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1976’da ‹stanbul’da do¤du. Liseli gençli-
¤in mücadelesinde yerald›. 1991 sonla-
r›ndan itibaren 7 y›l ‹ngiltere’de yaflamak
zorunda kald›. Orada da mücadeleden
uzak de¤ildi. Bu nedenle ‹ngiltere hapis-
hanelerinin hücrelerinde 6 ay tutsak kal-
d›. 1998’de mücadeleyi ülkesinde sürdür-
mek için Türkiye’ye döndü. Ülkesinde
tutsak düfltü bu kez de. 3 Haziran

2001'de direnifl bayra¤›n› yoldafllar›ndan
devralarak ölüm orucuna bafllad›. 31 Mart 2002’de Sa¤malc›-
lar Devlet Hastanesi'nde flehit düfltü.

1972'de Artvin'in fiavflat ilçesi Kayadibi
Köyü’nde do¤du. 1990'da Marmara Üni-
versitesi Atatürk E¤itim Fakültesi ö¤ren-
cisiyken Dev-Genç saflar›nda yer ald›.
Ayn› y›l k›sa bir tutsakl›k süreci geçirdi.
Tahliye olduktan sonra yine Dev-Genç
saflar›na kofltu. Temmuz 1991'de illegal
alanda mücadelesini sürdürmeye bafllad›.
Ard›ndan bir savaflç› oldu. Yoldafllar›n›n

1 Nisan 1993'de K›z›ltoprak'ta flehit düflme-
sinden sonra, 23 Nisan'da gözalt›na al›narak tutukland›.

9. Ölüm Orucu Ekibi (Zehra Kulaks›z Ölüm Orucu Ekibi)
neferlerinden biriydi. Tekirda¤ Devlet Hastanesi'nde 29
Mart 2004 günü  bedenini tutuflturup zulmü yere sererek
flehit düfltü.

1979’da mücadeleye kat›ld›. Mücadelesi-
ni sürdürdü¤ü Kars’ta MMaarrtt 11998800’de bir
evde ölü olarak bulundu.

1964 y›l›nda Ankara’da do¤du. Devrimci düflün-
celerle lise y›llar›nda tan›flt›. Son olarak Bursa
Bölgesi’nde mücadelesini yürütüyordu. Körfeze
Bak›fl Gazetesi’nin yaz›iflleri müdürü ve sahibiy-
di. Kontrgerilla taraf›ndan kaç›r›ld›ktan sonra,
3311 MMaarrtt 11999922’de Bursa Uluda¤ yolunda iflkence
yap›lm›fl ve bafl›ndan vurulmufl olarak bulundu.

2288 MMaarrtt 22000044’te Dersim'in Hozat
ilçesi yak›nlar›nda Kinzir Or-
manlar›’nda, oligarflinin askeri
güçleri taraf›ndan katledildiler.

HH››dd››rr DDEEMM‹‹RR;; 25 Kas›m 1974
Dersim Çemiflgezek Paflac›k
Köyü do¤umluydu. Çiftçi bir ai-
lenin alt› çocu¤undan biriydi.
Örgütlü mücadeleye 1993'te
kat›ld›. Bir süre ‹stanbul'da Se-

her fiahin SPB’de yer ald›. 1995'te k›r gerillas›na
kat›ld›. Yaklafl›k on y›l da¤larda mücadele etti.
Ekip komutan›yd›. HHaayyddaarr BBOOYYRRAAZZ; 1972'de Si-
vas’›n Gürün ilçesi Telin kasabas›nda do¤du. Ba-
bas› bekçiydi. 1994'te oligarflinin ordusunda as-
kerlik yapt›¤› dönemde Mücadele Dergisi okuma-
ya bafllad› ve bir süre sonra da devrimci hareket-
le iliflkiye geçti. Askerlik sonras› örgütlü bir dev-
rimci olarak ‹stanbul ‹kitelli bölgesinde çal›flt›.
1997 Eylül'ünde Tokat K›r Gerilla Birli¤i'ne kat›l-

d›. 7 y›ld›r da¤lardayd›. EErrhhaann KKÖÖKKDDEEMM‹‹RR;; Elaz›¤ Sivrice do¤umlu-
dur. 1994’de Gebze Liseli Dev-Genç içinde yerald›, k›sa sürede so-
rumluluklar üstlendi. 1996 Ocak’›nda tutukland›. Tahliye olduktan
sonra bir süre ‹stanbul Küçükarmutlu’da çal›flmalarda yer ald›. Ma-
y›s 1998'de gerillaya kat›ld›. 

YAfiIYORLAR
27 MMart -- 22 NNisan

HH››dd››rr DDEEMM‹‹RR

HHaayyddaarr
BBOOYYRRAAZZ

EErrhhaann
KKÖÖKKDDEEMM‹‹RR

31 Mart 1998 tarihinde Ege
Bölgesi’nde gözalt›na al›nd›lar.
Gözalt›na al›nd›klar› kabul edil-
medi. Yaklafl›k bir y›l sonra, iti-
raflarda bulunan Turan Ünal
adl› kontrgerilla eleman›, dört
devrimcinin Foça’daki askeri
birliklerde iflkence yap›ld›ktan
sonra, kollar›, bacaklar› k›r›lm›fl
olarak bir tekneye konuldukla-
r›n› ve teknenin Seferihisar
aç›klar›nda bombayla bat›r›ld›-
¤›n› aç›klad›. 

NNeesslliihhaann UUSSLLUU ((HHaayyaatt)); 1968
y›l›nda Düzce’nin Çilimli Köyü
do¤umludur. ‹stanbul Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi ö¤renci-
siyken Dev-Genç içinde yerald›.
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sos-
yalizm Yolunda Devrimci Genç-

lik Dergisi’nin yaz› iflleri müdürlü¤ünü ve muhabirli¤ini yapt›. ‹YÖ-
DER kurucu üyesidir. Bir dönem Bursa’da çeflitli görevler üstlendi.
MMeettiinn AANNDDAAÇÇ;; ‹zmir Bergama'da çiftçiydi.  1980 öncesinde ‹zmir Ta-
rifl Direnifli'nde yerald›. Bir devrimci sendikac›yd›. '90'dan sonra ‹z-
mir ‹flçi Hareketi Gazetesi'nin temsilcisi oldu. Bergama köylülerinin
"Metin Abi”siydi. Siyanürcü flirkete Eurogold’a karfl› 17 köyün direni-
flinin önderlerinden biriydi. 46 yafl›ndayd›. MMeehhmmeett AAllii MMAANNDDAALL;;
1958’de ‹zmir Menemen Alia¤a’da do¤du. 1974’te iflçi çocu¤u olarak
yurtd›fl›na ç›kt›. 1986 y›l›nda Yunanistan’da örgütlü mücadeleye ka-
t›ld›. Mücadele içinde ülkeye geldi. Savafl›n en ön cephesindeydi. HHaa--
ssaann AAYYDDOO⁄⁄AANN;; 1974 Tokat/Almus Akarçay’da do¤du. Düzene olan
öfkesi ve devrimcilere olan sempatisi çocuk yafllarda bafllad›. 16 ya-
fl›nda devrimci oldu, çeflitli görevler üstlendi.

NNeesslliihhaann UUSSLLUU

MMeehhmmeett AAllii
MMAANNDDAALL

HHaassaann
AAYYDDOO⁄⁄AANN

MMeettiinn AANNDDAAÇÇ

11 NNiissaann 11999933’de 30
Mart-17 Nisan fiehitleri-
mizi Anma Günleri dola-
y›s›yla iflkencecilere kar-
fl› gerçeklefltirilen bir
eylemde flehit düfltüler.

HHaakkkk›› KKAARRAAHHAANN;; 1970
Malatya do¤umluydu.
1989’da ‹stanbul Üni-

versitesi Veterenerlik Fa-
kültesi Ö¤rencisi iken Dev-Genç saflar›n-
da mücadeleye kat›ld›. Aksaray Bölge Ko-
mitesi’nde yerald›. 1992’de Dev-Genç mi-
lis örgütlenmesinde komutan olarak gö-
rev ald›. FFeerrddaa CC‹‹VVEELLEEKK;; 1969’da ‹stan-
bul’da do¤du. 1988’de Sa¤l›k Meslek Lise-
si’nde devrimci mücadeleye kat›ld›. Dev-
Genç saflar›nda aktif olarak görev ald›.
Dev-Genç’in yeniden örgütlenmesinde
Kad›köy koordinasyon sorumlulu¤unu yü-
rüttü. VVeeyysseell BBEEYYSSÜÜRREENN 1973 do¤um-

luydu. 1991’de Liseli Dev-Genç saflar›nda mücadeleye kat›l-
d›. Dev-Genç milislerinde görevlendirildi.

HHaakkkk››
KKAARRAAHHAANN

VVeeyysseell
BBEEYYSSÜÜRREENN

FFeerrddaa
CC‹‹VVEELLEEKK

MMeerryyeemm AALLTTUUNN

ÜÜmmiitt GGÜÜNNGGEERR

MMeevvllüütt ÇÇIINNAARR

BBüülleenntt ÜÜLLKKÜÜ

‹stersek....
‹‹sstteeddii¤¤iimmiizz,, öözzlleemmiinnii dduuyydduu¤¤uu--

mmuuzz yyaaflflaammllaa,, bbuuggüünn iiççiinnddee yyaaflflaadd››--
¤¤››mm››zz ssiisstteemm aarraass››nnddaa ddaa¤¤llaarr kkaaddaarr
ffaarrkk vvaarr.. 

ÖÖzzlleemmiinnii dduuyydduu¤¤uummuuzz ssiisstteemm,,
mmeevvccuutt ssiisstteemmiinn ddee¤¤iiflflmmeessiiyyllee mmüümm--
kküünn.. VVee ffaakkaatt,, mmeevvccuutt ssiisstteemmiinn ddee--

¤¤iiflflmmeessii ddee zzoorrlluu bbiirr iiflfl.. 
BBiizz bbiilleerreekk,, iisstteeyyeerreekk sseeççttiikk bbuu

zzoorrlluu kkaavvggaayy››.. 
‹‹sstteemmeekk...... AAnnaahhttaarr kkeelliimmee bbuu.. 
‹‹sstteerrsseekk;; hheerrflfleeyyii hhaalllleeddeerriizz..
‹‹sstteerrsseekk;; aaflfl››llaammaayyaaccaakk hhiiççbbiirr

eennggeell yyookkttuurr..
‹‹sstteerrsseekk;; öö¤¤rreenniilleemmeeyyeecceekk hhiiççbbiirr

flfleeyy yyookkttuurr.. ‹‹sstteerrsseekk......
ÇÇookk ssaaddee vvee oolldduukkççaa nneett;; ddeevvrrii--

mmii iissttiiyyoorruuzz..YYaannii kköökkllüü bbiirr aalltt--üüsstt
oolluuflflttuurr hheeddeefflleeddii¤¤iimmiizz.. 

TTaarriihhiinn tteekkeerrllee¤¤ii,, bbiizziimm hheeddeeffllee--
ddii¤¤iimmiizz yyöönnddee ddöönnmmeekkttee zzaatteenn.. DDoo--
¤¤aall oollaann bbuu.. YYaannii zzoorr aammaa iimmkkaannss››zz

oollmmaayyaann›› iissttiiyyoorruuzz.. 
AAççll››¤¤››nn vvee yyookkssuulllluu¤¤uunn ssoonn bbuull--

mmaass››nn››nn bbaaflflkkaa yyoolluu yyookkttuurr.. ‹‹flflssiizzllii--
¤¤iinn ddee,, yyoozzllaaflflmmaann››nn ddaa,, oollmmaadd››kk vvee
oollmmaammaass›› ggeerreekkeenn eerrkkeenn ööllüümmlleerriinn
ddee...... EE¤¤iittiimm,, ssaa¤¤ll››kk,, kkoonnuutt hhaakkkk›› iiççiinn
ddee...... bbaaflflkkaa yyooll yyookkttuurr...... ÖÖzzggüürrllüükk
iiççiinn,, aaddaalleett iiççiinn bbaaflflkkaa yyooll yyookkttuurr.. 

BBuunnuu bbiilliiyyoorruuzz.. BBuunnuunn ffaarrkk››nn--
ddaayy››zz.. BBuunnuunn bbiilliinncciinnddeeyyiizz.. 

AAmmaa mmiillyyoonnllaarrccaa iinnssaann››mm››zz,, hhaall--
kk››mm››zz bbuunnuu bbiillmmiiyyoorr.. ÇÇookk ddee¤¤iiflfliikk
sseebbeepplleerrllee bbuunnuunn ffaarrkk››nnddaa vvee bbiilliinn--
cciinnddee ddee¤¤iill.. ÇÇookk ssaaddee vvee nneett;; bbuunnuu
hhaallkk››mm››zzaa,, mmiillyyoonnllaarraa bbiizz ggöösstteerree--
ccee¤¤iizz.. BBiizz ddeevvrriimmii iissttiiyyoorruuzz.. 

‹‹ssttiiyyoorrssaakk;; hhaallkk››mm››zzaa,, bbuu ççöözzüümm
yyoolluunnuu bbiizz ggöösstteerreeccee¤¤iizz.. 

‹‹ssttiiyyoorrssaakk,, ddeevvrriimmiinn bbiilliinncciinnii bbiizz
ttaaflfl››yyaaccaa¤¤››zz.. 

KKiittlleelleerree ggiittmmeemmeekk,, kkiittlleelleerrii bbii--
lliinnççlleennddiirrmmeemmeekk,, iisstteemmeemmeekkttiirr.. 

DDeevvrriimmii iisstteemmeemmiizziinn aannllaamm›› bbuu--
dduurr.. BBuu yyüüzzddeenn ddiiyyoorruuzz kkii;; 

‹‹sstteemmeekk bbaaflflaarrmmaann››nn iillkk aadd››mm››dd››rr..

‹‹sstteemmeekk;; ddeevvrriimmiinn öönnüünnddeekkii
ttüümm eennggeelleerrii oorrttaaddaann kkaalldd››rrmmaakk,,
bbuunnuunn iiççiinn kkeennddiinnii ggeelliiflflttiirrmmeekk vvee
yyeenniilleemmeekkttiirr.. ‹‹sstteemmeekk;; ddaahhaa bbüüyyüükk
ggöörreevvlleerr üüssttlleennmmeekk,, ssüürreecciinn,, mmüüccaa--
ddeelleenniinn,, hhaarreekkeettiinn iihhttiiyyaaççllaarr››nnaa ccee--
vvaapp oollmmaakktt››rr.. 

‹‹sstteerrsseekk,, yyaappaabbiilliirriizz.. YYaappmmaamm››zz
ggeerreekkeennlleerr bbiizziimm ggüüccüümmüüzzüü aaflflaann
flfleeyylleerr ddee¤¤iillddiirr.. YYeetteerr kkii iisstteeyyeelliimm..

‹‹sstteerrsseekk,, yyaappaabbiilliirriizz.. 
AAmmaa uunnuuttmmaayyaall››mm:: ‹‹sstteemmeekk,, ssoo--

yyuutt bbiirr dduuyygguu vveeyyaa nniiyyeett ddee¤¤iillddiirr;;
‹‹sstteemmeekk;; eemmeekk vvee iirraaddeeddiirr..
‹‹sstteemmeekk;; ››ssrraarr vvee kkaarraarrll››ll››kktt››rr..
‹‹sstteemmeekk;; ccooflflkkuu vvee üürreettmmeekkttiirr..
‹‹sstteemmeekk;; bbüüyyüükk bbiirr iinnaannçç vvee kkaa--

rraarrll››ll››kkllaa ççaall››flflmmaakktt››rr.. YYoorruullmmaakk bbiill--
mmeeddeenn.. BB››kkmmaaddaann.. UUssaannmmaaddaann..
SSoonnssuuzz bbiirr iinnaannççllaa,, ss››nn››rrss››zz bbiirr
eemmeekkllee,, ffeeddaakkaarrll››kkllaa,, hheeddeeffiimmiizzee
ddoo¤¤rruu yyüürrüümmeekkttiirr.. 

‹‹sstteerrsseekk bbaaflflaarr››rr››zz..
‹‹sstteerrsseekk;; hheeddeeffiimmiizzee uullaaflfl››rr››zz.. 
HHeeddeeff,, iiflflttee oorraaddaa!!
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Seçim sand›¤›, kendi bafl›na
iyi veya kötü bir fley de¤ildir.

Onu iyi veya kötü yapan, nas›l kul-
lan›ld›¤›d›r. Sand›k, halk›n iradesini
aç›¤a ç›karan, söz ve karar hakk›n›
kullanmas›n› sa¤layan bir araç ola-
bilece¤i gibi; aldatmacan›n, oyala-
man›n, sömürü ve zulüm rejimlerini
meflrulaflt›rman›n, yerel yönetimler-
de ya¤ma ve talan› onaylatman›n
arac› da olabilir. Bir atom bombas›
gibi! Ondaki fiziksel güç, insanl›¤›n
enerji baflta olmak üzere çeflitli so-
runlar›n› çözmek için kullan›labile-
ce¤i gibi, Hiroflima’da, Nagaza-
ki’de oldu¤u gibi, katletmek için de
kullan›labilir. Atomun keflfedilifliyle
kullan›l›fl› aras›nda bu tezatl›k, se-
çim sand›¤›n›n varl›k nedeniyle ona
yüklenilen rol aras›nda da görülebi-
lir. 

Tarih sahnesine, yönetimin
çeflitli kesimler taraf›ndan

paylafl›lmas›n›n, kararlara farkl› ke-
simlerin ortak olmas›n›n arac› ola-
rak ç›kan oy sand›¤›, halklara karfl›
riyakarca ve düflmanca kullan›lan
tehlikeli bir silah niteli¤ine de bürü-
nebilmektedir. Bu anlamda burjuva-
zinin sand›kla demokrasiyi özdefl-
lefltirmesi bir çarp›tmad›r. SSaanndd››kk,,
eeflfliittttiirr,, ddeemmookkrraassii; veya ssaanndd››kk,,
eeflfliittttiirr,, kkaatt››ll››mmcc››ll››kk de¤ildir. 

29 Mart’ta sand›klar bir kez
daha, bu kez yerel yönetim

seçimleri için halk›n önüne konula-
cak. Halktan onay istenen adaylar›n
ezici ço¤unlu¤u, partileri farkl› da
olsa, oligarflinin adaylar›d›r. Bu an-
lamda, seçim sand›¤›n›n halka karfl›
kullan›lan bir silah olmas›na izin
vermemek için yerel seçimlerle ilgi-
li do¤ru bir tutum belirlemeliyiz. 

TTaavvrr››mm››zz››nn aannaa hhaattllaarr›› flfluunn--
ll aa rr dd ›› rr :: BBiirr iinncciissii ,, düzen

partilerine –AKP’den CHP’ye,
MHP’den DSP’ye, DP’den SP’ye...
kadar– hiçbir koflulda oy vermeye-
ce¤iz. ‹‹kkiinncciissii,, düzen içi siyaset ya-
pan, parlamentoyu bir çare olarak
gören, yerel sorunlar›n mevcut ko-
flullarda çözülebilece¤i umudu ve
beklentisini yaratanlara oy verme-
yece¤iz. 

