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‹flkenceden geçirilen 87 kifli hâlâ tutuklu:
Demokrasi aldatmacas› içinde baflvurulan

bu terörün sorumlusu AKP’dir!

BU TERÖR, ‘ÇARE SEÇ‹M DE⁄‹L’ DED‹KLER‹ ‹Ç‹N!

AKP’ye Seçim
Kazand›ran
Etkenler

l
Halka Bak›fl-1 
Halk› Afla¤›layanlar
ve Kitle Kuyrukçular›

l
AKP Üzerine
Yan›lmalar,
Yan›ltmalar

l

Solda Birli¤in 
Yeri 

Meclis De¤il, 
Devrimci

Demokratik
Cephedir!

Sosyal-
demokrat ve

reformist sol,
faflizme, 

gericili¤e, 
iflbirlikçili¤e

alternatif 
olamaz!



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
10 AA¤ustos -- 116 AA¤ustos

(Fatma
B i l g i n ' i n
A n k a r a
N u m u n e
Has t ane -
si’nden yyoldafllar›na yyazd›¤› mmektubun-
dan bbir bbölümdür) 

Yoldafllar, karar›n›z› vermeden ön-
ce flunu bilin ki, yapt›¤›m her fley, her
düflünce, duygu vb. direniflimize dö-
nük zaferi kazanmak içindir. Zulmü
yenmek içindir... 

Zafer, zafer, zafer... U¤runa ca-
n›m, kan›m her fleyim feda olsun.... 

Bu süreçte bir yanda 1 May›s’ta
alanlarda yay›lan muhteflem güç, gör-
kem, k›z›l bayraklar... direniflimizin
devam›, büyüklü¤üydü. Bir yandan 8.
Ekipler’de tek Cephe tutsaklar›n›n ol-
mas› ve tüm bunlar moralimize moral
katt›. Daha bir gördük zaferimizin bü-
yüklü¤ünü. 

... Düflman Sincan'da yoldafllar›m›
tek tek hücrelere koymufl. Ölüm orucu savaflç›s› iki
yoldafl›m›z buna dahil. Daha birçok yerde bask› ve
zulüm art›yor. Ve yoldafllar›m tecrit içinde tecrit ya-
fl›yorlar. Malatya’da bulunan yoldafllar›m› baflka ha-
pishaneye götüreceklermifl. ‘Gitmezseniz operasyon
çekeriz’ diyorlarm›fl. Düflman namert, kan›m›za
doymuyor. ... Korkmuyoru(m)z. Y›lmadan yolumu-
za devam edecek, zaferi k›z›l bantlar›m›zda par›lda-
yan y›ld›z›m›zla öpece¤iz. Buna en ufak bir flüphem
yok... Bu direniflte ölmek bugün dünyan›n en onur-
lu iflidir benim için. ‹flte bunun için kendi vicdan›m,
bilincim, sorumluluk bilincim, yoldafllar›ma olan
sevgim, tüm aileme olan ba¤l›l›¤›m ve bu son gelifl-
meler beni bir an önce flehitli¤e ulaflmak için ça¤›r›-
yormuflças›na yak›yor. Art›k zaman› geldi. Art›k git-
meliyim diyorum durmadan. Belki yanl›fl düflündüm
ama hay›r gerekli gördüm kendimde. Yaklafl›k 20
gündür B1 ilac›n› almakta zorlan›yordum. Art›k
kendimi zorlamad›m. ... Bugün yani ölüm orucunun
363. gününden itibaren s›v›m› sadece suya indir-
dim... ilaç alamad›m. Beni anlaman›z› rica ediyo-
rum. ... Sadece zulüm iflkence tecrit alt›nda tutulan
yoldafllar›m, tüm flehitlerimiz ve gazilerimiz için fle-
hit düflmek istiyorum. Bana verilen kutsal emaneti
yerine ulaflt›rmak, sizlere lay›k olmak istiyorum.
Aciz de¤ilim. Yorulmad›m. B›kmad›m. Ama art›k öf-
kem o kadar büyük ki. ... sizleri çok seviyorum.
Sayg›lar›mla... 

3 HHaziran 22002, FFatma BBilgin 

13 A¤ustos
1993’te ‹s-
tanbul Ok-
meydan›’nda
PERPA ‹fl Mer-
kezi’nde bir
iflyerinde sor-

gusuz sualsiz infaz edildiler. Katledilenlerden Mehmet Salg›n ve Hakan Kasa devrimci hareketin üyesi, Nebi Ak-
yürek ise taraftar›yd›. Selma Ç›tlak ve Sabri At›lm›fl’›n ise devrimci hareketle hiçbir ilgisi yoktu. Tek suçlar› o anda
o iflyerinde bulunmakt›.

Devrim ve sosyalizm için girdikleri kavgada, son
görevleri adaletin yerine getirilmesiydi. 13
A¤ustos 1992’de Ankara Küçükesat’ta bulun-
duklar› yer kuflat›ld›¤›nda, direnifl gelene¤ini sür-
dürüp kanlar›yla duvara umudun ad›n› yazarak
flehit düfltüler. 
1963 Bursa Gemlik do¤umlu Arslan, 12 Eylül ön-
cesinden beri mücadele içindeydi. 1991’de SDB’li

olmufltu. 1969 do¤umlu Nurhayat iflçiydi, 1990’da örgütlü mücadelede yeralmaya bafllad›, 1992’de SDB’li oldu.
1966 Sivas Zara do¤umlu Eyüphan, çeflitli alanlarda görev yapt›, en son Ankara SDB’lerde görevliydi.

Aybast›’da
iki köy
aras›ndaki
çeliflkilerin
devrimci-
lerin mü-
dahalesiy-

le çözülmesi nedeniyle düzenlenen bir bar›fl top-
lant›s›na giderken 12 A¤ustos 1980’de geçir-
dikleri trafik kazas›nda kaybettik.

1972 do¤umlu ‹brahim mücadeleye lise
y›llar›nda kat›ld›. 1993’de tutsak düfltü.
1996 Ölüm Orucu’nda gazi oldu. 1999’da
sa¤l›k durumunun a¤›rlaflmas› nedeniyle
tahliye edildi. Tedavisi için yurtd›fl›na ç›-
kar›ld›. 11 A¤ustos 2001’de Atina’da
tedavi gördü¤ü hastanede elleri arkadan

ba¤l› öldürülmüfl olarak bulundu.

5. Ölüm Orucu Ekibi direniflçisi
olarak ölüme yatt›. Zorla mü-
dahale iflkencesi alt›nda 10
A¤ustos 2002’de ölümsüz-
leflti.
Bilgin, 1972’de Antakya Ku-
zeytepe’de do¤du. 13 yafl›n-
dan itibaren bir emekçi, 20

yafl›ndan itibaren devrimciydi. 1995’te tutuklan-
d›. 1996 Ölüm Orucu’nda gönüllü oldu. 2000’de
yine gönüllüydü. 

Tecrite karfl› Büyük Direnifl’te,
12 A¤ustos 2004’te bir ölüm
orucu direniflçisi olarak ölümsüz-
leflti.... Selami, 1964, Arflin/
Trabzon do¤umludur. Laz milli-
yetindendir. 17 yafl›nda mücade-
leye kat›ld›. Cunta y›llar›nda tut-
sak düfltü. 1990’l› y›llardan itiba-

ren bir Cepheli olarak sürdürdü kavgas›n›. Trabzon
ve ‹stanbul’da görevler üstlendi. 2001’de tutsak düfl-
tü. Son görevinde k›z›l band› kufland›.

F Tipleri sald›r›s›na karfl› Ümrani-
ye’de ölüm orucuna bafllad›. Kan-
d›ra Hücreleri’nde direniflini sür-
dürdü. Tahliye edildi, direniflini
d›flarda da devam ettirdi. Kuflat-
ma alt›ndaki Armutlu’da 14
A¤ustos 2001’ de ölümsüzleflti.
Bafl›ndan itibaren devrimci hare-
ketin içindeydi. Tutsakl›klar yafla-

m›fl, çok çeflitli görevler üstlenmiflti. fiehit düfltü¤ünde
44 yafl›ndayd›. Bir ömür boyu devrimciydi yani.

KAYIP
PERPA’da gerçekleflti-
rilen katliama ba¤l›
olarak yap›lan ope-
rasyonlarda A¤ustos
1993’de gözalt›na
al›nd› ve o zamandan

beri haber al›namad›.

Halk›n adaleti için müca-
dele ediyorlard›. 13
A¤ustos 1992’de Anka-
ra Maltepe’de bulunduk-
lar› ev ölüm mangalar› ta-
raf›ndan kuflat›ld›¤›nda di-
renerek flehit düfltüler.

1962’de Dersim Hozat’ta do¤an Vehbi, ortaokul y›llar›nda müca-
deleye kat›ld›. 12 Eylül’de Elaz›¤ Askeri Hapishanesi’nde tutsakt›.
Bir SDB’li olarak flehit düflünceye kadar birçok görev üstlendi.
1965’de Erzurum H›n›s’ta do¤an Nurten, kad›n örgütlenmesinde
(DEMKAD) yerald›. Bir SDB’li olarak flehit düfltü.

Tarih yazanlar›n
kaleminden
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Munzur Kültür ve  Doğa Festivali 
Tarih: 9/12 Ağustos arası
Yer: Dersim
Açılış Konseri: Grup Yorum, Bayar Şahin, Emekçi  Yer: Stadyum
Konser: Grup Munzur, Burhan Berken, Özlem Özdil 
Saat: 20:00-23.30  Yer: Stadyum
Konser: Çar Newa, Aynur Doğan, Ferhat Tunç 
Saat:20:00-23.30 Yer: Stadyum
Kapanış Konseri: Vardiya Müzik Grubu, Rojda, Mikail Aslan 
Saat:20:00-23:30 Yer: Stadyum
Paneller, sergiler, film gösterimleri, şiir dinletilerinin yer alacağı fes-
tival programı, Dersim kent merkezinin yanısıra; Hozat, Mazgirt ve
Nazimiye ilçelerinde de gerçekleştirilecek.

Kültür Sanat

Yaflam›nda 

TTAAVVIIRR

Dergisi’nin

A¤ustos

2007 Say›s›

ÇÇIIKKTTII!!  

Özgür

Karadeniz’in 

Sesi

Gazetesi’nin

19. Say›s›
ÇÇIIKKTTII!!  



T
ürkiye, bir seçim al-

datmacas›n› daha geride

b›rakt›. Seçimler, demokra-

sicilik oyununun ayr›lmaz

bir parças›d›r. Oligarflik

diktatörlükler, “son ana”

kadar, sömürü ve zulüm düzenleri-

ni, seçim sand›klar› arac›l›¤›yla

meflrulaflt›rmaya çal›flacaklard›r. Ve

hiç kuflku yok ki, o ana kadar da bu

oyuna kat›lan bir “kitle” olacakt›r.

Seçimlere kat›lma oran›, seçimlerde

oligarfli içi mücadelenin ve aldatma-

cas›n›n bir parças› olarak “sa¤” ve-

ya “sol” s›fatlar tafl›yan partilerin oy

oranlar› azal›r, artar, yeni tablolar

ç›kar ortaya, ancak bunlar esasta

sistemin ve oyunun niteli¤ini de¤ifl-

tiren olgular de¤ildir. Nitelik de¤i-

fliklik ise, devrimci alternatifin ha-

yat›n her alan›n› kucaklamas›, siste-

min güçleriyle boy ölçüflebilecek

düzeye gelmesi ve politik anlamda

iktidar alternatifi olmaktan maddi

anlamda iktidar alternatifi olma afla-

mas›na varmas›yla gerçekleflecektir. 

B
u anlamda hiçbir seçime abart›-

l› anlamlar yüklememek,  ülke-

miz gerçe¤inin ve devrim sürecinin

do¤as›n›n bir gere¤idir. Seçim so-

nuçlar› üzerine yap›lan yorumlarda,

22 Temmuz seçimlerinde Türkiye

çap›nda ““ssoolluunn ooyyuu””nun biraz daha

küçüldü¤ü, halk›n giderek ““ssaa¤¤cc››--

llaaflfltt››¤¤››”” tezi ileri sürülüyor. Bu tez,

daha ç›k›fl noktas›ndan yanl›flt›r.

Çünkü sol olarak “ölçtü¤ü”, CHP-

DSP-SHP çizgisindeki partilerin oy-

lar›d›r. Kitlelerin çeflitli e¤ilim-

lerinin tahlili aç›s›ndan bu ra-

kamlar›n elbette siyasal ve sos-

yal bir anlam› vard›r. Fakat se-

çim sonuçlar›n›n ülkemizdeki

sol ve sa¤›n güç dengesinin bi-

rebir ifadesi oldu¤unu iddia et-

mek mümkün de¤ildir. 

B
irincisi, geçen haftaki yaz›-

m›zda da ifade etti¤imiz gi-

bi, faflizm koflullar›nda yap›lan

seçimlerde kitlelerin iradesi çok

çeflitli ekonomik, siyasi, kültü-

rel etkenlerle çarp›t›lm›fl ve

yönlendirilmifltir. Bu anlamda

sonuçlar, özgür bir iradenin te-

cellisi olarak görülemez. ‹‹kkiinnccii

olarak, sözü edilen “sol”, oli-

garflinin soludur ve temelde siste-

min devam›n› savunma aç›s›ndan

“sa¤”dan bir fark› yoktur. Dolay›-

s›yla, “sa¤” veya “sol” görünümlü

düzen partilerine verilen oylar, her

halükârda ddüüzzeennee verilen oylard›r.

Tespit edilmesi gereken budur. Hal-

k›m›z›n önemli bir kesimi, düzene

karfl› memnuniyetsizlikleri olmas›-

na ra¤men, alternatifsizlik içinde se-

çimden seçime oylar›n› götürüp yi-

ne bir düzen partisine atmaktad›r.

S›n›flar mücadelesi aç›s›ndan

önemli olan budur. S›n›flar mücade-

lesi aç›s›ndan anlaml› ve önemli

olan, kitlelerin “A” düzen partisin-

den kopup “B” düzen partisine yö-

nelmesi de¤il; kitlelerin ddüüzzeennddeenn

kkooppuuflfluunnuunn sa¤lanmas›d›r. Bu an-

lamdad›r ki, devrimciler, düzeniçi

politikalar çerçevesinde de¤il, dü-

zen güçleri karfl›s›nda alternatif ya-

ratmaya çal›fl›rlar, 

S
›n›flar mücadelesinin “sol”daki

cephesinde kuflku yok ki bir bofl-

luk, bir yetersizlik durumu sözkonu-

sudur. Bu “boflluk”, düzenin karfl›-

s›nda devrimci bir alternatifi kitleler

için somut maddi bir güç haline ge-

tirememe anlam›nda bir boflluktur.

Devrimci, sosyalist, demokrat, tüm

ilerici güçler, e¤er bir bofllu¤u dol-

durmak için harekete geçeceklerse,

doldurulmas› gereken boflluk, “dü-

zenin solu”ndaki boflluk de¤il, dü-

zenle devrim aras›ndaki mücadele-

de görülen bu boflluktur. 

B
u “boflluk”, flimdi, seçimlerle

ortaya ç›kmam›flt›r. Boflluk,

kendini çok uzun süredir hissettir-

mekteydi. Ama ufku parlamentocu-

lukla s›n›rl› olanlar, ancak seçim

oyununda görebildiler bunu. (Gör-

dükleri de elbette tablonun sadece

bir yan›d›r). Oysa, oligarflinin sald›-

r›lar›, çeflitli manevralar› karfl›s›nda

sol güçler olarak yetersizli¤imiz

aç›kt›. Linç sald›r›lar›n›n karfl›s›na

güçlü bir barikat örememifltik mese-

la. Veya AKP ve Genelkurmay’›n

fiemdinli’nin üstünü örtmesi karfl›-

s›nda da sonuç al›c› kampanyalar

yapamad›k. Genelkurmay’›n “kitle-

sel refleks” ça¤r›s›na karfl› yapabil-

diklerimiz, yap›lmas› gerekenin çok

gerisindeydi. IMF programlar›n›n

uygulanmas› karfl›s›nda, ülke-

mizin kaynaklar›n›n emperya-

list tekellere peflkefl çekilmesin-

de veya TCK, C‹K, Polise Yetki

Yasas› gibi faflist yasalar›n ç›ka-

r›lmas› karfl›s›nda da yayg›n,

kitlesel direnifller örgütleyeme-

dik. Örnekleri ço¤altabiliriz.

Farkl› tespit ve politikalar›m›-

z›n oldu¤u konular bir yana, so-

lun her kesiminin ayn› fleyleri

söyledi¤i konularda bile, güçlü

birlikler oluflturarak sürece mü-

dahale edilememifltir.    Boflluk,

iflte bunun bofllu¤udur ve bu

bofllu¤u giderecek olan da, par-

lamento zemininde kurulacak

birlikler, parlamenterler etraf›n-
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Soldaki ‘Bofllu¤u’ Dolduracak Alternatif

DEVR‹MC‹ DEMOKRAT‹K
CEPHE’D‹R

Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için
birleflilecek yer, parlamenter ze-
min de¤il, devrimci zemindir. Ge-
reken bir “düzen birli¤i” de¤il,
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi müca-
delesini yükseltecek bir cephe-
dir. Bu cephe, ad› her ne olursu
olsun, tüm devrimci ve demokra-
tik güçleri birlefltirmeyi sa¤layan
bir programa ve iflleyifle sahip
olmal›d›r.



da oluflturulacak ittifaklar de¤il,

devrimci demokratik cephedir. Bir-

liklerin oda¤›na DTP’nin parlamen-

todaki grubunu veya “38 y›l sonra-

ki ilk sosyalist parlamenter” Ufuk

Uras’›n “Türkiye solu için bir flans”

olarak de¤erlendirilmesini oturtan

her yaklafl›m, bafltan, halk›n ve so-

lun ihtiyac› olan birli¤in önünü kes-

mek demektir. 

B
a¤›ms›zl›k ve demokrasi için

birleflilecek yer, parlamenter

zemin de¤il, devrimci zemindir. Ge-

reken bir “düzen birli¤i” de¤il, ba-

¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesi-

ni yükseltecek bir cephedir. Bu cep-

he, ad› her ne olursa olsun, tüm dev-

rimci ve demokratik güçleri birlefl-

tirmeyi sa¤layan bir programa ve ifl-

leyifle sahip olmal›d›r. CHP’nin

bofllu¤unu doldurmaya talip

olan bir sosyal-demokrat sol ve-

ya legalizmi dayatan reformist

politikalar, faflizme, gericili¤e,

emperyalizm iflbirlikçili¤ine

karfl›, halk›n ihtiyac› olan alter-

natifi yaratamaz! Bu düzenden

memnun olanlar için sorun yok-

tur. Bu düzenden memnun olan-

lar veya memnun olmasalar da

bu düzen içinde kalmaya karar-

l›(!) olanlar, CHP bofllu¤unu

doldurmaya çal›flabilirler. Ama

e¤er bu düzeni de¤ifltirmek için

yola ç›k›yorsak, düzenin alter-

natifi düzen solu de¤il, devrimci

bir soldur. 

S
ol çöktü, sol geriliyor deni-

yor; çöken, emperyalizme

ba¤›ml›l›kta, faflizmde sa¤, faflist,

islamc› partilerle farks›z olan “dü-

zen solu”dur. Yani sol olmayan sol-

dur. Bir yandan Hikmet Çetinler, bir

yandan reformist sol, CHP’nin çö-

küflü üzerinden rant yap›p “sol” ad›-

na siyasi arenaya ç›kma hesab›nda-

lar. Parlamentoculuk zemininde kim

ortaya ç›karsa ç›ks›n, yapabilece¤i

CHP’den fazlas› olmayacakt›r. 

H
alktan, ülke gerçeklerinden

uzak, burnu büyük ayd›n, se-

çim sonuçlar›na bakarak halka k›z›-

yor ve “demek ki bu ülkede yoksul-

luk sorun de¤ilmifl, demek ki sefalet

yokmufl...” diye güya ironi yap›yor.

Seçim sonuçlar›n› böyle de¤erlendi-

rebilmek için, ülke gerçeklerinden,

ülkemizde onlarca y›ld›r uygulanan

politikalardan, bu seçimlerin faflizm

alt›nda yap›ld›¤›ndan, ülkemizin si-

yaseti ve ekonomisinde emperyaliz-

min do¤rudan ve dolayl› olarak be-

lirleyicili¤inin oldu¤undan yani as-

l›nda her fleyden bihaber olmak ge-

rekir. Nitekim bu tür tahlilleri ya-

panlar da halka k›zg›nl›klar›yla her-

fleyi görmezden gelen küskün, aciz

bir ruh hali içindedirler. Küskünlük,

moralsizlik, umutsuzluk ne ayd›n›n,

ne demokrat›n, ne bir devrimcinin

tavr› olamaz. ‹kinci olarak, devrim-

ciler, aciz ve çaresiz de¤illerdir.

Evet, kitlelerin düflüncelerini, ruh

halini, tavr›n›, ideolojisini de¤ifltir-

mekte bugün için yetersiz kal›yoruz.

Ama yar›n buna gücümüz yetecek.

Bar›flç›l ve bar›flç›l olmayan müca-

delemizle, legal ve illegal örgütlen-

melerimizle kitlelere ulaflacak, onla-

r› sar›p sarmalayacak, onlar› düzen-

den kopar›p devrime çekecek ve o

büyük de¤iflimi, o devrimci de¤ifli-

mi ad›m ad›m sa¤layaca¤›z. Mesele,

umutsuzlu¤a, y›lg›nl›¤a kap›l›p dü-

zene, legalizme, parlamentoculu¤a

s›¤›nmamak, devrimci bir alternatifi

yaratmakta ›srarl› olmaktad›r.      

B
a¤›ms›zl›k ve demokrasiden ya-

na tüm güçler, önlerine öncelik-

li ad›m olarak devrimci demokratik

güçleri birlefltirecek bir cephenin

oluflumunu koymak durumundad›r-

lar. ‹lerici, demokrat parlamenterler

de, halk›n mücadelesine en azami

katk›y› bu cephenin bir parças› ola-

rak yapabilirler. De¤ilse, mücadele-

leri hayat›n içinde karfl›l›¤› olan bir

mücadeleyle birleflmezse, bilmeli-

dirler ki, enerjileri, emekleri oligar-

flinin parlamenter taktikleri içinde

heba olacakt›r. Devrimci, demokra-

tik mücadeleye katk›s› olabilecek

enerji ve emeklerini heba ederken,

daha da kötüsü, parlamento kürsü-

sünü kitlelere çözüm yeri olarak

göstermeleri olacakt›r.  

M
eclis üzerinden yarat›lacak

sahte ve içi bofl umutlarla hal-

k› aldatmaya soyunmas›n kimse. O

kürsüyü, o konumu, halk›n mücade-

lesini gelifltirmek için kullan-

s›n. Devrimci demokratik bir

cephenin kurulmas› için kullan-

s›n. Halk›n ve solun etraf›nda

mevzilenece¤i yer, oligarflinin

parlamentosu de¤il, böyle bir

cephedir. Devrimci demokratik

cephenin nas›l kurulaca¤› da

bellidir. ‹stemeyen bilmez. Bil-

mezden gelir. Neyin gerçekle-

flebilir, neyin gerçekleflemez ol-

du¤u büyük ölçüde aç›k oldu¤u

halde, defalarca denenmifl, söy-

lenmifl ve bir sonuç yaratmad›-

¤› görülmüfl yöntem ve söylem-

lerde ›srar edenler, halk›n dev-

rimci demokratik cephesinin

oluflumuna engel olanlar olarak

geçerler tarihe. ÖDP’nin parla-

menterizmine veya Kürt milli-

yetçili¤ine tabi olarak halk›n ih-

tiyac› olan alternatifin, yani devrim-

ci demokratik cephenin kurulama-

yaca¤› aç›kt›r. Hiç kuflku yok ki,

Türkiye halk›n›n bugünkü bilinç dü-

zeyinde de, küçümsenmeyecek bir

kesimi, özlemlerini, taleplerini ssoollllaa

gerçeklefltirece¤ini düflünmektedir.

Bu kesimler, güvenebilece¤i, inana-

bilece¤i, peflinden gidece¤i bir sol

istiyor. Bu iste¤e Baykal’dan oluflan

bofllu¤a talep olarak veya Kürt soru-

nunu her fleyin merkezine koyarak

veya icazetçi bir solla cevap verile-

mez. Halk›n bu özlem ve iste¤ine

bugün için en genifl anlamda verile-

cek cevap, solu birlefltiren bir dev-

rimci demokratik cephedir.

Say›: 116 5GÜNDEM

Hiç kuflku yok ki, Türkiye
halk›n›n bugünkü bilinç düzeyin-
de de, küçümsenmeyecek bir ke-
simi, özlemlerini, taleplerini solla
gerçeklefltirece¤ini düflünmekte-
dir. Bu kesimler, güvenebilece¤i,
inanabilece¤i, peflinden gidece¤i
bir sol istiyor. Bu iste¤e Bay-
kal’dan oluflan bofllu¤a talep ola-
rak veya Kürt sorununu her fle-
yin merkezine koyarak veya ica-
zetçi bir solla cevap verile-
mez. 
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22 Temmuz seçimlerinin ortaya

ç›kard›¤› rakamsal ve politik olgu-

lar, solda yeni bir hareketlenmeye

de yolaçt›. CHP’nin bir kez daha

hayal k›r›kl›¤› yaratmas› ve esas

olarak “sol” kitlenin CHP’den biraz

daha kopmas›, seçimin ilk dikkate

de¤er sonuçlar›ndan biridir. ‹kinci

olarak, DTP’lilerin ve kendilerini

sosyalist olarak tan›mlayan Ak›n

Birdal, Ufuk Uras gibi isimlerin

meclise girmesi de sol aç›s›ndan

“yeni” sonuçlardan biri oldu.  

Bu sonuçlar›n ilk yans›mas›, ar-

t›k bir siyasi kadavra haline gelmifl

bulunan CHP’den pay kapma kav-

gas›d›r. Bu kavga birkaç ayr› cephe-

den sürmektedir. Bir yandan

CHP’nin eski yöneticileri siyaset

sahnesine arz-› endam ederken, di-

¤er yandan da reformizm “CHP po-

tansiyeli” üzerine hesap ve manev-

ralara giriflmifltir. 

Mevcut durumda, soldaki gelifl-

me ve tart›flmalar› dört bafll›k alt›n-

da toplamak mümkün. BBiirriinncciissii,,

CHP oda¤›ndaki geliflmeler, iikkiinnccii--

ssii,, Ufuk Uras ve ÖDP’nin bafl›n›

çekti¤i projeler, üüççüünnccüüssüü,, DTP ve

Kürt milliyetçili¤inin içinde yeral-

d›¤› solda birlik önerileri... DDöörr--

ddüünnccüü olarak da bunlara, devrimci

demokratik cephe önerisini ekleme-

liyiz. fiimdi bunlar› ayr› ayr› ve el-

bette birbiriyle iliflkisi içinde ele

alal›m. 

“Solun birli¤i”, “demokrat güç-

lerin ittifak›” ve “seçenek yarat-

mak” bu tart›flmalarda en s›k kulla-

n›lan kavramlar durumundad›r. Fa-

kat elbette, hemen herkesin bu kav-

ramlara yükledi¤i anlamlar da fark-

l›d›r. 

Neye ihtiyaç var? Bir kesim bu

soruya CHP’nin yaratt›¤› bofllu¤u

doldurmak noktas›ndan hareket

ederek cevap veriyor. En baflta flunu

belirtelim ki, CHP merkezli gelifl-

meler, esas olarak halk cephesinin

sorunu olmaktan çok, oligarfli cep-

hesinin sorunudur. Çünkü CHP, oli-

garflinin partisidir. Onun bu niteli¤i-

ni görmeyen veya kabul etmeyen,

yak›n zamana kadar da hâlâ

CHP’den flu veya bu biçimde bek-

lentileri olanlar›n önemli bir kesi-

minin, bu seçimden sonra yeni bir

“seçenek” aray›fl›na girdi¤i görülü-

yor. 

OOrraall ÇÇaall››flflllaarr’›n flu sözlerini bu

tür yaklafl›mlar›n bir özeti olarak

görebiliriz:

“CHP'nin bir sosyal demokrat

partiye dönüflme flans› var m›? Ben

böyle bir hedefi çok gerçekçi gör-

müyorum...  o partiye sosyal demok-

rat bir çizginin egemen olmas›n›

beklemek fazla iyimserlik olur.

fiu anda Türkiye'de örgütlenme

özgürlü¤ünü, sendikal haklar›, de-

mokrasiyi, gelir adaletsizli¤ine kar-

fl› mücadeleyi, emperyalist müdaha-

leye karfl› bar›fl› savunacak bir sol

seçene¤e ihtiyaç oldu¤u bir ger-

çek.” (Cumhuriyet 01.08.2007)

Çal›fllar, flöyle devam ediyor:

“ SSooll sseeççeenneekk,, flu anda ülkemizin

siyasetteki en temel ihtiyac›. ... Bu

bir parti mi olur, platform mu, yok-

sa cephe mi?.. Üzerinde düflünme-

ye, prati¤i gözlemeye gerek var...”

Çal›fllar, en az›ndan ihtiyac›n na-

s›l flekillenece¤ini “tart›flmaya” b›-

rakm›fl. Fakat birçok kesim, “seçe-

nek yaratma” meselesini esas ola-

rak kkeennddiinnii mmeerrkkeezzee koyan bir

yaklafl›mla gündeme getiriyor. 

Devrimcilerin, sosyalistlerin 
görevi, Baykal’›n CHP’sinin 
bofllu¤unu doldurmak de¤ildir!

ÖDP Eski Genel Baflka›n Ufuk

Uras, CHP’nin yaratt›¤› bofllukta

bir anlamda

“parsa” kapma-

ya hevesli tav›r

ve söylemleriyle

dikkat çekiyor.

Daha seçimin

ertesi günü ““ssooll--

ddaa yyeenniiddeenn yyaapp››--

llaannmmaaddaann”” sözetmeye bafllad›.

Uras diyor ki: “Biz önümüzdeki sü-

reçte DDeenniizz BBaayykkaall''››nn ssoollddaa yyaarraatttt››--

¤¤›› bbooflfllluu¤¤uu doldurmak için solun ye-

niden yap›lanmas›ndan yana tutum

alaca¤›z. Bizim bütün derdimiz solu

büyütmek, kapsama alan›n› genifl-

letmektir. ”

Bu sat›rlarda dile getirilen, son

derece s›¤ bir bak›fl aç›s›d›r. Solu,

Baykal soluyla, yani düzen soluyla

s›n›rlayan bu bak›fl aç›s›, ne bir se-

çenek oluflturabilir, ne de solu bü-

yütebilir.

Keflke Uras ve ÖDP’nin “bütün

derdi solu büyütmek" olsa! Ama de-

¤il. Solu de¤il kendilerini büyüt-

mekten baflka bir politika görünmü-

yor ortada. Kendilerini büyütmeye

çal›flmalar›nda bir yanl›fll›k yok; bu

her siyasi hareketin hakk›d›r. Ama

bunun nas›l ele al›naca¤› konusunda

yorumlar muhteliftir. Bu grupçu ve

dolay›s›yla dar bir bak›fl aç›s›yla da

ele al›nabilir, halk›n mücadele ve

örgütlenmesini büyütmeyi amaçla-

yan bir cephe bak›fl aç›s›yla da. 

Ufuk Uras’›n sözleri aras›nda

“do¤rular” hiç yok de¤il. Mesela,

söyledi¤i flu sözlere kat›lmamak

mümkün de¤il: “Küçük olsun, be-

nim olsun' ile sol büyümüyor. Solda-

ki daralma karfl›s›nda bizim amac›-

m›z solu büyütmek.”

Burada son derece önemli bir so-

runa iflaret ediyor Uras. Ama kendi

pratikleri, ÖDP prati¤i, bu sözle ne

kadar uyumlu, oras› tart›fl›l›r. Çün-

kü, ÖDP, “küçük olsun benim ol-

sun” anlay›fl›n›n tipik bir temsilcisi

olarak davran›yor. ÖDP’nin kurulu-

flu böyledir, kendi içinden “kanatla-

r›” tasfiye ederken ayn› zihniyet ha-

kimdir. Irak’ta Savafla Hay›r Koor-

dinasyonu gibi Türkiye solundaki

eenn ggeenniiflfl ve eenn uuzzuunn ssüürreellii birli¤i

bölerken de zihniyet tam da buydu

Seçim ssonuçlar›ndan üüretilen 

““ssooll”” aallddaattmmaaccaallaarr
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iflte. Ufuk Uras’›n elefltirdi¤i zihni-

yetti.  

Bu anlamdad›r ki Uras’›n solu

büyütmek sözlerinin alt› bofltur. Ve

zaten tecrübemiz ve ÖDP’nin geç-

mifl prati¤i, politikalar› da bunu

gösteriyor.   

“Solun bütün renkleri” 
söyleminin alt›ndaki 
samimiyetsizlik

Ufuk Uras, “solun bütün renkle-

rini biraraya getirmeyi” amaçlad›-

¤›n› söylüyor; acaba o renklerin içi-

ne hangi renkler giriyor?

Solun bütün renkleri söylemi ye-

ni de¤il. ÖDP ve Uras, bunu daha

önce de çok telaffuz ettiler. Bunun

baflka bir ad› da ““ggöökkkkuuflflaa¤¤››””yd›.

Ve biliniyor ki, ÖDP’nin, Uras’›n

““ggöökkkkuuflflaa¤¤››nn››nn”” aalltt››nnddaa ddeevvrriimmccii--

lleerree yyeerr yyookk!!.... Sadece devrimcilere

mi? Uraslar’›n çizgisine tabi olma-

yan reformistlere, legal particilere

de yer yok... Gerçek flu ki, gökku-

flaklar›ndan, zeytin dallar›ndan, bir-

likten en çok sözeden olmalar›na

karfl›n, ÖDP, birlik konusunda sicili

en olumsuz olan siyasi güçlerden

biridir.  

Hat›rlanaca¤› gibi ÖDP’nin ku-

ruluflu da halka ““ssoolluunn bbiirrllii¤¤ii”” ola-

rak sunulmufltu. Bu aç›k bir istis-

mard›. Halka do¤ruyu söylemiyor-

lard›. 

ÖDP gibi, esas olarak eski bir si-

yasi hareketin kadro ve taraftarlar›

üzerine oturan, buna en fazla birkaç

legalleflmeci grubun kat›ld›¤› bir ör-

gütlenmeyi “solun birli¤i” olarak

adland›rmak, asl›nda “biz kendimiz-

den baflka kimseyle birlik olmak is-

temiyoruz” demekti. Ve nitekim,

ÖDP’nin ondan sonraki prati¤i de

tam da buna uygun olmufltur. 

Uras ve partisi, bugün de ayn›

zihniyeti, ayn› kültürü devam ettiri-

yorlar anlafl›ld›¤› kadar›yla.  

BBiirrlliikk,, iiddddiiaadd››rr.. Neyin iddias›?

Emperyalizme ve oligarfliye karfl›

mücadeleyi büyütme iddias›. ÖDP

bu iddiaya sahip de¤ildir. 

BBiirrlliikk,, ttaavviizzddiirr.. Kendini dayat-

madan asgari müfltereklerde birlefle-

bilmektir. Pekala bunu kim yapabi-

lir? Elbette kendi ideolojisine güve-

nenler! ÖDP’de bu güven yoktur. 

BBiirrlliikk;; ssoollaa,, hhaallkkaa kkaarrflfl›› ssoo--

rruummlluulluukkttuurr.. Bu sorumlulu¤un d›-

fl›nda baflka kayg›lar duymamak,

baflka hesaplar yapmamakt›r. Bu

anlamda da birli¤i, oligarflinin ica-

zetini alma hesab› yapmayanlar,

egemen s›n›flara flu veya bu mesaj›

verme kayg›s› duymayanlar gerçek-

lefltirebilir.  

Parlamentoculuk oyunu 
içinden sol seçenek, sol birlik 
ç›kmaz!

Öncelikle flu gözlemimizi belir-

telim ki, baflta Ufuk Uras olmak

üzere, meclise giren ilerici, demok-

rat milletvekillerinin önemli bir k›s-

m›, düzenin meclisine uyum sa¤la-

makta, do¤rusu bizi de, kendi taraf-

tarlar›n› da flafl›rtan bir çabukluk

gösterdiler. 

Mesela Uras flöyle diyordu:

“Meclis'te sorun ç›karan de¤il,

sorunlar› çözen bir irade ortaya ko-

yaca¤›m.”

Oligarfliye bu güvenceyi verme-

ye neden ihtiyaç duyuyor bir sosya-

list partinin genel baflkan›? 

Uras parlamenterizme öylesine

uyum sa¤lam›fl ki, cumhurbaflkan›

seçimi konusunda da flöyle diyor:

“ MMeecclliiss ddeemmookkrraattiikk,, llaaiikk,, ssoossyyaall

hhuukkuukk ddeevvlleettiinnee uuyygguunn bbiirr ccuumm--

hhuurrbbaaflflkkaann›› sseeççmmeellii””;; demek ki

devletin demokratik, sosyal, hukuk

devleti oldu¤u konusunda bir flüphe

yok!!! 

Ne çabuk angaje oldunuz? Bir

sosyalistin görevi, oligarflinin tem-

silcilerinin aras›ndan “cumhurbafl-

kan›” seçmek veya onun meflrulaflt›-

r›lmas›na hizmet etmek midir? Sos-

yalist, kürsüye ç›k›p, ““hhaayy››rr,, ssiizz

hhaallkk››nn ccuummhhuurrbbaaflflkkaann››nn›› sseeççeemmeezz--

ssiinniizz”” diye meclisin gerçe¤ini orta-

ya koyar. 

Sosyalistlik budur. “Sorun ç›-

karmayaca¤›z” politikas›n›n ad›

sosyalistlik olamaz. O halde, sosya-

list, ilerici, yurtsever olarak meclise

girenler, oolliiggaarrflfliinniinn ppaarrllaammeennttoo--

ssuunnddaa ssoossyyaalliissttlleerriinn,, ddeemmookkrraattllaa--

rr››nn ggöörreevvii nneeddiirr,, bunu tart›flmal›-

d›rlar. Bu konuda kendilerine yö-

neltilen elefltiri ve uyar›lara kulak

vermelidirler. 

Ufuk Uras, “kolaylaflt›r›c›” tav-

r›n›, bir ad›m daha ileri tafl›y›p, oli-

garflinin meclisini “meflrulaflt›rma-

ya”, “aklamaya” yöneliyor. fiöyle

diyor: “YYeennii MMeecclliissii ççookk oolluummlluu

bbuulluuyyoorruumm.. ÇÇüünnkküü iillkk ddeeffaa ttoopplluu--

mmuunn bbüüttüünn rreennkklleerrii MMeecclliiss''ee yyaann--

ss››dd››..”” 

Demek ki Uras meclise girince,

tam temsil sa¤lanm›fl. Demek ki,

meclisin tek eksi¤i Uras ve DTP’li-

lermifl! Ne seçim sisteminin faflist,

anti-demokratik niteli¤i, ne bizzat

seçim oyunun kendisinin faflizm al-

t›nda yap›lm›fl olmas›, bunlar›n bir

önemi yok anlafl›lan.  

Solda ““yyeenniiddeenn yyaapp››llaann--

mmaa””dan, solun ttüümm rreennkklleerriinnii kap-

sayacak birlikler oluflturmaktan sö-

zeden Ufuk Uras flunu bilmeli ve

görmeli ki, ssoolluu ppaarrllaammeenntteerriizzmmee

oorrttaakk eettmmeeyyee ççaall››flflaarraakk,, oolliiggaarrflflii--

nniinn ppaarrllaammeennttoossuunnddaa ppaarrllaammeenn--

ttooccuulluukk ooyynnaammaa tteemmeelliinnddee,, ““bbiirr--

lliikk”” oolluuflflttuurruullaammaazz!! Ve zaten, Uras

ve ÖDP, böyle bir zemin için yapa-

caklar› ça¤r›ya cevap verecek her

zamanki “ittifaklar›ndan” baflkas›n›

da bulamazlar. 

Uras; daha seçimler yap›lmadan

önce, Yeni fiafak Gazetesi’nin ken-

disiyle yapt›¤› röportajda 

Mesele, pparlamentoya ggirmek

de¤il, pparlamentoda pparlamen-

terizme kkap›lmadan ssosyalist

politika yyapabilmektir!
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“Yeni parlamentodan beklenti-

niz?” sorusuna flu cevab› vermiflti:

“Ben bu parlamento döneminin

vveerriimmllii ggeeççeeccee¤¤iinnii düflünüyorum.

Çünkü TTüürrkk hhaallkk›› aarrtt››kk ççaatt››flflmmaa,,

ggeerrggiinnlliikk iisstteemmiiyyoorr.. Toplum art›k

daha özgür, demokratik bir Türkiye

özlüyor ve bunun için siyasi tercihi

pazar günü yapacak. Ben bu parla-

mentonun k›sa ömürlü olaca¤›n›

düflünmüyorum.” (20 Temmuz

2007)

Bu sözleri kimin söyledi¤ini bil-

meden okusan›z, hiç tereddütsüz

herhangi bir burjuva parlamenterin

a¤z›ndan ç›kan, burjuva politikac›-

lar›n ““kklliiflfleelleeflflmmiiflfl”” sözlerinden biri

san›rs›n›z. Ama öyle de¤il ne yaz›k

ki. Sosyalist oldu¤u iddias›ndaki bir

parlamenterin sözleri bunlar. Sosya-

list, devrimci oldu¤unu söyleyen bir

partinin genel baflkan›. Fakat, siste-

me, parlamenterizme öylesine an-

gaje olmufl ki, daha ortada olmayan,

nas›l flekillenece¤i bile belli olma-

yan parlamentoya ““mmaakkssiimmuumm””

güven ifade ediyor. 

Bir yanda, “TTüürrkk hhaallkk›› aarrtt››kk ççaa--

tt››flflmmaa,, ggeerrggiinnlliikk iisstteemmiiyyoorr”  diye

oligarflinin bayatlam›fl, beylik söz-

leri, bir yanda “ezber bozma” iddi-

alar›. O parlamentoda, oligarflinin

ezberini tekrar ederek yeralacaksa-

n›z, sol ad›na söyleyecek bir fleyiniz

olamaz. 

Solun görevi, ezber bozmak 
de¤il eme¤i, halk› 
savunmakt›r! Solun görevi 
oligarfliye güven vermek de¤il, 
hesap sormakt›r.

Yeri gelmiflken, bu ezber bozma

meselesine de k›saca de¤inmekte

yarar var. 

Seçim kampanyas› döneminden

beri, bir ezber bozmak sözüdür tut-

turdular gidiyor! Nedir bu ezber

bozmak? Bir sosyalist, parlamenter

mücadele verirken meclise girme

amac› “ezber bozmak” m›d›r? SS››--

nn››ffllaarr mmüüccaaddeelleessiinnee ne oldu? Eme-

¤in, emekçilerin, tüm ezilen halk›n

haklar›n› savunmak kavram›na ne

oldu? Sosyalistler, demokratlar e¤er

parlamentoya giriyorlarsa, amaçlar›

ezber bozmak de¤il, bunlard›r. 

Yap›lan aç›klamalara bak›ld›¤›n-

da görülüyor ki, “ben meclise ezber

bozmak için geliyorum” ifadesinin

içi de, ben meclisin yaramaz çocu¤u

olup ayk›r› fleyler söyleyece¤im

ama oyunu da bozmam... diye dol-

duruluyor. Burjuvazi de zaten ona

göre davran›yor; yaramaz çocuk

muamelesi yap›yor. Uyar›yor, tem-

bihlerde bulunuyor, parma¤›n› sall›-

yor... Hay›r, sosyalistler, demokrat-

lar, ilericiler, parlamentoya ezber

bozmak, burjuvazinin düzeninin

imkanlar›n› kullanarak ezber boz-

maya, yaramazl›k yapmaya de¤il,

emperyalizmin iflbirlikçileriyle, fa-

flizmin uygulay›c›lar›yla aç›kça ve

cüretle savaflmaya giderler. 

