
www.yuruyus.com info@yuruyus.comSay›: 105

“Demokrasiye 
en büyük hizmet
AKP’yi 
seçmektir”

(Economist:
Emperyalist 
tekellerin dergisi)

“AKP, Türkiye’yi AB’ye
tafl›yan, önemli reformlar

yapan bir hükümet...”

(C. Rice; ABD D›fliflleri Bakan›)

DEL‹⁄E 
SÜPÜRMEY‹P 

KULLANACAKLAR! 

DEL‹⁄E 
SÜPÜRMEY‹P 

KULLANACAKLAR! 

www.yuruyus.com 
Haftal›k Dergi / Say›: 105

20 May›s 2007
Fiyat›: 1 YTL
(kdv dahil)

info@yuruyus.com

�
‘Susurluk
Devlettir’
Demifltik

Seçim Çare De¤il! 

�
CHP’nin
Tekelci

Sermayeye
Güvencesi

�
DTP’ye
Karfl›

‘Kutsal’
‹ttifak

BA⁄IMSIZLIK 
VE 

DEMOKRAS‹
MÜCADELES‹NE

KATIL!

IISSSSNN 1133000055 -- 77994444



Gözlerinin pp›nar›nda
Bir bulut,
Bofland› bboflanacak
Nerdeyse.
Akl›mdan ggeçenleri
Okuyorsun ssu ggibi.
Dünya ggördü
Bizi bbo¤azlad›lar...

Tutma ggözyafllar›n›
Onur da aa¤lar...
B›rak yy›kans›n ggökyüzü,
Lacivert, yyeflil, aalt›n
Ifl›klar› ggünbat›n›n.
‹flte flflafaktay›z ggene
Ç›r›lç›plak
Ve mmavi.
‹flte ssanki dda¤ yyeli
Ve iiflte ssanki mmeltem...

Kimse ttoz kkonduramaz
Kesip aatt›¤›m›z tt›rna¤a
bile.    
Sen een ggüzel kk›z›s›n 
Bütün ggalaksilerin
Bense ttözüyüm aart›k 
Akkor tözüyüm 
P rometheus'u yyakan
Kara ssevdan›n...

Ne aaln›m›zda bbir ay›p
Ne kkoltuk aalt›nda
Sakl› hhaç›m›z
Biz bbu hhalk› ssevdik
Ve bbu üülkeyi.
‹flte bba¤›fllanmaz
Korkunç ssuçumuz...

Ahmet AArif

ONUR DDAONUR DDA A⁄LARA⁄LAR

Dersim’de flflehit ddüflen SSolmaz DDemir’in ccenaze ttöreninden...

‹kisi
de
ta-
rih
yazanlardand›. Bir direniflçiden (Fatma
Koyup›nar’dan) bir direniflçiye (Faruk
Kad›o¤lu’na) yaz›ld› afla¤›daki sat›rlar.
fiimdi ikisi de  flehitlerimiz, kavgam›z›n

ölümsüz bayraktarlar› aras›ndalar.

Ben KKad›o¤lu FFaruk
fierefli FFaruk

Benzemem OOsmanl› kkad›lar›na
Semirmedim eegemen ssofralar›nda
Zalimin eekme¤ini yyiyen
Zalimin kk›l›c›n› ssallarm›fl mmazluma
Ben hhep yyoksul ssofralar›nda

yoksulla bbirlikte 
kafl›k ssallay›p 

bofl ttasa
umutla ddoyurdum kkarn›m›
Ondand›r mmazlumun oo¤lu oolup
mazlumun hhak kk›l›c›n› ssallay›fl›m

Kad›l›¤›m zzalime kkarfl›d›r
çalana çç›rpana

soyana ssömürene
namussuza aahlaks›za

Beyaz SSaray kkap›lar›nda vvatan› ssat›p 
s›rça kköflklerinde ffetvalar vverip

halk› yyoksul bb›rakana
Ve ddahi hhalk›n eekme¤iyle bbirlikte 
umudunu ççalmak iisteyene

Ben KKad›o¤lu FFaruk
fierefli FFaruk!

Kad›l›¤›m,
beni vve dde bbenim ggibi

halk›n oo¤ullar›n›, kk›zlar›n›
kör hhücrelerde iinsans›z bb›rakanlarad›r

Öyle bbir ffetva yyazm›fl
Öyle bbir bbasm›fl›m kki mmührümü

ateflimle yyak›p
kan›mla bbo¤muflum zzulmü

Ve hhayk›rm›fl›m 
sonsuza uuzanan ssesimle!

Ey zzalumler kkorkun bbizden!
Korkun mmazlumlar›n KKad›o¤ullar›ndan!

Haziran 22005
Fatma KKoyup›nar

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
25 MMay›s - 331 MMay›s

Tarih yazanlar›n
kaleminden

Ceyhan Hapishanesi’nde F Tiplerine karfl› direniflte 2. Ölüm Orucu Ekip-
leri’nde yerald›. Direniflteyken tahliye edildi, kendinden önce tahliye olup
ölüm orucunu sürdüren bir örnek yoktu. O, ilk örne¤i yaratarak, 204 gün
kendi evinde ölüme yürüyerek 27 May›s 2001’de ölümsüzleflti. 

Tutsakl›¤› sona eren birinin DIfiARIDA ölüm orucunu sürdürerek flehit
düflmesinin ülkemizde ve dünyada ilk örne¤idir U¤ur. Onlarca devrim-
ci tutsak, onun açt›¤› yoldan yürüdü.

U¤ur, 23 Nisan 1972’de Mersin-Tarsus Yenice Kasabas›’nda do¤du. Mü-
cadeleye 1993’te Burdur Meslek Yüksek Okulu ö¤rencisiyken kat›ld›. Mersin’de Kurtulufl bürosun-
da çal›flt›. Tutukland›¤› 1998 Nisan’›ndan itibaren zindanlarda direnifllerin ön saflar›nda oldu. 

UU¤¤uurr TTÜÜRRKKMMEENN

12. Ölüm Orucu Ekibi’nde k›z›l band›n› kufland›. Aln›na takt›¤› band›,
onurla, gururla, cüretle tafl›yarak 25 May›s 2005’de ölümsüzleflti. 

Direniflin 119. flehidiydi Faruk. 1977 A¤ustos'unda Trabzon Of ‹lçesi,
Hovaza (Karfl›yaka) Köyü'nde do¤mufltu. Yoksul bir ailenin çocu¤u olarak 16
yafl›na kadar hem çayda çal›flt›, hem babas› ile haf›zl›k, müezzinlik yapt›. 

‹stanbul Bak›rköy Lisesi'nde iken mücadeleye kat›ld›. Liseli gençlik Top-
kap› sorumlusu oldu. 19 Aral›k katliam› s›ras›nda da d›flar›dayd›. 2001'in
A¤ustos'unda tutsak düfltü. Art›k o da F Tipi hapishanelerin hücrelerinden bi-

rindeydi. 9 May›s 2005’de ölüm orucuna bafllad›. 
Açl›¤›n koynunda sürdürülen yürüyüflün en h›zl› koflucusu o oldu. AKP iktidar›n›n tecriti daha da

koyulaflt›ran C‹K’i ç›kard›¤› gün, açl›¤›n›n henüz 15. gününde bedenini tutuflturarak ölümsüzleflti.

FFaarruukk KKAADDIIOO⁄⁄LLUU

12 Mart Cuntas›’n›n bask›
ve terörüne karfl› silahl› müca-
deleyi sürdüren THKO kadro
ve savaflç›lar›yd›lar. Sinan
Cemgil THKO’nun kuruluflun-
da yeralan önder kadrolar-
dand›. 12 Mart Darbesi’nin
ard›ndan bir grup olarak Ad›-

yaman bölgesindeki Nurhak Da¤lar›’na ç›kt›lar. Buradan gerilla savafl›n› gelifltirmekti amaçlar›.
31 May›s 1971’de oligarflinin askeri güçleri taraf›ndan kuflat›ld›klar›nda teslim olmayarak
çat›flmaya girdiler. Cemgil, Manga ve Özdo¤an bu çat›flmada flehit düfltüler. 

Sinan CEMG‹L Kadir MANGAAlparslan ÖZDO⁄AN

Gökçe fiahin, bir kurtulufl savaflç›s›y-
d›. 2002 y›l›nda Ordu’da katledildi. fiim-
di Ankara Cebeci Mezarl›¤›’nda yat›yor. 

Temsil etti¤i de¤erler, hâlâ egemenle-
ri rahats›z ediyor. Sahiplenilmesi korku-
tuyor katliamc›lar›. Bu yüzden mezar›na
defalarca sald›rd›lar. 

13 May›s’ta Gökçe’nin mezar›n› zi-
yaret edenler, mezar›n tekrar tahrip edil-

di¤ini gördüler. Gökçe’nin mezar tafl›ndaki
resmi tamamen k›r›lm›fl, mezar›n üzerindeki
çiçekler ise köklerinden sökülmüfltü. 

Ahlâks›zlar
Acizler!!!
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Türkiye oligarflisi iki
olguyu gizlemeyi çok

iyi baflarm›flt›r; bunlardan
biri ülkemizin emperya-
lizme ba¤›ml›l›¤›, di¤eri
ise faflizmdir. Bunun so-
nucunda genifl kitleler, on-
y›llard›r ülkemizin ba¤›m-
s›z, uygulanmakta olan sistemin ise
demokrasi oldu¤u yan›lg›s› içine
düflürülmüfllerdir. Oligarfli ba¤›ml›-
l›¤› ve faflizmi gizlemekte öyle ba-
flar›l› olmufltur ki, b›rak›n genifl kit-
leleri, ayd›nlar›n önemli bir kesimi
de uzun dönem boyunca ülkemizin
ba¤›ms›z bir ülke oldu¤u, eksiklik-
leri olsa da bir demokrasiye sahip
oldu¤umuz düflüncesinde oldular.  

Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi konu-
sunda yan›lman›n ve yan›ltma-

n›n biçimsel koflullar› fazlas›yla
vard› ülkemizde. Ba¤›ms›zl›k aç›-
s›ndan bak›ld›¤›nda; iflte bir bayra-
¤›m›z vard› ve devlet kurumlar›nda
yaln›z o dalgalan›yordu. Bir milli
marfl›m›z vard› ve her yerde söyle-
niyordu. S›n›rlar›m›z› kendi ordu-
muz bekliyordu, gümrük duvarlar›-
na hakimdik. Ekonomik, siyasi, as-
keri kararlar›m›z› da kendi devleti-
miz, parlamentomuz veriyordu.
Bunlar, bir ülkenin ba¤›ms›z oldu-
¤unun göstergeleri de¤il miydi?

Demokrasiye gelince: Ba-
k›n iflte bir parlamento

vard›, gerçi arada bir kapat›ld›-
¤› oluyordu ama hemen “de-
mokrasiye dönülüyor”du. ‹flte
“demokrasinin vazgeçilmez
kurumlar›” olan partiler vard›.
4-5 y›lda bir seçimler de yap›-
l›yordu. Bunlar, ülkemizde de-
mokrasinin oldu¤unun göster-
geleri de¤il miydi?

Yaklafl›k 60 y›ld›r aldatma-
ca iflte böyle sürüp geli-

yor. Bu sonuç, ayn› zamanda
emperyalizmin 2. Emperyalist
Paylafl›m Savafl›’ndan sonra
yürürlü¤e koydu¤u yeni-sö-
mürgecili¤in baflar›s›d›r. Çün-
kü, emperyalizmin, bu dönem-
de gelifltirdi¤i politikalar›n en
önemli amaçlar›ndan biri de
emperyalist iflgal ve sömürüyü

gizlemekti. Ülkelerin görünürde ba-
¤›ms›z oldu¤u yeni sömürgecilik,
kendine uygun bir faflizmi de gelifl-
tirdi. Emperyalizmin bu dönemdeki
iflgali ““ggiizzllii iiflflggaall””, sömürge tipi fa-
flizmin uygulan›fl› da ““ggiizzllii ffaaflfliizzmm””
biçimindeydi.  Mahir Çayan, bu du-
rumu “emperyalizmin gizli iflgali”
ve “gizli faflizm” olarak kavramlafl-
t›r›rken, hiç kuflkusuz ülkemizin
1945’ler sonras› sosyo-ekonomik
yap›s›na en isabetli tan›m› getiriyor-
du. 

Ba¤›ms›zl›k, bir marfl, bir bay-
raktan ibaret de¤ildir. Ba¤›m-

s›zl›k, görünürde “s›n›rlar”da kendi
askerlerinin bulunmas›yla da tan›m-
lanamaz. Ayn› flekilde, demokrasi
de biçimsel kurum ve kurallara in-
dirgenemez. Parlamentonun, parti-
lerin faflist diktatörlükler alt›nda da
varolabildi¤ini, en gerici, faflist re-
jimlerin bile seçimlere baflvurabil-
di¤ini dünya tarihindeki onlarca ör-
nekten biliyoruz. 

Ba¤›ml›l›¤›n ve faflizmin görüle-
memesinin elbette baflka önem-

li siyasi sonuçlar› da olacakt›. Nite-
kim bu durum, emperyalizme karfl›
ba¤›ms›zl›k mücadelesinin ve fafliz-
me karfl› demokrasi mücadelesinin
de yanl›fl, çarp›k flekillenmesini be-
raberinde getirdi. Gizli faflizmin far-
k›nda olmayanlar, demokrasi müca-
delesini, demokrasinin kurulmas›,
kazan›lmas› mücadelesi olarak de-
¤il, ““eekkssiikkllii,, ggeeddiikkllii ddeemmookkrraassiinniinn
iiyyiilleeflflttiirriillmmeessii”” mücadelesi olarak
flekillendirdiler. Ülkemizin zaten
ba¤›ms›z oldu¤unu düflünenler aç›-
s›ndan da ba¤›ms›zl›k mücadelesi,
varolan statükonun sürdürülmesi,
emperyalizmin ancak ifrata varan
ve aç›k müdahalelerine karfl› bir ta-
v›r gelifltirilmesi olarak flekillendi-
rildi. Kimileri de bunu mesela K›b-
r›s sorununa indirgediler. 

Peki bugün durum nedir? Ba¤›m-
s›zl›¤›n ve demokrasinin zaten

olmad›¤›n› görmeyenler hâlâ var.
Bu anlamda da yukar›da sözünü et-

ti¤imiz çarp›kl›klar hâlâ devam
ediyor. Öte yandan, belli ke-
simler, art›k günümüzde “ba-
¤›ms›zl›ktan” sözedilemeyece-
¤i düflüncesine kap›l›p, ba¤›m-
s›zl›¤› tümden gündemlerinden
ç›karm›fl durumdalar. Fakat bir
baflka geliflme daha var; o da
emperyalizme ba¤›ml›l›¤›m›-
z›n daha genifl kesimler taraf›n-
dan görülür hale gelmesidir.
Keza, demokrasinin “göster-
melik” oldu¤unun giderek daha
genifl kesimler taraf›ndan dile
getirildi¤i de görülüyor zaman
zaman. Bu anlamdad›r ki, ülke-
mizde ba¤›ms›zl›k ve demokra-
si mücadelesi, en baflta ülkemi-
zin “ba¤›ml›” oldu¤unu, ülke-
mizde demokrasi de¤il, faflizm
oldu¤unu anlatma ve kavratma
mücadelesidir. Bunu kavrata-
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Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasiyi
Nas›l Kazanaca¤›z?

Ülkemizde ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi mücadelesi,

en baflta ülkemizin
“ba¤›ml›” oldu¤unu,

ülkemizde demokrasi de¤il,
faflizm oldu¤unu 

anlatma ve kavratma
mücadelesidir. 

Bunu kavratamad›¤›m›z
kitleleri ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi için seferber
etmek de mümkün

olmaz.



mad›¤›m›z kitleleri ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi için seferber etmek de
mümkün olmaz. Kitle çal›flmas› aç›-
s›ndan bu zorunlulu¤u bir kenara
koydu¤umuzda elbette as›l sorun,
nas›l bir mücadele perspektifine sa-
hip olunaca¤›d›r.  

Ülkemizin emperyalizmin bir sö-
mürgesi oldu¤u, halk›m›z›n de-

mokrasiyle de¤il faflizmle yönetildi-
¤i konusunda en az›ndan devrimci-
ler aç›s›ndan bir tart›flma olmamas›
gerekir. Ve e¤er bunda netleflilirse,
o zaman önümüze gelecek soru flu-
dur: Ba¤›ms›zl›¤›m›z› ve demokra-
siyi parlamento arac›l›¤›yla kazana-
bilir miyiz? Soruyu daha somut
olarak flöyle soral›m: Parla-
mentoda kald›r›lacak ellerle
emperyalizmi ülkemizden kov-
mak, faflist devlet mekanizma-
s›n› oylarla parçalamak müm-
kün müdür?.. RReeffoorrmmiizzmm vvee
ddeevvrriimmcciillii¤¤iinn en temel ayr›m
noktalar›ndan biri, bu soruya
verilen cevapta ortaya ç›kar.  

Seçimlerin, parlamentonun
kurtulufl oldu¤unu söyle-

yenler, ba¤›ms›zl›k veya de-
mokrasi için parlamentoyu ad-
res gösterenler, ne yaz›k ki bu
mücadelenin halk cephesine
güç katm›fl olmuyorlar. Aç›k ki
bugün reformist çevreler, tam
manas›yla parlamenterizm ba-
takl›¤›na batm›fllard›r. Refor-
mistlerin bir bölümü, ba¤›ms›z-
l›¤› zaten gündemlerinden ç›-
karm›fl, politikalar›n› “demok-
rasi”yle s›n›rland›rm›fllard›r. Fakat
demokrasi için de faflizmle difle difl
bir savafl› de¤il, parlamentoda daha
fazla koltuk elde etme savafl›n› ter-
cih etmektedirler. Reformizmin bir
baflka kolu, Kürt sorununun çözü-
mü için parlamentoyu tek adres ola-
rak görüyor. Demokrasiyi çok dert
edinmeyen, ba¤›ms›zl›¤› tek bafl›na
ele alan baz› “ulusalc›” güçler de,
ba¤›ms›zl›k için emperyalizme kar-
fl› difle difl bir savafltan de¤il, parla-
mentodan medet umuyorlar... Ve bu
s›ralananlar›n hepsi, ony›llard›r gü-
vendikleri yere kârlar ya¤d›¤›na ta-
n›k oluyorlar tekrar tekrar. Yaklafl›k

60 y›ll›k parlamenter tecrübenin so-
nucunda kesin olarak söyleyebiliriz
ki; ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizm aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, ül-
kemizde parlamentoya endeksli hiç-
bir mücadele çizgisinin baflar› flans›
yoktur. Sistem, ba¤›ms›zl›¤a, de-
mokrasiye, sosyalizme aç›lan tüm
kap›lar› kapatm›flt›r. Sistem, kendi
gelece¤ini ve güvenli¤ini bu kap›la-
r› kapal› tutmakta görmekte; emper-
yalizmin ve iflbirlikçilerin politika-
lar› da buna göre flekillenmektedir.

Fakat süreci belirleyen sadece
emperyalistler ve iflbirlikçileri

de¤il elbette. Öyle olmad›¤›, ony›l-

lard›r ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesini yokedememelerinden
bellidir. Öyle olmad›¤› ba¤›ml›l›¤›
ve faflizmi gizleme çabalar›na ra¤-
men, bugün ba¤›ms›zl›k ve demok-
rasi istemlerinin güçlenmesinden
bellidir. 

Daha düne kadar revaçta olan
“art›k ba¤›ms›zl›¤›n modas›

geçmifltir”, “ülkelerin iç iflleri yok-
tur” fleklindeki teorilerin ard›ndan
ba¤›ms›zl›¤›n yeniden hat›rlanmas›
olumludur. Ne var ki, ortal›k “ba-
¤›ms›zl›k” sloganlar›n›, özlemlerini
istismar eden ve etmek isteyen güç-
lerle doludur. Bunlara izin verme-

mek, bunlar›n ipli¤ini pazara ç›ka-
r›rken, iflbirlikçilerin, AB’cilerin de
ipli¤ini pazara ç›karmak ve halk›-
m›z› anti-emperyalizm çizgisinde
buluflturmak, birlefltirmek Türki-
ye’nin gelece¤i ad›na at›lmas› gere-
ken en önemli ad›mlardan biridir.
“Karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k”, “küresel-
leflmeyle s›n›rlar›n ortadan kalk-
makta oldu¤u” gibi söylemler, kit-
leleri ba¤›ms›zl›k düflüncesinden ve
savafl›ndan uzaklaflt›rman›n iiddeeoolloo--
jjiikk aallttyyaapp››ss››nn›› oluflturuyordu. Bu
söylemler üzerinde öylesine genifl
bir ittifak vard› ki, bu cephede yera-
lanlar, bunlara karfl› ç›k›p “hâlâ” ba-
¤›ms›zl›¤› savunanlar›, geçmiflte

kalmakla, dinazorlukla, tafl
devri düflüncelerini sürdür-
mekle elefltirme küstahl›¤›n›
gösteriyorlard›. Düflünceleri-
nin mutlak egemen olaca¤›n-
dan çok emindiler. Oysa bugün
süreç, hem dünyada, hem ülke-
mizde bunun tersi yönde geli-
fliyor. Bugün meydanlar, onla-
r›n söylemlerinin etkisinin ge-
lip geçici oldu¤unu gösteriyor. 

Ba¤›ms›zl›k düflüncesi, ulu-
sal onur duygusu, yokedi-

lememifltir. “Stratejik mütte-
fik”lik deyiflleri, AB’ye uyum
süreçleri de, halk›m›z›n yüzy›-
l›n bafl›ndan bu yana tafl›d›¤›
emperyalizme karfl› tarihsel
tepkisini yoketmeye yetmemifl-
tir. Bugün bu tepkiyi baflka
mecralarda kullanmak, istismar
etmek isteyenler çoktur. Bunla-

r›n, özellikle Tando¤an-Ça¤layan-
Gündo¤du mitinglerini organize
eden kesimler aras›nda bolca bulun-
du¤unu da biliyoruz. Fakat onlar›n
varl›¤›, kitlelerin ba¤›ms›zl›k duygu-
lar›n›n, düflüncelerinin de¤erini ve
önemini azaltmaz. Bundan sonras›,
o duygulara tutarl› bir anti-emperya-
lizmle cevap verebilmek, ba¤›ms›z-
l›k ve demokrasi mücadelesini dev-
rimci bir potada birlefltirebilmek,
devrimci bir rotaya oturtabilmek
meselesidir. Bu devrimci rota, aannttii--
eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--oolliiggaarrflfliikk müca-
deledir. Ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasi-
yi kazanmak, bu stratejik çizgide yü-
rümekle mümkün olacakt›r. 

Say›: 105 5GÜNDEM

Esas mesele, ba¤›m-
s›zl›k ve demokrasi müca-

delesini devrimci bir pota-
da birlefltirebilmek, dev-

rimci bir rotaya oturtabil-
mek meselesidir. Bu dev-
rimci rota, aannttii--eemmppeerryyaa--
lliisstt,, aannttii--oolliiggaarrflfliikk mücade-
ledir. Ba¤›ms›zl›¤› ve de-
mokrasiyi kazanmak, bu

stratejik çizgide yürümek-
le mümkün olacakt›r.  



“Cumhuriyet Mitingleri”nin so-
nuncusu 13 May›s’ta ‹zmir’in Gün-
do¤du Meydan›’nda yap›ld›. Asl›n-
da mitingin resmi olarak yap›laca¤›
yer Gündo¤du Meydan› olmas›na
karfl›n, meydan akan yüzbinleri içi-
ne alacak kadar büyük olmad›¤›
için, Konak’tan Alsancak’a kadar
çok daha genifl bir alan kendili¤in-
den miting alan› haline dönüfltü. 

Mitinge kaç kiflinin kat›ld›¤› ise
art›k tahmin edilebilece¤in üzerin-
deydi. Yüzbinlerin oldu¤u belliydi
ama kaç yüzbin oldu¤u konusunda
rivayetler muhtelifti. 300-400 bin-
den bafllay›p, 1,5 milyona kadar
ulafl›yordu söylenen rakamlar. Fa-
kat, Zaman, Türkiye, Milli Gazete
gibi birkaç tarikat gazetesinin d›fl›n-
da, hemen herkes, Gündo¤du mitin-
ginin Türkiye tarihinin en büyük
mitinglerinden biri oldu¤unda hem-
fikirdi. 

Mitinge kat›lan kitlelerin bilefli-
mi, genel görünüm itibariyle Tando-
¤an ve Ça¤layan’dakine benzerdi.
Mitinge damgas›n›, kat›l›m›yla,  so-
runlar› ve talepleriyle kküüççüükk--bbuurr--
jjuuvvaazziinniinn vurdu¤unu söylemek
mümkündür. En yoksullar›n alanda-
ki varl›¤› kayda de¤er bir oran olufl-
turmazken, serbest meslek sahiple-
rinden memurlara kadar uzanan kü-
çük-burjuvazinin alandaki hakimi-
yeti tart›fl›lmayacak kadar aç›kt›. Bu
durum tespiti, di¤er kesimlerin var-
l›¤›n› yads›maz ancak alanda bir s›-
n›fsal damga tespit etmek gerekirse,
o budur. Dile getirilen sorunlar, at›-
lan sloganlar da esas itibariyle bu-
nun tezahürüdür. Tando¤an, Ça¤la-
yan ve Gündo¤du, ülkemizin bir
““kküüççüükk--bbuurrjjuuvvaallaarr üüllkkeessii”” oldu¤u-

nu söyleyen Mahir’in söyleminin
ete kemi¤e bürünmüfl haliydi sanki.
Bu anlamda, küçük-burjuvazinin
ülkemiz s›n›flar mücadelesinde
böyle bir kitlesellikle ortaya ç›k›fl›-
n›n ender örneklerinden biriyle kar-
fl› karfl›yay›z. 

*

Peki ne diyordu bu yüzbinler?
Türkiye tarihinin en büyük kalaba-
l›klar›n› biraraya getiren nedenler
nelerdi? Okurlar›m›z gerek Tando-
¤an, gerekse de Ça¤layan mitingle-
riyle ilgili de¤erlendirmelerimizi
hat›rlayacaklard›r. Bunlar› tekrar et-
meyece¤iz. 

Meydanlar› dolduran kalabal›k-
lar, homojen bir kitle oluflturmasa-
lar da, yine de meydan›n bir sesi var
kuflkusuz. 

Gündo¤du Meydan›, gericili¤e,
fleriatç›l›¤a, yaflam›n›n inançlar ad›-
na dayatmalarla, yasaklarla kuflat›l-
mas›na karfl›d›r. Meydan, emperya-
lizme ba¤›ml›l›¤a karfl›d›r. 

Meydan›n insanl›k onuru var. Bu
yüzden karfl›lar fleriata. Meydan›n
ulusal onuru var, bu yüzden karfl›lar
emperyalistlere... 

Ayn› meydanda flovenizmin et-
kileri var, düzen partilerinin etkileri
var, Genelkurmayc›lar’›n etkileri
var... Herbirinin düflüncelerini sa-
vunma ve yaflatma anlay›fl› farkl›
farkl› da olsa, meydan›n özlemleri,
talepleri, sloganlar›, sesleniflleri, gi-
yinifli, yürüyüflü, kuflkusuz bir fley-
ler anlat›yor. Siyaset bir yerde mey-
danlar›n anlatt›¤›n› anlamakt›r. 

Tando¤an, Ça¤layan ve Gün-
do¤duyu, meydanlar› “tek bir kifli”
gibi ele almak, meydan flunu dedi
fleklinde iinnddiirrggeemmeeccii sonuçlar ç›-
karmak, bafltan yanl›fla kap› açmak-

t›r. Esas olan, güçlü ya da zay›f, az
ya da çok, meydandaki tüm dina-
mikleri görebilmektir. Onlarca, hat-
ta yüzlerce slogan, talep aras›nda
esas olan ve asl›nda yüzbinleri ora-
ya toplayan temel etken durumun-
dakileri görebilmektir.  

*

Meydandan, kürsüdekilerin ço-
¤u onaylam›yor olsa da, ""NNee AABBDD
NNee AABB,, BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee"" slo-
ganlar› yükseliyordu. Bir baflka iki-
li tav›r da fleriatç›l›¤a ve darbecili¤e
karfl› tavr› dile getiren ""NNee flfleerriiaatt nnee
ddaarrbbee ttaamm bbaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee"" slo-
ganlar›yd›. 

Bunlar, “sezgisel” de olsa, siya-
sal olarak AB’cili¤in, Genelkur-
mayc›l›¤›n etkisini azaltan, ba¤›m-
s›zl›¤› ve demokrasiyi birbirini ko-
partan yaklafl›mlar› aflan tav›rlar
olarak dikkat çekiciydi. 

*

Ba¤›ms›zl›k talebi Tando-
¤an’dan bu yana süren mitinglerin
temel taleplerinden biridir. Bu tale-
bin mitinglere kat›lan tüm kitlelerin
ve mitinglerin organizasyonunda
yeralan tüm güçlerin talebi oldu¤u-
nu söylenemez elbette. Ancak ABD
ve AB emperyalizmine ba¤›ml›l›¤›n
o kitlenin önemli bir bölümünde bir
hoflnutsuzluk nedeni oldu¤u, bu an-
lamda ba¤›ms›zl›k talebinin de kit-
leleri harekete geçiren dinamikler-
den biri oldu¤u aç›kt›r. 

Meydanlar›n ba¤›ms›zl›k bilin-
cinin içi ne kadar doludur, ulusal te-
meldeki itiraz›n ne kadar› gerçekten
emperyalizme yöneliktir, bunlar tar-
t›fl›l›r elbette. Kitlelerin ba¤›ms›zl›k
özlemlerinin, ABD’ye, AB’ye tep-
kilerinin nas›l flovenist bir zemine
yöneltilmek istendi¤i de uzun süre-
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Bu insan
seli, hangi

yatakta
akmal›?



dir bilinen, gözlenen bir olgudur. 

Öyleyse, yüzbinlerin topland›¤›
bu alanlardan yükselen “ba¤›ms›z-
l›k” özlemi, henüz yata¤›n› bulma-
m›fl özlemlerdir. Ve bu özlemler,
Genelkurmayc›lar’a, darbecilere b›-
rak›lamayacak kadar de¤erli özlem-
ler, önemli dinamiklerdir.  

*

Mitingte gerek kürsüden, gerek-
se de alandan s›k s›k ça¤r› da "Sol-
da Birleflin" ça¤r›s› dile getirildi. Ne
var ki, alandaki sol, CHP, DSP ve
SHP ve ‹P Genel Baflkanlar› taraf›n-
dan temsil edilen bir soldu. Alanda-
ki kitlenin en az›ndan önemli bir
k›sm›n›n sola dair ufku belki de
bunlarla s›n›rl›yd›. Fakat flu da bir
gerçektir ki, bu kitle sonuçta ""SSoollddaa
ttaamm bbiirrlleeflfl iikkttiiddaarraa yyeerrlleeflfl"" sloga-
n›yla ifade etti¤i gibi, ssooll bbiirr iikkttii--
ddaarr istiyor; yukar›da say›lan parti-
lerin ise sol bir iktidar beklentisini
karfl›layamayaca¤› aç›kt›r. Kitleler
belki bir kez daha kendi deneylerini
yaflayarak göreceklerdir bunu; ama
kitlelerin ö¤renmesinin bir yolu da
budur.  

*

Tüm düzen partileri, -elbette
AKP hariç- ellerini ovuflturup, bu

kalabal›ktan kendilerine düflecek
pay›n hayalini kuruyorlar. En baflta
da genel baflkanlar düzeyinde bu
mitinglere kat›lanlar. Ama yan›l›-
yorlar. 

Bu kitle ergeç bu mitinglerin sa-
hipleri gibi davrananlar›n sözleri ve
eylemleri aras›ndaki tutars›zl›¤› sor-
gulayacakt›r. Asl›nda daha bugün-
den bu kesimlere karfl› derin bir gü-
vensizlik içinde oldu¤u görülüyor
zaten. Öyle bir güvensizlik olma-
sayd›, kitlelerin böyle bir ç›k›fla ih-
tiyaç duymas› zordu. 

Sorgulama kaç›n›lmazd›r. 

Emperyalizme karfl› mücadele
ça¤r›s› yapan herkes, ayn› zamanda
TSK’ya karfl› da mücadele ça¤r›s›
yapmak zorundad›r; aksi takdirde
ilkesiz ve tutars›z olur. Emperya-
lizm ve TSK, 60 y›ld›r içiçedirler. 

Mesela flu Atatürkçü Düflünce
Derne¤i yöneticileri; üniformalar›
s›rtlar›ndayken ne yap›yorlard›?..
Mesela flu kürsülerden at›p tutan
Tuncay Özkanlar; burjuva bas›n›n
hizmetinde geçirdi¤i y›llar›n özelefl-
tirisini mi yap›yor, emperyalizmin F
Tiplerini nas›l pazarlad›¤›ndan pifl-
man m› flimdi? Hâlâ kapitalist tekel-
lerin ç›karlar›n› savunmaya devam

etmiyor mu?

Kitleler sorgulayacaklar. 

Kitlelerin karfl›s›na ç›k›p, em-
peryalizme karfl› konuflan her burju-
va politikac›, bu ülke emperyaliz-
min sömürgesi haline gelirken, ne
yapt›¤›n›n aç›klamas›n› yapmak zo-
runda kitlelere. Bu sömürge sistemi
nas›l kuruldu, kimlerin sayesinde
bugüne kadar sürdürüldü, bunun ce-
vab›n› vermek zorunda. 

Gericilikten, bask›dan, zulüm-
den sözedenler de, bu gerici¤ilin ta
1950’lerden bu yana nas›l, kimlerin
himayesinde geliflti¤inin cevab›n›
vermek zorunda. 

‹flte meselenin “bam teli” buras›-
d›r. Burjuva politikac›lar bu cevap-
lar› veremez. Veremeyecektir. Bu
meydanlardaki yüzbinlerle onlar›n
aras›nda bugün oldu¤u san›lan ba¤-
lar›n koptu¤u ve daha da kopaca¤›
noktad›r. 

*

Yüzbinler, milyonlar görecektir
ki; ADD’ler, Baykallar ve düzenin
solu, emekli generallerle ne gerici-
lik ve fleriat önlenebilir, ne ülkemi-
zin ba¤›ms›zl›¤› sa¤lanabilir. Mil-
yonlar, bunlar› gördükçe, sel yata¤›-
na oturacak...

Say›: 105 7HABER/YORUM

Temel Haklar Federasyonu: Cumhuriyete 
Sahip Ç›kmak, Emperyalizme Karfl› Olmakt›r

Temel Haklar Federasyonu, 13 May›s günü yapt›¤› bir
aç›klamayla, ‹zmir’de düzenlenecek mitinge iliflkin gö-
rüfllerini aç›klad›. As›l tehlikenin emperyalizm oldu¤unun
vurguland›¤› bildiride özetle flöyle deniyordu:

(...) Bu mitinglerde Cumhuriyetin tehlikede oldu¤u
vurgusu öne ç›kar›ld›. Ama tehlike olarak fleriatç›l›k gös-
terildi. Bugün tehlike olarak fleriatç›l›¤›n görülüyor olun-
mas› bafll› bafl›na bir handikapt›r. Ülkemizde var olan teh-
likenin fark›nda olmak için çok çaba sarf etmek veya mü-
neccim olmak gerekmiyor. Her fley ortadayken bunu gör-
memek iktidar›n daha fazla ve rahat yönetmesini sa¤laya-
cakt›r. Bunun için bu mitinglerin Cumhuriyeti sahiplen-
mek de¤il, tam tersi, hedefleri mu¤laklaflt›rmak için yap›-
lan mitingler oldu¤u gerçe¤i gelip karfl›m›za dikiliyor. O
mitinglere kat›lan herkes bunu görmeli. 

Ülkemiz maalesef ‘60'lardan bu yana sömürge konu-
mundad›r. Emperyalistlerin her dedi¤ini yapan bir yöne-

tim anlay›fl›yla yönetilen bir ülkenin yaflayaca¤› en kötü
durum bu olmal›. Bu nedenle Cumhuriyete sahip ç›kmak
aannttii--eemmppeerryyaalliisstt oollmmaakkttaann geçiyor. Cumhuriyeti sahip-
lenmek IMF politikalar›n› kabul etmemek, karfl› ç›kmak
demektir. Muht›ralara karfl› koymak, demokrasiden yana,
temel hak ve özgürlüklerden yana olmakt›r. Ama bunlar›n
hiçbiri bu mitinglerde dile getirilmedi, savunulmad›. 

... Sloganlarda k›smen ba¤›ms›zl›¤a vurgu yap›lmaya
çal›fl›lsa da bu yeterli de¤ildir. Daha çok bugünkü Cum-
huriyet anlay›fl› savunuldu. Bugünkü Cumhuriyet anlay›-
fl›n› sahiplenmek, savunmak yanl›flta ›srar ve hedeften
sapmak demektir. 

... Bunun fark›na vararak do¤ru olan›, emperyalizme
ve yerli iflbirlikçilere karfl› mücadele edilmeli. Gericili¤e
karfl› gericilik savunulmamal›. 

... Evet bu mitinglerle Cumhuriyet sahiplenilemez.
Oraya kat›lan her insan›n duygular›n›n temiz oldu¤una
inan›yoruz ama hedef olarak yanl›fl yere yöneldiklerini bi-
liyoruz. Tehlike fleriat de¤il, tehlike emperyalizmdir. AAss››ll
TTEEHHLL‹‹KKEENN‹‹NN DDEE FFAARRKKIINNDDAA OOLLAACCAAKKLLAARRIINNAA
inan›yoruz. 
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13 May›s günü ‹zmir’de yüzbin-
ler doldu Gündo¤du Meydan›’na.
Meydan›n ad› ve coflkun akan kitle
seli, Türkiye solunun ony›llard›r
kulland›¤› bir marfl› ça¤r›flt›r›yordu;
"Gündo¤du hep uyand›k / siperlere
dayand›k...” diyordu o marfl›n dize-
leri. 

Miting, Hürriyet Gazetesi yaz›
ifllerindeki muhtemelen bir eski,
dönek solcuda da ayn› ça¤r›fl›m›
yapm›fl olmal› ki, Hürriyet miting
haberini iç sayfalar›nda flu bafll›kla
verdi:

“Gündo¤du... Hep uyand›lar

Alsancak’a dayand›lar”

Hürriyet’in yay›n yönetmeni,
TÜS‹AD üyesi, Ayd›n Do¤an’›n
kalemflörü Ertu¤rul Özkök de iyi
bilir ki, o marfl›n sözünü etti¤i uya-
n›flla, 13 May›s’taki uyan›fl ayn› de-
¤ildir. ‹yi bilir ki, bafll›¤a tafl›d›klar›
o marfl›n içeri¤i DEVR‹MC‹’dir.  

Fakat burjuva bas›n ülkemizde
her türlü sözü, kavram›, marfl›, tür-
küyü, keyfince kullanma “özgürlü-
¤üne” sahip oldu¤unu düflündü¤ün-
den, her fleyi çarp›tma, içini boflalt-
ma hakk›na sahip oldu¤unu sand›-
¤›ndan, iflin bu yan›n› düflünmeye
bile gerek duymam›fllard›r belki. 

Hürriyet’in ne uyan›flla bir ilgisi
vard›r, ne de o kitlelerin kap›lar›na
dayand›¤› “gericilik”le bir savafl›. 

Tam tersine, Hürriyet, AKP hü-
kümet koltu¤una oturdu¤undan bu
yana, AKP ya¤c›l›¤› yaparak,
AKP’nin h›rs›zl›klar›n›, yolsuzluk-
lar›n›, gerici uygulamalar›n› örtbas
ederek, o büyük kitleyi bugüne ka-
dar aldatmaya, uyutmaya çal›flan
kamp›n içindeydi... Bu büyük kitle-
sel aya¤a kalk›fl karfl›s›nda ise,
Gündo¤du Marfl›’n› uyarlamas›nda-
ki gibi abart›larla, bugüne kadarki
AKP iflbirlikçili¤ini perdelemeye
çal›fl›yor. Hürriyet Gazetesi’nin
“Gündo¤du” marfl›yla kurdu¤u pa-
ralellik bir aldatmacad›r asl›nda. O,
kitlelerin emperyalizmden fleriatç›-

l›¤a kadar de¤iflik olgulara yönelen
öfkesinin, tepkisinin o mitinglerde
kalmas›n› ister. Paralellik kurdu¤u
marfl›n, devam›n› asla istemez. Ve
hatta flunu da söyleyelim ki, mil-
yonlarca iflçi köylü, emperyalizme,
faflizme karfl› savafl için siperlere
dayand›¤›nda, Hürriyet Gazetesi
yöneticileri, de¤il öyle bir manflet
atmak, kaçmaktan baflka bir fley dü-
flünemeyeceklerdir. Çünkü, o an, o
gün, onlar için yolun sonunun gel-
di¤i and›r; o gün art›k, Hürriyet gi-
bi kontra, flovenist, sömürücü, soy-
guncu, iflbirlikçi, katliamc› gazete-
cili¤in yap›lamayaca¤› günlerin
bafllang›c› olacakt›r.  

GGüünnddoo¤¤dduu MMeeyyddaann››’’nn››nn ggeerr--
ççeekklleerrii, önemlidir, bu gerçe¤in
içinde ilerici, anti-emperyalist dina-
mikler vard›r, fakat yine de meyda-
n›n ruhu ve muhtevas›, GGüünnddoo¤¤dduu
MMaarrflfl››’ndan uzakt›r. 

Uyanma’n›n devam›, “ba¤›m-
s›zl›k u¤runa al kanlara boyanmak-
t›r”. Oysa onlar, Ertu¤rul Özkökler
ve tüm dönekler, her türlü savafla ve
fliddete karfl› gözükürler. Emperya-
listler ve iflbirlikçileri kan döker-
ken, onlar halk›n, ba¤›ms›zl›k için
al kanlara boyanmas›na karfl› ç›kar-
lar.  

Faflist düzene karfl›, emperyaliz-
me karfl› “halk savafl› veriyoruz” di-
ye devam eder GGüünnddoo¤¤dduu MMaarrflfl››.
Ki, her kelimesi, Özkökleri ürpert-
meye yeter. 

Ve sonra marfl›n üçüncü k›tas›
bafllar: ““YYoolluummuuzz ddeevvrriimm yyoolluu // ggee--
lliinn kkaarrddaaflflllaarr ggeelliinn......""

Son k›tadaki bu dizeler, Gündo¤-
du Meydan›’yla, Gündo¤du Marfl›
aras›ndaki mesafeyi de gösterir.

Bu mesafe afl›lmaz, kapanmaz
bir mesafe de¤ildir. Gündo¤du
Meydan›’ndaki kitle, Gündo¤du
Marfl›’ndaki gibi devrim yolunda
ilerleyen bir kitleye dönüflmez de-
¤ildir. Fakat, meydan›n bugünkü
gerçe¤i de¤ildir bu. 

* 

Gündo¤du Meydan›, bayraklarla
donanm›flt› 13 May›s’ta. Peki neyi
ifade ediyordu o bayraklar? Mitin-

Gün do¤acak elbet
Gün do¤du hep uyand›k

Siperlere dayand›k
Ba¤›ms›zl›k u¤runa da

Al kanlara boyand›k.

‹flçi köylü hep haz›r›z
Faflist düzene karfl›

Halk savafl› veriyoruz
Emperyalizme karfl›

Yolumuz devrim yolu
Gelin gardafllar gelin

Yurdumuza faflist dolmufl
Vurun gardafllar vurun
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gin düzenleyicilerinin “ba-
¤›ms›zl›k” anlay›fl›yla, kitlele-
rin ba¤›ms›zl›k talepleri ayn›
m›yd›?... 