Tavr›m›z bir bbooyykkoott de¤ildir.
Adaylar gösterebiliriz. Fakat

aday gösterelim veya göstermeye-
lim, her koflulda amac›m›z, devrim-
ci bir halk iktidar› hedefini göster-
mek yönünde olacakt›r. Çünkü, ye-
rel ve ulusal tüm sorunlar›n çözümü
için as›l zemin odur. 

Düzenin siyaset arenas›, istis-
marc›lardan geçilmiyor.

DDiinn iissttiissmmaarrcc››llaarr›› var. MMiilllliiyyeettççii--
lliikk iissttiissmmaarrcc››llaarr›› var. SSooll iissttiissmmaarr--
cc››llaarr var. Eme¤i, yoksullu¤u, halk›n
demokrasi özlemlerini, k›sacas› ak-
la gelebilecek her fleyi istismar et-
mek üzerine bir seçim faaliyeti yü-
rütülmektedir. Solun çeflitli kesim-
leri de hiçbir ilgilerinin kalmad›¤›
sosyalizmi, devrimi istismar etmek-
tedirler oy için. ‹stismarc›l›k, halk›
aldatmakt›r. ‹stismarc›l›¤a ortak
olunamaz. Düzenin demokrasicilik
oyunu adeta, istismarc›l›k üzerine
flekilleniyor. Çünkü, halk›n gerçek
anlamda yönetime kat›l›m›n› içer-
miyor bu sistem. Bu anlamdad›r ki,
biz farkl› bir yönetim anlay›fl›n›,
farkl› bir iktidar› savunuyoruz. Se-
çim sürecine istismar temelinde ka-
t›lan hiçbir gücü de ayn› nedenle
desteklemiyoruz. 

SSHHPP,, DDSSPP,, CCHHPP gibi, düzenin
sol etiketli partilerini ve o

partilerin adaylar›n› desteklemek
tutumumuz da söz konusu olamaz.
Kitlelerin sol e¤ilimlerini istismar
etmenin d›fl›nda düzenin di¤er parti-
lerinden bir farklar› olmayan bu
partiler, “sol” s›fat›n›  kulland›klar›
için ek olarak bir aldatmacaya hiz-
met etmektedirler. Bu partileri “de-
mokrasi mücadelesinin ittifaklar›”
aras›nda görmek, sisteme iliflkin te-
mel bir yan›lg› içinde olmak de-
mektir. 

Özellikle düzen partilerinin
sol, Alevi a¤›rl›kl› gecekon-

du semtlerinde klasik olarak bafl-

vurduklar› manevralara karfl› kitle-
leri duyarl› ve uyan›k k›lmal›y›z.
Düzen partileri y›llard›r gecekondu
semtlerinde, semtin imar, tapu so-
runlar›n› çözecekleri vaadiyle oy
toplam›fllar ve bu oyun defalarca da
tekrar edilmifltir. Keza, son iki se-
çimde ön plana ç›kar›lan bir di¤er
manevra ise, CHP, DSP gibi partile-
rin adaylar›n› desteklemenin
“AKP’li olaca¤›na, MHP’li olaca-
¤›na onlardan biri olsun” düflünce-
siyle meflrulaflt›r›lmak istenmesidir.
Bu düflünce tarz›n›n yanl›fll›¤›n›,
çarp›kl›¤›n›, bu düflüncenin sonuçta
solu, devrimi, halk› de¤il, düzeni
güçlendirdi¤ini anlatabilmeliyiz. 

Demokrasi mücadelesinde
kendi  özgüçlerine güven-

mek yerine oligarflik güçler aras›n-
da ittifak yapacak, s›rt›n› dayayacak
bir güç arayanlar, onlardan güç ala-
mazlar, ama buna karfl›l›k oligarflik
düzene güç vermifl olurlar. Seçim-
lerde genel olarak bu partilerin
adaylar›na oy vermek, düzeni güç-
lendirmektir. Bu, tart›flma gerektir-
meyecek kadar aç›k bir gerçektir. 

Yerel seçimlerde koflullar›n
uygun oldu¤u yerlerde, ba-

¤›ms›z adaylarla kat›lmak, reddet-
medi¤imiz bir politikad›r. Seçimle-
ri, ülke çap›nda devrimci halk ikti-
dar›n›n ve sosyalizmin propaganda-
s›n› yapt›¤›m›z bir siyasal zemin
olarak de¤erlendirirken, aday›m›z›n
oldu¤u yerlerde, elbette halk›n des-
te¤ini alarak seçimleri kazanmak da
önemlidir. Devrimci hareket, yerel
seçimleri esas olarak bu iki boyu-
tuyla ele al›r.  

Ancak yaklafl›m›m›z›n daha
net bir biçimde anlafl›lmas›

aç›s›ndan eklemek gerekir ki, “ba-
¤›ms›z aday” gösterme politikas›
solda alabildi¤ine dejenere edilmifl-
tir. Yerel seçimleri, propagandif ya-
n›yla ele ald›¤›m›zda da, adaylar

Yerel Seçim, ‹ktidar
Sorunu ve Tavr›m›z

4 22 MMart 22009 // Say›: 10



gösterdi¤imizde de Marksist-Leni-
nistler aç›s›ndan amaç de¤iflmez;
her iki biçimde de amaç, devrimi
güçlendirmektir. K›saca flöyle de
formüle edebiliriz; seçimlere yöne-
lik olarak boykotumuz da, protesto-
muz da, oyumuz da devrim içindir.
2009 Yerel Seçimlerinde, boykot
veya protesto tavr›m›z söz konusu
de¤ildir. Kendi adaylar›m›z›n oldu-
¤u yerlerde onlara oy verirken, ülke
çap›nda da oy verilmemesi gereken-
leri gösteriyoruz. Yerel seçimlerde
düzeni de¤il devrimi, halk›n iktidar
alternatiflerini büyütmeyi hedefli-
yoruz. 

‹ktidar iddias›na ve perspektifi-
ne sahip Marksist-Leninist ha-

reket, yerel seçimleri de sonuçta
kkiittlleelleerrii öörrggüüttlleemmee,, bbiilliinnççlleennddiirr--
mmee,, hhaarreekkeettee ggeeççiirrmmee arac› ola-
rak görür ve de¤erlendirir. Ba¤›m-
s›z aday gösterme politikas›nda da
gözetilen nokta farkl› de¤ildir. Bu
amaca hizmet etmeyecekse, ba-
¤›ms›z aday göstermenin anlam›
da yoktur. Solu oldu¤undan güç-
süz gösteren, hemen hiçbir asgari
koflula sahip olmaks›z›n aday gös-
termifl olmak için seçimlere kat›-
lan, seçimler sonucunda defalarca
““mmaarrjjiinnaall kkaalldd››kk”” de¤erlendirme-
leri yapmalar›na ra¤men, tekrar
tekrar ayn› “takti¤e” baflvuran re-
formist, revizyonist solun yaklafl›-
m›, devrimi güçlendiren bir seçim
tavr›na denk düflmemektedir. 

Türkiye solunun yerel seçim
prati¤i, ufku dar, iktidar he-

definden, devrim iddias›ndan
uzak, daha çok günübirlik politika-
lar çerçevesinde flekillenen bir pra-
tiktir. Solun reformist kesimi, yerel
seçimleri de içine gömüldükleri
parlamenterizmin bir parças› olarak
görmekte, seçimlere düzen içi bek-
lentileri ve düzen içi çözüm umutla-
r›n› besleyerek girmektedir. Mesela,
“Türkiye’nin temel sorunu demok-
ratik bir seçim ve Siyasi Partiler Ya-
sas›'n›n de¤ifltirilmesidir." diyen bir
yaklafl›m, genel ve yerel seçimlere,
legal particili¤e ve parlamentoculu-
¤a demokratik mücadelenin ötesin-
de bir ifllev yüklüyor demektir. Bir

di¤er bölüm ise, yerel seçimde aday
göstermeyi mutlaklaflt›ran bir flab-
lonculuk içindedir. “Devrimin pro-
pagandas›n› yapma”y›, ba¤›ms›z
aday göstermekle özdefllefltirmifltir
bu kesimler de. Ve esas olarak da
reformizme özenme ve öykünme
içindedirler. Bu özenme ve öykün-
me, onlar› ilkesiz ve reformist itti-
faklar›n içine çekmektedir. Sonuçta
bütün bu politika ve taktikler, solda-
ki legalizm hastal›¤›n›n, reformist
tercihlerin veya e¤ilimlerin bir yan-
s›mas›d›r. Bu nedenle, yerel seçim-
lerde sol aç›s›ndan çok daha güçlü
bir müdahale mümkünken, bu mü-
dahaleyle demokratik mevziler elde
edilmesi mümkünken, hiçbir dönem
bu gerçeklefltirilememifltir. Bu so-
run sadece yerel seçimlere iliflkin

bir sorun olmay›p, hayat›n her ala-
n›nda  kapsaml›, güçlü birlikler
oluflturamaman›n bir devam›d›r. 

Herhangi bir ülkede, yerel ik-
tidar›n niteli¤iyle, merkezi

iktidar›n niteli¤i aras›nda temel bir
farkl›l›k olmaz. Merkezi yönetimin
faflist oldu¤u bir ülkede, yerel yöne-
timlerin demokratik olmas› müm-
kün de¤ildir; siyasal sistemlerin do-
¤as›na ayk›r›d›r böyle bir fley. Tek
tek flu veya bu belediyede, muhtar-
l›kta sa¤lanabilecek baz› demokra-
tik geliflmeler, belirtti¤imiz bu ger-
çe¤i de¤ifltirmez. Faflizmin 60 y›l›

aflk›n bir süredir iktidar oldu¤u bir
ülkede, oligarflinin partilerinin ve
adaylar›n›n yerel yönetimlerin “de-
mokratik, kat›l›mc›, özgürlükçü, ba-
¤›ms›z” olaca¤›n› vadetmelerinin
hiçbir inand›r›c›l›¤› olamaz, yukar›-
da belirtti¤imiz gibi, böyle bir vaa-
din nneessnneell kkooflfluullllaarr›› da yoktur za-
ten. 

Oligarflinin adaylar›n›n fa-
flizmle yönetilen bir ülkede

“demokratik, kat›l›mc›” yerel yöne-
timler vaat etmesi ne kadar temelsiz
ve tutars›zsa, sol ad›na faflist iktida-
r›n yan›bafl›nda demokratik beledi-
yeler olabilece¤ini ileri sürmek, bu-
na göre politika belirlemek de o ka-
dar temelsiz ve tutars›zd›r. Yerel yö-
netimleri demokratiklefltirme müca-

delesi vermek, bu mevzilerde dü-
zenin s›n›rlar›n› zorlamak farkl› bir
fleydir, faflizm koflullar›nda demok-
ratik belediyeler olabilece¤ini ileri
sürmek baflka fleydir. Birincisi,
do¤ru bir yaklafl›md›r, ikincisi sap-
mad›r. Düzen içi düflünmektir. Bu,
parlamenterizmin yerel yönetimle-
re tafl›nmas›d›r. Sol ad›na düzen içi
umutlar› besleyen, halka sorunlar›-
n›n çözümü için düzeni  gösteren
hiçbir anlay›fl, desteklenemez. 

Merkezi iktidarla, yerel yö-
netim aras›ndaki bu ba-

¤›ml›l›k, sorunlar›n çözümü aç›-
s›ndan da geçerlidir; flehirlerimi-
zin, semtlerimizin sorunlar›n›n çö-
zümü, ülke genelindeki ekonomik,
siyasi politikalardan ve üüllkkee ggeennee--
lliinnddee iikkttiiddaarr››nn nniitteellii¤¤iinnddeenn ayr›
de¤ildir. ‹flte bu nedenle, seçimler

yerel de olsa, bizim hedefimiz gene-
li, yereliyle tüm ülkede halk›n ikti-
dar›n› yaratma mücadelesini gelifl-
tirmektir. Yerel seçimlerde de bu ne-
denle propagandam›z›n temelini,
kitlelere halk›n kendi iktidar›n› ku-
rabilece¤i, ulusal ve yerel çapta ken-
dini yönetebilece¤i bilinci ve  inan-
c›n› kazand›rabilmek oluflturmal›d›r.
Halk›n devrimci iktidar›, yerel yöne-
timlerde de devrimci bir yönetim
anlay›fl›n›n hakim k›l›nmas›d›r. Ül-
kemizi de, belediyeleri de halk yö-
netecek. Esas olan bunun
kavgas›d›r. 

TTaavvrr››mm››zz››nn aannaa
hhaattllaarr›› flfluunnllaarrdd››rr::

BBiirriinncciissii,, ddüüzzeenn
ppaarrttiilleerriinnee ––AAKKPP’’ddeenn
CCHHPP’’yyee,, MMHHPP’’ddeenn DDSSPP’’yyee,,
DDPP’’ddeenn SSPP’’yyee...... kkaaddaarr––
hhiiççbbiirr kkooflfluullddaa ooyy
vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz.. ‹‹kkiinncciissii,,
ddüüzzeenn iiççii ssiiyyaasseett   yyaappaann,,
ppaarrllaammeennttooyyuu bbiirr ççaarree
oollaarraakk ggöörreenn,, yyeerreell
ssoorruunnllaarr››nn mmeevvccuutt
kkooflfluullllaarrddaa ççöözzüülleebbiilleeccee¤¤ii
uummuudduu vvee   bbeekklleennttiissiinnii
yyaarraattaannllaarraa ooyy vveerrmmeeyyeeccee¤¤iizz.. 
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Yerel seçimlere say›l› günler kal-
d›. Gazete ve televizyonlar, adayla-
r›n, partilerin vaatleriyle, birbirleri-
ne yönelik suçlamalar›yla dolu. Hat-
ta vaatler bile oldukça tali kalm›fl
durumda. Kiflisellefltirilmifl, karfl›-
l›kl› efelenmelere dönüfltürülmüfl,
laf cambazl›¤›ndan öteye geçmeyen
tart›flmalar, seçim propagandalar›-
n›n oda¤›na oturmufl durumda. 

Belediyecilik nedir, yerel yöne-
timlerde demokrasi nas›l olmal›d›r,
halk›n yönetime kat›l›m› nas›l ola-
cak? Bu ve benzeri sorular, düzen
partilerinin gündeminde yok. Onla-
r›n yerine yolsuzluklar, adaylar›n
ahlaki çürümüfllükleri gündemde. 

Seçim propagandas› ad›na yap›-
lan, rakiplerinin aya¤›n› kayd›rmak
için baflvurulan iftira, tehdit, flantaj
gibi bir dizi burjuva yöntemdir.
““KKiimm ddaahhaa ddeemmookkrraattiikk bbiirr yyöönnee--
ttiimm aannllaayy››flfl››nnaa ssaahhiipp”” tart›flmas›
yerine, “kim daha çok çald›?”,
“kim daha ahkaks›z?”, bunlar› tar-
t›fl›yorlar. 

Yeni adaylar›n vaatleri aras›nda
da, halen koltukta oturan adaylar›n
“ben flu kadar baflar›l›yd›m” propa-
gandalar› aras›nda da ““hhaallkk››nn bbuu
yyöönneettiimmlleerriinn nneerreessiinnddee oolldduu¤¤uunnaa
vveeyyaa oollaaccaa¤¤››nnaa”” dair en ufak bir
söz yoktur. Onlar›n yönetim anlay›-
fl›nda hhaallkk››nn kkaatt››ll››mm››,, sadece dört-
befl y›lda bir yap›lan oylamadan
ibaret. Halk›n oylar›yla yönetimle-
rini meflrulaflt›racaklar, hepsi bu ka-
dar. Bundan sonra, h›rs›zl›klara,
halk›n d›fl›nda yönetmeye devam!

Adlar› yyeerreell yyöönneettiimm. Yani, hal-
k›n da do¤rudan kat›laca¤›, yöneti-
min bir parças› olaca¤› bir yönetim
birimi... Ancak ülkemizde bu yöne-
timin, karar mekanizmalar›n›n hiç-
bir yerinde HHAALLKK YYOOKKTTUURR..
Halk ad›na karar alan, halk› yöneten
‘‘üüssttüünn’’,, ‘‘yyeetteenneekkllii’’,, ‘‘iiflflbbiittiirriiccii’’ bbaaflfl--
kkaannllaarr,, yyöönneettiicciilleerr vard›r sadece.

85 y›ll›k cumhuriyet tarihinde

biliyoruz ki, bir defaya mahsus ya
da bir bölgeyle s›n›rl› da olsa, halk›n
do¤rudan yönetime kat›ld›¤› bir yö-
netim örne¤i yoktur. Bu düzen de-
vam etti¤i sürece de olmayacakt›r. 

‹stina da olsa devrimci, demok-
rat kiflilerin kazand›¤› çeflitli düzey-
lerdeki yerel yönetimler olmufltur.
Bunlar›n halk›n ç›karlar› do¤rultu-
sunda yapacaklar› olabilir, halk›n
yerel yönetime kat›l›m› için baz›
ad›mlar da atabilirler. Demokratik
mücadele çerçevesinde düzenin ya-
sall›k s›n›rlar›n› zorlayan bir yerel
yönetim mücadelesi reddedilemez.
Koflullar› olufltu¤unda bu mevziyi
elbette yine devrimci bir bak›fl aç›-
s›yla zorlamak ve de¤erlendirmek
gerekir. 

Ancak bir an bile unutulmamal›-
d›r ki, yerel yönetimlerde sorun, tek
tek kiflilerin niteli¤inden ve niyetin-
den ba¤›ms›z olarak bir düzen soru-
nudur. Bu düzen, yyaassaallaarr››,, zziihhnniiyyee--
ttii ve kkuurruummllaaflflmmaallaarr››yyllaa bir bütün-
dür. Yerel yönetimlerde ataca¤›n›z
her ileri ad›m, düzenin s›n›rlar› d›fl›-
na ç›kan her uygulama, bu yasalar,
zihniyet ve kurumlaflmalarla karfl›-
laflacakt›r. 

Hat›rlanacakt›r; ‹zmir Dikili’de-
ki belediye yönetiminin su, toplu ta-
fl›mac›l›k gibi yerel hizmetleri dü-
flük bir ücretle karfl›lamas›, düzen
aç›s›ndan sorun olmufl, belediye yö-
netimi hakk›nda davalar aç›lm›flt›.
Ki bu küçük, s›n›rl› bir örnektir. Ye-
rel yönetimlerdeki devrimci, de-
mokrat herhangi bir iradeyi ve insi-
yatifi engellemek üzere, siyasal ola-
rak merkezi iktidar›n eline, her an
yerel yönetimin boynunu vuracak
yetkiler verilmifltir. Düzenin beledi-
yecilik anlay›fl› budur... 