Bunu yapmay›p “kolaylaflt›r›c›

olaca¤›z, sorun ç›karmayaca¤›z,

geçmifl hatalardan ders ç›kard›k...”

söylemlerini tekrarlay›p durmak,

sol ad›na utan›lacak bir durumdur. 

ÖDP’nin derdi ““nnee kkaaddaarr mmaakkuull

bbiirr ssooll”” dedirtmektir. ÖDP’nin

hemen hemen kuruluflundan bu ya-

na politikas›na yön veren temel dü-

flüncelerden biridir bu. Devrimciler-

le aralar›ndaki mesafeyi büyüttükle-

ri her dönem bu mesaj› verme gay-

reti öne ç›km›flt›r. 

Ayn› flekilde DTP cenah›ndan da

cumhurbaflkanl›¤› seçimi konusun-

da “Meclis’e destek” olunaca¤›,

''Meclis’e destek'' amac›yla genel

kurula kat›l›naca¤› aç›klamas› ya-

p›ld›. Ufuk Uras ve DTP cenah›n-

dan verilen bu güvenceler o kadar

çok s›k tekrarland› ki, solda, kendi

saflar›nda dahi rahats›zl›k yaratma-

ya bafllad›. 

Birgün yazarlar›ndan Ahmet

Tulgar, Ufuk Uras’›n “sorun ç›ka-

ran de¤il, sorun çözen olaca¤›z”

demecinin yay›nland›¤› gün, köfle-

sinde isabetli bir durum tespiti ola-

rak flunu yazd›.

“Düne kadar ‘Meclis'in alt›n›

üstüne getirmekten’ sözeden bu

dostlar›m›z bir süredir Meclis'te

‘kolaylaflt›r›c›’ olmaktan söz ediyor,

baz›lar› daha ileri gidip ‘uyumlu

milletvekilleri olaca¤›z’, ‘eski hata-

lar› yapmayaca¤›z’ diyorlar.”

Ayn› günlerde KCK ad›na yap›-

lan bir aç›klamada da “hatalar› gör-

mek” ad›na geçmiflte DEP milletve-

killerinin direniflçi tavr›n›n red ve

mahkum edilmemesi gerekti¤ine

dikkat çekildi. 

Kuflku yok ki, uyar› ve elefltiriler

yerindeydi. Parlamentoya girenlerin

görmedi¤i veya görmek istemedi¤i

fludur; oligarfli karfl›s›nda geri ad›m

atarak kazan›labilecek bir mevzi

yoktur. GGeeççmmiiflfl hhaattaallaarr””ddaann ddeerrss

çç››kkaarrmmaass›› ggeerreekkeenn bbiirriilleerrii vvaarrssaa,,

oo,, hhaallkk ggüüççlleerrii ddee¤¤iill,, bbiizzzzaatt oolliiggaarr--

flfliiddiirr!! Oligarflinin sözcüleri, öylesi-

ne bir hava yaratmaktad›rlar ki, san-

ki ““tteekk hhaattaa””, DEP milletvekilleri-

nin meclisten yaka paça ç›kar›l›p tu-

tuklanmas›, y›llarca hapiste yat›r›l-

mas› de¤il de, bir tek milletvekilinin

kürsüde Kürtçe yemin etmesidir.

Baflta DTP milletvekilleri olmak

üzere, bu çarp›tmaya izin verilme-

melidir.  

“Kürt sorunu” ve parlamento 
merkezli bir ittifak, 
mücadelenin temel ihtiyac›na 
cevap vermez!

Ufuk Uras’›n “solda yeniden ya-

p›lanmas›”n›n d›fl›nda, bir di¤er

“seçenek” önerisi de merkezinde

DTP’lilerin oldu¤u birliktir. Kürt

milliyetçi hareket taraf›ndan yap›-

lan aç›klamada, DTP’lilerin parla-

mentoda bulunmas›n›n “Türk solu”

Geçmiflte bbir ‘hata’ varsa ee¤er,  oo

halk›n›n ssesini dduyurmaya ççal›flanlar›n

de¤il, eezilenlerin ssesini ssusturmaya

çal›flanlar›n yyapt›klar›d›r!
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taraf›ndan bir flans olarak görülme-

si, bu imkan›n de¤erlendirilmesi, bu

zeminde solun biraraya gelmesi

ça¤r›s› yap›l›yor. 

Ayn› ça¤r›, de¤iflik biçimde

EMEP cephesinden de dile getirili-

yor. EMEP’liler “Bin Umut Adayla-

r›”n›n “seçimlerde ezilenlerin tem-

sili görevini” üstlendiklerini, ezi-

lenlerin “Bin Umut Adaylar› ad› al-

t›nda sa¤lanan ittifak” taraf›ndan

temsil edildi¤ini söylüyorlar. 

Bin Umut Adaylar›, ezilen bir

halk›n temsilcisidir, ama bir ittifak

de¤ildir. Böyle bir temsil görevi so-

lun geneli taraf›ndan verilmemifltir

onlara. Daha önce de vurguland›¤›

gibi, seçimlere ba¤›ms›z girme poli-

tikas›n›n da bir ittifak politikas› ol-

may›p, esas olarak DTP’nin politi-

kas› oldu¤u, EMEP ve SDP’nin  bu

politikaya yedeklendi¤i art›k herke-

sin bildi¤i bir gerçektir. Bunu yok

say›p, Bin Umut Adaylar›’n› sanki

uzun uzun tart›fl›lm›fl, son derece

kapsaml› programlar üzerine otur-

tulmufl bir ittifak gibi yans›tmaya

devam etmenin kime ne yarar› var?

Olmayan bu ittifak›, önümüzdeki

süreç aç›s›ndan da solun daha genifl

birli¤inin merkezine koymak, ne

kadar inand›r›c› olabilir?.. Bu öneri,

hem biçimi, hem politik muhtevas›

aç›s›ndan sorunludur. Cümlelerin

“baflta Kürt sorunu olmak üzere” di-

ye kuruldu¤u ve flimdi bir de buna

mücadelenin “baflta parlamento

grubu” olmak üzere diye flekillendi-

rildi¤i bir anlay›fl›n eklendi¤i yerde,

solun en genifl birli¤i gerçeklefle-

mez. Bu tecrübeyle biliniyor. Bunda

›srar, birlik istememek, kendi “itti-

faklar›yla” yetinmektir. 

Tekrar söylüyoruz, bu alternatif-

lerin ve önerilerin alt› bofltur. OOll--

mmaayyaann bbiirr iittttiiffaakk››nn ddaayyaatt››llmmaass››,,

herkesten ona angaje olmas›n›n is-

tenmesi, sol ad›na bir “seçenek”

olamaz!

Sol, ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n›, 
halk›n kurtuluflunu hedefledi¤i 
kadar soldur

Sol ad›na, bir “seçenek” yarat-

mak ad›na yap›lan önerilerin birço-

¤u, maddeten güçlükleri bir yana,

solun en temel de¤er, ilke ve ideolo-

jisini de yans›tmaktan uzakt›r. 

1980’lerin sonlar›nda ortaya ç›-

k›p ad›m ad›m geliflen ve kendi te-

orisini yapan legalizm, bugün aç›k

bir parlamentoculu¤a dönüflmüfl bu-

lunmaktad›r. Zaman zaman “parla-

mentonun bir araç” oldu¤unu dile

getirme zorunlulu¤unu hissedenler,

parlamentonun kap›s›ndan ad›m at-

t›klar› anda, parlamenterizm sarhofl-

lu¤una kap›ld›lar. Meclisin olumlu-

lu¤u, temsil düzeyinin yüksekli¤i,

t›kanmamas› gerekti¤i üzerine söy-

lenenler baflka türlü aç›klanamaz.

ÖDP reformizme, 1980’lerin so-

nunda bafllad›¤› ideolojik, örgütsel

tasfiyecili¤i sürdürmektedir bir ba-

k›ma. Kürt milliyetçi hareketi ise,

düzeniçi çözümlerin mant›ksal so-

nucu olan politikalar› savunma nok-

tas›ndad›r. Solun politikas›, taktik-

leri, de¤erleri, kültürü tasfiye edil-

mektedir ad›m ad›m. ‹zlenen politi-

kalara, verilen demeçlere bak›n; gö-

rülecek ki bütün kayg›; “solu nas›l

düzene angaje ederiz, düzene nas›l

kabul ettiririz” noktas›nda dü¤üm-

lenmektedir. Legalizmin, parlamen-

terizmin politika ve taktiklerinin

oda¤›nda bu vard›r. 

Oligarfli kendi s›n›fsal ç›karlar›

temelinde h›zla politikalar, taktikler

üretiyor. Oligarflinin politika ve tak-

tiklerinin oda¤›nda ise elbette kendi

ç›karlar› var. Peki “parlamento” ça-

t›s› alt›ndan sol ad›na üretilenler ne-

ler? Sol ad›na, halk ad›na bir fley

üretmekten ziyade, baflka kayg›lar,

hesaplar sözkonusudur.  

Burada solun parlamentoyu bir

mücadele arac›, kürsüsü olarak kul-

lan›p kullanmamas›n› tart›flm›yo-

ruz. Burada gerek Kürt sorunu ko-

nusunda, gerekse de di¤er konular-

da baz› reformlar talep edilmesini

de tart›flm›yoruz. Biz reformlara, re-

formlar için mücadeleye de¤il, re-

formizme, yani reformlar›n amaç-

laflt›r›lmas›na, parlamenter mücade-

leye de¤il, parlamentonun mücade-

lenin tek arac› ve amac› haline geti-

rilmesine karfl› ç›k›yoruz. Parla-

mento içinde bir sosyalist, bir yurt-

sever olarak politika ve tav›r gelifl-

tirmek yerine, oligarfliye ne kadar

ehlileflildi¤inin, ne kadar “makul

olundu¤unun” mesajlar›n›n veril-

mesini elefltiriyoruz. Sol ad›na, hal-

k›n ç›karlar› ad›na bunu kabul edile-

mez buluyoruz. 

Sol, tüm ezilenlerin mücadelesi-

ni verir. Ancak bu mücadeleyi verir-

ken, tüm bunlar› s›n›flar mücadelesi

zemininde birlefltirmeyi hedefler.

S›n›f mücadelesi yerine “alt kül-

tür”lerin kimlik mücadelesinin ko-

nulmas›, belki Avrupa burjuvazisi

nezdinde “sempati!” toplayan bir

politikad›r, fakat bu politikan›n hal-

k›m›z›n mücadelesini gelifltirmeye-

ce¤i aç›kt›r. 

Hayat›n her alan›nda ekonomik,

demokratik talepler için mücadele

sürdürüyoruz. Ama ba¤›ms›zl›k, de-

mokrasi ve sosyalizm mücadelesi

bunlardan ibaret de¤ildir. ““AAssggaarrii

ttaalleepplleerrii nniihhaaii hheeddeeff dduurruummuunnaa

yyüükksseellttmmeekk””, asl›nda nihai hedef-

lerden vazgeçmektir. Parlamente-

rizm zaten iflte budur. Oligarflinin

parlamentosuna tabi olundu¤u nok-

tada, art›k o politikan›n ““ssooll”” nniitteellii--

¤¤iinnddee sorun var demektir. 

Lenin'in deyiflinden uyarlarsak

""ll lliirraayyaa 33 kkuurruuflfl eekklleemmeekk"" veya

yar›m saatlik Kürtçe yay›n› bir saa-

te ç›karmak mant›¤›yla hareket

eden, ufku bunlarla s›n›rl› olan re-

formizm, halk›n nihai kurtulufl mü-

cadelesinin önüne gündelik ç›karla-

r› koydu¤u için, hedefi “bbuurrjjuuvvaazzii--

nniinn ççeemmbbeerriinniinn dd››flfl››nnddaa”” de¤ildir. 

Ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve

sosyalizmi hedefleyerek bu çembe-

rin d›fl›na ç›kmal›y›z. Bu çember

halk›n kurtulufl umutlar›n› bo¤an bir

çemberdir. Halk› bu çemberin d›fl›n-

da örgütleyebilmek ve mücadeleye

kanalize edebilmek için, ppaarrllaammeenn--

ttooccuulluukk vvee rreeffoorrmmccuulluukk temelinde

birlikler de¤il, ba¤›ms›zl›k, demok-

rasi mücadelesini militanca ve kitle-

sel tarzda gelifltirecek devrimci, de-

mokratik cepheyi örgütlemeliyiz.

Parlamento d›fl›nda, içinde tüm dev-

rimci demokratik güçlere önerimiz

budur. 



Devrimciler olarak, ‘73-’74’den

bu yana, yani CHP’nin “toprak iflle-

yenin su kullanan›n” slogan›n›n

köylerin girifllerine yaz›ld›¤›, da¤la-

ra tafllara ““KKaarraaoo¤¤llaann”” rumuzunun

ifllendi¤i, flehirlerde ““hhaallkkçç›› EEccee--

vviitt”” sloganlar›n›n yükseldi¤i  o za-

mandan bu yana, CHP’nin gerçek

anlamda bir “sol”, “demokrat” parti

olmad›¤›n› anlatmaya çal›fl›yoruz. 

Gerçekleri aç›klamak, devrimci-

lerin görevidir. Bunun yol-

lar›, biçimleri, döneme, öz-

nel ve nesnel koflullara göre

de¤iflse de bu görev de¤ifl-

mez. Çünkü düzenin niteli-

¤inin gösterilmesi ve düzen

güçlerinin teflhiri, devrimi

ilerletmenin olmazsa olmaz

koflullar›ndand›r. Gerçekleri

göstermek, i¤neyle kuyu

kazmak gibidir. Çünkü bir

anda görülmez gerçekler.

Düzen güçlerinin gerici, fa-

flist, riyakar nitelikleri bir

anda anlafl›lmaz. Bunun için

bir yandan ›srarla bir çaba,

bir yandan kitlelerin bizzat kendi de-

neyimlerini yaflamalar› gerekir.

Bugün art›k, CHP’nin sol olma-

d›¤› konusunda e¤er daha yayg›n

bir kabul varsa, bunda onlarca y›ld›r

devrimcilerin b›kmadan usanmadan

sürdürdü¤ü çaban›n ve özellikle flu

son dönemde, kitlelerin pratikte

CHP’yi devletçi, flovenist yüzüyle

görmüfl olmas›n›n pay› vard›r. 

CHP, yüzde 20’lik oy oran›yla

düzenin hâlâ büyük partilerinden

biri olsa da, siyasi anlamda bir ka-

davraya dönüflmüfltür. Çünkü, art›k

“sol” ad›na arenaya ç›kma flans›n›

büyük oranda kaybetmifltir. ‹nand›-

r›c›l›¤›, güvenilirli¤i sars›lm›flt›r. El-

bette bu köklü parti, bir anda siyasi

arenadan silinmeyecektir; ama bu-

nun da tümüyle ihtimal d›fl› oldu¤u

san›lmas›n, çünkü “Cumhuriyet’le

yafl›t” olmakla övünen bu parti daha

iki seçim önce baraja tak›l›p ppaarrllaa--

mmeennttoo dd››flfl››nnddaa kalm›flt›... 

Seçim öncesi süreçte, “Cumhuri-

yet mitingleri” büyük ölçüde

CHP’ye maledilmiflti ve rüzgar

CHP’den yana esiyordu. ‹smail

Cem’in kurdu¤u YTP (Yeni Türkiye

Partisi) CHP’ye kat›ld›. DSP ile se-

çim iflbirli¤i yap›ld› ve DSP seçime

kat›lmad›. SHP seçimlere girmedi.

Yaflar Okuyan’›n partisi bile tam se-

çimin arifesinde gelip CHP’ye kat›l-

d›. Ve fakat bunlar›n hiçbiri, bir fley

ifade etmedi. Sand›¤a yans›yan bir

sonuç getirmedi. Elbette flu da söy-

lenebilir; e¤er bunlar da olmasayd›,

Baykal’›n CHP’si belki yine baraj›n

efliklerinde dolan›yor olacakt›.  

Asl›nda, CHP, Baykal’›n da de-

di¤i gibi ““bbaaflflaarr››ll››dd››rr””; en az›ndan

halk nezdinde tan›nd›¤› kimli¤inden

bu kadar uzaklaflarak bu kadar oy

alm›fl olmas›, baflar› say›lmal›d›r. 

Solu ifade eden, solu temsil eden

her fleyden köfle bucak kaçm›flt›r

Baykal. Faflist, gerici olan her fleyin

avukat›, statükonun bafl savunucusu

CHP oldu. 12 Eylül Cuntas›’n›n

anayasas›n›n da bafl savunucusuy-

du. O anayasan›n getirdi¤i yasakla-

r›n ›srarla sürdürülmesini savundu.

Bu ülkede yaflanan infazlar›, kay-

betmeleri, faili meçhul cinayetleri

gündeme getirmek bir yana, gün-

deme getirilmesini engelleyendi.

Bu konuda kendi milletvekillerinin

önüne bile say›s›z engel ç›karm›flt›r.

Hele ki Kürt sorunu konusunda,

kim ulusal bir haktan, bir sorundan

ve çözümden sözedebilirdi

CHP’de? Sözedenin iki günde Bay-

kal taraf›ndan “afaroz” edilece¤i

kesindi. Eski bir CHP’linin de-

di¤i gibi, partiyi “sa¤a” de¤il,

“afl›r› sa¤a” çekmiflti Baykal.

Art›k MHP, CHP’nin kardefl

partisi gibi olmufltu. Söylemleri

benzeflmiflti. Nitekim bu süreç,

seçim sürecinde “CHP=MHP”

fleklinde ilanlar vermeye kadar

vard› bilindi¤i gibi. 

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda,

CHP’nin ald›¤› -özellikle de-

mokrat, alevi, iflçi kesimlerden

ald›¤›- oyun ““ççookk bbiillee”” oldu¤u

görülür. Yukar›da özetlenen

tüm bu gerçeklere ra¤men hal-

k›n çeflitli kesimlerinin ve çe-

flitli demokratik örgütlenmele-

rin hâlâ nas›l olup da CHP’yi

sol görmeye devam ettikleri,

incelenmeye de¤erdir. Ama yi-

ne de bu sonuçlar›n tali yan›-

d›r. Art›k araflt›rmalar da göste-

riyor ki, CHP’nin ooyy ttaabbaann›› da

önemli ölçüde de¤iflmifltir. 

23 Temmuz’da, tabir-i caiz-

se akbabalar veya bas›nda kullan›-

lan bir baflka benzetmeyle “ ss››rrttllaann--

llaarr”” gibi siyasi arenaya ç›k›p

CHP’yi ele geçirmeye çal›flanlar,

solu¤u kesilmifl bir solculu¤u dirilt-

meye çal›flanlar, bofla kürek çeki-

yor... Hikmet Çetin gibi NATO me-

murlar›, emperyalizmin bekçileri,

“sol”u toparlamaya soyunabilir mi?

Baykal’›n solla ilgisi olmad›¤› ka-

dar, Hikmet Çetinler’in, Mustafa

Sar›güller’in ve onlarla yanyana ge-

lenlerin de “sol”la ilgisi yoktur... Ve
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CHP siyasi bir kadavrad›r!
KK‹‹MMSSEE OONNDDAANN BB‹‹RR SSOOLL PPAARRTT‹‹ YYAARRAATTAAMMAAZZ

CCHHPP’’yyii hhââllââ ‘‘7700’’llii yy››llllaarrddaakkii sslloo--

ggaannllaarr››yyllaa,, hhââllââ ““ddeemmookkrraattiikk ssooll””

ggiibbii kkaavvrraammllaarrllaa hhaatt››rrllaayyaann vvee ttaa--

nn››yyaannllaarr iiççiinn,, yyuukkaarr››ddaakkii iillaann flflaa--

flfl››rrtt››cc›› oollmmuuflflttuurr bbeellkkii.. AAnnccaakk bbuu

iillaann bbiirr bbaakk››mmaa,, uuzzuunn ssüürreeddiirr ggeerr--

ççeekklleeflflmmiiflfl bbiirr dduurruummuu,, CCHHPP’’nniinn

kkuurruulluuflfluunnddaakkii ddeevvlleettççiillii¤¤iinnee,,

11994400’’llaarrddaakkii ffaaflfliisstt ee¤¤iilliimmlleerriinnee rrüü--

ccuu eeddiiflfliinnii tteesscciilllleemmiiflflttiirr.. 



en önemlisi partinin de solla ba¤lar›

büyük ölçüde budanm›flt›r. 

Siyasi areneda “Baykal muhali-

fi” olarak ortaya ç›kanlar›n Bay-

kal’›n politik çizgisine bir muhale-

fetleri yoktur. Onlar›n Baykal’la sa-

vafllar› bir kariyer ve koltuk savafl›-

d›r. Çünkü seçimin ertesinde “Bay-

kal çekilmelidir” diye ortaya ç›kan

MMuussttaaffaa SSaarr››ggüüll,, NNAATTOO’’ccuu HHiikk--

mmeett ÇÇeettiinn,, CCeellaall DDoo¤¤aann gibi isim-

lerin Baykal’a politik bir elefltirileri,

heleki “sol”dan bir elefltirileri du-

yulmam›flt›r. Zaten, mesela emper-

yalizme ba¤›ml›l›k iliflkilerine, NA-

TO’nun Afganistan’a vali olarak

atayacak kadar emperyalizme sada-

kat›na güvendi¤i Hikmet Çetin mi

itiraz edecek? Demireller’le “mer-

kez parti” peflinde koflan Celal Do-

¤anlar m› halka karfl› politikalar›

elefltirecek?.. Tüm siyasi hesaplar›-

n› koltu¤u ele geçirmeye göre ayar-

layan, e¤er koltu¤a oturmas›n› sa¤-

layacaksa, gerici, faflist, flu bu de-

meden her kesimle ittifaka aç›k bir

görüntü veren Mustafa Sar›gül mü

Baykal’›n ilkesizliklerini, tutars›z-

l›klar›n› elefltirecek?

CHP, örgütsel olarak da çürü-

mektedir. Türkiye Cumhuriyeti tari-

hinin en eski, en köklü partisi, asl›n-

da kökünden çürümüfltür. Bir za-

manlar ülkeyi bir a¤ gibi sarm›fl ol-

mas›yla ünlü güçlü CHP örgütü,

flimdi bir örümcek a¤›ndan farks›z

bir görüntü sunmaktad›r. 

Seçim döneminde herkesin dik-

katini çeken olgulardan biri de,

CHP örgütlerinin birçok ilde, ilçede

hemen hiç ortada gözükmemesidir. 

Ama asl›nda bu da pek yeni bir

durum de¤ildi. 2004 y›l› Mart ay›n-

da yap›lan yerel seçimlerde, toplam

say›s› 3224 olan belediyelerin,

1186's›nda, yani yüzde 36.8'inde

CHP belediye baflkan› aday› göste-

rememiflti. Düflünün, cumhuriyet ta-

rihinin en köklü partisi, ülkenin

yüzlerce yerleflim yerinde aday gös-

teremez duruma düflmüfltü. Karfl›-

m›zdaki hiç kuflku yok ki siyasi bir

mevtad›r.

CHP’nin meclis grubu, bu parti-

nin içinde bulundu¤u durumun da

bir göstergesiydi adeta. 

Meclis grubunda her

hafta bir tek Deniz Baykal

konuflur. Baflka kimseye söz

verilmedi¤i gibi, grup bas›-

na kapal› toplant›lar da yap-

maz. K›sacas›, grup toplan-

t›lar›, grup toplant›s› olmak-

tan ç›k›p Baykal’›n haftal›k

“muhalefet flovu”na dönüfl-

müfltür. Zaten muhalefet

ad›na da “konuflmaktan”

baflka bir fley yapt›¤› yoktur.

(Yeri gelmiflken belirtelim

ki, ç›k›fl noktas›nda tama-

men baflka amaçlarla dü-

zenlenen grup toplant›lar›,

gruplara özel yer verilmesi

oligarflinin meclisi aç›s›n-

dan iyice anlams›zlaflm›flt›r.

Di¤er düzen partilerinin

grup toplant›lar›n›n da

CHP’ninkinden fark› yoktur. Bay-

kal’›n di¤er düzen partilerinin lider-

lerinden bir fark›n›n olmad›¤› gi-

bi...)

Fakat elbette tüm bu olgular›n

içinde belirleyici olan CHP’nin

ideolojisi ve politikas›d›r. Son se-

çim süreciyle birlikte daha aç›k bir

flekilde görüldü ki, Baykal, oorrttaa--

nn››nn ssoolluu, ddeemmookkrraattiikk ssooll veya

AAnnaaddoolluu ssoolluu gibi tan›mlarla dile

getirilen, içi bofl olsa da, en az›n-

dan CHP’ye “sol” bir görünüm ve-

ren kavramlar› terketmifltir. Ve iflte

bu aç›dan CHP solculu¤unun yü-

zündeki maskenin düflmüfl olmas›,

sol ve halk aç›s›ndan tek bafl›na

hiç de olumsuz bir geliflme say›l-

maz. Siyasi arenada sahte bir sol

güç eksilmifl, kendini sol gösteren

o gücün oligarflinin “merkez” gü-

cü oldu¤u aç›kça görülmüfl olur.

K›sacas›, CHP’nin bu hale düflme-

sinde halk›m›z›n, ülkemizin bir

kayb› yoktur. Elbette CHP’nin bir

siyasi mevtaya dönüflmesinin halk

ve sol aç›s›ndan bir kazan›ma dönü-

flebilmesi, solun geliflimine hizmet

edebilmesi için solun siyasi arenada

ifllevini en genifl flekilde yerine geti-

rebilmesi gerek.  

Yaz›m›z›n bafll›¤›nda, ““CCHHPP bbiirr

ssiiyyaassii cceesseettttiirr”” de diyebilirdik. Ama

““kkaaddaavvrraa”” demeyi tercih ettik.

Çünkü, CHP ayn› zamanda ülkemi-

zin demokratlar›, ilericileri, vatan-

severleri aç›s›ndan, özellikle “kitle-

selleflme” ad›na, “ça¤a uyma” ad›na

soldan uzaklaflanlar aç›s›ndan ince-

lenmesi gereken bir siyasi oluflum-

dur. Halk›n ve ülkemizin ihtiyac›,

düzeniçi bir sol de¤ildir. CHP’nin

haldeki durumu, her fleyden önce

bunu gösteriyor.

Say›: 116 11CHP

HHÖÖCC’’llüülleerree kkaarrflfl›› KK››rrkkllaarreellii’’nniinn

VViizzee ‹‹llççeessii’’nnddee ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn lliinnçç

ssaalldd››rr››ss››nnaa iilllliiflflkkiinn EEllbbiissttaann

HHaappiisshhaanneessii’’nnddeekkii ÖÖzzggüürr KKaadd››nn

TTuuttssaakkllaarr’’››nn ççiizzddii¤¤ii bbuu kkaarriikkaattüürr,,

“CHP’ye ne oldu, niye böyle oldu?”

ddiiyyee ssoorruupp dduurraannllaarraa ççookk öözzllüü bbiirr

flfleekkiillddee cceevvaabb›› ggöösstteerriiyyoorr.. 

EEvveett,, CCHHPP’’nniinn lliinnçç ssaalldd››rr››llaarr››

kkaarrflfl››ss››nnddaakkii,, ddaahhaa ddoo¤¤rruussuu

kkaarrflfl››ss››nnddaa oollmmaayyaann ttaavvrr››nn››

hhaatt››rrllaammaakk,, hheemm CCHHPP’’nniinn dduurruu--

mmuunnuu,, hheemm ddee bbuuggüünn oorrttaayyaa

““mmuuhhaalleeffeett”” ddiiyyee çç››kkaannllaarr››nn ddaa

nniiyyee CCHHPP aadd››nnaa hhiiççbbiirr flfleeyyii

ddee¤¤iiflflttiirreemmeeyyeeccee¤¤iinnii ggöösstteerriiyyoorr.. 

HHaaff››zzaann››zz›› yyookkllaayy››nn flflööyyllee bbiirr;;

HHiikkmmeett ÇÇeettiinnlleerr,, MMuussttaaffaa SSaarr››ggüüll--

lleerr lliinnçç ssaalldd››rr››llaarr››yyllaa iillggiillii

CCHHPP’’nniinn ““vvaattaannddaaflfl hhaassssaassiiyyeettii””

ddiiyyeerreekk lliinnççççiilleerrii kkoorruuyyaann ppoolliittii--

kkaass››nnaa kkaarrflfl›› mm›› çç››kkmm››flflllaarrdd››??



Oligarfli, meclise sokmamak için

barajlar koydu¤u, ba¤›ms›z aday

karar›n›n ard›ndan pusula oyununa

baflvurdu¤u, seçim sürecinde sald›-

r›lar, sand›k oyunlar› ile engelleme-

ye çal›flt›¤› DTP’lileri bu kez siya-

sal olarak kuflatma harekat› bafllatt›.

22 Temmuz seçimlerinde 21

milletvekili kazanan DTP’lilere yö-

nelik bafllat›lan bu siyasal kuflatma-

da, burjuva bas›n›n AB’cisi, libera-

li, islamc›s›, “solcusu”, sa¤c›s› ile

her türden köfle yazar›, iktidar, mu-

halefet partileri, bürokrasi, yarg›

kurumlar› yerini alm›fl durumda. 

Oligarfli Kürt halk›n› 
yeniden kendine 
yedeklemek istiyor

Bu kuflatmay› ele almadan önce

seçim sonuçlar›n›n aç›kça gösterdi-

¤i bu gerçe¤e de¤inmekte fayda var. 

AKP ile çeflitli konularda çat›flan

kesimler de dahil olmak üzere, oli-

garfli içi bütün kesimler, bölgede

AKP’nin oy patlamas› yapmas›ndan

oldukça memnun oldular.

“‹flte” diyorlar, “Kürt oylar›

DTP’nin tekelinde de¤il, DTP’nin

Kürtleri ne kadar temsil etti¤i tar-

t›flmal›d›r, AKP daha fazla ediyor.”

Bunu söyleyenler sadece AKP

saf›nda yer alanlar de¤il, ayn› za-

manda AKP’ye karfl› cephede olan-

lar da bu sonuç üzerinde tepiniyor-

lar. Çünkü, Kürt sorunu sözkonusu

oldu¤unda, aralar›ndaki farkl›l›klar

silinmekte, tart›flmalar dinmekte

yekvücut sald›r›ya geçmektedirler. 

Kürtler’in neden AKP’ye yönel-

dikleri, kendi aç›klama ve de¤erlen-

dirmelerinde de yer ald›¤› üzere, ne-

den DTP’nin oylar›nda düflüfl ya-

fland›¤› ayr› bir tart›flman›n konusu-

dur. Ancak

aç›k olan flu

ki; oligarfli

AKP üzerin-

den Kürt hal-

k›n› yeniden kendine yedeklemeye

çal›flmaktad›r. AKP, din kozunu da

kullanarak oligarflinin bu politikas›-

n› yürüttü¤ünü elbetteki biliyor. Da-

ha da önemlisi, bunu bilerek, gönül-

lü olarak yap›yor. Böylece “Kürt so-

runu”nun alt›n› boflaltmak, taleple-

rini kendi potas›nda eritmek istiyor. 

Bu noktada DTP do¤ru hesap

yapmal›d›r. AKP’ye do¤rudan ya da

dolayl› verilen her destek, onu Kürt

halk›n›n gözünde meflrulaflt›ran,

beklenti yaratan her yaklafl›m, en

baflta oligarflinin bu politikas›na

hizmet edecektir. “Sorun ç›karma-

ma”, “sayg›l› olma” gibi söylemler-

le at›lacak her ad›m, Kürt halk›na

de¤il, oligarfliye, AKP iktidar›na ka-

zand›racakt›r. 

Teslimiyet dayatmas› ilk 
günden itibaren bafllad›

DTP’lilerin meclise girdi¤inin

ertesi günü oligarfli cephesinden çe-

flitli biçimlerde dayatmalar baflla-

makta gecikmedi. 

DTP’lileri korkutma, hizaya ge-

tirme arac› olarak kullan›lan

MHP’nin ilk aç›klamas›, “ak›ll›

olun” fleklinde oldu. Onu CHP’si,

AKP’si ile di¤er düzen partileri iz-

ledi. Bu çat› alt›nda istemedikleri

DTP’lilere en baflta “PKK’yi lanet-

leme” dayatmas› yapt›lar. Faflizmin

en baya¤›, ucuz demagojisi olan bu

dayatma, “PKK’yi k›narsa onlarla

birlikte çal›fl›r›z” gibi, “terör” de-

magojisinin ard›na s›¤›n›larak gün-

deme getirildi. Ki, bu söylemin

önümüzdeki günlerde, özellikle “te-

rör” gündemlerinde, Kuzey Irak

operasyonu gibi süreçlerde daha yo-

¤unlaflt›r›larak yinelece¤ini flimdi-

den söyleye-

biliriz.

Bir yan-

dan da

DTP’lilerin

ö z e l l i k l e

grup kurma

say›s›n› dü-

flürmek için

harekete ge-

çildi. Hapis-

haneden se-

çilip özgürlü¤üne kavuflan Sebahat

Tuncel’in tahliyesini tersine çevir-

me çabalar› bunun bir örne¤iydi.

“Madem seçilmelerini engelleye-

medik, hareket alanlar›n› k›s›tlaya-

l›m, zay›flatal›m” diye kafa yoran

devlet bürokrasisi har›l har›l çal›fl›-

yordu. Faflizmin sad›k “hukukçusu”

Sabih Kanado¤lu’nun giriflimi ile,

tahliye gerekçesi de¤ifltirildi. Böy-

lece Tuncel’in, tutuklanma gerekçe-

si olan suçlamadan yarg›lanmaya

devam etmesi sa¤land›. Ki, yarg›n›n

bu konuda ola¤anüstü h›zl› davra-

naca¤›n› öngörmek kehanet de¤il-

dir. Oligarfli halk›n seçti¤i vekilleri

hapse atma tecrübesine fazlas›yla

sahiptir. Seçim öncesinde gündeme

gelen türlü engellemelerde de man-

t›k zaten, Kürt’ün oyunu “oy” yeri-

ne bile saymama tutumu vard›. 

Tuncel nezdinde ortaya ç›kan bir

gerçek de flu. Bu düzende halk›n pa-

ras›n› çalmak, zimmet, irtikap, hor-

tumculuk ve her türlü yüz k›zart›c›

suça dokunulmazl›k k›l›f› geçirile-

bilir; AKP’liler baflta olmak üzere

onlarcas› bu tür suçlardan yarg›la-

n›rken, dokunulmazl›k z›rh›na bü-

ründüler. Binlerce operasyon yapan

ve halk›n oluk oluk kan›n› ak›tan

A¤ar’dan MHP’li katillere kadar

tüm halk düflmanlar› için bu koruma

z›rh› geçerlidir. Zira sistemin ana-

yasas›ndan bafllayarak tüm yasalar›-

n›n mant›¤›nda, halk›n hak ve öz-

gürlükleri, ç›karlar› de¤il, devletin

bekaas› vard›r. Ki, halk›n kan› da

zaten devletin bekaas› ad›na ak›t›l›r.

Buna karfl›n sözkonusu olan bir hal-

k›n özgürlü¤ü için mücadele eden-
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DTP’li milletvekilleri parlamentoda

DTP’ye siyasal kuflatma
DTP’liler oligarflinin ssözcülerinin ““tav-

siye” vve ttehditlerini dde¤il, ssiyasal hhakl›-

l›k vve mmeflruluklar›n› eesas aalmal›d›rlar



lerse, nerede olursa olsun “dokunu-

lur” onlara. Oligarfli DEP’li millet-

vekillerini meclis bahçesinden kar-

ga tulumba gözalt›na alarak bunu

zaten göstermiflti. 

Burjuva düzen partileriyle, bas›-

n› ile DTP’lilere yönelik siyasal ku-

flatmada öne ç›kar›lan söylem flu: 

““EEsskkii hhaattaallaarr›› yyaappmmaayy››nn,, hhaass--

ssaassiiyyeettlleerree ddiikkkkaatt eeddiinn””,, ““ssaayygg››

ggöösstteerriinn..”” ““MMaakkuull oolluunn..””....

Kime sayg› gösterecekler? Ken-

dilerini engellemeye çal›flan, DEP

sürecinde enselerinden tutup hapse

atan devlete! Diyarbak›r sokaklar›n›

kana bulayan devlete. 

Buna karfl›, bas›n›, burjuva parti-

leri ile oligarfli cephesinin DTP’lile-

re, Kürtler’e sayg› göstermek gibi

bir zorunluluklar› yoktu. Muktedir-

diler ve sayg› beklemek haklar›yd›!

Gerçekte tüm bu söylemlerin tek

bir anlam› vard›r: TTeesslliimm oolluunn!! 

Peki nas›l ‘makul’ olacaklar,

hangi ‘hassasiyetleri’ gözetecekler?

Örne¤in mecliste faflist, gerici

partilerin birbirine idam ipleri f›rla-

t›p “Öcalan’› asma” yar›fllar›na m›

sayg› gösterecekler? Yoksa, Kuzey

Irak’ta Kürt’ü nas›l engelleriz, bafl-

lar›na nas›l bombalar ya¤d›r›r›z tar-

t›flmalar›na m›? Örne¤in onlar›n ta-

n›m›ndaki “makul” DTP’li, bu oy-

lamada da onlarla birlikte el kald›r-

mal›d›r. Bu bir ironi de¤ildir,

DTP’lileri getirmek istedikleri yer,

Tayyip’in “haydi lanetleyin” aç›kla-

malar›, burjuva bas›n›n kaleminden

kan damlayan yazarlar›n›n aba al-

t›nda sopa gösteren bir üslupta yap-

t›klar› “ak›ll› olun” tehditleri tam da

buray› iflaret etmektedir. Oligarfli

engelleyemedi¤i DTP’lileri, kendi

ç›karlar› etraf›nda yönlendirip, ha-

reket ettirmek istemektedir.

DTP’liler hakl›l›klar›n› 
ve meflruluklar›n› 
esas almal›d›rlar

DTP’lilerin bu dayatmalara prim

vermesi, Kürtçe yemin gibi örnek-

leri onlar›n da “hata” veya bu anla-

ma gelecek flekilde nitelemeleri,

tam da oligarflinin istedi¤i rotaya

girmek, siyasal kuflatmay› kabullen-

mek olacakt›r. 

DTP’liler, “makul” bir hava ve-

rerek, “sorun ç›kartan olmama” ad›-

na, kendilerine oy veren halk›n bek-

lentilerini, taleplerini yumuflatma,

›srar etmeme gibi yollara saparak

hiçbir fley kazanamazlar. Meflrulu-

¤un yolu asla bu çizgide de¤ildir. 

DTP’liler oligarflinin sözcüleri-

nin bu “tavsiye” ve tehditlerini de-

¤il, siyasal hakl›l›k ve meflruluklar›-

n› esas almal›d›rlar. DEP’liler, dili,

kültürü, ad› yasak bir halk›n dilini

konufltular o kürsüde. “Geçmiflin

hatalar›n›” tekrar etmemesi gereken

oligarflidir. Halk›n oylar›yla seçilen-

leri terörize edip hapse atan onlar-

d›r, halk›n dilini, kültürünü yasakla-

yan, asimilasyona tabi tutan, katle-

den onlard›r. DTP’liler bu gerçekle-

rin gücünden almal›d›rlar meflruluk-

lar›n›, hesap soran olabilmelidirler. 
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HHB, Tuncel'in tahliye gerekçesinin 
de¤ifltirilmesini protesto etti
Halk›n Hukuk Bürosu (HHB) yapt›¤› aç›klama ile, ‹stanbul 3. Bölge'den

milletvekili seçilen Sebahat Tuncel'in tahliye gerekçesinin de¤ifltirilmesini

k›nayarak, “Yaflanan durum evrensel bir ceza yarg›lamas› ilkesi olan masu-

miyet karinesini göz ard› etmifltir” dedi. 

Tuncel'in kendine oy veren halk taraf›ndan seçilip özgürlü¤üne kavuflturul-

du¤u hat›rlat›lan aç›klamada, Sabih Kanado¤lu'nun tahliyenin vahim bir

hata oldu¤u de¤erlendirmesi yapmas›n›n ard›ndan ‹stanbul Cumhuriyet

Baflsavc›l›¤›’n›n harekete geçti¤i belirtildi.

Anayasada seçme ve seçilmenin bir hak olarak düzenlendi¤i hat›rlat›lan

aç›klamada, “anayasan›n kendisi kiflileri suç kategorilerine göre seçme ve

seçilme, seçildikten sonra sahip olunan haklar bak›m›ndan ayr›ma tabi tut-

maktad›r. Yaflanan durum evrensel bir ceza yarg›lamas› ilkesi olan 'masu-

miyet karinesi'ni göz ard› etmifltir” diye vurguland›.

Aç›klamada son olarak flöyle denildi:

“TBMM çat›s› alt›nda eli kanl› katiller yer alabiliyor, dokunulmazl›ktan ya-

rarlanabiliyorken bir halk›n iradesini temsil eden DTP’li ba¤›ms›z millet-

vekillerinin o halk›n talep ve sorunlar›n› mecliste özgürce dile getirme is-

teklerinin, türlü bahaneler alt›nda engellenmeye çal›fl›lmas› hangi demokra-

sinin cilvesidir. Bu demokrasi, “birileri için demokrasi” midir yoksa?”

Oligarflinin “Kürtler’e özel yasalar” 
gelene¤i devam ediyor
Oligarflinin Kürt politikas›nda Kürtler’e özel yasa ve uygulamalar›n say›s›z

örne¤i mevcuttur. Kürt’e özel yasan›n bir tek anlam› vard›r: Biz sizi “eflit va-

tandafl” görmüyoruz, tehlike olarak görüyoruz. 

“Kardefliz” demagojilerine karfl›n bu gelenek halen sürmektedir. 

Adalet Bakanl›¤›’n›n, hemen harekete geçerek, “milletvekillerinin terör suç-

lular›n› cezaevinde ziyaretlerine” k›s›tlama getiren yönetmelik yay›mlamas›,

aç›k ki do¤rudan DTP’lileri, özelde Öcalan’› ziyaret etmelerini engellemek

için ç›kar›l›yor. Üstelik bu “özel yasa”n›n amac›, burjuva bas›n taraf›ndan da

bu flekilde ifade edilerek, adeta do¤al bir durummufl gibi sunuluyor. 

Bu örnek oligarflinin DTP’lilerin Meclis’e girmesi karfl›s›nda seferberli¤ini

göstermektedir. Oligarfli onlar›n önünü kesmek için kafa yoruyor. 



Her fleyi satan, tüm sektörleri te-

kellerin kâr alan›na çeviren AKP,

verimli K‹T’leri tüketince, günde-

mine do¤al kaynaklar› ald›. Borun

özellefltirilmesinde ilk ad›mlar at›l-

maya baflland›. fiimdi suyun özel-

lefltirilmesi için zemin yarat›l›yor. 

Küresel ›s›nma, kurakl›k ve ba-

rajlar›n yap›m›n›n bilinçli olarak

geciktirilmesini f›rsat bilen iktidar,

suyun özellefltirilece¤ini aç›klad›.

Enerji Bakanl›¤› taraf›ndan aç›kla-

nan ve Türkiye’de ilk kez uygulana-

cak bu proje ile akarsular›n iflletme

kullan›m hakk› “yap-ifllet-devret”

modeliyle özel sektöre b›rak›lacak.

