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BATA⁄INDA!

HÖC’lüler 
Baflkentteydi!

AKP’nin 
Demokrasisi 

Bu 
Kadard›!

Baflkentte Onlar› Polis Barikatlar› Karfl›lad›

HALKI 
SADAKAYLA
UYUTMAK
‹ST‹YORLAR!

HHAALLKKIIMMIIZZ!!
Biz kolay çözümlere de¤il, mücadeleye
ça¤›r›yoruz. Avantac›l›¤›, haz›rc›l›¤› de¤il,
mücadelemizin ve örgütlenmemizin
gücüyle kazanmay› öneriyoruz!

AAKKPP
VVAAHHfifiEETT‹‹



Toprak ddoyuras› ggözleri ddoymuyor 
çok ççok ppara kkazanmak iistiyorlar 
öldürmemiz, öölmemiz llaz›m ggeliyor 
çok ççok ppara kkazanmalar› iiçin 
elbette aaflikare ssöylemiyorlar bbunu 
renk rrenk ffener aasm›fllar kkuru ddallara 
yalanlar› ssalm›fllar yyollara 
hepsinin dde kkuyru¤u ttelli ppullu 
davullar ddövülüyor ppazar yyerinde 

çad›rlarda kkaplan aadam, ddeniz kk›z›, kkesik bbafl 
pembe ddonlu ccanbazlar› ttellerin üüzerinde 
hepsinin yyüzü ggözü bboyal› 
aldan›p aaldanmamak 
iflte mmesele 
aldanmazsak vvar›z 
aldan›rsak yyok!

Naz›m HHikmet

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
27 TTemmuz -- 22 AA¤ustos

SSeemmrraa BBaaflflyyii¤¤iitt’’iinn BBiirr MMeekkttuubbuunnddaann::

"Gülmek nedir? Hep beraber, hep bir a¤›z-
dan gerçek gülmeyi, halay› ö¤retece¤iz. Halk
deniz derya. Bu¤day tarlalar›na at›lan tohumlar
nas›l harmanland›. Tütünler nas›l topland›. Ha-
l›lara nas›l ilmek at›ld›!...”

Merhaba..., sen beni Sevgi ablan›n sat›rla-
r›yla kucaklad›n. Ben de sana Hülya abla ile
merhaba demek istedim. Hülya abla bizim da-
va orta¤›m›zd›. Onun kardefline yazd›¤› mek-
tuptan bir paragraf yukar›daki. 

‹slamc›larla ilgili ne güzel demiflsin. Onlar da arad›klar›n›n
bizde oldu¤unu anlayacaklar. Evet, baflka flanslar› yok. Geçen
hafta ye¤enimden mektup ald›m. Köyde oturuyor orta ikinci s›-
n›fa gidiyor. Mektuba Emine fienliko¤lu'nun “Bize nas›l k›yd›lar”
kitab›ndan al›nt›yla bafllam›fl ve kendi ölüme bak›fl›n› anlatm›fl.
Onun yafllar›nda ben de okumufltum ve biliyorum aka aka o da
bulacak yata¤›n›. Er ya da geç. Ama yine de üzülüyor insan. Bu-
nu niye anlatt›m sana, yazd›klar›n› okuyunca akl›ma geldi güzel
yoldafl›m. Hülya abla dede ailesindendi, aleviydi ve inançlar›na
çok ba¤l›yd›. ‹nançlar› onun en büyük gücüydü. ‹mam Hüse-
yin'e, Veysel Karani'ye, Zeynel Abidin'e, Pir Sultan'a... Alevili¤in
devrimci yan›n› tamamen sindirmiflti içine. Sünni halk›n insanla-
r› da böyle güç olacak ellerinde. Ben buna inan›yorum. Yeter ki
yakalayabilelim o ba¤›. Ben de size Hülya ablay› anlataca¤›m da-
ha sonra. Bak›n Gülay da yetiflti hemen onun ard›ndan. Onuru-
nu koruman›n ad› oldu Gülay, inançlar›na s›k› s›k› sar›lman›n,
ba¤l›l›¤›n. Umutlar›m›z›, özlemlerimizi de tafl›d›¤›m›z› biliyorum.
Berrin gibi, Sevgi abla gibi, Osman abi, Hülya abla gibi. Ben yi-
ne Hülya ablayla, onun da dedi¤i gibi bitirece¤im. Görüflmek
üzere. Tekrar tekrar gönül ggönüle olmak üzere. 

14 Eylül 2001

Tarih yazanlar›n
kaleminden

31 Tem-
m u z
1980’de
A y b a s t ›
K a b a -
tafl’ta fa-
flistler ta-
ra f › ndan
öldürüldü-

ler. Yusuf 1925, Adem 1941, Fatma ise 1945 do¤umluydu.

YYuussuuff 
TTEECC‹‹MM

AAddeemm 
TTEECC‹‹MM 

FFaattmmaa 
ÖÖZZCCEELL‹‹KK

31 Temmuz 1993’de Mersin
Silifke k›rsal alan›nda jandar-
ma ile ç›kan çat›flmada flehit
düfltüler. 
12 Eylül öncesi mücadele safla-
r›na kat›lan Tar›k Koço¤lu, flehit
düfltü¤ünde Akdeniz Bölgesi si-
yasi sorumlusuydu. 1984'de da-
ha çocuk denilebilecek yaflta

devrimci gerillalarla tan›flan Mustafa Sefer ise komutan yard›mc›s› idi. 

F Tipleri’ne karfl› Bur-
sa’da açl›k grevi ya-
parken tutukland›. Di-
reniflini içeride de sür-
dürdü. Kartal Özel Tip
Hapishanesi’nde 6.
Ekip’te ölüm orucuna
bafllad›. 30 Temmuz
2002’de aln› k›z›l

bantl› bir özgür tutsak olarak ölümsüzleflti.
Semra, 27 Temmuz 1978’de Kütahya-Do-
maniç’te do¤du. 1996 ortalar›nda devrimci
mücadeleye kat›ld›. Bir süre Bursa’da Kurtu-
lufl Dergisi’nin muhabirli¤ini ve temsilcili¤ini
yapt›.

SSeemmrraa 
BBAAfifiYY‹‹⁄⁄‹‹TT

12 Eylül 1980 öncesin-
de hareketin bir sem-
patizan› idi. 1986’dan
itibaren çeflitli görevler
ald›. 1989-1990 At›l›m
y›llar›nda ‹stanbul Dev-
Genç yöneticilerinden-
di. 1990’da SDB’lerde
görev ald›. Bu görevini
sürdürürken ‹zmir’de bir eylem s›ras›nda tut-
sak düfltü. 
17 Temmuz 1995’de Buca Hapishanesi’nden
yoldafllar›yla birlikte firar etti. Firardan son-
ra 27 Temmuz 1995’te ‹zmir’de kald›¤›
evde katledildi.

AAllii RR››zzaa 
KKUURRTT

AAllii TTaarr››kk
KKOOÇÇOO⁄⁄LLUU 

MMuussttaaffaa 
SSEEFFEERR 

Londra’da Anadolu Halk
Kültür Merkezi’nin yöneti-
cilerindendi. 30 Temmuz
2001’de intihar ederek
aram›zdan ayr›ld›. 

HHaayyddaarr
AAKKDDEEMM‹‹RR

1980 öncesi Liseli
Dev-Genç içerisinde
yerald›. 1984’te
‹TÜ’de Ö¤renci Derne-
¤i çal›flmalar›na kat›l-
d›. 1989 Temmuz’un-
da ‹stanbul’da geçirdi-
¤i bir trafik kazas›nda
kaybettik.

YYüükksseell 
MMUUNNZZUURR

Dev-Genç
saflar›nda
mücadele
etti. Tem-
m u z
1980 ’de
“‹flkenceye
ve Faflist
Teröre Kar-

fl› Mücadele” kampanyas› s›ra-
s›nda ‹stanbul Çemberlitafl’ta
düzenlenen korsan gösteri s›ra-
s›nda askeri tim taraf›ndan kat-
ledildi.

HH..‹‹bbrraahhiimm
BBAAYYRRAAKKTTAARR

29 Temmuz
1980’de ‹stanbul
Süleymaniye’de geri-
ciler taraf›ndan katle-
dildi.

SSaalliihh  
BBAADDEEMMCC‹‹

Devrimci Hareketin
“Emperyalizme, Fafliz-
me, Pahal›l›¤a ve ‹flsiz-
li¤e Karfl› Mücadele”
kampanyas› çerçevesin-
de 1 A¤ustos 1979’da
ya¤ kamyonunun kaç›-
r›larak halka da¤›t›lma-
s› eyleminde polis tara-
f›ndan vurularak katledildi.

HHüüsseeyyiinn
TTAAfifi

‹stanbul’da 27 Tem-
muz 1980’de iflken-
ceye karfl› yürütülen
bir kampanyan›n afifl-
lerini asarken polis ta-
raf›ndan kurulan pusu-
da katledildi. Kad›köy
Dev-Genç’tendi. 

OOssmmaann 
SSÜÜMMBBÜÜLL

Gözalt› ve tutsakl›¤›
boyunca gördü¤ü ifl-
kenceler sonucunda
yakaland›¤› hastal›k
nedeniyle tahliye ol-
duktan bir süre sonra
Temmuz 1986’da
kaybettik.

AAllii 
KKAALLKKAANN
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55.. GGEELLEENNEEKKSSEELL

HHAALLKK SSOOFFRRAASSII PP‹‹KKNN‹‹⁄⁄‹‹

EEkkmmee¤¤ii,, aaflfl›› kkaarrddeeflflççee bbööllüüflflmmeekk,,

sseevvddaann››nn aatteeflfliinnddee hhaallaayyllaarr kkuurrmmaakk iiççiinn 

ddoosstt ssooffrraass››nnddaa bbuulluuflflaall››mm......

TTaarriihh:: 29 Temmuz 2007

YYeerr:: Mehmet Akif Ersoy Piknik Alan› – Sar›yer

PP rrooggrraamm:: Hakan Yeflilyurt, K›smet Y›ld›z, Erdal

Bayrako¤lu, Grup YORUM

BBiillggii iiççiinn::  0212 253 78 88 – 81

TTAAYYAADD SSuuçç DDuuyyuurruussuu

TTuuttssaakkllaarraa yyöönneelliikk ssaalldd››rr››,, ddaayyaakk,,

kkeeyyffii uuyygguullaammaallaarrllaa iillggiillii

ssuuçç dduuyyuurruussuu yyaappaaccaakk..

TTaarriihh:: 23 Temmuz 2007/ Pazartesi

YYeerr:: Sultanahmet Adliyesi SSaaaatt:: 13.30

ÖÖZZGGÜÜRR

KKAARRAADDEENN‹‹ZZ’’‹‹NN

SSEESS‹‹

GGaazzeetteessii’’nniinn

1199.. SSaayy››ss››

ÇÇIIKKTTII!!

1199 AArraall››kk ÇÇaannaakkkkaallee

KKaattlliiaamm›› DDaavvaass›› 

TTaarriihh:: 30.07.2007

YYeerr:: Çanakkale ACM

SSaaaatt:: 09.10



Cumhuriyetin baflkenti-

nin ortas›nda dayak ve iflken-

ce... 10’u hastaneye kald›r›-

lan onlarca yaral›... 154 gö-

zalt›... 87 tutuklama...

Fazla söze gerek yok; iflte

AKP demokrasisi. Gözalt›na almay›

de¤il, iflkenceyle ezmeyi ve sindir-

meyi hedefleyen polis terörü karfl›-

s›nda tek bir AKP yöneticisinin, tek

bir hükümet üyesinin k›l› k›p›rda-

mayacak. Çünkü aleni yap›lan bu

zulüm, onlardan ba¤›ms›z de¤il.

Çünkü, bu hükümet, meydanlarda

terör estirirken de, flehirlerin orta-

s›nda infazlar, katliamlar gerçeklefl-

tirirken de (‹stanbul’da 8 Mart’ta

Beyaz›t’taki terörü, 1 May›s 2007

terörünü, Diyarbak›r’da evinin bal-

konunda oynayan çocuklar›n bile

öldürüldü¤ü katliam›, K›z›lte-

pe’deki Adana’daki infazlar› hat›r-

lay›n; evet tüm bunlar karfl›s›nda)

AKP zulmün uygulay›c›lar›n› sa-

hiplenmifltir. Bu defa da öyle olaca-

¤›na hiçbir kuflku yoktur.

N
eden kuflku yok? Çünkü, bbiirriinn--

cciissii,, AKP hükümeti, faflist bir

devletin bafl›ndaki hükümettir. ‹‹kkiinn--

ccii olarak, AKP hükümetinin ve yö-

netiminin faflizmle ideolojik, politik

hiçbir çeliflkisi yoktur. Bunun sonu-

cu olarak AKP hükümet oldu¤u 4.5

y›l boyunca hayat›n her alan›ndaki

faflist politikalar› sürdürmüfltür. Yu-

kar›da s›ralanan olaylar da bunun

ifadesinden baflka bir fley de¤ildir

zaten. Emperyalistlerin ve iflbir-

likçi burjuvazinin program›n›

uygulamak için AB’ye uyum

yasalar›n› ç›kar›rken, bir di¤er

yandan faflist politikalar›n sür-

dürülmesini mümkün k›lacak

düzenlemeleri yapan da

AKP’ydi. Bunu her aflamada

anlatmaya çal›flt›k. Beynini bur-

juvaziye, Avrupa demokrasisine

teslim etmifl olanlar, bize inan-

mad›lar. AB’ye, AKP’ye inan›p

ülkemizin “yukar›dan bir de-

mokratik devrim” yaflad›¤›n› bi-

le iddia etmeye kalk›flt›lar. ‹flte,

“yukar›dan bir demokratik dev-

rim”, Yüksel Caddesi’nde polis

coplar› alt›nda sürünüyor... Ger-

çekte görmek isteyen bir göz

için, fazla söze gerek de yoktur. Ül-

ke gerçeklerini kavramak isteyenler

için, baflka kan›tlara da gerek yok-

tur. ‹flte Yüksel Caddesi, iflte “seçim

çare de¤il” dediler diye 87 tutukla-

ma,  iflte Türkiye demokrasisi, iflte

AKP’nin demokratl›¤›... Anlayan

anlayacak, gören görecek; anlama-

makta ve görmemekte ›srar edenler

için, gerçekten de yap›lacak fazla

bir fley yoktur. Onlar ülkemizin de-

mokrasi mücadelesinin, halk›m›z›n

mücadelesinin d›fl›na düflmeye mah-

kumdurlar. 

B
irkaç gün sonra, önümüzdeki

süreçte ülkemizi hangi düzen

partisinin yönetece¤inin cevab›n› da

alm›fl olaca¤›z. Fakat seçimlerin ga-

libi kim olursa olsun, yukar›da söy-

lediklerimiz de¤iflmeyecektir. Bunu

da büyük bir kesinlikle söylüyoruz.

Çünkü yukar›da belirttiklerimiz yyaall--

nn››zz AAKKPP iiççiinn geçerli de¤ildi. Hay›r,

ddii¤¤eerrlleerrii ddee aayynn››dd››rr.. Hukuk, de-

mokrasi, düzen partileri aç›s›ndan

sadece “imaj” aç›s›ndan önem tafl›-

yor. Hiçbiri bunlara uymaz ve inan-

maz. Hepsinin ortak bir kayg›s› var-

d›r: Sistemi korumak. Sömürü siste-

minin bekas›n› sa¤lamak için ne ge-

rekiyorsa onu yaparlar. Sistemin be-

kas› sözkonusu oldu¤unda da huku-

ku, demokrasiyi, hak ve özgürlükle-

ri rafa kald›r›rlar. Bu noktada askeri

yönetimlerden de farklar› yoktur.

Cuntalar “demokrasiyi rafa kald›r-

ma” iflini aleni yaparken, düzen

partilerinin kurdu¤u hükümetler,

daha dolayl› ve örtülü yöntemleri

tercih ederler. Yüksel Caddesi’nde-

ki vahflete ne CHP, ne MHP, ne DP

ne de öteki düzen partileri karfl› ç›k-

mazlar. Halk›n sindirilmesi, örgüt-

süzlefltirilmesi, siyasetin “oligarfli-

nin parlamentosuna” b›rak›lmas›,

hepsinin ortak politikas›d›r, hangisi

hükümet olursa olsun, bunu sürdü-

recektir.   

B
u anlamda denilebilir ki, san-

d›ktan ç›kan sonuç henüz belli

olmam›flsa da, siyaseten sonuç bel-

lidir. Seçimler çoktan yap›lm›flt›r.

SSeeççiimmiinn ggaalliibbii bbeelllliiddiirr.. Sand›ktan

düzen partilerinin ç›kt›¤› her seçim-

de, kazanan, emperyalizm ve oli-

garflidir. Oligarflinin demokrasicilik

oyunu içinde hiçbir seçim, ssiisstteemmiinn

tteemmeell nniitteellii¤¤iinnii de¤ifltirmez, de¤ifl-

tiremez. Sistemin seçim oyunu dev-

rimle bozulur. De¤ifltirmeyece¤i se-

çim meydanlar›ndan da belli olmufl-

tur. Bak›n meydanlarda konuflulan-

lara. Ülkemizin, halk›m›z›n te-

mel sorunlar› yoktu meydanlar-

da. Seçimler bir flov, reklam, laf

yar›fl› düzeyine inmifltir. Bu oli-

garflik düzenin bilinçli bir terci-

hidir. Apolitiklefltirmenin baflka

bir biçimidir. Apolitikleflmenin

ve bilinçsizlefltirmenin tezahü-

rü, seçimlerin bulgur, kömür

seçimlerine çevrilmesidir. Biz

halk› kolay çözümlere de¤il,

mücadeleye ça¤›r›yoruz. Avan-

tac›l›¤›, haz›rc›l›¤› de¤il, kav-

gayla, bile¤inin hakk› ve örgüt-

lenmesinin gücüyle kazanmay›

öneriyoruz. Aç›kça görüyor ve

gösteriyoruz ki, ba¤›ms›z ve

demokratik Türkiye seçim san-

d›¤›ndan de¤il, mücadele alan-

4 GÜNDEM 22 TTemmuz 22007

1AKP’nin Faflist Yüzü

Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin yürüyüflüne fafliz-
min tahammül edememesinin
nedeni budur. Seçim sand›¤›

ortaya konmuflken, demokrasi-
cilik oyunu zirvedeyken bile ta-
hammül edemediler. Çünkü biz
devrimciler, bu oyuna ortak ol-
may› reddediyoruz. Çünkü biz,
gerçekleri, seçimin çare olma-
d›¤›n› göstererek, oyunu
bozuyoruz.



lar›ndan ç›kar. Bunun için de yap›l-

mas› gereken bellidir; örgütlenmek,

örgütlenmek ve her alanda, müca-

delenin ahlâkl› ve ilkeli tüm yöntem

ve araçlar›n› kullanarak ba¤›ms›z-

l›k, demokrasi mücadelesini yük-

seltmek. 

E
vet, gerçek budur. Sand›k daha

ortaya konmadan seçimler çok-

tan yap›lm›fl oluyor. Bu sadece poli-

tik aç›dan de¤il, biçimsel aç›dan da

böyledir. Böyle oldu¤unu gör-

mek çok kolayd›r. Seçim, parla-

mentoya girecek partileri ve ki-

flileri tespit etmek, içte ve d›flta

hangi politikalar›n uygulanaca-

¤› konusunda “tercih” belirt-

mek için yap›l›r de¤il mi; oysa;

parlamentoya kimlerin girece-

¤i, düzen partilerinin liderleri

taraf›ndan önceden tespit edil-

medi mi zaten? Uygulanacak

politikalar›n s›n›rlar› ise, em-

peryalizm ve oligarfli taraf›ndan

çizilmedi mi? Öyleyse ne için

gidilmifl oldu sand›k bafl›na?

Bizi yönetecek olanlar› m› seç-

tik? Hay›r! Hangi politikalar›n

uygulanaca¤›n› m› belirlemifl

olduk? Hay›r! ‹flte, bu, emper-

yalizme ba¤›ml› ülkenin de-

mokrasicilik oyunundan baflka

bir fley de¤ildir.  

‹‹
ddeeoolloojjiissiizz,, ppoolliittiikkaass››zz,, pprroogg--

rraammss››zz bir seçim kampanyas›na

tan›k olundu. Bak›n bakal›m, tüm

seçim kampanyalar› boyunca konu-

flulanlar “f›nd›k kabu¤unu” doldu-

rur mu? DDüüzzeenniinn ssaa¤¤›› vvee ddüüzzeenniinn

ssoolluu, emperyalizme ba¤›ml›l›¤›, ifl-

birlikçi tekellerin sömürüsünü gün-

demlefltirmemekte hemfikir davran-

d›lar... Ülkenin sorunlar›n›n konu-

flulmas›n›n “piyasalar tedirgin ol-

mas›n...”, “s›cak para kaçmas›n...”

diye engellenmesi bile gerçekte em-

peryalist tekellerin ülkemizde nas›l

bir denetim kurdu¤unun göstergesi-

dir. Seçim meydanlar›nda konuflul-

muyor olsa da ülkemizin ekonomik,

siyasi, sosyal tablosu neresinden

baksan›z, ancak vahim kelimesiyle

tan›mlanabilecek durumdad›r. 

B
u tabloda; infazlar, iflkenceler,

polis terörü, kontrgerilla çetele-

ri, kontrgerilla cinayetleri, linç sal-

d›r›lar› vard›r. Bütün bu örneklerde

en önemli nokta fludur; AKP bu

olaylar›n hepsinde iflkenceci, katli-

amc›, dayakç› polisi savunmufl ve

sahiplenmifltir. Bir tekine karfl› hü-

kümet olarak bir karfl› ç›k›fl göster-

memifllerdir. Bu tabloda ulusal onu-

rumuzun emperyalistler taraf›ndan

her gün afla¤›lanmas› vard›r.  Ülke-

mizin emperyalist tekellerin ya¤ma-

s›na aç›lmas› var. Amerikan emper-

yalizminin Ortado¤u’nun yoksul

halklar›na karfl› gerçeklefltirdi¤i sal-

d›r›lara, ülkemizi yönetenlerin suç

orta¤› olmas› var. Bu tabloda, ülke-

mizin emperyalistler taraf›ndan bir

“savafl üssü” gibi kullan›lmas› var.

Bu tabloda, 70 milyonluk nüfusu-

muzun 40 milyonunun yoksulluk s›-

n›r›nda olmas› var. 10 milyonu aflk›n

insan›m›z›n açl›k s›n›r›nda yaflama-

ya mahkum edilmesi var. Korkunç

bir gelir da¤›l›m› uçurumu var. Hal-

k›n e¤itim, sa¤l›k, konut hiçbir soru-

nunun çözülememifl olmas› var... 

V
e ne yaz›k ki ülkemizde tüm

bunlar görülmesin diye, kitlele-

rin gözüne perde çekiliyor. Kimisi,

“cumhuriyeti koruma” gerekçesiy-

le, kimi “laiklik-fleriat” kavgas›yla,

kimisi kömür çuvallar›yla, kimi

bulgur paketleriyle kitlelerin gözü-

ne perde çekmeye çal›fl›yor.. Bunlar

konuflulmas›n diye, bask›, terör uy-

gulan›yor. Bunlar› ortaya koyan

devrimciler, terörün en katmerlisine

maruz b›rak›l›yor. Türkiye’nin dört

bir yan›nda onlarca parti, aday, mi-

tingler, yürüyüfller yaparken, Anka-

ra’da Haklar ve Özgürlükler Cephe-

si’nin yürüyüflüne faflizmin taham-

mül edememesinin nedeni budur.

Seçim sand›¤› ortaya konmuflken,

demokrasicilik oyunu zirvedeyken

bile tahammül edemediler. Çünkü

bbiizz ddeevvrriimmcciilleerr,, bbuu ooyyuunnaa oorrttaakk

oollmmaayy›› rreeddddeeddiiyyoorruuzz.. Çünkü biz,

gerçekleri, seçimin çare olmad›¤›n›

göstererek, ooyyuunnuu bboozzuuyyoorruuzz..

Parlamenterizme ortak olanlara

karfl› “demokrat” kesilen düzen,

devrimci politikan›n karfl›s›na

ffaaflfliisstt yyüüzzüüyyllee ç›k›yor. Faflist

yüz, AKP’nin, CHP’nin,

DP’nin, MHP’nin, GP’nin hep-

sinin ortak yüzüdür. S›rada kim

varsa, faflizmi o uygular.  

H
alk›m›z; iflte bütün bunlar-

dan dolay›d›r ki; ba¤›ms›z

ve demokratik Türkiye’nin se-

çim sand›¤›ndan ç›kmas›, flap-

kadan tavflan ç›kmas› kadar bofl

bir beklentidir. Bu iktidarlarla

ülkemizin ve halk›m›z›n hiçbir

sorunu çözülemez. Hiçbirinin

demokrasi anlay›fl› yoktur. Ba-

¤›ms›zl›k ise art›k beyinlerin-

den kavram olarak bile sökülüp

at›lm›flt›r. Bu ülkenin emperyaliz-

min boyunduru¤u alt›nda devleflmifl

ve kangrenleflmifl ekonomik, siyasi,

sosyal sorunlar›n› çözmek, halk›m›-

z›n hakl› ve meflru taleplerini karfl›-

lamak için, medet umaca¤›m›z tek

iktidar, düzen partilerinin iktidar›

de¤il, halk›n devrimci iktidar›d›r.

Emperyalizmi kovup ba¤›ms›zl›¤›-

m›z› kazanmak, faflizmi y›k›p de-

mokrasiyi kurmak, ayn› zamanda

bize böyle bir iktidara sahip olmak

imkan›n› verecektir. Tüm bunlar›n

yyoolluunnuu aaççaaccaakk oollaann iissee,, devrimdir.

Ülkemizin dört bir yan›n› saran

yoksullu¤a ve her yerde, her an kar-

fl›m›za ç›kan faflist teröre bak›n; o

zaman görürsünüz ki, demokrasi ve

ba¤›ms›zl›k için difle difl kavga ede-

ce¤iz. Dövüfle dövüfle yürüyece¤iz

devrim yolunu. Ama bbuunnaa ddee¤¤eerr;;

çünkü yolun sonunda tüm bu faflist

iktidarlardan, emperyalist boyundu-

ruktan kurtulufl var.

Say›: 114 5GÜNDEM

Emperyalizmin boyundu-
ru¤u alt›nda devleflmifl ve 
kangrenleflmifl sorunlar› 

çözmek, halk›m›z›n hakl› ve
meflru taleplerini karfl›lamak
için, medet umaca¤›m›z tek 
iktidar, düzen partilerinin 

iktidar› de¤il, halk›n devrimci
iktidar›d›r. Tüm bunlar›n 
yolunu açacak olan ise, 

devrimdir. 



Düzen partileri günlerdir seçim

meydanlar›nda yalan vaatlerle halk›

aldatmaya çal›fl›yorlar, birbirlerine

ip at›p Kürt halk›na kin kusuyorlar,

yolsuzluklar›n üzerini “o gemi de¤il

gemicik” diye örtmeye çal›fl›yorlar,

çizdikleri pembe tablolarla göz bo-

yuyorlar. 50 y›ld›r sergiledikleri de-

mokrasicilik oyunundan yaka silken

halka bir kez daha bu oyuna alet ol-

mas› için ça¤r› yap›yorlar. 

Kentlerin meydanlar›ndan, gece-

kondu mahallelerinden günlerdir

farkl› bir ses de yükseliyor. Gerçe-

¤in sesi. 50 y›ld›r gördük ki, özle-

mimiz olan Türkiye sand›ktan ç›k-

m›yor, her gelen parti aldat›yor, so-

yuyor, yoksullu¤u büyütüyor, zu-

lüm uyguluyor diyor bu ses. Bildiri-

ler, afifller, pankartlar, eylemler cen-

net vaat etmiyor, kurtuluflun yoluna

ça¤›r›yor. “Seçim Çare De¤il, Ba-

¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadele-

sine Kat›l” diyor bu ses. ‹flbirlikçili-

¤in kan›ksat›ld›¤›, demokrasiyle ba-

¤›ms›zl›¤›n birbirinden kopar›ld›¤›

yalanlar dünyas›n›n ortas›-

na bir bomba gibi düflerek,

“Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z

Türkiye Mücadelesine Ka-

t›l” diyor bu ses.

Bu ses; Haklar ve Öz-

gürlükler Cephesi’nin sesi.

Bu ses, halk›n kurtuluflu-

nun sesi. 

Haklar ve Özgürlükler

Cephesi üyeleri ayn› ça¤r›-

y›, ayn› fliarlar› Ankara’da,

Meclis önünde hayk›rmak

istediler. Düzenin yasalar›-

na göre de ortada bir “suç”

yoktu; partilerin “yalan söyleme

hakk›” karfl›s›nda HÖC de gerçe¤i

söyleme hakk›n› kullanmak istedi. 

Ancak bu düzenin niteli¤ini bi-

lenler, gerçe¤i hayk›rman›n bedeller

istedi¤ini de bilirler. HÖC’lüler bu

bedeli en fazla ödeyenlerdir. Bunu

da bilerek geldiler Ankara’ya. ‹stan-

bul’dan, ‹zmir’den, Malatya’dan,

Adana’dan ç›kt›lar yola; yol boyun-

ca geçtikleri kentlerde, ilçelerde

halk› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mü-

cadelesine ça¤›rmaya devam ettiler. 

Rahats›zd› oligarflinin iktidar› bu

ça¤r›dan. Haftalard›r süren kam-

panya boyunca çeflitli engellemeler-

le bunu göstermiflti, 16 Temmuz gü-

nü ise, baflkentin göbe¤inde en üst

boyutta sergiledi bu rahats›zl›¤›. 

Sloganlar ba¤›ms›z, 
demokratik Türkiye için

Haklar ve Özgürlükler Cephesi

“Seçim Çare De¤il; Ba¤›ms›zl›k ve

Demokrasi Mücadelesine Kat›l!”

kampanyas›n› Ankara’da Meclis’e

yapacaklar› yürüyüflle tamamlaya-

ca¤›n› günler öncesinde tüm kamu-

oyuna duyurmufltu. 16 Temmuz gü-

nü Karadeniz, Akdeniz ve Kürdis-

tan’dan gelen HÖC’lüler ö¤le saat-

lerinde Ankara’da Yüksel Cadde-

si’nde toplanmaya bafllad›lar. ‹stan-

bul ve Ege kollar›n› bekleyen

HÖC’lüler, burada “Bafl›n› De¤il

Kuyru¤unu Veren Kertenkeleler”

oyununu sergilediler, halaylar çekti-

ler, türküler söylediler. 

Her iki kolun da Ankara’ya ulafl-

mas› ile say›lar› 300’ü aflan

HÖC’lüler daha gür hayk›rmaya

bafllad›lar. Saat 17.00’de yürüyüfle

geçtiler. Yüksel Caddesi giriflinden

““SSeeççiimm ÇÇaarree DDee¤¤iill,, BBaa¤¤››mmss››zzll››kk

vvee DDeemmookkrraassii MMüüccaaddeelleessiinnee KKaa--

tt››ll”” pankart› ile Meclis’e yürümeye

bafllayan grup s›k s›k “Seçim Çare

De¤il Tek Yol Devrim, Se-

çimler ‹flsizli¤e Çare De-

¤ildir, Seçimler Zulme Ça-

re De¤il” sloganlar› att›. 

HÖC’lülerin önü ‹nsan

Haklar› An›t› önünde bin-

lerce polis taraf›ndan kesil-

di. Demokratik ve yasal

olan eylemlerini yasad›fl›

göstermek isteyen polis,

“yapt›¤›n›z yasad›fl›d›r da-

¤›l›n” anonsuyla eylemi bi-

tirmeye çal›flt›. Demokra-

tik haklar›n› sonuna kadar

savunan HÖC’lüler, Mec-

lis’e yürümek için önlerinin aç›lma-

s›n› beklemek üzere oturma eylemi

yapmaya bafllad›lar. 

Tam 6 saat süren oturma eylemi

boyunca halka megafonla konuflma-

lar yapan, bildiriler da¤›tan

HÖC’lüler s›k s›k sloganlar at›p

marfllar söylediler. Kafede oturan-

lar, iflyerinde olanlar, yoldan geçen-
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Ankara’n›n göbe¤inde vahflet
‹fiTE AKP DEMOKRAS‹S‹!

Düzen partilerinin ony›llard›r
halk› aldatt›¤›n›, oyalad›¤›n›
hayk›rd›lar.

Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi iste-
diler, bunun için halk› müca-
deleye ça¤›rd›lar.

Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi tale-
bini hayk›rmak için Meclis
önüne yürümek istediler.

AKP’nin polisi meflru, demok-
ratik eyleme vahflice sald›rd›,
onlarca kifli yaraland›, bir kifli
komada, 154 kifli gözalt›na
al›nd›, 87’si tutukland›.

AKP iktidar› demokrat olmad›-
¤›n›, bu ülkede demokrasinin
zerresinin bulunmad›¤›n› bir
kez daha gösterdi. 

HÖC, bedeli ne olursa olsun
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mü-
cadelesinden vazgeçmeyecek.



ler ilgiyle izlediler eylemi. Kimileri

bildileri okuyup ‘ne yapmalar› ge-

rekti¤ini’ sordu, kimileri alk›fllaya-

rak geçti. O gün Ankara’da birçok

kifli “Seçim Çare De¤il Tek Yol

Devrim” slogan›n› duydu, düflündü.

Sonra marfllar yükselmeye bafllad›

300 yürekten, 300 a¤›zdan, 300 ira-

deden... “Gündo¤du hep uyand›k,

siperlere dayand›k” diye bafllad›

marfllar... Hakl›y›z Kazanaca¤›z,

Zafer Yak›nda, Da¤lara Gel, Varsa

Cesaretiniz Gelin... diye sürdü. 

Her ses her hayk›r›fl direngenli¤e

ça¤r›yd›, hak aramaya ça¤r›yd›, se-

çim aldatmacas›na kanmamaya ça¤-

r›yd›... Her marfl kavgaya ça¤r›yd›... 

Saat 20.00’da polis, hiçbir baha-

ne bulamay›nca bu kez “etraf› kir-

lettikleri” iddias›yla uyararak, pro-

vokasyon yaratmak istedi. HÖC’lü-

lerin kararl›l›¤› karfl›s›nda Sakarya

Caddesi’ne kadar yürüyüp da¤›lma-

lar›n› söyleyen polisin bu dayatma-

s›, kitle taraf›ndan kabul edilmedi.

Meclis’e yürümek en demokratik

hakt›, HÖC’lüler de bu haklar›n›

kullanmakta ›srar ettiler.

AKP demokrasisi kendini
vahfletle anlatt›

Kimileri diyor ki, bu ülkeye de-

mokrasi ancak AKP iktidar›nda ge-

lebilir. Diyorlar ki, AKP desteklen-

melidir. Diyorlar ki, AKP en de¤me

sosyal demokrattan daha demokrat-

t›r... Yalanlar›n bir kez daha yafla-

m›n karfl›s›nda tuzla buz olmas›

zaman›yd›.

Polisin dayatmas› ve sald›r› ha-

z›rl›klar› karfl›s›nda HÖC’lüler bir-

birine kenetlenerek sloganlarla dire-

nifle geçtiler. “Yüce Türk Yarg›-

s›”n›n “polise mukavemet” diye tu-

tuklama gerekçesi yapt›¤› direnifl ifl-

te buydu: Birbirine kenetlenmek!

Binden fazla çevik kuvvet polisi

HÖC’lüleri ablukaya alarak gözalt›-

na almaya bafllad›. Vahflice sald›ran

polis HÖC’lüleri tek tek döverek,

yerlerde sürükleyerek iflkenceden

geçirerek otobüslere bindirdi. 

H›z›n› alamam›flt›, bu “oyun bo-

zan”lara hadleri bildirilmeliydi! An-

cak unuttu¤u bir fley vard›. Onlar

HÖC’lüydü; bu meydanlar, sokak-

lar tan›kt› ki, hiçbir vahflet, bask›,

terör onlar› y›ld›ramam›flt›. 

AKP’nin polisi, otobüse doldur-

du¤u insanlara sald›rmay› sürdürdü.

A¤z›na, yüzüne gaz s›karak, otobüs

içinde terör estiren polis, ald›klar›

e¤itime, ahlaklar›na yak›flan flekilde

bayanlara tacizlerde bulundu. 

AAlldd››¤¤›› eemmiirrllee,, iikkttiiddaarr››nn vveerrddii¤¤ii

yyeettkkiiyyllee ggöözzüü ddöönnmmüüflflççeessiinnee ssaalldd››--

rraann çevik kuvvet polisleri, etrafta

toplanan halk›, sald›r›ya karfl› tepki

gösterenleri, gazetecileri de tartak-

lamaktan, coplamaktan geri durma-

d›. Halktan tepki gösterenleri gözal-

t›na ald›. Coplad›, dövdü...

Vahflet bitmemiflti henüz.

Otobüslerin birine zorla bindir-

di¤i Bülent Kemal Y›ld›r›m, tekrar

araçtan indirildi. 10 kadar polis bir

kiflinin tepesine çullanarak, o kutsal

“fliddet kullanma” hakk›n› sonuna

kadar kullanarak Bülent Kemal Y›l-

d›r›m’› linç edercesine dövdü, yer-

lerde sürükledi. Bayg›n haldeyken

dahi yerde darbeler almas›na daya-

namayan ÇHD’li Avukat Murat Y›l-

maz’›n, yapt›klar›n›n hukuk d›fl› ol-

du¤unu söylemesi üzerine, bu kez

de çok say›da polis Av. Y›lmaz’a

sald›rd›, coplad›, Av. Y›lmaz gözal-

t›na al›nmaktan son anda kurtulabil-

di. 

Sald›r›da çok say›da kiflinin göz-

leri fliflmifl, kapanm›fl, yüzünden kan

akmayan insan yoktu neredeyse.

Kitlesel gözalt› 

Gözü kandan baflka hiçbir fley

görmeyen, bunun özel e¤itimini

alan polislerin, “güvenlik” görevi

icra etmedikleri çok aç›kt›. ‹deolo-

jik olarak düflmand› bu güruh; ikti-

dardan vahflet uygulama emri al-

m›fllard›; programlanm›flças›na sal-

d›rd›lar. ‹stanbul’da 1 May›s’ta te-

rör estirme emri veren iktidar, An-

kara’da vahfletin emrini vermiflti.

Yafll›s›, genci, çocu¤u, sakat› ile

HÖC’lüler içinde yaralanmayan,

ezi¤i, çürü¤ü olmayan yoktu. 

Sald›r› sonucunda 115544 kkiiflflii ggöö--

zzaalltt››nnaa aall››nndd››.. Kanlar içinde yerler-

de sürüklendi insanlar. 

Gözalt›lar devam ederken, Ko-

nur Sokak üzerinde bulunan TKP

binas›ndan ç›kan 25 kiflilik grup gö-

zalt›lar› protesto etmeye bafllad›.

Camlardan, balkonlardan alk›fllarla,

‘Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n’ diye

slogan atan grup, çevik kuvvetin

müdahalesiyle içeri girerken, polis

bina önünde uzun süre bekledi. 

Yüksel Caddesi 16 Temmuz ak-

flam› savafl alan›na dönmüfltü. Ama

bu savaflta bir taraf›n tek silah›, slo-

ganlar› ve ba¤›ms›zl›k ve demokra-

si özlemleriydi. Öte yanda ise, cop-

lar›, kalkanlar›, gazlar› ile yetkisi

art›r›lm›fl, AKP taraf›ndan elleri

koyverilmifl bir güruh vard›. 

Say›: 114 7SEÇ‹M

Bu vahfleti yaratanlara demokratl›k misyonu yükleyenler, AKP’nin ülkeye demokrasi getirece¤i-

ni vaaz edenler, tek suçlar› düflüncelerini aç›klamak, demokratik haklar›n› kullanmak olan insan-

lar›n bu görüntülerine bak›n ve halk› aldatmaktan, faflizme destek vermekten vazgeçin!



AKP iktidar›n›n temsil etti¤i de-

mokrasinin nas›l bir fley oldu¤unu

bu yaflananlardan daha net ne anla-

tabilirdi. Bu görüntüleri izleyenler

bir kez daha polisin iflkencecili¤ine,

AKP’nin sadece kendine demokrat

oldu¤una, bu ülkede demokrasi ol-

mad›¤›na tan›kl›k etti.

Gözalt›lar›n ard›ndan da uzun

bir süre sonra Yüksel Caddesi polis

ablukas›nda kald›. Resmen terör ha-

kimdi Ankara’n›n göbe¤inde. Yer-

lerde HÖC’lülerin kkaann iizzlleerrii, dö-

vizler, kufllamalar  ve binlerce polis

yaflanan vahfleti gözler önüne sergi-

ler nitelikteydi. Bu ülkede demok-

rasi var diyenlere bir kez daha ken-

dini gösterdi Türkiye gerçe¤i. Bu

meclis halk› temsil etmiyor, bu dü-

zende demokrasi yaflayamaz, hak

hukuk hayat bulamaz.

Ancak bitmemiflti terör. Coplar,

gözalt›lar ile bafllam›fl, flimdi terörü

sürdürme s›ras› mahkemelerdeydi. 

Sald›r›ya u¤rayanlar› 
tutuklayan adalet

‹ki gün gözalt›nda tutulan 154

kifliden 27’si 18 yafl›ndan küçük ol-

duklar› için serbest b›rak›l›rken, 43

bayan da ç›kar›ld›klar› savc›l›ktan

serbest b›rak›ld›lar. ‹lginç bir uygu-

lama ile bayanlar› ay›r›p b›rakan

mahkeme, 87 erke¤i “polise muka-

vemet” ve “2911’e muhalefetten”

tutuklad›. 

Vahflet düzeyinde sald›ran polis,

kolkola girerek bu hukukd›fl›l›¤a

karfl› meflru direnme hakk›n› kulla-

nan HÖC’lüler; Yarg›, görevinin

polisin terörünü tamamlamak oldu-

¤unu böylece bir kez daha gösterdi. 

Düzenin yasalar›nda ““hheerrkkeessiinn

öönncceeddeenn iizziinn aallmmaakkss››zz››nn

ttooppllaanntt›› vvee ggöösstteerrii yyüürrüüyyüü--

flflüü hhaakkkk››nn››nn oolldduu¤¤uu”” yaz›-

l›yd›. 

Ancak görüldü ki, bu hak

hangi düflünceyi aç›klayaca-

¤›yla belirleniyordu. Bu ül-

kede ba¤›ml›l›¤›n, faflizmin

propagandas›n› yapmak ser-

bestti, izin gerekmiyordu.

Ba¤›ms›zl›k ve demokrasiyi

savunmak ise büyük suçtu. Mey-

danlarda ip atmak ve bu topraklarda

yaflayan halklar› birbirine karfl› k›fl-

k›rtmak serbestti; ancak bunun kar-

fl›s›nda “halk›n kendisine ait” oldu-

¤u iddia edilen Meclis’e yaklaflmak

bile yasakt›. Böyle bir ülkede de-

mokrasinin ‘D’sinden sözedilebilir

mi?

Bir kifli halen komada

Serbest b›rak›lanlar Abdi ‹pekçi

Park›’nda toplanarak zafer iflaretleri

ile sal-

d›r›la-

r › n

kendi-

le r in i

y› ld › -

rama-

y a c a -

¤ › n ›

bir kez daha gösterirken, yaflanan

vahfletin sonuçlar› da ortaya ç›km›fl-

t›.

Öldüresiye dövülen sadece Bü-

lent Kemal Y›ld›r›m de¤ildi. Ankara

Gençlik Derne¤i üyesi EErraayy DDeessttee--

ggüüll ddee kkoommaayyaa ggiirreennee ddeekk ddöövvüüll--

mmüüflflttüü.. Dergimiz yay›na haz›rlan›r-

ken, halen komada olan DDeessttee--

ggüüll''üünn dduurruummuunnuunn aa¤¤››rrllaaflfltt››¤¤›› ö¤-

renildi. G. Ü. T›p Fakültesi'nde yo-

¤un bak›ma al›nan Destegül'ün ak-

ci¤er zar›nda, ald›¤› darbeler nede-

niyle y›rt›lma oldu¤u, ci¤erlerinde

kanama oldu¤u ö¤renilirken, hasta-

ne yetkilileri ailesine 600 YTL se-

net imzalatmaya çal›flt›. Meydanlar-

daki zulüm de iflte bu sömürü sür-

sün diye de¤il mi zaten! 