Bir kere aç›kça görmek ge-
rekir ki, alanlarda tafl›nan bay-
raklar, tek bafl›na “ulusal kur-
tuluflçu” bir anlay›fl›, güçlü bir
ba¤›ms›zl›k talebini ifade et-
memektedir. 

Bayrak, burada da bir
“ulusal” sembol olmaktan zi-
yade, iç çat›flman›n araçlar›n-
dan biri haline gelmifltir. Ve
bu yan›yla da elbette son dere-
ce güçsüz bir semboldür. Ni-
tekim, AKP, Erzurum’da yap-
t›¤› mitingde, toplad›¤› kitleye
bayrak da¤›tarak bayra¤›n na-
s›l göstermelik olarak da, ikti-
dar çat›flmas›n›n bir parças› olarak
da kullan›labilece¤ini göstermifltir.
Mesele, bayra¤›, sanca¤›, gerçekten
emperyalizme karfl› savafl için salla-
yabilmektir. 

‹zmir, 1919 y›l›n›n 15 May›s’›n-
da iflgal edilmiflti. O gün, Konak’ta,
kordonda, bugün ad› Gündo¤du
olan meydanda iflgalciler dolafl›yor-
du kanl› çizmeleriyle. 

O gün, ‹zmir'in iflgal edilmesin-
den sadece 4 saat sonra, Denizli'de
bir miting düzenlendi. Mitingteki
kitlenin say›s› kuflkusuz Gündo¤du
meydan›nda toplanan kitlenin say›-
s›yla k›yaslanamazd›. Ama Deniz-
li’de toplanan kitle, kelimenin ger-
çek anlam›yla uyan›p siperlere da-
yanm›flt›. Meydan, emperyalist ifl-
gale karfl› silahl› savafl karar› ala-
cakt› o gün. 

O gün belediye meydan›nda ya-
p›lan mitingdeki konuflmac›lardan
biri de Müftü Ahmet Hulusi Efendi
idi. "Sayg›de¤er Denizlililer...” diye
söze bafllad› Ahmet Hulusi Efendi
ve flöyle devam etti: 

“Bugün sabah›n erken saatlerin-
de ‹zmir Yunanl›larca iflgal edilmifl-
tir. Bu sald›r›ya karfl› kay›ts›z kal-
mak dine ve devlete ihanettir... Sila-
h›m›z olmayabilir. Topsuz-tüfeksiz,
sapan tafllar›yla da düflman›n karfl›-
s›na ç›kaca¤›z... Sizlere vatan›m›z›
düflmana teslim etmekten baflka ça-

re olmad›¤›n› söyleyenler, düflman›n
tutsa¤› olanlard›r... Meflru olan
özellikle vatan savunmas› ve ba¤›m-
s›zl›k u¤runa savaflt›r..." 

1960’lar›n sonunda, ülkemiz ye-
niden emperyalizmin bir sömürgesi
haline dönüfltürülmüflken, ülkemi-
zin meydanlar›nda vatanseverler
kurflunlan›rken, devrimcilere karfl›
imha operasyonlar› düzenlenirken,
Mahir Çayan ve yoldafllar› cüretle
ve kararl›l›kla, 

““EEmmppeerryyaalliizzmmiinn ttaahhaakkkküümmüünnee,,
kkaarrflfl››--ddeevvrriimmiinn flfliiddddeettiinnee kkaarrflfl››,, ssii--
llaahhaa ssaarr››llmmaakkttaann bbaaflflkkaa ççaarree yyookk--
ttuurr”” diye hayk›r›yorlard›. 

Gündo¤du Meydan›’nda kürsü-
ye ç›kanlar aras›nda bunlar› söyle-
yen ve söyleyebilecek bir tek kifli
var m›yd›?

Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin
veya THKP-C önderi Mahir Ça-
yan’›n emperyalizme karfl› savafl
ça¤r›s›n› tekrarlayabilecek bir kifli
var m›yd›? 

Bir tek kifli, emperyalistlerle ve
iflbirlikçileriyle tüm ba¤lar›, ç›kar
ortakl›klar›n› kesip atmaya ça¤›ra-
bilmifl midir?..

*

Ortada henüz milyonlar›n siper-
lere dayanma durumu yoktur... Ama
devrimcilerin ba¤›ms›z Türkiye
için, Emperyalizme ve Oligarfliye

Karfl› Birleflelim Savaflal›m
ça¤r›s› vard›r. 

Bu ça¤r› karfl›l›k bulacak el-
bet. Emperyalizmin sömürüsü
alt›nda ezilenler, ülkesinin ye-
ralt› ve yerüstü zenginlikleri
ya¤malananlar, ulusal onurlar›
ayaklar alt›nda çi¤nenenler, bu
ça¤r›ya cevap olacaklar er geç.
Miting meydanlar› ve flehirler-
den k›rlara, da¤lardan ovalara
kadar emperyalizme karfl› sa-
vafl›lacak tüm siperler, iflbirlik-
çilerin de¤il, anti-emperyalist-
lerin ça¤r›lar›yla dolacak. 

O gün do¤acak elbette. Do-
¤an gün, o sabah, milyonlar›n
emperyalizme ve oligarfliye
karfl› savaflmak için siperlere
dayand›¤›na tan›k olacak. O

gün, do¤an gün, iflçilerin, köylüle-
rin orakla, çekiçlerle, yabalarla, bal-
talarla, silahlarla emperyalizme ve
oligarfliye karfl› nihai savafla girmifl
oldu¤unu görecek. 

Göndo¤umunda uyananlar, ken-
dilerini ba¤›ms›zl›k ve demokrasiye
götürecek apayd›nl›k bir yolun ba-
fl›nda bulacaklar kendilerini. Bir yol
kavfla¤› olacak aras›; yollardan biri,
Menderesler’in açt›¤› yoldur;
AKP’si veya benzerleriyle, Genel-
kurmay’›yla, emperyalizmin sömü-
rüsünü sürdüren iflbirlikçilerin gitti-
¤i yolda, tan›d›¤›n›z tüm sömürcü-
leri, zorbalar› göreceksiniz. Di¤er
yol, Gündo¤du Marfl›’n›n 3. k›tas›-
n›n sözetti¤i “Devrim Yolu”dur. 

‹flte o yoldur Gündo¤du Meyda-
n›’na toplananlar› ba¤›ms›zl›k öz-
lemlerine kavuflturacak. Çi¤nenen
ulusal onurlar›n› aya¤a kald›racak
yol, o yoldur. O yol, Baykallar’›n,
Eruygur Paflalar’›n, Ertu¤rul Öz-
kökler’in yolu de¤ildir elbette. O
yol, Mahirler’in ve yoldafllar›n›n
önderli¤inde gidilen kurtulufl ve za-
fer yoludur. Gün do¤acak, milyon-
lar, o yolda birleflip düflman üzerine
yürüyecek...  

Ve bir kez daha belirtelim ki, o
gün do¤du¤unda, Baykallar’›n, Pa-
flalar’›n, Ayd›n Do¤anlar’›n, Ertu¤-
rul Özkökler’in kaçmaktan baflka
yapabilecekleri hiçbir fley olmaya-
cakt›r. 

Emperyalizm ve iflbirlikçileri, “sand›¤a”
gömülmekle gitmezler. Çünkü, siz iflbir-
likçilerden birini gömerken, sand›ktan
ç›kan öteki de iflbirlikçidir. Onlardan kur-
tulman›n tek yolu, silah kuflan›p, Hasan
Tahsinler gibi, düflmana kurflun s›kmak,
9 Eylül’deki gibi, tüm emperyalistleri ve
iflbirlikçilerini denize dökmektir... 



Cumhurbaflkanl›¤› seçimi ile t›r-
manan ve Genelkurmay’›n 27 Nisan
muht›ras› ile fliddetlenen iktidar ça-
t›flmas› bir erken seçimi zorunlu k›-
larken, Amerika ve Avrupa emper-
yalistleri “biz Türkiye iç politika-
s›nda taraf de¤iliz” türünden aç›kla-
malar yapm›fllar ve ne kadar “de-
mokrat” olduklar›n›, bu arada Tür-
kiye’nin de “ba¤›ms›z” bir devlet
oldu¤unu göstermifllerdi. 

‘Tarafs›zl›k’ oyunu uzun sürme-
di. Seçimde saflar ve söylemler net-
leflirken, emperyalizmin de kimi ik-
tidar koltu¤unda görmek istedi¤i
daha aç›k hale gelmeye bafllad›.
Emperyalist tekellerin denetiminde
bas›nda AKP’ye övgü furyalar› bir-
birini izlerken, AABBDD DD››flfliiflfllleerrii BBaa--
kkaann›› CCoonnddoolleeeezzzzaa RRiiccee’tan ilk kez
AKP'ye 'net destek' olarak yorumla-
nan aç›klamalar geldi.

Rice, “Türkiye'yi AB'ye tafl›yan,
önemli reformlar yapan bir hükü-
met” diye övdü¤ü AKP'nin “halk
taraf›ndan seçildi¤inin” alt›n› çizdi
ve “AB içinde bir Türkiye’den ya-
na” olduklar›n› kaydetti.

Muht›rac›lar karfl›s›nda yap›lan
“Bu hükümet halk taraf›ndan seçil-
di” vurgusu, iktidara demokratiklefl-
me reformlar› övgüsü, “Türkiye’yi
Avrupa’ya do¤ru götürmeye kendi-
ni adad›¤›n›” söylemesi ve Türki-
ye’nin AB’ye üyeli¤ini destekledik-
lerini hat›rlatmas›, “biz bu seçimde
AKP’yi destekliyoruz” demekten
baflka bir anlama gelmiyor.

Benzeri bir destek de Avru-
pa’dan geldi. Bendit gibi dönek sol-
cular›n da yerald›¤›, AB’nin eski
yeni bürokratlar›ndan, parlamenter-
lerinden oluflan bir grup, ortak im-
zal› bir bildiri yay›mlayarak,
AKP’ye aç›k destek verdiler. 

Emperyalist tekellerin dergisi
‘TThhee EEccoonnoommiisstt’in Türkiye’yi ka-
pak yaparak ““DDeemmookkrraassiiyyee eenn bbüü--
yyüükk hhiizzmmeett AAKKPP’’yyii sseeççmmeekkttiirr”” diye
manflet atmas›, emperyalist tekeller
cephesinden tercihi san›r›z tarife
gerek b›rakmayacak flekilde ortaya
koyuyor. Burada belirtelim ki, em-
peryalistler AKP’yi Türkiye halk›na
pazarlamak durumda olduklar› için
“demokrasi” gibi kavramlar› mak-
yaj malzemesi yap›yorlar, yoksa te-
kellerin bafl kriterinin demokrasi ol-
mad›¤› bilinir. 

fiimdi flu tabloya bak›n! ABD bir
yandan Avrupa öte yandan, emper-
yalist bas›n di¤er yandan bas bas
ba¤›r›yorlar: Ey Türkiye halk›,
‘‘AAKKPP’’yyee ooyy vveerreerreekk ddeemmookkrraassiiyyee
bbaa¤¤ll››ll››¤¤››nn›› kkaann››ttllaa’’!!

Hâlâ Türkiye’nin ba¤›ms›z bir
ülke oldu¤unu söyleyen var m› aca-
ba? Halk›na nas›l davranmas› ge-
rekti¤i direktifi “d›flar›dan” verilen,
emperyalistlerin buna hiç duraksa-
maks›z›n cüret edebildikleri ve yö-
netenlerin “siz kim oluyorsunuz”
diye ç›k›flmay› akl›ndan dahi geçir-
medi¤i bir ülke ba¤›ms›z olabilir
mi? Asl›nda onlar› da külfetten kur-
tar›p, bu 5 y›l için flu parti yönete-
cek diye seçimsiz atamalar yapsalar
daha iyi! Ya da IMF program›n›n bir
maddesini de bu konuya ay›rsalar...

Emperyalizmin AKP’yi 
sahiplenme nedenleri

Öncelikle belirtelim ki; Ameri-
ka, Avrupa deste¤inin AKP’ye ne
kadar “oy” olarak dönece¤i; ABD
karfl›tl›¤›n›n yükseldi¤i ve Avrupa
Birlikçili¤in geri çekilme sürecinde
oldu¤u bir dönemde bu aç›klamala-
r›n “destek” mi yoksa “köstek” mi

oldu¤u tart›fl›labilir. 

Ancak gözden kaç›r›lmamas› ge-
reken; politikalar›n›, kimi destekle-
yece¤ini emperyalist tekellere,
ABD ve Avrupa’ya bakarak netlefl-
tiren kesimlerin tutumunda belirle-
yici olaca¤› ve bu kesimlerin elle-
rinde tuttuklar› medya gibi propa-
ganda araçlar›n› AKP lehine sefer-
ber edecekleri ve “ey halk Amerika
AKP’yi destekliyor siz de destekle-
yin” demeyecekleri, bunun yerine
halk› aldatacak çok daha farkl› yan-
lar› ön plana ç›kar›p pazarlayacak-
lar› aç›kt›r. 

As›l üzerinde durulmas› gereken
ise, emperyalizmin tercihinin alt›n-
da yatan nedenlerdir. 

2002 seçimlerini ve hemen ön-
cesini hat›rlay›n. RP bir operasyon-
la “karpuz” gibi bölündü. Daha si-
yaset yasakl› iken Tayyip Erdo¤an
Beyaz Saray’a kabul edildi. Bir si-
yasal parti için k›sa say›labilecek
bir süre içinde oligarfli taraf›ndan
aç›kça desteklendi ve iktidara tafl›n-
d›. O gün için Erdo¤an’›n verdi¤i
teminatlar emperyalizm ve iflbirlik-
çi tekeller için tercih nedeni olmufl-
tu. Bugünse AKP’nin 4.5 y›ll›k ic-
raat› en büyük referans durumunda-
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�Amerika ve Avrupa em-
peryalistleri, “biz taraf de-
¤iliz” aldatmacas›n› bir ya-
na b›rakarak seçimlerde
AKP’yi desteklediklerini
aç›kça ilan ettiler

�AKP, emperyalistlerin ve
iflbirlikçi tekellerin hükü-
meti olmaya devam etmek
için halk›n oylar›n› gasbet-
mek istiyor

�Ancak AKP karfl›s›nda
yeralanlar›n da hiçbiri ba-
¤›ms›z Türkiye özlemini
temsil etmiyor, bu özlemi
kendilerine oy olarak hava-
le etmeye çal›fl›yorlar.

AKP’ye emperyalist destek

Deli¤e Süpürmeyip 
Kullanacaklar!



d›r. 4.5 y›lda emperyalizmin ve ifl-
birlikçi tekelci burjuvazinin isteyip
de yapmad›¤› bir tek icraat yoktur. 

Siyasi, ekonomik, askeri birçok
aç›dan emperyalizmin deste¤ini ge-
tiren nedenler s›ralamak mümkün-
dür. Bunlar›n ön plana ç›kanlar›
üzerinden ele alal›m.

ABD emperyalizmi için ‘Büyük
Ortado¤u Projesi’ olarak dillendiri-
len imparatorluk hesaplar› yaflamsal
bir öneme sahiptir. Türkiye BOP
içinde bölgede önemli bir yer tut-
maktad›r. Amerika, Türkiye’de art›k
bafl›na çuval geçirmek durumunda
kalmayaca¤› bir iktidar istemekte-
dir. AKP, böylesine bir tam biat et-
mekte zorlanmayaca¤›n› kan›tla-
m›flt›r. Emperyalizm, Cüneyt Zap-
su’nun teklifiyle söylersek, Erdo-
¤an’› deli¤e süpürmeyip kullanmay›
tercih etmifl görünmektedir.

Elbette mesele BOP ile bitmiyor.
Baflta IMF politikalar› olmak üzere,
tekellerin ç›karlar›n› gözetecek eko-
nomi politikalar› uygulamaya de-
vam edece¤ini düflündü¤ü içindir
bu destek. 

Tam üyelik ya da baflka biçimde,
Türkiye mutlaka AB’ye ba¤l› kal-
mal› diye aç›kça söyleyen Avrupa
emperyalistleri de, bölgesel ve Tür-
kiye pazar› aç›s›ndan siyasi ekono-
mik ç›karlar› nedeniyle destekle-
mektedir AKP’yi. Hemen belirtelim
ki, bu destek nedenleri aras›nda
““ddeemmookkrraassii”” yyookkttuurr. Çünkü onlar
da pekâla AKP’nin demokratl›kla
zihniyet olarak, ideolojik olarak kan
uyuflmazl›¤› içinde oldu¤unu bil-
mektedirler. Emperyalistler için, de-
mokrasicilik oyununun sürdürülme-
si yeterlidir. 

Mevcut partiler içinde ‘ulusalc›-
l›¤›’ kimseye birakmayan CHP da-
hil olmak üzere, tüm partiler bir fle-
kilde emperyalizme ve iflbirlikçi te-
kelci burjuvaziye güven vermeye
çal›flmaktad›rlar. Ancak AKP’nin
““ddeenneennmmiiflfl vvee ssaaddaakkaattiinnddeenn eemmiinn
oolluunnmmuuflfl”” bir güç olmas›, iktidara
en yak›n parti olmas›, egemen güç-
lerin tercihinde önemli bir yer tut-
maktad›r. Bir baflka deyiflle, mevcut
durumda alternatif olarak öne ç›ka-

racaklar› bir parti yoktur. 

Küreselleflme sömürgelere
‘uyum’ siyaseti dayat›yor

Oligarfli seçimler için “halk›n
iradesinin yans›d›¤› mekanizma”
derler, “demokrasinin temeli” sa-
yarlar. Tayyip de “söz milletin de-
dik” diyerek seçim karar›n› duyur-
mufltu. Peki gerçekten böyle mi?
Söz milletin mi olacak? Böyle ise,
emperyalistlere ne oluyor? 

Türkiye’de 1950’lerden sonra
burjuva politikas›n›n flekillenmesi-
ne bak›ld›¤›nda hiç de böyle olma-
d›¤› görülür. ‹stisnalar› d›fl›nda ikti-
darlar› emperyalizm belirler. Ancak
emperyalizmin küreselleflme süreci,
daha önce olmad›¤› düzeyde ülkele-
rin iç politikalar›n› da belirler ol-
mufltur. 

Ekonominin, bir üst yap› kuru-
mu olan siyaseti de belirledi¤i gö-
zönüne al›nd›¤›nda, ülkelerin eko-
nomisi küresel emperyalist ekono-
minin birer parças› haline geldikçe,
siyaset de buna göre flekillenmekte
ve küresel ekonominin iplerini elin-
de tutan güçlerin (emperyalist tekel-
lerin ve onlar›n devletlerinin) daha
fazla güdümüne girmektedir.

‹nsanl›¤›n “yarar›na” diye pazar-
lanan küreselleflme bir anlamda em-
peryalist merkezlerce belirlenen bir
““zzoorruunnlluu uuyyuummuu”” da dayatmakta-
d›r. Bizim gibi sömürge ülkelerin
ekonomileri nas›l ki IMF, Dünya
Bankas› gibi kurumlar arac›l›¤›yla
emperyalist tekellere ba¤lan›yorsa,
siyaseti de ayn› flekilde ba¤lan›yor.
“Demokrasi”, “özgürlükler” gibi
kavramlar bu geliflimi gizlemek için
kullan›lan argümanlar olmaktan öte
bir anlam ifade etmiyor. Alt› çizil-
mesi gereken bir baflka nokta ise,
metropol kapitalist ülke ekonomile-
rine endekslenen bizim gibi ülkeler-
de burjuva siyasetin de bu yolla bir
anlamda tek tiplefltirilmesidir. Bu-
gün AKP’den CHP’ye, MHP’den
‘Yeni DP’ye bütün düzen partileri-
nin, ekonomi politikalar›n›n nere-
deyse nüans farklar dahi bulunma-
dan ayn›laflmas› da bu sürecin getir-

di¤i bir sonuçtur. Burjuva düzen
partileri emperyalizmin bu dayat-
mas›na direnmeyi de¤il uyum sa¤-
lamay› tercih etmektedirler. IMF
karfl›t› söylemler ya da AB karfl›t›
sloganlar sadece göstermelik, oy
avc›l›¤› içindir. 

Siyasetle emperyalist ekonomi
aras›nda özetle belirtti¤imiz bu ilifl-
ki, emperyalist tekellerin neden
AKP’yi tercih ettiklerinin bir baflka
boyutunu gözler önüne sermektedir. 

AKP’nin koltuk u¤runa 
satmayaca¤› fley yoktur

AKP cephesinden bak›ld›¤›nda
ise, bu gerçe¤i görmemek, 4.5 y›l
boyunca bu ülkeyi gözleri kapal› iz-
lemekle efl anlaml›d›r. 

‹ç-d›fl politikada, ekonomide,
sosyal konularda emperyalizmin ve
tekellerin iste¤i d›fl›na ç›kmayan ik-
tidar, “dini” duyarl›l›klar›n› kulla-
narak oyunu ald›¤› kesimleri de al-
datm›flt›r. Çünkü AKP için aslolan
dini inanc› de¤il, koltuktur. Koltu¤u
korumak için satamayaca¤› fley
yoktur, buna din de dahildir.
ABD’nin ‘Il›ml› ‹slam’ projesine
boylu boyunca yatmas› bunun en
aç›k göstergesidir. AKP liderleri de
Amerikan emperyalizminin ‘Il›ml›
‹slam’ ile bölgede yaflanan direnifli
k›rmay›, böylece tüm bölge ülkele-
rinin pazarlar›n›, kaynaklar›n› ele
geçirmeyi amaçlad›¤›n› pekâla bili-
yor. Biliyor ve “‹slam alemi”nin sö-
mürgelefltirilmesinde dinini kullan-
d›rmaktan zerrece tereddüt etmiyor.

Emperyalizmle kolkola vererek
halk›m›z› yoksullaflt›ran iktidar›n,
bu sömürünün, sefaletin ac›s›n› ya-
flayan kitleleri dinle, tarikatlarla
uyutmaya, öfkeyi nötralize etmeye
çal›flmas› da dinin bir baflka biçim-
deki kullan›m›d›r. Siyasal islamc›
gelenek, kültür, ideolojinin böyle
bir aldatmaya uygun oldu¤u bilinir.

AKP iktidar koltu¤una ilk otur-
du¤unda, ‘‘AAKKPP eemmppeerryyaalliizzmmiinn
ppaarrttiissiiddiirr’’ demifltik. 4.5 y›ll›k icra-
at ve bugünkü destek onun göster-
gesidir. Onlar›n dini de sat›l›k, her
fleyleri sat›l›kt›r.
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“Mal›n› tan›yan” sermaye aç›-
s›ndan sorun yoktu, ancak CHP’nin
yükselen milliyetçi oylar› avlamak,
halk kitlelerinin IMF’ye karfl› öfke-
sini, ba¤›ms›zl›k özlemini sömüre-
rek oya çevirmek için yapt›¤› aç›k-
lamalara, meydanlarda att›r›lan slo-
ganlara bakarak, “endifle” eden pi-
yasac›lar da yok de¤ildi.

Müjdeyi, Hürriyet’in ekonomi
yazarlar›ndan Erdal Sa¤lam verdi:

““BBaayykkaall''ddaann ppiiyyaassaa ddoossttuu
aaçç››kkllaammaallaarr..”” (10 May›s, Hürriyet)

Referans Gazetesi’nde de yera-
lan mülâkat›nda Deniz Baykal, Do-
¤an Medya arac›l›¤›yla sermayeye
aç›kça güvence veriyor ve özetle
AKP’nin izledi¤i yolu kendilerinin
de izleyece¤ini söylüyordu. 

IIMMFF’’ccii vvee AABB’’ccii 
DDeenniizz BBaayykkaall

Hem yabanc› hem de yerli bü-
yük sermayenin “özellikle CHP ve
MHP'nin iktidara geldikleri takdir-
de ne tür ekonomik politikalar uy-
gulayaca¤›n› fazlas›yla merak ettik-
lerini” belirterek girifl yap›yordu Er-
dal Sa¤lam. Yani az sonra aktara-
caklar› bu kesimlerin “merak›n›” gi-
derecek cinstendi. 

Sa¤lam, görüfltü¤ü CHP Genel
Baflkan› Deniz Baykal'›n anlatt›kla-
r›n› ise flöyle özetliyordu: "‹ktidar
oldu¤u takdirde CHP'nin piyasa
dostu ekonomik politikalar izleyece-
¤ini rahatl›kla söyleyebiliyoruz.” 

Bu tespitin alt›n› dolduran, Bay-
kal’›n sermayeye verdi¤i teminatlar
ise özetle flöyle: 

"Ekonominin globalleflmekte ol-
du¤u, sermaye hareketlerinin eko-
nominin ayr›lmaz bir parças›n›
oluflturdu¤u, ticaretin giderek ser-
bestleflmekte oldu¤u dikkate al›na-

rak bir politika ortaya konacakt›r."

“Kamunun sadece yönlendirici
ve denetleyici oldu¤u piyasa ekono-
misi hayata geçirilecektir. ”

“Teflvik politikas› co¤rafi olmak-
tan ç›kar›larak sektörel hale getiri-
lecektir. ”

“AB süreci devam edecek ve tam
üyelik perspektifiyle pekifltirilecek.”

Tüm bunlar aç›k bir flekilde ser-
mayeye verilmifl teminatlard›r. Ni-
tekim Erdal Sa¤lam da, “Yani piya-
salar aç›s›ndan CHP iktidar›n›n uy-
gulayaca¤› politikalardan tedirgin-
lik duymalar›na gerek yok” tespiti
ile bu durumun alt›n› çiziyor.

Ayn› flekilde Sa¤lam, yaflanan
deneyleri ve sömürü sisteminin iflle-
yiflini bilen biri olarak, MHP’nin
“ekonomi politikalar›n›n da farkl›
olmayaca¤›n›” belirtiyor.

Ertu¤rul Özkök de “manfletlik”
diye de¤erlendirdi¤i Baykal’›n
aç›klamalar›nda üç noktan›n alt›n›
çizerek, bunlar›n 22 Temmuz seçi-
mi öncesinde piyasaya verilmifl ilk
ciddi "taahhütler" oldu¤unu söylü-
yor. Nedir bunlar?

BBiirriinncciissii; ekonominin emperya-
list ekonomiye ba¤l› kalmaya de-
vam edece¤i. ‹‹kkiinncciissii; tekellere
‘teflvik’ ad› alt›nda kaynak aktarma-
n›n sürece¤i. ÜÜççüünnccüüssüü ise; demok-
ratikleflme flu bu safsatalar›n› bir ya-
na b›rak›rsan›z esas olarak iflbirlikçi
tekelci burjuvazinin rüyas› olan ve
onlar›n ç›karlar›n› ifade eden AB sü-
recinin devam ettirilece¤i.

Özkök, Baykal’›n bu taahhütle-
rini "" rreeeell ppoolliittiikkaayyaa ddöönnüüflfl”” diye
de¤erlendiriyor. Ki bunun Türkçesi
fludur: Bu düzende hükümet olan
sermayenin politikalar›n› uygula-
mak, halk› unutmak, sermayeye
dost emekçiye düflman olmak zo-
rundad›r. AKP’nin de emekçi düfl-

man› politikalar›n› gerekçelendir-
mek için s›kl›kla kulland›¤› “Reel
politika” dedikleri budur.

MMeeyyddaannllaarrddaa HHaallkkaa 
YYaallaann SSööyylleeyyeecceekk

Kuflkusuz ki bu taahhütleri mey-
danlarda anlatmayacak. Çünkü, bu
politikalar emekçilerin daha da yok-
sullaflmas›, sömürünün katmerlefl-
mesi, ba¤›ml›l›k zincirlerinin s›k›-
laflt›r›lmas› demektir. Sömürü çark-
lar›n›n ac›mas›zca döndürülmesine
devam etmek demektir. 

Ekonomi politikaya; "Ekonomi-
nin giderek globalleflmekte oldu¤u-
nu” söyledi¤inizde art›k gerisi
önemli de¤ildir. Çünkü bu sözün
devam›, o “globalleflen” ekonomi-
nin bir halkas› olaca¤›z, ona ba¤l›
olaca¤›z demektir. Peki kimin eko-
nomisi “globallefliyor”, nedir kaste-
dilen? Elbette ki, emperyalist tekel-
ler ve onlar›n içteki iflbirlikçileri.
“Piyasa dostlu¤u”nun s›rr› da bura-
dad›r. Ekonomi politikalar›n› tekel-
lerin ç›karlar›na göre belirledi¤iniz-
de “piyasa dostusunuz” demektir.

“Piyasa” dedikleri ise; emperya-
list ve iflbirlikçi tekelci burjuvalar-
d›r ki, say›lar› binlerle dahi ifade
edilmeyecek kadar s›n›rl›d›r. Yani

CHP Tekellere Teminat Verdi

‘Piyasaya dost’ olan 
halka düflman olur

Baykal, DDo¤an MMedya
arac›l›¤›yla ttekelci bburju-
vaziye vve eemperyalist sser-
mayeye ttaahhütler verdi:
AKP NE YYAPIYORSA AY-
NISINI, DDAHA DA FAZ-
LASINI YAPACA⁄IZ!
IMF politikalar› ssürecek
AB’ye bba¤›ml›l›k ssürecek
‘Zenginsever’ olaca¤›z
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bir avuç zenginin ç›karlar›n›n ad›d›r
“piyasa”. Ve Baykal, “piyasa dostu”
olaca¤›n› flimdiden ilan etmifltir.

Ancak yar›n meydanlarda halka
yalanlar söyleyecek, yoksullar›n,
emekçilerin umutlar›n› istismar et-
mek için vaatlerde bulunacak. Tür-
kiye emekçisinin içinde bulundu¤u
sefalete dair tek bir laf etmeyen, an-
cak tekelci sermayenin üretti¤i
TV’lerin Avrupa’da en çok satan
markalardan oldu¤uyla övünen bir
partinin, meydanlarda emekçiden,
duldan, yetimden, iflsizlerden söz
etmesi sahtekârl›kt›r, izleyece¤i po-
litika o tekellerin daha fazla pazar
alan›na sahip olmas›n› sa¤lamak
için çal›flmakt›r... 

Ayn› ikiyüzlülük ba¤›ms›zl›k
konusunda da geçerli. AB, ABD
karfl›t› söylemlerle oy avc›l›¤› ya-
pan Baykal’›n olas› iktidar›nda ifl-
birlikçi politikalarda zerrece de¤i-
fliklik olmayacakt›r. Bugün “ulusal-
c›, milliyetçi” geçinen DSP ve
MHP’nin hükümetlerinde en kap-
saml› IMF ve AB yasalar›n› ç›kar›p,
“sabahlara kadar IMF için çal›fl-
makla” övündükleri gibi. 

‹ster “iktidar gerçekli¤i” deyin,
isterse baflka bir ad verin buna...

CCHHPP’’yyee VVeerriilleenn OOyy
TTeekkeelllleerree VVeerriillmmiiflflttiirr

Bir iktidar›n niteli¤ini belirleyen
temel noktalardan biri izleyece¤i
ekonomi politikad›r. CHP bu konu-
da farks›zl›¤›n› aç›kça ilan etmifl,
daha do¤rusu malum-u ilan etmifltir. 

Çünkü; burjuva partilerin hangi-
si iktidar olursa olsun uygulayaca¤›
ekonomi politikalar ayn› olacakt›r.
Çarp›k kapitalizmin azg›n sömürü
çarklar›n› döndürmeye, emekçileri
ezmeye tekellerin kasalar›n› doldur-
maya devam edecektir. Çünkü “kü-
resel sermaye” (emperyalist tekel-
ler) bunu istiyor ve bizim gibi sö-
mürge ülkelere baflka bir alternatif
b›rakm›yor. Dikkat edin hiçbir parti
farkl› bir ekonomik program suna-
m›yor, vaatlerde dahi bulunam›yor.
En fazla sistemin özüne dokunma-
yan rötufllarla kitlelerin oyunu avla-

maya çal›fl›yorlar. “IMF’yi kap› d›-
flar› edece¤iz” diyen bir burjuva
partisi duydunuz mu? ABD’ye,
AB’ye ba¤›ml›l›¤a son vermekten
söz eden bir lidere rastlad›n›z m›?
TSK ‘milli bir ordu’ olacaksa en
baflta NATO’dan ç›karak ad›m ata-
ca¤›z diyene rastlad›n›z m›? 

Hay›r! Hiçbir düzen partisi, sis-
temi rahats›z edecek, piyasac› eko-
nomistlerin deyifli ile “piyasalar›”
tedirgin edecek bir söyleme, progra-
ma sahip de¤ildir. 

Bu yan›yla burjuva siyasetinin
“en çok bayra¤› biz dalgaland›rd›k”
hamasetine s›k›flt›r›lmas›, sahte “la-
ik-fleriatç›” saflaflt›rmas› ile kitlele-
rin manipüle edilerek sand›¤a yön-
lendirilmesi de ifllerine geliyor. Hal-
k› böyle daha kolay uyutuyorlar. 

Alternatifsiz olan bir baflka nok-
ta ise, böyle bir çark›n döndürülme-
si için bask›n›n, zulmün kaç›n›l-
mazl›¤›d›r. Çünkü halk kitlelerinin
böyle bir sömürüye, sefalete, iflsizli-
¤e çeflitli biçimlerde baflkald›raca¤›-
n› onlar da bilir ve “s›rt›ndan sopa-
y›”, bafl›ndan ordu ve polisi eksik
etmezler. Bu yüzden “demokrasi”
söylemleri de, hak ve özgürlüklere
dair vaatleri de yalandan ibarettir.
Ülke ekonomisini “küresel serma-
yenin” parças› haline getirenlerin
demokratl›klar› sahtedir. 

“Küresel sermayenin” belirleyi-
cili¤inden kurtulman›n, onun tem-
silcisi IMF’yi defetmenin tek yolu
ise, ba¤›ms›z bir Türkiye’nin yara-
t›lmas›d›r. Yukar›da ortaya konulan
iliflki nedeniyledir ki, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sömürünün ortadan
kalkmas› birbirinden ayr›lamaz. 

Kim ki, ba¤›ms›zl›ktan söz edip
kapitalist sistemi sürdürmekten ya-
naysa, ba¤›ms›zl›k sözü yaland›r. 

Kim ki, demokrasiden söz edip
ba¤›ms›zl›¤› a¤z›na alm›yorsa, an-
lad›¤› ve anlatt›¤› demokrasi halk›n
de¤il tekellerin ç›karlar›n› ifade
eden bir demokrasidir, ya da sadece
aldatmak için kullan›yordur demok-
rasi kavram›n›.

‹flte bu nedenle biz devrimciler
kurtuluflun yolunun ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve kapitalizmin yegane
alternatifi olan sosyalizm için kav-
gadan geçti¤ini söylüyoruz. 

Ve halk›m›z›, birbirinden fark›
olmayan partileri iktidara tafl›yacak
sand›¤a de¤il kendi iktidar› için mü-
cadeleye ça¤›r›yoruz. O sand›kta
mevcut düzen partilerine verilecek
her oy, iflbirlikçi ve emperyalist te-
kellere verilmifl oydur. Bunun, sol,
demokrat oylar› çekmeye çal›flan
CHP için de geçerli oldu¤unu biz
de¤il bizzat Baykal söylüyor. 

AKP’den DDo¤an MMedya’ya RRüflvet
Ayd›n Do¤an’›n sahibi oldu¤u Do¤an Medya’n›n AKP propagandas›

yapmas›n›n elbette ç›karlara dayanan birçok nedeni mevcut.

Öte yandan AKP Do¤an’›n adeta “ümmü¤ünden” tutmufl durumdayd›.
Do¤an Holding’in sahibi oldu¤u POAfi’›n vergi cezas›ndan söz ediyoruz.
550 milyon YTL’ye yak›n borç konusunda tam da (ne tesadüf de¤il mi!)
seçimlerin arifesinde, Petrol Ofisi Afi (POAfi) ile Maliye Bakanl›¤›’n›n
uzlaflt›¤› duyuruldu.

Nas›l bir uzlaflma? Vergi asl›nda yüzde 50 indirim sa¤land›, POAfi,
toplam 275.3 milyon YTL ödeyecek. Ki POAfi’›n 5 y›lda ödenece¤i aç›k-
lanan rakam›n 10 kat› vergi kayb›na yol açt›¤› iddia ediliyordu. 

Halktan al›p tekelci sermayeye devretmek buna derler iflte!

Asgari ücretlinin maafl›na daha eline geçmeden ‘vergiler’ ad›yla el ko-
yan iktidar, tekellerin devasa vergi borçlar›n› bir anda silip at›yor.

AKP böylece, bugüne kadar Do¤an Medya üzerinde bask› arac› olarak
kulland›¤› borcu yar› yar›ya indirerek bu kez de seçimde tüm Do¤an Med-
ya TV ve gazetelerini AKP propagandas›na aç›k hale getiriyor. 

‹zleyin Do¤an Medya’n›n gazete ve TV’lerini! 
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2005 y›l›nda fiemdinli’de Umut
Kitabevi’nin bombalanmas› ve bir
kiflinin ölümü, çok say›da kiflinin
yaralanmas› olay› ile ilgili davan›n
Yarg›tay karar›, 16 May›s günü
aç›kland›.

Yarg›tay 9. Ceza Dairesi, fiem-
dinli Davas›’nda verilen karar› “ek-
sik soruflturma” gerekçesi ile boz-
du. San›k astsubaylar Ali Kaya ve
Özcan ‹ldeniz’in “adam öldürmek,
adam öldürmeye teflebbüs ve çete
kurmak” suçlar›ndan 39 y›l 10 ay
27’fler gün hapse mahkum edildi¤i
karar› bozma gerekçeleri ise, sadece
davada yarg›lananlar›n aklanmas›-
n›n önünü açm›yor, ayn› zamanda
kontrgerilla politikalar›na, halka
karfl› savafla onay veriyor ve katille-
rin avukat›n›n da aç›kça söyledi¤i
gibi, Susurlukçular’› sevindiriyor.

Yarg›tay: BBiz dde ttan›r›z 
iyi ççocuklard›r

Bozma gerekçelerinde flu nokta-
lar dikkat çekici:

“Asker olan san›klar›n, terör ör-
gütünün iflledi¤i suçlarla ayn› suçu
iflledikleri fleklindeki nitelendirme
hayal gücünün de çok ötesinde ta-
mamen varsay›ma dayal›, hukuki
de¤erden yoksun düflünceye dayan-
maktad›r. ”

“Kaya ve ‹ldeniz’in üzerine at›l›
TCK’n›n 302. (devletin birli¤ini ve
ülke bütünlü¤ünü bozmak) ve 316.
(suç için anlaflma) maddelerinde ta-
n›mlanan suçlar›n maddi ve manevi
unsurlar› itibariyle olufltu¤una ilifl-
kin delil yok.”

“‹tirafç› san›k Veysel Atefl’in
dosyas›, Kaya ve ‹ldeniz’in dosyas›
ile birlefltirildikten sonra yerel mah-
keme görevsizlik karar› vermesi ge-
rekir. Atefl di¤er san›klarla birlikte
yarg›lanmal›, yerel mahkeme görev-
sizlik karar› vererek dosyay› askeri
mahkemeye göndermelidir. ”

Bu karar aç›kça, kontra eleman-
lar›n› aklamak için al›nm›fl bir ka-
rard›r. 

Yarg›tay’daki hakimlerin “seçil-
mifl”, düzene sadakatini kan›tlam›fl
hakimler olduklar›n› herkes bilir.
Kimlerle ne tür iliflkiler içinde ol-
duklar›na dair de say›s›z örnekler
yaflanm›flt›r. Çak›c›lar, M‹T’çiler ci-
rit atar Yarg›tay koridorlar›nda. 

Halka karfl› ifllenmifl bir suçun
dosyas›n› askeri mahkemeye gön-
dermek, katliamc›lardan kendilerini
yarg›lamalar›n› beklemekten baflka
bir anlam tafl›maz. 

Hele, o askeri mahkemelerin ve
halk› bombalayan kontrgerillan›n
ba¤l› bulundu¤u Genelkurmay Bafl-
kan› Yaflar Büyükan›t’›n, daha ilk
günden kontrac›lar için “iyi çocuk-
tur, tan›r›m” dedi¤i bir ortamda ve-
rilen bu karar, Yarg›tay taraf›ndan
da “biz de tan›r›z iyi çocuklard›r”
anlam›na gelmektedir. 

‹tirafç›y› dahi askeri mahkemeye
havale eden Yarg›tay, yarg›n›n Su-
surluk aya¤›nda hiçbir aksama ol-
maks›z›n çarklar›n ifllemeye devam
etti¤ini bir kez daha göstermifltir. 

Katillerin ‘‘eli 
so¤umayacak’

Karara iliflkin en gerçekçi de¤er-
lendirme, kontrgerilla elemanlar›
astsubaylar›n avukat› Vedat Gül-
flen’den geldi.

Karar›n “adaletin” yerini bulma-
s› yönünden çok önemli oldu¤unu
ifade eden Gülflen, flunlar› söyledi: 

““TTeerröörrllee mmüüccaaddeelleeddee ççaall››flflaann ddii--
¤¤eerr aarrkkaaddaaflflllaarr iiççiinn mmoorraall oollaaccaakk--
tt››rr.. Çünkü terörle mücadele eden
askeri güçlerin bu görevleri dolay›-
s›yla iiflfllleennmmiiflfl ssuuççllaarraa ddaa eemmssaall bir
karar ç›km›flt›r. Bu çok önemlidir.
Bundan sonra zannediyorum ki as-
keri mahkemeler bu konuda yetkili
olacakt›r. Hepimize, vatan›m›za,

milletimize, devletimize hay›rl› ol-
sun.”

“Vatan, millet” söylemi aras›nda
ifade edilen özetle; halka karfl› sa-
vaflan Susurluk tetikçilerinin elleri-
nin so¤utulmayaca¤›d›r. 

Bu karar›n böyle bir nitelik tafl›-
d›¤›, tüm iflkencecilere ve infazc›la-
ra “moral” oldu¤u tart›flmas›zd›r.

Adaleti bbiz ssa¤layaca¤›z

Susurluk patlak verdi¤inde “Sur-
luk devlettir” demifltik.

fiemdinli yafland›¤›nda da,
“fiemdinli’de ortaya ç›kan›n Susur-
luk devleti” oldu¤unu söylemifltik.

Oligarflik düzen bizi bir kez daha
hakl› ç›kard›. 

fiemdinli’den bu yana yaflanan-
lar› gözünüzde canland›r›n; Genel-
kurmay baflkan›n›n sahip ç›k›fl›,
AKP iktidar›n›n TSK ile anlaflarak
üzerini örtme operasyonu bafllatma-
s›, burjuva bas›n›n ilk günün flaflk›n-
l›¤›n› att›ktan sonra neredeyse kafa-
s›na bomba at›lanlar› suçlayan ya-
y›nlar›, Van Savc›s›’n›n böyle bir
iddianame haz›rlad›¤›na piflman
edilmesi ve bugün Yarg›tay karar›...
‹flte size düzenin resmi. 

Böyle bir düzende hukukun,
adaletin zerresini bulamazs›n›z. 

Halk›n bafl›na bombalar atarken
suçüstü yakalananlar› dahi aleni ko-
rumaya alan bir sistem, bütün ku-
rumlar›n› halka karfl› savafla göre
örgütlemifl ve demokrasi, hukuk gi-
bi kayg›lar› olmayan bir sistemdir.
Daha aç›k deyiflle faflizmdir.

Ve faflizmi y›kman›n, adaletin,
hukukun oldu¤u bir ülke yaratma-
n›n tek yolu, Susurluk vesilesiyle de
söyledi¤imiz gibi, DEVR‹M’dir.