Düzen ve düzenin partileri için
yerel yönetimler, halk›n yönetti¤i
ve hhaallkk iiççiinn yönetimler de¤il, cüz-
danlar›n dolduruldu¤u, kadrolaflma
için kullan›labilecek arpal›k ve si-
yasal anlamda güç kazan›lan, basa-

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

Devrimci Halk ‹ktidar›nda 
Yerel Yönetim, Halk›n 
Do¤rudan Yönetimidir

Düzen aç›s›ndan yerel yönetim-
lere biçilen rol ortadad›r. Devrimci
Halk ‹ktidar›’nda da yerel yönetim-
ler olacakt›r do¤all›kla. Ama düze-
nin yerel yönetim anlay›fl› ve ku-
rumlar›yla, Halk ‹ktidar›’n›n ve ay-
n› süreçte gerçeklefltirilecek olan
sosyalizmin yerel yönetimleri ara-
s›nda da¤lar kadar fark vard›r. 

Halk›n iktidar›nda yerel yöne-
timler nas›l bir anlay›flla flekillendi-
rilecek, nas›l kurumlaflacaklar, se-
çimler nas›l yap›lacak ve bugünden
farklar› ne olacak?

Ülkemiz devrimcileri taraf›ndan
halk cumhuriyetinin yönetiminin
nas›l olaca¤› sorusuna verilmifl en
kapsaml› cevap olan Halk Anayasa-
s› Tasla¤›’n› esas alarak bu sorular›
cevaplamaya çal›flal›m. 

Halk Cephesi’nin savundu¤u
BBaa¤¤››mmss››zz DDeemmookkrraattiikk TTüürrkkiiyyee
‹‹ççiinn HHAALLKK AANNAAYYAASSAASSII TTaassllaa--
¤¤››’n›n dokuzuncu bölümü, “Yerel
Yönetimler’e ayr›lm›flt›r. Bölümün
bafll›¤›nda “DEMOKRAT‹K HALK
CUMHUR‹YET‹’NDE DEMOK-
RAS‹; ‹KT‹DAR YETK‹LER‹N‹N
KKÖÖYYLLEERREE,, MMAAHHAALLLLEELLEERREE
KKAADDAARR YYEERREELL MMEECCLL‹‹SSLLEERR--
LLEE PPAAYYLLAAfifiIILLMMAASSII ÜZER‹NDE
fiEK‹LLEN‹R” denilmektedir. 

Bafll›k, kendi bafl›na zaten çok te-
mel bir noktay› ortaya koymaktad›r.
Bu, iktidar yetkilerinin emekçi halk
kitlelerinin köylerde, mahallelerde,
flehir düzeyinde oluflturdu¤u meclis-
lerle paylafl›lmas›d›r. Yerel yönetim-
lerin halka kapal› oldu¤u yerde, ne
demokrasiden, ne halk›n yönetime

Devrimci Halk ‹ktidar›’n›n
YEREL YÖNET‹MLER‹
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kat›l›m›ndan söz edilemez. Halk
Anayasas›’n›n Yerel Yönetimlere
dair “gerekçeler” bölümünde bu an-
lay›fl flöyle ortaya konulur:

“... halk›n tüm zenginli¤ini, tüm
yarat›c›l›¤›n›, üretkenli¤ini hareke-
te geçirmenin,

ülkeyi, ba¤›ms›zl›¤› ve demokra-
siyi sahiplenmesini sa¤laman›n yo-
lu, hhaallkk›› hheerr ddüüzzeeyyddee ssöözz,, kkaarraarr ssaa--
hhiibbii yyaappaarraakk yyöönneettiimmee kkaattmmaakktt››rr..
Bu ülke, bu topraklar üzerinde ya-
flayan herkesindir; hheerrkkeessii yyöönneettii--
mmee kkaattmmaann››nn en temel yollar›ndan
biri ise yerel yönetimleri daha etkili
ve yetkili hale getirmekten geçer.
Demokratik Halk Cumhuriyeti ikti-
dar yetkilerini bölge, il, ilçe, mahal-
leler ve köylere kadar yayarak hal-
k›n karar hakk›n›, kendi yaflam›na
iliflkin herfleyi kendisinin belirleme
hakk›n› kurumsallaflt›r›r...” 

Burjuvazi taraf›ndan karmakar›-
fl›k edilen ve mu¤laklaflt›r›lan de-
mokrasi iflte bu anlay›flla gerçekten
hayat bulur. 

Halk, ““kkeennddii yyaaflflaamm››nnaa iilliiflflkkiinn
hheerrflfleeyyii kkeennddiissiinniinn bbeelliirrlleemmee hhaakk--
kk››nn››”” -ki demokrasinin esas› da bu-
dur-,, il, ilçe, mahalle, köy düzeyin-
deki yerel yönetimler arac›l›¤›yla
kullanmaktad›r. 

Düzen partilerinin yerel yönetim
adaylar›n›n demagojileri ve flakla-
banl›klar› karfl›s›nda onlara tek soru
sormak yeter: Sizin belediyenizde,
halk ““kkeennddii yyaaflflaamm››nnaa iilliiflflkkiinn hheerr--
flfleeyyii kkeennddiissii bbeelliirrlleeyyeebbiilleecceekk mmii??””

Düzen partilerinin hiçbir aday›
bu soruya “evet!” cevab› vveerreemmee--
yyeecceekkttiirr.. 

Yerel Yönetimin Kurumlar›
Halk›n söz ve karar sahibi oldu-

¤u Devrimci Halk ‹ktidar›nda, yerel
yönetimin en önemli ve temel unsu-
ru ““bbaaflflkkaannllaarr”” de¤il, yyeerreell hhaallkk
mmeecclliisslleerrii olacakt›r. 

Halk Anayasas› Tasla¤›’ndan
bakmaya devam edelim:

Madde 775 - Yerel Halk Meclis-
leri, bölge, il, ilçe, köy ve mahalle
düzeyinde tüm yerleflim birimlerin-

deki iikkttiiddaarr organlar›d›r. 
Evet, “yerel halk meclisleri” de-

di¤imizde bunu kimse, hali haz›rda
düzenin belediyelerinde varolan “il,
ilçe belediye meclisleri”yle kar›flt›r-
mas›n ve karfl›laflt›rmas›n. ‹kisi ara-
s›nda hhiiççbbiirr bbeennzzeerrlliikk yyookkttuurr..
Muhtevalar›, rolleri ve iflleyiflleri ta-
mamen farkl›d›r. 

Devrimci Halk ‹ktidar›’n›n yerel
yönetim modeli, kiflisel bir yönetim
modeli de¤il, halk›n yönetim mode-
lidir. Bu nedenle, “baflkanlar” de¤il,
meclisler ön plandad›r. 

Maddede görülece¤i gibi, birin-
cisi, yerel yönetimler, tart›flmas›z
biçimde iktidar organlar›d›rlar. ‹kin-
cisi, yerel yönetim meclisleri, sade-
ce il veya ilçeyle s›n›rl› olmay›p, en
küçük mahallelere kadar yay›lan bir
örgütlenmedir. 

*

Halk Demokrasisiyle 
Biçimsel Demokrasinin Fark›

Peki bu meclisler kkiimmlleerrddeenn
oluflacak, nnaass››ll sseeççiilleecceekklleerr??

MMaaddddee 7766 - En küçük birim olan
köy, mahalle, ilçe ve il Halk Meclis-
leri’nin üyelerinin yar›s›, do¤rudan,
genel, eflit, gizli oy esas›na göre se-
çilir. Köy, mahalle, ilçe ve il meclis-
lerinin di¤er yar› say›daki üyesi ise,
köy, mahalle, ilçe ve ilde kurulu bu-
lunan belli say›da üyeye sahip mec-
lislerin seçti¤i temsilcilerden olu-
flur.

Madde 777 - Bölge Halk Meclis-
leri’nin üyelerinin yar›s›, mahalle,
köy, ilçe ve il yerel Halk Meclisleri
taraf›ndan nüfuslar›na oranla seçi-
len temsilcilerden, di¤er yar›s› ise,
iiflflççii,, mmeemmuurr,, eessnnaaff vb. çeflitli halk
kesimlerinin meclislerinin bölge ör-
gütlülükleri taraf›ndan üye say›s›na
oranla seçilen temsilcilerinden olu-
flur.

Tam bir demokrasi kurumlaflma-
s›. Halk sand›¤a sadece oy vermek

için gitmiyor. Örgütlenmeleriyle
birlikte süreci ve sonucu belirliyor.
fiuras› aç›k ki, örgütsüzlefltirilmifl
bir toplumun, yönetime kat›lmas›,
söz karar hakk›n› kullanmas›, irade-
sinin ortaya ç›kmas› zaten söz ko-
nusu de¤ildir. ““BBiirreeyy”” olarak oy
vermeye indirgenmifl bir demokrasi,
bu anlamda içi boflalt›lm›fl bir de-
mokrasidir. Halk demokrasisi, hal-
k›n her yerde, en küçük birime ka-
dar örgütlü oldu¤u ve söz ve karar
hakk›n› en baflta bu örgütlülükler
içinde kulland›¤›, bu örgütlülükler
arac›l›¤›yla iradesini yönetime yan-
s›tt›¤› bir demokrasidir. 

Bu kadar da de¤il; yine yerel yö-
netim tarz›na iliflkin maddelerden
görülebilece¤i gibi, sadece seçmi-
yor, sseeççiiyyoorr,, yyöönneettiiyyoorr,, ddeenneettlliiyyoorr,,
gerek duydu¤unda sseeççttii¤¤iinnii ddee ddee--
¤¤iiflflttiirreebbiilliiyyoorr.. 

Yerel yönetimlerin yar›s› do¤ru-
dan seçilirken, di¤er yar›s› ise, hal-
k›n örgütlü güçleri taraf›ndan belir-
leniyor. fiöyle ki; örne¤in iflçiler,
memurlar, köylüler, kad›nlar, genç-
lik kendi meclislerine de seçimle
belirledikleri temsilcilerini yerel
yönetime gönderiyorlar. Bu flekilde
yerel yönetimlerde halk, do¤rudan
kendi örgütlenmeleri ile temsil edi-
liyor ve sorunlar, ihtiyaçlar ve çö-
zümler, bizzat halk›n kendisi ve
temsilcileri arac›l›¤›yla çözülüyor. 

*

Madde 779 - Bölge ve Yerel
Halk Meclisleri’nin ald›¤› kararlar
ve yürüttü¤ü faaliyetler Demokratik
Halk Cumhuriyeti Anayasas›’na ay-
k›r› olamaz. Kararlar›n al›nmas›n-
da ve uygulanmas›nda, ilgili di¤er
idare organlar›yla koordinasyon
içinde bulunur.

Madde 881 - Bölge ve Yerel
Halk Meclisleri, kendi üyeleri ara-
s›ndan belirli say›daki temsilciyi
yürütme olarak seçer. Yürütme,
Bölge ve Yerel Halk Meclisi’ne kar-
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fl› sorumludur ve uygulamalar› iti-
bar›yla Merkezi Halk Hükümeti’nin
de denetimine aç›kt›r. Yürütme üye-
leri seçildikleri ço¤unluk oran›yla
ggöörreevvddeenn aall››nnaabbiilliirrlleerr..

Demokratik Halk ‹ktidar›nda ye-
rel birimlerde halk›n do¤rudan yö-
netiminin olmas› demek, bir kaos,
ülke ve yerel çapta belli hedeflere,
planlara sahip olmamak demek de-
¤ildir. Yerel yönetimlerin çal›flma
koflullar›n› belirleyen, s›n›rlar›n› çi-
zen ve merkezi anlamda ülkenin te-
mel politikalar›yla bütünlük göster-
mesini sa¤layan mekanizmalar da
vard›r. Tasla¤›n 79 ve 81. mad-
deleri bunu belirlemektedir. 

Yerelde en genifl demokratik
kat›l›m, merkezi politikalarla
bütünleflme birbirini tamamla-
maktad›r. Bu zorunludur; e¤er
merkezi bir örgütlenme, merke-
zi bir planlama olmaz ve ülke
çap›nda buna kat›l›m sa¤lana-
mazsa, eski düzenden kalan böl-
geler aras› eflitsizliklerin gideri-
lebilmesi için gereken uyum ve
olanaklar›n birlefltirilmesi gibi uy-
gulamalarda zaafiyetler ç›kacakt›r. 

*

Yerel yönetimlerin yerel iktidar
organlar› olmalar›, düzenin beledi-
yelerinde oldu¤u gibi, sadece yol,
su, elektirik sorunlar›yla s›n›rl› de-
¤ildir. Demokratik halk iktidar›nda
yerel yönetimler, “birimlerdeki ikti-
dar organlar›d›r.” Yani güvenlikten,
e¤itime, ekonomiden halk› ilgilen-
diren tüm di¤er konular›n tart›fl›ld›-
¤›, karara ba¤land›¤› ve denetlendi-
¤i organlard›r yerel yönetimler.
Afla¤›daki maddeler, bu yaklafl›m›
somutlaflt›r›r.

Madde 778 - Bölge ve Yerel
Halk Meclisleri yetkili olduklar›
yerleflim birimleriyle ilgili sosyal,
siyasal, ekonomik, kültürel konular-
da kararlar al›r. Bu kararlar› uygu-
lamak, kamu düzenini sa¤lamak
için yerel düzeyde siyasi, ekonomik,
güvenlik ve di¤er alanlarda gerekli
örgütlenmeleri kurar. Bu alt organ-
lar›n tümü, Bölge ve Yerel Halk
Meclisi’ne karfl› sorumludur. 

Madde 880 -- Bölge ve Yerel

Halk Meclisleri kendi bölgelerinde
geçerli olacak kaannuunnllaarr›› yyaappmmaakk,,
yyeerreell eekkoonnoommiikk ppllaannllaarr››,, yyeerreell bbüütt--
ççeeyyii vvee hheessaappllaarr›› iinncceelleeyyiipp oonnaayyllaa--
mmaakk,, bulunduklar› bölgede halk ik-
tidar›n›n otoritesini sa¤lamak ve
yurttafllar›n haklar›n› korumak gö-
rev ve yetkilerine sahiptirler. 

Görüldü¤ü gibi, yerel yönetim,
sadece sokaklar› temizleyen, seyyar
sat›c›lar› kovalayan, gecekondular›
y›kan ya da ülkemizde çokça yap›l-
d›¤› gibi, rant›n paylaflt›r›lmas› de-
¤ildir. Bir bütün olarak yönetim bi-
riminde halk› ilgilendiren her konu-

da, planlamalar yapmak, olanaklar›-
n› yaratmak için karar almak ve uy-
gulamakt›r. Demokratik yerel yöne-
timde, halk›n evleri, birilerine pefl-
kefl çekmek için y›k›lmayacakt›r.
Günümüz belediyelerinin tam tersi-
ne, halk iktidar›nda yerel yönetim-
ler, halk›n ç›karlar›n› korumakla yü-
kümlüdürler. E¤er bunu yapmad›k-
lar› veya yapamad›klar› koflullarda,
81’nci maddede öngörülmüfl oldu¤u
gibi ggöörreevvddeenn ddee aall››nnmmaa koflullar›
vard›r.

*

Göstermelik Kat›l›mc›l›k
Halk›n Sürekli Yönetimi

Günümüz koflullar›nda ya da dü-
zenin belediyecilik anlay›fl›nda bu
mümkün mü? Tek kelimeyle, hhaa--
yy››rr!! Seçilen milletvekileri, belediye
baflkanlar› adeta koltuklar›na yap›fl-
m›fl durumdad›rlar. Bütün yetersiz-
liklerine, h›rs›zl›k ve ahlaks›zl›kla-
r›na karfl›n onlar› yerinden etmek
mümkün de¤ildir. Çünkü düzenin
hukuki mekanizmas› ve zihniyeti
buna izin vermemektedir. 

Düzenin zihniyeti, halk›n “yyöönnee--
ttiimmee iikkiiddee bbiirr kkaarr››flflmmaass››””n› siste-
min gelece¤i için sak›ncal› görür
çünkü. Halk, oyunu verip gelecek
seçime kadar kenarda beklemelidir.
Baflta da vurgulad›¤›m›z gibi, oli-
garflinin iktidar›yla, devrimci halk
iktidar›n›n yerel yönetim anlay›fl› ve
modelindeki en temel farklardan bi-
ri burada ortaya ç›kar zaten. 

‹l, ilçe, köy, mahalle düzeyinde-
ki yerel halk meclisleri, yerel yöne-
timin arada bir “dan›fl›lan” de¤il, te-
mel ve sürekli yönetim organ›d›r.

Buna göre de alt kurumlaflmala-
r› oluflturulmufltur: 

Madde 882 - Her düzeydeki
Bölge ve Yerel Halk Meclisle-
ri’nin yürütme organlar›n›n gö-
rev ve yetkileri: 

a- ) Yürütme organ›, ekono-
mi sorumlusu, altyap› sorumlu-
su, güvenlik sorumlusu, kültür
sanat sorumlusu baflta olmak
üzere yetkileri bölge, il, ilçe ya
da köyle s›n›rl› kurumlaflmalar
ve komiteler oluflturur, bölgenin

sorunlar›n› merkezi hükümetle iliflki
içinde çözmeye çal›fl›r.

Burjuvazinin belediyelerinin her
fleyi, en temel kamu hizmetlerini
dahi özellefltirip ticarilefltirmesine
karfl›n, halk›n devrimci yerel yöne-
timleri, tam tersine, temel hizmetle-
ri tamamen ücretsiz yapacak, imar-
dan kültüre kadar her alanda kolek-
tif eme¤i ve üretkenli¤i harekete ge-
çirecektir. 

Elbette, toplumsal geliflmeye
ba¤l› olarak bu maddelerin ihtiyac›
karfl›layamaz hale gelip yetersiz
kald›klar› haller de olacakt›r. De¤i-
flen ihtiyaçlara göre halk›n yönetimi
kendini yenileyecektir. Hangi de¤i-
fliklikler olursa olsun, halk iktidar›-
n›n de¤iflmeyen hareket noktas›,
hhaallkk››nn kkaatt››ll››mm››nn››nn eenn yyüükksseekk nnookk--
ttaaddaa ttuuttuullmmaass›› ve bizzat halk›n ör-
gütlülükleriyle kkeennddiissiinnii yyöönneettmmee--
ssiiddiirr.. Kapitalist düzenin halk› atom-
lar›na kadar bölüp parçalad›¤› ko-
flullarda, Halk ‹ktidar›, yerel ve
merkezi tüm meclisleriyle, halk›n
örgütlülü¤ünün en geliflmifl fleklidir. 
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Kanl› ayaklar›, kirli elleriyle do-
kunduklar› yerler çoktur bugün.
Ama azalacak. Gecekondular bi-
zimdir ve yar›n daha fazla bizim
olacak. Yoksullar›n ba¤r›nda dev-
rim gelifltikçe, onlar›n gezip dolafla-
caklar›, yalanlar›n› anlatacaklar›
yerler daralacak. 