DDeesstteeggüüll’’üünn hhaayyaattii tteehhlliikkeessii

hhaalleenn ssüürrüüyyoorr..

Sald›r› Protesto Edildi

Ankara’da AKP iktidar›n›n poli-

sinin düzenledi¤i vahfli sald›r›, ya-

p›lan aç›klamalar ve eylemlerle pro-

testo edildi. 

Sald›r›n›n ertesi günü Ankara’da

Yüksel Caddesi’nde yap›lan aç›kla-

mada “Seçim Çare De¤il Ba¤›ms›z-

l›k Demokrasi Mücadelesine Kat›l”

pankart› aç›larak, “Kahrolsun Fa-

flizm Yaflas›n Mücadelemiz, Bask›-

lar Bizi Y›ld›ramaz, Gözalt›lar Ser-

best B›rak›ls›n, Halk›z Hakl›y›z Ka-

zanaca¤›z” sloganlar› at›ld›. 

Aç›klamay› okuyan Murat Kor-

kut, sald›r›n›n bu ülkede demokrasi-

nin olmad›¤›n›n son kan›t› oldu¤u-

nu kaydetti. Korkut, “Bu mücadele-

yi bask›larla, yasaklarla engelleme-

ye çal›flanlara karfl› bir kez daha

hayk›r›yoruz. Ba¤›ms›z Türkiye mü-

cadelemizi engelleyemezsiniz” diye

konufltu. 

ÇHD Genel Sekreteri Selçuk

Koza¤açl› da, tüm emniyet görevli-

lerinin sorumlu oldu¤unu dile geti-

rerek, polislere döndü ve “gece ra-

hat uyuyabildiniz mi? Eray Deste-

gül hastanede ölümle yaflam aras›n-

da gidip geliyor, hâlâ içiniz rahat

m›? Bu polislik de¤il, bu emniyet

görevlili¤i de¤il” dedi. Ellerinde

pankartlar›ndan baflka bir fleylerinin

olmad›¤›n› söyleyen Koza¤açl›,

vahfleti fliddetle k›nad›. 

Eyleme KESK Ankara fiubeler

Platformu, D‹SK ‹ç Anadolu Bölge

Temsilcili¤i, ÇHD, E¤itim-Sen,

BES, BDSP, ESP, Halkevleri, Bar›fl

‹nisiyatifi, Dev-Maden-Sen de des-

tek verirken, Halkevleri, ESP ile

BDSP sözcüleri de birer konuflma

yaparak sald›r›y› lanetlediler. 

17 Temmuz’da Adana ‹nönü

Park›’nda yap›lan aç›klamada ise,

“Seçim Çare De¤il” demek suç mu?

diye soruldu. HÖC ad›na konuflan

fiemsettin Kalkan, “bask›lara ve gö-

zalt›lara ra¤men gerçekleri dile ge-

tirmeye devam edece¤iz” dedi.

Aç›klamaya, BDSP ve Ça¤r› da

destek verdi. 
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Ayn› gün Mersin Haklar ve Öz-

gürlükler Cephesi Taflbina önünde

yapt›¤› protesto eyleminde, “Bask›-

lar Gözalt›lar, Tutuklamalar Bizi

Y›ld›ramaz” sloganlar› att›lar. Aç›k-

lamay› okuyan Hasan Biber, de-

mokrasiyi dilinden düflürmeyenle-

rin, demokratik bir Türkiye de¤il,

kendilerinin yönetti¤i zulmün Tür-

kiye’sini istediklerini ve laik - fleri-

atç› diye halk› bölenlerin sadece

kendi iktidarlar›n›n kavgas›n› ver-

diklerini belirtti. 

‹stanbul HÖC Temsilcili¤i’nin 18

Temmuz’da Taksim Tramvay Dura-

¤›’nda düzenledi¤i eylemde de ba-

¤›ms›zl›k ve demokrasi fliar› hayk›r›-

l›rken, “Ankara’da Gözalt›na Al›-

nanlar Serbest B›rak›ls›n” pankart›

aç›ld›. Aç›klamay› yapan Sercan Gü-

renin, “ülkemizi peflkefl çekmeye,

gözümüzün içine bakarak yalan söy-

lemeye devam edenlere oy vermeye-

ce¤iz! Kafam›z›n k›r›lmas›na, gözle-

rimizin kapanmas›na, bo¤az›m›z›n

s›k›lmas›na ra¤men bu sesi her yerde

duymaya devam edeceksiniz!” dedi.

“Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n, Seçim

Çare De¤il Tek Yol Devrim, Ne

ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye” slo-

ganlar›n›n at›ld›¤› eylemin ard›ndan

HÖC’lüler, ‹stiklal Caddesi’nde bil-

diri da¤›tarak sald›r›y›, düzen partile-

rini teflhir ettiler.

Antalya HÖC üyelerinin 18

Temmuz’da düzenledi¤i protesto

eyleminde ise, Ankara’da Meclis

önünde okunamayan aç›klama

okundu. Aç›klama yapan Mehmet

Çizmeci, “bizler bu kokuflmufl dü-

zenin kokuflmufl partilerini seçme-

yin demeye devam edece¤iz!” diye

konufltu. Eylemin ard›ndan

megafonla halka ajitasyon çe-

ken HÖC’lüler yüzlerce bildi-

rinin da¤›t›m›n› yapt›lar.

Halk›n Hukuk Bürosu,

Gençlik Federasyonu, TA-

YAD’l› Aileler, ‹dil Kültür

Merkezi baflta olmak üzere ya-

p›lan yaz›l› aç›klamalarda da

polisin bilinçli bir flekilde vah-

flet uygulad›¤› belirtilirken, so-

rumlunun AKP iktidar› oldu¤unun

alt› çizildi. Halk›n Hukuk Bürosu

aç›klamas›nda, “yaflanan sald›r› ve

gözalt›lar demokrasinin gerçek nite-

li¤ini art›k hiç kimsenin kaçamaya-

ca¤› bir düzeyde görünür k›lm›flt›r”

denildi.

Dört bir yandan geldiler

HÖC’lüler Ankara’ya gelirken,

‹stanbul, ‹zmir, Adana, Malatya ol-

mak üzere dört ayr› bölgeden hare-

ket ettiler. 

‹stanbul’dan hareket eden

HÖC’lüleri 1500 kifli u¤urlad›. Ha-

reket öncesi Okmeydan› Sibel Yal-

ç›n Park›’nda düzenlenen flenlikte,

bayraklar dalgalan›rken, park›n dört

bir yan›na as›lan pankartlarda da

ayn› ça¤r› vard›: “Ba¤›ms›zl›k ve

Demokrasi Mücadelesine Kat›l”.

Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi müca-

delesinde flehit düflenler için sayg›

durufluyla bafllayan flenlikte, Kibar

Aslan, Yaflar ve Grup Yorum türkü

ve marfllar›yla yer al›rken, ‹smail

Y›ld›z fliirleriyle, ‹dil Tiyatro Atöl-

yesi oyunlar›yla, Karanfiller Kültür

Merkezi tek kiflilik tiyatrosuyla ka-

t›ld›. Ahmet Kulaks›z ve Mu-

sa Aykanat taraf›ndan yap›lan

konuflmalarda da seçimlerin

çare olmad›¤› ifade edildi. 

fienli¤in ard›ndan otobüs-

lerle, sloganlarla yola ç›kan

HÖC’lüler, ertesi günü Ko-

caeli’nde pankartlar›n› aç›p

yürüyüfl yaparak halka bildiri-

ler da¤›tt›lar. 

Halk›n ilgiyle izledi¤i yü-

rüyüflün ard›ndan Bursa’ya

geçen HÖC’lüler burada da

ayn› program› izlediler. AVP

Tiyatrosu önünden Tayyare Kültür

Merkezi önüne yap›lan yürüyüfle

halktan kat›lanlar, destek verenler

de oldu. 

Bursa’da bir gün kalan HÖC’lü-

ler ertesi günü yeni kat›l›mlarla Es-

kiflehir’e hareket ettiler. Yediler

Park›’nda toplanan grup köprü bafl›-

na kadar yürüyerek seslerini Eskifle-

hir halk›na ulaflt›rd›, düzen partileri-

ni teflhir eden konuflmalar yapt›.

Nasreddin Hoca Dinlenme Te-

sisleri’nde Ege’den gelen grupla

birleflen HÖC’lüler Ankara’ya do¤-

ru yola devam ettiler. Hemen hemen

her ilin giriflinde ya da ç›k›fl›nda

GBT aramas›na tabi tutulan

HÖC’lüler en son Polatl› yak›nla-

r›nda jandarma y›¤›na¤›yla karfl›lafl-

t›. 1 saat süren beklemenin ard›ndan

yola devam eden grubu bu kez  Çay

yolunda polisler bekliyordu. Polis

eflli¤inde Yüksel Caddesi’ne keyfi

aramalar ve bekletmelerden dolay›

geç ulaflan HÖC’lüler burada slo-

ganlarla karfl›land›lar. 

Bir baflka HÖC kolu ise, Malat-

ya’yd›. Elaz›¤ ve Dersim HÖC üye-

leri kendi illerinde bas›n aç›klama-

lar› yaparak Malatya’ya ulaflt›lar.

Burada Merkez postane önünde ya-

p›lan aç›klamada “Kurtulufl Kavga-

da Zafer Cephede” sloganlar› at›ld›.

Ankara’ya gidecekleri arac›n flofö-

rünün polis taraf›ndan tehdit edil-

mesi ile yeni araç temininin ard›n-

dan Ankara’ya hareket ettiler. 

‹zmir kolu ise, t›pk› ‹stanbul’dan

gelenler gibi illerin girifl ya da ç›k›fl-

lar›nda kimlik kontrollerinden ge-

çerken, yol boyunca Manisa, Akhi-

sar, Salihli’de yürüyüfller yaparak

halka gerçekleri hayk›rd›lar, bildiri-

ler da¤›t›p aç›klamalar yapt›lar. 

Say›: 114 9SEÇ‹M

SS‹‹BBEELL YYAALLÇÇIINN PPAARRKKII



10 SEÇ‹M 22 TTemmuz 22007

Yine bir seçimin arifesindeyiz.

Tek partili sistemden çok partili sis-

teme geçeli 50 y›l› aflt›. O günden

bugüne 16 defa milletvekili seçim-

leri yap›ld›, parlamento 16 defa ye-

nilendi ve tam 59 de¤iflik hükümet

iktidara geldi bu ülkede. fiimdi 60.

hükümeti kuracak parlamentonun

üyelerinin seçimi için bir kez daha

sand›klar konuldu ortaya. 

16 kez kurulan parlamentodan

ve 59 kez de¤iflen hükümetlerden

bizim pay›m›za düflen nedir? Her

y›l artan yoksullu¤umuz, açl›¤›m›z,

iflsizli¤imiz, evsizli¤imiz de¤il mi-

dir? Hangi parlamento, hangi hükü-

met çare bulabildi ki dertlerimize?

Hiçbiri! Öyle fal bakar gibi söyle-

miyoruz. Tarih, bugüne kadar her-

kesin görece¤i, duyaca¤›, okuyaca-

¤› ve bilece¤i flekilde kaydetti olan›-

biteni... Hiçbiri halk›n sorunlar›n›

çözmedi, aksine yeni yeni dertler,

yeni yeni sorunlar yüklediler hepi-

mizin omzuna. 

Seçimden sonra da, iktidar ola-

cak parti ya da partiler, halk›n so-

runlar›na çare olmayacak, bafla kim

gelirse gelsin açl›¤› ve yoksullu¤u

devam ettirecektir. Aksini söyleyen,

yeni seçilecek parlamentodan hal-

k›n yarar›na herhangi bir fleyin ç›ka-

ca¤›n› vaat eden, yalan söylüyordur,

halk› kand›r›yordur. Bu, “sa¤dan”

veya “soldan” gelmifl fark etmez,

parlamentoyu umut kap›s› olarak

gösteren her söz, bask› ve sömürü

düzenin de¤irmenine su tafl›makt›r,

bu düzenin devam›n› istemektir. 

Kim neyi propaganda ederse et-

sin, bu parlamento, geçmiflte em-

peryalist iflgalcileri ülkemizden

kovduktan sonra, ba¤›ms›zl›k ilan

eden parlamento de¤ildir. Köprü-

nün alt›ndan çok sular akm›fl, ba-

¤›ms›zl›k düflüncesi çoktan rafa kal-

d›r›lm›fl, ülkemiz yeniden emperya-

lizmin sömürü sisteminin bir parça-

s› haline getirilmifltir. 

Bu parlamento halk›n temsilcile-

rinin görev yapt›¤› bir parlamento

olmam›flt›r hiçbir zaman. Bu parla-

mento, sistemin sahibi olanlar›n ifl-

birlikçilerinin topland›¤›, koltukla-

r›nda tekellerin-tefeci tüccarlar›n-

toprak a¤alar›n›n-kapitalistlerin ya-

ni k›saca tüm sömürücü tak›m›n›n

temsilcilerinin oturdu¤u bir parla-

mento olmufltur. Ve bu parlamento-

da iktidara gelen tüm hükümetler,

sömürücülerin ç›karlar›n› gözetip

halk›n ç›karlar›n›n gözetilmedi¤i

programlar›na onay alm›fllard›r. 

Bir vakitler ba¤›ms›zl›¤›n ilan

edildi¤i bu parlamentoda, emperya-

lizme ba¤›ml›l›k yasalar› imzalan-

m›fl, ekonomik-askeri-politik olarak

emperyalizmin yeni-sömürgesi ol-

du¤umuz resmen ilan edilmifltir. 

‹flbirlikçi hükümetler IMF ile sa-

y›s›z anlaflma imzalam›flt›r. Ülke-

miz bu anlaflmalarla borç bata¤›na

gömülmüfltür. IMF anlaflmalar›na

onay veren bu parlementonun vekil-

leri Amerikan baflkanlar›n› da ayak-

ta alk›fllayacak kadar düflkünleflebil-

mifllerdir. 

Bu parlamentoda halk›n gerçek

öncüleri olan devrimcilerin idam

kararlar› onaylanm›fl ve yine bu par-

lamentoda baflta devrimciler olmak

üzere düzene muhalif tüm güçlere

yönelik bask›-iflkence yasalar› ç›ka-

r›lm›flt›r. 

Bu parlamento bizim de¤ildir!

Bu parlamento, emperyalizmin ve

onlar›n yerli iflbirlikçisi konumun-

daki Koçlar’›n, Sabanc›lar’›n, di¤er

holdinglerindir!.. Bu parlamentoya

kendisine solcu, sosyalist, komünist

diyen birileri de girse, bu parlamen-

tonun özü de¤iflmeyecektir. 

Düzen de¤iflmeden, varolan par-

lamento içinde “sol, sosyalist, ko-

münist” ünvanl› milletvekillerinin

yapaca¤› bir fley de olmayacakt›r.

Parlamenter yolla mevcut sistemin

de¤iflmeyece¤i aç›kt›r. Bunun aksi-

ni söyleyenler ya yalan söylüyordur

ya da en masum haliyle bofl hayalle-

rine ortak olacak birilerini ar›yor-

dur. ‹kisi de ayn› kap›ya ç›kar zaten. 

Dertlerimize derman olmayan,

insanca yaflama özlemlerimize ce-

vap vermeyen bir düzeni onaylama-

m›z›; “oy vermemizi” istiyorlar.

Hep egemenlerin kazand›¤› bir

oyunda taraf olmaya zorlan›yoruz.

Bu oyunun figüran› olamayaca¤›z. 

Seçimin çare olmad›¤›n›, geç-

miflteki 15 seçim göstermifltir. 

Ama çaresiz, çözümsüz de¤iliz...

Dertlerimizin, sorunlar›m›z›n

çözümü ba¤›ms›zl›k ve demokrasi

mücadelesini yükseltmek, bu do¤-

rultuda b›kmadan, usanmadan çal›fl-

makt›r. Bedelleri ne kadar a¤›r olur-

sa olsun, bunun baflka bir yolu yok-

tur. Baflka bir yolu oldu¤unu iddia

edenler do¤ru söylemiyorlar. 

Biz Haklar ve Özgürlükler Cep-

hesi olarak, ba¤›ms›z ve demokratik

bir Türkiye yarat›lmadan, parla-

mento yoluyla halk›m›z›n sorunlar›-

n›n çözülmeyece¤ini, parlamentoya

girenlerin bu sorunlar› çözmek için

de¤il, mevcut bask›-sömürü siste-

minin devam› için çal›flaca¤›n› söy-

lüyor, 22 Temmuz seçimlerini bu

nedenlerle protesto ediyoruz. Göre-

vimiz, bugüne kadar oldu¤u gibi,

ba¤›ms›z, özgür ve demokratik bir

ülke için mücadele etmek olacak.

Bunun bofl bir hayal olmad›¤›n› her-

kese er ya da geç gösterece¤iz. 

Seçim Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k

ve Demokrasi Mücadelesine Kat›l!

çaresiz, 

çözümsüz

de¤iliz

Bu aç›klama, Meclis önüne yürü-

yen HÖC’lüler taraf›ndan orada

okunacak aç›klamad›r. AKP iktida-

r›n›n korkuyla sald›rd›¤› gerçekler,

burada yaz›lanlard›r. Düflünce, ifa-

de özgürlü¤ü nutuklar› atan iktida-

r›n, aç›klanmas›n› zorbal›kla, flid-

det ve vahfletle engelledi¤i aç›kla-

maya yer veriyoruz. 

Görevimiz, bbugüne kkadar

oldu¤u ggibi, bba¤›ms›z, ööz-

gür ve ddemokratik bbir ül-

ke iiçin mmücadele eetmek

olacak. BBunun bbofl bbir ha-

yal oolmad›¤›n› hherkese eer

ya dda ggeç ggösterece¤iz.



Haklar ve Özgürlükler Cephesi

tüm ülkede yürüttü¤ü “Seçim Çare

De¤il, Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi

Mücadelesine Kat›l” kampanyas›

kapsam›nda, Ankara yürüyüflü ön-

cesinde ülkenin dört bir yan›nda dü-

zen partilerini teflhir eden faaliyetle-

rine devam etti.

*

Adana Adana Temel Haklar ve

fiakirpafla Temel Haklar baflkanlar›

fiemsettin Kalkan ile Mehmet B›l-

d›rc›n, 16 Temmuz’da Akdeniz

Radyo’da kat›ld›klar› programda,

seçimlerin çare olmad›¤›n› halka

anlatt›lar. Karfl›yaka, Yamaçl›, Yefli-

levler ve fiakirpafla mahallelerinde

11 Temmuz’da, “Seçim Çare De¤il,

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadele-

sine Kat›l, Ne ABD Ne AB Ba¤›m-

s›z Türkiye Mücadelesine Kat›l”

yaz›lamalar› yap›ld›. 

Antalya HÖC taraf›ndan, kentin

de¤iflik mahallelerinde yap›lacak

olan “Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi

Mücadelesi Seminerleri”, 17 Tem-

muz’da Alt›nova Sinan Mahalle-

si’nde bafllad›. Seminerde, seçimle-

rin niteli¤i, ülkemizin ba¤›ms›z ol-

mad›¤›, mücadele tarihi anlat›l›r-

ken, halklar›n direniflinin meflrulu-

¤una dikkat çekildi. ‹ki bölüm ola-

rak yap›lan seminerde, slayt göste-

rimleriyle Anadolu’nun mücadele

tarihi belgelendi. 

Ankara 14 Temmuz’da Yüksel

Caddesi’nde sokak tiyatrosu sergile-

yen HÖC’lüler, bildirilerle halka se-

çimlere de¤il, ba¤›ms›zl›k ve de-

mokrasi mücadelesine kat›l ça¤r›-

s›nda bulundular. Ayn› gün Ma-

mak’›n Ege Mahallesi pazar›nda da

yüzlerce bildiri da¤›t›m› yap›ld›. 

HÖC’lülerin Ankara’n›n emekçi-

lerine ulaflt›¤› yerlerden biri de Mut-

lu Mahallesi oldu. Pazar yerinde

toplu olarak bil-

diri da¤›tan

H Ö C ’ l ü l e r ,

700’den fazla in-

sana ulaflarak,

“‹flçiler, köylü-

ler, memurlar,

esnaflar, gençler,

kad›nlar, her

inanç ve milli-

yetten halk›m›z;

seçim çare de¤il,

ba¤›ms›z ve demokratik bir ülke için

mücadele edelim” dediler. HÖC’lü-

lerin bildiriler da¤›tt›¤› Hüseyinga-

zi’de ise, halk›n “oy verecek parti-

miz yok” demesi dikkat çekti.

Dikmen Temel Haklar ise, 15

Temmuz’da Mahzuni fierif Par-

k›’nda halk kürsüsü kurdu. Dernek

baflkan›n›n konuflmas›n›n ard›ndan,

“Bafl›n› De¤il Kuyru¤unu Veren

Kertenkeleler” adl› oyunun sergilen-

di¤i etkinlikte müzik dinletisi de

yap›l›rken, söz alan halktan insanla-

r›n düzen partilerini elefltirdikleri

görüldü. Öte yandan afifl yapan Ya-

sin Geyik ve Utku Aykar’›n gözalt›-

na al›nd›klar› ve “çevreyi kirlet-

mek”ten para cezas› kesildi¤i ö¤re-

nildi. 

Bursa Alt›parmak, Fomara, Hey-

kel, Çarflamba gibi merkezi yerlerde

afifller yap›l›p bildiriler da¤›t›l›rken,

Teleferik, Kapl›kaya, Mesken, Orta-

ba¤lar, Erikli, Esenevler, Ba¤laralt›,

Arabayata¤›, Yavuzselim, Hacivat,

Ç›narönü, Gülbahçe, Baflaran, Ba-

l›kl›, Vatan, Millet, Panay›r mahal-

lelerinde yayg›n bildiri da¤›t›m›,

yaz›lamalar yap›ld›. Polislerin bildi-

ri da¤›t›m›n› ve afifllemeleri engel-

lemeye çal›flt›klar› görülürken, halk

HÖC’lüleri ilgiyle karfl›lad›. Baz›

mahallelerde esnaflar, kad›nlar,

gençlerin hiçbir partiye güvenme-

dikleri fleklindeki konuflmalar›na ta-

n›k olunan fa-

aliyetlerde, me-

gafonlarla ko-

nuflmalar ger-

çeklefltirildi ve

“Ba¤›ms›zl›k ve

demokrasi mü-

cade-

lesine

kat›l!”

ça¤r›-

l a r ›

yap›l-

d›.

Bursa’da çal›flmalar›n› sürdüren

Grup Yar›n ise 13 Temmuz günü

düzenledi¤i aç›klamada, “Seçim

Çare De¤il” diyerek flark›lar›n›

emekçi halk için söyledi. Aç›klama-

y› yapan grup üyesi Deniz Balaban,

“Umut düzen partilerinde de¤ildir.

Umut bizdedir. Umut kendi elleri-

mizdedir” dedi. 

Grup Yar›n, 14 Temmuz’da ise,

Gemlik’in Yunus Emre Park›’nda

aç›klama yaparak flark›lar›n› söyle-

meye devam etti. Polisin aç›klama

yapt›rmama, eylem s›ras›nda engel-

leme tavr›na ra¤men gerçeklefltiri-

len eylemde Grup Yar›n, “Seçim

Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k Demokrasi

Mücadelesine Kat›l” ça¤r›s› yapt›. 

Gemlik HÖC üyeleri de, “sand›-

¤a gitme, oy verme” ça¤r›s›n›, pazar

yerlerinde, mahallelerde, Karacaali

ve Müflküle köylerinde binlerce bil-

diri ve konuflmalarla, kufllamalar,

pullamalar, Eflref Dinçer, Hamidiye

mahalleleri, Dereboyu Caddesi’ne

yapt›klar› afifllemelerle halka ulafl-

t›rmaya devam ettiler. 

Hatay 17 Temmuz günü, afiflle-

me yapan ‹brahim Arslanhan ve Bi-

ran Tanr›verdi, önce, kendini billbo-

ardlardan sorumlu flirket elemanlar›

olarak tan›tan kiflilerin müdahalesi-

ne maruz kald›, ard›ndan polisler ta-

raf›ndan gözalt›na al›nd›lar. 

Manisa 13-14 Temmuz günlerin-
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Düzen Partilerinin Yalanlar›n›n, 
Seçim Oyununun Karfl›s›nda HÖC Var
Seçim Çare De¤il, Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadelesine Kat›l

SSAALL‹‹HHLL‹‹
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de Akhisar ‹lçesi’nde HÖC’lüler

afifl ve bildirileri da¤›t›m›n›, Yelde-

¤irmeni, Efendi mahallelerinde ger-

çeklefltirirken, birçok yerde de yaz›-

lamalar yap›ld›. 

“Seçim Çare De¤ildir! Ba¤›m-

s›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine

Kat›l!” ça¤r›s›n›n halka ulaflt›r›ld›¤›

yerlerden biri de Salihli oldu. Toplu

olarak bildiri da¤›tan HÖC’lüler

Kent Meydan›’na geldiklerinde bu-

rada yapt›klar› aç›klama ile, 22

Temmuz’da sand›ktan ne ç›karsa

ç›ks›n, halk›n sorunlar›n›n çözülme-

yece¤ini, çözümün devrimde oldu-

¤unu söylediler. Aç›klaman›n ard›n-

dan bildiri da¤›t›m›na devam edildi.

Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda yafll›s›,

genci halk›n ilgisiyle karfl›lanan

HÖC’lüler, minibüslerde, kahveler-

de konuflmalar yapt›lar. Bu konufl-

malara kat›lan 83 yafl›ndaki bir “de-

de”, Kurtulufl Savafl› y›llar›n› anla-

tarak, CHP’nin eski CHP olmad›¤›-

n› belirtti ve HÖC’lülere dönerek,

“vatan için çal›fl›yorsan›z, size de

kolay gelsin!” dedi. 

Mersin Kampanya çal›flmalar›

aral›ks›z sürerken, binlerce afifl cad-

de ve sokaklara as›ld›, binlerce bil-

diri halka ulaflt›r›ld›. Kap› kap› do-

laflan HÖC’lüler, seçimlerin hiçbir

sorunu çözemeyece¤ini, tüm düzen

partilerinin ABD’nin ve IMF’nin

boyunduru¤unda oldu¤unu, çözü-

mün ba¤›ms›zl›k, demokrasi müca-

delesine kat›l›p halk›n iktidar›n›

kurmaktan geçti¤ini anlatt›lar. De-

mirtafl Mahallesi’nde ise çok say›da

yere yaz›lamalar yap›ld›. 

‹stanbul Emekçi mahallelerinde,

‹stiklal, Kad›köy, Bak›rköy gibi

merkezi yerlerde bildiriler, afifllerle

halka ulaflan HÖC’lüler, emekçi

halk›n yo¤un ilgisi ile karfl›laflt›lar.

Gerçeklerin, HÖC’lülerin söyledik-

leri oldu¤unu gören halk›n düzen

partilerine lanetler ya¤d›rmas› nere-

deyse tüm mahallelerde karfl›lafl›lan

bir durumdu. 

Grup Yorum ise, “‹stemez Vaat

Etmeyin Cenneti Bize Dünya Cen-

net Olacak Ellerimizle” demeye de-

vam etti. 14 Temmuz’da bu kez Ba-

k›rköy Meydan›’nda aç›klama ya-

pan Grup Yorum üyelerine, TAYAD

ve Behiç Aflc› da destek verdi. 

Yap›lan aç›klamada Grup Yorum

ad›na konuflan ‹nan Alt›n, “seçimle-

rin bize bahfledemedi¤i ve bahflet-

meyece¤i mutlulu¤u getirecek kud-

rete sahibiz. Ba¤›ms›zl›¤› ve de-

mokrasiyi isteyen bir mücadele, bi-

zim kurtuluflumuzu müjdeleyecek-

tir. Yeryüzü as›l o zaman yaflan›l›r

olacak, vatan›m›z o zaman cennet

vatan olacakt›r” dedi. Aç›klaman›n

ard›ndan türküler söylenerek halay

çekildi. 

HÖC’lüler sadece bildiriler, afifl-

lerle ulaflm›yorlar halka. Düzenle-

dikleri toplant›lar ile de, halk› sürece

kat›yor, tart›fl›yor, tart›flt›r›yorlar. Bu

toplant›lardan biri de 12 Temmuz’da

Okmeydan› Sibel Yalç›n Direnifl Par-

k›’nda gerçeklefltirildi.

‹dil Tiyatro Atölyesi’nin seçim-

lerle ilgili tiyatro gösteriminin ard›n-

dan bafllayan toplant›da, Musa Ayka-

nat, Özgür Türk ve Hakan Kuflbeygi

konuflma yapt›lar ve “Seçimlerle de-

mokrasinin var oldu¤unu gösterme-

ye çal›fl›yorlar ama bu ülkede de-

mokrasi yoktur. ‹ktidar emperyaliz-

min IMF’nin ufla¤›d›r. Mad›mak’ta,

Sivas’ta, 19 Aral›k’ta katliam yapan

düzen partilerine oy vermeyin, çözü-

münüzü sand›kta aramay›n. Çözüm

Demokratik Halk ‹ktidar›’nda ba-

¤›ms›zl›k mücadelesindedir” dediler. 

250 kiflinin kat›ld›¤› toplant›da

halktan insanlar›n sorular›, dile ge-

tirdikleri düflünceleri ile canl› bir

tart›flma ortam› yarat›l›rken, son

olarak Grup Yorum Korosu türküle-

rini seslendirdi. 

‹zmir HÖC’lülerin kampanyay›

yo¤un olarak sürdürdü¤ü yerlerden

biri de ‹zmir’di. 11 Temmuz günü

megafonlarla konuflmalar yaparak

Kemeralt› ve Karfl›yaka Çarfl›’s›nda

2 bin bildiri da¤›tan HÖC’lüler, An-

kara yürüyüflü için de ça¤r›lar yapt›.

HÖC’lüler 14 Temmuz’da da

düzenledikleri aç›klamada, 16 Tem-

muz’da Ankara’da olacaklar›n› be-

lirttiler. “Seçim Çare De¤il! Ba¤›m-

s›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine

Kat›l!” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde

aç›klamay› okuyan Nurhan Y›lmaz,

düzen partilerinin vaatlerine de¤i-

nerek, “hiçbir seçim ülkemizdeki

yoksullu¤u, adaletsizli¤i, halk›m›z›n

yaflad›¤› ac›lar› de¤ifltiremez” dedi. 

Samsun 13 Temmuz günü, 100

Y›l Bulvar›’nda kampanya bildirile-

rini halka ulaflt›ran HÖC üyeleri, ar-

d›ndan Cuma Pazar›’na bildiri da¤›-

t›m›n› sürdürdüler. Adalet, Fevzi

Çakmak ‹lyasköy, Yenido¤an ve

Hürriyet mahalleleri ile Gebi Cad-

desi, Cumartesi Pazar›, Anneler

Park›’nda ise pullama ve kufllama-

lar yap›ld›. 

Öte yandan afiflleme yapan HÖC

üyesi Hasan To¤an’a “para cezas›”

kesen polis, HÖC’ün yalanlar›, al-

datmalar› teflhir eden, gerçek kurtu-

luflun yolunu gösteren ça¤r›lar›n

halka ulaflmas›n› engellemeye çal›fl-

t›. Ancak her fleye ra¤men afifller,

bildiriler, kufllamalar gerçe¤i tafl›-

maya devam etti.

Trabzon Seçim kampanyas› çer-

çevesinde yüzlerce pul yap›flt›r›ld›,

bildiri da¤›t›ld›; kufllama ve afiflle-

me yap›ld›. Yerel Özgür Karade-

niz’in Sesi Gazetesi ile de destekle-

nen kampanya boyunca halka san-

d›¤a gitmeme, aldanmama ça¤r›s›

ulaflt›r›l›rken, halk›n olumlu tepki-

leri dikkat çekti.

Uflak Kent merkezine ve Küçük-

çarfl› mevkiine afifl, pullama ve kufl-

lamalar yapan HÖC’lüler birçok

11 MMAAYYIISS MMAAHHAALLLLEESS‹‹

MMEERRSS‹‹NN
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mahallede de binlerce bildiri da¤›ta-

rak halka düzen partilerinin gerçek

yüzünü anlatt›lar. 18 Temmuz’da

ise Uflak Gençlik Derne¤i'nde, "Se-

çim Çare De¤il, Ba¤›ms›zl›k ve De-

mokrasi Mücadelesine Kat›l!" ad›y-

la panel düzenlendi.

Zonguldak Madenci kentinde de

afifl, bildiri, pullama ve kufllamalar-

la süren kampanyada, polisin

HÖC’lülerin ard›ndan, ça¤r›n›n hal-

ka ulaflmamas› için afiflleri sökme

seferberli¤i yapmas› dikkat çekti. 

Trakya Haklar ve Özgürlükler

Cephesi, halka dayat›lan “seçim”

oyununa karfl›, “Seçim Çare De¤il

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadele-

sine Kat›l” ça¤r›s›n› Trakya bölge-

sinde de yükseltti. 11 Temmuz’da

K›rklareli’nin Lüleburgaz ‹lçesi’n-

de kufllama, pullama ve bildiriler

da¤›t›l›rken, 12 Temmuz’da Edirne

merkezi, K›y›k ve Erzincanl›lar Ma-

hallesi’nde afifl, kufllama, pullama

ve bildirilerle halka ulafl›ld›. Halkla

sohbetler yapan HÖC’lüler, düzen

partilere olan tepkiye tan›k olurken,

“hiçbir partiye güvenmiyoruz” di-

yenlerin çoklu¤u dikkat çekiciydi.

13 Temmuz günü ise Babaeski

merkezde yap›lan bildiri da¤›t›m›

s›ras›nda, gerçeklerden korkan polis

Bülent Uluada, Onur Atl›türk, De-

niz Engür’ü bir süre gözalt›na ald›.

Düzen Partilerinin Halk› 
Aldatmas›na ‹zin Yok!

HÖC’lülerin seçime yönelik fa-

aliyetlerinden biri de, düzen partile-

rinin emekçi mahallelerinde halk›

aldatmas›na engel olmak için, ma-

halleye sokmamak, kovmakt›.

‹stanbul ‹‹kkiitteellllii Atatürk Mahale-

si’nde Saadet Partisi’ne ait ses arac›

9 ve 14 Temmuz günlerinde iki kez

tafllan›p kovuldular. HÖC’lüler ey-

lem s›ras›nda halka yönelik konufl-

malar yaparak düzen partilerini tefl-

hir ettiler. 

‹stanbul 11 MMaayy››ss MMaahhaalllleessii’nde

CHP’liler 12 Temmuz günü

HÖC’lüler taraf›ndan protesto edil-

di. Miting düzenleyen CHP Millet-

vekili Aday› fiinasi Öktem’in ko-

nuflmas› s›ras›nda “Seçim Çare De-

¤il Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mü-

cadelesine Kat›l” pankart› açan

HÖC’lüler, “Faflist CHP 1 Ma-

y›s’tan Defol! Ne Seçim Ne Meclis,

Tek Yol Devrim” sloganlar› att›lar.

CHP’liler mahalleyi terketmek zo-

runda kald›. 

Adana’n›n fifiaakkiirrppaaflflaa Mahalle-

si’nin bugüne kadar hiçbir sorunuy-

la ilgilenmeyen, seçimde hat›rlayan

CHP milletvekili adaylar›, esnaflara

yönelik çal›flmalar› esnas›nda

HÖC’lüler taraf›ndan teflhir edildi.

14 Temmuz günü esnaflar› dolaflan

4 milletvekili aday› HÖC’lülerin ve

halk›n öfkesiyle karfl›laflt›. HÖC’lü-

ler bir yandan bildiriler da¤›t›rken,

CHP’yi teflhir eden konuflmalar

yapt›lar. Halk›n CHP bildirilerini

y›rtt›klar›, “bugüne kadar nerdeydi-

niz? 5 sene içinde bir sefer aç m›s›-

n›z, tok musunuz diye sormad›n›z,

flimdi oy istemeye geldiniz” diyerek

tepki gösterdikleri görülürken,

CHP’liler ise çaresizlik içinde faflist

yüzlerini, HÖC’lüleri “provokatör”

diye niteleyerek gösterdiler. 

Bursa’n›n ‹znik ‹lçesi’ne ba¤l›

MMüüflflkküüllee Köyü’nde AKP milletve-

kili aday›, köyün kad›nlar› taraf›n-

dan tafllarla kovaland›, benzeri tep-

kilerin Boyal› ve Çiçekli köylerinde

de yafland›¤› ö¤renildi. 

‹zmir’in DDoo¤¤aannççaayy Köyü’ne bil-

diri da¤›tmak üzere gelen CHP’li-

ler, 10 Temmuz günü köy halk› ve

HÖC’lüler taraf›ndan kovuldu.

Manisa-AAkkhhiissaarr’’ddaa MHP seçim

otobüsleri, HÖC’lülerin de içinde

oldu¤u halk taraf›ndan taflland›.

*

Susurlukçu A¤ar’›n 
Partisine Bomba

Cephe, düzen partilerine yönelik

devrimci fliddet eylemleriye faflist

partilerin gerçek yüzünü teflhir et-

meye devame diyor.

Dergimize yap›lan bir üstlenme-

ye göre; 18 Temmuz günü Avc›lar

Deniz Köflker Mahallesi’nde bulu-

nan Demokrat Parti binas› bombala-

narak tahrip edildi. Üstlenmede;

“Y›llard›r halka açl›¤›, susuzlu¤u,

adaletsizli¤i, iflsizli¤i reva gören

partiler seçim oyunuyla aldatmaya

devam ediyorlar. ‹zin vermeyece-

¤iz” denildi. 

BA⁄IMSIZLIK ve DEMOKRAS‹ fiENL‹KLER‹
‹stanbul’un mahallelerinde ba¤›ms›zl›k ve demokrasi flenlikleri düzenlendi.

13 Temmuz’da ‹kiteli Atatürk Mahallesi’nde yap›lan flenli¤in aç›l›fl konufl-

mas›nda halk ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine kat›lmaya ça¤r›l›rken,

‹dil Tiyatro Grubu, seçimlerle ilgili bir oyun sergiledi, Grup Yorum korusu da

marfllar ve türkülerle kitleyi coflturdu.

Sinevizyon gösteriminin ard›ndan konuflan Musa Aykanat ve Nurzet Günel,

seçimlerin düzen partilerinin halka aldatma, sömürü ve zulüm düzenlerini sür-

dürme arac› oldu¤unu belirttiler. 600 kiflinin kat›ld›¤› flenlikte alana, “Seçim

Çare De¤il, Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Mücadelesine Kat›l, Ne ABD Ne AB Ba-

¤›ms›z Türkiye Mücadelesine Kat›l” yaz›-

l› iki ayr› pankart as›ld›.

11 Temmuz günü Ümraniye 1 May›s

Mahallesi’nde, fiükrü Sar›tafl Park›’nda

ise 200 kifli biraraya geldi. Anadolu Temel

Haklar Derne¤i taraf›ndan düzenlenen et-

kinlikte tiyatro gösteriminin ard›ndan Te-

mel Haklar Federasyonu ad›na konuflan

Gülizar Özbolat, “Verilen oylar hükümet-

lerin soygunlar›na, yoksullu¤umuza, yap›-

lan katliamlarad›r; ortak olmayal›m” dedi. 

‹‹KK‹‹TTEELLLL‹‹



Oligarflinin ordusu ve polisi,

DTP’nin destekledi¤i ‘Bin Umut’

adaylar›n›n sand›ktan ç›kmas›n› en-

gellemek için faaliyetlerini yo¤un-

laflt›rd›. 

6 Elaz›¤ Aday› Hasan Esen'in

seçim arac›na silahl› sald›r› gerçek-

lefltirildi. 

6 Hakkari’nin Çukurca ‹lçesi'ne

ba¤l› Köprülü (Geman) Köyü'ndeki

korucular, karakol komutan› tara-

f›ndan, 'bu köyden ba¤›ms›zlara oy

ç›karsa, köyü yakar›z' fleklinde teh-

dit edildi.

6 Mardin Emniyet Müdürlü¤ü

Terörle Mücadele fiubesi polisleri,

Mardin Ba¤›ms›z Milletvekili Ada-

y› Emine Ayna’n›n seçim arac›n›,

‘mor renginin propagandas›n› yapt›-

¤›’ gerekçesiyle ba¤lad›. 

6 Diyarbak›r’da ba¤›ms›z aday-

lar›n ‹stasyon Meydan›’nda düzen-

lemek istedi¤i miting için valili¤e

yap›lan baflvuru, “siyasi partilerin

20 dakika konuflma süresi” oldu¤u

gerekçesiyle reddedildi. 

6 “Bin Umut” fi›rnak Aday› Ha-

sip Kaplan’›n Güçlükonak ve köy-

lerini ziyaretinin ard›ndan Güçlüko-

nak Karakol Komutan› Yusuf Bafl-

çavufl “Bin Umut” adaylar›na oy

verilmemesi yönünde tehdit ve tel-

kinlerde bulundu. Karakola ça¤r›lan

baz› köylüler Hasip Kaplan’› des-

tekledikleri, yemek verdikleri için

tehdit edilip dövüldüler... 

“Gerillaya yatakl›k ettin” diye

tutuklayan devlet, flimdi de ba¤›m-

s›z adaya “yatakl›k” suçu icat etti!

6 Siirt’in Eruh ve Pervari ilçele-

ri jandarma komutanl›¤›na ba¤l› as-

kerler köylere giderek, “hangi parti-

ye verirseniz verin, bir tek ba¤›ms›z

aday Özçelik’e oy vermeyin. Özçe-

lik’e oy ç›kmas› halinde bizim mu-

amelemiz de ona göre olacakt›r”

fleklinde tehditlerde bulundular.

Kurtalan ‹lçesi’nde ise askerlerin,

ba¤›ms›z adaya oy vermeyin, “oyla-

r›n›z› CHP ya da MHP’ye verin”

dedikleri belirtiliyor.

6Ardahan’›n Göle ‹lçesi’ne ba¤-

l› Köprülü Beldesi’ne bask›n düzen-

leyen jandarma, “Bin Umut” Aday›

Mehmet Yavuz Y›lmaz’›n afifllerini

asan gençlerin listesini almak istedi.

Halk›n tepki gösterdi¤i olayda, jan-

darmalar “bu adama oy vermeyecek-

siniz” tehdidinde bulundu.

6 Ankara’da “Bin Umut” 2.

Bölge Aday› S›rr› Kelefl’in seçim

bürosu çok say›da sivil ve resmi po-

lis taraf›ndan bas›ld›. 

6 ‹zmir’de Levent Tüzel’in

afifllerini asan gruba polis biber ga-

z›yla müdahale etti. Coplarla dövü-

lerek gözalt›na al›nan 9 kifli aras›n-

da EMEP MYK Üyesi fievket Ak-

yol, ‹zmir il yöneticisi Nedim

Üçüncü, Emek Gençli¤i merkez yö-

neticileri Cemil Demirhan ve Erdal

‹mrek’in de bulundu¤u ö¤renildi. 

6 Bursa’da ise afifl asanlar polis

taraf›ndan “flimdi buraya 500 kifli

ça¤›r›r›m” diye, linçle tehdit edildi.

6 K›z›ltepe Savc›l›¤›, “Bin

Umut” Mardin Aday› Ahmet Türk

hakk›nda, seçim bürosu aç›l›fl›nda

Kürtçe konufltu¤u için befl ayr› so-

ruflturma bafllatt›. Siirt’te ise, “Bin

Umut” mitingine kat›lan sanatç›lar

Kürtçe konufltuklar›, flark› söyledik-

leri için gözalt›na al›nd›lar.

6 Çukurca ‹lçesi’ne ba¤l› Köp-

rülü Jandarma Karakolu’na ça¤r›lan

60 yafl›ndaki Süleyman Demir,

karakolda kendisine, Ba¤›ms›z

Aday Sebahattin Suva¤c›’y› destek-

ledi¤i için, kafas›na may›n ba¤lana-

rak ve a¤z›na fünye konularak ifl-

kence yap›ld›¤›n› aç›klad›.

