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Kürt ve Türk Halk›n› Birbirine K›rd›rmak ‹steyenler, 
Baflar›ya Ulaflamayacak!

Yeni YYaz› DDizisi:
Halk›n SSorunlar›n›
Çözemezler!

l
ÇÇeetteelleerr pp››ttrraakk ggiibbii:: 
Kuvvac›lar Kimdi?
Susurlukçular Kim?

l
Gençlik Gençlik 
ÖSS’ye Hay›r
Dedi!Dedi!

l

BBUU OOYYUUNNUU 
BBOOZZAACCAA⁄⁄IIZZ!!
BBUU OOYYUUNNUU 

BBOOZZAACCAA⁄⁄IIZZ!!

Bu sonucu, 
emperyalizm ve siyonizm 
haz›rlad›; flimdi sevinçle 
ellerini ovuflturuyorlar!

Dünya halklar›, 
Filistinli örgütlerden 
bu oyunu bozmalar›n› 

bekliyor!



Afla¤›daki mmetin, EEyüp BBeyaz’›n aailesine yyaz-
d›¤› sson mmektuptan aal›nm›flt›r:

Uzun bir hasretli¤in ar-
d›ndan ve de son kez merha-
ba demek istedim size. Zo-
runlu bir hasretlikti bu, siz-
leri aray›p soramad›m. Bu
hem benim hayat›m›, hem
de sizleri tehlikeye sokard›.

* 

Neden öö¤retmenli¤i
b›rakt›m?

... 4-5 y›ll›k bir süre geç-
ti en son görüflmemizden bu
yana... Sizin hasretli¤iniz d›fl›nda mutlu ve güzel bir
yaflam sürdüm halk›m›z›n içinde. Onlar›n evlerinde
kald›m, sofralar›na oturdum. Ac›lar›yla ac›land›m,
sevinçleriyle sevindim. Diyebilirim ki, onlar benim
için ikinci bir anne ve baba oldular. Ve de merak et-
ti¤iniz bir tak›m sorular›n cevaplar›n› burada sizlere
vermek istiyorum. Neden ö¤retmenlik yapmad›¤›m›
merak ediyorsunuzdur. Mevcut e¤itim anlay›fl›,
paras› olan›n güzel e¤itim ald›¤›, paras› olmayan›n
ise üniversitelerden ve liselerden mahrum kald›¤›
bir yap›ya dönüflmüfltür. ... Okullardaki e¤itim haya-
ta yön gösteren bir e¤itim de¤il, ezberci, halk›m›z›n
gerçe¤iyle, tarihiyle uyuflmayan bir e¤itim, gençleri
uyutmak için veriliyor. Ve gençlik h›zla yozlaflt›r›l›-
yor. Ben bu oyunun içerisinde olmad›m, olmam da.
Ve kendi istedi¤im e¤itim anlay›fl›yla da bana ö¤ret-
menlik yapt›rmazlard›. Üstelik halk›m›z›n mücade-
lesi benden daha zorlu, daha fazla zaman isteyen gö-
revlere at›lmam› bekliyordu. 

*

Ne iistedim?

Hayat›mda hiçbir zaman sadece kendini düflünen
bir insan olmad›m. ‹stedim ki yoksul çocuklar› da
güzel okullarda güzel bir e¤itim als›n, istedimki
memleketimizde insanlar açl›ktan ölmesin, istedim-
ki bu ülkenin çal›flanlar›, emeklileri güzel bir yaflam
standart›na kavuflsun. ‹stedimki tam ba¤›ms›z özgür
demokrasinin oldu¤u bir ülkede yaflayal›m. ‹ste-
dimki yoksulluk al›n yaz›m›z olmas›n. ‹stedimki ül-
kemizden kalkan ABD uçaklar› Irak’ta, Afganis-
tan’da çocuklar›n uykular›n› kana bulamas›n. ‹ste-
dimki vatanseverler F Tipi tecrit hücrelerinde katle-
dilmesin. Bu amaçlarla Devrimci Halk Kurtulufl
Partisi-Cephesi saflar›na kat›ld›m. Ve de mücadele
etmeye devam ediyorum. Ve mücadelemiz dünyan›n
en ücra köflesinde dahi açl›k ve zulüm bitinceye ka-
dar devam edecek. 

*

Niye bben?

Sizlere önceden bu gerçekleri anlatt›¤›mda "Ta-
mam do¤ru söylüyorsun ama b›rak baflkalar› yaps›n
sen yapma" demifltiniz. Ama olmuyor, herkesin bir
annesi babas›, kardeflleri var. Herkes "ana kuzusu".
Ben yapmasam, sen yapmasan kim yapacak? 

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
29 HHaziran -- 55 TTemmuz

Tarih yazanlar›n
kaleminden

F Tipleri’ne karfl› direnifl
bafllad›¤›nda TAYAD’l› Ai-
leler’in bafllatt›¤› ölüm
orucuna kat›ld›. Kardefli
Canan Kulaks›z da ayn›
süreçte ölüm orucuna
yatm›flt›. ‹ki kardefl pefl-
pefle flehit düfltüler; tari-
himizde bir ilk yaratt›lar.
Zehra Kulaks›z, Rize’de do¤du. ‹stanbul’da bü-
yüdü. Lise y›llar›nda mücadeleye kat›ld›.
1997’de ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat bölümüne
girerek mücadelesini ‹YÖ-DER içinde sürdürdü.
Gençlik örgütlenmesinde sorumluluklar üstlen-
di. 29 Haziran 2001’de ölümsüzleflti.

Hapishanelerde süren katliama
karfl›, Adalet Bakanl›¤›’na yönelik
giriflti¤i feda eylemi s›ras›nda,
ölüm mangalar› taraf›ndan katle-
dildi. Ardahan-Ç›ld›r’a ba¤l› Göl-
belen Köyü do¤umlu Eyüp Beyaz,
25 yafl›ndayd›. 1999'da ö¤renciy-
ken devrim mücadelesine kat›ld›.
KTÜ Giresun E¤itim Fakültesi’ni

bitirdikten sonra da halk›n›n ö¤retmeni olarak devam etti
kavgas›na. Gençlik örgütlenmesinde sorumluluklar üstlen-
di. Daha sonra askeri örgütlenmede istihdam edildi. Son
üstlendi¤i görevde, 1 Temmuz 2005’de cüretin, feda-
kârl›¤›n, adaletin ad› olarak ölümsüzleflti. 

EEyyüüpp BBEEYYAAZZ

Ali, lise y›llar›nda mü-
cadeleye kat›lm›fl ve
Bursa yüksek ö¤renim
gençli¤i içinde de mü-
cadelesini aktif olarak
sürdüren bir Devrimci
Solcu’ydu. Bursa’da 1 Temmuz 1979’da si-
vil faflistler taraf›ndan kurulan bir pusuda kat-
ledildi.

AAllii AArraapp ÜÜNNVVEERR

Temmuz 1978’de ‹s-
tanbul Kartal’da faflist-
ler taraf›ndan kurflunla-
narak katledildi.

MMuuaammmmeerr KKAARRAANN

960 ‹zmir do¤umlu Gökhan, Bor-
nova Yetifltirme Yurdu’nda kald›¤›
y›llarda mücadeleye ilk ad›mlar›n›
att›.  ‹zmir’de Devrimci Sol’un ilk
örgütleyicilerindendi. Gençlik ala-
n›nda sorumluluklar üstlendi. 12
Eylül döneminde tutsak düfltü.
‘86’da tahliye olduktan sonra
Devrimci ‹flçi Hareketi içinde mü-

cadeleye devam etti. 1993’te yeniden tutsak düfltü. Yine
direnifl saflar›ndayd›. 19 Aral›k katliam›ndan 5 gün önce
aln›na k›z›l band›n› takt›. Katliama, iktidar›n tahliye rüflve-
tine, d›flar›da da aln›ndaki k›z›l band› ç›karmayarak cevap
veren direniflçilerin ilk flehidi oldu. 4 Temmuz 2001’de
direnifl bayra¤›n› tafl›yarak ölümsüzleflti. 

2 Temmuz 1980’de ‹stanbul Topka-
p›’da “iflkencelere ve faflist teröre kar-
fl›” gerçeklefltirilen bir gösteride, yol-
dafllar›n›n güvenli¤ini sa¤lamakla gö-
revliydiler. Polisin gösteriye sald›rmas›
üzerine ç›kan çat›flmada Talip ve ‹bra-
him flehit düflerken, Yüksel a¤›r ya-
raland›; o da uzun süre komada kald›k-

tan sonra flehit düfltü. Üçü de Devrimci Sol'un militan kadrolar›ndand›. 

TTaalliipp GGÜÜLLDDAALL ‹‹bbrraahhiimm KKAARRAAKKUUfifi YYüükksseell KKAARRAANN

Bulgaristan halk›n›n, krall›¤a ve Al-
man faflizmine karfl› sürdürdü¤ü savafla
önderlik etti. 

Yaln›z Bulgaristan halk›n›n de¤il, dün-
ya halklar›n›n mücadelesinin önderlerin-
den biri de oldu. Bu vasf›n›n sonucunda
1935’te Komintern’in Genel Sekreterli-
¤i’ne seçildi. 1945’te onun önderli¤indeki Vatan Cephesi, Bulgaristan’da
iktidar› ele geçirdi. Sosyalizmin inflas›n›n baflkan› olarak görevlerini sür-
dürdü. Dimitrov, 2 Temmuz 1949’da muzaffer bir devrimci olarak
ölümsüzleflti. 

Georgi DİMİTROV

GGöökkhhaann ÖÖZZOOCCAAKK ZZeehhrraa KKUULLAAKKSSIIZZ
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Türkiye halk›n›n bir
k›sm›n› ““ssöözzddee vvaattaann--

ddaaflfl”” ilan eden, halk›n bir
k›sm›n› öteki k›sm›na karfl›
““kkiittlleesseell rreefflleekkss”” göster-
meye ça¤›ran politika,
halklar› birbirine düflürmenin zemi-
nini haz›rlamaktad›r. Bunun baflka
bir anlam›, baflka bir izah› yoktur.
‹flbirlikçi ordu, düzeniçi iktidar›n›,
Türkiye Kürdistan› üzerindeki ilha-
k› ve düzenin bekas›n›, bu tehlikeli
politikayla sürdürmeye yönelmifltir. 

Genelkurmay taraf›ndan “kitle-
sel refleks” olarak formüle edi-

len politika, denilebilir ki, linç poli-
tikas›n›n bir ileriki safhas›d›r. Linç
politikas›, özellikle son iki y›ld›r
uygulanan gündemdeydi zaten ve
esas olarak “kontrollü” olarak uy-
gulanm›flt›r. Linç güruhu bir nokta-
ya kadar serbest b›rak›lm›fl, bir nok-
tada ise, duruma müdahale edilmifl-
tir. Fakat linç politikas›yla oynamak
ateflle oynamakt›r ve bu politikaya
baflvuranlar, denetimin sonuna ka-
dar ellerinde olaca¤›ndan asla emin
olamazlar. Genelkurmay, linç politi-
kas›n›n mevcut düzeyiyle gerek
Kürt milliyetçi hareketini, gerekse
de devrimci hareketi sindirmekte
yetersiz kald›¤›n› tespit edip, çok
daha aç›k bir biçimde Kürt-Türk ça-
t›flmas›n›n k›flk›rt›c›l›¤›n› yapmaya
bafllad›. Bu oyunu bozmak, k›flk›rt-
man›n karfl›s›na halklar›n birlik ve
mücadele barikat›n› örmek, elimiz-
dedir.   

Genelkurmay’›n “Kürt-Türk ça-
t›flmas›” oyununu bozmak, bü-

yük düflünmeyi, sorumlu davranma-
y›, bencillikten ve benmerkezcilik-
ten uzak davranmay› gerekli k›lar.
Tüm devrimci demokratik örgütler,
kurumlar, böyle düflünmeli ve hare-
ket etmelidir. Halk›m›za örnek ola-
caksak, bunu yapmal›y›z. Halklara
birlik ve kardefllik ça¤r›s› yapanlar,
bunu kendi pratiklerinde somutla-
mal›d›rlar. E¤er önüne geçmeye ça-
l›flt›¤›m›z tehlike çeflitli milliyetler-
den halk›m›z aras›nda bir “iç çat›fl-
ma” ise, bunu somut olarak göster-

mek, her zamankinden daha zorun-
ludur. Genelkurmay’›n kendine ye-
deklemeye çal›flt›¤› Türk halk›na ve
seferberlik ça¤r›s›n›n hedefindeki
Kürt halk›na, karfl› karfl›ya olunan
tehlikeyi tüm boyutlar›yla anlatabil-
meliyiz. Bunun için de tüm devrim-
ci, demokrat, ilerici kesimlerin bir-
likte yürütece¤i yayg›n bir çal›flma-
ya ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r. Genifl kit-
lelere, böyle bir çat›flmadan kimin
ne kazan›p kimin ne kaybedece¤ini
anlatabilmeliyiz. 

Türk-Kürt çat›flmas› kimi sevin-
dirir, kimi üzer? Halklar›n tari-

hinde bunun cevab› var. Balkan-
lar’da ne oldu ve kim kazand›?
Kongo’da ne oldu ve kim kazand›?
Ruanda’da ne oldu ve kim kazand›?
Birileri kazan›rken, milyonlarca
Slav, Kongolu ve Ruandal› öldü.
Ölenler, ayr› uluslardan, ayr› kabile-
lerden, ayr› dinlerdendiler; fakat sa-
vafllar› asl›nda birbirleriyle de¤ildi.
Yugoslavya’da S›rplar’› k›flk›rtan
da, Kosova’da kontra örgütlerini
kurup silahland›ran da, emperyalist-
lerdi. Ruanda’da Tutsiler’i flu em-
peryalist tekeller, Hutular› bu em-
peryalist tekeller destekliyordu. Ki-
misi, Tutsiler’in yaflad›¤› bölgedeki
yeralt› madenlerinin peflindeydi, ki-
misi Hutular arac›l›¤›yla bölgenin
stratejik noktalar›na el koyacakt›.
Evet, yans›y›fl› bu kadar ç›plak ol-
masa da, halklar›n birbirine k›rd›r›l-
d›¤› bu çat›flmalar›n temelinde iflte
bu emperyalist ç›karlar vard›.

Kürt ve Türk halk›n› birbirine
karfl› k›flk›rtan tüm flovenist po-

litikalar›n arkas›nda da yine sömürü
ç›karlar› oldu¤u tart›flmas›zd›r.
Böyle bir çat›flmada emperyalistler,
iflbirlikçileri, faflistler, flovenistler
kazanacak ve onlar sevinecekler.
Her fleyden önce, iki halk›n birleflip

emperyalizme ve oligarfliye karfl›
mücadele etmesi yyeerriinnee, birbirlerini
yemeleri, eeggeemmeennlleerriinn eenn bbüüyyüükk
kkaazzaanncc›› ve halklar›n en büyük kay-
b›d›r. 

Oligarfli, 80 y›ld›r asimilasyon,
katliam politikalar›n›, flovenist

k›flk›rtmalar› sürdürmesine ra¤men,
milliyetçilik hem Türk, hem Kürt
halk›n› çeflitli biçimlerde etkisi alt›-
na almas›na ra¤men, Kürt ve Türk
halk› birbiriyle çat›flmad›; bu iki
halk›n birbirine güveni ve kardeflli-
¤inin zeminidir. ‹ki halk›n birbirine
düflürülmeye çal›fl›lmas›na karfl› ba-
z›lar› “Kurtulufl Savafl›”ndaki bir-
likteli¤e at›f yap›yor. Do¤rudur,
Kurtulufl Savafl›’nda emperyalizme
karfl› birlikte savaflm›fl olmak, bü-
yük bir birlik-kardefllik zeminidir.
Ama herkes bilmelidir ki, bu, tek
bafl›na çat›flmay› önlemeye yetmez.
1990’l› y›llar boyunca Yugoslav-
ya’da birbirlerini k›ran halklar, çok
de¤il, 40 y›l önce, Naziler’e karfl›
birlikte direnmifl, çeflitli uluslardan
Partizanlar da¤larda birlikte savafl-
m›fl, zaferi birlikte kazanm›fllard›.
Kürt ve Türk halk› tüm k›flk›rtmala-
ra ra¤men, bugüne kadar nas›l birbi-
riyle çat›flmad›ysa, bundan sonra da
çat›flmamal›d›r. Kuflkusuz, bunu,
sadece dilemek yetmeyecektir. Bu-
nu biliyoruz. Genelkurmay’›n, oli-
garflinin politikalar›n›n karfl›s›na so-
mut örgütlenmeler ve somut eylem-
lerle ç›kmak zorunday›z. Çünkü,
oligarfli ve özel olarak da Genelkur-
may, bu çat›flmay› hergün daha faz-
la “ihtimal dahiline” getiren politi-
kalar uygulamaya devam ediyor.    

Asl›nda egemen s›n›flar aç›s›ndan
““bbööllüüpp ppaarrççaallaammaa””n›n s›n›r› yok.
Bunu emperyalizmin tüm toplumla-
r›, uluslar› ve halklar›, s›n›flar›
““aattoommiizzee eettmmee””ssii diye de adland›-
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Türk-Kürt Çat›flmas›ndan
Kimler Kazançl› Ç›kar?



rabiliriz. Halk› Türk ve Kürt diye
bölüyor... Yetiyor mu, hay›r, Kürt’ü
de kendi içinde bölmeye çal›fl›yor.
Türk’ü de kendi içinde bölüyor, bir-
birine düflürüyor. Hat›rlayal›m;
ABD emperyalizmi Vietnam direni-
fli karfl›s›nda çaresiz kald›¤›nda sa-
vafl› “VViieettnnaammll››llaaflfltt››rrmmaakk” politi-
kas›n› yürürlü¤e koymufltu. “Viet-
naml›laflt›rmak” diye formüle ettik-
leri, VViieettnnaammll››’’yy›› VViieettnnaammll››’’yyaa
kk››rrdd››rrmmaakk demekti. Ayn› fley
ülkemizde uygulanmad› m›?
Kürt halk›n›n mücadelesini bas-
t›rmak için Kürt’ü Kürt’e k›r-
d›rma politikas›n› yürürlü¤e
koydular. Koruculuk politikas›
“savafl› Kürdistanl›laflt›rma”n›n
ifadesiydi. K›sacas› fludur; ege-
men s›n›flar, toplumlar› son bi-
reyine, ““aattoommllaarr››nnaa”” kadar
bölmek isterler. Toplumlar bi-
reycilefltirilerek, flovenizmin
esiri haline getirilerek bir kez
bölündü¤ünde, art›k egemenle-
rin ifli kolayd›r; art›k o toplumu
oluflturan bireyleri, ulusal, dini
topluluklar› birbirine karfl› k›fl-
k›rtmak, birbirine karfl› kullan-
mak, mümkün hale gelmifltir. 

S›rplar H›rvatlar’a karfl›, H›r-
vatlar Boflnaklar’a karfl›,

Boflnaklar S›rplar’a, Slovenler
di¤erlerine karfl›... Böyle zincir-
leme uzay›p gidiyordu Yugoslav-
ya’daki iç çat›flma. Biter mi, hay›r
bitmez. Milliyetçilik, yeni bölün-
meler, yeni düflmanl›klar üretmeye
devam eder. Ülkemiz gibi, kimileri-
nin ““mmoozzaaiikk”” diye adland›rd›¤› çe-
flitli milliyetlerden halklar›n yaflad›-
¤› bir ülkede, çat›flma, Kürt-Türk
çat›flmas› olarak da kalamaz. Çat›fl-
ma, LLaazzllaarr’’››,, ÇÇeerrkkeezzlleerr’’ii,, GGüürrccüü--
lleerr’’ii,, AArraappllaarr’’››,, BBooflflnnaakkllaarr’’››,, vel-
has›l her kesimi bir flekilde içine çe-
ker. Kim kimin yan›nda olur, kim
kimin karfl›s›nda savafl›r, bunu da
bugünden kimse kestiremez. 

Biz bütün iç savafllara karfl› de¤i-
liz. Ezilenlerin egemenlere,

halklar›n oligarfliye karfl› verece¤i
iç savafl, sonunda kurtulufl olan bir

savaflt›r. Önünde sonunda halklar›n
kazanaca¤› bir savaflt›r. Fakat Ge-
nelkurmay’›n k›flk›rtt›¤› bir “Kürt-
Türk” iç savafl›, ülkenin egemenle-
riyle ezilenleri aras›ndaki bir savafl
olmayacak. Bu iç savafl, emperya-
lizme karfl› ba¤›ms›zl›k yanl›lar›yla
iflbirlikçiler aras›ndaki bir iç savafl
olmayacak. Bu iç savafl, ilerici güç-
lerle gericiler aras›ndaki bir iç savafl
da olmayacak. S›n›fsal ve sosyal ze-

mindeki bu türden iç savafllar, he-
men her ülkenin tarihinde vard›r ve
bu iç savafllar, bir anlam›yla tarihsel
ilerlemenin zeminidirler. Bu tür iç
savafllarda dökülen kan, bir yan›yla
toplumsal ilerlemenin tarihsel fatu-
ras›d›r. Ama Kürtler ve Türkler ara-
s›ndaki bir “iç savafl”›n bunlarla
hiçbir benzerli¤i olmayacak. Kürt-
ler-Türkler aras›ndaki “iç savafl”›n
tarihi ilerletmek anlam›nda hiçbir
olumlu rolü olmayacak. Bu savaflta
dökülen kan, halklar›n ç›karlar› u¤-
runa dökülmüfl olmayacak.  

Halklar›n birbirine k›rd›r›ld›¤›
savafllar›n hiçbirini, birbirini

k›ran taraflardan biri kazanmam›fl-
t›r. Bu tür savafllar›n tek kazanan›
vard›r: Emperyalizm. 

Bosna-Hersek’te savafl sürerken,
S›rplar, müslüman Boflnaklar’›

topraklar›ndan sürüyorlard›. Milli-
yetçilikle gözleri körleflen S›rplar,
böylelikle savafl› kazanacaklar›n›
sand›lar. Evet, Boflnaklar kaybedi-
yorlard›. Canlar›n› kaybediyor, top-
raklar›n› kaybediyorlard›. Ama ka-
zanan S›rplar da de¤ildi. Boflnaklar’›
katlederek savafl› bitirdikleri nokta-
da, S›rplar, “ba¤›ms›z, özgür bir

S›rbistan”›n de¤il, emperyaliz-
me tam ba¤›ml› bir S›rbistan’›n
sahibiydiler art›k. Ve emperya-
lizm o S›rbistan üzerinde daha
çok oyunlar oynayacakt›. Böl-
parçala-yönet politikalar›yla üüçç
ddeevvlleetttteenn (Yugoslavya, Çekos-
lavakya, SSCB) 2233 ddeevvlleett ç›ka-
r›ld›; flimdi hepsi güçsüz, hepsi
kendine yetersiz ve emperyaliz-
me muhtaç, ba¤›ml› durumda-
lar. Halklar›n kan› ise döküldü-
¤üyle kald›. 

Halklar›n birbirini k›rmas›-
n›n tarihi, siyasi, sosyal

sonuçlar› iflte bu kadar aç›kt›r.
Böyle bir iç çat›flmada kaybe-
den Kürt ve Türk halk› olacak-
t›r. Buna hiç flüphe yoktur. Öy-
leyse, Kürt ve Türk halk›na ve
halklar›m›z›n öncüsü, çeflitli
halk kesimlerinin örgütü ve

temsilcisi olma iddias›ndaki tüm
kurumlara düflen görev, bunu önle-
mek için var gücümüzle çal›flmak-
t›r. Genelkurmay “kitlesel refleks”
ça¤r›lar› yap›yor, çeflitli politikalar
yürürlü¤e koyuyor; ama Genelkur-
may’›n gücü kadr-i mutlak de¤ildir.
Genelkurmay böyle bir ça¤r› yapt›
diye, Kürt-Türk çat›flmas› ç›kmas›
da mutlak olamaz, kader gibi kabul
edilemez. Türkiye halklar›n›n ve
Türkiye solunun bunu önleyebile-
cek gücü, imkanlar› vard›r. Mesele-
miz, bu sorumlulukla ortaya ç›k-
makt›r. Sürecin nelere gebe oldu¤u-
nun ay›rd›nda olmakt›r. Her milli-
yetten halklar ve tüm ilerici sol
güçler olarak, birlik ve kardeflli¤i,
eylemde ve örgütlenmede somutla-
mal›y›z.
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Genelkurmay’›n, oligar-
flinin politikalar›n›n karfl›-
s›na somut örgütlenmeler
ve somut eylemlerle ç›k-
mak zorunday›z. Çünkü,
oligarfli ve özel olarak da
Genelkurmay, bu çat›flma-
y› hergün daha fazla “ihti-
mal dahiline” getiren poli-
tikalar uygulamaya devam

ediyor.



““TTüürrkk SSiillaahhll›› KKuuvvvveettlleerriinniinn
bbeekklleennttiissii;; bbuu ttüürr tteerröörr oollaayyllaarr››nnaa
kkaarrflfl››,, yyüüccee TTüürrkk mmiilllleettiinniinn kkiittlleesseell
kkaarrflfl›› kkooyymmaa rreefflleekkssiinnii ggöösstteerrmmeessii--
ddiirr..””

Genelkurmay 8 Haziran’da yap-
t›¤› aç›klamada böyle diyordu. 

Bu ça¤r›n›n halklar› birbirine
düflmanlaflt›rmak, Kürt-Türk çat›fl-
mas› yaratmak, sokak linçlerini
yayg›nlaflt›rmak anlam›na geldi¤ini
geçen haftaki say›m›zda belirtmifl-
tik. 

fiovenizmi körükleyen ve linç
güruhuna, faflist, ›rkç› kesimlere ce-
saret veren Genelkurmay’›n aç›kla-
mas›n›n ard›ndan Kürtler’e düfl-
manl›k daha aleni flekilde kendini
göstermeye bafllad›. Sadece bir haf-
ta içinde yaflanan olaylar, bu aç›kla-
man›n nas›l bir ortam yaratt›¤›n› an-
latmaya yeterlidir. 

11Linççiler Erzincan’da
hastane yyakt›

Erzincan’›n Ça¤layan Beldesi’n-
de 18 Haziran günü devlet güçleri
ile girdi¤i çat›flma sonucu yaral›
olarak ele geçirilen HPG gerillas›,
faflist güruh taraf›ndan linç edilmek
istendi. 

MHP’li olduklar› belirtilen sal-
d›rgan güruh, gerillan›n hastaneye
kald›r›ld›¤› s›rada ambulans› durdu-
rarak içinden gerillay› almaya çal›fl-
t›. Tüm linç giriflimlerinde oldu¤u
gibi asker ve polisler linççilere “ri-
cac›” olurken, sald›r› bununla s›n›r-

l› kalmad›.

A m b u -
lans›n hasta-
neye ulafl-
mas›n›n ar-
d›ndan da,
gördükler i
hoflgörüden
cüret alan

faflist güruh bu kez hastaneyi bast›.
Yaral› gerillan›n bulundu¤unu dü-
flündükleri hastane odas›n› pencere-
sinden tutuflturarak D‹R‹ D‹R‹
YAKMAYA çal›flan faflistlere bura-
da da müdahale olmad›. 

Çünkü onlar en üst düzeyde s›rt-
lar›n› Genelkurmay’a dayam›fllard›.
“Refleks” gösteriyorlar, silahl› kuv-
vetlerin beklentisini yerine getiri-
yorlard›. 

Ahlâks›zl›k dibe vurmufltu. Ya-
ral› birini linç etmek, hastaneyi yak-
mak, generallerin destekçilerinin
kimler oldu¤unu aç›kça gösteriyor-
du.

Aç›kça suç iflleyen, hastane ya-
kan, linç yapmak isteyen güruh, an-
cak jandarma komutan›n›n “teröris-
ti baflka hastaneye kald›rd›k” aç›k-
lamas› ile lütfen da¤›ld›lar.  

2Devletin vvalisini llinç
kesmedi ‘‘balta’ önerdi

Son y›llarda körüklenen milli-
yetçilik, generallerin marifetiyle
yükseltilen “terörizm” propaganda-
s› öylesine beyinlere ifllemifl, düzen
partilerin devletin yöneticilerine ka-
dar oligarflik düzenin her kademe-
sinde öylesine bir hava yaratm›flt›

ki; en flovenist
biziz yar›fl› bafl-
lad›. Düzen
partileri bunun-
la oy toplamaya
çal›fl›rken, dev-

let görevlileri de yükselmenin yolu-
nu, en flovenistliklerini ispatlamakta
buluyorlar. 

Bunun bir örne¤i Elaz›¤’da ya-
fland›. Elaz›¤ Valisi Muammer Mufl-
mal, bir has-
tanenin Acil
Servis bölü-
münün aç›l›-
fl›nda, ““TTeerröö--
rriissttlleerrii bbaall--
ttaayyllaa kkeess--
mmeezzsseenniizz oonn--
llaarr ssiizzii kkeesseerr,,
bbuulldduunn mmuu kkeesseecceekkssiinn”” diye ko-
nufltu. 

Genelkurmay’›n “biz demokra-
tik gösteri ça¤r›s› yapt›k” k›v›rtma-
s›n›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n› iyi bi-
len vali, esas olarak devletin istedi-
¤i refleksi Türkçe’ye çeviriyor. 

Düflünün bu vali o kentte devle-
tin temsilcisi. Elaz›¤’da insanlar›n
can, mal güvenli¤i, huzuru ondan
soruluyor. Elinde baltayla adam
do¤ramaya ç›kan bir vali kimin gü-
venli¤ini sa¤layabilir! 

Kürtler’in yo¤un olarak yaflad›¤›
bir kentte Kürt sorununu elinde bal-
tayla çözmeye kalkan bir valinin
yönetti¤i kentte, linçlerin, cinayet-
lerin yaflanmas› kadar do¤al bir fley
olabilir mi? Gözü dönmüflçesine,
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Genelkurmay’›n “Refleks” Ça¤r›s›na 
Güruh Linçle, Vali Baltayla Cevap Verdi

LLiinnççççiilleerrddeenn EErrdduu¤¤rruull’’aa TTeehhddiitt
Linç giriflimlerinde dönüm noktas› olan Trabzon’da faflist güruhun linç

sald›r›s›na maruz kalan TAYAD’l› Zeynep Erdu¤rul, flimdi de telefonla teh-
dit edilmeye baflland›. 14 Haziran gününden itibaren ahlâks›z tehdit tele-
fonlar› alan Zeynep Erdu¤rul, 18 Haziran’da Trabzon Cumhuriyet Savc›l›-
¤›’nda suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “... beni bu flekilde ta-
kip edip tehdit edebilecek tan›d›¤›m sadece Trabzon Emniyet Mü-
dürlü¤ü Siyasi fiube Polisleri ve onlara çal›flan Erhan TUNCEL
gibi kiflilikler vard›r” diyen Erdu¤rul, daha önce gözalt›nda po-
lisin tehdit etti¤ini de kaydetti. Erdu¤rul bafl›na geleceklerden
Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü’nü sorumlu tuttu¤unu beyan etti.

Trabzon Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i de yapt›¤›
aç›klama ile, duyarl›l›k ça¤r›s›nda bulundu. 



bütün ahlâk, insanl›k kaidelerini bir
yana b›rakarak hastane yakan gü-
ruhla ayn› zihniyeti tafl›yan vali, b›-
rak›n Kürt’ün haklar› oldu¤unu ka-
bul etmeyi, onu insan olarak görmü-
yor. Ortaça¤’›n en vahfli yöntemle-
riyle kesmekten sözetti¤i adeta or-
mandaki a¤aç!

Ama o yaln›z de¤il; Trabzon’dan
Sakarya’ya her yerde bu zihniyete
sahip valiler yönetiyor. Linççiler
bunlardan cüret al›yorlar. 

Devletin e¤itip eline yetkiyi ver-
di¤i valinin zihniyetindeki güruh in-
sanlar› diri diri yakabiliyor, domuz
ba¤lar›yla ba¤lay›p kesip-biçiyor,
ölüm evlerini yarat›yor...

Kendinden olmayana yaflam
hakk› tan›mayan vali bir istisna de-
¤ildir. Bir y›l ABD’de e¤itim görüp,
Milli Güvenlik Akademisi’nin tez-
gah›ndan geçtikten sonra vali olarak
atanan Muflmal’lar› her yerde göre-
bilirsiniz. Onu bu devlet e¤itti. Da¤-
larda gerilla cesetlerini parçalay›p
kesik bafllarla poz veren özel timler
hangi kültürü, ahlâk› temsil ediyor-
sa, eli baltal› vali de ayn› ahlâk›,
kültürü temsil ediyor. 

33‘Sözde vvatandafl’
iddianame ooldu!

Genelkurmay Baflkanl›¤›’ndan
2005 y›l› Newroz kutlamalar›nda
Mersin’de yaflanan bayrak provo-
kasyonuna iliflkin yap›lan aç›klama-
da, ilk kez aç›kça
halk›n bir kesimi, da-
ha aç›kças› Kürtler
‘sözde vatandafl’ ilan
edilmiflti. Yine Ge-
nelkurmay’›n son
aç›klamalar›ndan bi-
rinde de, “ne mutlu
Türküm” demeyenler
“düflman”  olarak ta-
n›mlanm›fl ve onlara
karfl› savafl›n ilele-
bet sürece¤i ilan
edilmiflti.

Tekirda¤’da bir
savc›, devletin res-
mi bak›fl aç›s›n› id-

dianameye geçirerek, Kürt halk›n›
‘sözde Kürt halk›’ olarak tan›mlad›.

Tekirda¤ F Tipi Cezaevi’nde bu-
lunan Fuat Parlak adl› tutuklu hak-
k›nda iddianame haz›rlayan Tekir-
da¤ Cumhuriyet Savc›s› Tamer Ari-
fo¤lu, iddianamede ‘sözde Kürt hal-
k›’ ifadesini kullanarak Kürtler’i
yok sayd›. ‹ddianamede flu ifadelere
yer verildi: 

“Her ne kadar flüpheli, söz ko-
nusu kelimeyi bir hitap flekli olarak
kulland›¤›n›, Abdullah Öcalan’›
sözde Kürt halk›n›n önderi olarak
kabul etti¤ini beyan etmifl ise de
mahkumiyet karar›n›n kesinleflti¤i
böyle bir flahsa ‘say›n, önder’ flek-
linde söylemde bulunman›n basit
bir hitap flekli de¤il, flüphelinin de
ayn› örgüte üye olmaktan tutuk-
lu/hükümlü olmas› göz önüne al›n-
d›¤› övücü ve yüceltici mahiyette
kullan›ld›¤› kanaatine var›lm›flt›r. ”

Geçen y›l da Diyarbak›r Cumhu-
riyet Savc›s› Muammer Özcan,
‘PKK lehine slogan att›¤›’ gerekçe-
si ile gözalt›na al›nan bir kifli hak-
k›nda haz›rlad›¤› iddianamede,
“sözde Kürt halk›” ifadesini kullan-
m›flt›. 

Oligarflinin y›llarca sürdürdü¤ü,
“Kürt yok, karda yürürken ‘kart-
kurt sesi ç›karan da¤ Türkleri var”
anlay›fl›n›n de¤iflik biçimlerde teza-
hürüdür bunlar. Kürt kimli¤ini inkâ-
r›n devletin resmi belgelerine bu fle-
kilde geçirilmesi bir hata de¤il, ak-
sine bu savc›lar devletin resmi poli-

tikas›na gö-
re flekillen-
mifltir ve
bunun gere-
¤ini yerine
getirmekte-
dirler. 

Son sü-
reçte flove-
nizmin kö-
rüklenme-
si ise, daha
da perva-
s›zlaflma-
lar›n› be-
raberinde
getiriyor.
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n ‘VATANDAfi TTÜRKÇE
KONUfi!’ GÜNLER‹ Siliv-
ri’ye ba¤l› Selimpafla’da çal›flan
dört inflaat iflçisi, lokantada aralar›n-
da Kürtçe konufltuklar› için polis ta-
raf›ndan tehdit edildi. D‹HA’n›n ha-
berine göre; Kürtçe konufltuklar›
için tehdit ve hakarete maruz kalan
iflçilerin Silivri’yi terk etmesini iste-
yen polisler, ““KKüürrttççee kkoonnuuflflaannllaarr
TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurriiyyeettii’’nniinn vvaattaannddaa--
flfl›› ddee¤¤iillddiirr”” dediler... Irkç›l›¤›n do-
ru¤a ulaflt›¤›, az›nl›klar› sürmek için
yollar›n arand›¤› 1930’lu y›llarda
düzenlenen “vatandafl Türkçe ko-
nufl” kampanyalar› baflka biçimlerde
sürüyor.

n KATL‹AM EELEfiT‹R‹-
S‹NE CCEZA! F Tipi hapishane-
lerde yap›lan 19 Aral›k Katliam›’n›
elefltiren ‹HD Adana fiube Baflkan›
Ethem Aç›kal›n ve yöneticiler Hüse-
yin Beyaz ile Mustafa Balçiçek hak-
k›nda “suç ve suçluyu övdükleri”
gerekçesiyle aç›lan dava sonuçlan-
d›. Katliamc›lar›n halen yarg›lanma-
d›¤› olay› elefltirmenin bedeli ola-
rak, ‹nsan Haklar› Derne¤i yönetici-
lerine 2 y›l 8 ay hapis cezas› verildi. 

n KATL‹AM SSERBEST
PROTESTO YYASAK Diyar-
bak›r’da 28-31 Mart tarihinde yafla-
nan 14 kiflinin ölümüne neden olan
katliam› protesto etmek için ‹z-
mir’de yap›lan bas›n aç›klamas›na
kat›lanlar hakk›nda, dava aç›ld›. Kü-
çük çocuklar›n da kurflunland›¤›
katliam› k›nad›klar› için ‘Suç ve
suçluyu övmek, örgüt propagandas›
yapmak’la suçlanan demokratik kit-
le örgütü yöneticileri ilk duruflmala-
r›na geçen hafta ç›kt›lar. 

n GÖZALTINDA B‹R
ÖLÜM DDAHA ‹stanbul’da ara-
ba h›rs›zl›¤› suçlamas› ile 16 Hazi-
ran’da gözalt›na al›nan Mustafa
Gökçe, ayn› gün “rahats›zlanarak”
kald›r›ld›¤› hastanede öldü. Polis
her zamanki gibi inkâr ederken, ya-
k›nlar› Gökçe’nin gördü¤ü iflkence-
ler sonucu öldü¤ünü söylediler.

KISA KISA HABERLER

Oligarflinin vvalisi, ssavc›s›,
generalleri vve ››rkç› ffaflist ggü-

ruh hhalklar› bbirbirine kk›r-
d›rmak iistiyor, bbiz hhalklar›n

kardeflli¤ini ssavunuyoruz



Genelkurmay’›n Kürt halk›n› he-
def gösteren, Türk-Kürt çat›flmas›-
n›, iç savafl› körükleyen aç›klamas›,
devrimci, demokratik kurumlar ta-
raf›ndan protesto ediliyor. Genel-
kurmay’›n oyununu bozma hedefiy-
le biraraya gelen kurumlar, Kürt
Halk›na Özgürlük talebini dile geti-
rirken, oligarflinin k›flk›rtmalar›na
ve bu oyuna gelinmemesine dikkat
çekiyorlar. 

Kürt halk›n›n özgürlü¤ü 
AKP’nin polisini korkuttu

Bu eylemlerden biri 16 Haziran’-
da Taksim Tramvay Dura¤›’ndayd›.

Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
Mücadele Birli¤i, ESP, Ürün, Dev-
rimci Hareket, TÖP, Al›nteri, BDSP,
DHP, EHP, HKM, SDP üyelerinin
yapmak istedikleri aç›klamada, po-
lis “Kürt Halk›na Özgürlük” talebi
içeren pankart›n aç›lmas›na müda-
hale etti.

“K›flk›rtmalara Provokasyonlara
Linçlere Katliamlara Son Kürt Hal-
k›na Özgürlük” yaz›l› pankart›n ve
“Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i, Kah-
rolsun MGK, Yaflas›n Halklar›n
Mücadele Birli¤i, Biji Bratiya Ge-
lan” yaz›l› dövizlerin aç›ld›¤› eylem
alk›fllar ve sloganlarla bafllad›. Ey-
lem öncesi polisle yap›lan görüflme-
lerde pankart sloganlar›na itiraz› ol-
mayan polis, “Kürt halk› esir de¤il,
bu nedenle böyle bir pankart› aça-
mazs›n›z, Kürt Halk›na Özgürlük
diyemezsiniz” diyerek, eylemin bi-
tirilmesini istedi.

Yasalarla, polis yetkileri ile ilgi-
si olmayan, tamamen ideolojik bir
tutumla “Kürt halk› esir de¤il” gibi
demagojilere giren polisin iste¤i el-
bette yerine getirilemezdi. Polisin
pankart› alma giriflimi sloganlarla
cevapland›. Ard›ndan joplarla, tek-

me ve
yumruklar-
la sald›r›ya
geçen po-
lis, üçü
s o s y a l i s t
bas›n çal›-
flan› olmak

üzere 37 kifliyi yerlerde sürükleye-
rek gözalt›na ald›.

Yaflanan sald›r› ayn› gün kurum-
lar taraf›ndan ‹nsan Haklar› Derne-
¤i'nde yap›lan bas›n toplant›s› ile
protesto edildi. 

Eyleme kat›lan kurum ve partiler
ad›na aç›klamay› yapan, HÖC Tem-
silcisi Eyüp Bafl, Genelkurmay’›n
Kürt halk›n› ve en genelde kendile-
ri gibi düflünmeyen tüm halk› "söz-
de vatandafl" ilan etmesi ile baflla-
yan süreci hat›rlatarak, Genelkur-
may'›n yapt›¤› son aç›klamas› ile sa-
dece askeri düzeyde bir sald›r›n›n
de¤il, yasalarla, kurumlarla ve flo-
venizmin etkisi alt›ndaki kitlelerin
seferber edilmesiyle sald›r›lar›n t›r-
mand›r›lmak istendi¤ini ifade etti.
Taksim’deki sald›r›n›n k›nand›¤›
aç›klamada, terör demagojileriyle
yap›lan k›flk›rtmalara gelinmemesi
ve Genelkurmay'›n ça¤r›s› üzerine
Ça¤layan'da yap›lacak olan "sessiz
m i t i n g e "
kat›l›nma-
mas› ça¤r›-
s› yap›ld›. 

T e m e l
Haklar Fe-
derasyonu
ise yapt›¤›
yaz›l› aç›k-
lama ile,
s a l d › r › y ›
protesto et-
ti. Kürt
H a l k › n a
Özgür lük

slogan›n›n polisi niye bu kadar ra-
hats›z etti¤ini soran Temel Haklar
Federasyonu, Genelkurmay aç›kla-
mas› ve devam›ndaki geliflmelerle
Kürt halk›na yönelik sald›r›lara ye-
ni bir boyut kazand›r›ld›¤›na dikkat
çekti. 

Yaflas›n halklar›n 
kardeflli¤i

Genelkurmay’›n aç›kla-
mas›na karfl› eylem yap›lan
yerlerden biri de Adana oldu.

13 Haziran’da ‹nönü Par-
k›’nda biraraya gelen Haklar
ve Özgürlükler Cephesi üye-

leri, “Kürt ve Türk Halk› Kardefltir,
K›flk›rtmalara Son” pankart› ve
“Kürt Halk›na Özgürlük” yaz›l› dö-
vizler açt›lar. 