Sat›lacak

1 3

c i v a -

r›ndaki akarsu-

nun aras›nda K›z›l›rmak, F›rat’›n

sular›n›n üzerindeki Atatürk ve Ke-

ban gibi barajlara giden sular da bu-

lunuyor. DS‹’de yap›lan ön çal›fl-

maya göre, F›rat’›n 29 y›ll›k sat›fl

de¤erinin 950 milyon dolar, Dic-

le’nin 650 milyon dolar olaca¤› be-

lirtilmekte. “Yani F›rat ve Dicle bir

fabrika gibi düflünülüyor” (Yalç›n

Bayer, Hürriyet, 7 Temmuz)

Tekeller sat›n ald›klar› akarsu-

yun üzerine infla ettikleri barajdan

elde etti¤i suyu devlete satarak hem

maliyetlerini ç›karacak hem de kâr

edecekler. ‹çme sular›, tar›msal kul-

lan›m böylece özel sektörün deneti-

minde olacak. Örne¤in özellefltirme

kapsam›nda GAP’taki tar›msal

alanlar› sulayan su kaynaklar› da

bulunuyor. Yani, devletin kasas›n-

dan tekellere para aktar›lmakla ka-

l›nmayacak, ayn› zamanda birçok

bölgede köylülük de tekellerin ac›-

mas›zl›¤›na terk edilecek. 

Bugün birkaç akarsu ile bafllat›-

lacak projenin, halktan tepki gelme-

mesi durumunda bütün akarsular›,

göletleri kapsayaca¤›n› flimdiden

söylemek mümkün. 

Suyun özellefltirilmesi de 
IMF-Dünya Bankas› talimat›

Gelinen nokta bu! Her fleyi ba-

balar gibi satar›z diyen zihniyet, so-

nunda akarsular›m›z› da sat›yor. 

T›pk› enerji krizini bahane yap›p

elektrik üretimini özellefltirdikleri

gibi, su krizini bahane yap›p, bu

alan› da talana aç›yorlar. Oysa bir

ülke, bir halk için su ve su hiz-

metleri yaflamsal önemde-

dir, suyu güvenli bir fle-

kilde almak halk›n

en temel hakk›d›r.

Su ekolojik ya-

flam, içme-kul-

lanma, tar›m,

enerji ve sanayi

için gerekli, sos-

yal ve ekonomik

geliflme için vazge-

çilmezdir. 

Ancak halk›n hiçbir hakk›-

n› tan›mayan, tekellerin ç›karlar›n›

her fleyin üzerinde tutan oligarflik

iktidar, bu konuda da ayn› politika-

y› izlemekten çekinmeyece¤ini gös-

termektedir. Yar›n, elefltiriler karfl›-

s›nda Tayyip Erdo¤an ya da Unak›-

tan’›n “adamlar suyu al›p evine gö-

türmüyor ya!” demagojisini utan-

madan yapaca¤›n› söyleyebiliriz. 

“Bu kadar da olmaz, su da sat›l›r

m›” diyebilirsiniz.

Ancak emperyalizm bunu daya-

t›yor. Latin Amerika’da halk›n en

büyük isyanlar› suyun özellefltiril-

mesi konusunda yafland› ve halk di-

renerek bu sald›r›n›n önüne barikat

kurdu. Su ve su hizmetlerinin yöne-

tilmesi, dünyan›n birçok yerinde

milyonlarca insan›n içme suyuna

eriflimini engellemifltir. Dünya Ban-

kas›’n›n birçok ülkede yürüttü¤ü bu

talan projesi sonucunda yaflanan in-

sani felaket deneylerini elbette bu

iktidar da bilmektedir. Ancak k›sa

vadeli ç›karlar, koltu¤unu korumak

için emperyalistlerin her iste¤ini ye-

rine getirme zihniyeti ile hareket et-

mektedir. Bu zihniyet aç›k ki sadece

bugünü de¤il, as›l olarak halk›n, ül-

kenin yar›nlar›n› yok ediyor. 

Tekeller, son derece kârl› ve hal-

k›n zorunlu kullan›m arac› olmas›

nedeniyle son derece büyük bir pa-

zar› ifade eden suyun özellefltiril-

mesi, bir baflka deyiflle kâr alan› ha-

line getirilmesini bütün sömürgele-

re dayatmaktad›rlar. Su hizmetleri-

nin pazar büyüklü¤ünün bir trilyon

dolarla ifade edildi¤i düflünüldü-

¤ünde, tekellerin a¤z›n›n suyunun

bofluna akmad›¤› anlafl›lacakt›r. 

Bütün talanlarda oldu¤u gibi, bu

politika da ülkemize IMF ve Dünya

Bankas› arac›l›¤›yla dikte ettirildi.

2000 y›l›nda uluslararas› finans te-

kelleri taraf›ndan Türkiye’ye veri-

len 40 IMF kredisinin 12’sinde ““ssuu

tteemmiinniinniinn kk››ssmmii vveeyyaa ttaammaammeenn

öözzeelllleeflflttiirrmmeessii”” dayat›ld›. ‹ktidarla-

ra, “tüm maliyetlerin karfl›lanmas›”

için politika gelifltirilmesi ve suyun

kullan›ld›¤› alanlarda sübvansiyon-

lar›n kald›r›lmas› noktalar›nda da

dayatmalar yap›ld›. Tekeller, ara-

d›klar› f›rsat› IMF’nin her iste¤ini

yerine getirmekte en küçük bir te-

reddüt göstermeyen AKP hüküme-

tiyle birlikte buldular. fiimdi de bu

yüzden AKP’nin kazanmas›n› alk›fl-

lamaktad›rlar. 2009'da Türkiye'de

yap›lacak olan ‘Dünya Su Forumu’

toplant›s› da temel olarak Türki-

ye'deki sular›n pazarlanmas›n›n ze-

mini olacakt›r. 

Enerjide oynanan oyun 
suda tekrarlan›yor

Su politikas› ve su yönetiminde

iktidar›n beceriksizlikleri bir yana,

bilinçli bir flekilde yanl›fl politikalar

izlenerek, ciddi sorunlar›n yaflan-

mas› sa¤land›. 

Amaç fluydu: Devlet bu ifli yapa-

m›yor, özel sektör daha iyi yapar

dedirtmek. T›pk›, özellefltirilecek

kurumlar›n önce bilinçli olarak za-

rar ettirilmesinde yap›ld›¤› gibi.

Tam da burada elektrik üretimi-

nin özellefltirilmesiyle yaflananlar›
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hat›rlamakta fayda var. 

2007 Temmuz’unda 13 kentin

birden karanl›kta kald›¤› hat›rlana-

cakt›r. “Ar›za” dediler, oysa iflin al-

t›ndan tekellerin daha fazla kâr iste-

¤i ç›kt›. Elektrik üretiminin do¤al-

gaz ile yap›ld›¤› Bursagaz, 2004’te

özellefltirilen ilk do¤algaz iflletme-

siydi. “Enerji krizi geliyor” yayga-

ras›n›n kopar›l›p gerekli alt yap›s›-

n›n haz›rlanmas›n›n ard›ndan, “ken-

di elektri¤imizi kendimiz üretiriz”

diyerek, tekellerin istedikleri akar-

suyun üzerine tesisler kondurmas›-

na izin verilmifl, bunlara da sömürü-

cü patronlar dememek için Otopro-

düktörler denilmiflti. Burada da mo-

del “yap-ifllet-devret” idi. ‹flte bu

Otoprodüktörler, üretip kendi fabri-

kalar›nda kulland›klar› elektri¤in

fazlas›n› devlete sat›yorlard›. An-

cak, do¤algaza yap›lan zamlara kar-

fl›n, AKP’nin, halka propagandas›n›

yapmak üzere, bir süre elektri¤e

zam yapmamas›, hep daha fazla kâr

isteyen patronlar› harekete geçirdi.

“Zam isteriz” dediler ve bunu de-

mekle kalmay›p, elektri¤in daha

ucuz oldu¤u saatlerde flalterleri in-

direrek elektrik vermeyi kesip, ayn›

saatlerde “ucuza” devletten elektrik

sat›n almaya devam ettiler. Her gün

yapt›klar› gibi, ar›zadan 10 dakika

sonra da flalterleri indirdiler. 13 ken-

tin karanl›kta kalmas› umurlar›nda

de¤ildi. Enerji Bakanl›¤›, “elektrik

verin” dedi; “HAYIR ÖNCE ZAM”

dediler. Ve isteklerini ald›lar. Peki

kimdi bunlar? Hepsi de, düzen tara-

f›ndan “sayg›n ifladam›” diye sunu-

lan patronlard›. Sabanc›, Zorlu,

Koç, Ak Enerji, Ce-Ka ‹nflaat... Bu

sayg›n zevat, daha fazla kâr için

flantaj yapmaktan, halk›n temel ihti-

yac›n› k›smaktan geri durmad›lar. 

fiimdi suyun özellefltirilmesi için

“su krizi” yaygaras› ald› yürüdü.

Suyun özellefltirildi¤ini düflü-

nün. Su gibi güçlü bir silah› elinde

tutan patronlar, hem daha pahal› su

satacaklar, hem de istediklerini ala-

mad›klar›nda flantajlara baflvurmak-

tan çekinmeyecekler. Çünkü onlar

için aslolan daha fazla kârd›r. 

Elektrik örne¤i bize, kârdan bafl-

ka hiçbir hesab› olmayan tekellerin

neler yapabilece¤ini gösteren küçük

bir sonuçtu sadece. Ayn› durum sa¤-

l›kta, do¤algazda da geçerlidir. Su

sözkonusu oldu¤unda ise hayati

önemdedir.

Özel sektör daha iyi hizmet verir

gibi demagojilerle talan› gizleyen-

ler, ayn› zamanda sat›fl› da “yap-ifl-

let-devret” diye meflrulaflt›rmak,

halk›n tepkisini nötralize etmek isti-

yorlar. En az 30 y›l› bulan bu süre-

ler gerçekte o iflletmenin, kayna¤›n

verimlili¤ini yitirme süresine denk-

tir. Yani yap›yor, posas›n› ç›karana

kadar, örne¤in su kaynaklar›n› ku-

rutana kadar iflletiyor, sonra da o

posay› devredecek... 

Susuzlu¤umuzun sorumlusu
AKP iktidar›d›r

Kurakl›k kentlerimizi vuruyor,

halk›m›z› susuz b›rak›yor. Anka-

ra’da kesintiler bafllad›. 

Ancak san›lmas›n ki, bu kurakl›-

¤›n nedeni “do¤al” afet! Hay›r bu

afet, ülkemizi, kentlerimizi yöneten

iktidar ve belediyeler taraf›ndan ya-

rat›ld›. “Takdir-i ilahi” zihniyeti, na-

s›lsa ya¤mur ya¤ar diyerek tedbir

almad›, önüne gelen su projelerini

elinin tersiyle itti. Çünkü onlar›n

yat›r›m yapacak daha baflka iflleri

vard›. Oy için para da¤›tmakla mefl-

guldüler, belediyenin kasas›n›

AKP’li müteahhitlere nas›l aktara-

caklar›n›n hesab›ndayd›lar. Halka

susuzlu¤u yaflat›p, suyun sat›fl›n›

haz›rlama peflindeydiler. Öncelik

halk›n ihtiyaçlar› olmay›nca, do¤al

afetlere yanl›fl yönetimin afetleri

ekleniyor ve sonuç ortada. 

Bu “felaket” dedikleri, kurakl›k

dedikleri nas›l ortaya ç›k›yor? 

AKP; üüllkkee kkaayynnaakkllaarr››nn›› ddee¤¤eerr--

lleennddiirrmmiiyyoorr,, hhaallkkaa yyöönneelliikk yyaatt››--

rr››mm yyookk,, sonra da kurakl›k Al-

lah’tan deyip iflin içinden ç›k›yor. 

AKP ülkeyi sat›yor. Satman›n da

ötesinde kk››ssaa vvaaddeellii hheessaappllaarrllaa üüll--

kkeeyyii yyookk eeddiiyyoorr.. fiu anda yap›lanlar

da günü kurtarmaktan ibarettir.

Kayseri’ye gidiyor flu kadar fab-

rika aç›yor, bu kente gidiyor bu ka-

dar fabrika aç›yor; hepsi yalan, as-

l›nda hiçbir fley yok yap›lan. Çerez-

ciyi, lokumcu dükkan›n› fabrika di-

ye yutturup Erbakan’›n “a¤›r sanayi

hamlesi” yalan›n› taklit ederek oy

avc›l›¤› yap›yorlar. AKP’nin iktida-

r› boyunca yapt›¤› tek fley satmak-

tan ibarettir. Sat›lmad›k hiçbir fley

b›rakmad›lar. Fabrikalar birer birer

tükenince flimdi suyu, madenleri te-

kellerin önüne sermeye bafllad›lar. 

Devletin, iktidarlar›n görevi hal-

k›n ihtiyaçlar›n› öngörüp yat›r›m

yapmak, önlem almakt›r.

Ne önceki iktidarlar ne de AKP

için bunu söylemek mümkün mü?

Elbette hay›r. AKP bu konuda çok

daha ars›z bir politika izlemektedir.

Halka da¤›tt›¤› kömür, g›da torbala-

r›yla göz boyarken, öte yandan hal-

k›n gelece¤ini yok eden politikalar›

yürütmektedir. 

TTeekkeelllleerriinn iihhttiiyyaaççllaarr›› sözkonu-

su olunca Bakü-Ceyhan’› yapmak

için nas›l ç›rp›nd›klar›n› hat›rlay›n.

Ama halk›n ihtiyaçlar› olunca hiçbir

fley yapm›yorlar. ‹flte deprem örne-

¤i; lam› cimi yok, beklenen bir ger-

çek. Ancak ne var ne yok satan ikti-

dar bu konuda ne yap›yor; hiçbir

fley! Hep birlikte oturup ölümü bek-

liyor koca bir kent. Nas›lsa onlar

sa¤lam binalarda, korunakl› evler-
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AKP ülkemizi, bugünümüzü, yar›n›m›z› sat›-

yor. Halk›, halk›n ihtiyaçlar›n› de¤il, tekellerin

ç›karlar›n› düflünen iflbirlikçi iktidara karfl›

mücadeleyi yükseltelim. Su kaynaklar›m›z›n

talan edilmesine karfl› ç›kal›m. Her fleyden ön-

ce halk›n ihtiyaçlar›n› düflünen, ülke kaynak-

lar›n› bunun için seferber eden bir düzeni kur-

mak için birleflelim, mücadele edelim. 



de, villalarda yafl›yorlar, ölen yine

yoksullar, emekçiler olacak, bunu

da çok iyi biliyorlar. 

Kimse “küresel ›s›nmaya”, fluna

buna bahane bulmas›n. Bunlar an-

cak yan etkenler olabilir. Susuzlu-

¤un sorumlusu do¤a de¤il, AKP’dir.

2004’te Ankara’n›n yaflayaca¤›

su s›k›nt›s› öngörülerek haz›rlanan

rapora, AKP’li Belediye Baflkan›

Melih Gökçek’in cevab› flu olmufl-

tu: ““SSuu öönncceellii¤¤iimmiizz ddee¤¤iillddiirr..””

Peki nedir senin önceli¤in; hal-

k›n sa¤l›¤›, en temel ihtiyac› de¤il-

se, hangi önceliklerle meflguldün? 

Gökçek yönetimindeki belediye-

de, 13 y›ld›r su politikalar› üzerine

hiçbir gerçekçi proje yap›lmad›,

program üretilmedi. Daha fazla sö-

ze gerek var m›d›r?

Gökçek flimdi tutuflmufl halde,

bu belgeleri inkar ediyor, “yetki

bizde de¤il DS‹’dedir” diye sorum-

luluktan kurtulmaya çal›fl›yor. ‹lgili

bürokratlar›n› istifa ettirerek, “kelle

verme” politikas› ile kendi kellesini

kurtarmak istiyor. Halen haftada iki

gün olan su kesintisinin dört güne

ç›kar›lmas›n› planl›yor. Ba¤›ms›zl›k

ve demokrasi isteyenlere karfl› o

muhteflem gücünü gösteren devlet

halk›n su sorunu karfl›s›nda aciz, sü-

nepe bir halde, okullar› geç açma

gibi dahiyane çözümler buluyor. 

AKP’lilerin buldu¤u bir baflka

çözümse “ya¤mur duas›.” Müftü-

lüklere ya¤mur duas› için baflvuru-

lar yap›l›yormufl! AKP, bu haberleri

medyaya servis ederek, halk›n ger-

çekleri sorgulamas›n›n önüne geç-

meye çal›fl›yor. Öyle ya, susuzluk

Allah’›n takdiri olunca çözümü de

dua olabilir ancak!

Halk böylece, AKP ve belediye-

lerin yönetim anlay›fl›n› sorgulama-

yacak, tekellere bu kadar para akta-

r›rken neden beni susuz b›rakt›n,

neden önlem almad›n, proje üret-

medin diye yap›flmayacak yakas›na. 

AKP’ye nas›l seçim kazand›r›-

r›m diye belediye hizmet ve yetkile-

rini AKP’nin önüne seren Gök-

çek’in “çözümü” ise daha muhte-

flem! Belediye çal›flanlar›n› “mem-

leketlerine” tatile gönderme! 

Peki sonra? 

Siz kentleri yönetemeyin, halk›n

ihtiyac›ndan önce tekellerin kârlar›-

n› düflünün, sonra halk “su tasarru-

fu” yaps›n diye tepinin! Her konuda

böyle de¤il midir; onlar ülke kay-

naklar›n› tekellere hortumlarlar; ke-

meri s›kan halk olur! 

‹stanbul’da “susuzlukla mücade-

le ad›na” suya zam yap›l›yor, zab›-

talar gecekondu mahallelerinde

“hal› y›kayan” av›na ç›k›yor! Lüks

villalara bask›nlar düzenleyin, yüz-

me havuzlar›n› boflalt›n! Ama hay›r

onlara dokunamazlar, yokluklar,

yoksunluklar hep halk içindir, onlar

çeker cefay›, zenginler kesintisiz

sürer sefay›. 

Küresel ›s›nma ve benzeri do¤al

etkenler, dergimizde ele ald›¤›m›z

gibi, kapitalizmin do¤rudan yaratt›-

¤› sonuçlard›r. Ancak bunun da öte-

sinde Ankara’da, ‹stanbul’da yafla-

nan susuzluk do¤rudan yönetenlerin

sorumlulu¤udur. 

Su kaynaklar›n› satmaya ç›kan

iktidar yaflanan susuzlu¤un tek

sorumlusudur. 
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Gecekondu y›kanlar 
villalar› y›kam›yor

Orman alan›n›n talan edilerek yap›ld›-

¤› Acaristanbul, AKP iktidar› ve AKP’li

Beykoz Belediyesi’nin korumas› ve göz

yummas› ile yap›lm›flt›. Konunun bas›na

yans›mas› ve geliflen tepkiler sonucu,

Beykoz Belediye Encümeni Acaristanbul

villalar›n›n y›k›lmas› karar› alm›flt›.

Yine y›kamad›lar!

Bu kez de ‹stanbul 4. ‹dare Mahkeme-

si, encümenin karar›n›n yürütmesini dur-

durdu. 

‹ktidar›n çaresiz kald›¤› yerde, villala-

r›n imdad›na mahkemeler yetifliyor. 

Halk›n gecekondular› y›k›l›rken, mah-

keme kararlar›na bile gerek duyulmazken

ya da mahkemeler y›k›mlar› onaylarken,

aç›kça ormanlar›n talan edildi¤i Acaris-

tanbul hakk›ndaki bu karar, düzenin ada-

letinin kimden yana iflledi¤inin gösterge-

sidir. 

HHB: ACM’ler kapat›lmal›
Fuhufl çetesinin ajandas›nda ad› ç›kan, Befliktafl 14 A¤›r Ceza

Mahkemesi’nde görevli Hakim Ali Kayao¤lu, Erzurum’a gönde-

rildi. Fuhuflçu hakime iliflkin bir aç›klama yapan Halk›n Hukuk

Bürosu, “çete ajandalar›nda isimleri yaz›l› hakimlerin adalet da-

¤›tamayaca¤›n›” kaydetti. 

Ad› geçen hakimin önce ‹stanbul 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’n-

de, ard›ndan Erzurum’da görevlendirilmesinin, yani “adalet” da-

¤›tmak amac›yla eline k›l›ç verilmesinin bir ödüllendirme oldu¤u

belirtilen aç›klamada, bu örne¤in, yarg›n›n niteli¤ine iliflkin bafl-

kaca tespitleri gereksiz k›ld›¤› belirtildi. Sözkonusu hakimin gö-

revli oldu¤u Befliktafl ACM’nin eski DGM oldu¤u belirtilen aç›k-

lamada flunlar söylendi:

“ ‹nsanlar›n muhalif bir yay›n organ›n› okumaktan, yasal bir

dernek faaliyetlerine kat›lmaktan ötürü on y›llarca hapis cezas›-

na mahkûm edilmesi, di¤er taraftan yüzlerce kilo uyuflturucu

madde ticareti yapanlar›n aram›zda dolaflmas› fleklinde adalet

da¤›tan, hukuka ayk›r›, vicdana s›¤mayan bu mahkemeler derhal

kapat›lmal›d›r. Bu mahkemelerin neden oldu¤u bugün aç›s›ndan

hesab› verilebilinir utanc› katlanabilinir bulunmayan bilânçonun

büyümesine izin verilmeyerek, mahkemelerin verdi¤i mahkûmiyet

kararlar›n›n tamam› kald›r›lmal›, yarg›lanmalar yenilenmeli ve

kiflilerin u¤rad›klar› zararlar tazmin edilmelidir.”



Say›: 116 17HABER

Çanakkale E Tipi Cezaevi’nde 2000 y›l›nda yap›lan "Hayata Dönüfl Ope-

rasyonu" ile ilgili olarak 154 tutsak ile 563 “güvenlik görevlisi” hakk›nda

aç›lan davan›n görülmesine 31 Temmuz’da devam edildi.

Çanakkale A¤›r Ceza Mahkemesi’ndeki duruflmada, tan›k olarak dinlen-

mesine karar verilen ve operasyonda Jandarma Genel Komutanl›¤›nca gö-

revlendirilen Tu¤general Kemal Bayalan ile dönemin Çanakkale Emniyet

Müdürü Bülent Kenaro¤lu'nun talimatl› ifadelerinin de al›nmad›¤› görüldü. 

Tutsaklar›n avukat› Oya Aslan, taleplerinin gerçe¤in ortaya ç›kar›lmas›y-

la ilgili oldu¤unu, ancak reddedildi¤ini belirtirken, Hayata Dönüfl Operasyo-

nu davas›n›n önemli bir dava oldu¤unu hat›rlatt›. Aslan, davan›n seyrinin,

sadece san›klar›n savunmalar›n›n al›nmas›, usulü ifllemlerin yerine getiril-

mesiyle yetinilmeye çal›fl›ld›¤›n› gösterdi¤ini belirterek, taleplerinde ›srarc›

olduklar›n› ifade etti. 

Mahkeme heyeti, bir önceki celsede talimatla ifadelerinin al›nmas› iste-

nen tan›klar›n, cevaplar›n›n beklenmesine karar verirken, Bayalan ile Kena-

ro¤lu'nun ifadesinin al›nmalar› için ilgili savc›l›klara yaz› yaz›lmas›na karar

verdi. Ayr›ca, dönemin Çanakkale Cumhuriyet Baflsavc›s› olan, halen Yarg›-

tay üyesi olan Abdülkadir ‹lhan'›n da ifadesinin al›nmas› için bir kez daha

talimat yaz›lmas› kararlaflt›r›ld›.

Duruflma, 23 Ekim 2007 tarihine ertelenirken, duruflma ç›k›fl› adliye

önünde aç›klama yapan TAYAD’l› Aileler “19-22 Aral›k Katliamc›lar›ndan

Hesap Sorulsun” slogan› att›lar. Katliam operasyonunda 28 kiflinin diri diri

yak›l›p, kurflunlanarak katledildi¤ini belirten TAYAD’l›lar, direniflle birlikte

bu say›n›n 122'ye ulaflt›¤›n›, yüzlerce tutsakta ise kal›c› hasar meydana gel-

di¤ini ifade ettiler.

Bayrampafla, Ümraniye katliam davalar›nda oldu¤u gibi, Çanakkale’de

de katliam gerçe¤i karart›lmak istenmektedir. Davan›n “usulen” aç›ld›¤›, bu-

güne kadar gerçe¤i aç›¤a ç›karma konusunda somut hiçbir ad›m at›lmama-

s›ndan da bellidir. Ancak baflaramayacaklar! Katliamc›lar› aklayabilirler,

ama katliam gerçe¤ini karartmaya art›k kimsenin gücü yetmez. 

‹stanbul’un Gülsuyu Mahallesi

günlerdir adeta polis iflgali alt›nda

yafl›yor. 6 Temmuz’da HÖC’ün

yozlaflmaya ve çetelere karfl› yapt›¤›

eyleme sald›ran polis, bu sald›r›n›n

ard›ndan mahalledeki ablukas›n›

kald›rmam›fl ve halka yönelik tehdit

ve sald›r›lar›n› devam ettirmiflti.

Eylemden sonraki her cuma günü,

mahalleye ek polis takviyesi yap›l›-

yor ve özel timlerle kahveler bas›l›p

insanlara sald›r›l›yordu. 

Gülsuyu Mahallesi’nde haftalar-

d›r devam eden bu polis terörünü

protesto etmek için 27 Temmuz gü-

nü düzenlenen eylemde de yine po-

lis terörü vard›. Her cuma oldu¤u

gibi, 27 Temmuz günü de mahalleyi

ablukaya alan polis ve özel timler,

protesto eylemi için toplanmaya ça-

l›flanlara müdahale ederek da¤›tt›.

Bütün engellemelere ra¤men

HÖC, BDSP, ESP, Partizan, Dev-

rimci Durufl, HKM, Köz’ün ça¤r›s›

ile toplanan 120 kifli, Dindar So-

kak’ta “Mahallemizde Polis Terörü-

ne Son” yaz›l› pankart açarak Hey-

kel Meydan›’na do¤ru “Katil Polis

Gülsuyu’ndan Defol” slogan›yla

yürüyüfle geçti. Kitlenin önünü ke-

sen polis, yaflanan k›sa bir tart›flma-

n›n ard›ndan gaz bombalar› ile sal-

d›rd›. Mahalleyi savafl alan›na çevi-

ren polis esnafa ve halktan insanla-

ra da sald›rarak terör estirdi. Eylem-

de aralar›nda HÖC’lülerin de bu-

lundu¤u birçok kifli gözalt›na al›n›r-

ken, devrimcilerin polis terörüne

karfl› sokaklarda sürdürdü¤ü direnifl

iki saat boyunca devam etti.

Binlerce polisin, binlerce gaz

bombas›yla mahalleyi adeta savafl

alan›na çevirdi¤i olayda, polisin sa-

dece gösteri yapanlara de¤il, de-

mokrat yap›s› ile bilinen tüm ma-

halle halk›na da yo¤un sald›r›s› dik-

kat çekti. Dü¤ün yap›lan bir dü¤ün

salonunun içine gaz bombas› atan

polis burada insanlar›n bayg›nl›k

geçirmesine neden oldu. 

TAYAD; ocaktan hazirana kadar

olan 6 ayl›k süre içinde hapishane-

lerde yaflanan hak ihlallerini içeren

raporunu yay›nlad›. 

Genelge uuygulanm›yor

F Tipi hapishanelerdeki hukuk-

suzlu¤u, sald›r›lar› ve hak gasplar›-

n› ele alan raporlar› ile tutsaklar›n

sesi olan TAYAD’›n raporunda, ya-

flanan ihlallere iliflkin örnekler yer

al›rken, 22 Ocak 2007’de Adalet

Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan 45/1

Say›l› Genelge’nin uygulanmas›nda

hala birçok hapishanede sorunlar

ç›kar›ld›¤›n›n alt› çiziliyor.

Bilindi¤i gibi, 45/1 Say›l› Genel-

ge’nin uygulanmas› için yay›nlan-

d›¤› günden bu yana TAYAD’l›lar

eylemler yap›yor, suç duyurular›n-

da bulunuyorlar.

Raporda s›kça yer verilen hu-

kuksuzluk aras›nda, mektup, haber-

leflme yasaklar›, mektuplar›n san-

sürlenmesi, yay›nlar›n düzenli ola-

rak verilmemesi, tutsaklar›n gardi-

yan ve askerler taraf›ndan s›k s›k

sald›r›lara maruz kalmalar›, hastane

sevklerinde yaflanan sorunlar, teda-

vilerin yap›lmamas› ya da gecikti-

rilmesi gibi sorunlar yer al›yor. 

TAYAD’dan 6 ayl›k
ihlaller raporu

Çanakkale katliam davas›

GGeerrççeekklleerrii kkaarraarrttaammaazzss››nn››zz!!

‘Katil Polis Gülsuyu’ndan Defol’!



n Batman M Tipi Kapal› Cezae-

vi’ndeki uygulamalar› protesto

eden tutsaklar, görüfle ç›kmama

karar› ald›lar. 2 haftad›r görüfle

ç›kmayan tutsaklar›n yak›nlar›,

31 Temmuz günü hapishane

önünde bas›n aç›klamas› yapt›-

lar. Aç›klamay› yapan DTP ‹l

Baflkan› Salih Altun, cezaevi

yönetiminin de¤iflmesiyle bir-

likte hak ihlallerinin artt›¤›n›

söyledi.

Batman M Tipi’nde keyfi 
uygulamalar

n Keyfi bask›larla, yasaklarla

gündeme gelen Adana Kürkçü-

ler F Tipi Cezaevi’nde bu kez

de Kürtçe gazete, kitap ve der-

gilere yasak getirildi. Piyasada

serbestçe sat›lan yay›nlar›n ha-

pishaneye al›nmas›, idarenin

“anlafl›lmayan bir dili var” flek-

lindeki keyfi engeliyle karfl›lafl-

t›. Milyonlar›n konufltu¤u Kürt-

çe’yi “anlafl›lmayan bir dili

var” diye yay›nlar› tutsaklara

vermeyen idare, yapt›¤›n›n key-

fili¤ini bilerek, itirazlar üzerine

bu kez de tutsaklardan tercü-

man paras› istedi.

Yay›nlara ‘Anlafl›lmayan 
dil’ engellemesi

F Tipi hapishanesinde tutsaklara yönelik sald›r›ya

bir yenisi daha, Kocaeli 1 No’lu F Tipi Hapishane-

si’nden eklendi. 

Ufuk Keskin, 28 Temmuz günü, ailesi ile telefon

görüflmesi yapt›¤› esnada gardiyanlar›n sald›r›s›na u¤-

rad›. Telefonun aç›k olmas› nedeni ile ailesi, ba¤›rt› ve

inilti seslerinden iflkence yap›ld›¤›n› “canl›” olarak

duyarken, ailenin cezaevi müdürü ile görüflme iste¤i,

idare taraf›ndan geri çevrildi. 

TAYAD taraf›ndan yap›lan aç›klamada, kendi ç›kard›¤› genelgesini uy-

gulatmayan bir bakanl›¤›n cezaevlerinde ancak dayak, bask› ve iflkence ile

yönetebilece¤ine dikkat çekildi ve “duvarlar›n ard›ndaki gerçekleri halka ta-

fl›mal›, insan haklar›na ayk›r› olan her sald›r›n›n karfl›s›nda olmal›y›z” ça¤-

r›s› yap›ld›. 

Sald›r›ya SSuç DDuyurusu

Ufuk Keskin’in ailesinin de bulundu¤u TAYAD’l› Aileler, 30 Temmuz

günü de ‹stanbul fiiflli Adliyesi önünde yapt›klar› aç›klama ile sald›r›y› pro-

testo ettiler ve sorumlular hakk›nda suç duyurusunda bulundular. 

“F Tiplerinde ‹flkencelere Sald›r›lara Son” slogan› at›lan aç›klamada ko-

nuflan, TAYAD Baflkan› Mehmet Güvel, sald›r›y› hat›rlatarak, “Hapishane-

lerin birer iflkencehaneye dönüflmesinden Adalet Bakanl›¤› sorumludur”

dedi. Güvel sözlerini flöyle sürdürdü:

“Bir anne ve baban›n evlad›na yap›lan iflkenceye tan›kl›k etmesi ne ka-

dar ac›d›r! Ufuk’un anne ve babas› bir an çaresizce telefondan bu sald›r›y›

dinlemifl, ard›ndan önce Cumhuriyet Baflsavc›s›’n›, ona ulaflamay›nca ce-

zaevi müdürünü aram›fl, ancak müdür görüflmeye bile gerek duymam›flt›r.”  

Aç›klaman›n ard›ndan sald›r›ya u¤rayan Ufuk Keskin’in babas› Fahret-

tin Keskin söz alarak, sald›r› an›n› tekrar bas›na anlatt› ve ard›ndan fiiflli

Cumhuriyet Savc›l›¤›’na giderek, hapishane yönetimi ve gardiyanlar hak-

k›nda suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli F Tipi: ‹flkence
seslerini tutsak ailesi
dinledi

Bir baflka iflkence haberi de Te-

kirda¤ 1 No’lu F Tipi’nden geldi.  

Yozlaflmaya karfl› mücadele et-

tikleri için 14 Temmuz’da tutukla-

nan Kemal Delen, Mehmet Özde-

mir, Birol Abatay, Hakan Kanat,

Bayrampafla Hapishanesi’nden, Te-

kirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishane-

si’ne sevkleri s›ras›nda jandarman›n

sald›r›s›na maruz kald›lar. Dördü-

nün de vücudunda morluklar ve flifl-

likler olufltu. Devam›n› Kemal De-

len’in mektubundan aktaral›m: 

“Birol Abatay’›n a¤z›ndan ve

burnundan kan getirene kadar döv-

düler. Hakan Kanat’›n aln›nda ve

vücudunun birçok yerinde, Mehmet

Özdemir’de ayn› flekilde. Mehmet

arkadafl›m›z ayr›ca Tekirda¤ 1

No’lu F Tipi’nde giriflte yine ayn›

askerlerin sald›r›s›na u¤rad›. Benim

Bayrampafla’da u¤rad›¤›m sald›r›-

da gözümde, yüzümde, gö¤sümde,

sa¤ ayak bile¤imde, kafam›n birçok

yerinde morluklar ve flifllikler var.

... A¤z›ndan kan geldi¤ini gören

.... (karalanm›fl) “iz kal›yor” deme-

sine karfl›n, komutan da “bir fley ol-

maz kafas›n› duvara vurdu deriz”

diyor. Tansiyon yükselmesinden ve

kanamalardan korkup doktora kal-

d›rmak zorunda kald›lar. Doktor,

“bunlar bu flekilde sevke gidemez,

bunlara ne oldu böyle” deyip baflka

bir doktor ça¤›rmak istemesine ......

(karalanm›fl)  sinirlenip doktorla

tart›fl›yor ve kafas›n› duvara vurdu-

¤unu söylüyor. Bizi o doktora mu-

ayene ettirmeyip hapishane dokto-

runa bir tansiyonumuzu ölçtürüp

bizi tekrar ringe bindirip  Tekirda¤

1 No’lu F Tipi’ne getirdi.”

“Kafas›n› duvara vurdu deriz”
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Seçimlerden bir

hafta önce, 16 Tem-

muz’da ‘Seçim Çare

De¤il, Ba¤›ms›zl›k ve

Demokrasi Mücade-

lesine Kat›l’ sloga-

n›yla Ankara’ya ge-

len HÖC’lüler, polisin

vahfli sald›r›s›na ma-

ruz kalm›fl, çok say›da

kifli yaralan›p gözalt›-

na al›n›rken, 87 kifli

tam bir  hukuk kome-

disi ile tutuklanm›flt›.

Düzen partileri hal-

k› aldatmaya çal›fl›r-

ken, buna karfl› düflün-

celerini aç›klayan

HÖC’lülerin tutsakl›¤›

sürüyor. AKP iktidar›

ve Adalet Bakanl›¤›,

hep yapt›klar› gibi,

“görmeme-duymama” tavr› içinde.

Seçim bildirilerinde “daha fazla de-

mokrasi” nutuklar›na yer veren ikti-

dar›n ikiyüzlülü¤ü, baflkentin orta-

s›nda yaflanan bu vahflet ve “harem-

lik-selaml›k” tutuklama komedisi

karfl›s›ndaki tavr› ile flimdiden tuzla

buz olmufl durumda. Öte yandan,

demokrasiden söz eden hiçbir mil-

letvekili aday›n›n sald›r›n›n ard›n-

dan bu vahfleti gündemine almama-

s›, onlar›n da demokrasiden ne anla-

d›klar›n› daha bafltan göstermifltir.

Sald›r›, demokrasi aldatmacas›-

n›n en yo¤un yafland›¤› günlerde

gerçekleflti. Yaflanan aç›k bir terör-

dü. Ancak, hangi parti liderinin ki-

me küfretti¤iyle, kimin kime idam

ipi att›¤›yla doldurulan gazete say-

falar›, bu terörü görmemek, göster-

memek için özel bir çaba sarfetti. 

Düflünce özgürlü¤ü deyince de-

mokrat kesilenler, HÖC’lülerin dü-

flüncelerini aç›klama özgürlü¤üne

yönelik bu sald›r› karfl›s›nda sus pus

oldular. Onlara göre tutuklanan 87

kifli de, “düflüncelerini aç›klad›kla-

r›” için tutuklanmam›flt›!

Bu Terörü Yaratanlar 
Hâlâ Görev Bafl›ndalar

HÖC’lülerin düflüncelerini aç›k-

lamas› karfl›s›nda tutuklama silah›n›

pervas›zca kullanan yarg›, yap›lan

aç›klamalara, suç duyurular›na kar-

fl›n yarat›lan terörü görmemekte ka-

rarl›. Adeta böyle bir olay olmam›fl,

düflman ordusu gibi 1500 polis

200’e yak›n insan›n üzerine vahflice

sald›rmam›fl, insanlar›n kaburgalar›

k›r›lmam›fl, komal›k edilmemifller!

Kald› ki, böyle bir sald›r› için

suç duyurusuna da gerek yoktur;

zerrece “hukuk”, “adalet”, “demok-

rasi” k›stas› olan bir yarg›, an›nda

harekete geçerek, bu tabloyu yara-

tanlar›n yakas›na yap›flmal›d›r.

Ancak oligarflinin yarg›s›n›n tu-

tumu ise sald›ranlar›n de¤il, sald›r›-

ya u¤rayanlar›n ikinci bir kez ceza-

land›r›lmas› olmufltur. 87 kiflinin tu-

tuklanmas›, polisin

gaz bombal›, burun,

kaburga k›rmal›, ci-

¤er patlatmal› terörü-

nün devam›d›r. Bu

terör tablosunda “ek-

sik kalan” ise, hapis-

hanede tamamlanm›fl,

tutuklananlar›n ka-

burgalar›, kollar› k›-

r›lm›fl, falakaya yat›-

r›larak dövülmüfller,

zorla ç›r›lç›plak so-

yulmufllar ve coplu

tecavüz tehdidine ma-

ruz kalm›fllard›r. 

Bu tabloda de-

mokrasi, hukuk mu

var; yoksa faflizm mi?

Bu sorunun cevab›n›

san›r›z herkes çok net

verebilir. 

Polisin çeflitli toplumsal eylem-

lerde, ister “afl›r› fliddet” deyin, is-

terse “orant›s›z güç”; vahflet sergile-

mekte, ahlâks›zca tacizlerde bulun-

makta bu kadar cüretli olabilmesi,

tam da böyle bir yarg› mekanizmas›

ile mümkün olmaktad›r.

Bugüne kadar polis terörü asla

cezaland›r›lmam›fl, “siz nas›l de-

mokratik bir hakk› copla, biber ga-

z›yla bast›r›rs›n›z” diye hiçbir mah-

keme bu güruhun ve fleflerinin ya-

kas›na yap›flmam›flt›r.

1 May›s’ta tüm ‹stanbul’da yafla-

nan terörü hat›rlay›n! Hani kim,

hangi yetkili soruflturuldu o terör-

den dolay›? Kameralar önündeki

keyfi tokat olay› dahi “kim vurdu-

ya” getirildi. Polis, ahlâks›z tacizle-

rini teflvik eden fleflerinden, fliddete

alk›fl tutan yarg›dan, ne yetki isterse

önüne seren iktidardan ald›¤› güçle

halk›n demokratik haklar›na karfl›

böylesine sald›rganlaflabilmektedir.

Burjuva Siyaset Anlay›fl›n› 
Reddetmek Büyük Suç!

Ankara’da yaflanan sald›r› sade-

ce HÖC’e yönelmemifltir; bu ülkede

ba¤›ms›zl›k isteyen, demokrasicilik

oyununun karfl›s›nda gerçek de-

mokrasiden yana olan herkes o gün

Say›: 116 19HUKUK

Demokrasi aldatmacas›
içinde uygulanan bu
terörün sorumlusu yok
mu? 

Hukuk, bu terör tablo-
sunu yaratanlar›n yaka-
s›na yap›flmayacak m›?

87 kifli hâlâ tutuklu!
terörü yaratanlar hâlâ görevde



gaz bombal›, coplu sald›r›ya maruz

kalm›flt›r. Meydanda polisin baflla-

t›p, mahkeme salonlar›nda yarg›n›n

sürdürdü¤ü, F Tiplerinde iflkenceci

gardiyanlar›n devrald›¤› bu sald›r›,

halk› mahkum etmeye çal›flt›klar›

burjuva siyaset anlay›fl›n› reddeden-

leri cezaland›rma, “ibret-i alem” ya-

ratma sald›r›s›d›r. 

Biz o gün orada burjuva siyaset

anlay›fl›n›, onun dayatt›¤› seçim

oyununu reddetti¤imiz için; kurtu-

luflun ba¤›ms›zl›k ve demokrasi

mücadelesinde oldu¤unu hayk›rd›-

¤›m›z için sald›r›ya u¤rad›k. 200 ki-

flinin 1500 polise “mukavemet etti-

¤i”, birbirine kenetlenenlerin “ka-

mu mal›na zarar verdi¤i” gibi ge-

rekçeler sadece bu gerçe¤in üzerini

örtmek için uydurulmufltur. 

Bu oyunun karfl›s›na hiçbir gü-

cün ç›kmas›na tahammülü yoktur

sistemin. Bo¤az›na kadar iflbirlikçi-

lik bata¤›nda gömülü olan iktidar,

bu gerçe¤in hayk›r›lmas›ndan flid-

detle korkmaktad›r. Demokrasiyi,

halk›n iradesini sand›¤a s›k›flt›rma-

ya çal›flan sistem, halk kendi irade-

sini ortaya koymak istedi¤inde de

zor araçlar› ile karfl›s›na ç›kmakta

ve vahflice sald›r›ya geçmektedir. 

Ba¤›ms›zl›k istemek, bu ülkede

en büyük suçlardan biridir. Kendine

“ulusalc›” diyen düzeniçi kesimle-

rin, kontrac›lar›n bu tür söylemleri-

ni kastetmiyoruz elbette. Herkes

onlar›n ba¤›ms›zl›k söyleminin sah-

te oldu¤unu bilir. As›l susturulmas›

gereken, ony›llard›r bu ülkede ba-

¤›ms›zl›k mücadelesinin temsilcisi

olan devrimcilerdir, gerçek anti-em-

peryalistlerdir. 