Gündem Gazetesi’nin yay›n› bir kez durduruldu. Gündem’e 12 Tem-

muz tarihli say›s›nda yer alan 'Batman'›n mesaj›: Gerillay› sahiplenin' bafl-

l›kl› haberden dolay› 15 günlük yay›n durdurma cezas› verildi.

Daha önce 30 ve 15 günlük olmak üzere 2 defa yay›n durdurma cezas›

verilen Gündem'in ard›ndan yay›n hayat›na bafllayan Güncel ise yay›n›n› an-

cak üç gün sürdürebildi. Güncel’e de 16 Temmuz’da “Gündem’in devam›

oldu¤u” gerekçesi ile 28 Temmuz’a kadar yay›n durdurma cezas› verildi.

Kapatma karar›, Gündem Genel Yay›n Yönetmeni Yüksel Genç, tara-

f›ndan k›nan›rken, cezan›n bas›n özgürlü¤ü ihlali oldu¤unu belirtti. Gaze-

telerinin yay›na bafllad›¤›ndan beri sürekli birileri taraf›ndan hedef haline

getirildi¤ini hat›rlatan Genç, “Gazetemizin seçim kampanyalar›n›n son

haftas›na girildi¤i bir dönemde kapat›lmas›n› anlaml› buluyoruz. Bir kez

daha görüldü ki, Kürtler’in böylesi bir süreçte sesi k›s›lmak isteniyor. fiim-

diye kadar susmad›¤›m›z gibi, bundan sonra da susmayaca¤›z” dedi. 

Oligarflinin ‘demokrasi anlay›fl›’
‘Ba¤›ms›za Oy Ç›karsa Köyünüzü Yakar›z’

Ülkemizde demokrasi bir

oyundur, ama bu oyun bile

sürdürülemiyor. Kürt halk›na,

sen sadece benim gösterdi¤im

adaylara oy verebilirsin,

Kürtlü¤ünü inkar edenleri

meclise gönderebilirsin deni-

liyor. Oligarfli, Kürt’e sand›k-

ta dahi tahammül edemiyor...

Kürt’ün Sesini 
K›smak ‹çin 

Her Yol Mübah
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AKP’nin “demokratl›¤›” için,

ka¤›t üstünde yaz›lanlara, AKP’nin

uygulamaya hiçbir zaman niyetinin

olmad›¤› AB’ye uyum yasalar›na

de¤il, elefltiren halk karfl›s›ndaki

tavr›na bak›n. 

AKP yöneticileri karfl›s›nda es

kaza elefltiren herhangi birinin kar-

fl›laflaca¤› tav›r bellidir; azarlana-

cak, f›rça yiyecektir. E¤er AKP yö-

neticilerinin “siniri” geçmemiflse

ard›ndan gözalt›na al›n›p, tutukla-

nacakt›r. Bu örnekler bbiirr ddee¤¤iill,, bbeeflfl

ddee¤¤iill...... ve bunu yapan ssaaddeeccee Tay-

yip Erdo¤an da de¤il. 

Geçti¤imiz hafta içinde bunlara

yeni örnekler de eklendi. Halk› f›r-

çalaman›n, halka ve elefltiriye ta-

hammülsüzlü¤ün yeni örneklerini

sergileyenler, TBMM Baflkan› Bü-

lent Ar›nç ve Sa¤l›k Bakan› Recep

Akda¤’d›. Yine geçen haftadan bafl-

ka örnekler de vard›. 

–– BBaall››kkeessiirr’’iinn BBaall››kkll›› KKööyyüü’’nn--

ddee AKP’nin 5 y›ll›k iktidar›n› elefl-

tiren köylülerin evleri mühürlendi. 

–– EErrzzuurruumm’’uunn OOllttuu ‹‹llççeessii’’nnddee

Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤, kahve-

nin önünden geçti¤i s›rada yerinden

kalkmayan üniversiteli genç tutuk-

land›. 

–– GGeebbzzee’’ddee bir kahvehanede

AKP’lilere “oturun çay›m›z› için,

ama siyaset konuflmay›n” deniyor.

AKP’liler biraz sonra “olay” mahal-

line dönüp ssiillaahh s›k›yorlar. 

–– VVee BBüülleenntt AArr››nnçç;; MMaanniissaa’’nn››nn

(yani kendi flehrinin) Sar›göl ‹lçe-

si’ne ba¤l› Ba¤l›ca Köyü’nde kat›l-

d›¤› bir törende, kendisini, “çiftçiyi

öldürdünüz...” diye elefltiren 70 ya-

fl›ndaki Mehmet Bo¤a adl› çiftçiyi

azarlad›. 

Köylünün ne kötü niyetlili¤i kal-

d›, ne terbiyesizli¤i, ne sayg›s›zl›-

¤›... Halk› nas›l gördü¤ünü ise, ora-

da bulunan birine hitaben söyledi¤i

“bunlar›n kulaklar›n› çekin, çeke-

mezseniz, bana söyleyin, icab›na

bakar›m” sözleriyle ortaya koyu-

yordu. 

O koskoca TBMM baflkan›yd›.

Reayadan biri nas›l olur onu eleflti-

rebilirdi... Onun karfl›s›ndakiler an-

cak o ““iizziinn vveerriirrssee kkoonnuuflflaabbiilliirr””di...

Zaten o meclisi yönetirken de öyle

yap›yordu. O llüüttffeettmmeeddeenn kimse

konuflamazd›... 

Bal›kl› Köyü’nde köylüler neler

sormufl AKP’lilere, bak›n;

“Dokunulmazl›klar› niye kald›r-

m›yorsunuz?”, “PETK‹M’i yaban-

c›lara neden satt›n›z?”, “Baflbakan

Erdo¤an’›n o¤lu 2.5 milyon dolara

nas›l gemi alabildi?”...

‹flte bu sorulara tahammül ede-

memifl AKP’liler. 

Peki Erzurum’un Oltu ‹lçesi’nde

tutuklanan genç, Bakan Akda¤’a

neden elini uzatmam›flt›: “Ben ikti-

dar olup da bu vatana ve millete

faydas› olmayanlar›n elini s›kmam”

demiflti genç. O kadar. 

Bakan Akda¤, bu cevap karfl›s›n-

da hezeyan içinde “sen bana vatan

haini mi demek istiyorsun. Vatan

haini sensin. Senin anan vatan hai-

ni, baban vatan haini” diye say›kl›-

yordu... 

Herkesi, an›nda, kan›ts›z, belge-

siz, bilgisiz, terörist diye, marjinal

diye, vatan haini diye suçlamaya

haz›rd›rlar hep. Çünkü, terörist, va-

tan haini say›lmak için

AKP’yi elefltirmifl ol-

mak yeter!!!

Kafa yap›lar› aynen

bu iflte. 

Yaz›k ki ““ttiizz vvuurruunn

kkeelllleessiinnii”” deme yetkisi-

ne sahip de¤iller. E¤er

özendikleri Osmanl› ha-

nedan› gibi bir yetkiye

sahip olsalard›, “anan›

al da git” yerine, “icab›-

na bakar›z” yerine, “tiz

vurun kellesini” diye-

ceklerinden hiç kimse-

nin kuflkusu olmas›n. 

Keyfi yönetime al›flanlar hhaakk

hhuukkuukk sözlerinden hiç hofllanmaz-

lar. Hak hukuk kelimelerini bile du-

yunca tüyleri ürperir. Yine mi hak

hukuk derler içlerinden... Oysa yö-

netenlerle “kkuullllaarr” aras›nda elbette

bir fark olmal› ve elbette kullar, yö-

netenler karfl›s›nda itirazs›z, isyan-

s›z boyun e¤meli... Tayyipler’in,

Ar›nçlar’›n tahammülsüzlü¤ünün

kayna¤›nda iflte bu zihniyet vard›r. 

Bu zihniyeti, devrimciler, vatan-

severler karfl›s›nda daha pervas›zca

gösterirler. Beyaz›t’taki polis terö-

rü, Ankara’da ba¤›ms›zl›k talebini

dile getirmek isteyen gençli¤e karfl›

uygulad›klar› terör, Diyarbak›r’da

çocuklar› kurflunlayan terör, son

olarak bar›flç›l yasal bir gösteri için

Ankara’ya gelmifl bulunan HÖC’lü-

lere karfl› uygulanan vahflet,

AKP’nin halka, muhalif tüm kesim-

lere “tepeden” bakan, muhalif her-

kesi eezziillmmeessii,, ssiinnddiirriillmmeessii gereken

kesimler olarak gören zihniyetinin

tezahürüdür. 

AKP iflte bu. Demokrasinin dd’si-

ne, elefltirinin ee’sine tahammülü

yok... Böyle bir partiyi “demokrat”

diye pazarlamak, bu zihniyeti pa-

zarlamak, sahiplenmek de¤il mi!

Say›: 114 15AKP

AKP’nin 
‘Anan› da al git’

Demokrasisi!
Beyaz›t’tan Yüksel Caddesi’ne;
bu AKP polisinin kaç›nc› mey-
dan terörü?

Tayyip’den Ar›nç’a, AKP yöneti-
cilerinin, tek “suç”lar› elefltir-
mek olan insanlar› azarlay›p f›r-

çalamalar› kaç›nc› kezdir yaflan›yor?

Ve heyhat!  Kimileri bize böyle
bir partiyi, ‘demokrat’ diye pa-
zarlamaya çal›fl›yor!!



Bu ba¤›ms›zl›k ne kadar güzel

bir fleymifl, ne kadar matah bir fley-

mifl. Yaz›k ki, Türkiye halklar›n›n

tek ve öncelikli ihtiyac›n›n bu oldu-

¤u görülememifl bugüne kadar. 

Demek bugüne kadar hep bofla

kürek çekilmifl. Bofluna bunca parti-

ler, örgütler kurulmaya çal›fl›lm›fl.

“Ba¤›ms›z” olarak da bu düzen için-

de ne çok fley yap›labilirmifl!!!

‹nsanlar›n kendilerini “disiplin”

alt›na sokmas›, birtak›m örgütsel ya-

p›lar, yani hiyerarfliler oluflturmas›

da boflunaym›fl; “birey” olarak da

oligarflinin parlamentosuna girip, or-

tal›¤› darma duman etmek, ezberleri

bozmak ve “birçok fleyi de¤ifltir-

mek” mümkünmüfl!

Yaz›k geçen y›llara!.. diyor Bas-

k›n Oran ve Oran’›n “ba¤›ms›zl›-

¤›”n› teorilefltiren müritleri... 

Mesele, seçim tavr› 
meselesi olmaktan ç›km›flt›r
Baz›lar› dürüstçe diyorlar ki;

böyle bir mecliste, yüzlerce parla-

menteri olan bir muhalefet partisinin

bile neredeyse hiçbir etkisi olamaz-

ken, bir tek ba¤›ms›z›n bir etkisinin

olmayaca¤›n› biliyorum, ama buna

ra¤men oyum Bask›n Oran’a..

Bu bir tercihtir. Elefltirsek de

sayg› gösteririz. Çünkü ba¤›ms›zl›-

¤a, örgütsüzlü¤e methiye yapma-

dan, mevcut konjonktürde kendisi

için en uygun aday›n ba¤›ms›z aday-

lar olaca¤›n› söyleyip tavr›n› belirli-

yor. Fakat baz›lar› aç›s›ndan sorun,

bir seçim tavr›, takti¤i olmaktan ç›k-

m›fl, bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn,, öörrggüüttssüüzzllüü¤¤üünn

mmeetthhiiyyeessiinnee dönüflmüfltür.

BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤aa mmeetthhiiyyee vvee öörrggüütt

ddüüflflüünncceessiinnee ddüüflflmmaannll››kk,, Bask›n

Oran’›n burjuva medyadaki röpor-

tajlar›nda bafllam›flt›r. Bunlara daha

önce de¤inmifl bulundu¤umuz için

tekrar etmeyece¤iz. Fakat Radi-

kal’den Birgün’e çeflitli yay›n or-

ganlar›n›n köflelerinde son derece

tehlikeli ve vahim bir anlay›fl, zarar-

l› bir kültür, “sol” ad›na yaz›l›p sa-

vunulmaya bafllanm›flt›r. 

Mesela Radikal’de biri flöyle ya-

z›yor: “Ba¤›ms›z adaylar, alternatif

bir sol kültürü yaratmak için bir

bafllang›ç noktas›...". Devam edip

diyor ki; "Adaylar içimizden birile-

ridir; eflitlerimizdir.... hiyerarflik bir

iliflki üretmememiz gerek. Onlar bi-

zim için 'n'aber lan köftehor'dur.”

“N'aber lan köftehor'” kültürünü

aalltteerrnnaattiiff bbiirr ssooll kküüllttüürr olarak sun-

mak, cüretli bir aymazl›k ve

“sol”dan görünerek solun alt›n›

oyan, içini boflaltan bir sinsiliktir. 

Bir Birgün yazar› da flunlar› yaz›-

yor:

"Ba¤›ms›z adaylar bana göre

flimdiden kazand›. Türkiye insan›,

kad›n› ve erke¤iyle seçilme hakk› ol-

du¤unu ö¤rendi. Yani 'ben parti li-

derlerine yaranmadan, parti oligar-

flisine dahil olmadan sözümü söyle-

yebilirimi' ö¤rendi. 

(...) Onun için buradan ilan edi-

yorum ki, Bask›n hocadan, seks iflçi-

si Ayfle Tükrükçü'ye kadar tüm ba-

¤›ms›z adaylar bu seçimin galibi-

dir." (Cemil Ertem, 8 Temmuz)

Demek ki, Türkiye insan› seçil-

me hakk›n›n yeni fark›na vard›! Bi-

reycili¤i, örgütsüzlü¤ü, ba¤›ms›zl›¤›

meflrulaflt›rmak ad›na, bu ne aymaz-

l›k ve sorumsuzluktur. Halka önerdi-

¤iniz, örgütlü olmak, partili iktidar

mücadelesi vermek de¤il de, “birey”

olarak seçilme peflinde koflmak m›-

d›r?

Hürriyet yazar› Do¤an H›zlan da

Birgün yazar›yla neredeyse ayn›

fleyleri yaz›yor: “Bence meclise gi-

rip girmemek önemli de¤il, önemli

olan bir ba¤›ms›zl›k gelene¤inin

bafllamas›.” (18 Temmuz 2007,

Hürriyet)

Ba¤›ms›zl›k gelene¤inin baflla-

mas›ndan kim hoflnut olur, kim ka-

zan›r? 

Mesele seçime “ba¤›ms›z” aday

olarak girmekte de¤ildir. DTP’li

adaylar da “ba¤›ms›zd›r” ve fakat

onlar örgütlüdürler. Seçimlere ba-

¤›ms›z girmeleri örgütsüzlü¤ü, par-

tisizli¤i savunmalar›n›n sonucu de-

¤ildir. 

Bask›n Oran’da ve onun destek-

leyicilerinde farkl› olan ba¤›ms›zl›¤›

teorilefltirmeleridir. 

BBuurraaddaa ssoorruunn bbiirr ““sseeççiimm ttaavv--

rr››””,, ““sseeççiimm ttaakkttii¤¤ii”” mmeesseelleessii ddee¤¤iill--

ddiirr.. Burada sorun, örgütsüzlü¤ün,

ba¤›ms›zl›¤›n fetifllefltirilmesi ve

meflrulaflt›r›lmas›d›r. 12 Eylül’ün

““öörrggüütt ffoobbiissii””, ““öörrggüütt ddüüflflmmaannll››--

¤¤››””,, flimdi yeni bir zeminde yeniden

üretilmektedir. Ve burjuvazi durum-

dan çok memnundur. 

Çok söylenmifl, çok yaz›lm›flt›r.

Ancak hiç söylenmemifl, hiç yaz›l-

mam›fl gibi davran›l›yorsa, tekrar et-

mek durumunday›z. 

Bu düzenin hamurunda bbiirreeyyccii--

lliikk vard›r. Düzen, ekonomisiyle, si-

yasetiyle, kültürüyle, polisiyle, yar-

g›s›yla bireycili¤i, örgütsüzlü¤ü em-

poze eder. Çünkü, örgütsüzleflmifl,

ba¤›ms›zlaflm›fl bir bireyin sömürü-

cü egemen s›n›flara hiçbir zarar› do-

kunmaz. Bir tehlike oluflturmazlar

düzen için. Böyle oldu¤u için de,

burjuvazi "birey"i yüceltir; hatta onu

kutsar. Yaratmak istedi¤i kültürde

onu odak noktas›na koyar.

BBööyylleeyykkeenn vvee bbiirr iilleerriiccii,, ddee--

mmookkrraatt eenntteelllleekkttüüeelliinn bbuunnuu bbiillmmee--

ssii flflaarrttkkeenn,, bunun fark›nda olmama-

s› düflünülemezken, ba¤›ms›zl›¤a,

örgütsüzlü¤e yap›lan bu methiyeyi
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masum görmemiz de düflünülemez. 

Bu yüzden bunlar› masum gör-

müyoruz. Bu düflüncelerin sosyalist-

likle bir ilgisi olmad›¤› gibi, demok-

ratl›kla da bir ilgisi yoktur. 

Çünkü ülkesinde demokrasinin

olmas›n› isteyen bir demokrat, bu-

nun “bireysel” çabalarla olmayaca-

¤›n› bilir. 

““ÖÖrrggüüttllüü ttoopplluumm””u savunmu-

yor mu Bask›n Oran ve destekçileri?

E¤er savunuyorlarsa, bu nas›l bir

çifte standartt›r ki, kendisi için “ör-

gütsüzlü¤ü”, toplum için örgütlülü-

¤ü savunur? Ben ayd›n›m, hiçbir hi-

yerarfli içinde olamam ama kitlelere

hiyerarfli laz›md›r m› deniyor?

Politika, niteli¤i gere¤i “ba¤›m-

s›z”, “örgütsüz” olarak yap›lamaz.

Yapmaya kalkan, politikada kazan-

mak için gerekli en önemli araçtan,

ÖRGÜT’ten yoksun olarak girece¤i

bu savaflta kazanma flans›na sahip

de¤ildir. Bir ayd›n, kendini sosyalist

olarak nitelendiren herhangi bir kifli,

flu veya bu nedenle örgütsüz kal›yor-

sa bile, asla örgütsüzlü¤ü savunup

meflrulaflt›ramaz. Nitekim, gerek ül-

kemizde, gerekse dünyada sosyalist,

komünist partilere üye olmam›fl,

ama bir üye gibi sosyalizm mücade-

lesinin içinde yeralm›fl, bir üye gibi

partinin politikalar›n› savunmufl ay-

d›nlar da vard›r. Burada vurgulamak

istedi¤imiz, do¤ru olan, olmas› ge-

reken ayd›n›n da örgütlü olmas›d›r;

de¤ilse de o ayd›n, hele ki sosyalist

bir ayd›n oldu¤u iddias›ndaysa, ör-

gütsüzlü¤ü, ba¤›ms›zl›¤› meflrulaflt›-

ramaz. Çünkü örgütsüzlü¤ü savun-

mak, sosyalistlikle de, ayd›n olmak-

la da çeliflir. Burjuvazi kendi s›n›f

ç›karlar›n›n fark›ndad›r ve ona uy-

gun davranmaktad›r. Fakat halktan,

emekten, demokrasiden yana biri

için, örgütsüzlü¤ü, ba¤›ms›zl›¤› sa-

vunmak, kendini vuran silaht›r. 

Burjuvazi bireycilikten uzun va-

dede de k›sa vadede de yarar görür.

Fakat bir ilerici, bir demokrat, bir

sosyalist, bundan her zaman zarar

görecektir. 

Ülkemiz solunda bireycili¤i mefl-

rulaflt›ranlar›n, teorilefltirenlerin,

devrimci bir örgüt içinde bile “ka-

rarlara uymama hakk›”n›(!) savu-

nanlar›n sonraki y›llarda “partide

kararlar›n uygulanamad›¤›ndan”

nas›l yak›nd›klar›na tan›k olmad›k

m›? Kitle örgütlerinde kitlelerin al›-

nan kararlara iliflkin duyars›zl›¤›n-

dan flikayetçi olduklar›na tan›k ol-

mad›k m›?

K›sacas›, örgütü ve örgütlülü¤ü

reddetmek, nihilizmdir, anarflizmdir

ve mücadele diye bir sorunu, ba¤›m-

s›zl›k, demokrasi, sosyalizm gibi he-

defleri olanlar için bu anlay›fl savu-

nulamaz, sahiplenilemez. 

“Ba¤›ms›zl›k”, burjuvaziye 
ba¤›ml›l›kt›r! 
Sosyalist olmak, örgütlülü¤ü sa-

vunmakt›r. Sosyalist bir ayd›n da

sosyalist bir partinin gere¤ini, zo-

runlulu¤unu savunur. Kendisinin

onun üyesi olup olmamas›n›n öte-

sinde, halk›n mücadelesinin partisiz

yürütülemeyece¤ini bilir ayd›n. Bil-

di¤i kadar ayd›nd›r zaten. Sosyaliz-

min alfabesini reddediyorsa, orada

onun ayd›n olma niteli¤i tart›flma

konusudur. 

Kald› ki, Bask›n Oran bu konuda

tutarl› da de¤ildir. Ba¤›ms›zl›¤a

methiye yap›p, örgütlü olmay› kü-

çümser ve hatta adeta afla¤›larken,

s›rt›n› da bir örgütlülü¤e dayamak-

tan geri kalm›yor. E¤er dedikleriniz-

de samimi ve kararl›ysan›z, sadece

“ba¤›ms›zlar›n” çal›flmas›yla yürü-

yün o zaman o yolu. Yürüyemezsi-

niz elbette. Yürümeye kalksan›z he-

definize varamazs›n›z. Örgütlü, bel-

li bir hiyerarfli içinde mücadele

edenlerin “katk›s›n›” reddedin...

Reddedemezsiniz. O halde bu gerçe-

¤e ra¤men, neden bu örgüt düflman-

l›¤›? Burjuvaziye flirin gözükmek,

bugünden parlamento çat›s› alt›nda

onlar›n icazetini kazanmak için mi?

Ayd›n, faflizmin oldu¤u ülkemiz-

de bask› alt›ndad›r. Bizzat Bask›n

Oran’a, hem de düzenin oluflturdu¤u

bir kurum içinde yeral›rken reva gö-

rülen davran›fllar hat›rlardad›r. O

halde, ayd›n faflizm karfl›s›nda daha

güçlü direnebilmek için saf›n› çok

aç›k bir biçimde, hhaallkkttaann,, eemmeekktteenn,,

ddeemmookkrraassiiddeenn,, öörrggüüttllüüllüükktteenn yyaa--

nnaa belirlemek durumundad›r. 

Halk›m›z›n, devrimimizin ayd›n-

lara ihtiyac› var elbette. Bu tart›fl›la-

maz. Ve fakat, ayd›nlar›n da halka

ve devrime ihtiyac› var. Bu da çok

aç›kt›r. Ayd›n olarak tarihsel bir rol

oynamak istiyorlarsa, böyledir. Ay-

d›n›n halka, devrime, örgüte karfl›

mesafeli durmas›, burjuvazinin çer-

çevesini çizdi¤i "ayd›n" tipini ve ro-

lünü reddedemeyip o çerçeve içinde

kalman›n sonucudur. 

Ayd›n, örgütlü olmayan›n, burju-

vazinin ekonomik, siyasi, kültürel

kuflatmas› alt›nda flu veya bu flekilde

onun statükosu içine düflece¤ini bi-

lir. Bunun için de örgütlülü¤ü savu-

nur. Düzen içinde kkeennddii kkiimmllii¤¤iiyyllee,,

kkeennddii ddüüflflüünncceelleerriiyyllee yaflamak, ör-

gütlü olmakla mümkündür. Tersi,

burjuvazinin tahakkümüdür. Örgüt-

lülük ve örgütsüzlük aras›ndaki ter-

cih, ideolojik bir tercihtir. 

12 Eylül’ü izleyen dönemde,

özellikle de 1980’lerin ikinci yar›-

s›nda, solda iki e¤ilim birbiriyle çar-

p›flma halindeydi. Bir yandan müca-

dele yeniden gelifliyor, gençlik, iflçi-

ler, memurlar yavafl yavafl aya¤a

kalk›yor, fakat öte yandan da solun

bir kesiminde örgüt düflmanl›¤›n›n,

illegalite düflmanl›¤›n›n, devrimci

disiplin ve fedakarl›¤› mahkum et-

menin teorisi yap›l›yordu. “Legal

partici”, “cinsel özgürlükçü”,

“tembellik hakk› savunucusu” bu te-

oriler sola büyük zarar verdi. Halk›n

mücadelesinin, örgütlenmesinin çe-

flitli biçimlerde geliflmesiyle bunlar

bir nebze de olsa geri çekildiler, ay-

n› düflünceleri daha sinsi savunmaya

bafllad›lar. Bugünlerde “ba¤›ms›zl›-

¤a” dair duyduklar›m›z bize o gün-

leri hat›rlat›yor. Sanki “parlamento-

ya” girmek ihtimali, bunlar›n hepsi-

ni masumlaflt›r›yor, meflrulaflt›r›yor-

mufl gibi bir cüretle yukar›da örnek-

ledi¤imiz laflar› ediyorlar. Üç befl

aday parlamentoya girdi¤inde, tüm

partileri la¤vedelim de diyebilirler.

Ki la¤vedebilirler de. Fakat biz flunu

bir kez daha belirtelim ki, bu pespa-

ye düflünceler, sola egemen olama-

yacakt›r. Buna dün izin vermedik,

bugün de izin vermeyece¤iz. Parla-

menterizm kimilerinin bafl›n› dön-

dürebilir ama solu, sosyalistleri yo-

lundan al›koyamaz. 
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Ahlâks›zl›¤›n, de¤ersizleflmenin,

yozlaflman›n çok çeflitli örnekleri karfl›-

s›nda “dibe vurmak” deyimini kullan›-

r›z. Ama bakt›kça, yeni örneklerle kar-

fl› karfl›ya kald›kça görüyor ve anl›yo-

ruz ki, ““ddiipp”” diye bir fley yok kapita-

lizmde. 

Televizyonlarda yeni bir program

bafllam›fl. Ad› ““GGüüzzeell vvee DDaahhii””!! Bas›-

na yans›yan izlenimlere bak›l›rsa, daha

bafltan, düzenin yozlaflmas›nda ““ddiipp””

olmad›¤›n›n bir örne¤i ve kan›t› olmaya

aday. Program›n kendisi de¤il, bas›na

da yans›yan “temsil etti¤i de¤ersizlik”

üzerinde duraca¤›z elbette burada. 

Yar›flma, insan›n, özel olarak da ka-

d›n›n aaflflaa¤¤›› llaannmmaass›› üzerine kurgulan-

m›fl bir senaryo üzerinde gelifliyor. Ka-

d›n geri zekal› ve cinsel bir meta olarak

sunuluyor. Programda “yar›flmay›” ka-

bul eden erkek ve kad›nlar, afla¤›lanma-

y› kabul ederek yeral›yorlar. Program›

sürekli seyrederek ona “reyting” kazan-

d›ranlar da hiç kuflku olmas›n ki, o afla-

¤›lanman›n d›fl›nda de¤iller. Çünkü

böyle bir program, ayn› zamanda seyir-

cinin de afla¤›lanmas›, horlanmas›d›r.

Seyirciyi, önüne ne konulursa onu yi-

yen bir koyun yerine koymakt›r. 

Ayn› günlerde FFooxx TTVV’de de

“Hasret Bitiyor, Babam› Ar›yorum”
adl› bir program bafllat›lm›fl. Tan›t›m›-

na göre, babas›n› hiç tan›mayan kifli-

ler, “biri gerçek babas›, 7’si babas› ol-

du¤unu iddia eden 7 oyuncu karfl›s›n-

da babas›n› bulmaya çal›fl›yor... ‹nsa-

n›n en kutsal duygular›n›n, baba-evlat

duygular›n›n dibine kadar istismar edil-

di¤i bu programda da, yar›flmac› e¤er

gerçek babas›n› bulabilirse, ödülü ka-

zan›yormufl. E¤er yanl›fl kifliyi “ba-

bam” diye teflhis ederse, ödülü, “baba

rolünü!” çok baflar›l› oynayan oyuncu

al›yor... Ony›llarca birbirinden flu veya

bu sebeple ayr› düflmüfl babalar›n ve

evlatlar›n›n duygular›n›n, birbirleriy-

le iliflkilerinin bir daha asla tamir

edilemeyecek flekilde k›r›lmas›n›n

hiç önemi yok program yap›mc›lar›

aç›s›ndan elbette. Ve bu program

da, önceki örnekte oldu¤u gibi, ya-

r›flmac›lar›n “afla¤›lanmay›”, afla¤›lana-

rak para kazanmay› kabul etmesi üze-

rine flekilleniyor.     

Elbette bizimki gibi, sefaletin dizbo-

yu oldu¤u, yozlaflman›n dizginsiz yay›l-

d›¤› bir ülkede, belki çaresizlikten, bel-

ki yozlaflm›fll›ktan üç befl kurufl için

kendini afla¤›latmaya raz› üç befl insan

bulunabilir. 

Peki sözkonusu yay›n kurulufllar› ne-

den yap›yor bu tür programlar›? 

Veya flöyle soral›m: Kim yapar böyle

bir program›?.. Bundan ne bekler, salt

para m›, yoksa baflka fleyler de mi?....

Burjuvazi hem çürütüyor, hem de çürüt-

me operasyonundan para kazan›yor. 

MMeeddyyaann››nn ddüüflflkküünnllüü¤¤üü mü bu,

yoksa ddüüflflkküünnllüü¤¤üünn mmeeddyyaass›› m› de-

mek laz›m. San›r›z do¤ru cevap ikinci-

sidir. Çünkü “medyan›n düflkünlü¤ü”

eksik bir ifade olur. Devenin her taraf›

düzgünmüfl de, bir tek medyas› e¤riy-

mifl gibi olurdu. Oysa, düzen çürümüfl-

lü¤ün düzenidir ve medya da bu çürü-

müfllü¤ün medyas›d›r. Bu düzen içinde,

bu düzenin kayma¤›n› yiyenlerin yani

burjuvazinin medyas›n›n baflka türlü ol-

mas› da mümkün de¤ildir. 

Burjuvazinin gazetelerinde köfle ya-

zarlar›, televizyonlar›nda haber prog-

ramc›lar›, yozlaflmadan, televole kültü-

ründen flikayet eder. Onlar›n hemen ya-

n›ndaki sayfalarda, onlardan bir dakika

sonra yay›nlanan programlarda ise, fli-

kayet ettikleri ne varsa, arz› endam et-

meye devam eder. Velhas›l kkööflfleelleerriinn--

ddeenn aahhllââkk,, ssaayyffaallaarr››nnddaann yyoozzllaaflflmmaa

ssaaçç››llaann bbiirr iikkiiyyüüzzllüüllüükk sürer gider.  

Bu medya kurulufllar›n›n hemen her

birinin ba¤l› oldu¤unu ilan etti¤i “mes-

lek ilkeleri” vard›r. Kimileri Do¤an

Medya Grubu gibi bunu ilan da etmifl-

lerdir. Ama bunlar›n fiiliyatta hiçbir

hükmü yoktur. Bu ilkelerin, meslek ah-

lâk›n›n, piyasa flartlar›n›n, kapitalist re-

kabetin önüne geçmesi düflünülemez

bile. Sonuçta, insanl›k horlanmaya,

burjuva soysuzluk, medyas›yla birlikte
ddaahhaa ddaa ddiibbee batmaya devam eder. 

Siyasette
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fioförler oturma eyleminde
n GGAAZZ‹‹AANNTTEEPP-- Büyükflehir Bele-
diyesi'nin toplu tafl›ma otobüsle-
rini özellefltirilmesinin ard›ndan
52 kiflinin iflten at›lmas› ve floför-
lerin maafllar›n›n ödenmemesi,
11 Temmuz’da oturma eylemi ile
protesto edildi. Tafleron Kevser
Turizm fiirketi'nde çal›flan TÜM-
T‹S üyesi iflçiler, sendika binas›
önünde toplanarak Büyükflehir
Belediyesi önüne yürüdüler. 

Mevsim G›da’da ifl b›rakma
n BBUURRSSAA-- Mevsim G›da’da gün-
lük 15 YTL’ye 10 saat çal›flan iflçi-
ler, kad›n iflçilerin yevmiyesine
50 YKr, erkeklere 1 YTL zam ya-
p›lmas›n› ve sigortalar›n›n öden-
memesini, 12 Temmuz’da ifl b›ra-
karak protesto ettiler. Çocuk iflçi
de çal›flt›ran patron, jandarma
ça¤›rmakla tehdit etti, ancak iflçi-
lerin eylemlerini sürdürmesi üze-
rine zamm› 2 YTL’ye ç›kard›.  

Suçlu olan patron
n GGEEBBZZEE-- D‹SK'e ba¤l› Birleflik
Metal-‹fl’e üye olduklar› için 10 ifl-
çinin iflten at›lmas›n›n ard›ndan
fabrika önünde eylem yapan iflçi-
ler, 11 Temmuz’da gözalt›na al›n-
d›lar. Konuya iliflkin bir bas›n top-
lant›s› düzenleyen Birleflik Metal-
‹fl, iflçilerin anayasal haklar›n› kul-
land›klar›n›, suç iflleyenin patron-
lar ve iflbirlikçi sendika, Türk Me-
tal oldu¤unu kaydetti. 

At›lanlar için ifl b›rakt›lar
n ‹‹SSTTAANNBBUULL 1,5 ayd›r ücretlerini
alamayan ve 5 arkadafllar› iflten
at›lan Ekspres Kargo iflçileri, 16
Temmuz’da ifl b›rakt›. Geçen haf-
ta da oturma eyleminin ard›ndan
bir ayl›k ücretlerini alabilen iflçi-
ler, at›lan arkadafllar› geri al›nana
ve alacaklar› ödenene kadar ça-
l›flmayacaklar›n› belirttiler. ‹flçi-
ler, düflük ücretle ve a¤›r koflul-
larda çal›flt›r›l›rken, yeni ifle giren
kuryelere 5 bin dolarl›k, floförlere
ise 10 bin dolarl›k senet imzalat›-
l›p, tehdit olarak kullan›l›yor. 

KESK’e ba¤l› memurlar ek zam talebiyle, 13 Temmuz günü

meydanlarda bordrolar›n› yakarak protesto eylemleri yapt›lar.

Ankara’da YKM önünde toplanarak Baflba-

kanl›¤a yürümek isteyen emekçilerin önü polis

barikat› ile kesildi. Yaflanan arbedenin ard›ndan

bordrolar›n› yakarak aç›klama yapan KESK

üyeleri, “‹nsanca Yaflamak ‹stiyoruz, IMF De¤il

Üretenler Yönetsin, Emekçiyiz Hakl›y›z Kaza-

naca¤›z” sloganlar›n› att›lar.

Aç›klamay› yapan KESK Genel Baflkan› ‹.

Hakk› Tombul, AKP iktidar› boyunca artan

yoksullaflman›n boyutlar›ndan söz ederek, “ke-

rameti kendinden menkul” enflasyonun rakamlarla örtülemeyecek kadar bü-

yük oldu¤unu dile getirdi. 2007 içinde memurlara ilk alt› ayda %3, ikinci al-

t› ayda yine %3’lük art›fl yap›ld›¤›n›, enflasyonun daha yüksek ç›kmas› ha-

linde, aradaki fark› telafi edece¤ini vaadeden AKP’nin, seçimler öncesi eko-

nomiyi güllük gülistanl›k gösterebilmek amac›yla enflasyon rakamlar›n› dü-

flük gösterdi¤ini söyledi. Tombul, iktidar›n vaat etti¤i ek zamm› da sumen

alt› etti¤ini söyledi. 

Yeni zamla beraber 730 YTL olan en düflük memur maafl›n›n, “asgari

yoksulluk s›n›r›” olan 1.100 YTL’ye yükseltilmesini istediklerini belirten

Tombul sözlerine flöyle devam etti; “her ay›n 15’inde ald›¤›m›z maafllar›m›-

z›n bordrolar›, yaflad›¤›m›z sefaletin vesikas›d›r. Kamu emekçileri bir daha

böylesi maafl bordrolar›yla yüz yüze getirilmemelidir. Bunun için A¤ustos

ay›nda hükümetle kamu çal›flanlar› aras›nda yap›lacak olan müzakereler,

“toplu görüflme” de¤il, “toplu sözleflme” olmal›d›r. Yeni kurulacak hüküme-

ti, sesimize kulak vermeye ve toplu sözleflme masas›na oturmaya davet edi-

yoruz.” 

‹zmir’de ise Konak Sümerbank önünde toplanan KESK ‹zmir fiubeler

Platformu üyeleri, sloganlarla Büyükflehir Belediyesi önüne kadar yürüdü-

ler. Burada maafl bordrolar›n› yakan emekçilere seslenen KESK MYK üye-

si Fevzi Ayber, AKP’nin eme¤iyle geçinen kesimlere daha fazla yoksulluk

getirdi¤ini kaydetti. KESK üyeleri daha sonra, Büyükflehir Belediyesi önün-

de T‹S için çad›r kuran Tüm Bel-Sen üyelerini ziyaret ettiler. “Toplu Sözlefl-

me Hakk›m›z› ‹stiyoruz!” slogan› atan memurlar›n yan›na gelen CHP’li Bü-

yükflehir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu, mevcut yasalarla bunun müm-

kün olmad›¤›n› belirterek, CHP iktidar› için oy istedi. Emekçilerse Kocao¤-

lu’nu sloganlarla protesto ettiler. 

Adana’daki eylem ise ‹nönü Park›’ndayd›. “Hükümet Zamm›n› Al Bafl›-

na Çal” sloganlar› atan memurlar bordrolar›n› yakarken, Diyarbak›r’da ise

KESK’liler Ofis AZC Plaza önünde eylem yapt›lar. 

KESK’in ülke genelinde düzenledi¤i eylemlerden biri de Mersin’de Tafl

Bina önündeydi. Bordrolar›n› yakarak ek zam talebinde bulunan emekçiler

ad›na aç›klama yapan KESK Dönem Sözcüsü Recep Kara, “Bir ülkenin

emekçileri ve yoksullar› hâlâ hayat pahal›l›¤› karfl›s›nda ücret kayb›na u¤-

ruyorsa, ekonomik istikrar›n tüm faturas› emekçilerin s›rt›na yükleniyorsa o

ülke ekonomisinin iyi oldu¤undan bahsedilemez.” dedi.

KESK’liler ‹stanbul baflta olmak üzere ülkenin birçok kentinde de mey-

danlara ç›karak bordrolar›n› yakt›lar. 

KESK’liler AAKP hhükümetini pprotesto eetmek iiçin aalanlardayd›

Toplu Sözleflme Hakk› ‹stiyoruz
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AKP iktidar›nda doludizgin ya-

p›lan özellefltirmelerin sonuçlar›n-

dan biri de, onbinlerce iflçinin iflsiz

kalmas›, kazan›lm›fl haklar›n› kay-

betmesi oldu.

Özellefltirmeye karfl› tepkileri

nötralize etmek için iktidar, iflçileri

‘4-c’ kadrosunda çeflitli kurulufllara

yerlefltirme yoluna gitti. Ancak tüm

özlük haklar›ndan feragat etmek ko-

fluluyla. Birço¤u ise verilen sözlerin

tutulmamas› üzerine ifllerinden ol-

dular. 

Onbinlerce emekçi böylece kira-

lar›n› ödeyemez, ailelerine baka-

maz, çocuklar›n› okula gönderemez

hale getirildi. Bugüne kadar sesleri-

ni duyurmak, sorunlar›na çözüm

bulunmas› için yürüyüfller, aç›kla-

malar yapt›lar, hükümet yetkilileri

ile görüfltüler. 

En son görüfltükleri Baflbakan

Yard›mc›s› Mehmet Ali fiahin’in ce-

vab›, “size bu kadroyu verdi¤imize

bin piflman ettiniz” oldu. Öyle ya,

iflsiz kalmaya müstahakt›lar, islamc›

iktidar lütfedip bu düzenlemeyi

yapm›fl ama onlar “flükür padiflah›-

m›za” dememifllerdi!

Hükümet gibi, daha önce üyesi

olduklar› Türk-‹fl de onlara sahip

ç›kmad›. fiahin iflçileri azarlarken,

Türk-‹fl Baflkan› sadece seyretmekle

yetindi. 

Halen 33 bin iflçi 4-c ma¤duru.

Bunlar›n yaklafl›k yar›s›n›n üye ol-

du¤u 4-c Ma¤durlar› Komisyonu

bir kez daha Ankara’da düzenledi¤i

eylemle, hükümeti ve Türk-‹fl’i pro-

testo ettiler. 

16 Temmuz günü Abdi ‹pekçi

Park›’nda toplanan iflçiler, Mehmet

Ali fiahin’e, “siz iflimizi elimizden

alarak bizi iflsiz b›rakt›n›z. As›l biz

size oy verdik ve sizi ifl sahibi yap-

t›k” diye seslenirken, “4-c’li Yürü-

dü AKP Uyudu, Türk-‹fl Uyuma 4-

c’liye Sahip Ç›k, ‹nsanca Yaflamak

4-c’linin de Hakk›” yaz›l› dövizler

tafl›d›lar. 

KKaarrddeeflfllleerr;; ööllüünn aammaa 

iiflfllleerriinniizzii tteerrkkeettmmeeyyiinn!!

Fabrikalar› özellefltirilecek olan

iflçilere de seslenen 4-c ma¤durlar›,

“Kardefllerimiz, iflinize ve ifl yerini-

ze sahip ç›k›n. Ölün ama iflyerinizi

terk etmeyin” ça¤r›s› yapt›lar. 

4-c Ma¤durlar› Komisyonu Bafl-

kan› ‹smail Hakk› Do¤an, ma¤dur

iflçilerin yüzde 85’inin bu iktidara oy

verdiklerini hat›rlatarak, iktidar›n ise

kendilerini kap› önüne koydu¤unu

dile getirdi. ‹ktidar›n, geçici köy ko-

rucular›na kadro verdi¤ini belirten

Do¤an, “biz 13 bin 800 kifli mi büt-

çeye yük olduk?” diye sordu. Türk-

‹fl yönetimini de elefltiren Do¤an,

kendilerinden neden bahsetmedikle-

rini sorarak, “Kimden korkuyorsu-

nuz?” dedi. 4-c ma¤durlar› gaspedi-

len haklar›n› geri alana kadar müca-

dele edeceklerini hayk›rd›lar.

D‹SK’e ba¤l› Emekli-Sen, 12. y›l›n› 13 Temmuz günü Ankara

Yüksel Caddesi’nde yapt›klar› aç›klamayla, “Yaflas›n Örgütlü Mü-

cadelemiz” slogan›yla kutlad›lar. 

Emekli-Sen ad›na aç›klamay› yapan Genel Baflkan Veli Beysü-

len, 12 y›l önce 149 emeklinin biraraya gelerek kurulan Emekli-

Sen’in, emeklilerin sendikalaflmas› anlam›nda bir ilki teflkil etti¤i-

ni kaydetti. Beysülen, bütün karfl› ç›k›fllara, engellemelere ra¤men,

Emekli-Sen yönetici ve üyelerinin kararl› durufluyla bugünlere ge-

lindi¤ini ifade etti. Sendikalar›nda bütün görevlerin “Demokrasi

mücadelesinden emekli olunmaz” fliar›yla, fedakarca yap›ld›¤›n›

belirten Beysülen, “Türkiye’de emekliler y›llarca yok say›lan, ke-

nara itilen sahipsiz insanlard›” diye konufltu. 

Emekli-Sen’in kurulmas›yla bu durumun de¤iflti¤ini ifade eden

Beysülen. Türkiye’de di¤er emekçi ke-

simler gibi, emeklilerin de yaflam koflul-

lar›n›n gün geçtikçe a¤›rlaflt›¤›n› söyle-

di. Sahip olduklar› birçok ekonomik ve

sosyal hakk›n, yeni liberal politikalarla

ellerinden al›nd›¤›na de¤inen Beysülen,

1980 y›l›ndan beri uygulanan politika-

n›n AKP iktidar›yla h›z kazand›¤›n› vur-

gulad›.