Ça¤layan’dan Küçükarmutlu’ya,
Okmeydan›’ndan Gazi’ye, 1 Ma-
y›s’tan Esenler’e düzenin temsilcile-
ri, halk›n düzen siyasetini reddedifl
tavr›na tan›k oldu. Halk›n yalana, ta-
lana öfkesinin kendilerine yöneldi¤i-
ni  hissettiler. 

Say›lan yerler, elbette azd›r he-
nüz. Ama belirtti¤imiz gibi, ço¤ala-
caklar. Emekçi, yoksul halklar,
semtlerine sahip ç›kacaklar. Düze-
nin kanl› ve kirli siyasetinin beyin-
lerini ve sokaklar›n› kirletmesine
izin vermeyecekler. 

Burjuvazinin kimi kesimleri, bu
tav›rlar› görünce, hemen “kurtar›l-
m›fl bölgeler” demagojilerini piya-
saya sürerler. Hay›r, mesele, oligar-
flik diktatörlü¤ün yan›bafl›nda “kur-
tar›lm›fl bölgeler!” ilan etmek de¤il;
halk›n beynini oligarflinin siyaseti-

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

BBuurr aass›› ÇÇaayyaann
FFaaflfliizzmmee GGeeççiitt YYookk!!

15 Mart günü bir grup faflist
konvoy halinde Ça¤layan’da MHP-
nin düzenleyece¤i seçim mitingine
kat›lmak üzere yol al›rken  Nurtepe
oto yolunu kullanmak istedi. Ancak
bunu fark eden devrimciler konvo-
yu tafllayarak, araçlar›na zarar ver-
diler ve eli, halk›n kan›na bulaflm›fl
MHP’nin buradan geçemeyece¤ini
hayk›rd›lar. 

Miting dönüflünde de ayn› yolu
kullanan MHP konvoyu 600 kiflilik
halk taraf›ndan taflland›. Trafik s›k›-
fl›k oldu¤u için ilerleyemeyen MHP
konvoyunu savunan faflistlerin ha-
misi polis, halka rasgele atefl aç›nca
Halk Cepheli Hüseyin isimli bir
genç aya¤›ndan yaraland›. Bunun
üzerine halk “Nurtepe Faflizme Me-
zar Olacak, Faflizme Karfl› Omuz
Omuza” sloganlar› atarak mahalle-

Gecekondular Bizimdir! Yalanc›lar, 
Talanc›lar, Sömürü ve Zulmün 
Temsilcileri Semtlerimizi Kirletemezler!!

u Nurtepe’den ggeçmek iis-
teyen ffaflist MMHP konvoyu,
halk ttaraf›ndan kkuflat›ld›.

u MHP’liler ve ppolis hhal-
ka aatefl aaçt›, ppolis ssald›r›ya
geçti; Nurtepe’de bbarikatlar
yükseldi. 

u Ayn› aakflam, ÇÇayan
Mahallesi ppanzerler, aakrep-
ler ve bbinlerce ççevik kkuvvet
polisiyle kkuflat›ld›.

u Çat›flma 118.00’den
21.30’a kkadar sokak ssokak
sürdü. 224 kkifli ggözalt›na aal›n-
d›. 

u Gözalt›na aal›nanlar ifl-
kenceden ggeçirildi, 55 kkifli ttu-
tukland›.

***

oOkmeydan›’ndan ggeç-
mek iisteyen 225 aaraçl›k MMHP
konvoyu, HHalk CCepheliler ta-
raf›ndan ttafllanarak ttahrip
edildi. 

o AKP Beyo¤lu BBelediye
Baflkan AAday› vve flflürekas›,
Okmeydan› PPiyalepafla MMa-

hallesi’nden kkovuldu. Ok-
meydan›’ndaki ddüzen pparti-
lerine aait bbayraklar indirildi.

oEsenler’de ppropaganda
yapmak iisteyen AAKP’yi ttefl-
hir eden HHalk CCepheliler’e,
AKP’liler ve ppolis bbirlikte
sald›rd›.
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de topland›. 
Polisin sald›r›s›n› protesto et-

mek, faflizmden hesap sormak için
anayolda üç yere barikat kuruldu.
Barikat boyunca slogan atan halkla
polis aras›nda s›k s›k çat›flmalar ya-
fland›. “Mahir Hüseyin Ulafl Kurtu-
lufla Kadar Savafl, Nurtepe Faflizme
Mezar Olacak” sloganlar› ile umu-
dun sloganlar›n›n hayk›r›ld›¤› bari-
kat direnifline polis yo¤un gaz bom-
bas›yla ve insanlar›n üstüne direk
atefl açarak sald›rd›. Ara sokaklara
da¤›lan halk ve devrimciler daha
sonra tekrar biraraya gelerek polise
tafl atmaya bafllad›. Çayan Mahalle-
si’nde ve Nurtepe’de gaz bombas›
atarak sald›ran polis gördü¤ü herke-
se müdahale etmeye çal›flt›. Ancak
halk›n direnifli karfl›s›nda polisler
mahalleden çekilmeye bafllad›.

Halk Cepheliler yap›lan sald›r›y›
protesto etmek ve Nurtepe-Güzelte-
pe halk›n›n yaln›z olmad›¤›n› hay-
k›rmak için ayn› gün eylem yapa-

ca¤›n› duyurdu. Ancak eyleme ka-
t›lmak üzere toplanan Halk Cephe-
liler ve mahalle halk› bir kez daha
polisin sald›r›s›na u¤rad›. Bu defa
özellikle Çayan Mahallesi’ni hedef
alm›fllard›. Çayan’›n her soka¤›
panzer, akrep ve binlerce çevik po-
lisiyle tutulmaya baflland›. ‹nsan-
lar›n girifl ç›k›fllar› engellendi. Ça-
yan’›n kuflat›lmas›na en güzel cevap
direniflti. 

Ellerindeki tafllarla ve umut dolu
sloganlarla, direnme kararl›l›¤›y-
la… Çayan’› kondu kondu kuran ve
direniflle sembolleflmesini sa¤layan
devrimciler yine sokak sokak büyü-
tüyorlard› umudu. 

Yo¤un gaz ve sis bombas› alt›n-
da sokak sokak sürdü çat›flma. Gaz
bombas›n›n yetmedi¤i yerde pan-
zerden tazyikli su s›k›ld› sürekli.
Nurtepe’ye, Çayan halk›n›n üzerine
kurflun ya¤›yordu o gün. Bombalar-
la, tazyikli sularla da¤›lmayan hal-
k›n üstüne polis silah s›kmaya bafl-

lad›. Her ad›m›nda direnifl var-
d›, gözalt›na al›nanlar ve yara-
lananlar olsa da bunlar direnifli
bitiremedi. Da¤›lmalar olduy-
sa da yeniden biraraya gelindi
ve polislere bu mahalle bizim-
dir denildi.

Çat›flmalar›n son bir saatin-
de panzer, akrep, çevik-sivil-
yunus polislere ›fl›kl› helikopter
efllik etmeye bafllad›. 

‹flte bu kadar korkuyorlar-
d›.  Korktuklar› kadar kalaba-
l›k gelmifllerdi, korkular› ka-
dar pervas›zd›lar. Ama kork-
makta hakl›yd›lar. Çünkü kar-
fl›lar›ndaki halkt›, karfl›lar›nda-
ki Çayanlar’›n yolunda yürü-
yen Mahir yüreklilerdi.

Çayan’da direnenlere des-
tek olmak isteyen ama Ça-
yan’a giremeyen aralar›nda
Halk Cepheliler’in de oldu¤u
yaklafl›k 100 kiflilik grup ise
Kan Sokak’ta barikat kurarak
direnifle geçti. “Mahir Hüseyin
Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl,
Katil Polis Mahallemizden
Defol” sloganlar› atan grup ba-
rikat kurup atefl yakarak diren-

di. Ara ara anayola ç›kmaya çal›flan
gruba polis gaz bombalar›yla sald›r-
d›. Ancak grup da¤›lmay›nca bu kez
çevikler gaz bombalar›yla atefl aça-
rak sald›r›ya geçti.

Polisler Çayan’dan çekildikten
sonra eylem iradi olarak bitirildi.
Polisin sald›r›s› sonucu 24 kifli gö-
zalt›na al›nd›, birçok insan a¤›r fle-
kilde yaraland›. Gözalt›nda bulu-
nanlardan Umut Kocaeli ve Zehra
Ergen a¤›r yaraland›lar. 

NNuurrtteeppee’’ddee FFaaflfliisstt
PP rroovvookkaassyyoonn vvee GGöözzaalltt››llaarr
PP rrootteessttoo EEddiillddii 

14 Mart tarihinde Nurtepe’de
yaflanan faflist sald›r›y› ve devrimci-
lerin gözalt›na al›nmalar›n› protesto
etmek için 17 Mart günü Nurte-
pe’de bir eylem düzenlendi. Nurte-
pe-Güzeltepe Halk› imzas›yla “Fa-
flist Sald›r›lara Geçit Vermeyece-
¤iz” yazan bir pankart ve gözalt›na
al›nanlar›n gördükleri iflkenceden
sonra çekilen foto¤raflar›n›n tafl›n-
d›¤› eylem boyunca “Nurtepe Fafliz-
me Mezar Olacak, Faflizme Karfl›
Omuz Omuza, Halk›z Hakl›y›z Ka-
zana¤›z” sloganlar› at›ld›. 

NNuurrtteeppee FFaaflfliizzmmee
MMeezzaarr OOllaaccaakk

Sald›r› Nurtepe Güzeltepe halk›
taraf›ndan 17 Mart’ta yap›lan mefla-
leli bir yürüyüflle protesto edildi.
250 kiflinin kat›ld›¤› eylemde “Fa-
flist Sald›r›lara Geçit Vermeyece-
¤iz” pankart› aç›ld›.

Eylemde burjuva bas›n›n gerçek-
lerin üstünü örttü¤üne de¤inildi. Ya-
flanan sald›r›da tek tarafl› haber ya-
pan burjuva medyan›n suç ortakl›¤›
yapt›¤›n›n ve sald›r›ya karfl› direnen

Nurtepe Halk› Yaln›z
De¤ildir

15 Mart günü, Nurtepe halk›na yönelik
faflist sald›r›ya bir cevap da 1 May›s Ma-
hallesi’nden geldi. Kuruluflundan bugüne
onlarca kez faflist sald›r›ya u¤rayan 1 May›s
Mahallesi halk› faflizme karfl› direnen Nurte-
pe halk›n›n direniflini bir eylemle selamlad›.

HHB’den Aç›klama
Halk›n Hukuk Bürosu yapt›¤› yaz›l› aç›k-

lama ile Nurtepe'de halka karfl› yap›lan sald›-
r›dan sonra polisin gözalt›na ald›klar› insan-
lara iflkence yapt›¤›n› aç›klad›.

Aç›klamada, “Gözalt›na al›nan kiflilerin
tamam›, resmi-sivil ve çevik kuvvet polisleri
taraf›ndan gerek gözalt›na al›nma s›ras›nda
gerekse de polis merkezine nakil için bindi-
rildikleri araçlarda sald›r›ya maruz kalm›fl-
lard›r. Ç›kar›ld›klar› Adli Tabip taraf›ndan
hastaneye sevk edilmeleri istenen 3 kifli uzun
süre polis merkezinde tutulmufllard›r.

Halka sald›ran sivil faflistler hakk›nda
baflta önleme, da¤›tma ve yakalama olmak
üzere hiçbir adli ifllem yapmayan polisin,
halk›n kendisini savunmas› karfl›s›nda gös-
terdi¤i terör kabul edilemez” denildi.
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halk›n hedef gösterildi¤inin vurgu-
land›¤› eylemde tüm halka faflizme
karfl› mücadele ça¤r›s› yap›ld›.

FFaaflfliisstt PPrroovvookkaassyyoonnllaarr aa
KKaarrflfl›› ÇÇ››kkmmaakk SSuuçç DDee¤¤iillddiirr

Gözalt›na al›nanlar 18 Mart günü
Befliktafl ACM’ye götürüldü. Sabah
saatlerinde 18 yafl›ndan küçük iki ki-
fli ifadesi al›n›p serbest b›rak›ld›ktan
sonra, 18 yafl›ndan büyük 22 kiflinin
ifadesi ö¤leden sonraya b›rak›ld›.

Halk Cephesi üyeleri de gözalt›-
na al›n›p iflkence gören arkadafllar›n›
sahiplenmek için Befliktafl ACM
önündeydiler. Mahkeme önünde
bekleyen Halk Cepheliler gözalt›lar›
ve gözalt›na al›nanlar›n gördü¤ü ifl-
kenceyi protesto etmek için bir ey-
lem yapt›lar. “Sivil Resmi Faflist Te-
röre Son” yaz›l› bir pankart›n aç›ld›-

¤› eylemde gözal-
t›na al›nan arka-
dafllar›n›n gördü-
¤ü iflkenceyi
gösteren foto¤-
raflar da eylem
boyunca tafl›nd›. 

Halk Cephesi
ad›na Necdet
Dernek’in yapt›¤›
aç›klamada Mart
ay›n›n provokasyon ve katliamlar›n
unutulmaz örnekleriyle dolu oldu¤u
ve 15 Mart günüde  Nurtepe-Güzel-
tepe mahallelerinin böyle bir provo-
kasyon için hedef seçildi¤i belirtildi. 

61 kiflinin kat›ld›¤› eylem bo-
yunca “Kahrolsun Faflizm Yaflas›n
Mücadelemiz, Halk›z Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

Eylemden sonra Halk Cepheliler
mahkemenin önüne dönüp bekle-

meye devam ettiler. Savc›l›k ifade-
lerinden sonra 6 kifli tutuklanmak
istemiyle mahkemeye sevkedilirken
16 kifli serbest b›rak›ld›. 

Tutuklama istemiyle mahkeme-
ye ç›kar›lanlardan Turgay Karaçe-
lik, Zehra Ergen, Gülseren Karade-
mir, Umut Kocaeli ve Serdar Gü-
vendir; “örgüt üyeli¤i, devlet mal›-
na zarar ve polise mukavemet” suç-
lamalar›yla tutukland›lar.

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

Okmeydan›:
15 Mart günü MHP’nin Ça¤la-

yan’da düzenledi¤i miting nedeniyle
Okmeydan› güzergah›ndan Ça¤la-
yan’a konvoy halinde gitmekte olan
25 adet araç Halk Cepheliler taraf›n-
dan tafllanarak tahrip edildi. “Kah-
rolsun Faflizm” sloganlar› eflli¤inde
halka eli kanl› faflistlerin Okmeyda-
n›’ndan geçemeyece¤i anlat›ld›.

17 Mart günü Okmeydan› Piyale-
pafla Mahallesi’nde AKP Beyo¤lu
Belediye Baflkan› ve yeniden baflkan
aday› olan Ahmet Misbah Demircan
halka yalanlar›n› anlatarak oy topla-
mak için Okmeydan›’na geldi.

Ahmet Misbah Demircan konufl-
mas›na bafllar bafllamaz Halk Cep-
heliler taraf›ndan tafllanarak sustu-
ruldu. Halk Cepheliler’in öncülük
etti¤i mahalle halk›n›n tepkisi ile
seçim aldatmacas› bozulan AKP’li-

ler yaflad›klar› bozgunla bu sefer
karfl› sald›r›ya geçmek istediler.
Arabalar› tahrip olan AKP’liler ar-
tan halk›n öfkesi karfl›s›nda acizle-
flip, korkakça silahlar›n› çekip atefl
açt›lar. 

Yaklafl›k 30 dakika süren çat›fl-
ma AKP’lilerin kafalar› yar›lm›fl bir
flekilde mahalleden defedilmesiyle
son buldu. 

Okmeydan›’nda ayn› gün düzen
partilerinin bayraklar› indirildi. 

Esenler:
13 Mart günü Esenler Nam›k Ke-

mal Mahallesi’nde AKP Belediye
Baflkan Aday› seçim propagandas›
yapmak ve esnafla tokalaflmak ister-
ken, Halk Cepheliler AKP’yi Esen-
ler’de istemediklerini ve bu mahalle-
den gitmelerini söylediler. Yap›lan
teflhirin haz›ms›zl›¤›yla ve orada bu-
lunan polislerden de güç alarak
AKP’liler Halk Cepheliler’e sald›r-
d›lar. Polisler de bir kez daha iktidar-
lar›n bekçili¤ini yapt›klar›n› gösterip
sald›r›y› yapanlar yerine, hiçbir uya-
r›da bulunmadan yaka paça, yerlerde
sürükleyerek ve coplayarak yedi ki-

fliyi zorla gözal-
t›na ald›lar.

Ba¤c›lar:
Ba¤c›lar Yenimahalle’de seçim

propagandas› yapmak isteyen AKP
ve MHP araçlar› 18 Mart günü ma-
hallenin gençleri taraf›ndan tafllana-
rak mahalleden kovuldu.

Ertesi günü AKP seçim otobüsü
tekrar mahalleye girmeyi denedi.
Ama bu kez korkular›ndan akrep
denilen polis arac›n›n korumas›yla
dolaflmaya bafllad›lar. Mahallenin
antifaflist gençlerini bu da durdur-
maya yetmedi ve tekrar tafllanarak
mahalleden kovuldular. 

AKP’lileri kovan mahalleliler
yapt›klar› konuflmalarda “Bizler
devrimcilerin bedel ödedi¤i mahal-
lemizde faflistlerin dolaflmas›na izin
vermeyiz.” sözleriyle halka meflru-
luklar›n› anlatt›lar.

Sar›gazi:
18 Mart tarihinde AKP, Saadet

Partisi ve DP partilerinin seçim ara-
balar› daha önce uyar›lmalar›na ra¤-
men seçim propagandalar›na devam
ettikleri için tafllanarak halka teflhir
edildi. Seçim arabalar›n›n camlar›
at›lan tafllar sonucu k›r›ld›.

Düzen Partileri Mahallelerden Kovuldu
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Yerel seçimler, oligarfli içi çat›fl-
man›n da önemli alanlar›ndan biri
durumunda. Burjuva bas›n›n her
grubu, kendilerine yak›n partilerin
adaylar›n›n seçim çal›flmalar›n›
adeta ad›m ad›m takip ediyor. Gös-
terilen ilgiyi abart›l› bir flekilde ya-
y›nlarken, de¤er yandan muhalif
parti adaylar›n›n seçim çal›flmala-
r›ndaki en küçük bir olumsuzlu¤u
da yine abartarak veriyorlar. 

Birbirlerinin aç›klar›n› yakala-
maya çal›fl›p, karfl› olduklar› parti-
lerin adaylar›na gösterilen en küçük
bireysel tepkileri bile geniflçe ya-
y›nl›yorlar. Bu çerçevede her burju-
va bas›n yay›n organ›, karfl› taraf›n
aday›na gösterilen tepkilerden ha-
ber ç›karma peflinde. 