1960’larda ba¤›ms›zl›k mücade-

lesinin karfl›s›na eli kanl› faflistler,

dinciler ç›kar›ld›. Biz, 6. Filo’nun

karfl›s›na ç›karken, bugün iktidarda

olanlar, sopalar, b›çaklarla polisle

birlikte kan›m›z› ak›tt›lar. 1970’ler-

de faflist terör ç›kar›ld› ba¤›ms›zl›k

kavgas›n›n karfl›s›na. Emperyalist

masalarda planlanan kitle katliam-

lar›nda döküldü kan›m›z. 12 Eylül

sonras› yo¤un ideolojik sald›r› alt›n-

da ba¤›ms›zl›k kavram› beyinlerden

sökülüp at›lmak istenirken, karfl›-

s›nda yine biz vard›k. 12 Temmuz-

lar’da bunun için döktüler kan›m›z›.

2000’lerde Devrimci Gençlik Anka-

ra’ya “Ne ABD, Ne AB Ba¤›ms›z

Türkiye” fliar›yla yürüdükleri için

t›pk› bugün oldu¤u gibi sald›r›ya
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Ankara’da demokratik bir eyleme, savunmas›z, tek silahlar› sloganlar›

olan yüzlerce insana karfl› sergilenen vahflet, bu ülkede belki de en s›k so-

rulan sorulardan birini yeniden gündeme getirdi.

Böylesine bir vahfleti, tacizlere varan ahlâks›zl›klar› uygulayabilecek

nas›l bir e¤itim veriliyor bu polislere? 

fiu aç›k ki, bu ve benzeri vahfletin hedefi bu ülkede her zaman devrim-

ciler, sol olmufltur. Bu gerçek, düzenin polisin e¤itiminde ‘ideolojik moti-

vasyonun’ ön planda oldu¤unun aç›k göstergesidir. 

Özellikle 12 Eylül sonras› polis al›mlar›nda MHP kartvizitinin en ge-

çerli “torpil” oldu¤u art›k herkesin bildi¤i bir gerçektir. Bu durum, sonra-

ki y›llarda da yo¤un flekilde sürmüfl, iktidarlar›n de¤iflimine ba¤l› olarak

faflist kadrolaflmaya, tarikatç›, dinci kadrolaflmalar da eklenmifltir. Daha

bafltan böyle bir ideolojik zeminle e¤itime al›nan polislerin sola düflman-

laflt›r›lmas› da zor olmuyor. “Halk›n mal ve can güvenli¤ini sa¤lamakla”

yükümlü oldu¤u, halk›n her kesimine karfl› “tarafs›z” yaklaflt›¤› söylemle-

rine karfl›n, aleni suç iflleyen faflistlere, dinci kesimlere yaklafl›m› ile her

türlü sol muhalefete, emekçilerin eylemlerine karfl› gösterdi¤i tahammül-

süzlük k›yaslama dahi kabul etmez düzeydedir. 

Oligarfli, faflist kadrolaflmay› ve faflistlefltirmeyi kendi düzeninin be-

kaas› aç›s›ndan hayati önemde görmektedir. 

Polis e¤itim kurslar›n›n zaman zaman bas›na yans›yan görüntüleri ha-

t›rlanacakt›r. Bir gösterici toplulu¤u da¤›t›l›yordur bu tür mizansenlerde

ve göstericiler, “Direne Direne Kazanaca¤›z”, “‹nsanl›k Onuru ‹flkenceye

Yenecek” gibi sloganlar at›yordur. “Sol sloganlar› duyunca, sol pankartlar

görünce sald›r!” e¤itiminin bir parças› olan bu görüntüler asl›nda polisin

toplumsal olaylara bak›fl›n› da özetlemektedir. 

Tebaa olmay› reddedip hakk›n› arayan, meydanlara ç›kan, bask›lara

karfl› direnen tüm kesimler polise “düflman” olarak belletilmektedir. Ba-

¤›ms›zl›k ve demokrasi isteyen devrimciler, gecekondusunun y›k›lmas›na

karfl› direnenler, grev hakk› için soka¤a ç›kan memurlar, fabrikalar›n

önünde direnifle geçen iflçiler, YÖK’e hay›r diyen ö¤renciler, iflkenceye

son diye hayk›ran tutsak yak›nlar› en baflta gelen düflmanlar olarak tan›m-

lanmaktad›r. Ama asla uyuflturucu tacirleri, çeteciler, mafyac›lar bu polise

düflman diye ö¤retilmezler. 

“Güvenlik” sa¤lamak, ezmek, sindirmek, demokratik hakk› yok et-

mekle efl anlaml›d›r e¤itimlerinde ve beyinlerinde. Yasalar, bu hakk›n kul-

lan›m›n› güvence alt›na almay› polisin görevi olarak tan›mlasa da, pratik-

te tam tersine bu hakk› yok eden durumundad›rlar.

Nas›l 
e¤itiliyor 
bunlar?



u¤rad›lar, copland›lar, tutukland›lar,

cezalar verildi. Tek suçlar› vard›;

ba¤›ms›zl›k istemek. Vatanseverlik

en büyük suç ilan edilmiflti oligarfli-

nin baflkentinde.

Bugün de de¤iflen bir fley yok!

Biz ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› kald›r-

d›kça, oligarfli sald›rmaya devam

etmektedir. Polisi, yarg›s›, cezaevi

görevlileri ile oligarflinin ilgili tüm

kurumlar›n›n ba¤›ms›zl›k talebi kar-

fl›s›ndaki “uyumlu” sald›rganl›¤› te-

sadüf de¤ildir. 

ÇHD’den Suç Duyurusu: 
Sorumlular Yarg›lans›n!

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹s-

tanbul fiubesi, yaflanan sald›r›ya

iliflkin fiiflli Adliyesi’nde suç duyu-

rusunda bulundular. 27 Temmuz gü-

nü adliye önünde bir araya gelen

ÇHD üyesi avukatlar ad›na aç›kla-

ma yapan Ebru Timtik, 16 Temmuz

sald›r›s› ve tutuklamalar› hat›rlata-

rak, düflünce ve ifade özgürlü¤ünün

ihlal edildi¤ini belirtti. Anayasan›n

34. maddesinin, “Herkes önceden

izin almadan silahs›z ve sald›r›s›z

toplant› ve gösteri yürüyüflü düzen-

leme hakk›na sahiptir” fleklinde dü-

zenlemesine dikkat çeken Timtik,

“Toplanan kifliler silahs›z ve sald›-

r›s›zd›r. Üstelik seçim döneminde,

seçimlere yönelik her türlü propa-

gandan›n serbest oldu¤u bir dö-

nemde yaflanm›flt›r bu olay” dedi. 

ÇHD’liler, aç›klaman›n ard›ndan

Ankara Emniyet Müdürü, Ankara

Güvenlik fiube Müdürü, olayda gö-

revli çevik kuvvet amiri ve di¤er so-

rumlular hakk›nda suç duyurusunda

bulundular. 

Adalet Bakanl›¤›’na faks

HÖC üyeleri de 27 Temmuz gü-

nü Adalet Bakanl›¤›’na gönderdik-

leri faksla sald›r›y› ve tutuklamay›

protesto ettiler. Galatasaray Posta-

nesi önünde bir aç›klama yapan

HÖC’lüler, “Ba¤›ms›zl›k ve De-

mokrasi ‹stedikleri ‹çin Tutuklanan-

lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l› pan-

kart açt›lar. “Ne AB Ne ABD Ba-

¤›ms›z Türkiye, Demokrasi ‹stemek

Suç De¤ildir, Ba¤›ms›zl›k ‹stemek

Suç De¤ildir, Tutuklananlar Serbest

B›rak›ls›n” sloganlar› at›lan eylem-

de aç›klamay› okuyan Grup Yorum

üyesi Öznur Turan, ba¤›ms›zl›k ve

demokrasi mücadelesinden vazgeç-

meyeceklerini ifade etti. 

Turan’›n da, eylemde ald›¤› dar-

beler nedeniyle burnunun k›r›ld›¤›

görülürken, aç›klaman›n ard›ndan

Adalet Bakanl›¤›’na faks çekildi. 

Öte yandan Ankara’n›n Dikmen

semtinde HÖC’lüler da¤›tt›lar› yüz-

lerce bildiriyle, yaflanan hukuksuz-

luklar›, sald›r›ry› teflhir ettiler.

Say›: 116 21HUKUK

Ülkemizde demokratik kesimler, Ankara’da yaflanan vahflete ve 87 in-

san›n tutuklanmas›na karfl› sessizli¤ini korurken, bu hukuksuzlu¤a maruz

kalan HÖC’lülere kardefl Yunan emekçilerinden destek geldi. 

Yunanistan Adliye Memurlar› Sendikas› (ODYE) ile ‹lkö¤retim Ö¤ret-

menleri Sendikas› (DOE) temsilcilerinden oluflan üç kiflilik bir heyet des-

tek için Türkiye’ye geldi. Çeflitli görüflmelerde bulunan heyet, 16 Temmuz

günü E¤itim-Sen ‹stanbul 3 No’lu fiube’de bir bas›n toplant›s› düzenledi. 

“Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi ‹stedikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›-

rak›ls›n” yaz›l› pankart›n as›ld›¤› aç›klamada ilk konuflmay› yapan HÖC

Temsilcisi Eyüp Bafl, demokrasinin olmad›¤›, ba¤›ms›zl›¤›n bulunmad›¤›

bir ülkede ba¤›ms›zl›k ve demokrasi talebini yinelemeye devam edecekle-

rini belirterek, ““kkeennddiissiinnee ddeevvrriimmcciiyyiimm,, ddeemmookkrraatt››mm,, yyuurrttsseevveerriimm ddii--

yyeenn hheerrkkeessii ffaaflfliizzmmee kkaarrflfl›› bbaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee ddeemmookkrraassii mmüüccaaddeelleessiinnii yyüükk--

sseellttmmeeyyee,, AAnnkkaarraa’’ddaa ttuuttuukkllaannaann 8877 aarrkkaaddaaflfl››mm››zz›› ssaahhiipplleennmmeeyyee ççaa¤¤››--

rr››yyoorruuzz”” diye konufltu.

Özgürlük mücadelesiyle dayan›flma için buraday›z
Ard›ndan söz alan, ODYE Temsilcisi Vasilis Bizmikis, “Özgürlük mü-

cadelesi veren arkadafllarla dayan›flmak amac›yla geldim” diye sözlerine

bafllad›. Tutuklamay›, “demokrasiye saplanm›fl bir b›çak” olarak nitelen-

diren Bizmikis’in ard›ndan konuflan DOE Temsilcisi Kostas Paplomatas

ise vahfli sald›r›y› protesto ettiklerini belirterek, “devlet güçleri bu sald›-

r›yla flu mesaj› vermek istemifllerdir, egemenler izin vermedikçe kimse ba-

¤›ms›zl›k ve demokrasi talebinde bulunamaz” dedi. Emperyalizmle iflbir-

li¤i yapanlardan, toplumsal muhalefet hareketlerini kana bulayanlardan

hiçbir fley beklenemeyece¤ini kaydeden Paplomatas, yoksullu¤un iflken-

cenin ve açl›¤›n kald›r›lmas›n›n ancak mücadeleyle olaca¤›n› ifade etti.

DOE ad›na gelen Sotiris Skorçiles de siyasi tutsaklara özgürlük talebi-

ni dile getirirken, “Ankara olay›n› tan›klar›ndan dinledik ve yap›lanlar

vahfletin uç noktaya vard›r›lmas›d›r” diye konufltu. Birlik, dayan›flma ve

kesintisiz mücadele vurgular› yapan Skorçiles, tan›k olduklar›n›, Yunanis-

tan’da en genifl kamuoyuna ulaflt›rmaya çal›flacaklar›n› söyledi. 

Son olarak söz alan E¤itim-Sen 3 No’lu fiube Baflkan› Dursun Y›ld›z,

polisin vahfli tutumunu protesto ettiklerini belirterek, “tutuklular serbest

b›rak›lmal›d›r” dedi. 

Yunan 
emekçilerden
HÖC’e destek



Geçen hafta seçim sonuçlar›n›

de¤erlendirdi¤imiz yaz›m›zda, ka-

zanan›n emperyalizm ve iflbirlikçi

oligarfli oldu¤unu kaydetmifltik.

AKP izledi¤i politikalarla, 4.5 y›ll›k

iktidar› ile bu kesimlerin de¤irmeni-

ne su tafl›m›fl, emperyalizme uflakl›k

hiç olmad›¤› kadar sorunsuz sür-

müfl, iflbirlikçi tekelci burjuvazi

“tek parti iktidar›n›n sa¤lad›¤› istik-

rar” ile kasalar›n› doldurmufltu. Em-

peryalizm ve oligarflinin seçim so-

nuçlar›ndan duydu¤u memnuniyete

dair bas›nda her gün bir haber yer

almaya devam ediyor. Rahmi Koç,

a¤›zlar› kulaklar›nda iktidar› över-

ken, burjuvalar›n, sosyetenin e¤len-

ce mekan› Reina'n›n sahibi Mehmet

Koçarslan, "RReeiinnaa''nn››nn mmüüflfltteerriilleerrii--

nniinn yyüüzzddee 9900''›› öözzeelllliikkllee eekkoonnoommii

ppoolliittiikkaallaarr››nn›› ççookk bbee¤¤eennddiikklleerriinnii

ssööyylleeddiikklleerrii AAKKPP''yyee ooyy vveerrddii.. Say›n

Erdo¤an'›, art›k merkezi temsil etti-

¤ine, buradaki müflterilerin tama-

m›na yak›n› ona oy verdi¤ine göre

Reina'ya bekliyoruz" sözleriyle,

AKP’nin temsil etti¤i s›n›fa bir bafl-

ka cepheden ›fl›k tutuyor. 

Soru flu: AKP emperyalizme, ifl-

birlikçi oligarfliye hizmet eden bir

parti olmas›na karfl›n, %47’lik oyu

nas›l ald›? Bu konuda yürütülen tar-

t›flmalarda, AKP cenah›, Genelkur-

may’›n 27 Nisan muht›ras›na tepki-

yi öne ç›kar›p mevzi kazanma sava-

fl› verirken, di¤er cenahta ise halka

k›zg›nl›k, CHP’nin baflar›s›zl›¤› öne

ç›kar›l›yor, “halk bir torba kömüre

sat›ld›” de¤erlendirmeleri yap›l›yor.

Oysa bu sonucun ortaya ç›kma-

s›nda birçok siyasi, ekonomik, kül-

türel, dini etken bulunuyor. 

EKONOM‹K EETKENLER

AKP’yi 2002’de iktidara tafl›yan

etkenlerin bafl›nda, 2001 krizinin

yaratt›¤› y›k›m vard›. Kriz sonras›

halk› daha da yoksullaflt›ran, “ke-

mer s›kmay›” dayatan IMF politika-

lar›, önceki iktidar taraf›ndan uygu-

land›. AKP’nin iktidar oldu¤u kon-

jonktürde, “ac› reçete”nin sa¤lad›¤›

görece istikrar›n meyveleri toplan-

maya baflland›. Tek bir sat›r› dahi

kendisine ait olmayan bir ekonomi

program› uygulayan ve IMF ile tam

bir uyum içinde çal›flan AKP, sade-

ce IMF’nin de¤il ayn› zamanda Av-

rupa Birli¤i ve Amerikan emperya-

lizminin de isteklerini harfiyen yeri-

ne getirerek onlar›n deste¤ini ald›. 

AKP’nin iktidar oldu¤u dönem,

ayn› zamanda dünya çap›nda büyük

bir likidite bollu¤unun yafland›¤›

süreç oldu. AKP yabanc› sermaye-

nin önündeki tüm engelleri kald›ra-

rak bunun bir k›sm›n› çekti. Bu du-

rum, ekonomide görece bir canl›l›k

yaratt›. Bu canl›l›k, emekçilere yan-

s›mayan, yoksullu¤u, iflsizli¤i azalt-

mayan bir canl›l›kt›, temelde s›cak

paraya dayan›yordu. ‘Bütçe disipli-

ni’ söylemiyle sosyal harcamalar

k›s›tlan›p, dolayl› vergiler yüzde

70’lere kadar yükseltilirken, özel-

lefltirmelerden büyük bir “gelir”

ak›fl› da sa¤lan›yordu. 

Ancak sa¤lanan yüksek büyüme

h›z› kitlelerde belli bir beklenti ya-

ratt›; bu büyümeden pay düflece¤i

umudu bilinçli flekilde sürekli ola-

rak körüklendi. 

Tüm bu izlenen ekonomi poli-

tika genifl halk kitlelerinin aleyhi-

neydi. Bu yöndeki elefltirilerin kar-

fl›s›na, enflasyonu düflürme,

ekonomik büyüme söylemi ile

ç›kan iktidar, yoksullar›n artan

hoflnutsuzlu¤unu da kömür, yi-

yecek, erzak da¤›t›mlar› ile ma-

nipüle etti. Bu, k›sa vadede tep-

kiyi nötralize etmekle kalmad›,

ayn› zamanda kitlelerde minnettar-

l›k duygusunu da körükledi. Sadece

seçim döneminde de¤il, öncesinde

de belediyeler arac›l›¤›yla yap›lan

bu yard›mlar, aldat›c› biçimde yok-

sullukla mücadelenin yerine geçiri-

lerek, yoksul halk›n daha da y›k›m›

demek olan ekonomi politikalar›n

uygulanmas›n› kolaylaflt›r›c› bir et-

ken haline getirildi. 

Burjuva kesimler aç›s›ndan za-

ten sorun yoktu, izlenen politikalar

onlar›n taleplerine denk düflüyordu.

Orta kesimlerse, körüklenen tüke-

tim-borçlanma-kredi kart› ç›lg›nl›¤›

ile, “istikrar” unsuruna daha da ba-

¤›ml› hale getirildiler. Bu kesimler

aç›s›ndan da, burjuvazi cephesinden

propaganda edilen “istikrar” söyle-

mi, kendi talepleri olarak ön plana

ç›kt›. AKP seçim propagandalar›nda

sürekli olarak iktidar olmazsa kriz

ç›kaca¤› söylemi ile bu kesimleri

korkuttu. “‹stikrar” ise, belirtti¤i-

miz üzere tamamen fliflme rakamla-

ra, s›cak para girifline dayan›yor, tü-

müyle konjonktürel bir durumu ifa-

de ediyordu; as›l olarak da tekelle-

rin sisteminin istikrar› anlam›na ge-

liyordu. Ancak bunun, devrimci,

demokratik muhalefetin etkisizli¤i

koflullar›nda genifl kitleler aç›s›ndan

bugünden görülmesi beklenemezdi. 

‹ktidar›n tar›m politikas› da, ürü-

nün hakk›n› vermemifl, tar›m tekel-

lerini sektörde egemen hale getir-

meye çal›flm›fl, köylüyü topraktan

koparm›fl, sadece 2005-2006 y›llar›

aras›nda 1 milyon 312 bin köylü ta-

r›m sektöründen ayr›lmak zorunda

kalm›flt›. Seçimler yaklaflt›¤›nda,

dört y›ld›r s›k›lan musluklar aç›ld›

ve kentlerde para, kömür, g›da da¤›-

t›m› fleklinde yans›yan seçim eko-

nomisi, a¤›rl›kl› olarak köylülü¤e

yönelik yo¤un flekilde uyguland›. 

IMF sözde buna karfl› ç›k›yor

görünse de, AKP’nin yeniden ikti-

dar›yla emperyalist tekellerin daha
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AKP’ye seçim 
kazand›ran 
etkenler

Emperyalizme ve oligarfliye
hizmet için “yola devam”

eden AKP yüzde 47’lik oyu;
siyasi, ekonomik, kültürel

birçok etkenin biraraya gel-
mesi ile ald›. Kitleler, alter-
natifsizli¤in ve yan›lt›c› pro-

pagandalar›n etkisiyle
AKP’ye yöneldi.



fazla kazanaca¤› gibi uzun vadeli

ç›karlar› aç›s›ndan örtülü onay ver-

di. Türkiye tarihinin en büyük mi-

tinglerini düzenleyen köylülere se-

çimin arifesinde para ak›t›ld›. 

Daha düne kadar köylüyü “asa-

lak” olarak nitelendiren iktidar, se-

çimin hemen öncesinde; do¤rudan

gelir deste¤i, mazot ve gübre deste-

¤i kapsam›nda 1.6 milyar YTL öde-

di. 2007 y›l› için tar›msal deste¤e

ayr›lan 5.3 YTL’nin 5 milyar› an›n-

da ödendi. Takvime göre sonbahar-

da 200 bine yak›n çay üreticisine

ödenecek olan 45 milyon YTL bu-

dama tazminat› seçim öncesi öden-

di. Tam üç y›l önce ödenmesi gere-

ken, dondan zarar gören f›nd›k üre-

ticisine ödeme de seçim öncesi ya-

p›ld›. Pamukta, bu¤dayda, ayçiçe-

¤inde ve daha pek çok üründe de

benzeri bir politika izlendi. Y›llarca

görülmeyen, taleplerine kulak veril-

meyen çiftçi seçim öncesi hat›rlan-

d›. Bu durum, “anl›k” bir memnuni-

yet yaratarak, daha bir y›l önce bu

iktidara en büyük tepkiyi gösteren

f›nd›k üreticisini de, Çukurova’n›n

pamuk üreticilerini de AKP’ye yö-

neltmekte önemli rol oynad›. 

Ancak hemen belirtmek gerekir

ki, paray› verdi köylünün oyunu al-

d› gibi basit bir yaklafl›mdan söz et-

miyoruz burada. Ekonomik olarak

verilen rüflvetlerin yan›s›ra köylülü-

¤ün birçok geri yanlar›na hitap et-

mekten de geri durmad› AKP. As›l

önemlisi ise, köylülü¤ün önünde

yönelebilece¤i baflka bir alternatif

bulunmuyordu. ‹ktidar, gerek iflçile-

re, memurlara, yoksul kesimlere yö-

nelik politikalar›nda, gerekse de

köylülü¤e yönelik politikalar›nda

karfl›s›nda güçlü bir muhalefetin

yoklu¤unda “alternatifsiz” olarak

ortaya ç›kmaktad›r. Burjuva muha-

lefeti “terör”, “milliyetçilik”, “laik-

lik” üzerinden muhalefetten baflka

hiçbir fley yapmad›, yoksullara,

köylülere ciddi hiçbir alternatif sun-

mad›, uygulanan ekonomi politika-

lar do¤ru dürüst elefltirilmedi bile.

Çünkü onlar›n da, IMF program›n›

uygulamaktan baflka hiçbir seçe-

nekleri yoktu. Köylüyü mazot fiyat-

lar›yla aldatacaklar›n› düflündüler

ve onlar›n yaflamlar›nda köklü de¤i-

flimler yaratacak hiçbir program,

proje ortaya koymad›lar. 

Sendikalar›n, odalar›n, genel

olarak devrimci, demokratik muha-

lefetin güçsüzlü¤ü, genifl kitlelerle

bütünleflememifl olmas›; uygulanan

politikalar›n teflhirini güçlefltiren en

önemli etken oldu¤u gibi, emekçile-

rin, köylülerin düzen partilerine ye-

deklenmesinin de önüne geçemedi. 

S‹YAS‹, KKÜLTÜREL

ETKENLER

AKP hakk›nda yarat›lan en ciddi

yan›lg›, demokratikleflme ve özelde

Kürt sorunu konusunda oldu. Yara-

t›lan hava, pompalanan propaganda

fluydu: Demokrasi isteyen, AKP’ye

oy vermeli, Genelkurmay’a, darbe-

cilere karfl› desteklenmelidir! Ordu-

nun 27 Nisan muht›ras›n›n etkisin-

den ancak bu bafll›kta k›smen söz

edilebilir. Muht›ra AKP’ye sahte bir

“demokrasiyi savunma” ç›k›fl› yap-

ma f›rsat› verdi, AKP de bu f›rsat›

iyi de¤erlendirdi. 

Faflist politikalar› uygulamakta,

Kürt sorununda zerrece fark› olma-

yan AKP, özelde AB süreci sayesin-

de tersi bir görüntü yaratmay› ba-

flard›. Ülkenin zenginliklerini per-

vas›zca peflkefl çekerken, ba¤›ml›l›k

iliflkilerini s›k›laflt›r›rken yüzüne

takt›¤› maske hep “demokrasi” ol-

du. Böylece, ba¤›ms›zl›k gibi bir

kayg›lar› olmayan Avrupa Birlikçi

ayd›nlar, liberal kesimler taraf›ndan

AKP, “demokrasi için tek alterna-

tif” olarak pazarland› ve genifl kitle-

lerin yan›lt›lmas› sa¤land›. 

Irkç›, milliyetçi propagandalarla

halk›n karfl›s›na ç›kanlar, korkuta-

rak oy almak isteyenler, eli kanl›

MHP ile CHP’nin koalisyonunu ›s›-

tanlar da, AKP’nin de¤irmenine su

tafl›d› ve hak ve özgürlük, demokra-

si beklentisi içinde olan kitlenin ya-

n›lg›lar›n› derinlefltiren ve AKP’ye

yönlendiren bir rol oynad›lar. 

Kürt sorunu özelinde de, Kürt

milliyetçili¤inin katk›s› ile, hak et-

medi¤i bir beklenti yarat›ld› ve

AKP, Kürt sorununu çözecek tek

güç olarak pazarland›. 

Burada AKP’nin demokratl›¤›n›

anlatacak de¤iliz, sadece seçim çare

de¤il diyen 87 kiflinin tutsakl›¤› bile

bunu anlatmaya yeter de artar bile.

Kürt sorununda ise, “kad›n, çocuk

demeden gere¤ini yapma” siyaseti

ile döktü¤ü kan, Diyarbak›r’›n so-

kaklar›nda halen kurumad›!

Öte yandan; toplumda belli bir

etki gücüne sahip olan hemen tüm

tarikatlar AKP üzerinde hemfikir ol-

mufl, güçlü destek sunmufllard›r.

AKP bir yandan “demokrasi”den

söz ederken, öte yandan feodal ya-

p›ya ve de¤erlere güçlü flekilde s›r-

t›n› yaslam›fl, bu de¤er ve inançlar›

istismar etmifltir. Bunlar›n bafl›nda

elbette din geliyor. Halk›n dini duy-

gular›, iktidar koltu¤unun kald›raç-

lar›ndan biri haline getirilirken, is-

tisnalar› d›fl›nda, islamc› kesimler,

talepleri karfl›lanmamas›na ra¤men,

pragmatist hesaplarla AKP’yi, yani

Amerikan ›l›ml› islam›n› destekle-

mekten geri durmam›fllard›r. 

Özellikle Kürt illerinde yaflanan

oy patlamas›nda, bir yandan

DTP’nin politikalar› ve iktidar› tefl-

hirden kaç›nan, beklenti yaratan tu-

tumu etkili olurken; öte yandan afli-

ret iliflkileri, tarikat fleyhleri gibi

feodal yap›lar önemli rol oynad›.

Bölgede öteden beri, di¤er düzen

partilerine göre dinci partiler her za-

man daha güçlü olmufltur. Dinsel

dogmalar, afliret ve tarikat ba¤lar›

oldukça güçlüdür. AKP bu gelene-

¤in temsilcisi olarak ortaya ç›km›fl

ve fleyhler, afliret liderleri denetim-

lerindeki kitleyi AKP’ye yönlendir-

mifltir. Yine a¤al›k yoksul köylülü-

¤ü denetleyen, yönlendiren bir yap›

olma özelli¤ini korumaktad›r. A¤a-

lar da ç›karlar› gere¤i, düzenlerini

korumak için AKP’den yana tutum

alm›fllard›r. Yoksullu¤un en katmer-

lisinin Kürt illerinde yaflanmas›na

karfl›n, halk›n ekonomik taleplerin-

den ve yard›mlardan çok, AKP’nin

bu tür feodal ba¤lar›n üzerinde yük-

seldi¤ini söylemek mümkündür. 

Büyük kentlerde de yine tarikat

ba¤lar› özellikle gecekondu mahal-

lelerinde önemli bir etken olmufltur.

Tam da burada, AKP’nin çal›fl-
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ma tarz›na de¤inmek gerekiyor. ‹s-

tanbul’dan örnek verelim. 

Her ilçenin yönetimi, aylar ön-

cesinden bafllayarak o ilçede çalma-

d›k kap› b›rakm›yor. Çal›nan her ka-

p›da, ellerinde bir formla “insani ve

siyasi” sorunlar› tespit ediliyor.

Kendi deyiflleri ile “çat›s› ak›yor

olabilir, yakaca¤› olmayabilir, has-

tal›¤› olabilir. Buna sahip ç›k›lmas›

gerekiyor.” Yine apartman›n, sem-

tin, sitelerin ortak sorunlar› neler,

tespit ediliyor. Bu sorunlar ellerinde

bulunan belediyeler arac›l›¤›yla çö-

zülüyor. Yine bu formlarla, özellik-

le 16-20 yafl aras›ndaki gençler isim

isim tespit ediliyor. ‹stanbul’da 1

milyona yak›n bu yafl grubundaki

gencin en az 600 binine ulaflma he-

defiyle hareket ediliyor. Seçim tari-

hinde bunlar›n 700 bininin seçmen

olaca¤› varsay›larak, üzerlerinde bi-

rebir çal›flma yürütülüyor. Öte yan-

dan gençlerle parti yöneticileri, ik-

tidar yanl›s› yazarlar, gazeteci, spor-

cu, sanatç› gibi kesimler “sohbet

toplant›lar›” düzenleniyor. Bu flekil-

de k›sa sürede yüzlerce toplant› ya-

p›l›yor. 

AKP ‹stanbul ‹l Baflkan› Meh-

met Müezzino¤lu, 2006 Nisan’›nda

Vatan Gazetesi’ne verdi¤i demeçte,

Tuzla’n›n ‹çmeler Mahallesi’ni ör-

nek veriyor. Bu yafl grubunda 640

gencin isimlerini tek tek tespit edip,

isimlerine yaz›lm›fl davetiyelerle

gençler bu tür toplant›lara ça¤r›l-

m›fllar. Sadece bu örnekte; planl›,

programl› çal›flma ve kitleye ulafl-

maktaki ›srar aç›kça görülmektedir.  

Sonuç olarak AKP halk›n dini

duygular›n› da kullanarak; emper-

yalizmin, iflbirlikçi tekeller ve a¤a-

lar›n, burjuva medyan›n güçlü des-

te¤ini arkas›na alarak kitleleri ya-

n›ltma araçlar›n› etkili flekilde kul-

lanm›fl ve sonuç alm›flt›r. 
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Özellikle iki konuda, AB üyeli¤i ve Kürt sorunu ko-

nusunda bizzat soldan (baflta ve özellikle de ÖDP refor-

mistleri ve Kürt milliyetçilerinden) kaynaklanan bir ya-

n›lma ve yan›ltma sürdü uzun süre... Demokratikleflme

konusunda AKP’nin “yyuukkaarr››ddaann ddeemmookkrraattiikk ddeevv--

rriimm”in mimar› oldu¤unu söylemeye kadar uzand› bu

yan›lma. Kürt sorunu özelinde ise, ““aassll››nnddaa AAKKPP KKüürrtt

ssoorruunnuu kkoonnuussuunnddaa bbiirrflfleeyylleerr yyaappmmaakk iissttiiyyoorr aammaa GGee--

nneellkkuurrmmaayy eennggeelliiyyoorr”” teorileri yap›ld›. 

Ve ancak flimdi sonuçtan daha ç›plak görülüyor ki,

bu teoriler, AKP’nin de¤irmenine su tafl›d›...

fiimdi soru flu; hâlâ AKP’nin de¤irmenine su tafl›n-

maya devam edilecek mi? Bu soruyu gerekli k›lacak

yaklafl›mlar hâlâ sürüyor çünkü. 

ANAP’tan AAKP’ye... Oligarflinin partilerinin

kitlelerin gözünü boyamakta mahir olduklar›na kuflku

yok. Özellikle iki parti, 1980’li y›llarda AANNAAPP, 2000’li

y›llarda da AAKKPP, bunu en yayg›n biçimde baflaranlar›n

bafl›nda geliyorlar. Peki neden bu ikisi? Bunlar›n “göz-

ba¤c›l›¤›”n›n bu kadar etkili olmas›n›n en önemli ne-

denlerinden biri, her ikisinin de “demokratikleflme” ko-

nusunda yaratt›klar› umutlar, baflvurduklar› manevralar

ve buna ba¤l› olarak da, ikisine de “sol”un çeflitli kesim-

lerinin, sol ayd›nlar›n özel misyonlar biçmesidir. 

Gerek ANAP’a, gerekse de AKP’ye yönelik yakla-

fl›mlardaki paralellikler dikkat çekicidir. ANAP’›n ilk

ortaya ç›kt›¤› dönemde, 1983’te, ona “sivilleflmenin”

partisi olarak bak›ld›. Bugün AKP’ye “Genelkurmay

muht›ras›na tav›r alan parti” olarak yüklenen misyon

neyse, ANAP’a yüklenen misyon da oydu: “Cuntaya

ra¤men seçimlere girip kazanan parti!”

ANAP iktidarlar›, esas olarak cuntan›n sivil devam›

olsa da, Özal, sonraki y›llarda baflvuraca¤› çok çeflitli

manevralarla bu imaj›n› sürdürebildi. 1990’da günde-

me getirdi¤i “PKK’lilere af” manevralar›, daha sonra

“federasyonu da tart›flabiliriz” söylemleri, flortla askeri

birlik denetleyerek “sivilleflme” demagojilerini sürdür-

mesi, “elektrifikasyon”da hamleler yapmas›, bu imaj›

oluflturan belli bafll› ekonomik, siyasi politikalar›yd›. 

ANAP ve AKP’yi birlefltiren bir baflka özellik, her

ikisinin de emperyalist tekellere ve iflbirlikçilerine en

çok ve s›n›rs›z hizmet eden partiler olmas›yd›. 

Özal dönemi gerçekten de elektri¤in, telefonun ala-

bildi¤ine yay›ld›¤›, yay›n alan›nda TRT tekelinin k›r›l-

d›¤› y›llard› ve bunlar›n hepsi, esas olarak kapitalizmin

gelifltirilmesi, tekellere yeni sömürü ve toplumsal yön-

lendirme-denetim imkanlar› kazand›r›lmas›na hizmet

ediyordu. Çok kanall› televizyonlara, telefon imkan›na

kavuflan kitleler bundan memnundu, tekeller de mem-

nundu... ‹flte bu “çift” tarafl› memnuniyet fleklindeki ya-

n›lt›c› görünüm, ANAP’›n baflar›s›n›n “kilit” noktas›yd›.

Ayn› AKP iktidar›nda oldu¤u gibi. AKP iktidar›nda da

tekeller her zamankinden çok daha büyük kazançlar el-

de ettiler. “Yiyorlar ama, ifl de yap›yorlar” deyimi,

ANAP döneminde üretilen ve AKP döneminde de kulla-

n›lan bir toplumsal yozlaflma söylemi olarak hâlâ sürü-

yor. Fakat belirtti¤imiz gibi yarat›lan “genel hava” için-

de yolsuzluklar›n da, uygulad›klar› bask›lar›n da gözler-

den gizlenebilmesinde, ANAP da, AKP de di¤er düzen

partilerinden “flansl›” oldular. 

fians›n bir yan› kuflkusuz emperyalistleri ve iflbirlik-

AKP Üzerine 
Yan›lmalar 

Yan›ltmalar!
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çi tekelci patronlar›n büyük deste¤idir. fians›n bir di¤er

aya¤›nda ise yukar›da sözünü etti¤imiz sol kesimlerin

oldu¤u aç›kt›r. 

ANAP ve AKP’ye yönelik bu yan›lg›lar›n kayna¤›n-

da tteekkeelllleerrddeenn ddeemmookkrraassii bbeekklleemmeekk vard›r.  

Sömürge tipi faflizmin oldu¤u, bu faflizmin sürekli

bir nitelik tafl›d›¤› ülkemizde, hemen her “demokratik-

leflme” hamlesinin faflist düzeni pekifltiren baflka ad›m-

larla dengelendi¤i tarih bilinmiyormuflças›na, bu parti-

lerin demokratikleflme manevralar›n›n üzerine adeta ba-

l›klama atland›. Hele flu AKP’nin “AB’ye uyum” yasa-

lar› konusunda reformist solda, küçük-burjuva ayd›nlar

içinde, yap›lmad›k övgü b›rak›lmad›. 

Bunlar›n hükmünün olmad›¤›, AKP’nin de demokra-

tikleflme derdinin olmad›¤› görüldü. fiemdinli’de görül-

dü. TCK, C‹K gibi faflist yasalar›n ç›kar›lmas›nda görül-

dü. 122 ölüme kadar ›srar edilen hapishaneler katliam›n-

da görüldü. Polise Yeni Yetki Yasas›’nda görüldü. 301.

Madde tart›flmalar›nda görüldü. Ermeni soyk›r›m› tart›fl-

mas›nda görüldü. Linç sald›r›lar› karfl›s›nda görüldü. 

Görüldü de, herkes gördü mü? fiüpheli. Çünkü AKP

konusunda içine düflülen yan›lg› hâlâ sürüyor.

Özellikle Kürt milliyetçi hareket cephesinden yap›-

lan tahliller, a¤›rl›kl› olarak hâlâ “AKP’ye ak›l verme”

üslubuyla sürdürülüyor ve hâlâ AAKKPP’’ddeenn bbeekklleennttiilleerr

dile getiriliyor. 

fiöyle deniyor: “AKP, yeni dönemde görece esnek ve

liberal bir hat üzerinde duracakt›r. Cumhurbaflkanl›¤›

seçiminde istedi¤i sonucu alabilirse -ki alacak gibi gö-

züküyor- AB ve demokratikleflme gibi temel gündem ve

sorunlara dönüfl yapabilir. 12 Eylül anayasas›n› reviz-

yondan geçirebilir.” (Delil Karakoçan, ozgurgun-

dem.net)... 

Gerçekten yapabilir mi?

“Liberal esnek hat” gibi, ancak burjuva politika için-

de kullan›labilecek kavramlar üzerinde durmaya bile

gerek duymuyoruz. Ama AKP; yukar›daki al›nt›da iddia

edildi¤i gibi, ddeemmookkrraattiikklleeflflmmeeyyee ddöönnüüflfl yapabilir mi?

12 Eylül Anayasas›’n› demokratik bir revizyondan geçi-

rebilir mi?.. Bunlar› yapabilir demek, AKP’yi geçen 4,5

y›la ra¤men tan›yamam›fls›n›z demektir.    

“Kürtler baraj(lar)› aflt›!” bafll›kl› yaz›s›nda ddeevvaamm

eeddiiyyoorr yazar. AKP’nin Kürt sorununu “çözebilece¤i”,

çözerse iktidar›n› pekifltirece¤i söyleniyor mesela: 

“AKP'yi gerçek anlamda baflar›l› k›lacak, iktidar›n›

pekifltirecek tek fley, Anayasal de¤iflim, AB sürecinin ifl-

letilmesi ve gerekli uyum yasalar›n›n ç›kar›larak pratik-

lefltirilmesi ve Kürt sorununun demokratik çözümüdür.

AKP, yeni hükümet döneminde bu alanda ciddi ad›mlar

att›¤›, tutarl› bir politika izledi¤i taktirde iktidar›n› pe-

kifltirecektir.”

AKP’ye ak›l vermek, ona “baflar›n›n” yolunu göste-

mek, ilericilerin, demokratlar›n vazifesi olmad›¤› gibi,

Kürt sorununun demokratik çözümünü sa¤layabilece¤i-

ni söylemek de bir aymazl›kt›r. 

Tar›k Ziya Ekinci, Radikal-2’deki yaz›s›nda diyor ki;

“AKP’ye bu deste¤in süreklilik kazanmas›, ancak,

AKP'nin ›rkç›, floven-milliyetçi politikalar›n bask›s›ndan

kurtularak Do¤u ve Güneydo¤u'da halk yarar›na do¤ru

politikalar gelifltirip uygulamas›yla mümkündür.”

Peki AKP’nin bunu yapmas› mümkün müdür? Bu-

nun ihtimal dahilinde oldu¤unu söylemek, AKP’yi güç-

lendirmek de¤il midir peki?

Yan›lg›y› ssürdürmenin ffaturas› ddaha

da aa¤›r olacakt›r! AKP’ye yönelik yarat›lan bek-

lentilerin sonuçlar›ndan biri, AKP’nin Kürt halk› nez-

dinde de oylar›n› art›rm›fl olmas›d›r. O halde beklentiyi

sürdürmek, kimin ifline yarayacak?

AKP döneminde o kadar AB’ye uyum yasas› ç›kar›l-

d›. Peki aç›lan bunca dava düflünce özgürlü¤ündeki s›-

n›rs›z genifllemenin(!) sonucu mu? “Seçim çare de¤il”

diyen 87 kifli tutukland›; bu daha önceki hiçbir iktidar

döneminde olan bir fley de¤ildi. Bu mu demokratiklefl-

me?.. Bu mu sorunlar›n çözümü? AKP’yi “Türkiye’yi

demokratikleflme yolunda ilerletti¤i için destekliyorum”

diyenlerin buna bir cevab› var m›?

Mehmet Altanlar’›n buna bir cevab› var: Onlara göre

bunlar önemli de¤il, onlara göre “Demokrasi T›rman›-

yor!” (Altan’›n seçim de¤erlendirmesi yaz›s›n›n bafll›¤›. 

Onlara göre, “Bu seçim bir referandumdu. Demok-

rasiyle askeri vesayet aras›nda... Türkiye, Gümrük Bir-

li¤i’nden beri modernlefliyor. ... Türk halk›, demokratik

modernleflmeden yana tav›r ald›.”

Sosyalist, devrimci, demokrat, yurtsever olma iddi-

as›ndakiler, Mehmet Altanlar’›n zihniyetinden, politika-

s›ndan kopmal›d›rlar. Altanlar’la ayn› fleyler söylendi¤i,

ayn› flekilde düflünüldü¤ü sürece, orada halk›n ç›karlar›-

n›n savunulmas›n›n sözkonusu olamayaca¤› bilinmelidir.

AKP iktidar›n› bafl›ndan bu yana ›srarla uyard›k.

Irak’›n iflgalinde, Kürt sorununda AKP’yi hedef alma-

yanlar›n politikas›ndaki isabetsizli¤i ve icazetçili¤i elefl-

tirip bundan vazgeçilmesi ça¤r›s› yapt›k. ÖDP ve Kürt

milliyetçi reformizmi AKP’yi kay›rmaya ve AKP’ye

yönelik beklentiler yaratmaya devam etti. Bugünkü so-

nuçta onlar›n da pay› var. Ama daha önemlisi, art›k gör-

mek zorundalar ki, AKP’den beklentiler üzerine politi-

ka yapmak, kendi alt›n› oymakt›r. 

TTuurrgguutt ÖÖzzaall,, SSüülleeyymmaann DDeemmiirreell,,
TTaayyyyiipp EErrddoo¤¤aann; Kimi sol ayd›nlar,
üçünde de “demokratl›k!” keflfettiler. 
Bu keflif Türkiye solunun en “talihsiz”
keflfiydi kuflkusuz. Çünkü ad› geçen üç
politikac› da, emperyalizmin ülkemizdeki en sa-
d›k hizmetkarlar›yd›lar. Bunu görmemek için
kör olmak gerekirdi. Ve küçük-burjuva ayd›nla-
r›n, reformist solun baz› kesimleri, birkaç de-
meçle, küçük-burjuvaziye sa¤lanan birkaç statü-
koyla körleflmiflti... 



Sevgili Yürüyüfl okurlar›,

merhaba. Seçim sonuçlar› yo¤un

olarak tart›fl›lmaya devam edili-

yor. Yorumlar do¤al olarak muh-

telif. Ama bunlardan ikisi özel-

likle dikkat çekiyor. Bunlardan

birincisi, AKP’ye oy veren kitle-

ler nezdinde sürdürülen “halk

ya¤c›l›¤›” diye özetleyebilece¤i-

miz tav›r, ikincisi ise “halka k›z-

g›nl›k” olarak adland›rabilece¤imiz

tav›rd›r. Halk›

övende de, halka

k›zanda da halk

gerçe¤inin bilimsel

tarifini, analizini

görmek mümkün

de¤il elbette. ‹kisi

de iiddeeaalliisstt ve ssuubb--

jjeekkttiiff yaklafl›mlar-

d›r. Yar›n geliflmeler biraz farkl›

seyretti¤inde, bugün övenler söv-

meye, sövenler ise övmeye bafllar.