Adana HÖC ad›na aç›klamay›
yapan Mehmet B›ld›rc›n, s›n›ra ya-
p›lan y›¤›na¤›, “geçici güvenlik böl-
gesi” ilan›n› ve Genelkurmay’›n
“refleks” ça¤r›s›n› hat›rlatarak,
Türk halk›na seslendi. “Genelkur-
may’›n ça¤r›s›na kulak vermeyin.
Terör demagojisine kanmay›n. Çün-
kü terör de¤il haklar›n› isteyen
halklar›n sindirilmesidir. Hangi ge-
rekçeyle hangi biçimde olursa olsun
Genelkurmay ça¤r›s›na verilecek
destek katliam ve linç operasyonla-
r›na destek vermektir” diyen B›ld›r-
c›n, çözümün halklar›n tüm ulusal
haklar›n›n tan›nmas›nda oldu¤unu
kaydetti. 

Adana’daki bir baflka eylem ise,
yine ‹nönü Park›'nda 18 Haziran’da
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‘Kürt Halk›na 
Özgürlük!’

AAKKPP’’nniinn ppoolliissii,, hhaallkkllaarr››nn kkaarr--
ddeeflflllii¤¤iinnii ssaavvuunnaannllaarraa ssaalldd››rrdd››..
AAKKPP ggeerrççeekktteenn GGeenneellkkuurrmmaa--
yy’’››nn ““kkiittlleesseell rreefflleekkss”” ççaa¤¤rr››ss››nnaa
kkaarrflfl›› mm››?? BBuu kk››flflkk››rrttmmaallaarraa kkaarr--
flfl›› hhaallkk›› uuyyaarrmmaakk iisstteeyyeenn ddeevv--
rriimmccii,, ddeemmookkrraattiikk kkuurruummllaarraa
yyöönneelliikk ssaalldd››rrggaannll››¤¤››,, KKüürrtt hhaallkk››--
nn››nn öözzggüürrllüü¤¤üünnddeenn dduuyydduu¤¤uu
kkoorrkkuu;; aassll››nnddaa oonnuunn kkaarrflfl››ttll››¤¤››--
nn››nn,, ssaaddeeccee kkoollttuu¤¤uuyyllaa iillggiillii ooll--
dduu¤¤uunnuu,, GGeenneellkkuurrmmaayy’’››nn iikkttii--
ddaarr››nn›› tteehhddiitt eettmmeessiinnddeenn rraahhaatt--
ss››zzll››kk dduuyydduu¤¤uunnuu ggöösstteerriiyyoorr..



yap›ld›. Al›nteri, ÇHKM, Partizan,
Devrimci Yaflam, DHP, ‹flçi Müca-
delesi, ESP ve Haklar ve Özgürlük-
ler Cephesi taraf›ndan yap›lan ey-
lemde, "Irkç›l›¤a ve Faflizme Karfl›
Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i" pan-
kart› aç›l›rken, Mehmet B›ld›rc›n
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Kürt
halk› üzerindeki artan bask›lara son
verilmesi istendi. Taksim’deki sal-
d›r›n›n da k›nand›¤› aç›klamada,
“Hiçbir politika halklar› birbirine
düflüremeyecek, devrimcileri, de-
mokratlar› sindiremeyecektir. Zul-
me karfl› direnmek meflrudur. Dire-
nece¤iz. Bu politikay› hayata geçir-
meye çal›flanlar bunun a¤›rl›¤› al-
t›nda ezileceklerdir" denildi. 

Bursa Temel Haklar Derne¤i
üyeleri de 15 Haziran’da Büyükfle-
hir Belediyesi önünde yapt›klar› ey-
lemle halklar›n birbirine k›rd›r›lmak
istenmesini protesto ederken, Ha-
tay’da ise; 20 Haziran günü Haklar
ve Özgürlükler Cephesi'nin ça¤r›-
s›yla biraraya gelen KESK, DTP,
Partizan, BDSP, Al›nteri, EMEP ve
ESP üyeleri, "fiovenizmi K›flk›rtan,
Provokasyonlara Zemin Haz›rla-
yan, Katliamlar› Meflrulaflt›ran Poli-
tikalara Son, Yaflas›n Halklar›n Kar-
deflli¤i" dediler. Ortak aç›klamay›
okuyan KESK Dönem Sözcüsü M.
Nejdet Özen, Genelkurmay'›n aç›k-
lamalar› ile ›rkç› ve milliyetçi dal-
gay› körükledi¤ini ifade etti ve buna
karfl› mücadele ça¤r›s›nda bulundu.

‹stanbul’da ise, Gülsuyu’nda bir
yürüyüfl yap›ld›. 16 Haziran’da dü-
zenlenen yürüyüflte, Taksim’deki
sald›r› protesto edildi. Gülsuyu Gü-
lensu Okul Dura¤›’ndan Heykel
Meydan›’na yürüyen HÖC, ESP,
BDSP, Partizan ve PDD üyeleri,
“Kürt Halk›na Özgürlük, Yaflas›n
Halklar›n Kardeflli¤i, Biji Bratiya
Gelan” sloganlar› att›lar.

Say›: 110 9HABER/YORUM

Sorunlar // ÇÇözümler
Genelkurmay’›n Kürt halk›n›
hedef alan ve Türk ulusunu
Kürtler’e karfl› k›flk›rtmay›
amaçlayan aç›klamas› bir
çok yönüyle ele al›nabilir. 

Bu aç›klama ne seçimlerde
DTP’yi engellemek gibi “dar”
bir hedefle s›n›rl›d›r, ne de
cumhuriyet mitingleri benze-
ri gösterilerle Genelkurma-
y’›n Kürt halk›na karfl› sa-
vaflta arkas›na kitle deste¤i
alma amac›yla. 

Genelkurmay bu aç›klama
ile; tüm bunlar› da içine
alan çok daha genifl bir poli-
tikadan söz etmektedir.
1990’l› y›llarda yafland›¤› gi-
bi katliamlar›n, kay›plar›n,
infazlar›n s›radanlaflt›¤›, köy
yakmalar›n, boflaltmalar›n
günlük olaylar haline geldi-
¤i, kontrgerilla örgütlenme-
lerinin daha aktif olarak
devreye sokuldu¤u bir politi-
kad›r. Böyle
bir politika-
n›n sürdürü-
lebilmesi, oli-
garfli içi ça-
t›flmada insi-
yatifi tümden
ele alabilmesi için ordunun
kitle deste¤ine ihtiyaç duy-
du¤u aç›k. “Refleks” ça¤r›s›-
n›n bir yan› bu! 

Öte yanda; Genelkurmay bu
ça¤r›yla, s›k›flt›¤›nda Kürt-
Türk çat›flmas› yaratmak-
tan, kan üzerinde iktidar›n›
korumaya çal›flmaktan çe-
kinmeyece¤ini gösterdi.  

O zaman devrimci, demorat
güçlerin önünde en baflta bu
ihtimale karfl› güçlü bir du-
rufl sergileme, Genelkurma-
y’›n politikas›n› bozma gibi
bir sorumluluk durmaktad›r.
Bu noktada ilk görev ise,
ddeevvrriimmccii ddeemmookkrraattiikk ggüüççllee--
rriinn bbiirrllii¤¤iinnii ssaa¤¤llaammaakktt››rr.. Ya-
p›lan eylemler bu yönde at›l-
m›fl bir ad›m olarak görüle-
bilir. Ancak yeterli de¤ildir.
Düflman elindeki devlet gü-

cüyle yetinmiyor; politikala-
r›n› uygulayabilmek için çok
genifl bir çevreyi harekete
geçirmeye, ayn› hedef do¤-
rultusunda yönlendirmeye
çal›fl›yor. 

Devrimci, demokratik güçler
de bunun karfl›s›na en genifl
kesimleri biraraya getirerek
ç›kabilmelidir. Baflta, düflma-
n›n yedeklemeye çal›flt›¤›
Türk ulusu olmak üzere,
tüm halka gerçekleri aç›kla-
mak, k›flk›rtmalar›n beslen-
di¤i yalanlar› yerlebir etmek
en baflta gelen görevdir. 

fiu aç›k ki, hiçbir devrimci,
demokratik yap›n›n tek bafl›-
na bu görevi omuzlayabilme-
si, oligarflinin iletiflim araçla-
r› ve örgütlenmeleri ile ulafl-
t›¤› kitlelere ulaflabilmesi
mümkün de¤ildir. fiu bu ken-
tin meydanlar›nda yap›lacak
birkaç bas›n aç›klamas› da,

bu oyunu boz-
maktan uzak-
t›r. Genelkur-
may’›n yalan-
lar›na karfl›
gerçe¤in sesi
çok daha güç-

lü ç›kmak zorundad›r. Bunu
sa¤layacak bir birli¤in önüne
hiçbir gerekçe ç›kar›lmamal›-
d›r. Sol; en basit, tüm kesim-
lerin üzerinde hemfikir ola-
ca¤› bir zeminde ve slogan-
larla milyonlara ulafl›labile-
cek bir birli¤i tüm Türkiye’de
yaratabilir.

Solun önünde, Genelkurma-
y’›n k›flk›rtma politikas›na,
Kürt-Türk çat›flmas› ihtima-
line karfl› tarihsel bir görev
durmaktad›r.

Giderek yay›lan k›flk›rtma-
lar ve “çat›flt›rma” ihtimali
önümüzde duran temel bir
sorunsa; çözümün ilk ad›m›
da devrimci, demokratik
güçlerin birli¤idir. Sorunun
büyümesini izlememeli, çö-
züm için ad›mlar›m›z› güç-
lendirmeliyiz.

K›flk›rtmalara 
karfl› 

ilk görevimiz!

Adana



Geçen hafta bir akflam, Ümrani-
ye Çakmak Mahallesi Güngör So-
kak'ta bir eve operasyon yap›ld›.
Polis taraf›ndan yap›lan operasyon-
da evde çok say›da bombalar, TNT
kal›plar› bulundu. 

Evdeki patlay›c› maddelerin sa-
hibi, ÖÖzzeell HHaarrpp DDaaiirreessii'nden malu-
len EEmmeekkllii AAssttssuubbaayy OOkkttaayy YY››lldd››--
rr››mm'd›. 

Operasyon, Y›ld›r›m’›n ard›ndan
Y›ld›r›m’›n arkadafllar›n›n ve daha
önce de adlar› benzer operasyonlar-
da geçen Emekli Yüzbafl› Muzaffer
Tekin, Emekli Baflçavufl Mustafa
Öztürk, Emekli Binbafl› Zekeriya
Öztürk ve daha baflka emekli subay-
lar gözalt›na al›nd›. Bir k›sm› tutuk-
land›... 

Birbiri pefli s›ra çeteler ortaya ç›-
k›yor ve ortaya ç›kan çeteler, Sauna
Çetesi, Atabeyler, Ümraniye birbir-
lerine çok benziyorlar. 

Zihniyetleri birbirine benziyor.
Donan›mlar› birbirine benziyor ve
ço¤u kez izler, ayn› kurumlara, ayn›
kiflilere uzan›yor. 

T›pk›, Cumhuriyet Gazetesi’nin
bombalanmas›nda, Dan›fltay sald›r›-
s›nda, Hrant Dink’in katledilmesin-
de izlerin ayn› yerlerden geçmesi
gibi... JJ‹‹TTEEMM,, ÖÖzzeell HHaarrpp DDaaiirreessii,,
VVeellii KKüüççüükk adlar› mesela veya Ku-
vay› Milliye Dernekleri, Vatansever
Kuvvetler Güç Birli¤i gibi isimler,
her “çete operasyonu”nda karfl›m›za
ç›k›yor.  

Emekli Yüzbafl› Muzaffer Te-
kin'in ad› Dan›fltay sald›r›s›nda da
geçmiflti. Keza, bas›na ilk yans›yan
bilgilere göre, ele geçirilen bomba-
lar, Cumhuriyet Gazetesi'ne at›lan-

larla ayn› “seri”den. Bu tür bilgiler
spekülasyon da olabilir; fakat bu-
nun do¤ru olup olmamas›, çetenin
ve olay›n niteli¤ini de¤ifltirmiyor.
Bütün bunlar›n ortaya koydu¤u ger-
çek, Susurluk örgütlenmesinin çe-
flitli biçimlerde sürdü¤üdür. 

Kontrgerilla yeni bir örgütlenme
biçimine mi geçti, ABD’deki kontra-
lar› m› taklit ediyorlar, bunlar, iflin
özü de¤ildir. Gözümüzün önünde
yaflananlar›n özü, kontrgerilla örgüt-
lenmelerinin çeflitli biçimlerde sür-
dü¤ü ve eylemlerini sürdürdü¤üdür. 

Cumhuriyet ve Dan›fltay eylem-
lerini gerçeklefltiren Alparslan Ars-
lan, Emekli Yüzbafl› Muzaffer Te-
kin’le arkadaflt›. 

Tekin, hakk›nda arama karar› ç›-
kar›lmas› üzerine, intihar giriflimin-
de bulunmufltu. Tekin’i hastanaye
kald›ran, Susurluk san›klar›ndan ‹b-
rahim fiahin 'in eski korumas› Musa
Çakmak't›. Tekin'in ziyaretçileri
aras›nda Özel Harp Dairesi'nden
malulen Emekli Oktay Y›ld›r›m da
vard›. Ümraniye’de 27 bombayla
yakalanan Oktay Y›ld›r›m, iflte bu
Oktay Y›ld›r›m’d›. 

Yan›lanlar ve aldatanlar
Atabeyler’de, Sauna ad› verilen

çetede, Dink’in katledilmesinde
aç›¤a ç›kan Erhan Tuncel-Yasin Ha-
yal ve etraflar›ndaki çete örgütlen-
mesinde, düzenin hakim yaklafl›m›,
olan biteni, “üç befl kiflinin ifli” ola-
rak görüp göstermek fleklinde oldu. 

Çizilen senaryolara göre, bunlar,
“durumdan vazife ç›karan” vatan-
severlerdi, bu iflleri “bireysel” yap›-
yorlard›. Ve de devletin bu ifllerde

hiçbir dahli yoktu!!!

Çetelerin yayg›nl›¤›na, iliflkileri-
ne, cinayetler ifllemlerine, bombala-
malar yapmalar›na, Dan›fltay gibi
devletin en “müstesna” kurumlar›na
yönelik eylemler yapmalar›na kar-
fl›n, nas›l “soruflturulduklar›na” ba-
k›ld›¤›nda, bu iddian›n hiçbir inan-
d›r›c›l›¤› yoktur. Ç›kan sonuç fludur:
Bunlar› ““mmüünnffeerriitt”” ggöörrmmeekk,, eenn
bbüüyyüükk yyaann››llgg››,, ““mmüünnffeerriitt”” ggöösstteerr--
mmeekk iissee,, eenn bbüüyyüükk yyaann››llttmmaaccaadd››rr.. 

CCüürreettee bbaakk››nn;; Dink, Pamuk,
Ma¤den ve fiafak gibi ayd›nlar›n
davalar›nda höykürenlerin aras›nda
onlar var; bombalar› atanlar da on-
lar, kurflun s›kanlar da... Ve ayn› ki-
fliler dernekler kuruyor, dernekleri-
nin tüzü¤üne alenen ““mmiilliiss kkuurr--
mmaakk”” gibi maddeler koyuyorlar ve
bunlara ra¤men ortal›kla ellerini
kollar›n› sallayarak  dolafl›yorlar...
Nereden al›yorlar bu cüreti? Elbette
Genelkurmay’dan!!!

Tu¤general Veli Küçük, Abdul-
lah Çatl›'n›n, son telefon görüflme-
lerini yapt›¤› kiflilerden biriydi. 

Devletin onlarca faili meçhul  ci-
nayetinde, katliamlar›nda ad› geçen
Yeflil kod adl› Mahmut Y›ld›r›m'›n
kulland›¤› cep telefonu da, o dö-
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Çeteler Susurluk’un Sürdü¤ünü Gösteriyor

Bu kkimlik, AAnkara’da BBu-
cak’›n aadamlar›n›n ççetesine 
yönelik ooperasyonda çç›kt›. 
Bu üülkede nnerede bbir faili mmeç-
hul, nnerede bbir kontra ffaaliyet,
nerede bbir haraç, kkomplo, vvar-
sa, oorada mmutlaka bbu kkimlik-
lerden een aaz bbir tane vvard›r... 

Birbiri ppeeflfliiss››rraa aaçç››¤¤aa çç››kkaann ççeetteelleerr,, ““SSuussuurr--
lluukk bbiittttii”” ssaannaannllaarraa hhaayyaatt››nn tteekkzziibbiiddiirr..

Bunlar,, üüçç bbeeflfl bbaaflfl››bboozzuu¤¤uunn,, üüçç bbeeflfl ssuubbaa--
yy››nn kkeennddii kkaaffaass››nnddaann yyaapptt››¤¤›› iiflfllleerr ddee¤¤iillddiirr.. 

Bu ccüürreettii vvee yyaassaall oollmmaayyaann ‘‘ggöörreevv eemmrriinnii’’
nneerreeddeenn aall››yyoorrllaarr?? EEllbbeettttee GGeenneellkkuurrmmaayy’’ddaann!!!!!! Muzaffer Tekin-Veli Küçük-Oktay Y›ld›r›m



nemde GGiirreessuunn JJaannddaarrmmaa
BBööllggee KKoommuuttaann›› olan
Tu¤general Veli Küçük
ad›na kay›tl›yd›. 

Dan›fltay sald›r›s›n› gerçekleflti-
ren Alparslan Arslan'la Veli Kü-
çük’ün yanyana çekilmifl foto¤raf-
lar› vard›. Son Ümraniye çetesiyle
ilgili tutuklanan Emekli Yüzbafl›
Muzaffer Tekin’le yanyana görün-
müfllü¤ü de çoktu. 

Fakat iflte bu düzenin hiçbir ku-
rumu, general Veli Küçük’e bunla-
r›n hesab›n› soramad›. TBMM bile
Veli Küçük’ün ifadesini alamad›.
Genelkurmay, kale gibi korumaya
ald› kontrgerilla flefini. fiimdi bu ki-
flinin yürüttü¤ü faaliyetlerin Genel-
kurmay’dan habersiz oldu¤una kim
inan›r?

Çeteler p›trak gibi... 
Bart›n’da da bir çete ç›kar›ld›

geçen hafta... BBaaccaakkllaarr ÇÇeetteessii ad›
verilen 60 kiflilik çetenin içinde de
bbiirrii eemmnniiyyeett mmüüddüürrüü 66 ppoolliiss,  bbiirr
aassttssuubbaayy,, iikkii bbaannkkaacc›› ve ddöörrtt ggaa--
zzeetteeccii vard›... (18 Haziran Bas›n)

Çete Operasyonlar›’n›n bir bafl-
ka adresi Ankara’yd›. Ankara’daki
çeteye ise “Kald›r›m çetesi” ad› uy-
gun görülmüfltü. Bir HARAÇ çete-
siydi. Fakat ifl bu kadar da basit de-
¤ildi. 

Çünkü bu çetenin bafl aktörleri-
nin aras›nda Bucak’›n adamlar› var-
d›. Hani flu Susurluk’ta, yan›nda
aranan faflist katil mafyac› Abdullah
Çatl› ve Emniyet Müdürü Kocada¤
ile birlikte kaza yapan Milletvekili
SSeeddaatt BBuuccaakk!!

Bucak’›n dan›flman› ve floförü-
nün de aralar›nda oldu¤u 19 kifli,
“çete kurarak, 29 ayr› suç iflledikle-
ri” iddias›yla gözalt›na al›nd›. Çete-
de uyuflturucu ticaretinden haraç al-
maya, çek-senet tahsilat›na kadar
her türlü pislik var. Çetenin liderli-
¤ini yapt›¤› belirtilen Sevda Ç. Se-
dat Bucak’›n yan›nda çal›flan bir ak-
rabas›, ayn› zamanda bir dönem Si-
verek ÜÜllkküü OOccaakkllaarr›› BBaaflflkkaannll››¤¤››
yapm›fl. Çetenin bir di¤er üyesi de
Cengiz T.; Kültür ve Turizm Bakan-
l›¤› APK’da üst düzey bürokrat! Ba-

kanl›¤›n sözlü talimat›yla Bucak’a
dan›flmanl›k yap›yormufl!

Ve bu operasyonda da “malum”
isimler, kurumlar yine karfl›m›zday-
d› iflte: Bucak'›n floförlü¤ünü ve ko-
rumal›¤›n› yapan R›fk› Özkaya'n›n
üzerinden, iki adet sahte JJaannddaarrmmaa
‹‹ssttiihhbbaarraatt TTeeflflkkiillaatt›› (J‹T) kimli¤i
ç›kt›. Sahte kimlikleri, Emekli Tu¤-
general VVeellii KKüüççüükk temin etmiflti...
J‹T kartlar›ndaki imza Yüzbafl› SSii--
nnaann YYaaflflaarr’a ait ve sözü geçen bu
yüzbafl› da Susurluk’ta ad› “J‹-
TEM’in kurucusu Ahmet Cem Er-
sever’in ekibinin bir üyesi” olarak
s›k s›k geçen bir isim. Yeflil’le, te-
tikçilik yapan itirafç›larla içli d›fll›
bir subay. 

Susurlukçular’›n yollar› yine ke-
siflmiflti anlafl›lan veya en do¤rusu,
yollar›n›n hiç ayr›lmam›fl oldu¤u ol-
sa gerek. 

Çetelerin pervas›zl›¤›
himayenin kan›t›d›r
Ümraniye operasyonu çerçeve-

sinde yakalananlar, zaten gizli sakl›
kifliler de¤illerdi. 

Türkiye onlar›; Hrant Dink, Or-
han Pamuk, Perihan Ma¤den, Elif
fiafak gibi ayd›nlar›n yarg›land›¤›
davalardaki flovenist sald›r›lardan
tan›yordu. Bombalarla yakalanan
Oktay Y›ld›r›m, bu flovenist flovla-
r›n de¤iflmez simalar›ndan biriydi. 

Muzaffer Tekin de keza ayn›
çevrelerin adam›yd›. Onun ad›, bu
gösterilerin d›fl›nda, Cumhuriyet
bombalamas›, Dan›fltay sald›r›s›nda

da geçmiflti... 

Evinde ordu menfleili 27 el bom-
bas›, TNT kal›plar› ve fünyeler bu-
lunan Oktay Y›ld›r›m, “malzemele-
ri Hasdal Askeri K›fllas›'n›n çöplü-
¤ünden toplad›m" diye ifade veri-
yor. Bir senaryo uydurmay› gerek-
siz görüyor. Çünkü zaten “devleti”
onun o bombalar› nereden ald›¤›n›
biliyor asl›nda. 

“Y›pratmayal›m” korosu 
Tekin, tutuklanmadan önce yap-

t›¤› aç›klamada, Y›ld›r›m ile uzun
y›llar birlikte görev yapt›klar›n›,
“bu olaylar›n Türk Silahl› Kuvvet-
leri'ni y›pratmak için gündeme geti-
rildi¤ini” söylüyordu. 

Hat›rlay›n, tecavüzden yarg›la-
nan subaylar da, haraç çetesi içinde
yakay› ele verenler de kameralara
“TSK’y› y›pratmak istiyorlar” diye
ba¤›r›yorlard›. 

Susurluk sürecinde de çok duy-
mufltuk bu sözü. Aman devletimizi
y›pratmayal›m, aman ordumuza
gölge düflürmeyelim diye diye, dev-
letin ve ordunun Susurluk’la ba¤›n›
koparmaya, daha do¤rusu gizleme-
ye çal›flt›lar. 

Ama iflte TSK öylesine bu pisli-
¤in içindedir ki, onu temiz göster-
mek, pek mümkün olamamaktad›r.

‹flte yine bir çete ve iflte yine su-
baylar, astsubaylar ve ordu mal›
bombalar... Genelkurmay aç›klas›n:
O el bombalar›, sözkonusu çeteye
zimmetli mi yoksa el alt›ndan m›
verildi?!

Say›: 110 11SUSURLUK

“Eski tak›m toplan›yor”, böyle yaz›yor gazeteler. 
“Terörle mücadele için özel harekat timleri yeniden bölgeye gönderiliyor.

fiimdiden 180 özel harekatç› kayd›r›ld›, bu rakam ilk etapta bine kadar ç›ka-
cak.” (20 Haziran Sabah)

BBuunnuunnllaa yyeettiinnmmiiyyoorrllaarr.. Köfle yazarlar› o kadronun yeniden toplanmas›
için ça¤r›lar yap›yor. PPeekkii nnee iiççiinn?? EEsskkii yyöönntteemmlleerrii uuyygguullaammaayyaa ddeevvaamm
eettmmeekk iiççiinn mmii??

OO ““ttaakk››mm”” KKüürrddiissttaann’’ddaa nneelleerr yyaappmm››flfltt››,, ttüümm TTüürrkkiiyyee bbiilliiyyoorr.. 
OO ““ttaakk››mm””,, ffaaiillii mmeeççhhuulllleerrllee,, iinnffaazzllaarrllaa,, kkuullaakk kkoolleekkssiiyyoonnllaarr››yyllaa,, kkaayy--

bbeettmmeelleerrllee üünnllüü ddee¤¤iill mmii??
“Eski tak›m toplan›yor” diye sevinenler, bunlar› savunuyor demektir. 

Peki ne
için?



Ümraniye’de 27
el bombas›yla yaka-
lanan Oktay Y›ld›-
r›m, KKuuvvaayy›› MMiilllliiyyee
DDeerrnnee¤¤ii’nin kurucu-
lar›ndanm›fl. Son dö-
nemlerin kontra eylemlerinin, flove-
nist sald›r›lar›n›n bafl aktörlerinin
“Kuvvac›”, “Atatürkçü” s›fatlar ta-
fl›d›klar›, bu s›fatlar› tafl›yan olu-
flumlara üye olduklar› görülüyor.  

Oktay Y›ld›r›m ve birlikte gözal-
t›na al›nan arkadafllar›, adliye önün-
de ‘‘VVaattaann ssaa¤¤oollssuunn’’ diye ba¤›rarak
alk›fllad›lar. Vatan için ne yapm›fl-
lard› da ‘‘VVaattaann ssaa¤¤oollssuunn’’ diyorlar-
d›? 

Peki, bu çetelerle Kuvvac›lar
aras›nda nas›l bir ba¤ var; daha do¤-
rusu bir ba¤ var m›?

Do¤rudur; ülkemiz, Kuvvac›la-
r’›n tarih sahnesine ç›kt›¤› 1920’le-
rin bafllar›nda oldu¤u gibi eemmppeerr--
yyaalliisstt iiflflggaall alt›ndad›r. Do¤rudur, is-
tilac›lar, 1920’lerdeki gibi, büyük
bir sald›rganl›kla ülkemizi talan et-
mektedirler. Lakin, benzerlik de
orada bitmektedir. 

Çünkü, emperyalist iflgale karfl›
Anadolu Kurtulufl Savafl›’na önder-
lik eden Kuvvac›larla, bu çeteciler
aras›nda ssiiyyaassaall hiçbir yak›nl›k,
benzerlik yoktur. 

Genelkurmay’›n flemsiyesi alt›n-
da katliam politikalar›n›, flovenizmi
sürdürmek için çeteler kuranlar,
kendilerine “Kuvvac›l›¤›” perde ya-
p›yorlar... “Kuvvac›l›¤›” perde ya-
panlar›n bugüne kadarki tüm ey-
lemleri, halka karfl›d›r. Kuvvac›lar
kendi halklar›na karfl› m› savaflt›,
kendi halklar›na karfl› komplolar m›
yapt›?... 

Kuvva-› Milliye güçleri, emper-
yalist iflgale karfl› savafla önderlik

eden güçlerdir. Kuvvac›lar, küçük
burjuva asker-sivil ayd›n zümrenin
örgütlenmesi olarak do¤du. Anado-
lu’ya yay›l›p emperyalist iflgale kar-
fl› halk› örgütlemeye çal›flt›lar. Her
aç›dan zor bir görevdi bu. Padiflah
ve iflbirlikçileri, Kuvva-› Milliyeci-
lerin örgütlenmesini engellemek
için, Kuvvac›lar’›n Alman yanl›s›
olduklar›, din iman tan›mad›klar›
gibi aleyhte propaganda yürütüyor,
eflraf›, köylülü¤ü Kuvvac›lar’a kar-
fl› k›flk›rt›yordu. Kuvvac›lar, tüm bu
zorluklara ve engellere ra¤men ör-
gütlediler ba¤›ms›zl›k savafl›n›. Pa-
diflah ordusunun, iflgalcilerin cepha-
neliklerine el koyarak silahland›lar,
halk› silahland›rd›lar. 

Çetelerde toplaflan bugünkü
Kuvva taklitçileri, Kuvvac›lar’›n
yapt›¤›n› de¤il, padiflah ve iflbirlik-
çilerinin yapt›¤›n› yap›yor. Onlar›n
da yapt›¤› ifllerin bafl›nda, vatanse-
verleri, devrimcileri karalamak ge-
liyor. 

Kuvva-i Milliyeciler, Anado-
lu’ya kol kanat germifllerdi. Toprak-
lar›m›z› emperyalist iflgalden kur-
tarman›n öncüsü oldular. Bugünkü
sahtekar Kuvvac›lar ise, söylemde
ne derlerse desinler, kendi halk›na
karfl› emperyalist soyguncular› ko-
ruyorlar. Veli Küçükler’in, Muzaf-
fer Tekinler’in, onlar›n iflbirli¤i
içinde oldu¤u emekli-muvazzaf as-
kerlerin, sivillerin yaflamlar› boyun-
ca yapt›klar›na bir bak›n: Emperya-
lizme, halk düflmanlar›na tek bir
kurflun s›km›fll›klar› yoktur. Lakin,
onlarca devrimcinin, vatanseverin

katledilmesinde parmaklar› vard›r.
Ellerinin alt›ndaki bombalar›, bugü-
ne kadar acaba bir tek emperyalist
kurulufla, kifliye karfl› kullanm›fllar
m›d›r? HAYIR! Ama devrimci, de-
mokrat kifli ve kurumlara karfl› s›k
s›k kulland›lar o bombalar›. Say›s›z

kontrgerilla sabo-
taj›nda imzalar›
vard›r.

Bu sayfaya
k o y d u ¤ u m u z
Kuvvac›lar’›n re-
simlerini bak›n;
tepeden t›rna¤a

silahl›lar. Çünkü toplar›yla, askerle-
riyle ülkemizi iflgal eden emperya-
liste karfl› baflka türlü direnilemeye-
ce¤ini biliyorlar. Kütüklüklerindeki
kurflunlar, bir bir emperyalistlere s›-
k›ld›. 

Bu yüzden asl›nda, bugün Kuva-
yi Milliye, Vatansever hareket vs.
diye örgütlenenlerle, Kurtulufl Sa-
vafl›’n› zafere ulaflt›ran Kuvvac›lar,
hiçbir flekilde k›yaslanamaz bile. 

Yaln›zca, Veli Küçükler’in, Mu-
zaffer Tekinler’in ve kontrgerilla ör-
gütlenmesi içindeki öteki “silah ar-
kadafllar›”n›n sahtekarl›¤›n› ve riya-
karl›¤›n› aç›¤a ç›karmak için yapt›k
bu k›yas›.  

Kuvvac›lar, gerekti¤inde da¤lara
ç›k›p savaflt›lar. Gerekti¤inde em-
peryalistlerin bir ad›m daha ilerle-
mesini önleyebilmek için canlar›n›
verdiler. Bugünkü sahtekar Kuvva-
c›lar’a bak›n bir de; ömürlerinin
bundan önceki bölümünün neredey-
se tamam›n›, eemmppeerryyaalliizzmmiinn hhiizz--
mmeettiinnddee geçirmifllerdir. NNAA--
TTOO’’nnuunn oorrdduussuunnddaa,, ABD’nin hiz-
metinde ‘görev’ yapt›lar y›llarca. 

ABD üslerini koruma emri ver-
mifl; onlar yerine getirmifl. Emper-
yalizm ad›na baflka ülkelere gide-
ceksin demifller, onlar gitmifl. Em-
peryalizm iflbirlikçisi Koçlar, Sa-
banc›lar ad›na katledeceksin diye
emretmifller, onlar emri ikiletme-
mifl...

Kendilerini “ulusalc›” olarak pa-
zarlayan örgütlenmelerde, küçük
farklar olmakla birlikte ortak vurgu,
“Kuva-i Milliye Ruhu”dur. Ancak
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KKuuvvvvaacc››llaarr KKiimmddii??
SSuussuurrlluukkççuullaarr KKiimm??



“Kuva-i Milliye”de simgele-
nen ulusal kurtuluflçulukla,
anti-emperyalistlikle ne dün
ne de bugün en ufak bir k›r›n-
t› düzeyinde dahi ilgileri yok-
tur. Aksine, hep iiflflbbiirrlliikkççiilliikk
zzeemmiinniinnddee olmufllard›r. Bay-
raktarl›¤›n› yapt›klar› milli-
yetçili¤in, ulusal kurtulufl sa-
vafl›ndaki milliyetçilikle nite-
liksel hiçbir benzerli¤i yoktur. 

Milliyetçili¤in, “ulusalc›l›-
¤›n”; sadece faflizmin kendini
maskeleme arac› de¤il, ayn›
zamanda her türlü gayrimeflru
iflin ve kesimlerin de s›¤›na¤›
olmas›n›n en klasik örnekleri
de, milliyetçili¤in ““ppooppüülleerr--
lleeflflmmeessiinnee”” paralel olarak da-
ha cüretli bir flekilde ortaya
ç›kt›. Bunlardan en bilinenle-
rinden biri, faflist mafya flefi Sedat
Peker’in örgütledi¤i ““MMiillllii YYooll””dur.
Toplant›s›nda, eski özel timciler Ay-
han Çark›n ve Ayhan Akça, son ope-
rasyonlarda ad› yine gündemde olan
Emekli General VVeellii KKüüççüükk gibi
Susurlukçular’›n boy gösterdi¤i
“Milli Yol”, hem Susurluk iliflkileri-
nin, hem de “Kuvvac›l›¤›n” nas›l iiss--
ttiissmmaarr eeddiillddii¤¤iinniinn bir prototipidir.

Hapishaneden ç›k›fl›, “2. Erge-
nekon'dan Ç›k›fl” olarak pazarlanan
Susurlukçu KKoorrkkuutt EEkkeenn’i de “gel
bafl›m›za geç” diye davet eden
“Milli Yol” vb. yap›lar, ffaaflfliisstt ddeevvllee--
ttiinn vvuurruuccuu mmiilliiss ggüüccüü olarak ken-
dilerine düzen içinde yer edinmeye
çal›flmaktad›rlar. Tabii, bu arada
kendi pis ifllerini de bunun sa¤laya-
ca¤› himayeyle sürdürme hesab›
yapmaktad›rlar. “Kuvvac›”, “vatan-
sever” geçinen tüm çetecilerin ad›-
n›n ayn› zamanda haraç, tahsilat gi-
bi ifllerle, mafyayla birlikte an›lma-
s›n›n nedeni de budur. 

“Ulusalc›l›klar›”, kitlelere dönük
yüzleridir. Temsil ettikleri milliyet-
çilik, 1920’lerdeki ulusal kurtulufl
savafl›n›n milliyetçili¤i gibi ilerici
de¤il, tümüyle tutucudur, statüko-
cudur. AAddaalleettssiizzllii¤¤iinn,, eeflfliittssiizzllii¤¤iinn,,
yyookkssuulllluu¤¤uunn hhüükküümm ssüürrddüü¤¤üü,,
bbaasskk››,, iiflflkkeennccee,, kkaattlliiaammllaa kkoorruunnaann
sistemin mevcut yap›s›n› korumak
temel özellikleridir. Bu anlamda or-

dunun mutlak hakimiyetini tek yol
olarak görüyorlar. Genelkurmay’›
pasif bulup darbe ça¤r›lar› yap›yor,
aç›k faflizmi davet ediyorlar. AB
karfl›tl›klar›nda da belirleyici yan
buras›d›r. AB’nin “insan haklar›,
demokrasi, kültürel haklar” çerçe-
vesindeki isteklerini bölücülük ola-
rak görerek karfl› ç›k›yorlar, yoksa
Avrupa Birli¤i’nin emperyalist bir
yap› olmas›na de¤il!

Vatansever Kuvvetler Güçbirli¤i
Derne¤i’nin bir flube baflkan›, Da-
n›fltay sald›r›s›n›n ard›ndan bas›na
flöyle konufluyordu: “Örgütlenme-
mizi bitirseydik, ‹stanbul'da kimse
Ermeni konferans› yapamazd›. On-
lar›n konuflma özgürlü¤ü varsa,
bizlerin de konuflturmama özgürlü-
¤ümüz var”. 

Bu kafa ilham›n› “Kuvva-i Mil-

liye’den” de¤il, faflistlerin
“Ya tam susturaca¤›z ya kan
kusturaca¤›z” politikas›ndan
alm›flt›r. Kendi varl›klar›n› da
bu temele dayand›rmakta;
devletin, muhalif kesimleri,
ayd›nlar›, solu susturma ope-
rasyonlar›nda, çeflitli amaç-
larla tezgahlanacak provoka-
tif eylemlerde ggöönnüüllllüü olarak
kullan›lmaya haz›r olduklar›-
n› ba¤›ra ba¤›ra ortal›k yerde
söylemektedirler.

Türk bayra¤›, onlar için
flovenist sald›r›da bir “bask›”
arac›d›r. Bayra¤›, emperyaliz-
me karfl› ba¤›ms›zl›k için de-
¤il, flovenist dalgay› kabart-
mak ve k›flk›rtmak için dalga-
land›rmaktad›rlar.

Ezilen Kürt ulusuna ege-
men ulus kimli¤ini dayatmay› “bö-
lücülükle mücadele” olarak yans›t›-
yorlar. Bu noktada iflah olmaz dere-
cede flovenist ve faflisttirler. En te-
mel özellikleri, kriz koflullar›ndan,
çaresizli¤in ve alternatifsizli¤in sa-
vurdu¤u kitlelerin en geri duygula-
r›na hitap etmekten güç almalar›d›r.
Ancak sistemin ekonomik siyasi
krizlerine karfl› bir alternatifleri de
bulunmuyor. Alternatifleri, rant›n›
kendilerinin yedi¤i bir yönetimle
sömürü sisteminin devam›! Bu an-
lamda da, krizin yaratt›¤› öfkeyi
bast›ran, üzerini örten, yanl›fl yöne
kanalize eden bir ifllev görerek, oli-
garflik devletin resmi politikas›n›
daha militan ve ideolojik bir çerçe-
veye oturtulmufl bir tarzda hayata
geçirmeye çal›fl›yorlar. 

Temel olarak dayand›klar› kitle
taban›; s›n›f bilinci tafl›mayan, ken-
di sorunlar›na yabanc›laflm›fl ve
esas olarak da devletin y›llard›r
yapt›¤› manipilasyonlarla flartland›-
r›lm›fl kesimlerdir. Küçük-burjuva-
zinin korkular›na, lümpen proletar-
yan›n güce tapan yanlar›na sesleni-
yorlar, devlet bürokrasisi içinde, fa-
flist devlet politikalar›n›n uygulay›-
c›s› olmufl, ancak mevcut güç çat›fl-
malar›nda iktidarlar›n› tehlikede gö-
ren kesimlerin sözcülü¤ünü yap›-
yorlar. 
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KKuuvvvvaacc››llaarr,, ss››rrttllaarr››nn›› iikkttiiddaa--
rraa ddaayyaayyaarraakk ddee¤¤iill,, iikkttiiddaarraa
vvee oonnuunn aarrkkaass››nnddaakkii eemmppeerr--
yyaalliissttlleerree kkaarrflfl›› ssaavvaaflflaarraakk
ggeeççttiilleerr bbuu üüllkkeenniinn ttaarriihhiinnee..
KKoonnttrrggeerriillllaacc››llaarr!! KKuuvvvvaacc››--
ll››kk kkiimm,, ssiizz kkiimm?? OOnnllaarr eemm--
ppeerryyaalliissttlleerriinn kkaann››nn›› ddöökkeerr--
kkeenn,, ssiizz kkeennddii hhaallkk››nn››zz››nn kkaa--
nn››nn›› ddöökkttüünnüüzz..



Faflist devletin kontrgerilla flefle-
ri ve tetikçilerinin emperyalizme, fa-
flizme karfl› bir kavgas› yok, ba¤›m-
s›zl›k diye dertleri yok; düzeniçi ik-
tidar kavgas›nda, Genelkurmay’dan
yana taraft›rlar, böyle oldu¤u için de
Genelkurmay’›n icazeti ve himayesi
üstlerindedir. Yar›n, Genelkurma-
y’›n onlara ihtiyac› kalmad›¤›nda,
ortal›kta kalacaklard›r.

Bu yap›lar, ister do¤rudan dev-
letle ba¤lant› içinde örgütlensin, is-
terse ayr› örgütlenmeler gibi dur-
sunlar, sonuç itibariyle ddeevvlleettiinn --vvee
ddoollaayy››ss››yyllaa ddaa eemmppeerryyaalliizzmmiinn-- ppoo--
lliittiikkaass››nnaa hizmet etmektedirler. Bu
örgütlenmelerin bafl›n› çekenlerin
niteli¤ine bak›ld›¤›nda, faflizmle
iliflkileri de çok aç›k bir flekilde gö-
rülmektedir. Kimisi emekli general;
ony›llarca katletmifl, ba¤›ms›zl›k
mücadelesini bo¤maya çal›flm›fl.
Kimisi, faflizmin en üst hukuk ku-
rumlar›nda, mesela Anayasa Mah-
kemesi’nde, Yarg›tay’da, DGM’ler-
de görev alm›fl, adaletsizli¤in uygu-
lay›c›s› olmufl. Kimisi MHP içinde
halka karfl› savaflm›fl, sonra rant ça-
t›flmalar› sonucu ayr› bir örgütlen-
meye gitmifl. Bu çeliflki ve tutars›z-
l›klar, “kiflisel” olmaktan öte, temsil
ettikleri ideolojinin karakterinden
kaynaklanmaktad›r. Faflizmin poli-
tikalar› içindeki yerleri, milliyetçili-
¤in toplumu denetleme, halk muha-
lefetini sindirme arac› olarak kulla-
n›lmas›n›n arac› olmalar›d›r. Bu ifl-
levlerini milis gücü olarak veya
kontgerillan›n operasyonel örgüt-
lenmesi olarak ya da “Kuvvac›l›k”
gibi ideolojik araçlarla yerine getir-
meleri aras›nda öz olarak fark yok-
tur. Sahtekar ve riyakar “Kuvvac›-
lar”, varl›klar› ve tüm yapt›klar›yla,
faflizme ve emperyalizmin tahakkü-
müne güç vermektedirler. 

Kuvvac›lar, s›rtlar›n› iktidara da-
yayarak de¤il, iktidara ve onun ar-
kas›ndaki emperyalistlere karfl› sa-
vaflarak geçtiler bu ülkenin tarihine.

Kontrgerillac›lar, Kuvvac›l›k
kim, siz kim? Onlar emperyalistle-
rin kan›n› dökerken, siz kendi halk›-
n›z›n kan›n› döktünüz. Siz Kuvvac›-
l›¤›, de¤il yakan›za kartvizit olarak
takmak, a¤z›n›za bile alamazs›n›z. 
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Eski DDeenniizz KKuuvvvvvveettlleerrii KKoo--
mmuuttaann›› ‹lhami Erdil, hat›rlanaca¤›
üzere, yolsuzluktan, yani Türkçesi
h›rs›zl›ktan bir süre önce yarg›lan-
m›fl ve ceza alm›flt›. Erdil’in cezas›
Yarg›tay’da da onaylanm›fl. 