‘Susurluk devlettir’ demifltik
Susurlukçular Yarg› Korumas›nda



Mecliste milletvekili bulunan
bütün partiler, yani AKP, CHP,
ANAP ve DYP bir olup, DTP’nin
önünü kesmek, ba¤›ms›z adaylar›
meclise sokmamak, en az›ndan
mümkün oldu¤u kadar az milletve-
kili sokmalar›n› sa¤lamak için bir
yasa ç›kard›lar. 

Geçen haftaki say›m›zda tasar›
halindeyken yer verdi¤imiz gibi; 

“22 Temmuz seçiminde ba¤›m-
s›zlar kendi adlar›na ayr› bir oy pu-
sulas› bast›ramayacak, ba¤›ms›zla-
r›n isimleri partilerle birlikte birle-
flik oy pusulas›nda yeralacak.”

Peki ne olacak bu durumda.

Ba¤›ms›z adaylar›n çok oldu¤u
yerlerde (ki çok de¤ilse de naylon
adaylarla ço¤altacaklar›ndan kuflku-
nuz olmas›n! Böyle bir düzenleme
yapan zihniyet ve ahlâk, bunu da
yapmaktan çekinmez), 1 metreyi
geçecek oy pusulas›nda, Kürt seç-
menin “destekledi¤i aday› bulama-
mas›” sa¤lanacak!

Bunu zannetmeyin ki biz yorum-
luyoruz, aleni flekilde böyle düflü-
nülerek ve böyle ifade edilerek ç›-
kar›ld› sözkonusu yasa. Ve burjuva
bas›n tam da böyle yazd›, Emin Çö-
laflan gibi tescilli flovenistler “elbet-
te tedbir alacak devlet” diyerek öv-
düler bu ahlâks›zl›¤›.

Evet böyle bir düzenleme yap-
mak, kendi politikalar›n›n ürünü
olan halk›n cehaletinden utanacak-
lar› yerde bu durumu onlar›n irade-
lerini çalmak için kullanmaya kal-
k›flmak ve bu ifl için her gün “laik-
lik-fleriat” diye diye ettikleri “kav-
gay›” an›nda bir yana atarak birara-
ya gelmek, en baflta ahlâks›zl›kt›r. 

Ama elbette bu durumu ahlâk-
s›zl›kla aç›klamak yetmez.

Anti-demokratikli¤in bin y›l
geçse de unutulmamas› gereken
an›t› olabilecek bu düzenlemenin
temelinde KKüürrtt ddüüflflmmaannll››¤¤›› yat-
maktad›r.

Düzenin bütün güçleri aç›kça
Kürtler’e karfl› biraraya gelmifl, bir-
leflmifltir. Adeta TBMM önüne set
kurmufl, “kalelerini” Kürt’e karfl›
korumaya alm›fllard›r. Birkaç istis-
na d›fl›nda kendine demokrat diyen
yazarlar›n dahi sesinin ç›kmad›¤›
bir “güçlü” ve de “kutsal” ittifakt›r
sözkonusu olan. 

Bu örnek bile tek bafl›na bütün
partilerin niteli¤ini ortaya koymaya
yeterlidir. Demokratl›¤›n, hukukun
zerresi yok. Halktan yana de¤iller,
demokrat de¤iller, demokrasiden
yana de¤iller, oligarfliden yanalar.

*

Bu karar›n al›nmas›ndan bir haf-
ta kadar sonra Yarg›tay’›n, eski
DEP milletvekili ve yöneticisi 116
kiflinin DTP’den üyelikten düflürül-
mesi için partiye yaz› göndermesi
de ayn› sürecin bir devam›d›r. Oli-
garflik düzen kendi kurallar›n›, ya-
salar›n› da çi¤neyerek, ar damar›n›
çatlatarak, düzenin yasal bir partisi-
ne karfl› aç›kça anti-demokratik uy-
gulamalara baflvuruyor. Her ne pa-
has›na olursa olsun Kürt’ü meclise
sokmama, kendi deyiflleriyle “siya-
sallaflt›rmama” karar›n› ilan ediyor.

““TTüürrkk’’üümm”” demeyeni aç›kça
““ddüüflflmmaann”” ilan eden ve onlara karfl›
savafl›n ilelebet sürecini söyleyen
Genelkurmay’›n bu yaklafl›m›na pa-
ralel olarak düzen partileri de “düfl-
man›” devletin parlamentosuna sok-
mamak için her yolu denemekten
çekinmiyor. 

““KKüürrtt ssoorruunnuu vvaarrdd››rr”” diyen
AKP’den, ““ddüüzz oovvaaddaa ssiiyyaasseett””ten
söz eden DYP’ye tüm düzen parti-
lerinin ayn› kutsal ittifak çat›s› alt›-
na girmesi herkes için, sistemi tan›-
ma aç›s›ndan ö¤retici olmal›d›r.
Böyle bir düzenin demokratiklefle-
ce¤ini bekleyenler, bunun için fa-
lanca partileri adres gösterenler bofl
yere beklerler. 

*

“fieriat en büyük tehlikedir” de-

yip duran CHP,
DTP’nin geriletilmesi-
nin, daha az ba¤›ms›z
aday›n kazanmas›n›n
AKP’ye yarayaca¤›n›,
AKP’nin milletvekili

say›s›n› art›raca¤›n› bile bile yasaya
oy veriyorsa bu ne anlama gelir?

Ya “fieriat en büyük tehlikedir”
diye yalan söyleyerek halk›n bir ke-
siminin oyunu avlamak istiyordur.
Ya da Kürtler kendi temsilcilerini
seçece¤ine fleriat gelsin daha iyi di-
yecek düzeyde iflah olmaz Kürt
düflman›d›r. CHP için her ikisini de
söylemek mümkündür. 

Ayn› “açmaz” seçim baraj› konu-
sunda da geçerlidir. Sistemin kendi
içinde krizlere, çat›flmalara yol açan
seçim baraj› konusunda da yaflan-
maktad›r. ‹ktidardan uzaklaflt›rmaya
çal›flt›klar› AKP’yi oraya tafl›yan
ana etken yüzde 10 baraj› olmas›na
karfl›n, sadece ve sadece “Kürtler
parlamentoya girmesin” diyerek ba-
raj› düflürmeyi a¤›zlar›na dahi alm›-
yorlar. Bu, düzen aç›s›ndan ‘tehlike’
olarak nitelenebilecek, Kürt halk›n›
sistemin d›fl›na itme gibi sonuçlara
pekâla aç›k olmas›na karfl›n, oligar-
flinin tercihi en az›ndan bu aflamada
bu riski göze almak.

Parlamenter sistemin Kürt halk›
için kurtulufl olmamas› bir yana, dü-
zen kendine tümüyle biat etmeyen
hiçbir Kürt partisini sistemine kabul
etmeme iradesini ortaya koymakta-
d›r. 2002 seçimlerinde milyonlarca
oyunu seçim baraj›nda bo¤an dü-
zen, flimdi de aç›kça hile, desise yo-
luyla Kürt’e TBMM kap›lar›n› ka-
pat›yor. 

Bu çat› alt›na geleceksen, bizim
onaylad›¤›m›z partilerden Hikmet
Çetin gibi, Abdülkadir Aksu gibi
aday olarak gel diyor. Sistemin o
çat›ya kabul etti¤i “Kürt”ler onlar.
Oligarfli, “bana kimliksiz, düzenime
hizmet eden, kendi halk›na karfl› sa-
vaflacak Kürt laz›m” diyor aç›kça.
Ve bunlar› vitrinine koyarak; bak›n
bu ülkede ayr›mc›l›k m› var, Kürtler
de istedi¤i makama gelebiliyor, hat-
ta Cumhurbaflkan› bile olabiliyor!
demagojilerine baflvuruyor. 

Say›: 105 15OL‹GARfi‹

DTP’ye karfl› düzenin ‘kutsal’ ittifak›
“Demokrasi” kepazeli¤inin resmidir
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Siyaset nedir, nas›l yap›l›r?

Kuflkusuz bu soruya herkesin

verdi¤i cevap farkl›d›r. Fark› be-

lirleyen ise, esas olarak siyaseti

hangi s›n›f ad›na, hangi s›n›f›n

politikalar› do¤rultusunda yürüt-

tü¤üdür. 

Burjuva siyasetle, devrimci si-

yaset, ilkeleri ve kurallar› bak›-

m›ndan ayr›fl›rlar. 

‹ki siyaset tarz›n›n kendine

özgü kültürü, kendine özgü siya-

set ahlâk› vard›r. 

Siyaset ahlâk›, kültürü deyip

geçmeyin; siyasetin ahlâk›, en

az on siyasete yön veren ideolo-

ji kadar önemlidir ve siyasette

ahlâk, ilke, kültür, zaten o ide-

olojilerden ba¤›ms›z de¤ildir. 

Kuflku yok ki, iki siyaset tarz›-

n›n d›fl›nda da birçok ara biçim

vard›r. Sol ad›na, devrimcilik

ad›na siyaset yapt›¤›n› söyleyen-

ler aras›nda da siyaset yapma

bak›m›ndan farkl›l›klar oldu¤u

gibi, düzen güçlerinin siyaset

tarzlar›nda da farkl›l›klar vard›r. 

Fakat flu hemen herkesin

aç›kça gördü¤ü bir gerçektir; ül-

kemiz siyasetinde bugün riyakâr-

l›k, daha ileri gidelim, sahtekâr-

l›k, yayg›n bir olgudur. Elbette ri-

yakârl›k ve sahtekârl›k esas ola-

rak burjuvaziye özgü bir siyaset

tarz›d›r. 

Ne yaz›k ki solda da burjuva

siyaset tarz›na özenenler, o tar-

z›n etkisi alt›nda kalanlar ç›k›yor. 

“Siyasette ‹lke” ad›na, bun-

larla savaflaca¤›z. Din ad›na, sol

ad›na, halkç›l›k ad›na, ulusalc›l›k

ad›na sergilenen riyakârl›klar›,

sahtekârl›klar› burada ortaya ko-

yaca¤›z.  

““ÖÖkküüzzüü  bbooyynnuuzzuunnddaann ,,
iinnssaann››  ssöözzüünnddeenn ttuu ttaarr ll aarr””
der bir BBooflflnnaakk halk deyiflinde. 

“Siyasette ilke” ad›n› verdi¤i-

miz bu köflede bir an-

lamda bunu yapaca¤›z. 

Siyasi arenada yer

al›p da belli iddialar tafl›-

yan her kesimi, ilkeler,

kurallar, de¤erler, sözler aç›s›n-

dan elefltirece¤iz, sorgulayaca-

¤›z. 

Sözler tutuldu¤unda bir de¤er

ve anlam tafl›rlar. Sözler arkas›n-

da duruldu¤unda inand›r›c› ve

güven verici olurlar. 

Sözlerin takipçisi olaca¤›z. 

Sözünü tutmayan burjuva po-

litikac› da, sözünü tutmayan sol-

cu da halka kötülük yap›yor de-

mektir. ‹kisini elbette farkl› elefl-

tirece¤iz, elefltirirken ikisinde el-

bette amaçlar›m›z da farkl›d›r;

ama hiçbir gerekçe, bunlar› gör-

mezden gelmeyi gerektirmez. 

Solda “ittifaklar” ad›na birbi-

rinin eksikliklerini, yanl›fllar›n›,

sapmalar›n› görmezden gelmek,

hiçbir zaman bizim tutumumuz

olmad›. Elbette bundan sonra da

olmayacak. 

Burjuva ve reformist siyasetin

etkisi ve bask›lanmas› alt›nda,

devrimci siyasetin ilkeleri, kural-

lar›, kültürü çok ciddi tahribatlar

yaflad›. Devrimci siyasetin ilkele-

rinin alt›n› çizece¤iz burada. 

Sol ad›na yap›lan aç›klamala-

r›n, sol güçler aras›ndaki ittifak-

lar›n ve anlaflmalar›n alt›ndaki

imzalar›n takipçisi olaca¤›z.

Devrimci siyasetin ilkesi, yapt›¤›-

n› savunmak, savundu¤unu yap-

mak olmal›. Att›klar› imzalar›n

gereklerini yerine getirmeyenler,

solun siyaset ilkelerini çi¤niyor-

lar demektir.  

““PPooll ii tt ii kkaaddaa iinnssaann llaarr  ii ll--
kkeelleerr iinn üüssttüünnee çç››kkmmaayy››  öö¤¤--
rreennmmee ll ii ”” der örne¤in bir anla-

y›fl. Bu hiç kuflkusuz burjuvazinin

siyaset anlay›fl›d›r. 

Devrimci siyaset ise, tam ter-

sine ilkelerine s›rt›n› dönmez. ‹l-

keleri için gerekirse ölür, baflka

bedeller öder, ama onlardan

vazgeçmez.  

Siyasette

‹LKEDershanede ifl b›rakma
n E¤itimin rant alan› haline geti-
rilmesinin en aç›k örne¤i olan
dershaneler, ö¤retmenler için de
yo¤un sömürü demektir. Birçok
dershanede ö¤retmenler düflük
ücretle ve fazla çal›flt›r›l›yor. Bun-
lardan biri olan ‹‹zzmmiirr AAnnaaddoolluu
DDeerrsshhaanneessii’nde çal›flan ö¤ret-
menler 12 May›s günü ifl b›raka-
rak bu durumu protesto ettiler. 2
ayd›r maafllar›n› alamayan ö¤-
retmenlere ö¤rencileri de destek
verirken, dershane sahibinin en-
gelleme çabalar›na ra¤men ey-
lem halaylarla devam etti.

Liman sat›fl›na protesto 
n Singapur merkezli PSA ile Ak-
fen ortakl›¤›na 36 y›ll›¤›na pefl-
kefl çekilen Mersin Liman›’n›n
devredildi¤i 11 May›s günü, özel-
lefltirme politikas›n› ve liman›n
devrini protesto eden KESK’e
ba¤l› sendikalar, Liman ‹flletme
Müdürlü¤ü önünde eylem yapt›-
lar. Eylemde konuflan BTS Genel
Baflkan› Yunus Ak›l, limanlar›n
uluslararas› sermayeye peflkefl
çekildi¤ini söyledi.

Sendika için eylem 
n Dandy iflçileri sendika hakk› için
11 May›s’ta yapt›klar› eylemde,
mücadelemiz sürecek dediler.
Tek G›da-‹fl’te örgütlenme müca-
delesi yürüten iflçiler, sendikala-
r›n›n tan›nmas›n› ve fazla mesa-
ilerin kald›r›lmas›n› istediler. 

Eczac›lar yürüdü 
n 14 May›s Eczac›lar Günü’nde
Galatasaray Lisesi önünde topla-
nan eczac›lar, ‘‘’’EEcczzaacc››ll››kk MMeessllee¤¤ii
SSaahhiippssiizz DDee¤¤iillddiirr’’’’ yaz›l› pankart-
la eylem yapt›lar. Önlükleriyle
yürüyen eczac›lar ad›na aç›kla-
mada bulunan ‹stanbul Eczac›lar
Odas› Baflkan› Zafer Kaplan, ilaç,
eczac›l›k ve sa¤l›k alan›nda uygu-
lanan politikalar›n, eczac›lar› ar-
t›k mesleklerini savunmalar› ge-
reken bir noktaya getirdi¤ini kay-
detti.
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“Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin
Yürüyüfl” dergisinin 1. say›s›n› 22 May›s
2005’de yay›nlad›k. 

Tam iki y›l oldu. 

105. say›m›zla, Yürüyüfl logosu alt›nda
sürdürdü¤ümüz yay›nc›l›¤›m›z›n 3. y›l›na
girdik.

Kuflkusuz, bu ülkede devrimci bir yay›n
organ›n› ç›karmak, da¤›tmak, bunu sürekli
k›lmak kolay de¤il. 

Burjuvazi için geçerli olan “bas›n özgür-
lü¤ü”, halk için, devrimciler için geçerli de-
¤il. 

Bu anlamdad›r ki, devrimci bir yay›n› ç›-
karman›n kendisi bile bir irade, kararl›l›k, ce-
saret gerektirir bu ülkede.  

Her türlü keyfi bask› ve tehditlere, bürola-
r›m›za karfl› gerçeklefltirilen sald›r›lara, gö-
zalt›lara, iflkence ve tutuklamalara ra¤men,
Yürüyüfl dergisini ç›karanlar›n, gecekondu
semtlerinde, Anadolu’nun en ücra köflelerin-
de yine resmi devlet terörünün bask›lar›na ve
tehditlerine ra¤men Yürüyüfl dergisini halka
ulaflt›ranlar›n eme¤i, cesareti ve kararl›l›¤›yla
sa¤land› bu kesintisizlik. 

Anodulu’da hem siyasal, hem ekonomik
bak›mdan çok daha zor koflullardaYürüyüfl
bürolar›n› çal›flt›ran, ço¤u kez polis kuflatma-
s› alt›nda Yürüyüfl’ün da¤›t›m ve tan›t›m›n›
yapan Yürüyüfl okur ve çal›flanlar›n›n eme¤i,
cesareti ve kararl›l›¤›n› da anmal›y›z özel
olarak. 

3. y›l›m›z›n ilk say›s›nda yine diyoruz ki;
nice bask›larla, hangi engellemelerle karfl›la-
fl›rsak karfl›laflal›m, halk›m›z›n, mücadelenin
sesi olmaya devam edece¤iz. 

San›r›z, bugüne kadar ç›kard›¤›m›z 104
say›, sözümüzün kan›t› olmaya yeter. 

‹lk say›m›z›n kapa¤›nda “Emperyalistler-
den, ‹flbirlikçilerden, Sömürü ve Zulümden
Kurtulman›n Tek Yolu: Devrimci Halk ‹ktida-
r›” yaz›s› vard›.  

‹lk say›m›zdan beri o yolda yürümeye de-
vam ediyoruz. 

‹lk say›m›zdan beri, emperyalizm gerçe-

¤inin çarp›t›lmas›na karfl›
yo¤un bir ideolojik müca-
dele verdik. Oligarflik dev-
letin nas›l bir devlet oldu-
¤unu bilmeyenlere, tan›ma-
yanlara, tan›mazl›ktan ge-
lenlere,  b›kmadan uzanma-
dan bu devlet gerçe¤ini an-

latmaya çal›flt›k. 

Yürüyüfl’ün iki y›ll›k yay›nlar›na bakan-
lar, özellikle baz› konularda çok say›da yaz›
görürler. Biri, 2000 y›l›ndan 2007 y›l›na ka-
dar süren Büyük Direnifl’tir. Bu direnifl süre-
cinde, Yürüyüfl, bir anlamda Büyük Dire-
nifl’in yay›n organ›yd›. Bununla onur duyu-
yoruz. 

Bir di¤er konu, AKP iktidar›n›n niteli¤i-
dir. Ne yaz›k ki ülkemiz solunda genifl kitle-
lerde büyük yan›lg›lar yafland› bu konuda. En
bafltan do¤ru teflhisi koyduk. Her say›m›zda
b›kmadan usanmadan teflhir ettik iktidardaki
düzen islamc›l›¤›n›. Yeni bir seçim sürecini
girildi¤i flu günlerde, AKP üzerine yazd›¤›-
m›z her sat›r›n, her kelimenin tereddütsüz
do¤ru ç›kt›¤›n› görüyoruz. 

Düzen içi hesaplar›, emperyalizmden ve
iflbirlikçilerden icazet bekleme kayg›lar› ol-
mayanlar, kolay kolay yan›lmaz. 

Tesbitlerimizdeki isabetin bir kayna¤› bu-
dur.

3 y›ld›r de¤il, 37 y›ld›r do¤rular› yaz›p
söylüyoruz.   

Sözümüzü söyledi¤imiz kürsü de¤iflse de,
sözümüz de¤iflmiyor. 

12 Eylül öncesinde Dev-Genç ve Devrim-
ci Sol dergilerini ç›kard› devrimciler. 12 Ey-
lülle yay›n faaliyetlerinde uzun bir kesinti
yafland›. 

Sonra, 1986 Aral›k’›nda Yeni Çözüm’ün
1. say›s›yla bafllayan yay›n faaliyetimiz, ttaamm
2211 yy››lldd››rr,, bask›lara, gözalt› ve tutuklamalara,
iflkence ve infazlara, büro bask›nlar›na
komplolara ra¤men, periyodunu hiç aksat-
madan devam etti. 

Ayl›k YYeennii ÇÇöözzüümm, 15 Günlük MMüüccaaddee--
llee, Haftal›k MMüüccaaddeellee ve KKuurrttuulluuflfl dergileri,
ard›ndan haftal›k VVaattaann, EEkkmmeekk vvee AAddaalleett
dergileriyle süren devrimci yay›nc›l›¤›m›z,
YYüürrüüyyüüflfl’le 20 y›l› aflt›. 

KKeessiinnttiissiizz 2211 yy››ll!!

21 y›lda, Türkiye halklar›na ›srarla ger-
çekleri aç›klad›k. 21 y›lda, Türkiye solunun

Yürüyüfl 3. YY›l›nda
Kesintisiz Yay›nc›l›¤›m›z 21. Y›l›nda



teorik hazinesine katk›lar yapt›k. 21 y›l boyunca kavga-
n›n sesi olduk. Devrimci stratejiye tercüman olduk. 

Maruz kald›¤›m›z bask›lar, devrimci yay›n faaliyeti-
nin devrimimiz için sa¤lad›¤› yararlar yan›nda önemsiz
kald›. 

Dergilerimiz bu süre içinde kaç kez kapat›ld›, kaç
kez toplat›ld›, kaç kez sansürlendi yaz›lar›m›z, bilanço-
sunu ç›karmak bile mümkün de¤il. 

Merkez ve Anadolu bürolar›m›z onlarca kez bask›n-
lara u¤rad›. Talan edildi. Muhabirlerimize, çal›flanlar›-
m›za komplolar kuruldu. Oligarflinin hapishanelerinde
muhabirlerimizin, çal›flanlar›m›z›n olmad›¤› bir dönem
yoktur. San›r›z yaln›z bu bile, ülkemizdeki “bas›n öz-
gürlü¤ü”nün durumu hakk›nda yeterli bilgiyi verir. 

Biz, yasal bir dergi ç›kar›yoruz, ama oligarflinin ica-
zetini de aram›yoruz. Yazd›¤›m›z, anlatt›¤›m›z mücade-
leyi, kendi alan›m›zda vererek sürdürüyoruz yay›n faali-

yetlerimizi. 21 y›l, bunu anlat›r. 

Bu 21 y›ll›k tarihte, dergilerimizin, gazetelerimizin
her birine büyük emekleri geçen, ama emeklerinin de
ötesinde, cüretleriyle, kararl›l›klar›yla ve bizzat canla-
r›yla devrimci gazetecili¤in ne oldu¤unu bize ö¤reten
flfleehhiittlleerriimmiizz vard›r. Katk›lar›n› hiçbir dönem bizden
esirgemeyen öözzggüürr ttuuttssaakkllaarr vard›r. Bu tarihte tabi-
i ki, Yürüyüfl’ün fabrikalardaki, gecekondu semtlerinde-
ki, liselerdeki, üniversitelerdeki okurlar› vard›r. 

Türkiye halklar›n›n bbaa¤¤››mmss››zzll››kk ddeemmookkrraassii ssoossyyaa--
lliizzmm iiççiinn yyüürrüüyyüüflflüü devam etti¤i sürece, Yürüyüfl de
yazmaya devam edecek. Yürüyüfl veya baflka bir dergi
kapansa da, bu büyük yürüyüflte baflka bir dergi bu mis-
yonu yerine getirmeye devam edecek.

Yürüyüfl sürüyor. 

Yürüyüfl’ümüz yazmaya devam ediyor. 

Zafere kadar!
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AArrttvviinn YYüürrüüyyüüflfl ookkuurrllaarr››,, 1122
MMaayy››ss ggüünnüü DDeerree MMaahhaallllee--
ssii''nnddee ddeerrggiimmiizziinn 110033.. ssaayy››ss››--
nn››nn,, ssaatt››flfl››nn›› vvee ttaann››tt››mm››nn›› yyaapp--
tt››llaarr.. 

GGeebbzzee DDaarr››ccaa’’ddaa KKaazz››mm KKaa--
rraabbeekkiirr vvee ççeeflfliittllii mmaahhaalllleelleerr--
ddee 1133 MMaayy››ss PPaazzaarr ggüünnüü YYüü--
rrüüyyüüflfl DDeerrggiissii’’nniinn ssaatt››flfl›› yyaapp››ll--
dd››.. 22 ssaaaatt ssüürreenn ssaatt››flflttaa 3377 ddeerr--
ggii hhaallkkaa uullaaflfltt››rr››ll››rrkkeenn ssaatt››flfl
eessnnaass››nnddaa ss››kk ss››kk 2222 TTeemm--
mmuuzz’’ddaa yyaapp››llmmaass›› ddüüflflüünnüülleenn
sseeççiimm ooyyuunnuu tteeflflhhiirr eeddiillddii.. 

2222 MMaarrtt’’ttaa MMeerrssiinn’’ddee YYüürrüü--
yyüüflfl DDeerrggiissii ssaatt››flfl›› ss››rraass››nnddaa
ggöözzaalltt››nnaa aall››nnaann aarrkkaaddaaflflllaarr››--
nn››nn dduurruummllaarr››nn›› öö¤¤rreennmmeekk
iiççiinn aaddlliiyyeeyyee ggiiddeenn,, aannccaakk
bbuurraaddaa mmeemmuurraa mmuukkaavveemmeett
eettmmeekktteenn ttuuttuukkllaannaann GGüüllbbee--
yyaazz KKaarraaeerr vvee NNeebbiihhaa AArraacc››,,
1144 MMaayy››ss ggüünnüü çç››kkaarr››lldd››kkllaarr››
mmaahhkkeemmeeddee ttaahhlliiyyee eeddiillddiilleerr.. 

MMeerrssiinn HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükk--
lleerr CCeepphheessii,, dduurruuflflmmaaddaann
öönnccee,, aaddlliiyyee öönnüünnddee bbiirr bbaass››nn
aaçç››kkllaammaass›› yyaappaarraakk,, KKaarraaeerr
vvee AArraacc››’’nn››nn ttuuttuukklluulluu¤¤uunnuu
pp rrootteessttoo eettttiilleerr.. 

YYüürrüüyyüüflfl’’tteenn

Bursa Yeni Çözüm temsilcisi Bü-
lent ÜLKÜ’yü, Kültür ve Sanatta TA-
VIR çal›flan› Ayfle Nil ERGEN’i, Hal-
k›n Gücü Gazetesi’nin sahibi R›za
GÜNEfiER’i, Yeni Çözüm Adana bü-
rosunda çal›flan Tar›k KOÇO⁄LU’nu,
Bursa'da Yeni Çözüm ve Mücade-
le'nin temsilciliklerini yapan ‹rfan
YEN‹LMEZ’i, Yeni Çözüm ‹stanbul
Merkez bürosu ile ‹zmir bürosu çal›-
flanlar›ndan Recep GÜLER’i, Müca-
dele Elaz›¤ bürosunda çal›flan Halil
‹brahim EK‹C‹B‹L’i, Mücadele Der-
gisi’nin Adana temsilcilerinden Ah-
met ÖZTÜRK’ü, Mücadele'nin Sivas
temsilcisi R›fat ÖZGÜNGÖR’ü, Ela-
z›¤ Mücadele çal›flanlar›ndan Erkan
AKÇALI’y›, Yeni Çözüm ve Mücade-
le'nin Elaz›¤ bürolar›nda çal›flan Ah-
met GÜDER’i, Mücadele Malatya bü-
rosu çal›flanlar›ndan Mikail GÜ-
VEN’i, Uflak Yeni Çözüm temsilcili-
¤ini yapan Hüseyin COfiKUN’u, Öz-
gür KARADEN‹Z Gazetesi çal›flanla-
r›ndan Suat ALKAN’›, Mücadele'nin

Konya bürosunu en kötü koflullarda
sahiplenen Zeliha GÜDENO⁄LU’nu,
Devrimci Gençlik Dergisi’nin Ankara
temsilcisi Mustafa AKTAfi’›, 17 ya-
fl›nda Kurtulufl da¤›t›mc›s› ‹rfan A⁄-
DAfi’›, Kurtulufl da¤›t›mc›lar› Senem
ADALI ve Muhammed KAYA’y›,
Adana Kurtulufl Temsilcisi Mehmet
TOPALO⁄LU’nu, Ankara'da Yeni
Çözüm Dergisi temsilcili¤i yapan Al-
tan Berdan KER‹MG‹LLER’i, ‹zmir
Yeni Çözüm temsilcisi Müjdat YA-
NAT’›, Kültür ve Sanatta Tav›r dergi-
si çal›flan› Ayçe ‹dil ERKMEN’i; Yok-
sul HALKIN GÜCÜ Gazetesi’nin ya-
z›iflleri müdürü Yemliha KAYA’y›,
Yeni Çözüm çal›flanlar›ndan Nail ÇA-
VUfi’u, Denizli Mücadele Dergisi
muhabiri Murat ÇOBAN’›, Samsun
Mücadele temsilcisi Fatma Hülya
TÜMGAN’›, Mücadele Merkez büro-
su çal›flanlar›ndan Zeynep Ar›kan
GÜLBA⁄’›, Ülkemizde Gençlik Der-
gisi muhabirlerinden Özlem DU-
RAKCAN’›, Bursa’da Kurtulufl Der-
gisi muhabirli¤ini ve temsilcili¤ini
yapan Semra BAfiY‹⁄‹T’i, Kurtulufl
dergisi muhabiri Fatma B‹LG‹N’i,
Devrimci Gençlik dergisi çal›flanla-
r›ndan Selma KUBAT’›, Kurtulufl
muhabiri Hamide ÖZTÜRK’ü, Mü-
cadele ve Kurtulufl’un emektarlar›n-
dan Yazgülü Güder ÖZTÜRK’ü, Kur-
tulufl merkez büro çal›flanlar›ndan
Murat ÖZDEM‹R’i an›yoruz.

Devrimci Gazetecili¤in 
Ö¤retmenlerini, Emekçilerini

Sayg›yla An›yoruz. 
Gerçekleri yazarak, kavgan›n

sesi olarak yaflat›yoruz onlar›. 
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7 Aral›k
2006 tarihinde
Temel Haklar
Federasyonu
ve emekçi ma-
hal le ler inde
kurulu bulu-
nan ona ba¤l›
dernekler ile,
Yürüyüfl Der-
gisi, Ozan Ya-
y›nc›l›k gibi
kurumlara po-

lis bask›nlar› düzenlenmifl, 80 kifli
gözalt›na al›nm›fl, 15’i tutuklan›r-
ken, tutuklama terörü sonraki gün-
lerde de “teflhis” komplosu ile sür-
dürülmüfltü.

Komplo halen sürüyor. Son ola-
rak 9 May›s’ta Hasibe Çoban ayn›
gerekçeyle tutukland›.

Suçlar›, bu düzenin affedemeye-
ce¤i cinstendi: Oligarflinin türlü
yollarla sürdürdü¤ü yozlaflt›rma po-
litikas›n›n karfl›s›na ç›k›yor, emekçi
mahallelerinde her türlü yozlaflma-
ya karfl› mücadele bayra¤› kald›r›-
yorlard›. Dergimizde iffla etti¤imiz

gibi, düzenin kendi yasalar›na göre
de yasad›fl›l›klarla dolu olan bask›n-
lar sonucu tutuklananlar, aradan ge-
çen zamana karfl›n halen mahkeme-
ye ç›kar›lmad›lar. 

10 May›s günü fiiflli Meydan’›n-
da aç›klama yapan Temel Haklar
Federasyonu üyeleri, bu duruma
dikkat çekerek, tutsaklar›n serbest
b›rak›lmas›n› istedi.

““YYoozzllaaflflmmaayyaa KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee
EEttttiikklleerrii ‹‹ççiinn TTuuttuukkllaannaannllaarr SSeerr--
bbeesstt BB››rraakk››llss››nn”” pankart›n›n aç›ld›-
¤› eylemde, “Uyuflturucu Çeteleri
Serbest ve Kumarhaneler Çal›fl›yor
Karfl› Ç›kanlar Tutukland›” slogan-
lar› at›ld›. Aç›klamay› yapan Filiz
Y›lmaz, daha önce de defalarca kar-
fl›lafl›lan, ‘gözalt›na al›r›m, tutukla-
r›m, ne kadar yat›r›rsam kârd›r’
mant›¤›yla karfl› karfl›ya olduklar›n›
belirterek, ortada suç unsuru olma-
dan, komplo düzenleyerek yap›lan
bir operasyon ve tutuklama oldu¤u-
nu söyledi. Demokratik kurumlar
ile bu kurumlar›n çal›flanlar›n›n
komplolarla sindirilmek ve y›ld›r›l-
mak istendi¤ini kaydeden Y›lmaz,

tutuklu bulunan üyelerinin ser-
best b›rak›lmas›n› istedi. 

“Komplolar› BBofla 
Ç›karaca¤›z”

Temel Haklar Federasyonu, 15
May›s’ta da yine fiiflli Meydan›’nda
yapt›¤› aç›klama ile, bir kez daha
hukuksuzlu¤a dikkat çekti.

"Uyuflturucu Çeteleri Serbest,
Karfl› Ç›kanlar Tutukland›, Kumar-
haneler Çal›fl›yor, Karfl› Ç›kanlar
Tutukland›, Fuhufl Yapt›ranlar D›fla-
r›da, Karfl› Ç›kanlar Tutukland›" gi-
bi dövizlerin aç›ld›¤› eylemde, y›l-
lard›r ülkemizde uyuflturucu satan-
lara, ticaretini yapanlara yönelik bü-
yük bir hoflgörü gösterildi¤ine dik-
kat çekildi. Buna karfl›n, tüm bu pis-
liklere karfl› mücadele edenlere tu-
tuklama terörü uyguland›¤› söyle-
nen aç›klamada, flunlar belirtildi:

“Demokratik kurum ve dernek-
ler ile bu kurumlar›n üye ve çal›-
flanlar› komplolarla sindirilmek ve
y›ld›r›lmak istenmektedir. 

Aylard›r dernek çal›flanlar›m›z
hukuksuz bir flekilde F tipi hapisha-
nelerde tutulmaktad›r. Aradan alt›
ay geçmesine ra¤men mahkemeye
ç›kar›lmamas› bafll› bafl›na bir in-
fazd›r. Bu hukuksuzlu¤un ne zaman
son bulaca¤›n› merak ediyoruz.
Dernek çal›flanlar›m›z hukuksuzlu-
¤un kurban› olmamal› derhal mah-
kemeye ç›kar›lmal›d›rlar.”

Oligarflinin, halk›n kültürünü ge-
lifltirmeye, haklar ve özgürlükler
mücadelesi veren DKÖ’lere yönelik
düflmanl›¤›n›n son örne¤i, Babaes-
ki'de faaliyet yürüten Trakya Kültür
Merkezi’nin (TKM) bas›lmas› oldu.
12 May›s’ta sivil ve resmi polislerce
düzenlenen bask›nda, hiçbir yasak-
lanmas› olmayan kitaplara, 3 adet
bilgisayara ve çeflitli yay›nlara el ko-
nulurken, kültür merkezi çal›flanlar›
Ercan Göko¤lu, Ercan Öztürk ve
Metin Balmumcu gözalt›na al›nd›.
Ercan Göko¤lu “kesinleflmifl cezas›”
bulundu¤u gerekçesiyle tutuklan›r-

ken, iki kifli serbest b›rak›ld›.

Bask›na iliflkin 15 May›s’ta,
TKM ve Edirne Gençlik Derne¤i
Giriflimi ayr› ayr› yapt›klar› bas›n
toplant›lar›nda, “arama” ad› alt›nda
TKM’nin çal›flmalar›n›n terörize
edilmek istendi¤ine dikkat çekildi.
ÖDP, E¤itim-Sen ve Tüm Bel-
Sen’in de destek verdi¤i aç›klama-
da, bask›lar›n TKM’nin faaliyetleri-
ni engelleyemeyece¤i kaydedildi.

Bask›n için, müzik ve tiyatro ça-
l›flmalar›n›n oldu¤u gün özellikle
seçilmiflti. Böylece, TKM’nin bu

faaliyetlerine kat›lanlar
korkutulmak istendi, ça-
l›flmalara kat›lan küçük

çocuklar dahi sorguland›, aileleri te-
dirgin edilmeye çal›fl›ld›. 

TKM, düzenin dayatt›¤› çürü-
meye ve yozlaflmaya karfl› alternatif
olmas›, gençlerin bu yozlaflma içe-
risinde çürümesinin önüne geçmeye
çal›flmas›, düzeni rahats›z etmiflti.
Ve her bask›nda oldu¤u gibi, as›l
amaçlar›n› gizleyen gerekçeler uy-
durularak bask›n yap›ld›. 

Polisin bugüne kadar çal›flmala-
ra kat›lanlar›, kurslara gelenleri ta-
ciz etmeye çal›flmas› da bu rahats›z-
l›¤› aç›kça gösteriyordu. 

Trakya Kültür Merkezi’ne Polis Bask›n›

Yozlaflmaya karfl› mücadelede 
tutuklananlara özgürlük!

Temel Haklar Federasyonu, bu düzenin ada-
letini, “Fuhufl yapt›ranlar d›flarda, karfl› ç›-
kanlar tutukland›” dövizleriyle teflhir etti



2007 Mart-Nisan aylar›na iliflkin
"Hapishanelerde Hak ‹hlalleri Ra-
poru"nu aç›klayan ‹stanbul TA-
YAD, tecritin; yasaklar, disiplin ce-
zalar›, hak ihlalleri ile a¤›rlaflt›r›la-
rak devam etti¤ini duyurdu. 

‹stanbul TAYAD, 2007 Mart-Ni-
san aylar›na iliflkin "Hapishanelerde
Hak ‹hlalleri Raporu"nu 12 May›s
günü Taksim Tramvay Dura¤›'nda
aç›klad›. ‹ki ay içinde F Tipi ve di-
¤er hapishanelerde yaflanan hak ih-
lallerine, sald›r›lara iliflkin örnekle-
rin yer ald›¤› rapora iliflkin bilgi ve-
ren, ‹stanbul TAYAD Baflkan› Meh-
met Güvel, “Aylarca süren görüfl ya-
saklar›, mektup yasaklar› ve keyfi
uygulamalar ile tutsaklar›n haklar›
bir bir ihlal ediliyor" diye konufltu.

Genelge Uygulanm›yor

12 May›s günü Taksim Tramvay
Dura¤›'nda biraraya gelen TA-
YAD’l› Aileler, "45/1 Say›l› Genel-
ge Uygulans›n” pankart› açt›lar.

Tecritin; hapishanelerde yasak-
lar, disiplin cezalar›, hak ihlalleri ile
a¤›rlaflt›r›larak devam etti¤ini kay-
deden Mehmet Güvel, 22 Ocak’ta
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan yay›n-
lanan genelgenin ise aradan geçen 5
ay içerisinde F Tipi hapishanelerde
uygulanmad›¤›n› belirtti. 

Direnifle ara verilmesini sa¤la-
yan genelge yay›nlan›rken, bakan-
l›k yetkililerinin, genelgenin hapis-
hane yönetimlerine ulaflmas› ve yö-
netimlerin gerekli düzenlemeleri
yapabilmeleri için yaklafl›k 10 gün-
lük bir süreye ihtiyaç oldu¤unu be-
lirttiklerini hat›rlatan Güvel, bu sü-
renin gerek tutsaklar, gerekse de
tutsak yak›nlar› ve demokratik kitle
örgütleri taraf›ndan fazlas›yla tan›n-

d›¤›n› belirtti. Güvel
flöyle devam etti:

“Ancak daha sonra
görüldü ki, sorun aç›kça

direniflin kazan›m›n› hazme-
dememektir. Bizzat Baflbakan

taraf›ndan daha sonra 20 saate
ç›kar›laca¤› belirtilen ortak alan

uygulamas›, b›rak›n 20 saate ç›kar-
may›, 10 saatlik haliyle bile ›srarla
uygulanmamaktad›r.

Bunun netleflmesiyle birlikte, ge-
rek biz tutsak yak›nlar›, gerekse de
DKÖ'ler, tecrite karfl› avukatlar ve
ayd›nlar Adalet Bakanl›¤›n›, genel-
genin uygulanmas› do¤rultusunda
uyard›k. Ancak, bakanl›k, bu giri-
flimler karfl›s›nda da kör-sa¤›r-dil-
siz pozisyonundad›r.”

Adalet Bakanl›¤›n›n bu tutumu-
nu sürdüremeyece¤ini kaydeden
Güvel, “Tutsaklar, F Tipi hapisha-
nelerde 7 y›ld›r bir araya gelmiyor-
lar, gerekirse bir süre daha gelme-
meyi göze al›rlar; tutsaklar›n kay-
bedece¤i bir fley yoktur; ama AKP
iktidar›, verdi¤i sözleri tutmayan
bir yalanc› olarak geçecektir tari-
he." diye konufltu.

Raporun aç›klanmas›n›n ard›n-
dan, 5 May›s günü Kand›ra 1 No’lu
F Tipi Hapishanesi’nden Bolu F Ti-
pi Hapishanesi'ne sürgün edilen
Ümit ‹lter ile ilgili aç›klama yap›ld›. 

Ümit ‹lter Yaln›z De¤ildir

Aç›klamay› yapan Lerzan Caner,

F Tipi hapishanelerdeki hukuk d›fl›
uygulamalara bir yenisinin eklendi-
¤ini belirterek, 7 y›ld›r  Kand›ra  1
No'lu  F Tipi Hapishanesi’nde tu-
tuklu bulunan Ümit ‹lter’in Bolu’ya
götürülmesinin sürgün-sevk oldu-
¤unu söyledi.

Siyasi tutsaklara yönelik uygula-
nan tecrit ve tecrit kaynakl› sald›r›-
lar›n bugüne kadar siyasal iktidar›n
umdu¤u hiçbir sonucu elde etmesi-
ni sa¤lamad›¤›n› hat›rlatan Caner,
“sadece kimsenin hesab›n› vereme-
yece¤i baflta 122 ölüm ve 600 saka-
t›n oluflturdu¤u bir hesab›n do¤ma-
s›na neden olmufltur” dedi.

Lerzan Caner, sürgün sevkin bü-
tün sonuçlar› ile ortadan kald›r›lma-
s›n› ve Ümit ‹lter’in üzerindeki her
türlü bask›ya son verilerek istedi¤i
hapishaneye sevk edilmesini istedi. 

Sürgüne Karfl› Açl›k Grevi

Bu arada Ümit ‹lter, yaflanan
sürgüne karfl› açl›k grevinde bulu-
nurken, bu durumu protesto etmek
için F Tipi ve di¤er hapishanelerde-
ki DHKP/C davas› tutsaklar› da aç-
l›k grevi yap›yorlar. Tutsaklar, sü-
rgünlere son verilmesini ve Ümit ‹l-
ter’in istedi¤i bir hapishaneye sevk
edilmesini talep ediyorlar. 
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Hapishanelerde 
Hak ‹hlalleri 
Sürüyor

Öcalan iiçin aaçl›k ggrevleri 
Koma Komalên Kurdistan (KKK) Önderi Abdullah Öcalan’›n zehir-

lenmesini protesto etmek ve ‹mral›’ya ba¤›ms›z heyet gönderilmesini sa¤-
lamak amac›yla bafllat›lan eylemler sürüyor. 

Fransa’n›n Strasbourg kentinde onbinlerce kiflinin kat›ld›¤› mitingle,
CPT’nin ‹mral›’ya heyet gönderilmesi istenirken, Strasbourg’da bafllat›lan
açl›k grevi de devam ediyor. Açl›k grevcilerden, DEP Eski Milletvekili
Remzi Kartal, eylemin 36. gününde D‹HA’ya yapt›¤› aç›klamada, ‹mra-
l›’ya heyet gönderilene kadar eylemi kararl›l›kla sürdüreceklerini söyledi. 