Burjuva politika tarz› ve burjuvazi-

nin bak›fl aç›s›ndan bu bir yerde

“normal”dir de. Fakat ne yaz›k ki,

ayd›nlar aras›nda, çeflitli sol kesim-

leri aras›nda da yer yer bu iiddeeaalliisstt

ve ssuubbjjeekkttiiff yaklafl›m›n örneklerine

rastlamak mümkün. 

Sorunu iki bölüm halinde ele

alal›m diyorum. Birincisi burjuvazi-

nin ve burjuva ayd›nlar›n halka, kit-

lelere bak›fl aç›s›n›, ikinci olarak da

solun çeflitli kesimlerinin kitleler

karfl›s›ndaki yaklafl›m›n› ele alal›m. 

Konunun teorik, politik boyutla-

r›n› ele alaca¤›z. Ama önce flu so-

mut örnekler üzerinde biraz dural›m

ne dersiniz. Evet Özlem, bunlar› to-

parl›yordun gördü¤üm kadar›yla.

fiöyle en az›ndan çarp›c› olanlar›

aktararak bafllayal›m.  

ÖÖzzlleemm:: Do¤an Holding’in ga-

zetelerinden Hürriyet’te Bekir Cofl-

kun’un yaz›lar›ndan görmüflsünüz-

dür belki; ““ggööbbee¤¤iinnii kkaaflfl››yyaann

aaddaamm”” diye ifade ediyor halk›n bir

kesimini. Ayd›nlar›n, burjuva elitle-

rin, patronlar›n, a¤alar›n halka reva

gördü¤ü tan›mlar saymakla bitmez

asl›nda. Halka, yüzy›llarca bbaalldd››rr››

çç››ppllaakkllaarr denmifltir. O ““ rreeaayyaa””d›r.

Halka üsten bakman›n tipik temsil-

cileri halk y›¤›nlar›n› yayg›n olarak

““aayyaakk ttaakk››mm››”” olarak adland›rm›fl-

lard›r. Bir ‘devlet büyü¤üne’ göre

yoksul halk ““kkaarraa kkaallaabbaall››kk--

llaarr””d›r. CHP’liler, DP iktidara gel-

di¤inde DP’yi destekleyenleri ““HHaa--

ssoollaarr MMeemmoollaarr”” diye adland›rm›fl-

lard›. Metin Toker gibi kimileri,

hofllar›na gitmeyen düflünce ve de-

¤erleri savunan halk› ““ffaassaaffiissoo vvaa--

ttaannddaaflflllaarr”” olarak tan›mlam›fl. 

Bu ayd›n ukalal›¤›, kitlelerin

davran›fllar›n› anlamaktan ve yo-

rumlamaktan uzak bilimsellik d›fl›

tan›mlar, bu seçimlerin ertesinde de

gazete sayfalar›nda, televizyon ek-

ranlar›nda boy vermekte gecikmedi. 

Hepsini aktarmak zor, hem de

gereksiz. Ama birkaç›n› aktaray›m. 

“Demek ki halk›n hiçbir sorunu

yokmufl...” (Özdemir ‹nce, Hürri-

yet, 25 Temmuz)

Cumhuriyet’ten Cüneyt Arcayü-

rek flöyle yazm›flt›: “Yolsuzluktan

yoksulluktan yak›narak partilerin,

gazetelerin kap›lar›n› sürekli afl›n-

d›ranlar›n, bundan böyle yolsuzluk-

tan, hele yoksulluktan söz etmeye

haklar› yok.”  (24 Temmuz)

K›zm›fl, o kadar ki, kimsenin,

halk›n, art›k yoksulluktan flikayet

etmeye hakk› olmad›¤› sonucuna

ulaflm›fl. Devam edelim. 

Suçlu olarak “halk›” görmenin

en çarp›c› örneklerinden biri de,

CHP yönetiminden Onur Öymen’in

aç›klamas›yd›: “ Bu iflte mantıkla

açıklanamayacak bir fley var” di-

yordu Öymen. Tercüme edersek,

halka aakk››llss››zz mmaanntt››kkss››zz diyordu

k›sacas›. 

Hasan Pulur, halka k›zg›nl›-

¤›n› “bravo aziz milletime” diye

ifade etmiflti. Bekir Coflkun ise

“göbe¤ini kafl›yan adam mutlu”

diye yazd›. Emin Çölaflan “de-

mek ki insanlar durumdan, gi-

diflten memnunmufl” diye yazd›

sitemkâr bir flekilde.  

Bu cümlelerde

görülen, halka si-

tem, halka k›z-

g›nl›k, halk› afla-

¤›lamad›r. Ama

daha önemlisi,

halka yönelik bu

tür k›zg›n, sitem-

kâr yaz›lar›n ço¤unun ““aarrtt››kk yyookk--

ssuulllluu¤¤aa ddaa zzuullmmee ddee mmüüssttaahhaakkss››--

nn››zz...... AArrtt››kk flfliikkaayyeett eettmmeeyyee hhaakkkk››nn››zz

yyookk”” diye özetleyebilece¤imiz bir

tav›rla sonuçland›r›lmas›yd›. Bu

noktada art›k k›zg›nl›k, sitem, adeta

halka karfl› “intikamc›” bir muhteva

kazan›yordu. Bir ülkenin ayd›nlar›-

n›n halk›na karfl› nas›l düflmanlafla-

bildi¤inin tipik bir örne¤i var karfl›-

m›zda. 

MMaazzlluumm:: Ayd›nlar›n halka

karfl› bu yaklafl›m›n›n temelinde ya-

tan birden fazla olgu var. Ayd›n›n

kendi halk›na güvensizleflmifl olma-

s›, ayd›n›n kendi halk›na yabanc›-

laflmas›, ayd›n olmay› yanl›fl kavra-

malar›, burjuvazinin ideolojik hego-

manyas› alt›nda olmalar›na kadar

s›ralayabiliriz bu olgular›. Bunlar›

ele alaca¤›z ama halka k›zan bu

yaklafl›mlar o kadar rahats›z edici

boyutlara ulaflt› ki, ayd›nlar aras›n-

dan da bunlara cevap olarak çeflitli

itirazlar yükseldi. Bunlardan iki ör-

nek dikkat çekiciydi, onlar› aktar-

m›fl olay›m ben de sohbetimizin ba-

fl›nda. 

Halka k›zan CHP yöneticilerine

karfl› Zülfü Livaneli, Anadolu bilge-

lerinden Hasan Dede’ye ait oldu¤u-

nu belirtti¤i flu dörtlükle cevap ver-

miflti:

“Adem vard›r cismi semiz

Abdest al›r olmaz temiz
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Hayat›n

‹çindeki 
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Halka k›zanlar, burjuva
ideolojisiyle düflünenlerdir!



Halk› suçlamak nemiz

Bilcümle vebal bizdedir. ”

Daha eskilerden aktar›lan bir ör-

nek daha vard›. Yakup Kadri Kara-

osmano¤lu, Yaban adl› roman›nda

halktan flikayet eden münevverlere

bak›n ne diyor:

"Anadolu halk›n›n bir ruhu var-

d›, nüfuz edemedin. Bir kafas› var-

d›; ayd›nlatamad›n. Bir vücudu var-

d›; besleyemedin. Üstünde yaflad›¤›

bir toprak vard›! ‹flletemedin. Onu,

hayvani duygular›n, cehaletin, yok-

sullu¤un ve k›tl›¤›n elinde b›rakt›n.

O, kat› toprakla kuru gö¤ün aras›n-

da bir yabani ot gibi bitti. fiimdi

elinde orak, buraya hasada gelmifl-

sin. Ne ektin ki, ne biçeceksin? Bu

›s›rganlar›, bu kuru dikenleri mi?

Tabii ayaklar›na batacak. ‹flte, her

yan›n yar›lm›fl bir halde kan›yor ve

sen ac›dan yüzünü buruflturuyor-

sun. Öfkeden yumruklar›n› s›k›yor-

sun. Sana ›st›rap veren bu fley, senin

kendi eserindir, senin kendi eserin-

dir."

KKeemmaall:: Güzel. Ne ektin ki, ne

biçeceksin? Meselemizin özeti bel-

ki de burada. Mesele, k›zmak veya

övmek meselesi de¤il. Zaten k›z-

mak da, övmek de neticede bir s›-

n›fsal tavr›n, bir ideolojik yaklafl›-

m›n sonucunda ortaya ç›kan tav›r-

lard›r. Halk›n flu veya bu konuda or-

taya koydu¤u tav›rlar, onun içinde

bulundu¤u ekonomik, siyasi, sos-

yal, kültürel koflullardan kopar›la-

rak ele al›namaz. Bunlardan kopuk

olarak oluflmufl bir bilinçten, düflün-

ceden, politik tav›rdan sözedilemez.

Bunun d›fl›nda bir tablo resmetmeye

çal›flmak, idealizmdir. Ki bugün se-

çim sonuçlar›n›n de¤erlendirilme-

sinde a¤›rl›kl› olarak görülen de bu-

dur. Bu flekillenme, sadece bugünün

de de¤il, ony›llar›n sonucudur.  

Hiç kuflku yok ki, bugünkü bul-

gur, kömür da¤›t›mlar› da, 25 y›l

önce din dersinin zorunlu hale geti-

rilmesi de, farkl› milliyetten, farkl›

inançtan, farkl› düflünceden olma-

n›n adeta bir “suçluluk” gibi alg›-

lanmas›n› sa¤layan ee¤¤iittiimm sistemi

de, halk› kkeennddiinnee vvee kkeennddii çç››kkaarrllaa--

rr››nnaa yyaabbaanncc››llaaflfltt››rrmmaakk için uygu-

lanmaktayd›. Kendi ç›karlar›na ya-

banc›laflan bir halk›n, gerçekte ken-

disini ezen, sömüren kesimlerin ye-

de¤ine düflmesinde de flafl›lacak bir

fley yoktur.

Politika sanat›, bir yerde kitlele-

ri kazanma sanat›d›r. Bunun çok çe-

flitli yollar› olsa da, temelde tüm bu

yollar ikiye ayr›l›r. Bunlardan birin-

cisi, burjuvazininki, di¤eri sosyalist

politikan›n yoludur. Sosyalistler,

kitlelerin tarihi rollerini oynamas›n›

sa¤lamaya çal›fl›rken, burjuvazi onu

sadece kendi düzenini meflrulaflt›r-

man›n bir manivelas› yapmaya çal›-

fl›p, tarihsel rolünden uzaklaflt›r›r.

Bunu yaparken halka methiyeler de

düzen burjuvazi, esas olarak, ide-

olojik ve kültürel aç›dan halk› kü-

çümseyen, afla¤›layan bir bak›fl aç›-

s›na sahiptir. fiöyle de özetleyebili-

riz: Burjuvazi, politik olarak halk›n

oylar›na muhtaç oldu¤u için onu

överken, ideolojik olarak ondan tik-

sinir, onu hor görür.    

MMaazzlluumm:: Evet, sohbetimizin

konu bafll›¤› “halka bak›fl”t›. Halka

bak›fl meselesi, tamamen s›n›fsald›r.

Dolay›s›yla da burjuva ve sosyalist

olarak iki farkl› bak›fl aç›s› vard›r.

Biraz önce de kavram olarak de¤i-

nildi¤i gibi bak›fl aç›lar›ndaki bu

farkl›l›k, esas olarak iiddeeaalliizzmmllee ttaa--

rriihhsseell mmaatteerryyaalliizzmm aras›ndaki

farkt›r. 

Felsefe, uzun zamanlar tarihte

bireyin ve kitlelerin rolünü tart›fl-

m›flt›r. Hemen her dönem egemen

s›n›flar›n felsefesi

olan idealist felsefe, asl›nda tarihi,

büyük adamlar›n yapt›¤›n› söyler.

‹dealizme göre, ayd›nlar, büyük as-

kerler, büyük politikac›lar flekillen-

dirmifltir tarihi. Buna karfl›l›k, ilk

kez tarihsel materyalizm ortaya

koymufltur ki, tarih, kitlelerin eseri-

dir. Tarihsel materyalizm “tarihte

bireyin rolü”nü yads›maz elbette,

ama bunun verili koflullar içinde, ta-

rihin ve toplumun yasalar› kavran-

d›¤› ölçüde, tarihi h›zland›rmaktan

ibaret bir rol oldu¤unu, esas olarak

tarihi kitlelerin yapt›¤›n› tespit eder. 

‹dealist bak›fl aç›s›na göre, ay-

d›nlar›n, devlet adamlar›n›n, komu-

tanlar›n, politikac›lar›n yan›nda kit-

lelerin ne sözü, ne hükmü olabilir

ki? Onlar neyi bilebilir ki? 

ÖÖzzlleemm:: Demokrasinin ilk uy-

gulan›fl›ndan itibaren yap›lagelen

“kimlerin oy hakk›na sahip olabile-

ce¤i” tart›flmas› da bu idealist bak›fl

aç›s›n›n tezahürü olarak görülebilir

de¤il mi? 

Köleci dönemin demokrasisinde

bu anlamda kölenin oy hakk› yoktu.

Sonra gele gele “bir iflçiyle bir dok-

tor, bir kap›c›yla bir mühendis eflit

oy hakk›na sahip olmal› m›?” tart›fl-

mas›na gelindi. 

Asl›nda flu veya bu seçim sonu-

cundan hareketle halka k›zan, halk›

f›rçalamamak için kendini zor tuttu-

¤u belli olan tüm “ayd›n”lar›n bu

tart›flmada, halka oy hakk› verilme-

mesinden yana olduklar›, zihniyet-

lerinin bu oldu¤u aç›k bence. Veya

mesela bunlar içinden diyordur ki,

benim yüz oy hakk›ma karfl›l›k, bu

bald›r› ç›plaklar›n bir oy hakk› ol-

mal›! 

KKeemmaall:: Bir ayd›n, halka inan-

d›¤›, halka güvendi¤i ve halk›n›

sevdi¤i ölçüde ayd›n olur. Ayn› fley,

sosyalistler için de geçerlidir. 

Sosyalist, hiçbir koflulda ve ge-

rekçe ne olursa olsun halka k›zmaz.

Halka küsmez. Halk› afla¤›lamak,

hakaret etmek ise onun ideolojisine,

kültürüne tamamen yabanc›d›r. Sos-

yalist mesela bu ülkede “kitleler”

12 Eylül Faflist Cuntas›’n›n anaya-

sas›n› yüzde 90 küsürlük bir oranla
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onaylad›¤›nda da halka k›zmaz ve

küsmez. Bu sonucu ortaya ç›karan

sebeplerin bilimsel tahlilini yapar

sosyalist. Bunlardan hareketle ken-

di halk›n›n zay›f ve zaafl› yanlar›n›

tespit eder. Bu zay›f ve zaafl› yanla-

r›n hangi ekonomik, siyasi, kültürel

politikalar sonucunda oluflturuldu-

¤unu tespit eder ve mücadelesini,

propagandas›n› o do¤rultuda flekil-

lendirir. Ve fakat, cuntalar›n anaya-

sas›n› onaylayan, her seçimde dü-

zen partilerine oy veren kitlelerin de

önünde sonunda gerçekleri görece-

¤ine, düzenden kopup devrim yolu-

nu seçece¤ine inan›r ve güvenir.

Bu kimilerinin sand›¤› gibi, bofl

veya temelsiz veya “eski kal›plarda

kalm›fl” bir inanç de¤ildir. Nesnel

temeli vard›r. Tarihsel olarak kan›t-

lar› vard›r. Dolay›s›yla flunu belirte-

lim ki; e¤er biri, halka k›z›yorsa,

onun kalemine, beynine yön veren

tarihsel materyalizm de¤il, idea-

lizmdir. E¤er biri, halka küsüyorsa,

halk› afla¤›l›yorsa, onun zihnine ha-

kim olan sosyalist de¤il, burjuva

ideolojisidir. 

ÖÖzzlleemm:: Biraz önce, burjuva

bas›ndaki köfle yazarlar›ndan ve

CHP yöneticilerinden örnekler ak-

tard›k ço¤unlukla. Fakat Kemal ar-

kadafl›n da baflta belirtti¤i gibi, bu-

nun solda örnekleri de var. Mesela

konuya iliflkin araflt›rmalar›mda gö-

züme çarpan birini aktaray›m he-

men. Örnek Yalç›n Küçük’ten. Za-

man, yine bir seçim y›l› olan

1997’den. Diyor ki:

““ll MMaayy››ss''ttaa (1977 l May›s kaste-

diyor) TTaakkssiimm MMeeyyddaann››''nnaa bbeeflfl yyüüzz--

bbiinn kkiiflflii ttooppllaann››yyoorr.. SSeeççiimmddee bbiizziimm

lliisstteemmiizz bbeeflfl bbiinn aall››yyoorr.. ÇÇookk üüzzüüll--

ddüümm,, aannccaakk hhiiççbbiirr zzaammaann kkeennddiimmii

eekkssiikkllii ggöörrmmeeddiimm.. EEkkssiikkllii,, bbiizzee ooyy

vveerrmmeeyyeenn kkiittlleelleerrddii.."" (Bilim ve

Edebiyat, syf.8)

MMaazzlluumm:: Evet, ayd›n›n halka

tepeden bak›fl›n› oldukça çarp›c› bir

flekilde özetliyor bu al›nt›. Madem

geçmifle döndük, ben de bir önceki

seçim döneminden baz› hat›rlatma-

lar yapay›m. fiu aç›dan iyi olacak bu

hat›rlatmalar da burada ele ald›¤›-

m›z yaklafl›mlar, sadece bu döneme

özgü de¤il, hemen her dönem bu

yaklafl›mlar az veya çok ç›k›yor

karfl›m›za. Ve burada dikkat çekil-

mesi gereken bir di¤er nokta; bu,

kendini dev aynas›nda gören ayd›-

n›n yaklafl›m› deyip geçemeyiz.

Çünkü, ayd›nlardan bafllay›p sola

da sirayet ederek yay›lan, kan›ksan-

maya bafllanan bu anlay›fl, temelde

hhaallkkaa iinnaannççss››zzll››¤¤›› vvee ggüüvveennssiizzllii¤¤ii

besliyor. Seçim atmosferinde nor-

mal, masum gibi görünen bu tür

tahlilleri profesörlerin veya anl›

flanl› “solcu” yazarlar›n yapmas›,

onlar›n olumsuz etkisini art›r›-

yor. Bu nedenle, bu tür yaklafl›mlar›

hafife almamal›y›z kesinlikle. Bu

yaklafl›mlara karfl› ideolojik, politik

sert darbeler vurmal›y›z. 

Evet, hat›rlatmalar yapacakt›k. 

Bugün AKP’nin kazanmas› kar-

fl›s›nda reformist, revizyonist solda-

ki, ayd›nlardaki “tepki”ler neyse,

MHP ve DSP’nin flafl›rt›c› yüksek-

likte oy ald›¤› 1999 seçimlerinde de

öyleydi. “Milliyetçilik”, “flove-

nizm” yükselerek ç›km›flt› sand›k-

tan. fiimdi günlük konuflmalarda

“herkes islamc› m› oldu?” denilme-

si gibi, o zaman da “herkesin faflist

mi oldu¤u?” safsatalar› üzerine tar-

t›fl›l›yordu.  

Bak›n o zaman, soldan, Kürt

milliyetçi ayd›nlardan biri flöyle

yazm›flt› mesela:

"Al›n Size Halk"

"- Peki halk›m›z nerede abi?

"- Halk›m›z kal-

mad› abi.

"- Niye?

"- Hepsi bozkurt oldu...

"- Hepsi mi?

"- Hepsi say›l›r..." (Umur Hozat-

l›)

Halk› afla¤›laman›n, halka gü-

vensizli¤in ve inançs›zl›¤›n ayd›n

ukalal›¤›yla birleflti¤inde nas›l bir

sonuç ortaya ç›kard›¤›n› daha somut

görmek için yaz›n›n devam›ndan bir

bölümü daha aktarmakta yarar var:

“... benim anlayamad›¤›m bir

fley var. 'Halka uzanan eller k›r›la-

cak' diyenler hala kimi 'halk' belli-

yor?

"- Valla bilmiyorum abi, vard›r

bir bildikleri...

"- Nas›l yani?

"-Belki hayallerinde yaflat›yor-

lard›r halk›...

"- Sanal m› yani?

"- Olabilir abi, niye olmas›n.

Y›llard›r sanal halkla yaflad›klar›

ç›kmad› m› ortaya...

"- Nas›l ç›kt›?

"- Sand›ktan ç›kt› abi..."

ÖÖzzlleemm:: Bunlar› büyük ihtimal-

le okumufluzdur o zaman. Ama in-

san unutuyor bazen, tekrar hat›rla-

mak iyi oluyor. fiu yaklafl›ma bak›n.

Bu sat›rlar› yazabilenler, halka gü-

venir mi, halk için bedeller öder mi?

Bir ayd›n olarak rolünü nas›l yerine

getirecek bu bak›fl aç›s›na sahip

olanlar. Nas›l ›srarla halk› ayd›nlat-

maya çal›flacak? 

MMaazzlluumm:: Bir örnek daha akta-

ray›m istersen. Özellikle sözünü et-

ti¤im ‘99 seçimleri ertesinde Kürt

milliyetçi bas›nda hakim hava

“Türk halk›”n›n elefltirisiydi. Türk

halk›na yöneltilen sitemlerden bi-

rinde flöyle deniyordu: 

"... Cumhuriyet tarihi boyunca

sa¤ siyasal partilere tek tarafl›, pla-

tonik bir aflkla ba¤l› kalan ve o 'kor-

kunç ve mübarek elleriyle' sand›kla-

ra koflan 'halk›m›za' ne demeli?"

Evet ne demeli? AKP’ye “bölge-

deki” flehirlerde yüzde 40’lar düze-

yinde oy veren halk›m›za ne diyece-

¤iz? Kürt milliyetçi yazar gibi kü-
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çümseme sat›rlar› yazmayaca¤›z.

Çünkü sosyalistler ttaarriihhii ggeerrççeekkllii¤¤ii

iiççiinnddee,, bbiilliimmsseell ööllççüülleerrllee bakarlar.

Mücadele uzun solukludur. Kitlele-

ri kazanma kavgas› ony›llar, yüzy›l-

lar boyu sürer. ‹ktidar eell vvee nniitteelliikk

ddee¤¤iiflflttiirriinncceeyyee kadar kesin bir so-

nuç da yoktur. Bir dönem devrimci-

leflme öne ç›kar, bir baflka dönem is-

lamc›laflma... Devrim saflar›na ak›-

fl›n yafland›¤› dönemler de olur, flo-

venizmin kitleselleflti¤i dönemler

de... Bu dönemler birbirini de izle-

yebilir. Burada mesele, asla umut-

suzlu¤a, güvensizli¤e kap›lmamak-

t›r. Kitleleri kazanma kavgas›ndan

vazgeçmemektir. Kendili¤inden so-

nuçlar beklememektir. Yap›lmas›

gereken, neyin, niye yükseldi¤ini

do¤ru tahlil ederek, sürece o nokta-

dan müdahale etmektir.  

Esas›nda, mesela 1977 seçimle-

riyle 1999 seçimlerinin, 1999 se-

çimleriyle 2007 seçimlerinin karfl›-

laflt›r›lmas› bile, bize seçimlerin

konjonktürel sonuçlar› üzerine “kit-

lelerin faflist, islamc› oldu¤u, sa¤c›-

laflt›¤› veya solculaflt›¤›” ve benzeri

genellemelere gitmemek gerekti¤ini

gösterir. Dergimizde geçen hafta

yeralan seçim de¤erlendirmesinde

de belirtildi¤i gibi, zaten seçimlerin

halk›n iradesinin tam bir tecellisi

olarak görülemeyece¤ini de hiç

gözden ›rak tutmamak gerekir. 

ÖÖzzlleemm:: San›r›m bu nokta özel-

likle önemli. Çünkü flu ara çok yo-

¤un bir flekilde ifllenen fley, ““hhaallkk››nn

iirraaddeessii oorrttaayyaa çç››kkmm››flfltt››rr,, hheerrkkeess

hhaallkk››nn iirraaddeessiinnee ssaayygg›› ggöösstteerrmmeellii--

ddiirr”” söylemidir. 

KKeemmaall:: Evet, literatürümüzde

buna “kitle kuyrukçulu¤u” da diyo-

ruz. Kitlelerin geri e¤ilimleri önün-

de biat etmek, kitlelerin iradesine

sayg› duymak de¤il, aksine, kitlele-

re o geri e¤ilimleri empoze eden

güç olan burjuvazi önünde sayg›

durufluna geçmektir. 

Marksist-Leninist literatürde bu-

nun klasik bir örne¤i vard›r. Kitlele-

rin emperyalist savafl› desteklemeye

“ikna” edildi¤i bir durumda ne ya-

paca¤›z mesela? Kitlelerin bu e¤ili-

mine de sayg› m› duyaca¤›z?

1. Emperyalist Paylafl›m Savafl›

döneminde Kautsky ile Lenin ara-

s›nda bu tart›flma yap›lm›flt›. Hat›r-

layacaks›n›z, daha önce de sohbet-

lerimizde de¤inmifltik. 

Hat›rlarsan›z, Kautsky ve yan-

dafllar›, “halk, savafl› destekliyor”

gerekçesiyle emperyalist savafl›n

desteklenmesini savunuyorlard›. Bu

tav›rlar›n› hakl› göstermek için de

“aldat›lan halk ço¤unlu¤unun arzu-

suna karfl› ç›kmak makul bir davra-

n›fl m›?” diyorlard›.

Bunun karfl›l›¤›ndan Lenin “Al-

dat›lan küçük-burjuva, bu görüflün

tersine inand›r›lmal›, aldatmaca,

onlara aç›kça gösterilmelidir” di-

yor ve sosyalistlerin hiçbir koflulda,

hiçbir gerekçeyle “burjuvazinin

‘halk›’ aldatmas›na göz yumamaya-

ca¤›n›, ortak olamayaca¤›n›” vur-

guluyordu. Bu anlamda emperyaliz-

min ve iflbirlikçilerinin partisi olan

AKP yüzde kaç oy al›rsa als›n,

AKP’ye karfl› politikam›z de¤iflme-

yece¤i gibi, bunun da kitlelerin ira-

desine sayg›s›zl›kla ilgisi yoktur.  

MMaazzlluumm:: ‹sterseniz sohbeti-

mizin bu bölümünü toparlayal›m bi-

raz. fiuras› aç›kt›r ki, kitleler geri ve

ileri yanlar› birlikte tafl›rlar. Mem-

nuniyetsiz yanlar›yla, düzene uyum

sa¤lamalar›na yol  açan beklentileri

yanyana bulunur. ‹syan ve boyun

e¤me içiçedir. Kitle çal›flmas›n›n

zorlu¤u, büyük bir emek, sab›r ge-

rektirmesi de zaten bu yüzdendir.

Bugün yukar›dan programlarla,

uzaktan ça¤r›larla

bir sonuç al›namaz. 

Burjuva partiler bile, emek sar-

fetmeden bir sonuç alamazlar.

AKP’yle CHP aras›ndaki fark›n da

en önemli nedenlerinden biri budur. 

Halka emek vermeyenler, halktan

bir fley bulamaz. Emek, hemen karfl›-

l›¤›n› bulamayabilir, fakat kitleleri

kazanman›n tek yolu yine de emek-

tir. Devrimci bir strateji içinde harca-

nan emek! Emek sarfetmeyenlerin

kitleleri kazanma flans› da yoktur. 

Konjonktürel olarak flu veya bu

düzen partisinin konjonktürel yük-

seliflleri bu gerçe¤i de¤ifltiren bir ol-

gu olarak görülemez. 

fiimdi çok alt düzeyde cereyan

eden bir olay› örnek verelim. Denir

ki mesela, “o mahalleden, flu okul-

dan, bu iflyerinden bir fley ç›kmaz!”

Niye? Çünkü, oradakiler islamc›d›r,

faflisttir, oradakiler MHP’lidir,

DYP’lidir, AKP’lidir vb... 

Bu yaklafl›m› bir de ““üüllkkee ççaa--

pp››nnddaa”” düflünelim. Bu durumda

böyle yaklafl›rsak, ülkemizin ve do-

¤al olarak da halk›m›z›n önemli bir

k›sm›n› gözden ç›karm›fl oluruz de-

¤il mi... Yürüyüfl’ün 16. say›s›ndaki

“Hayat›n ‹çindeki Teori”de bu tür

yaklafl›mlara dikkat çekerek demi-

fliz ki; “onlar›n düzen partilerine oy

vermesine, din-tarikat iliflkileri için-

de olmas›, günlük yaflamdaki birey-

cilikleri, kurnazl›klar›, apolitiklikle-

ri, duyars›zl›klar›, tek ölçü olarak

al›nmamal›d›r. Bunlar ölçü al›nd›-

¤›nda bunun do¤al sonucu ‘bu kitle-

yi harekete geçirmek zor’, ‘burada

örgütlenme olmaz’ gibi düflüncelere

varmakt›r; ki nitekim zaman zaman

da olan budur. Oysa kitle hareketle-

ri, düzen içi iliflkilerde oluflan bu

saflaflmalar›n çok büyük bir h›zla

de¤iflebildi¤ini de gösterir.”

Evet, kkiittlleelleerree ggüüvveennmmeekk ve

kkiittlleelleerriinn ggüüvveenniinnii kkaazzaannmmaakk,, kit-

le çal›flmas›n›n ana halkas›d›r. Bu

güven olmazsa, olmazd›r. Kitlelere

olan bu güvenimizi asla kaybetme-

yece¤iz. Bu ne kadar kesin ise, kit-

lelerin güvenini kazanaca¤›m›z da o

kadar kesindir... Sohbetimizin ikin-

ci bölümünde buluflmak üzere flim-

dilik hoflçakal›n. 
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Kitleler geri
ve ileri yanla-
r› birlikte ta-
fl›rlar. ‹syan

ve boyun e¤me içiçedir.
... Bir dönem devrimci-
leflme öne ç›kar, bir dö-
nem islamc›laflma... Bu-
rada mesele, asla kitle-
leri kazanma kavgas›n-
dan vazgeçmemektir. 

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹
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Antalya Serbest Bölgesi'nde bir

fabrikada, 26 Eylül'den bu yana bir

direnifl sürüyor. Alman sermayeli

Novamed GmbH Firmas›’nda 82'si

kad›n 84 iflçinin sendikalar›n›n ta-

n›nmas› ve insanca çal›flma koflulla-

r› için bafllatt›klar› grev 300’lü gün-

leri aflt›. 

Petrol-‹fl Mersin fiubesi’nde ör-

gütlü olan iflçilere, Alman Göçmen

Kad›nlar Birli¤i, Almanya Sol Sen-

dikac›lar Konferans› ile Verdi’nin

Kad›n ve Eflitlik Komisyonu'ndan

destek geldi. Dayan›flma mesaj› ya-

y›nlayan Alman demokratik kurum

ve sendikalar›, örgütlenme düflman-

l›¤›na dikkat çektiler. Göçmen Ka-

d›nlar Birli¤i'nin mesaj›nda, “Sen-

dikal çal›flma engellenmemeli ve

cezaland›r›lmamal›, Novamed'deki

bask›c› ve ortaça¤› and›ran uygula-

malara, özellikle kad›n iflçilere kar-

fl› kad›n düflman› 'özel muamelelere'

hemen son verilmeli” denilirken,

Almanya’n›n en büyük sendikala-

r›ndan biri olan Verdi (Alman Birle-

flik Hizmet Sendikas›) Kad›n ve

Eflitlik Komitesi’nin aç›klamas›nda

ise, Novemed'deki kad›n düflman›

uygulamalara derhal son verilmesi

istendi.

PATRON ‹Z‹NL‹ DO⁄UM

Novamed’de sendikal çal›flma

Mart 2005’te bafllad›¤›nda, fabrika-

da tam anlam›yla kölelik koflullar›

hakimdi. Yo¤un bask› alt›nda tutu-

lan emekçilerin örgütlenmemesi,

birlikte hareket etmemesi için her

yol deneniyor, ço¤u kad›n iflçiler

köle olarak görülüyordu.

Sendikal faaliyetlerin bafllamas›-

n›n ard›ndan, “sendika size bir fley

veremez, biz veririz” diyen patro-

nun lütfedip k›smen yumuflatt›¤›

uygulamalardan baz›lar› flöyle: 

Yemek da¤›t›m› kald›r›l›p sade-

ce çay ve po¤aça da¤›t›m› yap›l›yor

ve 40 dakika mola veriliyor. ‹flçile-

rin çal›flma saatlerinde konuflmas›

yasak, hatta servis araçlar›nda dahi

konuflmalar› yasak. ‹flçiler sürekli

olarak afla¤›lan›yor, fleflerin, mü-

dürlerin odas›na ça¤r›lan iflçiler

odalardan a¤layarak ç›k›yorlar. ‹flçi-

lere ifl saatleri d›fl›nda evlerine mi-

safir almamalar› yat›p dinlenmeleri

söyleniyor. Kad›n iflçilerin evlen-

mek için patrondan izin almas› ge-

rekiyor. Evli olanlar›nsa do¤um

yapmalar› yine izne ba¤l› ve patron

taraf›nda bir takvime ba¤lanarak s›-

raya konuluyor. Do¤um yapma s›ra-

s›na uymayan(!) iflçi ise tazminat

dahi ödenmeden iflten at›l›yor.

Bu bask›lar flimdi de sendikal ör-

gütlenme üzerine yo¤un-

laflm›fl durumda. Tüm

engellemelere kar-

fl›n Petrol-‹fl T‹S

yetkisini alm›fl

durumda. Ancak

patron sendikadan

istifa etmeleri için

iflçilere bask› yapar-

ken, yasal T‹S süresini de

iflletmemeye çal›fl›yor. 

KÖLE ‹ST‹YORLAR

NOVAMED’deki uygulamalar

flu ya da bu biçimde tüm patronlar›n

zihniyetini yans›tmaktad›r. Uygula-

malar de¤iflebilir, çeflitli nedenlerle

bu düzeyde yaflama geçmeyebilir

ancak Novamed patronu iflçiye nas›l

bak›yorsa, tüm patronlar da ayn›

gözle bakmaktad›rlar.

Onlar için emekçiler, “ça¤dafl”

kölelerdir. Emekçiye insan gözüyle

bakmazlar. Ne zaman do¤uraca¤›n›

dahi belirleyen Novamed patronu,

bu zihniyetin en rafine flekilde d›fla

vurumudur. Kölenin, efendisine

hizmet d›fl›nda nas›l ki, baflka bir

“yaflam›” yoksa, iflçinin de olmama-

s›n› isterler. ‹sterler ki, iflçinin hiçbir

hakk› olmas›n, patron ne verirse

onunla yetinsin, örgütlenmesin. Bu

yüzden yasal haklar›n› tan›mamak

için, devleti de arkalar›na alarak her

türlü yasad›fl›l›¤a baflvuruyorlar;

kölelik sürsün istiyorlar. 

Köleli¤e karfl› direnifl
insanca çal›flma ko-
flullar› ve sendi-

ka hakk› için di-
renen Nova-

med iflçilerinin
grevi 300’lü

günleri aflt›

SSaannoovveell ddiirreenniiflflii ssüürrüüyyoorr
Bir baflka ilaç fabrikas›nda, Sanovel’deki direnifl de 2.

ay›n› doldurdu. Anayasal haklar›n› kullanarak sendika üye-

si olduklar› için iflten at›lan 190 iflçinin direnifli sürüyor. Ka-

zanana kadar direnifli sürdüreceklerini söyleyen Petrol-‹fl’e

üye iflçiler, s›n›f dayan›flmas›n›n da güzel bir örne¤ini teflkil

ediyorlar. ‹lk olarak bir kiflinin sendikal faaliyet nedeniyle

iflten at›lmas›n›n ard›ndan iflçiler bu duruma duyars›z kal-

mayarak, arkadafllar›n›n ifle al›nmas› için direnifle geçtiler.

Patron onlar› da kap› önüne koyarak cevap verdi. 2 ayd›r

fabrika önünde direnen iflçileri geçen hafta ziyaret eden

TTB heyeti iflçilere destek verirken, iflçiler sendikal› olarak

ifle dönene kadar direnifli sürdürmekte kararl›lar. 

Sa¤l›kta Dönüflüm fiiddeti!
SES ‹zmir fiubesi düzenledi¤i bas›n toplant›s›yla, Asuman Ak-

gün isimli hemflirenin fiziksel fliddete u¤ramas›n›n nedeninin, ‘Ai-
le Hekimli¤i’nin sa¤l›¤› ticarilefltirmesi ve sa¤l›k hizmeti almakta
zorlanan halk›n emekçilere tepki göstermesinin bir sonucu oldu-
¤unu duyurdu. Dergimize konuflan fiube Baflkan› Fahri Demirci,
bu politikalar›n halk›n ve çal›flanlar›n ruh ve beden sa¤l›¤›n› tah-
rip etmeye devam etti¤ini ifade etti. “Bu olay Sa¤l›kta Dönüflüm
program›n›n sonuçlar›n›n çal›flanlara fliddet olarak geri dönüflü-
müdür” diyen Demirci, halk›n AKP’nin, ‘24 saat doktorunuz hiz-
metinizde, her eve doktor gelecek, sa¤l›k paras›z olacak’ vb. pro-
pagandalar›na maruz kald›¤›n› ve bunlar›n gerçekleflmedi¤ini
gördü¤ünde bu olay›n yafland›¤›n› söyledi.
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D‹SK Genel Baflkan Yard›mc›s› ve Genel-‹fl Sendi-

kas› Genel Baflkan› Mahmut Seren, 27 Temmuz günü

geçirdi¤i kalp krizi sonucu yaflam›n› yitirdi. 

1952 Diyarbak›r do¤umlu olan Mahmut Seren 1992

y›l›ndan beri Genel-‹fl baflkanl›¤›n› yürütüyordu.

Mahmut Seren’in cenazesi 29 Temmuz’da Cebeci

Asri Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.

Genel-‹fl Genel Merkezi önünde bafllayan anma töre-

ninde Kürtçe ezgiler çal›n›rken, törene Genel-‹fl temsil-

cileri ile HÖC’ün de aralar›nda bulundu¤u çeflitli sendi-

ka ve demokratik kitle örgütü kat›ld›. 

Tüm devrim flehitleri için sayg› duruflunda bulunulan

cenazede, Mehmet Özer, Seren’in özgeçmiflinden ve

sendikal mücadelesinden bahsetti. Genel-‹fl Diyarbak›r

fiubesi yöneticili¤i döneminde yapt›¤› aç›klamalardan

dolay› 20 ay hapis cezas› da alan Seren 2002 y›l›ndan

itibaren sendikan›n genel

baflkanl›¤›n› yürütüyordu.

Özer’in ard›ndan söz

alan Genel-‹fl yöneticisi

Kani Beko, Seren’in, bu

ülkede yaflayanlar›n ço-

cuklar› aç yatmas›n diye

savafl verdi¤ini kaydederek, onun “bu ülke ba¤›ms›z ve

demokratik olmal›d›r” sözünü hat›rlatt›.

D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi ise, birçok

önderlerini u¤urlad›klar›n› belirterek, Mahmut Seren’in

onurlu bir mücadele vererek ayr›ld›¤›n›, sendikan›n ata-

¤a geçmesinde çok önemli katk›lar› bulundu¤unu kay-

detti. 

Mahmut Seren’in en zor dönemlerde önemli ç›k›flla-

ra imza att›¤›n›, yeni yollar buldu¤unu, 1 May›s’ta Tak-

sim’de öncülük etti¤ini dile getiren Çelebi, Seren’in ye-

niden yap›lanma sürecine imza att›¤›n›, kurumsallaflma-

y› sa¤lad›¤›n› dile getirdi. 

Çelebi’nin konuflmas›n›n ard›ndan Seren yaklafl›k

400 kifli taraf›ndan Cebeci Asri Mezarl›¤›’nda topra¤a

verildi.

Mahmut Seren 
Yaflam›n› Yitirdi

Hava-‹fl’in grev karar› almas›n›n ard›ndan sal-

d›r›ya geçen THY yönetimi emekçiler üzerindeki

bask›s›n› art›rd›. Zor ve tehditle iflçilerden ‘grev

oylamas›’ için imza toplayan yönetim, Hava-‹fl’in

yapt›¤› aç›klamalarla ilgili olarak da suç duyuru-

sunda bulundu.

Grev karar›na karfl› lokavt karar› alan THY

yönetimi, emekçilerin taleplerine karfl›, “daha

fazla imkan›m›z oldu¤unu ispat edebilecek bir ar-

kadafl varsa hodri meydan diyorum, göster para-

y› vereyim. Ama Türkiye’nin geldi¤i rekabet ko-

flullar›nda yapabilece¤im bu kadar” aç›klamas›

yapt›. Oysa, ayn› gün gazeteler THY’nin y›l›n ilk

alt› ay›nda yolcu say›s›n› %19.4 art›rd›¤›n› yazd›. 

Sendika düflman› THY yönetiminin tehditleri

sonucu toplanan imzalarla flimdi süreç grev oyla-

mas› sonras›nda belli olacak. Hava-‹fl’in oylama-

s›n› ne zaman yapaca¤›n›n önümüzdeki günlerde

belli olaca¤› kaydedildi. THY yönetiminin aç›k-

lamalar›na karfl› 28 Temmuz günü aç›klama ya-

pan Hava-‹fl, THY yönetiminin tutumunu son ç›r-

p›n›fl olarak de¤erlendirdi. ‹mza toplamak için

yap›lan tehditlerden örnekler verilen aç›klamada,

“sonuç ne olursa olsun bu giriflimleri iflyerinde ifl

bar›fl› ve huzurunu dinamitlemifltir. Sonuçlar›na

da katlanacaklard›r” denildi. 

Öte yandan Türk-‹fl, “Hava-‹fl’in ve iflçilerin

yan›nday›z” aç›klamas› yapt›.

THY’de son ç›rp›n›fl Harb-‹fl’ten protesto
n A¤›r sanayi ve hizmet ko-
lunda da toplugörüflmeler,
esnek çal›flman›n dayat›l-
mas› üzerine anlaflmazl›kla
sonuçland›. Türk Harb-‹fl
Sendikas› yöneticileri, bu
durumu protesto etmek
için 30 Temmuz günü, ‘ifl-
veren’ örgütü TÜH‹S’e si-
yah çelenk b›rakt›lar.

Türk Harb-‹fl üyelerinin bir
sonraki eylemi ise, ““ÇÇaa¤¤--
ddaaflfl KKööllee OOllmmaakk ‹‹sstteemmiiyyoo--
rruuzz”” slogan›yla An›tkabir’e
yürümek oldu. 

Tüm Bel-Sen iflçi ç›kard›
n Tüm Bel-Sen Genel Mer-
kezi, ‘ekonomik s›k›nt›lar›’
gerekçe göstererek 15
Temmuz’dan itibaren An-
talya, Mersin, Samsun, Ri-
ze, Ayd›n, Karabük, Kocaeli
ve Siirt’teki flubelerinde ça-
l›flan 8 iflçiyi iflten ç›kard›.
4’ü Tez Kop-‹fl’e ba¤l› 8 ça-
l›flan›n tekrar ifle al›nmas›
için, KESK’e ba¤l› sendika-
larda çal›flan iflçiler, imza
kampanyas› bafllatt›lar.  