Ancak geçti¤imiz günlerde bir
grup gazeteci, “sosyetenin lüks
mekanlar›ndan Sunset”e gittikle-
rinde bir de bakm›fllar ki, haappiisshhaa--
nneeddee oollmmaass›› ggeerreekkeenn ‹‹llhhaammii EErr--
ddiill,, bu lüks mekanda. 

Gazetecilerin ö¤rendi¤ine göre
“Erdil Pafla”n›n cezas› “sa¤l›k se-
bepleriyle” ertelenmifl; sa¤l›¤› ha-
pishanede yatmaya müsait de¤il-

mifl. Yüzlerce Korsakof-
luyu, defalarca ameliyat
olmufl Erol Zavar’› ve da-
ha benzeri durumdaki on-
larca tutsa¤› hapishanede tutan hu-
kuk, generallere k›yam›yor! 

Genelkurmay, ne yap›p ediyor,
rütbelilere ve “iyi çocuklar›na” sa-
hip ç›k›yor. Onlar› “hukukla” ol-
mazsa “muht›ra”yla koruyor. So-
nuçta fiemdinli’de bombalar att›¤›,
flehri yak›p y›kt›¤› kesin olan kon-
trac›lar da, soydu¤u, çal›p ç›rpt›¤›
aç›k olan paflalar da ellerini kollar›-
n› sallaya sallaya “aram›zda” do-
laflmaya devam ediyorlar!

Hapishanede oolmas› ggerekirken 
LLüükkss mmeekkaannllaarrddaa

Özkök’ün A¤ar Sevgisi ve Susurluk ‹htiyac›
“Mehmet A¤ar, biz gazeteciler için çok farkl›

bir insand›r. Ço¤umuz ona hiç k›zamay›z. Eleflti-
recek bir fley bulsak bile elimiz kolay kolay kale-
me gitmez. ‹stanbul’un terör belas›ndan kurtul-
mas›nda, Güneydo¤u da¤lar›n›n temizlenmesin-
deki rolünü unutamay›z.”

Gözyaflart›c› bir sevgi de¤il mi?

Ama Hürriyet Yönetmeni Ertu¤rul Özkök’ün
sevgisinin nedenleri bu kadar de¤il. “Bir de Su-
surluk’ta herkes eski özel harekatç›lar› yerden yere vururken, onun siyasi
kariyerini riske atarak sahip ç›kmas›n› da unutamay›z... O günlerde ben de
‘bu insanlar› h›rpalamay›n. Bir gün onlar›n kahramanl›klar›na yine ihti-
yac›m›z olur, ama onlar› bulamay›z’ diye yazm›flt›m.

Nitekim korkular›m do¤ru ç›kt›. O kahraman insanlara yine ihtiyac›m›z
oldu.” (Ertu¤rul Özkök, 16 Haziran) 

fiimdi Özkök’ün yaz›s›n› maddelefltirelim: Özkök, A¤ar’› neden seviyor?

1- ‹stanbul’da onlarca infaz, katliam gerçeklefltirdi¤i için. 

2- Güneydo¤uda gerçeklefltirdi¤i katliamlar için. 

3- Susurlukçu katillere, iflkencecilere, mafyac›lara sahip ç›kt›¤› için. 

Demek ki, bu üç özellik, “‹Y‹” özelliklerdir. Özkök, asl›nda yazd›klar›-
n›n tersine, hukuka, demokrasiye, meclise hiçbir inanc› olmayan biridir.
Çünkü bunlara inanc›, sayg›s› olan biri, en hafif deyimle hukukun ›rz›na
geçen Susurlukçular’a sahip ç›k›lmas›n› savunamaz. ÖÖzzkköökk’’üünn AA¤¤aarr sseevv--
ggiissii,, AA¤¤aarr nneezzddiinnddee SSuussuurrlluukk sseevvggiissiiddiirr.. SSuussuurrlluukk nneezzddiinnddee iissee,, halka,
devrimcilere karfl› hiçbir ahlâki, siyasi, hukuki kurala ba¤l› olmaks›z›n her
türlü bask›n›n, zulmün uygulanmas›d›r. 

Özkök, “O kahramanlara yine ihtiyac›m›z oldu” diye yazarken, bunun
Susurluk yöntemlerine yine baflvurulmal›d›r anlam›nda oldu¤u da çok
aç›kt›r. Kontrgerillay› ““ggöörreevvee”” ça¤›r›yor Özkök. Ayn› Genelkurmay gibi.



2005 Eylül’de OYAK’›n bayiile-
ri ve çal›flanlar› Antalya’da toplan-
m›fl, k›rm›z›-beyaz tflörtlerle “milli
sermaye hareketi sembolleri” giyil-
miflti. O toplant›da OYAK Genel
Müdürü Coflkun Ulusoy, Türk Tele-
kom, Tüprafl, Erdemir gibi kurulufl-
lar› örnek vererek flöyle diyordu:

“Canla kurulmufl, baflla devam
etmifl stratejik kurumlar›n özelleflti-
rilmemesi gerekir. fiirketleri, banka-
lar› sat›n alan yabanc›lar›n, yaban-
c› devletle iliflkileri var. Yani bizim
devletimiz sat›yor, yabanc› devletler
al›yor. Bir Türk olarak bu beni üzü-
yor. E¤er özellefltirilecekse ve sat›-
lacaksa Türk firmalar› almal›.”

Bu konuflma üzerine bayiiler hep
bir a¤›zdan “OYAK Türktür, Türk
Kalacakt›r” sloganlar› atm›fl, hatta

Ulusoy omuzlara al›nm›flt›.
Göz yaflartan milli flov-

du!

“Ulusalc›lar” dört köfle
olmufllar; bu ordu varken
s›rt›m›z yere gelmez, aslan
milli sermaye diye sevin-
mifllerdi. 

Hatta en son flovlar›n›
Erdemir’in sat›fl›nda yap-
m›fllard›.

Ve askerlerin holdingi
OYAK’a ba¤l› Oyakbank,
Avrupa’n›n en büyük ban-
kalar›ndan biri olan Hol-
landal› ING’ye 2 milyar
673 milyon dolara sat›ld›. 

Sat›fla iliflkin gelen
elefltiriler ve Ulusoy’a yu-
kar›daki sözlerinin hat›rla-
t›lmas› üzerine, Ulusoy
“50 banka var ama bir tane
Erdemir var” gibi, durumu

aç›klamaktan uzak, millici görünüp
nas›l da iflbirlikçi tekel olduklar›n›n
deflifrasyonunu gidermeyen bir iza-
hatta bulunsa da bir kere flapka düfl-
müfl kel görünmüfltü. 

Çocuk kand›r›r gibi, “Oyakbank
ordunun bankas› de¤il!” diyen Ulu-
soy, t›pk› generaller gibi yalana, de-
magojiye ve bu yalanlara herkesin
inanmas›na al›flm›fl, uyduruyor.

Ordunun de¤ilse kimin?

Senin “flahsi” mal›n m›?

OYAK’›n sermaye birikimi ne-
reden geliyor? Ordu personelinin
maafllar›ndan yap›lan kesintilerle
oluflmad› m›? Yard›m kuruluflu
ad›yla örgütlenip sonra holdingle-
flen OYAK’›n ne oldu¤unu bu ülke-
de herkes biliyor. Özellefltirme ya¤-
mas›ndan faydalan›rken ordu kimli-
¤ini kullanacaks›n›z, gerçek yüzü-
nüz deflifre olunca “aman orduya laf
gelmesin” diye y›rt›nacaks›n›z. fiu
ana kadar suskun bekleyen Genel-
kurmay’dan da, “OYAK’›n bizimle
ilgisi yoktur, banka sat›fl›n› sapt›-
ranlar orduya düflmand›r” diye bir
aç›klama gelirse hiç flafl›rmay›n;
böyle tehdit etmeyi, gerçek yüzleri
görülünce “ordu y›prat›l›yor” diye
üste ç›k›p suçlamay› iyi bilirler.

Özellefltirmeciler sevinçli, 
‘ulusalc›lar’ hüzünlü!

Sat›fl hem bankac›l›k sektörü
aç›s›ndan hem de “milli ordunun”
bankas›n› yüzde yüz yabanc› serma-
yeye devretmesi aç›s›ndan manflet-
lere tafl›nd›. Emperyalist sermaye-
nin flakflakç›l›¤›n› yapan, “küresel-
leflmenin gere¤i” diye sat›fllar› mefl-
rulaflt›rmaya çal›flan bas›n›n manfle-

te tafl›mas›, elefltirel de¤il aksine
özellefltirmeler konusunda ideolojik
bir k›r›lma yarat›lmas›na duyulan
sevinçtendi. Bundan sonra özellikle
kendine “ulusalc›” diyen kesimler-
den özellefltirmeye karfl› gelecek iti-
razlar›n karfl›s›na, “ordu bile satt›”
diye ç›k›lacakt›.

Bugüne dek orduyu hep “yaflad›-
¤›m›z her fleyin sat›l›k trendine kar-
fl› duracak güç” olarak görenlerde
ise derin bir hayal k›r›l›¤› yafland›.
TSK’n›n da Özal’la birlikte baflla-
yan ve boyutlanarak bugüne gelen
“Tüccar devlet fiyat› karfl›l›¤› her
fleye izin verebilir” mant›¤›n›n d›-
fl›nda olmad›¤›n› gördüler. 

Örne¤in “ulusalc›” yazar Necati
Do¤ru flöyle diyordu: 

“Paran›n gücü bir kez daha
‘milli duruflumuzu’ dibinden ve en
nazik noktas›ndan deldi. Ordunun
bankas› da yabanc›ya sat›ld›. Aca-
yip fiyat verdiler. Buna ne ordu da-
yanabilir, ne ulusal sermaye, ne
milli durufl.” (Vatan, 21 Haziran)

Millili¤e bak›n; acayip fiyat›
gördü¤ünde ulusall›¤›n› unutan mil-
lilik, befl para etmeyen pespaye bir
milliliktir. ‹flin asl› da zaten budur.

Generallerin toplumu manipüle
etmek, milliyetçili¤i körüklemek
için piyasaya sürdü¤ü emekli “pafla-
lar” tav›r alm›fllarm›fl, Oyak-
bank’tan mevduatlar›n› çekecekler-
mifl! Aman ne büyük milli tav›r!

Ayn› tavr› orduya alabiliyor mu-
sunuz? Elbette yapamazlar.

Ordunun holdingi
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“OYAK TÜRK’TÜR 
TÜRK KALACAKTIR!”
Hani siz ‘milli sermaye” idiniz? Hani stratejik kurumlar yabanc›la-
ra sat›lmamal›yd›? Generallerin holdinginin de kâr, ç›kar sözkonu-
su oldu¤unda satamayaca¤› fley olmad›¤›n› herkes görmüfl oldu. 

“Ordunun bankas›
de¤ildir” denilen
Oyakbank, generalle-
rin bankas› olma avantaj›n›
hep kullanm›flt›r. Örne¤in; silahl› kuv-
vetlerin her türlü iç ve d›fl -aç›k ya da
kapal›- silah al›mlar›, silah ve mühim-
mat ödemeleri, ithalat ifllemleri Oyak-
bank’tan geçiyor. Sekiz y›l önce al›nan
bir kararla silahl› kuvvetler karargâhla-
r›nda sadece Oyakbank faaliyet gösteri-
yor. Personelin maafl ödemeleri, kredi
kartlar›, bireysel krediler, konut kredile-
ri, tafl›t kredileri Oyakbank’›n tekelinde. 



OYAK’›n kuruluflundan itibaren
emperyalist sermayeye ile içli d›fll›
oldu¤unu y›llard›r anlat›yor ve t›pk›
ordunun “millili¤i” gibi OYAK’›n
“milli sermaye” oluflunun da bir al-
datmaca, k›l›f oldu¤unu anlat›yo-
ruz. Demir-çelikten lojisti¤e farkl›
sektörlerde 29 flirkette hissesi bulu-
nan OYAK; Otomotivde Frans›z
Renault, sigortac›l›kta da Frans›z
Axa olmak üzere birçok sektörde de
yine emperyalist sermaye ile içiçey-
di. 

Hiçbir zaman “milli” olmad›.
Hiçbir zaman, emperyalist küresel-
leflmenin dayatt›¤› özellefltirmelere
karfl› ç›kmad›, aksine bu ya¤madan
pay almaya çal›flt› ve ald› da.

“Millilik” ordu için nas›l ki, kat-
liamlar›n›, faflist iktidar›n› meflru-
laflt›rman›n arac› ise, OYAK için
de, daha fazla kâr›n, iflbirli¤i içinde
oldu¤u emperyalist sermayeye daha
fazla kazand›rman›n arac› olagel-
mifltir. En son Erdemir’i ucuza ka-
pat›rken kullanm›fllard› bu maskeyi.
‹halenin son aflamas›nda baz› hol-
dingler “yabanc›ya de¤il milli ser-
mayeye gidiyor” diye çekilmifl ve
Erdemir OYAK’›n elinde kalm›flt›.

Yine Oyakbank’›n sermayesini bü-
yütmesinde de yine ayn› oyun sergi-
lenmifl, Sümerbank yok pahas›na
OYAK’a sat›larak Oyakbank’la bir-
lefltirilmiflti. 

Genelkurmay ‘karanl›k 
savafla’ hizmet ediyor

Bundan iki hafta önce Genelkur-
may Baflkan› Yaflar Büyükan›t, ‘ka-
ranl›k savafl’ diye isimlendirdi¤i
emperyalist politikada, do¤rudan ifl-
gallerin yerini, milliyetçi k›flk›rtma-
lar›n, renkli baflkald›r›lar›n ald›¤›n›
söylerken, ““ÜÜllkkeelleerriinn üüzzeerriinnddee
eekkoonnoommiikk mmaanniippüüllaassyyoonnllaarr››”” da
bu politikan›n içinde say›yordu. Bu
ekonomik manipilasyonlar› yapa-
bilmenin yolu nedir? O ülke ekono-
misini denetleyecek güce sahip ol-
makt›r. Örne¤in, borsalar›, piyasala-
r› ele geçirmekle, ekonomi politika-
lar› belirlemekle mümkündür bu
manipülasyonlar. 

Bankac›l›k sektörü ise bir ülke-
nin ekonomisinde stratejik bir yerde
durmaktad›r. Küreselleflme politika-
lar›n›n sahibi olmalar›na karfl›n em-
peryalist ülkelerin bankac›l›k sektö-

rüne bak›n, kendi tekelleri sektöre
ezici flekilde hakim durumdad›r. K›-
yas›ya bir flekilde pazar kavgas›
içinde olduklar› baflka emperyalist
ülkelerin tekellerinin giriflini belli
s›n›rlarda tutarlar. Türkiye gibi ül-
kelere ise tam tersini dayat›r, dene-
timleri alt›na almak isterler. 

OYAKBANK’›n sat›fl› ile birlik-
te bankac›l›k sektöründe emperya-
list tekellerin pay› yüzde 41.8'e
ulaflm›fl oldu. Ki bu dünyada görül-
medik bir orand›r. Emperyalist ser-
maye küresel konumlar›n› güçlen-
dirmek için elbette sat›n alacak. An-
cak siz bunu bilerek sat›yorsan›z;
tam da o tarif etti¤iniz “karanl›k sa-
vafl”a hizmet ediyorsunuz demektir.

Son olarak flu iki noktan›n alt›n›
bir kez daha çizelim: 

BBiirriinncciissii;; emperyalizme ba¤›m-
l› bir ülkede sermayenin “millisi”
yoktur; emperyalist tekellerle do¤-
rudan iliflki içinde ya da de¤il, bir
flekilde emperyalist kapitalizmin
zincirine dahildir. 

‹‹kkiinncciissii;; yine bu ba¤›ml›l›k ilifl-
kilerinden dolay› ne ordu millidir ne
de onun holdingi. Millilik sadece
yüzlerindeki maskeden ibarettir.

16 HABER/YORUM 24 HHaziran 22007

“Baz ‹‹stasyonlar› 
Yavafl YYavafl ÖÖldürür”

Bursa genelinde, özellikle de
yoksullar›n yo¤un olarak oturdu¤u
emekçi mahallelerde kurulmaya de-
vam edilen baz istasyonlar›na karfl›,
Bursa Temel Haklar Derne¤i bir
süredir kampanya yürütüyor. 

Kampanya kapsam›nda 14 ve 15
Haziran günlerinde Arabayata¤›,
Erikli ve Esenevler mahallelerinde
bildiriler da¤›tan Temel Haklar
çal›flanlar›, yapt›klar› sohbetlerle ve

da¤›tt›klar›
bildirilerle,
halk› baz
istasyonla-
r›na karfl›
b i r l i k t e
mücadele-
ye ça¤›r-
d›lar. 

Yol iinflaat› ccan aald›
16 Haziran gecesi, ‹stanbul Küçükarmutlu’da URANSAN flirketinin yü-

rüttü¤ü yol inflaat›nda hayat›n› kaybeden mahalle sakini Eyüp Güçlü, topra-
¤a verildi. Hasdal Mezarl›¤›’na defnedilen Eyüp Güçlü’nün cenazesine yak-
lafl›k 500 kifli kat›ld›.

Definden sonra mahalleye dönen halk, Eyüp için ailesinin verdi¤i yeme-
¤e kat›ld›. Daha sonra da Köy ‹çi Meydan›’nda toplanan 100 kifli, bir aç›kla-
ma yapt›. “Soruyoruz; ç›kar h›rs› insan hayat›ndan ne kadar de¤erlidir? Kaç
Eyüp hayat›n› vermek zorunda bu kanunsuzlu¤un bitmesi için? Gencecik bir
insan›n hayat›n›n karfl›l›¤›n› nas›l ödeyeceksiniz?” denilen aç›klamada,
URANSAN flirketi ve yöneticilerine seslenilerek flu ifadelere yer verildi:

“Ödedi¤imiz hiçbir bedeli, kaybetti¤imiz hiçbir can›m›z› unutmayaca¤›z.
Evlerimizi y›kmak isteyenler bizi iyi dinle-
sinler. Bu inatlar› devam etti¤i sürece bizler
evlerimizi ve yaflam hakk›m›z›, bar›nma hak-
k›m›z› sonuna kadar savunaca¤›z.”

Ölüm olay›n›n bir dikkatsizlik, dalg›nl›k
sonucu olmad›¤› kaydedilen aç›klamada,
bunun URANSAN flirketinin tedbirsizli¤i,
acelecili¤i ve yasal olmayan yol inflaat›n›
sürdürme inad›n›n sonucu oldu¤u belirtildi. 



ABD’de, ‘neconlar’a yak›nl›¤›y-
la bilinen “düflünce” kurulufllar›n-
dan Hudson Enstitüsü'nde 13 Hazi-
ran 2007 tarihinde yap›lan gizli bir
toplant› tart›fl›l›yor günlerdir. 

Konu flu: Sözkonusu toplant›da
Türkiye üzerine bir senaryo yaz›la-
rak bunun üzerinde “beyin f›rt›nas›”
estirilmifl. Senaryo özetle flu: Ana-
yasa Mahkemesi Baflkan› Tülay
Tu¤cu'ya emekli olduktan sonra
suikast yap›l›rsa; Beyo¤lu'nda PKK
bomba patlat›p 50 kifli ölürse, Tür-
kiye Kuzey Irak'a girer. 

“Bir kurulufl senaryo yazm›fl
bunda ne var” deyip geçilebilirdi.
Ancak iki nedenle geçilemez.

Birincisi; dünyan›n hiçbir ülke-
sinde düflünce kurulufllar› oturup
ABD üzerine senaryolar yazm›yor,
bunlar› tart›flam›yor. Ama, bunlar
ABD’de hem de s›kça yap›l›yor.
Neden?

‹kincisi; sözkonusu toplant›ya
ABD’deki Türkiye Büyükelçili¤i
Askeri Ateflesi ile Genelkurmay
Baflkanl›¤› bünyesindeki Stratejik
Araflt›rma ve Etüd Merkezi'nin
(SAREM) Baflkan› da kat›l›yor. Ya-
ni, Türkiye üzerine böyle senaryola-
r› tart›flanlar aras›nda bu ülkeyi yö-
netenler de var!

Günlerce sonra Genelkurmay ta-
raf›ndan bu konuda yap›lan aç›kla-
ma ise, adeta herkesle alay eder ni-
telikte. Önce neden günlerce bek-
lendi¤i izah ediliyor aç›klamada. 

“Bu tart›flmalar›n boyutlar›n›
ayr›nt›l› olarak saptamak ve yarat›-
lan bu ortam›n arkas›ndaki aktörle-
rin gerçek yüzlerini ve niyetlerini
ortaya ç›karmak maksad›yla, özel-
likle bafllang›çta bir aç›klama ya-
p›lmam›fl, beklenilmifl ve olay›n ye-
terince tart›fl›ld›¤› sonucuna var›la-
rak aç›klama yap›lmas›na karar ve-
rilmifltir..”

Günlerce “bakal›m kim ne diye-
cek” diye beklemifllermifl! 

Ve tart›flmalar› ibretle izlemifller-

mifl... 

As›l “ibretlik” olan› unutturmak
için, ibretle izleyen halkla alay edi-
yorlar, üste ç›kmaya çal›fl›yorlar.

Bu, generallerin en iyi bildi¤i
yöntemdir. Ne zaman suçüstü yaka-
lan›rlar, an›nda “TSK y›prat›l›yor...
ibretle izliyoruz... iç-d›fl güçler...”
diye bafllarlar.

Burada da, adeta bu iflin içinde
kendileri yokmufl da, d›flar›dan izli-
yorlarm›fl havas›ndalar.

Sözkonusu senaryonun tart›fl›l-
mas›na iliflkinse flu masal› anlat›yor
Genelkurmay:

SAREM heyeti, sözkonusu top-
lant›ya yemekten önceki bölümüne
k›sa süreli “izlemek amac›” ile ka-
t›lm›fl, heyetin kat›ld›¤› bölümde
böyle bir senaryo konuflulmam›fl.
Böyle bir senaryodan da haberleri
yokmufl... PKK’lilerin teslim edil-
mesinin hükümetin ifline yaraca¤›
toplant›ya kat›lan general taraf›ndan
söylenmemifl. 

Oysa, bu toplant›n›n davetiyele-
ri, kimlerin kat›laca¤› ve tart›fl›lacak
senaryolar›n önceden tüm davetlile-
re iletildi¤i ortaya ç›kt›. Yani gene-
raller resmen yalan söylüyorlard›. 

Gerçekte bu tür toplant›lar her
zaman yap›l›yor, fark, bunun ortaya
ç›km›fl olmas›. Genelkurmay da bu-
nun telafl› ile ne diyece¤ini bileme-
den bekledi, tart›flman›n boyutlan-
madan küllenmesini umdu. Ancak
mevcut iktidar çat›flmas›n›n da te-
tiklemesi ile, umdu¤u gibi olmad›
ve tart›flma boyutland›. Herkes, “bu
senaryo tart›fl›l›rken Genelkurmay

temsilcileri ne yap›yordu, neden
kalkmad›lar oradan, neden deflifre
etmediler” diye sormaya bafllad›.
Öyle ya, ülkenin üzerine böylesine

“dehflet” senaryolar›
tart›fl›l›rken, “ülke-
nin güvenli¤inden
sorumlu” kurum tar-
t›flmalar›n içinde
olabilir miydi?

Genelkurmay bu
aç›klama ile kimseyi
inand›ramaz. Top-
lant›n›n o bölümün-
de biz yoktuk, ne

tart›fl›laca¤› atefleye söylenmedi, fli-
faen davet edildi de... ‹bretle izliyo-
ruz, hain emeller, karanl›k amaç-
lar...

Geçin bunlar›! Gerçekleri aç›k-
lay›n!

Örne¤in, bu ülkenin 1950’lerden
bu yana, yeni-sömürgeleflmesi ile
birlikte her türlü senaryonun zaten
Amerika’da yaz›l›p generaller ve
hükümetler taraf›ndan Türkiye’de
uyguland›¤› gerçe¤ini anlat›n! 

Bu senaryolar kimi zaman Ma-
rafl, Çorum, 1 May›s ‘77 gibi katli-
amlarla yaflama geçirildi. Kimi za-
man 12 Mart, 12 Eylül gibi cunta-
larla ç›kt› karfl›m›za. 

fiimdi yaz›lan senaryo kimileri-
ne “uçuk” gelebilir. Ancak kontrge-
rilla devletinin tarihine bak›ld›¤›nda
provokasyonlarda ne denli gözü ka-
ra ve uzmanlaflm›fl oldu¤u da görü-
lür. Bu arada katliam olacakm›fl,
halk ölecekmifl, umurlar›nda olmaz.

Öte yandan; bir düflünce kurulu-
flunda falanca dehflet senaryosunun
tart›fl›lmas›ndan daha DEHfiET
olan ve onlara böyle senaryolar yaz-
ma cüreti veren, bu ülkenin siyasi,
ekonomik, askeri bütün politikalar›
n›n ony›llard›r Washington'da belir-
lenmesidir. As›l tart›fl›lmas› gereken
DEHfiET iflte budur. Ve bu dehflet,
y›llard›r Genelkurmay arac›l›¤›yla
sürüyor. Amerika ad›na “liderlik”
yapan, ba¤›ms›zl›k mücadelesini
kanla bo¤an, emperyalistlerin ç›kar-
lar› için darbeler tezgahlayan, katli-
amlar yapan generaller o senaryolar
yaz›l›rken, hep o masadayd›lar.
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1950’lerden bu yana “senaryolar” 
ABD’de yaz›l›p burada uygulan›yor
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“Emek ve Sosyal Adalet Partisi”
(WASG) ile “Demokratik Sosya-
lizm Partisi” (PDS) birleflerek “Sol
Parti” oldular. Oskar Lafontaine ve
Lothar Bisky’nin liderli¤indeki par-
ti, sosyalizm söylemine karfl›n pa-
zar ekonomisini kabul etti¤ini daha
önce aç›klam›fl, sermayenin iktidar›
üzerinde “demokratik denetim” gibi
STK’lar›n misyonunu kendine ya-
k›flt›ran bir oluflum. Yani, emekçile-
rin haklar›n› savunmas›na, sermaye
partilerinin karfl›s›nda yeralmas›na
ra¤men, bundan ötesi bir siyasi çiz-
giye, misyona sahip de¤il flu an için. 

Ancak bu bile, Almanya demok-
rasisine fazla geldi!

‹çiflleri Bakan›, “bunlar düzeni
de¤ifltirmek” istiyor diye hemen is-
tihbarat teflkilatlar›n› göreve ça¤›r-
d›; ““bbuu ppaarrttii ssüürreekkllii ttaakkiipp aalltt››nnaa
aall››nnmmaall››......”” dedi. Alman sa¤ bas›n›
da özellikle, “Sermayenin iktidar›n›
engellemek görevimizdir” diyen
Lafontaine’e karfl› sald›r›ya geçti.

Lafontaine’in “Sol Parti genel grev
hakk›ndan yanad›r, politik grevlerin
demokratik mücadelenin bir arac›
oldu¤u görüflündedir” sözlerini ön
plana ç›karan “Die Welt” Gazetesi,
Lafontaine’i “ülkenin en tehlikeli
politikac›s›” ilan etti ve Almanya’da
genel grevin, politik grevlerin yasak
oldu¤unu hat›rlatarak, “Ama Lafon-
taine, kalk›p sosyalist hedefler için
genel grev yap›lmas›n› öneriyor.
Hatta sistemin bu yoldan de¤iflebi-
lece¤ini söylüyor” diye yazd›. 

“Berliner Morgenpost” Gazetesi
ise, Lafontaine’i KPD önderi Ernst
Thälmann ile karfl›laflt›racak kadar
sosyalizm korkusuna tutuldu. 

Partinin yasad›fl› bir faaliyeti bu-
lunmuyor. Halen federal parlamen-
toda 53 milletvekili ile temsil edili-
yor, birçok eyalet parlamentosunda
da milletvekilleri bulunuyor.

Buna karfl› ‹çiflleri Bakan› ve
burjuva medyan›n tavr›, bu ülkede
demokrasinin s›n›rlar›n›n nerede

bafllay›p bitti¤ine iyi bir örnek teflkil
ediyor. Söylenen aç›kça flu: Serma-
yenin iktidar›n› kimse de¤ifltirmeye
kalkmamal›d›r! Yani sistem içi yol-
larla dahi “sosyalizm”den söz ede-
mezsiniz, mutlak flekilde sermaye-
nin düzenini savunmak zorundas›-
n›z. Demokrasi vitrini gere¤i parti
kurabilir, faaliyet gösterebilirsiniz,
ama daha ötesine izin vermeyiz! 

Yanl›fl anlafl›lmas›n; bir devrim-
den sözetmiyor Sol Parti. Genel bir
de¤erlendirme ile en fazla sistem
içinde emekçiler için daha fazla
hak, daha adil bir yap›lanma, yani
daha sosyal bir devletten sözediyor.

Ancak flimdi burjuvazinin ç›kar-
lar›yla çat›fl›yor bu hedefler. Ve Al-
man demokrasisinin s›n›rlar›, burju-
vazinin ç›karlar›n› tehlikede gördü-
¤ü yerde bitiyor. 

Parlamentodaki partiyi “takibe”
alan zihniyet, Türkiyeli devrimci,
demokratik kurumlar› da ayn› bak›fl
aç›s›, ayn› anti-demokratik tutumla
“sak›ncal›lar” listelerine al›yor, te-
rörize ediyor, faaliyetlerini yasakla-
maya çal›fl›yor.

Almanya demokrasisinin s›n›rlar›

Almanya’da Bask›nlar
Alman devletinin muhalif gruplara
yönelik bask›lar› sürüyor.
Ülkenin kuzeyinde bulunan de¤iflik
kentlerde ve Berlin'de efl zamanl›
olarak ev ve kurumlara yap›lan bas-
k›nlarla, 11 kifli gözalt›na al›nd›.
Federal Savc› Kneuer bask›nlar›n
anti-terör yasas›na (129a) dayana-
rak yap›ld›¤›n› aç›klarken polisin
evlere ve derneklere kap›lar› k›ra-
rak girdi¤i ö¤renildi. 
"AK Origami" veya "Enternasyo-
nalist Hücreler" gibi isimler ad›na
üstlenilen kimi eylemleri bahane
yapan polis, Alman sol gruplar› sin-
dirmeye çal›fl›yor. 
Öte yandan bask›nlar Berlin'in Kre-
uzberg semtinde 1000 kiflinin kat›l-
d›¤› bir eylemle protesto edildi. Ey-
lemde, "Hepimiz 129a'y›z", "Polis
Devleti Almanya, Senden B›kt›k",
"Siyasi Tutsaklara Özgürlük", "Ya-
flas›n Enternasyonal Dayan›flma"
sloganlar› at›ld›. 

‹flgalcilerin hhukuku
Afganistan’da, ABD liderli¤indeki iflgal güçlerinin bir camiye (ayn› za-

manda medrese) düzenledi¤i hava sald›r›s›nda 7 çocuk katledildi. NATO,
sald›r›y› “teröre karfl› operasyon” diye aç›klad›. 

Son aylarda sivil katliam›n›n artt›¤› Afganistan’da, geçen hafta da 5 ço-
cuk öldürülmüfltü. ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü’ne göre, son 17 ayda sal-
d›r›lar ve operasyonlarda ölen 6 bin kiflinin yaklafl›k 1500’ünü siviller
oluflturuyor. 

Savafl hukuku, insan haklar› aç›s›ndan neresini elefltireceksiniz;

““fifiüüpphhee üüzzeerriinnee”” bombalad›klar› aç›klamalar›ndaki pervas›zl›¤› m›?

Bombalanan yerin bir iibbaaddeett--ee¤¤iittiimm yyeerrii olmas›n› m›?

Katledilenlerin sivil, üstelik ççooccuukk olmalar›n› m›?

‹flgalcilerin dayatt›¤› dünya düzeninin, ezilen yoksul halklar›n canlar›-
na zerre kadar de¤er vermediklerinin her gün bir örne¤i yaflan›yor. Irak’tan
Afganistan’a; emperyalistlerin askeri ya da ekonomik olarak girdikleri her
yerde vahflet birbirini izliyor. Geçen hafta boyunca Irak’ta yetimhaneler-
den bir grup çocu¤un açl›k içinde, ranzalara ba¤l› durumdayken “kurtar›l-
d›¤›” haberleri yerald› medyada. Onlar› yetim b›rakan kim? ‹flgalciler. Ye-
timlere iflkence yapan görevliler kimin adam›? ‹flgalcilerin. Ama gelin gö-
rün ki, haber, iflgalcilerin çocuklar› kurtard›¤› fleklinde veriliyordu. Her fle-
yi ters yüz ettikleri bir dünya düzenini halklar kabul etmeyecek! ‹flgallere
oldu¤u gibi, hukuksuzluklar›na karfl› da direnece¤iz. 
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Yozlaflmaya karfl› mücadele et-
tikleri için tutuklananlar hakk›nda
aç›lan davada, iddianamenin kimi
bölümlerini geçen hafta ele alm›fl ve
iddianamenin hukuki de¤il, siyasi
bir belge oldu¤unu belirtmifltik.

‹ddianamede, devrimcilerin
uyuflturucu, fuhufl, kumar gibi pis-
liklere karfl› mücadelesinin meflru-
lu¤unu kabul etmek istemeyen oli-
garflinin yarg›s›, “bunlara karfl› dev-
let, polis ne yap›yor?” sorusunun
gelece¤ini bilerek, bu konuda da ki-
mi “tespitlerde” bulunuyordu.

Savc›l›¤a göre;

“... güvenlik kuvvetleri an›nda
ve gerekli flekilde müdahale edemi-
yor, soruflturma süreci ggeecciikkiiyyoorr,,
flüpheliler tam ve net biçimde tteessppiitt
eeddiilleemmeeddii¤¤iinnddeenn eylem faillerinin
yakalanmalar›nda zzoorrlluukkllaarr yafla-
n›yor, bu nedenle tahkikat›nda ddeelliill--
lleennddiirrmmee ggüüççllüü¤¤üü bulunuyor...”

Devrimciler de, toplumda rahat-
s›zl›k yaratan bu suçlara karfl› mü-
cadele ederek sempati kazanmak is-
tiyor, “rahats›zl›¤› suistimal” etmifl
oluyorlard›!

Geçen hafta da belirtti¤imiz gi-
bi, polisin tüm bu suçlara karfl› “ge-
cikme, delillendirme güçlü¤ü, tespit
edememe” gibi sorunlar yaflad›¤›
tümüyle gerçek d›fl›d›r. Savc›l›k,
düzenin yozlaflt›rma politikas›n›n
içinde, yönlendireni, çeflitli biçim-
lerde rant sa¤layan› oldu¤u gerçe¤i-
ni gizlemek için büyük bir s›k›nt›
içinde böyle bir izah› zorunlu gör-
mektedir. 

Oysa bu ülkede yaflayan herkes,
polisin b›rak›n bu pislikleri yayan-
lar› engellemeyi, onlarla kolkola ol-
duklar›n› çok iyi bilir. 

“‹stanbul’da bir haraç çetesine
yönelik yap›lan operasyonda gözal-
t›na al›nan 6 kifliden 44’’üü ppoolliiss ç›kt›.
Haraç al›rken çeteyi suçüstü yaka-
latan kad›n, çetecilerin kendisine
““ffuuhhuuflfl yyaapptt››rr››yyoorrssuunn.. AArrtt››kk ppaattrroo--
nnuunn bbiizziizz”” diyerek tartaklay›p 20
bin YTL haraç istediklerini anlatt›.”

‹statisti¤e yer vermeyece¤iz, kaç
uyuflturucu, fuhufl çetesinde kaç po-
lis yakaland›, bunlar›n dökümünü
yapmayaca¤›z. Ancak, geçen y›l ba-
s›nda yeralan bu tür haberlerin ben-
zeri neredeyse her çete, uyuflturucu,
fuhufl “operasyonu” sonras› yeral›r
bas›nda. Yeralmayan, ortaya ç›kar›l-
mayanlar da cabas›!

Her çetede mutlaka polisi, bazen
subaylar› görmek de¤il, görmemek
ola¤anüstü bir durum haline gelmifl-
tir. Bu öylesine bir yo¤unluk arzet-
mektedir ki, “çürük elma” söylemi
durumu aç›klamaktan uzakt›r. Yani
sorun, polisin suçlular› yakalamakta
zorlanmas› de¤il, düzenin bilinçli bir
tercihinin sonucu olan bir sorundur. 

Uyuflturucu, fuhufl, mafya, haraç
çetelerinde bu kadar çok polisin, as-
kerin ç›kmas›n›n alt›nda yatan, flu
bu polisin çürümüfllü¤ü, yozlaflmas›
de¤ildir. En baflta polisler, devletin
bu konuda izledi¤i politikan›n riya-
kârl›¤›n› çok iyi biliyorlar. Devrim-
cilere karfl› mücadelede mafyay›,
çeteleri kullanan, tanklarla uyufltu-

rucu sevkiyat› yapan, polis eskort-
lu¤unda uyuflturucu filolar›n› Avru-
pa’ya gönderen bir devletin polisle-
ri do¤ald›r ki, çetelerin içinde daha
rahat yeral›yor, onlarla içli d›fll› olu-
yor. Bir anlamda polisten bafllaya-
rak devletin çeflitli kademelerinde
bu pisli¤in rant› paylafl›l›yor.

““UUyyuuflflttuurruuccuu ssaattaarrkkeenn 
ppoolliissllee iiççiiççeeyyddiikk””

Dergimizin 61-64. say›lar› ara-
s›nda, yozlaflman›n çeflitli biçimle-
rine, uyuflturucu, fuhufl, kumar, çe-
tecilik ifllerine kar›flm›fl kiflilerle ve
tüm bunlara tan›k olmufl emekçi
mahallelerinden halkla yapt›¤›m›z
röportajlara yer vermifltik. Savc› ta-
raf›ndan dergimizin de “suçlulu¤u-
nun” kan›t› olarak sunulan bu rö-
portajlardan baz› bölümleri hat›rlat-
mak, polisin b›rak›n uyuflturucu, fu-
hufl, kumar gibi pislikleri önlemeyi,
bunlarla nas›l içli d›fll› oldu¤unu,
ranttan pay ald›¤›n› gözler önüne
sermeye yeterlidir. fiunu da belirte-
lim ki, bu tan›kl›klar gerçe¤in çok
küçük bir parças›d›r. 

BBaa¤¤cc››llaarr’’ddaa 1199 yyaaflfl››nnddaakkii TToo--
kkaattll›› bbiirr ggeennçç,, 77 yy››ll ççeetteelleerr ttaarraaff››nn--
ddaann kkuullllaann››llmm››flfl,, hheerr ttüürrllüü iiflflii yyaapp--
mm››flfltt››.. PPeekkii hhiiçç mmii ppoolliissllee kkaarrflfl››
kkaarrflfl››yyaa ggeellmmeemmiiflflttii?? ‹‹flflttee cceevvaabb››:: 

“Her fleyimi biliyorlard› polisler.
Ne bana bir fley söylüyorlard›, ne
çeteye. Çete içerisindeki abiler ba-
na para veriyordu, ben de polislere
haftal›k 500 YTL veriyordum.”

Devrimcilerle tan›flmas›ndan
sonra Temel Haklar’a gitmeye bafl-
layan ve uyuflturucuyu, çeteyi terk
eden gencimizin anlatt›klar› istisna
de¤il. Devam edelim. 

2288 yyaaflfl››nnddaakkii TTeekkiinn YY››llmmaazz ‘‘aass--
kkeerr ooccaa¤¤››nnddaa’’ uuyyuuflflttuurruuccuu kkuullllaann--
mmaayyaa bbaaflflll››yyoorr,, aarrdd››nnddaann ççeetteelleerriinn
iiççiinnee ggiirriiyyoorr.. ‹‹flflttee aannllaatttt››kkllaarr››:: 

“Devrimcilerle tan›flana kadar
hiçbir b›rakma giriflimim olmad›.
Direk onlar çözdüler. Polis tam ter-
si, insanlara afl›layan onlard›r. Ben
bu ifli yaparken diyalog halindey-
dik, iç içeydik onlarla. Uyuflturucu
satarken aram›zda fark yok. Bera-

‘Zorluk’ mu, tercih mi?
Yozlaflmaya kkarfl› mmü-
cadele eedenlere mmüeb-
bet iisteyen ssavc›, ppoli-
sin, uuyuflturucu, kkumar
suçlar›n› ttespitte zzor-
land›¤›n› ssöyleyerek ddü-
zeni aaklamaya ççal›fl›yor

YOZLAfiMA



ber oturup kalk›yoruz, polis araba-
s›na silahlarla, esrarlarla binerdik,
esrar verirdik içerlerdi.”

1155 yyaaflfl››nnddaa eessrraarraa aall››flflaann,, 2255
yyaaflfl››nnddaakkii MMuurraatt CCooflflkkuunn ddaa ppoollii--
ssiinn uuyyuuflflttuurruuccuu ççeetteelleerrii iillee iilliiflflkkiissii--
nnee ddaaiirr flfluunnllaarr›› aannllaatt››yyoorr::

“Halkal› Lojmanlar›'nda torba
tutan polisler de var. Bizden almaz-
san›z elinizdeki esrarlar› al›r›z di-
yorlard›. Ben onlardan da al›p sat›-
yordum. Karakolun yan›nda bile sa-
t›yordum.”

Savc›n›n okudu¤u anlafl›lan rö-
portajda, Murat da devrimcilerle ta-
n›flmas›ndan sonra bu batakl›¤›n
içinden ç›kt›¤›n› anlat›yordu. 

PPoolliissiinn öözzeelllliikkllee ddeevvrriimmccii ppoo--
ttaannssiiyyeelliinn oolldduu¤¤uu eemmeekkççii mmaahhaall--
lleelleerriinnddee uuyyuuflflttuurruuccuu vvee hheerr ttüürrllüü
ppiissllii¤¤ee ggöözz yyuummmmaakkttaa ddaahhaa bbii--
lliinnççllii bbiirr ppoolliittiikkaa iizzlleeddii¤¤iinnii KKaa¤¤››tt--

hhaannee’’ddee oottuurraann 3322 yyaaflfl››nnddaakkii
‘‘YY’’ddeenn ddiinnlleeyyeelliimm::

“Baflka bir mahallede esrarla
yakaland›¤›mda gözalt›na al›nd›m.
Ancak, bu mahallede yakaland›¤›m-
da b›rakt›klar. Alibeyköy, Gazi,
Nurtepe, Okmeydan› gibi mahalle-
lerde, bize karfl› gelmeyin yeter di-
yorlar. fiunu biliyorum; polis bunu
yaymasayd› ben uyuflturucu da bu-
lamazd›m. Bu mahallelerde polis
torbac›lar› da kendisi yay›yor. Tor-
bac›dan esrar al›yor bir ba¤›ml›,
köflede polis çeviriyor, esrar› al›yor
ve içiciden gözalt›na al›nmamas›
için para al›yor. Sonra esrar› çete-
lere, torbac›lara veriyor.” 

‹‹kkii oo¤¤lluu ddaa uuyyuuflflttuurruuccuu kkuullllaa--
nnaann OOkkmmeeyyddaann››’’nnddaann bbiirr aannnnee
ffeerryyaadd››nn›› ddiillee ggeettiirrddiikktteenn ssoonnrraa
yyaaflflaadd››kkllaarr››nnddaann çç››kkaarrdd››¤¤›› ddeerrssii
flflööyyllee iiffaaddee eeddiiyyoorr::

“Okmeydan›'nda polis birisine
uyuflturucu veriyor, de¤erlendir di-
yor ve bazen de rütbesini yükseltme
derdine çocuklar› gençleri yak›yor.
Bunlar› biliyor tüm Okmeydan› hal-
k›. Onlar sevmez buray›. Ben ne
beklerim bu devletten, polisten...”