Öcalan için açl›k grevleri yurtd›fl›n›n yan›s›ra Türkiye’de bafllat›ld›.
Mersin ve Urfa’da Tutuklu Aileleri ‹nsiyatifi taraf›ndan açl›k grevleri bafl-
lat›ld›. Mersin’de DTP Akdeniz Belde binas›nda, Urfa’da ise merkez ilçe-
sinde, Bozova ve Ceylanp›nar’da bafllat›lan açl›k grevlerinde, Öcalan’›n
sa¤l›k durumuna dikkat çekiliyor. 



TAYAD taraf›ndan yay›mlanan
raporda, baflta genelgenin uygulan-
mamas› olmak üzere, birçok örnek-
le hak ihlalleri yer al›yor. 

Örne¤in, K›r›klar F Tipi Hapis-
hanesi idaresi tutsaklar›n karfl›s›na
“Genelgeyi uygulayamay›z” tavr›y-
la ç›kmaya devam ederken, Adana
Kürkçüler F Tipi Hapishanesi Mü-
dürü aleni flekilde, “Ben bu genel-
geyi uygulamayaca¤›m. Genelgeyi
uygulamayaca¤›m› Adalet Bakanl›-
¤› da iyi biliyor” diyebiliyor.

Sincan F Tipi’nde ise, genelgede
belirtildi¤i gibi 10 saat de¤il haftada
2,5 saat sohbete ç›karmay› dayat›-
yor idare. Sincan Kad›n Hapishane-
si’nde de tutsaklar, genelgenin uy-
gulanmas› için baflvurdular, ancak
henüz genelge do¤rultusunda haya-
ta geçirilen bir uygulama yok.

Dergimizde de yer verdi¤imiz
genelgeye iliflkin ihlallerin yan›s›ra,
çeflitli konularda yasaklar, keyfi uy-
gulamalar da sürüyor. Raporda yer
alan baz› örnekleri aktar›yoruz:

� Sincan F Tipi’nde ziyaretçile-
re yönelik bask›lar artt›. “Potansiyel
suçlu” olarak görülen ziyaretçiler iç
çamafl›rlar›na kadar aran›yor. 

� Sincan F Tipi’nde Yürüyüfl
Dergisi’nin ve Gençlik Dergisi’nin
istisnas›z her say›s› yasakland›. Ay-
r›ca, Boran Yay›nlar› taraf›ndan ç›-
kar›lan “Can›m Feda” ve Ayfle Düz-
kan’›n “Behiç Aflç› Kitab›” isimli
kitaplar da yasakland›.

� Haberleflme hakk› da yayg›n
flekilde ihlal edilmeye devam etti.
Son 1–1,5 ayl›k süre içerisinde De-
niz Demirkap›’n›n Rabbena Hane-
dar’a, Kaan Ünsal’a ve Hüseyin
Özarslan’a gönderdi¤i mektuplar
için imha karar› al›nmas›na devam
ediliyor. Bunun d›fl›nda, Nurcan Te-
mel’in Mustafa Gök’e gönderdi¤i
27 fiubat tarihli taahhütlü mektup-
tan, içinde olmas› olmas› gereken
iki kart çal›narak verildi. Yine, Ka-
an Ünsal’›n ‹zmir Yeflilyurt Devlet

Hastanesi’ndeki tutsak Sevgi Say-
maz’a gönderdi¤i faks verilmedi.
PTT, “Yeflilyurt Devlet Hastanesi
mahkûm ko¤uflu gönderilerinin nö-
betçi astsubay taraf›ndan kabul edil-
medi¤i” bilgisini verdi. Edirne F Ti-
pi’nden Canip Tarhan’›n TAYAD
Baflkan› Mehmet Güvel’e gönderdi-
¤i 2 mektuptan birincisi verilmedi. 

Sincan Kad›n Hapishanesi’nden
Ebru Benek’in 5 Mart tarihinde
göndermek istedi¤i 3 mektup
sansürlendi. 28 Mart’ta Melek Se-
rin’in Filiz Gencer’e göndermek is-
tedi¤i mektubun bir parças›n›n ta-
mam› “devleti küçük düflürücü, ör-
güt ve örgüt elemanlar›n› yüceltici
ibareler oldu¤u” gerekçesiyle gön-
derilmedi. Geri kalan k›sm› ise kimi
yerleri karalanm›fl olarak gönderil-
di. Nurcan Temel’in 28 Mart tari-
hinde göndermek istedi¤i 20 adet
mektubu yine benzer gerekçelerle
sak›ncal› bulunup gönderilmedi. 

� Sincan’daki hapishanelerin,
‘Hapishaneler Kampüsü’ haline ge-
tirilmesinden sonra 1 No’lu revirde
doktor s›k›nt›s› sürekli hale geldi.
Dolay›s›yla, hasta olanlar›n muaye-
ne olamamas›, ilaç alamamas› ve
sevk yapt›ramamas› sürekli yaflan›-
yor. Tutsaklar yaln›zca, difl protezi,
kanal tedavisi ile ilgili rahats›zl›klar
için oluflturulan hapishane içindeki
“merkezi poliklini¤e” götürülüyor,
bunun d›fl›ndaki bütün rahats›zl›k-
larla ilgili her türlü ifllem (muayene,
sevk, ilaç yazd›rma) revirde ve haf-
tan›n iki günü, ço¤unlukla da yar›m
gün içinde yap›l›yor. Bu durum
do¤ru dürüst muayenenin yap›lama-
mas› anlam›na geliyor. 

� Kanser hastas› olan ve tedavi-
si sürekli engellenen Erol Zavar’›n
tutsakl›¤› sürüyor.  

� Emrah Yayla, tutuklanarak
Adana Kürkçüler F Tipi Hapishane-
si’ne götürüldü¤ünde, “hoflgeldin”
daya¤›na, falaka iflkencesine maruz
kald› ve hücrede tek bafl›na tutulu-

yor.

u Ali
Topalo¤lu
Adana F
Tipi’nden,
Talat fianl›
ve Yusuf
Kenan Din-
çer de Ma-
latya E Ti-
pi’nden is-
tekleri d›fl›n-
da Elbistan
Hapishanesi’ne sevk-sürgün yap›l-
d›. Tutsaklar, “uygun oda yok” ge-
rekçesi ile, hiçbir disiplin kurulu ce-
zas› ve herhangi bir mahkeme kara-
r› olmadan 10 Nisan 2007 itibariyle,
10 gündür hücrelerde tutuluyorlar. 

� Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde
Alaattin ÖGET isimli tutsak, tecrit
koflullar›na dayanamayarak, kendi-
sini ve hücresini yakarak intihar gi-
rifliminde bulundu. 

� Öte yandan birçok yasa¤a ge-
rekçe yap›lan “disiplin cezalar›”
keyfi ve s›n›rs›z flekilde uygulanma-
ya devam ediyor:

Edirne F Tipi’nden Canip Tar-
han’a, birinci “ziyaret cezas›” uygu-
lamaya konmadan ikinci “sohbet
cezas›” verildi. Sincan Kad›n Ha-
pishanesi’nde onursuz aramay› slo-
gan atarak protesto ettikleri için,
Ebru Benek’e “3 ay iletiflim yasa-
¤›”, Nurcan Temel’e de “3 ay görüfl
cezas›” verildi. Tekirda¤ 1 No’lu F
Tipi’nde, daha önce, Lübnan’a as-
ker gönderilmesini protesto etmek
için açl›k grevi yapan tutuklulara 3
ay görüfl cezas› verildi. 

‹zmir K›r›klar 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nde 13 PKK’li tutuklu-
ya, Adalet Bakanl›¤›’na gönderdik-
leri dilekçelerde Abdullah Öcalan’a
“Say›n” diye hitap ettikleri gerekçe-
siyle 1 ay tüm etkinliklerden men
cezas› verildi. Abdullah Öcalan’›n
zehirlenmesini protesto etmek için
üç gün açl›k grevi yapan Tekirda¤ 1
No’lu F Tipi Hapishanesi’ndeki 55
PKK’l› tutsak ile 2  No’lu F Tipi
Hapishanesi’ndeki 120 PKK’l› tut-
sa¤a 3 ay görüfle ç›kmama ve mek-
tuplaflmama cezas› verildi.

Mart-Nisan ‘Hapishanelerde Hak ‹hlalleri Raporu’ndan...

Genelgeyi uygulamama ›srar›
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Engelliler Konfederasyo-
nu’nun ça¤r›s› ile 11 May›s’ta
Ankara Yüksel Caddesi’nde
bir araya gelen özürlüler, En-
gelliler Yasas›’n›n iki y›l önce
yürürlü¤e girmesine ra¤men,
haklar›n ka¤›t üzerinde kald›-
¤›n›, 2006 tarihli yönetmelik-
lerin de dar ve kat› uygula-
malar›n›n, var olan haklar›n›
da ellerinden al›p, ifllevsizlefl-
tirdi¤ini söylüyorlard›. 

Seçimlerin taleplerini hay-
k›rmak, düzen partilerinden
“sözler” almak için “uygun”
ortam oldu¤unu düflünen en-
gelliler, taleplerini de deklere
ettiler. Baz›lar› flöyleydi:

Yönetmelik ve bürokrasi-
nin kat› uygulamalar›yla gide-
rek ifllevini yitiren ve açl›k
yasas›na dönüflen yasan›n he-
men de¤ifltirilmesi. Özürlüler
Yasas›’nda aç›¤a ç›kmaya
bafllayan ayr›mc›l›k hukuku-
na iliflkin eksikliklerin ta-
mamlanmas›. Yasan›n ifllev-
selli¤i için mevzuata ve uygu-
lamaya yönelik önlemlerin
h›zla al›nmas›. ‹flyerlerinde
%3 engelli kontenjan›n›n ta-
mamlanmas›. 2005’in ‘Engel-
liler ‹stihdam Y›l›’ sözünün
hiç olmazsa 2007’de tutulma-
s›. BM Engelli Haklar› Sözlefl-
mesi’nin iç hukuk metni hali-
ne getirilmesi.

Bunlar, “çözümün” bütünü
olmasa da, yerine getirileme-
yecek, büyük yat›r›m isteyen
talepler de¤il, ancak ony›llar-
d›r hiçbir düzen partisi tara-
f›ndan yerine getirilmiyor. 

Resmi olarak Türkiye nüfu-
sunun %12.29'u, yani tam
8.5 milyon kifli engelli. Bunla-
r›n 2 milyon 250 bini konufl-
ma özürlü, 1 milyon 270 bini
zekâ, 892 bini ortopedik, 382
bini iflitme, 127 bini görme
özürlü ve 637 bini sürekli
hastal›¤› olan durumundad›r. 

Böylesine büyük bir oran
oluflturmas›na karfl›n, her-
hangi bir kentte soka¤a ç›k›n
ve çevrenize bak›n, özürlüle-

rin istisna denilebilecek dü-
zeyde ortal›kta görüldü¤üne
tan›k olursunuz.

NNeeddeenn?? UUttaanndd››kkllaarr›› iiççiinn
mmii??

Böyle bir duyguyu onlara
yaflatan kültürün de bafll›ba-
fl›na sorun olmas› bir yana,
as›l mesele bu de¤il elbette.
‹ktidarlar›n izledi¤i özürlüler
politikas› onlar› evlerine hap-
setmifl, toplumsal yaflamdan
d›fllam›fl, onlar› toplumsal ya-
flama katmak için devlet ya
da belediyeler veya bu konu-
da sözde “sorumlu” bakanl›k-
lar taraf›ndan hiçbir fiziki,
yasal, sosyal, kültürel düzen-
leme yap›lmam›flt›r. 

88..55 mmiillyyoonn iinnssaann aaddeettaa
yyookkttuurr bbuu üüllkkeeddee! Onlar sade-

ce 10-16 May›s aras›nda dü-
zenlenen SSaakkaattllaarr HHaaffttaa--
ss››’nda ve 3 Aral›k DDüünnyyaa EEnn--
ggeelllliilleerr GGüünnüü’nde hat›rlan›r-
lar. Bu hat›rlamada da, aslo-
lan “flov”dur. Birkaç etkinlik-
le göz boyar, sözler verirler,
sonra da unuturlar. TSK “bir
günlük askerlik” flovu yapar,
iktidar engellilerin temsilcile-
rini kabul törenleri düzenler,
medya “baflar›l› engelliler”
haberleri yay›mlar. Bir de se-
çimlerde hat›rlan›rlar. 8.5
milyon insan›n oyunu almak
için, AKP gibi, bir özürlüyü
aday gösterip, ony›llard›r
“adam yerine konulmama”
duygusunu sömürmeye çal›-
fl›r.

Geçen y›l AKP’nin ç›kard›¤›
yasa da bunun bir örne¤iydi.
Nitekim, t›pk› “demokratik-
leflme yasalar›” gibi onun da
kkaa¤¤››tt üüzzeerriinnddee kald›¤›n› aç›k-

l›yor engelliler.

**

Ka¤›t üzerinde kalmas› da
kaç›n›lmazd›r. Çünkü mesele,
yasa ç›karmak de¤ildir. Peka-
la bütün çürümüfllü¤üne kar-
fl›n böyle bir düzende bile “en
iyi” yasalar› yapabilirsiniz,
ama hükmü olmaz. Örne¤in
yasalar›n “yüzde 3 oran›nda
sakat iflçi çal›flt›rma” zorunlu-
lu¤unu ne patronlar uygular
ne de devletin kendisi. Ya da,
tekellere kaynak aktarmak
varken, silah al›mlar›, yan-
dafllara ihale rantlar› aktar-
mak varken; onlar›n günlük
yaflam›n› kolaylaflt›racak ya-
t›r›mlar› hiçbir iktidar önce-
likli düflünmez. 

Neden uygulanmayaca¤›na
iliflkin örnekleri daha da ço-
¤altabiliriz. Burada bir politi-
ka, bir bak›fl aç›s› sözkonusu,
as›l olarak görülmesi gereken
de budur. 

KKaappiittaalliizzmm,, üürreettiimm ssüürreeccii--
nnee ssookkaammaadd››¤¤››,, eeflflddeeyyiiflflllee
eemmee¤¤iinnii ssöömmüürreemmeeddii¤¤ii kkee--
ssiimmlleerrii,, ““yyüükk”” oollaarraakk ggöörrüürr..
Sakatlar gibi emekliler ve
yafll›lar da böyledir. Do¤rudan
gelir getiren kurumlaflmalar
bir yana, onlara devletin ya-
paca¤› yat›r›m, sistem aç›s›n-
dan “bofla yap›lm›fl” yat›r›m-
d›r. Kâr olarak geri dönme-
yen yat›r›md›r.

Geliflmifl kapitalist ülkeler-
de, sosyalist sistemin bask›-
lanmas› ve emekçilerin müca-
delesi ile bir k›s›m haklar el-
de edilmifltir. Bu haklar, top-
lumsal güçler aras›ndaki den-
geye paralel olarak artar ya
da azal›r ama, bu bak›fl aç›s›
öz olarak orada da varl›¤›n›
korur. Naziler’in Almanya’da
11993399--11994455 y›llar› aras›nda
“i¤ne yaparak, Luminal ilac›
içirerek, aç b›rakarak, gaz
odalar›nda karbondioksit ve-
rerek” tam 200 bin engelliyi
katletmesindeki mant›k da,
yukar›da sözünü etti¤imiz
mant›¤›n ayn›s›d›r. Tek fark;
Nazi faflizmi, “sisteme yük”
olarak görülenleri “kestirme-

Sorunlar // ÇÇözümler

Engellileri 
eve kapatan 
politikalar
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den” ve “ac›mas›z” flekilde
ay›klam›flt›r. Bugünse, bu sü-
reç toplumdan d›fltalamayla,
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmama-
s›yla yap›l›yor. Bir anlamda
gaz odalar› yerine engelliler
evlerine dolduruluyorlar. 

*

Bizim gibi geri b›rakt›r›l-
m›fl ülkelerde ise durum çok
daha vahimdir. Ekonomisi
IMF’nin talimatlar›na ba¤lan-
m›fl Türkiye’de hiçbir iktidar -
istese dahi- bu alana ciddi ya-
t›r›m yapamaz. Sosyal alana
yap›lan bütün harcamalar› k›-
san, ekonomiyi “borsa-piya-
sa” endekslerinden ibaret gö-
ren ve gösteren bir çark iflle-
mektedir. ‹flçiyi asgari (sefa-
let) ücretine mahkum eden
düzen, sakatlar›n› da yok
saymaktad›r. 

Bugün engellilerin yüzde
37’si okuma yazma dahi bil-
miyorsa, bu bir ülke için en
büyük utançt›r ve sorgulan-
mak zorundad›r. Onlar›n e¤i-
tim haklar›n› hangi politika-
larla nas›l ve neden gasbedi-
yorlar? Bu soru sorulmak zo-
rundad›r. Bugün 11,,55 mmiillyyoonn
çocuk engellilerden sadece 4455
bbiinnii bir e¤itim imkan›na sa-
hipse, “neden” diye sorulmak
zorundad›r. 

Kendi çocuklar› da engelli
olunca engellilere “ilgi” göste-
ren Sabanc› gibilerinin “iyilik-
severli¤ini” öne ç›kararak, bu
karanl›k tablonun üzerini ört-
meye çal›flmak, en az onlar›
yok sayanlar kadar suça or-
tak olmakt›r. 

Engellileri yok sayma poli-
tikas›n›n bütün iktidarlarda
kesintisiz ve “istikrarl›” bi-
çimde uyguland›¤› aç›kt›r.
Böyle oldu¤u içindir ki, soru-
nun köklü çözümü bir yana,
bu sistemde dahi yap›labile-
cek k›smi iyilefltirmeler yap›l-
mam›flt›r. Bu durum, engelli
bir milletvekili ç›kararak
“flov” yapan AKP iktidar› için
de geçerlidir. Nitekim, geçti¤i-
miz y›l “büyük ifl” havalar›n-
da ç›kard›¤› yasa ve düzenle-

melerin, gösterilmek istendi-
¤inin aksine varolan kimi
haklar› da yok etmesi bu poli-
tikan›n ürünüdür. Örne¤in, üç
ayda bir verilen sadaka niye-
tine maafllar›n verilmesi için,
belirlenen özür oran›n› %
70’e ç›karmak, daha az özür-
lüye verilen maafla bile göz
dikmek baflka türlü nas›l
aç›klanabilir. Nitekim bugün
özürlüler meydanlarda anlat›-
yor: Yasan›n uygulamada son
derece daralt›lm›fl koflullara
ba¤lanmas›ndan dolay› engel-
liler 73 YTL ile açl›¤a mah-
kum edilirken, bu koflullara
uymad›¤› için “haks›z yere
ayl›k ald›¤›” iddias› ile onbin-
lerce engelliden 5 y›ll›k ayl›¤›-
n›n %50 fazlas›yla iade etme-
si istendi.UUTTAANNIINN!!

Yoksullu¤u, “hay›rsever
ifladamlar›” ve “iftar çad›rla-
r›”yla gizlemeye çal›flan ikti-
dar, özürlüler konusunda da
benzeri yöntemlerle, “hay›r-
severlerin göz yaflartan du-
yarl›l›klar›” ile sorunun üzeri-
ni örtmeye çal›flmaktad›r. 

Hay›r, ülkemizde engelliler
sorunu böyle küllenemeyecek
düzeyde köklü ve büyüktür.
Engelliler sorunu tart›fl›l›r-
ken; bir bütün olarak sosyal
alanda izlenen politikalar ve
özürlülere yans›yan boyutu
tart›fl›lmak durumundad›r.
Sistemin politikalar›, “sosyal
güvenlik harcamalar›n›” her
zaman kendine yük gören te-

kellerin ç›karlar› gözönüne
al›narak belirlendikçe, ad›na
ister “sosyal devlet” deyin, is-
terse demeyin, de¤iflen bir
fley olmayacakt›r. 

Ki, engellilerin s›kça flika-
yet ettikleri, toplumun engel-
lilere iliflkin yanl›fl anlay›fl ve
önyarg›lar›n›n kayna¤›nda da
sistemin onlara bak›fl› vard›r.
Sistem, engellileri “ifle yara-
maz” gördü¤ü için benzeri ba-
k›fl aç›lar› da çeflitli biçimler-
de toplum kesimlerine sirayet
etmektedir.

*

PPeekkii nnaass››ll ddee¤¤iiflfliirr??

Bir sistem düflünün ki, 10
milyonluk nüfusuna ve büyük
ekonomik s›k›nt›lar›na kar-
fl›n, 30’a yak›n Engelli Bak›m
Merkezi kuruyor. Bir sistem
düflünün ki, dünya savafl›n-
dan ç›km›fl, eskisini yerlebir
ederek yeni bir düzeni kur-
maya henüz bafllam›flken, ilk
ifllerinden biri toplumun sa¤l›-
¤› oluyor: ‹lk on iki y›lda; has-
tane yataklar›n›n, senator-
yumlar›n, istirahat evlerinin,
dispanserlerin ve anne çocuk
evlerinin say›s›n› iki kat›na
ç›kar›yor. Daha çok kronik
hastal›klara ve/veya sa¤l›k
kurumlar›na gidemeyecek ka-
dar durumu kötü olan hasta
ve sakatlara yönelik hekim
ve hemflire taraf›ndan para-
s›z evde hasta bak›m› bafllat›-
yor ve bu alanda çal›flan he-
kim say›s›n› sadece dört y›lda
üç kat art›r›yor.

Sosyalizmin iki uygulama-
s›ndan, Küba ve SSCB’den söz
ediyoruz.

Evet! Hiçbir iktidarla de¤ifl-
meyen özürlülerin “kaderini”
biz de¤ifltiririz, sosyalizm de-
¤ifltirir. Sömürü ve patronla-
r›n daha fazla kâr h›rs› üzeri-
ne kurulu bu rejimde, ifle ya-
ramaman›n ve toplum d›fl›na
itilmenin ad› olan özürlülerin;
toplumsal yaflama aktif ola-
rak kat›labilecekleri koflullar›
haz›rlamak, Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nin toplumsal
bir görevi ve borcu olacakt›r.



Tarihler 19 May›s’› gösterdi-
¤inde yine stadyumlar dolacak,
geçit törenleri düzenlenecek,
gençler jimnastik gösterileri su-
nacaklar, muhtemeldir ki, süre-
ce uygun olarak bir k›s›m “ulu-
salc›lar” da sahte ba¤›ms›zl›k
nutuklar› at›p ony›llard›r hizmet
ettikleri emperyalizme “kahrol”
diyecekler. Bayraklar dalgalan-
d›r›lacak, yine muhtemeldir ki,
en büyük bayra¤› hangi düzen
gücünün dalgaland›rd›¤›n›n ha-
berleri yer alacak bas›nda. Bur-
juva partileri gençlere ça¤r›lar

yapacaklar. “Koflun” diyecekler,
“sand›¤a koflun”! 

Ama asla o gün gençlerimize
gerçekleri anlatmayacaklar. Ba-
¤›ml›l›¤›n salt AKP sorunu ol-
mad›¤›n›, bütün düzen güçleri-
nin bu ba¤›ml›l›k zincirinin bir
halkas›ndan tuttuklar›n› söyle-
meyecekler. Hatta hamasi “Kur-
tulufl Savafl›” ve “Band›rma Va-
puru” nutuklar› aras›nda, 19
May›s’›n bugün ne anlam ifade
etti¤i de gündeme gelmeyecek
ya da flovenizme kan olacak fle-
kilde çarp›t›lacak. 

Ve att›klar› nutuklar›n yank›-
s› dinmeden IMF’nin talimatla-
r›n› yerine getirmeye, Ameri-
ka’n›n ve Avrupa’n›n seçim des-
te¤ini almak için k›rk takla at-
maya koyulacaklar. Meydanlar-
da anti-emperyalist kesilenler,
kapal› kap›lar ard›ndan iflbirlik-
çi tekelci sermayeye güvenceler
verip, “AB projesini en iyi biz
yürütürüz” teminatlar› ile ikti-
dar koltu¤una oturmaya çal›fla-
caklar.

Mustafa Kemal’in Samsun’a
ç›karak Kurtulufl Savafl›’n› bafl-
latt›¤› 19 May›s ve ertesinde ya-
flayaca¤›m›z tablo özetle budur.

Nereden mi biliyoruz? Çünkü;
iktidarlar de¤ifliyor ancak ony›llar-
d›r her 19 May›s’ta ayn› tablo yafla-
n›yor. Bu y›l da bu tablonun de¤ifl-
mesi için ortada somut hiçbir veri
bulunmuyor. 12 Eylül’den bu yana,
gençli¤in apolitiklefltirilmeye, yoz-
laflt›r›lmaya çal›fl›ld›¤›, her fleye
ra¤men bunu kabul etmeyen genç-
lerin bask› ve terörle sindirildi¤i bir
ülkede “GGeennççlliikk bbaayyrraamm››” yalan-
d›r. En genifl gençlik kitlesini uyut-
mak, avutmak içindir. 1950’lerden
bu yana ba¤›ms›zl›¤› ad›m ad›m yo-
kedenlerin 1199 MMaayy››ss’› kutlamas›,

yaland›r, riyakarl›kt›r, uyutmak ve
aldatmak içindir. 

Nereden mi biliyoruz bu tablo-
nun de¤iflmeyece¤ini? Çünkü;
gençlerimiz bu düzen için sadece
enerjisi, birikimi kullan›lmas› gere-
ken bir kesim olarak görülür. 

Gençli¤in enerjisini düzene 
kanalize etmek istiyorlar

Seçimlerin yaklaflt›¤›, ulusalc›
floven kesimlerin Cumhuriyet mi-
tingleriyle iktidar savafl› verdi¤i bu-
gün, düzen güçleri özellikle kad›n-
lar› ve gençleri keflfettiler. Her iki
kesime yönelik de özel kampanya-
lar yap›l›yor, iktidar partisi “millet-
vekilli¤i yafl›n› 25’e düflürme” ma-
nevras› ile onlar›n oylar›n› almaya
çal›fl›yor.

Hepsi ayr› ayr› kendi iktidar he-
saplar›n› yapsalar da, gençli¤e yö-
nelik politikalar›n›n temeli ayn›.
Gençli¤i kullanarak, onlar›n enerji-
sini, birikimini düzene kanalize et-
mek, eritmek istiyorlar. 

Çünkü onlar da biliyor ki, düze-
nin çarp›kl›klar›na ilk isyan eden
gençler, özellikle ö¤renci gençliktir. 

Gençlik; ayd›n özelli¤i, gelecek

beklentisi ve toplumsal sorunlara ve
olaylara duyarl›l›¤›, kapitalizmin
ideolojik hegamonyas›na tam ola-
rak teslim olmay›fl›, insani özellik-
lerinin afl›nmam›fll›¤›n›n da etkisiy-
le sorunlara burjuva bireyci pence-
reden bakmay›fl›, araflt›rmac›l›¤›,
yenili¤e ve de¤iflime aç›k oluflu, sö-
mürüsüz bir dünya özlemi gibi özel-
likleriyle bilinir. 

Gençli¤in bu özellikleri onun
devrimci potansiyelinin de temel
kaynaklar›d›r denilebilir. Bu özel-
likleriyle birlikte, ideallerinin dev-
rimci mücadelede temsil edildi¤ini
gördü¤ünde bu mücadeleye kat›l›r.
Ve bu mücadelenin içinde gerçekle-
ri daha aç›k, bilimsel temelde görür
ve giderek bu gerçekleri tüm toplu-
ma yayan bir rol oynar. 

Lenin de, “Biz gelece¤in partisi-
yiz, gelecek ise gençli¤e ait, biz ye-
nilikçilerin partisiyiz, yenilikçilerin
peflinden ise gençlik seve seve yü-
rür, biz köhne dünya ile fedakarca
savafl partisiyiz, fedakarca savafla
her zaman gençlik önde gider...” di-
ye, sosyal bir kategori olarak genç-
li¤in özelliklerine dikkat çeker. 

Elbette burjuvazi de gençli¤in
bu özelliklerini bilir. Ve bu yöndeki
geliflimini engellemek için çeflitli
politikalara baflvurur. Bask›y›, zoru
sürekli hale getirmek, devrimci mü-
cadeleye iliflkin demagoji ve karala-
ma kampanyalar› yürütmek bu poli-
tikalardan sadece bir yönüdür. Öte
yandan, gençli¤in dinamizmini,
enerjisini ve di¤e gençlik özellikle-
rini çeflitli araçlarla düzene kanalize
etmeye çal›fl›r. 

Burjuva düzen partileri, okul, ai-
le, medya bu araçlardan baz›lar›d›r.
Amaç; gençleri kendi düzeninin
kadrolar›, bu düzene hizmet eden
robotlar haline getirmektir. Bunun
için de, yukar›da sayd›¤›m›z özel-
liklerinin törpülenmesi, kiminin
yok edilmesi, kimilerinin de düze-
nin ç›karlar›na uygun hale getiril-
mesi gerekir. Bunun anlam› ise,
gençli¤in kifliliksizlefltirilmesi, apo-
litize edilmesidir. 

Nitekim, özellikle 12 Eylül fa-
flist cuntas›ndan bu yana, bu alanda
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Gençleri kifliliksizlefltirip 
bayramlarla avutuyorlar
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ciddi mesafeler alm›fllard›r. 

Bugün düzen güçlerinin gençleri
keflfetmesini de bu politikalar›n bir
parças› olarak görmek gerekir. 

Örne¤in AKP; sistemle çat›flma-
s›n›n özünü iktidar kavgas› olufltur-
mas›na karfl›n, bu çat›flmaya “yeni-
likçili¤in köhnemifl olana karfl› sa-
vafl›” imaj› vererek, gençlerin “ye-
nilikçilerin peflinden seve seve yü-
rüme” özelli¤ini kullanmaya çal›fl-
maktad›r. Yine Avrupa Birlikçiler
ve liberal solcular gençli¤e, “de¤i-
flim” slogan›yla “Avrupa Birli¤ini
savunmak için sesinizi yükseltin”
ça¤r›lar› yapmaktad›rlar. 

“Ulusalc›” kesimlerse, gençli¤in
anti-emperyalist duygular›n›, ba-
¤›ms›z Türkiye özlemlerini istismar
etmektedir. Ba¤›ms›zl›¤› “AKP kar-
fl›tl›¤›”na s›k›flt›ran ve kendi iflbir-
likçi niteliklerini büyük boy bayrak-
larla örtmeye çal›flan bu kesimler,
gençli¤in mücadelesini ezmek için
cuntalar düzenleyenler, YÖK’ü ya-
ratanlar ve onlar›n kuyru¤una tak›-
lanlard›r. Gençli¤in düflman›d›rlar. 

Birbiriyle k›ran k›rana iktidar sa-
vafl› veren AKP ve ulusalc› güçler
ve genel olarak tüm burjuva düzen
partilerinin birleflti¤i temel nokta,
gençli¤in gerçek anlamda de¤iflimin
ve ba¤›ms›zl›¤›n kavgas›n› verme-
mesidir. Çünkü, bugün için genifl
gençlik kitlesi devrimci mücadeleye
kat›lm›yor olsa da, yukar›da s›rala-
d›¤›m›z özellikleri bar›nd›rmaya de-
vam ediyor ve bu durum, düzen aç›-
s›ndan onlar› “potansiyel tehlike”,
“her an devrimci saflara akacak” bir
güç olarak görmelerine yetiyor.

Gençleri apolitiklefltirenler 
hangi politikaya ça¤›r›yor?

‹ktidar› muhalefeti ile düzen par-
tileri gençleri politikaya ça¤›r›yor-
lar. AKP özel yasalar ç›kar›yor,
genç adaylar göstererek gençler için
“çekim merkezi” olmaya soyunu-
yor. Adeta, gençli¤i apolitiklefltiren,
politikadan uzak tutmak için daha
seçimlerin arifesine dek nutuklar
atan, ideolojisizli¤e methiyeler dü-
zen kendileri de¤ilmifl gibi.

Ayn› riyakarl›k Avrupa Birlikçi-
lerde de, ulusalc›lar da sözkonusu.
Gençli¤e “gelin cumhuriyete, laikli-
¤e sahip ç›k›n” ça¤r›lar› yap›yorlar,
gençli¤in her demokratik eylemini
cezaland›ran YÖK’çü rektörler
gençleri meydanlara tafl›yorlar... 

Yurtseverli¤i beyninden silmifl,
ba¤›ms›zl›k nedir bilmeyen, apoli-
tik, örgütsüz bir gençlik yaratmak
için gençli¤e sald›ranlar; gençlik
hak aramak için hayk›rd›¤›nda, “te-
rör, anarfli” diyenler; akademik
haklar›n› istedi¤inde ‘masum genç-
lik eylemleri terör örgütlerinin oyu-
nu’demagojilerine baflvuranlar bun-
lar de¤il miydi!

Tüm bu kesimler düzenin apoli-
tiklefltirme, yozlaflt›rma, duyars›z-
laflt›rma politikalar›n›n sahipleri ve
uygulay›c›lar›d›r. Gençlikten iste-
dikleri “politiklik” de, s›n›rlar›n›
kendilerinin belirledi¤i ve gençli¤e
hiçbir gelecek vaadedemeyen dü-
zenle çat›flmay› asla içermeyen, ak-
sine düzene yedeklenmeyi sa¤laya-
cak bir politikliktir. Özü itibariyle
böyle bir “politiklik”, apolitizmin,
gençli¤i ideallerinden soyundurma-
n›n bir baflka biçimidir. 

Oligarfli içi bütün güçler; e¤iti-
miyle, kültürüyle, yasalar›yla, zo-
ruyla, düzen partileriyle gençli¤in
devrimci mücadelesini pasifize et-
meye, bast›rmaya, siyaset d›fl› b›-
rakmaya, düzene ba¤lamaya, en
az›ndan düzene zarars›z unsurlar
haline getirmeye çal›flmaktad›r. 

Gençli¤in idealleri
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi 
kavgas›ndad›r

Topraklar›m›z›n iflgal alt›nda ol-
du¤u 1919’lar› Naz›m Hikmet;

“Frans›z, ‹ngiliz, ‹talyan, Ame-
rikan / ... yer bitirir bizi bir yandan,
/ bir yandan da kendi köpek dölleri-
miz: / Vahdettin Sultan, / ve damad›
Ferit / Ve ‹ngiliz muhipleri / ve
mandac›lar” 

dizeleriyle özetler. 

Peki bugün? Bugün de iflgalciler
var, bugün de aç›k ve “gizli” muhip-

ler, mandac›lar var.

Ekonomisi IMF’ye, iç ve d›fl po-
litikas› Avrupa ve Amerika’ya ba¤l›
bir ülkeyiz. Burjuva düzen partileri-
nin sand›¤a gitmeden önce Beyaz
Saray’dan, Brüksel’den icazet ald›-
¤› bir ülkeyiz. O gün “Dut kurusu
süpürge tohumu” yiyen halk›m›z
bugün de emperyalistler ve iflbirlik-
çileri taraf›ndan sefalete ve yoksul-
lu¤a mahkum edilmifl, yoksullu¤u-
na isyan etmesin diye bafl›na ordusu
polisi dikilmifl durumda.

1919’da “Umutlar›m› allahtan
sonra ‹ngiltere’ye ba¤lad›m” diyen
Padiflah Vahdettin’in yerini umutla-
r›n› ABD’ye, AB’ye ve IMF’ye
ba¤layan Tayyip Erdo¤anlar alm›fl
durumda. O gün Kurtulufl Savafl›
verenleri “vatan haini” ilan edenle-
rin yerinde, bugün Genelkurmay
oturuyor. Ba¤›ms›zl›k için savaflan-
lar› “teröristler” diye katlederek
bast›rmaya çal›fl›yor, emperyaliz-
min askeri gücü NATO’ya ba¤l›l›k
yemini eden ordu oldu¤unu, Ameri-
kanc›l›¤›n bafltemsilcisi oldu¤unu
unutturup, meydanlardaki “Ba¤›m-
s›z Türkiye” sloganlar›n› kendi ikti-
dar ç›karlar›na havale etmek istiyor.  

Gençlerimizi ça¤›rd›klar› yer, ifl-
birlikçi tekellerin düzenidir, kendi
pis ç›karlar›d›r. 

Gençlerimizin; onurlu bir gele-
cek, ba¤›ms›z bir Türkiye, sömürü-
nün olmad›¤› bir dünya özlemlerini
temsil etmiyor onlar. Ba¤›ms›zl›k
söylemleri, de¤iflim nutuklar› sahte-
dir, gençlerimizi tekellerin düzenine
çekmek, koltuk hesaplar›na alet et-
mek içindir. Gençli¤imiz bu tuza¤›
reddetmeli, ideallerinin, özlemleri-
nin, gelecek düfllerinin yaflam bul-
du¤u devrim saflar›na kat›lmal›d›r. 
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Bağımsızlık,
eşitlik, öz-
gürlük, de-
mokrasi ve
sömürünün
olmadığı bir
Türkiye özle-
minin karşılı-
ğı, devrim
saflarıdır



Dikenl i
teller, tel örgüler, kal›n ve yüksek
duvarlar; sömürücü egemen s›n›flar
çok seviyor bunlar›. Mümkün olsa,
her evin, her iflyerinin etraf›n› di-
kenli tellerle çevirip, her binay› ha-
pishane, her vatandafl› bir “mahpus”
haline dönüfltürmeyi ne kadar çok
isterlerdi. 

Bunu yapmalar›n›n önünde say›-
s›z hukuki, siyasi, sosyal engeller
var, ve fakat, yine de çok çeflitli bi-
çimlerde bunu gerçeklefltirmeye ça-
l›fl›yorlar. Hapishanelerin dev kam-
püslere, üniversite kampüslerinin
ise büyük birer hapishaneye dönüfl-
mekte olmas›, bunun en somut ka-
n›tlar›ndan biri olarak önümüzde
duruyor.

Bak›n ülkemize; durmaks›z›n
yeni hapishaneler yap›l›yor. F Tip-
lerine yeni F Tipleri eklenirken, ül-
kemizin ö¤rencileri “F Tipi Üniver-
site ‹stemiyoruz” diye hayk›r›yor-
lar. Çünkü, yeni F Tipleri yapanlar,
bununla yetinmiyor, ülkemizin
okullar›n› da F Tipi’ne çeviriyorlar.

103. say›m›zda Sincan Hapisha-
nesi’nden bir kad›n tutsa¤›n mektu-
bunu yay›nlam›flt›k. Mektubunun
bir yerinde flöyle diyordu kad›n tut-
sak: “Buras› Sincan'daki hapisha-
neler kkaammppüüssüünnddeekkii kad›n hapis-
hanesi.”

Art›k ülkemiz literatüre katk› sa-
y›labilecek bir kavramla tan›flm›fl
bulunuyor: HHaappiisshhaannee KKaammppüüssüü....
Türk Dil Kurumu sözlü¤ünde
“Kampüs” kelimesinin karfl›l›¤›nda
“Bir üniversitenin alan› ve yap›la-
r›” diye yaz›yor. Düflünün ki, ülke-
mizdeki üniversitelerin ço¤u bir
kampüsten yoksundur. Çünkü

önemli bir
k›sm› zaten

“naylon üni-
v e r s i t e ”
halindedir.
Ço¤u as-
l›nda bafl-
ka amaç-
lar için ya-

p›lm›fl veya
s›radan bir li-

se binas›ndan
daha kapsaml› olma-

yan bir-iki binadan fazlas›na sahip
de¤ildir. Fakaaat; ifl hapishanelere
gelince, her fley gani gani... 

Adalet Bakanl›¤›’n›n planlar›na
göre; bu sene, yyaallnn››zz ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa,,
1177 HHAAPP‹‹SSHHAANNEE inflaat› bitirilmifl
olacak. 

BBiirr tteekk flfleehhiirrddee 1177 hhaappiisshhaannee!!

BBuunnllaarr››nn 99’’uu Silivri’de, 44’’üü
Maltepe’de, 22’’ssii Metris’te, biri Ba-
k›rköy ve biri de Ümraniye’de infla
ediliyor. 

‹flte “kkaammppüüss” olay› da “bu yo-
¤unluk” içinde karfl›m›za ç›k›yor. 

Hapishane Kampüslerinden biri,
Silivri’de kuruluyor. Ayn› alan için-
de çeflitli tip ve amaçlara yönelik
olarak ttaamm 99 hhaappiisshhaannee yap›l›yor:
9 hapishaneli SSiilliivvrrii HHaappiisshhaannee
KKaammppüüssüü hizmetinizde! 

Bir baflka kampüs inflaat› Malte-
pe’de. Bir baflka kampüs ise Ankara
Sincan’da. Dev kampüs, her geçen
gün daha da büyüyor. Bir zamanlar
ülkeyi demir a¤larla örmekle övü-
nenler, flimdi, dev hapishane kam-
püsleriyle övünecekler.  

Hapishane kampüsleri, oligarfli
için “çok yönlü” yararlar sa¤laya-
cak. Zindanc› personelin tafl›nma-
s›ndan lojman meselesinin haline
kadar çeflitli yararlar›n›n(!) yan›s›ra,
esas olarak kampüsleri, hapishane-
lerin “iiflfllliikk” haline getirilmesi pla-
n›yla birlikte düflünmek gerekir. 

Nas›l ki fabrikalar›n, belli bölge-
lere toplanmas›, ekonomik aç›dan
üretim maliyetlerini düflüren bir rol
oynuyorsa, herbirini bir fabrika gibi
çal›flt›rmay› düflündükleri hapisha-
neleri de biraraya topluyorlar. Böy-

lelikle hammaddelerin ve mamul
ürünlerin naklinden de ekstra “kâr”
edecekler. Bugün tüm dünyadaki
mahkum say›s›ndan daha fazla insa-
n› hapishanelerine doldurmufl olan
ABD’de hapishanelerdeki üretim,
bafll› bafl›na dev bir sektöre dönüfl-
müfl durumdad›r. Emperyalist tekel-
lerin ço¤u, üretimlerinin belli par-
çalar›n› hapishanelere kayd›rm›flt›r.
“Küçük Amerika” olma hayalinden
hiç vazgeçmeyen Menderesler’in
takipçileri, ayn› çizgide gitmeye de-
vam ediyorlar.  

Bu kampüslerin hepsi, flehir d›-
fl›nda. Bu da yak›nlar›n›n tutsaklar›
sahiplenmesinin, hapishanelerde
olup bitenlerin çevre taraf›ndan gö-
rülüp duyulmas›n›n önlenmesi im-
kan› yarat›yor oligarfli için. 

Ama bütün bu yararlar(!), oli-
garflinin dev kampüsleriyle ““öövvüünn--
mmeessii””nnee yeter mi? Tart›fl›l›r. 

ÇÇüünnkküü:: Sistemin ne kadar zorda
oldu¤unun, nas›l bir batakl›¤a dö-
nüfltü¤ünün en bariz göstergelerin-
den biri, durmaks›z›n yeni hapisha-
neler yapmas›d›r... Kimse, p›trak gi-
bi ço¤alan “hapishane kampüsle-
ri”nin ülkemizin “ refah” seviyesinin
artt›¤›n›n veya memleketin nas›l da
huzur ve istikrar içinde bulundu¤u-
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TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurriiyyeettii ss››nn››rrllaarr››
iiççiinnddee 550033 hhaappiisshhaannee vvaarr.. HHeerr iillee
oorrttaallaammaa 66 hhaappiisshhaannee ddüüflflüüyyoorr..
““HHaappiisshhaannee ssaayy››ss››”” bbaakk››mm››nnddaann
ddüünnyyaa ss››rraallaammaass››nn››nn eenn üüssttlleerriinnddee
yyeerraalldd››¤¤››nn›› bbeelliirrttmmeeyyee ggeerreekk yyookk.. 