At›k Su Tesisi 
Protesto Edildi

Adana’n›n Akdeniz

Mahallesi’nde bulunan

Do¤u At›k Su Ar›tma Te-

sisi’nden yay›lan kokula-

ra, uyar›lara ra¤men hiç-

bir önlem al›nmamas›

üzerine mahalle halk› bir

kampanya bafllatt›. 

Kentte bulunan de-

mokratik kurumlardan da

destek isteyen mahalle

halk›, 30 Temmuz günü

yapt›¤› yürüyüflle yetkili-

leri protesto etti. Yaklafl›k

bin kifli ar›tma tesisinin

bulundu¤u yere yürüdü.

Adana Tabip Odas›’n›n da

destekledi¤i eylemde ma-

halle halk› ad›na aç›klama

yapan Jale ‹ncirligöz,

“buralar› hep bu tip ifller

için kullan›yorlar, daha

önce çöplük vard› müca-

dele ettik onu buradan

kald›rtt›k, flimdi ar›tma te-

sisi kald›r›lana kadar da

mücadele edece¤iz” dedi.



Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-

kanl›¤› taraf›ndan toplu görüflmeler-

de kamu emekçilerini temsil edecek

sendikalar aç›kland›. 

Buna göre; Kamu-Sen 8, Me-

mur-Sen 2, KESK ise 1 sendika ile

görüflmelerde yer alacak. KESK’in

yetkiyi ald›¤› tek sendika, en az

üyeye sahip olan Kültür-Sen.

Bakanl›k verilerinin ortaya koy-

du¤u as›l çarp›c› sonuç ise, sendika-

l› memur say›s› artarken, KESK’in

erimeye devam etmesi ve ikinci bü-

yük konfederasyon niteli¤ini de

dinci Memur-Sen’e kapt›rmas›d›r.

Türk Kamu-Sen 350 bin 727 üye

ile en fazla üyeye sahip konfederas-

yon olurken, Memur-Sen 249 bin

725 üye ile ikinci, KESK ise 231

bin 987 üye ile üçüncü s›rada. Sen-

dikaya üyelik 76 bin artt›, Türkiye

Kamu-Sen 23 bin 398, Memur-Sen

ise 45 bin 857 yeni üye kazand›.

KESK’in üye say›s› ise 2 bin 349

azald›. KESK'in kayb›n›n en yo¤un

yafland›¤› sendikalar E¤itim-Sen,

Tüm Bel-Sen, Tar›m Orkam-Sen ve

ESM oldu. En büyük kayb› 2851 ile

E¤itim-Sen yaflad›. ESM ise üyele-

rinin %18'ini kaybetti. 

Eriyiflin nnedenleri

KESK, ‘90’lardaki ç›k›flla

birlikte alanlarda kurulan ilk

konfederasyondu. Sendika hak-

k›n›n meflru mücadele ile kaza-

n›lmas›nda öncü rol oynad›.

Kamu-Sen ve Memur-Sen’in

kurdurulmas› ise, bu potansiyel

gücün önünü kesmek, yükselen

hareketi düzene yedeklemek

içindi. Gelinen aflamada büyük

oranda baflar›l› oldu düzen cephesi.  

Ancak bu sonuç asla Kamu-Sen

ve Memur-Sen’in baflar›s› de¤il,

KESK’in belli bir süreçten sonra iz-

ledi¤i politikalar›n ürünüdür. Eri-

menin nedenlerini de as›l olarak bu

politikada aramak gerekir.

KESK’in en büyük konfederas-

yon olmaktan giderek “üçüncü lig”e

düflmesini nesnel ve öznel nedenler

olmak üzere iki temel bafll›kta ele

alabiliriz. 

Irkç›, gerici, dinci sendikalar›n

güç kazanmas›, genel olarak estiri-

len flovenist dalgadan, AKP iktida-

r›ndan ba¤›ms›z bir olgu de¤ildir.

fiovenizm her alanda solu eritmeye

çal›flmaktad›r. Bunun kamu emekçi-

leri alan›na yans›mamas› düflünüle-

mez. Öte yandan özellikle Memur-

Sen’in üye say›s›ndaki art›flta

AKP’nin “arka bahçesi” olmas› ve

dinci iktidar›n kadrolaflma anlay›fl›-

n›n rolü vard›r. Birçok yerde me-

murlar dolayl› ya da do¤rudan bask›

yöntemleri ile, rüflvetle ‘iktidara ya-

k›n sendikaya’ üye yap›lmaktad›r.

‹ktidar›n, devlet bürokrasisinin yet-

ki-üye say›s› konusunda çeflitli hile-

lere baflvurdu¤u da yine bir vakad›r.

Örne¤in Tüm Bel-Sen’in geçen y›l

yetkisi böylece gasbedilip BemBir-

Sen’e verilmiflti. Geçen hafta Anka-

ra 15. ‹fl Mahkemesi bu usülsüzlük-

leri tespit etti ve yetkinin Tüm Bel-

Sen’de oldu¤una karar verdi. Yine

nesnel nedenler aras›nda genelde

solun mücadelesinin, s›n›f mücade-

lesinin gerili¤i say›labilir. Kamu

emekçilerinin ‘90’lardaki ç›k›fl› ile

iflçi s›n›f›n›n bahar eylemlerinin ça-

k›flmas› kuflkusuz tesadüf olmay›p,

birbirini etkileyen geliflmelerdir.

Bugün kamu emekçileri mücadele-

sini olumlu anlamda etkileyecek bir

s›n›f mücadelesi yoktur. 

Bunlar nesnel gerçekler. Ancak

nesnel koflullar ne kadar “a¤›r”

olursa olsun, sendikal harekette bir

erime yaflan›yorsa, bunu sadece o

koflullarla aç›klamak anti-bilimsel

bir tutumdur. Sendikalar tam da bu

zor koflullar alt›nda mücadelesi ile

kitlelere güven verir, çekim merke-

zi haline gelebilirler. KESK yöneti-

minin eriyifli, iktidar›n bask›lar› ve

memurlar› kendi yandafl› sendikala-

ra yöneltmeleri fleklinde aç›klama

e¤ilimi, bir sendikan›n kendi varl›k

nedenini inkardan baflka bir fley de-

¤ildir. O zaman soru fludur: Sen ne

için vars›n? ‹ktidar›n bask›lar› kar-

fl›s›nda direnmiyorsan, çal›flanlar›n

haklar›n› kararl› bir çizgide savun-

muyorsan, ilkelerinden ödün veri-

yorsan, kitle sana niye gelsin? Bu

nedenle as›l tart›fl›lmas› gereken öz-

nel nedenlerdir. 

KESK yönetimine yerleflen re-

formist anlay›fl, konfederasyonu

mücadeleci çizgisinden uzaklaflt›r-

m›fl, kitlelere güven veren, çekim

merkezi olma özelli¤ini yoketmifl-

tir. Eriyifli ve izledi¤i politikalar,

yönetimde yer alan ÖDP-DTP-

EMEP çizgisinin reformist politika-

lar›ndan ba¤›ms›z de¤ildir. KESK

üzerinden varolmaya çal›flan ÖDP,

milliyetçi anlay›fl›n› dayatan

DTP ve onun ayak izine basan

EMEP reformizmi, bugün geli-

nen noktadan do¤rudan sorum-

ludurlar. Devrimci sendikac›l›k

tasfiye edilmifl, asla düzenin

çizdi¤i s›n›rlar d›fl›na ç›kmayan

bir sendikac›l›k anlay›fl› gide-

rek harekete hakim hale getiril-

mifltir. Çal›flma yaflam›na ilifl-

kin son y›llarda oligarflinin sald›r›-

lar› karfl›s›nda al›nan tav›rlar, daha

do¤rusu tav›rs›zl›k, bu çizginin

KESK’i nas›l eritti¤ini göstermek-

tedir. Sahte sendika yasas› karfl›s›n-

da grevli, toplu sözleflmeli sendika

hakk› kararl›l›kla savunulmam›flt›r.
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SSoonnuuçç aallmmaakkttaann uuzzaakk eeyy--

lleemmlleerrllee,, cc››ll››zz bbaass››nn aaçç››kkllaa--

mmaallaarr›› iillee ggüünnüü kkuurrttaarrmmaayyaa

ççaall››flflaann KKEESSKK rreeffoorrmmiisstt yyöö--

nneettiimmiinniinn ppoolliittiikkaallaarr›› iiffllaass

eettmmiiflflttiirr.. ÇÇ››kk››flfl yyoolluu ddeevvrriimmccii

sseennddiikkaacc››ll››kktt››rr.. 

KESK’te eerime ssürüyor
Reformist sendikac›l›¤›n iflas›



E¤itim-Sen davas›nda görüldü¤ü

üzere bask› karfl›s›nda ilkelerden,

taleplerden kolayca vazgeçilip dü-

zenin istedi¤i s›n›rlara çekilinmifltir.

Düzenin toplu görüflme oyununa or-

tak olunmufl, tabandan gelen tepki-

lerle bu görüflmelere “kat›lmama”

aç›klamalar› yap›l›rken, asl›nda bu

oyunu tümüyle reddetme tutumu as-

la benimsenmemifltir. Emekçinin

gözünde KESK’i di¤erlerinden ay›-

ran farklar bu süreçte giderek azal-

m›fl, alanlarda kazan›lan meflruiyet,

yine alanlarda militan mücadele ile

korunup gelifltirilmek yerine, oli-

garflinin sundu¤u dar alanda “sendi-

kac›l›k” oyunu tercih edilmifltir.

Oysa militan mücadele ile, sendika-

laflma hakk› gibi, önemli bir hakk›

kazanan hareket, düzenin s›n›rlar›na

hapsolmaya bafllad›¤› süreçten iti-

baren neredeyse hiçbir somut kaza-

n›m elde edememifl, bu da bir sendi-

kan›n kitleselleflmesi, kitle için çe-

kim merkezi olmas› aç›s›ndan ciddi

bir açmaz› ortaya ç›karm›flt›r. 

‹stisnalar› bir yana, KESK ve

ba¤l› sendikalar›n son y›llarda izle-

di¤i politikalara, eylem anlay›fl›na

hakim olan icazetçiliktir, kamu

emekçilerinin gücüne de¤il, düze-

nin kendi iç iktidar kavgalar›na yas-

lanmakt›r; emekçilerin hiçbir ç›kar›

olmayan bu çat›flmalarda taraf ol-

makt›r; yönetime hakim olan anla-

y›fllara paralel olarak parlamenter

hesaplar›n orta¤› olmakt›r. Dolay›-

s›yla, bir iktidar gücüne s›rt›n› daya-

yarak “kitleselleflme” anlay›fl›n›n

temsilcisi olan Kamu-Sen ve Me-

mur-Sen’e anlay›fl olarak daha da

yaklafl›lm›flt›r. 

Tüm bu tutumlar› belirleyen, yö-

netime hakim olan çizginin, her

alanda oldu¤u gibi memur hareke-

tinde de devrimci olan her fleyi red-

detme, devrimci olandan uzak dur-

ma anlay›fl›d›r. Bir baflka deyiflle

ddeevvrriimmcciilliikk uunnuuttuullmmuuflfl vvee uunnuuttttuu--

rruullmmuuflflttuurr. Devrimci politika, “ma-

kul olma” ad›na bir kenara b›rak›l-

m›fl, politika belirlemede, pratik tu-

tum almada oligarflinin kabul edebi-

lece¤i s›n›rlar gözetilmifltir. DDeevv--

rriimmccii mmeeflflrruulluukk yerine, düzenin

“meflrulu¤u” esas al›nm›flt›r; toplu-

görüflme oyununun tümüyle redde-

dilmemesinin alt›nda da esasen bu

anlay›fl yatmaktad›r. 

Devrimcili¤in unutuldu¤u yerde

elbette devrimci sendikac›l›k da yok

olacakt›r. Bugün yaflanan budur. 

Devrimci; kendisinden bafllaya-

rak çevresini e¤itendir, örgütleyen-

dir, bir amaç do¤rultusunda hareke-

te geçirendir. KESK, b›rak›n genel

memur kitlesini kendi üyelerini da-

hi e¤itmemekte, örgütlememekte-

dir. KESK yönetiminin örgütlen-

mekten anlad›¤›, s›radan bir düzen

sendikas›ndan farkl› olmay›p, “üye

yapma” fleklindedir. Gerçekte ör-

gütsüz olan “üyeler” ise, en küçük

bir dalgalanmada düzenin sendika-

lar›n›n sahillerine vurmaktad›r. Ger-

çek flu ki, ister sendikal alanda ister-

se hayat›n di¤er alanlar›nda bugün

kitle çal›flmas›n› “dinciler” yap-

maktad›r, sol adeta kitlelerin kendi-

ne gelmesini beklemektedir. Dev-

rimci ruh ve coflkuyla kitlelere git-

me, onlar› e¤itme, örgütleme anla-

y›fl› kaybolmufltur. Güya devrimci

sendikac›lar›n yönetiminde bulun-

du¤u iflçi sendikalar›nda da durum

farkl› de¤ildir. Oralarda da ayn› an-

lay›fl flu veya bu düzeyde hakimdir. 

Sonuç olarak erimenin oda¤›nda

devrimcili¤in, devrimci sendikac›l›-

¤›n unutulmas› vard›r. T›kan›kl›¤›

aflman›n, erimeyi tersine çevirme-

nin yolu da yine buradan geçmekte-

dir. Ya devrimci sendikac›l›k yap›la-

cak, militan kitle sendikac›l›¤› yafla-

ma geçirilecek ya da erime sürecek-

tir!

Say›: 116 33KESK

BES’liler ifllerine dönecek

BES üyeleri Hülya Ça¤lar ve Zül-

biye Aygün, Y›ld›r›m Beyaz›t Vergi

Dairesi'nde sendika bülteni da¤›t-

t›klar› gerekçesiyle Maliye Bakan-

l›¤› Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› Yük-

sek Disiplin Kurulu taraf›ndan me-

muriyetten ç›kar›lm›fllard›. 

BES’in yapt›¤› itiraz sonucu, An-

kara 15'inci ‹dare Mahkemesi, Ma-

liye Bakanl›¤›’n›n karar›n›n yürüt-

mesini durdurdu. Konuya iliflkin

bas›n toplant›s› düzenleyen BES

Genel Baflkan› Mustafa Ç›nar, bil-

diri ve bültenlerin "ideolojik amaç-

l›" diye nitelendirildi¤ini hat›rlata-

rak, “bu gibi kararlarla emek ve de-

mokrasi mücadelesi veren bir sen-

dikay› y›pratmaya, sesini kesmeye

çal›flmaktad›rlar” dedi.

Yetki Tüm Bel-Sen’in

Ankara 15. ‹fl Mahkemesi verdi¤i

kararla, geçen y›l yerel yönetimler

hizmet kolunda yetkili sendikan›n

belirlenmesinde usûlsüzlük yap›l-

d›¤› karar›n› verdi. Tem Bel-Sen’in

itiraz› üzerine görülen davada, Ça-

l›flma Bakanl›¤› ve Bem Bir-Sen ta-

raf›ndan birçok usûlsüzlük yap›ld›-

¤›, Bem Bir-Sen’e fazla üye yaz›l›r-

ken, Tüm Bel-Sen’in de kas›tl› ola-

rak üyelerinin düflük gösterildi¤i

tespit edildi. 

Mahkeme, yerel yönetimler hizmet

kolunda yetkinin Tüm Bel-Sen'de

olmas› gerekti¤in tescil etmifl oldu.

Geçen y›l Tüm Bel-Sen konuyu

gündeme tafl›m›fl, Çal›flma Bakanl›-

¤› önünde eylemler yap›lm›fl, ancak

bakanl›k itirazlar› kaale almam›flt›.

Atama vaadi yalan ç›kt›

E¤itim-Sen Genel Sekreteri Emira-

li fiimflek, seçim öncesi, Milli E¤i-

tim Bakanl›¤›’n›n, 10 bini kadrolu,

20 bini sözleflmeli olmak üzere 30

bin ö¤retmenin atamas›n›n yap›la-

ca¤›n› aç›klad›¤›n› hat›rlatarak,

vaadin seçimin ard›ndan maliye ve

bütçe engeline tak›ld›¤›n› söyledi.

Bu aç›klama “bir seçim aldatmaca-

s›ndan m› ibaretti" diye soran fiim-

flek, bu say›n›n 20 bine düflürülece-

¤inin ifade edildi¤ini belirtti. fiim-

flek, binlerce ö¤retmenin at›l du-

rumda oldu¤unu kaydederek, 30

bin ö¤retmen atamas›n›n yap›lma-

s›n›, bunlar›n da sözleflmeli de¤il

tümünün kadrolu yap›lmas›n› iste-

di. fiimflek, “sözleflmeli ö¤retmen

uygulamas›na son verilmeli" dedi.
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Sorunlar // ÇÇözümler
AKP’nin ‘sol’dan devflirme
milletvekili Zafer Üskül’ün,
1982 Anayasas›’n›n yerine
yeni bir anayasa yap›lmas›
ve bu anayas›n›n Kemalizm
çerçevesinden ar›nd›r›larak
“renksiz” olmas› yönündeki
aç›klamalar› tart›flma yarat-
t›. Biz, flimdilik bu tart›flma-
lar› ele almayaca¤›z.

As›l sorun flu:

1982 Anayasas› askeri fa-
flist cuntan›n ürünüdür. Her
sat›r›nda faflist bir rejimin
çerçevesi çizilmektedir. Ke-
malizm, onun unsurlar›ndan
sadece biridir. 

Bu anayasa temelden yanl›fl,
temelden faflist bir zihniye-
tin ürünü olarak
ortaya ç›km›fl
bir anayasad›r.
Ve böyle bir
anayasan›n fa-
flist muhtevas›-
na karfl› ç›kma-
dan, Kemalizm’e
karfl› ç›kmak bilimsel olma-
d›¤› gibi, böyle bir bak›fl›n
sonucu flekillenecek bir ana-
yasan›n da demokratik
olamayaca¤› bafltan bellidir. 

Cunta anayasas›n›n tümünü
mü de¤ifltirelim yoksa revi-
ze mi edelim tarz›ndaki tar-
t›flmalar da yine bu, çürük
temeller üzerine sa¤lam bi-
na yap›yor havas› verme
yaklafl›m›n›n bir ürünüdür. 

Bugüne kadar cunta anaya-
sas›n›n çeflitli maddeleri tür-
lü vesilelerle tart›flma konu-
su olmufltur. Bu tart›flmalar-
da ortak nokta, iktidarda
bulunan gücün, siyasal par-
tinin kendi anlay›fl› çerçeve-
sinde önünde engel olarak
gördü¤ü maddelerle s›n›rl›
kalmaktan kurtulamam›flt›r.

Bugün yaflanan da böyle bir
durumdur. 

Küreselleflme flakflakç›s› li-
berale sorarsan›z, anayasa-
n›n en baflta de¤iflmesi gere-

ken maddesi, özellefltirmele-
rin karfl›s›na ç›kar›lan mad-
delerdir. ‹slamc›s›, onun “la-
iklik” vurgular› d›fl›nda bafl-
ka bir yan›n› görmez. Avru-
pa Birlikçiler “Kemalizm”
unsurunu öne ç›kar›rlar...

Hiçbiri bu anayasan›n tü-
müyle de¤ifltirilmesinden söz
etmedi, hiçbir iktidar bunu
gündemine almad›.  

Bunun nedeni basittir.

Çünkü bu anayasaya ruhu-
nu veren faflist düzeni sür-
dürmekten yanad›rlar. Belki
“demokrasi” maskesinin bi-
raz daha cilalanmas› gereke-
bilir, ama asla onun ruhuna
dokunmazlar, dokunamazlar. 

Önümüzdeki sü-
reçte tart›flma
ne yönde gelifle-
cek, yeni bir
anayasa yap›l-
mas› söylemden
öteye geçebile-

cek mi görece¤iz.
Ancak flimdiden söyleyebili-
riz ki, mevcut sistemi ga-
rantiye alma kayg›s›n› tafl›-
yan, ba¤›ms›z, demokratik
bir ülkeyi kurmay› hedefle-
meyen hiçbir anayasa ger-
çekte “yeni” olmayacakt›r.
Böyle bir anayasan›n nas›l
yap›laca¤› ise, bellidir. Aksi
durumda sadece k›l›f de¤ifle-
cek, görüntü parlat›lacak
ama öz ayn› kalacakt›r.  

Bu nedenle yine flimdiden id-
dia ediyoruz ki; bu iktidar
ve di¤er tüm düzen güçleri
bir anayasa tasla¤›n› asla
halkla birlikte tart›flarak,
halk›n en genifl kesimlerini
bu sürece katarak ortaya ç›-
karamazlar. En fazla yap›la-
cak olan, bugüne kadar ol-
du¤u gibi, sisteme, iktidara
kendini ispat etmifl hukuk-
çular›n kapal› kap›lar ard›n-
da haz›rlay›p, türlü manev-
ralarla onaylatmakt›r. De-
mokrasicilik oyunu burada
da de¤iflmeyecektir.

Anayasan›n
tek sorunu

Kemalizm mi?

Dersim’de her demokratik eyle-

me, bas›n aç›klamas›na davalar aç›-

larak, muhalefetin sesi susturulmak

isteniyor. 

En son olarak, Dersim Temel

Haklar Derne¤i üyelerinin de bulun-

du¤u demokratik kitle örgütü çal›-

flanlar› hakk›nda, 2005 1 May›s’›nda

att›klar› slogan-

lar nedeniyle

“örgüt propa-

gandas› ve örgüt

ü y e l i ¤ i n d e n ”

dava aç›ld›. 

Temel Hak-

lar çal›flanlar›

Özcan Do¤an,

Özcan Duta¤ac› ve Ziya Kulbak’›n

“DHKP-C örgüt propagandas›”;

DHP kortejinde yer alanlar›n ‹bra-

him Kaypakkaya posteri ile “T‹K-

KO propagandas›”, DTP üyelerinin

ise “PKK propagandas›” yapt›klar›

iddias›yla aç›lan davada yarg›lanan-

lar›n ifadeleri al›nd›.

Kaymaz davas›n› 
takip edenlere dava

Dersim’de demokratik
eyleme dava aç›ld›

12 yafl›nda 13 kurflunla infaz

edilen U¤ur Kaymaz’›n katillerini

aklayan oligarflinin yarg›s›, bu kez

de davay› takip edenlere dava açt›. 

Tüm engellemelere ra¤men in-

fazc›lar›n yakas›na yap›flmak için

duruflmalar› izleyenler hakk›nda,

Bursa ve Eskiflehir baflsavc›l›klar›n-

ca yürütülen soruflturmalarda top-

lam 37 kifli yarg›lanacak. 

Dava konusu ise tam da oligarfli-

nin adaletine yarafl›r nitelikte. 19

Temmuz 2005’te duruflmay› izle-

mek için gelenlere yönelik faflistle-

rin linç giriflimi yaflanm›flt›. Linçi

soruflturmayan yarg›, polis fezleke-

sine dayanarak, linçe maruz kalan-

lar›, “polise mukavemet, yasad›fl›

slogan” gibi klasik suçlamalarla ce-

zaland›rmay› tercih etti. 



Ümraniye'de ele geçirilen patla-

y›c›lara iliflkin soruflturma ve ayn›

kapsamda Kuvai Milliye Derne¤i,

Vatansever Kuvvetler Güçbirli¤i

Hareketi gibi “ulusalc›” kontra çete-

lerine yönelik operasyon sürüyor. 

Son olarak Ankara, ‹zmir ve Di-

yarbak›r’da yap›lan operasyonlarda

gözalt›na al›nan, aralar›nda yazar

Ergün Poyraz ile özel harekatç› ve

M‹T’çilerin bulundu¤u sekiz kifli

daha tutukland›lar.

Gözalt›na al›nanlardan R.N.'nin

Özel Harekat fiubesi'nden emekli

olduktan sonra BOTAfi'taki baz› as-

kerlere korumal›k yapt›¤› ö¤renildi.

Ayr›ca M‹T'den emekli oldu¤u be-

lirtilen K.A'n›n soruflturma kapsa-

m›nda daha önce tutuklanan Oktay

Y. ve Muzaffer T. ile ba¤lant›l› ol-

du¤u kaydediliyor. 

Bu kadar asker, polis aras›nda

özel harekatç›, M‹T’çi ba¤lant›lar

olmasayd› flafl›l›rd›!

“Çetelere karfl› mücadele” 
de¤il mevzi kazanma savafl›

“Ulusalc›” çetelere yönelik yap›-

lan operasyon iktidar ve onun bora-

zan› burjuva ve islamc› medya tara-

f›ndan ““ççeetteelleerree kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee””

olarak sunuluyor.

Soruna yüzeysel bak›ld›¤›nda,

gözalt›na al›nanlar, tutuklananlar...

Böyle düflünmek mümkün.

Ancak iflin asl› böyle de¤il. 

Öncelikle flu gerçe¤in alt›n› bir

kez daha çizelim. Bugün hedef hali-

ne getirilen “ulusalc›” çeteler, Ge-

nelkurmay’›n “suçüstü” yakalan-

m›fll›¤›n getirdi¤i anlaml› suskunlu-

¤una, hâlâ “marketlerde sat›lma-

yan” bombalara iliflkin bir aç›kla-

ma yapmamas›na karfl›n, ordu ile

do¤rudan ilintilidir. Çetelerin içinde

yeralanlar›n profili, yakalanan bel-

geler, iliflkide bulunduklar› rütbeli

subaylar, bu gerçe¤in teyididir. 

AKP; bu kesimlerin kendi ikti-

dar›na yönelik provokasyonlar, dar-

be giriflimleri tezgahlad›¤›n› düflün-

mektedir. ‹slamc› bas›n›n, halka

karfl› suçlar› aç›¤a ç›kan kontra çe-

telere karfl› yapmad›klar› yay›nlar›,

bu çetelere yönelik yapmalar›, adeta

bir karfl› propaganda ata¤›na girifl-

meleri de bu yüzdendir.

Ulusalc› çetelerin gayri-meflru

bir zeminde bulunmas›n›, say›s›z

suça bulaflmas›n› f›rsat olarak de-

¤erlendiren AKP; bu operasyonlar

ve çeteler üzerinden asl›nda Genel-

kurmay ile çat›flmakta, oligarfli içi

iktidar kavgas›nda mevzi kazanma

savafl› vermektedir.

Mesele “çetelere karfl› mücade-

le” olsayd›; örne¤in fiemdinli’de

suçüstü yakalanan kontra çetenin

üzerini örtmek için Genelkurmay’la

el s›k›flmazd›. Her fley aleniydi; at›-

lan bomba, ölenler, yakalanan J‹-

TEM’ci kontra elemanlar›, Genel-

kurmay baflkan› Büyükan›t’›n sahip-

lenifli... Yani özel bir gayrete, arafl-

t›rmaya da gerek yoktu. Peki geriye

ne kald›? ‹ddianameyi haz›rlayan

savc›y› görevden alan AKP’dir.

Kontrac›lar›n askeri mahkemeye ak-

tar›l›p oradan aklanmas› karar›na

karfl› ç›kan mahkeme üyelerini bafl-

ka yerlere süren de yine AKP’dir.

““NNeerreeyyee kkaaddaarr ggiiddeerrssee ggiittssiinn””

deyip, Genelkurmay ile elbirli¤i

içinde fiemdinli’nin üzerine örten,

fiemdinli halk›n› adaletsiz b›rakan

da yine AKP’dir. 

fiemdinli “çetesi” ile, “ulusalc›”

çeteler, fiili, ideolojik olarak ayn›

kayna¤›n ürünüdürler. “Ulusalc›”

çetelerde rant, ç›kar hesaplar›n›n

daha ön planda olmas› bu gerçe¤i

de¤ifltirmiyor. 

Oligarfli içi it dalafl›ndan, mevzi

kazanma savafl›ndan “temizlik ope-

rasyonu” ç›kmas›n› bekleyenlerse,

Susurluk’ta oldu¤u gibi yine yan›l-

maktan kurtulamazlar. 

Say›: 116 35ÇETELER

‹ktidar savafl› ‘temizlik’ getirmez

“Vatansever” ÇÇete OOperasyonu SSürüyor Çetelere karfl›ysan›z, 
faili meçhullere bak›n!

Binlerce ffaili mmeçhulün

üzerine ggitmeyen bbir ikti-

dar ‘çetelere kkarfl› mmüca-

dele’den ssöz eedemez

Devletin polis, jandarma teflkilat›

taraf›ndan kullan›lan çetelerin

en fazla kar›flt›klar› suçlar›n ba-

fl›nda “faili meçhuller” gelir.

Oligarfli muhalif, devrimci, demok-

rat, yurtsever kesimlere yönelik

“faili meçhul” cinayetlerini bu

“çeteler” arac›l›¤›yla gerçeklefl-

tirmifltir ço¤unlukla. ‹çinde kimi

zaman faflist mafyac›lar, itirafç›-

lar yer alm›fl, kimi zaman J‹-

TEM elemanlar› do¤rudan bu-

lunmufllard›r.

AKP, 4.5 y›ld›r hiçbir “faili meç-

hul” dosyas›n› gündemine alma-

d›, hiçbirinin faillerini ayd›nlat-

ma konusunda ad›m atmad›. 

Adli Sicil Müdürlü¤ü, 2005’te 14

bin 130 faili meçhul dosyadan

189 dosyan›n failinin bulundu-

¤unu, 2006 y›l›na 14 bin 7 dos-

yan›n devredildi¤ini söylüyor. 

‹flte “faili meçhuller!”

EE¤¤eerr ççeetteelleerree kkaarrflfl›› mmüüccaaddeelleeddee

cciiddddiiyysseenniizz,, faili meçhulleri

gerçeklefltiren çeteleri aç›¤a ç›-

kar›n! Kimlikleri gizli sakl› de-

¤il, flu ya da bu devlet kurumu

ile iliflki içinde, rant alanlar›n›

kapma savafl›nda halen cirit at›-

yorlar. 

AKP iktidar› ve onun polis teflkilat›

da bilir bunlar›. 

Ancak, ucunda iktidar savafl›nda

mevzi kazanmak gibi bir ç›kar›

yoksa göz yumuyor iktidar. Ada-

let, hukuk gibi bir kayg›s› yok,

çeteleri temizleme gibi bir gün-

demi yok. O, “adaletsizlik”ten

sadece kendine yap›ld›¤›n› dü-

flündü¤ü adaletsizli¤i anl›yor,

bunu da ma¤duriyet edebiyat› ile

oya, ranta çevirmekte oldukça

maharetli oldu¤u da ortada. 



“Demokrasi ve özgürlük” getir-

me vaadiyle girdikleri Irak’› ölüm

tarlas›na, iflkence deryas›na çeviren

iflgalciler, ayn› zamanda büyük bir

insani felaket de yaratt›lar. 

Asl›nda bu insani felaket, Irak’›n

iflgalinden y›llar önce, 1991 Körfez

Savafl›’ndan bu yana yaflan›yordu.

Irak, tüm emperyalist ülkelerin ka-

t›ld›¤› korkunç bir ambargoya tabi

tutulmufl, bunun sonucunda 500 bin

çocuk ölmüfltü. Dönemin Amerikan

D›fliflleri Bakan›, bu sonucun elde

edilecek sonuca de¤ece¤ini söyle-

yerek, emperyalizmin insana bak›-

fl›n› gayet aç›kça ortaya koymufltu.

Irak jeopolitik konumu ile böl-

gede emperyalist ç›karlar›n üssü ol-

makla kalmayacak, ayn› zamanda

büyük petrol rezervleri de emperya-

list tekellerin ya¤mas›na aç›lm›fl

olacakt›. 500 bin çocu¤un ölümüne

de¤ecek olan sonuç buydu.

Emperyalistler bu amaçlar›na

2003 iflgali ile ulaflt›lar. ‹flgalin kar-

fl›s›na direnifl dikilmifl olsa da, ülke-

nin kaynaklar›n›n ya¤maya aç›ld›¤›

bilinmektedir. fiimdi, petrol zengini

ülkenin halk› büyük bir açl›k, yok-

sulluk çekiyor, Saddam döneminde

tan›k olmad›¤› bir sefalet içinde ya-

flamaya mahkum ediliyor.

Oxfam ve Irakl› insan haklar› ör-

gütlerince haz›rlanan rapor bu ger-

çe¤e bir kez daha ›fl›k tuttu.

4 milyon Irakl› aç!

Rapora göre 8 milyon kiflinin,

yani Irak nüfusunun üçte birinin,

acil yard›ma ihtiyac› var. Bunun an-

lam› flu: Açl›k ve yoksullu¤a ba¤l›

salg›n hastal›k kitlesel ölümlere

do¤ru gidiyor. Raporda, yer alan

““ddüüzzeennllii bbiirr flfleekkiillddee yyeemmeekk bbuullaa--

mmaayyaann ddöörrtt mmiillyyoonn IIrraakkll›› ssöözz kkoo--

nnuussuudduurr”” ifadeleri iflgalcilerin ya-

ratt›¤› tabloyu aç›kça gözler önüne

seriyor. 

Yine raporda Irak hükümetinin

su, g›da, bar›nma

ve hijyen gibi

temel ihtiyaç-

lar› temin et-

mekte baflar›-

s›z oldu¤u ve

Irakl›lar ’›n

yaklafl›k ya-

r›s›n›n yok-

sulluk s›n›r›

alt›nda yaflad›-

¤› yer al›yor.

‹flgal ve buna

ba¤l› sorunlar ne-

deniyle 2 milyon ki-

flinin topraklar›n› terk

etti¤i ülkede, halk›n yüzde

70’i yeterli suyu bulam›yor, ço-

cuklar›n yüzde 30’u yetersiz besle-

niyor, yüzde 92’si iflgalin yaratt›¤›

travma nedeniyle ö¤renme güçlü¤ü

çekiyor. 

Tüm bunlar›n nedeni, raporda da

belirtildi¤i gibi, daha öncesinden

uygulanan ambargo ve süren iflgal.

Emperyalist demokrasinin yarat-

t›¤› insani felaket tarife gerek b›rak-

m›yor asl›nda. Bu tabloyu yaratan-

lar aç›k ki, insanl›¤a karfl› suç iflle-

mekten mahkemelere ç›kar›lmalar›

gerekenlerdir. Ancak, dünya hega-

monyas›n› sürdüren emperyalistler,

halklara hem iflgali, katliamlar›, aç-

l›¤›, yoksullu¤u yaflat›yor hem de

hukuksuzlu¤u meflrulaflt›r›yor. 

Bu tablo, tekellerin ç›karlar› için

yarat›l›yor, çocuklar›m›z onlar›n ka-

salar›na akacak dolar için katledili-

yor, bunun için açl›k çekiyoruz. 

‹flbirlikçi rejimler 
silahland›r›l›yor

Irak’ta büyük bir y›k›m yaratan

emperyalizm öte yandan, Ortado-

¤u’yu denetimine almak için ceset-

lerin, açl›¤›n ve sefaletin üzerine

basarak ilerlemeye çal›fl›yor. 

Bölgede bulunan iflbirlikçi re-

jimlerin silahland›r›lmas› ve ‹srail’e

yap›lan askeri yard›mlar bu politi-

kan›n bir ürünü. 

Y›llarca Ortado-

¤u’da diktatörlükleri

destekleyen, son-

ra demokrasi

havarisi kesi-

lip, bu dema-

gojiyle ül-

keleri iflgal

eden Ame-

rikan em-

peryalizmi,

b ö l g e d e

yaflanan ça-

t›flma ve güç

dengelerini

de silah tekel-

lerinin kar›na

dönüfltürüyor.

‹ran’› kuflatmaya,

baflta Irak ve Filistin ol-

mak üzere bölge ülkelerinde geliflen

direnifl hareketlerini bast›rmaya yo-

¤unlaflan emperyalizm, yine bu

amaçla iflbirlikçi rejimleri yo¤un fle-

kilde silahland›rmaya haz›rlan›yor. 

ABD yönetimi taraf›ndan aç›kla-

nan programa göre, baflta Suudi

Arabistan olmak üzere, M›s›r, Ür-

dün, Katar gibi iflbirlikçi rejimlere

silah satacak. 

“fiii ‹ran” korkusunu körükleyen

emperyalizm, sünni rejimlerin önü-

ne koydu¤u “kendini koruma” stra-

tejisi çerçevesinde 20 milyar dolar-

l›k silah sat›fl› yapacak. Böylece

hem iflbirlikçi rejimleri güçlendir-

mifl olacak, hem de Amerikan silah

tekelleri devasa kârlar elde edecek.

Korkuyu kâra çeviren ABD’nin

D›fliflleri Bakan› Condoleezza Rice,

silah sat›fl›n›n bölgede yeni bir si-

lahlanma yar›fl›na ve istikrars›zl›¤a

yol açaca¤› yönündeki elefltirilere

karfl› ç›karken, “suçlu” olarak yine

‹ran'› gösterdi. Bu silah sat›fllar›n›n

da ‘Yeni Ortado¤u Projesi’nin par-

ças› oldu¤unu gizlemeyen Rice, bu-

na karfl› ç›kan tek ülkenin ‹ran oldu-

¤unu söyledi. 

‹ran, BOP’un önünde engel, öy-

leyse iflbirlikçi rejimleri “‹ran öcü-

sü” ile korkut ve silahland›r! 

Politika bu. 
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‘Demokrasi’ havarileri Irak’a 
ac›y›, ölümü ve açl›¤› getirdi



Bu silah sat›fllar›yla birlikte, böl-

gede ‹srail’in ard›ndan en büyük ha-

va kuvvetlerine Suudi rejiminin sa-

hip olaca¤› belirtiliyor.

“Küresel terör” diye fleriatç›lara

savafl ilan et; fleriatla yönetilen bir

ülkeyi en büyük müttefik tut!

Emperyalizmin demokrasi, te-

rörle savafl gibi söylemlerindeki ri-

yakarl›klar›n bir baflka örne¤i. 

‹srail katlettikçe ABD 
askeri yard›m› art›r›yor

Elbette sadece Suudi Arabistan

de¤il, emperyalizmin bölgedeki en

büyük destek gücü, siyonist ‹srail

devleti ve siyonist devletle ilk bar›fl

anlaflmas›n› imzalayan M›s›r. 

ABD yönetiminin geçen hafta

yapt›¤› aç›klamaya göre, ‹srail ile

M›s›r'a gelecek on y›lda aktar›lacak

askeri yard›m görülmemifl boyutlar-

da art›r›l›yor. Buna göre on y›l zar-

f›nda ‹srail'e 30, M›s›r'a ise 13 mil-

yar dolarl›k askeri yard›m verilecek.

‹srail’in Filistin’de sürdürdü¤ü

katliam, Lübnan’a yönelik sald›r›s›

iflte bu yard›mlarla gerçeklefliyor. 2.

Paylafl›m Savafl›’ndan bu yana

Amerikan askeri yard›mlar›ndan en

büyük pay› alan ülke konumunu ko-

rumas›, ‹srail’in bölgedeki misyonu

aç›s›ndan da somut bir kan›t olmaya

devam ediyor. 

Bir yandan ‹srail’e askeri yard›m-

larla Filistinliler’in katline, iflgale

destek veriyor emperyalistler, öte

yandan “Filistin’de bar›fl” oyunu oy-

nuyorlar. Geçen hafta Rice’nin, Fi-

listin Devlet Baflkan› Mahmut Abbas

ile görüflmesi de bu oyunun bir par-

ças›yd›. Hamas’›n ideolojisinden

kaynakl› olarak yapt›¤› tarihsel hata-

y›, Gazze’de gerçeklefltirdi¤i darbeyi

f›rsat bilen emperyalistler, flimdi Fi-

listin’deki bölünmeyi derinlefltirmek

için Abbas yönetimine deste¤i art›r-

m›fl durumdalar. Rice’nin görüflmesi,

Ürdün’den ‹srail’in onay› ile bin adet

M-16 silah›n teslim edilmesi, Gaz-

ze’de süren katliam ve bombard›-

manlar bu deste¤in somut tezahürle-

ridir.

Bugüne kadar oldu¤u gibi, em-

peryalist masa bafl›nda hesaplar ya-

pabilir, iflbirlikçilerini silahland›ra-

bilir, halklar› bölüp parçalamaya

oynayabilir. Ancak tüm bunlar›n

gelip çarpaca¤› bir baflka gerçek var

bölgede: D‹REN‹fi!

Say›: 116 37ORTADO⁄U

n ‹ngiliz ordusu, 38 y›l önce bafl-

latt›¤› “Banner'' operasyonuna

son vererek, Kuzey ‹rlanda’dan

çekildi. Tarihin bu en uzun ope-

rasyonunda 300 bin ‹ngiliz askeri

bölgeye gönderilmiflti. Son olarak

kalan 5 bin asker de flimdi çekildi.

Bu süre içinde say›s›z cinayete,

iflkenceye, katliama imza att›lar,

bunlar›n hiçbirinin hesab›n› ver-

mediler; sadece ‹rlanda’n›n ba-

¤›ms›zl›¤› için savaflan IRA’n›n

hedefi olmaktan kurtulamayan

763 ‹ngiliz askeri bu bedeli ödedi.

Elbette bu, ‹rlanda’n›n ba¤›ms›zl›-

¤› anlam›na gelmiyor. IRA’n›n si-

lah b›rakmas›n›n ard›ndan geliflen

süreçte, sömürgecilik siyasi eko-

nomik boyutlar›yla sürüyor. 

‹flgalci Kuzey ‹rlanda’dan
çekiliyor

n NATO, Afganistan’da sivilleri

katletmeyi meflrulaflt›rmaya çal›-

fl›yor. Artan katliamlara iliflkin

aç›klama yapan NATO Genel

Sekreteri Jaap de Hoop, sivil ka-

y›plar›n tamamen önlenmesinin

imkans›z oldu¤unu belirterek,

“tahrip gücü daha az olan bomba-

lar kullanmay› planl›yoruz” dedi.

Dikkat edin, sivilleri katletmeyece-

¤iz bile diyemiyor! 

NATO sivillerin katliam›n› 
aç›kça savundu

n “Teröre karfl› savafl” söylemiyle

emperyalistler, bask›y› art›r›yor-

lar. 11 Eylül’den bu yana polis

devleti yetkileri artarken, özgür-

lükler k›s›tlan›yor.

Amerika’daki “terör yasalar›na”

bir yenisi daha eklendi. ABD

Kongresi, “iç güvenli¤e” daha

fazla para ay›ran, arama/dinleme

gibi yetkileri art›ran “anti-terör”

yasa tasar›s›n› onaylad›. 

Emperyalistlere “terör” 
yasalar› yetmiyor

Hindistan’da kkatliam
Hindistan Komünist Partisi (CP‹) ve Hindistan

Komünist Partisi (Marksist)’in CP‹(M) “yoksul köy-

lülere toprak” talebi ile bafllatt›¤› kampanya kapsa-

m›nda yap›lan gösteriye sald›ran faflist polis, 8 köylü-

yü katletti.

Andhra Pradesh Eyaleti’nin Mudigonda Köyü’n-

de geçen hafta yap›lan gösteriler üç gün boyunca ça-

t›flmaya dönüflerek sürmüfltü. Cuma günü yap›lan gösteriler s›ras›nda köy-

lüler polisin CP‹(M) Lideri Bandi Ramesh’i gözalt›na almas›n› engellemifl-

ti. Cumartesi günü ise Bandi Ramesh’in konuflma yapt›¤› s›rada polis ön-

ce havaya, ard›ndan do¤rudan kitlenin üzerine atefl açt›. 10 yafl›nda bir ço-

cu¤un da yer ald›¤› 8 köylü polis kurflunlar›yla katledildi. Mart ay›nda da

ülkenin do¤usunda gösterilere atefl açan polis, 14 kifliyi katletmiflti. 

Bu arada pazar günü, Hindistan Komünist Partisi (Maoist) gerillalar›,

Vijayanagaram’da bulunan tren istasyonunu, liderleri Dharma’n›n derhal

mahkeme önüne ç›kart›lmas› talebiyle bombalad›lar. 