Emekli-Sen’in talepleri
� Maafllar›m›z insanca yaflam düzeyine ç›kar›ls›n, 

� Ev sahibi olmam›z kolaylaflt›r›ls›n, 

� Tüfe ve KEY alacakları gerçek değerlerinden ödensin,

� Hastane ve banka kuyruklar›na son verilsin, 

� Yurtiçi, yurtd›fl› seyahat ve tatil olanaklar› sa¤lans›n, 

� Sosyal ve kültürel aktivitelere kat›l›m kolaylaflt›r›ls›n, 
� Kentlerde emeklilerin yaflam›n› kolaylaflt›ran düzenle-
meler yap›ls›n, 
� Kimsesiz, hasta ve yafll› emeklilerin evlerinde bak›mlar›
sa¤lans›n,

� Özellefltirmeye son verilsin, 

� Herkesin gelirine göre vergi sistemi getirilsin, 
� Bar›fl›n ve kardeflli¤in hakim oldu¤u bir ülkede bir ara-
da yaflama ortam› haz›rlans›n, 
� Düflünce ve ifade özgürlü¤ünün önündeki engeller kal-
d›r›ls›n, demokratik kat›l›mc› bir anayasa haz›rlans›n, 
� Emeklilerin sendikalaflmas›na engel olunmas›n,
� Kapatma davas› geri çekilsin, sendikam›z›n emekliler
ad›na taraf al›nmas›n› sa¤layacak yasa derhal ç›kar›ls›n.

Emekli-Sen 12 Yafl›nda

‘‹nsanca yaflamak 4-c’linin de hakk›’

öözzeelllleeflflttiirrmmee mmaa¤¤dduurruu iiflflççiilleerr hhüükküümmeettii vvee kkeennddiilleerriinnee

ssaahhiipp çç››kkmmaayyaann TTüürrkk--‹‹flfl’’ii pprrootteessttoo eettttiilleerr..
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‹zmir

Ç i ¤ l i

A t a t ü r k

Organize

S a n a -

yi’de bu-

lunan Li-

der Deri

Fabrika-

s›’nda 21

iflçinin direnifli sürüyor. Deri-‹fl

Sendikas›’na üye olduktan sonra

iflten ç›kar›lan iflçileri, fabrika önü-

ne kurduklar› çad›rda ziyaret eden

Ege Temel Haklar’›n deste¤i iflçi-

ler taraf›ndan sevinçle karfl›land›.

Ege Temel Haklar, iflçilere, dire-

nifllerinde yanlar›nda olduklar›n›

belirterek desteklerini sundu.

Lider Deri’de 269 iflçi çal›fl›yor,

100’e yak›n› Deri-‹fl’e üye olmufl.

Patron, direnifli k›rmaya ve sendi-

kay› iflyerinden silmeye yönelik

bask›s›n› gittikçe art›rm›fl durum-

da. Sendika üyesi iflçileri tehdit

eden, vaatlerde bulunan patron, ha-

ziran sonundan itibaren parça par-

ça toplam 26 sendikal› iflçiyi iflten

att›. Tüm patronlar gibi, anayasal

bir hakk›n kullan›lmas› karfl›s›nda

gösterdi¤i bu yasad›fl› tutumuna,

“iflyerini küçültmek” gibi baflka

gerekçeler sundu. Bu bask›lar so-

nucunda sendikal› iflçi say›s› 50’ye

kadar düfltü. Bu nedenle fabrika

önündeki direnifl daha da önem ka-

zanm›fl durumda. ‹flçiler de bunun

bilincindeler. Ege Temel Haklar’a

destekleri için teflekkür eden iflçi-

ler, haklar›n› al›ncaya kadar dire-

neceklerini belirttiler. 

Görüfltü¤ümüz grevci iflçiler,

iflyeri küçültmenin bir bahane ol-

du¤unu, as›l hedefin sendikalaflma

oldu¤unu kaydettiler. Direnifle bafl-

layan iflçilerden 5’i patronun ayak

oyunlar› sonucu verilen rüflveti ka-

bul etmifl, 21 iflçi direniflte kararl›.

‹flçiler, insanca çal›flmak, emekle-

rinin karfl›l›¤›n› almak için sendi-

kalaflmay› seçtiklerini belirtirken,

yaflad›klar›n› flöyle anlatt›lar:

“Temel problemimiz patronun

tavr›. Ancak bunun da ötesinde ça-

l›flanlar›n bu sömürü üzerine kuru-

lu çark› kan›ksam›fl olmalar› bizim

için daha büyük bir zorluktu. ‹flçi

bilincinde olmayanlar, patronun

yapt›¤› her fleyi hak sayd›. Ne ya-

z›k ki kaybedecek zincirlerinden

baflka bir fleyleri olmad›¤› gerçe¤i-

ni görmezden geliyorlar. Bizim di-

reniflimizden sonra fabrikadaki ça-

l›flma ortam›nda yap›lan iyilefltir-

meleri hâlâ daha içlerinden baz›la-

r› patronun iyi niyetine yoruyor.

Bizi, küçülmeye gitti¤ini öne

sürerek iflten ç›kartan patron, fason

atölyelerine ifl yapt›rarak üretimi

üç kat›na ç›kard›. Bizden boflalan

makinelerle G›da Çarfl›s›’nda bir

dikim atölyesi kuruyor. ‹flçilerin

sendikaya kat›l›m›n› engellemek,

üye olanlar›n istifas›n› sa¤lamak

için çal›flma koflullar›na dair k›smi

düzenlemelere gidiyor. Önceden

içtikleri çay›n, suyun paras›n› ken-

di ceplerinden ödemek durumunda

olan iflçilere art›k bunlar› temin

ediyor. Yeni sandalyeler, klima

takt›rmak vb. al›yor. 

Biz burada içerideki arkadaflla-

r› teflvik etmek için direniyoruz.

Sendikadan istifa ederlerse tüm

haklar›ndan vazgeçmifl olacaklar.

Bunun bilincine varmalar› ve pat-

rona karfl› dik durabilmeleri için

direnifle devam ediyoruz.” 

Benzeri bir direniflin yafland›¤›

Alkan Deri ve Lider Deri direni-

fliyle ilgili görüfltü¤ümüz, Deri-‹fl

‹zmir fiubesi’nden Temsilci Ma-

kum Alagöz, Alkan Deri’de grevin

sürdü¤ünü, yetki baflvurular›n›n

sonucunun gelmesiyle art›k sendi-

ka ile fabrikan›n daval› oldu¤unu

belirtti. Dava sebebi, çal›flmayan

17 kiflinin çal›fl›yor gibi gösterile-

rek sendikal hakk›n düflürülmesi.

130 çal›flan› olan firma kâ¤›t üze-

rinde 149 kifli gözükmekte.

Alagöz, Lider Deri’deki direni-

fli ise örgütlenme çal›flmalar› ola-

rak niteliyor ve ekliyor: “Haklar›-

m›z› kazan›ncaya dek devam etme

kararl›l›¤›nday›z.” 

Engelliler eflitlik istiyor
Hiçbir partinin program›nda ciddi

olarak yer vermedi¤i engelliler, dü-

zenledikleri toplant›yla taleplerini

aç›klad›lar.

Engelliler Konfederasyonu üyeleri

taraf›ndan 13 Temmuz’da düzenlenen,

“Engellilerin Siyasetten Talepleri Var”

bafll›kl› toplant›ya az say›da parti tem-

silcisi kat›l›rken, engelliler üzerine

nutuk atan AKP’nin ilgi göstermeme-

si dikkat çekti. 

Engelliler Konfederasyonu, temel

taleplerinin istihdam, eflitlik oldu¤unu

kaydederken, Engelliler Federasyon

Baflkan› Ömer Koç, devletin, zihinsel

engelli vatandafllar›na sahip ç›kmama-

s›na tepki gösterdi. “Temsil olana¤›

bulamad›klar›n›” belirten engelliler,

yeni kurulacak Meclis’ten Birleflmifl

Milletler Engellilerin ‹nsan Haklar›

Sözleflmesi’ni onaylamas›n›, engelli

tan›m›n›n de¤ifltirilmesini ve yüzde 40

s›n›r›n›n kald›r›lmas›n› istediler.

�

'Siyanürcüye güle güle'
Uflak'›n Eflme ilçesinde K›fllada¤

Alt›n Madeni ÇED olumlu karar›n›n

iptali için açt›klar› davan›n temyiz

aflamas›nda yürütmenin durdurulmas›,

köylüler taraf›ndan flenlikle kutland›.

Siyanürcü flirkete karfl› mücadele

eden ‹nay Köyü’nde, EGEÇEP, Ege

Çevre Kültür Platformu ile ‹zmir Ber-

gama, Eflme, Sivrihisar, Havran/Kü-

çükdere El Ele Hareketi ve ‹nay Vic-

dan Hareketi taraf›ndan düzenlenen

flenlikte yap›lan konuflmalarda, bu

aflamadan sonra Uflak Valisi'nin yap-

mas› gerekenin madeni hemen kapat-

mak oldu¤u hat›rlat›ld›. K›fllada¤ Al-

t›n Madeni için flimdiye kadar 22 bin

a¤ac›n kesildi¤ini, binlerce dönüm

arazinin alt üst edildi¤ini, bir köyün

ortadan kald›r›ld›¤›n›, bir baflkas›n›n

daha kald›r›lmas›n›n gündeme geldi-

¤ini kaydeden konuflmac›lar, suyun da

maden taraf›ndan tüketildi¤ine dikkat

çektiler. Konuflmalar›n ard›ndan köy-

lüler halaylar çekerek siyanürcü flirke-

te “güle güle” dediler.

L‹DER DER‹ ‹fiÇ‹LER‹ D‹REN‹YOR



Utanmazca kollar›ndaki binlerce

dolarl›k saatler üzerinden polemik

yap›yorlar. Onmilyonlarca insan›n

yoksullu¤unun üzerinde utanmazca

tepiniyorlar. ““‹‹flfliinnii bbiilleecceekkssiinn”” di-

yordu kolunda 15 bin dolarl›k saat

tafl›yan Baflbakan Tayyip Erdo¤an.

Afla¤›daki rakamlara bak›ld›¤›nda

iflini bildi¤ine hiç kuflku yok!

‹flini bilen Baflbakan, o¤ullar›na

ald›¤› gemileri yüzdürüp Arçelik

bayili¤inden “armatör” s›n›f›na at-

larken, Türkiye ekonomisini borç

batakl›¤› içinde yüzdürüyor.  

Söylenen masallar›n aksine,

Türkiye ekonomisi tam bir batak

ekonomisi durumundad›r. “T›k›r›n-

da” giden tek bir fley vard›r, o da

borçlar›n “istikrarl›” bir flekilde art-

mas›, tekellerin bu politikalardan

kazanc›ndaki istikrard›r. 

Batakl›k ekonomisini, batakl›k-

taki politikac›lar yönetiyor. Baflka

türlü de olamazd› zaten. Borçlar

artt›kça, ya¤ma, talan büyüdükçe,

baflta Tayyip Erdo¤an olmak üze-

re, tüm AKP’li bakanlar›n ve yö-

neticilerin servetleri de “istikrar-

l›” olarak  art›yor. Rakamlar bunu

gösteriyor. 

Ve yine rakamlar gösteriyor ki,

oligarflinin ekonomisinin çarklar›,

bir yandan devasa ölçülere ulaflan iç

ve d›fl borçlanmalarla, bir yandan da

ola¤anüstü ölçülerde faizle çekilen

“s›cak para” sayesinde dönüyor. Pe-

ki bu çark nereye kadar dönebilir

böyle? Bu sorunun cevab›n› asl›nda

kimse veremiyor. Çarklar›n bir yer-

de durup tüm mekanizmay› parça

parça etmesi de olas›. Ama Tayyip-

ler ve yüksek faiz, yüksek kâr oran-

lar›yla abad olan tekeller, servetleri-

ne servet katma peflindeler. 

DDüüflflüünnüünn;; borçlar da, Tayyip-

ler’in serveti de misli misli artm›fl.

Borçlar›n art›fl›yla, Tayyipler’in ser-

vetinin art›fl›nda “do¤rudan” bir ba¤

oldu¤u aflikar. Ve aflikar ki, emper-

yalist tekeller ülkemizi ya¤malad›k-

ça, ya¤ma iznini veren iflbirlikçi ik-

tidardaki yöneticilere de paylar›n›

veriyor. 

Bu arada neden ““TTaayyyyiipplleerr”” de-

di¤imizi de belirtelim. 

Tayyip Erdo¤an bir simge; AKP

iktidar›n›n simgesi. Ekonomi çöker-

ken, Erdo¤an'›n serveti 11 y›lda

""335555 kkaatt"" artt›. Bursla okuyan o¤-

lu, aarrmmaattöörr oldu!.. Ama asl›nda

ya¤ma ve talandan pay alma konu-

sunda hiçbir AKP’li bakan, hiçbir

AKP yöneticisi Tayyip’den geri

kalm›yor. AKP’nin ve hükümetin

“bafl›” olarak ya¤ma ve talandan en

büyük ““kkoommiissyyoonnuu”” alan Baflbakan

olsa da, tüm bakanlar›n kendileri-

nin, o¤ullar›n›n, sülalelerinin peflpe-

fle fabrikalar, araziler, gemiler sahi-

bi olmas›na bak›ld›¤›nda, hepsinin

deveyi hamutuyla götürdü¤ü orta-

dad›r. Arkalar›nda sahtekarl›k, nite-

likli doland›r›c›l›k, ihaleye fesat ka-

r›flt›rmak, sahte belge düzenleyerek

ç›kar sa¤lamak gibi onlarca h›rs›z-

l›k-yolsuzluk dosyas›yla TBMM’ye

girenlerin, baflka türlü yapmas› da

beklenemezdi zaten. Daha önce be-

lediyelerde, bürokrasinin çeflitli ka-

demelerinde h›rs›zl›k yolsuzluk ya-

pan, çal›p ç›rpanlar, TBMM çat›s›

alt›nda ayn› ifli “dokunulmazl›k”

z›rh›yla yap›yorlar. Baflka bir deyifl-

le, AKP’li bakan ve yöneticilerin

hepsi birer “AAllii DDiibboo”dur!

H›rs›zl›kta da, ülkemizi peflkefl

çekmekte de PERVASIZd›r AKP ik-

tidar›. 

O¤ullar›n› iki günde “armatör”

yapan bakanlar, bu konudaki soru-

lar›, elefltirileri piflkinlikle geçifltiri-

yorlar. Ayn› piflkinlik, ülkemiz eko-

nomisine yönelik aç›klamalar›nda-

d›r. 

Rakamlardan görülecek; borç

miktar› iki kat›na ç›km›flt›r. Bu nok-

tada rakamlar›n aras›ndaki

“oran”dan daha önemli olan; AKP

iktidar›, tüm Cumhuriyet tarihi

boyunca yap›lan borcun daha

fazlas›n›, sadece 4,5 y›ll›k ikti-

dar› içinde yapm›flt›r. Evet, tüm

Cumhuriyet tarihi boyunca faiz-

leriyle, katlamalar›yla 7799 y›lda

yap›lan 222 milyar dolarl›k borç

miktar›na karfl›l›k, AKP, 4.5 y›l-

da 176 milyar dolarl›k borç yap-

t›. 

Ve elbette, yine bundan daha

çarp›c› olan, böyle bir iktidar›n

seçim meydanlar›nda “baflar›l›

bir hükümet” olarak boy göster-

mesi, “ülkenin d›fl itibar›n› ar-

t›rmakla” övünebilmesidir.   

Amerikan ve Avrupa tekelle-

ri, AKP iktidar›n›n devam›n› is-

tiyorlar. Çünkü 1950’den bu ya-

na tüm iktidarlar emperyalizmin

hizmetinde olmakla birlikte, bu-

güne kadarki hiçbir iktidar,

AKP’nin emperyalistlere sa¤la-

d›¤› “avantay›”, “yüksek kârl›l›k

oran›n›” sa¤lam›fl de¤ildir. Ayn›

fley, iflbirlikçi tekeller için de ge-

çerlidir. Geçerli oldu¤u için em-

peryalizm iflbirlikçisi patronla-

r›n örgütü TÜS‹AD da AKP ikti-
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Ekonomi Borç, Tayyipler Yolsuzluk Bata¤›nda...     

AKP iktidar oldu¤unda

Türkiye’nin toplam bor-

cu 222222 mmiillyyaarr dolard›.

Bugün 440088 mmiillyyaarr dolar. 

�‹‹çç bboorrççttaakkii art›fl yüzde 114!

�DD››flfl bboorrççttaakkii art›fl yüzde 64!

XAKP iktidar oldu¤unda kifli

bafl›na düflen borç, 33118877 dolar-

d›. Bugün 55445588 dolar. Art›fl

yüzde 71!

�CCaarrii aaçç››kk (Yani ülkeye ge-

len dövizle ç›kan döviz aras›n-

daki fark) 2002 Aral›k’›nda 11..55

mmiillyyaarr ddoollaarr iken; 2006 sonun-

da 3311..55 milyar dolara ç›kt›. Ar-

t›fl oran› yyüüzzddee 22 bbiinn!!

�D›fl ticaret aç›¤› 15 milyar

dolardan 53 milyar dolara t›r-

mand›. Art›fl oran› yyüüzzddee 224411!

�



dar›n›n devam›n› istiyor. Tekeller,

ya¤ma, talan, soygun ve sömürüde

“istikrar” buldular AKP’de. 

Tayyipler’in servetindeki yüz-

lerce kat art›fl da bunun “ödü-

lü!”dür. Tekelci burjuvazinin elin-

deki medya, iflte bu nedenle, AKP

yöneticilerinin, bakanlar›n, Baflba-

kan’›n yolsuzluk, h›rs›zl›k dosyala-

r›n›n pefline düflmüyorlar. Aç›¤a ç›-

kan olaylar›n üstü, üç gün içinde ör-

tülüyor. Bu da yine tekellerin med-

ya arac›l›¤›yla AKP’ye verdi¤i ödü-

lün bir parças›. 

Kuflkusuz, Tayyipler’in servetin-

de gördü¤ünüz 355 kat art›fl, rreess--

mmii bbiillddiirriimmlleerr üzerinden görülen

art›flt›r. Görülmeyen art›fl›n bunun

çok çok ötesinde oldu¤u aflikard›r.

Ald›klar› elmastan villalara uzanan

“hediye”leri de eklemek gerek gö-

rülmeyen listelere. 

Baflbakan Erdo¤an'›n o¤lu Ah-

met Burak, Yenido¤an G›da Afi'de

"500 milyon lira maaflla" çal›fl›-

yordu. Fakat bu o¤ul, sadece bir-

kaç y›l sonra, MB Denizcilik Tafl›-

mac›l›k Limited fiirketi’nin yüzde

50 hissesine sahip oldu. Ard›ndan

bu o¤ul 22 mmiillyyoonn 335500 bbiinn ddoollaarraa

gemi ald›. Nereden buldu, nas›l al-

d›, muamma? 

Muamma olmayan fleyler

de var elbette. Mesela, alenen

kendi yandafllar›n› ticari olarak

güçlendirecek yasalar ç›kard›-

lar. Mesela, birçok af yasas› ç›-

kar›ld› AKP iktidar› boyunca.

Öyle ki ç›kar›lan aflar›n ço¤u,

do¤rudan AKP’lileri affetmeye

yönelik maddelerle flekillendi-

rildi. Yasaya, bir tek “flu kifli

için ç›kar›lm›flt›r” diye yaz›l-

mad›¤› kald›. Emperyalist yat›-

r›mc›lardan al›nan vergilerin

de birço¤u kald›r›ld›. Buna

karfl›l›k, halk üzerindeki vergi

yükü, a¤›rlaflt›r›ld›kça a¤›rlafl-

t›r›ld›. Dolayl› vergilerin oran›,

yyüüzzddee 7711'e ç›kt›. Ki bu oran

mesela AB ülkelerinde ortala-

ma yüzde 35’tir. Dolayl› vergi-

ler, sömürü ve talan ekonomi-

sinin ortaya ç›kard›¤› olumsuz

sonuçlar›n halk›n s›rt›na yük-

lenmesinin bir baflka biçimidir

ve AKP iktidar› bunu yapm›fl-

t›r.  

Çark dönüyor. 

Çarklar, iflçiyi, memuru,

köylüyü, esnaf› ezerek dönü-

yor. 

Ezilenlerin emekleri ve

kanlar› üstünde yeni zenginler

ç›k›yor piyasaya. Erdo¤anlar,

Unak›tanlar, Pepeler, Y›ld›r›m-

lar, MÜS‹AD’›n veya TÜS‹-

AD’›n yeni üyeleri olarak pa-

lazlan›yorlar. Soyuyor,

çal›p, ç›rp›yorlar; ikti-

dar onlar›n. O¤ullar›na

gemiler, efllerine elmaslar al›yor,

yak›nlar›n› abad ediyorlar. Çünkü

iktidar onlar›n!  

Bu günler, soygun günleri. 

Bu günler, göbeklerini fliflirme

günleri. Hesap verme günleri de ge-

lecek elbet. Sefalet, sefa-

hattan hakk›n› soracak! 

Say›: 114 23SÖMÜRÜ

  Halk Sefalette, Tayyipler Sefahatta!...

Tayyip Erdo¤an'›n serveti 11

y›lda ""335555 kkaatt"" artt›. 

�Erdo¤an’›n 1994'te ‹stanbul Bü-

yükflehir Belediye Baflkanl›¤›'na bafl-

larkenki serveti 55 bbiinn 111100 YYTTLL iiddii!! 

Erdo¤an'›n serveti sadece dört y›ll›k

belediye baflkanl›¤› içinde 66.5 bin

YTL'ye yükselmiflti. Art›fl 11 kat idi. 

�2001 y›l›nda AKP Genel Baflkan›

s›fat›yla verdi¤i mal beyan›nda Erdo-

¤an'›n 738 bin YTL'si bulunuyordu. 

Erdo¤an'›n serveti 2005 y›l›nda Bafl-

bakanl›k koltu¤unda otururken  ken-

disinin aç›klad›¤› serveti 11 mmiillyyoonn

778800 bbiinn YYTTLL''yyee ulaflt›. Aç›klan-

mayan k›sm› henüz bilinmiyor. Ama

bilinen bile, Erdo¤an’›n servetinin 11

y›lda 355 kat artt›¤›n› gösteriyor. 

�Baflbakanl›¤› dönemindeki art›fl›n

ise henüz rakam› belli de¤il. Ama flu

kadar› aç›k ki; daha dört y›l önceye,

yani Baflbakan oluncaya kadar

“burs”la okumak durumunda kalan

çocuklar›, 1 trilyona villa, 2.5 milyon

dolara gemi alacak duruma geldi.

�‹‹flflssiizzlliikk, yüzde 19.9’a

ç›kt›. Her 5 kifliden, her

3 gencimizden biri, iflsizdir. 

�2211 mmiillyyoonn yyookkssuulllluukk ss››nn››rr››--

nn››nn aalltt››nnddaa kkaalldd››!!

�RReessmmii rraakkaammllaarraa ggöörree,,

hheerr ggeeccee 11 mmiillyyoonnuu aaflflkk››nn iinn--

ssaann››mm››zz yyaattaa¤¤aa AAÇÇ ggiirriiyyoorr!!

�AKP iktidara geldi¤inde,

2002'de, kredi kart› borçlar› 4.3

milyar YTL'yken, 21.2 milyar

YTL'ye ç›kt›. Art›fl yüzde 393!

�AKP iktidar› boyunca karfl›-

l›ks›z çeklerde art›fl yüzde 102,

protesto edilen senetlerdeki ar-

t›fl yüzde 204 oldu!

�AKP iktidar›nda yüzbinler-

ce eessnnaaff kkeeppeennkk kkaappaatttt››..

2002’de 8 milyon olan vergi

yükümlüsü say›s›, 2006’da 7

milyon 530 bine indi.

�Özellefltirmeler sonucu

onbinlerce iflçi iflten at›ld›.  

�AKP iktidar›nda mazot ve

sulama fiyatlar› 2.5, gübre fiya-

t› 2 kat›na ç›kt›. 1 milyonu afl-

k›n köylü iflsiz kald›. 

�

�
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K‹T’lerin emperyalist tekellere

sat›lmas›na karfl›ym›fl gibi gözüken-

ler dahil olmak üzere, istisnas›z bü-

tün düzen partileri, yabanc› serma-

yeyi çekmek için neler yapacaklar›-

n› anlat›yorlar. Hiçbirisi, yabanc›

sermayenin, emperyalist tekeller,

vurguncular oldu¤unu söylemiyor,

“bu vurgunculara, talanc›lara kap›-

lar›m›z› kapataca¤›z” diyemiyorlar. 

Diyemiyorlar, çünkü onlar›n

mevcut kapitalist sistemi sürdürme-

ye aday olmalar›n›n ötesinde, ya-

banc› sermayenin “faziletleri” ko-

nusunda, özellikle emperyalizmin

“küreselleflme” sürecinde yarat›lan

bir “karfl› konulmazl›k” var. Emper-

yalist tekellerce pompalanan yalan-

lar, bizim gibi yeni-sömürge ve sö-

mürge ülkelerde burjuva iktisatç›-

lar, iflbirlikçi tekellerin sözcüleri ve

iktidarlar arac›l›¤›yla yayg›nlaflt›r›l-

d›. Öyle ki, reformist düzen solculu-

¤u bile “kovaca¤›z” diyemiyor. 

Kendini “ulusalc›” diye tan›mla-

yan kesimlerinse, “yabanc› sermaye

karfl›tl›klar›” tümden temelsiz bir

nitelik arzediyor. Bugünün dünya-

s›nda “ulusalc›, millici kalk›nma”

mümkün müdür; çözüm nerededir,

nas›l bir mücadele yürütülmelidir;

tüm bu sorular› yaz›m›z›n ikinci bö-

lümünde ele alaca¤›z. Bu bölümde,

yabanc› sermaye üzerine söylenen

yalanlar›, yarat›lan “efsaneleri” ve

sonuçlar›n› irdeleyece¤iz. 

Yabanc› sermaye bir 
ülkeye ne için gelir?

Kapitalizmin temel kural›d›r:

Emekçilerin al›nterinden gasbedile-

rek ortaya ç›kan art›-de¤er ile biri-

ken sermaye, daha da büyüme ihti-

yac› duyar ve bunun için yönelecek

yeni pazar-yat›r›m alanlar› arar. Ka-

pitalizmin emperyalizm dönemine

girifli ile birlikte bu alanlar›n içine,

sömürgeler de dahil olmufl, sömür-

gecilik iliflkilerinin tarihsel geliflimi

içinde, sermaye ihrac› ülkeleri ba-

¤›ml›laflt›rman›n temel arac› haline

gelmifltir. Mahir Çayan da, 2. Payla-

fl›m Savafl› sonras› emperyalist sis-

temin gelifltirdi¤i yeni-sömürgecilik

metodlar› içinde sermaye ihrac›nda-

ki önemli de¤ifliklikleri belirtirken,

bu duruma dikkat çeker. 

Her fleyden önce görmemiz ge-

reken, ‘yabanc› sermaye’ dedikleri

emperyalist sermaye; ülkeleri daha

ba¤›ml› hale getiren, ülke ekonomi-

lerini teslim alan sermayedir. 

Alt› çizilmesi gereken ikinci hu-

sus ise; bizim gibi yeni-sömürge,

çarp›k kapitalist ülkelerde gerçekte

“ulusal” bir sermaye yoktur ya da

belirleyici de¤ildir. Örne¤in ülke-

mizde tekellerin belirleyici karakte-

ri iflbirlikçilikleridir. Tekellefleme-

mifl ve kimileri taraf›ndan “ulusal

sermaye” diye pazarlanan burjuva

kesimlerse, üretim ve pazarda ayn›

zincirin halkalar› durumundad›rlar.

Ki bugün kapitalizmin geliflim süre-

ci ve sömürge ülkelere dayatt›¤› po-

litikalar, “ulusal” denilebilecek ser-

mayeyi de yokoluflla karfl› karfl›ya

b›rakmaktad›r. Örne¤in ülkemizde

emperyalist tekeller ve onlar›n ifl-

birlikçileri sadece sanayiye de¤il,

parakende dahil her alana el atm›fl,

hakim olmufl durumdad›r. Küresel-

leflme sürecinden, AB ile iliflkiler-

den ba¤›ms›z olmayan bu sürecin

yo¤unlaflmas›, özellikle son 20 y›l

içindedir. Finans sermayesi, dünya-

da benzeri olmad›k flekilde yabanc›-

lar›n denetimine geçmektedir.

Oyakbank’›n sat›fl› ile birlikte, ban-

kac›l›k sektöründe yabanc›lar›n pa-

y›, yüzde 42 olmufltur. IMF politi-

kalar›n› kriz sonras› ülkemizde uy-

gulayan Kemal Dervifl’in dahi

“uyarma” gere¤i duydu¤u bu oran,

dünyan›n hiçbir ülkesinde yoktur.

Sanayi sermayesinde de durum

farkl› de¤ildir. Emperyalist tekeller,

iflbirli¤i içinde olduklar› flirketlerin

tamam›na yak›n›n› sat›n alarak, ser-

maye ortakl›¤›n› lehlerine çevirmifl-

lerdir. Birçok sektörde art›k do¤ru-

dan sürecin içerisinde yeralan em-

peryalist sermaye, imalattan toptan

ve parakende sat›fla kadar her afla-

may› yönlendiren konumundad›r.

Halen tekellerin eline geçmeyen ku-

rulufllar bile, yaflayabilmek için his-

selerinin önemli bir bölümünü dev-

retmek durumunda kalmaktad›rlar.

K›saca, “ulusal sermaye” söyle-

mi, ba¤›ml›l›k iliflkilerinin örtüsün-

den baflka bir anlam tafl›maz.

Bir di¤er nokta ise, “yabanc› ser-

maye bir ülkeye niye gelir” sorusu-

nun cevab›d›r. Buna ülkemizden ce-

vap verebiliriz. Ülkemiz, dünyan›n

en büyük 20 pazar›ndan biridir. ‹fl-

gücü maliyeti ve üretimin di¤er fak-

törleri yönünden birçok ülkeye göre

ucuzdur. Altyap›, enerji, ulafl›m, in-

san kaynaklar› bak›m›ndan “ca-

zip”tir. Co¤rafi olarak, Do¤u Avru-

pa, Balkanlar, Orta Asya ve Ortado-

¤u'nun pazarlar› ile iliflki halindedir.

Yabanc› sermayenin istedi¤i yasal

mevzuatlar mevcuttur, sermaye hiç-

bir engelle karfl›laflmadan hareket

olana¤›na sahiptir. AB çerçevesinde

yap›lan düzenlemeler, Gümrük Bir-

li¤i Anlaflmas› gibi unsurlar da, ya-

banc› sermayenin geliflinde önemli

faktörler aras›ndad›r. Afla¤›da ele

alaca¤›m›z gibi, ülkeye giren ya-

banc› sermayenin büyük k›sm›n›

oluflturan ‘s›cak para’n›n istedi¤i fa-

iz-kur politikalar› uygulanmakta,

“havadan para” kazanman›n en ko-

lay oldu¤u ülkelerin bafl›nda yer al-

maktad›r. Ve tüm bunlara ilaveten,

iflçi s›n›f›n›n mücadelesi, bugün için

Sermaye, en büyük talan› 
yapabilece¤i yere yönelir

bölüm 1
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sermayenin önünde engel teflkil

edecek düzeyde de¤ildir. 

Tüm bu s›ralad›klar›m›z, serma-

ye bir ülkeye niye girer, sorusunun

cevab›n›n ““mmüümmkküünn oollaann eenn ffaazzllaa

vvee rriisskkssiizz kkâârr”” oldu¤unu ortaya

koymaktad›r. Bu da o ülke emekçi-

leri, halk› aç›s›ndan ddaahhaa ffaazzllaa ssöö--

mmüürrüü anlam›na gelmektedir.

1980’lerin ikinci yar›s›ndan iti-

baren dünya çap›nda sald›r›ya ge-

çen küresel sermaye, büyük bir biri-

kim yaratt›. Kapitalizmin geçirdi¤i

de¤iflimin alt›nda yatan da temelde

bu birikimdir. Denilebilir ki, dünya-

n›n do¤usu ve güneyinin sefaletle

bo¤ufltu¤u y›llarda, zengin kuzey ve

bat›da (ABD, Avrupa) büyük bir li-

kidite birikimi olufltu. Bu birikim aç

bir canavar gibi yutacak yeni alan-

lar arad›. Ülkemize akan yabanc›

sermaye de iflte bu “karn› gurulda-

yan” sermayedir. Sadece 2005-2006

aras›nda giren 30 milyar dolar civa-

r›ndaki yabanc› sermaye iflte bu ser-

mayenin küçük bir parças›d›r. 

Tüm bu gerçeklerin üzeri, ya-

banc› sermayenin ‘‘bbiirr üüllkkeenniinn kkaall--

kk››nnmmaass›› iiççiinn oollmmaazzssaa oollmmaazz’’ oldu-

¤u gibi propagandalarla, yabanc›

sermayenin faziletleri üzerine ya-

lanlarla örtülmeye çal›fl›lmaktad›r.

Yabanc› sermayenin iyi ve gerekli

bir fley oldu¤unu, bunun da ötesinde

“küreselleflme” sürecinde kaç›n›l-

maz oldu¤unu vaaz eden burjuva

iktisatç›lar›, iflbirlikçi tekellerin

sözcüleri ve sermayenin hükümetle-

rinin baflvurdu¤u yalanlara bakal›m.

Yabanc› sermaye 
istihdam yaratm›yor

Bu konuda ilk yalan, yabanc›

sermayenin, yeni iflletmeler yaratt›-

¤›, istihdam› art›rd›¤›, yeni pazar

alanlar› açt›¤› ve varolanlar› gelifl-

tirdi¤i, bu yolla da o ülkenin yerel

teknolojik bilgi birikimini art›rd›¤›

fleklindedir.

Oysa, gerek ülkemizde, gerekse

baflka yeni-sömürge ülkelerde ya-

banc› sermayenin a¤›rl›kl› bir k›s-

m›, özellefltirilen kamu kurulufllar›-

n› ve özel iflletmeleri sat›n alma

fleklinde girmektedir. Bununla da

kalmaz, geride kalan iflletmelerin

özellefltirilmesi için de bask› kurar

ve giderek pazar› ele geçirir. 

Ülkemizde neredeyse tamam›

AKP döneminde olmak üzere, ya-

banc› sermayenin eline geçen kuru-

lufllara bak›n: Petkim, Türk Tele-

kom, Telsim, ‹ETT garaj arazisi,

Avea, Turkcell'in yar›s›, Beymen'in

yar›s›, Eczac›bafl› ‹laç, ‹zocam, De-

mirdöküm, TGRT, Döktafl, Kuflada-

s› ve ‹zmir limanlar›, Adabank, Fi-

nansbank, Oyakbank, Denizbank,

Türkiye Finans, TEB, CBank, Al-

ternatif Bank, D›flbank, fiekerbank

yüzde 33.98'i, Yap› Kredi'nin yar›s›,

Garanti Bankas›'n›n yar›s›, Tekfen-

bank, Baflak Sigorta; Yeni, Kulüp ve

Tekirda¤ rak›lar›yla tüm TEKEL iç-

kileri, Hac› fiakir Sabunlar›, Fruko,

Yedigün, Tamek Meyve Sular›,

Olips, Tofita ve Jelibon ve öbür

ürünleriyle Kent fiekerleme...

Yabanc› sermayenin istihdam

yaratt›¤›, iflsizli¤in azalmas›na katk›

sundu¤u fleklindeki söylem de, yu-

kar›da s›ralad›¤›m›z nedenlerden

dolay› gerçek d›fl›d›r. Yeni iflletme-

ler kurma gibi pahal› ifllere girme-

yen, bunun yerine varolanlar› ucuza

kapatarak pazara hakim olan yaban-

c› sermaye, ele geçirdi¤i iflletmeler-

de tam bir iflçi k›y›m›na giderek, ifl-

sizli¤i azaltmak bir yana, art›rmak-

tad›r. Tekeller, sadece ülkemizde

de¤il, tüm dünyada esnek çal›flma,

performans gibi uygulamalarla “da-

ha az iflçiyle daha fazla üretim”i yo-

¤unlaflt›rma çabas› içindedirler. 

Girdi¤i ülkenin teknolojik bilgi

birikimini gelifltirdi¤i ise tümüyle

gerçek d›fl›d›r. Yabanc› sermayenin

kendi ülkesinde gelifltirdi¤i teknolo-

jiyi satma ya da kiralama yöntemi

ile s›n›rl›d›r ve burada da kendi kâr›

esasd›r. Özellefltirme dalgas›n›n ül-

kemizden önce bafllat›ld›¤› Latin

Amerika’ya bak›ld›¤›nda, yabanc›

sermayenin 1980'lerin sonundan iti-

baren varolan kârl› kamu kurumla-

r›n› de¤erlerinin oldukça alt›nda sa-

t›n ald›¤› bilinmektedir. Ülkemizde

de bu süreç farkl› ifllememifltir. En

kârl› kamu kurulufllar› ya do¤rudan

yabanc› sermayeye sat›lm›fl ya da

“millicilik” gösterisi alt›nda önce

iflbirlikçi tekelci sermayeye peflkefl

çekilmifl, ard›ndan yabanc› sermaye

ile ortakl›klar gelifltirilmifltir. Bu

durumda b›rak›n teknolojik geliflimi

sa¤lamay›, yaflanan alt düzeydeki

teknolojik araflt›rmalar›n dahi dina-

mitlenmesi olmufltur. Yabanc› ser-

mayenin girdi¤i ülkelerde Araflt›r-

ma-Gelifltirme (Ar-Ge) çal›flmalar›-

n›n yüzde 80’den fazlas›n›n, emper-

yalist metropollerde üretildi¤i, ulu-

sal hiçbir nitelik tafl›mad›klar› bilin-

mektedir. Öte yandan, emperyalist

tekeller girdikleri ülkelerde daha az

vergi ödemek için genel olarak, o

ülke flirketlerine yüksek patent üc-

retleri uygular ve hizmeti ve iflletme

giderini yapay olarak fliflirirler. 

Pazar›n geniflletilmesi konusun-

da da, emperyalist tekeller ele geçir-

dikleri kimi sektörlerde pazar› bü-

yütürken, a¤›rl›kl› olarak da, üreti-

len mal ve hizmet fiyatlar›ndaki ast -

ronomik art›fllar nedeniyle pazar da-

ha da daraltm›flt›r. 

Yabanc› sermaye, 
vurguncu sermayedir

Kaynaklar›n yetersiz olmas› ne-

deniyle geri b›rakt›r›lm›fl ülkelerin

kalk›nmas› için gereken sermayeyi

temin edebilmenin tek yolunun ya-

banc› yat›r›mlar oldu¤u; yabanc›

sermayenin ülke hazinesini güçlen-

AKP emperyalist sermayeye
vurgunculara çal›flt›

AKP iktidar›nda; 
Gelen yabanc› sermayenin %81.4'ü bankac›l›k, haber-
leflme gibi stratejik sektörlere girdi, sadece %14.1'i
imalat sektöründe yer ald›. 
Bankac›l›k sektöründeki yabanc› pay› %3'ten %42’ye
ç›kt›. Borsa yabanc›lar›n eline geçti; ‹MKB’deki yabanc›
pay›, %43’den %71’e ç›kt›.
Temmuz 2006'da yabanc›lar›n devlet tahvili, Hazine
bonosu ve borsa kazançlar›n›n vergisi %15'ten s›f›ra
indirildi. Yabanc›lar›n 2002'de borsaya yat›rd›¤› dola-
r›n kazanç oran› %259 
Rantiyeye toplam 141.3 milyar dolar faiz ödendi. Bü-
yük bölümünden vergi al›nmad›. Türkiye %19 ile dün-
yada en yüksek faizi ödüyor. Yabanc›lar risksiz devlet
tahvilinden %141 kâr etti.
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dirdi¤i, vergi gelirleri yaratt›¤› ve

sa¤lad›¤› döviz girdisi ile ithalat›n

finanse edilmesine büyük katk›s› ol-

du¤u, söylenen bir di¤er yaland›r. 

“Yabanc› yat›r›mc›” dedikleri,

varolan› ucuza sat›n alan, ‘s›cak pa-

ra’ hareketleri ile kazançlar elde

eden finans sermayesidir. Emperya-

list sermaye, ya IMF güdümündeki

iflbirlikçi hükümetlerin güvencesi

ve sa¤lanan yüksek faizlerle borçlar

sa¤larlar veya do¤rudan do¤ruya

emekçilerin tasarruflar› ile oluflturu-

lan fonlar ve bankalardan borç al›r-

lar. Örne¤in; “Meksika’da faaliyet

gösteren ABD flirketlerinden biri

olan Banamex'in yerel kaynaklar-

dan 2.6 milyar ABD Dolar›, Ameri-

can Movil'in (Telcel) 1.2 milyar do-

lar, Ford Motor'un (uzun dönem

borçlanmayla) 9.556 milyar peso,

(k›sa dönem borçlanmayla) 1 mil-

yar peso ve General Motors'un (ma-

li kolunun) 6.555 milyar peso borç

ald›¤›” (Aktaran J. Petras) bilin-

mektedir. Yani, emperyalist serma-

ye, girdikleri ülkenin piyasalar›n›

ve verimli sektörlerini ele geçirmek

için yine o ülkenin kendi kaynakla-

r›n› kullanmalar› yayg›n bir uygula-

mad›r. Yani giren bir “yeni serma-

ye” dahi yoktur ortada. Bu örnek,

geri b›rakt›r›lm›fl ülkelerin sermaye

k›tl›¤› yüzünden yabanc› sermayeye

ihtiyaç duydu¤unu de¤il, aksine ba-

¤›ml›l›k politikalar› sonucu kendi

sermayesini yabanc› tekellere aktar-

d›¤›n› göstermektedir. 

Yabanc› sermayenin, ülke hazi-

nesini güçlendirdi¤i de yaland›r.

Aksine onu soyar. Özellefltirilen ifl-

letmeler ucuza kapat›l›r, iflbirlikçi

iktidarlar›n deste¤iyle bu sat›fllarda

yolsuzluklar, hatta doland›r›c›l›k

denilebilecek olaylar yaflan›r. 

Ülkemizde, Tüprafl, Galataport

gibi ihaleler bunun örnekleriyle do-

ludur, son olarak Petkim halen tart›-

fl›lmaktad›r. Bu konuda bir baflka

örne¤i de, 2005 tarihli bir makale-

sinde, James Petras vermektedir. 

Venezuella hükümetinin, geçmifl

hükümetlerle 1990'lardan itibaren

hizmet sözleflmeleri imzalam›fl olan

bafll›ca yabanc› petrol flirketlerinin

o zamana dek

de¤eri milyar-

larca dolar› bu-

lan vergi kaçak-

ç›l›¤› ve yolsuz-

luklar›na kar›flt›-

¤›n› ilan etti¤ini

belirten Petras,

Rusya'n›n bütün

petrol ve do¤al-

gaz sektörünün,

yabanc› yat›r›m-

c›larla iflbirli¤i içindeki yeni bir

milyarder giriflimci s›n›f› olan h›rs›z

oligarklar taraf›ndan gerçek anlam-

da çal›nd›¤›n› kaydetti¤i makalesin-

de, bu soygunun sonuçlar›ndan biri-

nin de vergi gelirlerinin erimesi ol-

du¤unu belirtiyor.

Petras’›n aktar›m› ile yabanc›

yat›r›m öncülü¤ünde ihracat mode-

li, t›pk› ülkemizi oldu¤u gibi, Bre-

zilya'y› da acil aç›¤› yeni borçlarla

finanse etme k›s›r döngüsüne hap-

setti ve köylülükte de y›k›m yaratt›. 

Ülkemizde de, yabanc› sermaye-

nin hazineyi tam bir vurgunculuk

örne¤iyle soydu¤unu görmekteyiz. 

AKP iktidar›, “s›cak para” denen

yabanc› vurguncu sermayeyi Türki-

ye’ye çekmek için faizleri yükseltti.

Vurguna gelen yabanc›lara yüksek

faiz ödedi, döviz kurunu düflük tut-

tu. AKP enflasyon düfltü propagan-

das›n› yaparken, ülkeye giren ç›kan

para aras›ndaki aç›¤›n katland›¤›n›

gizledi. Bu aç›k, 2002’de 1,5 milyar

dolarken, geçen y›l›n sonunda 31,5

milyar dolara ulaflt›. Son 4 y›lda ül-

keye giren “s›cak para”, geliflmifl

kapitalist ülkelerde 25-30 y›lda elde

edemeyece¤i oranda kâr sa¤lad›.