DDöönnüüyyoorruuzz bbiirr bbaaflflkkaa mmaahhaallllee--
yyee.. KKüüççüükkaarrmmuuttlluu’’ddaa ddaa dduurruumm
ffaarrkkll›› ddee¤¤iill.. MMaahhaalllleeyyee kkuurruullaann
kkaarraakkooll nnee iiflflee yyaarraamm››flfl,, 4455 yyaaflfl››nn--
ddaakkii eevv kkaadd››nn›› ‘‘AA’’ aannllaatt››yyoorr::

“Armutlu Armutlu olal› böyle
fleyleri hiç yaflamad›. fiimdi evime
kadar girdi. Eskiden devrimciler
daha çoktu, bask›nd› ve onlar›n ol-
du¤u yerde insanlar güvenliydi.
Hatta biz kap›lar›m›z› aç›k b›rak›p
komflumuza giderdik. H›rs›zl›k de¤il
kap›m›z›n, mahallemizin önünden
bile geçmezdi. Ama flimdi devlet
girdi buraya. H›rs›zl›k da girdi,
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Yoz-
laflmaya
k a r fl ›
m ü c a -
dele et-
t i k l e r i
için tu-
t u k l a -
nanlar›n
serbest

b›rak›lmas› için eylem yapan
HÖC’lüler polisin sald›r›s›na u¤ra-
d›. 15 Haziran'da Ba¤c›lar Yenima-
halle 9. Sokak'ta toplanan HÖC’lü-
lerin önü, yürüyüflün 50. metresin-
de polis barikat› ile kesildi.

Kitlenin barikat›n önünde yoz-
laflmaya karfl› sloganlar atarak bek-
ledi¤i s›rada polis sald›r›ya geçti. 9.
Soka¤a çekilen kitle, ilk barikat›
burada kurdu. Bu, yozlaflt›rman›n
hamilerine karfl› kurulmufl bir bari-
katt›. Yo¤un flekilde gaz bombas›
kullanarak mahalleye girmeye çal›-
flan polis, barikata panzerle sald›r-
d›. Bunun üzerine bir barikat da 10.
Sokak girifline kuruldu. Tafl ve mo-

lotoflarla yo¤un bir flekilde yafla-
nan çat›flma sokak sokak sürdü. 4.
Soka¤a kurulan barikat polis pan-
zerleriyle da¤›t›l›rken kitle Dereyo-
lu Caddesi'ni her iki yönde trafi¤e
kapatarak burada da barikat kurdu.
Bu son barikat›n ard›ndan HÖC’lü-
ler iradi bir flekilde eyleme son ve-
rerek da¤›ld›lar. 

Polis, kitle da¤›ld›ktan sonra
mahalleden 4 kifliyi gözalt›na ald›.
Gözalt›na al›nanlardan birinin, ara-
c›na gaz bombas› isabet etti¤i için
polisle tart›fl›rken dövülerek gözal-
t›na al›nan mahalle halk›ndan biri
oldu¤u ö¤renildi. 

HÖC’lüler, ertesi gün düzenle-
dikleri eylemle, toplad›klar›
150’den fazla gaz bombas› kapsülü
ile birlikte sald›r›y› teflhir ettiler. 

‘Mahallemizde Uyuflturucuya 
‹zin Vermeyece¤iz’

Polisin sald›r›y› bafllatt›¤› yere
kadar yürüyen HÖC Ba¤c›lar Tem-
silcili¤i üyeleri, s›k s›k "Mahalle-

mizde Uyuflturucuya ‹zin Verme-
yece¤iz, Halka De¤il Çetelere Ba-
rikat" sloganlar› att›lar. Yap›lan
aç›klamada, fuhufla, uyuflturucuya,
kumara, yoz-
laflmaya karfl›
verilen müca-
delenin karfl›-
s›na polisin
ç›kt›¤› kayde-
dilerek, “biz-
ler her zaman
oldu¤u gibi
halk›m›z›n ya-
n›nda olaca¤›z. Uyuflturucuya, fu-
hufla, kumara, çetelere izin verme-
yece¤iz” denildi. 

Ba¤c›lar halk›n› yozlaflmaya
karfl› birleflmeye ça¤›ran HÖC’lü-
ler, mahalle halk› taraf›ndan alk›fl-
larla desteklendi.

Öte yandan 15 Haziran’da Gül-
suyu’nda ve Ça¤layan’da da
HÖC’lüler meflalelerle yürüyüfl ya-
parak, yozlaflmaya karfl› mücadele
ettikleri için tutuklananlar›n serbest
b›rak›lmas›n› istediler. Ça¤la-
yan’da polisin HÖC üyelerine, yu-
murta atarak provoke etmeye çal›fl-
mas› ise bofla ç›kar›larak sloganlar-
la yürüyüfl gerçeklefltirildi.

Yozlaflman›n hamileri sald›rd›
Yozlaflmaya karfl› mücadele edenler direndi
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uyuflturucu da. Ne korkacam söyle-
mekten herkes biliyor bunu. O za-
man aç›klas›nlar bana, devrimciler
çokken niye öyle fleyler olmuyordu
da flimdi oluyor. Bunlar› niye 5 y›l
önce yaflam›yorduk. Devlet girdi
buraya. Daha çok fley görece¤iz.”

YYiinnee AArrmmuuttlluu’’ddaann 5522 yyaaflfl››nnddaa--
kkii SSeellmmaa ddaa,, ssaavvcc››nn››nn ““ssuuiissttiimmaall
eeddiiyyoorrllaarr”” ddeeddii¤¤ii nnookkttaayyaa bbaakk››nn
hhaannggii aaçç››ddaann bbaakk››yyoorr::

“Polis rahats›z olsa engeller.
Ama artt›r›yor. 4-5 y›ld›r karakol
kurdular bafl›m›za. Nas›l devrimci-
ler engel oldu, nas›l polis engel ol-
muyor, bilmiyorum. ‹sterse engel
olur. Görmezden geliyorlar.”

Tüm halk›n gördü¤ünü savc›l›k
görmez mi? Görüyor, biliyor elbet-
te. Ancak gerçe¤i dile getiremedi¤i
için demagojiye baflvuruyor. ‹ddia-
namedeki bu bölümün ne denli s›-
k›nt›l› oldu¤u aç›k. 

Savc›ya, halka kulak vermesini
sal›k veriyor ve devam ediyoruz on-
lar›n dinlemeye.

OOkkmmeeyyddaann››’’nnddaann 3322 yyaaflfl››nnddaakkii
MMuurraatt TT››rraakk aannllaatt››yyoorr::

“Polisler birçok defa üzerimizde
uyuflturucuyu yakalad›lar, b›rakt›-
lar. Polisler, ‘o¤lum yapacaksan bü-
yük yap. Böyle ufak tefek ifllerle u¤-
raflma’ diyorlard›. Ayr›ca ‘siyasete
kesinlikle kar›flma’ diyordu.”

1100 yy››ll bbooyyuunnccaa ffuuhhuuflfl bbaattaakkll››--
¤¤››nnddaa yyeerraallaann vvee hhaalleenn TTaarrllaabbaa--
flfl››’’nnddaa oottuurraann 3333 yyaaflfl››nnddaakkii HHaattii--
ccee,, ddeevvlleettiinn ffuuhhuuflfl kkoonnuussuunnddaakkii

yyaakkllaaflfl››mm››nn›› bbaakk››nn nnaass››ll öözzeettlliiyyoorr::

“ Manukyan vergi rekortmeni.
Kad›n›n teninden para kazanman›n
bir tek ad› var: Devlet en büyük pe-
zevenktir. Tarlabafl›'nda polislerin
burnunun ucunda kad›nlar pazarla-
n›yor. Her fleyi biliyor, rüflvet al›yor.
Sadece fuhufl de¤il, uyuflturucu iflle-
ri de mafya polis ikilisiyle yürüyor.
Devletin haberi olmadan hiçbiri ol-
maz. Medyaya yans›y›nca polis ken-
dini göstermek için operasyon yap›-
yor. Ama ne oluyor bir polis geliyor,
bu akflam bask›n var diyor, al›yor
paras›n›. Baflka bir polis geliyor,
ayn›s›n› söylüyor, ona da para veri-
yoruz, öyle dönüyor bu ifller.”

KKuummaarr ooyynnaatt››llaann yyeerrlleerrddee ddee
dduurruumm ffaarrkkll›› ddee¤¤iill.. GGüüllssuuyyuu’’nnddaa
kkaahhvveehhaannee iiflfllleetteenn KKeemmaall’’ee kkuullaakk
vveerreelliimm:: 

“Kumar yasalara göre suç. An-
cak polis gözyumuyordu. Geldikleri
zaman bir-iki paket Marlboro ya da
yine bizim tabirimizle 'yemek para-
s›, çorba paras›' al›p gidiyorlard›.
Hatta polis de yan›ma oturur, ku-
mar oynayanlar› seyrederdi. Zaten
bir kahvehane polise rüflvet vermi-
yorsa kumar oynatamaz. Polis ken-
disi de oynuyor. Esenkent Karakolu
karfl›s›ndaki kahvede bir sürü poli-
sin kumar oynad›¤›n› da gördüm.”

OOkkmmeeyyddaann››’’nnddaann AAhhmmeett ddee
ppoolliissiinn PPaannggaalltt››''ddaakkii kkuummaarrhhaannee--
lleerrddee eessrraarr ttoorrbbaacc››ll››¤¤›› yyaapptt››¤¤››nn››,,
aakkflflaammllaarr›› hhaarraaçç ttooppllaadd››¤¤››nn›› aannllaa--
tt››rrkkeenn,, 99 yyaaflfl››nnddaa hh››rrss››zzll››¤¤aa bbaaflflllaa--
yyaann,, uuyyuuflflttuurruuccuu ssaattaann 2277 yyaaflfl››nn--

ddaakkii EElliiff iissee,, ppoolliissiinn ss››kk ss››kk ‘‘ooppee--
rraassyyoonn’’ flfloovvuu yyaapptt››¤¤›› HHaacc››hhüüss--
rreevv''ddee yyaaflfl››yyoorr.. ‹‹flflttee aannllaatttt››kkllaarr››::

“Polisler hap›n nerde sat›ld›¤›n›
kimin satt›¤›n› biliyor. Gözü önünde
mal sat›yorlard›. Rüflvet veriyorduk.
O da bize bir fley demiyor. Zorla
rüflvet ald›klar› oluyordu. Hiç gö-
zalt›na al›nmad›m. Polis beni tan›-
yordu. Yani h›rs›zl›k yapt›¤›m›, hap
kulland›¤›m› biliyordu. Para verdi-
¤imde serbestsin diyordu.”

Evet mesele ““zzoorrllaannmmaa”” de¤il,
tteerrcciihh meselesidir. Bunun; halk›n
devrimci dinamiklerini öldürmek,
yozlaflt›rmak gibi en üst düzeyde
uygulanan politik nedenleri oldu¤u
gibi; büyük ranttan pay almak gibi
ekonomik nedenleri de var. 

Savc›l›k as›l olarak iflte bu ger-
çekleri aç›klamal›d›r. Bu ülkede ba-
kanlar, uyuflturucu t›rlar›na polis
otolar›n›n eskortluk yapt›klar›n›
aç›klad›. Her çeteden polis ç›k›yor.
Bu gerçeklere ra¤men polisi akla-
mak, yozlaflmaya karfl› mücadele
edenlere müebbet istemek, toplu-
mun yozlaflt›r›lmas›na dair yarg›n›n
gerçekte neyi istedi¤i konusunda da
ciddi soru iflaretleri yaratmaktad›r. 

‹‹ddddiiaannaammeeyyii yyaazzaann ssaavvcc››yyaa vvee
hhaakkiimmlleerree ssoorruuyyoorruuzz::

Uyuflturucu, fuhufl, kumar ve her
türlü yozlaflmaya karfl› m›s›n›z, de-
¤il misiniz? Karfl›ysan›z, yozlaflma-
ya karfl› mücadele edenlere de¤il,
bu pislikleri as›l yayan, himaye
edenlere davalar açmal›s›n›z! 

Gülsuyu’nda uyuflturucu kulla-
nan serserilerin mahalle halk›na
karfl› estirdikleri teröre karfl› mahal-
le halk› HÖC’lülerin öncülü¤ünde
bir uyar› eylemi yapt›. 

Mahalle halk›n›n zaten varolan
rahats›zl›¤›, 11 Haziran’da uyufltu-
rucu kullanan iki serserinin bir kifli-
yi sat›rlarla sopalarla dövmesi, 13
Haziran’da da yine Heykel Meyda-
n›'nda lokanta görüntüsü alt›nda

uyuflturucu satanlar›n bir kifliyi dö-
vüp halk› tehdit etmesi ile daha da
boyutland›. Bu geliflmelerin karfl›-
s›nda HÖC’lülerin ça¤r›s› ile akflam
saatlerinde bir yürüyüfl düzenlendi.

‘Mahallemizde Uyuflturucuya,
Fuhufla, Kumara, Çeteleflmeye ‹zin
Vermeyece¤iz” pankart› ile Heykel
Meydan›’na yürüyen HÖC’lüler,
halka yönelik konuflmalar yapt›lar.  

Meydanda, uyuflturucu sat›lan

lokantan›n önünde yap›lan aç›kla-
mada, pislik yuvas› teflhir edilerek,
“bu insanlar› mahallemizde istemi-
yoruz” denildi. 

Uyuflturucu sat›c›lar›n›n polis
taraf›ndan korumaya al›nd›¤› görü-
len eyleme karfl› gözda¤› vermek
için de mahalleye yüzlerce polis,
panzer y›¤›na¤› yap›ld›. Buna ra¤-
men halk meydanda toplanarak al-
k›fllar›yla HÖC’lülere destek verdi.
Çeteler, uyuflturucu tacirleri terör
estirirken ortal›kta görülmeyen po-
lisler ise eylem sonras› mahalleye
girerek gövde gösterisi yapt›.

HÖC uyuflturucu satan ve kullananlar› uyard›
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Milyonlarca gencimizin ‘gelece-
¤i’ üç saatlik s›nava hapsedilirken,
Liseli Gençlik s›nav öncesinden dü-
zenledi¤i eylemlerle ÖSS sistemi-
nin kald›r›lmas›n› istedi.

Bir bölümüne geçen hafta yer
verdi¤imiz “ÖSS’ye Hay›r” eylem-
leri 14 Haziran günü çok say›da
kentte gerçeklefltirildi.  

Elenecek uun sseçilecek 
karpuz dde¤iliz

Gençlik Federasyonu AAnnkkaarraa
GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii Lise Komisyonu,
Yüksel Caddesi'nde "Elenmeden,
Seçilmeden, Üniversite Hakk›m› ‹s-
tiyorum. ÖSS'ye Hay›r" slogan›yla
yapt›¤› eylemde, "ÖSS'ye Hay›r,
Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Elenecek Un Seçilecek Karpuz De-
¤iliz" yaz›l› dövizler açt›. Aç›kla-
may› yapan Sad›k fienbaba,
ÖSS'yi bilimsellikten uzak, yal-
n›zca paras› olana ö¤renme
hakk› sa¤layan bir sistem olarak
de¤erlendirerek, yoksullar›n
emekçi ailelerin çocuklar›n›n
okumaya haklar›n›n olmad›¤›n›
söyledi. 

E¤itim ve ö¤retimin her in-
san›n hakk› oldu¤unu söyleyen
fienbaba, “Olmas› gereken;
gençlerimizin daha ilkö¤retim
s›ralar›ndan bafllayan, kimin
hangi alanda e¤itim yapacakla- r› karmaflas› ortadan kald›r›larak

yetenekleri, istekleri ve geliflimi dik-
katle takip edilerek s›navs›z üniver-
sitelere istihdam edilece¤i bir e¤i-
tim sistemidir” dedi.

AAddaannaa GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii’nin
‹nönü Park›'nda düzenledi¤i eylem-
de de, "Elenmeden Seçilmeden
Üniversite Hakk›m›z› ‹stiyoruz,
ÖSS'ye Hay›r!” yaz›l› pankart tafl›-
n›rken, “Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin
E¤itim” talebi dile getirildi. 

Ahmet Sarg›nda¤ taraf›ndan ya-

p›lan aç›klamada, üniversite oku-
man›n, meslek sahibi olman›n her
gencin hakk› oldu¤una vurgu yap›-
larak, “ÖSS kald›r›lmal›, demokra-
tik halk üniversiteleri kurulmal›d›r.
Elenmeden seçilmeden her ö¤renci
üniversiteyi okumal› e¤itim hakk›
engellenmemelidir” denildi. 

BBaanndd››rrmmaa GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii ise
Cumhuriyet Meydan›'nda, ÖSS'yi
ve e¤itim sistemini protesto etti.
Üniversite ve lise ö¤rencilerinin ya-
n› s›ra velilerin de ilgiyle izledikleri
aç›klamada, ÖSS'nin çarp›kl›¤› ve
gençler üzerindeki olumsuz etkileri
ve yaratt›¤› f›rsat eflitsizli¤i ifade
edildi. "Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z", "ÖSS'ye Hay›r" sloganla-
r› at›lan aç›klamada Gençlik Der-
nekliler, çürümüfllü¤ü ve çarp›kl›¤›
art›k iyice teflhir olan bu sisteme

karfl› birlikte mücadele etme
ça¤r›s› yapt›lar. 

S›navlar sermayeye 
yeni rrant aalanlar› 
yarat›yor

ÖSS’nin sistemin çürümüfl-
lü¤ünün, t›kanm›fll›¤›n›n kan›t›
oldu¤unu söyleyen BBuurrssaa
GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii ÖÖ¤¤rreenncciilleerrii,
yapt›klar› aç›klama ile ÖSS’ye
hay›r derken, ‹‹zzmmiirr GGeennççlliikk

DDeerrnnee¤¤ii üyeleri de Kemeralt› giri-
flinde düzenledikleri eylemle,
ÖSS’nin kald›r›lmas›n› istediler.
Pankartlar›, flamalar› ve dövizleriy-
le “ÖSS’ye Hay›r!” diyen ö¤renci-
ler, bilimsel, eflit, paras›z e¤itim is-
teklerini dile getirdiler. 

Bas›n aç›klamas›n› okuyan Os-
man Bezek, ÖSS’ye her y›l giren 2
milyon ö¤renciden 1,5 milyonunun
aç›kta kald›¤›n› hat›rlatarak,
ÖSS’nin ezberci bir sisteme dayan-
d›¤›n›, ö¤rencileri yar›fl at›na çevir-

Liseli Gençlik
‘ÖSS'ye Hay›r’ dedi

Antalya

‹stanbul

Gençlik Federasyonu’na
ba¤l› Liseli Gençlik, bir
çok kentte düzenledi¤i ey-
lemlerle ""EElleennmmeeddeenn SSee--
ççiillmmeeddeenn ÜÜnniivveerrssiittee HHaakk--
kk››mm››zz›› ‹‹ssttiiyyoorruuzz,, ÖÖSSSS''yyee
HHaayy››rr!!”” dedi. Düzen parti-

leri dahi bugün ÖSS’yi
kald›rma vaadinde bulunu-
yor. Çünkü bu sistem tü-

müyle teflhir olmufl bir sis-
temdir. Y›llard›r bunu anla-
tan Liseli Gençlik sürece
müdahalesi ile bu gerçe¤i
bir kez daha meydanlarda

hayk›r›yor. Sadece varolan›
teflhir etmiyor, alternatifini

de ortaya koyuyor.

Ankara
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di¤ini, bunun karfl›s›nda ö¤rencile-
rin hiçbir s›nava tabi olmadan ye-
teneklerine göre lise y›llar›nda
yönlendirilerek üniversite kap›lar›-
n›n aç›lmas› gerekti¤ini söyledi. 

AAnnttaallyyaa’daki liseliler ise, K›fl-
lahan Meydan›’nda yapt›klar› ey-
lemle demokratik lise taleplerini
dile getirdiler. “Elenmeden Seçil-
meden Üniversite Hakk›m› ‹stiyo-
rum ÖSS’ye HAYIR” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde konuflan Dilan
Balc› flunlar› kaydetti:

“E¤itim sistemini yönetenlerin
bütün e¤itim alanlar›na, örne¤in;
KPSS, OKS, ÖSS gibi s›navlar› bi-
linçli olarak yerlefltirdi¤ini göster-
mektedir. Çünkü rant peflinde olan
özel sektörün milyar dolarlara va-
ran dershane pastas›ndan pay›n›
kapma çabas› vard›r. Yani her sene
2 milyon gencin kaderi belli bir
gruba peflkefl çekilmektedir.” 

Ö¤renciler, “Müflteri De¤iliz
Ö¤renciyiz, Soruyu De¤il ÖSS’yi
Çöz, Elenecek Un Seçilecek Kar-
puz De¤iliz” sloganlar› att›lar. 

Halk iiçin bbilim hhalk  
için ee¤itim iistiyoruz

Liselilerin alanlarda haklar›n›
arad›klar› yerlerden biri de Eskifle-
hir oldu. EEsskkiiflfleehhiirr GGeennççlliikk DDeerr--
nnee¤¤ii üyelerinin Adalar Migros
önünde düzenledi¤i eylemde ko-
nuflan ‹lker Bayülken, herkese eflit
ve ücretsiz olarak sa¤lanmas› ge-
reken e¤itim hakk›n›n, halk çocuk-
lar› için lüks bir ihtiyaç haline ge-
tirildi¤ini belirterek, ÖSS’nin kal-
d›r›lmas›n› istedi.

Ekim Gençli¤i'nin de destekle-
di¤i eylemde, "ÖSS'ye Hay›r!
Halk ‹çin Bilim, Halk ‹çin E¤itim!
E¤itim Hakk›m›z Engellenemez!
Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z!” sloganlar› at›ld›. 

‹stanbul’da ise Taksim Galata-
saray Postanesi önünde toplanan
Liseli Gençlik üyeleri, “bir k›sm›-
m›z›n elenip, ayr›cal›kl› kesimin
seçilerek üniversiteye girebilece¤i
bir s›nav sistemini istemiyoruz.”
dediler.

Yasal derne¤e “yasad›fl›” muamelesi
Bal›kesir Gençlik Derne¤i'ne yönelik bask›lar sürüyor. Derne¤e gelen

Ozan Canbay isimli lise ö¤rencisi, sivil polisler taraf›ndan tehdit edildi.
Daha önce de benzer tutumlar izleyen polis, 1 May›s’a ve pikni¤e kat›lan
ö¤rencilerin ailelerini arayarak k›flk›rtmaya çal›flm›flt›.

12 Haziran günü dernek binas›ndan ç›kan Ozan Canbay, sivil polis ta-
raf›ndan keyfi flekilde durdurularak kimlik ve GBT kontrolü yap›ld›.
Amac›n gençli¤in örgütlenmesini engellemek oldu¤unu polis, "iyi kifliler-
le dolaflm›yorsun... Gitti¤in yerler yasa d›fl›” sözleriyle ortaya koydu. Ö¤-
renci gençli¤in mücadelesini hazmedemeyen polisin, Canbay'›n elindeki
Yürüyüfl’ü kastederek, "bunlar yanl›fl yay›nlar” dedi¤i de ö¤renildi.
(“Do¤ru” yay›nlar nedir acaba; yalan makinas› burjuva bas›n m›?) 

Tehditten sonuç alamayan polis, s›kça yapt›¤› gibi, Canbay’›n babas›
ile görüflerek o¤lunun DHKP-C'lilerle birlikte oldu¤u, “ensesinde olduk-
lar›” tehditlerinde bulundu. 

Üzerindeki bask›lara iliflkin konuflan Ozan Canbay, polisin bask›lar›
nedeniyle babas›n›n psikolojisinin bozuldu¤unu belirterek flunlar› belirtti:
"Bal›kesir Gençlik Derne¤i yasal bir dernektir. Yapt›¤›m fleyler yanl›fl de-
¤ildir. Pikni¤e gitmek ve Yürüyüfl okumak suç mudur? Tabiki de¤ildir. Bu
yap›lanlar yasad›fl›d›r ve tamam›yla aile-ö¤renci aras› gerginlik yaratma
amaçl›d›r. Bu durumlar karfl›s›nda herkes dik durmal› ve teflhir edilmeli-
dir. Sonunda kazanacak olan bizler olaca¤›z." 

Demokratik eyleme kat›lanlara ceza
Serdar Demirel’in ölüm orucunda flehit düflmesinin ard›ndan bas›n

aç›klamas› yapan, Erzincan Gençlik Derne¤i’nin eylemine kat›lan 15 ki-
fliye befl yüzer YTL para cezas› verildi. 

Bununla da yetinmeyen Erzincan polisi, 11 Haziran günü Cumhuriyet
Mahallesi’ndeki evine giden dernek üyesi Önder Akdemir’in yolunu ke-
serek, ad› ve soyad›yla hitap etti¤i halde kimlik kontrolü yapt› ve sald›ra-
rak dakikalarca sokak ortas›nda dövdü. 

Ertesi gün suç duyurusunda bulunan Akdemir, “Demokratik kurumla-
r›n düzenledi¤i etkinliklere kat›lmamdan kaynakl› sürekli takip ediliyo-
rum ve bask› görüyorum. Bu sald›r›n›n amac› gözda¤› vermektir. Bizler
bu ülkenin vatansever gençli¤i oldu¤umuzdan kaynakl› on y›llard›r gör-
medi¤imiz bask› ve sald›r› kalmam›flt›r. Ama bunlar›n hiçbiri ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi mücadelemizi engelleyememifltir” sözleriyle, bu bask›lar›n
bofla oldu¤unu aç›kça gösterdi. 

Öte yandan Erzincan Gençlik Derne¤i de yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile
olay› k›nayarak, “bizleri y›ld›rmaya çal›flanlar›n heveslerini kursaklar›nda
b›rakaca¤›z” dedi. 

Faflist sald›r›ya direndiler okuldan at›ld›lar
Geçen y›l 19-20 Aral›k tarihlerinde Mersin Üniversitesi’nde faflistlerin

sald›r›s› ve devrimci, demokrat, yurtsever ö¤rencilerin buna karfl› direni-
fli ve faflist sald›r›y› protestoya polisin sald›r›s› ile yaflanan olaylar sonu-
cunda, 150 ö¤renci hakk›nda rektörlük taraf›ndan aç›lan soruflturma so-
nuçland›. Haklar›nda adliyede çeflitli davalar da süren ö¤rencilerden 39’u,
“Kürtçe flark› söylemek, halay çekmek, kamu mal›na zarar vermek, e¤i-
tim ve ö¤retimi engellemek, polise mukavemet” suçlamalar› ile okuldan
at›ld›. 



Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
19 Haziran Sal› günü yapt›¤› bas›n
toplant›s› ile, “Seçim Çare De¤il
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadele-
sine Kat›l” kampanyas›n› bafllatt›¤›-
n› ilan etti. 

Elektrik Mühendisleri Odas› sa-
lonunda yap›lan toplant›da, HÖC
bünyesinde yeralan devrimci ku-
rumlar›n ortak haz›rlad›¤› aç›klama
okunarak, faflizm koflulla-
r›nda oynanan demokra-
sicilik oyununa alet olma-
ma ça¤r›s› yap›ld›. 

TAYAD, HHB, Temel
Haklar Federasyonu, ‹dil
Kültür Merkezi, Devrim-
ci Memur Hareketi,
Gençlik Federasyonu ad›-
na ayr› ayr› yap›lan ko-
nuflmalarda da, 2007 se-
çimlerinin kendi alanlar›
aç›s›ndan anlam› ortaya
konularak, oligarflinin seçim sand›-
¤›ndan hiçbir soruna hiçbir çözüm
beklenmedi¤i vurguland›. 

‹lk olarak TTAAYYAADD BBaaflflkkaann››
MMeehhmmeett GGüüvveell sözald›. Güvel,
“ülkemizin parlamentosu var, der-
nekleri var, sendikalar›, mahkeme-
leri var... Ama tüm bunlar göster-
meliktir. Yasalar egemenlerin ç›kar-
lar›n› koruyor. Biz TAYAD olarak
bunlar› çok iyi yaflad›k”  diyerek bu-
nun somut kan›t› olan tan›kl›klar›n›
özetledi. 

“Demokrat sosyalist kimlikli”
insanlar›n da seçime girdi¤ine dik-
kat çeken Güvel, bunu do¤ru bul-
mad›klar›n› belirtirken flöyle dedi:
“Bizim kiflilerle sorunumuz yok. Bi-
zim sorunumuz sistemle. ... Bir dai-
re çizilmifl ve bu dairenin içinde ha-

reket edilecek diyorlar. Seçimle bu
ülkede hiçbir fley düzelmez. Çare
devrimdir. Çare sosyalizmdir..”

HHHHBB ad›na konuflan TTaayyllaann TTaa--
nnaayy ise yaklafl›k 18 y›ld›r toplumsal
ve siyasal muhalefetin savunmanl›-
¤›n› yapt›klar›n› dile getirerek yafla-
d›klar›n›n ve gördüklerinin böyle
bir karar almada belirleyici oldu¤u-
nu söyledi. 

TTeemmeell HHaakkllaarr FFeeddeerraassyyoonnuu
üyesi ÖÖzzggüürr TTüürrkk de mahallelerde
yaflad›klar› birçok sorunun bu karar›
almalar›n›n do¤rulu¤unu ispatlad›-
¤›n› belirterek, 1 Nisan komplosun-
da, yozlaflmaya, y›k›m politikas›na
karfl› verdikleri mücadelede u¤ra-
d›klar› sald›r›lara de¤indi. Türk, söz-
lerini bitirirken “Biz diyoruz ki par-
lamentodan ve siyasi partilerden

umut beklemeyelim.
Umudumuzu seçim san-
d›¤›na ba¤lad›kça ayn›
sorunlar› yaflamaya de-
vam edece¤iz” dedi.  

‹‹ddiill KKüüllttüürr MMeerrkkee--
zzii ad›na sözalan GGrruupp
YYoorruumm üyesi ‹‹bbrraahhiimm
GGöökkççeekk ise. konserle-
rinde hep ülkemizde ya-
flanan sorunlar›n her ge-
çen a¤›rlaflt›¤›n› anlat-
t›klar›n› vurgulayarak,

“seçim sand›klar› umut de¤ildir.
Kurtulufl yolu de¤ildir” sözle-
riyle düflüncelerini özetledi. 

DDeevvrriimmccii MMeemmuurr HHaarreekkeettii
ad›na MMeehhmmeett PPüürreemmiiflfl açl›¤›-
m›zdan, yoksullu¤umuzdan so-
rumlu olan partilere oy verme-
nin “asl›nda kendi kendimizi
vurmak”  oldu¤unu belirterek,
bu nedenle düzen partilerine oy
vermeyi reddettiklerini anlatt›. 

GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu ad›na
HHaassaann SSeelliimm GGöönneenn de y›llard›r
gençli¤in akademik demokratik
mücadelesinde yerald›klar›n›
belirtti¤i konuflmas›nda, “hiçbir
düzen partisinin gençli¤in so-
runlar›n›n bbiirr tteekkiinnii bbiillee çözme-
di¤ini ve çözemeyece¤ini” be-
lirtti.
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HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER CEPHES‹:
Temel Haklar Ve Özgürlükler Dernekleri Federasyonu / TAYAD / Gençlik

Dernekleri Federasyonu / Halk›n Hukuk Bürosu / ‹dil Kültür Merkezi /
Grup Yorum / Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin Yürüyüfl 

Dergisi / Kültür Sanatta Tav›r Dergisi / Devrimci ‹flçi Hareketi /
Devrimci Memur Hareketi / Devrimci Mücadelede Mimar Mühendisler

Çözüm Seçim Sand›¤›nda De¤il, Sosyalizmdedir

Ba¤›ms›z vve ddemokratik bbir Tür-
kiye hhayal dde¤ildir. ÜÜlkemiz bba-
¤›ml›l›ktan, hhalk›m›z ssömürü vve
yoksulluktan kkurtulabilir. ZZulmün
sahiplerini yyenebiliriz. ÜÜlkemizde
gerçek aadaleti ssa¤layabiliriz. FFa-
kat bbunlar›n hhiçbirini sseçimle yya-
pamay›z. ÇÇünkü bbizleri ssömüren-
ler yani eemperyalistler ve iiflbirlik-
çileri ssömürüden, yya¤ma vve ttalan-
dan, llüks vve ssafahatlar›ndan
‘oy’larla vvazgeçmeyeceklerdir.

Bizler halk›m›zdan ooy iistemiyoruz.
Halk›m›z› bba¤›ms›zl›k, ddemokrasi
ve ssosyalizm mmücadelesine kkat›l-
maya çça¤›r›yoruz. ÇÇözüm bburju-
vazinin ddemokrasicilik ooyununda,
seçim ssand›¤›nda dde¤il ssosyalizm-
dedir.
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Seçim demek,
vaat demek!

Mazot 1 YTL olacak... ÖSS kal-
kacak, cek, cak, cek cak... 

Her seçimin “do¤al” manzaras›-
d›r bu cek caklar... 

Bunlar› seçim öncesi dönemde
muhalefet durumunda olanlar söy-
ledi¤inde, hadi bir yere kadar anla-
fl›l›rd›r; peki ya, iktidardakiler?

Mesela AKP; flimdi ç›km›fl mey-
danlara “YÖK sorununu çözece¤iz”
diyor. 

Sanki 4,5 y›ld›r iktidarda olan
kendisi de¤il. 

Ne yapacaksan, yapsayd›n!

Seçim demek; sadaka de-
mek:

‹flte geçen hafta bas›nda yeralan
bir seçim haberi:

“Baflbakanl›k Sosyal ve Daya-
n›flma Vakf›, 22 Temmuz seçimleri
öncesi kollar› s›vad›. Kamuoyunun
"Fak-Fuk-Fon" olarak bildi¤i vak›f,
eylül ve ekim aylar›nda da¤›tt›¤› kö-
mürü yaz ortas›nda da¤›tmaya bafl-
lad›...”

Ek söze, yoruma gerek var m›?

Tabii bu kadar da de¤il;

“‹zmir'in Seferihisar, Tire, Buca,
Konak, Balçova, Ödemifl ilçelerin-
de; Bal›kesir çevresinde; Sinop,
Samsun, Rize, Trabzon 'da, Konya,
Nevflehir, Ni¤de'de, ‹stanbul Tuzla,
Kartal, Pendik, Maltepe'de kamyon-
larla kömür da¤›t›l›yor...”

Aleni rüflvet; hem de devlet ke-
sesinden!

Sonra TOK‹ evleri var; o da
rüflvetin baflka biçimi... 

Kimbilir daha baflka neler
ç›kacak karfl›m›za... 

Rüflvetle iktidara gelenler,
rüflvetle yönetmeye devam edecek-
ler demektir; baflka türlüsü
mümkün mü?

Seçim demek, hile demek:
Bu ülkede ony›llard›r sand›k

oyunlar› hiç bitmemifltir. 

Hemen her seçimden sonra, çöp-
lüklerden oylar toplanm›flt›r, ama
buna ra¤men, bu hilelerin önü de
hiç kesilememifltir. 

Nas›l kesilsin?

Bak›n oyuna:

“Çorum'da, okullardaki seçim
sand›klar›nda görev alacak ö¤ret-
menlerin tamam›na yak›n›, AKP hü-
kümetine yak›nl›¤›yla bilinen E¤i-
tim-Bir-Sen üyeleri aras›ndan seçil-
di. Kimi E¤itim-Bir-Sen'lilerin iste-
medi¤i halde görevlendirildi¤ine
iflaret edilirken, duruma itiraz eden
E¤itim-‹fl Çorum fiube'sinin il seçim
kurulundan ald›¤› yan›t, ‘Eli yüzü
düzgün adaylar› seçiyoruz’ oldu.”

HHiiçç hhiilleellii sseeççiimmddeenn ddüürrüüsstt vvee
ddüüzzggüünn iikkttiiddaarr çç››kkaarr mm››??

Burjuva siyaset     
panay›r›ndan

ABD’den ddüzen ppartilerine uuyar›:
'Seçimde AABD kkarfl›tl›¤›n› kkullanan› hhofl 

görmeyiz'

ABD'nin eski D›fliflleri Bakan Yard›mc›lar›ndan Marc Gross-
man, geçen hafta yapt›¤› bir aç›klamada, düzen partilerini pek de
üstü örtülü olmayan bir flekilde uyard›. 

Irak’a operasyon, seçimler gibi konularda gazetecilerin sorular›-
n› cevaplayan ABD’li doplomat, "Türkiye'yi kimin yönetece¤ine
Türk halk› karar verir.” gibi hamasi demokrasi savunuculu¤u ya-
parken, ayn› konuflma içinde “Amerikan karfl›tl›¤›n› seçim propa-
gandalar› s›ras›nda kullananlar›n Washington'da hofl karfl›lanma-
yaca¤›n›” da ekledi. 

Asl›nda Grossman’›n bunu belirtmesine de çok gerek yok; çün-
kü tüm düzen partileri bunun fark›ndalar. Meydanlarda ABD’ye
karfl› eskaza aleyhte esip gürlediklerinde bile, onlar büyükelçilikler-
de, kapal› kap›lar ard›nda ve nihayet Beyaz Saray’da, “bunun gös-
termelik oldu¤u” konusunda tekrar tekrar güvenceler vermekten ge-
ri kalmam›fllard›r. Ülkemizdeki seçim süreçlerinde bunun örne¤i
çoktur.  

Ve asl›nda ne mutlu ABD’ye ki; ülkemizdeki seçimleri kim ka-
zan›rsa kazans›n, ABD her koflulda kazanan olacak!

Seçimler ve BBofl 
Beklentiler

Cumhuriyet Gazetesi’nden Erol MAN‹SA-
LI, 18 Haziran günkü yaz›s›na flu bafll›¤›
koymufl:

“Seçimlerde, Türkiye Emperyalizmle Yüz-
leflecek”

Yaz›s›n› da flöyle bitiriyor:

“22 Temmuz'da çok farkl› bir seçim yafla-
yaca¤›z. Emperyalizmle iflbirli¤i yapan oli-
garflinin tasfiyesi bu seçimle bafllayacakt›r;
bafllamak zorundad›r...”

Ne büyük yan›lg›. 

Ülkemiz koflullar›na iliflkin ne büyük
körlük... 

Ne olacak yani; CHP seçimleri kazan›rsa
e¤er, e¤er AKP’ye oy verilmezse, emperya-
lizm ve oligarfli tasfiye mi edilecek?

Daha çok bekler Manisal›. 

Daha çok yan›l›r. 



Çözülmesi gereken devasa so-
runlar›m›z var. Sistem; yoksulluk,
iflsizlik, ba¤›ml›l›k, Kürt sorunu,
hak ve özgürlükler, demokrasi, ta-
r›m, yolsuzluk gibi çok temel sorun-
lar› giderek a¤›rlaflt›rmaya devam
ediyor. Ve düzen partilerinin seçim
beyannamelerine, vaatlerine bak›l-
d›¤›nda tüm bu sorunlara dair yal-
d›zl› cümlelerle “çözümler”den söz
ediliyor, birçok sorunda vaatler or-
tal›kta uçufluyor. 

Seçimler yalan 
bombard›man›n›n 
yo¤unlaflt›¤› ssüreçlerdir

Çok partili sisteme geçildi¤i ta-
rihten itibaren istisnas›z bütün dü-
zen partileri seçim süreçlerinde bol
keseden vaatlerde bulunuyor. Bu,
göstermelik burjuva demokrasisinin
vazgeçilmez bir kural›d›r.

Yine bir baflka “kural” ise, bugü-
ne kadar halk›n temel sorunlar›nda
hhiiççbbiirr vvaaaaddiinn yyeerriinnee ggeettiirriillmmeemmiiflfl
oollmmaass››dd››rr.. Böyle oldu¤u içindir ki,
düzen partileri 1950’li y›llarda “çö-
zece¤iz” dedikleri sorunlar için bu-
gün de ayn› fleyi söylüyorlar. Bu sü-
re içinde gelmifl geçmifl hiçbir ikti-
dar bu temel sorunlara köklü çö-
zümler üretemedi. 

Seçimlerin, bizim gibi ülkelerde
yalan anlam›na gelen vaat bombar-
d›man›n›n yo¤unlaflt›¤› süreçler ol-
mas› kimilerine do¤al gelebilir. An-
cak iflin asl› böyle de¤ildir. Örne¤in;
halk demokrasisi ile yönetilen bir
ülkede seçimler, temelsiz vaat ya¤-
muru alt›nda geçmez. Aksine prog-
ramlar, halk›n sorunlar›na gerçekçi
çözümler üretilir, kitleler sürekli bir
flekilde politikan›n içinde olduklar›
için seçimler özel bir yer tutmaz.
Burjuva demokrasilerinde ise, ger-
çekte tekeller ad›na belli bir süre

içinde kimin yönetece¤i tespit edil-
di¤i için, halk kitlelerini bu oyuna
alet etmek amac›yla onlar› aldata-
cak araçlar devreye sokulur. Vaatler,
bu araçlar›n en bafl›nda gelir. Halk,
kapitalist sistem içinde sorunlar›n›n
çözülece¤ine, bütün meselenin flu

bu partinin iktidar›, becerisi ya da
beceriksizli¤i meselesi oldu¤una
inand›r›lmaya çal›fl›l›r. Ülkemizde
ise, d›fla ba¤›ml› çarp›k bir kapitalist
flekillenme oldu¤u için sorunlar da-
ha büyük, çeliflkiler daha derindir.
Bu yüzden de vaatler ç›tas› daha da
yükselir.

Bu logo alt›nda, ilk ekonomi
olan, belli bafll› konularda hangi dü-
zen partisi ne diyor, çözüm olabilir-
ler mi sorular›n› cevapland›raca¤›z. 

‘Sa¤’dan ‘‘Sol’a, aayn› 
ekonomi ppolitikalar›

Düzenin solu, sa¤›, liberali, mil-
liyetçisi ile bütün partiler nüans
farklar›, söylem ayr›l›klar› ile özde
ayn› ekonomik politikalar› savun-
maktad›rlar. 

Hiçbirinin kapitalizm d›fl›nda bir
alternatifi yoktur. Dolay›s›yla ister-
lerse “sosyal politikalar” uygulas›n-
lar nihayetinde kkaappiittaalliisstt ççaarrkk››nn
ggeerreekklleerriinnii yyeerriinnee ggeettiirreecceekklleerr de-
mektir. Bunun anlam› ise, iflsizli¤e
çözümden söz ederken, kapitaliz-
min iflsizler ordusu yaratmaya de-
vam etmesidir. Yoksullu¤a çözüm
demagojileri yaparken, tekellerin
kasalar›na sermaye ak›tmakt›r.
Köylüden dem vururken köylülü¤ü
tasfiye eden politikalar› uygulamak-
t›r vb. Hiçbir düzen partisi kapita-
lizm d›fl› bir seçenekten söz edemi-
yor. “Milli ekonomi” ya da baflka
isimlerle mevcut hoflnutsuzlu¤u
kendine kanalize etmeye çal›flmak-

tan, halk› aldatmaktan baflka bir fley
yapm›yorlar. Bugünün dünyas›nda
kapitalist sistemin içinde kalarak
“milli ekonomi” uygulamak, hele
de askeri, siyasi olarak ba¤›ml›l›k
iliflkileri içindeyken bunu yapmak,
mümkün de¤ildir. Sistem tüm dün-

yada, büyük emperyalist tekellerin
ihtiyaç ve ç›karlar› do¤rultusunda
ifllemektedir. Türkiye gibi ülkelere,
bu ç›karlar etraf›nda nas›l bir mis-
yon yüklenmiflse, onu yerine getire-
ceklerdir. Borsalar, piyasalar tam da
bunun için varlar. Hükümetlerin
gündemlerini, devletin en temel po-
litikalar›n› dahi belirleyen, yönlen-
diren borsalar›n gücü, emperyalist
tekellerin ve onlar›n yerli iflbirlikçi-
lerinin gücünden baflkas› de¤ildir.