Kast sisteminin geçerli oldu¤u ve köylülü¤ün büyük bir yoksulluk için-

de yaflad›¤› ülkede, emperyalizmle iflbirli¤i yapan az›nl›k bir kesim büyük

servetleri kontrol ediyor. 
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Filistin’deki son durum büyük öl-

çüde, Hamas taraf›ndan ileriyi göre-

meme ve ABD emperyalizminin

deste¤iyle siyonistler taraf›ndan uy-

gulanan sonuç verici strateji ve onla-

r›n iflbirlikçilerinin sonucudur.

Hamas bir karfl› koymayd›. Düfl-

man aç›kt›: Siyonistlerin varl›¤›.

Strateji aç›kt›: ‹flgali kabullenme

yoktu, BÜTÜNÜYLE REDDED‹-

LECEKT‹. (1948’de Arap toprakla-

r›ndaki iflgal dahil) 1967’den önceki

iflgali kabullenmenin hafif k›l›f› du-

rumundan farkl› olarak, küresel ana

görüfl politikas› ve El-Fetih taraf›n-

dan benimsendi. Hamas ise seçimle-

re girdi¤i ve hükümet üzerinde mü-

cadeleye gitmeyi kabul etti¤i zaman,

tuza¤a düfltü. Sonuçta;

11.. Filistin yetkilileri, hükümet,

Filistin Meclisi, HEPS‹N‹N temel

alan›, yaln›zca onaylanan de¤il, ayn›

zamanda daha önemlisi “‹srail”e

Gazze ve Bat› fieria’y› geçmesi için

yetki veren Oslo Anlaflmas›’d›r. Bu

“hükümet” organlar› kesinlikle ba-

¤›ms›zl›¤a, orduya, “s›n›r” noktala-

r›nda hâkimiyete, ba¤›ms›z gelire,

hiçbir fleye sahip de¤il. Bundan do-

lay›, Hamas dolayl› olarak, (baflta)

“‹srail” anlaflmas›n› reddetmesinde-

ki teorik konumunda ›srar etmesine

ra¤men, Oslo anlaflmas›n›n maddi

sonucuna ortak olarak kendi strateji-

sinin harcanmas›na izin veriyor. 

22.. ‹srail, ABD ve AB uzun za-

mand›r beklenen ve büyük olas›l›kla

planlanm›fl bir sivil savafl› bafllatmak

için uygun bir an olarak buldular.

Araçlar basitti: Hamas’›n "terörist"

bir örgüt olmas› bahanesiyle Filistin-

liler’in tüm mali deste¤ini kesmek,

bu Bat› fieria ve Gazze’nin içerisin-

deki uzun süredir ABD'nin ve "‹sra-

il"in müttefiki olan ve onlar taraf›n-

dan finanse edilen ve desteklenen,

ek olarak onlara savafl silahlar› ve

di¤er olanaklar› verilen al›c›lar›n

birkaç› taraf›ndan kolaylaflt›r›lan

toplumsal kargaflay› k›flk›rtacak. So-

nuç: ‘Sivil savafl’›n 1. safhas›. 

33.. Bu 1. safhay› takiben, Arap re-

jimleri (bafll›ca Suudi) “Filistin so-

yunu” korumak için müdahale ede-

bilir. Tabii ki, Filistin soyunun Arap

rejimlerinin elinde oldu¤unu herkes

biliyor. Onlara ek olarak ABD'ye (ve

bundan dolay› "‹srail’e") yak›n müt-

tefik oluyorlar. Bu oyunun amac›,

Hamas’› çamurlu suyun çok derinle-

rine daha fazla çekmekti. Mekke An-

laflmas› do¤du ve Hamas art›k tüm

Filistin’in kurtuluflundan bahsedi-

yordu, ama flimdi ise onlar s›n›rlar›n

1967’deki halini konufluyorlar. 

44.. Belli ki, bu yeterli de¤ildi, "‹s-

rail", ABD ve AB Filistin Sivil Sava-

fl›’nda alt›n flansa sahipler, cehenne-

me giden vagonu niçin durdursunlar.

Daha fazla provokasyon, “yeni” ve-

ya “daha genifl” bir Ortado¤u’nun

önemli plan› içinde "‹srail" ve Ame-

rika’n›n yarar› için, Filistinli’nin Fi-

listinli’yi öldürmesinde büyük bir

patlama olmas›na sebep oldu. So-

nuç: Sivil savafl›n 2. safhas›. Üç di-

renifl bölgesinden (Filistin, Lübnan,

Irak) biri etkisiz hale getirildi. Arap-

siyonist/emperyalist mücadelenin

özü çok fazla çarp›t›ld›. 

Mant›k flunu söylüyor: Ayn› za-

manda, bir direnifl/devrim ve bir hü-

kümet/devlet içinde olamazs›n, bu

“hükümet/devlet” iflgal alt›ndaysa ve

d›fl güçlerin ve iflbirlikçilerin bütü-

nüyle kontrolü alt›ndaym›fl, Filis-

tin’deki durum gibiymifl, ne ç›kar?

Hamas "iflgal alt›nda hükümet" üze-

rine savafla girerek politik intihar se-

çimini yapt›. El-Fetih zaten uzun za-

man önce mücadeleyi bafl›ndan at-

maya karar verdi ve yoz, gangster

mant›kl› "liderler" taraf›ndan yöneti-

liyor. Sonuç; bugün gözlemledi¤i-

miz, yani kardefl kardefli vuruyor. 

Esas Filistin etmenlerini tama-

men "sivil savafla" ba¤lamak nesnel

de¤il. Önceki oyunun temel rolü ve

sonrakinin "önceden haz›rlanm›fl ze-

min" olmas› flart›yla, hem d›fl hem de

esas faktörlerin dinamik bir etkilefli-

mi var.

Bu kargafla içerisindeki ve çok

zor zamanlarda, uluslararas› daya-

n›flman›n rolü son derece önemlidir.

Çünkü Filistin’deki baz› gruplar ilgi

odaklar›n› bafl›bofl b›rak›rlarsa ve bu

d›flar›daki benzer fikir taraf›ndan

birlikte oluflturulduysa, hedef tama-

men düflecek ve hepimiz bafl›bofl

olaca¤›z. 

Filistin’deki mücadelede, yerel

mekanizmalar vas›tas›yla, uluslara-

ras› alana bakarak, basit bir mant›k-

la KÜRESEL emperyalizme ve siyo-

nizme karfl› savafl›lmal›d›r. ‹ç ve d›fl

mücadelede bir süreklilik var ki bu-

nun her zaman üzerinde durmam›n

nedeni flu; sözde dayan›flma hareket-

leri direniflin "taraftarlar›" olmay› b›-

rakmal›lar, kendi kendilerine direni-

flin TEK ve onlar›n da bu direniflin

PARÇASI olduklar›n› iyice düflünüp

tafl›nmak ZORUNDALAR, bundan

dolay› D‹REN‹fi‹N ÖNEML‹ B‹R

PARÇASIDIRLAR. 

Arap Filistin hedefi için, uluslara-

ras› deste¤i, yaln›zca iflgalin bir k›s-

m›n› reddeden (1967 sonras›), di¤e-

rini KABUL EDEN (1967 öncesi)

iki aç›l› durum ile ilgili bozguna u¤-

rat›c› yaz› yazma sanat› üzerine de-

¤il, ayn› zamanda siyonist gayri

meflru ›rkç› sömürgeci varl›¤›n teme-

li üzerine yo¤unlaflt›rmak için çok

önemli bir an› yaflamaktay›z. 

E¤er emperyalist/siyonist tuza¤a

düflersek, ‘Filistinliler birbirlerini

öldürüyorlar, niçin cehennem bizi

kayg›land›rs›n’; bundan sonra hep

birlikte Filistin’i sahipsiz b›rak›r›z ve

biz de sahipsiz kal›r›z, çünkü yaln›z-

ca tüm insanlar›n giderleri üzerinde-

ki kâr› toplayacak olan fley, yani em-

peryalizm/siyonizm kazanacakt›r.

Bir insan görüflünü sal›verdi¤in-

de, yola k›lavuzluk etmek herkesin

sorumlulu¤udur. Filistin direniflini

yaflatmaktan hepimiz sorumluyuz.

*Dr. Hisham Bustani yazar ve mili-

tand›r. Direnen Araplar Birli¤i Koordi-

nasyon Komisyonu’nun ve Ürdün’de

Sosyalist Düflünce Forumu’nun Yürüt-

me Komisyonu’nun bir üyesidir.

Filistin’de 
Hangi Cehennem 
Devam Ediyor?

Dr. Hisham Bustani



Bavyera Eyaleti’nde Murat Öz-

dal (37) isimli Türkiyeli, 29 Tem-

muz günü polis taraf›ndan vurula-

rak öldürüldü. Polis, Özdal’›n ken-

disini b›çakla tehdit etti¤ini aç›kla-

d›. Tehdidi do¤ru kabul etsek dahi,

buna verilecek karfl›l›¤›n gö¤sünden

kurflunlamak olmad›¤› tart›flmas›z.

Peki polisin duraksamaks›z›n si-

lah›na davran›p Özdal’› vurmas›

“anl›k” bir olay m›? Elbette hay›r!

Özdal bir göçmen oldu¤u için bu

kadar kolay öldürülebilmifltir. 

Murat Özdal ilk örnek de¤ildir.

Olaya iliflkin aç›klama yapan Berlin

Irkç›l›¤a Karfl› Mücadele Derne¤i,

“Sivil Özgürlükler ve Polis” (C‹-

L‹P) isimli kurumun verilerini ak-

tard›. Buna göre, Alman polisinin

1994-2005 aras›nda öldürdü¤ü in-

san say›s› 119. Ve bunun büyük bir

bölümünü göçmenler oluflturuyor,

Türkiyeliler’in say›s›n›n ise 7 oldu-

¤u belirtiliyor. 

Göçmenlere, muhaliflere yöne-

lik bask›y› art›rmak için ç›rp›nan

‹çiflleri Bakan› Schaeuble, “terörist-

leri nokta at›fllarla öldürme” yetkisi-

nin tan›nmas›n› istiyordu geçen haf-

talarda. ‹flte size yetkinin fiili kulla-

n›m›! 

*

Frankfurt’un bir mahallesinde,

Türkiyeli ailelerin çocuklar›, “ö¤re-

nim zorlu¤u çekenler” okuluna, ya-

ni bir baflka deyiflle “geri zekal›lar”

s›n›f›na gönderiliyor. 

Türkiyeli emekçilerin çocuklar›

bunun için önce özel bir testten ge-

çiriliyor. Yap›lan itirazlarda kimi ai-

leler çocuklar›n› normal okullara

göndermeyi baflar›rken, okul yöne-

timlerinin “çocuklar›n›z çok sessiz,

hiç konuflmuyorlar” gibi gerekçe-

lerle yeniden “ö¤renim zorlu¤u çe-

kenler” okuluna göndermeye çal›fl-

t›klar› belirtiliyor. 

Aç›k ›rkç›, d›fllay›c› tutuma bir

örnek daha. Benzeri testlere, uygu-

lamalara Alman çocuklar tabi tutul-

muyorlar; çünkü onlar do¤ufltan

“normal” ya da “ileri zekal›” olu-

yorlar! “Safkan Ari ›rk›”n›n baflka

türlü bir çocuk meydana getirmesi

mümkün mü!

*

Almanya’da yaflayan Türkiyeli

göçmenler, bugünlerde gazeteleri

ellerine ald›klar›nda, içlerinden bi-

rine yap›lan ›rkç› sald›r› haberini

okuyorlar. Murat Özdal bunun

ölümle biten son örne¤iydi. 

Bir baflka örnek ise, Neonazi-

ler’in hedefi haline gelen ve sald›r›-

lara karfl› dayanamayan Raflit Özer

isimli esnaf, Berlin’in Lichtenberg

‹lçesi’ndeki döner büfesini kapat-

mak zorunda kald›. 

Bu geliflme üzerine, Türkiyeli-

ler’in az say›da yaflad›¤› bu bölgeye

giden Berlin IKAD üyeleri, afiflle-

me yapt›lar ve esnaflarla görüflerek

destek verdiler. IKAD taraf›ndan

yap›lan aç›klamada da afl›r› sa¤c›

NPD’nin dolayl› dolays›z kollan-

mas›n›n, gelece¤e iliflkin, sicili ol-

dukça bozuk Almanya için göçmen-

leri fazlas›yla endiflelendirmeye

yetti¤i belirtilerek, ›rkç› sald›r›lara

karfl› örgütlü mücadele ça¤r›s› ya-

p›ld›. 

Peki nereden al›yor ›rkç›lar bu

cüreti?

Bu sorunun cevab›n›, son ç›kar›-

lan Göçmen Yasas›’nda görmek

mümkün. Her sat›r› buram buram

›rkç›l›k, ayr›mc›l›k kokan bu yasa,

aç›kça Alman devletinin göçmenle-

ri düflman, potansiyel “terörist” gör-

mesinin ifadesidir. Bu yaklafl›mdan

beslenen ›rkç›lar da devletin koru-

mas›nda hareket etmektedirler.

Örne¤in, Bavyera Eyaleti ‹çiflle-

ri Bakan› Günther Beckstein, say›-

s›z sald›r›ya ad› kar›flan, program›

ile ›rkç›l›¤›n› gizlemeyen faflist par-

ti NPD’nin kapat›lmas› yönündeki

taleplere, “flu an için böyle bir flan-

s›m›z oldu¤unu düflünmüyorum”

fleklinde cevap veriyor.

Devrimci kurumlar› kapatmak,

yay›nlar› yasak ilan etmek için

“flans›n›” kendisi yaratan ve hiçbir

delile, belgeye dayanma ihtiyac›

duymayan Alman devleti, ›rkç›lar

sözkonusu olunca bin dereden su

getiriyor. Çünkü NPD gibi yap›lar,

Alman tekelleri için “gerekti¤inde

kullan›lmak” üzere yedekte tutulan

güçlerdir. 

Elbette, “NPD’yi kapatmazsak

hangi partiyi kapataca¤›z” diyen

Alman politikac›lar› hakl›lar, ancak

unuttuklar› fley, bu ›rkç› yap›lar›n

zaten devletin politikalar›n›n do¤ru-

dan bir sonucu oldu¤udur. 

Göç Yasas› belirtti¤imiz gibi bu

politikalar›n do¤rudan yans›yan son

örne¤idir. 

Say›: 116 39YURTDIfiI

AAttaallaayy SSeevvkk EEddiillddii

Almanya’da, sa¤l›k sorunu ol-

mas›na ra¤men Hannover Hapis-

hanesi’nde tek kiflilik hücrede tu-

tulan Mustafa Atalay sevk edildi. 

Bypass ameliyat› olmas›ndan

hemen sonra tutuklanan Atalay’›n

avukat›n›n verdi¤i bilgiye göre,

Federal Savc›l›¤›n 12 Temmuz

günü verdi¤i karar›n ard›ndan

Lingen Cezaevi Hastanesi’ne

sevki gerçekleflti. 

SSaarrkkoozzyy GGööççmmeennlleerree 

SSaalldd››rr››yyaa GGeeççttii

Sarkozy’nin cumhurbaflkan›

seçilmesinin ard›ndan Fransa’da

göçmenlere yönelik “cad› av›”

bafllat›ld›. Kaçak çal›flmak zorun-

da kalan göçmenler, iflyerlerine

yap›lan bask›nlarla gözalt›na al›-

n›yorlar. 

Göçmenlere karfl› sert politika-

lar› yürürlü¤e koyan Sarkozy’i

protesto etmek için 60 göçmen

ise, Lile Kenti’nde ‹fl Borsas›’n›

iflgal ederek açl›k grevi bafllatt›.

Açl›k grevciler, göçmenlere otur-

ma izni verilmesini isterken, Ku-

zey Bölgesi valisi, toplu iltica

hakk› tan›nmayaca¤›n› söyledi. 

KKIISSAA KKIISSAA KKIISSAA KKIISSAA

Irkç›, faflist partilere ne gerek var;

Alman polisi göçmenleri vuruyor!



Ülkesinin kaderini de¤ifltirmeye

ahdetmifl bir adam, karfl›s›ndaki ka-

d›n erkek 170 kifli önünde flöyle di-

yordu:

““AArrkkaaddaaflflllaarr...... bbiirrkkaaçç ssaaaattee kkaa--

ddaarr yyaa yyeenneecceekk,, yyaa ddaa yyeenniilleecceekkssii--

nniizz.. AAmmaa nnee oolluurrssaa oollssuunn,, --aakkll››nn››zz--

ddaann çç››kkaarrmmaayy››nn bbuu ddeeddii¤¤iimmii-- mmüü--

ccaaddeelleemmiizz ssoonnuunnddaa,, bbaaflflaarr››yyaa uullaa--

flflaaccaakktt››rr.. ““

Konuflan Fidel Castro’ydu. 

Konufltuklar› yer, bir çiftlikti.

Birkaç saate kadar gidecekleri yer

ise, bir askeri k›fllayd›. K›flla, ülke-

nin en büyük askeri garnizonlar›n-

dan biriydi. Ad› Moncada idi. 

HH
Küba Devrimi’nin dönüm nokta-

lar›ndan, hatta ço¤unlukla “bafllan-

g›c›” olarak kabul edilen Moncada

Bask›n›, ülkemizde KK››zz››llddeerree’yle

benzefltirilen bir askeri eylemdir.

‹kisinin ortak noktas›, askeri olarak

yenilgiyle bitmifl, ikisinde de hare-

ketin önderleri katledilmifl veya tut-

sak düflmüfl olmalar›na karfl›n, ikisi-

nin de bir siyasi zafere dönüfltürül-

müfl olmas›yd›. Baflka bir deyiflle,

Moncada ve K›z›ldere, yenilgiler-

den zaferler yaratman›n iki örne¤iy-

di. 

HH
Eyleme birkaç saat vard›. Her-

kes heyecanl›yd›. Sonraki y›llarda

Kübal› devrimcilerle birlikte an›la-

cak olan “Ya Zafer, Ya Ölüm!” slo-

gan›, o an onlar için yaflam›n ta ken-

disiydi. Çiftlikte, silahlar›n› kuflan-

m›fl olarak Fidel'in söylevini dinle-

yen bu 170 genç, nereden gelmifller-

di, nas›l örgütlenmifllerdi? K›saca

onu da görelim. 

Küba’n›n faflist diktatörü Batis-

ta'ya karfl› tepkilerin özellikle üni-

versitelerde yükselmeye bafllad›¤›

ilk dönemde, Castro Juventud Orto-

doxa (Ortodoks Gençlik) içindeydi;

örgütlenme içindeki militanca mü-

cadeleden yana olanlar, yavafl yavafl

onun etraf›nda toplan›yordu. Olu-

flan bu grup, bir süre sonra MMoovviimmii--

eennttoo (Hareket) olarak adland›r›lma-

ya baflland›. Henüz çok flekillenmifl

bir örgütlenme de¤illerdi. “Hare-

ket” ad› biraz da bunu anlat›yordu. 

Peki MMoovviimmiieennttoo,, bu eyleme ne

zaman karar vermiflti? Castro, çok

yak›n zamanda yapt›¤› bir röportaj-

da o günlere dönerek bu soruyu

flöyle cevapland›r›yordu:

“Moncada'ya sald›rmaya ne za-

man karar verdik? KKiimmsseenniinn hhiiççbbiirr

flfleeyy yyaappmmaayyaaccaa¤¤››nnddaann,, BBaattiissttaa''yyaa

kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee eeddiillmmeeyyeeccee¤¤iinnddeenn

ve var olan gruplar›n -bu gruplara

pek çok kifli üyeydi- silahl› bir mü-

cadele için yeterince haz›r ve örgüt-

lenmifl olmad›¤›ndan emin oldu¤u-

muzda.” (Ignacio Ramonet, ‹ki Ses,

Bir Biyografi, syf. 98)

HH
Evet, mevcut örgüt-

lenmelerin -ki bunlar›n

aras›nda Küba Komü-

nist Partisi de vard›-

diktatörlü¤e karfl› sa-

vaflmaya niyetlerinin

olmad›¤›n› gördükleri

noktada savaflma karar›

al›yordu Castro ve yol-

dafllar›. 

Fidel ayn› kitapta

Moncada öncesini flöy-

le anlat›yor:

“Elimizde tek kurufl yoktu, hiç-

bir fleyimiz yoktu. Benim Ortodoks

Parti'de ba¤lant›lar›m vard›. Parti-

de Batista'ya karfl› bilenmifl gençler

vard›. Batista'yla taban tabana z›tt›-

lar. Yurtseverdiler; buna benzer bir

baflka örgüt yoktu. Daha önce de

anlatt›¤›m gibi, politik, devrimci ya

da s›n›fsal bir bilince sahip oldukla-

r› söylenemezdi. Parti yönetimi

eninde sonunda -bir ayd›n grubu-

nun oldu¤u Havana d›fl›nda- zen-

ginlerin ve toprak sahiplerinin eline

geçiyordu. Ama partinin büyük ço-

¤unlu¤u iyiydi, emekçi s›n›ftan, hat-

ta orta s›n›ftan temiz insanlard›.”

(syf. 100)

Küba’n›n neden sadece “strateji-

si” aç›s›ndan de¤il, daha baflka bir

çok aç›dan dünya devrimcileri için

bir örnek, bir esin kayna¤› olufltur-

du¤u bu sözlerde daha iyi görülü-

yor. Devrim, yokluklar içinde veril-

mifl bir savafl karar›n› izliyor... 

HH
Eylem için en uygun yer olarak

baflkente oldukça uzak bir eyalet

olan Oriente Eyaleti seçildi. Bu se-

çimin birkaç nedeni vard›. Oriente

Eyaleti, Küba tarihinde birçok dire-

niflin bafllang›ç yeriydi ve zaten

eyaletin bir di¤er ad› da Tehtide (‹s-

yanc›) idi.  Örgütlenme ve savafl›

bafllatmak için stratejik bir bölgey-

di. 

Eylemin tarihi olarak 26 Tem-
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye Moncada BBask›n›

Moncada’n›n 114.
y›ldönümünde
Havana’da
yap›lan ttörenden
bir ggörüntü

Eylemin aard›ndan kk›fllan›n ggörünümü



muz (1953) seçilmiflti. Çünkü o

gün, k›fllan›n bulundu¤u Oriente

Eyaleti’nin baflkenti Santiago’da bir

karnaval vard› ve bunun yaratt›¤›

ortamdan faydalan›lacakt›. 

Eylemden bir süre önce Santia-

go’da bir çiftlik kiraland›. Bask›n›

gerçeklefltirecek 170 militan illega-

lite içinde çiftli¤e yerleflti. Eylemde

kullan›lacak silah ve giysiler de ta-

fl›nd›. Eylemde askeri üniformalar

giyilecekti. Militanlara, k›sa süreli

de olsa bir askeri e¤itim verildi. Pla-

na göre militanlardan 120’si Mon-

cada K›fllas›’n› basacak, 20 kiflilik

bir baflka grup da 50 kilometre öte-

de bulunan bir baflka k›flla olan Ba-

yama K›fllas›’na karfl› bir sald›r› dü-

zenleyecekti. 

Ayr›ca, flehirdeki adliye saray›

ve hastaneyi ele geçirmek üzere de

iki grup ayr›lacakt›. Tasarlanan pla-

na göre, oldukça büyük bir askeri

k›flla olan Moncada’dan ele geçirile-

cek silahlar, hemen halka da¤›t›la-

cak ve savafl›n yayg›nlaflt›r›lmas›

hedeflenecekti. 

HH
Castro’n›n önderli¤indeki Kübal›

devrimciler, 26 Temmuz sabah›

MMoonnccaaddaa hhaarreekkaatt››nn›› bafllatt›lar.

Savaflç›lar büyük bir ustal›kla k›flla-

ya ulaflt› ve eylemi gerçeklefltirdiler.

Ne var ki, düflman askeri, çok k›sa

sürede toparlan›p, say›sal üstünlü-

¤üyle devrimcileri püskürttü. Çat›fl-

malarda Movimentocular a¤›r kay›p-

lar verdiler. Geri çekilme karar› al›n-

d›. K›flla komutan› Albay Chevrano,

yakalananlar›n öldürülmesini emret-

ti. O civarda yakalanan hemen her-

kes, savaflç›lar ve tesadüfen bölgede

bulunan herkes, iflkence ve dipçik-

lerle ya da kurflunlanarak katledildi.

Bask›n›n yank›s› büyük oldu. ‹lk

anda eylemin çap›n› tam olarak bil-

meyen diktatör Batista, hemen gü-

venlikli Colombia K›fllas›’na çekildi.

Eylemin halk üzerinde yaratt›¤›

olumlu etkiyi ve sempatiyi k›rmak

için diktatörlük derhal karfl› ata¤a

geçti. En baflta k›flladaki katliam,

Fidel ve yoldafllar›na mal edilmeye

çal›fl›ld›.

Batista’n›n bas›n›, MMoovviimmiieennttoo--

ccuullaarr’’››nn,, nöbetçilerin kafalar›n›

kestiklerini; hastanede yaral›lar›n

kar›nlar›n› b›çakla defltiklerini, Kü-

bal› de¤il Meksikal›, K›z›lderili, Ve-

nezuellal› ve Polonyal› macerac›lar

olduklar›n›... yaz›yorlard›. (Oligar-

flilerin yalanlar› birbirine ne kadar

benziyor de¤il mi!)

HH
Ço¤u kez, Fidel Castro’nun da

Moncada Bask›n› s›ras›nda tutsak

düfltü¤ü bilinir. Asl›nda tam olarak

öyle de¤ildir. Savaflç›lar›n bir k›sm›,

o atefl çemberini yararak k›flladan

ç›kabilmifllerdi. ‹çlerinde Castro da

vard›. 

Bask›ndan sonra Castro'nun ya-

n›nda 17 militan kalm›flt›. Grup,

Grand Piedra Da¤›’na ç›kma karar›

ald›. Ondan sonraki hedefleri de Si-

erra Maestra olacakt›. Yani Sierra

Maestralar’a ç›kmak, daha o gün-

den Fidel’in hedefleri içindeydi.

Ancak o gün için, bu hedeflerine

ulaflamad›lar. Da¤lara do¤ru ilerler-

ken, Castro ve yan›ndaki iki yolda-

fl›, bask›ndan sonraki üçüncü gün,

tutsak düfltüler. 

HH
Fidel’in tutsakl›¤›, tutsakl›k ko-

flullar›nda yapt›¤› ““LLaa hhiissttoorriiaa mmii

aassssoollvveerraa”” (Tarih beni hakl› bula-

cakt›r) adl› savunmas›, Küba Devri-

mi’nin kilometre tafllar› olmaya de-

vam etti. Moncada K›fllas›’na yap›-

lan bask›n askeri anlamda baflar›ya

ulaflamam›flt›, ama asl›nda o gün,

Küba Devrimi’nin yolu netleflmiflti.

K›sa süre sonra Küba’daki çeflitli

devrimci gruplar bu yolda ve Cast -

ro’nun önderli¤inde birlefleceklerdi. 

Castro, Moncada Bask›n› nede-

niyle yarg›land› ve 15 y›l hapis ce-

zas›na çarpt›r›ld›. Ancak üç y›l son-

ra diktatörlük onu serbest b›rakmak

zorunda kald›. Castro, 5 May›s

1955'te özgürlü¤üne kavufltu. Hare-

ketin MMoovviimmiieennttoo olan ad›, Monca-

da Bask›n›’n›n gerçekleflti¤i güne

atfen, ""2266 TTeemmmmuuzz HHaarreekkeettii"" ola-

rak de¤ifltirildi. Ve Castro hiç za-

man kaybetmeden, yeniden gerilla

savafl›n›n haz›rl›klar›na giriflti. 
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K›sa TTarih
55 AA¤¤uussttooss -- 1111 AA¤¤uussttooss

6 A¤ustos 1945 

Hiroflima'ya ABD taraf›ndan atom bombas›
at›ld›. ‹lk anda 80 bin kifli öldü ve ölü say›s›
sonradan 130 bine kadar yükseldi. Üç gün
sonra da Nagazaki'ye atom bombas› at›ld›. 

8 A¤ustos 1993

Sa¤l›k emekçileri "Sendikal haklar ve sa¤-
l›kta eflitlik" talebiyle ‹stanbul'da yürüdü. 

8 A¤ustos 1998

ABD'nin Kenya ve Tanzanya büyükelçilikle-
rine bombal› sald›r› düzenlendi. Sald›r›da
100'ün üzerinde kifli öldü.

9 A¤ustos 1901

Amerika'n›n yerlileri olan K›z›lderililer’e ait
son topraklara da el konuldu. 

9 A¤ustos 1996 

Adana'n›n Küçük Delikli Beldesi’nde R›dvan
Altun, Ömer Bayram, Dilan ve Berivan adl›
çocuklar polis bask›n›nda infaz edildi.

10 A¤ustos 1920 

Osmanl› Devleti'ni tamamen sömürgeleflti-
ren Sevr Antlaflmas› imzaland›. ‹tilaf
Devletleri, Osmanl› topraklar›nda çok say›-
da kent ve kasabay› iflgal ettiler. 

10 A¤ustos 1942 

Köy Enstitüleri kuruldu.

10 A¤ustos 1978 

Ankara Balgat'ta befl ayr› kahvehaneyi ta-
rayan faflistler 5 kifliyi öldürdü, 14 kifliyi
yaralad›. 

10 A¤ustos 1993

Devrimci Sol Güçler’in “fuhufla karfl›” kam-
panyas›nda Trabzon’da fuhufl yapt›ran Otel
Sakin bombaland›. 
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HH
Bütün bu olaylar olup biterken,

Küba Komünist Partisi’nin ne yapt›-

¤›n› da k›saca hat›rlamakta yarar var.   

Küba Komünist Partisi (PSP),

Batista Askeri Darbesi’ne karfl› ak-

tif bir  direnifl çizgisi izlemiyordu

zaten. 26 Temmuz 1953'te gerçek-

lefltirilen Moncada Bask›n›’n› ise

""ddaarrbbeeccii,, mmaacceerraacc›› vvee uummuuttssuuzz

bbiirr eeyylleemm"" olarak de¤erlendirmiflti

PSP. Revizyonizmin klasik kliflele-

rinin ötesinde bir fley yoktu yani bu

de¤erlendirmede. Oysa, umutsuz

olan kendileriydi. Küba halk›n›n sa-

vaflmaya haz›r olmad›¤›n› düflünü-

yorlard›. Haz›r olmayan kendileriy-

di ve bunu teorilefltiriyorlard›:

PSP’ye göre, amaç, ““bbaarr››flflçç›› yyooll--

ddaann,, flfliiddddeett vvee aacc››llaarr oollmmaaddaann ssaa¤¤--

llaannaaccaakk ddee¤¤iiflfliimmlleerrddii.."" Böyle bir

çizgi izlenmeliydi. PSP de çok geç-

meden görecekti ki, fliddet ve ac›lar

olmadan Batista Diktatörlü¤ü’nü

altetmek mümkün de¤ildi. fiiddet

ve ac›lar zaten yaflan›yordu. Mese-

le, halk›n buna nas›l bir karfl›l›k ve-

rece¤indeydi. Cevap Castro’nun

önderli¤indeki gerilla savafl›yla ve-

rildi. Moncada’dan sadece üç y›l

sonra, 1956’da bir grup gerilla, Si-

erra Maestra’ya ç›kt›. Bu ç›k›fl da

çok sanc›l› ve kanl› oldu. Gerillalar

büyük bir katliam yaflad›lar. Fakat

buna ra¤men savafltan vazgeçmedi-

ler. Katliamdan sonra günlerce yü-

rüyen Castro, gördü¤ü ilk köylüye

Sierra Maestra’da m›y›z? diye so-

ruyor, ald›¤› evet cevab› üzerine de

öyleyse zafer bizimdir diyordu.  

1956’daki bu ç›k›fl› takiben, ge-

rilla savafl› h›zla geliflti. PSP

1958'de “26 Temmuz Hareketi'nin

diktatörlü¤e karfl› verdi¤i mücade-

leye kat›lma” karar› ald›. Devrim

onlar› beklemiyordu, onlar devrime

ya yetiflecekler ya da sürecin tü-

müyle d›fl›nda kalacaklard›... 

HH
Sierra Maestra’ya ç›kt›ktan, da¤-

larda sürdürülen gerilla savafl›n›n

ard›ndan yaklafl›k üç y›l sonra flehir-

leri kuflatarak zafere ulaflt› gerilla.

1959’un Ocak’›nda baflkent Hava-

na’ya girdiler. Ve yeni bir Küba ya-

ratmaya koyuldular. Yeni Küba’n›n

ilk tu¤las›, ilk harc› Moncada’da

konulmufltu. Moncada üzerinde,

Küba için hayatlar›n› feda edenlerin

mezarlar› üzerinde, sosyalist bir

Küba kurulacakt› art›k. 

1953-1959; Moncada ile zafer

aras›ndaki mesafe oldukça k›sayd›

yani. Biz de bugün K›z›ldere’yle za-

fer aras›ndaki yolu ad›ml›yoruz. Bi-

zim yolumuz daha uzun Küba’dan.

Her ülkenin devriminin yolu kendi-

ne özgüdür  zaten. 

Moncada’n›n yy›ldönümünde KKüba’da
yay›nlanan bbir aafifl: Moncada,
karanl›klar›n iiçinde ddo¤an ggünefl, ddevri-
min yyolunu aayd›nlatan bbir ggünefl oolarak
resmediliyor. AAfifl, KK›z›ldere vve MMoncada
aras›ndaki bbenzerli¤i ççok ddaha ssomut
anlat›yor. 

Nikaragua’da ookuma-yazma 

seferberli¤i bbafllat›ld›

Nikaragua’da Sandinistler, iktidara gelmelerinin ar-

d›ndan okuma-yazma kampanyas› bafllat›yorlar. 1980’de

bafllat›lan ancak Sandinistler’in iktidar› burjuvaziye dev-

retmesiyle kesintiye u¤rayan projenin tekrar› olan kam-

panya ile 2009 y›l›na kadar tüm ülkede okuma-yazma

bilmeyenin kalmamas› amaçlan›yor. 

Nikaragua ‹statistik Enstitüsü’nün verilerine göre

okuma yazma bilmeyenlerin oran› %24’ü buluyor. Yön-

tem olarak Küba’n›n örnek al›naca¤› kampanyaya, Küba

ve Venezuella da e¤itimci, k›rtasiye ve 65 bin ö¤retmenin

örgütlenmesi için maddi yard›m ile destek vermekte. 

Daha önce 1978 y›l›nda dev-

rimin ard›ndan bafllat›lan e¤itim

kampanyas›nda, 100 bin e¤itim-

ci örgütlenerek tüm ülkede gö-

revlendirilmiflti. Bu kampanya

sayesinde okuma yazma bilme-

yen oran› %60’lardan %13’lere

kadar düflürülmüfltü.

Moncada’n›n yy›ldönümünde 

devrimin ccoflkusu

Küba Devrimi’nin dönüm noktalar›ndan olan

“Moncada K›flla Bask›n›”n›n 54’ncü y›ldönümü, yüz-

binlerce Kübal›’n›n kat›l›m›yla, coflkuyla kutland›. 

Kübal›lar; rahats›zl›¤› nedeniyle Fidel Castro'yu,

48 y›ld›r ilk kez kutlamalarda görememenin buruklu-

¤unu yaflasalar da, Raul'un yapt›¤› konuflmayla, dev-

rime ve ülkelerine ba¤l›l›klar›n› tekrarlad›lar. 

Ülkenin en önemli resmi bayram›nda, geleneksel-

leflmifl ve saatlerce meydanlar› dolduran Kübal›lar’a

seslenen Fidel Castro'nun yerine bu kez kardefli Raul

seslendi. 'Baflkomutan›n Düflünceleri' bafll›¤› alt›nda-

ki yaz›lar›yla halk›n› ayd›nlatmaya devam eden Fi-

del’in h›zla iyileflti¤i ancak doktorlar›n›n iste¤i üzeri-

ne bir süre daha görevlerinin bafl›na dönmeyece¤i be-

lirtiliyor. 

Öte yandan, Moncada’n›n y›ldönümü, Ankara’da

Latin Amerika ülkelerinin büyükelçilikleri ve Küba

Dostluk Derne¤i üyeleri taraf›ndan da Hofldere Cad-

desi üzerindeki Josa Marti Park›’nda kutland›.
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‹lke meselesine kavramsal ola-

rak ve soldaki kullan›m› aç›s›ndan

yak›ndan bakal›m. Bakmam›z ge-

rek çünkü, “bu bizim için ilke-
sel” tavr›, ortak ifl yap›lan birçok

zemini da¤›t›c›, zay›flat›c› bir rol

oynuyor zaman zaman. ‹lke me-

selesi, yerli yersiz gündeme geli-

yor ve harcanan büyük emekleri

bir anda berhava edebiliyor.  

Önce “ilke”yi kavramsal ola-

rak çözümlemekte yarar var. 

‹lke, eski dilde ““KKaaiiddee--ii EEssaa--

ssiiyyee”” demek. Anlam› ise flöyle

yaz›l›yor: “Ötekilerin kendisin-
den türedi¤i kaynak”... 

*

Felsefede, “ilk madde” anla-

m›nda da kullan›lm›fl uzun bir za-

man. ‹lk düflünürlerden Thales
ss uu'yu, Anaksimandros sonsuz ve

s›n›rs›z töz'ü, Anaksimenes hhaa--

vvaa'y›, Herakleitos atefl'i, Pitago-

ras bbiirr say›s›'n›, Platon iiddeeaa'y›
ii llkkee saym›fllar. Asl›nda bu felsefi

anlam› bile, san›r›z ilkenin “a¤›rl›-

¤›”, önemi, yeri konusunda bir fi-

kir veriyor. Biz tekrar pratikte

kulland›¤›m›z anlama dönelim.  

*

‹lke kavram›, genellikle ““ttee--

mmeell ddüüflflüünnccee”” anlam›nda kulla-

n›l›r. Zaten toplumbilim terimleri

sözlü¤ünde de «her tasar›msal
dizgenin temeli; odak kavram›
olan ve ilgili bütün olaylar için
geçerli olabilen düflünce" olarak

tan›mlanmaktad›r. 

TDK sözlü¤ünde bizim pratik-

teki kullan›fl›m›za en yak›n anlam›

buluyoruz: ““TTeemmeell  ddüüflflüünnccee.... ..
HHeerr ttüürr llüü ttaarr tt ›› flflmmaann››nn dd›› flfl ››nn--
ddaa ssaayy›› llaann öönnccüüll ,,  pprreennssiipp..””

*

Fakat flunu söylemeliyiz ki,

soldaki kullan›m›nda art›k “ilke”

böyle bir a¤›rl›¤›, önemi

yans›tmaktan uzaklafl-

maktad›r giderek. Bir

“prensip”ten çok, prag-

matik olarak kullan›lan,

hatta is-

tismar

edilen bir

kavrama

dönüflmüfltür. 

‹lke nedir? ‹lke, vazgeçilmez

oland›r. Tüm ssttrraatteejjii vvee ppoolliittii--

kkaallaarr››nn››nn tteemmeelliinnddee yyaattaann bir

düflüncedir. Öyle ki, o olmadan o

hareketin varl›¤›, stratejisi ve po-

litikas› tarif edilemez. Hareketin

sloganlar›, tav›rlar› ona göre fle-

killenir... OOyyssaa ülkemiz solunun

prati¤inde karfl›m›za ç›kan olur

olmaz hemen her fleye ““bbuu bb ii--
zz iimm iiçç iinn ii llkkeesseellddii rr”” yaklafl›m›

olmaktad›r. 

Denir ki, bu bizim için ilke-
dir, kabul etmezseniz çeker gi-
deriz. Geçmiflte onlarca kez, or-

tak metinler içinde yeralan bir

kavram, bir slogan, bir bakm›fls›-

n›z “ilke” olmufl ve denir ki, o

slogan metinde geçemez, bizim

için ilkedir, yoksa... 

E¤er bir birlik içindeyseniz, is-

teklerinizi kabul ettirmeniz bu ka-

dar basit ve kolayd›r!

Sol, genel olarak, bir siyasi ha-

reket için “ilkesel” olan konularda

birbirine karfl› duyarl› davranm›fl-

t›r. Ama iflte bu duyarl›l›k, bugün

istismar edilir hale gelmifltir. 

Birlikler, iflte bu dayatmalarla

ifllemez hale getiriliyor. S›radan

fleylerin “ilkesellefltirilmesi”, aç›k-

ça birlik bozguncusu bir ifllev yük-

leniyor. Birlik bozulmazsa bile, o

birlik içinde, birlikte ifl yapma

coflkusu kayboluyor. Karfl›l›kl› gü-

ven ve samimiyet zedeleniyor.

Çünkü olur olmaz her fleyin “bi-

zim için ilkesel” diye gündeme

getirilmesinde, birlik iste¤inin ii ss--

ttiissmmaarr›› vard›r. “‹lkesel” önemi

olan fleyler için gösterilen duyarl›-

l›klar›n istismar› vard›r. 

Biliniyor ki, biri “bu bizim
için ilkesel” dendi¤inde akan su-

lar duracakt›r. Birli¤i gerçekten

ve samimiyetle savunanlar, karfl›-

dakinin “ilkesel” dedi¤i noktada,

onu da tatmin eden bir çözüm

bulmaya çal›flacaklard›r. Genel bir

kural ve iflleyifl olarak bunda yan-

l›fll›k da yoktur. Ama sorun ço¤u

kez, bu iflleyiflin istismar edilme-

siyle ortaya ç›kmaktad›r. 

Neyin ilke olup olmad›¤› ol-

dukça eski bir tart›flmad›r. 

Türkiye solunda birlik plat-

formlar›nda yer alan siyasi hare-

ketlerin herbirinin oldukça uzun

say›labilecek bir geçmifli var. Ve

bu yan›yla, hemen herkes birbiri-

ni tan›yor. Ama bazen öyle “il-

ke”lerle karfl›lafl›l›yor ki, o siyaseti

y›llard›r bilenler, izleyenler bile ilk

kez karfl›laflm›fl oluyor böyle bir

ilkeyle. Çünkü, asl›nda “ilkesel”

olmayan, uzun y›llar böyle oldu¤u

da söylenmeyen fleyler, günlük ç›-

karlar için “ilke” olarak ilan edili-

yor. Olur olmaz her fleyi “ilke-

sel!” ilan etmek, birli¤in karfl›l›kl›

taviz, esneklik, anlay›fl, fedakarl›k

gerektirdi¤ini de bir yana itip, ta-

vizi, esnekli¤i sadece karfl›dakinin

s›rt›na yüklemektir.   

Baz› akl› evveller daha da ileri

gidip, kendi ilkesini herkese da-

yat›yor, herkesi bunu kabul etme-

ye zorluyor. 

“‹lke” diye ortaya sürülenlerin

ço¤u, bbeenn ddeeddiikk lleerr iimmii  nnaass ›› ll
kkaabbuu ll  eett tt ii rr ii rr iimm’’den baflka bir

fley de¤il asl›nda. Bu yan›yla da

çocukçad›r. Küçük hesaplar›n

ürünüdür. Bazen öyle olmaktad›r

ki, bir siyasi hareketin “bu bizim

için ilkeseldir!” fleklinde do¤al bir

talepte bulunmas›, kimilerinde

kendini kabul ettirme komplek-

siyle ““oo zzaammaann bbuu ddaa bbiizz iimm
iiççiinn ii llkkeesseell”” tepkiselli¤iyle yeni

“ilke”ler ortaya ç›karmaktad›r.