ATO verilerine göre; Türkiye’ye

2003 bafl›nda gelerek Türk Lira-

s›’na dönüfltürülüp bonoda de¤er-

lendirilen 1 milyon dolar, 4,5 y›lda

3 milyon 265 bin dolara, borsada ise

5 milyon 690 bin dolara yükseldi.

Bir baflka deyiflle, hiçbir yat›r›m

yapmadan, tek bir iflçi istihdam et-

meden, “tafl at›p kolu yorulmadan”,

s›cak para, 4,5 y›lda dolar baz›nda

bonoda %226,5, hisse senetlerinde

ise %469 oran›nda kazanç elde etti.

Türkiye, %19 ile dünyan›n en yük-

sek nominal faiz oran›n› uygulaya-

rak ve paras›n›n -karfl›l›ks›z- h›zla

de¤erlenmesine izin vererek s›cak

paraya dünyan›n en yüksek getirisi-

ni sa¤layan ülke oldu. 2002 bafl›nda

6,6 milyar dolar olan s›cak para sto-

kunun, 2007 May›s’›nda 88,1 mil-

yar dolara yükseldi¤i düflünüldü-

¤ünde, bu paran›n çekip götürdü¤ü

paran›n miktar› daha çarp›c› görüle-

cektir. Ki, bu para çark› döndürenle-

rin de¤il, halk›n cebinden çal›nd›.

Sadece yabanc› sermaye de¤il,

“sanayicilerimiz” diye yutturulan

Koçlar, Sabanc›lar’›n da son y›llarda

kazançlar›n›n en büyük bölümü fab-

rikalardan de¤il; faizden, iç borçlar-

dan olufluyor. Yani devlet, yabanc›s›,

“yerlisi” ile tekellere aleni flekilde

“avantadan” para aktard›. Örne¤in,

faizlerin düflük oldu¤u Japonya ve

‹sviçre gibi ülkelerden borç alarak

Türkiye’ye gelen spekülatör serma-

ye, k›sa sürede, hiçbir risk almadan

paras›n› katlay›p götürdü.

“S›cak para” politikas›; küresel-

leflme sürecinde emperyalist tekel-

lerin dayatt›¤› ekonomi politikalar›n

ana unsurunu oluflturmaktad›r. Tan›-

m›nda tam bir uzlaflma olmasa da,

iktisatç›lar “s›cak paran›n”, “spekü-

latif”, “k›sa dönemci” ve “afl›r› dal-

galanma ve ak›flkanl›k” gibi unsur-

lar içerdi¤i konusunda hemfikirdir-

ler. ‹ktisadi istikrars›zl›klara yola-

çan da temelde bu unsurlard›r. Er-

do¤an hükümetinin övündü¤ü,

YTL’nin de¤erlenmesi de, esasen

buradan kaynaklanmaktad›r. Sözü

edilen istikrars›zl›klar›n odak nok-

tas›n›, k›sa dönemli yabanc› serma-

ye ak›flkanl›¤›n›n neden oldu¤u dö-

viz kurunda ulusal paran›n afl›r› de-

¤erlenmesi oluflturmaktad›r. Böyle-

ce, önünde el pençe divan durulan
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yabanc› sermaye ülkeye giriflte

YTL’ye dönüflmekte ve k›sa sürede

borsalardan, yüksek reel faizlerden

vurgunlar vurmaktad›r. 

Bunun sonucunda ülke hazine-

sinden büyük miktarlarda para

“uçarken”, ithalat mallar› ucuzla-

makta, ihracat gerilemektedir. Ya-

n›lt›c› olan ise, bu koflullarda sa¤la-

nan “büyüme”dir. Bu büyüme ta-

mamen d›fla ba¤›ml›, yapayd›r. Bu

öyle bir yalanc› büyümedir ki, reel

faiz ile döviz kuru aras›ndaki hassas

dengenin bozulmas›yla, çöküntüye

u¤ramak kaç›n›lmazd›r. 

‘S›cak para’ politikas›n›n sonuç-

lar›ndan (ve gere¤i) biri de, Merkez

Bankalar›’n›n “ba¤›ms›z” k›l›narak,

asl›nda ba¤›ms›z bir para politikas›

uygulayamaz hale getirilmesi, tek

ifllevinin ulusal paran›n de¤erini ko-

rumakla s›n›rland›r›l›p yetkilerinin

elinden al›nmas› olmaktad›r. 

Ulusal  paralar›n de¤erinin alt›n

veya benzeri reel hiçbir mal taraf›n-

dan desteklenmedi¤i, nominal birer

büyüklükten ibaret oldu¤u küresel-

leflme sürecince finansal sistemin

iflleyifli spekülatif nitelikli kazançla-

r›n önünü açmaktad›r.

Emperyalist kapitalizm “sosyal

devlet”i tasfiye ederken, bizim gibi

ülkelere de, sistem içinde hiçbir

“kalk›nma” dinami¤i b›rakmamak-

tad›r. Söylemde dahi art›k “geliflen-

geliflmekte olan ülkeler” kavram›

yerine, “yükselen piyasalar” denili-

yor. Bu, ayn› zamanda kalk›nma ol-

gusunun hedef olmaktan ç›kar›lma-

s›, azgeliflmifllik sorununun yerine,

finansal getiri olgusunun ön plana

ç›kar›lmas› demektir. Burjuva söy-

lemde art›k “yat›r›mc›” ile kastedi-

len finansal portföy yat›r›mc›s›d›r,

iktisadi “ajanlar” ise art›k birer “pi-

yasa oyuncusu”dur ve bizim gibi

“yükselen piyasalar”da oynad›klar›

oyunlarla, ekonomileri emperyalist

ekonomiye eklemlemektedirler. Ül-

kenin bütçesinin temel hedefi ise,

kendi halk›n›n refah›, mutlulu¤u,

ihtiyaçlar› de¤il; emperyalist serma-

yeye aktar›lacak olan “faiz d›fl› faz-

la”y› tutturmakt›r.

-- ssüürreecceekk -- 

Diyarbak›rl›

Enes Ata, 6

yafl›ndayd›.

Geçen y›l›n

nisan ay›nda,

özel timcilerin

kurflunlar›yla

katledildi Diyarbak›r’da. Baflba-

kan, bol terör demagojili söylevin-

de, “çocuk da olsa kad›n da olsa

gereken yap›lacak” demiflti. Gere-

ken yap›ld› ve 6 yafl›ndaki Enes’in

küçük bedeni kurflunlarla doldu-

ruldu. Katilleri yarg›lanmad›, hiç-

bir soruflturma açma gere¤i dahi

duyulmad›; polislerin görevini ye-

rine getirdi¤i karar›n› verdi yarg›.

*

Diyarbak›rl› Enes Aslan 3 yafl›n-

dayd›; yoksulluk, iflsizlik göç yol-

lar›na düflürmüfltü ailesini. Henüz

yeni geldikleri Antalya’n›n gece-

kondu mahallelerinden birine yer-

lefltiler. 15 Temmuz günü, telefon

tellerini yer alt›na alma çal›flmas›

için aç›lan çukura düflerek can

verdi. fiirket, açt›¤› çukur için hiç-

bir önlem almam›fl, bu s›rada pat-

layan su borusunu tamir etme ge-

re¤i bile duymam›fl, çukur a¤z›na

kadar su dolmufltu. 

Burjuvalar›n yanan ormanlar›n du-

man›n›n gölgesinde plajda serinle-

dikleri ülkede, Enes’in babas› Ab-

dülkerim Aslan, yoksullar›n en

do¤al duygusuyla, ‘baflka çocuklar

da düflmesin’ diye çukuru kendisi

kapatmaya koyuldu.  Ancak bir

yandan patlak borudan su dolma-

ya devam etti¤i için baflarama-

d›. “Çukur yeni kurbanlar

bekliyor” dedi gazetecilere. 

*

Ne çok ölüyor bu ülkenin

çocuklar›! Ne çok yan›-

yor yoksul analar›n, ba-

balar›n yürekleri. 

Kendi diliyle, kültü-

rüyle yaflamak

istedi¤i

için kur-

flunlan›-

yor 6 ya-

fl›ndaki

Enes; fa-

flizmin vahfle-

ti kör kurflun

olup saplan›-

yor bö¤rüne,

y›¤›l›veriyor

oraya yar›

aç›k gözlerle

Enesler, Fatihler, ‹smail ve Abdul-

lahlar...

Göç yollar›nda k›r›l›yor, yoksullu-

¤un sürdü¤ü Enes’ler, insanca ya-

flam koflullar›ndan mahrum olan

gecekondular›n sokaklar›nda ço-

cuklar›m›za mezar kazar gibi kaz›-

yorlar çukurlar›. “‹hmal” diyorlar

ad›na; yoksulun can›na de¤er ver-

mediklerini gizlemek için; ayn›

“ihmalkarl›¤›” zengin bir mahalle-

de yapmalar›n›n mümkün olmad›-

¤›n›n üzerini örtmek için...

*

Düzen katlediyor Enesler’i. 

Yoksullukla, zulümle yok ediyor

çocuklar›m›z›. 

Böyle dönüyor düzenin çarklar›. 

Yoksullu¤umuzu büyüterek, hak

aray›fllar›m›z› kurflunlarla, ölüm-

lerle, zulümle bast›rmaya çal›fla-

rak ayakta duruyor bu düzen.

Enesler öldükçe Sabanc›lar’›n,

Koçlar’›n, Taralar’›n kasalar› flifli-

yor, emperyalist sermaye borsalar-

dan dolarlar› uçuruyor, Tayyipler

daha pahal› saatler tak›yor kollar›-

na, Emine Sultanlar moda defile-

lerinde cirit at›yor...

Çocuklar›m›z›n ölmedi¤i, kurflun-

lar›n küçük bedenleri parçala-

mad›¤›, insanlar›m›z›n sa¤l›k

yaflam koflullar›na mahkum

edilmedi¤i bir ülkeyi yarat-

mak elimizde. Cans›z evlat-

lar›m›z›n bedenlerini sa-

ran nas›rl› ellerimizi

ba¤›ms›zl›k ve de-

mokrasi mücadele-

sinde birlefltirdi¤i-

mizde, böyle bir

ülkeyi yaratmak

için en büyük

ad›m at›l-

m›fl de-

mektir. 

Enesler öölüyor
katil ddüzenin 

çarklar› ddönüyor



Sevgili okurlar›m›z merhaba.

Küresel ›s›nman›n art›k “yak›n

bir tehlike” olmaktan, hatta

“eflikteki tehlike” olmaktan da

ç›k›p, eflikten içeri girmesi, gün-

lük yaflam içinde hissedilmeye

bafllanan bir sorun olmas›yla

birlikte çevre sorunu daha fazla

tart›fl›lmaya baflland›. Asl›nda

durumun vehameti 1970’li y›l-

lardan itibaren hissedilmeye bafllan-

m›flt› ve bilindi¤i

gibi o süreçte de

çevreci çeflitli hare-

ketler ortaya ç›kt›... 

Çevre sorunu

nereden do¤uyor,

kim nas›l bak›yor,

“Çevrecilik” teme-

lindeki hareketler,

bu soruna nas›l tefl-

his koyuyor?.. Çözüm nereden geçi-

yor?... Sohbetimizde bu sorular› ce-

vaplamaya çal›flaca¤›z. Elbette, so-

runun tan›mlanmas›nda da, önerilen

çözümlerde de son derece farkl› gö-

rüfller mevcut. Konumuz, bu yönüy-

le de gerçekten genifl bir konu. Çün-

kü eekkoonnoommii ppoolliittiikkaallaarrddaann üürreettiimm

bbiiççiimmiinnee,, oorraaddaann yyöönneettiimm ttaarrzz››nnaa

kadar her fleyi içeriyor. Yeri geldik-

çe bunlara da de¤inece¤iz. Buyur

Özlem, sorunun maddi boyutunu

ortaya koyal›m önce istersen. 

ÖÖzzlleemm:: Evet, “maddi bo-

yut”un özeti olarak, “k›yamet kap›-

da” diye yaz›yor raporlar. “‹nsa-

no¤lu dünyan›n sonunu kendi elle-

riyle haz›rl›yor” diyor uzmanlar.

Çevre, sosyal ve ekonomik konular

üzerinde araflt›rmalar yapan World

watch Enstitüsü’nün 'Dünyan›n Du-

rumu 2004” raporunda böyle deni-

yordu. 

Bu rapora göre, “dünyan›n k›ya-

meti kap›da. Kuzey yar›küre 2 bin

y›l›n en s›cak, buzullarsa en düflük

döneminde. Sadece s›tma Afrika'da

her gün 3 binden fazla çocu¤un ölü-

müne sebep oluyor. A¤aç türlerin-

den yüzde 10'u, bal›k türlerinin yüz-

de 90'› tehlike alt›nda. Antarktika

üzerindeki ozon deli¤i 26 milyon ki-

lometrekareye ulaflt›. Avustralya'da

ülke tarihinin en korkunç kurakl›-

¤›... Hava s›cakl›¤› 40 derecenin

üzerine ç›k›nca Fransa'da 14 bin

800 kifli hayat›n› kaybetti. Ama-

zon'daki orman kayb›, 2001 y›l›na

oranla yüzde 40 artt›...”

Devam edelim mi?

Birkaç nokta daha; ormanl›k

alanlar giderek yok oluyor, çöllefl-

me, kurakl›k art›yor... Dünyadaki

besin kaynaklar› h›zla tükeniyor...

‹çme suyu giderek azal›yor... Do¤al

afet olarak gösterilmeye çal›fl›lan

sel, deprem ve erozyonda art›fl yafla-

n›yor... K›sacas›, dünyan›n dengesi

bozulmufl durumda. 

Çevre, “bir canl› varl›¤›n iliflki

içinde oldu¤u olaylarla varl›klar›n

tümü”dür. Biraz daha açarsak, çev-

re, “fiziksel, kimyasal, biyolojik,

kültürel ve sosyo-ekonomik olgu ve

olaylar›n birbirleriyle iliflki ve etki-

leflim içinde oluflturdu¤u sistem”dir.

Bozulan denge, iflte bu sistemin

içinde ortaya ç›kan bir de¤iflimin

ifadesidir. 

MMaazzlluumm:: Çevre bu flekilde ta-

n›mlanabilir elbette ama sözkonusu

oluflumun en temel unsuru do¤ad›r.

Do¤adaki, Özlem’in tan›m›yla söy-

lersem “fiziksel, kimyasal, biyolo-

jik” süreçler, çeflitli müdahaleler so-

nucunda normal rotalar›ndan ç›k-

m›fllard›r. Zaten, çevre sorunu dedi-

¤imiz sorun da, bir bak›ma insanla

do¤a aras›ndaki mücadelenin

belli bir aflamas›nda ortaya ç›k-

m›flt›r. 

‹nsanla do¤a aras›ndaki mü-

cadele, insan›n insanlaflmas›na

kadar uzanmaktad›r. Do¤a, insa-

n›n hem en büyük dostu, hem

onu yoketmekle tehdit eden düfl-

man›yd›. Do¤a, sundu¤u bitkiler

ve hayvanlarla, sundu¤u günefl ›s›s›

ve ›fl›¤›yla insano¤-

lunun yaflamas›n›,

kendini gelifltirme-

sini sa¤larken, in-

san› yokeden her

türlü tehlike de do-

¤adan geliyordu.

‹nsano¤lu bir yan-

dan do¤ayla sava-

fl›rken, bir yandan

da y›ld›r›ma, güne-

fle, aya taparak onun karfl›s›nda bir

tür teslimiyet içine giriyordu. Çün-

kü do¤an›n gücü, insan›n bafledebi-

lece¤inin çok ötesindeydi. Nitekim

bilim ve teknikte sa¤lanan geliflme-

lere ra¤men bugün de esasta böyle-

dir.

Do¤ayla insan›n bu mücadelesi,

biny›llar boyunca asl›nda adeta bir

tür karfl›l›kl› denge içinde sürüp gel-

di. Ne insan do¤an›n dengelerini de-

¤ifltirdi, ne do¤a insan› yoketti! Ta

ki kapitalizme kadar. 

Dengeleri bozan, do¤a üzerinde

en kal›c› ve geri dönülemez tahriba-

t› yapan kapitalizm olmufltur. Kapi-

talizm hem üretimin, hem de tüketi-

min s›n›rs›z boyutlar›yla, üretirken

de, tüketirken de tam bir tahripkar-

l›k içinde olmufltur. Burada dönüm

noktas›, Sanayi Devrimi’dir. 

Bilindi¤i gibi, Sanayi Devri-

mi’yle birlikte, kapitalist üretimin

boyutlar› ve imkanlar› o güne ka-

darki üretimin boyutlar›yla k›yasla-

namayacak ölçüde artt›. Bu ise, da-

ha önceki üretim biçimlerinde söz-

konusu olmayan ölçülerde bir do¤a

talan›n› bafllatt›. Burada sözkonusu

olan sadece “üretimin ihtiyaçlar›-

n›n” karfl›lanmas› de¤ildir. Bu ihti-

yac›n nas›l karfl›land›¤›d›r. Üretimin

ihtiyaçlar›n›n “kapitalizme en çok

kâr b›rakacak flekilde”, insanl›¤›n
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uzun vadeli ç›karlar› gözetilmeksi-

zin karfl›lanmas›d›r. Elbette bunun

birçok boyutu var. Mesela, kapita-

lizmin “tüketim kültürü”nü gelifltir-

mesi, bu kültürün geliflmesine para-

lel “ç›lg›n ve mant›ks›z” bir tüketim

miktar›n›n ortaya ç›kmas› ve bunun

sonucunda da do¤an›n kaynaklar›-

n›n insanl›¤›n do¤al ihtiyaçlar›n›n

da ötesinde kullan›lmas› gibi bir

zincir sözkonusudur. 

KKeemmaall:: Mazlum arkadafl›n an-

lat›m›ndan flu ç›k›yor; bugün çevre

sorunu veya “küresel ›s›nma”,

“ekolojik felaket” gibi çeflitli flekil-

lerde tan›mlanan sorunun ana nede-

ni kapitalizmdir. 

“Sorunun kayna¤›n›” baflka yer-

de görenler de var. Mesela, kimileri

sorunun kayna¤›nda afl›r› sanayilefl-

me ve afl›r› teknolojinin oldu¤unu

söylüyorlar. Elbette bu nesnellikten

uzak subjektif ve marjinal bir dü-

flüncedir. Sorun ne sanayileflmedir,

ne de teknolojik geliflim. Çevreyi,

do¤ay› koruma ad›na bunlar› elefl-

tirmek, mahkum etmek, kapitaliz-

min ilk dönemlerinde, kendilerini

iflsiz b›rakan›n kapitalist sistem de-

¤il de makinalar oldu¤unu san›p,

makinalar› k›rma fleklinde (Ludizm)

bir protesto hareketi bafllatan bilinç-

siz iflçiler gibi düflünülmesi demek-

tir. Hay›r sorun sanayileflme ve tek-

noloji de¤ildir; sorun bunlar›n ki-

min elinde oldu¤u, hangi amaçlarla

kullan›ld›¤›d›r. 

Bir baflka anlay›fl da tüm bu so-

runlar›n (yoksulluk, adaletsizlik gi-

bi, çevre sorunlar›n›n da) aaflfl››rr›› nnüü--

ffuussttaann ileri geldi¤ini savunmakta-

d›r. Nüfusun fazlal›¤› karfl›s›nda

kaynaklar›n yetersizli¤inin veya afl›-

r› nüfusun afl›r› tüketiminin bu tahri-

bat› ortaya ç›kard›¤› iddia ediliyor. 

Birincisi flu ki; mesela dünya

üzerinde flu an tar›m yap›lan alanla-

r›n hacimi, tar›m yap›labilecek

alanlar›n yyüüzzddee 1155’’ii kadard›r. Dola-

y›s›yla, yerkürenin imkanlar›, ek bir

tahribat yaratmadan dünya nüfusu-

nun tamam›n› rahatl›kla besleyebi-

lecek büyüklüktedir. Yetersizlik,

çevre tahribat›, nüfusun çoklu¤un-

dan de¤il, kapitalist üretimin niteli-

¤inden ortaya ç›k›yor. ‹kincisi, me-

sela ozon tabakas›n›n delinmesine

yolaçan “sera gaz›” denen olay, kit-

lelerin tüketimiyle de¤il, emperya-

listlerin üretimi ve üretim politika-

lar›yla aç›klanacak bir olayd›r. So-

nuçta diyebiliriz ki, bu düflünceler,

ekonomik bunal›mlar› da nüfus faz-

lal›¤›yla aç›klayan, kapitalizmin çe-

liflkilerini ve olumsuzluklar›n› giz-

leyen “Malthusculuk”un yeni versi-

yonlar›d›r. Bu konuda bilimsel her

tahlil, sorunun kayna¤›n› araflt›rd›-

¤›nda, ayn› kayna¤a ulaflacakt›r ve o

kaynak da kapitalizmdir. 

ÖÖzzlleemm:: Sorunun kayna¤› kapi-

talizm oldu¤una göre, çözümü de

sosyalizmdir de¤il mi? Fakat biz

böyle söyledi¤imizde de, mücadele-

yi ekonomik, demokratik taleplerle

s›n›rlayan reformizm, bizim bu ve

benzer sorunlar karfl›s›nda sorunlar›

hep “devrime” erteleyen kaba bir

yaklafl›m içinde oldu¤umuzu iddia

ediyor. Kapitalizmin kendi içinde

ne kadar çözülebilir bu sorun, ne

kadar çözülemez, bu yan›yla devam

edelim isterseniz. 

MMaazzlluumm:: Bafltan söyleyelim;

onlar›n “kabal›k” veya “ertelemeci-

lik” dedi¤i durum, bizim sosyalizm

inanc›m›zd›r. Evet, b›kmadan her

sorunda bunlar›n nihai ve köklü çö-

zümünün sosyalizmde oldu¤unu

söylüyoruz. Söylemeye devam ede-

ce¤iz, çünkü gerçek de budur. Tam

tersine bunu söylemeyip, sorunlar›n

bu düzen içinde de çözülebilece¤i

umudunu ve beklentisini, yani böy-

le bir yan›lsamay› yaratmak en bü-

yük yanl›flt›r. 

Yaln›z burada flunu da ekleyece-

¤iz; sorunlar›n sosyalizmde çözüle-

bilece¤ini söylemek do¤ru ve ge-

reklidir. Ancak söylemeden söyle-

meye de fark var. Kapitalizmde NNEE--

DDEENN ÇÇÖÖZZÜÜLLEEMMEEYYEECCEE⁄⁄‹‹NN‹‹ ve

sosyalizmde NNAASSIILL ÇÇÖÖZZÜÜLLEEBB‹‹--

LLEECCEE⁄⁄‹‹NN‹‹ de somutlamam›z ge-

rekir. 

Mesela, flimdi tart›flt›¤›m›z sorun

aç›s›ndan söylersek; flöyle özetleye-

biliriz: Kapitalizm ““mmaakkssiimmuumm

kkâârr”” hedefiyle gerçekleflen bir üre-

tim oldu¤u için maliyeti sürekli dü-

flürmek ister. Do¤an›n, çevrenin

tahribi de iflte bu noktada ortaya ç›-

kar. Üretim ve tüketim sürecinin

aflamalar›n›n do¤aya verdi¤i zarar›

asgariye indirmek, tümüyle yoket-

mek veya geri dönüflümü sa¤lamak,

kapitalist için maliyetleri art›ran,

dolay›s›yla kâr› düflüren bir unsur-

dur. Bu nedenle kapitalist, sosyal

veya yasal bir zorunluluk-kaç›n›l-

mazl›k olmad›kça, kendi üretim sü-

recini k›sa vadede tehdit eden bir

sorun yoksa, bunlar için yat›r›m

yapmaz. Bunun üretimde söz sahibi

olan tekelci burjuvalar›n “iyi” veya

“kötü” olmalar›yla, çevre konusun-

da “duyarl›” veya “duyars›z” olma-

lar›yla do¤rudan bir ilgisi yoktur.

Kapitalizmin ve tekelci üretimin

do¤as› gere¤i kapitalist böyle dav-

ranmak durumundad›r. “Piyasa”dan

farkl› olarak do¤aya, çevreye yat›-

r›m yapan, dolay›s›yla maliyetleri

yükselen bir kapitalist, o piyasada

rekabete dayanamay›p, en k›sa süre-

de piyasadan silinecektir. 

Sosyalizmde ise üretim ve sana-

yileflme ““ttoopplluummssaall iihhttiiyyaacc››nn”” kar-

fl›lanmas›ndan hareket eder. Do¤a-

n›n korunmas› da toplumsal bir ihti-

yaçt›r, bu anlamda do¤an›n, çevre-

nin korunmas› sanayileflme politi-

kalar›n›n ayr›lmaz bir parças› olarak

ele al›n›r. fiöyle de özetleyebiliriz;

kapitalizmde kkâârr oorraann››,, sosyalizm-

de ttoopplluummssaall yyaarraarr ölçütü esast›r.

Bu ölçü, kapitalizmin ve sosyaliz-
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min do¤a karfl›s›ndaki tutumunda

da kendini gösterir. Sosyalizmde,

insan›n do¤ayla iliflkisinde, kâr h›r-

s›, rekabet koflullar› de¤il, toplumun

kolektif ihtiyaçlar› belirleyicidir.

K›sacas›, sosyalizmde her fleyin s›-

ras›, anlam›, amac› de¤iflir, buna

ba¤l› olarak da bugün “kaç›n›lmaz”,

“zorunlu” olarak gösterilen do¤an›n

tahribat› da sona erer. 

ÖÖzzlleemm:: Mesela, alt›n üretimini

düflünelim. Dünyan›n birçok yerin-

de havay›, suyu, topra¤› zehirleme

pahas›na üretiliyor. Birincisi, t›pta,

kimyada kullan›lan bir bölümünün

d›fl›nda bu alt›n›n üretilmesi zorun-

lulu¤u yok, ikincisi, üretilmesi için

de çok daha farkl› yöntemler de ge-

lifltirilebilir hiç kuflkusuz... Ki bu da

meseleye kârl›l›k aç›s›ndan bak›l-

mad›¤›nda mümkün elbette. 

MMaazzlluumm:: Evet, tek tek bunun

gibi birçok örnek de bize, neden so-

runun kayna¤›n›n kapitalizm, çözü-

münün de sosyalizm oldu¤unu gös-

terir. Her fleyden önce bugün “tüke-

tim ekonomisi” denilen fley, temel-

den de¤iflecek. Mesela ulafl›m poli-

tikalar› de¤iflecek... Kapitalistlerin

maliyeti düflürmek, kâr› maksimize

etmek için yapt›klar›n› bir gözönü-

ne getirin.. O zaman aradaki fark

daha aç›k görülecektir. 

KKeemmaall:: fiunu da ekleyeyim.

Sistemin savunucular›, kapitalizmin

tüketicinin taleplerine cevap ver-

mek zorunda oldu¤unu söylüyorlar,

bu adeta tart›fl›lmaz bir yasa gibi sa-

vunuluyor. Ama burada flu atlan›-

yor; tüketici taleplerini oluflturan da

bir yan›yla bizzat kapitalizmin ken-

disidir. Arz-talep iliflkisinin bir an-

lamda saf haliyle cereyan etti¤i ka-

pitalizmin ilk aflamalar›nda de¤iliz. 

Mesela, do¤ay› en çok tahrip

eden tüketim sektörlerinden biri

ulafl›md›r. Kapitalizm, yayg›n ola-

rak toplumsal tafl›mac›l›¤› de¤il, bi-

reysel tafl›mac›l›¤› gelifltirmifltir.

Burada otomotiv endüstrisinin ç›-

karlar› her fleyin önünde gelmekte-

dir. Toplu tafl›mac›l›k ve trene göre,

özel araçlar ve bireysel tafl›mac›l›k

daha kârl› bir aland›r. 

Arz-talep meselesinde de art›k

biliniyor ki, tekellerin hayat›n her

alan›na uzanan etkileme gücü sonu-

cunda, di¤er yandan, her yeni ürün,

illa ki belli bir talebi karfl›lamak için

üretilmifl olmuyor. Tersine, önce

ürün üretiliyor ve baflta iletiflim

araçlar› olmak üzere, her yol kulla-

n›larak, bu ürün için talep yarat›l›-

yor, bu ürün, ihtiyaç haline getirili-

yor. Hal böyleyken, burjuvazinin ve

onlar›n kalemflörlerinin yaratt›klar›

çevresel tahribatlar› “mazur göster-

mek” için “kitleler istiyor”, “tüke-

tim ihtiyac›na cevap vermek zorun-

day›z” gerekçeleri geçerli de¤ildir. 

ÖÖzzlleemm:: Önce “çevreci” olup,

sonra sorunun kayna¤›n›n bizzat ka-

pitalizmin kendisi oldu¤unu göre-

rek sosyalizme yönelen kifliler ve

gruplar var bildi¤imiz gibi. Fakat

bir de flu var. Özellikle kendini “ye-

flilci”, “çevreci” olarak tan›mlayan-

larla bu konudaki tart›flmalarda baz›

olgular› öne ç›kararak çevreyi sa-

vunmakla sosyalistli¤in ba¤daflma-

yaca¤›n› ileri sürüyorlar. Ki bu ke-

simlerin en çok sözünü ettikleri ör-

nekler, SSCB’deki ÇÇeerrnnoobbiill patla-

mas› veya Çin’in dünyan›n en fazla

suyu kirleten ülkesi olmas› gibi ör-

neklerdir. Bu aç›dan ne diyebiliriz?

MMaazzlluumm:: Dedi¤in gibi bu ör-

nekler s›k gündeme getirilir. Fakat

revizyonizmin baflka konulardaki

politika ve uygulamalar› için de ge-

çerli oldu¤u gibi, çevre konusunda-

ki politikalar›yla sosyalizm yarg›la-

namaz. Revizyo-

nizm, belli bir süreçten sonra, kitle-

lerden, kitlelerin ihtiyaçlar›ndan ko-

pufl demektir. Baflta SSCB olmak

üzere Do¤u Avrupa’daki di¤er sos-

yalist ülkelerde de bu kopufl yaflan-

m›flt›r. (Ki zaten böyle bir kopufl ol-

masayd›, karfl›-devrimlerin bu ka-

dar kolay ve h›zl› olmas› mümkün

olmazd›. Neyse bu iflin ayr› bir yö-

nü.) Demek istedi¤im, bu kopuflla

birlikte, kitlelerin ihtiyaçlar›n›, top-

lumsal yarar› de¤il, “kapitalizmle

rekabet” diye adland›r›lan, sosyaliz-

min ekonomik-siyasal-sosyal-kül-

türel bütünlüklü geliflimine hizmet

etmeyen politikalar hakim hale gel-

mifltir. 

Örnek verilen olaylar, ki baflka

örnekler de eklenebilir, iflte bu dö-

nemin ürünleridir. Kitlelerin ihti-

yaçlar›n›, toplumsal yarar› düflün-

meyen bir anlay›fl, çevreyi, do¤ay›

m› düflünecek? Kapitalist restoras-

yonun iyice ilerledi¤i Çin’de bugün

çevre aç›s›ndan çok daha vahim

tablolar da görmek mümkündür.

Bunlar, sosyalizmin çevre konusun-

daki baflar›s›zl›¤›na kan›t olamaz. 

Bu arada flunu da ekleyelim. So-

run salt mülkiyetin “özel mi, devlet

mülkiyeti mi” oldu¤u meselesi de-

¤ildir. Mesela okudu¤um bir kay-

nakta flöyle iddia ediliyordu:

“Marksistler, ekolojik sorunlar›n

çözümünün, do¤al kaynaklar›n özel

mülkiyetin konusu olmaktan ç›kar›l-

mas› ile mümkün olabilece¤i iddi-

as›ndad›r. ” Sorun tek bafl›na özel

mülkiyet, devlet mülkiyeti meselesi

de¤ildir. Öyle olsayd› ülkemizde

“devlet mülkiyeti”nde olan orman-

lar, denizler, nehirler böyle tahrip

edilmezdi. Evet, do¤a, çevre, özel

mülkiyet olmaktan ç›kmal›. Ama

sömürücü bir devletin de¤il, ancak

halk›n iktidar›n›n oldu¤u bir devle-

tin, yani tüm halk›n mülkiyetine

geçmeli, ki gerçekten korunabilsin. 

KKeemmaall:: Bu sorunu mücadele-

miz içinde nas›l ele alaca¤›m›za da

de¤inelim. Çevre sorunu kuflkusuz

köklü ve nihai olarak sosyalizmle

çözülecek olmakla birlikte, bu, bu-

günden hiçbir fley yap›lamayaca¤›

ve yap›lmamas› gerekti¤i anlam›na
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gelmez. Nas›l ki e¤itim, sa¤l›k gibi

konular bugünden mücadelenin bir

parças›ysa, çevre, do¤a sorunlar› da

mücadelenin bir parças› olarak ele

al›nmal›d›r.

Mesela, iflçi s›n›f›n›n mücadele-

sinin bir parças› olmal›d›r. Tabii bu-

nun için önce kendi özgün sorunla-

r›n› çözebilen güçte bir s›n›f hareke-

tinin olmas› gerekir. De¤ilse, IMF

sald›r›lar› karfl›s›nda güçlü bir dire-

nifl sergileyemeyen, iflten at›lmalar

karfl›s›nda istikrarl› bir mücadele

hatt› oluflturamayan sendikal hare-

ketin “çevreci mücadeleye” soyun-

mas› “dam üstünde saksa¤an...” di-

ye tabir edilebilecek bir durum ç›-

kar›r ortaya. 

Bu çarp›kl›k kendini çok çeflitli

biçimlerde göstermektedir. Bu soru-

nu do¤ru bir flekilde ele alman›n

önemi ve gere¤i de bu noktada daha

öne ç›kmaktad›r. 

‹çerisinde yaflad›¤› toplumda

emekçilerin nas›l bir sefalet içinde

oldu¤unu, milyonlarca insan›n,

dünya çap›nda ise milyarlarca insa-

n›n açl›¤›n› unutup çevresindeki ye-

flil do¤an›n “ne kadar hoyratça kat-

ledildi¤ini” gündem yapanlar, ülke-

sindeki iflkenceler, infazlar, diri diri

yakmalar karfl›s›nda k›l›n› k›p›rdat-

may›p, hayvanlara “nas›l zulüm ya-

p›ld›¤›”ndan sözedenler, hiç kuflku

yok ki, çarp›k bir flekillenme içinde-

dirler. ‹‹nnssaannll››¤¤››nn kkuurrttuulluuflfluunnuunn

önüne ddoo¤¤aann››nn kkuurrttuulluuflfluunnuu koy-

mak, bu çarp›kl›¤›n ifadesidir. 

Asl›nda gerek sivil toplumcular,

gerekse de kendini “militan çevre-

ci” olarak niteleyip, çevrenin önce-

likli olmas› gerekti¤inin teorisini

yapanlar, sonuçta ikisi de ak›nt›ya

kürek çekiyor. ‹nsanl›¤›n, emekçile-

rin kurtuluflu mücadelesinin d›fl›nda

“do¤an›n kurtulmas›” nas›l ki müm-

kün de¤ilse, “sivil toplumcu” yön-

temlerle de bu sorunun çözülmesi

mümkün de¤ildir. 

ÖÖzzlleemm:: ‹nsanlar›n bu konuda

e¤itilmesi, yayg›n deyiflle “çevre bi-

linci” edinmeleri gereksiz mi? El-

bette hay›r. 

Ama salt kitlenin “bilinçlenme-

si”, baflka deyiflle “dikkat etmesi”

temelde bir fleyi de¤ifltirmez. 

Çünkü bugün karfl› karfl›ya olu-

nan vahim tablo, böyle bir “bilinç-

sizli¤in” sonucu de¤ildir. “Toplu-

mun” eseri de¤ildir. Koskoca ya¤-

mur ormanlar›n› yokeden üç dö-

nümlük tarla kazanmak için kendi-

ne arazi açan köylü de¤ildir. Ozon

tabakas›n› delen “bilinçsiz tüketici”

de¤ildir. Bu yüzdendir ki, trafl olur-

ken suyu aç›k b›rakmamakla soru-

nun çözümü ayn›laflt›r›lamaz. 

MMaazzlluumm:: Nükleer at›klardan

kurakl›¤a, hava kirlili¤inden denizin

kirlenmesine kadar tüm bu sorunlar

kitleleri ilgilendiren sorunlard›r. An-

cak sorun henüz kitlesel mücadele-

lerin konusu halinde de¤ildir. S›n›rl›

kesimlerin faaliyet alan› halindedir.

Kimileri için bu bir “sosyal faali-

yet”, bir “sosyal duyarl›l›k”t›r. Böy-

le ele alanlar da çevre sorununu ka-

pitalizmden, sömürü iliflkilerinden

soyutlayarak de¤erlendiriyorlar. Ül-

kemizde de, dünya genelinde de

çevre sorununa damgas›n› vuran yan

ss››nn››ff ççeelliiflflkkiilleerriiddiirr.. Unutulmamal›

ki, bu sorun s›n›fsal bir sorundur.

Bozulmufl bir çevreye mahkum

olanlar, dünyan›n burjuvalar› de¤il,

yoksullar›d›r. Temiz suya ulafl›lama-

mas› mesela en büyük sonuçlardan

ve sorunlardan biridir de¤il mi?

Ama temiz suya ulaflamayanlar, sa-

dece ve sadece yoksullard›r. De¤il-

se, dünyan›n hiçbir yerinde burjuva-

zinin böyle bir sorunu yok.

Köylülük bu konuda daha duyar-

l›, mücadeleci bir görünüm sergile-

mektedir de¤il mi? Ama bilelim ki,

mesele soyut an-

lamda bir “duyarl›l›k” meselesi de-

¤ildir. Köylülü¤ün bu tavr›n›n nes-

nel bir temeli vard›r. 

Kapitalizm en çok havay›, topra-

¤› ve suyu kirletiyor; yani tar›msal

üretim için olmazsa olmaz üç fleyi...

Bu anlamdad›r ki, do¤a üzerindeki

tahribattan ilk ve do¤rudan etkile-

nenler de köylülük olmaktad›r. 

Köylülük için bu sorun sadece

yar›n›n sorunu de¤il, bugünkü ek-

mek kavgas›d›r. Kapitalizmin en

büyük zarar› topra¤ad›r. Marks, Ka-

pital’de “Büyük Sanayi ve Tar›m”

alt bafll›¤›nda flöyle demiflti: "Kapi-

talist tar›mc›l›ktaki her geliflme,

yaln›zca iflçiyi de¤il, ayn› zamanda

topra¤› da soyma sanat›nda bir ge-

liflmedir. Topra¤›n verili belirlenmifl

zaman birimi içinde do¤urganl›¤›-

n›n art›r›lmas›ndaki her geliflme, bu

do¤urganl›¤›n sürekli kaynaklar›n›n

kurutulmas›nda bir geliflmedir ayn›

zamanda. Bir ülke geliflmesinin ar-

ka cephesi olarak ne ölçüde büyük

endüstriden yola ç›karsa bu yyookk eett--

mmee ssüürreeccii o kadar h›zl› olur.” (Ka-

pital, Cilt I)

Ne güzel söylemifl. Kapitalizm,

topra¤› ssooyyuuyyoorr.. Topra¤›n en güzel

de¤erlerini çal›yor ve afl›r› kâr h›rs›

nedeniyle o de¤erleri yerine koy-

muyor... 

Kâr u¤runa do¤ay› talan ediyor

kapitalizm; "benden sonras› tufan"

felsefesiyle hareket ediyor. 

Ve gerçekten de baflta say›lanlar›

hat›rlayacak olursak, çeflitli flekil-

lerde bir “tufan”la karfl› karfl›yay›z

flimdi. "Fakat biz do¤a üzerinde in-

san›n zaferleri konusunda fazla

övünmemeliyiz. O böyle zaferlerin

herbiri için bizden öç almaktad›r"

diyen Engels'in öngörüsü do¤rula-

n›yor.

Ozon deli¤i, küresel ›s›nma, ka-

s›rgalar, seller, kurakl›klar, çöllefl-

meler, dengesi bozulan do¤an›n öç

almas› olsa gerek. 

KKeemmaall:: Konuya haftaya de-

vam edece¤iz. Çevreci hareketlerin

tarihini ve anlay›fl›n› ele alaca¤›z

özellikle. Görüflmek üzere flimdilik

hoflçakal›n. 

Say›: 114 31TEOR‹
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Her y›l 2 milyona yak›n ö¤renci-
nin girdi¤i ve tüm gelecek planlar›-
n› bu s›nav üzerine yapt›¤› ÖSS so-
nuçlar› yine sisteme ayna tuttu. S›-
navda kalem dahi oynatamayan
yüz binler, s›nav kazanamayan
okul birincileri, aç›kta kalan 1,5
milyon genç… ‹flte bu y›l›n tablosu.

Kimdir bu tablonun sorumlula-
r›? Derslerine iyi çal›flmayan genç-
ler mi? Yoksa e¤itim sistemini ya-
mal› bohçaya çeviren, ‘paran kadar
e¤itim’i hakim k›lan iflbirlikçi ikti-
darlar; ÖSS’yi gençli¤in gelecek ha-
yalleri önüne bir set olarak çeken
rekabetçi e¤itim anlay›fl› m›?

Her seçim döneminde partilerin
en önemli vaatleri aras›nda yer al›r
ÖSS’nin kald›r›lmas›. Ancak iktida-
ra gelir gelmez tüm di¤er vaatleri
gibi bunu da unuturlar. Olan yine
bu ülkenin gençli¤inin gelecek ha-
yallerine olur. AKP iktidar› da seçil-
mek için ayn› vaatleri kullanm›fl
YÖK’ü ve ÖSS’yi kald›rma sözü ver-
miflti, flimdi Tayyip Erdo¤an büyük
bir yüzsüzlükle “herkes üniversite-
ye girecek diye bir fley yok” diyor. 

22 Temmuz seçimlerinde yine
tüm partiler ayn› vaadi kullan›p
gençli¤i aldatmaya çal›fl›yorlar.
MHP, CHP, Genç Parti, Saadet Parti-
si; hepsi ÖSS’yi kald›raca¤›z diyor.
Yar›n unutacaklar. Ki, e¤itim siste-
mini tümden de¤ifltirmeden, ÖSS’yi
kald›rman›n da anlam› yoktur, ye-
rine baflka s›navlar getirilir. 

‹flte bir ÖSS daha geride kald›.
Sonuçlar geçen seneleri de arata-
cak nitelikte. Bu rezilli¤in sorumlu-
su düzen partileri ise hâlâ oy pe-
flinde. Onlar›n umurunda m› aylar-
ca haz›rlan›p tüm umutlar›n› ba¤la-
d›¤› s›navda baflar›s›z olan ö¤renci-
nin durumu? Onlar›n umurunda m›,
e¤itimin kalitesizli¤inden dolay›
“0” puan çeken on binler? Tabi ki
de¤il! Onlar›n tek derdi halk› nas›l
kand›r›r›z, tekellere okullar› nas›l
peflkefl çekeriz, gençli¤i tez elden

nas›l ucuz iflgücüne dönüfltürürüz?

Bu y›l ÖSS sonuçlar› geçen sene-
yi katlam›fl durumdad›r. Geçen se-
ne 25 bin olan “0” alan ö¤renci sa-

y›s› 47 bine ç›kt›. E¤itime ay-
r›lan bütçenin her y›l azalt›l-
mas›, devlet okullar›na büt-
çe ayr›lmamas›, do¤u illerin-
de ise ö¤retmensiz okullar,
bu durumun ortaya ç›kma-

s›nda en önemli etkendir. AKP ikti-
dar› da 4.5 y›ll›k iktidar› boyunca
özel okullara teflvikler aktarm›fl,
devlet okullar›na ise “bafl›n›z›n ça-
resine bak›n” demifltir. Kürdistan’a
yönelik ise neredeyse tam bir vur-
dumduymazl›kla yaklaflm›fllard›r;
bu nedenle en baflar›s›z iller Arda-
han, fi›rnak, Hakkari olmufltur.