Dolay›s›yla, IMF ile iliflkilerden
tutun özellefltirmelere kadar her ko-
nuda belirleyici olan, ba¤›ml›l›k
iliflkisidir. Ba¤›ms›z olmayan bir ül-
kenin ba¤›ms›z bir ekonomi politi-
kas› da yoktur, olamaz! 

AKP’nin rreferans›, 
4.5 yy›ll›k iicraat›

AKP seçim propagandas›n›n
oda¤›na, 4.5 y›ll›k icraat›n› oturtu-
yor. Peki ne yapt› bu 4.5 y›lda? En
özet haliyle; eemmppeerryyaalliisstt vvee iiflflbbiirr--
lliikkççii sseerrmmaayyee nnee iisstteeddiiyyssee,, eemmeekk--
ççiilleerr nneeyyii iisstteemmeeddiiyyssee oonnllaarr›› yyaapptt››..
Özellefltirmelerden ‹fl Yasas›’na,
SSK’lar›n devrinden yabanc› ser-
mayeye sa¤lanan avantajlara; icra-
atlar› aras›nda bir tek örnek yoktur
ki, emekçilerden, yoksullardan yana
olsun. Ramazanda da¤›t›lan poflet-
leri, üç torba kömürü “sosyal politi-
ka” diye yutturan iktidar, politikas›-
n›n eksenine yoksullukla mücadele-
yi de¤il, yoksullar› oturttu. Yani
çark ifllemeye, yoksulluk büyümeye
devam ederken, küreselleflme poli-
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Hiçbiri IMF’yi 
kap›d›flar› edemez



tikalar›n›n y›k›ma u¤ratt›¤› kitleleri
“önemser” görünerek riyakâr bir
politika izledi. 

Bu tür politikalar sadece ülke-
mizde de¤il, kimi “sol” görünümlü
partiler taraf›ndan baflka ülkelerde
de uyguland›. Bu politikada, (köklü
bir çözüm olmamas›na karfl›n) sos-
yal güvenlik ve sosyal haklar yerine
yoksullara iinnaayyeett ve ssaaddaakkaa yoluy-
la gitme vard›r. Yani, özellikle “is-
lamc› ifladam›” ve yard›m kurulufl-
lar› arac›l›¤›yla bir tür ‘‘hhiimmmmeett ppoo--
lliittiikkaass››’’ sözkonusudur. Devletin ye-
rine getirmesi gereken, Tayyip’in
s›kça sözünü etti¤i o “sosyal devlet”
sorumluluklar› tamamen “yard›m
kurulufllar›na” ve “hay›rsever” pat-
ronlara devrediliyor. Benzeri politi-
kalar›n dünyada da özellikle küre-
selleflme sürecinin y›k›m›n›n ortaya
ç›karaca¤› öfkeye karfl› çeflitli “yar-
d›m kurulufllar›” arac›l›¤›yla izlen-
di¤ini görüyoruz. 

Bu politika birçok yönüyle siste-
me, AKP’ye avantaj sa¤l›yor. “Ha-
y›rseverli¤in” yayg›nlaflt›r›lmas› ile
yoksullu¤un toplumsal, siyasal bir
sorun olmaktan ç›kar›lmas› hedefle-
nirken, AKP de yoksul mahalleler-
de genifl bir taraftar kitlesi kazan›-
yor. Siyasal bilinçten yoksun kitle-
ler aç›s›ndan “kap›s›na getirilen üç
torba kömür, hay›rsever AKP’li ifla-
dam›n›n kuru g›da pofleti, kuflkusuz
ki, “flükür” ve “flükran” ile karfl›la-
n›yor. Yoksullu¤u, s›n›fsal, sosyal
statüsü daha da geriye giderken gü-
nü kurtarman›n flükran› ile sadece
AKP’ye ba¤lanm›yor, çarp›k flekil-
de bu iktidar›n kendini düflünüp sa-
hiplendi¤i düflüncesini gelifltirmi-
yor. Ayn› zamanda yoksulluk odakl›
sisteme karfl› öfkesi törpüleniyor.
‹ktidar yoksullar›n sisteme itaatini,
sistemle bütünleflmesini teminat al-
t›na alm›fl oluyor. 

Yoksullu¤u yaratan politikalar›
sorgulamayan her düzen partisi flu
veya bu flekilde benzeri politikalar
izlemek durumundad›rlar. Örne¤in,
dünyadan örnekleriyle bilinmekte-
dir ki, merkez sol iktidarlar, ulusla-
raras› ekonomik koflullar›n lehlerine
oldu¤u koflullardan faydalanarak is-
tikrarl› bir ekonomi yaratabilir, ifl-

sizli¤i, yoksullu¤u görece
azaltabalirler. Ancak siste-
min özünde olan eflitsiz ge-
liflme, ucuz emek, eksik is-
tihdam, sermayenin ve zen-
ginli¤in belli merkezlerde
toplanmas›, sömürü gibi te-
mel sorunlar› asla çözemez.
Ve bu çözümsüzlük belli sü-
reçlerde kendini “krizler”
fleklinde hat›rlat›r.

AKP’nin 4.5 y›ll›k ikti-
dar›, Tayyip Erdo¤an’›n da
bizzat ifade etti¤i gibi, ser-
mayenin güvenli¤inin her
fleyin üzerinde tutuldu¤u bir
süreç olmufltur. Bugün “is-
tikrar istikrar” diye tepindik-
leri ve adeta halk›n ç›kar›n›
ifade eden bir durummufl gi-
bi pazarlad›klar› da esasen
sermayenin istikrar›ndan
baflka bir fley de¤ildir.
Gerçekte AKP’nin kendine
özgü, alt›nda imzas› olan bir
ekonomi politikas› da yok-
tur. IIMMFF nnee ddeeddiiyyssee oonnuu yyee--
rriinnee ggeettiirrmmiiflflttiirr.. Kendine
özgü olan, kendi yandafllar›na ihale-
ler, “bal tutan parma¤›n› yalar”
avantalar›ndan ibarettir. Ve “yolsuz-
lukla mücadele” flovlar› da bunlar›n
üzerine örtmek için aral›ks›z sürdü-
rülmüfltür. 

Bugün düzen partilerinin ekono-
mi politikalar›n› belirleyen temel
unsur, kuflkusuz IMF ile iliflkiler
konusundaki tutumudur. 

IMF politikalar›n›n daha fazla
iflsizlik, yoksulluk demek oldu¤unu
bilen halk kitleleri bir yanda. ‹kti-
darlara deste¤inin temel koflulu ola-
rak IMF ile iliflkilerinin sürdürül-
mesini isteyen tekelci sermaye öte
yanda. Hal böyle olunca tüm düzen
partileri tam bir oportünizm batakl›-
¤› içinde debeleniyorlar. 4.5 y›ll›k
iktidar› boyunca IMF ile en sorun-
suz iliflki yürüten iktidar olan, yani
emperyalist tekellere hiçbir pürüz
ç›karmayan AKP dahi meydanlarda
“IMF'siz Türkiye” slogan›n› kullan-
maya haz›rlan›yor. Öte yandan IMF
destekli program›n, “ekonomiye iç-
te ve d›flta güven kazand›rmak” için
yeni bir modelle sürdürülece¤ini

aç›kl›yor. 

“Borçlar ödenerek iliflki sonlan-
d›r›lacak”m›fl! AKP 4.5 y›l önceki
seçimde de ayn› vaatte bulunmufltu.
Sonuç: AKP döneminde yap›lan
ödemelere karfl›n iç ve d›fl borç da-
ha da artt›! Güveni kazan›lmaya ça-
l›fl›lanlar, d›flta emperyalist tekeller,
içte ise iflbirlikçi tekelci burjuvazi-
den baflkas› de¤ildir. 

IMF program›n›n temelini olufl-
turan özellefltirme gibi konularda da
AKP bugüne kadar ne yapt›ysa,
bundan sonra da ayn›s›n› yapaca¤›-
n› aç›kça ilan etmifl durumdad›r. 

CHP iktidar›nda dda 
halk ““ezilecek”, 
ülke ““soyulacak”!

Baflta CHP olmak üzere di¤er
partilerin, muhalefetin de AKP’nin
ekonomi politikas›n›n d›fl›nda bir
alternatifi yoktur esasen. 

CHP’nin seçim beyannamesine,
Baykal’›n konuflmalar›na bak›ld›-
¤›nda “proje”den geçilmiyor. Her
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AKP; yyoksullu¤un dde¤il yyoksullar›n ooda-
¤›nda ooldu¤u ppolitikalar›, kkitleleri yyan›lt-
mak, yyard›mlarla aavutmak vve ssistemin
ü retti¤i yyoksullaflmaya kkarfl› ööfkeyi nnöt-
ralize eetmek iiçin yyo¤un flflekilde uuygulad›.
Bir yandan yyoksullu¤u aa¤›rlaflt›rmaya
devam eeden ppolitikalar›n› ssürdürürken,
ayn› aanda ““kömür yard›m›, yyiyecek ppo-
fletleri” iile hhem yyoksullarda ““bizi ddüflü-
nen iiktidar” yan›lsamas›n› kk›smen yyarat-
t›, hhem dde ssisteme bba¤lamaya ççal›flt›. 



alanda bir proje var! Ancak tüm bu
projelerdeki iddialarla da çeliflki
içinde CHP. Çeliflkinin oda¤›nda ise
emperyalist tekellere, onlar›n kuru-
lufllar›na, tekelci sermayeye karfl›
olmamas› yat›yor. Kimi projelerin
uygulanabilirli¤i ise, bunlar› gerek-
tiriyor. 

Örne¤in; “s›f›r yoksulluk” diyor,
her y›l 1.2 milyon kifliye ifl imkan›
yaratacak projelerden sözediyor.
Böylece, yüzde 20 düzeyinde olan
fiili iflsizlik oran›n› yüzde 5'e çeke-
ce¤ini, vergi indirimi ve kredi des-
te¤i ile gençler için ifl kurma proje-
leri uygulayaca¤›n› savunuyor. Yok-
sullara; s›f›r açl›k projesi, üniversite
gençli¤ine yaflam deste¤i projesi,
kamu istihdam projeleri, ifl kurma
destek projesi, tar›ma destek çiftçi-
ye güçlü koruma projesi, ça¤dafl
sosyo–ekonomik alt yap› projesi gi-
bi projelerle seslenmek istiyor.
Böylece uzun zamand›r sorgulanan
“sol”, “emekten yana” görüntüsünü
de kazanaca¤›n› umut ediyor. 

Ancak belirtti¤imiz gibi, siste-
min özüne dokunmasa da bugün
için sistem içinde dahi bunlar› uy-

gulayabilmek, IMF’ye, AB’ye karfl›
olmay› gerektiriyor. AB’nin tar›m›
tasfiye program›n› uygularken nas›l
“tar›ma destek” projesi uygulaya-
caks›n›z. Tekelci sermayenin iflsiz-
ler ordusu ihtiyac›n› bir yana
b›rakarak nas›l istihdam yaratacak-
s›n›z? Sermayenin karfl›s›na dikil-
meden kitlesel iflçi k›y›mlar›n›n kar-
fl›s›na nas›l ç›kacaks›n›z? Hem
AB’nin, IMF’nin ekonomi politika-
lar›n› uygulay›p hem de “onurlu AB
üyeli¤i” nas›l olacak? ...

CHP'nin vaatlerine iliflkin kay-
na¤›n önemli bir bölümü için gös-
terdi¤i adres asl›nda her fleyi aç›kl›-
yor. 

Yüzde 6.5 olan faiz d›fl› fazla
oran›n›, yüzde 5 veya 5.5’e çekerek
kaynak yaratacaklarm›fl. Yani yine
iflimiz IMF’ye kal›yor. Yüzde 6.5
faiz d›fl› fazlay› dayatan IMF. Bura-
dan anlafl›l›yor ki, CHP, IMF’yi ik-
na edecek ve kaynak sa¤layacak da
yoksullara yönelik projelerini uygu-
layacak! “IMF’yi kap› d›flar› edece-
¤iz” diyemeyenlerin kaç›n›lmaz
olarak içine düfltükleri açmaza bir
örnek iflte. IMF’yi kap› d›flar› ede-
meyenler en küçük bir projeyi dahi
uygulayamazlar. 

Ekonomide ““ssoossyyaall bbooyyuutt”” ek-
sik diye iktidar› elefltiren CHP, sos-
yal boyutu da san›r›z IMF’yi ikna
yoluyla katacak programa!

IMF, emperyalist tekellerin ör-
gütü de¤il sanki hay›r kurumu! Gir-
di¤i hangi ülkenin yoksulunu dü-
flünmüfl ki, CHP iktidar oldu diye
bu ülkenin yoksullar›n› düflünsün!
B›rak›n di¤er projelerini, yoksullara
250 YTL yard›m sözünü bile yerine
getiremez bu flekilde. 

Öte yandan iç ve d›fl borçlanma
ile ayakta duran Türkiye ekonomisi
için, kapitalizmin kendi iç iflleyifli
anlam›nda da faiz d›fl› fazlan›n azal-
t›lmas› gerçekçi de¤ildir. Bunun an-
lam› borçlanma politikas›ndan vaz-
geçmektir. Ki, bu da IMF politikala-
r›yla çeliflki oluflturmaktad›r. 

Emekçi halk kitlelerinin, kimi
noktalarda çarp›k da olsa yükselen
ABD, IMF, AB karfl›tl›¤›n›n oyunu
alabilmek için meydanlarda IMF

karfl›t› görünmek istiyor CHP. 

IMF'ye olan borçlar›n s›f›rlana-
ca¤›n› ve yeni bir ekonomik prog-
ram yaz›laca¤›n› belirtiyor. Oysa
Türkiye tarihi, ba¤›ml›l›k iliflkileri-
nin bafllad›¤›, IMF ile ilk Stand-By
Anlaflmas›’n›n yap›ld›¤› tarihten bu
yana borçlar›n hiçbir zaman bitme-
di¤ini kan›tl›yor. Bu, emperyalistle-
rin ülkeleri ba¤›ml›laflt›rmalar› için
kulland›klar› bir yöntemdir. 

Örne¤in; Türkiye, 1999'dan
2006 sonuna kadar, IMF'den 36.1
milyar dolar d›fl borç kullan›p, 27.8
milyar dolar› anapara, 4.8 milyar
dolar› faiz, toplam 32.6 milyar dolar
borç ödedi¤i halde halen IMF'ye
11.6 milyar dolar düzeyinde borçlu
bulunuyordu. Çark›n iflleyifline ba-
k›n; borç ald›¤›n›z süre içinde nere-
deyse ayn› miktarda geri ödeme
yap›yorsunuz, ama halen en az befl
y›l daha duraksamaks›z›n IMF’ye
çal›flacak kadar borcunuz kal›yor! 

‹flte bu nedenle, bir yandan da
borç almaya devam ederken, “borç-
lar› bitirip yeni anlaflma yapmaya-
ca¤›z” diyen partiler yalan söylü-
yorlar, aç›kça IMF ile yola devam
edece¤iz diyememenin manevras›n›
yap›yorlar. CHP’nin durumu tam da
buna denk düflmektedir. 

Yine IMF politikalar›n›n temeli-
ni oluflturan özellefltirmeler konu-
sunda da oportünistçe bir tutum
içindedir CHP. Özellefltirmenin
kendisine karfl› de¤il. Millicilik flar-
latanl›¤› ile ülkenin kaynaklar›n›
ya¤malayanlarla tam bir düflünsel,
söylemsel paralellik içinde, stratejik
K‹T’lerin, Halkbank gibi kurumla-
r›n sat›lmas›na karfl› oldu¤unu söy-
lüyor. Nitekim flu ana kadar iktida-
r›n özellefltirmelerine yönelik eleflti-
rileri de “yabanc›ya de¤il milli ser-
mayeye sat›ls›n” ya da “ucuza git-
ti” oda¤›nda flekillenmifltir. 

CHP “anti-emperyalist” hava
vermektedir, ancak yabanc› serma-
yeye de karfl› de¤ildir. Hem AKP’yi
“ülkeyi yabanc› sermayeye peflkefl
çekmekle” suçluyor, hem de “yeni
tesis ve iflletme kuracak yerli ve ya-
banc› sermayeyi sektör, bölge ve bü-
yük proje baz›nda özendirecekleri-
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Yoksullar›n ggözünü bboyamaya
yönelik ““projelerle” ooy aavc›l›¤›
yapan CCHP, eekonomi ppolitika-
s›n›n ggerçek yyüzünü ssermaye-
ye ggüven vverirken ggizlemiyor.
““BBiirr iikkttiiddaarr ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤iinniinn eekkoonnoo--
mmii ppoolliittiikkaass››nnddaa bbiirr kkeessiinnttii,, kkooppuukk--
lluukk,, kkrriizz yyaarraattmmaass›› hhiiççbbiirr flfleekkiillddee
ssöözz kkoonnuussuu ddee¤¤iillddiirr..”” ddiiyyeenn BBaayy--
kkaall,, aaçç››kkççaa sseerrmmaayyeeyyee ‘‘bbaakkmmaayy››nn
ssiizz uulluussaallcc›› ssööyylleemmlleerriimmiizzee;; AAKKPP
nnee yyaapptt››yyssaa bbiizz ddee aayynn››ss››nn›› yyaappaa--
ccaa¤¤››zz,, oonnuunn iizziinnddeenn yyüürrüüyyeecceekk,,
IIMMFF nnee ddeerrssee oonnuu yyeerriinnee ggeettiirreeccee--
¤¤iizz”” ssöözzüü vveerriiyyoorr..



ni” söylemektedir. 

18 May›s’ta CNN Türk'te Anka-
ra Kulisi program›nda partisinin
ekonomi program› hakk›nda bilgi
veren Deniz Baykal, CHP olarak ne
yabanc› sermaye, ne serbest ticaret
ne de dünyada globalleflen ekonomi
karfl›s›nda gerçekleri inkâr eden ta-
v›r içinde bulunmalar›n›n söz konu-
su olmad›¤›n› belirterek flöyle di-
yordu: 

““BBiirr iikkttiiddaarr ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤iinniinn eekkoo--
nnoommii ppoolliittiikkaass››nnddaa bbiirr kkeessiinnttii,, kkoo--
ppuukklluukk,, kkrriizz yyaarraattmmaass›› hhiiççbbiirr flfleekkiill--
ddee ssöözz kkoonnuussuu ddee¤¤iillddiirr..””

Türkçesi flu: AKP ne yap›yorsa
biz de ayn›s›n› yapaca¤›z, hangi
yoldan yürümüflse biz de izinde ola-
ca¤›z! Tekellerin, iflbirlikçi serma-
yenin, düzenin rant›n› yiyenlerin içi
rahat olsun!

Tablo ortada! 

CHP; hem piyasa ekonomisini
savunuyor, IMF patentli politikalar›
uygulayaca¤› güvencesi veriyor,
uluslararas› tekelci sermayeye kap›-
lar› sonuna kadar aç›yor; öte yandan
yoksullara yönelik projelerden söz
ediyor. Bunlar› birarada nas›l uygu-
layacak, merak konusu bile olamaz.
Çünkü aç›kça yalan söylüyor, oy
avc›l›¤› yap›yor. 

fiu aç›k ki, “CHP iktidar›nda;
halk› ezdirmeyece¤iz, ülkeyi soy-
durmayaca¤›z, devleti böldürmeye-
ce¤iz” slogan›n› kullanan CHP, iz-
leyece¤i ekonomi politikalarla, hal-
k› ezen, ülkeyi soyduran politikala-
r› AKP’nin oturdu¤u yere oturarak
uygulayacak. “Devleti böldürmeye-
ce¤iz” söylemiyle de, bu düzene
karfl› ç›kanlar› terörize ederek bask›
iktidar›n› meflrulaflt›racak!

MHP, ffaflizmin kklasik 
p ropagandalar› iile 
halk› aaldatmak iistiyor

MHP ise, mu¤lak ifadelerle
geçifltirilmifl seçim beyannamesinde
ekonomi politikalar›n› alt› bofl “mil-
liyetçi” söylemlerle gizliyor. 

Sat›r bafllar› ile MHP; 

- Di¤er partiler gibi serbest pazar

ekonomisini savunmaktad›r. - Dün-
ya ekonomisi ile bütünleflmeyi sa-
vunmakta ancak bunda Türkiye'nin
belirleyici olmas›n› istemektedir. -
Globalleflmeye karfl› de¤ildir. An-
cak Türk markalar›n›n Türk bayra-
¤›n› tafl›yacaklar› bir anlay›fl› savun-
maktad›r. - Yabanc› sermayenin gel-
mesini istemekte, ancak uluslararas›
rekabet gücüne sahip yüksek katma
de¤erli mal ve hizmet üretmesini,
ileri teknoloji getirmesini, istihdam
art›fl›n› sa¤lamas›n› ve milli menfa-
atleri gözetmesini flart koflmaktad›r.
- Özellefltirmeyi savunmakta ve ka-
munun serbest piyasaya müdahale-
sini azaltmak için özellefltirmenin
flart oldu¤una inanmaktad›r. - Kamu
yat›r›mlar›n› altyap› yat›r›mlar› ile
s›n›rland›rarak, di¤er yat›r›mlar›n
özel sektöre yönlendirilmesini tefl-
vik etmektedir. - ‹flgücü piyasas›nda
istihdam türlerinde ve çal›flma süre-
lerinde esnekli¤i savunmaktad›r.

Tüm bunlar›n yan›s›ra; 

“‹stikrarl› bir ekonomik büyüme
ve güçlü üretim ekonomisi tesis
edilmek suretiyle; üreten, istihdam
yaratan ve üretilen de¤erden bu sü-
reçte yer alan her kesimin katk›s›
ölçüsünde adil pay almas›n› sa¤la-
yan bir sosyal refah düzeni olufltur-
mak temel amac›m›zd›r” demekte;

“Temel ihtiyaçlar ile e¤itim,
sa¤l›k ve sosyal hizmetlerin yoksul
kesimler için ulafl›labilir ve kullan›-
labilir olmas› sa¤lanacakt›r. Zorun-
lu e¤itimin gerektirdi¤i temel harca-
malar›n aile bütçesine yük olufltur-
mas›na son verilecektir. ” demekte;

“Ekonomik ve sosyal politikalar
dar ve sabit gelirlileri destekleyecek
flekilde ahenk içerisinde uygula-
mak”tan sözetmektedir. 

MHP, tüm faflist partilerin yok-
sul kesimleri yedeklemek için kul-
land›¤› söylemin yan›s›ra, t›pk›
CHP gibi hem milliyetçili¤i elden
b›rakmadan ayn› zamanda uluslara-
ras› sermayeye ve tekelci burjuvazi-
ye güvence vermeye çal›flmaktad›r.

Serbest pazar ekonomisini, ya-
banc› sermayeyi, globalizmi, özel-
lefltirmeyi savunan hiçbir parti,
yoksullardan, emekçilerden yana

politikalar uygulayamaz. Uygulaya-
ca¤›n› vaatediyorsa yalan söylüyor-
dur. Bugün AKP’nin yapt›klar›n›
milliyetçi söylemle yineleyerek mi
sorunlar› çözecek MHP? 

Öte yandan MHP, ya ayaklar›
havada “bir Türk’ün dünyaya bedel
oldu¤una” gerçekten inanm›fl, ya
da milliyetçi duygular› sömürmek
amac›yla; masallar anlat›yor.

Tüm dünyaya yay›lan, temel po-
litikalara yön veren emperyalist te-
keller kendi ç›karlar›n› de¤il Türki-
ye’nin ç›karlar›n› düflünecekmifl,
Türk bayra¤› tafl›yan markalar dün-
ya ekonomisine, globalizme yön
verecekmifl, yabanc› sermaye ülke-
ye rant de¤il iflsizli¤e çare için gele-
cekmifl... 

Herkes aptal bir tek MHP ak›ll›!
‹nan›rsan›z milli duygulara masal!

Gerçek olan ise, MHP’nin azg›n
kapitalizmin çarklar›n› döndürmeye
aday oldu¤unu, kapitalizmin en te-
mel politikalar›n› savunarak ortaya
koymas›d›r. Bu arada esnek çal›fl-
man›n patronlar›n en önemli istek-
lerinden oldu¤unu da belirtmeden
geçmeyelim. Beyannamede yer
alan yoksullara, iflsizlere yönelik
vaatlerin, söylemlerin bu gerçekler
karfl›s›nda hiçbir hükmü yoktur. 

- Sürecek - 

Say›: 110 29SEÇ‹MLER

Bugün IIMF karfl›t› kkesilen, ““mil-
li eekonomi”den, yyoksullu¤a vve
yolsuzlu¤a kkarfl› mmücadeleden
söz eeden MMHP’nin iiktidar orta¤›
oldu¤u ddönemde iizledi¤i ppoliti-
kaya bbakarak, ttüm bbu vvaatlerin
yalan ooldu¤unu ggörebilirsiniz.



Merhaba arkadafllar, merha-
ba sevgili okurlar›m›z... Bu haf-
taki sohbetimizin konusu de-
mokrasi. 

Belki flimdi diyeceksiniz ki,
bu zaten hemen her zaman üze-
rinde konufltu¤umuz bir konu
de¤il mi! Hakl›s›n›z. Özellikle
son haftalar içinde ele ald›¤›m›z
sömürge tipi faflizm, parlamen-
tarizm gibi bafll›klar içinde de s›k
s›k de¤indik bu ko-
nuya; özellikle de
burjuva demokrasi-
sine. Ancak demok-
rasiyi bafll› bafl›na
bir konu olarak ele
almam›flt›k. Bu kez
a¤›rl›kl› olarak, de-
mokrasi konusundaki sapmalar› ve
halk demokrasisini ele alal›m dedik. 

Bildi¤iniz gibi, solda, “demokra-
si mücadelesi”nden her zamankin-
den fazla sözediliyor. Bu, san›lma-
s›n ki do¤ald›r ve olmas› gereken-
dir. Hay›r, bu durum esas olarak 12
Eylül sonras› ortaya ç›km›flt›r ve so-
lun iktidar iddias›ndan uzaklaflmas›-
n›n, ufkunun daralmas›n›n ifadesi-
dir. Bu ufuk daralmas›na ba¤l› ola-
rak “demokrasi”den ne anlafl›ld›¤›,
neyin kastedildi¤i konusunda da an-
lam kaymas› olmufltur. Konumuz
bu aç›dan da önemlidir. Elbette dev-
rimcilerin hedeflerinden biri de de-
mokrasidir, ama yayg›n biçimde sö-
zedilen “demokrasi mücadelesi”nin
bu hedefle de fazla bir ba¤› kalma-
m›flt›r. Devrim mücadelesinin bir
parças› olan demokrasiyle, yayg›n
biçimde sözedilen demokrasi müca-
delesi aras›nda büyük farklar olufl-
mufltur. Sohbetimiz, bir yan›yla bu
fark› da göstermifl olacakt›r. Evet
Özlem arkadafl, konuya girifli senin-
le yapal›m istersen. 

ÖÖzzlleemm:: Mutlaka denk gelmifl-
sinizdir, demokrasi tan›mland›¤›nda
mutlaka sözedilir; demokrasi, Yu-
nanca, “halk” ve “yönetim” kelime-
lerinin birleflmesinden türetilmifl bir
kavramd›r. K›saca hhaallkk››nn yyöönneettii--
mmii’dir. “Halk›n kendi kendini yö-
netmesidir” diye de tan›mlan›r.
Okullarda da böyle ö¤retilir herke-

se. Fakat bu tan›mlar, ansiklopedik,
ve daha önemlisi “iiççeerriikkssiizz”dir. 

Burjuva ideolojisinin, her konu-
da, her kavramda yapt›¤› fleylerden
biri onu ss››nn››ffssaall temelinden kopar-
makt›r. Burjuvazi demokrasinin ta-
n›m›n› da böyle yapar. 

Mesela, burjuva teorisyenlerin
demokrasi tan›mlar›ndan biri de
flöyledir: “Demokrasi, bütün vatan-
dafllar›n aralar›nda hiçbir ayr›l›k
gözetmeksizin tam bir eflitlik içinde
yönetime kat›lmas›d›r”.

KKeemmaall:: Peki böyle mi? 

Demokraside halk kendi kendini
yönetir mi? Bütün vatandafllar, hiç-
bir ayr›l›k gözetmeksizin yönetime
kat›labilir mi?

ÖÖzzlleemm:: Bu soruna cevap vere-
meyiz bildi¤in gibi. San›r›m zaten
bunu vurgulamak aç›s›ndan sordun
böyle... Yukar›daki tan›mda demok-
rasinin ss››nn››ffssaall niteli¤i yoktur; bu
tan›m, s›n›flar mücadelesini ve bu
mücadeleyle belirlenen ddeevvlleett olgu-
sunu da yok say›yor. 

Dolay›s›yla, demokrasiye iliflkin
s›n›fsal niteli¤i belirtilmemifl bir so-
ruya cevap da verilemez asl›nda.
Yani “demokraside flu var m›, bu
yok mu?” diye sorular eksik ve yan-
l›flt›r. Çünkü, s›n›fsal niteli¤i olma-
yan bir demokrasi yoktur, hiçbir dö-
nem de olmam›flt›r. Demokrasi, ya

burjuva demokrasisidir, ya halk
demokrasisi (veya proleter de-
mokrasi). Bu yüzden ancak bur-
juva demokrasisinde flu var m›,
halk demokrasisinde bu yok mu
diye sorulabilir .

MMaazzlluumm:: Evet, san›r›m ko-
numuzun en önemli noktalar›n-
dan biri bu. “Saf” bir demokrasi

yok; keza, birazdan görece¤imiz gi-
bi, “herkes için de-
mokrasi” de yok...

Demokrasi, Öz-
lem’in de kelime
kökenini açarken
iflaret etti¤i gibi,
Antik Yunan sitele-

rinde, halk›n, sitenin yönetimine
iliflkin kararlara kat›lmas› fleklinde
ortaya ç›kt›. Ve fakat, bu demokrasi
de “s›n›rs›z ve s›n›fs›z”, yani “her-
kes için” de¤ildi. Sitenin ço¤unlu-
¤unu oluflturan köleler d›fllanm›flt›
bu demokraside. “Halk” diye adlan-
d›r›lan, asl›nda, sadece özgür yurt-
tafllardan ibaretti. Dolay›s›yla Antik
Yunan’›n demokrasisi, köle sahiple-
ri için demokrasi idi. Demokrasinin
sonraki tüm evrelerinde de bu temel
nitelik devam etti. Demokrasi, hep
““bbiirriilleerriinniinn ddeemmookkrraassiissii”” oldu...
Buna ““ss››nn››ff iiççiinn ddeemmookkrraassii”” diyo-
ruz. Evet, demokrasi, pratikte, hep
flu veya bu s›n›f için varolmufltur. 

Marksist-Leninistler, iflte bu yüz-
den, demokrasi sorununu ele al›r-
ken, her defas›nda, ›srarla ""kkiimm iiççiinn
ddeemmookkrraassii,, kkiimmiinn ddeemmookkrraassiissii??""
diye sordular. Bu soruyu sormamak,
demokrasinin ss››nn››ffssaall iiççeerrii¤¤iinnii yok
saymakt›r. Ki o zaman demokrasiyi
kavramak da, demokrasi mücadele-
sini do¤ru flekillendirmek de müm-
kün de¤ildir. Yani, mesele sadece
demokrasiyi do¤ru tan›mlamakla il-
gili teorik bir mesele de¤il, ayn› za-
manda demokrasi mücadelesinin fle-
killenifliyle de ilgilidir.

Sadece burjuvazi de¤il, revizyo-
nizm ve reformizm de, demokrasi-
nin tan›m›n› ›srarla bu eksenden
uzaklaflt›rmaya çal›flm›fllard›r. Tüm
revizyonistlerin, reformistlerin “ba-
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bas›”, “ak›l hocas›” sayabilece¤imiz
BBeerrnnsstteeiinn’in demokrasi tan›m›n›
hat›rlatal›m bu noktada. Ona göre
demokrasinin tan›m› iflte flöyle:
“Demokrasi, s›n›f tahakkümünün
yoklu¤udur, yani hiçbir s›n›f›n siya-
sal imtiyaza sahip olmad›¤› bir du-
rumdur. ... Ça¤dafl demokrasi, in-
san toplulu¤unun her üyesi için hak
eflitli¤i anlay›fl› üzerine yükselir. ”

Bu tan›m›n üzerinde flimdilik
durmayal›m, zaten sohbetimizin bü-
tünü bir yan›yla da bu tan›ma ce-
vapt›r. Burjuva demokrasisinin, de-
mokrasinin ulaflabilece¤i en üst s›-
n›r oldu¤u, bu anlamda burjuva de-
mokrasisinin ““ttaamm ddeemmookkrraassii”” ol-
du¤u, burjuva ve küçük-burjuva
teorisyenlerin tezlerinden bir di¤eri-
dir. Keza, burjuva demokrasisinin
toplumlar› en iyi gelifltiren, toplum-
daki dinamikleri en iyi aç›¤a ç›ka-
ran sistem oldu¤u da bu çerçevede
ileri sürülen görüfllerden biridir. 

Burjuvazi do¤al olarak her dö-
nem bu görüflleri savunmuflt›r. An-
cak 12 Eylül ve ard›ndan sosyalist
sistemin y›k›lmas›n› takip eden sü-
reçte, bu görüfller “sol”dan da savu-
nulmaya bafllanm›flt›r. 

“Tam demokrasi”, “s›n›f tahak-
kümünün yoklu¤u” gibi tan›mlar,
asl›nda “saf demokrasi”yi tan›mla-
maktad›r ve bu tezlere karfl› Lenin
flöyle der:

“Sa¤duyuyla ve tarihle alay
edilmek istenmiyorsa, çeflitli s›n›f-
lar var oldukça ‘saf demokrasi’den
de¤il, ancak ss››nn››ff ddeemmookkrraassiissiinnddeenn
söz edilebilece¤i aç›kt›r. (... ‘Saf de-
mokrasi’sadece gerek s›n›f mücade-
lesi, gerekse de devletin niteli¤in-
den bbiihhaabbeerr olmay› aç›¤a vuran bbiill--
ggiissiizzllii¤¤ii gösteren bir ssaaffssaattaa de¤il,
ayn› zamanda bombofl bir safsata-
d›r: Çünkü komünist toplumda dö-
nüflen ve al›flkanl›k haline gelen de-
mokrasi sönüp gidecek, ama hiçbir
zaman saf bir demokrasi olmaya-
cakt›r.)

‘Saf demokrasi’, iflçileri alaya
alan bir liberalin uyduruk safsatas›-
d›r. Tarih, feodalizmin yerini alan
burjuva demokrasisini ve burjuva
demokrasisinin yerini alacak prole-

ter demokrasiyi bilir. (Proletarya
Devrimi ve Dönek Kautsky, syf. 26)

ÖÖzzlleemm:: Ayn› fleyi bir baflka
yerde de flöyle anlat›yor Lenin;
““Geliflmenin diyalektik flekli afla¤›-
daki gibidir. Mutlakiyetten, burjuva
demokrasisine, burjuva demokrasi-
sinden, proleter demokrasiye, pro-
leter demokrasiden ddeemmookkrraassiizzllii--
¤¤ee...." 

KKeemmaall:: Hepimizin bildi¤i gibi
s›k s›k, demokrasi için biraraya ge-
lelim, demokrasi için omuz omuza
verelim, “blok” olufltural›m diye
tart›fl›l›r... ‹yi, güzel de nas›l bir de-
mokrasi? Buna ya girilmez, ya da
girildi¤inde meselenin hiç de o ka-
dar basit olmad›¤› görülür. Refor-
mizm, bunu “önümüzde burjuva
demokrasisini savunma görevi var”
diye teorilefltirmektedir veya bazen
“teorisiz” olarak, fiilen bunu dayat-
maktad›r. Sosyalizmden vazgeçip
hedeflerini demokrasiye ulaflmakla
s›n›rland›ranlar, burjuva demokrasi-
sini savunurlar. Çünkü baflka bir al-
ternatif yoktur. Burjuva demokrasi-
si savunulunca da ne savunulmufl
oluyor?

ÖÖzzlleemm:: Daha ortaya ç›k›fl›ndan
itibaren burjuva demokrasisi, burju-
vazinin hem feodallere, hem de
mülksüzlere karfl› kkeennddii ddeevvlleett eeggee--

mmeennllii¤¤ii’’dir. 
Demokrasi, her biçiminde bir ss››--

nn››ff››nn eeggeemmeennllii¤¤iinniinn damgas›n› ta-
fl›r. Bu anlamdad›r ki zaten “saf”,
“soyut” bir demokrasi yoktur. Soyut
olarak yap›lan tan›mlar vard›r ama
bu tan›mlar›n karfl›l›¤› yoktur, hiç
olmam›flt›r. Soyut tan›mda demok-
rasinin “vatandafllar aras›nda eflit-
lik ve özgürlü¤ü gerçeklefltiren bir
yönetim biçimi” oldu¤u iddias› var-
d›r, ama hiçbir demokraside bunun
da karfl›l›¤› yoktur. 

Soyut tan›mdaki “halk›n kendi
kendini yönetmesi” tan›m›na en uy-
gun demokrasi, burjuva demokrasi-
si de¤il, halk demokrasisidir. Bu an-
lamda zaman zaman güncel propa-
ganda dilinde halk demokrasisinden
“gerçek demokrasi” diye de söze-
deriz. Gerçi Lenin “gerçek demok-
rasi” deyimini de elefltirir. Fakat
onun elefltirdi¤i bizim kulland›¤›-
m›z anlamda de¤ildir. 

“Tam özgürlük ve tam eflitlik”
anlam›nda kullan›lan “gerçek de-
mokrasi” deyimini elefltirir Lenin.
Çünkü demokraside, en iyisinde, en
mükemmelinde, en geliflmiflinde
dahi ttaamm öözzggüürrllüükk,, ttaamm eeflfliittlliikk
yoktur, olamaz. 

Niye olamayaca¤›n›n nedeni de
fludur: Her demokrasi bir diktatör-
lüktür, her demokraside bir s›n›f›n
baflka bir s›n›f üzerinde diktatörlü¤ü
sözkonusudur. Bu, flu veya bu yöne-
timin isteklerinden, tercihlerinden
ba¤›ms›z olarak böyledir. "Herkes
için demokrasi”, “saf demokrasi”
kavramlar›, en baflta demokrasinin
s›n›fsal niteli¤ini gizler. 

Seçimler, parlamento gibi meka-
nizmalar, demokrasinin “bir s›n›f›n
baflka bir s›n›fa karfl›, nüfusun bir
bölümünün baflka bir bölümüne
karfl› sistemli bir biçimde zor kul-
lanmas›n› sa¤layan bir örgütlenme
oldu¤u” gerçe¤ini ortadan kald›r-
maz.

Yukar›da da belirttik; devletten
ba¤›ms›z bir demokrasi tarifi yap›l-
mamal›d›r. Devlet neydi; bir s›n›f›n
baflka bir s›n›f› üzerindeki tahak-
küm arac›. O halde ayn› zamanda
“bir devlet biçimi” olan demokrasi

Say›: 110 31TEOR‹

Demokrasi, her
biçiminde bir
s›n›f›n egemen-
li¤inin damga-

s›n› tafl›r. Bu anlamdad›r
ki zaten ‘saf’, ‘soyut’ bir
demokrasi yoktur. Soyut
olarak yap›lan tan›mlar
vard›r ama bu tan›mlar›n
karfl›l›¤› yoktur, hiç olma-
m›flt›r.
Demokraside, en iyisinde,
en mükemmelinde, en ge-
liflmiflinde dahi tam öz-
gürlük, tam eflitlik yok-
tur, olamaz. 

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹



de do¤al olarak “zorun örgütlenmifl
hali olarak, bir s›n›f›n baflka bir s›n›f
üzerindeki tahakkümüdür. 

Baflka bir biçimde söylersem;
demokrasi, devletin “bir s›n›f›n di-
¤er s›n›flar üzerindeki bask› ve ta-
hakküm arac› olmas›” gerçe¤ini de
de¤ifltirmez. Yani demokrasiyle dik-
tatörlük aras›nda bir çeliflki yok.
Tersine demokrasi, diktatörlü¤ü içe-
ren bir yönetim biçimidir. Evet,
hhaallkk ddeemmookkrraassiissii için de geçerlidir
bu. Halk demokrasisi de burjuvazi
üzerinde bir diktatörlüktür. 

MMaazzlluumm:: fiimdi “diktatörlük”
deyince kimilerinin tüylerinin diken
diken oldu¤u malum. 

Solun bir kesimi, “zor”, “flid-
det”, “otorite”, “proletarya diktatör-
lü¤ü” gibi kavramlarla aras›na me-
safe koymaya çal›fl›yor. Bunlar› li-
teratüründen tamamen ç›karm›fl;
a¤z›na ald›¤›nda da sadece lanetle-
mek, mahkum etmek için al›yor. Fa-
kat solun bu kesimlerinin demokra-
si, fliddet konusundaki yaklafl›mlar›
alabildi¤ine çarp›k ve çeliflkilerle
doludur. 

Bak›n mesela, her türlü diktatör-
lü¤e karfl›y›m diye, proletarya dik-
tatörlü¤üne (yani proleter demokra-
sisine) karfl› ç›k›yor. Halbuki buna
karfl› burjuva demokrasisini savu-
nuyor. Burjuva demokrasisini sa-
vunman›n ise, bbuurrjjuuvvaa ddiikkttaattöörrllüü--
¤¤üünnüü savunmak demek oldu¤unu
görmezden geliyor. 

Niyetleri, istekleri, hümanist ha-
yalleri, s›n›flar mücadelesinin yasa-
lar› yerine geçirmek, yeni bir tutum
de¤ildir. Mesela, Engels, ta o zaman
benzer bir durumla karfl›lafl›ld›¤›n›
flöyle anlat›yor: “Baz› sosyalistler
son zamanlarda, oottoorriittee ilkesi diye
adland›rd›klar› fleye karfl› düzenli
bir haçl› seferine giriflmifllerdir. fiu
ya da bu eylemin otoriter oldu¤unu
söylemek onu mahkum etmeye yet-
mektedir."

Burjuvazi, kendi diktatörlü¤ünü
uygularken hiç çekinmiyor. Onu
uygulamakta son derece cüretli ve
pervas›z. Fakat buna karfl›, halktan,
emekten yana oldu¤unu iddia eden-

lerin bir k›sm›, halk›n, eme¤in sö-
mürücülere karfl› diktatörlü¤ünü sa-
vunma cüretinden yoksunlar. Halk
için demokrasiyi, sosyalizmi, “her-
kes için kabul edilebilir” hale getir-
mek, onu burjuvaziye bile “hofl”
göstermek için teoriyi k›rk k›l›¤a
sokuyorlar. Tarihin yasalar›n› yok
say›yorlar. Zora dayanan devrimi,
ve “Proletarya diktatörlü¤ünü” içer-
meyen bir sosyalizm teorisi yapma-
ya çal›fl›yorlar, bunun beyhude bir
çaba oldu¤unu bile bile. 