Ama “tepki”nin bir türü var ki,
iki taraf da onu yyaannss››ttmmaammaakkttaa,,
yyaazzmmaammaakkttaa hheemmffiikkiirr!! 

Yoksul halk›n oturdu¤u semtler-
de, mahallelerde devrimcilerin ön-
derli¤inde düzen partilerine göste-
rilen tepki, öfke, onla›r semte sok-
mamaya kadar varan tav›r al›fllar›,
burjuva bas›n yay›n organlar› tara-
f›ndan sansür ediliyor. 

“Aday›n elini s›kmad›!”... “Se-
lam vermedi”... diye burjuva parti-

lerine gösterilen en s›radan tepkile-
ri bile büyük haber haline getirir-
ken,  devrimciler önderli¤inde gös-
terilen kitlesel tepkileri yok say›yor
hepsi.

Yoksul halk, özellikle ‹stan-
bul’un birçok semtinde devrimcile-
rin önderli¤inde oligarflinin partile-
rinin adaylar›n› teflhir ettiler, mahal-
lelerinden kovdular. Burjuva bas›n
yay›n organlar› tek kelime bile ya-
y›nlamad›lar bu eylemlere iliflkin. 

Örne¤in, 22 fiubat’ta AKP Eyüp
Belediye Baflkan Aday› halk› kan-
d›rmak için geldikleri Alibeyköy-
den Halk Cepheliler taraf›ndan tefl-
hir edildiler ve "Katil AKP” slogan-
lar›yla mahalleden kovuldular. 

24 fiubat’ta Ça¤layan Mahallesi
esnaflar›n› gezip oy dilenen AKP
Ka¤›thane Belediye Baflkan› kitle
önünde teflhir edilerek gönderildi. 

3 Mart’ta Mu¤la'da kontrgerilla
güdümlü Demokrat Partili Beledi-
ye Baflkan Aday› ve ekibi Mu¤la
Gençlik Derne¤i Giriflimi’nden ö¤-
renciler taraf›ndan teflhir edildi. 

Okmeydan›’ndan Esenler’e,
Küçükarmutlu’dan  Gazi Mahalle-
si’ne, 1 May›s Mahallesi’nden
Ba¤c›lar’a, Sar›gazi’ye kadar bir

çok il ve ilçede, ma-
hallede AKP, DP,
CHP baflta olmak
üzere burjuva parti-

leri teflhir edildiler, mahallelerden
kovuldular ama burjuva bas›nda
bunlar›n hiçbiri yeralmad›. 

Burjuva bas›n yay›n organlar›,
kendi aras›nda birbirini yiyor görün-
se de hepsi ayn› sistemin medyas› ol-
duklar› için devrimciler söz konusu
oldu¤unda aralar›nda anlafl›rlar. 

Düzen içi tepkileri yans›tmakta
bir zarar yoktur. O tür bireysel tep-
kilerin kitleler için “kötü örnek” ol-
ma ihtimali de yoktur. Ama dev-
rimciler, birincisi, bireysel de¤il,
örgütlü tav›r gelifltirmektedirler;
ikincisi, tav›rlar› sadece adaylara
de¤il, sistemin kendisinedir.  Ve
üçüncüsü bu tavr›n kendisi bile kit-
lelere seçimlere dahil olmayan bir
tavr›n varl›¤›n› gösteren, “kötü ör-
nek” olma potansiyeli tafl›yan bir
tav›rd›r. Bu yüzden de burjuvazi bu
tav›r ve politikada, kendilerine yö-
nelmifl s›n›fsal bir tehdit ve tehlike
görüyor. Bunun için de bu tav›rlar›
yok saymak, hiç olmam›fl gibi yap-
mak yöntemine baflvuruyorlar. 

Bu durum “gazetecilik ilkele-
ri”ne, halk›n “haber alma özgürlü-
¤ü”ne ayk›r› olsa da, oligarflinin ç›-
karlar›na, politikas›na ve ahlak›na
uygundur. 

Selam Vermeyeni Yaz!
Semtinden Kovan› Yazma!

Demokratik Sol Parti (DSP), çok iyi bilindi¤i gibi,
19 Aral›k 2000 katliam›n›n mimarlar›ndand›. Katliam
döneminde iktidardaki partiydi. 

DSP seçimlerde, 19 Aral›k günü  Bayrampafla Ha-
pishanesi’nde Koruma Bölük Komutan› olan EEmmeekkllii
JJaannddaarrmmaa BBiinnbbaaflfl›› ZZeekkii BBiinnggööll’’üü,, istanbul Beylikdü-
zü’nde belediye baflkan aday› olarak göstermifl. 

DSP eksik b›rakm›fl; 19 Aral›k Katliam›’n›n tüm
yetkililerini aday yapmal›yd›... Hepsi “ödülü” haketti-
ler çünkü! 20 Hapishanede birden katliam sald›r›s› ya-
p›ld›. 20 Hapishanede görevli katil komutanlar ve onla-
r›n daha üstünde yeralanlar›n hepsini aday gösterebilir
DSP. 

Bu noktada akla gelen sorulardan biri
de fludur elbette: Emekli katliamc› Zeki
Bingöl, Beylikdüzü halk›na ne anlatacak?
Belediye Baflkanl›¤› için oy isterken hangi
baflar›lar›ndan söz edecek mesela?

Mesela, “ben 6 kad›n›n diri diri yak›ld›¤› hapishane-
nin güvenlik komutan›yd›m” diyebilecek mi  gö¤sünü
gere gere. Devrimci tutsaklar› sabaha
karfl› büyük bir sinsilikle nas›l kuflat›p
bombalad›klar›n›, bu katliam›n suç or-
ta¤› oldu¤unu anlatabilecek mi? 

Bunlar› anlatmayacaksa nnee aannllaattaa--
ccaakk??

DSP’nin 19 Aral›k’taki Adalet Ba-
kan› Hikmet Sami Türk ve partidafllar›,
ne anlat›yorsa, Zeki Bingöl de onlar›
anlatacakt›r herhalde. 

Yani yalanlar›, riyalar›. 

19 Aral›k’›n Öteki
Katillerini de Aday Yap›n!
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Krizin do¤rudan ve dolayl› so-
nuçlar›n›n art›k inkar götürmez bi-
çimde ortaya ç›kmaya bafllad›¤›
bugünlerde, AKP, yerel seçimleri
de hesaba katarak bir miktar daha
seçim avantas› da¤›tmay› uygun
gördü. AKP Genel Baflkan› Erdo-
¤an, 13 Mart’ta 8 maddelik bir
“ekonomik paket” aç›klad›. Yoksul
halk› ilgilendirmedi¤i halde, her-
kesi rahatlatacakm›fl havas›yla
aç›klanan paket, esas olarak özel-
likle otomotiv ve konut alan›nda
ÖTV ve KDV’de üç ayl›¤›na indi-
rimler yap›yor. Konut sektöründe
yüzde 18'lik KDV, 3 ayl›¤›na yüz-
de 8'e indirilirken, s›f›r otomobil-
den al›nan ÖTV de indirildi. 

Ekonomideki “4. tedbir pake-
ti” olarak adland›r›lan bu indirim-
ler, elinde 120 binden fazla stok
biriken oottoommoottiivv sseekkttöörr üünnee fazla-
s›yla yarad›. Erdo¤an’›n ÖTV ve

KDV indirimlerini aç›klamas›ndan
sonraki birkaç günde, BMW stok-
lar› eridi. Tofafl’›n, Mercedes-
Benz’in sat›fllar› artt›. Mercedes-
Benz ad›na, Ford Otosan ad›na ya-
p›lan aç›klamalarda “memnuni-
yet” belirtiliyordu hep. 

AKP’nin 3 ayl›k “ekonomik
paketi”nin en baflta otomotivcileri
sevindirdi¤i ortada. Sat›fllar› artt›,
stoklar› eridi, kasalar›na para giri-
fli h›zland›. Otomotiv ve konut sa-
t›fllar›yla ilgilenenlerin kasalar›
dolarken emekçilerin iflsizlik ve
geçim sorunu aç›s›ndan yap›lan
hiçbir fley yok. Çünkü AKP’nin
emekçileri düflündü¤ü yok. ‹flsiz-
likle bo¤uflan, k›tkanaat geçinen
emekçilerin otomobil ve konut
alamayacaklar›, dolay›s›yla
AKP’nin yeni ekonomik paketinin
kendilerini ilgilendirmedi¤i bir
gerçektir.

Baflbakan Er-
do¤an kredi borç-
lar›ndan yak›nan
insanlara hakaret
ederek flunlar›

söyledi: “Kredi kart›yla borçla-
nanlara ddüürrüüsstt gözüyle bak-
mam... kredi kart›n›n ma¤duru ol-
maz”... 

Erdo¤an her zamanki gibi hal-
ka sayg›s›zl›k, afla¤›lama, hakaret
etme tavr›n› sürdürdü. Oysa Erdo-
¤an da çok iyi biliyor ki kredi kar-
t› uygulamas› belirli bir süre sis-
tem için sübab görevini görüyor.
Kredi kart›n› kullanan kesimleri
belirli süre rahatlatt›¤› için sustur-
mufl oluyor. Kredi kartlar›, hem

AKP, hem de bankalar›n bilgisi
dahilinde yayg›nlaflt›r›ld›. Sonu-
cun bu noktaya gelece¤ini de iyi
biliyorlard›. Ama bilerek göz
yumdular. fiimdi de AKP lideri
kendi ekonomi politikalar›n›n su-
çunu kredi kullananlara yükleye-
rek onlar› suçluyor, hakaretler
ya¤d›r›yor. 

Kredi borcu dolay›s›yla suçla-
nan insanlar, AKP’li Bakanlar gi-
bi çocuklar›na “gemicik” alacak,
fabrikalar kuracak kadar “flansl›”
de¤iller. Kredi borcu olanlar dü-
rüst de¤il ama gemicik sahibi,
fabrika sahibi olan AKP’li çocuk-
lar dürüst oluyor. ‹flte AKP ahlak›
budur. 

Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K)
Aral›k ay›nda iflsizlik oran›n› yüzde
13.6 olarak aç›klad›. Bu rakam bugüne
kadar ulafl›lan en yüksek rakamd›r
Türkiye’de, bir ““ rreekkoorr””dur. 

AKP, 6 y›l› aflk›n iktidar› süresince
iflsizlerin sorununu çözmek için çaba
sarfetmedi. Esas olarak kendi yandafl-
lar›n›n sorunlar›n› çözme d›fl›nda ciddi
bir çal›flmas› sözkonusu de¤il. ‹flsizli¤i
çözece¤iz demagojileriyle iktidara ge-
len AKP, iflsizlikte Türkiye rekoru k›r-
d›. Varolan s›k›nt›lar, ekonomik krizin
bafllamas›yla emekçiler için daha da
kötüye gidifl anlam›na geldi. 

Çal›flanlar ekonomik krizin de etki-
siyle ifllerini daha çok kaybetmeye
bafllad›. ‹flsizlik ç›¤ gibi artt›. fiu anda
iflsiz say›s› 548 bin artarak 3 milyona
ç›kt›.

Türkiye iflsizlikte dünya üçüncüsü-
dür. Türkiye’den daha kötü durumda
olan iki ülke, Güney Afrika ve H›rva-
tistan’d›r. AKP iktidar› ekonomik veri-
ler ortadayken, yine ifli demagojiyle
idare etmeye çal›fl›yor. Seçim gezile-
rinde Amerika’da iflsizlik bizden daha
fazla diyerek durumu kurtarma perva-
s›zl›¤›n› sürdürüyor. 

HHeerrkkeess AAppttaall,, BBiirr TTeekk OO AAkk››llll››!!
AKP’nin Devlet Baflkan› Mehmet

fiimflek de herkesi aptal yerine koya-
rak iflsizlik oran›n›n çok yüksek oluflu-
nu kkaadd››nnllaarraa ba¤lad›. fiimflek flöyle
dedi: 

“‹flsizlik oran› niye art›yor biliyor
musunuz? Çünkü krizde daha çok ifl
aran›yor. Özellikle kad›nlar aras›nda
kriz döneminde iflgücüne kat›l›m oran›
daha art›yor... Onun için bu iflsizlik
oran›n› iyi okumakta fayda var.”

Halk iyi okuyor o oran›. 

Mutfa¤›nda piflmeyen yemekten,
sofras›ndan azalan lokmalardan oku-
yor. 

Ama fiimflek nas›l okuyor, ya da
okuyor mu oras› meçhul! Çünkü gö-
rüldü¤ü kadar›yla o iflsizlikle de, halk-
la dalga geçmekle meflgul. 

AKP’nin
seçim  avantas› 

AKP Lideri, Halka
Hakareti Sürdürüyor

‹flsizlikte
rekor art›fl
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12 Mart’ta Gazi’de halk›n, Gazi
ve Ümraniye Katliam›’na öfkesini
hayk›rmas›n›n ard›ndan Ümraniye
1 May›s Mahallesi halk›  yapt›¤›
anma ve  yürüyüflle katliam› lanet-
ledi, flehitlerini and›. 

Anmaya 1 May›s Mahallesi Ce-
mevi bahçesinde toplan›larak bafl-

land›. Burada
flehitler için ye-
mek verilmesin-
den sonra, Ce-
mevi bahçesinde
kortejler olufltu-
rularak yürüyü-

fle geçildi. Kat›l›mlarla 1500 kifliyi
bulan kortejde, üzerinde Gazi ve 1
May›s flehitlerinin resimlerinin ol-
du¤u “1 May›s fiehitlerini Unutma-
d›k Unutturmayaca¤›z” pankart›
arkas›nda “Gazi ve 1 May›s fiehit-
leri Ölümsüzdür”, “16 Mart, Ha-
lepçe ve Beyaz›t Katliamlar›n›

Unutmad›k Unuttur-
mayaca¤›z”, “Gazi fie-
hitleri Ölümsüzdür
Unutmay›z, Unuttur-
mayaca¤›z” pankartla-
r› ve ayr›ca flehit aile-
lerinin tafl›d›¤› “Gazi
Katliam›n› Unutma
Unutturma, Gazi fie-
hitleri Ölümsüzdür”
pankart› yer ald›. 

Eylemde Gazi ve 1
May›s flehitlerinin resimleri ve dö-
vizleri tafl›nd›. Yürüyüfl boyunca,
“Kontrgerilla Devlettir Hesap Ve-
recek”, “Katil Polis 1 May›s’tan
Defol” ve “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” sloganlar›n› at›ld›. 

fiehit isimlerinin duyurulmas›y-
la tüm kitle “YAfiIYOR” diye hay-
k›rd›. Yürüyüfl 1 May›s son durakta
yap›lan aç›klamayla bitirildi. “Ga-
zi’de,1 May›s’ta Katleden Devlet-
tir” bafll›kl› aç›klamay›,  1 May›s
flehidi Genco Demir’in k›z› Berrak
Demir okudu. 

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

Ankara: HHiçbir Halk
Adaletsiz YYaflayamaz!

Ankara Halk Cephesi, 12 Mart

1995 y›l›nda,
‹stanbul'un Ga-
zi ve Ümraniye
mahallelerinde
devlet taraf›n-
dan yap›lan

katliam› protesto etti. Yüksel Cad-
desi’nde gerçeklefltirilen eylemde
Halk Cepheliler “Gazi’nin Katille-
rinden Hesap Soraca¤›z” pankart›
ve k›z›l flamalar›n› açt›lar.

‹zmir: ""Adalet ‹‹stiyoruz"
‹zmir Halk Cephesi Gazi Katlia-

m›n y›ldönümü olan 12 Mart günü
Kemeralt› giriflinde bir eylem ger-
çeklefltirdi. “Adalet yerini bulma-
d›kça biz Türkiye halklar› olarak
adalet istemeye devam edece¤iz”
denilen eylemde Pablo Neruda’n›n
“Bir Ceza ‹stiyorum” fliiri okundu,
Gazi Marfl› söylendi.

*

PSAKD  ‹zmir Çi¤li fiubesi de
Gazi katliam›n›n 14. y›ldönümü ne-
deniyle bir anma düzenledi. 

Dernek Baflkan› Türkan Do¤an
konuflmas›nda, 14 y›l geçen katlia-
m›n üzerinden sorumlular›n yarg›-
lanmad›¤› bir ülkede adalet duygu-
sunun daha da artmas› gerekti¤ini
vurgulad›. 

Gazi Mahallesi’nin tarihini ve
Gazi halk›n›n y›llarca verdi¤i müca-
delenin anlat›m›ndan sonra, Gazi
katliam› ve direniflçi Gazi halk›n›n
bedenleriyle ördü¤ü barikatlar› gös-
teren sinevizyon sunuldu. Sineviz-
yonun ard›ndan PSAKD Karfl›yaka
Müzik Grubu “Grup Su” Gazi’de
yitirilen canlar için türkülerini kitle
ile birlikte seslendirdi.

Dersim: GGazi DDirenifline
Bin SSelam!

Dersim Halk Cephesi, Gazi Ma-
hallesi katliam›n›n 14. y›l dönü-
münde anma gerçeklefltirdi. Gazi
katliam›n› anlatan sinevizyonun
izlenmesinin ard›ndan Gazi katlia-
m› ve direnifli anlatan konuflmalar
yap›ld›.

Gazi’de, 1 May›s’ta
Katleden Devlettir!

Anadolu ‹lleri Gazi
Direnifli’ni Selamlad›
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8 Mart, 12 Mart, 16 Mart; dev-
rimci, demokrat, ilerici güçler, hhiiçç--
bbiirriinnddee bir araya gelmeyi baflara-
mad›. 

Her üç konudaki toplant›lar›, tar-
t›flmalar› hat›rlayal›m ve flu soruyu
cevaplamaya çal›flal›m: HHaannggii aaflfl››ll--
mmaazz,, iillkkeesseell ssoorruunnllaarr vvaarrdd››?? BBiizzii
bbiirrlleeflflttiirreenn ttaalleepplleerr yyookk mmuuyydduu??.... 

Afl›lmaz, ilkesel sorunlar›n neler
oldu¤unu s›ralamakta eminiz ki her-
kes güçlük çekecektir. 

Kuflku yok ki, bu üç eylemin ay-
r› ayr› yap›lmas›, belli bir sürecin
sonucudur ve 8 Mart’ta oldu¤u gibi
ideolojik kimi farkl›l›klar da vard›r.
Ama yine de as›l sorun bu de¤ildir. 

Farzedelim ki, kad›n meselesine
bak›fl aç›s›ndaki ideolojik farkl›l›¤›
aflamad›¤›m›z için 8 Mart’ta böyle
oldu. Peki 12 Mart ve 16 Mart için
kim, ideolojik sorunlar oldu¤unu
söyleyebilir? 

Bu bir yana; yapt›¤›m›z anmala-
r›n bbiiççiimmii mmii farkl›yd›? Biri Ga-
zi’de barikatlar kurdu da öteki karfl›
m› ç›kt›?.. Biri Beyaz›t’› iflgal etti
de di¤erleri geri mi kald›?.. Böyle
bir ayr›l›k da yoktu. Gazi’de olsun,
Beyaz›t’ta olsun, hemen herkes ay-
n› eylem biçimiyle and› katledilen-
leri. O halde neydi solu birbirinden
ayr› olmaya iten? 