BBuu hhaappiisshhaanneelleerrddeekkii ttuuttuukklluu--
hhüükküümmllüü ssaayy››ss››nn››nn ssoonn yy››llllaarrddaakkii
sseeyyrrii,, kküüssuurraattllaarr hhaarriiçç,, flflööyyllee::

11999966’’ddaa 5500 bbiinn,, 11999977’’ddee 6600 bbiinn,,
11999988’’ddee 6611 bbiinn,, 11999999’’ddaa 6677 bbiinn.. 

22000000 yy››ll››nnddaa aaff çç››kkaarr››lldd››.. SSaayy››,,
4499 bbiinnee ddüüflflttüü.. 

SSoonnrraa yyiinnee yyüükksseelliiflfl bbaaflflllaadd››::

22000000’’ddee 4499 bbiinn,, 22000011’’ddee 5555 bbiinn,,
22000022’’ddee 5599 bbiinn,, 22000033’’ttee 6644 bbiinn,,
22000044’’ddee 7700 bbiinn.. HHaalleenn 7722 bbiinn
cciivvaarr››nnddaa.. 

550033 hhaappiisshhaanneenniinn ttooppllaamm kkaappaa--
ssiitteessii,, 7700 bbiinn kkiiflflii.. YYaannii flfluu aann
hhaappiisshhaanneelleerr kkeelliimmeenniinn ggeerrççeekk
aannllaamm›› iillee ““ddoolluupp ttaaflfl››yyoorr””!!
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nun göstergesi oldu¤unu iddia edeme-
yece¤ine göre, sistemin neden böyle
bir ihtiyaç duydu¤u tart›fl›lacakt›r. 

Mevcut hapishaneler yetmiyor
düzene. “Af” ç›kar›yor, hapishanele-
ri boflalt›yor, fakat en k›sa zamanda
hepsi tekrar doluyor. Daha geçti¤i-
miz günlerde Adalet Bakanl›¤› tara-
f›ndan yap›lan aç›klama, hapishane-
lerdeki tutuklu-hükümlü say›s›n›n
“Rahflan Aff›” öncesini de aflt›¤›n›
gösteriyor. Yenilerini yap›yorlar, yi-
ne yetmiyor. Herhangi bir ülkenin
yöneticileri için bu tablo, övünç de-
¤il, ancak bir uuttaannçç vveeyyaa aacciizzlliikk ve-
silesi olabilir. 

Gelecekten kkorkuyorlar

Bu ülkeyi yönetenlerin bundan
utanmayacaklar›n› biliyoruz. Fakat
bu tablonun acizliklerini gösterdi¤ini
inkar edemeyeceklerdir. 

Yap›lan dev hapishane kampüsle-
rinden ve daha da yapmaya niyetlen-
diklerinden ç›kan sonuç fludur; bur-
juvazinin, AKP hükümetinin “gele-
ce¤e güvenle bak›yoruz” sözü bofl
bir fliflinmedir. Sabah akflam “devle-
timiz güçlüdür” diyenler, en baflta
kendileri iyi bilmektedir ki devletle-
rinin gücü koftur. Gelece¤e güvenen,
hhaappiisshhaannee kkaammppüüsslleerrii mmii yyaappaarr,,
üünniivveerrssiittee kkaammppüüsslleerrii mmii?? “Dev-
let”ine çok güvenenlerin yat›r›m
planlar›nda hhaassttaanneeddeenn ççookk hhaappiiss--

hhaannee mmii oolluurr??.... Demek ki
korkuyorlar. Bu görülüyor.

Bask›yla sindirdikle-
ri, dincilikle, milli-
yetçilikle tepkileri-
ni flimdilik baflka

alanla-

ra yönlendirebildikleri kitlelerin gün
gelip gerçekleri görüp, öfkelerini,
tepkilerini düzene yöneltmesi ihti-
malinden korkuyorlar. Bu ihtimal,
onlar› daha çok hapishane yapmaya
yöneltiyor... Bu ihtimal, fabrikalar›,
üniversiteleri hapishaneye çevirme-
ye yöneltiyor... Daha çok sömürüp,
daha çok soyup, daha çok bask› uy-
gulayacaklar, ““kkaammppüüss””lleerree bak›n-
ca bunu da aç›kça görüyoruz. 

Bu yüzden varolan hapishaneler
oligarfliye yetmiyor. ‹flte bu yüzden,
üniversiteleri KK‹‹MM‹‹NN yönetece¤i
konusunda birbirini yiyen egemen
s›n›flar, üniversitelerin NNAASSIILL yöne-
tilece¤i konusunda tam bir ittifak ha-
linde, kampüsleri aleni birer hapisha-
neye çeviriyorlar. Eskiden, ““üünniivveerr--
ssiittee mmii,, kk››flflllaa mm››??”” diye sorard› ö¤-
renciler. Kampüslerinde yaflad›klar›
bask› ve k›s›tlamalar› anlatmak için
“aç›k hapishane” benzetmesine bafl-
vururlard›. Üniversite kampüslerinde
de çoktand›r bunlar›n ötesine geçildi.
Kampüsler art›k fiilen hapishaneye
çevrilmekte. Kampüsleri çevreleyen
duvarlar, tel örgüler, benzerli¤in ka-
n›tlar› gibi adeta. Kampüsteki tüm
meydanlar›, kantinleri, koridorlar›
gözetleyen kameralar, maltalardaki
kontrol sisteminden geri kalm›yor.
Ve art›k say›lar›, yetkileri, sald›rgan-
l›klar› sürekli art›r›lan “Özel Güven-
lik Birimleri”, ruh halleriyle de, fiili-
yatta da, üünniivveerrssiittee kkaammppüüsslleerriinniinn
ggaarrddiiyyaann›› gibidirler. 

Kampüsler, hem hapishane kam-
püsleri, hem üniversite kampüsleri,
düzenin nas›l bir açmaz içinde oldu-
¤unun aynas› gibiler. Sürekli daha
fazla hapishaneye ihtiyaç duyan bir
düzen, bbaaflflaaflflaa¤¤›› gidiyor demektir.
Güçlü görünebilir, halk› susturarak
“huzur ve istikrar”› sa¤lam›fl gibi gö-
rünebilir, ama bunlar›n hepsi aldat›c›
görünümlerdir; çünkü hepsi gelip
geçicidir. Aslolan s›n›flar mücadele-
sidir. Aslolan halk›n memnuniyetsiz-
li¤idir. Bu yüzden ki gelecekten
korkuyorlar. Korkmakta hakl›lar.
Çünkü bu halk, er geç bu düzeni
yerle yeksan edecek. Dev hapisha-
ne kampüsleri, tarih karfl›s›nda za-

vall› gri duvarlar ve demir y›¤›nla-
r›ndan baflka nedir ki?
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SSllooggaannaa TTuuttuukkllaammaa
Mersin'de 1 May›s mitingin-

de DTP kortejinde yürüyüfle ka-
t›lan Sarfa A., Aynur C. ve Lüt-
fi Y., "Yasad›fl› slogan atmak"
suçlamas›yla tutukland›lar. 

FFeerrhhaatt TTuunnçç’’aa DDaavvaa
Sanatç› Ferhat Tunç hakk›n-

da bir dava daha aç›ld›. 22 Tem-
muz 2006'da Alanya'da verdi¤i
konserde “PKK propagandas›
yapt›¤›” iddias›yla aç›lan ve ‹z-
mir 10. A¤›r Ceza Mahkeme-
si'nde görülecek davada Ferhat
Tunç için 1155 yy››ll hapis cezas› is-
teniyor. 

Kürdistan DDemek SSuç!
Avukat Eren Keskin'e bir

panelde ""KKüürrddiissttaann"" kelime-
sini kulland›¤› gerekçesiyle da-
va aç›ld›. Yapt›¤› konuflmalar
ve yazd›¤› yaz›lar nedeniyle
hakk›nda birçok dava aç›lan
avukat Eren Keskin'e 2004’de
Viranflehir’de yapt›¤› bir ko-
nuflmada "Kürdistan" kavram›-
n› kulland›¤› için Eren Kes-
kin’in 1 y›ldan 3 y›la kadar ha-
pisle cezaland›r›lmas› isteniyor.
Dava Viranflehir Asliye Ceza
Mahkemesi'nde görülecek.

KKoonnsseerree EEnnggeelllleemmee
12 May›s’ta Bal›kesir’de ya-

p›lacak ‹lkay Akkaya konseri,
engellendi. Bal›kesir Lisesi sa-
lonunda yap›lacak olan konse-
re, okul yönetimi taraf›ndan
keyfi gerekçeler gösterilerek
izin verilmedi. 

GGeenneellkkuurrmmaayy’’aa SSuuççllaammaa
‹zmir ÇHD fiubesi, Genel-

kurmay’›n 27 Nisan gece yar›s›
yay›nlad›¤› muht›rayla ilgili
olarak 11 May›s’ta Genelkur-
may Baflkan› Yaflar Büyükan›t
hakk›nda suç duyurusunda bu-
lundu. 

KKIISSAA KKIISSAA KKIISSAA KKIISSAA

Say›: 105
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Gençlik Federasyonu'na ba¤l›
Ankara Gençlik Derne¤i, ‘Haklar›-
m›z Çal›n›yor’ kampanyas› kapsa-
m›nda bir flenlik düzenledi. Tüm en-
gellemelere ra¤men 10 May›s günü
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampü-
sü'nde gerçeklefltirilen flenlikte Grup

Yorum da gençli¤in yan›ndayd›. 

fiENL‹⁄‹ EENGELLEME ÇÇABASI
‹flçi Partililer’le yaflanan çat›flmay› bahane eden polis kampüs etraf›nda

etten duvar örerken, flenlik saatine kadar yaklafl›k 15 kiflinin okul giriflin-
de gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi. Ö¤len saatlerinde okula girdi¤i ö¤renilen 3
‹flçi Partili karfl›-devrimci de, devrimci demokrat ö¤renciler taraf›ndan dö-
vülerek cezaland›r›ld›. 

fienli¤i provoke etmeye çal›flan polis ve idarenin her yöntemi dene-
dikleri görülürken, kimlik kontrolü yaparak flenlik için gelenleri d›flar› ç›-
kard›. Eskiflehir Gençlik Dernekli ö¤rencilerin ve muhabirimizin de arala-
r›nda bulundu¤u çok say›da kifli siyasi flube polisi taraf›ndan keyfi flekilde
'provokatör' ilan edilerek zorla okuldan ç›kart›l›rken, konser vermek için
gelen Grup Yorum üyeleri de bir süre içeri al›nmayarak kap›da bekletildi. 

DEV-GENÇ BBAYRA⁄INI DDALGALANDIRIYORUZ
Her fleye ra¤men saat 15.30’da ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm

yolunda flehit düflenler için yap›lan sayg› durufluyla bafllayan flenli¤in aç›-
l›fl konuflmas›n› Evrim Yücel yapt›. Yücel, Dev-Genç'ten ald›klar› bayra¤›
ayn› cüret ve kararl›l›kla dalgaland›rd›klar›n› belirterek, YÖK'e karfl› mü-
cadele verdiklerini söyledi. Var olan sistemin üniversitelerdeki bilginin,
bilimsel düflüncenin kayna¤› olarak de¤il, sermaye için rant kayna¤› ola-
rak görüldü¤ünü söyleyen Yücel, "Ülkemize ve okullar›m›za sahip ç›kmak
için hepinizi Gençlik Federasyonu çat›s› alt›nda birleflmeye ça¤›r›yoruz"
dedi. Yücel'in ard›ndan Adana Gençlik Derne¤i'nin Müzik Grubu sahne al-
d›. Haymana Halkoyunlar› ekibinin gösterimi, yar›flmalar ve ‹dilcan Mü-
zik Toplulu¤u’nun türküleriyle devam eden flenlik, Grup Yorum’un yakla-
fl›k 500 ö¤renci ile birlikte söyledi¤i türkü ve marfllarla son buldu.

‹‹PP ÇÇEETTEESS‹‹ PPRROOTTEESSTTOO EEDD‹‹LLDD‹‹
Bu arada Cebeci Kampüsü’nde yaflanan ‹P sald›r›s›, 400’ü aflk›n ö¤ren-

cinin kat›ld›¤› bir eylemle protesto edildi. 

Cebeci’den K›z›lay’a kadar “Cebeci Faflizme Mezar Olacak”, “Kahrol-
sun M‹T, CIA, Kontrgerilla” sloganlar›yla yürüyen ö¤renciler ad›na bura-
da bir aç›klamada bulunan ‹rfan Alavyaz, cumhuriyet mitingleriyle yarat›-
lan flovenist havaya paralel olarak okulda da ‹P, MHP ve K›z›lelmac›lar’›n
çal›flmalar yapt›klar›n› belirtti. ‹P’lilerin kendileri gibi düflünmeyen, flove-
nizme karfl› ç›kan ö¤rencileri, ‘AKP ve ABD iflbirlikçisi, polis ajan›’ diye
suçlad›klar›n› belirten Alavyaz, ‹P’lilerin ellerinde sat›rlar beyzbol sopala-
r›yla okulu bast›klar›n› söyledi. Çat›flmada dört arkadafllar›n›n a¤›r yara-
land›¤›n›, birinin baca¤›n›n k›r›ld›¤›n› kaydeden Alavyaz, polisin sald›r-
ganlara müdahale etmemesine de dikkat çekti. 

Ankara Üniversitesi'nde fienlik

Gençlik Federasyonu’nda birleflelim

ODTÜ'de 
‘DEVR‹M’ ›fl›¤›

Geleneksel ODTÜ flenlikleri 11
May›s’ta yap›ld›. Grup Yorum’un da
yer ald›¤› flenli¤e, ODTÜ d›fl›ndan ge-
lenler, ö¤renci kimli¤i olmayanlar özel
güvenlik ve jandarma taraf›ndan okula
al›nmad›lar. 

Bu durum ö¤rencilerin protestolar›-
na neden olurken, konser öncesi okul
içinde yürüyüfl yapan bin ö¤rencinin
konser alan›na girmesi akflam saatleri-
ni buldu. En önde "Yaflas›n Devrim Ve
Sosyalizm" pankart› tafl›nan yürüyüflte
Ankara Gençlik Derne¤i üyeleri de
"Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz" pan-
kart› tafl›d›lar. Yürüyüfl esnas›nda s›k
s›k "Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla
Kadar Savafl, Devrim fiehitleri Ölüm-
süzdür" sloganlar› at›ld›.

G r u p
Yorum'un
U l a fl ' a
a ¤ › t ,
Gündo¤-
du marfl-
l a r › y l a
O D -
T Ü ’ n ü n
devrimci
gelene¤i-
ni yaflatan ö¤renciler, 35 y›l önce OD-
TÜ Stadyumu’na yaz›lan ‘DEVR‹M’
yaz›s›n›, bu kez el ele tutuflarak yanan
mumlarla yazd›lar. Grup Yorum ad›na
konuflan ‹nan Alt›n da s›k s›k OD-
TÜ'nün devrimci gelene¤inden söz
ederken, bu miras›n yaflat›l›yor olma-
s›ndan duydu¤u sevinci ifade etti.

Stadyum içinde ve d›fl›nda yaklafl›k
onbin ö¤rencinin kat›l›m› ile gerçekle-
flen flenlik Grup Yorum'un söyledi¤i
türkülerle omuz omuza çekilen halay-
larla sürdü. Kat›l›m›n geçen y›la göre
çok daha kalabal›k olmas› dikkat çe-
kerken, Cemo ve Çavbella flark›lar›
binlerce ö¤renci taraf›ndan hep birlikte
söylendi. Program›n› bitirmesine kar-
fl›n ö¤rencilerin yo¤un iste¤i nedeniyle
yeniden sahneye ç›kan Grup Yorum’un
ard›ndan Ezginin Günlü¤ü flark›lar›n›
seslendirdi. 
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Dayan›flma Pikni¤i
Esenyurt Temel Haklar taraf›n-

dan, 12 May›s günü, Avc›lar Piknik
Alan›’nda, Gençlerle Dayan›flma
pikni¤i yap›ld›. Piknikte uyuflturucu-
ya, fuhufla karfl› mücadele konular›
üzerine sohbetler yap›l›rken, türküler
ve marfllar söylendi, halay çekildi.

Ayazma Gezisi ve
Gençlik Korkusu

Biga Halk-Bilim Toplulu¤u’nun
düzenledi¤i ''Geleneksel 5. Ayazma
Gezisi'' jandarman›n yo¤un bask› ve
terörü alt›nda yap›ld›.

13 May›s günü Kaz Da¤lar›'n›n
eteklerinde bulunan Ayazma alan›na
kadar jandarma ve polis taraf›ndan
birçok engelleme ve zorlukla karfl›-
laflan gençlerin araçlar›na keyfi ce-
zalar kesildi, ayn› yerde bulunan
hiçbir araçta arama yap›lmazken,
araçlar› arand›, kimlik kontrolleri
dayat›ld›, gözalt› ile tehdit edildiler.
"Ceset torban›z var m›?" gibi sorular
yöneltilmesi, gençli¤in biraraya gel-
di¤i her türlü etkinli¤i engelleme ni-
yetlerini ortaya koyuyordu.

Buna ra¤men gerçekleflen pik-
nikte toplulu¤un müzik grubu ‘Grup
GÜNDO⁄DU’ dinleti verdi. Çevre-
de bulunan halktan insanlar›n da ka-
t›l›m› ile her yöreden türküler hep
birlikte söylenirken, horon, misket,
romen oynand› ve halaylar çekildi. 

Mediko Eylemi
Hükümetin ‘sa¤l›kta dönüflüm’

projesi kapsam›nda, ö¤rencilere sa¤-
l›k hizmeti veren ‘Mediko'lar›n ka-
pat›lmas›na karfl› ç›kan yüzlerce ö¤-
renci, 11 May›s günü Ankara’da bir
araya geldi. S›hhiye'de toplanan ö¤-
renciler, “Medikolar Bizimdir, Sa¤-
l›k Oca¤›n› De¤il Ülkü Oca¤›n› Ka-
pat›n” sloganlar› att›. “Medikomu
Vermiyorum” ve “Ne Mutlu ‹nsan›m
Diyene” pankartlar›n›n tafl›nd›¤› ey-
leme, Ankara Tabip Odas›, TTB ile
SES de destek verdi. 

KTÜ’de jjandarma tterörü
Karadeniz Teknik Üniversitesi, geçen hafta jandarma terörüne sahne ol-

du. Jandarma; TAYAD taraf›ndan yap›lan aç›klamaya kat›lan ve bu eylem-
den kaynakl› haklar›nda dava aç›lan ö¤rencileri üniversite içerisinde terör
estirerek “arad›.” 

Hat›rlanaca¤› üzere, geçen y›l 25 Haziran’da TAYAD’›n yapt›¤› bas›n
aç›klamas›nda polis “bildik” senaryosunu uygulam›fl ve birkaç kiflilik faflist
grubu TAYAD'l›lar›n üzerine salm›fl, ard›ndan da sald›ranlar› de¤il TA-
YAD'l›lar› gözalt›na alm›flt›. TAYAD'l›lar›n sald›r›ya u¤ramas› ve haks›z ye-
re gözalt›na al›nmas› yetmezmifl gibi iki çevik kuvvet polisi TAYAD'l›lar
hakk›nda kendilerine “darp ettikleri” iddias›yla suç duyurusunda bulunmufl
ve TAYAD'l›lar hakk›nda dava aç›lm›flt›.

Bu komployu bahane eden KTÜ jandarmas›, üniversite içerisinde TA-
YAD’›n bas›n aç›klamas›na kat›lan ö¤rencilere benzettikleri kiflileri kimlik
kontrolüne tabi tutup okul içinde “terör” havas› estirdi. 

Jandarman›n, Trabzon Temel Haklar Gençlik Komisyonu üyelerini tecrit
etme amaçl› uygulamas›n› ö¤renen komisyon üyeleri, jandarma karakoluna
giderek, kendilerini neden arad›klar›n› sordular. Ö¤rencilere karfl› düflman-
ca tutumu ile bilinen, karakol Komutan› Akif Yi¤itbafl, tebligat yapma yeri-
ne gözalt› muamelesi yapmaya kalk›flarak ayn› terörize tutumunu sürdürdü.

Jandarma karakolunda ifade vermeyeceklerini söyleyen 5 ö¤renciyi teh-
dit eden Akif Yi¤itbafl, tehditlerinden sonuç alamay›nca ö¤rencileri serbest
b›rakmak zorunda kald›.

Bu örnek, okul içinde bulunan jandarma karakolunun, gençli¤i istedi¤i
gibi terörize etme, keyfi gözalt›na alma özgürlü¤üne sahip oldu¤unu bir kez
daha gösterdi. Okulu rektör de¤il adeta karakol komutanlar› yönetiyor. Okul
içerisinde istedi¤i ö¤renciyi tehdit edip, istedi¤ini gözalt›na al›yor. Bu key-
filikten kaynakl› kimseye hesap vermiyor. KTÜ Rektörlü¤ü verdi¤i uzaklafl-
t›rma cezalar›yla, KTÜ jandarma komutan› da tehdit ve gözalt›larla ö¤ren-
cilerin demokratik mücadelesini sindirmeye çal›fl›yor.

Ö¤renci flenliklerini yasaklay›p, 
resmi flenlikleri ranta çeviren rektör
Birçok üniversitede ö¤rencilerin y›llard›r düzenledikleri geleneksel ba-

har flenlikleri yapt›r›lm›yor, polis zoruyla engelleniyor, ö¤renciler gözalt›na
al›n›yor. Gençli¤e söylenen, okulun düzenledi¤i flenli¤e kat›l›n! oluyor. Te-
kellerin sponsor oldu¤u, içkinin “su gibi akt›¤›” bu flenlikler bafll›bafl›na
yozlaflt›rma arac› haline gelirken, ayn› zamanda flirketler için de kâr arac›
oluyor. 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bununla da yetinmeyerek bir ilke imza
att› ve bahar flenliklerini paral› hale getirdi. Gerekçe ise fluydu. fienlik kap-
sam›nda yap›lan “Mor ve Ötesi” adl› müzik grubunun konserine sponsor bu-
lunamad›¤› için girifl paral› hale getirilmifltir.

Bu durumu protesto eden 100 kadar ö¤renci konser alan›nda eylem ya-
parken, rektörlü¤ün tavr›n›n ö¤rencileri “sponsor” olarak, “müflteri” olarak
görmek oldu¤unu kaydettiler.

Nas›l bir üniversite düzeni yaratmak istediklerinin küçük bir örne¤idir bu
yaflananlar. YÖK’çü rektörler, tam da sistemin istedi¤i gibi, gençli¤i müflte-
ri, kendilerini iflletme sahibi olarak görüyorlar.



‹ngiltere Baflbakan› ve ‹flçi Parti-
si Lideri Tony Blair, istifa takvimini
aç›klad›. Blair, 27 Haziran’da bafl-
bakanl›k koltu¤undan ve ‹flçi Partisi
liderli¤inden ayr›lacak. Normal ola-
rak görev süresi 2010 y›l›nda dola-
cak olmas›na karfl›n, Blair’i istifaya
zorlayan nedenler için kuflkusuz ki,
içte ve d›flta birçok etken s›ralanabi-
lir. Ancak bunlar›n bafl›nda Irak ifl-
gali geldi¤i de aç›kt›r. ‹flgal bir an-
lamda, t›pk› Aznar gibi Berlusconi
gibi onun da sonunu getirdi. 

Direnifl, suçlar›n› 
tart›fl›l›r hale getirdi

Amerikan politikalar›na tam biat
ederek kifliliksiz bir yönetim görün-
tüsü sergilemesi Blair’e yönelik
elefltirilerin bafl›nda yer al›yordu.

Bu politikalar aras›nda da en
baflta iflgal, sald›rganl›k politikalar›
gelmektedir. Irak’›n iflgal edilmesi,
iflgali meflru göstermek için bizzat
Blair taraf›ndan söylenen yalanlar,
‹ngiliz kamuoyunda ve parti içinde
Blair’e yönelik muhalefetin yüksel-
mesine neden oldu. Örne¤in istifa-
dan hemen önce yap›lan bir araflt›r-
mada, halk›n yüzde 71’i Blair’e hiç
güvenmiyordu. Güvenenlerin oran›
ise yüzde 21’de kald›. 

Irak iflgaline zemin haz›rlamak
için ABD ile birlikte yalan üretme

merkezi olarak çal›flt›. 

“Saddam’dan ve kitle imha si-
lahlar›ndan gelen tehdidin gerçek
bir tehdit” oldu¤u, “Irak’›n 45 daki-
kada kitle imha silahlar›n› harekete
geçirebilece¤i”, “Nijerya’dan uran-
yum almaya çal›flt›¤›” gibi yalanlar›
bizzat söyledi ve sadece ‹ngiliz hal-
k›n› de¤il tüm dünya halklar›n› al-
datmaya çal›flt›. Tüm bunlar›n yalan
oldu¤u ortaya ç›kt›, ‹ngiliz istihba-
rat örgütü taraf›ndan Irak’a iliflkin
haz›rlanan raporun sahte belgelerle
dolu oldu¤u kan›tland›. Tüm bunla-
ra Irak’tan yans›yan iflkence ve kat-
liam kareleri eklendi. 

Aç›k ki, iflgalin baflar›l› olmas›
halinde ne iflgalcilerin yalanlar› bu
düzeyde gündeme gelecek, ne de
katliamlar, iflkenceler tart›fl›lacak ve
iflgalin liderleri bu düzeyde y›prana-
cakt›. Direnifl tüm bunlar› tetikleyen
temel unsurdur. Irak halk› direndi¤i
için Blairler’in, Bushlar’›n suçlar›
daha aç›k hale gelmifltir. Emperya-
lizmin Irak’taki baflar›s›zl›¤›, dire-
nifl karfl›s›nda batakl›¤a saplanmas›,
Blair’in de sonunu h›zland›rm›flt›r.

‹flbirlikçiler için ‘kahraman’
halklar için bir katil

Blair’in istifas›na elbette üzülen-
ler de vard›. Baflta Amerika. Beyaz
Saray, istifan›n ard›ndan yapt›¤›

aç›klamada, ‹ngiltere Baflbakan›’n›
“ola¤anüstü bir lider, bir dost ve
müttefik” olarak tan›mlarken, Irak
kukla cumhurbaflkan› ve iflgal iflbir-
likçisi Celal Talabani ise, “Irak’›n
kurtulufl kahraman›” olarak nitele-
di¤i Blair’in istifas› için “üzüldü¤ü-
nü” söyledi. 

‹ngiliz halk›n›n ve dünya halkla-
r›n›n ABD ve iflbirlikçiler gibi dü-
flünmemesinin kuflkusuz ki hakl›
nedenleri vard›r. Irak iflgali bunlar-
dan sadece biridir. 10 y›ll›k iktidar›
boyunca Amerikan emperyalizmi-
nin bütün sald›r›lar›na, katliamlar›-
na ya do¤rudan ya da politik olarak
destek vermifltir.

Blair May›s 1997’de iktidara
geldi. ‹ngiliz ordusu, iki y›l sonra
Mart 1999’da NATO’nun Koso-
va’y› bombalama harekat›na kat›ld›
ve ard›ndan binlerce iflgal askeri
gönderdi Kosova’ya.

Ekim 2001’de Amerika’n›n Af-
ganistan’a sald›r›s›n›n bafldestekçisi
oldu. ‹ngiltere, ülkenin iflgaline ka-
t›ld› ve iflgal halen sürüyor. 

2003 y›l›nda ise ‹ngiliz Parla-
mentosu, Blair’in iste¤ine uygun
olarak ABD’nin Irak iflgaline destek
karar›n› ald›. ‹ngiliz güçleri, ABD
ordusunun ard›ndan Irak’ta en bü-
yük gücü bulunduran ülke duru-
munda. Say›s›z katliam, iflkence
olaylar›n›n sadece Amerikan ordu-
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Tony Blair halklara karfl› 
iflledi¤i suçlarla an›lacak

Ülkeleri iflgal
edilen Afganl›lar,
katledilen Irakl›-
lar, bafl›na bom-
balar ya¤d›r›lan
ve ülkeleri par-
çalanan Yugoslav
halklar›, zengin-
likleri ya¤mala-
nan Afrikal›lar...
Ezilen tüm dün-
ya halklar› O’nu
lanetle anacak,
unutmayacak



suna ait olmad›¤›, ‹ngiliz askeri
güçlerinin iflkenceleri ile görüldü. 

Tüm bu sald›r› ve iflgallerde yüz-
binlerce insan›n kan› döküldü, mil-
yonlarca insan yerinden yurdundan
oldu, topraklar›n› terk etti, analar
evlats›z çocuklar babas›z kald›lar,
ülkeler parçaland›, ayn› topraklarda
y›llard›r birarada yaflayan halklar
birbirine düflmanlaflt›r›ld› ve halen
süren bir bo¤azlaflma süreci baflla-
t›ld›. 

Blair’in katliamc›l›¤› sadece
dünya halklar›na yönelik de¤ildi.
Kendi halk›n› da katletti. Blair’in
yürüttü¤ü sald›rgan politikalar›n be-
deli, 7 Temmuz 2005’te Londra’da
metro ve otobüslere yönelik sald›r›
oldu. 52 kiflinin öldü¤ü sald›r›larla
ilgili olarak bugün ‹ngiliz halk›,
“Blair’in terörü ‹ngiltere’ye tafl›d›-
¤›n›” düflünmektedir. 

Kuflkusuz ki, tüm bu iflgal, katli-
am politikalar›na verilen deste¤i,
Blair’in ‘kiflisel’ olarak Bush’un ‘fi-
no köpe¤i’ olmas› ile aç›klamak ha-
fif kal›r. 

Blair iktidara geldi¤i günden iti-
baren ne yapt›ysa, ‹ngiliz tekelleri-
nin ç›karlar› için yapt›. ‹ngiliz tekel-
lerinin ç›karlar›, Amerikan politika-
lar›na yedeklenmekte, dünyan›n ye-
niden paylafl›lmas›nda söz sahibi ol-
maktayd›. Ülkelerin ya¤malanma-
s›ndan, talan edilmesinden ve sö-
mürgelefltirilmesinden pay almak-
tayd›. Irak’a yerleflen ‹ngiliz petrol
tekelleri bu gerçe¤i en aç›k haliyle
anlatmaktad›r. 

Blair’in, ““IIrraakk’’ttaa iiflflggaallee ssoonn!!””
diyenlere verdi¤i cevap, asl›nda 10
y›l boyunca izledi¤i politikalar›n
özünü de yans›t›yordu. ““IIrraakk''ttaann
ççeekkiillmmeemmiizzii,, AAffggaanniissttaann''ddaann ççee--
kkiillmmeemmiizzii iissttiiyyoorrllaarr?? DDaahhaa ssoonnrraa
nneerreeyyee ççeekkiilleeccee¤¤iizz??”” diyen Blair,
bir ‹ngiliz milletvekilinin sorusuna,
“Irak olay›n› hallettikten sonra, s›-
ran›n Kuzey Kore’ye gelece¤ini”
söylemekten de çekinmiyordu. T›p-
k› Amerikan imparatorlu¤u gibi. 

Aç›k ki, iiflflggaalllleerrii,, yyaa¤¤mmaayy››,, ssöö--
mmüürrüüyyüü kkeennddiinnee hhaakk ggöörreenn kkllaassiikk
bbiirr eemmppeerryyaalliisstt kkaaffaa ssaarrffeeddeebbiilliirr
bbuu ssöözzlleerrii.. 

Sol ad›na bir aldatmacayd›

Tekellerin ç›karlar› konufltur-
maktad›r Blair’i. 

Nitekim d›flta oldu¤u gibi içeride
de izledi¤i politikalar›n özü, tekel-
lerin ç›karlar› olmufl, Amerikan ka-
pitalizminin öncülü¤ündeki emek
düflman› politikalar›, özellefltirme-
leri ac›mas›z flekilde yaflama geçir-
mifl, öte yandan ‘terörle savafl” ba-
hanesi ile hak ve özgürlükleri k›s›t-
layan yasalar ç›karm›flt›r. 

Örne¤in, 11 Eylül’ün ard›ndan
ç›kard›¤› ‘Anti-terör Yasas›’ birçok
temel hak ve özgürlü¤ü k›s›tlarken,
bu yasan›n süresinin dolmas›n›n ar-
d›ndan Mart 2005’te ç›kard›¤› ‘Te-
rörü Engelleme Yasas›’, bunlardan
sadece biridir. 

Yasa öylesine bask›y› kurumlafl-
t›r›yor ve burjuva hukukunun en te-
mel kurallar›n› ask›ya al›yordu ki,
Lordlar Kamaras› taraf›ndan pek-
çok kez geri çevrildi. Yabanc›lara
karfl› ›rkç›l›¤›, demokratik muhale-
fete karfl› bask›y› art›ran yasa, yap›-
lan makyajlar sonucu ç›kar›ld›. Bla-
ir’in kendisinin dahi, “bir y›l sonra
de¤ifltirme” sözünü vererek yasan›n
ç›kmas›n› sa¤lamas›, “bir y›l bo-
yunca burjuva demokrasisini de as-
k›ya al›yoruz” demekten baflka bir
anlam tafl›m›yordu. 

Üstelik tüm bunlar› “sol” bir
maske ile yapt› Blair. 

O, dünya siyasetinde “sol!” ad›-
na en büyük aldatmacalardan biriy-
di. Üçüncü yol, yeni sol safsatala-
r›yla sadece ‹ngiliz emekçileri oya-
lamad›, dünya solunda da birçok ke-
simi etkiledi.

""MMaarrkkssiizzmm vvee kkaappiittaalliizzmm yyeerriinnee
aarraa bbiirr yyooll"" fleklinde formüle edilen
‘üüççüünnccüü yyooll’un teorisyeni Blair de-
¤ildi ancak bayraktarl›¤›n› o üstlen-
di. Medya arac›l›¤›yla çok yayg›n
biçimde propagandas› yap›lan bu
teori, ülkemiz dahil olmak üzere,
dünyadaki birçok sosyal demokrat,
reformist sol kesimlere yol gösterici
oldu. “Stalinci yöntemleri”, “s›n›fç›
söylemi”ni terketmekten, tutuculu-
¤u b›rak›p "yenilenmek”ten söz
edenler, 3. yol önünde secdeye dur-
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22 Temmuz 2005 tarihinde,
Brezilya vatandafl› Jean Charles de
Menezes, metroda ‹ngiliz özel tim-
leri taraf›ndan bafl›ndan vurularak
katledilmifl ve önce “flüpheli bom-
bac›” diye aç›klanm›fl, ard›ndan
böyle olmad›¤› ortaya ç›km›flt›. 

‹nfazc›lar›n yarg›land›¤› dava
geçen hafta sona erdi. 

Tony Blair, Brezilyal› gencin
infaz› karfl›s›nda, polise anlay›fl
gösterilmesini istemifl, ‹ngiliz poli-
si de “gerek duyulursa yine kafa-
s›ndan vururuz” anlam›nda aç›kla-
ma yapm›flt›. 

Ve ‹ngiliz hukuku, ölüm man-
galar›n› “suçsuz” buldu. 

Burjuva hukukunun, tekellerin
devletinin “terörle mücadele” ya-
lan›yla sürdürdü¤ü savafla yedek-
lenmesinin en son kan›t›!

O gün infaza tan›k olan bir ‹n-
giliz vatandafl› olay› bak›n nas›l
anlatm›flt›:

“Vagonda oturuyordum. Birden
sesler duydum, polisin adama ‘Ya
ç›k ya yere yat’ diye ba¤›rd›¤›n›
gördüm. Daha sonra polisler ada-
m› yere ittiler, üzerine çulland›lar
ve befl mermi boflaltt›lar kafas›na
ve adam öldü.”

Yüzlerce insan›n gözleri önün-
de böyle infaz eden ölüm mangala-
r›n› aklayan ‹ngiliz hukukuyla,
Türkiye faflizminin hukuku aras›n-
da bir fark var m›? 

‹ngiliz Hukuku Blair’in 
talimat›yla ölüm 

mangalar›n› aklad›



dular. Amaç, sosyalist sistemin orta-
dan kalkmas› ile birlikte do¤an bofl-
lu¤u sermaye s›n›f›ndan yana dol-
durmakt›. Böylece emekçi kitleler
“sol” maske ile, can çekiflen sosyal
demokrasiye yedeklenecekti.

Reformizm de, ““öözzggüürrllüükkççüü
ssoossyyaalliizzmm”” vb. k›l›flarla ayn› sular-
da kulaç atmaya bafllad›. Propagan-
distler, “Sosyalizmin Marksist ve
devrimci yorumunun, sosyalizmin
ideallerine tamamen ters sonuçlar
vererek çöktü¤ünü” söylüyor ve ye-
ni “kurtulufl” yolu olarak üçüncü
yolculu¤u gösteriyorlard›. Devrimci
mücadelenin temel do¤rular›na yö-
nelik sald›r›lar, düzene kendini is-
patlama aray›fllar›, "sivil inisiyatif",
"Yurttafl bilinci" söylemleri, medya-
tik muhalefet tarzlar›, sivil toplum-
cu, reformist, liberal “yeni solcu”lu-
¤un sonucu olarak ortal›¤› kaplad›.
Ve, çok geçmeden emekçilere, sola
alternatif olarak pazarlanan ““üüççüünn--

ccüü yyooll””,, Amerikan emperyalizmi-
nin kuyru¤unda görüldü. Nitekim
Blair, “‹lerici Yönetim Anlay›fl›”
ad›yla düzenlenen bir toplant›da,
t›pk› daha sonra Bush’un doktriner-
lefltirece¤i “müdahale teorisi” ile
““üüççüünnccüü yyooll””un kimin yolu oldu-
¤unu aç›kça gösterdi. Bu teoriye gö-
re; ““UUyyggaarr ddeevvlleettlleerr ((yyaannii AABBDD,,
AAvvrruuppaa eemmppeerryyaalliissttlleerrii)),, yyöönneettiiccii--
lleerriinn hhaallkkaa ggeerreekkssiizz aaccıı ççeekkttiirrddii¤¤ii
eeggeemmeenn üüllkkeelleerree ssaallddıırrmmaa yyeettkkiissiinnee
ssaahhiipp oollmmaall››yydd››..””

Peki kimdi bu “halk›na gereksiz
ac› çektiren” yönetimler? Bunlar›
da yine o ‘uygar devletler” belirledi,
hedefe koydular ve “özürlük ve de-
mokrasi götürmek” ad›na ülkeleri
iflgale, tecrit ve ambargo politikala-
r›na baflvurdular. 

Temsil etti¤i “yeni sol”un ne
mene bir sol oldu¤u bir yana, sosyal
demokrat bir hükümet dahi de¤ildi
gerçekte. “Sol” gösterip her alanda

sa¤ politikalar uygulad›. Grev k›r›-
c›l›¤›, emekçi haklar›n›n k›s›tlan-
mas› ve Avrupa Birli¤i ekseninde de
gerici politikalar›n›n savunuculu¤u-
nu yapt›. Avrupa’da en yak›n iflbirli-
¤ini hep sa¤c› liderlerle yapmas› da
tesadüf de¤ildi. ‹spanya’da Aznar’›,
Almanya’da Merkel’i, ‹talya’da
Berlusconi’yi sosyal demokratlara
tercih etti. Fransa’da Sarkozy’ye
aç›k destek verdi.

K›saca Tony Blair’in “yeni sol”
yaftal› iktidar›, solun de¤il, kat›ks›z
bir emperyalizmin iktidar› oldu.

Bu arada Tar›k Ali’nin de vurgu-
lad›¤› gibi, Blair’in yerini almas›
beklenen Gordon Brown da “daha
zeki” olmas›n›n d›fl›nda siyasi ola-
rak Blair’den farkl› olmayacakt›r.
Tarihi ‹ngiliz ‹flçi Partisi, ideolojik
olarak reddetti¤i özüne dönmedikçe
de lideri kim olursa olsun yine te-
kellerin hizmetinde olmaya devam
edecektir.
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Monarfli la¤vedilsin
Nepal Komünist Partisi (Maoist) ile 7 mu-

halefet partisinin oluflturdu¤u ittifak taraf›ndan
düzenlenen gösterilerle kral›n geri ad›m att›¤›
Nepal’de, monarfliye karfl› mücadele sürüyor.
Yedi partili muhalefetle, Cumhuriyet ilan edil-
mesi temelinde anlaflarak silah b›rakan
NKP(M), bu sürecin h›zland›r›lmas› talebiyle,
geçen hafta sonu Nepal Meclis binas›n› kuflatt›.
Binlerce taraftar›n›n kat›ld›¤› eylem nedeniyle
aç›klama yapan, NKP(M) liderlerinden Barsha
Man Pun, hükümete kral› iktidardan indirmesi,
Cumhuriyet ilan etmesi ve seçim tarihini belir-
lemesi için ça¤r› yapt›. 

Sorbonne boykotta
Fransa’da Sarkozy’nin Cumhurbaflkan› se-

çilmesine yönelik eylemler sürüyor. Muhalif
gruplar›n ve varofllar›n ard›ndan üniversite ö¤-
rencileri de sesini yükseltti. ‹ki y›l önceki genç-
lik eylemlerinin merkezi olan Sorbonne Üni-
versitesi ö¤rencileri, sa¤c› lideri 10 May›s’ta
ald›¤› boykot karar›yla protesto etti. Boykot ka-
rar›n›n yaflama geçirilmesinin ard›ndan aç›kla-
ma yapan ö¤renci temsilcileri, sa¤c› liderin
yapmay› planlad›¤› ‘üniversite reformlar›’na
direneceklerini ilan ettiler. Hükümet ö¤rencile-
ri “afl›r› az›nl›k” diye nitelerken, üniversitede
tüm derslerin durdu¤u ö¤renildi. 

NATO Göteborg’dan defol!
NATO üyesi olmamas›na karfl›n NATO tatbikat›na ev sahip-

li¤i yapan ‹sveç’te, binlerce kifli sokaklara döküldü. Tatbikat için
gelen gemilerin Göteborg’daki limana demirlemesine karfl› ç›-
kan 3 bin kifli, bu geliflmenin “NATO üyeli¤i için bir ad›m” ol-
du¤unu dile getirdi. Sol parti ve gruplar›n “NATO Göteborg’a
Hofl Gelmedin” slogan›yla düzenledi¤i gösteride ABD’yi ve
NATO’yu protesto eden sloganlar hayk›r›ld›. 

Yunanistan ve Almanya’da Grev
Yunanistan'da kamu ve özel sektörde çal›flan emekçiler, 15

May›s’ta bir günlük genel grev yapt›. Sosyal güvenlik fonlar›n›n
kötü yönetilmesini protesto eden sendikalar, çeflitli kentlerde ifl
b›rakman›n yan›s›ra yürüyüfller ve gösteriler düzenledi.

Yaflam› durduran grevin merkezi Atina oldu. Yunanistan ‹flçi
Sendikalar› Konfederasyonu (GSEE) ile Kamu Çal›flanlar› Kon-
federasyonu (ADEDY), ayr› bir gösteri düzenlerken, Yunanistan
Militan ‹flçi Cephesi (PAME) de meclise yürüdü. 

Sa¤l›k sektöründe sadece acil servisler çal›fl›rken, ulafl›m ne-
redeyse tamamen durdu. Greve metro, tren, tramvay, otobüs, ha-
vayollar› çal›flanlar› da kat›ld›. Havayolu flirketleri uçufllar›n› ip-
tal etmek zorunda kal›rken, pek çok resmi kurumun ve okullar›n
kapal› oldu¤u, gazetelerin ç›kmad›¤›, televizyon, radyo, haber
ajanslar›n›n çal›flmalar›n› durdurduklar› görüldü. 

Almanya’da ise Telekom iflçileri 14 May›s’ta greve ç›kt›. G-
8 zirvesinin telekomikasyon altyap›s›n› haz›rlayan iflçilerin de
kat›ld›¤› eyleme, ülke genelinde 14 bin iflçi kat›ld›. ‹flçiler, Tele-
kom’dan 50 bin kiflinin iflten ç›kar›lmas›na karfl› ç›k›yorlar. 