KKeemmaall:: Biz burjuvazinin öz-
gürlük, demokrasi gibi konularda
yaratt›¤›, küçük-burjuvazinin de or-
tak olarak pekifltirdi¤i yan›lg›lar›,
yan›lsamalar› da düzeltiyoruz asl›n-
da. fiimdi hiçbir kuflkuya yer b›rak-
mayacak flekilde flunlar› bir daha
tekrarlayal›m. Burjuva demokrasisi,
sömürücü egemen s›n›f›n, yani bur-
juvazinin diktatörlük arac›d›r. Genifl
kitlelerin seçme-seçilme gibi hakla-
r› olsa da, burjuva demokrasisi, ka-
pitalist sömürünün çizdi¤i s›n›rlar
içine hapsolmufltur. 

Burjuvazi varolan haklar› göste-
rerek bu haklar› sanki “kendisi” ta-
n›m›fl gibi gösterir. Buradan hareket-
le de kendisinin ne kadar özgürlük-
çü, ne kadar demokrat oldu¤unu ka-
n›tlamaya çal›fl›r. Oysa, kapitalist
sömürü tehlikeye girdi¤inde burjuva
demokrasisine son verip ffaaflfliizzmmee
baflvuran da burjuvazinin kendisidir. 

ÖÖzzlleemm:: Ama burjuvazi bunu
gizlemek için, fafliz-

mi kendi d›fl›nda gösterir. Demokra-
siyi de biçimsel kurum ve kurallara
indirger. Mesela, burjuvaziye göre,
demokrasi demek, en baflta ççookk
ppaarrttii demektir. 

Bu partilerin s›n›fsal niteli¤i,
emekçilerin ç›karlar›n› temsil edip
etmedi¤i, emekçilerin haklar›n› sa-
vunmay› gündemine alan partilerin
bafl›na gelenler, bunlar›n hepsi bir
yana konulur ve sadece o “biçim-
sel” koflula bak›l›r: “Çok parti” var
m›, yok mu?.. Varsa demokrasi,
yoksa diktatörlük!

MMaazzlluumm:: Evet, bugün en çok
çarp›t›lan kavramlar›n bir s›ralama-
s›n› yapmak gerekirse, demokrasiyi
bu s›ralaman›n en bafllar›nda say-
mak gerekir. Kelimenin gerçek an-
lam›yla “i¤difl” edilmifl bir kavram-
d›r demokrasi. 

Özlem’in flimdi dedi¤inin uzan-
t›s› olarak, deniyor ki, “ABD de-
mokrasiyle yönetiliyor, Küba’da
diktatörlük var”... Evet, aynen böy-
le resmediliyor dünyan›n durumu. 

Özellikle 1990’larda resmen ide-
olojik olarak sald›r›ya geçti burju-
vazi. Ne yaz›k ki, sol hareketlerin
birço¤u, ayd›nlar, bunun karfl›s›nda
sosyalist demokrasiyi savunamad›-
lar. Tersine, sosyalist sistemin zaaf-
lar›n›n, eksikliklerinin ve bunlar›n
sonucunda y›k›lmas›n›n yaratt›¤›
bask›lanma alt›nda, ya burjuva de-
mokrasisinin güzelliklerini keflfetti-
ler, ya da biraz önce belirtti¤im gibi,
“diktatörlük”süz sosyalist demokra-
si tarif etmeye girifltiler. 

KKeemmaall:: Bu çok parti ve de-
mokrasi aras›ndaki iliflkiye dair bir-
kaç ek yapay›m. Proletarya iktidar›-
n›n s›rf çok partiye yer vermedi¤i
gerekçesiyle demokrasiyi d›fllamak-
la suçlanmas›, burjuva demokrasisi-
nin biçimsel kural ve kurumlar›n›
esas alanlar›n bak›fl aç›s›ndan gün-
deme getirilen bir iddiad›r. 

Burjuva demokrasisinde çok
partililik, belli bir tarihi geliflim
içinde ortaya ç›km›flt›r elbette; çok
parti, kitleleri aldatmak, düzenin
meflruiyetini sa¤lamak, kitleleri dü-
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Mesela, her tür-
lü diktatörlü¤e
karfl›y›m diye,

proletarya diktatörlü¤üne
(yani proleter demokrasi-
sine) karfl› ç›k›yor. 
Halbuki buna karfl› burju-
va demokrasisini savunu-
yor. Burjuva demokrasisini
savunman›n ise, burjuva
diktatörlü¤ünü savunmak
demek oldu¤unu görmez-
den geliyor. 

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹



zen içinde tutmak için oldu¤u ka-
dar, sömürücü egemen s›n›flar›n
kendi iç çeliflkileri aç›s›ndan da ge-
reklidir. Her sömürücü kesim, siya-
set sahnesine kendi partisini ç›kar›r. 

Kapitalist toplumdaki demokra-
si, yani burjuva demokrasisi, burju-
va partilerin varl›¤› ve seçime kat›l-
malar› anlam›na gelir. “Sosyalist”,
“komünist” s›fatl› partilerin varl›¤›,
seçime kat›lmalar› ise, bu demokra-
si aç›s›ndan tamamen göstermelik
bir özellik tafl›r. Çünkü sistem, ön-
ceki sohbetimizde de de¤indi¤imiz
gibi, “parlamenter yol”dan de¤ifli-
me izin vermez. 

fiimdi burada burjuva demokra-
sisinin ipli¤i pazara ç›k›yor zaten.
Demokrasiye nas›lki s›n›flar üstü
bir görünüm veriliyorsa, burjuvazi-
nin partilerine de ““ss››nn››ffllaarr üüssttüü””
bir görünüm verilir. Tüm burjuva
partiler, mmiilllleettiinn ppaarrttiissii olduklar›-
n›, milletin ç›karlar›n› savundukla-
r›n› söyleyerek örgütlenirler. 

‹‹kkiinncciissii;; burjuva partiler, sa¤,
sol, liberal, muhafazakar, milliyetçi
gibi çok çeflitli s›fatlar tafl›rlar. Bur-
juva demokrasisinin “çok partililik”
vitrini böyle süslenir. Dolay›s›yla,
kitleler nezdinde iktidar›n hep bur-
juvazinin (veya oligarflinin) elinde
tutuldu¤u, baflar›l› bir flekilde giz-
lenmifl olur. Genifl kitleler, oylar›yla
iktidarlar› de¤ifltirebildikleri düflün-
cesi içinde yaflat›l›r. Partiler, seçim-
ler, bu görünümü ve yan›lsamay›
sürdürürler. Burjuva demokrasisin-
de seçimler, burjuvazinin kendi sö-
mürü sistemini sürdürmek için kul-
land›¤› ve esasta ““bbuurrjjuuvvaazziinniinn
kkeennddii iiççiinnddee”” iktidar de¤ifliklikleri-
ne izin verilen bir mekanizmad›r. 

Tekellerin ç›karlar›n› savunma-
yan partiler olamaz m› burjuva de-
mokrasisinde? Evet olabilir. Fakat
dedi¤imiz gibi sistemin görünür ve
görünmez onlarca mekanizmas›yla
bunlar›n parlamentoya girmesi, gir-
seler bile hükümet olmalar›, hükü-
met olsalar bile iktidar olmalar›, sis-
temde köklü bir de¤ifliklik yapmala-
r› engellenir. Dolay›s›yla burjuva
demokrasisi, en aç›k ve özet anlam-
da, bbuurrjjuuvvaazziinniinn kkeennddiissii iiççiinn ddee--

mmookkrraassii’dir. 

Bu s›n›fsal gerçe¤i yok sayarak
veya görmezden gelerek "saf de-
mokrasi" peflinde koflmak, burjuva
demokrasisini savunmakla ayn› an-
lamdad›r. Bu anlay›fl ayn› zamanda
devletin "s›n›flarüstü" oldu¤u safsa-
tas›n› savunmakt›r ki, Marksizm-
Leninizm’i külliyen reddedip burju-
va idealizmine gömülmektir. 

Demokrasiyi do¤ru tan›mlaya-
mayan, s›n›fsal niteli¤ini do¤ru tes-
pit edemeyenler, bunun kaç›n›lmaz
sonuçlar›ndan biri olarak sömürücü
egemen s›n›flar› “demokrasi güçle-
ri!” aras›nda görebilmektedirler.
Sömürücülere yaslanarak savunulan
demokrasinin “burjuva demokrasi-
si”sinden baflka bir fley olamayaca-
¤›na da kuflku yoktur. 

Demokrasi mücadelesinin hede-
fi, burjuva demokrasisi olamaz.
Devrimcilerin “demokrasi mücade-
lesi”, halk›n iktidar›n›, halk›n yöne-
timini, halk›n demokrasisini hedef-
ler. 

MMaazzlluumm:: Art›k yavafl yavafl
sohbetimizin ikinci bölümüne geçe-
biliriz san›r›m. 

Kitlelerin kendi kendilerini yö-
netmesinin ilk örne¤i Paris Komü-
nü’dür. Komün’den sonraki ikinci
örnek, 1905 Devrimi’nde ortaya ç›-
kan Sovyetler’dir. Gerek Komün,
gerekse de Sovyetler, en demokratik
burjuva parlamentolar›ndan daha
ileri bir demokratikli¤i temsil eder.

Bir kar›fl›kl›k olmamas› aç›s›n-
dan bafltan belirtelim, halk için de-
mokrasi, sosyalist demokrasi, prole-
ter demokrasi esas olarak ayn› an-
lamdad›r; devrimci halk iktidar›n›n
bileflimine, evrimine göre, elbette
uygulan›fl›nda çok çeflitli ara aflama-
lar olabilir, ama kavramsal olarak
anti-emperyalist, anti-oligarflik dev-
rimle birlikte kurulacak halk iktida-
r›n›n uygulamaya koyaca¤› demok-
rasinin niteli¤i, halk için bir demok-
rasi olacakt›r ve bu iktidar, kesinti-
siz bir flekilde sosyalist devrime,
sosyalist demokrasiye evrilecektir.
Burada bu sürecin ayr›nt›lar›n› ele
almak amac›nda olmad›¤›m›z için,
belirtti¤imiz kavramlar› ayn› an-
lamda kullanaca¤›z.  

HHaallkk ddeemmookkrraassiissii,, proletarya-
ya, halk s›n›f ve tabakalar›na de-
mokrasi, önceki sömürücü toplu-
mun temsilci ve kal›nt›lar›na ise
diktatörlük (zor) anlam›na gelir. Bu
anlamda halk demokrasisi de s›n›f
demokrasisidir. 

Yeni bir toplumsal sistemin ku-
rulufluna önderlik eden Marksist-
Leninistler, sosyalist toplumda hheerr--
kkeess iiççiinn demokrasinin sa¤lanaca¤›,
saf demokrasinin kurulabilece¤i gi-
bi ssaahhttee uummuuttllaarr yaymaz, yerine
gelmeyecek vaatlerde bulunmazlar.
Bafltan aç›k aç›k söylüyoruz; “her-
kes için demokrasi” olmayacak hal-
k›n iktidar›nda. Devrimci halk ikti-
dar›, proletarya diktatörlü¤ü bir
devlet biçimidirler. Ve her devlet gi-
bi bir s›n›f diktatörlü¤üdürler.

Tarih boyunca meydana gelen
tüm devrimler ve toplumsal dönü-
flümlerde, eski toplum biçiminin ye-
rine yenisinin konulabilmesi için,
tüm s›n›flar, bir hegomanya ayg›t›-
na ihtiyaç duymufllard›r. Burjuva
devrimler de buna dahildir. Prole-
tarya da tarihin ileriye do¤ru ak›fl›n›
sürdürebilmek için bu hegomanya
ayg›t›n› kullanmaktad›r ve kullana-
cakt›r. 

KKeemmaall:: Evet arkadafllar, bu
haftal›k sohbetimizi burada noktal›-
yoruz. Haftaya ayn› konunun deva-
m›nda buluflmak üzere... 

Say›: 110 33TEOR‹

Burjuva demok-
rasisi, en aç›k
ve özet anlam-

da, burjuvazinin kendisi
için demokrasi’dir. 

Bu s›n›fsal gerçe¤i yok
sayarak veya görmezden
gelerek ‘saf demokrasi’ pe-
flinde koflmak, burjuva de-
mokrasisini savunmakla
ayn› anlamdad›r. Bu anla-
y›fl ayn› zamanda devletin
‘s›n›flarüstü’ oldu¤u safsa-
tas›n› savunmakt›r

Hayat›n
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9 Haziran günü, Buca Temel
Haklar üyesi Burak Demirci ve ‹z-
mir Gençlik Derne¤i üyesi ‹leri K›-
z›laltun’un gözalt›na al›nmalar›n›n
üzerinden, Buca Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i ile ‹zmir
Gençlik Derne¤i’ne yönelik polis
komplosunun alt›ndaki gerçekler
ortaya ç›kmaya bafllad›.

Polis kaynakl› olarak bas›nda
yeralan tüm haberlerde, derneklerde
yap›lan aramalara yer verilmifl ve
“zanl›lar›n kald›¤› ‹zmir Gençlik
Derne¤i’nde de 1,5 kilo bomba ele
geçirildi” ifadeleri yeralm›flt›.

Polisin “bomba” ya da “bomba
yap›m›nda kullan›lan malzeme” di-
ye yans›tt›¤›n›n, “kostik” oldu¤u or-
taya ç›kt›.

Bilmeyenler için söyleyelim
“kostik”; duvarlara afifl yap›flt›rmak
için kullan›lan yap›flt›r›c› malzeme-
dir ve hiçbir patlay›c›, yan›c› özelli-
¤i bulunmamaktad›r. 

Düzenledi¤i etkinlikleri halka
duyurmak için bir derne¤in afiflle-
me yapmas›, bunun için binas›nda
kostik bulundurmas› kadar do¤al bir
fley olabilir mi? Olamaz elbette, an-
cak polis bunu bile komplosuna
malzeme yapmaktan çekinmeyecek
denli pervas›zca hareket etmektedir.

K›sa sürede bu yalanlar ortaya
ç›kacak olsa da, gerek yarg›n›n po-
lisin emireri gibi çal›flmas›, gerekse
de bas›n yoluyla, demokratik ku-
rumlara yönelik bask›y› meflrulafl-
t›rmak için kamuoyu oluflturmak gi-
bi ifllevleri gözard› edilemez. Bu,

polisin s›kça
baflvu rdu¤u
bir yöntemdir.
Ve ne yaz›k
ki, bu ülkede
yarg› bu reza-
leti bir kez ol-
sun sorufltur-
ma konusu
y a p m a m › fl ,

polisin komploculu¤una sesini ç›-
karmam›flt›r. Aksine, ço¤u kez bu
yalanlar gerçek kabul edilmifl, ger-
çe¤in ortaya ç›kmamas› ad›na delil
toplama, olay yeri inceleme ya da
benzeri yöntemler sürekli olarak
mahkemeler boyunca reddedilerek
komplo sürdürülmüfltür.

Hak ve Özgürlükler 
Mücadelemiz Komplolarla 
Engellenemez!

Polisin komplosu ayd›nlan›rken,
buna yönelik protestolar da devam
ediyor. 

14 Haziran’da Kemeralt› giriflin-
de yap›lan eylemde, “Temel Haklar
Mücadelemiz Engellenemez! Komp-
lolar› Bofla Ç›karaca¤›z” pankart›
aç›l›rken, “Adalet ‹stiyoruz, Tutuk-
lananlar Derhal Serbest B›rak›ls›n”
sloganlar› at›ld›. 

Aç›klamay› okuyan Yurdagül
Gümüfl, komployu anlatarak, Burak
Demirci ve ‹leri K›z›laltun’un tek
suçlar›n›n bu vatan ve halk için hak
ve özgürlük mücadelesi vermek ol-
du¤unu kaydetti. Bas›nda yeralan
haberlerin polisin komplosunda
önemli rol oynad›¤›n›n alt›n› çizen
Gümüfl, bas›nda bu yönde yeralan
haberlerden örnekler sundu. 

Avukatlar›n “gizlilik” karar› ne-
deniyle dosyay› inceleyemedi¤i,
gözalt›na al›nanlarla 24 saat görüfl-
türülmedi¤i bir olaya iliflkin daha
ilk günden bas›nda bu flekilde de-
tayl› haberlerin yeralmas›n›n çelifl-

kisine de¤inen
Gümüfl sözle-
rini flöyle sür-
dürdü:

“Soruyo-
ruz! Hangi
yasalara da-
yanarak, der-
n e k l e r i m i z
yönetimden
kimse yok-
ken, nas›l ta-
lan edildi,
dernekler i -
miz ve üyele-
rimiz hakk›n-
da bu infaz›
yapt›. 

Hak ve
özgürlerimiz
için komplo-
lar› mücade-
lemizle bofla
ç›kartaca¤›z.
Dernekleri-
miz ve arka-
d a fl l a r › m › z
üzerindeki bu
komployu da
temel hak ve
özgürlüklere
inanan halk›-
m›zla birlikte
bofla ç›karta-
ca¤›z.”

Eylem de türkülerini tutuklanan-
lar için söyleyen Grup Gün›fl›¤› da,
ayr›ca yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile,
komployu k›nad›. 

Öte yandan, 15 Haziran günü
Büyükflehir Belediyesi önünde bir
araya gelen Bursa Temel Haklar
Derne¤i üyeleri, Genelkurmay'›n
Kürt halk›na yönelik sald›r›lar› ile
‹zmir’de yaflanan komployu protes-
to etti. Aç›klamada konuflan Nevzat
Demir, ‹zmir’deki olay›, polise tan›-
nan s›n›rs›z yetkinin hak ve özgür-
lüklerimize yönelik sald›r›ya dönü-
flece¤inin ilk örneklerinden birisi
olarak niteleyerek, hak ve özgürlük-
lerden yana olan tüm güçleri müca-
deleye ça¤›rd›. 

‹zmir Polisinin Büyük Marifeti
‘Kostik’ Nas›l ‘Bomba’ Oldu!

DDeerrnneekk yyöönneettiicciilleerrii yyaa
ddaa aavvuukkaattllaarr››nn rreeffaakkaatt

eettmmeeddii¤¤ii,, ssaabbaahh eerr--
kkeenn ssaaaattlleerrddee yyaapp››llaann
bbaasskk››nnllaarrddaa BBuuccaa TTee--

mmeell HHaakkllaarr vvee ‹‹zzmmiirr
GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii’’nniinn

kkaapp››llaarr›› kk››rr››llmm››flfl vvee
““bboommbbaa bbuulldduukk”” hhaa--

bbeerrlleerrii yyaapptt››rr››llmm››flfltt››..
BBaasskk››nnllaarr yyaassaadd››flfl››yydd››,,

““bboommbbaa”” ddaa,, aaffiiflfl
yyaappmmaakk iiççiinn kkuullllaann››--

llaann kkoossttiikk çç››kktt››!! VVee bbiirr
kkeezz ddaahhaa bbuu ddeevvlleettiinn

ppoolliissiinniinn ddeevvrriimmccii,,
ddeemmookkrraattiikk kkuurruummllaa--

rraa kkaarrflfl›› hheerr ttüürrllüü
kkoommppllooyyaa,, yyaassaadd››flfl››
vvee ggaayyrriimmeeflflrruu yyoollaa

bbaaflflvvuurrdduu¤¤uu ggöörrüüllddüü..
DDüüzzeenniinn ppoolliissii oonnyy››ll--

llaarrdd››rr bbiizzee kkaarrflfl›› bbuu
yyöönntteemmlleerrllee ssaavvaaflfl››--
yyoorr;; flfliimmddii AAKKPP iikkttii--

ddaarr››nnddaann aalldd››kkllaarr›› eekk
yyeettkkiilleerrllee kkoommpplloollaarr--
ddaa,, ggaayyrriimmeeflflrruu yyöönn--

tteemmlleerrddee ddaahhaa ddaa
ppeerrvvaass››zzllaaflflaaccaakkllaarrdd››rr..
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‘15-16 Haziran Direnifli 
Yolumuzu Ayd›nlat›yor’
15-16 Haziran Büyük ‹flçi Direnifli'nin 37. y›ldönü-

münde Ankara ve ‹stanbul’da yap›lan eylemlerle direnifl
selamland›, hayat›n› kaybeden iflçiler an›ld›. 

‹stanbul’da D‹SK, KESK ve Türk-‹fl'e ba¤l› sendika
flubeleri taraf›ndan, üç iflçinin hayat›n› kaybetti¤i Kad›-
köy’de düzenlenen anma etkinli¤inde "15-16 Haziran Di-

renifli Yolumuza Ifl›k Tutuyor" pankart› aç›ld›. 16 Haziran 1970’te Mehmet
G›dak, Yaflar Y›ld›r›m ve Mustafa Bayram isimli iflçilerin hayatlar›n› kay-
bettikleri Dere A¤z›'na sloganlarla yürüyüflün ard›ndan yap›lan konuflmada,
15-16 Haziran direniflinin iflçi s›n›f›n› iktidar›n ve patronlar›n pefline takan
sar› sendikac›lara karfl› bir hayk›r›fl oldu¤u kaydedildi. 

D‹SK/Bas›n-‹fl Genel Baflkan› Ertu¤rul Bilir'in okudu¤u aç›klamada,
emperyalizme, sermayenin iktidar›na karfl›  ekonomik, siyasal ve toplumsal
haklar u¤runa soka¤a ç›kma ça¤r›s› yap›ld›. 

D‹SK Ankara Bölge Temsilcili¤i de Yüksel Caddesi’nde düzenledi¤i ey-
lemle 15-16 Haziran direniflini selamlad›. “‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Yaflas›n 15-16 Haziran Direniflimiz” sloganlar› at›lan eyleme HÖC de des-
tek verirken, D‹SK ‹ç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “15–16
Haziran Büyük ‹flçi Direnifli; haklar›n ve özgürlüklerin mücadele vermeden
kazan›lamayaca¤›n› ve korunamayaca¤›n› göstermifltir. Türkiye iflçi s›n›f›,
D‹SK'in bilinçli üyeleri 1970'te kendisini y›kmay› hedefleyenlerin planlar›-
n› darmada¤›n etmifltir” diye konufltu.

‹flçi s›n›f›na yönelik sald›r›lar›n ve mücadelenin sürdü¤ünü kaydeden
Görgün, kazan›mlar›n yokedilmek istenmesine karfl›, 15–16 Haziran'›n ›fl›-
¤›nda mücadele edeceklerini belirterek, “mutlaka Türkiye'yi demokratik,
ba¤›ms›z, özgür bir ülke olarak çocuklar›m›za teslim edece¤iz” dedi. Anma
etkinli¤inde, bir de foto¤raf sergisi aç›ld›. 

Tuzla tersane iflçileri ve deri iflçileri de, yapt›klar› eylem ve etkinlikler-
le 15-16 Haziran’› and›lar. Öte yandan çeflitli iflçi sendikalar› ise yapt›klar›
aç›klamalarla, 15-16 Haziran’›n direnifli ö¤retti¤ini kaydettiler. 

‹flçilerle dayan›flmaya polis engeli
Adana'da iflten ç›kar›lan ve tazminatlar› ödenmeyen Güney Sanayi iflçi-

leri 14 Haziran’da fabrika önünde toplanarak, haklar›n› istediler.  

Adana Temel Haklar Baflkan› fiemsettin Kalkan da fabrika önüne gele-
rek iflçilere destek vermek istedi. Ancak her hak arama eyleminin karfl›s›na
ç›kan siyasi flube polisleri de oradayd›. Kalkan’›n iflçilerle konuflmas›n› en-

gellemeye çal›flan polis, Kalkan’›n iflçilere haklar›ndan
söz etmesini “provokasyon” olarak nitelendirerek yaka
paça uzaklaflt›rmak istedi. fiemsettin Kalkan neden
orada oldu¤unu iflçilere seslenerek anlatmaya bafllad›-
¤›nda bu kez iflçileri oradan uzaklaflt›ran polis emekçi-
lerin kendilerinin as›l dostlar›n›n kimler oldu¤unu
anlamalar›n› engellemeye çal›flt›. 

Konuya iliflkin yaz›l› bir aç›klama yapan Adana
Temel Haklar, dernek olarak her zaman eme¤i sömü-
rülen iflçinin, emekçinin yan›nda olmaya devam ede-
ceklerini kaydetti.

AAddaannaa TTeemmeell HHaakkllaarr
TTeekkeell DDiirreenniiflflii’’nnii aakkttiiff

oollaarraakk ddeesstteekklleemmiiflflttii

Trenlerde eylem
n ‹‹SSTTAANNBBUULL BTS ve Türk Ulafl›m
Sendikas› üyeleri, TCDD’nin tren
flefli¤ini kald›rma karar›n› 16 Ha-
ziran’da ifl durdurma eylemi ile
protesto etti.  

Protestoya engelleme
n ÇÇOORRLLUU Tanr›verdi Tül Fabrika-
s›’nda 4 iflçinin ölümüne neden
olan ifl cinayetinin, 15 Haziran’da
Çorlu Demokrasi Platformu tara-
f›ndan siyah çelenk b›rak›larak
protesto edilmesi, fabrika güven-
lik görevlilerince engellendi. 

“Eylemlerimiz sürecek!” 
n DD‹‹YYAARRBBAAKKIIRR Dicle Üniversitesi
T›p Fakültesi’nde Kültür Temizlik
Afi’de çal›flan 700 iflçinin Dev
Sa¤l›k-‹fl’te örgütlenmesinin ar-
d›ndan artan bask›lar ve iki iflçi-
nin iflten ç›kar›lmas› 19 Hazi-
ran’da yap›lan yürüyüflle protes-
to edildi. ‹flçiler, eylemlerinin sü-
rece¤ini söylediler. 

UK‹’de direnifl sürüyor
n ‹‹SSTTAANNBBUULL Çatalca’da bulunan
Uki Fabrikas›’nda çal›flan iflçiler,
iflten at›lan 34 iflçinin geri al›n-
mas› ve ücretlerinin düzenli ola-
rak ödenmesi talebiyle fabrika
önünde eylemdeler. Patron ge-
çen y›l girdi-ç›kt› yaparak kazan›l-
m›fl haklar› gasbetmiflti. 

Genel-‹fl’te Kongre
n ‹‹SSTTAANNBBUULL Genel-‹fl Anadolu
Yakas› 1 No’lu fiube Genel Kuru-
lu, 16-17 Haziran günlerinde Ka-
d›köy Aktafl Dü¤ün Salonu’nda
yap›ld›. Genel kurulda konuflan,
Genel-‹fl Örgütlenme Daire Bafl-
kan› Erol Ekici, emekçilerin ABD
yanl›s› ve özellefltirmeci partilere
oy vermemesi gerekti¤ini kay-
detti. Tafleronlaflmaya karfl› mü-
cadelenin ön plana ç›kt›¤› kong-
rede, fiahan ‹lseven baflkanl›¤›n-
daki liste seçimleri kazand›. 
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Kamuda uyuflmazl›k
Kamudaki toplu ifl sözleflmesi görüflmelerinin 14

Haziran’da yap›lan 3. turunda da anlaflmaya var›lamad›.
Dördüncü tur, 25 Haziran Pazartesi günü yap›lacak. 

fiu ana kadar görüflmelerdeki anlaflmazl›k, sendika-
lar› da grev karar› almaya do¤ru götürüyor. Halen gö-
rüflmeler 50 bin iflçi ad›na sürerken, 150 bin iflçiyi ilgi-
lendiren görüflmelerde uyuflmazl›k, 100 bin kifli içinse
grev karar› öncesi “arabulucu” aflamas›nda bulunuluyor.
Resmi arabulucu çal›flmalar›n›n tamamlanmas›ndan
sonraki 15 gün içinde anlaflma sa¤lanamamas› duru-
munda çok say›da sendika grev karar› alacak. 

Hükümetin tteklifi, TTürk-‹fl’in iiste¤i
Üçüncü turda hükümetin teklifi yüzde 5+4 fleklinde

oldu. Türk-‹fl ise, birinci 6 ay için %15 zam art› %5 re-
fah pay›, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için de enf-
lasyon oran› ve %5'er zam, ayr›ca sosyal ücrete ba¤l› ol-
mayan sosyal ödemelerin ücret zamlar› oran›nda art›r›l-
mas›n› talep ediyor. 

Türk-‹fl, hükümetin teklifini kabul etmeyeceklerini
aç›klarken, anlaflmazl›¤a neden olan maddelerden birini
de, haftal›k çal›flma süreleri ile fazla mesailer oluflturu-
yor. Hükümet ad›na görüflmeleri yapan Kamu-‹fl, AKP
döneminde ç›kan iflçi düflman› ‹fl Yasas›’ndaki, “haftal›k
çal›flma süresi 45 saattir. 45 saatten fazlas›, fazla çal›fl-
ma olarak kabul edilir” hükmünün sözleflmelere geçiril-
mesini istiyor. Sendikalar ise haftal›k çal›flma süresinin
40 saat oldu¤unu, fazlas›n›n ise fazla mesaiye girdi¤ini
belirterek, bu hükme karfl› ç›k›yorlar. 

Türk-‹fl Koordinasyon Kurulu’nun üzerinde durdu¤u
idari maddelerden biri de, toplu iflten ç›karmalara ilifl-

kin. Koordinasyon Kurulu, 4857 Say›l› ‹fl Yasas›’n›n,
‘toplu iflçi ç›karma’ bafll›kl› 29’uncu maddesinin 4’üncü
f›kras› do¤rultusunda, toplu iflten ç›karmalara karfl› gü-
vence istiyor. Bu amaçla idari maddeyi, “iflyeri sendika
temsilcisi ile iflveren aras›nda yap›lacak toplant›da gö-
rüfl birli¤i sa¤lanamazsa, iflverenin toplu iflten ç›karma
düflüncesinden vazgeçer” fleklinde düzenledi. 

Türk-‹fl’in ssat›fl› bbeklenmemeli
Türk-‹fl’in tavr› muhtemel ki dördüncü tur görüflme-

lerde daha bir netleflecektir. Yüzbinlerce emekçi, iktida-
r›n sermayeden yana, iflçi düflman› politikalar› karfl›s›n-
da haklar›n› korumas›n› bekliyor. Ancak, bugüne kadar
Türk-‹fl’in T‹S görüflmelerindeki tutumu, hakl› olarak
emekçiler cephesinde ciddi bir güven bunal›m›, son da-
kikada yine satacak beklentisi yaratm›flt›r. 

Hükümetin, IMF program› d›fl›na ç›kamayaca¤›
aç›kt›r. Bu da, emekçilerin taleplerinin karfl›lanmamas›
anlam›na gelmektedir. ‹flte bu nokta Türk-‹fl sektörlerde
grev karar› m› alacak yoksa, o bildik manevralarla sat›fl
sözleflmesine imza m› atacak, izleyip görece¤iz. 

Ancak “izlememesi” gerekenler, en baflta Türk-‹fl
içindeki devrimci, ilerici sendikac›lar ve iflçilerdir.
Türk-‹fl’in y›llard›r sat›fl sözleflmelerine böyle kolay im-
za atmas›nda, devrimci, ilerici sendikac›lar ve iflçilerin
sessizli¤inin, Türk-‹fl yönetimi üzerinde tabandan bask›
oluflturamamas›n›n da önemli bir pay› oldu¤u aç›kt›r.
Her f›rsatta mevcut yönetimi elefltiren, s›n›f sendikac›l›-
¤› yapt›¤› iddias›ndaki sendika genel merkez ve flube
yönetimleri bu sorumluluklar›n› sorgulayarak, ayn› pra-
ti¤i sergilemekten kaç›nmal›d›rlar. 

Yeter ki iflçiye güvensinler! ‹flçilere haklar›n› IMF’ci
iktidara karfl› direniflle kazanabilecekleri gösterildi¤i
noktada, hayat› durdurmaktan çekinmeyeceklerdir.

E¤itim-Sen Dayan›flma Gecesi
E¤itim-Sen Antalya fiubesi’nin, 14 Haziran’da düzenledi¤i “Dostluk ve

Dayan›flma Gecesi”nde 3500 kifli biraraya geldi. 

Aç›l›flta konuflan fiube Baflkan› Kadir Zeybek, AKP döneminde yapt›k-
lar› çal›flmalara de¤inerek, eflit, özgür, demokratik ve ba¤›ms›z Türkiye
için birlikte mücadele ça¤r›s› yapt›. Alaattin Dinçer’in birlikte ve örgütlü
mücadelenin önemi üzerine yapt›¤› konuflman›n ard›ndan ‹lkay Akkaya se-
vilen türkülerini seslendirdi. 

Akkaya’n›n ard›ndan ‘Türküler Susmaz
Halaylar Sürer’ slogan›yla sahneye ç›kan Grup
Yorum, ‘Haydi Kolkola’ ile bafllad›¤› dinletisi-
ni ‘Hakl›y›z Kazanaca¤›z’ ile bitirirken, salona
büyük bir coflku hakim oldu. ‘Kurtulufl Kavga-
da, Zafer Cephede’ sloganlar›n›n at›ld›¤› gece-
de, Grup Yorum flark› aralar›nda yapt›¤› konufl-
malarda da emekçilerin mücadelesine, tecrite
karfl› Büyük Direnifl’in zaferine de¤indi ve “en
büyük umut sosyalizmdir” dedi.

Emekli-Sen Kongresi
D‹SK/Emekli-Sen, 6. Ola¤an

Genel Kurulu’nu, Çankaya Bele-
diyesi Y›lmaz Güney Sahnesi’n-
de 16-17 Haziran günlerinde yap-
t›. D‹SK, KESK, E¤itim-Sen Genel
Baflkanlar› ile çok say›da DKÖ
temsilcisi ve sendikac›n›n kat›ld›-
¤› kurulda, iki liste yar›flt›. Hükü-
meti sendikay› tan›yarak toplu
sözleflme masas›na oturmaya
ça¤›ran Emekli-Sen Genel Baflka-
n› Veli Beysülen’in ard›ndan Sü-
leyman Çelebi ve ‹smail Hakk›
Tombul birer konuflma yaparak,
iktidar›n emekçilere yönelik sal-
d›r› politikalar›n› elefltirdiler.

Yap›lan seçim sonucunda
Beysülen baflkanl›¤›ndaki liste
yönetime seçildi. 
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Sabanc› Grubu, Kocaeli Alikah-
ya'da kurulu çelik tel üreten Bek-
sa’da iflçi k›y›m›na haz›rlan›yor.

‘rekabet’ ve ‘‘piyasa’
k›y›m›n ggerekçesi
210 iflçiyi iflten ç›karaca¤›n› bir

ay önceden fabrikada örgütlü olan
Birleflik Metal-‹fl Sendikas›'na ve
bölge Çal›flma ‹l Müdürlü¤ü'ne bil-
diren patron, gerekçe olarak “reka-
bet koflullar›n›n bozulmas› ve olum-
suz piyasa koflullar›n›” gösterdi. 

‹flçi maliyetini yüksek buldu¤u-
nu da belirten patronlar, bugüne ka-
dar çal›flt›rd›klar› 210 iflçiyi “fazla-
l›k” olarak nitelendirdiler. 300 iflçi
flimdilik 22 ila 30 gün aras›nda de-
¤iflen y›ll›k izne ç›kar›larak fabrika-
da üretim durduruldu.

Birleflik Metal-‹fl Sendikas› Ko-
caeli fiubesi Baflkan› Ahmet Durak,
bu karara tepki gösterirken, fazla
olan›n iflçiler de¤il sermayenin biri-
kimi oldu¤unu kaydetti.

Amaç, sermayenin hiçbir zaman
vazgeçmedi¤i “ucuz iflçi” çal›flt›r-
mak. Y›llard›r mücadeleleri, örgüt-
lülükleri ile hak elde eden iflçiler ye-
rine, asgari ücretten iflçi alman›n
klasik k›l›flar›d›r bunlar. Fabrikan›n
y›llard›r çok yüksek kârlar elde etti-
¤i biliniyor. ‘Piyasa’ koflullar›n›n

üzerinde kâr ederken iflçilere bun-
dan pay vermeyen patron, piyasa
koflullar›n›n alt›nda kâr elde etmesi-
nin bedelini iflçilere ödetmek isti-
yor. O ‘piyasa’ koflullar›n› da belir-
leyen yine sermayeden baflkas› de-
¤il. ‹flçiler sermayenin ac›mas›z
çarklar› aras›nda vahfli sömürüye ta-
bi tutuluyor. Toplam maliyetin an-
cak yüzde 2’sini tutan iflçi maliyet-
lerini “yüksek” diye nitelendirmek,
iflçileri kar›n toklu¤una çal›flt›rma
iste¤inin, emek piyasas›n› düflürme-
nin söylemidir. Bin ile 2.2 bin YTL
aras›ndaki maafllar› dahi çok bulu-
yor patronlar.

Son y›llarda Avrupa’da büyük
tekellerde “yüksek maliyet” gibi ge-
rekçelerle yaflanan kitlesel k›y›m-
larda da hep ayn› söylem kullan›ld›,
emekçiler, “yoksa fabrikay› eme¤in
ucuz oldu¤u ülkelere tafl›r›z” tehdit-
leri ile daha az ücretle daha fazla ça-
l›flmaya raz› edildi. Sendikac›lar›n
patronlarla “maliyeti düflürme” gibi
bir pazarl›¤a her girdiklerinde ise
kaybeden emekçiler oldu. 

Birleflik Metal-‹fl, böyle bir pa-
zarl›¤› gündeminden ç›karmal›,
emekçilerin sonuç alacak, etkili, ra-
dikal direnifl silah›n› gündeme getir-
melidir. Sabanc›lar ve tüm di¤er
patronlar›n anlayaca¤› tek dil budur.

Fizik Tedavi'de eylem
n AANNKKAARRAA
Fizik Teda-
vi Rehabi-
l i t a s y o n
M e r k e -
zi'nde ta-
fleron ola-
rak çal›flan
D‹SK/Ge-
nel-‹fl üye-
si iflçilerin
o t u r m a
eylemi ikinci haftas›na girdi. Ya-
sal y›ll›k izinlerini kullanamayan,
maafllar›n› gecikmeli olarak alan
iflçiler, sendikadan istifa etmeleri
konusunda da tehdit ediliyorlar.  

18 Haziran’da, bir aç›klama yapan
iflçiler ad›na konuflan Zeynel Di-
yip, 45 gündür maafl alamad›kla-
r›n› ifade etti. Diyip, bütün hak-
s›zl›klara karfl› ifl güvenceleri için
sendikalaflt›klar›n› dile getirerek
“hakl›y›z kazanaca¤›z” dedi.

Çözüme kadar mücadelelerini sür-
düreceklerini kaydeden Diyip,
sorunlar› flöyle ifade etti; “Y›ll›k
ücretli izne ç›kabilmek için istifa
dilekçesi yaz›yoruz. ‹zinlerimiz
yasada belirtilen gün say›s›ndan
daha az. Hastane içinde tüm an-
garya iflleri bize yapt›r›yorlar. Yol
paralar›m›z eksik yat›r›l›yor.
SSK’lar›m›z eksik yat›r›ld›¤›ndan
sa¤l›k hizmeti alam›yoruz.” 

Öte yandan KESK fiubeler Platfor-
mu da 20 Haziran’da iflçilere des-
tek ziyaretinde bulundu.

Sabanc›lar Ucuz ‹flçi ‹çin 
‹flçi K›y›m› Karar› Ald›

AKP Sanovel Patronunun Yan›nda!
Aç›l›fl› Tayyip Erdo¤an taraf›ndan yap›lan ve “milli

sermaye” diye takdim edilen Sanovel ‹laç Fabrika-
s›’nda iflçi k›y›m›na karfl› direnifl sürüyor.

Üye olduklar› Petrol-‹fl Sendikas›’ndan istifa etme-
leri yönündeki bask›lara ve iflten at›lmalara karfl› iflçiler
direnifle devam ederken, AKP yine saf›n› patronun ya-
n›nda belirledi. AKP’li Çantaköy, Silivri, Gümüflkaya,
De¤irmenköy belediyeleri, direnifli k›rmak için patron
ad›na iflçi aray›fl›na girdiler. AKP’li belediyelerin adeta
ifl al›m merkezine dönüfltü¤ü ö¤renilirken, iflçilerle mü-
lakatlar› dahi AKP’li belediyeler yap›yor. 

Burada akla gelen ilk soru, AKP’nin patronla resmi
düzeyde görülmeyen, ancak varl›¤› aç›k olan hangi ç›-

kar iliflkisi içinde oldu¤udur. S›n›fsal tutumu gere¤i
patronlar›n yan›nda yeralmas› beklenen bir fleydir. An-
cak Sanovel’de bunun ötesinde bir ç›kar iliflkisi oldu¤u
da görülmektedir. 

AKP’li belediyeler hem iflçilerin yasal hakk›n›, sen-
dikaya üye olma hakk›n› tan›mayan, yani yasad›fl›
davranan patronun yan›nda yeral›yor, hem de direnifl
k›r›c›l›¤› ile kendileri yasad›fl›l›k yap›yor. Ancak islam-
c› kafa için iflçi, emek, direnifl, örgütlenme hakk› gibi
kavramlar ç›karlar›n›n yan›nda hiçbir anlam ifade etmi-
yor. 5 y›ll›k icraatlar› bunun kan›tlar›yla  doludur. Ne-
redeyse tüm patronlar sendikalaflt›klar› için korkunç bir
iflçi k›y›m› uygularken, bu ülkeyi yöneten iktidar›n, b›-
rak›n iflçileri, kendi yasalar›n›n dahi yan›nda olmay›p,
patronlara göz yummas› dahi onun s›n›fsal tutumunun
aç›k kan›t›d›r.
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Genelkurmay’›n “kitlesel ref-
leks” ça¤r›s› yapan aç›klamas› üze-
rine TKP de, Genel Sekreteri Ke-
mal Okuyan imzas›yla bir aç›klama
yapt›. Elbette solun hemen her kesi-
mi Genelkurmay’›n ça¤r›s› üzerine
bir aç›klama yay›nlad›. Fakat
TKP’ninki, gerek üslubuyla, gerek
ça¤r›ya yaklafl›m›yla solun di¤er
kesimlerinden ayr›l›yor.

Aç›klaman›n bafll›¤› “Ç›lg›n-
l›k”t›. 

TKP aç›klamas›n›n bütününden
ç›kan sonuç flu ki; böyle bir “ça¤r›”
yapmay›, Genelkurmay’a yak›flt›ra-
mam›fllar. Böyle düflündükleri için
de Genelkurmay’› bu noktada sert
bir flekilde mahkum edip suçlamak
yerine, Genelkurmay’dan flöyle il-
ginç bir talepte bulunuyorlar:

“Genelkurmay Baflkanl›¤›'n›n
derhal ‘yanl›fl anlafl›ld›k’ aç›klama-
s› yapmas›n› talep etmek durumun-
day›z. Bu belge geriye çekilmeli-
dir. ”

Solun üslubu aç›s›ndan yeterince
sorunlu bir talep bu zaten. Fakat so-
run sadece üslubunda da de¤il. 

Bu ülkede yaflayan, Genelkur-
may’›n bu ülkede dökülen her dam-
la kanda, tüm zulüm politikalar›nda
birinci dereceden rol oynad›¤›n› bi-
len herhangi biri için, hele ki her-
hangi bir örgüt için, generallerin
böyle bir ça¤r›da bulunmas›n›n an-
lafl›lmayacak, flafl›lacak bir yan›
yoktur.

‹kincisi, e¤er faflist devletin Ge-
nelkurmay’›, Türk-Kürt çat›flmas›n›
k›flk›rtacak bir aç›klama yapm›flsa,
komünistlerin, devrimcilerin, solcu-
lar›n görevi Genelkurmay’a “yanl›fl
anlafl›ld›k” deyin demek de¤ildir,
olamaz da. 