Düzen partileri yalan vaatleriy-
le, biz ise rakamlar›n gerçekli¤iyle
konufluyoruz. Sonuç ortadad›r; ba-
flar›s›zl›k geçen y›l›n iki kat›. Fen li-
seleri, Anadolu liseleri ve özel
okullar baflar›lar›n› (ayn› zamanda
pazar paylar›n›) büyütürken on
binlerce meslek lisesi ve devlet
okulundan mezun gençlerimiz ise
her sene daha baflar›s›z sonuçlar
almaya mahkum ediliyor.

Paral› e¤itim politikalar› ve sis-
temin emperyalist tekellerin ve ifl-
birlikçilerinin ç›karlar›na göre fle-
killendirilmesi bu sonucu yarat-
m›flt›r. Halk çocuklar› e¤itimin ni-
telik olarak daha geri oldu¤u mes-
lek liseleri ve düz liselere mahkum
olmufltur ve bunun sonucunda
üniversiteyi kazanacak seviyenin
alt›nda kalm›fllard›r. E¤itim nerden
tutarsan›z tutun, elinizde kalacak
kadar çürüktür. ÖSS sonucu bu ya-
p›n›n temelsizli¤inin aç›k bir gös-
tergesidir. 47 bin s›f›r ve 1 milyon
615 bin 326 aday›n sadece 200 bi-
ninin üniversiteye yerlefltirilecek
olmas›, bunun aç›k kan›t›d›r. 

Bu düzen gençli¤i bu s›navlara
mahkum etmekten baflka bir fley
yapamaz. Çünkü onlara göre her-
kesin e¤itim almas›na gerek yok-
tur, bu düzen için “ekonomik” de-
¤ildir. Bunun için asl›nda herkesin
en temel haklar›ndan olan yete-
nek ve isteklerine göre e¤itim gör-
me hakk›n› ÖSS, OKS gibi s›navlarla
k›s›tlar. Bu sene de ayn› fleyler ya-
fland›, milyonu aflk›n insan aç›kta
kald›, baflar›l› olanlar da istedikleri
de¤il, tutturabildikleri bölümlere

girmek zorunda kalacaklar. 

Düzenin her yan›ndan taflan
adaletsizlik, eflitsizlik, rekabetçilik
daha küçük yafllarda gençlerimize
empoze ediliyor. Düzen zehrini ya-
vafl yavafl enjekte ediyor. Kimileri
milyarlar verip özel okullarda,
dershanelerde e¤itim görürken, ki-
mi okula gidecek paray› bulam›-
yor. Kimilerinin çocuklar› özel üni-
versitelerde okuyabilecekken, ki-
milerinin çocuklar› devlet üniversi-
telerinde kendilerine bir kontenjan
bulabilmek için ç›rp›n›yorlar. Ve bu
eflitsizlik, “yan›ndakinin s›rt›na ba-
sarak ç›k” mant›¤› çok normalmifl
gibi kavrat›l›yor gençlerimize.

Hay›r normal olan bu ülkede
yaflayan herkesin eflit, paras›z ve
her kademede e¤itimi alabilmesi-
dir. Normal olan üniversite e¤itimi-
nin yetenek ve isteklerimize göre
belirlenmesidir. Normal olan ÖSS
gibi s›navlarla rekabetçi bir e¤itim
anlay›fl›n›n kalkmas›d›r. 

Hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›fl, bir
sene boyunca verdi¤i emeklerin
karfl›l›¤›n› alamam›fl, istedi¤i bölü-
mü kazanamam›fl 1.5 milyon ö¤-
renciyi düflünmeyen bu düzen ba-
flar›s›zl›ktan dolay› “çal›flmam›fllar-
d›r” anlay›fl›n› yayarak kendi so-
rumlulu¤unu gizlemeye çal›fl›yor.
Biz gerçe¤i biliyoruz. “0” alan 47
bin ö¤renci, do¤u illerinin ve ‹stan-
bul’un yoksul semtlerindeki okul-
lar›n her y›l artan baflar›s›zl›¤›, ken-
di kaderine terk edilmifl kadrosuz,
ö¤retmensiz okullar; kimin sorum-
lu oldu¤unu bir kez daha tart›flma-
s›z flekilde gözler önüne seriyor.

Gençlik Federasyonu olarak biz-
ler ÖSS’de baflar›s›z olan gençleri-
mize, “utanmay›n” diyoruz; bu so-
nuçtan utanmas› gereken, bu e¤i-
tim sistemini ve ÖSS’yi y›llard›r ba-
fl›m›za musallat edenlerdir. 

Çözüm yolumuz ise nettir. Ne
düzen partilerinin seçim vaatlerine
kanaca¤›z ne de çözümü baflkala-
r›ndan bekleyece¤iz. Ba¤›ms›z bir
ülkede, e¤itimin emperyalist tekel-
lerin de¤il halk›n ç›kar›na düzenle-
nece¤i bir ülkede yaflamak için
mücadele edece¤iz. Ba¤›ms›zl›k
mücadelesi verece¤iz ki e¤itim
hakk›m›z› da kazanal›m.

Gençlik Federasyonu

ÖSS’de 47 bin s›f›r!



Zorlukla derdini anlatmaya çal›-

flan hastas›n›n kimli¤ini ö¤renen

doktor hemen telefona sar›larak po-

lise flöyle diyecek: ““AAlloo,, bbuurraaddaa bbiirr

TTüürrkk vvaarr!!””.... Eee ne olmufl diyebi-

lirsiniz, Türk olmak suçmu ki!

Almanya’n›n yeni Göç Yasa-

s›’na göre suç. Daha pek çok ›rkç›

yaklafl›m› çekinmeden ortaya koyan

yasaya göre; doktorlar›n Almanca

bilmeyen hastalar›n› ihbar etmeleri

gerekiyor. Hem ›rkç› hem de ihbar-

c›l›¤› dayat›yor tekeller. 

Yasada yabanc›lara yönelik bir-

çok yeni yapt›r›m yer al›yor. Örne-

¤in; ''uuyyuumm ddüüflflmmaann››'' olarak gör-

dükleri göçmenlerin s›n›r d›fl› edil-

mesi kolaylaflt›r›l›yor. ‘Uyum düfl-

manl›¤›’n›n ne anlama geldi¤i her

türlü keyfili¤e aç›k bir mu¤lakl›k

tafl›sa da, temel olarak aassiimmiillaassyyoo--

nnaa, Almanlaflmaya siyasi, kültürel

olarak direnmek oldu¤u kuflkusuz. 

Almanya’da do¤anlar da, çifte

vatandafl olanlar da, 23 yafl›ndan

sonra Türk ya da Alman vatandafll›-

¤› aras›nda seçim yapabiliyorlard›.

Yeni yasaya göre bu haklar› ellerin-

den al›narak, “uyum”a tabi k›l›nd›. 

EEvvlliilliikk yoluyla Almanya’ya ge-

leceklere, gelmeden Almanca ö¤-

renme zorunlulu¤u ve yafl s›n›r› ge-

tiriliyor. Irkç›l›k o kadar aleni ki; bu

uygulama Türkiyeli ve Arap ülkele-

rinden gelenler için flart koflulurken,

örne¤in bir Avrupa ülkesi için, ABD

ve Japonya için aranm›yor. Yap›lan

aç›kça zzeennggiinn vvee yyookkssuull üüllkkeelleerr

aayyrr››mm››dd››rr. Zengin ülkeler yasan›n

bu maddesinden muaf, yani o ülke-

lerin vatandafllar›n›n evlenmesinin

önünde engel yok; ama yoksul ülke

halklar›n›n, özellikle de Müslüman

ülke halklar›n›n var. 

Ayn› flekilde, bir Alman gencinin

örne¤in Endonezya’da bir k›zla ev-

lenmesinde, Almanya’ya gelmesi

için dil bilmesi, bir y›l beklemesi

gerekmiyor. Ancak, bir Türk kendi

ülkesinden bir gençle evlendi¤inde

bir y›l beklemeli, dil ö¤renmelidir.

Yasa çerçevesinde yap›lacak

“uyum kurslar›”na kat›lmayanlara

ise çeflitli para cezalar› öngörülüyor.

Ayr›ca AB ülkeleri s›n›rlar›na gire-

cek olan s›¤›nmac›lar da yakalan-

d›ktan sonra do¤rudan s›n›r d›fl› edi-

lebilecekler. 

Türkiyeli örgütlenmeler, hükü-

metin ‘Uyum Zirvesi’ oyununu

boykot ederek tepkilerini ortaya

koydular. Anadolu Federasyonu

protesto eylemleri düzenledi. An-

cak, sosyal demokratlar›n da deste-

¤iyle yasa parlamentodan geçti.

SPD ve CDU/CSU hükümetinin bu

protestoyu de¤erlendirmesi ise tam

bir emperyalist küstahl›k örne¤iydi:

“Bunlar› demokrasi anlay›fl› k›t”!

Siz, 15.2 milyon göçmene hiçbir

söz hakk› tan›mayacak, onlar› ay-

r›mc›, ›rkç› yasalar› dayatacaks›n›z,

potansiyel suçlu olarak göreceksi-

niz ve bunun ad› demokrasi anlay›-

fl› olacak; öyle mi? Ülke nüfusu

içinde bu kadar a¤›rl›k oluflturmas›-

na karfl›n ne siyasette, ne sanatta, ne

toplumsal yaflamda buna denk düfl-

meyen bir konumda olmalar›n› sa¤-

layacaks›n›z, bunun ad› demokrasi

olacak; öyle mi? Yabanc›lar› düfl-

man gördü¤ünü, infazlar›n›, tedbir

ad›yla hapsedilmelerini meflrulaflt›r-

maya çal›flan bir ‹çiflleri Bakan›’n›

halen o koltukta tutacaks›n›z, bunun

ad› demokrasi olacak; öyle mi?

Emperyalist efendi böyle istiyor!

Göç yasas›n›n üzerine oturdu¤u

temel anlay›fl; göçmenlerin “Al-

manya’ya yararl› ve zararl›” fleklin-

de tasnif edilmesidir. “Yarar-zarar”

k›staslar›n› belirleyense, Alman te-

kellerinin ç›karlar›d›r. Bu nedenle,

“yararl›” göçmenlere kap›lar biraz

daha aç›l›rken, “zararl› (ya da “ifle

yaramaz”) görülenlere kap›lar kapa-

t›l›yor, içeridekilerden de kurtulma-

n›n yollar› art›r›l›yor. Yasa böylece

hem göçmenlerin kendi aras›nda

hem de Alman halk›yla göçmenler

aras›nda bölücülük, ayr›mc›l›k ya-

p›yor, birarada yaflama koflullar›n›

yok ediyor; ‘entegrasyonu’ de¤il,

farkl› olan› Almanlaflt›rmay›, asimi-

lasyonu dayat›yor. 

“Zararl›” olarak görülenlerin ba-

fl›nda ise, haklar›n› arayanlar, ileri-

ci, sosyalistler ve potansiyel suçlu

görülen müslümanlar ile posas›n›

ç›karana kadar sömürdükten sonra

art›k ifle yaramaz gördükleri emek-

çiler yer almaktad›r. 

2004’te göç yasas›nda yap›lan

de¤iflikliklerde de ayn› anlay›fl ha-

kimdi. ‹lticac›l›k kurumunun BM

metinlerde belirtilen siyasal, sosyal

boyutlar›n›n yok say›ld›¤› yasada,

mu¤lak bir “tehdit” kavram› arka-

s›nda, potansiyel suçlu görülen ülke

halklar›n›n s›n›rd›fl› edilmesi kolay-

laflt›r›lm›flt›. Buna karfl›n yasa flunu

da söylüyordu: “Belirli ifl kollar›n-

da kkaalliiffiiyyee eelleemmaann ggeettiirriillmmeessii kkoo--

llaayyllaaflfltt››rr››llmmaall››,, yabanc› akademis-

yenlerin Almanya’ya gelmeleri ca-

zip hale getirilmeli”.

Bu yasada da ayn› anlay›fl aç›kça

ortaya konulmaktad›r. Bu ihtiyaca

cevap vermeyen tüm göçmenler,

yoksullar, iflçiler, iflsizler “zararl›”,

“faydas›z” olarak görülmektedir. 

Burada karfl›m›za ç›kan mant›k;

sadece Almanya’ya özgü olmayan,

tüm emperyalistlerin göçmen politi-

kas›, halklara bak›fl›d›r. Bugün tüm

Avrupa’da göçmenlere yönelik sert

önlemler birbiri ard›s›ra ç›kar›l›r-

ken, “faydal›” göçler teflvik edili-

yor. Çünkü, sistemin göçmenlere

ihtiyac› var. Yani, Almanya, Fransa

ve di¤er ülkelerde yaflananlara ba-

karak, AB ülkelerinin göçmenlere

ihtiyac› olmad›¤›n› düflünmek yan-

l›flt›r. Sermaye, göçmen eme¤i ol-

madan yaflayamaz. Göçmen demek,

kapitalistler için ucuz emek, yani

daha fazla kâr demektir.

Dünyada, yoksul güney ve do-

¤udan, zengin kuzey ve bat›ya yo-
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Almanya’da ›rkç› göç yasas›
P rotestolara ra¤men AAlman ddevleti; iinsan› aafla¤›layan,

yabanc› ddüflman›, ffaflist zzihniyetli yyasay› ssavunuyor.

Y›lmak yyok; mmücadeleye ddevam!



¤un bir göçmen hareketlili¤ine dik-

kat çeken Birleflmifl Milletler’in

2005 y›l› raporuna göre, zengin ka-

pitalist ülkelerin nüfus yap›lar›nda

önümüzdeki 50 y›l içinde önemli

demografik de¤iflimler beklenmek-

te. Almanya, Fransa, ‹talya, Hollan-

da, ‹spanya, Portekiz gibi AB ülke-

lerinde bu de¤iflimin sonucunda

oran›n›n %23’leri bulaca¤› belirtil-

mekte. Ayn› raporda, 82 milyon nü-

fuslu Almanya’n›n her y›l ortalama

490 bin göçmene ihtiyac› oldu¤u

belirtiliyor. Bugün 15.2 milyon olan

göçmen say›s› azalmay›p artacak. 

Ancak sorun, kapitalizmin nas›l

bir göçmen eme¤ine ihtiyaç duydu-

¤udur. Bugüne kadar kulland›¤› ve

iliklerine kadar sömürdü¤ü göçmen

tipi, kapitalizmin ihtiyaçlar›na ce-

vap vermemektedir. Alman ve tüm

Avrupa tekellerinin ihtiyaç duydu¤u

göçmen tipi daha çok, kapitalist sis-

temin geliflme evrimine cevap vere-

bilecek, üretken, teknolojik bilgiye

sahip, e¤itimli göçmen tipidir. An-

cak hemen belirtelim ki, tekellerin

ifle yaramaz, zararl› gördü¤ü, potan-

siyel suçlu ilan etti¤i göçmenlerden

kurtulmas› da o kadar kolay de¤il-

dir. Göçmenlere karfl› sert önlemle-

ri ile öne ç›kan Sarkozy’nin, “zin-

cirlerinden baflka kaybedecek fleyle-

ri olmayan” göçmen varofllar›ndan

ald›¤› cevap bilinmektedir.

Sonuç olarak; Almanya göç ya-

sas›n›n mecliste kabul edilmesi bir

“son” de¤il, mücadele sürecektir,

uygulama karfl›m›za daha pek çok

sorunu ç›karacakt›r. Göç yasas›na

karfl› mücadelede temel nokta, ya-

san›n mant›¤›n›n, sistemin niteli¤i-

nin Türkiyeli emekçiler taraf›ndan

do¤ru kavranmas›d›r. Göç yasas›n›n

temel mant›¤›n› yukar›da aktard›k.

Sistem, kendi emekçilerine karfl› da

yo¤un bir sald›r› içindedir. Yoksul-

lara düflman, yabanc›lara karfl› ›rkç›,

ayr›mc› sisteme karfl› yabanc›larla,

Alman emekçileri, demokratik ka-

muoyu birlikte mücadele yürütebil-

melidir. Türkiyeli devrimci, demok-

ratik kurumlar aç›s›ndan öncelikli

olan ise, elbette Türkiyeli emekçile-

rin biraraya getirilmesi, mücadeleye

sevk edilmesidir.
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Mustafa Atalay için sevk karar›
Almanya’da tutuklu bulunan ve sa¤l›k sonunu olan Mustafa Atalay için

Federal Savc› taraf›ndan hastaneye sevk edilmesi yönünde karar verildi. 

Son olarak Sol Parti’nin meclis önergesinin ard›ndan Federal Savc›’n›n

12 Temmuz’da verdi¤i karara göre; Mustafa Atalay’›n Stuttgart yak›nla-

r›nda bulunan Hohenasperg Cezaevi Hastanesi’ne kald›r›laca¤› bildirildi. 

Mustafa Atalay; 15 Kas›m 2006 tarihinde geçirdi¤i a¤›r bir kalp ame-

liyat›n›n ard›ndan Federal Savc›l›¤›n emri ile tutuklanm›flt›. 7 ayd›r hapis-

hanede tek bafl›na tecrit alt›nda tutulan Atalay’›n sivil bir hastanede teda-

visinin engellenmesinin yan›s›ra, “gizli haber iletebilir” gibi komik gerek-

çelerle görüfl haklar› da k›s›tlanm›flt›.  

Hannover Hapishanesi’nde görevli doktor Teubner yaz›l› olarak Mus-

tafa Atalay için bütün t›bbi sorumluluklar› reddedip hapishanede ‘yap›la-

bilecek birfley yok’ derken, Hannover T›p Fakültesi’nden gelen raporun

ard›ndan ani olarak düflüncelerini de¤ifltirmifl ve hastaneye kald›r›lmama-

s› yönünde bir aç›klamada bulunmufltu. Doktorun bir gün içinde düflünce-

lerini de¤ifltirmesi ve Federal Savc›l›¤›n pozisyonunu savunmas› da ibret

verici bir durum olarak dikkati çekmiflti. Atalay’›n Avukat› Heinz-Jürgen

Schneider’in dilekçesini daha 11 Temmuz’a kadar reddeden Federal Sav-

c›l›k, flimdi Hannover T›p Fakültesi’nin raporu ve Milletvekili Ulla Jelp-

ke’nin soru önergesi üzerine bir ad›m geri atarak Stuttgart yak›nlar›nda

bulunan Hohenasperg hapishanesi’ne sevk etme karar› ald›. 

TAYAD Komite, yapt›¤› yaz›l› aç›klama geliflmeler hakk›nda bilgi ver-

irken, Mustafa Atalay’›n durumunun takipçisi olacaklar›n› kaydetti.

Yezidiler’i de tükettiniz!
Yüzy›llard›r bu topraklarda yafl›yorlar, Viranflehir’deki kayal›klardaki

yerleflim yerlerinin en az 800 y›ll›k oldu¤u tahmin ediliyor. Dünya gene-

linde 1 milyon olan Yezidiler’in anavatanlar›ndan olan Anadolu’da bugün

geriye sadece 377 Yezidi kalm›fl.

Oligarflik devletin az›nl›klara yönelik izledi¤i bask›, sindirme, asimile

etme politikalar›ndan, dini az›nl›klardan olan Yezidiler de fazlas›yla nasi-

bini alm›fl; özellikle 12 Eylül’le birlikte artm›fl göç, 1996’da ise hemen he-

men bitmifl. Bask›lar azald›¤› için de¤il; göçecek insan kalmad›¤› için!

Bugün 40 bini Almanya’da olmak üzere Avrupa genelinde 60 bin Ye-

zidi Türkiye’den göç ederek yerleflti. Geride kalan 377 Yezidi’den biri

olan 62 yafl›ndaki Abdo Bar›fl, 180 y›l önce Suruç, Halfeti, Bozova ile De-

rik, Ç›nark, Maz›da¤› üçgeninde 400 köy ve mezran›n zorla müslüman ya-

p›ld›¤›n› anlat›yor. Kutsal mekanlar› hiç olmam›fl; devlet izin vermiyor.

Sünnet yok inançlar›nda ama Türkiye’deki tüm Yezidiler sünnetli!

Ermeni’sini k›ra k›ra, Rum’unu süre süre tüketen devlet, Kürt Yezidi-

lere asla tahammül etmedi tarihi boyunca. Savafllarda asker yapt›, ama

inançlar›n› yasaklad›, bask›y› üzerlerinden

hiç eksik etmedi. ‘Türkiye Türklerindir’ an-

lay›fl›yla farkl› milliyetlere oldu¤u gibi, fark-

l› inanç ve mezhepten olanlara da ya asimi-

lasyonu ya da sürgünü ve ölümü dayatt›. 

fiimdi 377 Yezidi’nin kald›¤› bu içler ac›-

s› tablo ile övünebilir!!!



Tecritin kald›r›lmas› için bir bafl-

lang›ç olarak kabul edilen ve bu an-

lamda da ölüm orucunun bitirilme-

sine neden olan 22 Ocak 2007 tarih-

li genelgenin yay›nlanmas›n›n üze-

rinden yaklafl›k 66 aayy geçti. TAYAD,

geçen hafta yay›nlad›¤› yeni bir ra-

porla, hapishanelerde iflkence, tecrit

ve yasaklamalar›n genelgeye ra¤-

men devam etti¤ini bir kez daha du-

yurarak, hapishanelerdeki bask›la-

r›n bilgi ve belgelerini sundu. 

“Hapishanelerde Tecrit Sürü-

yor; Genelge Uygulanm›yor” bafll›-

¤›n› tafl›yan raporun giriflinde, Ma-

y›s ve Haziran aylar›nda da hapis-

hanelerde baflta tecrit, mektup ve

görüfl yasaklar› olmak üzere hak ih-

lallerinin artarak devam etti¤i belir-

tilerek flöyle deniyor: “Aç›klad›¤›-

m›z ‘May›s - Haziran 2007 Hapis-

hanelerde Hak ‹hlalleri Rapo-

ru’nda da göreceksiniz ki F Tiple-

rinde tutsaklar›n hheerr aann›› iflkence,

bask›, dayak ve hukuksuzluklarla

geçmektedir.”

GGeenneellggee nneeddeenn 

uuyygguullaannmm››yyoorr??

Raporun yine girifl bölümünde,

hapishanelerin mevcut durumu ve

hapishaneleri yönetmekle yükümlü

Adalet Bakanl›¤›’n›n ttaahhaammmmüüll--

ssüüzzllüü¤¤üü ve aacczzii çarp›c› bir anlat›m-

la ortaya konuyor. Evet, Bakanl›k,

hem direniflin zaferi karfl›s›nda ta-

hammülsüz, hem politikalar›n› sa-

vunmaktan, genelgelerini uygulat-

maktan aciz!. Sözkonusu bölümde

flunlar aktar›l›yor:

“Bugün ... hapishaneler ve kara-

kollarda falakadan, ç›r›lç›plak so-

yarak onursuz aramaya dek her tür-

lü insanl›k d›fl› iflkence metodu uy-

gulan›yor. Adalet Bakanl›¤› ise ya-

p›lan onca suç duyurusunu araflt›r-

mak bir yana bizzat kendisinin ka-

muoyuna aç›klad›¤› 45/1 say›l› ggee--

nneellggeeyyii bbiillee uuyygguullaammaakkttaann aacciizz..

Bunu bizzat hapishane yönetimleri

söylüyor. ‹flte size Tekirda¤ F Tipi

Hapishanesi’ndeki tutuklular›n ge-

nelgenin neden uygulanmad›¤› so-

rusuna hapishane idaresinin verdi¤i

cevap ‘‘AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››nnaa bbiirr yyaa--

zz››yyllaa ssoorrdduukk cceevvaapp bbeekklliiyyoorruuzz’’.

Bu cevap Avrupa Birli¤i’nden

tescilli demokrasinin ve onun hava-

risi kesilen AKP iktidar›n›n maske-

sinin yerle bir olmas›n›n resmidir

asl›nda.

Tecrit’e karfl› direniflin hapisha-

ne duvarlar›n› afl›p kitlesel bir tep-

kiye dönüflmesi sonucu Adalet Ba-

kanl›¤› 45/1 say›l› genelgeyi yay›n-

lamak zorunda kalm›flt›r. Ancak

AKP iktidar› direniflin kazanmas›n›

bir türlü hazmedememifltir. Genel-

genin üzerinden geçen onca zama-

na karfl› birkaç göstermelik de¤iflik-

li¤in d›fl›nda genelgenin uygulan-

mamas›ndaki ›srar devam ediyor.

Bu haz›ms›zl›k ve ikiyüzlülü¤ün bir

sonucudur.”

YYeennii SSaalliihh SSeevviinneelllleerr’’iinn 

OOllmmaass›› SSaaddeeccee AAnn 

MMeesseelleessiiddiirr

‹flte rapordan bir “doktora ç›ka-

mama” olay›. Yer Tekirda¤ 1 No’lu

F Tipi Hapishanesi. 

“Ali Kanat, sabah saatlerinde

gö¤üs a¤r›s› çekiyor. A¤r›s› geçme-

yince gardiyanlar› ça¤›r›p  revire

ç›kmak istedi¤ini söylüyor. Gardi-

yanlardan ald›¤› cevap “baflgardi-

yana söyleyelim” gelsin oluyor.. Sa-

atler sonra gelen gardiyanlar “has-

tane buraya 20 km uzakl›kta, nas›l

gidip gelelim, doktor bile yok, her

istedi¤imizde gidemiyoruz” deyip

hafta içi dilekçe yaz revire ç›k diyor.

Pazartesi günü doktor olmad›¤›n-

dan Ali Kanat ancak Sal› günü revi-

re ç›kabiliyor. Doktor ‘bir fleyin gö-

zükmüyor teflhis yapamam, a¤r›d›¤›

zaman gelirsin’ diyor...”

Hat›rlanaca¤› gibi, yine ayn› ha-

pishanede daha önce Salih Sevinel

adl› tutsak, kalp krizi geçirmifl, za-

man›nda müdahale yap›lamamas›

neticesinde de Sevinel ölmüfltü. 

Ali Kanat’›n yaflad›klar›n› tek-

rar okuyun flimdi. Ciddi bir rahat-

s›zl›k geçiren herhangi bir tutsa-

¤›n, tecrit statüsü içinde doktora

ç›k›ncaya, hastaneye gidinceye

kadar yaflam›n› kaybetmemesi,

ancak mucizelere ba¤l›d›r ve F

Tipi hapishaneler de mucizelere

hiç rastlanmayan yerlerin bafl›nda

gelmektedir.  

Rapor’da sa¤l›k sorunlar›na ilifl-

kin ayr›ca flu önemli konular ve çar-

p›c› da bir örnek olay anlat›lmakta:

“Tutsaklar›n mektuplar›nda, te-

davi ve muayene olmalar›n›n önün-

deki engellerin de ayn› flekilde sür-

dü¤ü belirtiliyor. 

Hastane sevkleri aylar sonra ç›-

k›yor. Kelepçeli muayene dayatma-

s›yla sadece hastanede karfl›laflm›-

yorlar. Hapishane kampüsünde bu-

lunan Difl Poliklini¤i’nde de ayn›

dayatmayla tedavileri engellenmeye

bafllam›fl. Cemal Yaflar’› difl dokto-

ru ‘‘eelllleerriinnllee iiflfliimm yyookk’’ diyerek ke-

lepçelerle tedavi etmeye kalkm›fl.

Yaflar bu onursuz dayatmay› kabul

etmeyince difl tedavisi yap›lmam›fl.”

Say›: 114 35TECR‹T

HHAAPP‹‹SSHHAANNEELLEERRDDEE TTEECCRR‹‹TT

SSÜÜRRÜÜYYOORR;; GGEENNEELLGGEE  UUYYGGUULLAANNMMIIYYOORR!!

May›s - Haziran 2007 
Hapishanelerde Hak ‹hlalleri Raporu



HHuukkuukkssuuzzlluukk hheerr yyeerrddee!!

TAYAD’›n haz›rlad›¤› May›s

Haziran Raporu’nda tutsaklar›n

yazd›klar› mektuplardaki bask›lara,

yasaklara iliflkin anlat›mlar oldukça

ayr›nt›l› bir flekilde aktar›lmakta. 

Bu anlat›mlarda en s›k ve en

uzun bölümlerden birini yay›n ya-

saklar› oluflturuyor. Gerek tutsakla-

r›n kendilerinin ç›kard›¤› dergiler,

gerekse onlara d›flar›dan gönderi-

lenler, tecrit sansürünü aflam›yor

kolay kolay. Raporda flu anlat›ma

yer veriliyor:

“Tutsaklar, süreli-süresiz yay›n-

lardan yararlanma hakk›n›n kesin-

tisiz gasp edildi¤ini belirtiyorlar.

Hakk›nda bas›n savc›l›klar› ve mah-

kemelerce hiçbir yasaklama, toplat-

ma karar› olmayan ve her hafta ad-

lar›na yat›r›lan yasal dergiler Eylül

2006 dan bu yana E¤itim Kurulun-

ca “sak›ncal›” ilan edilip, tutsakla-

ra  verilmemektedir.”

Ayr›ca bu anlat›mlar içinde, tut-

saklara yönelik fiziki sald›r›lar›n da

s›k s›k tekrarland›¤› görülüyor. Sal-

d›r›larda yaralanan tutsaklar›n teda-

vileri yap›lam›yor, kimilerinin rapor

almas› engelleniyor. Ancak tüm

keyfiliklere ra¤men, gördü¤ü iflken-

celeri belgeleyen, doktor raporu ala-

bilen tutsaklar da var. Mesela, Sin-

can F Tipi’nde bir tutsak, doktordan

14 günlük bir rapor alarak sald›r›y›

belgeliyor. 

Fakat bundan sonra bir baflka so-

run daha bafll›yor. Bu raporlar› de-

¤erlendirmek durumunda olan yar-

g›, raporlar hakk›nda gerekenleri

yapm›yor. ‹flkence belgelenmifl de

olsa, cezaland›r›lm›yor. 

Tecrit mekanizmas›n›n ifllemesi-

nin engelledi¤i bir baflka hak da, iti-

raz hakk›: “Tutsaklar›n, hukuki iti-

razlar› ve itiraz dilekçelerinde yer

alan bütün talepleri hiç dikkate

al›nmadan reddediliyor!”

Suç duyurular›, ço¤unlukla “ko-

vuflturmaya yer olmad›¤›” karar›yla

sonuçlan›yor. 

“ Ölçü hukuk olmad›¤›, amaç

keyfili¤i önleme de¤il, tecrit ve tred-

man politikas›n›n devam›n› sa¤la-

mak oldu¤u için, böyle kararlar›n

ard› arkas› kesilmiyor”...

TTeeccrriitt bbaarrbbaarrll››¤¤››nnaa öörrnneekk 

bbiirr oollaayy::

“Sincan 1 No’lu F Tipi Hapisha-

nesi’nden 10 Nisan’da revire götü-

rülen Kenan Özyürek ve Cengiz Ka-

raman gardiyanlar›n vahflice sald›-

r›s›na u¤rad›. Gerekçe(!) ise, iki tut-

sa¤›n koridordan geçen baflka tut-

saklara selam vermek istemesiydi.”

Evet, sadece sseellaamm vveerrmmeekk!!

Büyük suç bu. Büyük suç, çünkü

tecrite en çok zarar verecek davra-

n›fl, iki kifli aras›nda kurulacak insa-

ni bir iliflkidir. Bu yüzden “selam

vermek” büyük bir vahfletle ceza-

land›r›l›yor:

“Sald›r›n›n ard›ndan Özyürek’in

revire gitmesi engellenerek, tekrar

hücresine at›l›rken, Karaman ise

kas›klar›na ve testislerine ald›¤›

tekmeler nedeniyle a¤›rlaflm›fl. An-

cak o durumda bile doktora ç›kma-

s› engellenmifltir. Ailelerinden ve

avukatlar›ndan al›nan bilgilere gö-

re iflkence sonras› olay›n flöyle ge-

liflti¤i bildirildi;

“Devrimci tutsaklar›n k›rk daki-

ka boyunca kap›lar› dövmesi sonu-

cu revire ç›kar›lm›flt›r. Revirdeki

doktor sadece a¤r› kesici vererek

Karaman’› hücresine geri gönder-

mifltir. Hücrede Karaman’›n fena-

laflmas› üzerine devrimci tutsaklar

bu defa “Doktor ‹stiyoruz” diye

slogan atm›fllar ve Karaman tekrar

revire götürülmüfl. Ancak tüm ›srar-

lara ra¤men sevki yap›lmam›flt›r.

Olay›n üzerinden 30 saat geçtikten

sonra ertesi gün Karaman ›srarl›

u¤rafllar sonucu Sincan Devlet

Hastanesi’ne oradan da Ankara

Numune Hastanesi’ne sevk edilmifl

ve testislerinin birinde kanama ol-

du¤u tespit edilmifltir. ”

Bu örnek olayda, tecritin tüm

boyutlar›n› görmek mümkün asl›n-

da. Ayn› zamanda DOKTOR’dan

gardiyana, infaz hakiminden kan-

tincisine kadar hapishane personeli-

nin nas›l tecritin bir parças› oldu¤u-

nu da görüyoruz. 

GGeenneellggee nnaass››ll uuyygguullaatt››ll››rr??

TAYAD’l›lar, raporda bu soru-

nun cevab›na da dikkat çekiyorlar.

Genelgenin nas›l uygulat›labilece¤i

konusunda elbette Amerika’n›n ye-

niden keflfi gerekmiyor. Sorunun ce-

vab› belli; flöyle diyor TAYAD’l›lar:

“Genelgenin uygulat›labilmesi

için baflta demokrasiden ve insan

haklar›ndan yana olan tüm ayd›nla-

ra demokratik kitle örgütlerine bü-

yük sorumluluk düflüyor. Yeni ç›ka-

r›lan polis yetki yasas›yla tüm ülke-

yi F Tipi iflkencehaneye çevirmek is-

teyenlere karfl› mücadeleyi yaflam›n

her alan›nda örmekten baflka yol

yoktur.” 
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‹HD Ankara fiubesi Ocak-Temmuz 2007 Hapishaneler Raporu’nu yapt›¤›

bir aç›klama ile duyurdu. 

14 Temmuz’da ‹HD binas›nda yap›lan aç›klamada, ‹HD’liler de bakanl›¤›n

hâlâ genelgeyi uygulamad›¤›na de¤indiler. 

‹HD Genel Merkezi ve flubelerine yap›lan flahsi baflvurular ve bas›na yan-

s›yan haberlerden yararlan›larak oluflturulan rapor, a¤›rl›kl› olarak ‹ç Anadolu

Bölgesi hapishanelerindeki sorunlar› kaps›yor. Raporda, hapishanelerdeki

bask›lar, yasaklar; iflkencelerin bir dökümü verilirken, Wernice Korsakoff,

kanser, flizofreni, hepatit B gibi özel bak›m gerektiren hastal›klar›n tecrit ko-

flullar›nda daha da a¤›rlaflt›¤› belirtilerek, Erol Zavar ve di¤er hasta tutsaklar›n

durumlar›na dikkat çekiliyor. 

‹HD Ankara fiubesi Hapishaneler Komisyonu, yaflanan bu hak ihlallerinin

takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, Adalet Bakanl›¤›’na genelge-

nin bir an önce uygulanmas› ça¤r›s›nda bulundu.

‹‹HHDD HHaappiisshhaanneelleerr RRaappoorruu



Düfller kurar›m.

Bir an önce büyüyüp okula

gitmenin... Ö¤retmen, pilot, avu-

kat ya da doktor olman›n... Ya da

annemin deyimiyle “büyük

adam” olman›n düfllerini kura-

r›m. En sevdi¤im yiyecekleri

yer, en güzel elbiseleri giyerim

düfllerimde. 

Düfller kurar›m, 

fakir-zengin ayr›m›n›n olmad›-

¤› bir dünyan›n düfllerini... Yafll›-

lar, hastalar, kimse aç aç›kta çaresiz

kalmaz düfllerimde. 

Düfller kurar›m, hesaps›z kitap-

s›z çocuk safl›¤›nda.  

Onlar› anlatt›¤›mda çocuk iflte

deyip, ciddiye almayacaklar belki.

Çocuklar›n düflleri, byüklerin bir

kulaklar›ndan girip ötekinden ç›kar

ço¤unlukla. Demezler ki, çocuk

ama dünyas› büyük... Demezler ki

çocuk ama düflleri imkans›z de¤il... 

Düfller kurar›m, belki de hiç ya-

flayamayaca¤›m düfller. Ama, yafla-

yamamam, onlar›n imkans›zl›¤›n›

göstermez yine de de¤il mi... 

Aradan y›llar geçse de unutama-

d›¤› düflleri, flimdi bir bir haf›zas›n-

da canlan›yordu Mustafa’n›n. 

Oldum olas› düfl kurmay› sever-

di Mustafa. Düflleri çok, düflleri ço-

cuk, düflleri büyüktü. Düflleri en iyi

dostu, arkadafl›yd› onun. Bundan

dolay› belki, kendini hiç yaln›z his-

setmedi. Hayat›n ona reva gördü¤ü

ac›lar karfl›s›nda düflleriyle avundu.

Gülmelerini düfllerine tafl›d›. Ac›lar,

yokluklar karfl›s›nda düfllerindeki

dünyadan ak›l istedi, sab›r istedi. 

Kolundaki saatine bakt›. Tam

ö¤leni gösteriyordu: 12.00! Eliyle

aln›ndaki terleri sildi. Kendi yafl› da

12 olmufltu. ‹lkokul son s›n›f ö¤ren-

cisiydi Mustafa. 

Neden büyüdüm sanki, hep kü-

çük kalsayd›m dedi kendi kendine.

Çaresiz gözlerle sa¤›na soluna bak-

t›. Kocaman düz bir ovayd›. Göza-

labildi¤ine pamu¤un beyaz›na bü-

rünmüfl bir ova.... 

Susmak bilmeyen, afacan, düfller

kuran, büyümüfl de küçülmüfl, Mus-

tafa gitmifl, yerine konuflmayan,

gülmeyen, a¤lamayan Mustafa gel-

miflti. Düflleriyle de sohbeti kesmifl,

s›k›lm›flt›. Her fley ona s›k›c› geli-

yordu.  

H›zla sallad› elindeki çapay› top-

ra¤a. Bir hafta olmufltu arkadaflla-

r›ndan, çok sevdi¤i ö¤retmeninden

ayr›lal›. Etraf› yafl›tlar›yla doluydu

ama o onlara bakt›kça okulundaki

arkadafllar›n› hat›rl›yordu hep.  

Amelebafl›n›n “hadi yemek vak-

ti” diyen sesinde de ö¤retmenin

“çocuklar teneffüs” diyen sesini ha-

t›rlat›yordu. Ama ikincisi ne kadar

sevgi yüklüyse, flefkat yüklüyse, il-

ki o kadar yabanc› ve sevgisizdi. 

Ö¤retmeniyle ilk gün tan›flmala-

r› geldi akl›na. Bütün arkadafllar›na

sordu¤u gibi kendisini de sormufltu

“sen ne olacaks›n Mustafa?” diye.

O koskoca düfllerini anlatama-

m›flt›, ama heyecanla, utanarak, s›-

k›larak “doktor olaca¤›m” demiflti. 

Nedenini sordu ö¤retmeni.

Dedi ki, “insanlar hastal›ktan,

ilaçs›zl›ktan ölmesin diye...”

Aferin Mustafa demiflti ö¤retme-

ni. 

Elindeki çapay› h›zl› h›zl› sallar-

ken tozlu ter damlalar› yüzünü yak›-

yordu. 

Gözlerinin önünde “aferin Mus-

tafa” diyen ö¤retmeni, gözlerinin

üstüne inen terlerini sildi. Nicedir

yan›na u¤ramayan düfllerinin sesi,

çapala pamu¤u Mustafa, belki dok-

tor olursun, belki, baflka bir fley, ha-

yatta olunacak o kadar çok fley var

ki... sak›n k›rma umutlar›n›, diyor-

du. 

Bu sese k›zd›. Hani ne zaman

olacakt›, nas›l olacakt›? Pamuk ça-

palayarak m› alacakt› doktor diplo-

mas›n›? Geç bunlar› diye k›zd› dü-

flüne. ‹lk defa bir düflü kafas›ndan

uzaklaflt›rmaya çal›flt›. 

Mustafa’n›n babas› onu okutma-

y› çok istemiflti asl›nda, hâlâ da is-

tiyordu. Kendisi okuyamad›¤› için,

bir uhde kalm›flt› içinde. Ama iflte,

ilkö¤retimi atlatsalar da sonras› ne

olacakt›? Bunun cevab›n› ne babas›

biliyordu, ne Mustafa. 

Babas›, Mustafa bildi bileli çok

çal›fl›rd›. Gece gündüz, yaz k›fl de-

meden çal›fl›rd› hem de. Ama iflte s›-

k›nt›lar›n›n bitti¤ine de hiç tan›k ol-

mam›flt›. Demek ki mesele bir tek

“çok çal›flmakta” de¤ildi. 

Mustafa küçük yaflta bu sonucu

ç›karm›flt›. H›zla sallad› elindeki ça-

pay›. 

Düfller kurmaya devam etmeliy-

di Mustafa. Büyük düfller, güzel

düfller. 

Sevginin, paylafl›m›n oldu¤u

düfller. Fakirli¤in olmad›¤› düfller.

Kötülüklerden, çirkinliklerden ar›n-

m›fl düfller... 

Çal›flmaktan nas›r ba¤lam›fl ba-

bam›n elleri. Anam mutfakta bofl

tencerenin karfl›s›nda düflünür du-

rur. Kardefllerim ayakkab› ister, çi-

kolata ister, para ister. 5 kuruflun he-

sab›n› yapar babam, çocuklar›n›n

gözyafllar›na bak›p. 

“Para olmadan hayat olmaz” der,

hayattan ç›kard›¤› tecrübenin özeti

olarak. Ama para nas›l kazan›l›r, ifl-

te onu söyleyemiyor Mustafa’n›n

babas›. Çünkü habire çal›flt›¤› halde

yoktur paralar›. 

Para yoksa, hayatlar› da m› yok-

tu yani?

Onlar›n hayat› yok muydu? 

Mustafa’n›n akl›n› kurcalard› bu

soru s›k s›k. Bilemezdi, cevap vere-

mezdi, paralar› yoktu, o zaman ha-

yat da yok muydu yani; peki onla-

r›nki neydi, kar›fl›k iflti... 

Ama Mustafa biliyordu, hayat

yoktuysa da düflleri vard›. Onun

düflleri hayattan daha gerçekti. Düfl-

leri var m› yok mu bilemedi¤i ha-

yattan daha güzeldi. Düflleri neden

hayat›n kendisi olmas›nd›?

Say›: 114 37ÖYKÜ

DDüüflfllleerr 
vvee 

hhaayyaatt



Nerede bir “çete” operasyonu

varsa, orada mutlaka polis, asker ya

da yarg› mensubu ile ülkücü faflist-

ler ortaya ç›k›yor. 

Geçen hafta bas›na yans›yan üç

çete operasyonunda da bu gerçek

de¤iflmedi:

ÇÇeettee 11-- Polisin, Hollanda-Al-

manya-Türkiye üçgeninde, 5 mil-

yon dolar uyuflturucu paras›n›n pay-

lafl›m› yüzünden iki ayr› çete aras›n-

da bafllayan ve 5 kiflinin öldürüldü-

¤ü olaya iliflkin düzenledi¤i “Son

Nokta Operesyonu”nda çete üyele-

rinin 33 ssaavvcc›› vvee 11 hhaakkiimmee seks pat-

lileri düzenledi¤i ortaya ç›kt›. (13

Temmuz Hürriyet)

ÇÇeettee 22-- Çete liderleri faflist Ala-

attin Çak›c› ve Sedat Peker dosyala-

r›nda ad› geçen, Yarg›tay Eski Ge-

nel Sekreter Yard›mc›s› Ercan Yal-

ç›nkaya, KKaazzaann SSaavvcc››ll››¤¤›› s›ras›nda

da ayn› ifline devam etmifl. Yalç›n-

kaya’n›n ad› bu kez de, uyuflturucu

rekabeti içinde olan çetelere tak›ld›.

Uyuflturucu ticareti yapan Ad›ya-

manl›lar Çetesi Lideri Ramazan

Özaslan ile rekabet halinde olan Ye-

niköy Çetesi liderleri Atilla Önder,

Fikret Eskin ile Hasan fiah Derya-

soy'un mahkemelerdeki dosyalar›

hakk›nda hakimlerle görüfltükleri

tespit edildi. Yalç›nkaya, 2004 y›-

l›nda Yarg›tay’da Çak›c›’n›n aklan-

mas› için giriflimler ortaya ç›kt›¤›n-

da, Peker’i kastederek “reise selam

söyle” demiflti. 