Yine kardefl kan› ak›yor.

Filistin’de uzun süren çat›flmala-
r›n ard›ndan kurulan ‘ulusal birlik
hükümeti’ tehlikede.

Filistin’de sevinen sadece ‹srail.

Evet, Filistin’de iç çat›flma yeni-
den patlak verdi. Hamas ile El Fetih
aras›nda geçen cumadan bu yana
süren çat›flmalarda, bu yaz› yaz›ld›-
¤›nda ölen Filistinli say›s› 40’› afl-
m›flt›. ‹lk sald›r›, El Fetih liderlerin-
den Baha Ebu Cevad ile 3 El Fetih
üyesinin Hamas taraf›ndan öldürül-
mesi oldu. Çat›flmalar›n yeniden
bafllamas›n›n ard›ndan ‹çiflleri Ba-
kan› Hani Kavasme istifa etti. 

FHKC, taraflar› sükunete davet
ederken, derhal ortak bir ordu olufl-
turularak iç çat›flmalar›n sonland›-
r›lmas› ça¤r›s› yapt›.

‹ktidar Çat›flmas›n›n 
‹deolojik AArka PPlan›

Bir yanda y›llarca “belirleyici
güç” olmufl, ancak Hamas’›n yükse-
lifli ve özellikle Arafat’›n ölümü
sonras›nda bu gücünü kaybetmifl
olan El Fetih. Öte yanda, ç›k›fl› iti-
bariyle solu geriletmek için önü aç›-
lan, ancak daha sonra direnifl çizgi-
sine oturarak ‹srail’e karfl› savaflta
ön plana ç›kan ve Filistin halk› tara-
f›ndan seçilmesine karfl›n iktidar
olamayan Hamas.

Çat›flman›n temelinde iktidar
kavgas› var. Bu do¤ru. Çat›flmay›
tetikleyen, emperyalist kuflatma gi-
bi d›fl unsurlar var. Bu da do¤ru.

Ancak var›lan ateflkeslere karfl›n
sürekli yeniden baflgösteren çat›fl-
malar› “iki bafll› yönetim”le, “em-
peryalizmin Hamas iktidar›n› kufla-
tarak çat›flmaya zemin haz›rlamas›”
ile aç›klamak yetersizdir. Bu tarz bir
yaklafl›m, “ayn› durumda hangi si-

yasal güç(ler) olursa olsun çat›fl›r”
fleklinde düz bir mant›¤› getirir ki,
bu do¤ru de¤ildir.

Sorunun, daha do¤rusu kardefl
kan› döken olaylar›n öte yüzünde,
‹srail’in yo¤un ablukas› ve sald›r›la-
r› alt›nda dahi, iç çat›flmaya girecek
sorumsuzlu¤u ortaya ç›karan ide-
olojiler s›r›tmaktad›r. 

Milliyetçilik ve ‹slamc›l›k, bu
sayfalarda gerek ülkemizden gerek-
se de dünyadan birçok örnekle orta-
ya konuldu¤u gibi, birbirinden ayr›
görünse, kimi zaman çat›flsa da ben-
zer özelliklere sahiptir. Örne¤in an-
ti-demokratik, dayatmac›, tahak-
küm peflindedirler. Dar grup ç›kar-
lar›n› halklar›n hatta kendi halk›n›n
ç›karlar›n önüne geçirirler. Ki bu-
gün yaflanan tam da budur. 

Küçük-burjuva milliyetçili¤inin
temsilcisi olan Fetih hareketi, ülke-
yi yönetti¤i uzun süreç boyunca
ciddi anlamda yozlaflm›fl, yönetim-
de yolsuzluklar ortaya ç›km›fl, ide-
olojik olarak tutars›zl›¤› onu emper-
yalist projelerin alt›na imza atmaya
kadar götürmüfl, Filistin davas›n›n
temel gücü olmas›na karfl›n halk›n
nefretini kazanm›flt›r. 

Hamas ise, direniflçi çizgisine
karfl›n içte demokrasiden uzak, di-
renen di¤er güçlerle iktidar› paylafl-
mak istemeyen, giderek topluma
kendi düflüncesine uygun yaflam
tarz›n› dayatan, mevcut güvenlik
gücü yap›s›n› tümden tasfiye edip
“Filistin Özerk” yönetimini Hamas-
laflt›rma’ya, tarihi itibariyle Ha-
mas’tan çok daha büyük bedeller
ödeyen güçleri yok saymaya çal›flan
bir tutum içinde. Bu anlamda da
ulusal bir iktidar olma yerine islam-
c› bir iktidar olma düflüncesiyle ha-
reket etmektedir. “Ben seçimleri
kazand›m, ben yönetirim”, bir ya-
n›yla halk›n iradesine sayg› gibi gö-

rünse de, Filistin gerçe¤ini ifade et-
medi¤i aç›kt›r. Hamas, bugüne ka-
dar ki prati¤i ile, ulusal bir direnifli
ortaya ç›karma, iflgal güçleri karfl›-
s›nda birli¤i sa¤lama düflüncesinden
uzak oldu¤unu göstermifltir. Daha
do¤ru deyiflle, ideolojisi böyle bir
perspektife, güce sahip de¤ildir.

Kaybetti¤i koltu¤u çat›flarak ye-
niden kazanma düflüncesiyle hare-
ket eden El Fetih ne kadar haks›z
konumdaysa, kendi grup ç›karlar›n›
ulusal ç›karlar›n önüne koyan Ha-
mas da o kadar haks›zd›r. 

‹flte burada “solun güçsüzleflti¤i
bir Filistin davas› ne hale getirili-
yor?” diye sorma hakk›m›z var!

Küçük-burjuva milliyetçili¤i ve
‹slamc›l›k; sadece bu iç çat›flmalar-
da de¤il, birçok noktada Filistin da-
vas›n› adeta t›kamaktad›r. Bu çat›fl-
mada ülkemiz islamc›lar›, El Fetihi
suçlayarak, ‘ma¤dur Hamas’ yakla-
fl›m›yla islamc›l›¤›n çözümsüzlü¤ü-
nü flimdilik kitlelerin gözünden ka-
ç›rabilirler belki. Ancak, en gör-
kemli enternasyonalist dayan›flma-
ya vesile olan Filistin davas›na, Ha-
mas’›n belirleyici olmaya bafllad›¤›
süreçle birlikte neden deste¤in gide-
rek azald›¤›n› da, “solcular Hamas
oldu¤u için desteklemiyor” kolay›-
na kaçmadan sorgulamal›d›rlar. 

fiu aç›k ki, solun güçsüzlefltiril-
mesi sadece sola de¤il, en büyük
darbeyi Filistin davas›n›n kendisine
vurmufltur. Çünkü, onun yerini dol-
duranlar gerçek bir kurtulufl pers-
pektifi sunamamaktad›r. 

Sonuç olarak; bu çat›flman›n ne
Filistin halk›na ne de çat›flan güçle-
re kazand›rmayaca¤›, dünya halkla-
r›n›n enternasyonalist dayan›flmas›-
na darbe vuraca¤› aç›kt›r. Dünyan›n
bütün ilerici, anti-emperyalist güç-
leri, birbiriyle çat›flan de¤il, iflgalci-
lere karfl› topyekün direnen bir Fi-
listin’in yan›ndad›r.

Ony›llard›r Filistin davas›na en
aktif deste¤i veren Türkiyeli dev-
rimciler olarak, biz de FHKC’nin
ça¤r›s›na kat›l›yor ve bu “iktidar
kavgas›na” son verilmesi, omuz
omuza bir direnifl savafl›n›n yarat›l-
mas› ça¤r›s›nda bulunuyoruz. 

Say›: 105 33DÜNYA

Milliyetçilik, ‹slamc›l›k 
Ve Filistin Davas›

Yeniden bafllayan El Fetih ile Hamas çat›flmas›n› ‘iki bafll›
yönetim’ ve emperyalist kuflatmayla aç›klamak yetersizdir
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‹lki geçen y›l yap›lan Türkiye
Sosyal Forumu’nun ikincisinin ilk
haz›rl›k toplant›s› Adana’da yap›ld›. 

12-13 May›s tarihlerinde Adana
Ziraat Mühendisleri Odas› Konfe-
rans Salonu’nda düzenlenen toplan-
t›da, 1. gün, Dünya Sosyal Forumu,
Avrupa Sosyal Forumu ve TSF sü-
reçleri anlat›ld›. TMMOB ad›na
Hüseyin Yeflil, KESK’ten Erol Atl›,
Küresel BAK’tan Y›ld›z Önem ve
TMMOB Adana-‹KK ad›na Hüse-
yin At›c› konuflmac› olarak yerald›. 

DSF ve ASF ile ilgili slayt göste-
riminin ard›ndan, kat›l›mc›lar sos-
yal forumlarla ilgili düflüncelerini
aktard›lar. HÖC Temsilcisi Eyüp
Bafl ve ESP Temsilcisi Ersin Sede-
fo¤lu yapt›klar› konuflmalarla, Dün-
ya, Avrupa ve Türkiye Sosyal Fo-
rumlar›n› anlatarak forumlarda ya-
flanan sorunlar üzerinde durdular.
Eyüp Bafl, DSF’de yaflanan sorunla-
r›n ayn›s›n›n ASF’de de yafland›¤›n›
belirterek, Atina’daki ASF’nin “faz-
la k›z›l” bulundu¤u örne¤ini vere-

rek, ASF’de de politik örgütlerin
d›fllanmak istendi¤ini belirtti. ASF
içinde anti-emperyalist alan olufltu-
ruldu¤unu, bunun d›fl›nda sol grup-
lar›n anti-forum düzenledi¤ini söy-
leyen Bafl, bunlara ihtiyaç duyulma-
s›n›n, ASF’nin d›fllay›c› tutumu ol-
du¤unu kaydetti. Eyüp Bafl, “sosyal
forumlarda politik örgütlere yasak
konulamaz” dedi.

Toplant›ya kat›lan di¤er kurum-
lar da TSF’nin ortak bir çal›flma
yapmak için uygun bir zemin oldu-
¤unu belirtirken, Hüseyin Yeflil,
TSF’de politik gruplar›n a¤›rl›kl›
oldu¤unu ve bundan rahats›z olma-
d›klar›n› söyledi. DSF ve ASF’de
yaflanan sorunlar, forumlarda em-
peryalist kurumlar›n sponsorlu¤u
gibi konular canl› tart›flmalara ne-
den oldu. 

Haz›rl›k toplant›s›n›n 2. günün-
de TSF tart›fl›ld›. Ziraat Müh. Od.,
Tekstil-Sen, Jeoloji Müh. Od., Ada-
na-Hatay-Mersin Temel Haklar
Dernekleri, ÖDP, ESP, Nükleer

K a r fl › t ›
Platform,
K ü r e s e l
BAK, ‹dil
K ü l t ü r
M e r k e z i ,
Tar›m ‹flçileri-Sen, Makina Müh.
Od., EMEP ve EMO. gibi pekçok
kurumun kat›ld›¤› haz›rl›k toplant›-
s›nda, ‹ncirlik Üssü’nün kapat›lma-
s›, sigortas›z iflçilerin ve iflsizlerin
sendikalaflmas›, tar›m, tecrit, bölge-
deki termik santrallerin kapat›lmas›,
yozlaflma, çevre ve kad›n sorunlar›,
gençlik sorunlar› gibi konular üze-
rinde duruldu. Adana HÖC, ‹ncirlik
Üssü’nü ön plana ç›kar›rken, çarp›k
kentleflmenin TSF’de tart›fl›lmas›n›,
bunun haz›rlay›c›s› olmaya aday ol-
du¤unu ifade etti. Mersin Temel
Haklar çevre sorunu ve göç sorunu,
Hatay Temel Haklar Asi Nehri soru-
nu ve yozlaflma hakk›nda sunumla-
r›n› kürsüden sundu. 

Genel olarak bölgenin sorunlar›-
n›n tart›fl›ld›¤› Adana toplant›s›n›n
ard›ndan, ikinci haz›rl›k toplant›s›-
n›n eylül ay›n›n sonunda Sam-
sun’da yap›lmas› karar› al›nd›.

Emper-
ya l i zmin
uflak la r › ,
5-6 Eylül
2006 tari-
hinde; hal-
k›n Lüb-
nan'a as-
ker gön-
d e r m e y e

‘hay›r’ demesine ra¤men, emperya-
lizme hizmette s›n›r tan›mayacakla-
r›n› göstermifller ve tezkereyi ç›kar-
makla kalmay›p, karfl› ç›kanlara da
sald›rarak 18 anti-emperyalisti tu-
tuklam›fllard›.

Tutuklu bulunan anti-emperya-
list devrimcilerin ilk duruflmas›, 11
May›s'ta Ankara 11. ACM'de görül-
dü. Duruflmay›, Grup Yorum üyele-
rinin ve HÖC’lülerin de oldu¤u
yaklafl›k 150 kifli izledi.

Tutsaklar savunmalar›nda; em-
peryalizme ve siyonizme karfl› ol-
duklar›n› söyleyerek Lübnan'a asker
gönderilmemesini istedikleri için
yarg›land›klar›n›, as›l yarg›lanmas›
gerekenlerin iflbirlikçiler oldu¤unu
söylediler. Akflam saatlerine kadar
süren mahkeme sonucunda tutuklu
san›klar›n tümü tahliye edildi.

Öte yandan arkadafllar›na destek
için gelen anti-emperyalistler, Toros
Sokak'ta toplanarak ‘Anti-Emper-
yalistler De¤il ‹flbirlikçiler Yarg›-
lans›n’ pankart›yla adliyeye yürüdü-
ler. Sloganlar›n hayk›r›ld›¤› yürüyü-
flün ard›ndan adliye önünde grup
ad›na aç›klama yapan Murat Kor-
kut, arkadafllar›n›n tutuklanma ne-
deninin halklar›n kardeflli¤i fliar›yla
Ankara'ya gelerek, ABD ve AB em-
peryalizminin ve ‹srail’in Ortado¤u
halklar›na yönelik sald›r›lar›n› pro-

testo etmek oldu¤unu hat›rlatt›.
Korkut, halklar›n kanlar›n› dökenle-
rin iflbirlikçiler oldu¤unu dile geti-
rerek, onlar›n yarg›lanmas›n› istedi.

Grup Yorum da, mahkeme sonuna
kadar adliye önünde bekleyen gruba
k›sa bir müzik dinletisi vererek, em-
peryalizme karfl› mücadele edenlerin
her zaman sesi olaca¤›n› gösterdi.

EMPERYAL‹ZME VE 

‹fiB‹RL‹KÇ‹LER‹NE KARfiI 

MÜCADELEM‹Z SÜRECEK

Mahkeme öncesi ‹stanbul ve ‹z-
mir’de, destek ça¤r›lar› yap›ld›. 

Galatasaray Lisesi önünde aç›k-
lama yapan kurumlar, “Anti-emper-
yalistler Yarg›lanamaz 11 May›s’ta
Ankara’day›z” pankart› açarken, ‹z-
mir’de ise, Kald›raç, HÖC, EHP,
Ege 78'liler’in oluflturdu¤u ‘Emper-
yalizme ve Siyonizme Karfl› Birlik’,
"Lübnan Tezkere Tutsaklar›na Öz-
gürlük!" pankart›yla eylem yapt›.

‹flbirlikçiler Yarg›lans›n!

2. Türkiye Sosyal Forumu’na do¤ru 

1. Haz›rl›k Toplant›s› Adana’da



Say›: 105 35HUKUK

Yarg› da
Anadolu-
nun Se-

si’nin susmas›ndan yana! Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu RTÜK’ün
30 Ocak'ta yapt›¤› toplant›da verdi-
¤i karar do¤rultusunda 9 fiubat saat
23:05’den itibaren yay›n› süresiz
durdurulan Anadolunun Sesi Rad-
yosu’nun idare mahkemesine yap-
t›¤› baflvuru reddedildi. 

Ankara 15. ‹dari Mahkemesi,
Anadolunun Sesi’nin baflvurusunu
reddetti¤i karar›n gerekçesinde,
RTÜK’ün karar›n›n hukuka uygun
oldu¤unu belirterek, radyonun ka-
pal› kalmas›ndan dolay› u¤rad›¤›
zarar› dikkate almad›.

Mahkeme karar›; muhalif yay›n-
lar› susturmay› temel görevi sayan
RTÜK’ün bu anti-demokratik yap›-
s›na da verilmifl bir destektir. Burju-
va medya sözkonusu oldu¤unda k›-
yameti koparan kurumlar›n suskun-
lu¤u aras›nda, Anadolu’dan yükse-

len bu ses tümüyle susturulmak is-
teniyor. 

Tüm yay›nlar›yla, düzen partile-
ri, gerici faflist kurumlar› ile halk›
birbirine karfl› düflmanlaflt›ranlar›n,
provokasyonlar örgütleyip tahrik
edenlerin, halklar›n kardeflli¤ini,
bask›n›n sömürünün olmad›¤› bir
Türkiye’yi savunanlar›n sesini,
“Sosyal s›n›f, ›rk, din, mezhep veya
bölge fakl›l›¤›na dayan›larak halk›
birbirine karfl› kamu düzeni için
tehlikeli olabilecek flekilde düflman-
l›¤a veya kin beslemeye tahrik”
suçlamas› ile susturmaya çal›flmak,
tam da sözü edilen suçu ifllemektir.

‹dare mahkemesi sadece muhalif
seslerin susturulmas›nda bir sak›nca
olmad›¤› fleklindeki anti-demokra-
tik tutuma de¤il, bu ›rkç› floven zih-
niyete de destek vermifltir.

Bask›n›n kayna¤› iktidar
Çald›¤› flark›lardan, okudu¤u ha-

berlerden dolay› düzeni rahats›z
eden ve cezaland›r›lan Anadolunun
Sesi, karara iliflkin internet sitesinde
(www.anadolununsesi.com.tr) yap-
t›¤› de¤erlendirmede flunlar› belirtti:

“Her türlü yoz, halk› afla¤›layan
yay›nlara izin veren RTÜK, adeta
muhalif radyolara kan kusturuyor.
Demokrasinin ve özgürlü¤ün s›n›r-
lar›n› kendine göre çizen, TV ve
radyolar üzerinde Demoklesin k›l›c›
gibi duran RTÜK, farkl› tek bir se-
sin ç›kmas›na tahammül edemiyor.
Yüz binlerce insan›n dinledi¤i bir
radyo hakk›nda rahatl›kla idam ka-
rar› fleklinde alg›lanabilecek bir ka-
rar› verme gücü veren bask›c› ve
yasakç› uygulamalar› ve yasalar›yla
bilinen siyasi iktidardan baflkas› de-
¤ildir. Düflüncenin özgürce ifade
edilmesi, bas›n özgürlü¤ü, hukukun
tarafs›z oldu¤u gibi cümlelerin, bir
safsatadan baflka bir fley olmad›¤›
bir kez daha al›nan bu kararla görül-
müfltür.”

Yarg› DDa ‘‘MMuuhhaalliiff SSeesslleerr 
SSuussttuurruullaabbiilliirr’’ Karar› VVerdi

19 Aral›k hapishaneler katliam›n-
da, Çanakkale ve Ümraniye hapisha-
nelerinde yap›lan operasyonlara ilifl-
kin aç›lan davalara devam edildi.

Çanakkale Hapishanesi’ndeki
tutsaklara aç›lan davan›n duruflmas›
15 May›s’ta Çanakkale 5. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde yap›ld›. TAYAD’l›
Aileler’in de izledi¤i duruflmada,
avukatlar›n ‘Arabulucu Heyetin din-
lenmesi’, ‘Olay Tutana¤›nda ad› ge-
çen asker, jandarmalar›n dinlenme-
si’, ‘Telsiz kay›tlar›n›n istenmesi,
‘Olayda ne tür silahlar ve maddele-
rin kullan›ld›¤›n›n raporunun dosya-
ya konmas›’ yönündeki talepler
mahkeme taraf›ndan reddedildi.

Mahkeme heyetinin tarafs›z ol-
mad›¤›n› ifade eden avukatlar›n, bu
yüzden de çekilmesi gerekti¤i yö-
nündeki talebini reddeden mahke-

me, duruflmay› 31 Temmuz tarihine
erteledi. 

Duruflma sonras› Çanakkale Ad-
liyesi önünde bir aç›klama yapan
TAYAD’l› Aileler, “19 Aral›k Katli-
amc›lar› Cezaland›r›ls›n” pankart›
açarak adalet talebini yinelediler.

Ümraniye’de ise, operasyona
kat›lan askerlerin yarg›land›¤› du-
ruflma vard›. 11 May›s’ta görülen ve
267 jandarman›n yarg›land›¤› du-
ruflmada, operasyona kat›lan, Ça-
vuflbafl› Karakol Komutan Yard›m-
c›s› Sinan Yakut haz›r bulundu. Ko-
mutanlar›n›n Necati Yavuz Ya¤c›
oldu¤unu söyleyen Yakut, daha ön-
ceki duruflmalara kat›lan askerler
gibi, operasyon s›ras›nda içeride ol-
mad›¤›n› anlatt›. 

Av. Güçlü Sevimli’nin, kendi
komutanlar›n›n imzas› bulunan bel-

geye göre, E
Blok 1 kat malta
giriflinde görevli
oldu¤unu hat›r-
latmas› üzerine,
“askerlerle be-
raber k›sa bir
süre sonra kara-
kola geri dönme
durumunda kald›k” diye cevaplad›.

Avukatlar, operasyonda görevli
oldu¤u belirtilen ancak dosyada
"san›k" olarak yeralmayan Halkal›
2. Komando Taburu Komutan› Yasir
Özcab›r'›n mahkemede tan›k olarak
dinlenilmesini talep ederken, durufl-
ma 6 Temmuz’a ertelendi. 

Duruflma sonras› TAYAD’l›lar
yapt›klar› aç›klamada, “Ümraniye
Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n” pan-
kart› açt›lar. TAYAD Baflkan› Meh-
met Güvel, davan›n göstermelik ol-
du¤unu kaydederek, katliam emri
verenlerin yarg›lanmas›n› istedi. 

19 AAral›k mmahkemeleri sürüyor
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Ege Üniversitesi Canan Kulak-
s›z 3. Alternatif Ö¤renci fienli¤i,
14-15 May›s günlerinde Edebiyat
Fakültesi önünde yap›ld›. ‹ki gün
boyunca, tiyatro gösterimleri, halk
oyunlar›, söylefliler, film gösterim-
leri ve konserlerin düzenlendi¤i
flenli¤e binlerce genç kat›ld›. 

Bu y›l yine Koçlar’›n, Sabanc›-
lar’›n sponsor oldu¤u, içkinin, bira-
n›n bedava da¤›t›ld›¤›, üniversite
yönetiminin düzenledi¤i "Koç Fest"
flenli¤i bir yanda, öte yanda gençli-
¤e alternatifi gösteren, "Ö¤renci
Haklar›m›z› ‹stiyoruz!" fliar›n› hay-
k›ran, haklar›na sahip ç›kan, halk›n
kurtuluflu için can›n› feda eden Ca-
nan’›n ad›n› tafl›yan flenlik. 

Gençli¤in tercihi, iki gün cofl-
kuyla kat›ld›¤› Canan Kulaks›z 3.
Alternatif Ö¤renci fienli¤i oldu. 

Seni Öldürenler Öldü 
Laz Kızı!
‹zmir Gençlik Dernekli ö¤renci-

ler, Canan'› en iyi flekilde anlatmak,
onun nas›l bir alternatif oldu¤unu
göstermek perspektifiyle haz›rlan-
d›lar flenli¤e. Da¤›t›lan bildiriler,
yap›flt›r›lan afifller, yap›lan ko-
nuflmalar, birebir iliflkiler buna hiz-
met etti. Canan kimdi? Ne için ya-

flad› ve ne
için öldü?
Sorulmal› ve
sorgulanma-
l›yd›.

O her fley-
den önce, bu
ü l k e n i n
gençlerinden
biriydi, dina-
mik, heye-
canl›. Kara-
denizli, Ka-
radeniz kadar
coflkulu, Ka-
radeniz kadar
temiz. Önce
ö¤renci hak-

lar›na sahip ç›kmak için
üniversitede akademik
mücadelede yerini ald›,
devrimcileflti. Tecrit po-
litikalar›na sessiz kal-
mad›. Ölüm orucu eyle-
minde, d›flarda 19 ya-
fl›nda, 15 Nisan
2001'de, 137. gününde flehit düfltü.

Ve hep ablas› ile birlikteydi, can
yoldafl›yd› Zehra'n›n. Hiç ayr›lmad›
Zehra'dan. Bu flenlikte de ayr›lma-
mal›yd›. Canan ve Zehra, iki k›z
kardefl. Bahar› ve umudu müjdele-
yen iki tomurcuk. Sosyalizm inan-
c›n› hayk›ran iki yürek.

Biz Alternatifiz

14 May›s’ta sabahtan itibaren
flenlik alan›n› Dev-Genç flamalar›y-
la, Canan’›n resimleri, pankartlarla
süslediler. fienli¤e, çevre kentlerde
kurulu bulunan Gençlik Dernekle-
rinden de kat›l›mlar vard›.

Sayg› duruflu ile bafllayan flenli-
¤in aç›l›fl konuflmas›n› yapan ‹leri
K›z›laltun, Ege Üniversitesi ö¤ren-
cisi olan Canan Kulaks›z’a iliflkin
bilgi verdi. K›z›laltun, “Bizler
Gençlik Dernekli Ö¤renciler olarak
yoz kültüre karfl› alternatifiz. Bize
sunulan ezberci e¤itim sisteminin
alternatifiyiz. Bugün burada bize
Üniversite yönetimi taraf›ndan da-
yat›lan, yozlaflmaya hizmet eden
flenli¤e, Canan fienli¤i ile alternati-
fiz. Bizler ö¤renci haklar›m›z için
mücadele ediyoruz" dedi. 

Grup Rakkas, ritmleri ile flenli-
¤in bafllad›¤›n› duyururken, Canan
için ‘Ald›rma Gönül’ flark›s›n› söy-
ledi. Antalya Gençlik Derne¤i'nin
Tevfik Durdemir  Halk Sahnesi’nin
sergiledi¤i oyun Bedrettinler’den
Berdan'a Anadolu halklar›n›n isyan
geleneklerini anlat›yordu. Grup Ye-
lin ve Hakan Akmaz’›n Ege türküle-
riyle birlikte gençler zeybek oyna-
maya dururken, bu s›rada alanda
300 kifli vard›. Mu¤la Gençlik Der-

ne¤i Giriflimi'nin müzik grubu, tür-
külerini seslendirmeden önce yapt›-
¤› konuflmada “Cananlar’›n bayra-
¤›n› bizler devrald›k” dediler.

Kat›l›m›n giderek artt›¤› flenlikte
s›rayla; Çi¤li PSAKD’den Ege'den
Anadolu'ya Halk Sahnesi’nin fieyh
Bedrettin  Destan›'n› anlatan oyunu,
Ege Temel Haklar Semah Erkân› ve
Cevdet Ba¤ca sahneye ç›kt›. Bu s›-
rada 800 kifli halaya durmufltu. fien-
li¤in ilk günü, "Beynelminel" filmi
ile son buldu ve gençlik geceyi atefl
bafl› sohbetlerle geçirdi. 

Yaşasın Dev-Genç
‹kinci gün Cezmi Ersöz söylefli-

si ile bafllad›. Ölüm orucu sürecinde
Canan ve Zehra'y› Armutlu'da tan›-
yan Cezmi Ersöz, onlar› anlatt›. 

Grup Gün›fl›¤›, 2000 kiflinin din-
ledi¤i konserine Canan'› ve Dev-
Genç'lileri selamlayarak bafllarken,
ard›ndan Canan ve Zehra'n›n babas›
Ahmet Kulaks›z, k›zlar›n› ve onla-
r›n mücadelesini anlatan bir konufl-
ma yapt›. Kulaks›z'›n konuflmas›
kitle içinde duygulu anlar yaflatt›.

Grup Yorum sahneye ç›kt›¤›nda
3500 insan›n coflkusu da doru¤a
ç›kmaya haz›rd› adeta. Marfllar, tür-
küler hep bir a¤›zdan söylendi ve
s›k s›k “Yaflas›n Dev- Genç Yaflas›n
Dev Genç’liler, Canan Kulaks›z
Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›. fien-
lik, ‹zmir Gençlik Dernekliler’in
haz›rlad›¤› Canan Kulaks›z'› anlatan
k›sa film gösterimi ile son bulurken,
flenli¤in bitiminde gençlerin dilin-
de, yüre¤inde ayn› cümle vard›:
"SEN‹ ÖLDÜRENLER ÖLDÜ
LAZ KIZI!" 

Cananlar Bu Sistemin 
Alternatifidir
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7 Kas›m 2005’te Ankara'da ya-
p›lmak istenen bas›n aç›klamas›na
polis azg›nca sald›rm›flt›. Yüzlerce
gaz bombas›n›n kullan›ld›¤› müda-
hale s›ras›nda onlarca insan yara-
lanm›flt›. Bu gayr›-meflru sald›r›ya
devrimci gençlik meflruluk bilinciy-
le karfl› koymufltu. Bunu hazmede-
meyen polis tüm Ankara'da ger-
çeklefltirdi¤i "sürek av›" sonucun-
da 40 ö¤renciyi gözalt›na alm›fl ve
ç›kar›ld›klar› mahkeme sonucunda
18 ö¤renciyi tutuklam›flt›. Üç ay
hiçbir hakl› gerekçe dahi olmadan
tutuklu bulunan ö¤renciler ç›kar›l-
d›klar› ilk mahkemede tahliye edil-
mifl, içlerinde federasyonumuz
üyesi Nurgül Acar'›n da bulundu¤u
3 ö¤rencinin ise tutukluluk halleri
uzun süre devam etmifltir.

YÖK kuruldu¤u 6 Kas›m 1981
tarihinden beri üniversite gençli¤i
baflta olmak üzere toplumun bir-
çok kesiminin tepkisini üzerine
çekmifl bir kurumdur. Anti-demok-
ratik yap›s›, bask›c› ve farkl› dü-
flüncelere tahammülsüz yönetimi
ile üniversitelerde 12 Eylül Cunta-
s›’n›n uzant›s› bir kurum olarak va-
rolan YÖK’e ‘hay›r’ demeyen nere-
deyse yoktur. 

Bunun için YÖK her y›l gelenek-
sel olarak kurulufl y›ldönümlerin-
de, 6 Kas›m ve takip eden günlerde
büyük eylemlerle protesto edilir.
Bas›n toplant›lar›, boykotlar, mi-
tingler gerçeklefltirilir. Bu eylemle-
rin en büyü¤ü ve etkilisi de
YÖK'ün merkezinin bulundu¤u An-
kara'da yap›lan mitinglerdir. 

‹ktidar neredeyse her y›l sald›r›r
6 Kas›m eylemlerine. Gazete man-
fletlerinden “YÖK protestosunda
olay" yaz›lar› eksik olmaz. Yüzler-
ce ö¤renci gözalt›na al›n›r, iflkence-
lerden geçirilir, onlarcas› tutukla-
n›r. ‘96 y›l›nda oldu¤u gibi karakol-

lar›n yetmedi¤i yerde stadyumlar
iflkencehaneye dönüfltürülür
‘YÖK'e Hay›r’ diyen gençler için.
Hizmette s›n›r yoktur! Son derece

hakl› ve meflru
taleplerle yap›-
l›r YÖK eylem-
leri. Y›llard›r
ü z e r l e r i n d e
hem ekonomik
hem de siyasi
bir bask› arac›
olan YÖK'ün

kald›r›lmas›n› ister, Demokratik
Halk Üniversiteleri ister ö¤renciler. 

7 Kas›m 2005 tarihindeki YÖK
protestosunun da di¤er y›llardan
pek fark› olmad›. ‹ktidar demokra-
tik taleplerini dile getirmek için K›-
z›lay Meydan›'nda bas›n aç›klamas›
yapmak isteyen gençli¤e azg›nca
sald›rd›. Taksim Meydan› gibi polis-
lere, içkili partilere, festivallere
aç›k olan K›z›lay yine kapat›lm›flt›
devrimci gençli¤e. Sald›r›rken de
bahane olarak bunu sundu YÖK
düzeninin bekçileri. 

‹ktidarlar›n tahammülü yoktur
gençli¤e, bu yüzden hiçbir delil, ör-
güt propagandas› ve üyeli¤ine ka-
n›t olabilecek hiçbir bulgu yokken
tutukland›lar. Tutuklanan 18 kifli-
nin 13'ü Federasyonumuzun üye-
siydi. ‘Terör örgütü üyeli¤i’ ve ‘pro-
pagandas›n› yapmak’la suçlan›yor-
lard›, ancak ortada böyle bir örgüt
yoktu. ‹lk mahkemede baz› arka-
dafllar›m›z ‘ben hangi örgüte üye
olmaktan yang›lan›yorum?’ diye
sorduklar›nda ne savc› ne de ha-
kimlerden cevap alamam›fllard›.

Federasyonumuz da bu mahke-
mede 3-4 farkl› örgütün yasal
uzant›s› olarak gösterilip zan alt›n-
da b›rak›lmaya çal›fl›ld›. Ancak 3 y›l
önce kurulan Federasyonumuz
hakk›nda ne o güne kadar ne de
flimdi bu yönde hiçbir savc›l›k so-
ruflturmas› olmam›flt›r. Üyelerimi-
zin tafl›d›¤› federasyonumuzun im-
zas›n› tafl›yan "YÖK'E HAYIR" iba-
reli pankart ve ‹stanbul valili¤in-
den onayl› resmi logomuz örgüt
bayra¤› ve yasad›fl› olarak lanse
edilmifltir. Tamamen polisin haz›r-
lay›p savc›n›n önüne koydu¤u bir
fezlekenin üzerinden gerçekleflti
tüm yarg›lama süreci. 

Ve nihayet bu hukuksuzluk abi-
desi dava bafllang›c›na yarafl›r bi-

çimde sonuçland›. Mahkeme,
YÖK'ün kald›r›lmas›n› isteyen ö¤-
rencilere onlarca y›l ceza verdi. 

Karar tamamen siyasidir ve hiç-
bir hukuki dayana¤› yoktur. Bu ka-
rar haklar›n› aramak için alanlara
ç›kan, demokratik taleplerini dile
getiren gençli¤e karfl› iktidar›n ver-
mek istedi¤i bir gözda¤›d›r. Y›llar-
d›r televizyonlar›yla, gazeteleriyle,
okullar›yla apolitiklefltirip pasifize
etmeye çal›flt›klar› gençli¤e karfl›
bask›lar› yetmemifl olacak ki en
ufak bir hak arama eylemine dahi
tahammülsüzlükleriyle bask›lar›n›
pekifltirmeye çal›fl›yorlar. Bunun
için 20 y›ld›r yap›lan YÖK eylemle-
rini yasad›fl› örgüt eylemi ilan et-
mifllerdir, onun için üniversite ö¤-
rencilerini tutuklay›p F tipi cezaev-
lerine atm›fllard›r ve onun için bu
cezalar› ya¤d›rm›fllard›r. 

Tekrar ediyoruz; hiçbir ceza, tu-
tuklama, gözalt› veya iktidar›n
gayr› meflru uygulamas›, do¤ru bil-
diklerimiz için mücadele etmemi-
zin önünde engel olamaz. Biliyoruz
ki as›l suçlu olanlar demokratik
üniversite isteyen bizler de¤il, bize
bu YÖK düzenini reva görenler,
cuntac›lar, iflbirlikçi iktidarlard›r.

YÖK gayri-meflru bir kurumdur
ve bu kurumu hiç kimse hiçbir fle-
kilde meflrulaflt›ramaz. Laik-fleriat-
ç› sahte çekiflmesi ve YÖK baflkan›-
na yönelik suikast giriflimi sonras›
YÖK'e “ilerici” misyon biçmeye ça-
l›flanlara, bu kurumun tarihini bir
daha okumalar›n› tavsiye ediyo-
ruz. YÖK’ü meflrulaflt›rmaya çal›fl-
mak bu ülkenin gençli¤ine karfl› ifl-
lenebilecek en büyük suçtur. Biz
YÖK da¤›t›l›ncaya kadar bu kuru-
ma ve temsil etti¤i sisteme karfl›
mücadelemizi sürdürece¤iz. Hiçbir
süreç ve dönem için bu kurumun
iflledi¤i suçlar› mazur görmeyece-
¤iz. Ald›¤›m›z 10 y›llardan bafllayan
cezalar iktidar›n çaresizli¤inin bir
göstergesi olmaktan baflka bir ifle
yaramayacakt›r. 

Gençlik Federasyonu olarak
alanlarda mücadelemizi sürdüre-
ce¤iz. Bilim ve demokrasinin düfl-
man› olan YÖK 'e karfl› ç›kmak suç
de¤ildir. 

Gençlik Federasyonu

‘MÜEBBET’ DE VERSEN‹Z 
YÖK’E KARfiI MÜCADELEM‹Z‹ 
ENGELLEYEMEZS‹N‹Z!



Sevgili okurlar›m›z merhaba!
Bu haftaki sohbetimizin konusu,
irtica ve fleriatç›l›k. Bu iki kav-
ram, özellikle Refah Partisi’nin
yükseliflinin aç›¤a ç›kt›¤› 1990
bafllar›ndan bu yana sürekli ola-
rak çeflitli biçimlerde gündemde
oldu. 28 fiubat’ta ve keza daha
sonra AKP’nin tek bafl›na iktida-
ra gelmesiyle, bu
kavramlar etraf›ndaki
tart›flmalar daha da
yo¤unlaflt›. Çanka-
ya’ya kimin ç›kaca¤›
etraf›nda geliflen son
çeliflki ve çat›flmalar,
27 Nisan’da Genel-
kurmay taraf›ndan verilen muht›ra,
ayn› eksendeki tart›flmalar› boyut-
land›rd›. 

Bu tart›flma, yani “fleriat-laiklik”
tart›flmas›, hep belirtmifl oldu¤umuz
gibi, egemen s›n›flar aç›s›ndan bir
iktidar savafl› olarak cereyan etmek-
tedir. Haliyle, egemen s›n›flar›n hal-
k› ve çeflitli güçleri kendi yan›na ye-
deklemeye çal›flt›¤› böyle bir çat›fl-
mada, kavramlar›n çarp›t›lmas›,
spekülasyonlar yap›lmas› do¤ald›r.
Çarp›kl›k, bu tart›flmaya ba¤l› ola-
rak gündeme getirilen saflaflmalar›n
“ya fleriattan ya darbeden yana!”
olmak gibi suni saflaflmalar olma-
s›yla da kendini göstermektedir. Bu
sohbetimizde, sözkonusu kavramla-
r› açarken, irtican›n, fleriatç›l›¤›n, s›-
n›flar mücadelesinin mevcut kon-
jonktürü içindeki yerini de ortaya
koymaya çal›flaca¤›z. 

MMaazzlluumm:: ‹rticai hareketler de-
nilince Osmanl› döneminde GGeennçç
OOssmmaann oollaayy››,, KKaadd››zzaaddeelliilleerr iissyyaa--
nn››,, PPaattrroonnaa HHaalliill iissyyaann››,, KKaabbaakkçç››
MMuussttaaffaa iissyyaann››,, AAlleemmddaarr MMuussttaaffaa
PPaaflflaa OOllaayy››,, 3311 MMaarrtt vvaakkaass›› say›l›r.
Orta, lise tarih kitaplar›n› hat›rlarsa-
n›z, Cumhuriyet dönemi sözkonusu
oldu¤unda da “irtica” denilince
fifieeyyhh SSaaiitt ‹‹ssyyaann›› ve MMeenneemmeenn oollaa--
yy›› s›ralan›r. Resmi tarih böyle der.
Peki öyle mi?

Ben flimdi buna bir cevap ver-
meyece¤im, önce baz› sorular sora-
l›m: Mesela 12 Mart, 12 Eylül, “ir-
ticai hareket” de¤il mi?

Mesela 1938 Dersim seferi irti-
cai bir harekat de¤il mi? Veya Ma-
rafl, Sivas katliamlar›, ““iirrttiiccaaii kkaall--
kk››flflmmaa”” de¤il mi?

fiöyle de sorabiliriz: “Bu mese-
leleri ulemaya sormak gerekir” di-
yen Tayyip Erdo¤an irticac› da, as-
keri darbenin do¤rulu¤unu ayetler
okuyarak kan›tlamaya çal›flan Ke-
nan Evren’in bu davran›fl› irticac›l›k
de¤il mi?..

Buna benzer birçok soru eklene-
bilir? O halde sorunu önce bu “kar›-
fl›kl›k”tan ç›karal›m. 

Nedir irtica?
‹rtica, ggeerriicciilliikk demektir. 
GGeerriicciilliikk,, bir ileri toplumsal sis-

teme karfl› direnerek, afl›lm›fl eski
toplumsal sistemi korumaya veya
yeniden tesis etmeye çal›flmakt›r. 

Marks ve Engels, Komünist Ma-
nifesto’da gericili¤i, ““ttaarriihhiinn tteekkeerr--
llee¤¤iinnii ggeerriissiinn ggeerriiyyee ddöönnddüürrmmeeyyee
ççaall››flflmmaakk”” olarak tan›mlamaktad›r-
lar. Ki en net, yal›n tan›m da budur
bizce. 

Tarih boyunca s›n›flar›n gerici
ve ilerici konumda olmalar› de¤ifl-
mifltir, fakat gericili¤in bu tan›m›
her dönem geçerlidir. 

Bu tan›m itibariyle en genel an-
lamda somutlarsak; feodalizm için-
de kölecili¤i savunmak, kölecili¤i
sürdürmeye çal›flmak, kapitalizm
içinde feodalizmi savunmak, sosya-
lizm içinde kapitalizmi savunmak,
gericiliktir. 

Bir toplumsal sistem içinde geri-

cilik çeflitli biçimlerde gösterir
kendini. Ekonomik, siyasal, kül-
türel çok çeflitli alanlarda teza-
hür eder. 

Burjuvazi, feodalizme karfl›
mücadele ederken ilericidir. Ta-
rihin tekerle¤ini durdurmaya,
geriye döndürmeye çal›flan feo-
dal beylere, krallara, padiflahla-

ra, feodalizmin ide-
olojisine, kültürüne
karfl› savaflmakta-
d›r. Kapitalizmin
hakim üretim biçi-
mi haline geldi¤i
aflamada, hâlâ feo-
dal iliflki ve ideolo-

jiyi, kültürü sürdürmeye çal›flanlar,
burjuvazi karfl›s›nda gerici/irticac›
konumdad›rlar. 

Fakat ayn› burjuvazi de bir süre
sonra ggeerriicciilleeflfliirr;; s›nflar mücadele-
sinin geliflimi karfl›s›nda tarihin te-
kerle¤inin dönmesine karfl› ç›kmaya
bafllar... Burjuvazi için esas olan el-
bette ki, mevcut toplumsal sistemi,
yani statükoyu korumakt›r. Fakat
statükoculuk, bir noktadan itibaren
gericili¤e dönüflür. Çünkü, mevcut
olan› korumak, tarihin tekerle¤inin
dönüflünü durdurup gerisin geriye
döndürmekle mümkün olmaya bafl-
lar. 