TKP aç›klamas›nda diyor ki,

“Genelkurmay'dan gelen ikinci
gece yar›s› aç›klamas›n›n son mad-
desi, ee¤¤eerr iiyyii ddüüflflüünnüülleerreekk,, iinnccee eellee--
nniipp ss››kk ddookkuunnaarraakk oorraayyaa yyeerrlleeflflttii--

rriillddiiyyssee,, Türkiye büyük bir tehdit al-
t›nda demektir. ”

Yine bir baflka bölümde de diyor
ki, “Bu aç›klama e¤er bir ak›l tutul-
mas›n›n ürünü de¤ilse...”

Yani, demek ki, iyi düflünülme-
mifl olabilir, ince elenip s›k dokun-
madan oraya konulmufl olabilir ve-
ya bildiri o anl›k bir ‘ak›l tutulmas›-
na” denk gelmifltir... e¤er öyleyse
diyor TKP:

“‹yi düflünün ve yanl›fl anlafl›ld›k
deyip aç›klaman›z› çekin...”

Genelkurmay’a ak›l veriyor k›-
sacas›. Ve biz bir kez daha belirt-
mek durumunday›z ki, komünistle-
rin, devrimcilerin, solcular›n görevi
Genelkurmay’a “ak›l vermek” de
de¤ildir.  

Genelkurmay, o günden bu yana
“yanl›fl anlafl›ld›k” aç›klamas› yap-
mayarak TKP’yi hayal k›r›kl›¤›na
u¤ratm›fl olmal›d›r. 

Çünkü, Genelkurmay ““ddoo¤¤rruu
aannllaaflfl››llmm››flfl””t›r ve öyle anlafl›lm›fl ol-
maktan da flikayetçi de¤ildir. Genel-
kurmay aç›klamay› yazarken hiç
kuflku yok ki, ne ak›l tutulmas› söz-
konusuydu, ne de o aç›klamay› bir-
kaç kendini bilmez yazd›. 

*

Bizim as›l anlamaya çal›flt›¤›m›z
TKP’nin bu aç›klamay› hangi dü-
flünce ve ruh haliyle yapt›¤›d›r. Ge-
nelkurmay’›n o bildiriyi siteye ko-
yarken bir ak›l tutulmas› içinde ol-
mad›¤› ne kadar kesinse, kuflku yok
ki, TKP’nin de bu aç›klamay› ya-
zarken ak›l tutulmas› içinde olmad›-
¤› da o kadar kesindir. 

TKP’nin Genelkurmay’a karfl›
cepheden savaflmayan, hatta ona
“ak›l veren”, Kürt-Türk çat›flmas›
davetini, “yanl›fl anlafl›ld›k” denil-
mesiyle yok sayabilece¤ini ifade
eden bir bildiri yazmas›, sadece söz-
konusu ça¤r›yla de¤il, TKP’nin
uzun süredir izledi¤i çizgiyle ilgili
bir sonuçtur. 

TKP, belli bir süredir, genel ola-
rak olmasa da, baz› noktalarda -ör-
ne¤in fleriata karfl› olmak noktas›n-
da- düzenin çeflitli güçleriyle “para-
lel” bir çizgi gelifltirmifltir. Bu para-
lellik, baflta fleriat olmak üzere çe-
flitli konularda Genelkurmay’la pa-
ralelli¤i de içermektedir. En az›n-
dan nesnel olarak durum böyledir.   

TKP’nin Ermeni sorununda dü-
zenin resmi tezlerini de içeren gö-
rüfller gelifltirmesi de bu tür bir pa-
ralelli¤in baflka bir boyutudur. 

TKP’nin mesela ÖDP’nin baz›
dayatmalar›n› bahane ederek Hrant
Dink’in cenaze törenine kat›lmay›-
fl›, daha sonra da bunu “ak›ll› ol-
mak”la teorilefltirmeye çal›flmas›,
bu politikas›ndan ba¤›ms›z de¤ildir. 

*

Yukar›da bir sat›r›n› aktard›¤›-
m›z bölümün tümünü aktaral›m
flimdi. TKP aç›klamas›nda deniyor
ki, “Bu aç›klama e¤er bir ak›l tutul-
mas›n›n ürünü de¤ilse, ABD emper-
yalizminin daha do¤rudan, Avrupa
Birli¤i'nin ise daha sinsi yöntemler-
le Türkiye'de bir Türk-Kürt çat›fl-
mas›n› ç›karmaya dönük planlar›-
n›n baflar›ya ulaflmas›na ramak kal-
d›¤›n› kan›tlamaktad›r. ”

Ve hemen arkas›ndan ekleniyor:

“TKP bunun bir emperyalist
plan oldu¤unu ›srarla vurgulad›,
vurgulamaya devam edecektir. ”

Generaller, bunun bir emperya-
list plan oldu¤unun “belki” fark›nda
de¤illerdir ve TKP, generalleri böy-
le bir tehlike konusunda uyarmay›
kendine görev say›yor.  

Kuflkusuz, bu sat›rlardan sonra,
TKP’nin ülkemizdeki siyasi yap› ve
daha tam olarak faflizmi nas›l de¤er-
lendirdi¤i tart›flmal› hale geliyor.
Genelkurmay, faflizmin, emperya-
list planlar›n d›fl›nda m›d›r? Böyle
bir ihtimal, binde bir dahi olsa var
m›d›r?

Genelkurmay kim?

Ülkemizdeki dizginsiz emperya-
list politikalar, IMF programlar›,
özellefltirmeler, iflgal orta¤› olma,
bunlar Genelkurmay’›n d›fl›nda m›
oluyor? 

Genelkurmay m› ‘yanl›fl anlafl›ld›’?

TKP mi ‘yanl›fl anlad›’?
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E¤er bunlar›n cevab› do¤ru bili-
niyorsa, Genelkurmay’›n sitesine
koydu¤u bildiride de yanl›fl
anlafl›lacak hiçbir fley yoktur. Peki
öyleyse TKP neden “yanl›fl” anl›yor
veya anlamak istiyor?

12 Eylül sonras›, 12 Eylül Cun-
tas› içinde “çeliflkiler” arayan, hatta
cuntac›lar içinde “MHP’li-solcu”
ayr›m›   bile yapmaya kalkan TKP
mantalitesi hâlâ devam m› ediyor
yoksa?

*

Sorun, TKP’nin “yurtsever cep-
he” politikas›n›n, anti-emperyalist,
anti-oligarflik zeminden saparak,
kendine düzeniçi güçlerden ittifak-
lar arayan bir çizgide geliflmesidir.
Ermeni sorunundaki, Kürt sorunun-
daki, laiklik-fleriat sorunundaki
yaklafl›mlarda da,  bu anlamda dü-
zeniçi güçlere “kap›y› aralayan” bir
üslup ve yaklafl›m giderek hakim

olmaktad›r. 

Böyle bir çizgi, k›sa vadede çe-
flitli güçlerin ittifak›n› mümkün hale
getirebilir, ancak uzun vadede, bu
çizgi çok büyük sapmalara yolaçar.
Türkiye solunda bunun birçok örne-
¤i vard›r ve TKP’nin bu yoldan git-
mesini ve böyle bir sonuçla karfl›-
laflmas›n› istemeyiz. 

Ülkemizde, oligarfli içindeki çe-
liflkiler üzerine politika yapan, poli-
tikalar›n›n oda¤›na bu çeliflkileri
oturtan hiçbir hareket, savrulmalara
karfl› duramam›flt›r. (Emperyalistler
aras› çeliflkiler üzerine politika ya-
panlar için de geçerli ayn› fley).
Çünkü, emperyalistler aras› veya
oligarfli içi çeliflkiler zemini, zaten
göreceli ve geçici zeminlerdir. S›n›f
ç›karlar› gerektirdi¤inde bu kesim-
ler kendi aralar›nda birli¤e gittikle-
rinde, bu çeliflkiler üzerine siyaset
yapanlar›n siyaset alan› da daral›r

veya tümden ortadan kalkar. O za-
man ya fiilen tasfiye olurlar ya da
iyice düzeniçileflerek orada varol-
maya çal›fl›rlar. ‹flte bu nedenden
dolay›, halktan, emekten yana hiç-
bir hareket, politikas›n›n merkezine
bunlar› koyamaz. Hele komünist,
yani Marksist-Leninist oldu¤u iddi-
as›ndaki herhangi bir hareket, bunu
hiç yapamaz.  

TKP’nin Genelkurmay’›n aç›k-
lamas›na karfl› yay›nlad›¤› bildiri,
iflte bu yüzden Marksist-Leninist
yaklafl›mla, ülkemizin konjonktürel
durumuyla ve devrimci politikan›n
ihtiyaçlar›yla ba¤daflt›r›lamayacak
bir bildiridir. Genelkurmay ne yap-
t›¤›n› biliyor. Yapt›¤› ça¤r›n›n so-
nuçlar›n›n da TKP’nin hiç kuflkusu
olmas›n ki, gayet fark›nda. TKP
egemen güçlerin nas›l anlafl›ld›¤›na
dair düzeltmeler yapmak yerine,
kendi sözlerinin nas›l anlafl›laca¤›
üzerine daha çok kafa yormal›d›r. 

Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i Sultanbeyli fiubesi’nin cemevi yapma
çal›flmas› sürekli bir flekilde AKP’li belediyenin sald›r›lar›na maruz kal›yor.

Onlarca kez cemevi inflaat›n› y›kmak için mahkemeye baflvuran, ancak
hepsinde tam tersi sonuçla karfl›laflan belediye, bu kez de derne¤in baflkan›-
n› y›ld›rmaya çal›fl›yor.

18 Haziran günü cemevi arazisinin bulundu¤u yere gelen Sultanbeyli
Belediyesi zab›ta ekipleri, cemevi arsas›na duvar örmeye çal›flt›. Cemevini
fiili olarak engelleme manevras›na tepki gösteren Sultanbeyli PSAKD Bafl-
kan› Sadegül Çavufl ve beraberindeki dört kifli ile zab›ta ekipleri aras›nda
tart›flma yafland›. 

Ard›ndan çözüm için Sultanbeyli Belediyesi'ne giden dernek yöneticile-
ri, burada hiçbir yetkiliyle görüflememeleri üzerine, tart›flma burada sürdü. 

Çavufl ve arkadafllar›n›n, cemevi bahçesine zab›tan›n zorla duvar yapt›-
rarak, ibadet yerlerine yönelik sald›r›s›n› protesto eden aç›klama yapmalar›

üzerine, gözalt›na al›nd›lar. 

11 Haziran günü de, zab›ta ekiplerinin
ayn› gerekçeyle gelmesi üzerine Sadegül
Çavufl ve cemevi yöneticileri gözalt›na
al›nm›flt›.

Y›k›mlar, gözalt›lar, cemevi inflaat›n›n
malzemesini çalma gibi basitlikler, aç›lan
onca davalar; her fley Sultanbeyli’de ya-
flayan binlerce alevinin ibadethanesine
gösterilen tahammülsüzlü¤ün sonucudur.
Bunun alt›nda ise daha köklü, iflah olmaz
bir alevi düflmanl›¤› yatmaktad›r.

AKP alevi düflmanl›¤›na devam ediyor KKeeyyffii SSüürrggüünnüü PPrrootteessttooyyaa 
KKeeyyffii CCeezzaa

Kand›ra F Tipi’nde tutuklu bulunan
Ümit ‹lter'in Bolu F Tipi’ne sürgün
edilmesini protesto için 4 gün açl›k
grevi yapan Elbistan Hapishane-
si’ndeki tutsaklar hakk›nda disiplin
soruflturmas› aç›larak, 1 ay "iç görüfl-
ten men" cezas› verildi. 

DDeevvlleettiinn ddeerrddii ““mmaall››””
Geçen y›l›n flubat ay›nda ölüm oru-

cunda iken hastanede bedenlerini tu-
tuflturan Tahsin Mert ve Mahir Ertu¤-
rul Zevkliler adl› tutsaklara ‘kamu ma-
l›na zarar vermek’ gerekçesiyle dava
aç›ld›. 

Zevkliler mektubunda flöyle anlat›-
yordu bu geliflmeyi: “Dün mahkeme-
deydim. Biz hastanede bedenlerimizi
atefle vermifltik ya devlet, ‘kamu mal›-
na zarar vermek’ gerekçesiyle hakk›-
m›zda dava açm›fl. Biz kendimizi yak›-
yoruz, adamlar 2-3 yast›k, battaniye-
nin derdine düflmüfller. Kimse ‘yahu,
siz niye böyle bir eylem yapt›n›z?’ de-
miyor da ‘bu battaniyeler neden zarar
gördü?’ diyorlar.”



Filistin’de Hamas’la El Fetih
aras›ndaki iç çat›flmada kriz giderek
derinlefliyor. Hamas Gazze fleridini
tümüyle ele geçirirken, yüzlerce Fi-
listinli Erez s›n›r kap›s›na y›¤›lm›fl
Gazze’den kaçmaya çal›fl›yor. Bat›
fieria’da ise El Fetih, Hamas’›n bü-
rolar›n› bas›yor. Gazze’den yans›-
yan görüntüler, geçen hafta da alt›n›
çizdi¤imiz gibi, direnen bir halk›n
kültüründe, ahlâk›nda olmayan
manzaralar› ortaya ç›kar›yor. Ç›r›l-
ç›plak soyulmufl El Fetih militanla-
r›n›n sokaklarda gezdirilmesi, Ha-
mas TV’sinden bu görüntülerin ya-
y›nlanmas›, yine öldürülmüfl bir El
Fetihli komutan›n cesedinin sokak-
larda sürüklenmesi; bütün eksik ve
hatalar›na karfl›n Filistin davas›n›
tafl›yanlar›n bafl›nda gelen Arafat’›n
evinin ya¤malanmas›, resimlerinin
üzerinde tepinilmesi... gibi görüntü-
ler sadece ‹srail’i hat›rlat›yor. Ve il-
ginç olan, islamc›lar bu görüntüleri
“zafer” diye kutluyor.

Hamas’›n Gazze’de yapt›¤› gay-
rimeflrudur; bu tart›fl›lamaz. Ancak
El Fetih’in Hamas’› darbecilikle
suçlay›p, arkas›na emperyalistlerin
deste¤ini alarak onu kuflatma hare-
kat›na kat›lmas›n› da bu gerçek
aç›klamaya yetmez. 

El Fetih Lideri Mahmut Abbas,
“terörist” olarak niteliyor Hamas’›
ve art›k hiçbir flekilde görüflmeye-
ce¤ini aç›kl›yor. Tam da emperya-
listlerin istedi¤i gibi aç›klamalar
bunlar. Filistin halk›n›n seçimlerde
ortaya koydu¤u iradeyi tan›mayarak
ambargo ve tecrit politikas› uygula-
yan ve Filistin’in yaflad›¤› ac›lardan
do¤rudan sorumlu olan emperya-

listlerin akbabalar gibi Filistin’in
üzerinde dönmeye bafllamas›, her
iki örgütü de düflündürmek duru-
mundad›r. 

Bölünmüfl FFilistin 
emperyalistlerin iiste¤i

70 kiflinin öldü¤ü onlarcas›n›n
yaraland›¤› Gazze’deki çat›flmalar›n
ard›ndan, Filistin Devlet Baflkan›
Mahmut Abbas, Hamas hükümetini
feshederek, ola¤anüstü hal hüküme-
ti kurdu. Ard›ndan El Fetih Merkez
Komitesi, “Gazze'deki askeri darbe-
yi sona erdirmedikçe Hamas ile her
türlü diyalog ve görüflmeyi kesme”
karar› ald›.

Hamas’›n tan›mad›¤› bu gelifl-
melerle birlikte, fiili olarak Filis-
tin’de iki hükümet ortaya ç›kt›. 

Bu durum tam da emperyalistle-
rin iste¤ine denk düflüyor. Çat›flma-
y› ellerini ovuflturarak izleyen Avru-
pa, Amerika emperyalistleri ile ‹sra-
il, bölünmeyi derinlefltirmek için
harekete geçmekte gecikmedi. 

Hamas’›n 2006 Ocak ay›nda ik-
tidara gelmesinden bu yana, ABD,
AB ve ‹srail siyasi ve ekonomik ku-
flatmaya alm›flt› Filistin’i. Amaç
Hamas’› tasfiye etmek, direniflten
vazgeçirmek, boyun e¤dirmekti.
Yard›mlarla ayakta duran Filistin’in
bütün yaflam kaynaklar› kesildi. 

Ortado¤u’ya demokrasi götür-
mekten, iflgallerine bu ulvi amac›
bahane yapmaktan utanmayan em-
peryalistlerin demokrasi anlay›fl›na
uymam›flt› Filistinliler’in tercihi.
ABD baflkanl›k seçimlerinden dahi

daha adil bir flekilde geçen seçimle-
rin sonucunu tan›mad›lar. Sevme-
mifllerdi böyle demokrasiyi. 

Ve tüm dünyan›n gözleri önünde
bir halk; emperyalistlerin istedi¤i
seçimi yapmad›¤›, onlar›n de-
mokrasi oyununu tersine çevirdi-
¤i için cezaland›r›ld›. “Siz nas›l
Hamas’› seçersiniz” cezas›, eko-
nomik, siyasi boyutuyla a¤›r bir
biçimde tam 1.5 y›ld›r sürüyor.
Hamas, ‹srail’i tan›mas› ve dire-
niflten, silahl› mücadeleden vaz-
geçmesi noktas›nda dize getiril-

mek istendi. Son Mekke Anlaflmas›
ile ulusal birlik hükümeti kurulma-
s›, Hamas’›n siyasi olarak k›smi bir
geri ad›m› olarak nitelense de, esa-
sen Hamas dize getirilemedi. 

Emperyalistler ikiye bölünmüfl
Filistin’i bu konuda f›rsat görüyor. 

Gazze’ye yönelik ambargoyu s›-
k›laflt›rma, Filistin davas›n› parçala-
ma manevralar› önümüzdeki süreç-
te daha da artacakt›r. 

‹lk ad›mlar at›lmaya baflland› bi-
le. Abbas’›n kurdu¤u hükümetin
an›nda ABD, Avrupa ve ‹srail tara-
f›ndan tan›nmas›, niyeti aç›kça orta-
ya koyuyor. Emperyalistler ayn› an-
da Gazze’ye yönelik kuflatmay› da-
ha da s›k›laflt›rma karar› al›yorlar.

‹srail’in büyük bir askeri sald›r›-
ya haz›rland›¤› gündeme gelirken,
Filistin’de Hamas’›n iktidara gel-
mesinin ard›ndan yard›m muslukla-
r›n› kapatan, ulusal birlik hükümeti-
nin kurulmas›yla “s›n›rl›” bir flekil-
de yard›mlar› yeniden bafllatan Av-
rupa Birli¤i, Gazze’de yaflananlar›
bahane ederek, zaten s›n›rl› olan in-
sani yard›m projelerini tümden dur-
durdu¤unu aç›klad›. Bat› fieria’ya,
daha do¤rusu Abbas yönetimindeki
El Fetih hükümetine ise ambargo
kald›r›l›yor. AB yetkilileri aleni fle-
kilde, Hamas’›n eline geçmeyecek
flekilde yard›mlar ulaflt›raca¤›z
aç›klamalar› yap›yorlar. 

Bugün vahim tablo flu ki; Ha-
mas’› seçti¤i için cezaland›r›lan Fi-
listinliler’in Gazze’de yaflayan 1.5
milyonluk bölümü daha s›k bir ce-
zaland›rmaya tabi tutuluyor.

ABD’nin tavr› da AB’ninkinden
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Emperyalizm körüklüyor bölünme derinlefliyor

Dünya halklar›, Filistinli örgütlerden 
bu oyunu bozmalar›n› bekliyor!



farkl› de¤il. Daha ilk andan itibaren
Hamas’› suçlayarak, Fetih hüküme-
tine yönelik ekonomik ambargoyu
hemen kald›rd›. ‹srail Baflbakan›
Olmert de, yeni Fetih hükümetini
“bar›fl görüflmelerinin” tekrar baflla-
mas› için 'f›rsat' diye niteledi. 

Tüm bu geliflmeler meselenin
salt yard›mlar, kuflatma, tecritle s›-
n›rl› olmad›¤›n› gösteriyor. Emper-
yalistler, Hamas’›n bafl sorumlu ol-
du¤u, El Fetih’in masum olmad›¤›
bir sürecin sonunda yaflanan çat›fl-
may› daha da derinlefltirmek istiyor.
Bunun sonucunda ya Hamas’› yok
etmeyi, olmazsa Filistin’i bölüp, is-
tedikleri koflullar› kabul eden bir
“devletçik” ile, Ortado¤u’nun bu en
önemli sorununu önlerinden engel
olmaktan ç›karmay› planl›yorlar. 

Bu oyunu bozmak Hamas ve El
Fetih baflta olmak üzere tüm Filis-
tinli örgütlere düflüyor. Tam da bu
noktada çat›flmaya kaynakl›k eden
ideolojiler gündeme geliyor. 

Mülkiyetçilik vve ddünya 
halklar›n›n bbeklentisi

Hamas emperyalist kuflatmaya
flu ya da bu flekilde boyun e¤medi.
Ancak bu bir olumluluk olmakla
birlikte yetmiyor. 

Seçilmifl hükümet olarak ulusal
birli¤i sa¤lama, Filistinliler’i bütün-
lefltirme, topyekün ve güçlü bir di-
renifl yaratma gibi bir sorumlulu¤u
da vard›. Ancak Hamas önderli¤inin
bu noktada, kendi ideolojisinden
kaynaklanan politikas›zl›¤› görüldü.
O, ulusal birli¤i yaratma, topyekün
direnifli ortaya ç›karma de¤il, El Fe-
tih karargah›nda ezan okuma der-
dinde! Zafer diye kutlad›¤› bu! 

fiu aç›k ki; tüm Filistinli güçleri
bir direnifl cephesinde biraraya geti-
recek politikalar belirleyemedi Ha-
mas, Fetih’i de bu noktada zorlaya-
cak ad›mlar atmad›. Süreci daha da
a¤›rlaflt›ran bu durum, emperyalist-
lerin kozlar›n› güçlendirdi. Yani,
ulusal birli¤i biz sa¤lamak istedik
ama Fetih yanaflmad› gibi bir sa-
vunma Hamas’›n izledi¤i politikalar
aç›s›ndan inand›r›c› de¤ildir.

Ony›llarca Filistin’in egemen
gücü konumundaki El Fetih ise,
adeta ellerini ovuflturarak izledi em-
peryalist kuflatmay›, bundan medet
umdu. Hamas’›n “kendine muhtaç
olaca¤›” an› bekledi. Bazen de bek-
lemeden provoke etmeye çal›flt›.
Yolsuzluklar›, çürümüfllü¤ü kimse
için s›r olmayan El Fetih için Filis-
tin halk›n›n ç›karlar› de¤il, kendinin
yönetti¤i bir Filistin’di önemli olan.
Milliyetçili¤in mülkiyetçili¤i, Filis-
tin davas›n› yoketme pahas›na ken-
dini gösteriyordu. 

Ayn› mülkiyetçilik ‹slamc›l›¤›n
da temelindeydi. Bu nedenle, Filis-
tin’i kendi örgütünü yönetir gibi yö-
netmeye kalk›flt› Hamas. Varolan
güvenlik gücünü da¤›t›p kendi mili-
tanlar›na resmi üniforma giydirme-
ye çal›flmas› bunun sadece bir örne-
¤iydi. Yine, halk›n El Fetih’in çürü-
müfllü¤üne olan tepkisi ile kendine
yönelen oylar›, yanl›fl de¤erlendire-
rek, Filistin tarihinde önemli bir ye-
ri olan El Fetih’i tasfiye etme ham-
lelerine kalk›flt›. 

Hamas’›n Fetih’e nas›l bakt›¤›
asl›nda bu son çat›flmada çok çarp›-
c› flekilde görülmüfltür. Ahlâki ola-
rak sorgulanmaya muhtaç görüntü-
ler böyle ortaya ç›kt›. 

Hamas’›n El Fetih özel timleri-
nin karargâh›n› ele geçirmesinin ar-
d›ndan, Hamas Sözcüsü Sami Ebu
Zühri bu durumu, ““HHzz.. MMuuhhaamm--
mmeedd''iinn MMeekkkkee''yyii eellee ggeeççiirrmmeessiiyyllee
eeflflddee¤¤eerr”” olarak niteliyordu. Zühri,
““BBuu GGaazzzzee fifieerriiddii''nniinn iikkiinnccii kkeezz öözz--
ggüürrllüü¤¤üünnee kkaavvuuflflmmaass››.. ÖÖnnccee ‹‹ssrraaiill--
llii yyeerrlleeflfliimmcciilleerriinn eelliinnddeenn,, ssoonnrraa ddaa
((‹‹ssrraaiilllliilleerriinn)) iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinniinn eelliinn--
ddeenn öözzggüürrllüü¤¤üünnee kkaavvuuflflttuurruulldduu””
diye konufluyordu. Hamas'a ba¤l› El
Aksa Radyosu ise, “Allah'›n zaferi
bu; ezan sesleri ilk kez özel timlerin
karargâh›ndan yükseliyor" diyor ve
"Hamasl› mücahitlerin, hainlerin
bast›¤› yerleri temizledikten sonra
namaz k›ld›¤›n›" duyuruyordu. 

O görüntüler, yukar›daki mant›k
ve Gazze’de yarat›lan fiili durum;
“hainler, iflbirlikçiler, ‹slam›n zafe-
ri” diye meflrulaflt›r›lamaz kime kar-
fl› hangi zafer? Fetih önderli¤inin

uzlaflmac›l›¤›ndan yola ç›karak “‹s-
rail iflbirlikçisi” diye suçlanmas›,
Filistin davas›n› tümden yok say-
makt›r, koskoca tarihi kendisiyle
bafllat›p bitirmektir. Ki, mülkiyetçi-
lik, benmerkezcilik burada da ken-
dini gösterir. 

Filistin’i bugünkü durumuna iflte
bu iki zihniyet getirdi. Oysa ulusal
bir sorunda, hele ki Filistin gibi em-
peryalistlerin bo¤mak istedi¤i bir
sorunda mülkiyetçilik o davan›n
ölümüyle eflde¤erdir. Düflman›n ye-
nilgiye u¤rat›lmad›¤›, iflgalin sona
erdirilmedi¤i koflullarda iktidar ça-
t›flmas›n›n bu boyuta s›çrat›lmas› da
yine mülkiyetçili¤in, sorumsuzlu-
¤un en uç örne¤idir. ‹slamc› böyle
bir sorumlu¤u duymaz, onun tek
derdi islami bir devlet kurmakt›r,
bunun için ulusal ç›karlar an›nda bir
yana at›l›r, an›nda di¤er güçleri tas-
fiyeyi gündemine al›r, “kardefl ka-
n›” dökmekten, düflman›n ifline ya-
raca¤›n› göre göre iç çat›flmalar› kö-
rüklemekten çekinmez. 

Filistin davas›; islamc›l›¤›n ben-
merkezcili¤ine, burjuva milliyetçili-
¤in mülkiyetçili¤ine terk edilemez.

fiimdi; y›llard›r yüre¤i Filistin’le
atan, islamc›, ulusalc›, devrimci
ay›rmadan ‘Filistin davas›’ diye sa-
hiplenen dünya halklar›, bütün Fi-
listinli örgütlerden emperyalistlerin
planlar›n›, Filistin davas›n› kendi
içinde bo¤up yok etme manevralar›-
n› tersine çevirmelerini bekliyor.

Emperyalistleri ve siyonistleri
sevindirmeyin! 

Say›: 110 41F‹L‹ST‹N

Kardefl kardefli
vururken, ‹srail de
bofl durmuyor. ‹srail 20 Haziran’da, uzun süre-
den sonra yeniden Gazze’ye girdi ve Han Yu-
nus’ta Hamas üyesi iki militan ile Halk Direnifl
Komiteleri üyesi bir kifliyi katletti. Ayn› gün, Ba-
t› fieria da ‹srail atefli alt›ndayd›. Cenin Mülteci
Kamp›’nda, kendilerini tutuklamaya gelen ‹sra-
il askerlerine direnen bir ‹slami Cihad Komuta-
n› ile bir baflka militan katledildi.

‹srail FF›rsat› 
Kaç›rm›yor!



Geçen hafta Taksim’de “Tram-
vay Dura¤›”nda yap›lan bir eyleme
polis sald›rd›. Önce Taksim Gezi
Park›, sonra da “Tramvay Dura¤›”,
‹stanbul’un adeta “sabit eylem yeri”
gibiydi. Ayn› Ankara’daki Yüksel
Caddesi, ‹zmir’deki Kemeralt› Giri-
fli, Eskiflehir’deki Migros önü gibi...
Hemen her flehirde, buna benzer bir
yer var.. Bu tür yerler, mücadele
aç›s›ndan bir kazan›m anlam›na ge-
lebilece¤i gibi, toplumsal muhalefe-
tin belli alanlara hapsolmas› sonu-
cunu da do¤urabilir. 

Belki bundan, Gezi Park›, Yük-
sel Caddesi gibi yerler için zaman
zaman “Hyde Park gibi” benzetme-
si yap›l›yor. 

Arada bir “demokrat” kesilen
burjuva kalemflörler de s›k s›k ör-
nek verirler Hyde Park’›. “B›rak›n
herkes özgürce konuflsun, Hyde
Park’ta konufluyorlar da ne oluyor
sanki, ‹ngiltere y›k›l›yor mu?” der-
ler. Halbuki kaz›n aya¤› öyle de¤il.

HH
Meydan Larousse Ansiklopedi-

si’nde de Hyde Park’› tan›tan mad-
denin karfl›s›nda “Park›n kuzeydo-
¤u k›sm›nda mermer bir kemer yer
al›r. SSeerrbbeesstt hhaattiipplleerriinn köflesi de
buradad›r; park›n milletleraras›
flöhreti daha çok bu ‘serbest hita-
bet’ gelene¤inden gelir” diye yaz›-
yor. Ama o da o “serbest hitabet”in
arkas›ndaki hikayeyi yazm›yor. 

Yani k›sacas› diyece¤imiz o ki,
Hyde Park, asl›nda, o pek ço¤umu-
zun bildi¤i Hyde Park de¤ildir. O
“serbest hitabet” köflesi öyle serbest
ç›kmam›flt›r ortaya. Zaten burjuva-
zinin yönetti¤i bir ülkede, emekçi-
lerin, devrimcilerin serbestçe ko-
nuflmas› mümkün mü? E¤er müm-
kün hale gelmiflse, bilinmelidir ki, o
serbestli¤i kazan›ncaya kadar bü-
yük bedeller ödenmiflttir... ‹flte
Hyde Park’›n hikayesi de bunun hi-
kayesidir... 

Hikayemizin özeti
fludur ki; burjuvazi
orada emekçilerin ko-
nuflmas›n› engellemek
için büyük zulümlere
baflvurdu. Emekçiler

orada konuflmak için büyük bedel-
ler ödedi... 

HH
Londra’n›n bat›

k›sm›nda yeralan
Hyde Park, oldukça
büyük bir alan› kap-
s›yor; 146 hektar. Ta-
rihi de oldukça eski-
lere, neredeyse 900
y›l önceye uzan›yor. 

Bugün, herhangi
bir konuda konuflma
yapmak isteyen biri,
Hyde Park’a gidip
“serbest hatiplere”
ayr›lan yerde istedi¤i
konuflmay› yapabilir.
Dinleyici bulup bul-
mamas› ise flans›na
kalm›fl. 

Fakat Hyde Park’›
toplumsal muhalefet
aç›s›ndan önemli k›lan yan› bu de-
¤ildir. Tam tersine, bu yan› muhale-
fetin içini boflaltan bir ““öözzggüürrllüükk
ooyyuunnuudduurr”” bile denilebilir. Hyde
Park, ayn› zamanda Londra’daki
tüm büyük yürüyüfllerin bafllang›ç
veya bitifl noktas›d›r. Irak’›n iflgali-
ne karfl› yüzbinlerin kat›ld›¤› büyük
yürüyüfllere de ev sahipli¤i yapm›fl-
t› Park. ‹ktidar bunu yasaklamak en-
gellemek ister, emekçiler ise bunda
›srarl› olur. 

Neden derseniz? 

HH
Meydan Larousse’nin Park’ta

“SSeerrbbeesstt hhaattiipplleerriinn köflesi” diye ta-
rif etti¤i yer, asl›nda ‹ngiltere’nin en
ünlü iiddaamm mekan›yd›. Evet evet,
‹ngiliz egemen s›n›flar›, o köflede,
yoksullardan, muhaliflerden binler-
ce, onbinlerce insan› idam ettiler. 

O köflenin idam yeri yap›lmas›-
n›n tarihi, 1108 y›l›d›r. 

Bu köflede bulunan a¤aca da

TTyybbuurrnn ‹‹ddaamm AA¤¤aacc›› ad› verilmifltir
yüzy›llar önce. 

Yüzy›llar boyunca kraliyet tara-
f›ndan kullan›ld› bu idam a¤ac›.
Krall›k, düzene isyan etmeyi düflü-
nenleri sindirmek için idam edilen-
leri, günlerce o a¤açta as›l› b›rak›-
yordu. Sadece ‹ngiltere Kral› 8.

Henry’nin 70 bini aflk›n köylüyü as-
t›¤› söylenir ki bu idamlar›n da bü-
yük bölümü ayn› yerde gerçekleflti-
rilmifltir. 

Sonra devir de¤iflti; iktidara bur-
juvazi geçti. Ama ‹ngiltere’nin
idam yeri de¤iflmedi. 

Burjuvazi güya mahkemeler kur-
mufltu, ama bask› ve zulümde kendi-
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

‹ngiltere tarihinin ilk genel grevi;
Tarih 1926 May›s... 

Polisin coplar› var yine karfl›lar›nda.
Onlar yüz y›l önce iflçi kardefllerinin
yapt›¤› gibi, Hyde Park’ta TTyybbuurrnn
‹‹ddaamm AA¤¤aacc››’n›n alt›nda topland›lar.
Yüzbinlerce emekçi orada hep bir
a¤›zdan ““KK››zz››ll BBaayyrraakk”” marfl›n›

söyledi. 
Ayn› 80 y›l sonra ABD ve ‹ngiliz

emperyalizminin barbarl›¤›na karfl›
yürüyecek iflçi kardefllerinin

yapaca¤› gibi... 

HHyyddee PPaarrkk



sinden önceki düzenlerden hiç de
geri kalm›yordu. Hatta o kadar ki,
burjuvazinin verdi¤i idam cezalar›-
n›n çoklu¤u karfl›s›nda TTyybbuurrnn
‹‹ddaamm AA¤¤aacc›› yetersiz gelmeye baflla-
d›. A¤ac›n dallar› özel bir flekilde bu-
dan›p, ayn› anda 20’den fazla kiflinin
idam edilebilece¤i hale getirildi.

‹flçi s›n›f›n›n kapitalizme karfl›
bilinçsiz, kendili¤inden tepkisinin
ifadesi olan Ludist hareketin mili-
tanlar›, Çartist hareketin militanlar›,
sonra sosyalist, komünist iflçiler,
as›ld›lar Hyde Park’da. 

HH
‹flte bundan dolay›, iflçi s›n›f›n›n

her yürüyüflünde, kortej, yoldafllar›-
n›n as›ld›¤› o köfleye yöneldi hep.
Kraliyetin veya burjuvazinin asker-
leri, her seferinde iflçilerin oraya
varmas›n› önlemek için coplar›yla,
kurflunlar›yla sald›rd›lar. Ony›llarca
sürdü bu mücadele. 

Park her seferinde bir savafl ala-
n›na dönüfltü. Her büyük iflçi eyle-
minde, Park burjuvazinin askerleri
taraf›ndan iflgal edildi. 

1855 y›l›nda iktidar›n iflçilere
koydu¤u yasaklara karfl› büyük bir
yürüyüfl düzenlenmiflti. Karl Marks,
proletaryan›n ö¤retmeni de vard› o
yürüyüflte. ‹flçilerin Park’a girmesi
yine yasakland› beklenece¤i üzere. 

Ama yaklafl›k 200 bin iflçi yasa-
¤› dinlemeyip, çat›fla çat›fla girdi
Park’a. Çok iflçi yaraland›, çok iflçi
tutukland›, ama Park’a girmifllerdi. 

1866’da yine büyük bir iflçi yü-
rüyüflü vard›. Zaman›n ‹ngiltere
Baflbakan› Lord Derby de Park’› ifl-
çilere yasaklad›. ‹flçiler bu kez yak-
lafl›k 250 bin kifliydiler. Polis bari-
katlar›n› yara yara girdiler Park’a.
Girip o köfleye ulaflt›lar. Kendileri-
ne mücadelenin yolunu açan iflçi
yoldafllar›n› and›lar. 

Her yürüyüfl, iflçilerin kendine
güvenini büyütüyordu. Neredeyse
bir as›rd›r iflçiler Hyde Park’a yürü-
me kararl›l›¤›ndan vazgeçmemifller-
di ve vazgeçecek de de¤illerdi.
Çünkü dönem, sosyalist iflçi hareke-
tinin ihtilalci temelde yükseldi¤i bir
dönemdi. 

Burjuvazi iflte bu noktada, iflçile-
rin kararl›l›¤› karfl›s›nda geri ad›m
atarak, gösterilerin Hyde Park’ta
yap›lmas›n› yasallaflt›rd›. Ç›kar›lan
yasayla Hyde Park’›n sözkonusu
köflesi ‘Hitabet Köflesi’ ilan edildi.
Y›l 1872’ydi. 

HH
‹lginçtir, Irak savafl›na karfl›

Londra’da büyük eylemlerin yap›l-
d›¤› dönemde, ‹ngiltere Baflbakan›
Lord Derby’den 135 y›l sonra, Bafl-
bakan Tony Blair, iflçilerin, halk›n
Hyde Park’a girmesini yasaklamaya
kalk›flt›. 

Yürüyüflün Hyde Park’ta yap›l-
mas›n› yasaklayarak burjuvazi ad›-
na iflçilerden rövanfl› almaya çal›flt›.
Gerekçesi tam döneme göreydi;
Hyde Park’taki “ççiimmlleerriinn eezziillmmeessii””
gerekçesiyle konuluyordu güya ya-
sak... Ama Blair rövanfl› alamad›. 

HH
Evet, gördü¤ünüz gibi, “Hyde

Park demokrasisi!” hiç de öyle gö-
ründü¤ü gibi de¤ilmifl de¤il mi?!
Burjuvazi çok demokrat, çok özgür-
lükçü oldu¤undan, söz hürriyetine
çok düflkün oldu¤undan oluflturma-
m›fl o “serbest hitabet” köflesini... 

Ve görüldü¤ü gibi, Hyde Park’›
Hyde Park yapan, o “serbest hita-
bet” köflesi de¤il, o köflede dökül-
müfl olan yoksullar›n kanlar›d›r. 

Serbest hitabet köflesi, burjuva-
zinin bir manevras›d›r. Halktan
uzak, rutinleflmifl, etkisizleflmifl bir
tarzda “görüfl aç›klamak”, ne özgür-
lük anlam›na gelir, ne de muhalefe-
te bir katk›s› olur. Eylem yapt›¤›m›z
hiçbir alan›n halktan kopuk, rutin-
leflmifl bir “Serbest hitabet köfle-
si”ne dönüflmesine izin vermemeli-
yiz elbette. 

Paris, Londra, ‹stanbul, bir an-
lamda kavgan›n bafl flehirleridir. Ki-
mi meydanlar›n›n, caddelerinin özel
anlamlar› vard›r ve o anlam, ço¤u
kez emekçilerin kan›yla nakfledil-
mifltir. Burjuvazinin “iflte demokra-
si!” diye önümüze sürdü¤ü Hyde
Park’la, iflçi s›n›f›n›n tarihsel haf›-
zas›ndaki Hyde Park’›n fark›n› da
iflte bu dökülen kan oluflturur. 
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K›sa TTarih
2244 HHaazziirraann -- 3300 HHaazziirraann

24 Haziran 1987
124 iflyerinde 3200 deri iflçisi sosyal ko-

flullar›n düzeltilmesi için greve bafllad›.

24 Haziran 1993
Ege Üniversitesi ö¤rencileri MGK'n›n

üniversiteler üzerindeki bask›lar›n› protesto
etmek için Ankara'ya yürüdü.

25 Haziran 1995
3 bin domates üreticisi, ürünlerinin tar-

lada kalmas›n› protesto etmek için 150
traktörle 7 saat boyunca E-90 Karayolu’nu
iflgal ettiler. 

27 Haziran 1997
Eurogold fiirketi, mahkeme karar›na

ra¤men kapat›lmay›nca halk gösteri yapt›.
Jandarma köylerde terör estirdi.

28 Haziran 1993
Lice'de 9 köy yak›ld›.

30 Haziran 1993
Ankara Devrimci Sol Güçler SHP'li Meh-

met Altuncu'nun ihbar›yla iki devrimcinin
katledilmesini protesto etmek için SHP Çan-
kaya ilçe binas›n› iflgal ettiler. ‹flgal 8 gün
sürdü.

30 Haziran 1996
PKK’li Zeynep K›nac›'n›n Dersim Cumhu-

riyet Meydan›'nda gerçeklefltirdi¤i feda eyle-
minde 8 asker öldü, 35 asker yaraland›.

Haziran 1980
Devrimci Sol, Elaz›¤, Tunceli, Malatya,

Gaziantep, Diyarbak›r ve Van’da “Kürdis-
tan'da Milli Bask›ya Karfl› Mücadele Hafta-
s›” kampanyas› gerçeklefltirdi. 

Haziran 1990
Aralar›nda Aslan Tayfun Özkök ve ‹bra-

him Erdo¤an'›n da bulundu¤u dört Devrimci
Solcu ve TKP-ML T‹KKO’dan Baba Erdo¤an,
Bayrampafla Hapishanesi’nden firar etti.
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Geçen ay sonunda Ve-
nezuella hükümetinin,
RCTV Televizyonu’nun
yay›n lisans›n› yenileme-
mesi, “bas›n özgürlü¤ü”
tart›flmalar›na neden olmufltu. Baflta
Avrupa Birli¤i, Amerika ve onlara
ba¤l› “Sivil” toplum kurulufllar› ol-
mak üzere, emperyalist cepheden
k›namalar geldi. 4 Haziran’da Pana-
ma’da yap›lan 37. Amerikan Dev-
letleri Örgütü (OAS) Kongresi’nde
de ABD D›fliflleri Bakan› Condole-
ezza Rice, OAS’a RCTV davas›n›
araflt›rma teklifi sunarak, Venezuel-
la’y› mahkum etmeye niyetlendi.
Venezuella D›fliflleri Bakan› Nicolas
Maduro, teklifi “içifllerine kabul
edilemez bir müdahale” olarak de-
¤erlendirirken, ABD’nin demokrasi
dersi veremeyece¤ini, Guantana-
mo’dan, Irak’tan örneklerle anlatt›. 