ÇÇeettee 33-- Konya'da 12 Temmuz'da

düzenlenen operasyonda yakalanan

36 çete üyesi içinde, Konya ÜÜllkküü

OOccaakkllaarr›› Baflkan› ‹slam Alim ile

eski baflkan› Zeki Zorlu da yer al›-

yor. 80 suça kar›flan çetenin suçlar›

aras›nda, Selçuk Üniversitesi’nde

devrimci demokrat ö¤rencilere sal-

d›rmak, faflist ö¤rencilerin notlar›-

n›n yükseltilmesi ve çeflitli ç›karlar

için ö¤retim üyelerini tehdit ve darp

etmek, cinayete azmettirmek, gasp,

adam yaralama, çek-senet tahsilat›,

haraç, çocuk pornosu gibi suçlar yer

al›yor. Anlayaca¤›n›z tam dört dört-

lük “ülkücü” çete; onlara ait, onlara

yak›flan ne varsa mevcut. Elbette,

devrimci demokrat ö¤rencilere sal-

d›r›rken de biliniyorlard›, ö¤retim

üyelerini dövüp bofl araziye att›kla-

r›nda da; ancak tüm bunlar polisin

bilgisi, izni dahilinde oldu¤u için

ses ç›kar›lmad›, baflka alanlara el at-

t›klar›nda operasyon ihtiyac› do¤du.

Bunlar bir haftada yaflananlar.

Geçen hafta aç›klanan emniyetin

kendi raporuna göre, son üç y›lda

çetelere yönelik düzenlenen operas-

yonlarda yakalanan çete üyelerinin

256’s› kamu görevlisi, 86’s› emni-

yet görevlisi, 15’i askeri personel.

Yarg› mensuplar› ise “yasa gere¤i”

listeye al›nmam›fl. Emniyet bu ra-

kamlar›, “çeteler emniyete s›zd›” di-

ye yorumluyor; ne s›zmas›, emniye-

tin kendisi çeteleflmifl. Kald› ki, bu

rakamlar sadece yap›lan operasyon-

lar› yans›t›yor, daha onlarca çetede,

yüzlerce polis, asker, yarg› mensu-

bu faaliyet halinde. 

Çeteleri sistem üretiyor

Son dönemde kamuoyuna “çete

operasyonu” diye yans›t›lan çetele-

rin birinci grubunu, do¤rudan maf-

ya, ç›kar çeteleri oluflturuyor. ‹kinci

grupta ise eski asker, polis vb. bu-

lundu¤u “ulusalc›” çeteler yer al›-

yor; bunlar hem kendi ç›karlar›na

bak›yor, hem de “vatan millet” ede-

biyat› ile komplolar, provokasyon-

lar tezgahl›yorlar, devlet taraf›ndan

do¤rudan kullan›l›yorlar. Temelde

her iki gruptaki çete de sistemden

ba¤›ms›z de¤il, sistem üretiyor on-

lar›. Ve tüm bu operasyonlara kar-

fl›n, ayn› sistem taraf›ndan da koru-

nuyorlar, operasyonlar›n “ay›kla-

ma”, “s›n›rlar›n› aflanlar› törpüle-

me” d›fl›nda bir ifllevi yoktur.

Temel Haklar Federasyonu aç›k-

lamas›nda da vurguland›¤› gibi,

yozlaflmaya karfl› mücadele edenle-

ri susturmak isteyenler kim; polis,

yarg›. Çetelerle kolkola olanlar kim;

yine onlar. Çetelere karfl› mücadele-

nin göstermelik oldu¤unun bir bafl-

ka kan›t› iflte bu. 

Ercan Yalç›nkaya’n›n durumuna

bak›n; komiserlikten terfi ede ede

yarg›taya kadar yükseliyor, bu süre

içinde hep, devletin, M‹T’in kullan-

d›¤› faflist çetelerle iliflki içinde. Pis-

lik ortaya saç›l›yor, yine cezaland›-

r›lm›yor, bir süre gözlerden uzak

tutmak, gündemden düflürmek için

ilçe savc›l›¤›na atan›yor; ondan ada-

let da¤›tmas›, o ilçede devletin yar-

g›s›n› temsil etmesi isteniyor...

Böyle bir devlet çetelere karfl›

mücadele edebilir mi?

Kap›lar Susurluk’a ç›k›yor

Öte yandan “ulusalc›, Kuvvac›”

kontrac›lar. “Çete” tan›m› ile du-

rumlar› genellefltiriliyor, as›l mis-

yonlar› gözard› edilmek isteniyor. 

Ortaya ç›kan “ulusalc› çete” pro-

fillerine bak›ld›¤›nda neredeyse tü-

münün ortak özellikleri var: 

Hemen hepsinde özel kontra e¤i-

timi alm›fl timciler, general rütbesi-

ne kadar emekli subaylar var. Ço¤u

bir biçimde Veli Küçük’le iliflkili.

Hepsinde devletin en gizli belge-

si “Milli Güvenlik Siyaset Belgesi”

ç›k›yor. 

Üzerlerinde istihbarat eleman›

olduklar›na dair kimlikler, provo-

kasyon yaratmaya dönük eylem

krokileri, hedef listeleri mevcut. 

Hepsi “vatan, millet aflk›na ça-

l›flt›klar›” yaygaras› ile asl›nda orta

yerde, “legal” derneklerin içindeler. 

Özetle, neresinden bakarsan›z

bak›n devlete, Susurluk sistemine

ç›k›yor kap›lar. Çete deyip geçmek,

as›l olarak bu gerçe¤i gizliyor ve

adeta devlet bunlara karfl› mücadele

ediyormufl havas› yarat›l›yor. 

Oysa gerçek fludur: Çetelere ve

onlar› yaratan sisteme karfl› sadece

biz devrimciler mücadele ederiz.
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“Çeteler”in anatomisi hep ayn›
Polis, aasker, yyarg› mmensubu eeksik oolmuyor çetelerin

içinden; hhepsi bbir biçimde ddevlet bba¤lant›l›
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‹stanbul polisi, çeteleri korumak

için Temel Haklar Federasyonu’na

yönelik kurdu¤u komloya devam

ediyor. Kumara, uyuflturucuya, fu-

hufla karfl› mücadele etti¤i gerekçe-

siyle 7 Aral›k 2006’da federasyona

ve ba¤l› bulunan Temel Haklar ve

Özgürlükler Dernekeri’ne yap›lan

bask›nlar sonucunda 41 kifli tutuk-

lanm›fl, uyuflturucu ve kad›n pazar-

layan çetelerin flikayetleri üzerine

bu insanlar hakk›nda 10 bin y›l ha-

pis istemiyle dava aç›lm›flt›. 

4 kkifli ddaha ttutukland›

Bunula yetinmeyen polis, 11

Temmuz günü ayn› dosya kapsa-

m›nda dört kifliyi daha gözalt›na al-

d›. Evlerinden ç›karken gözalt›na

al›nan Birol Abatay, Kemal Delen,

Mehmet Özdemir ve Hakan Kanat

dört gün sonra ç›kar›ld›klar› mahke-

me taraf›ndan tutukland›lar. 

Konuya iliflkin aç›klama yapan

Temel Haklar Federasyonu, çeteci-

lerin vatansever, genelev patronu-

nun vergi rekortmeni oldu¤u, fiem-

dinli bombac›lar›na “iyi çocuk”,

Susurlukçu katillere “bu memleket

için kuflun atan kahramanlar” diye

sahip ç›k›lan bir ülkede kumara,

uyuflturucuya, fuhufla karfl› ç›kma-

n›n, bir bütün olarak yozlaflmaya

karfl› mücadele etmenin suç say›l-

mas›n›n “do¤al” oldu¤u belirtilen

aç›klamada, hem de bu mücadele-

den dolay› insanlara, Türkiye tari-

hinde benzeri görülmemifl, mant›k

s›n›rlar›n› aflan bir ceza istemiyle

dava aç›ld›¤› kaydedildi.

Hakimlere, ssavc›lara bbak›n!

13 Temmuz tarihli Hürriyet Ga-

zetesi’nin manfletten verdi¤i, “Çete-

nin, 3 savc› ve 1 hakime grup seks

partisi düzenledi¤i” haberinin

hat›rlat›ld›¤› aç›klamada, federas-

yonu basan polislerin, tutuklayan

hakimlerin kimler oldu¤unun görül-

dü¤ü belirtildi. Bu ortaya ç›kanlarla

birlikte; uyuflturucu sat›c›lar›n›, fu-

hufl yapt›ranlar› korumak için canla,

baflla çal›flman›n, komplo haz›rlama

nedenlerinin, torbac› ve pezevenk

dövmenin “anayasal düzeni y›kma-

ya teflebbüs” suçu say›lmas›n›n da-

ha anlafl›l›r oldu¤u söylendi.

Pisli¤i ttemizleyece¤iz

Temel Haklar Federasyonu de-

vam›nda flu ifadelere yer verdi:

“Düzenin temsilcileri batakl›¤› ko-

rumak için elinden geleni ard›na

koymasa da, 10

bin de¤il 100

bin y›l hapis

yatma pahas›na

da olsa batakl›-

¤› kurutaca¤›z.

Çocuklar›m›z›,

gençlerimizi çe-

telerin eline b›-

rakmayaca¤›z.

Pisli¤i temizle-

yece¤iz.”

ÇETELER‹ KORUYAN ADALET
YYoozzllaaflflmmaayyaa kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee eeddeennlleerree yyöönneelliikk ttuuttuukkllaammaa

ffuurryyaass›› ssüürrüüyyoorr;; ddeerrnneekklleerrii bbaassaann ppoolliisslleerr,, TTeemmeell HHaakkllaarr

üüyyeelleerriinnii ttuuttuukkllaayyaann hhaakkiimmlleerr,, bbiinnlleerrccee yy››ll cceezzaa iisstteeyyeenn ssaavv--

cc››llaarr ççeetteelleerrllee kkuuccaakk kkuuccaa¤¤aa yyaakkaallaann››yyoorr

‹kitelli: Çete Sald›r›s›

Devletin polisi ve yarg›s› ile çete-
ler ayn› amaç için çal›fl›yor; genç-
ler bu batakl›ktan kurtulmas›n!
Yarg› tutukluyor, çeteler sald›r›yor

Çeteler taraf›ndan kullan›lan bir

gencin, batakl›ktan ç›karak uyufltu-

rucu kullanmay›, satmay› ve çeteci-

li¤i b›rak›p ‹kitelli Temel Haklar’a

gelmeye bafllamas› üzerine, çetele-

rin sald›r›s›na u¤rad›. Gencin 16

Temmuz günü, dernekte tek bafl›na

oldu¤u s›rada gelen çeteler sald›r›-

n›n ard›ndan, tek bir polisle karfl›lafl-

madan mahallede tacizlerini sürdür-

düler. 

Ancak karfl›lar›nda HÖC’lüleri

bulmakta gecikmediler. HÖC’lüler

sald›r›y› gerçeklefltiren uyuflturucu

sat›c›s›n› döverek cezaland›rd›lar ve

toplanan halka, yozlaflmaya karfl›

konuflmalar yapt›lar. HÖC’lüler,

“mahallemizde uyuflturucu sat›c›la-

r›n› istemiyoruz, gençlerimizin

zehirlenmesini engellemenin tek yo-

lu uyuflturucu sat›c›lar›na karfl› mü-

cadele etmektir” dediler.

‹P Çetesi Sald›rd›
Karfl› devrimci ‹flçi Partisi çetesi,

kendini oligarfliye ispatlamak için

devrimcilere sald›rmaya devam edi-

yor. Geçti¤imiz aylarda gençlere

sald›ran ‹P’lilerin hedefi bu kez,

Mamak ‹flçi Kültür Evi oldu. 

‹ki gün önce mahallede flovenist

bildiriler da¤›tmas›na izin verilme-

yen ‹P çetesi 12 Temmuz günü pro-

vokasyon yaratmak için yeniden

geldi. HÖC’ün de yer ald›¤› devrim-

ci kurumlar, ‹flçi Kültür Evi’ne yö-

nelik sald›r›ya karfl› uzun süre bek-

lediler. Onlar›n çekilmesini f›rsat bi-

len ve polisle iflbirli¤i içinde olan

‹P’liler beyzbol sopalar› ile sald›r-

d›klar› ‹flçi Kültür Evi’nde 10 kifliyi

vahflice dövdüler. Yar›m saat boyun-

ca sokakta devam eden çat›flma es-

nas›nda bayanlara tacizde bulunan

‹P’lilerin imdad›na polis yetiflti.  

Sald›r›n›n hemen ard›ndan des-

tek için gelen HÖC, Halkevleri ve

ESP ile ‹flçi Kültür Evi üyesi 150 ki-

fli, yapt›klar› ortak eylemde, “Tuzlu-

çay›r Faflizme Mezar Olacak” slo-

ganlar› att›lar ve sald›r›y›, ‹P’in kim

oldu¤unu halka teflhir ettiler. 

Faflist Sald›r› 
Ankara 1. Bölge Ba¤›ms›z Sos-

yalist Aday› Muharrem Demircio¤-

lu’nun seçim afifllerini yapan

ESP’liler 12 Temmuz’da faflistlerin

sald›r›s›na u¤rad›. Çankaya/Y›ld›z

semtinde yaflanan sald›r›da faflistle-

rin silahl› oldu¤u ö¤renilirken, dört

ESP’li sopalarla yaraland›lar. 



“Amerikan bayra¤› alt›nda bir

ülkeye terör getirdik”... 

“Uyar› atefli yok”... 

“Her öldürülen siville ilgili so-

ruflturma açamazs›n›z, çünkü o ka-

dar çok ölüyorlar ki”... 

“ ‹ngilizce bilmiyor ve esmerler-

se, insan olmad›klar›na inan›rd›k.

‹stedi¤imizi yapabilirdik yani.”

BBuu ssöözzlleerr,, IIrraakk’’ttaann ddöönneenn

AAmmeerriikkaann aasskkeerrlleerriinnee aaiitt..

Nation Dergisi’nin 30 Tem-

muz'da yay›nlanacak say›s› için

Irak'tan dönen 50 askerle yapt›¤› rö-

portajlardan baz› bölümler, 11 Tem-

muz’da ‹ngiliz Independent Gazete-

si’nde yay›nland›. Gazetenin yer

verdikleri dahi, iflgalcinin vahfletini,

emperyalistlerin Ortado¤u halklar›-

na bak›fl›n› göstermeye yeter de ar-

tar bile. 

“Demokrasi”, “özgürlük” gibi

kavramlar› kullanarak Irak’› iflgal

eden emperyalistlerin, vahfletten, te-

rörden baflka hiçbir fley götürmedik-

leri bu anlat›mlarla bir kez daha so-

mutland›. Sivil insanlar›n kurflun-

lanmas›, bask›nlar, kötü muamele,

ülkemizden de bilinen infazlara ça-

t›flma mizanseni vermeler, neredey-

se günlük s›radan olaylar haline gel-

mifl durumda. Emperyalist medya

“El Kaide terörü”nü ön plana ç›ka-

r›p direniflin üzerini örtmeye çal›fl›r-

ken, ayn› zamanda kendi vahfletini

de bir noktaya kadar gizlemeyi ba-

flar›yor. Ancak m›zrak çuvala s›¤m›-

yor. Dün Ebu Gureyb resimleri, gö-

rüntüleri ile iflgalcinin vahfleti bel-

geli hale gelip tüm dünyan›n gözle-

rine sokulmufltu, bugün o vahfleti

yaratan askerlerin anlat›mlar›.

‹flgalciler bir yandan ya¤may›,

talan› sürdürürken, ülkenin petrol

kaynaklar›n› kendi tekellerinin sö-

mürüsüne açan petrol yasas› gibi

yasalar› kukla meclisin önüne ko-

yarken; öte yandan tüm ya¤maya,

talana, iflgale karfl› süren halk dire-

niflini de vahfletle bast›rmaya çal›fl›-

yor. Bu arada, afla¤›da görülece¤i

üzere, iflgal askerlerinin kulland›¤›

kimi yöntemlerle, ülkemizde poli-

sin, ordunun, özel timcilerin kullan-

d›¤› yöntemler aras›ndaki benzerlik,

bize bir kez daha egemen s›n›flar›n

vahfletinin “evrenselli¤ini” ve tüm

sömürge ülke güçlerinin bu yön-

temleri kimden ö¤rendiklerini hat›r-

lat›yor.

Sivilleri kkatledip yyan›na 

silah bb›rak›yorlar

‹flte askerlerin anlat›mlar›ndan

baz› bölümler:

Joe Hatcher: "Zaten

orada herkesin kalafl-

nikofu var. BBaazzeenn ööll--

ddüürrüülleenn ssiivviilllleerriinn yyaa--

nn››nnaa kkooyymmaakk iiççiinn ggee--

rreekkiirr.. ‹yi askerler yan-

lar›nda bu ifl için laz›m olur diye bir

fleyler tafl›rlar.”

Çavufl John Bruhns: "Onlar› sa-

vunmas›z yakalamak istersiniz. On-

lar› uykular›nda yakalamak istersi-

niz... Erke¤i kar›s›n›n yan›nda yata-

¤›ndan al›p d›flar› sürüklersiniz.

Duvara yaslars›n›z... Daha sonra

odaya gider ve her taraf› darmada-

¤an edersiniz. Tabii bu arada 'Sila-

h›n›z var m›? ABD karfl›t› herhangi

bir fleye sahip misiniz?' diye de so-

racaks›n›z. Normal olarak onlar

hay›r diyecektir. Çünkü normalde

gerçek de budur. Sonra evlerinin al-

t›n› üstüne getireceksiniz sanki bir
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“ABD'yi kovana kadar savaflaca¤›z”
Lübnan’da düzenlenen direnifl konferans›na kat›lan, Sadr'›n Temsilci-

si Assaad Turky, bugün Irak’taki durumu dergimize de¤erlendirdi

Birçok hareket ABD’ye ihtiyac›m›z var diyor Irak’ta. Biz bunu kabul et-

miyoruz, asla da etmeyece¤iz. Biz onlar› kovmak istiyoruz, çünkü onlar ifl-

galci. Anlaflmalar yap›l›yor, biz onlara kat›lm›yoruz. ABD ile anlaflma peflin-

de olanlar zaten direniflin yan›nda de¤illerdir. ABD ile anlaflmak isteyenler

Irak'a ihanet ediyor demektir.

Biz, Moqtada Sadr taraftarlar›, parlamentoda da, hep ABD ülkemizden

gitsin diye istedik. Hükümetten, siz de ‘ABD gitsin’ demeniz laz›m istemin-

de bulunduk. Ama böyle bir fley hiç gelmedi hükümetten. 

Birleflmifl Milletler’in 1546 No’lu karar› var. O karar Irak halk›na sözde

seçme hakk› veriyor: ABD kals›n m› gitsin mi diye. Halk gitsin diyor. Ama

bizimkiler parlementoda bu talebi dile getirdikleri zaman, di¤er gruplar im-

zalamad›lar, mesela "ulusal cephe" imzalamad›.

fiunu anlaman›z laz›m, direnifli desteklemek laz›m ama katilleri savunma-

mak laz›m. Katiller Irakl›lar’› öldürüyorlar, onlar için ABD

as›l hedef de¤il. Medya sadece onlar› gösteriyor ki, direnifl

kötü gözüksün diye. Bunlar direnmiyorlar. As›l direnifl, bafl-

ka bir yerde, Irak'›n güneyinde ve ortas›nda. Nejef’ten örgüt-

leniyor. Sivil halk› s›rf kendi mezhebinden olmad›¤› için ve-

ya kendisine tabi olmad›¤› için öldürmek direnifl de¤ildir. Di-

renifl ABD'ye karfl› savaflmakt›r. Irak halk›n› bombal› araba-

larla katletmek direnifle zarar vermekten öte bir fley yapm›-

yor. Bu yolla direniflçiler karalanmaya çal›fl›l›yor, terörist de-

niyor. Bilinçli yap›lan bir fleydir bu. Biz direniyoruz ve hede-

fimiz ABD'dir, kovana kadar da savaflaca¤›z.

‹flgalcinin Irakl›lar’a bak›fl› ve vahflet
“‹ngilizce bilmiyor ve esmerlerse, insan olmad›klar›na 
inan›rd›k. ‹stedi¤imizi yapabilirdik yani...”



kas›¤a vur-

muflças›na. Ve

sonunda as-

kerler bir fley

b u l a m a z s a ,

'üzgünüz sizi

rahats›z ettik.

‹yi geceler' di-

yerek ayr›la-

caklar."

T e ¤ m e n

Brady Van En-

gelen: "San›-

r›m oradayken genel tutum 'ölü bir

Irakl› yaln›zca bir baflka ölü Irakl›-

d›r... Ne olmufl?'... Sadece eve dön-

dü¤ümüzde ve di¤er dönen asker-

lerle bulufltu¤umuzda, gerçekten

suçluluk içinizi kapl›yor ve sonra

orada yer ediyor gibi."

Tüm IIrakl›lar terörist!

Çavufl Kelly Dougherty: "Dahil

oldu¤um tak›m›n liderinin zihniyeti

flöyleydi: 'Onlar› burada öldürmek

zorunday›z, böylece Kolorado'ya

döndü¤ümde onlar› öldürmek zo-

runda kalmayaca¤›m.' BBüüttüünn IIrraakk--

ll››llaarr›› ppoottaannssiiyyeell tteerröörriisstt olarak gö-

rüyordu. Herkes bask›n yapmaya

ç›kmadan önce ‘Siktir, yine yanl›fl

evi basaca¤›z’ diye dalga geçerdi.

Çünkü hep böyle olurdu. Hep yanl›fl

eve bask›n düzenlerdik."

Çavufl Jesus Bocanegra: "Irakl›

kad›na gidip kocas›n›n öldü¤ünü

söylemem gerekiyordu. Ona para,

su verdik. Çocuklar›na futbol topla-

r› ve oyuncaklar verdik. Gerçekten

ne yapaca¤›m›z› bilmiyorduk."

Çavufl Jef Englehart: “Foto¤raf

çok çarp›c›yd›... Bafllar›ndan vur-

du¤umuz tutuklular›n bulundu¤u

ceset torbalar›n› aç›yorlar ve asker-

lerden birinde bir kafl›k var. KKaaflfl››kkllaa

cceesseeddiinn bbeeyynniinniinn dd››flflaarr›› çç››kkmm››flfl bböö--

llüümmüünnee uuzzaann››yyoorr vvee bbiirr yyaannddaann kkaa--

mmeerraayyaa bbaakk››pp ggüüllüümmssüüyyoorr.."

14 yyafl›nda ççocu¤u 

parçalara bböldük

Uzman Çavufl Patrick Resta:

“Baz› adamlar kalaflnikoflu 14 yafl-

lar›nda bir çocu¤un konvoya atefl

etmeye bafllayaca¤›na karar verdi.

Bu görüp gö-

rebilece¤iniz

en i¤renç fley-

di. Herkes d›-

flar› ç›kt› ve

çocu¤a atefl

etmeye baflla-

d›. BBuullaabbiillddii--

¤¤iimmiizz eenn bbüü--

yyüükk ssiillaahhllaarr››

kk uu ll ll aa nn aa rr aa kk ,,

oonnuu ppaarrççaallaarraa

aayy››rrdd››kk......””

Çavufl Philip Chrystal: “Benim

için her fleyin bulan›klaflt›¤› o nok-

tay› anlatay›m... ‹‹kkii yyaaflfl››nnddaa sevim-

li bir bebek orada duruyordu ve bbaa--

ccaakkllaarr››nnddaann bbiirriinnee mmeerrmmii ssaappllaann--

mm››flfltt››...... Bir yol kenar› bombas› pat-

lam›flt›, askerler her yana atefl et-

meye bafllad› ve bebek vuruldu. Ve

bebek bana 'neden?' diye soran

gözlerle bakt›. Sanki, 'Neden baca-

¤›mda kurflun var?' der gibi... O an

kendime 'Bunlar saçmal›k' dedim."

Çavufl Aidan Delgado: “Araba

bence iyi belirlenmemifl olan kont-

rol noktas›na yaklafl›yordu ve için-

dekiler askerleri görmedi bile... Bi-

zimkiler korktu ve bunun olas› bir

tehdit olabilece¤ine karar vererek

araca atefl açt›. Cesetler tam üç gün

boyunca araçta kald›.”

Çavufl Dustin Flatt: “Bize sald›-

ranlar karfl›s›nda yetersiz kalmam›z

nedeniyle u¤rad›¤›m›z hüsran sivil-

leri cezaland›rmaya dönüfltü."

Çavufl Camilo Mej›a: “Kendime,

'ABD bayra¤› alt›nda terör getir-

dim' dedi¤imi hat›rl›yorum."

Çavufl Timothy John Westphal:

“Askerlerin ço¤u 'E¤er ‹ngilizce bil-

miyorlarsa ve esmerlerse, bizim gi-

bi insan de¤ildirler. Yani onlara is-

tedi¤imizi yapabiliriz' fleklinde dü-

flünüyorlard›."

Çavufl Josh Middleton: “ ‹nsan-

lara karfl› sevgimin büyük ölçüde

azald›¤›n› hissettim. Önemli olan

ben ve arkadafllar›md› ve herkes la-

netlenmiflti."

Çavufl Garett Reppenhagen: "Bi-

reysel bir vahflet de¤ildi bu. Asl›nda

savafl bir bütün olarak vahfletin ta

kendisi."
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‹flgalci Türk 
askerine sald›r›
Afganistan’da, emperyalistler

ad›na iflgalci olarak bulunan Türk as-

kerlerine yönelik 17 Temmuz günü

bir sald›r› düzenlendi. ‹flgalci asker-

ler bu kez sald›r›dan bir yaral› ile

kurtuldular.

Hükümet, “orada neden ve kim

ad›na bulunuyoruz?” sorusunun so-

rulmas›n› engellemek için özel tim-

lerin sald›r›ya karfl› kahramanca di-

reniflleri üzerine aç›klamalar yapar-

ken, burjuva medya da flimdilik, ora-

da iflgalci NATO ad›na savafl›ld›¤›

gerçe¤ini gizleme peflinde.

Kerkük’te sald›r›
Güney Kürdistan’›n Kerkük ken-

tinde 16 Temmuz’da düzenlenen ‘in-

tihar” sald›r›lar›nda çok say›da sivil

hayat›n› kaybetti.

Biri Kürdistan Yurtseverler Birli-

¤i (YNK) bürosu yak›n›nda, di¤eri

Hasir sebze-meyve pazar›nda olmak

üzere arka arkaya düzenlenen bom-

bal› sald›r›da en az 85 insan hayat›n›

kaybetti. Katliama dönüflen sald›r›da

180 kifli de yaraland›.

Irakl›lar fiflleniyor
Direnifl karfl›s›nda acze düflen

iflgalciler, flimdi de tüm Irakl›lar’›

fiflleme çal›flmas› bafllatt›lar. ‹flgal al-

t›ndaki ülkede erkeklerin parmak izi

ve retina taramas› kayd› al›n›yor.

ABD ordusu “direniflçileri yaka-

lamak” gerekçesiyle Irakl› erkekler-

den ald›¤› parmak izi ve retina tara-

mas› kay›tlar›yla dev bir "veri ban-

kas›" oluflturuyor. Amerikan USA

Today Gazetesi’nde yeralan habere

göre, ABD askerleri kontrol noktala-

r›nda ve iflyerlerinde tafl›nabilir tara-

y›c›larla s›radan Irakl›lar’›n kiflisel

bilgilerini kayda al›yor, Ba¤dat ve

çevresinde ise kap› kap› dolaflarak

fiflleme ifllemi sürdürülüyor. 

Emperyalist kültürün halklara
bak›fl› ve emperyalist efendi-
nin kendini üstün gören anla-
y›fl›; iflgalin askerler üzerinde
yaratt›¤› travma; direnifl karfl›-
s›nda içine düflülen çaresizlik-
le sivil halk›n vahflice katledil-
mesi; bir iflgalin ortaya ç›kar-
d›¤› bütün sonuçlar askerlerin
anlat›mlar›nda göze çarp›yor.



Irak, Lübnan, Filistin Direniflini

Destekleme Konferans›, 12-14 Tem-

muz tarihleri aras›nda Lübnan’›n

baflkenti Beyrut’ta gerçeklefltirildi.

Dünyan›n çeflitli ülkelerinden gelen

çok say›da delegenin haz›r bulundu-

¤u toplant›ya Türkiye’den Haklar ve

Özgürlükler Cephesi kat›ld›.

Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Fadi

Madi, Amerikan emperyalizmine, si-

yonizme, küreselleflmeye ve hega-

monyaya karfl› bir hareket olufltur-

mak amac›yla konferans›n gerçeklefl-

tirildi¤ini belirterek, 12 Temmuz’un

çok büyük bir anlam tafl›d›¤›n›, ‹sra-

il’e karfl› geçen y›l kazan›lan zaferin

y›ldönümü oldu¤unu hat›rlatt› ve her-

kesin siyonizme karfl› zaferi destekle-

mesi gerekti¤ini söyledi.

Bütün eezilenlerin 

gücü bbirleflmelidir

Madi’nin kürsüye davet etti¤i

bütün konuflmac›lar emperyalizme

karfl› birleflik bir güç olarak durul-

mas› gerekti¤ini anlat›rken, Alman

Gazeteci Michael Opperskalsi, “çok

genifl bir cephe yaratmak laz›m. Kü-

ba’dan Lübnan’a, Irak’tan Filistin

ve Venezuella’ya bütün ezilenlerin

gücü birleflmelidir” diye konufltu.

Çad Birlik ve Sosyalizm ‹çin

Hareketi ad›na konferansa kat›lan

Dr. Ley Ngardigal Djimadoum, Op-

perskalsi’ye kat›ld›¤›n› belirterek

bafllad›¤› konuflmas›nda, Afrika’da

yaflanan ve medyaya yans›mayan

emperyalizmin sald›r›lar›n› anlatt›.

“Avrupa emperyalizminden daha az

sözediliyor” diyerek elefltiride bulu-

nan Djimadoum, “hep beraber em-

peryalizmin tümüne karfl› savaflma-

m›z gerekiyor” vurgusu yapt›. 

‹lk günkü konuflmac›lardan biri

de Ürdün’den gelen bir konuk oldu.

Hizbullah’a teflekkür eden konufl-

mac›, bu savafl›n Arap ve ‹slam dün-

yas› için önemine de¤indi.

Filistinli konuflmac›lar ise, Lüb-

nan direniflini kendi direnifli olarak

gördüklerini belirterek, siyonizmin

yenilmez bir güç olmad›¤›n›n görül-

dü¤üne dikkat çektiler. Filistin’deki

son geliflmelerin “hofl” olmad›¤›n›

belirten konuflmac›lar, direnifl grup-

lar› aras›ndaki sorunlar›n konuflarak

çözülmesi gerekti¤ini ifade ettiler.

Sudan, Hindistan, Bangladefl ve

daha pek çok ülkeden gelen kat›l›m-

c›lar, Lübnan direniflini selamlayan

konuflmalar yaparken, yarat›lan de-

neyimin tüm halklar için önemine

dikkat çektiler. Bütün ezilenlerin ve

ba¤›ms›z ülkelerin ortak düflmana

karfl› birlikte hareket etmesine vur-

gu yap›lan konuflmalarda, “düflma-

n›n silahlar› çok güçlü olabilir ama

bizim de gücümüz var, Lübnan di-

renifli bunu gösteriyor. Halktan kor-

kuyorlar. Birli¤i desteklemeliyiz,

çünkü onlar bölmek istiyorlar bizi”

ifadeleri dikkat çekti.

Meflrulu¤un kkayna¤› 

‘uluslararas› ttoplum’

de¤il, hhalkt›r

Konferans›n ikinci

gününde bütün kat›-

l›mc›lar kendini tan›-

tan k›sa konuflmalar

yapt›lar. Bunun önü-

müzdeki süreç için bir

haz›rl›k toplant›s› ol-

du¤una dikkat çekilen

konuflmalar›n ard›ndan

sözalan, düzenleme

komitesi ad›na Fadi

Madi, Lübnan hükü-

metinin toplant›y› des-

teklemedi¤ini, "teröristlerin düzen-

ledi¤i bir toplant›d›r” aç›klamas›

yapt›¤›n› belirtti. 

Ürdün’den gelen Dr. Hisham

Bustani’nin önerisi üzerine, dört te-

mel prensip sunuldu. Bu prensipler

flu flekilde s›raland›: 

11-- KKooflfluullssuuzz bbiirr flfleekkiillddee ssiillaahhll››

mmüüccaaddeelleeyyii ddeesstteekklleemmeekk;; 

2- Hiçbir iflgali meflru görme-

mek, -Irak hükümeti gibi- iflgaller-

den do¤an hükümetleri tan›mamak; 

33-- EEmmppeerryyaalliizzmm,, ssiiyyoonniizzmm vvee

iiflflbbiirrlliikkççii hhüükküümmeettlleerr bbiizziimm eenn

bbüüyyüükk ddüüflflmmaann››mm››zzdd››rr;;

4- Meflrululu¤un kayna¤› halkt›r,

“uluslararas› toplum” dedikleri fley

de¤ildir. 

Devam eden konferansta, Lüb-

nan direnifli ile ilgili oturumda, dire-

niflin tan›t›m› ve uluslararas› huku-

kun ne anlama geldi¤i anlat›l›rken,

BM Deklerasyonu’nda bile bu hak-

k›n bütün ezilenlere kabul edildi¤i,

ancak uygulamada “terörist” denil-

di¤i hat›rlat›larak, “iflgale karfl› di-
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Lübnan DDirenifli SSelamland›
Lübnan direniflinin y›ldönümü olan 12

Temmuz’da, HÖC’ün de yerald›¤› Avusturyal› anti-

emperyalist ve devrimci gruplar bir gösteri düzenle-

yerek direnifli selamlad›lar.

Kat›l›mc› örgütlerin söz alarak konufltuklar› ey-

lemde, HÖC Temsilcisi, emperyalizmin dünyan›n

her yan›ndaki sald›r›lar›na de¤inerek direnifllere dik-

kat çekti. Lübnan ve Filistin bayraklar›n›n da tafl›n-

d›¤› gösteride HÖC’lüler de “Filistinli Kardeflleri-

miz Birbirinizle De¤il Özgür Bir Filistin ‹çin Sava-

fl›n“ pankart›n› açt›lar. 

Irak, Lübnan, Filistin Direniflini Destekleme Konferans›

Silahl› mücadele meflrudur, 
koflulsuz desteklenmelidir

Emperyalizm tüm dünya halklar›na sald›r›rken, anti-em-

peryalistler, direnifl güçleri birlikte hareket etmenin, dire-

niflleri büyütmenin yollar›n› tart›fl›yor. Bu yol bulunacak,

ezilen halklar emperyalizme karfl› birleflecektir.



renmek hakt›r” denildi. Suriye Sos-

yalist Partisi Temsilcisi Rafik Al

Hac ise, direniflçiler aras›nda din,

›rk, mezhep ayr›m› yap›lmamas›na

dikkat çekti. Irak Baas Partisi’nden,

Saddam döneminde yarbay olarak

orduda yer alan Selim Shaken, Ce-

zayir ve Vietnam örneklerinde dire-

niflin bafllamas› için geçen zaman›n

Irak’ta gerekmedi¤i ve hemen dire-

niflin bafllad›¤›n› belirtti. Irak’ta ba-

z› gruplar› isim vermeden, kendi ç›-

karlar›n› vatan›n ç›karlar›n›n üzeri-

ne geçirmekle elefltiren Shaken,

“Irak birleflince direnifl büyüyecek-

tir. ABD, Vietman’dan gitti¤i gibi

Irak’tan da gidecektir” dedi.

Irak’tan gelen bir baflka isim ise,

Sadr Hareketi Temsilcisi Assaad

Turky oldu. ABD’yi elefltiren

Turky, direnifl ad›na sivil Irakl›lar’a

yap›lan sald›r›lar› elefltirdi.

Konferans, Medya ve Küresel-

leflme bafll›kl› oturumlarla devam

etti. Alternatif bir medya yaratma-

n›n önemine dikkat çekilen oturu-

mun ard›ndan yap›lan Küreselleflme

oturumunda söz alan, Hindistanl›

Shibdas Ghos, emperyalizmin bü-

tün yüzlerine karfl› savaflmak gerek-

ti¤ini belirterek, sadece askeri de¤il,

kültürel, ekonomik olarak da karfl›

durulmas› gerekti¤ini söyledi. Em-

peryalizmin kapitalizmden ba¤›m-

s›z olmad›¤›n› belirten konuflmac›,

bütün direnifllerin birbirine ba¤l› ol-

du¤una dikkat çekti. 

Michael Opperskalski, küresel-

leflmeye karfl› Hugo Chavez’in

inisiyatifinden sözederken, HÖC

Temsilcisi, Hamas-El Fetih çat›fl-

mas›n› elefltirdi ve kullan›lan yön-

temlere de¤indi. Bustani’nin öneri-

lerine kat›ld›klar›n› belirten HÖC

Temsilcisi, “düflman” tan›m›na ifl-

birlikçi iktidarlar›n eklenmesi ge-

rekti¤ine vurgu yapt›. HÖC’ün öne-

risi ile bu ekleme yap›ld›.

Konferans›n son günü sabah sa-

atlerinde HÖC Temsilcisi Lübnan

askerleri taraf›ndan bir süre

gözalt›na al›n›p ö¤len saatlerinde

serbest b›rak›ld›. Son gün yap›lan

toplant›larda Irak direnifli a¤›rl›kl›

konuflmalar yap›l›rken, haz›rlana-

cak deklerasyon tart›fl›ld› ve dört te-

mel prensibin deklerasyona yaz›l-

mas› kararlaflt›r›ld›.
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Çad Birlik ve Sosyalizm ‹çin Hareketi Genel Sekreteri

Dr. Ley Ngardigal Djimadoum, sorular›m›z› cevapland›rd›.

DDjjiimmaaddoouumm:: Öncellikle HÖC'e bana böyle bir imkan

sundu¤u için teflekkür ediyorum.

Partimiz Çad’da muhalefet partisidir. Hedefi, sosyaliz-

mi kurmak, gerçek sosyalizmi, bilimsel sosyalizmi kurmak

istiyoruz.

Çad’daki mücadele, di¤er halklar›n emperyalizme ve ye-

ni-sömürgecili¤e karfl› mücadelelerinden ba¤›ms›z de¤ildir.

Ülkemiz eski Fransa sömürgesidir. Resmi olarak

1960’tan bu yana ba¤›ms›z, ama gerçekte Çad halk› hâlâ Fransa’n›n bask›s›

alt›nda. Bu egemenlik birçok flekil al›yor. Resmi ba¤›ms›zl›ktan sonra, eko-

nomik ve askeri egemenli¤in sözkonusu olmad›¤›n› söylemek laz›m. Örne-

¤in Fransa’n›n çok önemli bir üssü var. Hükümet burada bulunan Frans›z as-

kerinin dedi¤ini yapmak zorunda, onlar da bunun karfl›l›¤›nda hükümeti ko-

ruyorlar.

Bugünlerde Darfur bölgesinden çok bahsediliyor. Darfur, Çad ile Sudan

aras›nda, petrol var, Fransa buray› kontrol etmek istiyor ve bunun için her fle-

yi kullan›yor. Sudan hükümetinin Darfur’da insanlar› katletti¤i söyleniyor,

ama Çad hükümeti taraf›ndan Sudan’da yarat›lan örgütleri görmüyor. Biri

Çad Devlet Baflkan›’na çok yak›n, bölgeyi bölmek için, Fransa ve ABD em-

peryalistleri bunu destekledi.

Çad’›n do¤usunda silahl› mücadeleyi sürdüren 3 siyasi hareket var. UFDD,

CLD ve RFC. Yaklafl›k 10 bin gerillalar› var. Geçen sene 13 Nisan’da, bu ha-

reketler Çad’›n baflkentine çok yaklaflt›lar. Hükümeti düflürmek üzereydiler,

ama Frans›z askerleri gerillalara sald›r›p katletti. ‹flte Frans›z emperyalizmi-

nin vahfletinin bir örne¤i. 

Afrika’da demokrasiden bahsediliyor. Böyle bir fley yok, bütün bu devlet-

lerde diktatörlük var ve Fransa taraf›ndan kullan›yorlar. Kamerun’da  Çad’da,

Kongo’da. Seçimler göstermelik, hep % 99 oranla “kazan›yor” cumhurbafl-

kanlar›; ne kadar demokratik bir seçim oldu¤unu siz düflünün. Ve Fransa’n›n

gönderdi¤i seçim gözlemcileri, seçimler biter bitmez “seçimler iyi geçti” der-

ler. Kimse bunlara oy vermek istemez, çünkü sefilli¤i, ölümü getiriyorlar. 

Biz devrimciler ortak bir cephe oluflturmam›z laz›m. ‹slamc›larla, milliyet-

çilerle, emperyalizme karfl› direnen, vatan›n› savunan herkesle ortak bir cep-

he yaratmal›y›z. Direnifl önemli bizim için, herkesin düflüncesi farkl› olabilir

bu cephede. Herkes Marksist olmaz. Ortak paydam›z emperyalizme karfl› ay-

n› safta yeralmakt›r. 

‘Çad’da sosyalizmi kurmak istiyoruz’

Ya¤ma yyasas›na pprotesto
Irak’›n enerji kaynaklar›n›n, petrolünün emperyalist tekellerce talan

edilmesinin zeminini haz›rlayan ‘Petrol Yasas›’, kukla meclisin önünde

onaylanmay› beklerken, ülkenin ikinci büyük kenti ve petrol yataklar›n›n

merkezi olan Basra’da halk yasa tasar›s›n› protesto etti.

17 Temmuz’da Basra Petrol ‹flçileri Sendikas› taraf›ndan düzenlenen

eyleme kat›lan Irakl›lar, yasan›n petrolün yabanc›lar›n ya¤mas›na aç›lmas›

anlam›na geldi¤ini belirterek, onaylanmamas›n› istediler. Eylemde yap›lan

konuflmada, “ABD, Irak’taki askeri ve politik baflar›s›zl›¤›n› telafi edebil-

mek için Irak’›n zenginliklerini kontrol etmeye çal›fl›yor” denildi.



HÖC’lüler, “seçim çare de¤il”

demek için toplanm›fllard› baflkent-

te. Baflkent onlar› vahfletle karfl›la-

d›... Onlarca y›ld›r, emekçiler, tepki-

lerini, taleplerini iletmek için Anka-

ra yollar›ndalar... Kimler yürümedi-

ki o yollar›! Çözüm umuduyla bafl-

lad›lar hep bu yürüyüfllere. Çözüm-

süzlük buldular. Gördüler ki, ççöözzüü--

mmüünn ddee¤¤iill,, ççöözzüümmssüüzzllüü¤¤üünn bbaaflfl--

kkeennttiiddiirr AAnnkkaarraa..

Ankara, modern bir flehir de¤il,

adeta bir Ortaça¤ kalesidir. En az›n-

dan polise göre öyledir. fiehrin giri-

flindeki gifleler de bu yüzden polise

göre ““kkaallee kkaapp››ss››”” gibidir. 

‹ktidarlar›n ilk hedefi, Ankara’ya

yürüyenleri yolundan çevirmek

olur. Bunun için yasaklardan gözal-

t›lara, yol boyu faflist sald›r›lara ka-

dar her yola baflvurulur. Buna ra¤-

men yürüyüfl durdurulamam›flsa,

gelenler “kale kap›s›”ndan itibaren

teslim al›nmaya çal›fl›l›r. En az›ndan

baflkentte izinsiz, denetimsiz dolafl-

t›r›lmamal›d›rlar. 

HH
1923 y›l›n›n 13 Ekim’nde

TBMM’de al›nan bir kararla bafl-

kent ilan edilmiflti Ankara. Yani bir

anlamda Cumhuriyet’le yafl›t bir

baflkentti. O zamanlar nüfusu sade-

ce 20 bindi, dar sokakl› küçük yerle-

flimlerden ibaretti. Ama  o bir bafl-

kentti; ad›na türküler yak›lan:

“Ankara Ankara

Seni görmek ister 

Her baht› kara”

Halk›n baht› karayd›. ‹flçisinin,

memurunun, köylüsünün, esnaf›n›n,

ö¤rencisinin baht› karart›lm›flt›. ‹flte

bunun için Ankara yollar›na düflü-

yordu baht› karalar, yani ezilenler...