*

Önce 88 MMaarrtt mitingleri vard›. 

Dünya Emekçi Kad›nlar Günü
için AYNI YERDE ““‹‹KK‹‹ AAYYRRII
KKUUTTLLAAMMAA”” mitingi yap›ld›. Ka-
d›köy’de bir grup mitingini yap›p
bitirirken, di¤erleri ayn› yerde bafl-
ka bir mitinge bafll›yordu. ‹ki miting
adeta iç içe geçti. 

Ard›ndan Gazi katliam› anmas›
yap›ld›. Yine AYNI YERDE ““‹‹KK‹‹
AAYYRRII AANNMMAA””... Biri bitirirken di-
¤eri bafll›yordu ve iki anma burada
da adeta içiçe girmiflti.

Son olarak 1166 MMaarrtt katliam›yla
ilgili anma vard›. Daha do¤rusu aann--
mmaallaarr.. Gençlik örgütlenmeleri ortak
anma yapmak konusunda anlaflama-
m›flt›. Tart›flmalar sonucunda ilk
aflamada 44 aayyrr›› aannmmaa yap›lmas› so-
nucu ç›km›flt›. Sonra, anma say›s›
66’’yyaa yükseldi. 66 aayyrr›› aannmmaa!! Beyaz›t
Meydan›’nda bir anma biterken di-
¤eri bafllad› ve bu böyle sürüp gitti.

Peflpefle yap›lan bu üç eylem,
Türkiye solunun bölünmüfllü¤ünü
adeta gözlere sokan bir tablo ortaya
ç›kard›. 

*

Bu tabloyu k›saca özetledikten
sonra yeniden soruya dönelim. Ne-
den?

Yeni teorik keflifler yapmaya ge-
rek yok. Bu tart›flmalarda gündeme
gelen ayak oyunlar›, köylü kurnaz-
l›klar›, bildiriler, sloganlar üzerin-

den yap›lan grupçuluklar, ortak ey-
lem yapmamak için k›rk dereden su
getirmeler, veya al›nan ortak eylem
kararlar›na uymamalar, bütün bun-
larda yenilik yoktur. Ama ço¤alma
vard›r. Halka ssoorruummssuuzzlluukk ve sola
ssaayygg››ss››zzll››kk vard›r. Ve hepsinde kop-
koyu bir grupçuluk vard›r. 

‹ktidar iddias›ndan uzaklafl›ld›k-
ça, ggrruuppççuulluukk öne geçiyor. Güç-
süzleflildikçe, kkeennddiinnii kkaann››ttllaammaakk,,
varl›¤›n› göstermek için ayr›l›klar
öne ç›kar›l›yor.

‹flte böyle oldu¤u için, sol mev-
cut durumunu acilen gözden geçir-
melidir. Diyelim ki, ortak kararlara

uymay›p flamalar›n›z› ortaya ç›ka-
r›p en önde dalgaland›rd›n›z. Diye-
lim ki, orta anmada “arada kayna-
r›z” diye korkup kendi bafl›n›za ayr›
anma yapt›n›z. Diyelim ki, bir bildi-
riyi, bir slogan› dayat›p ortak eyle-
min önüne geçtiniz. Ne olur? Bir
gün, hatta bir an için kendini “ön
plana” ç›karman›z› mümkün k›lan
grupçuluklar, o gruplar› güçlendir-
mez. Bu tarz grupçulukla kimsenin
geliflip güçlendi¤i de görülmemifltir.
“Herfleyi güncel ç›karlara kurban
eden benmerkezci politikalar”
SBKP’den bu yana tüm dünya solu-
na ve halklar›na yeterince zarar ver-
mifltir. Bu politikay› tekrara ve tak-
lit etmeye devam etmenin devrimi
güçlendirmeyece¤i aç›kt›r. 

Sol, grupçulu¤u öne ç›karmak
yerine, iikkttiiddaarr iiddddiiaass››nn›› büyütmeli-
dir. Kendilerini de, Türkiye halk›n›n
mücadelesine de kazand›racak olan
budur. 

*

Bu dergide iki haftad›r Dursun
Karatafl’›n birlik konusundaki yaz›-
lar›ndan çeflitli al›nt›lar, yaklafl›mla-
r›ndan örnekler yay›nlan›yor. Mev-
cut durum ne anlama geliyor, hiç
e¤ip bükmeden flöyle de¤erlendiri-
yor Day›:

“Birlik önünde engel olmak, oli-
garflinin politikalar› karfl›s›na hhaallkk
ggüüççlleerriinniinn bbiirrlliikkttee mmüüccaaddeelleessiinnii
hheeddeefflleeyyeenn politikalarla ç›kmamak,
do¤rudan düflman›n ifline yarayan
tutumlard›r. ”

*

Bu anmalar› yapmaktaki amaç
nedir? Amaç, adalet için mücadele-
yi sürdürmektir, katliamc›lar› koru-
yan oligarfliyi teflhir etmektir, tüm
halka, unutmayaca¤›m›z› unuttur-
mayaca¤›m›z› göstermektir. 

Fakat, grupçu kayg›lar o hale
gelmifltir ki, amaç kaybolmaktad›r
ortadan. Anman›n niye yap›ld›¤›
adeta unutulmaktad›r. Aç›k ki, bö-
lünmüfl, parçalanm›fl yap›lan bu ey-
lemler, bizim yukar›daki amaçlara
ulaflmam›z› da güçlefltirmektedir.

Böyle OOlmak ZZorunda mm›? 
Böyle olmas›n›n mücadeleye katk›s› ne?

‹ktidar iddias›ndan uzak-
lafl›ld›kça, grupçuluk öne
geçiyor. Güçsüzleflildikçe,
kendini kkan›tlamak, varl›-
¤›n› göstermek için ayr›l›k-

lar öne ç›kar›l›yor.
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Beyaz›t’ta gruplar›n “birer ikifler!”
gelip anmas›n› yap›p gittikleri o tab-
lonun yerinde, neden adalet talebi-
mizi birlikte ve daha kitlesel dile ge-
tirdi¤imiz bir eylemin olmas›, ama-
ca daha çok hizmet etmez miydi?

Halka karfl› gerçeklefltirilen kat-
liamlar›n oligarfli içi çat›flman›n
malzemesi yap›lmaya çal›fl›ld›¤› bir
dönemde, solun görevi, Gazi’ye,
Beyaz›t’a dair çok daha güçlü ve et-
kili bir müdahalede bulunmakt›r.
Bu noktada da tam olarak hemfikir
olamad›¤›m›z yanlar olabilir, slo-
ganlar›m›z farkl› olabilir, ama bu
bile, bu konuda daha güçlü ve etkili
bir müdahaleyi birlikte gerçeklefltir-
menin önünde engel de¤ildir. Türki-
ye solunun kontrgerillaya karfl› mü-
cadelesi 40 y›ll›k bir mücadeledir
ve sadece bu bile, bu mücadeleyi
birlikte sürdürebilmemiz için yeter-
li bir zemindir. Fakat belirtti¤imiz
gibi, sorun, flu veya bu sloganda,
eylem biçiminde anlaflam›yor olu-
flumuz de¤ildir.  

Grupçulu¤un, benmerkezcili¤in
ortaya ç›kard›¤› çizgi, kendili¤in-
denli¤i güçlendiren; oligarflinin
planlar›n› bozmay› hedeflemeyen
en geri noktadaki bir protesto çizgi-
sidir ve bu haliyle o da c›l›z ve etki-
sizdir. 

Bütün sol flunu çok iyi bilmek ve
görmek durumundad›r ki; birçok
konuda bir araya gelemeyen, ortak
ifl yapamayan, oligarflinin karfl›s›na
birlikte ç›kamayan bir sol tablosu,
sola karfl› güvensiz, tereddütlü ke-
simlerin güvensizli¤inin, tereddü-
dünün daha da bbüüyyüümmeessiinnee yol aç-
maktad›r. Oligarfli karfl›s›nda birlik-
te olamama tablosu, sola yak›n kit-
lede bile, ciddi bir moralsizli¤e yol
açmaktad›r. 

Halk kitleleri nezdinde ortaya ç›-
kan bu sonuç, solun mevcut duru-
mun muhasebesini yapmas›n› kaç›-
n›lmazl›¤›n› göstermektedir. 

Bu tablonun de¤ifltirilmesi ge-
rekti¤i aç›kt›r; bunu de¤ifltirip de-
¤ifltirmemek, bu konuda çaba göste-
rip göstermemek ise, solun halka
karfl› sorumlulu¤u ve iktidar iddias›
açs›ndan yeni bir s›nav› olacakt›r. 

Ümit Çobano¤lu
Serbest B›rak›ls›n!

TAYAD’l› Aileler, 16 Mart Pazartesi günü ‹zmir Bayrakl› Adliyesi
önünde Ümit Çobano¤lu’nun serbest b›rak›lmas› talebini yapt›klar› eylem-
le dile getirdiler.

Ümit Çobano¤lu, ‹zmir Polisi’nin komplosu sonucu tutuklanm›flt›.
Bayrakl› Adliyesi 10. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda
mahkeme heyeti, beflinci kez tutuklulu¤un devam›na karar vererek hukuk-
suzlu¤unu sürdürdü. Eylemde, “Hukuksuzlu¤a Son” ça¤r›s› yinelendi.
“Üniversite ö¤rencisi olan Ümit Çobano¤lu’nun, gençli¤in akademik, de-
mokratik mücadelesinde yer ald›¤› için ‹zmir polisinin kurdu¤u komplo
sonucu tutukland›” denildi.

Ümit Çobano¤lu Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde;
“Komplocular Yarg›lans›n, Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›.

TAYAD: Tecrit
Hükmünü Sürüyor

Tutuklu Hükümlü Aileleri Yard›mlaflma Derne¤i
(TAYAD) yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile "‹ktidar F Tiple-
ri arac›l›¤›yla insan›, insanl›¤› yok etmeye çal›fl›yor."
dedi. Aç›klamada; 

“Tecrit Hükmünü Sürüyor. ‹nan Gök’de Tek Kifli-
lik Hücreye Al›nd›.

‹ktidar F tipleri arac›l›¤›yla insan›, insanl›¤› yok
etmeye çal›fl›yor. Bunun için 9 y›ld›r F tiplerinde, si-
yasi tutsaklar› tecritle teslim almaya, inançlar›ndan
vazgeçirmeye çal›fl›yor. ...

Tecrit kendi içinde a¤›rlaflt›r›larak devam ediyor. Görüfl yasaklar›, yay›n
yasaklar›, mektup yasaklar› gibi yasaklarla tecrit a¤›rlaflt›r›lmaya çal›fl›l›-
yor. Tek kiflilik hücrede bunun bir parças›. A¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis
cezas› da bunun bir parças›. Bu cezaya hükmedilen kifli F Tiplerinde tek ki-
flilik hücreye kapat›lacak, F Tiplerinde bulunan tutsaklar›n sahip oldu¤u s›-
n›rl› haklardan da bu cezay› alanlar yararlanamayacakt›. 

Bu tecrit koflullar›n›n insan› yok edece¤i aç›kt›r. Nitekim ‹zmir / K›r›k-
lar 1 Nolu F Tipi’nde bu flekilde tek kiflilik hücrede tutulan, a¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet hapis cezas› hükümlüsü Süleyman Erol bileklerini keserek intiha-
ra kalk›flm›flt›. Süleyman Erol’u bileklerini kesmeye götüren fley tecrittir.
Ve çözümü de ivedilikle ssoohhbbeett hhaakkkk››nn››nn uygulanmas›, esas olarak da
tteeccrriittiinn kkaalldd››rr››llmmaass››dd››rr.

fiimdi de Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan ‹nan
Gök tek kiflilik hücreye al›nd›. Kendisine hiçbir tebligat yap›lmadan bir sa-
bah aniden hücresine gelen gardiyanlar ‹nan Gök’ü zorla tek kiflilik hücre-
ye götürdüler. fiimdi o da günde 1 saat havaland›rma ile, k›s›tlanm›fl aile ve
arkadafl görüflleri ile tecriti daha da a¤›rlaflt›r›lm›fl olarak yaflayacak. Bu ik-
tidar›n bilinçli tercihidir. Tecritin insan sa¤l›¤› üzerine etkileri defalarca
tespit edilmifltir. Buna ra¤men tecritte ›srar etmek sadece insanl›k suçu ifl-
lemekte ›srar etmektir.

‹nan Gök sa¤l›kl› olarak tek kiflilik hücreye al›nm›flt›r. Yaflam›nda, sa¤-
l›¤›nda olabilecek her türlü olumsuzluktan Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi ‹dare-
si, müdürler, gardiyanlar, Adalet Bakan› ve AKP Hükümeti sorumludur”
denildi.
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Zorluklar, yoksunluklar, ac›-
lar, eksiklikler, daha birçok fley
vard›r günlük yaflamda karfl›m›-
za ç›kan. S›radan yaflam›n, dü-
zen yaflam›n›n gerçe¤i de¤il mi-
dir bunlar? Biz tüm bunlar› de-
¤ifltirmek, bunlar› y›k›p yerine
yenisini kurmak için devrimci
de¤il miyiz? 

Bizim kavgam›z, bu eski dün-
ya ile de¤il mi? 

Bizim kavgam›z; bu eski dün-
yay› y›k›p, yeni bir dünya kur-
mak kavgas›d›r. 

Sürekli mevcut du-
rumdan flikâyetçi olmak,
devrimcilik de¤ildir. 

Devrimcilik olmad›-
¤›ndan eminiz. Çünkü:

Devrimcilik de¤ifltir-
mektir.

Yap›lmayan her ifli,
al›nmayan her sonucu
MAZERETLERLE, BAHANE-
LERLE AÇIKLAMAK ise,
BAfiKA B‹R GERÇE⁄‹N ÜS-
TÜNÜ ÖRTMEKT‹R. 

Üstü örtülen gerçek nedir?
Bizim bulup ortaya ç›kartma-
m›z gereken budur. 

Bu gerçe¤i ortaya ç›karta-
mad›¤›m›z sürece elefltirinin
de, özelefltirinin de bir k›ymeti
yoktur. Bu durumda elefltiri-öze-
lefltiri, GEREKÇE ÜRETMEKTE
BAHANE HAL‹NE GEL‹R. 

Mutlaka mazeret ile üstü ör-
tülen gerçe¤i bulup, ortaya ç›-
kartmal›y›z.

Bu gerçe¤i bulmad›¤›m›zda;
o nedene r›za gösteriyoruz, o
görünen nedeni kabul ediyoruz,
yani koflullarla uzlafl›yoruz de-
mektir. Bu gerçe¤i gözetmeden
sürekli mevcut durumdan flikâ-
yet etmek, UMUT yoklu¤una
götürür insan›.

UMUTSUZLAfi-
TIRIR. 

VE UMUTSUZ-
LAfiMAK DÜZENE
B‹AT ETMEYE EN
BÜYÜK HAZIRLIK-

TIR. 
Umudunu kaybeden insan

yenilir, bu düzen karfl›s›nda tes-
lim olur. Çünkü elinde hiçbir fle-
yi yoktur.

Mazeretçiler çok dikkatli ol-
mal›d›rlar. 

Çok dikkat etmelidirler ken-
dilerine. 

Fark›nda olmadan mazeretçi-
lik, al›flkanl›k haline dönüflür. 

Ve e¤er o mazeretlerin üstünü
örten devrimci gerçe¤i bulup,

ortaya ç›kartmazsak, mazeretçi-
ler, al›flkanl›klar›na yenik düfler-
ler ve düzene r›za göstermeye
bafllarlar; uzlafl›rlar düzenle. Her
fleyi ama her fleyi koflullarla
aç›klarlar. As›l görevleri o koflul-
lar› de¤ifltirmek olan bir devrim-
ci, o koflullara teslim olur.

Mazeretçilik TESL‹M‹YETT‹R
asl›nda. 

Olup biteni veya olmayan her
fleyi olanaks›zl›klarla aç›klamak
en kolay yoldur.

Devrimciler iflin kolay›na
kaçmadan, yüzlerini gerçe¤e
dönmelidirler.

Her ne olursa olsun yüzümü-
zü gerçe¤e dönmeliyiz. 

Mazeret bulmak iflin kolay›na
kaçmakt›r. 

Mazeretler kaç›fl›n bahanesi-
dir.

‹flin kolay›na kaçmadan, 
kendimizden ve devrimden

kaçmadan, 
düzene teslim olmadan, 
kurulu düzene r›za gösterme-

den, 
umudunuzu yitirmeden, yü-

zümüzü gerçe¤e dönmeliyiz. 
Gerçek, her sorunun cevab›-

d›r. 
Gerçek, umudun yarat›c›s›d›r. 
O zaman, mazeretin üstünü

örttü¤ü gerçe¤i bu-
lup ç›kartmak, ilk
iflimiz olmal›d›r.

"ÇALIfiMALARI
SON ‹K‹ GÜNE SI⁄-
DIRDIK", 

"DENETLEME -
D‹K", 

"YETER‹NCE AN-
LATAMADIK, SAH‹P-

LEND‹REMED‹K". 
Veya birbirine benzeyen

ve birbirini sürekli tekrar
eden mazeretler.

Bunlar›n hepsinin ortak
sorusu "NEDEN" oldu¤unda,
GERÇEKLER tek tek ortaya
ç›kacakt›r. 

"Neden çal›flmalar› son iki
güne s›¤d›rd›n›z?"

"Neden denetlemediniz?" 
"Neden yeterince anlatama-

d›n›z, neden sahiplendiremedi-
niz?"

BU SORULARIN CEVAPLA-
RI, ALTINDAN ÇIKACAK GER-
ÇEKTEN KORKMADAN, tart›-
fl›ld›¤›nda do¤ru bulunacakt›r.

Ve biliyoruz ki; çok iyi maze-
reti olanlar, çok iyi mazeret bu-
lanlar, hep hayata yenilmifllerdir.
Hayat onlar› afl›p gider.

Hiçbir mazeret devrimci ger-
çe¤in yerini tutamaz.

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

MAZERET BULMAK DÜZENE
RIZA GÖSTERMEKT‹R

ASLINDA HHER MMAZERET BB‹R
GERÇE⁄‹N ÜÜSTÜNÜ ÖÖRTER. 

GGeerrççeekk,, hheerr ssoorruunnuunn cceevvaabb››dd››rr.. 
GGeerrççeekk,, uummuudduunn yyaarraatt››cc››ss››dd››rr.. 
OO zzaammaann,, mmaazzeerreettiinn üüssttüünnüü
öörrttttüü¤¤üü ggeerrççee¤¤ii bbuulluupp çç››kkaarrtt--

mmaakk,, iillkk iiflfliimmiizz oollmmaall››dd››rr..
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‹zmir’de 14 Mart
“Uluslararas› Nehirler,
Su ve Yaflam ‹çin Baraj-
lara Karfl› Eylem Günü”
nedeniyle ayn› gün ‹z-
mir’deki çeflitli dernek-
ler bir yürüyüfl düzenle-
diler. 