ÖÖzzlleemm:: Konuyu araflt›r›rken,
irtica kavram›na birkaç de¤iflik yer-
de rastlad›m. Mesela Mahir bir yaz›-
s›nda kavram› flu flekilde kullan›yor:

“Türkiye’deki Marksist hareket
flerefli bir mücadele tarihine sahip-
tir. CHP ve DP döneminin zorbal›k
y›llar›nda, ssiiyyaassii iirrttiiccaann››nn en azg›n
oldu¤u y›llarda, Türkiyeli proleter
devrimciler yi¤itçe ve mertçe müca-
dele vermifllerdir.” (THKP-C Dava
Dosyas› - Yaz›l› Belgeler, syf. 228)

Lenin de Sol Komünizm Bir Ço-
cukluk Hastal›¤›’nda Rusya’daki
1907-1910 dönemini ““‹‹rrttiiccaa yy››llllaa--
rr››”” olarak adland›r›yor. Bu dönemin
özellikleri olarak da “felsefi idealiz-
me do¤ru artan bir e¤ilim; misti-
sizm” gibi özellikleri say›yor.

Bu al›nt›larla dikkat çekmek is-
tedi¤im flu; “irtica”, bizde kullan›l-
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d›¤› gibi, sadece ““ddiinncciilliikkllee”” özdefl
bir kavram de¤ildir. Ben bu sonucu
ç›kard›m. 

MMaazzlluumm:: Evet, konumuzun en
önemli yanlar›ndan birisi bu. 

KKeemmaall:: Güncel bir örnek ekle-
yim ben de. Dan›fltay Baflkan› Sum-
ru Çörto¤lu, geçen hafta Dan›fl-
tay’›n 139. kurulufl y›ldönümü ne-
deniyle yapt›¤› konuflmada aynen
flöyle dedi: “ AAttaattüürrkk iillkkeelleerriinnee aayy--
kk››rr››ll››kk iirrttiiccaadd››rr...”

fiimdi, tek telimeyle saçma bir
cümle. Atatürk ilkelerine ayk›r› bir -
çok ideolojik görüfl vard›r. Mesela,
komünizm de Atatürk ilkelerine ay-
k›r›d›r. Ama irticac› de¤ildir. Mev-
cut sistemden daha geri bir sistemi
de¤il, tam tersine mevcut sistemden
daha ileri bir toplumsal sistemi ön-
görmektedir çünkü. Atatürk ilkele-
rine her ayk›r›l›¤› “irtica” diye ad-
land›rmak, bilimsel ve mant›ksal
de¤ildir; fakat tüm toplumu “Ata-
türkçü-fleriatç›” diye saflaflt›rma po-
litikas›n›n bir tezahürüdür. Ve esa-
s›nda bu yaklafl›m›n kökeni, olduk-
ça eskiye uzan›r. 

Sonuçta Dan›fltay’›n baflkan› ol-
mufl bir kifli azbuçuk mürekkep ya-
lam›flt›r. Ve öyle birinin böyle bir
cümle kurmamas› gerekir diye dü-
flünebilirsiniz. Ama kuruyor. 12 Ey-
lül darbesinin yap›ld›¤› gün yay›n-
lanan "Bir Numaral› Bildiri"de de
flöyle bir ifade vard›: “Atatürkçülük
yerine iirrttiiccaa vvee ddii¤¤eerr ssaapp››kk iiddeeoolloo--
jjiikk ffiikkiirrlleerr üretilerek...” Burada da
Atatürkçülük d›fl›ndaki tüm görüfl-
ler “sap›k ideoloji” kapsam›na so-
kuluyor ve hepsi “irtica”yla eflitle-
niyor. 12 Eylül’ün icraatlar› da dü-
flünüldü¤ünde, bu formülasyonda,
as›l hedefin irtica de¤il, di¤er ide-
olojiler oldu¤u aç›kt›r. 

ÖÖzzlleemm:: Benim notlar›m ara-
s›nda söyledi¤inizi kelimesi keli-
mesine ifade eden bir al›nt› var. Onu
aktaray›m. 

Ülkemizdeki tüm cuntalar›n ilk
söz olarak “NATO’ya, CENTO’ya
ba¤l›y›z” dedikleri gibi, tüm hükü-

metler de “irticaya, bölücülü¤e
karfl›y›z” derler mutlaka. 

‹rtica’n›n asl›nda hep iktidarda
oldu¤u bir ülkede bu ilginç gelebi-
lir. Ama “irticaya karfl› mücade-
le”nin ne anlamda kullan›ld›¤›na,
pratikte nas›l sürdürüldü¤üne bak›-
l›rsa, pek bir ilginçlik yoktur. 

1950’de, tarikatlarla, afliretlerle
ittifak yaparak iktidar› devralan DP
hükümetinin program›nda bile “irti-
ca”ya karfl› tedbirler almaktan söze-
diliyordu. Ama bak›n nas›l:

"‹rtica ve ›rkç›l›k gibi afl›r› cere-
yanlar› vas›ta olarak kullanan (...)
afl›r› solcu hareketlere karfl› gere-
ken bütün kanuni tedbirleri almakta
asla tereddüt etmeyece¤iz."

Bak›n, irticay› gösterip komü-
nizme vuruyor. Hükümet progra-
m›ndaki bu bölüm, asl›nda DP’nin
“biz ›rkç›l›¤a, irticaya karfl› hiçbir
fley yapmayaca¤›z” demenin baflka
bir biçimidir. Ve nitekim, o günden
bu yana da hemen tüm iktidarlar›n
politikas› da böyle olmufltur. 

Ha, benzer bir not daha var. O da
ilginç. Serbest Cumhuriyet F›rkas›
lideri ve bir zamanlar Baflbakanl›k
da yapm›fl olan Fethi Okyar, ‹z-
mir’de bir miting yaparken, alandan
birileri slogan at›yor. Bas›nda he-
men suçlamalar bafll›yor. Daha son-
ra Okyar kendini savunurken flöyle
diyor:

"KKoommüünniissttlleerriinn,, mmüürrtteecciilleerriinn
tahrikat›na alet oldu¤umdan bahse-
dildi... Halk F›rkas› aleyhine reyle-
rini izhar eden vatandafllar iirrttiiccaa
iillee,, kkoommüünniissttlliikkllee itham edildi... En
güzide flehirlerimiz hakk›nda bu ve-

sile ile komünistlik, irtica, anarfli le-
keleri sürülmek istenildi... Serbest
F›rka mensuplar›n› iirrttiiccaa,, BBoollflflee--
vviikklliikk töhmetleriyle lekelemeye ça-
l›flm›fllard›r..."

Oldukça ilginç de¤il mi? Serbest
F›rka, o zaman CHP’ye muhaliftir.
Mant›kl› olan ya komünistlikle, ya
irticayla suçlanmas› de¤il mi? Ama
ikisiyle birlikte suçlan›yor. 

Çünkü sistem, ikisini birlikte te-
laffuz etmekte büyük yarar görüyor.
Ve as›l darbeyi de hep komünizme
vurmaya çal›fl›yor. 

MMaazzlluumm:: Evet, örneklerden
tan›mlamaya dönelim yine. ‹rtica-
n›n veya gericili¤in bu flekilde sade-
ce “dincilikle” s›n›rland›r›lmas›,
oligarflinin kendi gericili¤ini gizle-
mesine de hizmet etmektedir. 

Bir benzetme yapmak gerekirse,
faflistli¤in, faflizmin MHP’yle öz-
defllefltirilmesi, nas›l ki sistemin fa-
flist niteli¤inin ve di¤er düzen parti-
lerinin, kurumlar›n›n faflistli¤ini
gizlemeye yar›yorsa, gericili¤in de
sadece “dinci partilerle” özdeflleflti-
rilmesi, ayn› türden bir sapt›rma ve
gizlemeye hizmet eder. 

E¤er gericilik, bir önceki top-
lumsal sisteme ait ekonomik, siyasi,
kültürel kurum ve de¤erleri savun-
maksa, daha somut olarak feodaliz-
min ideolojisini, kültürünü hakim
k›lmak istemekse, Menderesler, De-
mireller, Özallar, hepsi irticac›d›r.
Hem ç›kard›¤› yasalarla, hem tari-
katlarla yapt›¤› özel anlaflmalar so-
nucunda tarikat örgütlenmelerini,
fleyhlik, fl›hl›k gibi kurumlar›, yani
feodalizme özgü kurum ve inançla-
r› yayan Kenan Evren, en büyük ir-
ticac›lardan biridir. 

KKeemmaall:: Burada tan›m› biraz
daha netlefltirip, sonra irtica sorunu-
nun sistemle iliflkisine gelelim. Bu-
raya kadar anlat›lanlardan görülece-
¤i gibi, irticac›l›k veya ayn› anlam-
da gericilik, tarihin ak›fl›n› durdur-
maya çal›flan, eski sistemi savunan
tüm güçlerin politikalar›n›n ad›d›r.
Bu anlamda burjuvazi de gerici po-
litikalar›n sahibidir. Fakat bu nokta-
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da irticac›l›¤›n genel ve özel olarak,
veya genifl ve dar anlamlar olarak,
iki anlam tafl›d›¤›n› da belirtelim.
Genel ve genifl anlam›, dedi¤imiz
gibi, tarihin ileriye ak›fl›n›n karfl›s›-
na ç›kan tüm politika ve politikac›-
lar gericidir. Özel anlamda ise, irti-
cac›l›k, ekonomik, siyasi, kültürel
aç›lardan feodalizmi hatta köleci
sistemi savunmakt›r. ‹rticac›l›¤›n
dincilikle hemen hemen özdefl hale
geldi¤i nokta da buras›d›r. Tarikat-
lar, afliretler, bir önceki toplumsal
sistemin, yani feodalizmin kurum
ve kültürüdür. Bunlar› savunmak,
toplumsal yaflam› bunlar çerçeve-
sinde örgütlemeye çal›flmak, irtica-
c›l›¤›n en ç›plak biçimidir., 

Asl›nda sorun Demirel, Evren,
Özal sorunu de¤il. ‹rtica, oligarflik
yap›n›n, oligarflik siyasetin içinde
olmufltur hep. Neden? Çünkü, oli-
garflik yap›, üst yap›da, önceki soh-
betlerimizden hat›rlanaca¤› gibi,
pp rreekkaappiittaalliisstt,, yyaannii ffeeooddaall uunnssuurr--
llaarrllaa ittifaka dayan›r.

Yani baflka bir deyiflle, eski top-
lumsal sistem (feodalizm), çeflitli
biçimlerde mevcut toplumsal sistem
(çarp›k kapitalizm) içinde devam
etmektedir. Bu ise, gericili¤in-irti-
cac›l›¤›n maddi zemininin sürekli
varl›¤› demektir. Prekapitalist un-
surlar›n ekonomideki, ama esas ola-
rak da üstyap›daki varl›¤›, gericili¤i
sürekli besleyen kaynak durumun-
dad›r. Ülkemizde gericilik ele al›-
n›rken, kesinlikle gözden kaç›r›lma-
mas› gelen noktalardan biridir bu.
fiimdi ülkemizde bu nas›l ve neden
böyle flekillenmifltir, bunu açal›m,
buyur Mazlum. 

MMaazzlluumm:: Din, ilkel toplumun
belli bir aflamas›ndan itibaren varol-
mas›na ra¤men, dinin toplumsal ya-
flam›n bütününe hükmetmeye baflla-
mas›, buna ba¤l› olarak da din dev-
letlerinin ortaya ç›kmas› esas olarak
feodal dönemdedir. 

Bat›da kiliseler, do¤uda ise, tari-
katlar, mezhepler ve bunlar›n örgüt-
lendi¤i vak›f, medrese, tekke gibi
kurumlar, feodalizm dönemi boyun-
ca, hem siyasi ve ekonomik olarak,

hem de halk üzerindeki otoriteleri
bak›m›ndan alabildi¤ine güçlendi-
ler. 

Bazen “kraldan” bile güçlü hale
gelebiliyorlard›. Ama esas olarak
feodal beylerle ruhban s›n›flar (is-
lamda ruhban s›n›f yok denilse de,
fl›hlar, fleyhler, benzer bir kategori-
dir esas olarak), evet, bu din ege-
menleriyle ülkeleri yönetenler sö-
mürüde ittifak içindeydiler. Keza
köylülerin veya sistem içindeki bafl-
ka kesimlerin sömürü, soygun kar-
fl›s›ndaki muhtemel tepkilerinin
bast›r›lmas›nda da ittifak içindedir-
ler. Bat›da kilisenin dini otoritesi,
bu noktada zulmün meflrulaflt›r›lma-
s›na yarar. Aynen Osmanl› yöneti-
minde “fleyhülislam”lar›n her türlü
bask› ve zulüm için “islama uygun-
dur” fetvas› vermesi gibi... 

Kapitalist geliflmenin önündeki
en büyük engel, feodallerle birlikte
din ve bu “ruhban s›n›f›” olmufltur.
‹flte bu nedenledir ki, burjuvazinin
feodalizme karfl› mücadelesi, kral-
lara, senyörlere, derebeylerine, top-
rak a¤alar›na karfl› oldu¤u kadar,
mevcut düzeni en gerici nitelikle-
riyle korumaya çal›flan kiliseye, di-
ne karfl› da bir mücadeledir. 

Bu çerçevede de burjuva demok-
ratik devrimlerle “dinde reform”
gündeme getirilmifl, dinin etkisi ve
ayr›cal›klar› belli ölçüler içinde s›-
n›rland›r›lm›flt›r. Burjuva demokra-
tik devrimini yapm›fl ülkelerde kili-
senin manevi otoritesi flu veya bu
biçimde devam etse de art›k bir “si-
yasi otoritesi” kalmam›flt›r. (Burju-
vazi kiliseyi etkisizlefltirdikten son-
ra, dini kendi denetiminde yine kit-
leleri uyuflturmak, itaat kültürünü
sürdürmek için kullanm›flt›r, ama bu

daha sonraki bir afla-

mad›r ve bu yan›yla konumuz d›fl›.) 

LLaaiikklliikk veya “devlet ve din iflle-
rinin ayr›lmas›” düflüncesi de iflte
bu s›n›rland›rman›n bir parças› ola-
rak gündeme gelmifltir. 

Ülkemizin tarihi geliflim süreci
içinde ise dinle ilgili bu flekilde sis-
tematik bir geliflme yaflanmam›flt›r. 

Çünkü, ülkemizde bu flekilde bir
burjuva demokratik devrim yaflan-
mad› bilindi¤i gibi. Kurtulufl Savafl›
döneminde ise yar›m kalm›fl bir
süreç sözkonusu oldu. 

Burjuva demokratik devrimler,
bir yan›yla da dinin toplumsal ha-
yattaki yerinin yeniden belirlenme-
sidir. Burjuva demokratik devrimini
yapmam›fl veya tamamlam›fl ülke-
lerde, feodalizmle ba¤lar ekonomik,
siyasi, kültürel ve ideolojik aç›lar-
dan tamamen kesilip at›lmam›fl ola-
rak kal›r. Feodal de¤er yarg›lar› ve
ideolojiler, güçlerini belli ölçülerde
korurlar. Ülkemizde de böyle oldu.
“Laik”lik de bu anlamda bat›dakin-
den farkl› flekillendi. 

Feodalizm uzun y›llar boyunca
alt yap›da ve üst yap›da varl›¤›n›
sürdürdü. Yeni-sömürgecilikle bir-
likte, kapitalizm hakim üretim biçi-
mi haline dönüfltü ancak bu süreçte
feodalizmin tasfiyesini gerçekleflti-
remedi. Yani neticede önceki soh-
betlerimizden hat›rlayaca¤›n›z gibi,
prekapitalist unsurlar, oligarflinin
içinde varl›¤›n› sürdürdü. Gericili-
¤in oligarflik yap› içinde varolmas›
esprisi iflte budur. 

Alt yap›da veya üst yap›da fe-
odalizmin kal›nt›lar›n›n varl›¤›n›
sürdürdü¤ü, sistemin o kal›nt›larla
siyasi bir hesaplaflmadan ve tasfiye-
den uzak durdu¤u, tersine ittifak
içinde bulundu¤u bir sistemde, ddii--
nniinn ppoolliittiikkaann››nn dd››flfl››nnddaa kkaallmmaass›› da
mümkün de¤ildir elbette.  

Bu kaç›n›lmazl›k, dinin bizzat
devlet taraf›ndan kullan›lmas›yla
sonuçlanm›flt›r ülkemizde. Önce
Kemalist iktidar, ard›ndan oligarflik
iktidar, “madem ki bu bir güçtür, o
halde bu gücü ben kullanmal›, ben
denetlemeli, ben yönlendirmeliyim”
diye düflünmüfltür. Oligarfli Takrir-i
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‹rtica, oli-
garflik yap›n›n,
oligarflik siya-

setin içinde olmufltur hep.
Neden? Çünkü, oligarflik
yap›, üst yap›da, prekapi-
talist, yyani ffeodal uunsur-
larla ittifaka dayan›r.

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹



Sükun’dan, s›k›yönetimlerden, 12
Eylüller’e kadar “irticaya” karfl›y›z
dedi hep; Kürt isyanlar› bile “irtica”
olarak adland›r›ld›... Ama irtica, ya-
ni gericilik bu sistemin en temel
özelliklerinden biri olageldi hep.
Sebebi, birincisi, bu tarihsel geç-
miflte, ikincisi, oligarflinin bu ittifak
yap›s›nda ve üçüncüsü devletin bu
niteli¤indedir. 

KKeemmaall:: Ülkemizde dinin siya-
setle iç içe olmas›, egemen s›n›flar
taraf›ndan siyasal amaçlar için bir
araç olarak kullan›lmas›, çok uzun
bir tarihi geçmifle sahiptir. 

Osmanl› iktidar›n›n “halifelik”
gibi bir s›fat›n›n olmas›, bunun tari-
hi nedenlerinden biridir. Din, kitle-
ler üzerindeki otoritenin kaynakla-
r›ndan ve biçimlerinden biriydi. Ke-
malist iktidar da, oligarflik iktidar da
bu “otorite” kayna¤›ndan vazgeç-
mediler. 

‹ktidar olman›n gere¤i olarak hi-
lafeti tasfiye ettiler, ancak Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤› gibi bir kurum ara-
c›l›¤›yla, din devletin bir parças› ha-
line getirildi. 

Ayn› flekilde, sadece devlet de-
¤il, siyasal bir iddiaya sahip tüm dü-
zen güçleri de çeflitli biçimlerde
kulland›lar dini. Tarikatlarla aç›k
veya gizli ittifaklar kurdular. Dinin
halk üzerindeki etkisinin derinli¤i
sebebiyle, düzen partileri halk için-
de kendilerine destek bulmak için
dini adeta bir “ideolojik kaynak!”
olarak kulland›lar. 

Ülkemizde irtac›y› “dinci”lerle
s›n›rl› olmaktan ç›karan unsurlardan
biri de budur. Çünkü dini sadece
“dinci” diye bilinen partiler de¤il,
de¤iflik biçim ve düzeylerde tüm
düzen partileri –ve cuntalar– kul-
lanm›flt›r ve kullanmaya devam et-
mektedirler. Dincilik anlam›ndaki
irticac›l›k da ülkemizde birçok dü-
zen partisi ve düzen kurumunun ni-
telikleri aras›ndad›r. 

MMaazzlluumm:: Bu noktada biriki ek
yapay›m. Osmanl› devletinin öteki
feodal devletlerden farkl›l›klar›ndan
biri de, padiflah›n ayn› zamanda ha-

life olmas›d›r. Bu dinin hem devlet
kat›nda, hem toplum kat›nda farkl›
alg›lanmas›n› ve kullan›lmas›n› da
beraberinde getirmifltir. 

Osmanl› sultanlar›n›n hakimiye-
ti "allah ad›na" idi. Halifelik s›fatla-
r›yla Allah’tan gelen bir yetkiyi kul-
lanm›fl oluyorlard›. ‹mparatorluk bu
anlamda “dini” bir nitelik de tafl›-
maktayd›. Ancak sistem salt din
üzerine de oturmuyordu. Nitekim,
farkl› dönemlerde farkl› flekillenme-
ler olsa da, imparatorlukta, iki hu-
kuk ayn› anda yürürlükteydi: ÖÖrrffii
HHuukkuukk ve fifieerr''ii HHuukkuukk. 

Örfi hukuk, sistemin ihtiyaçlar›
temelinde oluflmufl kurallardan, ay-
n› do¤rultuda ç›kar›lm›fl kanun ve
fermanlardan olufluyordu. 

fifieerr''ii HHuukkuukk ise, esas olarak fifiee--
rriiaatt››nn uuyygguullaannmmaass›› idi. Dini fetva-
lar fieyhülislam taraf›ndan veril-
mekteydi fakat bu fetvalar›n iktida-
r›n istekleri do¤rultusunda oldu¤u-
nu söylemeye gerek yok san›r›m.
Çünkü iktidar, hem halife, hem pa-
diflah olarak fieyhülislam’›n üstün-
deydi ve fieyhülislam’›n gelece¤i
padiflah›n iki duda¤› aras›ndayd›.  

Tayyip Erdo¤an’›n ““uulleemmaayyaa
ssoorrmmaakk llaazz››mm”” demesi, çok ayk›r›
bir ç›k›fl gibi alg›land›. Ama bir bafl-
ka aç›dan bak›ld›¤›nda, durum pek
de öyle de¤ildir.  

12 Eylül yönetiminin kürsülerde
konuflurken, ayetlerden al›nt› yapa-
rak hakl›l›¤›n› kurana dayand›rarak
kan›tlamak istemesi, ayn› anlay›fl›n
ürünü de¤il mi?

Veya, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
ad›na, y›llard›r her cuma günü ca-
milerde okutulan hhuuttbbeelleerr,, sistemin
kendi icraatlar›n›, politikalar›n›

““uulleemmaa”” arac›l›¤›yla meflrulaflt›r-
mas›n›n bir biçimi de¤il midir? Bu
anlamdad›r ki, gericilik, sistemde
iiççsseelllleeflflmmiiflfl bir olgu durumundad›r.
Sistemin ihtiyaçlar›na ve iktidar içi
dengelere ba¤l› olarak, dinin kulla-
n›lmas›n›n biçimleri de de¤iflmifltir.
Kitleler bir flekilde din ve tarikat gi-
bi dini yap›lar arac›l›¤›yla denetim
alt›na al›nm›fllard›r. 

ÖÖzzlleemm:: Bugünkü fleriatç›l›k-
laiklik kavgas› da ayn› sonucu veri-
yor de¤il mi? 

KKeemmaall:: Evet, kitlelerin bir ke-
simini tarikatlar marifetiyle düzene
karfl› isyan etme noktas›ndan uzak-
laflt›r›yor, devrimcileflmesini engel-
liyor. Öte yandan, çeflitli konularda
düzene karfl› tepkileri olan veya ola-
bilecek kesimleri de “fleriata karfl›
olmak” çerçevesinde kanalize edip,
tepkilerini nötralize etmifl oluyor.
Burjuvazi deyim yerindeyse, iki
türlü de kârdad›r. Kitlelerin bir k›s-
m› “fleriat” ad› alt›nda etkisizlefltiri-
lirken, bir di¤er k›sm› da “fleriata
karfl›” olma ad›na etkisizlefltiriliyor.
Bunu bir “komplo” teorisi gibi, bur-
juvazinin bafl›ndan sonuna planla-
y›p hayata geçirdi¤i bir oyun olarak
de¤il, dinin devlet ve sistem içinde
ony›llard›r kullan›lmas› politikalar›-
n›n bir sonucu olarak görmek gere-
kir. 

Dün Refah’tan, bugün AKP’den
kurtulmak ad›na, en gerici, faflist
partiler meflrulaflt›r›l›yor. Mesela,
daha birkaç hafta öncesine kadar
hem kitleler, hem demokrat ayd›n-
lar nezdinde en a¤›r –ve daha da
fazlas›n› haketti¤i– elefltirilere tabi
tutulan CHP’nin; bugün s›rf
AKP’nin -yani güya fleriat›n- önünü
kesme ad›na desteklenmesi gerekti-
¤i söylenmektedir. Ki sohbetimizin
ikince bölümünde “fleriat”›n düzen
için nas›l bir tehlike arzetti¤ini, ne
kadar bir tehdit oluflturdu¤unu da
ele alaca¤›z. Esas olarak irtica/geri-
cilik meselesinin ne olup olmad›¤›-
n› açmaya çal›flt›¤›m›z sohbetimizin
bu bölümünü flimdilik noktal›yoruz.
Gelecek say›ya görüflmek üzere
hoflçakal›n. 
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Dini, sadece
“dinci” diye
bilinen parti-
ler de¤il, de¤i-

flik biçim ve düzeylerde
tüm düzen partileri –ve
cuntalar– kullanm›flt›r ve
kullanmaya devam et-
mektedirler.

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹
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fiu günlerde “seçim sath-› maili-
ne” girmifl bulunuyoruz. Bu sebeple
de “Haf›za”n›n bu ilk bölümünde
seçimlere dair haf›zalar›m›z› biraz
yoklayal›m diye düflündük. Tarihin,
ülkemizdeki seçimlere dair düfltü¤ü
notlardan baz›lar›na bakal›m.  

HH
Ülkemizde, ilk siyasal seçimler

1876 Anayasas›’n›n kabulünden
sonra yap›ld›. ‹lk milletvekili seçi-
minin tarihi 11887777’dir.  

HH
1876 Anayasas›, “seçimin gizli

olaca¤›n›” belirtiyordu. Bir de se-
çim kanunu haz›rlanacakt› fakat ona
zaman da yoktu, bu yüzden ilk se-
çimler için alelacele bir TTaalliimmaatt››
MMuuvvaakkkkaattee yay›nland›. 

1876 Anayasas›’nda “tan›nan”
baz› haklar, bu “Talimat”la geri
al›nd›. (Hani flu AB’ye uyum yasa-

lar›n›n ç›kar›lmas›n›n
ard›ndan genelgelerle
haklar›n ortadan kald›-
r›lmas›nda oldu¤u gi-
bi, neyse...)

Talimatta, ““mmiilllleett--
vveekkiillii sseeççiilleebbiillmmeekk
iiççiinn”” mevcut s›n›rlar

içinde eemmllaakk ssaahhiibbii olmak flart› ko-
nulmufltu. Yani belli bir sseerrvveettee sa-
hip olmayanlar, seçilme hakk›na da
sahip olmayacaklard›. 

SSeeççmmeenn ddeeddii¤¤iinn,, iiflfliinnii bbiillmmeellii,,
eemmllaakk,, sseerrvveett ssaahhiibbii oollmmaall››yydd››!!

Mesele flu ki, Osmanl› yönetimi
de aynen Tayyip gibi düflünmüfltü.
“‹flini bilen ak›ll› adam”, zaten ser-
vet sahibi olurdu. Memleketi de
“‹flini bilen ak›ll› adam”lar yönet-
meliydi elbette!

HH
Seçimler iki dereceliydi. Ancak

seçimleri çabuk yapabilmek için,
‹stanbul ve çevresi d›fl›nda kalan
yerlerde, idare meclisleri üyeleri
ikinci seçmen kabul edildi ve mil-
letvekilleri bu meclisler taraf›ndan
seçildi. Ne lüzum vard› hhaallkk›› sseeççii--
mmee kkaatt››pp ifli uzatmaya... 

HH
‹stanbul’da izlenen seçim sis-

temi ise flöyleydi; 2 Ocak 1877
tarihli bir beyannameyle belirle-
nen bu sisteme göre, ‹stanbul ve
yöresi 20 seçim çevresine ayr›l-
d›. Seçim çevresi halk›ndan aazz
ççookk eemmllaakk ssaahhiibbii oollaannllaarrddaann
25 yafl›n› bitirmifl bulunanlar, ‹s-
tanbul milletvekillerini seçmek
üzere iki vekil seçiyor, o vekiller
de milletvekillerini seçiyordu. 

Emlak sahibi olmakla seç-
men olma hakk›n› kazanmak
aras›nda ne gibi bir ilgi var diye
sorabilirsiniz. Hakl›s›n›z.  Ama
yine de bunun aç›klamas›n› Tay-
yip Erdo¤an’›n yukar›da zikredi-
len sözlerinde bulacaks›n›z. 

HH
Sonraki seçim, 11990088'deydi.

‹ntihab› Mebusan Kanunu’na
göre yap›lan seçimde de ““sseerrvveett
eessaass››”” geçerliydi. 

Seçim denilince ilk akla gelen
““ssiiyyaassii ppaarrttiilleerr””dir. Fakat yukar›da
sözünü etti¤imiz seçimler yap›ld›¤›
dönemde, henüz partiler yoktu. Si-
yasi partilerin seçim mücadelesine
kat›lmas› da ‹kinci Meflrutiyet’ten
sonra mümkün oldu. 

HH
Kurtulufl savafl› süresince de iki

seçim yap›ld›. ‹lki, 23 Nisan
1920'de Ankara'da toplanan meclisi
oluflturmak için yap›lan seçimdi.

Mart-Nisan aras›nda yap›ld›. ‹kinci
seçim 1921'de oldu.

Kurtulufl Savafl›’ndaki seçimler,
Osmanl› döneminde ç›kar›lan ‹nti-
hab› Mebusan Kanunu’na göre ya-
p›lm›flt›, fakat bu kanundaki “servet
esas›” kald›r›lm›fl ve seçmen yafl› da
18’e düflürülmüfltü. 

Ülkenin emperyalist iflgalden
kurtuluflu için savafl›rken, “servet”
ve “emlak” sahibi olmak koflulu
aranmazken, sand›k bafl›nda böyle
bir koflul aramak aç›k adaletsizlik
olurdu elbette. 

HH
Cumhuriyetin kuruluflundan

sonraki seçimler, küçük-burjuva
diktatörlü¤ü alt›nda gerçekleflti.
Sand›k biraz da zoraki olarak konu-
luyordu ortaya. 

Mesela, 11992277 SSeeççiimmlleerrii......

Cumhuriyet Halk F›rkas›, ülke-
deki tek hakim partiydi, iktidar par-
tisiydi. Fakat, Kemalist yönetim,
partiye de güvenmiyordu. Daha ül-
keye ve partiye tam hakim de¤iller-
di. Milletvekili adaylar›n› belirleme
iflini bu yüzden Parti teflkilat›na b›-
rakmad›lar. Zaten yetki delegelerde

Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

EEsskkii DDeeyyiiflflllee......
Baz› kelimeler, kavramlar vard›r, “es-

ki”dir, ama onu karfl›layacak yeni bir kav-
ram da gelifltirilmemifltir. Dildeki k›s›rlafl-
man›n göstergelerindin biridir bu da; ama
konumuz bu de¤il flimdi. Yaz›m›z›n giriflin-
de kulland›¤›m›z ““sseeççiimm ssaatthh--›› mmaaiillii”” de
böylesi deyimlerden biridir. Bu s›ralar ga-
zetelerde s›k rastlayacaks›n›z bu kavrama. 

MMaaiill, “e¤ik” demektir. (‹nternetteki
anlam›yla ilgisi yok yani.) SSaatt››hh, yüzey,
düzlem demektir. Yani ““sseeççiimm ssaatthh--›› mmaaii--
llii”” kavram›n›n tam Türkçesi, ““sseeççiimm ee¤¤iikk
ddüüzzlleemmii”” oluyor.  

Eskiler bunu, bir kez seçim “e¤ik düzle-
mine” girildi¤inde art›k hiçbir fley onu geri
çeviremez manas›na kullan›rlard›. Gerçek-
ten de burjuva siyasette bir kez “seçim” te-
laffuz edildikten sonra “cin art›k flifleden
ç›km›flt›r” ve onu geri flifleye sokmak zor-
dur. Bu kez de öyle olmad› m›? 

1930 sseçimlerinden
bir görünüm

SSeeççiimm DDiiyyee DDiiyyee
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de de¤il, Parti Büyük Divan› ve
Bölge ‹dare Heyetleri’ndeydi. Ama
onlara da güven olmazd›. B›raksa-
lar, taflradan kimlerin seçilece¤i bel-
li olmazd›. 

Bu yüzden tüzükte yap›lan bir
de¤ifliklikle aday tespiti yetkisi
Mustafa Kemal’e verildi ve tüm
adaylar tek tek Mustafa Kemal tara-
f›ndan belirlendi.  

Seçimlerde Mustafa Kemal’in
belirledi¤i ““aaddaayyllaarr hheeppssii iissttiissnnaass››zz
oollaarraakk”” seçildi. Baflka türlü olabilir
miydi zaten?

Aradan geçmifl tam 80 y›l, hâlâ
düzen partilerinin liderleri adayla-
r›n›n belirlenmesini Parti teflkilatla-
r›na b›rakam›yor oluflunu nas›l aç›k-
lamak laz›m acaba?

O dönem “tek parti diktas›”yla
elefltirilir, peki “çok partilili¤in” ne
fark› var; bu da ““ççookk ppaarrttii ddiikkttaass››””
olmuyor mu? 

HH
MMeemmlleekkeettee mmuuhhaalleeffeett ppaarrttiissii

llaazz››mmssaa,, oonnuu ddaa bbiizz kkuurraarr››zz!!

1927’de Mustafa Kemal’in gös-
terdikleri seçilir ama, 1929’da tüm
dünyay› saran ekonomik bunal›m›n
etkisi ülkemizde de hissedilir. Yok-
sullar›n yoksullu¤u ve do¤al olarak
da hoflnutsuzlu¤u artar. 

Peki bu hoflnutsuzluk nereye
akacakt›r? E¤er düzen içinde eritile-
mezse, komünistlerin etkisi artabi-
lirdi mazallah... 

Kemalist yönetim bunun üzeri-
ne, memlekete bir muhalefet partisi
laz›m geldi¤ine karar verdi. Elbette
onu da kendileri kurup denetleme-
liydiler. Ony›llar sonra “memlekete
komünizm laz›msa onu da biz getiri-
riz” diyen zihniyetin evveliyat› da
iflte ta o zamanlara gider. Neyse biz
devam edelim olaylara.  

Bizzat Mustafa Kemal, CHF’nin
yöneticilerinden Fethi Okyar’› bir
muhalefet partisi kurmakla görev-
lendirdi. Kurulacak partinin progra-
m›n›n nas›l olmas› gerekti¤ini, han-
gi milletvekillerinin kurulacak mu-
halefet partisine üye olaca¤› da be-
lirlenmifl ve dikte edilmiflti. 

Fethi Bey, h›zla Serbest Cumhu-

riyet F›rkas›'n›n kuruluflunu tamam-
lad›. SCF, 1930 belediye seçimleri
için kampanyaya bafllad›. 

Ama iflte hesapta olmayan bir
geliflme yafland› bu aflamada. Ke-
malist yönetimin göstermelik mu-
halefet görevini yerine getirsin diye
kurdu¤u parti, kitlelerin ak›n›na u¤-
rad›. SCF bayra¤› alt›nda Cumhuri-
yet tarihinde o güne kadar görülme-
mifl kitlesellikte mitingler oluyordu.
SCF, belediye seçimlerinde de bek-
lenenden çok oy ald›. 

Görülüyordu ki bu muhalefet de-
netlenemeyecek bir flekle gidiyor-
du. Bunun üzerine Kemalist Yöne-
tim Fethi Bey’den partiyi kapatma-
s›n› istedi. O da 17 Kas›m 1930'da
‹çiflleri Bakanl›¤›’na yazd›¤› bir di-
lekçeyle partiyi kapatt›¤›n› bildirdi.
Demokrasicilik oyununun hükmü
fazla sürememiflti... 

Art›k uzun bir dönem boyunca,
1946’ya kadar seçimlere tek parti
olarak CHF kat›lacakt›...

1946’da partiler ço¤ald›, ama as-
l›nda günümüze kadar tek parti ola-
rak kald›lar desek yeridir. Çünkü,
demokrasiyi hepsi ayn› flekilde uy-
gulad›lar. Halk› mümkün oldu¤unca
d›fllad›lar, sand›¤› göstermelik hale
dönüfltürdüler, parlamentoyu birkaç
istisna d›fl›nda, burjuvazinin temsil-
cileriyle, toprak a¤alar›yla, tefeci
tüccar›n temsilcileriyle doldurdu-
lar.. 

HH
Diyeceksiniz ki, bunlar kimi

yüzy›l, kimi onlarca y›l önce... fiim-
di demokrasi geliflti! 

Diyece¤iz ki, öyle de¤il. Y›llar
geçmifl, demokrasicilik oyununun
biçimi ve kurallar› de¤iflmifltir ama
zihniyet de¤iflmemifltir. Hâlâ seçim-
ler yapmak, hele yoksullar›, kad›n-
lar›, gençleri bu ifle katmak, “zul”
geliyor egemen s›n›flara. Mesela
bak›n “milletvekili adaylar›n›” nas›l
belirliyorlar, hangi parti “önseçim”e
yanafl›yor? Hiçbiri! Asl›nda daha
bafltan, halk›n iradesini d›fllam›fl ol-
muyorlar m›? O zaman 2007 y›l›nda
yap›lan bu seçimin, 1876’da yap›-
lan seçimden ne fark› kal›yor?   

K›sa TTarih
20-26 MMay›s

2200 MMaayy››ss 11999966
1500'ü aflan tutsak, 23 hapishane-
de Cezaevleri Merkez Koordinasyo-
nu'nun karar›yla, süresiz açl›k grevine
bafllad›. Süresiz açl›k grevi bir ay sonra
ölüm orucuna dönüflecekti. 

2211 MMaayy››ss 11991199
Mahmud Berzenci ayaklamas›.

2233 MMaayy››ss 11997711
S›k›yönetim! ‹srail Baflkonsolosu El-
rom'un THKP-C taraf›ndan kaç›r›l›p
cezaland›r›lmas›ndan sonra s›k›yöne-
tim ilan edildi. Nihat Erim hükümeti-
nin halka ve devrimcilere karfl› “Bal-
yoz Harekat›” bafllat›ld›.

2244 MMaayy››ss 11999911
Ola¤anüstü Hal Bölgesi Asayifl Kolor-
dusu Komutanl›¤› yapan Korgeneral
‹smail Selen ve Siirt ‹l Jandarma Alay
Komutanl›¤›’nda bulunan Tu¤general
Temel Cingöz, kontrgerilla faaliyetleri
ve Kürt halk›na karfl› iflledikleri suçlar
nedeniyle Devrimci Sol militanlar›
taraf›ndan öldürüldüler.

2244 MMaayy››ss 11999911
ESHOT'da ‹flgal! ESHOT iflçileri hak-
lar›n›n gasbedilmesini engellemek
için, atölyeleri iflgal ettiler. Bornova
atölyesinde bafllayan iflgal, Karfl›yaka,
ana atölye olan Tro-atölyelerinin,
Mürselpafla, Buca, Basmane atölyele-
rinin de kat›lmas›yla yay›ld›.

2255 MMaayy››ss 11887711
Paris Komünü y›k›ld›.

2255-2288 MMaayy››ss 11999944
Memur sendikalar› baflkanlar› Anka-
ra'da Güvenpark'da açl›k grevine
bafllad›. 26 May›s gecesi polis açl›k
grevindeki 84 memuru gözalt›na ald›.
Buna ra¤men, 40 bin civar›nda
memur, 28 May›s'ta Baflbakanl›k
önüne yürüdü. 



Almanya Anayasay› Koruma
Örgütü’nün 2006 Y›l› Raporu ya-
y›nland›. Rapor, her sene oldu¤u gi-
bi, devrimcilere, muhalif güçlere
karfl› mesnetsiz birçok suçlamayla
doludur. 

Anayasay› Koruma Örgütü’nün
raporu, Alman emperyalizminin bu-
güne kadar devrimci örgütlere karfl›
uygulad›¤› bask› ve yasaklamalar›
mmeeflflrruullaaflfltt››rrmmaa vvee ssüürreekklliilleeflflttiirrmmee
kayg›lar›yla, terör demagojisine ye-
ni malzeme sunma amac›yla haz›r-
lanm›flt›r ve raporda yer verdikleri
her sat›r bu amaca hizmet etmekte-
dir. 

Alman emperyalizmi, bilindi¤i
gibi, son y›llarda devrimcilere, de-
mokratik kitle örgütlerine, devrimci
demokratik yay›n faaliyetlerine kar-
fl› sürekli yasaklar koymakta, keyfi
bask›n, gözalt› ve tutuklamalarla,

a¤›r hapis  cezalar›yla sindirmeye
çal›flmaktad›r. Anayasay› Koruma
Örgütü, DHKP-C’yi bir “terör örgü-
tü” olarak sunarak tüm bu anti-de-
mokratik uygulamalara “gerekçe”
yaratmaktad›r. 

Fakat bunu yapmaya çal›fl›rken,
tam bir kara mizah tablosu ortaya
ç›km›flt›r. 

Anayasay› Koruma Örgütü’nün
eski raporlar›nda, devrimcilere yö-
nelik tüm bask›lar, yasaklar,
““DDHHKKPP--CC AAllmmaannyyaa’’ddaa flfliiddddeettee bbaaflfl--
vvuurruuyyoorr”” gerekçesiyle aç›klan›rd›. 

Bugünse ortada baflvurabilecek-
leri böyle bir gerekçe yoktur.   

Kara mizah iflte burada ortaya
ç›km›flt›r. 

Bak›n, Anayasay› Koruma Ör-
gütü, ““DDHHKKPP--CC’’nniinn bbüüyyüükk ssuuççllaa--
rr››”” olarak neleri saymakta?

-- ““SSoossyyaalliisstt ss››nn››ffss››zz ttoopplluummuu
kkuurrmmaakk iissttiiyyoorrllaarr!!

-- ““MMaarrkkssiisstt--LLeenniinniisstt iiddeeoolloojjiiyyii
ssaavvuunnuuyyoorrllaarr..””

-- ““OOrrdduu vvee iikkttiiddaarr ppaarrttiissii
AAKKPP’’yyee kkaarrflfl›› iiddii””..

-- ““TTeeccrriittee kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee eeddii--
yyoorr!!””

Evet, bunlar›n hepsi do¤rudur.
Fakat bunlardan ne sonuç ç›kar›yor
Anayasay› Koruma Örgütü? Bunlar
neyin gerekçesi olarak konulmufltur
rapora?

Bunlar›n “DHKP-C yasa¤›” için
yeterli ve ikna edici gerekçeler ol-
mad›¤›n› raporu yazanlar da biliyor
olmal›lar ki, rapora ilgili-ilgisiz bir-
çok “al›nt›” koymufllard›r. 

Bak›n mesela, ““DDeevvrriimm uummuudduu
vvee ssoossyyaalliizzmm ddüüflflüünnüünn yyookk eeddiillmmee--
ssiinniinn öönnüünnddee bbeeddeennlleerriimmiizzllee bbaarrii--
kkaatt oollmmaayyaa ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iizz..”” cüm-
lesini de koymufllar rapora. 

Bu raporu yazan hukukçulara,
siyasetçilere soruyoruz, neyin kan›-
t›d›r bu cümle?

Böyle bir cümleyi, DHKP-C’nin
büyük suçlar›n›n kan›t›(!) olarak ra-
poruna alan bir kurumun, ssööyylleeyyee--
cceekk hhiiççbbiirr flfleeyyii,, iiddddiiaallaarr››nn›› kkaann››ttllaa--
yyaaccaakk tteekk bbiirr bbeellggeessii yyookk demektir. 

Bir devrimci örgüte yasak koy-
mufllard›r. Halk›n›n özgürlü¤ünden,
ülkesinin ba¤›ms›zl›¤›ndan baflka bir
gayesi olmayan bir devrimci örgütü
““tteerröörr öörrggüüttüü”” ilan etmifllerdir.

Yasa¤›n gerekçesi, Alman em-
peryalist tekellerinin ç›karlar›d›r. 

Fakat Anayasay› Koruma Örgü-
tü, raporuna bunu böyle yazamaya-
ca¤› için, bu yasa¤› hakl› göster-
mek, devrimci örgütün “terör örgü-
tü” oldu¤unu kan›tlamak için aran-
makta, k›vranmakta, hukuk ad›na,
siyaset ad›na kendilerini komik du-
ruma düflürmektedirler. 