Emperyalistler RCTV’nin ard›n-
dan döktükleri timsah gözyafllar› ile
Chavez yönetimini köfleye s›k›flt›r-
maya çal›fl›yorlar. Oysa, muhalif
sesleri k›sman›n birçok yöntemini
uygulayan onlar ve destek verdikle-
ri gerici yönetimlerden baflkas› de-
¤ildir. Örne¤in; Amerikan propa-
gandas› yapmalar› için baflka ülke-
lerin gazete ve TV’lerine milyonlar-
ca dolar ay›rmak, bas›n özgürlü¤ü-
nü takmaman›n daniskas›d›r. Mese-
la, Bush gibi, Irak’tan “eve gelen”
ceset torbalar›n›n medya taraf›ndan
görüntülenmesini yasaklars›n›z; sa-
vafl karfl›t› gösterilerde gazetecileri
gözalt›na al›rs›n›z ama durmadan
özgürlüklerden söz etmeye de de-
vam edersiniz, orada aç›k bir iki-
yüzlülük vard›r... RCTV olay›n›n
ard›ndan Chavez’e karfl› bafllat›lan
uluslararas› kampanyada Amerikan
CNN Televizyonu’n tavr›, asl›nda
emperyalistlerin bas›n özgürlü¤ün-
den neyi anlad›klar›n› aç›kça göste-
riyor: Chavez’in görüntülerini, flid-
det ve hatta ölü görüntüleriyle bir-
likte gösteriyor, Chavez ile El Kai-
de lideri Usame Bin Ladin’i yan ya-
na getiriyor, ‘Chavez’e karfl› halk
sokaklara döküldü’ diye Meksi-
ka’dan bir yürüyüflün görüntülerini
yay›nl›yor. 

RCTV olay›n›n bir yan› bu: Em-

peryalistlerin ikiyüzlü tutumlar›.

Di¤er yan› ise, RCTV’nin ger-
çekten bir bas›n kuruluflu, halk›n
haber alma hakk› ile ilgisi.

11-- RCTV’nin yay›n lisans›n›n
yenilenmemesi, yasall›¤› tart›fl›la-
maz, hükümetin bir tasarrufudur. 

22-- RCTV, Nisan 2002’de Cha-
vez’e karfl› baflar›s›z darbe giriflimi-
ne, destek vermenin ötesinde do¤-
rudan kat›lan dört medya tekelinden
biriydi. Aradan geçen 5 seneye ra¤-
men Chavez gücünü art›rmas›na
karfl›n bu kanallardan hiçbirini ka-
patmad›, hiçbir çal›flan› tutuklanma-
d›. Chavez’in onlardan istedikleri:
Anti-demokratik yönelimlerden ka-
ç›nmalar›, asparagaslara ve pornog-
rafik unsurlar ile sigara reklamlar›-
na yer vermemeleri oldu sadece.
Buna karfl›n RCTV bas›n yasas›n›
defalarca ihlal etmeye devam etti.

RCTV’nin halk›n haber alma
hakk›yla ne düzeyde iliflkili oldu¤u,
darbe günlerindeki yay›nlar›nda çok
net görüldü. Yoksullar›n Chavez’e
destek için sokaklara dökülerek dar-
beyi püskürttükleri olaylar yaflan›r-
ken o çizgi film yay›nl›yordu. Bafl-
kanl›k saray› önündeki çat›flmalarda

da, gerçe¤i ters yüz ede-
rek ölümlerin Chavez ta-
raftarlar›n›n atefli ile ya-
fland›¤› yalan›n› yay›yor-
du. 

Darbecileri ekranlar›na tafl›yan
ve onlara teflekkür etmekten çekin-
meyen RCTV’nin darbe flakflakç›l›-
¤›, bizzat darbenin liderlerinden
Korgeneral Ramirez Perez taraf›n-
dan flöyle ifade ediliyordu: “Ölüm-
cül bir silah›m›z vard›: Medya. Bu
silaha sahip olma flans›m var, sizi
tebrik etmeme izin verin.”

Amerikanc›lar Chavez’e darbe
yapt›klar›nda ilk icraatlar› Küba’ya
petrol yard›m›n› kesmek, ikincisi ifl-
birlikçi olmayan bas›n› yasaklamak
olmufltu. Çünkü bu kanallar, RCTV
ve di¤er tekelci medyan›n gizledi¤i
gerçekleri Venezuellal› emekçilere
tafl›yordu. ‹lginçtir, bugün Venezu-
ella’y› k›nama karar› alan ABD Se-
natosu, o günlerde darbecileri k›na-
mam›flt›. Çünkü bu darbenin lider-
leri, bizzat ABD Kongresi ve “De-
mokrasi ‹çin Ulusal Gelir” adl› ku-
rum ile ABD taraf›ndan aç›kça des-
teklenmifl ve finanse edilmiflti.

33-- Amerika ve Venezuella oli-
garflisinin ç›karlar› do¤rultusunda
Chavez’i devirme giriflimleri bu-
nunla s›n›rl› kalmad›. Özellikle son
üç y›lda aç›k bir biçimde, petrol
üretimini sabote etmeye, Chavez’in
kazand›¤› referandumlar› karalama-
ya çal›flt›, kanal›n milyoner sahibi
Marcel Granier, darbe sonras› oli-
garflinin yine Chavez’e karfl› girifli-
len 2002-03 aras›nda üretim tesisle-
rine yönelik sabotajlarda etkin rol
oynayarak, ülkeyi ekonomik ve sos-
yal istikrars›zl›¤a sürükledi. Bu
olaydan dolay› dahi RCTV’den
kimse tutuklanmad›. 

Kanal Chavez’i afla¤›lamaya,
kitleleri ona karfl› ayaklanmaya ça-
¤›ran say›s›z yay›n yapt›. 

44-- Chavez’e karfl› “özgürlükler-
den” sözeden Amerika’n›n, Venezu-
ellal› “muhalif” gazetecileri e¤itti¤i,
maafla ba¤lad›¤› belgeleri ile Avu-
kat Evo Golinger taraf›ndan kaleme
al›nan “Chavez’in Kodu” adl› kitap-
ta yay›mland›. Bu gazeteciler ara-

Emperyalistlerin timsah
gözyafllar› ve RCTV gerçe¤i

OOnnbbiinnlleerrccee eemmeekkççii,, RRCCTTVV oollaayy››--
nn››nn aarrdd››nnddaann bbaaflflllaatt››llaann uulluussllaarraa--
rraass›› kkaammppaannyyaayyaa kkaarrflfl››,, CChhaavveezz’’ee
ddeesstteekk iiççiinn ssookkaakkllaarraa ddöökküüllddüü..

CChhaavveezz mmiittiinnggttee,, ““EE¤¤eerr VVeenneezzuu--
eellllaa oolliiggaarrflfliissii hhaalleenn kkoonnttrroollüünnddee

bbuulluunndduurrdduu¤¤uu aarraaççllaarr›› ssaalldd››rr››
aammaacc››yyllaa kkuullllaannmmaayyaa ddeevvaamm

eeddeerrssee,, eelliinnddeekkii hheerr flfleeyyii tteekk tteekk
kkaayybbeeddeecceekk”” ddiiyyee kkoonnuuflflttuu..



s›nda, RCTV ve Globovision gibi
Amerikanc› medyan›n önemli
isimleri de yeral›yordu. ABD’nin
“e¤itiminin” özünü ‘rejim de¤iflik-
li¤i’ oluflturuyordu. 

“Bas›n öözgürlü¤ü”ne 
düflman oolan kkim?

Yani RCTV olay› s›radan bir
“bas›n özgürlü¤ü” tart›flmas›n›n
ötesindedir. Öte yandan bas›n öz-
gürlü¤üne soyut bir tart›flma olarak
bak›ld›¤›nda, sorunu salt yay›n dur-
durma, kapatma, bas›n emekçileri-
ni tutuklama, sansür vb. noktada s›-
k›flt›rmak iflten de¤ildir. Oysa bas›n
özgürlü¤ü çok daha kapsaml› bir
tart›flmad›r. Örne¤in; medyada te-
kelleflmenin bas›n özgürlü¤ünün en
büyük düflman› oldu¤unu, tek sesli-
li¤i “çok seslilik” görüntüsü alt›nda
kan›ksatt›¤› gerçe¤ini bir yana b›-
rakarak bas›n özgürlü¤ünü tart›fla-
mazs›n›z. 

Öte yandan; kendi ülkesinde
egemen medya d›fl›nda sesleri k›s-
mak için yasal, ekonomik her türlü
arac› kullanan emperyalistlerin Ve-
nezuella’da muhalif yay›nlar›n sus-
turuldu¤u yaygaralar› da gerçek d›-
fl›d›r; zira hâlâ RCTV gibi Bolivar-
c› hükümet karfl›t› olan birçok ka-
nal, radyo ve gazete yay›na devam
ediyor. Bu olay üzerinden Venezu-
ella’n›n halkç› hükümetine yönelik
bafllat›lan kampanya, yönetimlerin
niteli¤i farkl› olsa da, Küba’ya yö-
nelik geçti¤imiz y›llarda yürütülen
kampanyaya benzemektedir. Orada
da, aç›kça CIA ile iflbirli¤i içinde
çal›flan ve Fidel’i devirmek için
komplolar içinde yeralan bir grup
“gazeteci”nin deflifre edilerek tu-
tuklanmas› “bas›n özgürlü¤ü” yay-
garalar›na neden olmufltu.  

Bu arada; provokatif, pornogra-
fik yay›nlar› ile, tekellerin de¤il
Venezuella halk›n›n seçti¤i hükü-
meti y›kmaya çal›flmas› ile bilinen
RCTV’nin yerine ‘Sosyal Hizmet
Kanal›’ (TVes) yay›na bafllad›.
TVes a¤›rl›kl› olarak çocuklardan
gençlere, genifl halk kesimlerine
e¤itim a¤›rl›kl› yay›n yap›yor. 
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Karfl›-devrimcilerin ‘intikam’ ç›¤l›klar›

Ukrayna’da Nazi ‹flbirlikçilerine Müze
Estonya’da K›z›lordu An›t›’n›n kald›r›lmas›n›n ard›ndan, Amerikanc›

yönetimlerin iktidara geldi¤i eski Sovyet ülkelerindeki, anti-komünist ka-
rarlara bir yenisi de Ukrayna’da eklendi. ABD-AB destekli “kitlesel darbe”
ile iktidara gelen Viktor Yuflçenko’nun yönetimindeki ülkede, Lvov kentin-
de "komünizm dönemi kurbanlar› müzesinin" aç›lmas› karar› al›nd›. 

Kimdir bu “komünizm dönemi kurbanlar›”?

‹kinci Paylafl›m Savafl› döneminde Sovyet yönetimine karfl› Naziler’le
iflbirli¤i yapanlar ve bu nedenle sürgün edilenler. Bir baflka grup ise, halkla-
r›n birarada yaflad›¤› yap›y› parçalayarak, ›rkç› milliyetçili¤i ön plana ç›kar-
maya çal›flanlar. 

Peki, yönetim kapitalizmin kurbanlar›n› da aç›klayabilir mi? Bugün hay-
ranl›kla yolundan yürüdükleri Bat› kapitalizminin kurban› milyonlar için
an›t dikip müzeler açabilirler mi?

�

Topraks›zlardan ABD
‹flgallerine Protesto
Brezilya'da Topraks›z Köylüler Hareketi'ne (MST)

taraf›ndan düzenlenen gösteriye kat›lan 15 binden fazla
kifli, baflkent Brasilia'da topland›. ABD'nin Irak ve Af-
ganistan iflgallerini protesto eden topraks›zlar, daha faz-
la sosyal adalet ça¤r›s› yapt›lar. ABD'nin iflgal etti¤i ül-
kelerin isimlerinin yaz›l› oldu¤u 20 tabutu Amerikan
Büyükelçili¤i'nin önüne b›rakan MST üyeleri, Bush’un
en büyük terörist oldu¤unu hayk›rd›lar.

�

Belçika’da ‘Terör Yasas›’na karfl› ‹mza
Belçika'da, DHKC davas› ile birlikte yo¤un olarak tart›fl›lmaya bafllanan

‘Anti-Terör Yasas›’ gündemdeki yerini koruyor. 2003 y›l›nda ç›kan ve o
günden beri örgütlenme ve ifade özgürlü¤üne getirdi¤i k›s›tlamalarla tepki
çeken yasaya karfl› CLEA (‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi) öncü-
lü¤ünde birçok eylem, konferans ve çeflitli etkinlikler yap›lm›flt›. 

fiimdi de terör yasas›na karfl› bir imza kampanyas› bafllat›ld›. CLEA, ‹n-
san Haklar› Birli¤i (LDH) ve Greenpeace taraf›ndan oluflturulan Belçika’da
‹fade ve Örgütlenme Özgürlü¤ü Platformu’nun ça¤r›s› ile bafllat›lan kam-
panyan›n aç›klamas›, 58 demokratik kurum, üniversite ve sendikan›n imza-
s› ile yay›nland›.

Aç›klamada, demokratik kitle örgütlerinin faaliyetlerinin kriminalize
edildi¤i ve sorgulaman›n ve elefltirmenin dahi tehdit olarak alg›land›¤› dile
getiriliyor. Terör yasas›n›n yürürlü¤e girmesi ile ifade ve örgütlenme özgür-
lü¤ünün k›s›tlanmas›n›n yan› s›ra, polis yetkilerinin art›r›lmas› ile sosyal ör-
gütlenmelerin denetiminin daha kolay k›l›nd›¤› vurgulanan aç›klamada, ey-
lem alanlar›n›n da daralt›ld›¤›na dikkat çekiliyor. DHKC davas› dahil olmak
üzere güncel örneklerle yasan›n getirdiklerine yer verilen aç›klamada yasa-
n›n tekrar düzenlenmesi talep edildi. 

Kurumlar ayr›ca konuya iliflkin 27 Haziran’da bas›n toplant›s› ve konser
gerçeklefltirecekler. 

MST Bush’un Brezilya
ziyaretini de protesto-
larla karfl›lam›flt›
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“Evet küçük fare! Biraz-
dan ne yapacaks›n bakal›m..”

Sigara katran›yla kar›fl›k
bir balgam tükürdü yere.
Boynunu yana do¤ru yat›r›p
balkonu gözüne kestirdi... Ya-
na¤›nda namlunun so¤uklu-
¤unu duydu. Göz-gez-arpac›k
hizas›ndan küçük hedefine
bakt› bir daha. Duyulur duyul-
maz bir ses ç›kard› genzin-
den... Dilinin ucunu difllerinin
aras›ndaki bofllu¤a soktu, “ge-
liyooor” dedi kendi kendine.
Nefesini tuttu ve teti¤e bast›.
Sola do¤ru hafifçe büktü¤ü
boynunu düz duruma getirdi; nam-
lunun mekanizmas›n› kald›r›p 100-
150 metre ilerisindeki balkona tek-
rar bakt›. ‹çten içe niflanc›l›¤›yla
övündü.  

Abdullah, kapand› kapanacak
gözleriyle emmo¤luna bakt›. Onun
gözlerinden boflanan yafllar› belli
belirsiz seçti. Vücudunda yüzlerce
kar›ncan›n dolaflt›¤›n› hissediyordu.
S›cac›k akan bir nehrin içinde s›r-
tüstü k›p›rt›s›z yüzüyordu sanki. ‹ki
kolu ve gö¤sü s›zl›yordu. Emmo¤-
luyla köydeyken çok oynam›fll›¤›
vard›. Kuyunun bafl›na giderler, içi-
ne tafl atarlard›. Kedi köpek sesleri
ç›kar›p kuyunun içine do¤ru ba¤›-
r›rlard›. Bir süre sonra kendi sesleri-
nin yank›s› dönerdi. Çok severlerdi
bu oyunu. Emmo¤lu keskin bir ç›¤-
l›k kopard›. Abdullah kuyunun ba-
fl›nda oyundalar m›, baflka bir yer-
deler mi ayr›flt›ramad›. Emmo¤luy-
la kuyunun bafl›nda ba¤›r›yorlarsa,
kendisi neden yerde yat›yordu?
Elinde olmadan gözleri yumuldu
Abdullah’›n. 

Sa¤dan soldan kurflun sesleri
gelmeye devam ediyordu. Panzerle-
rin sirenleri kalabal›¤›n slogan ses-
leri içinde kaybolup gidiyordu. Ora-
dan buradan ç›kan dumanlar gökyü-
züne yükseliyordu, hava is koku-
yordu. 

Güm güm güm... 

- Nenee, nene kap›y› aç. 

- O¤lum ne koflturup duruyonuz?

- He nine. Daha da koflaca¤›z. 

- Bak bi de diyor ki daha kofltu-
racaz, yavrum s›rt›ndan su ak›yor. 

- Nene Sad›k’la bana su versene. 

Sad›k Abdullah’›n iki yafl büyü-
¤üydü. Hep birlikte dolafl›rlard›.
Oyun arkadafl›yd›lar. Nenenin getir-
di¤i bir sürahi suyu içtiler. Koltu¤u-
nun alt›na s›k›flt›rd›¤› topla Abdul-
lah önden, Sad›k arkadan merdiven-
leri gürültüyle indiler. 

“Suuu...” dedi bir kaç kez. Du-
daklar›n› yalayarak gözlerini açt›.
Gözkapaklar› çok a¤›rd›. Yanaklar›-
na allar bas›yordu. Biraz önce nene-
si Sad›k’la ona su vermemifl miydi?
Ama yine susam›flt›, çok susam›flt›
hem de. Birinin eli aln›ndayd›. Bak-
t› ama tan›yamad›. Bofllu¤a bakar-
m›fl gibiydi. Gözkapaklar› tekrar
a¤›r a¤›r kapan›rken emmo¤luyla
tekrar kuyunun bafl›na gittiler. Ses-
ler geliyordu. Annesi de ç›¤l›k at›-
yordu kuyuya...

- Abdullaaaahhh!..

“Anne” diyecekti, diyemedi.
Ellerini uzat›p tutmak istedi.
Tutamad›. Bir daha gözlerini aça-
mad›, konuflamad›. 

Abdullah biraz önce evde em-
mo¤luyla birlikte yaln›zd›. Silah
seslerini duyunca balkona koflmufl,
büyüyen gözleriyle flaflk›nl›k içinde
seyretmeye bafllam›flt› olan biteni.
Vurulduktan sonra apar topar hasta-
neye kald›r›ld›. Kurflun bir kolun-
dan girmifl, gö¤sünü yararak ilerle-

miflti. H›zl› h›zl› nefes
al›p veriyordu, bir-iki
saat sonra son nefesini
verdi. 

Hastahanede cena-
ze ifllemleri için u¤ra-
fl›l›rken nenesine ha-
ber sal›nd›. S›d›ka Ne-
nenin gözlerinden si-
cim gibi yafllar akt›. 

Nenen sana kurban 

Nenen sana kurban
kara çocuk

Güzel çocuk

Bizi b›rak›p da ne-
relere gittin?

Ac›l› kad›n ellerini bafl›n›n iki
yan›na ald›. Diline ulaflamayan söz-
ler bo¤az›na yumru olup oturdu.
Nenen kurban sana, nenen kurban
sana diye iki yana sallan›yordu yafl-
l› gövde. Çok ac›lar görmüfltü 75
yafl›na kadar, ama iflte onun da s›n›-
r›na gelmiflti. Abdullah’›n ac›s› hep-
sini geçmiflti. Bir yudum su vereme-
miflti son an›nda ona. Dayanacak ta-
kati kalmam›flt› art›k. Abdullah’›n
ard›ndan geçirdi¤i kalp kriziyle çe-
kip gitti S›d›ka Nene de. 

Evlerinin balkonunda daha kan›
kurumam›flt› Abdullah’›n. 

Onu vuran adam, teti¤e bast›k-
tan sonra, kopan ç›¤l›klara kulakla-
r›n› t›kay›p arkas›n› dönüp gitmiflti.
Silah›n› sallaya sallaya yan soka¤a
girip yürüdü. Elleri tereddüt etme-
miflti teti¤e basarken. Nas›lsa “terö-
ristler öldürdü” diye bir dosya ha-
z›rlan›rd›. Yetkililerin aç›klamas›
gecikmedi zaten: “Kad›n da olsa,
çocuk da olsa terörle mücadele sü-
recek...” diye...  

Sad›k’›n emmo¤lu 12 yafl›ndaki
Abdullah da olsa, 75 yafl›ndaki S›d›-
ka Nene de olsa sürecekti terörle
mücadele!!! Var m›yd› daha ötesi?

Diyarbak›r’›n akflam günefli, tül
perdeden odaya vuruyordu. Abdul-
lah’›n mavi okul önlü¤ü ve iflli be-
yaz yakal›¤› hala duvardaki çivide
as›l›yd›. Karfl›ki duvarda ise ilkokul
2. s›n›f ö¤rencisi Abdullah’›n bir fo-
to¤raf›... Elindeki kalemle defterine
bir fleyler yazarken gülümsüyordu.. 

ÇÇooccuukk ddaa oollssaa������
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AKP Genel Merkezi'nin aç›l›fl›nda Afl›k
Mahsuni fierif ve Afl›k Veysel'in türkülerinin
kullan›lmas›, sanatç›lar taraf›ndan AKP ‹stan-
bul ‹l Merkezi önünde protesto edildi.

Tecrite Karfl› Sanatç›lar, Sultanbeyli Ceme-
vi Baflkan›, Berçenek Mahsuni Derne¤i, Nuret-
tin Güleç, Avni Sa¤lam ve Grup Yorum üyele-
rinin de yerald›¤› grup ad›na yap›lan aç›klama-
da, “Ozanlar›m›za ve halk›m›za zerre kadar la-
y›k olmayan, sa¤c›, sözde solcu, milliyetçi, mu-

hafazakâr, merkez vs. hangi etiketli parti olursa olsun ozanlar›m›z›n eser-
lerini parti propagandalar›nda kullanma hakk›na sahip de¤ildir. Ahlâken,
vicdanen ve tarihsel olarak lay›k de¤ildir” denildi.

Bir avuç topra¤a olan sayg›s›na dahi türkü yapacak kadar dünya ve ya-
flam dostu Afl›k Veysel’in, "Amerika Katil Katil" türküsüyle emperyalizme
meydan okuyan Afl›k Mahsuni fierif’in adaleti, paylafl›m›, mücadeleyi, di-
renmeyi ve onuru temsil ettiklerini kaydeden sanatç›lar, “Bu fütursuzlu¤u
hiçbir neden hakl› ç›karamaz. Biz halk ozanlar›m›z›n s›rt›nda tafl›d›¤› de-
¤erleri kendi yükü bilen insanlar olarak hep tafl›yaca¤›z” dediler. 

Sanatç›lar›n halk›n türkülerinin düzen partilerinin kirli emellerine alet
edilmesine karfl› ç›kt›klar› eylem, Grup Yorum’un Mahsuni’nin "Yuh Yuh"
isimli türküsünü seslendirmesi ile son buldu. 

Düzen partilerine ‘yuh yuh’ Dayan›flma PPiknikleri
Elaz›¤ HÖC’ün, Avc›l› Kö-

yü'nde düzenledi¤i piknik, jandar-
man›n engellerine ra¤men coflkuyla
geçti.

Yozlaflma, düzenin sömürü poli-
tikalar› ve seçimler üzerine konufl-
malar yap›l›rken, demokratik kitle
örgütleri üzerindeki bask›lara da de-
¤inildi. fiiirler, halaylar, skeçlerle
süren piknikte, köylüleri tedirgin
etmek için jandarma kimlik kontro-
lü yaparken, Köylüler, "onlar bizim
misafirlerimiz” diyerek, HÖC’lüleri
sahiplendi.  

Bursa ve Gemlik Temel Haklar
Dernekleri’nin 17 Haziran’da dü-
zenledi¤i pikni¤e ise dostluk, da-
yan›flma, coflku hakimdi. Burada
da jandarman›n engelleme giriflim-
leri ba-
fl a r › s › z
olurken,
p i k n i k
t ü r k ü ,
halay ve
m a r fl -
l a r l a
c o fl k u
i ç i n d e
geçti.

MMaassaa TTeenniissii TTuurrnnuuvvaass›› 
Trakya Kültür Merkezi’nde 13-

16 Haziran aras›nda masa tenisi tur-
nuvas› düzenledi. 4 gün boyunca
dostça rekabetin güzel örneklerinin
sergilendi¤i turnuva oldukça çekifl-
meli maçlara sahne olurken, final
karfl›laflmas›n›n ard›ndan omuz
omuza halaylar çekildi.

Film GGösterimleri
Ankara'da Mamak Tuzluçay›r

Mahallesi'nde faaliyet yürüten ‹dil-
can Kültür Merkezi, parklarda film
gösterimlerine devam ediyor. 15
Haziran’da Mutlu Mahallesi Mutlu
Park›'nda 16 Haziran’da da Ege
Mahallesi Mete Han Park›'nda
‘Yol’ ve ‘Beynelmilel’ filmleri gös-
terildi.

E¤itim-Sen Antalya fiubesi’nin dü-
zenledi¤i gece için kente gelen Grup
Yorum, konserin ard›ndan Alt›nova-
Sinan ve K›z›lar›k halk›yla bulufltu.
Antalya Temel Haklar’›n düzenledi¤i
söyleflilere 150 kifli kat›l›rken, her
iki mahallede de genç-yafll›, kad›n-
çocuk her yafltan halk Grup Yorum’a
ilgi gösterdi.

Yorum AAntalya 
Gecekondular›nda

Haydi Kol Kola

TAYAD'l›
Aileler dü-
z e n l e y e -
c e k l e r i
‘Haydi Kol
Kola’ fien-
li¤i’ne tüm
halk›m›z›
davet edi-
yor.

YYeerr:: K.Armutlu Cemevi Bahçesi 

TTaarriihh:: 8 Temmuz Pazar 

SSaaaatt:: 18:00 

‹‹lleettiiflfliimm:: 0(212) 231 57 73

Gücümüz birli¤imizdir

A n a d o l u
T e m e l
Haklar, 2.
Geleneksel
Gücümüz
Birli¤imiz-
dir fienli-
¤i’ne davet
ediyor...

YYeerr:: 1 May›s Mahallesi Pir Sul-
tan Abdal Kültür Derne¤i Yan› fiükrü
Sar›tafl Park› 

TTaarriihh:: 24 Haziran Pazar 

SSaaaatt:: 17.00 
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Bir baflka 
ülkenin 
kültürüne 
teslim olmak, 
silah zoruyla 
teslim 
olmaktan 
daha 
tehlikelidir. 

Apollinaire

BBuurrjjuuvvaazziinniinn bbeeyynnii

Özgür Politika’n›n Kürt milli-
yetçisi yazarlar›ndan Haydar
Ifl›k, “Kürtler, silahlar› sustu-
rup asgari istemlerini dile ge-
tirirken, paflalar, AKP ve
CHP çeteleri, katillerini Kürt-
lerin üzerine sürdüler. Bunlar›n Mussolini,
Stalin, Pol Pot, Pinochet, Videla, Kimya
Ali’den fark› nedir?” diyor.

Biraz tarih! Sapla saman› kar›flt›ran kafa,
çözümü bulamaz. Stalin ile di¤erlerini bi-
raraya getirmeyi, ayn›laflt›rmay› y›llard›r
burjuvazi dayat›yor. 

� � �

DDeemmookkrraassiiyyii hhaattıırrllaaddıı

Tayyip Erdo¤an, Cumhurbaflkanl›¤› seçi-
mine iliflkin, “Özal, Demirel ve Sezer nas›l
seçildiyse, ayn› yöntemle seçmek istedik.
Gül 357 oy ald›. 330 alan seçiliyor, 357
alan seçilemiyor. Bunun ad› demokrasi
de¤il, baflka bir fley” demifl. 

Neymifl bunun ad›; faflizmin halleri olma-
s›n! Ki, o faflizmi her alanda sürdüren de
kendisi! Demokrasiyi ise ihtiyac› olunca
hat›rl›yor. Peki kullan›lan oylar›n yüzde
40’›n› parlamento d›fl› b›rakan baraj siste-
mini sürdürmek nas›l bir demokrasi!  

� � �

İİnncciirrlliikk kkaarraarrıı ttaammaamm!!

Beklenen oldu, ‹ncirlik’in süresini 1 y›ll›¤›-
na uzatan tasar› Bakanlar Kurulu’nda im-
zaland›. Böylece ‹ncirlik’in resmi olarak
Irak iflgali baflta olmak üzere bölgede
halklara karfl› faaliyetlerinin lojistik üssü;
gayri resmi olaraksa, lojistik olman›n öte-
sinde sald›r› üssü olarak kullan›lmas› AKP
taraf›ndan onaylanm›fl oldu.

Solun önemli bir bölümünün ya-
y›n organlar›nda legal partiler d›fl›n-
daki siyasi hareketleri ve üye ya da
taraftarlar›n› tan›mlarken “dergi çev-
releri, aktivistleri” gibi kavramlar
kullan›l›yor.

““DDeerrggii ççeevvrreelleerrii”” yyookk;; siyasi ha-
reketler, örgütler, gruplar var.

““AAkkttiivviissttlleerr”” yyookk;; devrimciler,
militanlar, üyeler, taraftarlar var. 

Bu kavramlar sola, devrimcilere
ait kavramlar de¤ildir.

Bu kavramlar sola küreselleflmeci
solculu¤un “hediyesidir.” Alt›nda;
örgütleri, siyasi hareketleri, devrimi,
devrimcili¤i meflru görmemek var-
d›r. 1990’l› y›llar›n karfl›-devrim rüz-
garlar›n›n etkisi ile, devrime dair ne
varsa dilden, beyinden silip atman›n,
bunlar›n yerine burjuvazinin kabul
edebilece¤i bir solculuk ve ona ait

kavramlar› koyman›n
ürünü olarak ortaya
ç›km›flt›r.  

‘Örgüt’ yerine ‘der-
gi çevresi’ konuldu-
¤unda, do¤ald›r ki, kar-
fl›m›zdaki yap›lanma

iktidar, devrim iddias›ndan öte bir
muhalefet “çevresi” olarak alg›lan›r
hale gelir. Kimi siyasi hareketler tam
da bu mesaj› vermek için 12 Eylül
mahkemelerinde “örgüt de¤il dergi
çevresiyiz” savunmalar› yapm›flt›.

Kimi çevreler tam da bu bilinçle
kullan›rken, bir k›s›m reformist çev-
renin ise, devrimci örgütleri “kü-
çümseyici” bak›fl›n ürünü olarak top-
tanc› bir flekilde “...ve dergi çevrele-
ri” gibi nitelendirmelerde bulundu¤u
biliniyor. Genifl bir kesim de bilinç-
siz bir flekilde, etkilenme ile bize ait
olmayan kavramlara yöneliyor.

Sonuç olarak; kimileri kendini si-
yasi hareket, örgüt ya da grup de¤il,
bir dergi çevresi olarak adland›rmay›
tercih edebilirler. Militanlar›na, dev-
rimcilerine de, sivil toplum kurulufl-
lar›n›n tercihi olan “aktivist” kavra-
m›n› lay›k görebilir. Bu, kavramsal
de¤il siyasal bir tercih sorunudur. 

Ancak devrimcilerin, devrimci
örgüt ve partilerin tercihi bunlar ola-
maz. Devrimci, ilerici, demokrat ba-
s›n art›k bunu ö¤renmeli ve haber ve
yaz›lar›nda devrimcileri olduklar› gi-
bi nitelendirmelidir.

değin elerm

“Dergi çevreleri, 
aktivistleri” yok, 
siyasi hareketler ve 
devrimciler var

BAM TELİ çizgiler
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Yürüyüfl okurlar›
dergilerini yoksul,
emekçi halka ulaflt›r-
maya bu hafta da de-
vam etti. Megafonla-
r›yla sokak sokak Yü-
rüyüfl tan›t›m› yapan,
emekçi mahallelerin-
de evlerin kap›lar›n›
çalan okurlar›m›z,
halkla gündeme ilifl-
kin sohbetler yapt›lar,
halk›n sorunlar›n› dinlediler. Birçok yerde halk›n,
AKP’ye olan tepkisi görülürken, okurlar›m›z seçimlerin
çare olmad›¤›n›, çözümün ba¤›ms›z, demokratik Türkiye
kavgas›na girmekte oldu¤unu anlatt›lar. 

‹‹zzmmiirr’’ddee bu haftaki toplu sat›fl yap›lan yerler Badem-
ler Köyü ve Gaziemir Aktepe Mahallesi oldu. Polisin
“klasik” engelleme giriflimleri fayda etmezken, okurlar›-
m›z gitmedik mahalle çalmad›k kap› b›rakmayacaklar›n›
yinelediler. 

AAnnttaallyyaa’’ddaa Gebizli Mahallesi halk›yla buluflan dergi-
miz, AAnnkkaarraa’’ddaa da yoksul gecekondu semtlerinden biri
olan Hüseyingazi’deydi. 20 okurumuzun kat›ld›¤› 1,5 sa-
at süren faaliyette 45 dergi halka ulaflt›r›ld›. 

EEsskkiiflfleehhiirr Yürüyüfl okurlar› ise Büyükdere Mahalle-
si’nde, halk›n AKP’ye olan öfkesine tan›k oldular. Dergi-
mizin kapa¤›nda yeralan AKP ambleminden dolay›
“AKP’liyseniz gelmeyin, istemiyoruz” diyen insanlar,
gerçe¤i ö¤rendiklerinde ise okurlar›m›z› ba¤›rlar›na bas-
maktan çekinmediler.

MMeerrssiinn’’iinn KKaazzaannll›› Beldesi’nde iktidar›n politikalar›-
n›, bask›lar› teflhir ederek dergimizin sat›fl›n› yapan okur-
lar›m›z, halk›n “Sizleri tebrik ediyoruz, sizleri destekli-
yoruz” diyerek sahiplenmesine tan›k oldular. 34 derginin
sat›ld›¤› faaliyet esnas›nda polisin ve bir provokatörün
engelleme giriflimleri bofla ç›kar›ld›.

Mersin gibi, Çukurova s›ca¤›n›n kavurdu¤u yerlerden
AAddaannaa’’ddaa ise Mestanzade Mahallesi’ndeydik. Hürriyet
Mahallesi ana caddesinden, Barbaros Mahallesi boyunca
süren tan›t›mda, se-
çimlere iliflkin hal-
ka gerçekler anla-
t›ld›. 

‹‹ssttaannbbuull’’ddaa da
Alt›nflehir-fiahinte-
pe Mahallesi’nde,
Ka¤›thane’de ve
Kartal Kurfal›’da
yoksul emekçi hal-
k›m›za gerçekleri
tafl›d›k.

Tüm seçmenlere tavsiye edilir
Yandaki haber res-

mi, 15 Haziran tarihli
Hürriyet’te yer ald›.
“‹flyerimiz seçim pro-
pagandalar› bitimine
kadar oy istemeye ge-
lecek olan milletvekili
adaylar›na kapal›d›r.
Lütfen rahats›z etme-

yin” diyen esnaf, ony›llar›n deneyimi ile asm›fl o dö-
vizi; elim k›r›lsayd› da vermeseydim dememek için!
Tüm seçmenlere ayn› tav›r tavsiye edilir!

Ne yapacaklar›n› flafl›rd›lar!
Gemi az›ya alan flovenizm ne yapaca¤›n› flafl›rd›.

Diyarbak›r Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, Atatürkçü Dü-
flünce Derne¤i'nin, Kürdistan Federal Bölge Baflkan›
Mesud Barzani ve tüm ailesi hakk›nda ömür boyu ha-
pisle cezaland›r›lmalar› istemiyle suç duyurusu üzerine
soruflturma bafllatt›. Soruflturmal›k suçlara bak›n: 

"Devletin birli¤i ve ülke bütünlü¤ünü bozmak. Anaya-
say› cebir ve fliddet kullanarak ihlal etmek.”
‹yi de, baflka bir ulusun lideri nas›l senin yasalar›na
göre suç ifller, cezaland›r›l›r. ADD’nin ›rkç›l›¤›n› m›
elefltireceksiniz yoksa bunu ciddiye al›p soruflturma
açan yarg›y› m›; flovenizm gözleri kör ediyor, beyinleri
dumura u¤rat›yor.

Genelkurmay’›n kat›ld›¤› cenazelerde “Kerkük’ü Basa-
r›z Barzani’yi Asar›z” slogan› at›l›rsa, birileri de böyle
akla ziyan soruflturmalar açmakta sak›nca görmez.

� � �

“Derin devlet” k›v›rtmalar›
Tayyip Erdo¤an, 7 Ocak’tan bu yana üç ayr› ‘derin
devlet’ tan›m› yapt›ktan sonra flimdi de 'derin Türki-
ye'ye evrilmifl; “derin devlete”, kontrgerillaya dair bir
fley söylememenin k›v›rtmalar› bunlar.

Sokak sokak YÜRÜYÜfi
‹slamc› kafan›n kad›na bak›fl› (Yorumsuz)

Tayyip’in seçim listelerine giremeyen milletvekille-
riyle yapt›¤› toplant›da Gümüflhane Milletvekili Sabri
Varan ile Tayyip Erdo¤an aras›nda bir diyalog: 

Varan: Özür dilerim efendim, ama benim erken kaç-
mam gerek. Eflim hasta. 

(Sabri Varan, yak›n bir zamanda ikinci evlili¤ini
yapm›fl, bu nedenle Tayyip soruyor:)

Tayyip: Hangisi, yenisi mi, eskisi mi?

Varan: Yeni olan.

Tayyip: Yenisini ald›n, bari sa¤lam›n› alsayd›n. 

MERS‹N

ANKARA
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Küba Devrimi’nin kad›n önder-
lerinden, Kübal› Kad›nlar Federas-
yonu Baflkan› ve ayn› zamanda Fi-
del’in rahats›zl›¤› nedeniyle görev-
lerini devralan Küba Devlet Baflka-
n› Raul Castro'nun efli olan Vilma
Espin yaflam›n› yitirdi. 

Küba televizyonu Espin'in ölü-
münü, “bir yeralt› kahraman›, is-
yan ordusunun önemli bir savaflç›s›,
kad›nlar›n özgürlü¤ü ve çocuk hak-
lar› mücadelesinin y›lmaz savunu-
cusu Espin aram›zdan ayr›ld›” söz-
leriyle duyurdu. Granma Gazetesi
ise, Küba Devrimi’nin slogan›na
at›f yaparak, “Hasta Siempre, Vil-
ma” (Zafere Kadar Daima, Vilma)
bafll›¤›yla duyurdu ac› haberi. 

Son nefesine kadar devrim için
çal›flmaya devam eden 77 yafl›ndaki
Espin, uzun süredir kalp rahats›zl›¤›
nedeniyle tedavi görüyordu. 

Espin için Havana'daki Karl
Marx Tiyatrosu'nda bir tören düzen-
lenirken, Devrim Meydan›'nda bir
araya gelen on binlerce Kübal›, ses-
siz bir flekilde Küba Devrimi’nin
y›lmaz savaflç›s› ve komutan Vil-
ma'ya minnettarl›k ve sevgilerini
sundular. Her yafltan Kübal›, Vil-
ma'n›n foto¤raf›n›n ve lay›k görül-
dü¤ü madalyalar›n konuldu¤u Jose
Marti An›t›'n› k›rm›z› karanfillerle
kaplad›. 

Kad›n›n kurtuluflunu 
devrimde gören, 
devrimle birlikte 
kad›n›n›n kurtuluflunu 
büyüten bir savaflç›

Devrimin hemen ard›ndan, 1959

y›l›nda Raul Castro ile evlenen Vil-
ma Espin, varl›kl› bir ailenin k›z›
olarak büyüdü. 

Ancak tercihi devrim saflar› ol-
du. Bu tercihini; devrimin ilk y›lla-
r›nda Fidel Castro, Raul ve Che ile
birlikte Sierra Maestra Da¤lar›’nda

yürütülen gerilla savafl›na kat›larak
ortaya koydu. 

‹lk olarak Küba'n›n do¤usunda
flehir gerillas›n› örgütledi. Bu alan-
da görevini yerine getirdikten sonra
Sierra Maestra Da¤lar›’nda omzun-
da silahla devrimin kad›n öncülerin-
den oldu. 

1952'de gerilla olarak mücadele-
ye kat›lan Espin, iktidar›n al›nma-
s›ndan sonra da devrimin inflaas›na
aktif olarak kat›ld›. Sosyalizmin ku-
ruluflunda ve özellikle Kübal› ka-
d›nlar›n devrimcileflmesinde önemli
görevler ald›. Bu görevinin bir par-
ças› olarak 1960’da Kübal› Kad›n-
lar Federasyonu'nu kurdu. Kad›n›n
kurtuluflunu ilerletmek ve devrime
kazand›rmak amac›yla kurulan fe-
derasyonun 40 y›l boyunca yöneti-
cili¤ini yürüttü. Bugün federasyo-
nun, Kübal› kad›nlar›n yaklafl›k
%85'ini oluflturan 3.6 milyon üyesi
varsa, bunda Vilma Espin'in belirle-
yici bir pay› oldu¤u kuflkusuz. 

Vasiyeti gere¤i devlet töreni ya-
p›lmayacak olan Vilma’n›n külleri,
Sierra Maestra Da¤lar›’nda, daha
önce yaflam›n› yitiren devrimin ön-
derlerinin de bulundu¤u mozoleye
konulacak. 

Vilma Espin'in ölümüne iliflkin
Küba hükümetince yay›mlanan bil-
diride, “Vilma Espin'in ad›, Devrim
s›ras›nda Kübal› kad›nlar›n kaydet-
ti¤i en büyük baflar›larla birlikte
sonsuza dek an›lacak” denildi. 

Efli, yoldafl› Raul Castro ve Kü-
ba halk›na baflsa¤l›¤› diliyor, dev-
rimci kad›n önder Vilma Espin'i
sayg›yla selaml›yoruz. Rahat uyu
Vilma; Sierra Maestra’dan bugüne
elinden düflürmedi¤in devrim bay-
ra¤›n› yoldafllar›n dalgaland›racak...

Veli GGünefl ölüm
orucunda flehit düflmesinin
y›ldönümünde 16 Hazi-
ran’da HÖC'lüler taraf›n-
dan Dersim’in Koçakoç
(Paxa sor) Köyü’nde bulu-
nan mezar› bafl›nda an›ld›.
Mezar› bafl›nda mumlar ya-
kan HÖC’lüler, ‘Veli Da-
y›’n›n yaflam›n› anlatarak
“an›s›na ba¤l› kalaca¤›z” dediler. 

Mehmet BBüçkün Malatya
HÖC Temsilcili-
¤i taraf›ndan 19
Haziran günü
mezar› bafl›nda
an›ld›. 19 Hazi-
ran 1979’da kat-
ledilen Mehmet
Büçkün’ün me-
zar›na karanfiller
b›rakan HÖC’lüler, ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi ve sosyalizm yolunda flehit
düflenler için yapt›klar› sayg› duru-
flunun ard›ndan Büçkün’ün mücade-
le yaflam›ndan kesitler anlatt›lar. 

Ayn› yerde bulunan Ayhan Pek-
tafl’›n mezar›n› da ziyaret ederek ka-
ranfiller b›rakan HÖC’lüler, “Bize
Ölüm Yok” marfl›n› söyleyerek
“Devrim fiehitleri Ölümsüzdür” slo-
ganlar› att›lar. 

‘84 ÖÖlüm OOrucu fifiehitle-
ri Ankara Temel Haklar ve Özgür-
lükler Derne¤i’nde düzenlenen etkin-
likle an›ld›. 14 Haziran’da yap›lan
anmada, ‘84 Ölüm Orucu direniflinin
kahraman flehitleri ABDULLAH
MERAL, HAYDAR BAfiBA⁄, FA-
T‹H ÖKTÜLMÜfi ve HASAN TEL-
C‹’nin dev-
rimci yaflamla-
r› anlat›l›rken,
‹dilcan Müzik
Toplulu¤u ta-
raf›ndan bir
dinleti sunul-
du. 

Devrim flehitleri 
ölümsüzdür!
Devrim flehitleri 
ölümsüzdür!

Hasta Siempre Vilma!