Konak ‹skele de bafl-
lay›p Eski Sümerbank
önüne kadar yap›lan yü-
rüyüflte “Barajlar Proje-
si ‹ptal Edilsin, Munzur
Özgür Aks›n, Çheme
Munzuri Xane X›z›-
ri!(Munzur Nehri H›-
z›r’›n Hanesi)” slogan-
lar› at›ld›. 

Yaklafl›k 500 kiflinin
kat›ld›¤› eylem bas›na
yap›lan aç›klaman›n
ard›ndan sona erdi.

Munzur
Özgür
Aks›n!
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Yaklafl›k dokuz ay önce çeflitli
kitle örgütlerinin Dünya Su Foru-
mu’nun ‹stanbul’da yap›lacak ol-
mas› ve buna mutlaka karfl› ç›k›lma-
s› gerekti¤i inanc›yla biraraya gele-
rek kurduklar› Suyun Ticarilefltiril-
mesine Hay›r Platformu taraf›ndan
düzenlenen “Su Halk›nd›r Sat›la-
maz” mitingi, 15 Mart günü Kad›-

köy ‹skele
Meydan›’nda
yap›ld›. Plat-
form bilefleni
çok say›da
demokra t ik
kitle örgütü-
nün kat›ld›¤›
miting, kor-
tejlerin eski

Et-Bal›k Kurumu önünden meyda-
na do¤ru yürümesiyle bafllad›. 

Kortejin önünde Suyun Ticarilefl-
tirilmesine Hay›r Platformu pankart›
tafl›nd›. Yürüyüfle geçen yaklafl›k
2500 kifli; suyun insanlar›n en do¤al
hakk› oldu¤unu, suyun bu nedenle
sat›lamayaca¤›n›, suyun sat›lmas›na
izin verilmeyece¤ini, bunun için de

sonuna kadar mücadele edilece¤ini
anlatan pankart ve dövizler tafl›d›lar.
Mitinge Halk Cephesi “Su Halk›nd›r
Sat›lamaz”, “Halk›z Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z” ve “Halk Cephesi” pankart-
lar›yla ve suyun ticarilefltirilmesini
protesto eden, halk› mücadeleye ça-
¤›ran onlarca dövizle kat›ld›.

Meydana var›lmas›n›n ard›ndan
miting konuflmalar›na geçildi. 16
Mart-22 Mart tarihleri aras›nda ‹s-
tanbul Sütlüce Kongre Merkezi’nde
yap›lacak  olan 5. Dünya Su Foru-
mu’nu teflhir eden konuflmalarda su-
yun nas›l ticari bir mal haline getiril-
meye çal›fl›ld›¤› ve buna karfl› müca-
dele edilmezse çok yak›n tarihlerde
yoksul halklar›n temiz, sa¤l›kl› ve
ücretsiz su taleplerinin bir anlam›n›n
bile kalmayaca¤› vurguland›.

Miting, Grup Yorum’un verdi¤i
k›sa dinletinin ard›ndan sona erdi. 

Kad›köy’de binler hayk›rd›:

Su Halk›nd›r Sat›lamaz!

16 Mart günü ‹stanbul Beyo¤lu Ad-
liyesi önünde, ayn› gün bafllayan 5.
Dünya Su Forumu'na karfl› eylem yapan
“Suyun Ticarilefltirilmesine Hay›r Plat-
formu” üyelerine polis azg›nca sald›rd›. 

Eylemde s›k s›k Halk›z Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z! Suyun Ticrelefltirilmesine
Hay›r! Susma Sustukça Susuz Kalacak-
s›n! Mahir, Hüseyin, Ulafl Kurtulufla
Kadar Savafl! sloganlar› at›ld›. 

Forumu protesto etmek için yürüyüfl

yapmak isteyen
Suyun Ticarilefl-
tirilmesine Ha-
y›r Platformu
üyelerinin önüne
polisin barikat

kurmas› üzerine "Halka De¤il ABD'ye
Barikat, Halka De¤il IMF'ye Barikat,
Halka De¤il AKP'ye Barikat” sloganlar›
at›ld›. Eylem sona erdikten sonra kitle
da¤›lmak üzereyken polisin kitleye sal-
d›rmas› sonucu çat›flma ç›kt›. Gözalt›na
al›nan 26 kifli bir gün sonra serbest b›ra-
k›ld›.

Platform, yaflanan sald›r› ve gözalt›-
lar› k›namak ve durum hakk›nda bilgi
vermek için akflam TMMOB Makine
Mühendisleri Odas›’›nda bir bas›n top-
lant›s› düzenledi.

SSuu PPllaattffoorrmmuu’’nnddaann 
SSaalldd››rr››yyaa PPrrootteessttoo

Platform 17 Mart’ta polis sald›r›s›n›
ve gözalt›lar› Taksim Tramvay Dura-
¤›’nda yap›lan bir eylemle protesto etti.
250 kiflinin kat›l›¤› eylemde 5.Dünya
Su Forumu’nu ve polisin sald›r›s›n› tefl-
hir eden sloganlar att›ld›. 

Dünya Su Forumu’nu
Protestoya Polis Sald›rd›



(Önceki say›dan devam)

Bir yandan dünya nufusu art›yor, di¤er yan-
dan kapitalizm vahflice su kaynaklar›n› tahrip
ediyor; ve sonuçta do¤al olarak su sorunu bü-
yüdükçe büyüyor. 

Kapitalistler, bu tablo karfl›s›nda feveran
halinde “dünya susuz kalacak, tek çözüm özel
teflebbüs” diye kampanyalar düzenliyorlar. So-
runu kendilerinin yaratt›¤›n› bizlerden gizle-
yip, yaratt›klar› sorundan bir de kâr elde etmek
istiyorlar. 

Do¤al Hayat› Koruma Vakf›’n›n (WWF-
Türkiye) aç›klad›¤› verilere göre, Türkiye’de
son 40 y›l içinde 11 mmiillyyoonn 330000 bbiinn hheekkttaarr
–Van Gölü’nün üç kat› kadar– sulak alan yyookk
eeddiillmmiiflflttiirr.. Dünyan›n tüm yeni-sömürgelerinde
ve emperyalist ülkelerde durum ayn›d›r. Böyle
bir dünyada nas›l “ssuu ssoorruunnuu” olmas›n!

Su kaynaklar› s›n›rl›. Ancak suyun bir soru-
na dönüflmesinde as›l neden bu de¤ildir. As›l
neden emperyalistlerin do¤aya ve suya zarar
verecek bir sanayileflme politikas›n› sürdürme-
leri ve suyun kâr amaçl› kullan›lmas›d›r. Halk›
ve insanl›¤›n gelece¤ini hiçbir flekilde kaale al-
mayan sanayi politikalar› sonucunda, küresel
›s›nma, kurakl›k, sanayi art›klar›n›n tatl› sulara
kar›flmas› gibi bir dizi olumsuzluk geliflmifl ve
bu da varolan suyu azaltm›fl, kullan›labilirlik
oran›n› düflürmüfltür. Bu sonuçlar, yoksul halk-
lara, ““ssuuyyuu bbuullaammaammaa,, kkuullllaannaammaammaa zzuull--
mmüü”” oollaarraakk yans›maktad›r. Zulümdür; çünkü,
su insan›n en temel gereksinimidir. Sadece iç-
mek, y›kanmak için de de¤il. Ayn› zamanda ta-
r›m için, hayvanc›l›k için, ilaç için... Daha pek-
çok fley için zorunludur su.

Zorunludur ve yoklu¤u zulümdür. En temel
insan haklar›ndan, en do¤al haklardan birinin
ortadan kald›r›lmas›d›r. 

Sorun Çözümsüz De¤ildir!
Ancak Çözüm de Sistem 
‹çinde De¤ildir!
Elbette çözümü, herfleyin bafl›na azami kâ-

r›, sömürüyü koyan emperyalistlerden bekle-
mek safl›k olur. Tam tersine, emperyalistler,

mevcut durumu kendileri için avantaja dönüfl-
türüp, suya tamamen el koyup, büyük vurgun-
lar yapmak peflindedirler. Halklar›n ihtiyaçlar›-
n› dikkate alacak olan sadece devrimci halk ik-
tidarlar›d›r. 

Çünkü, her insan için temel bir hak olan su-
yun, en uygun koflullarda temini, halka ücretsiz
ulaflt›r›lmas› ancak halk iktidarlar›yla müm-
kündür. Fakat burada flunu da ekleyelim ki, ha-
yat›n her alan›ndaki ekonomik, demokratik
mücadelede oldu¤u gibi, bu, suyun ticarileflti-
rilmesine karfl› mücadeleyi gereksiz, anlams›z
k›lm›yor. Halklar, bu mücadelede, emperyalist
tekellere direnmeli ve bu direnifli de kendi ikti-
darlar› için mücadelenin bir parças› haline dö-
nüfltürmelidirler. 

Halklar›n mücadelesi, emperyalistlere flu
veya bu ölçüde geri ad›m att›rabilir, Boliv-
ya’dan Fransa’ya kadar çeflitli yerlerde bu
mümkün olmufltur. Elbette bu mümkün olma-
yabilir de. Veya bir sonuç almak çok uzun y›l-
lara da yay›labilir. Bu anlamda mücadele k›sa
vadeli beklentilere, sistem içi çözüm hayalleri-
ne kap›lmadan yürütülmelidir. 

Di¤er bir önemli nokta ise, bilim ve tekno-
lojinin bu sorundaki yeridir. ‹lk bölümde çe-
kincemizi belirtmifltik. ‹nsanl›¤›n do¤ayla mü-
cadelesi önemli bir aflamaya gelmifl, do¤a üze-
rinde önemli etkilerde bulunulabilmektedir. Bu
yan›yla bilimin geldi¤i aflama itibariyle su so-
rununu çözebilme potansiyeli tafl›sa da, bilim
ve teknolojiye de emperyalistler hükmediyor.
Ve bir çok alandan bilinmektedir ki, bilim ve
teknoloji onlara yeni kâr olanaklar› yarat›yorsa
devreye sokulur. Tersi durumda, sorunlar çö-
zümsüz b›rak›l›r. Bu anlamdad›r ki, emperya-
list kapitalist sistem devam etti¤i sürece, su so-
runu da, benzer sorunlar da tam anlam›yla çö-
zülmeyecektir.  

Suyun Ticarilefltirilmesinin 
Sonuçlar›
Dünyada suyun özellefltirilmesi ve ticarilefl-

tirilmesinin halklar üzerindeki olumsuz etkisi,
her geçen gün daha fazla hissedilmekte ve h›z-
la da artmaktad›r. Örne¤in, Bolivya’daki Coc-
homamba kentinde ve kamunun elinde bulu-

Direnerek
tekellere
geri ad›m
att›rabili-
riz; ama 
suyumu-
zun
gerçek
anlamda
sahibi
olmak
için 
iktidar›
kazan-
mal›y›z!

HARAM‹LER TUTMUfi
SUYUN BAfiINI -2
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nan su hizmetlerini 1999 y›l›nda Hollandal› Bechtel flir-
keti sat›n ald›. fiirket, sat›fl iflleminden birkaç hafta son-
ra hiçbir yat›r›m ya da iyilefltirme yapmaks›z›n su sat›fl
fiyatlar›n› %% 220000 artt›rd› ve halk su alamaz hale geldi.
fiirketin su sat›fl fiyatlar›n› indirmeyi reddetmesi üzeri-
ne halk büyük eylemler düzenledi. Eylemler Bechtel’i
Bolivya’dan ayr›lmaya mecbur etti. Fakat, Bechtel flir-
keti, 2001’de Bolivya devletine karfl›, Tahkim mekaniz-
mas› olarak kullan›lan Dünya Bankas›’nda 25 milyon
dolarl›k tazminat davas› açt›. Ve davay› da kazand›.
Dünya Bankas›, ssuussuuzz kkaallaann halktan de¤il, kkâârr››nnddaann
oollaann flirketten yanayd›. 

Bir baflka örnek ise Ghana’dan: Y›llarca siyanürle al-
t›n elde edilen ülkede temiz suya ulaflmak art›k bir hay-
li zorlaflm›flken, Dünya Bankas› kredi anlaflmas› yap-
mak için Ghana Hükümetine flfleehhiirrlleerrddeekkii ssuu ddaa¤¤››tt››mm››--
nn›› öözzeelllleeflflttiirrmmeessiinnii flart kofltu. 

Hindistan’da suyun özellefltirilmesi sonucunda ülke-
de su varl›¤›n›n iiflfllleettmmeessiinnii alan flirket, köylülerin yyaa¤¤--
mmuurr ssuuyyuu bbiirriikkttiirrmmeessiinnee bbiillee cceezzaa kkeessiiyyoorr.. Çünkü
bölgedeki tüm mal varl›¤› o flirkete ait. fiu anda mizah
gibi görünen bu durumun yar›n ülkemizde de yaflanaca-
¤›ndan kimsenin kuflkusu olmas›n. 

““AAllllaahh››nn ssuuyyuu””, art›k emperyalist tekellerindir ve
gökten ya¤an ya¤mur suyunu da yoksullar ancak para
karfl›l›¤›nda kullanabilecektir. 

Bu örnek, suyun ticarilefltirilmesinin sonuçlar›n› en
çarp›c› ve ç›plak biçimde anlat›yor. 

Ülkemizde ve dünya genelinde su, büyük oranda
devletler, belediyeler eliyle sa¤lan›p, da¤›t›lsa da, temel
bir “tüketim maddesi” olarak çok ppaahhaall››dd››rr.. 

Tekrar belirtelim ki, normal koflullarda halka ait bir
zenginlik olan ve halk›n en do¤al hakk› olan SSUU,, ÜÜCC--
RREETTSS‹‹ZZ OOLLMMAALLIIDDIIRR. Fakat bu hakk›n tam tersine
zaten devletler, belediyeler taraf›ndan da düflük say›la-
mayacak ücretlerle sat›lan suyun, tekellere devredilme-
siyle birlikte daha da pahalanaca¤› aç›kt›r. Yoksullu¤un
da artmaya devam etti¤i koflullarda suya ulaflamayanla-
r›n say›s› artacak, susuzluk, milyarlarca yoksul insan›n
mahv›na neden olacakt›r. Hastal›klar, beslenememe ve
susuzlu¤un getirdi¤i di¤er sorunlar katlanarak büyüye-
cektir. 

Emperyalistler aç›s›ndan ise mesele, halklar aç›s›n-
dan yaflamsal bir ihtiyaç ve hak olan suyu, nas›l ticari de-
¤eri çok yüksek bir meta haline getirebilirim kavgas›d›r.
Ve onlar için bunun çözümü de suyun özellefltirilmesidir.
Dünya Su Forumu’nda su sorununun çözümüne de¤il,
ssuuyyuunn ttiiccaarriilleeflflttiirriillmmeessiinnee ffoorrmmüülllleerr aarr››yyoorrllaarr.. 

Art›k büyük flehirlerin normal su flebekelerinden ttee--
mmiizz ssuu iiççmmeekk mümkün de¤ildir. Ambalajlanm›fl ssuu ppaa--
zzaarr›› büyük oranda tekeller taraf›ndan ele geçirilmifltir.
Ve yüksek fiyatlarla halka sat›lmaktad›r. Ayn› fley bele-
diyelerin satt›¤› flebeke sular› için de geçerlidir. Örne¤in
nüfusun büyük ço¤unlu¤unun yaflad›¤› ‹stanbul’da fle-

beke suyunun metreküpü 2 lira-
d›r. Bunu Türkiye ortalamas›
olarak kifli bafl›na günlük 111 lit-
re olarak ele al›rsak büyük bir ra-
kam karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ve
ülkemizdeki ailelerin kalabal›k
oluflunu da dikkate ald›¤›m›zda
halk›n suya harcayaca¤› para
önemli bir yekün tutmaktad›r.

Bu flartlar gözününe al›nd›-
¤›nda, emperyalistlerin b›raka-
l›m sorunu çözmesini, halklar
aç›s›ndan sorunu daha katlana-
maz hale getirece¤i bir gerçektir.
Bundan dolay›d›r ki, bilim ve teknolojideki büyük gelifl-
melere ve olanaklara ra¤men emperyalistlerden halkla-
r›n lehine bir çözüm beklenemez. 

Su Hakt›r, Yaflamsald›r, 
Vazgeçilmezdir!
Su bütün do¤a için yaflamsald›r, bundan dolay› da

vazgeçilmezdir. Su, halk›n hakk›d›r. Su, halk›n mal›d›r.
Ve su, insanl›¤›n ekonomik nedenlerle yoksun b›rak›l-
mas›n›n düflünülemeyece¤i en temel ihtiyaçlardan biri
olarak do¤al hakt›r.

Su sadece insanlar içinde yaflamsal de¤ildir. Ki ge-
nellikle konu hep insan üzerinden aç›klanmaktad›r. Bu
bir yan›yla do¤rudur da, ancak yetersizdir. Çünkü insan,
çevresiyle bütündür. Do¤a bütün olarak düflünülürse
önemlidir. Susuzluk bitkilerin ölümüdür. Bitkilerin ölü-
mü, böceklerden kufllara ccaannll›› hhaayyaatt››nn ölümüdür. Bu-
nun için ssuu hhaayyaatttt››rr..

- Bu yan›yla su, ikame edilemez, insan kadar insan
yaflam›n› var eden di¤er canl›lar›n yaflam›n›n yani vaz-
geçilemeyen ihtiyaçlar›n bafl›nda gelmektedir. Dolay›-
s›yla talebi süreklidir. 

- ‹kame edilemez özelli¤i nedeniyle kullan›m de¤eri
çok yüksektir. 

- H›zl› nüfus art›fl›n›n da etkisiyle talebi sürekli art-
maktad›r. 

- Bulunmas›ndan son kullan›c›ya ulaflt›r›lmas›na ka-
dar su kanallar›, barajlar, ar›tma tesisleriyle sürekli hiz-
met ve istihdam yaratmaktad›r. 

- Yaflam›n vazgeçilmez bir ihtiyac› olmas› nedeniyle
tar›m ve hayvanc›l›kta zorunlu tamamlay›c›d›r. ‹malat
sanayiinden inflaata, madencilikten sa¤l›¤a, tafl›madan
enerji üretimine kadar üretimin çeflitli safhalar›nda girdi
olarak kullan›lmaktad›r. 

- Sulaman›n yan›s›ra, tafl›ma ve ayd›nlatmada da kul-
lan›lan bir enerji kayna¤›d›r. 