Oysa olur olmaz her fleyin “ilke-

sel” diye adland›r›lmas›, tteeoorriiyyii,,

ssttrraatteejjiiyyii uuccuuzzllaattaann,, birlik ilifl-

kilerine ve kültürüne darbe vuran

bir yaklafl›md›r.

‹lkenin tan›m› ve anlam› üze-

rinde iflte bu yüzden duruyor ve

herkesi de bu anlam› yeniden dü-

flünmeye davet ediyoruz.   

Siyasette

‹LKE
‘Bu Bizim ‹çin ‹lkesel’ 



Soluk solu¤ayd›, elleri de titri-

yordu. Korkuyor muydu? Hay›r! fiu

anda hissetti¤i en belirgin fley tik-

sintiydi. Etraf›ndaki her fley ve her-

kesten nefret ediyordu, midesi bula-

n›yordu. Saatlerdir hiç ara verme-

den volta att›¤›n›n bile fark›nda de-

¤ildi. Akl›ndan karmakar›fl›k bir sü-

rü fley geçiyordu. Bafl›n› kald›rd›,

kirli, yüksek tavandaki sar› ve ölgün

›fl›¤a bakt›. O güne kadar yapt›klar›-

n›, iz b›rak›p b›rakmad›¤›n›, nere-

lerde hata yapm›fl olabilece¤ini ye-

niden düflünmeye bafllad›. Hay›r,

yaflananlar›n kendisinden kaynak-

lanmad›¤›ndan emindi. Peki ama

kim olabilirdi? Baflka kimler gö-

zalt›na al›nm›flt›, neler söyle-

mifllerdi? Sorular beynini

kemiriyordu. Ç›kar›ld›¤›

zorlu sorguyu düflündü

yeniden. Ne yapar-

larsa yaps›nlar, yö-

neltilen sorulara

verece¤i cevaplar

iki sözcükten iba-

retti: “Tan›m›yo-

rum, bilmiyorum.”

K o n u l d u ¤ u

parmakl›kl› hücre-

nin karfl›s›ndan si-

lahlar›n› do¤rult-

mufl alt› asker, onun

ad›mlar›n› takip edi-

yordu. Sadece bir iki kez

göz göze gelmifl, bak›flla-

r›ndan ürkmüfl, nas›l böyle

kinle bakabildi¤ine flaflm›fllard›.

Bir metre geniflli¤indeki koridorda

dönebilecekleri baflka yer de olma-

d›¤›ndan, gözleri kad›n›n ayaklar›na

kilitlenmiflti. Eflit aral›klarla at›lan

kararl› tam üç ad›m, bir dönüfl ve

ayn› tempoda üç ad›m daha... Bu

bas›k, rutubetli, pis kokulu hücrenin

tavana yak›n iki küçük penceresi (ki

bunlar da karanl›k bir otoparka ba-

k›yordu) aç›kt›. Üstelik d›flar›n›n

ayaz, egzos duman›yla birlikte vu-

ruyordu içeri-

ye. Böyle ne

kadar süre

bek led i¤ in i

bi lmiyordu.

Neden sonra

hücrenin de-

mir parlakl›kl› kap›s› aç›ld›, zaten

kan oturmufl bileklerine kelepçeler

tak›ld› ivedilikle. Etraf›n› sarm›fl as-

kerlerin aras›ndan merdivenlere yö-

neldi¤i s›rada hemen dipteki hücre-

den birileri at›ld› ve askerlerin ara-

s›ndaki kad›na seslendi.. 

- “......”

Askerlerin aras›ndaki birden

durdu. Gerçekten kendisine mi ses-

lenmifllerdi? Bakmaya çal›flt›. Hüc-

re dipteydi, askerler “yürü” diye ba-

¤›r›p dipçiklerle itiyorlard›. Tekrar

ismiyle

ç a ¤ › r -

d›klar›n› duydu, geriye dönüp gör-

dü, o da selam verdi. 

Görmüfltü kim olduklar›n›. Ken-

dini birden dünyan›n en güçlü, en

mutlu insan› hissetti. Tüm benli¤ini

sard› bu duygu. Kendinden emin

merdivenlerden ç›karken, asl›nda

geriye dönüp kendisine seslenenler-

le kucaklaflmak, konuflmak, hasret-

ten ve vuslattan a¤lamak geliyordu

içinden.

Onlar› çok k›sa bir an görmesine

ra¤men, çok zay›f, ç›plak ayakl› ve

yüzlerinde morluklar oldu¤unu he-

men farketmiflti. Ama dönemezdi.

Dönmedi... 

Aradan kaç saat, kaç gün geçti

bilmiyordu. Getirdikleri yoldan geri

götürüyorlard› ayn› süratle. Bitap

düflmüfltü, düflman karfl›s›nda bay›l-

mamak için tutuyordu kendini, ama

ayaklar›n›n sürüklenmesine mani

olam›yordu. Bafl› ise o mecalsiz

ayaklar›na inat dimdikti. Merdiven-

lerden güçlükle indi, dipteki o hüc-

reye bakt› ve bu kez o seslendi içe-

riye. Askerler kollar›ndan yakalay›p

uzaklaflt›rd›lar. Daha do¤rusu, ya-

p›flt›¤› hücre parmakl›klar›ndan

adeta söküp kopard›lar. Yine de

görebilmiflti, ikisi de oraday-

d›lar. Askerler onu yerde

sürüklerken belli be-

lirsiz duydu¤u bir

cümle yan-

k›land› ku-

laklar ›nda:

“Kendine iyi

bak.” ‹çine iflle-

di bu ses, damar-

lar›nda dolaflt›. 

Alelade bir ayr›l›k cü-

mlesi nas›l böyle içtenlikle

söylenebiliyor, bu kadar derin an-

lamlar ifade edebiliyordu? Salt

a¤›zla de¤il, tertemiz bir yürekle

söylendi¤i için mi? Bir anne flefkati

tafl›d›¤›ndan m›? Kat›ks›z bir sev-

giyle dillendirildi¤inden mi?

Peki kendisini böyle sarsan, bir

tek cümlenin hissettirdikleri neyin

nesiydi? Duydu¤u derin sevgi ve

sayg› nereden geliyordu? Daha ön-
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Onlar, ““ççookk bbüüyyüükk iinnssaannll››kk aaiilleessiinniinn ffeerrttlleerrii””

idiler... OOnlar YOLDAfi’t›lar. YYeryüzündeki   

bütün ggüzel vve ttemiz dduygular›n 

toplam›ndan ddaha kkuvvetli hhissedilen 

tek flfley dde bbu oolsa ggerekti. 

GGöözzlleerriinnddeenn 
sseevvggii ttaaflfl››yyoorrdduu



ce böyle bir sevgiyi hiç duymam›fl, yafla-

mam›flt› sanki. Askerler kendisini o hücre-

nin parmakl›klar›ndan kopar›rken, etinden

parça kopar›l›rcas›na neden yanm›flt› can›?

O anda içine çöken hasret nereden ç›km›fl-

t›? Birden bütün çirkefliklerden uzak, terte-

miz bir dünyada bütün sevdikleriyleymifl

gibi kendini nas›l güvende hissedebilmiflti?

O kat›ks›z sevgi yüreklerinden yüre¤ine na-

s›l ça¤›ldam›flt›? ‹lk ve belki de son kez gö-

rüflmüfl olmalar›na ra¤men bu hasret ve

vuslat duygusu da neydi? Bir tek an ve bir

tek cümle miydi gerçekten onu tarifsiz mut-

lulu¤a bo¤an?

Zor zamanlarda m› olgunlafl›rd› böyle

duygular? Benli¤inin birden bire bu duygu-

larla sars›lmas› mümkün de¤ildi. Mutlaka

vard› yüre¤inde ve iflte flimdi bir fleyler ol-

gunlafl›yor, doru¤a ç›k›yordu. Bu sevgiyle

nice kahramanl›klar yaratm›fllard›. Belle¤i-

ni zorlad›kça, bir bir s›ralan›yordu hepsi.

Gaz bombalar›yla, adlar›n› bile duymad›k-

lar› kimyasallarla yak›l›rlarken, havas›zl›k-

tan bo¤ulmamak için duvara açt›klar› küçü-

cük oyuktan, s›ray› bir an evvel arkadakine

vermek için çabucak soluyup geri çekildik-

lerini, ellerindeki havlular›n ›slak yerlerini

birbirlerine uzatt›klar›n› duydu¤undaki an-

lara da benzer fleyler hissetmiflti. ““EEnn ssoonn

bbeenn oollaayy››mm”” cümlesini yeni idrak ediyordu

sanki. Ve flimdi belki de ilk defa, kendi ba-

fl›na kald›¤› flu an o büyük sevginin içinde

k›p›rdamas›n›n mutlulu¤unu yafl›yordu.

Kendini, sular›n serinli¤ine b›rak›r gibi b›-

rakm›flt› bu mutlulu¤un suyuna. Biliyordu

ki art›k, kendisi de tek bafl›na ve kalabal›k-

t›... Bunun gücüyle yürüdü askerlerin ara-

s›ndan. 

Düflman›n karfl›s›nda bile istemsiz gü-

lümsüyordu. Sevgi f›flk›r›yordu gözlerin-

den, coflku yüzünden tafl›yordu. Neden?

Koridordan ç›kar›l›rken bütün sorular›n›n o

tek sözcüklük cevab›n› bulmufltu. Onlar,

““ççookk bbüüyyüükk iinnssaannll››kk aaiilleessiinniinn ffeerrttlleerrii”” idi-

ler. Önü çok aç›k olan bu insanlar, ayn› ide-

aller u¤runa yola ç›km›fl, ayn› fleye inan-

m›fl, adanm›fll›kla hayatlar›n› ortaya koy-

mufllard›. Çünkü onlar YOLDAfi’t›lar. Yer-

yüzündeki bütün güzel ve temiz duygular›n

toplam›ndan daha kuvvetli hissedilen tek

fley de bu olsa gerekti. 

(Yukar›daki öykü, MMaallaattyyaa HHaappiisshhaa--

nneessii’ndeki ÖÖzzggüürr KKaadd››nn TTuuttssaakkllaarr tara-

f›ndan yaz›lm›flt›r.)
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Ac›lardan 
Umutla Ç›kagelen

Fatma Koyup›nar'a...

Ey ac›lardan umutla ç›kagelen
Beni bencil deryalarda b›rakma
Her nefeste bo¤ulurum biraz daha
Ben kendimden vazgeçsem bile
Zapturapt alt›na da geçsem hemen
Biçareli¤ime bak›p vazgeçme benden
Umutsuz ve umars›z koyma beni
Bana özgürlü¤ü solumay› ö¤ret
Zorlan›r›m belki ö¤renemem birden
Olur ya, korkar›m belki cellatlardan
Ellerini dertlerime sür o zaman
Lal dilime, kör gözüme, kaderime
Kara baht›ma yüre¤ini damlat ki
Nice güller açs›n kanayan yaramda
Ve ille de ille ö¤ret bana
Kurtulufl u¤runa sonuna kadar
Özgürlük u¤runa sonsuza kadar
Zafer u¤runa sonuncumuza kadar
Vura öle dövüflmeyi ö¤ret bana...

Ey ac›lardan umutla ç›kagelen
Bafl›mdaki f›rt›nalar› sen anlars›n
‹çimden geçen o derin ak›nt›lar›n
Kelimesini bulup edemem kelam›n›
Fakat bilmedi¤imden de¤il suskunlu¤um
Kurflun kilit vurulmufltur dilime
Anahtar› büyük açl›¤›n zulas›ndad›r
Ne kadar direngensen onca konuflkan›m
fiimdi k›r›p kilidi çözmelisin dilimi...

Ey ac›lardan umutla ç›kagelen
Yolcu yolunda gerek elbet
Ama beni de götürmelisin
Yar›n kadar yak›n zamanlara
Ve dün gibi uzak diyarlara
At›p at›n›n terkisine
Gönlümü götürmelisin da¤lara
Kat›p kanad›n›n aras›na
Gülümü b›rakmal›s›n topra¤›na
U¤runa ölüp dirildi¤imiz yar›nlara...

Ümit ‹‹lter

Bolu FF Tipi HHapishanesi
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PPaappaazz--cceellllaatt ooyyuunnuu

Blair’in yerine ‹ngiltere baflbakan› olan
Gordon Brown’›n Bush’un “fino köpe¤i”
olmayaca¤› propagandas› yap›l›yordu.
Bush ve Brown ilk görüflmeyi geçen hafta
yapt›lar. Görüflme sonras› Brown, Bush ile
“ayn› zeminde” olduklar›n› söyledi.  

Burjuva demokrasilerinde liderler, partiler
farkl› olsa da, tekellerin politikalar›nda is-
tikrar sürüyor, kitleler papaz-cellat oyunu
ile aldat›l›yor. 

� � �

EErrkkeekk eeggeemmeenn zziihhnniiyyeett

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “çat›flmac›”
görünmemek için milletvekillerini uyar›r-
ken, DTP’lilere iliflkin flöyle diyor: “PKK ve
uzant›s› DTP, eylemlerinde hep kad›nlar›
ön plana ç›kar›yor. DTP’li 9 kad›n milletve-
kiline karfl› dikkatli olun. Kad›n vekil say›s›-
n›n fazlal›¤› bilinçli bir tercih olabilir. Bizim,
özellikle erkek milletvekillerimizin bunlara
laf atmas› veya kavga görüntüsü vermesi,
PKK ve DTP’nin ifline gelecektir.”
Kürt’ü düflman gören kafa yap›s›n› m›,
yoksa erkek egemen zihniyetini mi eleflti-
receksiniz? Neresinden bakarsan›z bak›n,
faflizmin mant›¤›na uygun bir zihniyet. 

� � �

AAffrriikkaa’’nnıınn ‘‘hhaattaassıı’’!!

Fransa Cumhurbaflkan› Nicolas Sarkozy,
Senegal'i ziyaretinde, Frans›z sömürgecili-
¤inin “büyük bir hata” oldu¤unu kabul
ederken, Afrika'n›n da kendi mutsuzlu-
¤unda pay› oldu¤unu söyledi. Peki neymifl
Afrikal›’n›n hatas›? Kendi aralar›ndaki sa-
vafllar, soyk›r›mlar, diktatörlükler, yolsuz-
luklar... Bunlar kimin deste¤inde gerçek-
leflti? Sömürgecilerin! Ki onlar sömürgeci-
li¤i bugün farkl› biçimlerde sürdürüyor.

Oligarflik sistemin temsilcilerinin

s›kl›kla baflvurduklar› bir söylem

vard›r: Kürt-Türk eflittir, bak›n Kürt

biri de cumhurbaflkan› oluyor, biz te-

röre karfl›y›z!

Bu mant›¤›n de¤iflik versiyonlar›na

da rastlamak mümkündür. 

Oysa düzen Kürt’ü tehlikeli ve düfl-

man görmektedir. 

‹flte size bir örnek:

‹flsizlik, yoksulluk içinde bo¤uflan

binlerce Kürt her y›l bu aylarda Ka-

radeniz bölgesinde f›nd›k toplamaya

gidiyor. Yoksulluklar›nda de¤iflen bir

fley olmad›¤› için bu y›l da böyle.

Kürt illerinden Samsun

ve Ordu gibi kentlere

gelen ailelerin ilk ola-

rak kimlikleri al›narak

jandarma ve polise ve-

riliyor. GBT kontrolün-

den geçen ailelerin ne-

reye gidecekleri,

hangi bölgede f›n-

d›k toplayacaklar›

da bir forma ifllenerek takip alt›na

al›n›yorlar. 

Hani Kürt’e suçlu muamelesi yapm›-

yordunuz?

Hani Kürt de bu ülkenin vatandafl›y-

d›?

Bir tek toplama kamplar›nda tutma-

d›klar› kal›yor. F›nd›k iflçilerinin ça-

d›rlarda sa¤l›ks›z koflullarda bar›n-

malar›, düflük ücretle çal›flt›r›lmalar›,

devletin k›flk›rtt›¤› ›rkç› sald›r›lara

maruz kalmalar› da cabas›. 

Düzen her yerde, her konuda ›rkç›

faflist yüzünü göstermeye devam

ediyor. 

değin elerm

SUÇLARI KÜRT OLMAK!

BAM TELİ çizgiler

‹nsanl›¤›n 
büyük ve 
muhteflem eseri, 
bir amaçla 
yaflamay› 
bilmektir. 

Montaigne

Gazeteler yine cezaevle-

rinin dolup taflt›¤›n› belir-

terek, “Cezaevleri k›rm›z›

alarm veriyor” bafll›klar› att›lar. 

Bu kaç›nc› “alarm”, bu kaç›nc› do-

lup taflma. Bu gerçek bile as›l k›r-

m›z› alarm›n ne için çald›¤›n› sor-

gulatmal›d›r.

As›l k›rm›z› alarm, böylesine bir

sonucu yaratan sistemin

kendisi için çalmaktad›r.

Bu nas›l bir sistemdir ki,

muhaliflerini hapsederek ayakta

duruyor. Bu nas›l bir sistemdir ki,

yaratt›¤› açl›kla, körükledi¤i yoz-

laflmayla durmadan suç üretiyor.

Bu sistemden faflizmden baflka bir

fley olabilir mi?!

‘K›rm›z› alarm’
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‘Bilgisayarl›’ Ülkü Ocakl›lar Vurufltu
Hat›rlanaca¤› gibi, MHP Lideri Devlet Bahçeli, ülkü
ocakl› gençlerin ellerine silah de¤il bilgisayar alma-
lar›n› söylemifl ve bu sözün üzerine atlayan burjuva
medya, Bahçeli’nin nas›l “makul” bir lider oldu¤u-
nu, faflistleri “sokaktan çekti¤ini” yazarak, faflist
hareketi aklamaya çal›flm›flt›. 

Bahçeli’nin “bilgisayarl›” ülkü ocakl›lar› ‹zmir’de bir-
birini vurdu! Elbette klavye ile de¤il, tabancayla!

Karaba¤lar Ülkü Oca¤› Baflkan› Serkan Mayda ile
Ülkü Oca¤› ‹zmir ‹l Baflkan› Serdar Kaplan’›n “gö-
revden alma” tart›flmas› gayet “demokratik” bir
flekilde silah›n patlamas›yla çözülmüfl oldu!

Seçim bitti kemer s›k›lacak
Halk›n oyunu alabilmek için seçim ekonomisi uygula-

yan AKP, flimdi bunun yükünü de halk›n s›rt›na yükle-

meye haz›rlan›yor. Maliye Bakanl›¤› bütçe gelir ve gi-

derlerinde revizyona gitti. Buna göre, gelirlerde 5.2 mil-

yar YTL’lik art›fl, giderlerde 3.1 milyar YTL’lik düflüfl

hedefi belirlendi.

Ne demek bu? fiu demek: Bütçeye daha fazla gelir için

halktan daha fazla vergi toplanacak, zamlar yap›lacak.

Giderleri düflürmek içinse, halk›n sa¤l›k, e¤itim gibi te-

mel ihtiyaçlar› k›s›lacak. Peki bu art›fl ve azalmalarla or-

taya ç›kan para nereye gidecek? O da, her zaman oldu-

¤u gibi, ‘faiz d›fl› fazla’ya, yani tekellere borç ödemesi

alt›nda aktar›lmak üzere ayr›lacak. 

‹tiraf s›ras› Cheney’de
2 y›l önce Irak’ta direniflin kesildi¤ini söyleyen, ABD

Baflkan Yard›mc›s› Dick Cheney, CNN’e yapt›¤› aç›kla-

mada, bu sözlerinde yan›ld›¤›n›, Saddam’›n yakalanma-

s› ve sonras›nda gelen seçimlerin direniflin h›z›n› kes-

medi¤ini belirtti ve “bugün maalesef daha kötü” dedi.

‹flgalci için “kötü” olan, iflgal alt›nda direnen Irak halk›

ve tüm dünya halklar› için “iyi”dir.

Tüzmen’in ‘brakisefal’ zihniyeti
Zafer Üskül’ün anayasadan “Kema-

lizm çerçevesinin ç›kar›lmas›”na ilifl-

kin önerisini de¤erlendiren, AKP mil-

letvekili, eski MHP’li Kürflat Tüzmen

flöyle diyor:

“Üskül Orta Asya’den gelen Yörük-

Türkmen töresini gayet iyi bilen, vata-

na, Türk milletine ba¤l› bir insand›r.

Surat yap›s›nda Orta Asya tipini can-

land›rd›¤› için Atatürk ilke ve ink›laplar›na ayk›r› bir

fley söylemez. Yanl›fl anlafl›lm›fl bir beyan.”

Irkç›, kafatasç› zihniyet kendini nas›l da ele veriyor.

Medya tekeli büyüyor
DDoo¤¤aann HHoollddiinngg VVaattaann GGaazzeetteessii’’nnii ddee aallaarraakk mmeedd--

yyaa aallaann››nnddaakkii tteekkeelliinnii ddaahhaa ddaa bbüüyyüüttttüü.. 

Alman Deutsche Bank, Do¤an Gazetecilik'te serma-

ye art›fl› yoluyla yüzde 22 oran›nda hisse sahibi olurken

Do¤an Gazetecilik de eflzamanl› olarak Vatan Gazete-

si’nin tamam›n› 18 milyon dolar karfl›l›¤›nda sat›n ald›. 

Dünyan›n say›l› medya tekelleri aras›nda yer alan

Do¤an Holding, gazete ve TV’lerden sadece kâr etmi-

yor, ayn› zamanda bunlar› medya d›fl› ifl ve iliflkilerinde

“tetikçi” olarak da kullan›yor. Elindeki medya gücü, hü-

kümetle iliflkilerini, ihalelerden ald›¤› pay›, özellefltirme

ya¤mas›ndan elde etti¤i vurgunlar› da büyütüyor. 

Medyadaki tekelleflme ise, en baflta halk›n haber al-

ma hakk›na ek bir darbe daha anlam›na geliyor. Elbette

tekelleflme ayn› zamanda bas›n emekçileri için de daha

az ücretle çal›flma, sendikas›zl›k gibi olumsuz sonuçla-

r› daha da körüklüyor. 

AKP, TMSF’yi tetikçi yapt›
TMSF’nin Merkez Medya’ya el koymas›n›n ard›n-

dan, baflta Sabah ve ATV olmak üzere, sendikas›zlaflt›r-

ma bask›s›, iflten atmalar gündeme gelmiflti. Bask›yla

istifa ettirilen gazetecilere bir yenisi daha eklendi. AKP

ad›na Merkez Medya’n›n gazete ve tv’lerini yöneten

TMSF’nin bask›s› ile, Takvim Gazetesi yazar› Nihat

S›rdar istifa etmek zorunda b›rak›ld›. 

Nedeni flu; yaz›lar›nda AKP’yi elefltirdi¤i için,

TMSF “ç›kar›lmas›n›” istemifl. AKP yardakç›s› TMSF

bask›s›yla gazetecileri iflsiz b›rak›rken, AKP ya¤danl›k-

ç›s› gazetecilerin bir diyece¤i yok mu?

Polisin ‘kontra’ yöntemleri
'Özgür Hayat' Gazetesi ve 'Yüzde 52 Öfke' Dergisi Ya-

z›iflleri Müdürü Sinan Tekpetek, düzenledi¤i bas›n top-

lant›s› ile, polisin kendisini kaç›r›p dövdü¤ünü söyledi.

Tekpetek 26 Temmuz akflam› polis taraf›ndan yolda

yürürken araca bindirilip ›ss›z bir yere götürülerek

10'un üzerinde polis taraf›ndan iki saat boyunca dövül-

dü¤ünü ve resmi polis arac›ndan at›ld›¤›n› belirtirken,

iki kaburgas›n›n k›r›ld›¤›n› ve vücudunun birçok yerin-

de morluklar olufltu¤unu, bunun sonucunda 20 gün ifl

göremez raporu ald›¤›n› aç›klad›. 

Tekpetek, Beyo¤lu Adliyesi'ne suç duyurusunda bu-

lunurken, kimi gazeteler “bunu yapan polis mi?” diye

“hayretlerini” ortaya koydular. Oysa bu ülkenin tarihin-

de buna benzer binlerce olay vard›r. Polis, yasal yetki-

lerinden daha çok, muhaliflere karfl› kontra yöntemlere

baflvurmakla, yasad›fl› yollar› kullanmakla tan›n›r.



‹dil Kültür Merkezi'nin düzenle-

di¤i Geleneksel Halk Sofras› Pikni-

¤i’nin 5.’si 29 Temmuz’da Sar›yer

Mehmet Akif Ersoy piknik alan›nda

gerçekleflti. 2500 kifli paylaflman›n,

dostlu¤un ve beraberli¤in güzel ör-

neklerini sergilediler. 

Sabah›n erken saatlerinde piknik

alan›nda buluflan binlerce insan hep

birlikte kahvalt› yapt›lar. Pikni¤in

bütününde sohbetlerde Ankara’da

tutuklanan 87 kifli, hukuksuzluk ve

eylemin meflrulu¤u vard›. Onlarla

dayan›flmak için kurulan masada

yüzlerce mektup yaz›ld›, yan›n›zda-

y›z denildi. Ayr›ca TAYAD, ‹dil

Kültür Merkezi, Yürüyüfl ve Boran-

Haziran Yay›nlar› da stand kurarak

piknikteki yerlerini ald›lar.

‹stanbul’un emekçi mahallele-

rinden gelenleri her sene oldu¤u gi-

bi “Biz Bir Harman Dal›nda Bir De

Dost Sofras›nda Diz K›rar›z” pan-

kart› karfl›lad›. Yar›na dair düflleri-

mizde ilk s›ray› alan çocuklar›m›z

da unutulmam›flt›. Onlar için oyun

çad›r› haz›rlanm›flt›. Çad›r çocukla-

r›n kahkahalar›yla dolufltu günboyu. 

Program iki zeybe¤in “harman-

dal›” oynamas›yla bafllad›. Ard›n-

dan ba¤›ms›zl›k ve demokrasi flehit-

leri için sayg› duruflunda bulunuldu.

Daha sonra program› sunan Devrim

Turan ve Veysel fiahin, “Çok uzak

yollardan geliyoruz. Hakça, halkça

bir dünya kurmak için dökülen ilk

kandan bugüne, bir tarihin yaz›c›la-

r› olarak yürüyoruz yar›nlara” diye

bafllad›klar› konuflmalar›n› flöyle

sürdürdüler: “Çok onurlu bir tari-

he, bu onurlu tarihi yazan çok bü-

yük kahramanlara, önderlere sahi-

biz. Spartaküsler’den fieyh Bedred-

dinler’e; Pir Sultanlar’dan Baba

‹shaklar’a; Marks-Engels’ten Le-

ninler’e, Stalinler’e; Ernesto-

lar’dan Ho Amcalar’a; Mustafa

Suphiler’den ‹bolar’a, Denizler’e;

Kim ‹l Sunglar’dan Mahirler’e...

Yaflam›n› eflit-özgür bir dünyaya

adayan önderle-

rimiz, kahraman-

lar›m›z, bugün burada, bu kardefl

sofras›nda, bizimle ayn› sofraya diz

k›r›yorlar... B›rakt›klar› miras› can

bedeli yar›na tafl›yanlara bakt›kça

sevinçle doluyor yürekleri.”

Kahraman flehitlerin arzulad›k-

lar› dünya u¤runa can verirken, yol-

dafllar›n›n o dünyay› mutlaka yara-

tacaklar›n› bildiklerinin ifade edil-

di¤i konuflmada, “Bundand› ölür-

ken bile gülümsemeleri. Feride’nin,

Fatma Koyup›nar’›n, 122’lerin ba-

k›fllar›n› hat›rlay›n. ‹flte o bak›fllar-

da yazan gerçek budur” denildi.

“Sözümüzdür! O dünyay› yarataca-

¤›z. Ba¤›ms›z ve demokratik Türki-

ye’yi kendi ellerimizle kuraca¤›z.

S›n›fs›z-sömürüsüz toplum hayalini

bir gün mutlaka gerçe¤e çevirece-

¤iz. Bedeli ne kadar büyük olursa

olsun!” sözleriyle biten konuflma

kitle taraf›ndan alk›fllar ve slogan-

larla karfl›land›. 

Konuflman›n ard›ndan K›smet

Y›ld›z, Kürtçe türküleriyle yerini

ald›. Oynanan oyunlarla süren pik-

nikte kurulan “Halk Sofras›”nda ye-

mekler dost sohbetleri eflli¤inde bö-

lüflüldü. Daha sonra sahne alan Er-

dal Bayrako¤lu Karadeniz rüzgar›

estirdi ve horonlar

tepildi. Hakan Yeflil-

yurt yo¤un alk›fllarla

dinletisini sunarken,

‹dil Tiyatro Atölyesi

oynad›klar› oyunla

yozlaflma ve ona

karfl› mücadele et-

menin bedellerini

anlatt›lar. Ard›ndan

istek üzerine tek ba-

fl›na sahne alan Ti-

yatro Simurg ö¤ren-

cisi Aynur Diz, Sa-

bahattin Ali’nin “De¤irmen” adl›

öyküsünden al›nt› bir oyun oynad›.

“Halk›n türkülerini yapanlar, o ül-

kenin yasalar›n› yapanlardan daha

güçlüdür” sözleriyle anons edilen

Grup Yorum, yo¤un alk›fllar aras›n-

da program›na bafllad›. “Yüre¤ine

Aflk Düflene” türküsüyle bafllad›¤›

dinletisinde hüznü, coflkuyu, kavga-

n›n öfkesini bir arada yaflatt›. Pikni-

¤e kat›lanlara bir baflka sürpriz ise,

y›llard›r tutuklu olan ‹hsan Cibe-

lik’in de sahneye ça¤›r›lmas› oldu.

‹hsan Cibelik Sincan F Tipi Hapis-

hanesi’ndeki bütün tutsaklar›n se-

lamlar›yla geldi sahneye ve türküle-

re saz›yla efllik etti. 

Grup Yorum ‘96 Ölüm Oru-

cu’nun y›ldönümü oldu¤unu hat›r-

latarak, söylenen bütün türkülerde

flehitlerin de seslerinin oldu¤unu,

kurulan bütün halaylarda onlar›n

bafl› çekti¤ini söyledi. Coflkuyla çe-

kilen halaylar›n ard›ndan “Hakl›y›z

Kazanaca¤›z” ve “Çav Bella” marfl-

lar›yla pikni¤e son verildi. 

Piknik alan›ndan ayr›l›rken her-

kesin yüzünde güzel geçirilmifl bir

günün gülümsemesi vard›.

dost sofras›nda 
diz k›rd›k

Sofralar› bir olanlar›n, yürek-

leri de sonuna kadar birdir.

Hedefleri de... Bu hedefe hep

birlikte yürüyelim. Gün gele-

cek, devran dönecek, bu sö-

mürü çark› darmada¤›n ola-

cakt›r. Tarihin, bilimin ve hal-

k›n yasalar› bunu emrediyor.

kavga-

n›n

coflku-

suyla

omuz

omuza

halay-

lara

durduk
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Direnifl gelene-

¤imizin halklaflt›¤›,

Büyük Direnifl’in

tohumlar›n›n at›ld›-

¤› 1996 Ölüm Oru-

cu’nun y›ldönü-

münde, “her an› ey-

lem olan” 69 günü

eriyen hücreleriyle

yaratan kahraman

flehitler, düzenlenen

etkinliklerle an›ld›.

Oligarflinin Eskifle-

hir tabutluk iflken-

cesine karfl› ‘96 y›-

l›n›n 20 May›s’›nda

bafllayan direnifl, 12 fle-

hitle zafere ulaflm›fl, bir

kez daha tarihin, öde-

nen büyük bedellerle yaz›ld›¤› gö-

rülmüfltü. 

27 Temmuz günü ‹stanbul Ok-

meydan›’nda bulunan Sibel Yalç›n

Direnifl Park›’n›n duvar›ndaki flehit

resimleri de bu gerçe¤in teyid edil-

mesi oldu. Haklar ve Özgürlükler

Cephesi taraf›ndan düzenlenen an-

mada, park›n duvarlar›na 1984’den

Büyük Direnifl’e ölüm orucu kahra-

manlar›n›n resimlerinden oluflan bir

sergi aç›ld›. Gecekondu emekçileri-

nin umutlu gözlerle izledi¤i sergi,

kesintisiz bir tarihin de anlat›m›yd›

ayn› zamanda.

‘96 Ölüm Orucu flehitleri nez-

dinde tüm devrim flehitleri için say-

g› duruflu ile bafllayan anmada, hüc-

re tipi hapishanelerin gündeme gel-

mesine karfl› devrimci iradenin ve

insanl›k onurunun bir kez daha s›-

nand›¤› ve devrimci iradenin, tari-

hinden getirdi¤i geleneklerle zaferi

bir kez daha kazand›¤›, insanl›k

onurunun bir kez daha aya¤a kalkt›-

¤› ifade edildi. 

750 kiflinin kat›ld›¤› anmada,

Gözde fiahin, 1996 Ölüm Orucu’nu

yaratan koflullar ve zaferin na-

s›l kazan›ld›¤›na iliflkin bir ko-

nuflma yapt›. K›z›l bayraklar›n

süsledi¤i parkta, “96 Ölüm

Orucu fiehitleri Ölümsüzdür,

Kahramanlar Ölmez Halk Ye-

nilmez” pankartlar› yer al›r-

ken, fliirlerle süren anmada,

direnifli anlatan bir sinevizyon

gösterimi de yer ald›. Son olarak

sahneye ç›kan Grup Yorum, direnifl

marfllar›n› ‘96 flehitleri için söyledi.

Anmaya kat›lan genç, yafll›, kad›n

erkek yüzlerce insan bir kez daha,

halk›n gelece¤i için kendini feda

edenlerin bayra¤›n› dalgaland›rma

sözü verdi.

‹zmir’de ise, ilk olarak 27 Tem-

muz günü Buca Kapal› Hapishanesi

önünde yap›lan aç›klamayla an›ld›

flehitler. “96 Ölüm Orucu fiehitleri

Ölümsüzdür”, “Kurtulufl Kavgada

Zafer Cephede” sloganlar›n›n at›ld›-

¤› eylemde, direniflin flehitler verdi-

¤i yerlerden birinin Buca Hapisha-

nesi oldu¤u hat›rlat›larak, Müjdat

Yanat selamland›. HÖC’lüler 29

Temmuz’da ise, Müjdat Yanat’›n

mezar›n›n bafl›ndayd›lar. Önde tem-

sili olarak bir efenin yürüdü¤ü ve

“Müjdat Yanat Ölümsüzdür! HÖC”

pankart›n›n aç›ld›¤› yürüyüflle me-

zar bafl›na gelen HÖC’lüler, sayg›

duruflunun ard›ndan yapt›klar› ko-

nuflmada, “ülkemizde hiçbir hak be-

delsiz kazan›lm›yor. Hele ki insanca

yaflam› kurmak için bir kavga veri-

liyorsa... Ülkenin

ba¤›ms›z, halk›n

özgür olmas› isteni-

yorsa… Bunun için

bedellerle bugün

geldik buralara…

Ve bedeller ödeye-

rek yürüyoruz gele-

ce¤e” denildi.

‘84’den ‘96’ya,

‘96’dan 2000’e,

2000’den yar›nlara

efli benzeri olma-

yan bir direnifl mi-

ras›n›n yarat›ld›¤›-

n›n belirtildi¤i ko-

nuflman›n ard›ndan

okunan fliirler ve marfl-

larla anma sona erdi.

28 Temmuz günü Elaz›¤ Temel

Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde

yap›lan anmada ise, 12’ler selamla-

n›rken, “Öldüler Umut Oldular, Öl-

düler Diz Çökmediler, Öldüler Ye-

nilmediler” denildi.

Ankara’da “fiehitleri Anmak

Mücadelemizde Yaflatmakt›r” flia-

r›yla ‹dilcan Kültür Merkezi’nde ve

Dikmen Temel Haklar’da düzenle-

nen anma etkinliklerinde de devrim

kufla¤›n›n kahramanlar›n›n özlemle-

rinin yaflat›ld›¤› kaydedildi. Dik-

men Temel Haklar’daki anmada ko-

nuflan Nefle Özcan, ‘96 Ölüm Oru-

cu’nun tarihteki yerine de¤inirken,

‹dilcan Kültür Merkezi’nde yap›lan

anmada ise, bu tarihi herkese anlat-

man›n önemine yer verildi.

‘96 flehitlerinin an›ld›¤› yerler-

den biri de Antalya oldu. HÖC’lü-

ler, 28 Temmuz’da direniflin zaferi-

ni ve flehitlerini K›fllahan Meyda-

n›’nda yapt›klar› eylemle selamlad›-

lar. “‘96 Ölüm Orucu fiehitleri

Ölümsüzdür” pankart›n›n aç›ld›¤›

aç›klamada, M. Ali U¤urlu, “nerde

halklara karfl› sömürü ve zu-

lüm varsa o ülkenin hapisha-

neleri zulme karfl› gelenlerle

direnenlerle dolmufltur” dedi.

E¤itim-Sen’in de destek

verdi¤i aç›klamada, “Yaflas›n

Direnifl Yaflas›n Zafer”, “Hal-

k›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”

sloganlar› at›ld›. 

Say›: 116 49ANMA

1996 Ölüm Orucu flehitleri an›ld›
Tarih bedellerle yaz›ld›



A y n ›

gün E¤i-

t im-Sen

fi u b e -

si’nde de

bir anma

etkinli¤i gerçeklefltirildi. Direnifli

anlatan slayt gösterimi ve fliirlerin

yer ald›¤› etkinlikte, “inançlar› sos-

yalizm, sevgileri halk ve vatan, ba¤-

l›l›klar› al›nlar›na kufland›klar› k›z›l

bantlar›yd›. O k›z›l bantlar üzerine

and içtiler... Ölüme yatt›lar, ölümü

yendiler” denildi. 

Mersin HÖC’lüler ise, 29 Tem-

muz’da Tarsus’ta bulunan Altan

Berdan Kerimgiller’in mezar› ba-

fl›ndayd›lar. “Kahramanlar Ölmez

Halk Yenilmez” pankart›yla mezar

bafl›na kadar yürüyen HÖC’lüler at-

t›klar› sloganlarla flehitleri selamla-

d›lar. Sayg› duruflunun ard›ndan

Gülbeyaz Karaer ‘96 Ölüm Orucu

ve Arap halk›n›n yi¤it evlad› Ber-

dan’a iliflkin yapt›¤› konuflmada, di-

reniflin sesinin dalga dalga ‘84’den

‘96’ya, ‘96’dan 2000’lere yay›ld›¤›-

n› kaydetti. Karaer, “Bu ses direni-

flin sesiydi, bu ses bafle¤meyenlerin

sesiydi, ‘96’ya devredilen bayrakla

Berdanlar’la direnifl rüzgar› yay›ld›

dalga dalga. Ya rd› karanl›klar›.

Umutsuz topraklara umut ekti, mo-

ralsiz yüreklere güven verdi” dedi.

Uflak Gençlik Derne¤i üyeleri de

dernek binas›nda düzenledikleri an-

mada, Grup Umutyeli’nin marflla-

r›yla flehitleri selamlad›lar.
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Semra BBaflyi¤it AAn›ld›

Büyük Direnifl’in flehidi Semra

Baflyi¤it, ölüm y›ldönümünde 30

Temmuz günü Bursa Temel Hak-

lar Derne¤i Semra Baflyi¤it Halk

Sahnesi’nde an›ld›. 

Semra Baflyi¤it’in emperyaliz-

min ve oligarflinin sald›r› politika-

lar›na karfl› kararl›l›¤›n ifadesi ol-

du¤u vurgulanan anmada, O’nun

mücadele yaflam›ndan kesitler su-

nuldu. Ard›ndan bir direniflçinin

flehit düfltü¤ü an› anlatan teatral

bir oyun sergilendi. Kat›l›mc›lar›n

oyunun sonunda sahneyi karanfil-

lere bo¤du¤u anma etkinli¤i Grup

Yar›n’›n dinletisiyle sona erdi.

Yürüyüfl okurlar› dergimizin toplu sat›fllar›yla hal-

ka gerçekleri tafl›maya devam ediyorlar. 25-29 Tem-

muz günleri aras›nda Antalya, Ankara, Bursa ve ‹z-

mir’de megafonlarla yap›lan konuflmalarda oligarfli-

nin seçim oyunu ve Ankara’daki sald›r› anlat›ld›.

Antalya’n›n Ahatl›, Gebizli ve fiafak mahallelerin-

de yap›lan tan›t›m esnas›nda polisin keyfi engeli, kim-

lik kontrolü dayatmalar› ile karfl›laflan okurlar›m›z,

buna karfl› sesimizi halka ulaflt›rmaya devam ettiler.

Bursa’da Teleferik ve Millet mahallelerinde toplu

sat›fllar yap›l›rken, ‹zmir’de, polisin Ankara’daki vah-

fleti halka teflhir edildi. Çi¤li Güzeltepe Mahallesi’nde

62 eve dergimizi ulaflt›ran okurlar›m›z, yoksul halk›n

yaflad›¤› tüm sorunlar›n kayna¤›n›n emperyalizm ve

faflizm oldu¤unu anlatt›lar.

Ankara’da ise polisin tahammülsüzlü¤ü dergimi-

zin sat›fl›nda da sürdü. Mamak’a ba¤l› Metehan Ma-

hallesi’nde yap›lan sat›fl esnas›nda 87 kiflinin tutuk-

lanmas› ve Türkiye’de hukuk gerçe¤i anlat›l›rken, po-

lisler megafonla anonslar yap›lmas›n› engelle-

meye çal›flt›lar. Resmi ve sivil polislerin

“dergi sat›fl› izni” gibi keyfilikle-

rine karfl›n okurlar›m›z

yoksul emekçi halk›-

m›za kendi so-

run ve ta-

l ep le r in in

yer ald›¤›

60 dergiyi

ulaflt›rmaya

devam etti-

ler.

Bu y›l 5.’si düzenlenen “Arguvan Türkü Festivali”

28-29 Temmuz günlerinde gerçeklefltirildi. Arguvan Be-

lediyesi ve yöre derneklerinin ortak organizasyonuyla

yap›lan festivalde Malatya Temel Haklar’›n da yerald›¤›

birçok kurum stand açt›. 

Malatya Temel Haklar üyeleri, festivale iliflkin düflün-

celerini yöre dernekleri ile paylafl›rken, devrimci kurum-

larla halk›n kaynaflmas›na tan›k olundu. Polisin engeline

karfl›n dergimizin tan›t›m›n›n da yap›ld›¤› festivalde 2

gün boyunca Diyar, Emre Salt›k, Nurettin Güleç, R›za

Aslando¤an, Nida Atefl, Muharrem Temiz, Erkan O¤ur-

‹.Hakk› Demircio¤lu ve Tolga Çandar

gibi sanatç›lar sahne ald›lar.

Coflkulu halaylar›n çekildi¤i festival

kapsam›nda, Türkiye Yazarlar Sendika-

s›’n›n katk›lar›yla, “medyan›n halk kül-

türüne etkileri” konulu bir panel de ger-

çeklefltirildi. 

Oligarflinin seçim oyununu reddeden Cephe, seçim sü-

resince birçok devrimci fliddet eylemiyle burjuva düzen

partilerinden hesap sordu. 

Bu eylemlere dergimizde daha önce yer vermifltik. 

Cephe’nin gerçeklefltirdi¤i bir baflka eylemi ise, 18

Temmuz günü saat 24.30’da, ‹stanbul Yenibosna’da bulu-

nan AKP seçim bürosunun bombalanarak tahrip edilmesi

oldu. Dergimize yap›lan üstlenmede, seçim oyununu pro-

testo etmek için eylemin yap›ld›¤› belirtilirken, “düzen

partilerinden hesap sormaya devam edece¤iz" denildi.

AKP Seçim Bürosu Bombaland›

Arguvan Türkü Festivali Yap›ld›

Halk›n Onurlu Sesiyiz