Evet, eski raporlarda “Alman-
ya’da, Avrupa’da fliddete baflvur-
ma” gerekçesini kullanan Anayasa-
y› Koruma Örgütü’nün yukar›da s›-
ralanan gerekçelerine bak›l›rsa, gö-
rülür ki, flimdi do¤rudan iiffaaddee öözz--
ggüürrllüü¤¤üünnee, do¤rudan ddeemmookkrraattiikk
ffaaaalliiyyeettlleerree sald›rmaktad›r.

Bu da kara mizah’›n bir baflka
boyutudur. 

Almanya Anayasas› öyle bir
anayasad›r ki, ancak ifade özgürlü-
¤ü yokedilerek, demokratik faali-
yetler yasaklanarak korunabilmek-
tedir. Alman Anayasas›’n›n korun-
mas›(!) için demokratik faaliyet yü-
rüten devrimcilerin “terör operas-
yonlar›”yla tutuklanmas› ve hiçbir
kan›t, belge olmaks›z›n “terör” su-
çundan a¤›r hapis cezalar›na çarpt›-
r›lmas› gerekmektedir. 

Bütün bu saçmal›klar›n nedeni,
emperyalist ç›karlard›r. 

Anayasay› Koruma Örgütü, söz-
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Almanya Anayasay› Koruma Örgütü
Kara Mizah Raporlar Yay›nl›yor

Almanya Anayasay› Koruma
Örgütü, devrimcilere karfl› bask›
ve yasaklar koyan, “ajan” faali-
yetleri yürüten, ›rkç›larla, Neo
Nazilerle ilgili birçok geliflmede
ad› geçen bir örgüt. Bu örgüt, her
sene Almanya’daki muhalif kuru-
lufl ve örgütlerle ilgili bir rapor ya-
y›nl›yor. Yay›nlad›¤› raporlar bir
yan›yla birbirinin tekrar›. Çünkü
amaç hep ayn›: Muhalifleri bask›
ve yasak alt›nda tutmak. Bu rapor-
larda her sene, birçok demokratik
kurum, yasal yay›n organlar›, “te-
rör örgütlerinin” kurumlar› gibi
gösterilerek, kriminalize edilmek-
te, bask›nlar›n, keyfi tutuklama ve
yarg›lamalar›n zemini oluflturul-
maktad›r. 

Almanya Anayasay› Koruma
Örgütü’nün 2006 y›l› raporuna
iliflkin Cephe taraf›ndan bir aç›k-
lama yap›ld›. 17 May›s 2007
tarihli 368 No’lu aç›klamay› okur-
lar›m›z›n bilgisine sunuyoruz.

BBiirr ddeevvrriimmccii öörrggüüttee yyaassaakk kkooyy--
mmuuflflllaarrdd››rr.. HHaallkk››nn››nn öözzggüürrllüü¤¤üünn--
ddeenn,, üüllkkeessiinniinn bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nnddaann

bbaaflflkkaa bbiirr ggaayyeessii oollmmaayyaann bbiirr
ddeevvrriimmccii öörrggüüttüü ““tteerröörr öörrggüüttüü””

iillaann eettmmiiflfllleerrddiirr.. 
YYaassaa¤¤››nn ggeerreekkççeessii,, AAllmmaann eemm--

ppeerryyaalliisstt tteekkeelllleerriinniinn çç››kkaarrllaarr››dd››rr.. 



konusu kuruma, kitleleri aldatmak
için konulmufl bir add›r. Yapt›¤› ifle
uygun olan adland›rma, AAllmmaann TTee--
kkeelllleerriinniinn ÇÇ››kkaarrllaarr››nn›› KKoorruummaa
ÖÖrrggüüttüü’dür.  

Türkiye, büyük bir pazard›r. 70
milyon nüfusuyla, Alman tekelleri
için kaybedilmemesi gereken bir
pazard›r. Bunun için Almanya dev-
leti ve onun tüm kurumlar›, Türkiye
faflizmiyle her türlü kirli, kanl›, hu-
kuksuz iflbirli¤i içindedirler. Bunun
için Türkiyeli devrimci örgütlerin
faaliyetleri Almanya’da yasaklan-
makta, Türkiyeli devrimcilere a¤›r
hapis cezalar› verilmektedir. 

Akl› bafl›nda bir kifli, bu raporla-
r› savunamaz. Ve biz flimdi soruyo-
ruz: Almanya’da bu saçmal›k dolu
raporlar› elefltirecek, bunun demok-
rasiyle ne ilgisi oldu¤unu sorgula-
yacak bir hukukçu, bir siyasetçi yok
mu?

Rapordan anlafl›lmaktad›r ki,
Anayasay› Koruma Örgütü, AKP’yi
de çok seviyor. Gerçekte bu Anaya-
say› Koruma Örgütü’nün de¤il, Al-
man tekellerinin AKP sevgisidir. Bu
sevginin nedenini de biz çok iyi bi-
liyoruz. 

Anayasay› Koruma Örgütü, e¤er
tteerröörriisstt ar›yorsa, iflbirli¤i yapt›¤›
AKP hükümetine baks›n. 

Anayasay› Koruma Örgütü, e¤er
tteerröörriisstt ar›yorsa, kendi devletine
baks›n. 

Halklara karfl› terör uygulayan
emperyalist devletler ve onlar›n ifl-
birlikçisi olan iktidarlard›r. Halkla-
r›n kan›n› döken, al›nterini gasbe-
den onlard›r. 

DHKP-C, halk›n›n özgürlü¤ü,
ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› için mücade-
le ediyor. Ve mücadelesiyle onur
duyuyor. Hakl› mücadelemizi her
yerde ve her koflulda savunmaya
devam edece¤iz. 

Almanya devleti ise, halklara,
devrimcilere karfl› uygulad›¤› bu
bask› ve terörü, yar›n tarih ve halk-
lar önünde savunamayacakt›r. Ana-
yasay› Koruma Örgütü, bu saçma
sapan, kara mizah dolu raporlar›n›
savunamayacakt›r. 

Say›: 105 45EMPERYAL‹ZM

13 May›s Anneler Günü'ydü.
Burjuvazinin bir güne s›¤d›r›p ran-
ta çevirmeye çal›flt›¤› Anneler Gü-
nü geçti ve yine yoksul analar ev-
latlar›n› nas›l doyuracaklar›n› dü-
flünmeye bafllad›lar. Yüre¤i yang›n
yeri olan analar ac›lar›n› nas›l or-
taklaflt›racaklar›n› düflünmeye bafl-
lad›lar. TAYAD’l›lar da Küçükar-
mutlu’da düzenle-
dikleri bir etkinlik-
le, evlerine çekilip
oturmayan, evlat-
lar›n›n kavgas›n›
sahiplenen analara
karanfiller verdiler.

Armutlu Cemevi’nde saat
15.00’te biraraya gelen TAYAD’l›lar
ba¤›ms›zl›k kavgas›nda flehit verdik-
leri evlatlar›n›n ve annelerin an›s›na
bir dakikal›k sayg› duruflunda bulun-
dular. Anmaya kat›lanlar›n gözleri
fienay Hano¤lu, Gülsüman Dönmez,
Sevgi Erdo¤an’›n resimlerindeydi.
TAYAD aç›klamas›n›n ve Tekirda¤
F Tipi Hapishanesi’den gelen
mesaj›n okundu¤u anmada duygulu
anlar yafland›. Kendisi de iki çocuk
annesi olan Gülcan Görüro¤lu ve
Behiç Aflc› birer konuflma yaparak
duygular›n› paylaflt›. Aflc› “Bu düzen
öyle bir düzen ki bir yandan anneler
gününü veriyor, bir yandan da katle-
diyor. Ellerini öpmeye k›yamad›¤›-
m›z annelerimize ölümü dayat›yor”
dedi. fiiirlerin okundu¤u anmada ‹dil
Tiyatro Atölyesi  “Kufllar ve
Annem” oyununu annelere arma¤an
etti. 100 kiflinin kat›ld›¤› anma Grup
Yorum Korosu’nun türküleriyle
sona erdi. 

Devrimciler tüm analara onurlu 
bir yaflam› arma¤an edecek
TAYAD Anneler Günü’ne iliflkin

yapt›¤› aç›klamada da anal›¤›n kut-
sal bir de¤er oldu¤unu belirterek,
“Anal›k eme¤in ve sevginin en ka-
t›ks›z olan›d›r” diyor ve flöyle de-
vam ediyordu:

“Annelerimizin bu kutsal eme¤i-
ne olan sayg›m›z bir günle s›n›rl› ol-
mayacak kadar büyük. Biz de ister-
dik ki analar›m›z›n yüzü bu anlaml›
günde gülsün, tüm anneler evlatlar›-
na sar›labilsin, onlar› koklayabilsin. 

Ancak gülmüyor analar›m›z›n
yüzü; çünkü çocuklar›, eflleri ifl bula-

m›yor. bebeler açl›ktan ölüyor, yok-
sulluk analar› sütsüz b›rak›yor.

Gülmüyor analar›n yüzü; Çünkü
yozlaflt›r›lmaya, çürütülmeye çal›fl›-
lan bir gelece¤e hapsedilmifl evlatla-
r›, uyuflturucunun, fuhuflun esiri
edilmifl birçok genç beden.

Gülemiyor analar›m›z›n yüzleri.
Çünkü bu ülkenin hapishanelerinde
tecrit var, zulüm var. Evlatlar›n›n
tutsak edilmifl bedenlerini görebil-
mek bile yasak onlara.

Bu ülkenin analar› tecritin kald›-
r›lmas› için ölümlere yat›rd› bedenle-
rini. Gülsüman Dönmez; fienay Ha-
no¤lu; Sevgi Erdo¤an… Tecritin kal-
d›r›lmas› talepleri yerine getirilmedi-
¤i için hayatlar›n› kaybetti.

Bu ülkenin analar› 7 y›ld›r evlatla-
r›n›n ölmemesi, tecritin kald›r›lmas›
için polis coplar›yla sald›r›ya u¤rad›,
yafll› bedenleriyle yerlerde sürüklendi,
tutukland›.

Bu zulmün uygulay›c›s› baflta
AKP olmak üzere egemenlerdir. On-
lara anal›k gibi kutsal de¤erler, ka-
t›ks›z sevgiler yabanc›d›r.

Analar›m›za en güzel hediye, ev-
latlar›n›n onurlu ve mutlu olmas›, öz-
gür bir gelece¤e sahip olabilmesidir.
Bu ideali ancak bu ülkenin onur, na-
mus, adalet ve özgürlük mücadelesi
veren devrimcileri gerçeklefltirecek
ve tüm analara onurlu bir yaflam› ar-
ma¤an edecektir.”

Temel Haklar Federasyonu da
yapt›¤› aç›klamayla Anneler Gü-
nü'nü kutlarken, Berlin'de faaliyetle-
rini yürüten IKAD Çal›flanlar›, der-
nek binas›nda düzenledikleri etkin-
likle analara karanfiller verdiler. 

Selam olsun evlatlar› için kendini
feda eden fienay Analara
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Belçika'da görülen DHKC Davas›'nda
Yarg›tay’›n karar› bozarak tutsaklar› tahliye

etmesinin ard›ndan da dava Belçika demokratik kamuoyunda tart›fl›lmaya
ve dayan›flma etkinlikleri düzenlenmeye devam ediyor. 

Davan›n eylül ay›nda yeniden görülece¤i ö¤renilirken, serbest b›rak›lan
tutsaklar 10 May›s günü ULB Üniversitesi’nde çeflitli ö¤renci dernekleri ta-
raf›ndan düzenlenen ‘Are you terrorist?’ (siz terörist misiniz?) isimli bir
konferansa kat›ld›lar. 

Musa Aflo¤lu, fiükriye Akar ve Bahar Kimyongür’ün konuflmac› olarak
yerald›¤› konferansta, Raoul Hedebouw isimli konuflmac› da, düzenledikle-
ri bir yürüyüfl nedeniyle haklar›nda aç›lan kriminal örgüt davas›na iliflkin
bilgiler verdi. 

Aflo¤lu, Akar ve Kimyongür yapt›klar› konuflmalarda, davaya iliflkin bil-
giler vererek, davan›n siyasi niteli¤ini anlatt›lar; yarg›lamada yeralan "bu ki-
flilerin iflledikleri suçlar olmayabilir, ancak destekledikleri örgüt teröristtir"
gibi kararlar› örnek verdiler.  

Ö¤rencilerin s›k s›k konuflmalar› alk›fllad›¤› görülürken, 17 May›s günü
de Brüksel'de gerçekleflecek Attac film gösterimi sonras› "militanl›k ve ya-
salar" konulu panele Bahar Kimyongür’ün de konuflmac› olarak kat›laca¤›
ö¤renildi. 

DHKC DDavas› bbelgesel ooldu
Bu arada Attac film gösteriminde, 31 May›s tarihinde, DHKC Davas›’n›

konu alan bir belgeselin ilk gösterimi yap›lacak. 

Nova Sinema Salonu’nda gerçekleflecek gösterimde, “Direnmek Suç De-
¤ildir” isimli filmin yönetmenleri Marie-France Collard, Jerome Laffont ve
Foued Bellali, DHKC Davas›’nda uygulanan anti-terör yasalar›n› sorgula-
may› amaçlad›klar›n› kaydediyorlar. 

Ayn› film 14 Haziran tarihinde de Avrupa Parlamentosu'nda, anti-terör
yasalar›n› ele alan bir bas›n toplant›s›n›n ard›ndan gösterilecek.

“Biz BBir Aileyiz” EEtkinli¤i
Köln Anadolu Halk Kültür Evi'nde 13 May›s günü "Biz Bir Aileyiz"

ad› alt›nda bir etkinlik düzenlendi. Brühl halk›n› Kültür Evi'yle tan›flt›rma
amac›yla düzenlenen etkinlikte, Brühl halk› ad›na aç›l›fl konuflmas›n› ya-
pan konuflmac›, kültürel ve insani de¤erlerimize sahip ç›kabilmenin, aile
s›cakl›¤›nda dostluklar› paylaflabilmenin, Kültür Evi çat›s› alt›nda bulufla-
rak mümkün k›l›nabilece¤ini dile getirdi. Avrupa'da yaflayan Türkiyeliler
olarak birarada olmam›z›n her zamankinden daha önemli oldu¤u vurgula-
narak yozlaflma tehlikesine dikkat çekildi. 

Konuflmada Büyük Direnifl’ten de sözedilirken, bir Kültür Evi çal›fla-
n›, kurumun faaliyetlerine iliflkin bilgi verdi ve “Biz insanlar›m›z› bu yoz
kültürden onur, namus, adaletle ar›nd›rarak; halk ve vatan sevgisiyle
örülmüfl, erdem dolu bir yaflam yolu açmak isteyenleriz" diye konufltu.

fiiirlerle devam eden programda, dizelerle tarihte yer etmifl kahraman-
lar anlat›ld›. Bir Alman müzisyenin gitar dinletisi ve talimatlarla yaz› ya-
zan bir köfle yazar›n› iflleyen komedi oyun be¤eniyle izlenirken, halayla
son bulan etkinli¤in Anneler Günü’ne denk gelmesi nedeniyle de, bütün
annelere çiçekler sunuldu. 

‘Siz terörist misiniz?’
Pakistan: ‹flbirlikçi cunta
halkla savafl›yor

Pakistan Devlet Baflkan› Pervez
Müfleref hukukla, halkla savafl›yor.
Görevden ald›¤› Yüksek Mahkeme
Baflyarg›c› ‹ftihar Çavdri, miting
düzenlemek için Karaçi’ye geldi-
¤inde, Müflerref yanl›lar› ve para-
militerler kitleye sald›rd› ve 41 ki-
fli hayat›n› kaybetti.

Bu geliflme üzerine, Sindh böl-
gesel hükümetinin befl kifliden faz-
la insan›n biraraya gelmesini ya-
saklad›¤› Karaçi baflta olmak üzere
Sindh vilayetindeki kent ve kasa-
balarda hayat› durduran bir genel
grev gerçeklefltirildi. Grev ça¤r›s›
yapan muhalefet partileri, olaylar-
dan Müflfleref’i sorumlu tutarken,
vur emrinin baflkentten geldi¤ini
söylediler. “The Independent” Ga-
zetesi de, Müflerref’e yak›nl›¤›yla
bilinen MQM partisinin deneti-
mindeki paramiliter gruplara ‘vur’
emri verdi¤ini yazd›. 

Müflerref, bir cunta ülkeyi nas›l
yönetirse öyle yönetiyor. En büyük
destekçisi ise, diktatörleri y›kmak-
tan söz eden ABD!

ABD: Küba Korkusu
ABD'deki sa¤l›k sistemini elefl-

tiren belgesel film için Küba'ya te-
davi amac›yla hasta götüren yönet-
men Michael Moore, ABD’nin
Küba ambargosunun hedefi oldu.
Moore hakk›nda ambargoyu del-
mekten soruflturma aç›ld›. Hem
ambargo, hem de Küba sa¤l›k sis-
teminin yan›nda “dünyan›n süper
gücü”nün sa¤l›k sisteminin ne hal-
de oldu¤unun görülmesi ifllerine
gelmedi.

‹srail: Gençli¤e sald›r›
Ekonomisi savafla endeksli olan

‹srail üniversitelerinde harçlar›n
art›r›lmas›n› protesto etmek için
yollar› kesen ö¤rencilere sald›ran
polis, 12 ö¤renciyi gözalt›na ald›,
2 ö¤renci ile 2 polis yaraland›.

DDÜÜNNYYAADDAANN KKIISSAA KKIISSAA
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“Burada Anneler 
çocuklar›na ninni 

yerine Yorum 
türküleri söyler”

Canan Kulaks›z 3. Alternatif
Ö¤renci fienli¤i için ‹zmir’de bulu-
nan Grup Yorum, 14 May›s’ta Ya-
manlar Cemevi’nde bir söylefliye
kat›ld›. Dinleyicilerinin sorular›n›
cevapland›ran Yorumcular, Grup
Yorum’un müzikal çizgisini anlatt›-
lar. Dinleyicilerin yozlaflmaya yö-
nelik konuflmalar yapmas› dikkat
çekti. 

*
Grup Yorum üyeleri ayn› gün

Do¤ançay Köyü’nde de halkla bu-
lufltu. Do¤ançayl›lar taraf›ndan bü-
yük bir heyecanla beklenen Grup
Yorum üyeleri köy meydan›nda çi-
çekler ve alk›fllarla karfl›land›. Do-
¤ançay-Der taraf›ndan organize edi-
len söylefli “Yukar› Çeflme Meyda-
n›’nda” yap›ld›.

“Biz sizi çok iyi tan›yoruz. Grup
Yorum dinlemek bizim için bir gele-
nektir. Anneler çocuklar›na ninni
yerine Grup Yorum türküleri söyler-
ler. Biz sizinle büyüdük, bizden son-
rakiler de sizin türkülerinizle büyü-
düler. Çocuklar›m›z da öyle büyüye-
cek” fleklinde konuflan Do¤ançayl›-
lar, bu gelene¤in sürece¤ini her ana-
n›n çocuklar›n› Yorum türküleri ile
büyütmeye devam edece¤ini belirt-
tiler.

Devrimci müzik üzerine yap›lan
söyleflinin ard›ndan köy halk› Grup
Yorum’a Do¤ançay geleneklerine
göre yöresel k›yafetleri üstlük ve
yemeni hediye etti.

Grup Yorum’un söyledi¤i türkü-
ler eflli¤inde halaylar çekilirken,
marfllara yafll› kad›nlar›n ve küçük
çocuklar›n dahi efllik etmesi dikkat
çekti. 

Ç H D ' l i
avukatlardan
Ali Durmufl-
lu kansere
yenik düfle-
rek hayat›n›
kaybetti. 13
May›s gecesi
tedavi gör-
dü¤ü Hacet-

tepe Hastanesi'nde "hastane enfek-
siyon"unun vücuduna girerek, has-
tal›¤›n›n ilerlemesine neden oldu¤u
ve bu sebepten öldü¤ü belirtildi.

1964 Mersin Silifke do¤umlu
olan Durmufllu, devrimci, demokrat
kimli¤iyle tan›n›yordu. Tecrite Kar-
fl› Dayan›flma Komitesi içinde de
aktif olarak yeralan Durmufllu için
14 May›s'ta Ankara Adliyesi önünde
bir tören düzenlendi. 

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i'nin

düzenledi¤i ve HÖC'ün de kat›ld›¤›
törende konuflan Selçuk Koza¤açl›,
muhalefetin bulundu¤u her yerde
onun da oldu¤unu söyleyerek, ger-
çek bir sosyalistin olmas› gerekti¤i
gibi oldu¤unu vurgulad› ve hapisha-
neler mücadelesinde daima en önde
oldu¤unu kaydetti. Koza¤açl› "ara-
m›zdan ayr›lmad›, mücadeleyi onun
b›rakt›¤› yerden sürdürme azmini
b›rakt›" dedi. 

Sayg› duruflunun ard›ndan Baro-
lar Birli¤i Baflkan Yard›mc›s› bir
konuflma yaparken, ÇHD Baflkan›
da “mücadeleci insanlar›n asla öl-
meyece¤ini” söyleyerek tüm dostla-
r›na baflsa¤l›¤› diledi. 

Durmufllu, karanfillerle ve alk›fl-
larla do¤um yeri olan Silifke'ye
do¤ru yola ç›kt›.

Biz de ailesine ve sevenlerine
baflsa¤l›¤› diliyoruz.

ÇHD'li Ali Durmufllu hayat›n› kaybetti

“Bayram kköylünün nneyine”
‘14 May›s Dünya Çiftçiler Günü’ydü. Ancak bu ülkede çiftçiler “gün-

lerini” kutlayamad›lar. 

Çünkü tam da bu günlerde aç›klanan tütün fiyatlar› emeklerini karfl›la-
maktan uzakt›.

Çünkü sadece son iki y›lda 1 milyon 312 bin kifli tar›m› terk etti, yani
topraktan koparak kentlerin emekçi mahallelerine y›¤›ld›. 

Çünkü, köylüyü destekledi¤i yalan›n› söyleyen bu iktidar döneminde
mazotun fiyat› yüzde 136 artt›, gübrenin maliyetindeki art›fl da yine yüz-
de yüzleri geçti. 

Buna karfl› ürünlerindeki art›fl girdi maliyetlerindeki art›fl›n yar›s›n› bi-
le bulmad›. 

‹flte bu yüzden “bayram” onlar›n “neyine”! Onlar ancak kendilerinin
olan bir düzen kuruldu¤unda “bayram” yapacaklar. 

Sa¤l›k EEmekçilerinden YYemek BBoykotu 
Samsun Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi'nde çal›flan sa¤l›k

emekçileri, hastane idaresinin yap›lan görüflmelere ra¤men, sa¤l›k emekçi-
lerinin talepleri do¤rultusunda bir çözüm yolu bulmamas› sebebiyle 16 Ma-
y›s günü yemek boykotu yapt›. 

Samsun SES fiube Baflkan› Süleyman Bal taraf›ndan yap›lan aç›klama-
da, yemekhanede iyilefltirmeler; döner sermaye paylar›n›n %20'sinin bölüm
baflkanlar›n›n inisiyatifine b›rak›larak da¤›t›lmas› ile ilgili karar›n geri çekil-
memesi; ölüm, hastal›k izni, do¤um izni kullan›lmas› durumunda döner ser-
maye pay›ndan kesinti yap›lmamas› gibi talepler dile getirildi.
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Bir fleyin imkâns›z oldu-
¤una inan›rsan›z, akl›n›z
bunun neden imkâns›z
oldu¤unu size ispatlamak
üzere çal›flmaya bafllar.
Ama bir fleyi yapabilece-
¤inize inand›¤›n›zda, ger-
çekten inand›¤›n›zda,
akl›n›z onu yapmak üze-
re çözümler bulma ko-
nusunda size yard›m et-
mek için çal›flmaya bafl-
lar.
Dr. David J. Schwartz

Teziç’in demokratl›¤›
YÖK Baflkan› Prof. Dr. Erdo¤an Te-

ziç, Cumhurbaflkan›’n›n halk taraf›ndan
seçilmesini öngören anayasa paketinin
“Türkiye'de otoriter rejime davetiye ç›-
karma sonucunu do¤uraca¤›n›” söyledi. 

Bu düzende zaten demokrat olma-
yan m› var! Teziç ne kadar demokrasi-
den yana, yönetimi alt›ndaki üniversite-
lerden belli.

Demek ki mesele, otoriter rejimi
kendilerinin yönetmesi meselesi.

� � �

Nas›l kazand›?
Bir tekelci burjuvan›n o¤lu ayda 500

bin dolar harc›yormufl...  Hürriyet de
bunu manflet yapm›fl: “Dünya böyle ev-
lat görmedi” diye... Sonra profesyonel
flirket yöneticileri müdahale edip ayda
60 bin dolara indirmifl... 

Halbuki babay› manflet yapmal›yd›
ve baban›n o paray› nereden, nas›l ka-
zand›¤›n› sormal›yd›.

� � �

Tatl› kazanç üssü
Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profi-

lo markalar›n›n sahibi BSH adl› tekelin
‹cra Kurulu Baflkan› Norbert Klein, Tür-
kiye’nin BSH’nin dünyadaki en büyük
üretim üstü haline geldi¤ini söyledi.

Ülkede emperyalist sermayeye her
türlü k›ya¤› yapan böyle bir yönetim,
eme¤in sudan ucuz oldu¤u böyle bir ifl
yaflam› varken...

AAbbdduullllaahh GGüüll,, öönn ppllaannddaa

tteebbeessssüümmüüyyllee kkaammuuooyyuunnuu

ooyyaall››yyoorr,, aarrkkaa ppllaannddaa TTaayy--

yyiipp ““ss iinnss ii  pp llaann llaarr ›› ””nn›› uuyy--

gguulluuyyoorr......

““AAbbdduu ll ll aahh  GGüü ll  kk aa rrdd ee--
flfl iimm”” ppllaann›› flfliimmddiill iikk ttuuttmmaa--

dd››.. AAmmaa ““ttaakkiiyyyyeeccii ll iikk””ttee

ddee ttaakkiiyyyyeelleerr bbiittmmeezz...... 

Böyle uyutuyorlar
Türkiye’de iflsizlerin say›s› ne

kadard›r, hep tart›flma konusudur.
Resmi istatistiklerin gerçekle alakas›
olmad›¤›n› herkes biliyor. Ama bu
yan›ltma da yetmemifl olacak ki, hal-
k› “iflsizlik geriliyor” diye aldatmak
için baflka numaralar da medya ma-
rifeti ile devreye sokulmufl. 

Sabah’tan Y›lmaz Özdil, Aral›k
2000’den bu yana bas›n›n iflsizlik is-
tatistiklerini nas›l duyurdu¤unu der-
lemifl:

“Aral›k 2000, Hürriyet: ‹flsizlik
geriledi, yüzde 5.6'ya düfltü. 

Ekim 2001, NTV: ‹flsizlik gerile-
di, yüzde 8.5'e düfltü. 

Aral›k 2002, Takvim: ‹flsizlik ge-
riledi, yüzde 9'a düfltü.

Eylül 2004, Milliyet: ‹flsizlik ge-
riledi, yüzde 9.3'e düfltü. 

May›s 2005, Vatan: ‹flsizlik geri-

ledi, yüzde 9.5'e düfltü. 

Temmuz 2005, Radikal:
‹flsizlik geriledi, yüzde 10'a
düfltü.

Aral›k 2005, Zaman: ‹fl-
sizlik geriledi, yüzde 10.3'e
düfltü. 

Aral›k 2006, Sabah: ‹flsizlik geri-
ledi, yüzde 10.4'e düfltü. 

Mart 2007, Referans: ‹flsizlik ge-
riledi, yüzde 10.5'e düfltü. 

Nisan 2007, Yeni fiafak: ‹flsizlik
geriledi, yüzde 11'e düfltü.

May›s 2007, CNNTÜRK: ‹flsiz-
lik geriledi, yüzde 11.4'e düfltü.

Resmi istatistiklerde bile iflsizlik
artarken, “geriledi” bafll›klar› ile du-
yurmak elbette bas›n ahlâk› boyu-
tuyla da tart›fl›labilir, ancak mesele
bu de¤ildir. Mesele, iflsizlerin,
emekçi halk›n aldat›lmas› ve beklen-
ti içine sokulmas›, mevcut iktidar›n
“iyi yönetti¤ine” inand›r›lmas› me-
selesidir. Neden? Çünkü mevcut ik-
tidar, bu haberleri yapan medya ku-
rulufllar›n›n patronlar›n›n kasalar›n›n
dolmas›n› sa¤l›yor, tekellerin ç›kar-
lar›n› kolluyor da ondan.

Bu çarp›c› derlemeyi yeniden
okuyun ve unutmay›n!

değin elerm

Durumun FFotoğrafı 

“Boş bbulunup” kkafasındakini ddöktü 
Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül, Abdullah Gül'ün adayl›¤›n›n aç›k-

land›¤› gün Bakanlar Kurulu toplant›s›nda, “Turgut Özal'›n içki içti¤ini, ilk
kez bir dindar›n Cumhurbaflkan› olaca¤›n›” söyleyerek Gül'ü kutlam›fl.

Bu durumun bas›na yans›mas› üzerine gazetecilerin sorusuna flu ce-
vab› veriyor Gönül; “Bofl bulunduk bir fleyler söyledik.” 

Gerçek kafa yap›lar›n› ortaya koymalar›n›n ad› oluyor “bofl bulunduk”.

‹fle bak›n; Genelkurmay’›n Cumhurbaflkan› aday› olmas›na itiraz et-
meyece¤i söylenen bu Gönül de¤il miydi? Tayyip’in kuklas›, “dinci” ta-
kiyyeci bir Cumhurbaflkan› fena olmazd› hani!



‘Mumia’ya Özgürlük’
Abu-Jamal, 17 May›s’ta yeniden yarg›ç önüne

ç›kacak. Birçok ülkede ‘Mumia’ya Özgürlük’ ey-
lemleri düzenleniyor. 

25 y›ld›r cezaevinde tutulan Amerikal› siyahi
devrimci Mumia Abu-Jamal, muhalif kimli¤inden
dolay› bir komplo ile tutukland› ve y›llard›r idam
tehdidi alt›nda tutuluyor. “Kara Panter Partisi”nin
liderlerinden olan Abu-Jamal, ›rkç› bir yarg›lama
sonucunda 1982 y›l›nda “beyaz polis” öldürmek-
ten idama mahkum olmufltu.

O günden bu yana baflta ABD olmak üzere dünyan›n
dört bir yan›nda Mumia Abu-Jamal’in özgürlü¤ü için ko-
miteler kuruldu, kampanyalar, eylemler düzenlendi. Bu
dayan›flman›n sonucudur ki, Amerika bugüne kadar ida-
m› gerçeklefltiremedi ve yeniden yarg›ç karfl›s›na ç›kma
hakk› elde edildi. 

fiimdi 17 May›s öncesinde ve mahkemenin görüldü¤ü
gün dünyan›n birçok ülkesinde eylemlerle Mumia Abu-
Jamal’e dayan›flma gösteriliyor. En büyük mitingin, mah-
kemenin yap›laca¤› Philadelphia eyaletinde yap›lmas›
beklenirken, eylemlerin ilki Almanya’n›n baflkenti Ber-
lin’de gerçekleflti. 

12 May›s günü Berlin TAYAD Komite ve ‘Siyasi Tut-
saklara Özgürlük A¤›’n›n da yerald›¤› eylemde, ABD
Büyükelçili¤i önüne kadar yürüyüfl yap›ld›. Burada ku-
rum temsilcileri yapt›klar› konuflmalarda Abu-Jamal’a
adalet ve özgürlük talep ettiklerini belirttiler. Yazar Mic-
hael Schiffmann, ABD’ye giderek mahkemeye kat›laca-
¤›n› kaydederken, “Freigang” isimli bir müzik grubu an-
tikapitalist flark›lar›n› seslendirdi. Yürüyüfl boyunca
“Mumia Abu-Jamal’a Özgürlük, Siyasi Tutsaklara Öz-
gürlük, Ölüm Cezas› Kald›r›ls›n ve Yaflas›n Enternasyo-
nal Dayan›flma” sloganlar› at›ld›. 

MMuummiiaa iillee aayynn›› mmüüccaaddeellee iiççiinnddeeyyiizz
Berlin TAYAD Komite Temsilcisi taraf›ndan yap›lan

konuflmada da, Abu-Jamal’in derhal serbest b›rak›lmas›
talep edilirken, 2006’da Atina’da düzenlenen Tecrite
Karfl› Uluslararas› Sempozum’da Mumia’n›n özgürlü¤ü-
nün sonuç bildirgesinde yerald›¤›n› hat›rlatt›. “Mumia
Abu-Jamal ile ayn› mücadele içinde yer al›yoruz. Daha
iyi bir dünya için mücadele ediyoruz ve Almanya’da da
ayn› dava u¤runa hapishanede bulunan insanlar var” di-
yen temsilci, Berlin ve Güney Almanya’da hapishaneler-
de tutulan Türkiyeli devrimcileri örnek verdi.  

ABD’de Beyaz/devlet terörüne karfl› oluflan Kara
Panter Özsavunma Partisi, siyah hareketinde ilk kez kar-
fl› fliddeti örgütledi, ikinci s›n›f muamelesine tabi tutulan
siyahlar›n öfkesini dile getiren Panterler, Afrika'daki an-
tiemperyalist kurtulufl mücadelelerinin ve Fanon'un ‘sö-
mürgelefltirilmifllikten kurtar›c› fliddet’ önermesinin süz-
gecinden geçerek, emperyalist beyaz düzene karfl› radi-
kal-devrimci mücadele fikrini besledi.
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Linç aalk›flç›s› CCHP’li
Birgün Gazetesi’nde yeralan bir

haberde, ““TTrraabbzzoonn''ddaa TTAAYYAADD''ll››--
llaarr›› lliinnçç eettmmeekk iisstteeddiilleerr,, TTrraabbzzoonn
BBeelleeddiiyyee BBaaflflkkaann›› vvee kkaammuu ggöörreevv--
lliilleerrii lliinnçç kküüllttüürrüünnüü ddeesstteekklleeddii””
ifadelerine tekzip gönderen Trab-
zon’un CHP’li Belediye Baflkan›,

haberde kendisinin de¤il Rize Belediye Baflkan›’n›n
kastedildi¤ini söylüyor.

Hay›r! Tam da seni kastediyor. CHP’li belediye
baflkan› bilmeyenler için yalan söylüyor, ben linci
desteklemedim diyor. 

Yan›na kentin gerici dernek ve oda yöneticilerini
alarak linç giriflimini mahkum etmek yerine, TA-
YAD’l›lar› suçlayarak, “halk› tahrik ediyorlar” beya-
nat›nda bulunan, CHP’li Belediye Baflkan› Volkan
Canalio¤lu bu utanc› yalanla silemez.

KEM‹KS‹ZL‹K

Solcu partiler sa¤, sa¤c›
partiler sol politikalara ve
politikac›lara kucak aç›-
yor...

Kimileri de bu durumu,
“uzlaflman›n ve hoflgörü-
nün yayg›nlaflmas›” ola-
rak göstermeye çal›fl›yor.

Oysa bu kemiksizleflme-
dir. Omurgas›zlaflmad›r...

Siyasetin yozlaflmas›-

d›r! Hem siyasetin,

hem de siyasetçi tipi-

nin iflas›d›r!

Dünün ‘faflist’i CHP’den,

‘komünist’i MHP’den

adayl›¤a haz›rlan›yor.

Hem de asl›nda hiç de¤ifl-

meden...

Bu, tehlikeli bir kavram

kargaflas›d›r!

Yaz›k!

(Mustafa Mutlu, 

12 May›s Vatan)

Doğruya ddoğru

Papa’n›n sosyalizm düflmanl›¤›
Vatikan’›n sosyalizme karfl› emperyalist

kapitalizmin saflar›nda nas›l savaflt›¤› bilinir.
Sosyalist sistem y›k›ld›, ancak sosyalizm
halklar›n umudu olmaktan ç›kar›lamad›. ‹flte
bu durum, Vatikan’›n ayn› “görevine” dört
elle sar›lmas›n› gerektiriyor. Özellikle sosya-

lizm umudunun daha canl› oldu¤u bölgelerde...

Latin Amerika’ya gezi düzenleyen, Papa 16. Bene-
diktus, Brezilya’da kat›ld›¤› bir konferansta, “Latin
Amerika’daki sorunlar›n Marksizm ve vahfli kapitalizm-
den kaynakland›¤›n›” söyledi. 

Kapitalizme yönelik elefltirisini at›n bir kenara, çün-
kü as›l hedefi o de¤il. Dinini kapitalizmin, burjuvazinin
hakimiyeti için kullanan Vatikan’›n as›l hedefi sosya-
lizm. Latin halklar› “viva sosyalizm” demeye mi baflla-
d›; hemen kollar› s›v›yor ve bafll›yor karfl›-propaganda-
ya. Çünkü adaletten, eflitlikten, sömürüsüz dünyadan
yana de¤il; böyle olursa Vatikan kasalar› nas›l dolar?
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Antakya’ya ba¤l› Sümerler Ma-
hallesi yak›nlar›nda kurulmufl olan
ve uzun bir süredir at›l durumda bu-
lunan ar›tma tesisi yak›n bir zaman-
da tekrar çal›flt›r›lmaya baflland›.
Çevre temizli¤i konusunda böyle
bir tesise ihtiyaç oldu¤unu düflünen
halk, tesisin kurulma aflamas›nda
herhangi bir tepki göstermedi. Ta ki
la¤›m kokular› insanlar› mahalle
içerisinde yaflayamayacak dereceye
getirinceye kadar. 

Antakya Belediye Baflkan›, bu
durumun geçici oldu¤unu, en fazla
iki ay sonra bu tür kokular›n yok
olaca¤›n› söylemesine karfl›n, bir
y›ld›r halk geceleri uyuyam›yor. 

Sümerler Mahallesi ve çevre
muhtarl›klar›n tesisin onar›mdan
geçirilmesi yönünde yapt›klar› bafl-
vurulara ra¤men, belediyenin henüz
bir giriflimi yok.

Sümerler Mahallesi Muhtar› be-

lediyenin duyars›zl›¤›n› 4 May›s’ta
yapt›¤› bas›n aç›klamas› ile protesto
etmesine karfl›n belediye bu sesi de
duymak istemedi.

Bunun üzerine, yaklafl›k 500 ki-
flinin kat›ld›¤› bir eylem düzenlendi.
Sümerler Spor Sahas›’nda yap›lan
aç›klamada konuflan Muhtar Meh-
met Horoz, 1,5 y›ld›r 5 mahallenin
1 köyün ve 1 belde mahallesinin ne-
fes alamayacak kadar etkilendikleri
ar›tma tesisine çözüm bulunmad›¤›-
n› kaydetti.

‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nü, tesisten
yay›lan gaz›n hamile kad›nlar, yeni
do¤mufl bebekler ve halk üzerinde-
ki etkisini araflt›rmaya davet eden
muhtar, çözüm bulunmas› talebini
yinelerken, tespit edilecek bulgula-
ra göre sorumlular hakk›nda sorufl-
turma aç›lmas›n› istedi.

Mahallenin spor sahas›na iliflkin
de aç›klama yapan Horoz, bu alan›n

mahalle genç-
leri için de¤er-
l end i r i lmes i
yerine sat›lma-
s›n› k›nayarak,
Antakya’n›n do¤u yakas›nda bu tür
alanlar›n kalmad›¤›n› hat›rlatt›.

“2 y›ld›r bütün giriflimlerimize
ra¤men, sizlerin, çocuklar›m›z›n,
torunlar›m›z›n ve gelecek nesilleri-
mizin yaflam hakk› ad›na somut bir
ad›m at›lmam›flt›r” diyen Mehmet
Horoz, ayn› zamanda depremde s›-
¤›n›labilecek yer olan bu alan›n ka-
mu yarar›na tahsis edilmesini istedi.

“Yelo¤lu ‹stifa” sloganlar›n›n
at›ld›¤› eyleme, Dursunlu Belediye-
si Atatürk Mahalle Muhtar› da des-
tek verdi. 

Eylemin ard›ndan mahalle halk›,
spor sahas›n›n halka tahsis edilmesi
için dilekçeler imzalayarak muhtara
verdi. 

‘ESK‹ AANTAKYAMIZI ‹‹ST‹YORUZ’

Armutlu Halk› Evlerini 
Y›kt›rmamakta Kararl›

10 May›s’ta y›k›m tehdidi ile karfl› karfl›ya kala-
rak direnen Küçükarmutlu halk›, sözkonusu “yol”
yap›m çal›flmas›na tepki göstermeye devam ediyor. 

Kad›nlardan oluflan bir grup, yaflananlara ses ç›-
karmayan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtar›
Nurettin Coflkun’u cami ç›k›fl›nda durdurarak, yol
çal›flmas›n›n devam etti¤ini, ifl makinelerinin evle-
riyle karfl› karfl›ya geldi¤ini ve muhtar olarak bir
aç›klama yapmak zorunda oldu¤unu söylediler.

Muhtar Nurettin Coflkun’un halk›n tepkisi karfl›-
s›nda “sinirlendi¤i” görülürken, bu s›rada kitle kala-
bal›klaflmaya bafllad›. Halk muhtar› “yol” çal›flmas›
yap›lan bölgeye götürürken, çevik kuvvet polisinin
de hareketlendi¤i görüldü. Muhtar, “5-6 farkl› yol
plan›n›n bulundu¤u, mahkemede davan›n devam et-
ti¤ini, yürütmeyi durdurma karar› ald›rmaya çal›fla-
caklar›n›” söyledi. 

Bunun üzerine mahalle halk›, mahkeme sürerken
neden çal›flman›n devam etti¤ini, y›k›mlar›n söz ko-
nusu oldu¤unu sordu. Yalan› aya¤›na dolanan muh-
tar, geçifltirmeci cevaplarla h›zla bölgeden uzaklafl›r-
ken, mahalle halk› evlerini y›kt›rmama kararl›l›¤›n›
bir kez daha gösterdi.

Baz ‹‹stasyonlar› HHalk› BB›kt›rd›

Bursa'da her geçen gün say›lar› artan ve hayat›m›z›
tehdit eden baz istasyonlar›na karfl› halk›n tepkisi de her
geçen gün art›yor. Mahallelerinde baz istasyonlar›n› is-
temeyen halk protestolar yap›yor, kald›r›lmas› için giri-
flimlerde bulunuyor. 

Bu mahallelerden biri de Esenevler Mahallesi. Der-
gimize konuflan Muhtar As›m Ayd›n, ilk olarak 2001’de
kurulan baz istasyonu say›s›n›n artt›¤›na dikkat çekti ve
“‹nsanlar çok rahats›z oluyor, mutlaka daha tehlikeli
yan etkileri var ki, insanlar bu kadar feryat ediyor. Biz
mahalle sakinleri olarak bunu protesto ediyoruz” diye
konufltu.

Erikli Mahallesi Muhtar› Kemal Koflar ise, mahalle-
lerindeki istasyonlar›n kald›r›lmas› için 1700 imza top-
lad›klar›n›, ‹çiflleri Bakanl›¤›’yla görüfltüklerini, ancak
halen kald›r›lmad›¤›n› söyledi.

Ba¤laralt› Mahallesi Muhtar› Ziyettin Piliç de, baz
istasyonu kurulan yere 100 metre yak›nda Fidyek›z›k ‹l-
kö¤retim Okulu oldu¤unu belirterek, “750’den fazla
yavrumuz var” diye endiflesini dile getirdi. Piliç sözleri-
ni flöyle sürdürdü: “Yetkili bulam›yoruz. E¤er bu zarar-
l›ysa neden kuruyorlar. E¤er zararl› de¤ilse sa¤l›k ba-
kanl›¤› neden ç›k›p demiyor "bunlar zarars›zd›r" diye.
Halk çok tedirgin art›k. Biliyorlar zararlar›n›. O kadar
imza toplad›k, televizyon getirdik.”