HH
Kaynaklarda rastlad›¤›m›z kada-

r›yla, ilk Ankara yürüyüflü, 22 KKaass››mm

1199661’de gerçekleflmifl. Bu yürüyüfl-

te üniversiteye giremeyen 100 ö¤-

renci, ‹stanbul’dan Ankara’ya yürü-

dü. Ö¤renciler, 6 Ka-

s›m’da TBMM önünde

bir gösteri yaparak sis-

temi protesto ettiler. 

Sonra, 2277 TTeemmmmuuzz

11996666’’ddaa iflten ç›kart›lan Çorum Be-

lediyesi temizlik iflçilerinin, AP’li

belediye baflkan›n› protesto etmek

için bafllatt›¤› Ankara yürüyüflü ge-

liyor. ‹flçiler, 3 A¤ustos’ta Anka-

ra’ya ulaflt›lar. Yolda ayaklar› patla-

yan baz› iflçiler hastaneye kald›r›ld›-

lar. Dan›fltay 5 A¤ustos’ta iflçilerin

lehine karar verdi. Ancak belediye

bu kez de Dan›fltay karar›n› uygula-

mad›. ‹flçiler, bu kez de 15 A¤us-

tos’ta ‹stanbul’a do¤ru yeniden yü-

rüyüfle geçtiler.  

Öyle araç falan kullan›lan bir yü-

rüyüfl de¤ildi bu. ‹flçiler, 3344 ggüünnddee,,

771166 kkmm.. yürüyerek ‹stanbul’a ulafl-

t›lar. “‹fle al›nmad›¤›m›z takdirde

ölüm yürüyüflümüzü ‹sveç’e kadar

uzataca¤›z” aç›klamas›n› yapt›-

lar... Çorum Belediye Baflkan›,

sonunda bir aç›klama yaparak

iflçileri geri alaca¤›n› aç›klad›. 

AAyynn›› yy››ll ((11996666)) ‹stanbul Pan-

car Motor’da çal›flan Maden-‹fl

üyesi iflçiler, Çelik-‹fl’e geçme-

leri için bask› yap›lmas›na karfl›,

23 Eylül’de ‹stanbul’dan Anka-

ra’ya yürüyüfle geçtiler. 

11996677’’ddee Manisa Genel-‹fl’te ör-

gütlü 90 temizlik iflçisi, 15 Hazi-

ran’da yaya olarak Ankara’ya yürü-

yüfle bafllad›lar. ‹flçiler, 35 günde 930

km. katederek Ankara’ya ulaflt›. AP

Genel Merkezi’nin önüne Anaya-

sa’n›n as›ld›¤› bir dara¤ac› b›rak›ld›. 

77 KKaass››mm 11996677’’ddee ö¤renciler yü-

rüyordu Ankara’ya. Talepleri özel

yüksekokullar›n devletlefltirilmesiy-

di. 276 ö¤renci, 13 günde Anka-

ra’ya vard›lar... 

11996688 11 KKaass››mm’’››nnddaa,, Devrimci

Ö¤renci Birli¤i (DÖB) ve baz› ö¤-

renci derneklerinin kat›l›m›yla SSaamm--

ssuunn’’ddaann AAnnkkaarraa’’yyaa MMuussttaaffaa KKee--

mmaall YYüürrüüyyüüflflüü düzenlendi. Yürü-

yüflte, Hüseyin Cevahir, Deniz Gez-

mifl gibi gençlik önderleri de vard›. 

Bu yürüyüflten 20 gün sonra, yi-

ne Samsun’dan Ankara’ya baflka bir

yürüyüfl vard›: Samsun TEKEL

Baflmüdürlü¤ü’nde iflten ç›kar›lan

iflçiler, gençli¤in açt›¤› yoldan An-

kara’ya yürüyüfle geçtiler. 

11997777,, 5 Kas›m’›nda sinema

emekçileri “Yeni Sansür Yönetmeli-

¤ini Protesto Yürüyüflü”nü Tak-

sim’de bafllatt›lar. Aralar›nda Cü-

neyt Ark›n, Aytaç Arman, Fatma Gi-

rik, Fikret Hakan, Eflref Kolçak,

Necla Naz›r gibi ssiinneemmaa ssaannaattçç››llaa--

rr››yyllaa birlikte sektörün emekçileri-

nin de yerald›¤› yürüyüflçüler, 7 Ka-

s›m’da Ankara’ya vard›lar.. 

2200 HHaazziirraann 11997799’da Soda Sana-

yii’nde çal›flan 857 iflçi Mersin’den

Ankara’ya yürüdü. ‹flçilerin Anka-

ra’ya girmesine izin verilmedi. 

HH
1122 EEyyllüüll Cuntas›’n› izleyen y›l-

larda, bask›lar, yasaklar sonucu

uzun süre yolcusuz kald› Ankara

yollar›. Ama nihayetinde yine hak

ve özgürlük için mücadeleye at›lan-

lar, o yolu da yürüyeceklerdi bir gün.

1155 NNiissaann 11998877’’ddee, ANAP iktida-

r›n›n Ö¤renci Dernekleri Kanunu Ta-

sar›s›’n› protesto etmek isteyen yüz-

lerce ö¤rencinin gözalt›na al›nmas›

üzerine, ‹stanbul, Bursa ve ‹zmir’den

AAnnkkaarraa’’yyaa yyüürrüüyyüüflfl bafllat›ld›.

Ayn› y›l›n 1 Eylül’ünde bu kez

ttuuttssaakk yyaakk››nnllaarr››, hapishanelerdeki

bask›lar› protesto etmek için Anka-
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

ANKARA YYOLU
AAnnkkaarraa AAnnkkaarraa
SSeennii ggöörrmmeekk iisstteerr 
HHeerr bbaahhtt›› kkaarraa



ra’ya yürüdü. Tutsak yak›nlar›na

polis sald›rd›; 60 kifli gözalt›na al›n-

d›, bu sald›r›da tutsak yak›n› DDiiddaarr

fifieennssooyy hayat›n› kaybetti. 

HH
11999911;; Zonguldak’dan Ankara’ya

yürüyüfl, tarihimizin eenn bbüüyyüükk AAnn--

kkaarraa yyüürrüüyyüüflflüü oolldduu.. 4 OOccaakk’’ttaa

madenciler haklar›n› almak, maden-

lerin kapat›lmas›na karfl› direnmek

için Ankara yoluna ç›kt›. Maden ifl-

çileri, aileleri ve destek güçlerinden

oluflan 9900 bbiinn kkiiflfliilliikk oorrdduu,, Türkiye

iflçi s›n›f›n›n en büyük iflçi yürüyü-

flünü bafllatt›lar. Yol boyu tüm köp-

rülerde, tünellerde, önleri polis, as-

ker barikatlar›yla kesildi. 

Yürüyüfl, 8 Ocak’ta Ankara Yolu

Kavfla¤›’na 8 km. kala sendikac›la-

r›n uzlaflmas›yla bitirildi. O ana ka-

dar 111122 kkmm.. yol yürümüfltü iflçiler

ve kararl› bir önderlikle daha da yü-

rüyeceklerdi... 

HH
Zonguldak-Ankara yürüyüflünün

ard›ndan emekçiler daha çok baflvur-

maya bafllad› Ankara’ya yürüyüfle.

7 OOccaakk 1992’de ‹zmir Belediye

‹flçileri (ki bu yürüyüflte ölüm orucu

flehitlerinden Gökhan Özocak da

vard›.), 1992 y›l› 16 Haziran’›nda

mmeemmuurr sseennddiikkaallaarr›› yöneticileri,

1993’de 13 Nisan’da KKaa¤¤››tthhaannee iiflfl--

ççiilleerrii, 24 Haziran’da EEggee ÜÜnniivveerrssii--

tteessii öö¤¤rreenncciilleerrii, 1993’ün 1 Temmu-

z’unda kkaammuu eemmeekkççiilleerrii,, kendi ta-

lepleriyle Ankara’ya yürüdüler. 

1133 HHaazziirraann 11999944’’ddee Adana Be-

lediyesi’nden iflten at›lan iflçiler, ai-

leleriyle birlikte 300 kiflilik bir kor-

tejle Ankara yürüyüflüne bafllad›lar. 

2244 NNiissaann 11999955’’ddee D‹SK Yöneti-

cileri, 88 HHaazziirraann 11999955’’ddee KKaayy››pp

AAiilleelleerrii Ankara’ya yürüdü.

11999966’’nn››nn 99--1133 MMaarrtt günlerinde

Diyarbak›r'dan, Trabzon'dan, Antal-

ya'dan, ‹zmir'den ve ‹stanbul'dan

e¤itim emekçilerinin "55 KKoollddaann

AAnnkkaarraa’’yyaa" yürüyüflü yap›ld›. 

11999977,, Susurluk süreciydi. HHaallkk

MMeecclliisslleerrii 1 Kas›m’da ‹stanbul’dan

Ankara yürüyüflünü bafllatt›. Meclis-

ler, “ ÇÇeetteelleerriinn KKaallbbiinnee Bir M›zrak

Gibi Sapland›.” Evet, Ankara art›k

ayn› zamanda ççeetteelleerriinn kkaallbbii’ydi.

2200 HHaazziirraann 11999988’’ddee ‹stanbul

Üniversitesi’ne al›nmayan türbanl›

ö¤renciler ““TTüürrbbaann iiççiinn AAnnkkaarraa

YYüürrüüyyüüflflüü””nnüü bafllatt›lar. 22000000 yy››ll››

2255 NNiissaann’’››nnddaa,, Türk-‹fl üyesi iflçiler

özellefltirmelere karfl› Ankara’ya

yürüdüler. 

HH
Hiç kuflkusuz Türkiye tarihinin

““AAnnkkaarraa YYüürrüüyyüüflfllleerrii”” sayfalar›n-

da TAYAD’l› tutsak ailelerinin özel

bir yeri var. Onlar, Ankara’y› keli-

menin gerçek anlam›yla yol ettiler. 

1111--1133 fifiuubbaatt 22000011;; TAYAD’l›lar

Ankara yolunda... 2211 MMaayy››ss 22000011;;

TAYAD’l›la Ankara’ya yürüdü...

Ankara’ya giriflleri engellendi... 2255

MMaayy››ss 22000011;; TAYAD’l›, TUYAB’l›

Aileler ve çeflitli demokratik kitle

örgütleri, tutsaklarla görüflmelerin

bafllat›lmas› talebiyle, Ankara’da

yürüyüfl yapt›lar... 1144 TTeemmmmuuzz

22000022;; TAYAD’l›lar, ‹stanbul Ga-

zi’de 5 bin kifli taraf›ndan Anka-

ra’ya u¤urland›. 111100 BBiinn ‹‹mmzzaa’’yy››

AAnnkkaarraa’’yyaa götürdüler... 2266--2277--2288

TTeemmmmuuzz 22000033;; TAYAD’l›lar, Tür-

kiye’nin dört bir yan›ndan ç›karak,

sald›r›lar, engellemeler alt›nda An-

kara’ya ulaflt›lar. Aileler Afyon'da

faflistlerin sald›r›s›na u¤rad›.

HH
1177 OOccaakk 22000055’’ddee Gençlik Anka-

ra yolundayd›. Ba¤›ms›zl›¤›n mer-

kezi olmaktan iiflflbbiirrlliikkççiillii¤¤iinn mmeerr--

kkeezziinnee dönüfltürülen Ankara’ya ““NNee

AABBDD NNee AABB BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee!! ‹‹flfl--

bbiirrlliikkççiillii¤¤ee SSoonn”” slogan›yla yürüdü

gençlik. ‹flbirlikçi iktidar›n polisinin

sald›r›s›yla karfl›laflt›.. 198 kifli gö-

zalt›na al›nd›... Ayn› HHÖÖCC’’llüülleerriinn

ssoonn yyüürrüüyyüüflflüünnddeekkii gibi...  

Baflka yürüyenler de oldu Anka-

ra’ya, bundan sonra da olacak.. Bafl-

kent oldu¤u y›llarda yeni bir cum-

huriyetin kuruluflunun simgesi olan

Ankara, art›k sömürü ve zulmün

merkezini simgeliyor. Ve art›k tür-

künün sözleri bir baflka söyleniyor: 

““AAnnkkaarraa AAnnkkaarraa // SSeennddeenn hhee--

ssaapp ssoorrmmaakk iisstteerr // HHeerr bbaahhtt›› kkaarraa””

Say›: 114 45TAR‹H

K›sa TTarih
2222 TTeemmmmuuzz -- 2288 TTeemmmmuuzz

23 Temmuz 1980

Kemal Türkler'in katledilmesini protesto için
iflçiler ülke çap›nda üretimi durdurdu.

25 Temmuz 1950

Bakanlar Kurulu Kore'ye 4 bin 500 kiflilik
bir askeri birlik göndermeye karar verdi.

25 Temmuz 1990

‹stanbul Esenler'de ve Sultançiftli¤i'nde bin-
lerce gecekondulu, sular›n akmamas›n› pro-
testo için Devrimci Sol Güçler’in öncülü¤ün-
de yürüyüfller düzenlediler. 

25 Temmuz 1991

‹stanbul Paflabahçe’de 640 iflçinin iflten at›l-
mas›na karfl› fabrika iflgal edildi. 

25 Temmuz 1994

‹skenderun Belediyesi iflçileri, 254 iflçinin ifl-
ten at›lmas›na karfl› açl›k grevine bafllad›. 

26 Temmuz 1953

Küba’da Castro önderli¤indeki devrimciler,
Moncada K›fllas›’na bask›n düzenlediler. 

27 Temmuz 1794

Frans›z devrimci lider Maximillien Robespi-
erre idam edildi.

28 Temmuz 1992

Tarlalar›na su verilmeyen Denizli Çeltikli
köylüleri valilik önünde oturma eylemi yap-
t›.

28 Temmuz 1993 

Tüm YARGI-SEN'e üye 100 gardiyan, Sa¤-
malc›lar Cezaevi'nde grev hakk› için grev
yapt›.
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Özgürlü¤ün 
bedeli yürektir. 
Ya onsuz 
yaflamay› tercih
edece¤iz, ya da
bedelini 
ödeyerek onu 
sat›n alaca¤›z.

Jose Marti

HHeerr şşeeyy iissttiissmmaarr aarraaccıı

Diyarbak›r’›n Yeniflehir Beldesi Ben u Sen
Mahallesi’nde toplant› düzenleyen AKP’li-
ler, kad›nlar›n  partilerine oy vermeleri için
Kuran-› Kerim’e el bast›rd›. Mahalle sakin-
lerine partilerine oy vermeleri durumunda
kömür, alt›n, battaniye, yeflil kart verme
ve resmi nikah k›yma vaadinde bulundu. 

Dini duygular, açl›k, yoksulluk, feodal ge-
rilik; her fley riyakar islamc›lar için istismar
arac›, her fley koltuk için malzeme. 

� � �

BBaağğıımmllııllııkk bbooyyuunndduurruuğğuu

ABD, Türkiye ile ‹ran aras›ndaki do¤algaz
mutabakat› yap›lmas›n› elefltirerek, anlafl-
man›n yap›lmas›n› engellemek için giriflim
bafllatt›.

Ba¤›ml›l›k böyle bir fleydir; ne içerde, ne
d›flar›da “efendinin” izni d›fl›nda ad›m ata-
mazs›n›z, atarsan›z da, “belalardan bela
be¤enin”!

� � �

DDeevvrriimm kkoorrkkuussuu 

Melih Afl›k köflesinden aktar›yor: “Show
TV’de 15 Temmuz gecesi Deniz Gezmifl
ve arkadafllar›n›n idama gidifl öyküsünün
anlat›ld›¤› ‘Hoflçakal Yar›n’ adl› film oynu-
yor. Filmde Deniz Gezmifl rolünü üstlenen
Berhan fiimflek ve di¤er oyuncular›n a¤-
z›ndan ne zaman “devrim” ya da “devrim-
ci” kelimeleri ç›ksa o anda oyuncular›n
sesi k›s›l›yor.”

Ak›llar›nca “devrim”, “devrimci” kavram-
lar›n› meflrulaflt›rmayacaklar. 

Kufl beyinliler!

Devrim ve devrimcilik meflrulu¤unu kanla,
bedelle kendisi yaratm›flt›r zaten. 

Ülkenin zenginliklerini “babalar gibi

satan” Maliye Bakan› Kemal Unak›-

tan, flarlotan islamc›l›¤›n, bezirgan

burjuva politikac›l›¤›n›n klasik bir

prototipidir. 

IMF’nin talimatlar›n› yerine getir-

meyi, o bildik üslubunun arkas›na

gizlemeye çal›flan flarlatan islamc›,

bu kez de Eskiflehir Genç ‹fladamlar›

Derne¤i’nde flöyle dedi: 

“Türkiye böyle bir ülke. Özellefltir-

mede sat›yorsun, sat›yorsun bitmi-

yor. Bu kadar komünist bir ülkeymi-

fliz. Komünizmin a¤dal›s›ym›fl›z.

Ulaflt›rma, çimento, ka¤›t, fleker, her

fley devlete ait. Özellefltirmelere de-

vam edece¤iz.” 

Çiller de K‹T’leri satarken “komü-

nizm” benzetmesini kullan›rd›. Böy-

lece, özellefltirmelere karfl› ç›kanlar

“komünizmi savunmakla” suçlan›r,

geri kesimlerin anti-komünizmine

göndermeler yap›l›rd›. Bu demagog-

lara göre, fabrikalar, ifl-

letmeler kamunun mal›

ise, orada komünizm

vard›r. Elbette bu kadar

ucuz de¤il, ama bir ger-

çe¤i de ifade ediyor;

fabrikalar›n, madenle-

rin, ülkenin tüm zenginlikle-

rinin bir avuç asala¤›n, zen-

ginin elinde toplanmad›¤›,

tüm bunlara halk›n, kamu-

nun sahip oldu¤u bir düzendir komü-

nizm.

Unak›tan kendi zihniyetini flu sözler-

le aç›kça ortaya koyuyor: 

“Menfaat nerede, ona bakacaks›n...

Milli menfaat her fleyin üstünde ama

bir yandan da ak›ll› olacaks›n.”

Ak›ll› ol, sat  her fleyi!

“Ak›ll› olacaks›n” ifadesini gördü-

¤ ü n ü z

her yer-

de bilin

ki, de-

¤erlerin,

i l k e l e -

rin, ül-

k e n i n ,

her fleyin sat›fl› meflrulaflt›r›lmak is-

teniyor demektir. Ne milli menfaati,

paraya bakacaks›n diyor asl›nda. 

Anti-komünist olunca da zaten böyle

olunuyor!

değin elerm

Ak›ll› ol sat her fleyi

BAM TELİ çizgiler
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Adana’da 14 Temmuz gecesi, devrimci-demokrat ola-

rak bilinen Arif Ersönmez ve soyad› ö¤renilemeyen Meh-

met isimli iki kifli “AKP seçim bürosunu molotoflad›kla-

r›” iddias›yla tutukland›. 

Konuya iliflkin yaz›l› bir aç›klama yapan Adana Temel

Haklar, Arif Ersönmez’in f›r›n iflçisi, Mehmet’in ise dö-

nerci olarak çal›flt›¤›n› ve her gece iflyerlerine bisikletleri

ile gittiklerini belirterek, ortada hiçbir delilin olmad›¤›n›

ve “görgü tan›klar›n›n”, “bisikletlilerdi” demesi üzerine

tutukland›klar›n› ifade etti. 

Gözalt› ve tutuklamalar› protesto eden HÖC üyeleri,

mahkeme sonras› polislerin keyfi engellemesine karfl›

“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” slogan› att›lar. 

Arif Ersönmez’in ayn› zamanda oturdu¤u mahallede

bulunan Seyhan Sosyal Kültür ve Sanat Derne¤i’nin de

üyesi oldu¤u ö¤renildi.

Tüccarlar›n yüzsüzlü¤ü
Ba¤›ms›z adaylar› engellemek için her yola bafl-

vuran, utanmas› gereken halk›n cehaletini bile kulla-

nan düzen, bu kez de ba¤›ms›z adaylar›n afifl vb. pro-

paganda faaliyetinden ‘reklam vergisi’ alacak. 

Niye; onlar ticari faaliyet mi yap›yor? Bir ticari

faaliyet varsa, bu düzen partilerinin yapt›¤›d›r; koltu-

¤a oturup keselerini doldurmak isteyen onlar. 

Sadrazam hamamda
Günlerden bir gün/ Hamama gidece¤i tuttu/ Sadrazam

hazretlerinin/ Bir yan›nda birinci veziri/ Bir yan›nda

ikinci veziri/ Bir yan›nda üçüncü veziri/ Sonra efendi-

me söyleyeyim/ Peflkircibafl›s›/ Nal›nc›bafl›s›/ Sabun-

cubafl›s›/ Velhas›l tam dört yüz kiflilik kafile/ Pefltemal

tak›p girdiler hamama

Geçtiler kurnalar›n bafl›na/ Üçer befler/ Sadrazam der-

seniz/ Kuruldu göbek tafl›na/ Yan gelip yatt›/ Memle-

ketin en ünlü tellaklar›/ Sard›lar dört bir yan›n›/ Kimi

elini kapt› kimi baca¤›n›/ Bir keseleme, sürtme fasl›d›r

bafllad›/ Tam on iki saat/ On iki ünlü tellak/ ‹ncitme-

den keselediler/ Hazretin mübarek vücudunu

Öylesine kir ç›kt› ki sormay›n/ Her biri nah parma¤›m

gibi/ Aman efendim bu ne kiri/ Demeye kalmad›/ Ke-

selerin alt›nda eriyip gitti/ Koskoca sadrazam/ Bütün

aiyet erkân› yerinden f›rlad›/ - Nittünüz devletliyi?/

Dediler tellaklara/ Tellaklar cevap verdi/ - Biz y›kad›k,

keseledik/ Devletlinin kirden ibaret oldu¤unu bileme-

dik/ Suç bizde de¤il/ Neyleyelim/ Kir bitti/ Sadrazam

elden gitti...

Ümit Yaflar O¤uzcan

Tayyipler’e ve kirden ibaret tüm devlet erkan›na ithafen

Adana’da keyfi tutuklama

‹dilcan Kültür Merkezi’nin her hafta Mamak’›n de¤i-

flik mahallelerinde yapt›¤› film gösterimleri, 13 Temmuz

akflam› Tuzluçay›r- Piyalepafla Park›’nda devam etti. Dü-

zen partilerini teflhir eden ‘Bafl›n› De¤il Kuyru¤unu Veren

Kertenkele’ oyununun ard›ndan, ‘Zübük’ isimli filmin

gösterimi yap›ld›. 

Tuzluçay›r’da film gösterimi

Dergimiz Bursa’da Panay›r ve Teleferik

mahallelerinde, Gemlik’te, ‹zmir Yamanlar’da

halka ulaflt›r›l›rken, okurlar›m›z megafonlarla

yapt›¤› konuflmalarda düzen partilerini teflhir

ettiler ve ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadele-

sine kat›lma ça¤r›lar› yapt›lar. 

“Evvel Temmuz Festivali”nin 8.si, 12-15 Temmuz ara-

s›nda Hatay’›n Samanda¤ ‹lçesi’nde yap›ld›. 

Festival kapsam›nda Grup K›z›l›rmak, Kardefl Türkü-

ler, Grup Nidal ve yerel sanatç›lar konserler verirken,

“Çok Kültürlülük ve Alevilik”, “Yaflananlar›n Edebiyata

Yans›malar›” konular›nda söylefliler düzenlendi.

5 bin kiflinin izledi¤i festivalde HÖC’lüler de dört gün

boyunca düzen partilerini teflhir ettiler. “Seçim Çare De-

¤il Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine Kat›l” pan-

kart› festival boyunca as›l› kal›rken, halka bildiriler da¤›-

t›ld› ve konuflmalar yap›ld›. HÖC’lüler binlerce kifliye

gerçekleri anlatt›lar. 

Evvel Temmuz Festivali yap›ld›

Alevi düflkünü Do¤an
Cem Vakf› Baflkan› ‹zzettin Do¤an, “alevilerin ihtiyaç-

lar›na yönelik yaklafl›mlar› yüzünden CHP, MHP, GP ve

HYP’yi oy verilecek partiler olarak görüyoruz” aç›kla-

mas›n› yapm›fl. MHP de herhalde alevilerin mesela Ma-

rafl’taki gibi “sat›rla do¤ranma” ihtiyac›na cevap ve-

riyor olsa gerek.

‹htiyaca binaen aklama
MHP’ye oy verilebilece¤ini söyleyen Ertu¤rul Özkök

Bahçeli’yi övüyor. Diyor ki; “as›l önemli hizmeti, ‘çek-

senet mafyas›’ haline dönüflen eski ülkücü gençleri par-

tinin ve gençlik kollar›n›n d›fl›na atmas› oldu.”

Daha kendi gazetesinde iki gün önce Konya Ülkü Ocak-

lar›’n›n eski ve yeni baflkanlar›n›n çetecilikten gözalt›na

al›nd›¤› yaz›l›yd›. Hangi mafyan›n içinde bir MHP’li,

Ülkü Ocakl› yok ki? 

Dergimiz halka gerçekleri tafl›yor
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Nisan fle-

hitleri-

m i z i

anma günlerimizdeyken dört yolda-

fl›m›z› daha ölümsüzlü¤e u¤urlad›k.

Onlar, 16-17 Nisan direnifllerinde

Sabolar'›m›z›n dünyaya hayk›rd›k-

lar› fliarlar›n y›llar sonra da do¤ru-

land›¤›n›n ispat›yd›lar. 

Ergani Aslan, Gülender Çak-

mak, Yunus Gündo¤du, Solmaz De-

mir, 8 Nisan günü Dersim Hozat ‹l-

çesi k›rsal›nda oligarflinin askerle-

riyle girdikleri çat›flmada savaflarak

flehit düfltüler. 

Umudun bayra¤›n› dalgaland›r›-

yorlard› da¤lar›n kuytuluklar›nda.

fiehitlikleriyle yoldafllar›n›n yürek-

lerini dalgaland›rd›lar. Gülender-

ler’le ayn› yerlerde dolaflan, ayn›

koyaklarda umudun bayra¤›n› dal-

galand›ran ve flimdi Elbistan Hapis-

hanesi’nde tutsak bir kad›n gerilla,

o günü flöyle anlatt›:

Dersim'den dört flahan›m›z›

u¤urlad›k... Yüre¤imizin at›fllar› o

anda Dersim'deydi. Nisan ay›nda

12'lerimizi u¤urlam›flt›k. Sonra

4'ler eklendi 12'lerimize. Nisan

ya¤murlar› ya¤arken ald›k yine ha-

berlerini. Her zamanki duygular as-

l›nda, ama öyle anlar oluyor ki, he-

le de ald›¤›m›z bir da¤ selam› ise,

iflte o zaman yüre¤imizin da¤l›k ke-

simi kabar›yor. 

Solmaz, biz oralarda iken, ço-

cuktu, flöyle bir düflündü¤ümüzde,

orada kahramanl›klar yarat›lmasay-

d›, kan›m›zla sulanmasayd›

Dersim topraklar›, Solmazlar da

olmazd›. Bereketlidir Dersim

da¤lar›, topraklar›, bire bin verir.

Seyid R›za demifl ya, "her mefle

kökünde bir R›za vard›r"... O

mefle kökleri biliyoruz ki

bizsiz kalmayacak. 

Emperyalizmin kuflatmalar›na,

oligarflinin bask› ve katliamlar›na

karfl›, mefle kökleri bizsiz de¤il.

Her da¤, da¤daki her tepe, tepe-

lerdeki her koyakta olabiliriz biz.

Her mefle kökünde, her geçitte...

Her gecekondu semtinde, semtteki

her sokakta, soka¤›n her evinde ola-

biliriz. Biz halksak -ki halk›z- her

yerde varsak -ki var›z-, boflunad›r

oligarflinin tüm önlemleri. Bizi bu

ülkeden “silmek, kaz›mak” müm-

kün olabilir mi? Mümkün olabilir

mi, meflelerin köklerini Gülender-

lersiz b›rakmak... 

Bak iflte o köklerde her daim va-

rolanlardan bir Gülender, bir Erga-

ni, bir Yunus, bir Solmaz, savafl›-

yorlar. Savaflt›lar, zorluklara sonsuz

bir fedakarl›kla katlanarak, savaflt›-

lar, s›n›rs›z bir cüretle ve savaflt›lar,

ölümü göze alarak. Öldüler. 

Savaflt›lar; çünkü halklar›n tek

kurtulufl yolunun emperyalizme kar-

fl› savaflmak oldu¤una inan›yorlard›.

Savaflt›lar; çünkü milyonlarca in-

san› emperyalist ç›karlar u¤runa sa-

vafllarla, açl›kla, yoksullukla, hasta-

l›klarla katleden bu düzenin mutlak

y›k›lmas› gerekti¤ine inan›yorlard›.

Savaflt›lar; çünkü bu ülkenin

gerçeklikleri içinde büyümüfl, ada-

letsizli¤i, yoksullu¤u, yaflayarak

görmüfllerdi. 

Savaflt›lar;

adalet olmak

için. 

Savaflt›lar;

halklar› ve va-

tanlar› u¤runa. 

Savaflt›lar;
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DDöörrttlleerr''ee

fiiimmddi ssiizziinn ddaa¤¤laarrddaann

nneerrggiizz iillee bbiirr ddee 

kkeekkiikk kkookkuullaarr›› ggeelliirr..

Meemlekkeetimmiinn ttoppraa¤¤›nnaa 

bbaahhaarr ggeelliirr // uummuutt ggeelliirr

caann ggelliirr.. 

Biinnmifl mmeerrmii ss››rrtt›na

kkaarraa hhaabbeerr tteezz ggeelliirr.. 

Dille ggeelliir lanneett

Dille ggeelliir siitteemm

DDiillee ggeelliirr kküüffüürr.. 

Geelir dee ggiittmeezz.. 

GGiittsseenn...... // GGiittsseenn kkaapp››

ggiittsseenn dduuvvaarr // ggiittsseenn ddeemmiirr......

Kallssann yyerrii ddee¤¤il..

Ölseen vvaakti ddee¤il..

BBiillsseenn...... // BBiillsseenn aa yyoollddaaflfl››mm

a kkarrddeeflim // aa ccaann›m.. 

Biirr bbillsseen......

BBiillsseenn nnaass››ll ddaa hhooflfl ggeelliiyyoorr

ttaarraakkaallaarr››nn sseessii DDeerrssiimm''ddeenn...... 

BBiirr bbiillsseenn...... ((**))

‘‘OO mmeeflflee kköökklleerrii 
bbiizzssiizz kkaallmmaayyaaccaakk’’



devrim yolunda dimdik yürümenin

onuruyla. 

Savaflt›lar; savaflman›n gururuy-

la ölümsüzlefltiler. 

Y›llarca halk savaflç›lar›n› kat-

letmekle bitirece¤ini sanan oligarfli,

bir kez daha yenildi. Yenilgilerinin

ispat›, 37 y›ll›k tarihimizi kesinti-

sizli¤e ulaflt›ran, fliarlar›m›z› y›llar

öncesinden bugünlere tafl›yan, dev-

rim için hiçbir fedakarl›ktan kaç›n-

mayan flehitlerimizdir.   

Dersim flehitlerimiz bunun ispat›

olarak "katletmekle bitiremeyecek-

siniz" sözümüzü oligarflinin surat›-

na bir tokat gibi çakt›lar. Bir tokat

de¤il elbette hedef; bir yumruk, öy-

le bir yumruk ki, oligarfliyi yere se-

recek. Çünkü bu kavga hürriyet

kavgas›, çünkü bu kavga halk›n ik-

tidar kavgas›. 

Anadolu halklar›n›n binlerce y›l-

l›k gelene¤idir baflkald›r›. Ne za-

man ki zulüm görmüfltür, o vakit

da¤lar›, ovalar› mesken eyler adalet

için. Anadolumuz’un nice o¤ullar›-

n›, k›zlar›n› katletti zulmün sahiple-

ri. Ve yüzy›llard›r kana doymuyor

zalim, çünkü sömürmeye doymu-

yor. Parsel parsel sat›yorlar vatan›-

m›z›, yetmiyor. Her geçen gün onla-

r›n zenginlikleri büyürken, halk›m›z

daha da yoksullafl›yor. Açl›k, iflsiz-

lik, ölümler art›yor. Adaletsizlik ç›¤

gibi büyüyor. Bu düzen hükümetin-

den yarg› sisteminden en küçük bi-

rimlerine kadar halka karfl› savafl›n›

amans›zca sürdürüyor. 

‹flte bu yüzdendir ki, her biri ay-

r› kahramanl›klar yaratan yi¤itleri-

mizin savaflt›¤› da¤lardan vazgeçil-

miyor. En zor koflullarda, yapra¤›n

k›p›rdamad›¤› zamanlarda savafl-

maktan vazgeçilmiyor. 

Vazgeçmeyece¤iz. Çünkü bu

topraklarda ve dünyada kurtuluflun

baflka yolu yoktur. 

Emperyalizmin de¤iflti¤ini söy-

leyenler yan›l›yor. Yan›lman›n da

ötesinde halk›m›z› kand›r›yorlar, al-

dat›yorlar. Kendi kaçk›nl›klar›n›,

bedel ödeme korkular›n› halk›m›za

dayat›yorlar. Emperyalizm, tarihi-

nin en barbar dönemlerinden birini

yaflarken, devasa askeri gücüyle ül-

keleri iflgal edip, halklar› katleder-

ken, silah› lanetleyenler, halklar›

güçsüzlefltirdiklerinin fark›ndalar

m›, bilinmez. Ama fark›nda olsunlar

veya olmas›nlar, sonuç budur ve bu

affedilmezdir. Emperyalizme ve ifl-

birlikçilerine karfl›, özgürlük için,

kurtuluflumuz için, direnmek ve sa-

vaflmak, hakt›r, görevdir, kaç›n›l-

mazd›r, tek yoldur. 

Böyle oldu¤u için, bizler bulun-

du¤umuz her alanda halklar›m›z›n

aldat›lmas›na karfl› mücadele ede-

cek, devrim yolunda yürümeye de-

vam edece¤iz. fiehitlerimizin yo-

lunda yürüyerek, bedeller ödeyerek,

örgütlülü¤ümüzü büyüterek, önün-

de sonunda halklar›m›z›n özlemi

olan sosyalizmi kuraca¤›z.

Ekim Devrimi’yle yeryüzünün

ilk sosyalist ülkesini kuran, Çin’de,

Küba’da, Vietnam’da halklara za-

ferler kazand›ran o mmuuzzaaffffeerr ddeevv--

rriimmcciilleerriinn yolunday›z.

(*) fiiir, Kand›ra 1 No’lu F Ti-

pi’ndeki özgür tutsaklar›n yay›nlad›¤›

Komün Dergisi’nin May›s 2007 tarihli

76. say›s›ndan al›nm›flt›r.

Say›: 114 49fiEH‹TLER

12 Temmuz’un 
Hesab›n› Sormak ‹çin!

10 Temmuz’da ‹stanbul Bahçeli-

evler Kaymakaml›¤›’n›n bombalan-

mas›n›n ard›ndan 12 Temmuz’da da

Cephe’ye ba¤l› bir SPB taraf›ndan

Sefaköy’de bulunan Küçükçekme-

ce Kaymakaml›¤›’na bomba yerlefl-

tirildi. (Bomban›n polis taraf›ndan

bulunarak etkisiz hale getirildi¤i

ö¤renildi.) Eylem Cephe taraf›ndan

üstlenilirken, üstlenmede "yoldafl-

lar bizi afl›n fliar›yla katliamc›lar-

dan hesap soraca¤›z” denildi. 

Esenler’de 
12 Temmuz Gösterisi 

Esenler Karabay›r Mahallesi

Kaz›m Karabekir Caddesi’nde 13

Temmuz akflam› 21.30’da 12 Tem-

muz flehitlerinin an›s›na bir gösteri

yap›ld›. ““1122 TTeemmmmuuzz fifieehhiittlleerriimmiizzii

SSeellaammll››yyoorruuzz SSaavvaaflfl››mm››zz SSüürrüüyyoorr

//CCeepphhee”” imzal› pankart›n as›ld›¤›

gösteride Cepheliler caddeyi molo-

toflarla keserek “Umudun Ad›

DHKP-C”, “Kurtulufl Kavgada Za-

fer Cephede”, “12 Temmuz fiehitle-

ri Ölümsüzdür” sloganlar›n› att›lar.

‹dilcan’da, Sar›gazi’de
12 Temmuz Anmas›

12 ve 14 Temmuz 1991’de ‹s-

tanbul’un de¤iflik semtlerinde ve

Ankara’da, bulunduklar› üslerde

oligarflinin ölüm mangalar› taraf›n-

dan kuflat›larak infaz edilen 12

Devrimci Sol önder kadro ve savafl-

ç›s›, Ankara’da ‹dilcan Kültür Mer-

kezi’nde an›ld›. 

12 Temmuz katliam›n›n nas›l

yafland›¤›n›n ve politik öneminin

ele al›nd›¤› konuflmalar›n ard›ndan

flehitlerin özgeçmiflleri okunarak,

devrimci hareketin tarihinden kesit-

lerin yerald›¤› bir slayt gösterimi

yap›ld›. Alk›fllarla selamlanan gös-

terim sonras›nda “Bize Ölüm Yok!”

marfl› söylenerek anma bitirildi. 

12 Temmuz günü SSaarr››ggaazzii TTee--

mmeell HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr DDeerr--

nnee¤¤ii’nde de bir anma düzenlendi.

Grup Umut Ya¤muru'nun da yeral-

d›¤› anmada 12 Temmuz’'un tarih-

sel önemi üzerinde duruldu.

Dortmund’da Anma
Dortmund Kültür Merkezi’nde

2001’de kaybetti¤imiz ‹skender

Ero¤lu için bir anma töreni düzen-

lendi. Ailesi ve arkadafllar›n›n kat›l-

d›¤› anmada Ero¤lu için k›sa bir

müzik dinletisi verilirken an›s›na

Che belgeseli izlendi.

60 kiflinin kat›ld›¤› anmada

Ero¤lu’nun Dortmund ve çevresin-

deki faaliyetleri yoldafllar› taraf›n-

dan anlat›larak, paylafl›mc›l›¤›, Av-

rupa’n›n dayatt›¤› de¤ersizleflme

karfl›s›ndaki tavr› örnek verildi. 
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Merhaba;

Ne çok öldük, ne çok ço¤ald›k

de¤il mi? Öldükçe ço¤ald›k biz. Öl-

dükçe zaferin yal›mlar›na daha çok

yaklaflt›k. Öldükçe atefl s›ca¤›nda

kald› yüreklerimiz. Onlar gitti. Biz-

deki yürek atefl s›cakl›¤›nda kald›.

En harl›s›ndan, en alevlisinden kal-

d› yürek...

Bizdeki yürek atefl s›cakl›¤›nda

kald›.

Gidenler

alev gözler-

le selamla-

d›.

Gidenle-

rin gözleri

alevli kald›.

...

Bu sat›r-

lar› sana

y a z d › ¤ › m

s›rada hava-

land›rman›n

ortas›ndaki

atefl yeni

küllenmeye

bafllad›. Su ile söndürmek isteme-

dik. Bilirsin atefl kutsald›r. ‹syand›r

atefl. S›cakt›r, çeker insan›. Buz ke-

sen gecelerde yarendir Cemolar'a.

Atefl sonuna kadar yanmal›d›r.

Biliyor musun; bu kez yakt›¤›-

m›z atefl farkl›yd›. "Atefl atefltir...

Nas›l farkl› olur?" diyeceksin. Öyle

de¤il! Havaland›rmadaki ateflte kal-

d› gözlerim.

Gözlerim alevlere kilitlendi.

Atefl harland›kça içime dokundu.

Sonra gökyüzüne do¤ru yükselen

her atefl yal›m› bir çifte göz olup gö-

¤e ulaflt›. ‹sim takt›m o alevlere.

Önce Fidan oldu alevler. Munzur

kokan saçlar› alevlerle birleflti.

Munzur o anda atefl oldu. Su yerine

atefl ak›yordu. Gözelerden su de¤il,

alev f›flk›r›yordu. Ne kadar so¤uksa

su, o kadar s›cakt› atefl.

Alevler aras›nda bir serçe tela-

fl›ndayd› Fidan'›n yüre¤i. Serçe ç›r-

p›nd›kça Fidan alevlerle bir oldu.

Alevler ç›rp›nd›kça ç›rp›nd› Fi-

dan'›n da yüre¤i. Fidan alevlerle

dans ediyordu. 

Havaland›rmadaki ateflte kald›

gözlerim.

Anam düfltü akl›ma. Ekmek ya-

p›yordu. Sac›n alt›ndaki atefl alevle-

nirken susad›. A¤z› kurudu, yüzü

k›zard›. "Su" dedi. Annemin unlu

avucuna bir tas su b›rakt›m. Anam

tas› a¤z›na götürmeden bir yudum-

luk saca döktü. "G›jj" diye bir ses

verdi sac. Fidan gülümsedi. Tasta

kalan suyu anam içti. Geriye kalan

biraz›n› da atefle döktüm. Anam ba-

¤›rd›, Fidan k›zd›. Tam da o anda

geldi akl›ma, atefle su dökülmezdi.

Dökülürse "ocak" sönerdi. Oca¤›-

m›z sönmemeliydi. Alevler aras›nda

bir anama, bir de Fidan'a bakt›m.

Alevler ço¤ald›. Oca¤›m›z sönme-

meliydi!

Ateflte kald› gözlerim.

Aln› y›ld›zl› bereliler, yani bizim

Cemolar alevler içinde belirdi. Ne

de çoklard› Cemolar. Bilirsin. O

çokluklar›yla alevlerin içindelerdi.

Öyle çoklard› ki. Sayamad›m, saya-

mazd›m. Alevlere kar›flt› y›ld›zl› be-

reler. Her bir y›ld›z atefl parças›yd›.

Alevlendi y›ld›zlar. Atefl alaz›nda

bir patikadaym›fl gibi yürüyordu

Cemolar. Bir tanesi y›ld›zl› beresini

ç›kar›p Fidan'a takt›. Gülümsedi Fi-

dan. Gülüflü atefl s›cakl›¤›ndayd›.

Alevlerin ezgisine kar›flan bir türkü

tutturdular hep beraber.

Ve ne çok göz var alevlerde.

Alev alev gözler, alev alev yürekler.

Atefl harland›kça içime dokundu yi-

ne. Gözle-

rim alevin-

de kald›

ateflin. 

Ç o k t u

alevler. Fi-

dan Cemo-

lar'a öncü-

lük ediyor-

du. Alev

alevdi pati-

kalar. Gidi-

lecek yer

b e l l i y d i .

Bir ara eli-

ni sallad›

Fidan. Ko-

lunu alev-

ler aras›n-

dan yukar› kald›rd›. Parmaklar›nda

dile gelen zafer gö¤e yükseldi.

Alevler ürktü. Sa¤a sola kaç›flt›lar.

Yüre¤ini nas›l zafere ayarlam›flsa,

parmaklar› da zafere ayarl›yd› Fi-

dan'›n...

Cemolar alevlerle yar›fl›yordu.

Ateflin üstündeki sac susam›flt›.

Anam su istiyordu. Fidan atefle sa-

r›lm›flt›. Oca¤›m›z sönmemeliydi.

Oca¤›m›z sönmeyecekti...

Ad›r Wesona Kowude / Atefl ya-

n›yor da¤larda

No Ad›r Ad›re Mawumqo / Bu

atefl k›z kardefllerimizindir.

No Ad›r Ad›re Brayenemao / Bu

atefl erkek kardefllerimizindir.

No Ad›r Ad›re Fidanemao / Bu

atefl Fidan›m›z›nd›r.

Ez smara Umanice Ad›r Weseno

Urze! / Ben diyorum ki atefl yan›-

yor, kalk›n!

*

(Kand›ra 1 No’lu F Tipi Hapishane-

si DHKP-C davas› tutsaklar›nca haz›r-

lanan Komün Dergisi’nden al›nm›flt›r.)

Ateflte 
kald› 

gözlerim