SSuu kk››ttll››¤¤››nnddaa vvee yyookklluu¤¤uunnddaa iissee;; 

Kad›nlar için; daha uzun yollar kat etmek,

Bebekler ve çocuklar için; minik bedenlerin h›zla su

Halka

ait bbir zenginlik
olan vve hhalk›n een
do¤al hhakk› oolan
SU, ÜÜCRETS‹Z
OLMALIDIR.
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kaybetmesi ve su kirlili¤i yüzünden
ölmek,

Köylüler ve yoksul halklar için;
açl›k,

Ya da tüm insan, hayvan ve bitki-
ler için; ölüm demektir. Çünkü canl›
yaflam için gerekli olan suyun yerine
geçebilecek baflka bir s›v› yoktur.

Suyun yaflamsal önemi ve yoklu-
¤unda veya k›s›tl› oldu¤unda yarata-
ca¤› sorunlar ortada. Ancak emper-
yalistlerin “çözüm” olarak sunduklar› ticarilefltirmelerle
bu sorunlar ortadan kalkmayacak. Tersine halklar aç›-
s›ndan;

- Temiz sudan yararlanma kamusal bir hak iken, an-
cak fiyat›n› ödeyebilenin hakk›na dönüfltü¤ünden su
kullan›c›s› art›k su satan firmalar›n müflterisidir. 

- Piyasalaflmayla birlikte sa¤l›k da bir hak olmaktan
ç›kmakta; sa¤l›kl› yaflam hakk› sadece kulland›klar› su-
yun fiyat›n› ödeyebilenler için geçerli olmaktad›r. 

Su faturalar›n› ödeyemeyenler su kullanma haklar›n›
kaybetmifl olacakt›r.

Suyun önemini vurgularken ve halihaz›rda yüzmil-
yonlarca insan temiz sudan marhumken, önümüzdeki
y›llar içerisinde halklar› bekleyen tehlikeler daha da art-
maktad›r. 

Rakamlar, 2025’te dünya nüfusunun 88..55 mmiillyyaarr kifli-
ye ulaflaca¤›n›, susuzluk çeken ülke say›s›n›n ise, 26’dan
52’ye, susuzluk çeken insan say›s›n›n da 335500 mmiillyyoonnddaann
33 mmiillyyaarr kkiiflfliiyyee yükselece¤ini ortaya koyuyor. 

Aç›kças›, mmiillyyaarrllaarrccaa iinnssaann››nn en temel hakk› olan
suyu kullanabilmesi, tehlikeye girmifltir. Emperyalistler
ve onlar›n ülkelerdeki iflbirlikçileri suyu art›k bir hak
olarak görmüyorlar. Bir mal olarak paras› olanan kul-
lanmas› gereken fleymifl gibi kabul edilmesini istiyorlar.
Dünya Su Konseyi Baflkan›’n›n belirtti¤i gibi, telefon
faturas› ya da araban›n yak›t›yla efl de¤er görülüyor.
Çünkü onlar için bir telefon ya da benzin para getiren
bir metaysa, ayn› fley su için de olmal›d›r. 

Emperyalistler halklar›n da ““HHAAKKKKII”” olabilece¤ini
kabul etmiyor. Onlar için hak, ancak para karfl›l›¤›nda
sat›n alabilece¤in fleydir. Kapitalizmde paran yoksa,
hakk›n da yoktur, özgürlü¤ün de yoktur, yaflama hak-
k›n da yoktur.

Suyun Ticarilefltirilmesi Ülkemizde
de Çoktan Bafllam›fl Bir Süreçtir
Ülkemizde suyla ilgili özellefltirmeler, dünya çap›n-

da uygulanan emperyalist politikalara paralel olarak
1990’lar›n ikinci yar›s›nda bafllam›flt›r. O dönemde çok
dikkat çekmeden ve halka do¤rudan yans›mayacak bi-
çimlerde sürdürüldü uygulamalar. 

Son y›llarda IMF ve Dünya Bankas› ile yap›lan pa-

zarl›klarda verilen taahhütler 8. Befl
Y›ll›k Kalk›nma Plân›’na da yans›m›fl
ve sudan ulafl›ma; tar›mdan madenci-
li¤e; sa¤l›ktan e¤itime kadar uzanan
her alanda özellefltirmeler öngörül-
müfltür. 10 Mart 2000 tarihinde Dün-
ya Bankas›’na sunulan 29 maddelik
mektubun ard›ndan emperyalist flir-
ketlerin Türkiye’nin su kaynaklar›n›
özellefltirme yoluyla ele geçirebilme-
sinin ilk ad›m› at›lm›flt›r. Bu anlaflma-
lardan sonra h›zl› bir flekilde özellefl-

tirmeler bafllam›flt›r. 

Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü’nün 1999’da yap-
t›¤› bir aç›klamada, özellefltirmenin nas›l büyük bir h›z-
la sürdü¤ü görülüyor: “DS‹ özellefltirme uygulamas›nda
bugün % 83’lük bir seviyeye ulaflt›. Bugün ülkemizde
330000’’ee yyaakk››nn ssuullaammaa bbiirrllii¤¤ii var. Yenileri de kuruluyor.
Mevcudun % 83’ü çiftçilerimize devredildi. Böylece
Türkiye’nin en büyük ggiizzllii öözzeelllleeflflttiirrmmeelleerriinnddeenn birini
gerçeklefltirdik. Hedefimiz, 2000 y›l›na kadar tüm alan-
lar›n iflletmesinin devredilmesi. DS‹’nin bu çal›flmas›
dolay›s›yla DDüünnyyaa BBaannkkaass››,, TTüürrkkiiyyee’’yyii öörrnneekk üüllkkee
oollaarraakk gösterdi.” (Zaman, 12 Ocak 1999)

Özellefltirmeler, 2000’li y›llarda h›z kazand› ve de-
yim yerindeyse, daha alenileflti. En büyük su flirketleri,
Antalya'da Belediye Su ‹flletmecili¤i imtiyaz›na 10 y›l-
l›k süre ile el koydu; ‹zmit'te Yuvac›k Baraj› iflletme im-
tiyaz› 16 y›ll›¤›na yine bir emperyalist flirkete devredil-
di. Çeflme-Alaçat› ve Bursa Su ‹flletmeleri için ayn› fle-
kilde imtiyazlar ç›kar›lmas› için Dünya Bankas› devre-
ye girdi. Tar›msal sulama yönetiminde ""kkaatt››ll››mmcc›› ssuullaa--
mmaa yyöönneettiimmii öözzeelllleeflflttiirrmmeelleerrii""  ad› verilen bir baflka ti-
carilefltirme projesi, Dünya Bankas› kredileri ile uygu-
lanmaya baflland›. Elbette bunlar k›smen bas›na yans›-
yanlar... Çok daha kapsaml› haz›rl›klar yap›ld›¤›na kufl-
ku yok. AKP Hükümeti 2007 genel seçimlerinden he-
men sonra ald›¤› kararlarla özellefltirmeler konusunda
büyük ad›mlar atm›flt›. Hatta FF››rraatt nehrini 29 y›ll›¤›na
950 milyon dolara, DDiiccllee nehrini de 650 milyon dolara
sat›fla ç›kard›. Bugün baflta KKaarraaddeenniizz bölgesi olmak
üzere, bütün nehir ve akarsular üzerinde özel flirketler
taraf›ndan yap›lan Hidroelektirik Santralleri’yle suyun
kullan›m hakk› bu tekellere b›rak›lmaktad›r. 

Suyun ticarilefltirilmesinin günlük yaflam›m›za yan-
s›mas› ise ç›plak gözle görülür oldu. Örne¤in 2001’de
en pahal› suyu, ÇÇAALLBB‹‹RR sayesinde Çeflmeliler kullan-
d›. 2001 y›l›nda metreküpü ‹stanbul’da 400 bin lira, An-
kara’da 330 bin lira, ‹zmir’de 440 bin lira olan flebeke
suyunu Çeflmeliler, 11 mmiillyyoonn 110000 bbiinn lliirraaddaann kulland›-
lar.

Asgari ücretin net 504 YTL oldu¤u ülkemizde, ‹stan-
bul’da yaflayan 6 kiflilik bir aile dünya ortalamas› olan
kifli bafl›na günde 150 litre su kulland›¤›nda sadece tü-
ketti¤i suyun bedeli ayda 118899 YYTTLL tutmaktad›r.
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Sudaki özellefltirmeleri ve ard›ndan yatan mant›¤›
ise en güzel Çevre ve Orman Bakan› Veysel Ero¤lu
özetlemifltir.

Sadece santrallerin de¤il, “yan› s›ra flehirlerin içme
ve kullanma suyu da¤›tma, faturalama ve iflletmesinin
özellefltirilebilece¤ini” belirten Bakan, iflin esas›n› ba-
k›n nas›l ifade ediyor:

“Bu konuda afla¤› yukar› 5500 mmiillyyaarr ddoollaarrll››kk bbiirr yyaa--
tt››rr››mm ppaassttaass›› vvaarr.. DDeevvrreeyyee öözzeell sseekkttöörrüünn ggiirrmmeessii iissaabbeett
oolluurr.. Yap-‹fllet-Devret konumunda çeflitli kolayl›klar ge-
tirdik. ‹fladamlar›ndan beklentim, sulama projeleri yap-
malar›d›r. Devlet garantisi alt›nda sulama tesislerini
ihale ediyoruz.”

Evet halk›n suyu onlar için paylafl›lacak, ya¤mala-
nacak bir “ppaassttaa”d›r. Pastay› paylaflmak, hatta birbirle-
rinin ellerinden almak içinde k›yas›ya mücadele ediyor-
lard›. Su zirvelerinin, forumlar›n›n bir amac› da budur.

Suyun ticarilefltirilmesine ve özellefltirilmesine para-
lel olarak dünyan›n hemen her yerinde halk›n ma¤duri-
yeti artmaktad›r. Bu gerçe¤e ra¤men emperyalistler ve
iflbirlikçileri, özellefltirmeyi meflrulaflt›rmak ve yayg›n-
laflt›rmak için bütün imkanlar›yla sseeffeerrbbeerr olmufl du-
rumdad›rlar. ‹stanbul’da düzenlenen 55.. DDüünnyyaa SSuu FFoo--
rruummuu’na 1177..55 mmiillyyoonn EEuurroo harcanmas›, onbinlerce ki-
flinin kat›l›m›n› sa¤lamak için çok kapsaml› bir organi-

zasyona gidilmesi, bu seferberli¤in göstergelerinden bi-
ridir. Dünya Bankas›, bu seferberli¤e kat›l›p kredi ver-
mek için özellefltirmeyi flart kofluyor. Uluslararas› su te-
kelleri, suyun ticarilefltirilmesinin önündeki engelleri
kald›rmak için hiçbir giriflimden geri durmamaktad›rlar. 

Su Halk›nd›r, Emperyalistlerin 
‹nsaf›na Terkedilemez!
Su vazgeçilemez, devredilemez yaflamsal bir hakt›r.

Bu hakk›, do¤an›n kendisi vermektedir. Bu yan›yla em-
peryalistlerin ve iflbirlikçilerinin insaf›na b›rak›lamaz.
Onlardan icazet beklenemez. Halklar›n deneyimleri
göstermifltir ki, emperyalistlerden haklar, ancak müca-
deleyle al›nmaktad›r ve direnenerek korunmaktad›r. 

Halklar›n mal› ve hakk› olan ancak gasbedilen “su”
da mücadelesi verilerek kazan›lacakt›r. Nitekim ülke-
mizde ve dünyan›n pekçok bölgesinde yoksul halklar,
suyun ticarilefltirilmesine karfl› mücadelelerini sürdür-
mektedirler. 

Bir çok yerde tekellere geri ad›m att›r›labilmifltir
ama tekeller zamanlama yapmaktad›r. Suyu meta olarak
kabul ettirmek için a¤›r ve sab›rl› bir çal›flma yürütmek-
tedirler. Bu mücadelelerde kesin zafer, ancak halk›n
kendi iktidar›yla mümkündür. Bu unutulmamal›d›r. 

Suyun Özellefltirilmesine Karfl› Mücadeleler
Ülke fiehir Y›l Mücadelenin Durumu
Polonya Lodz 1994 Özellefltirme engellendi
Honduras Honduras 1995 Özellefltirme engellendi
Macaristan Debrecen 1995 Özellefltirme engellendi 
‹sveç Malmo 1995 Özellefltirme engellendi
Arjantin Tucuman 1996 Özellefltirilen su, eski statüsüne döndürüldü
Almanya Münih 1998 Özellefltirme engellendi
Brezilya Rio 1999 Özellefltirme engellendi 
Kanada Montreal 1999 Özellefltirme engellendi 
Panama - 1999 Özellefltirme engellendi 
Trinidad - 1999 Özellefltirme sona erdirildi
Bolivya Cochabamba 2000 Özellefltirme sona erdirildi
Brezilya Limeira 2000 Mücadele sürüyor
Almanya Potsdam 2000 Özellefltirme sona erdirildi
Macaristan Szeged 2000 Mücadele hala sürüyor
Mauritius - 2000 Özellefltirme engellendi 
Tayland - 2000 Özellefltirme durduruldu
ABD Birmingham 2000 Özellefltirilen su, eski statüsüne döndürüldü
Arjantin BA Province 2001 Özellefltirme durduruldu
Fransa Grenoble 2001 Özellefltirilen su, eski statüsüne döndürüldü
Brezilya - 2001 Mücadele Sürüyor
Gana - 2001 Mücadele Sürüyor
Endonezya Jakarta 2001 Mücadele Sürüyor
Güney Afrika 2001 Mücadele Sürüyor
Uruguay 2001 Mücadele Sürüyor

KKaayynnaakk:: David Hall, 2001, South Africa Labour Bulletin
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30 Mart’tan itibaren, Nisan ay›-
n›n ilk yar›s› boyunca gündemimiz-
de iki fley olacak; flehitlerimizi an-
mak, umudun kuruluflunu kutlamak.
‹kisi tarihsel olarak içiçedir. Biri di-
¤eriyle vard›r. Ve biz biliriz ki, fle-
hitlerimizi anman›n en iyi yolu da,
umudu büyütmekten geçer. 

O umut ki, nice zorlu bir müca-
delede kurulmufltur.

*

Önce somut, maddi bir gerçekti
o. ‹deolojik ve örgütsel bir birlik
olarak 1970’de kurulmufl, Türkiye
halklar›n›n iktidar mücadelesini
bafllatm›flt›. Ta ki, K›z›ldere’de fizi-
ki olarak yokedilinceye kadar...

O günden sonra, her Cephe-
li’nin, Çayanlar’›n yolundan yürü-
yen her devrimcinin düflü, hedefi ol-
du parti. 

Devrimci hareket, bu devrimci
çizgiyi hayata geçirmek üzere ör-
gütlendi¤inde, yaflad›¤› süreci “par-
tileflme süreci” olarak adland›rd›.
Partili olma düflü, siyasal bir hedef
haline dönüfltürüldü. 

Teorik yaz›lar›n, tart›flmalar›n,
sohbetlerin, e¤itim çal›flmalar›n›n
de¤iflmez konusuydu o. Çünkü dev-
rim iddias›n› tafl›yanlar için olmazsa
olmazd› Parti. 

Devrimini yapm›fl hemen bütün
ülkelerin pratikleri, Marksist-Leni-
nist önderlerin sundu¤u perspektif-
ler... devrimin ancak hayat›n her
alan›nda örgütlenmifl bir partiyle

mümkün olabilece¤ini ve devrimci
bir halk iktidar›n›n sosyalizmi infla
etmesinin de yine bir parti önderli-
¤ini flart kofltu¤unu göstermekteydi.
Bunun için zorunluydu parti; vazge-
çilmezdi. Bunun içindi devrimcile-
rin düfllerini bir an önce gerçeklefl-
tirmek istemeleri... 

Ancak, bu acil ve temel ihtiyaç,
tüm acilli¤ine ve zorunlulu¤una
karfl›n, aceleye getirilip, bir anda
kurulup bitirilecek birfley de de¤il-
dir. Çünkü bir halk›n, ülkenin kade-
rini belirlenecektir onunla. Bu parti-
nin saflar›nda mücadele eden, ede-
cek olan binlerce, milyonlarca insa-
n›n yaflam›n› belirleyecek, gelece-
¤inden, hayat›ndan, dahas› ülkenin
gelece¤inden sorumlu olacakt›r.
Bunun için de ince eleyip s›k› doku-
mak gerekecektir. 

1972’den itibaren Mahirler’in
miras›n› devral›p partiyi yeniden
yaratma ve K›z›ldere’nin ayd›nlatt›-
¤› yolda mücadeleyi sürdürme göre-
vini üstlenen kadrolar, militanlar,
bu ciddiyet içerisinde konuya yak-
laflt›lar. Ne ihtiyac›n acilli¤inden ve
kaç›n›lmazl›¤›ndan dolay›, bir anda
parti karikatürü olan örgütlenmelere
yöneldiler, ne de belirsiz zamanlara
ertelediler. Bütün tercübesizlikleri-
ne ve devrimci safl›klar›na karfl›n
mücadelenin ihtiyaçlar›na cevap ol-
maya çal›fl›rken, ufuklar›nda hep
onu yeniden yaratmak vard›. “Parti-
leflme süreci” ad› verilen bu süreç,
çok çeflitli aflamalardan geçti. Parti-

li olmak düflü, 1978’de yeni bir ha-
reketi örgütledikten 16 y›l sonra
gerçekleflebildi. 

Diyebiliriz ki, bu uzun tarihsel
sürecin her aflamas›nda, her an›nda
Cepheliler’in ufkunda parti vard›r.
Parti düflü ve hedefi öyledir ki, bü-
tün çal›flmalar› belirleyendir. Zaten
bunun uza¤›na düflenin de gelece¤i
yoktur. Çünkü asl›nda parti düflü-
nün uza¤›na düflmek demek, iktidar
iddias›ndan uzaklaflmak demekti.
Nitekim bu uzun, meflakkatli yolu
yürüyemeyenlerin pek ço¤u sonuçta
çok çeflitli etkenler alt›nda devrim
ve iktidar mücadelesinin d›fl›na düfl-
müfllerdir. 

NNaass››ll BBiirr PPaarrttii??
Lenin’nin Parti Ö¤retisi adl› ki-

tab›nda, parti flöyle tan›mlan›r:
“Benzer politik inançlar› olan ve
toplumsal yaflam›n, görüfllerine uy-
gun olarak yeniden örgütlenmesi
için benzer yöntemlerle savaflan,
belli bir s›n›f›n ç›karlar›n› savunan
kiflilerin gönüllü organizasyonu-
dur.” (Soren, Lenin’in Parti Ö¤reti-
si, syf. 7)

Partinin belli bafll› flu özellikleri-
ni görürüz bu tan›mda:

BBiirr ss››nn››ff››nn ç›kar›n› savunan ve
bu s›n›f›n iikkttiiddaarr›› için savaflan bir
örgüt... Bu savafl için bbeennzzeerr yyöönn--
tteemmlleerrii savunanlar›n örgütü... Belli
bir s›n›f›n ç›karlar›n› savunan kifli-
lerin ggöönnüüllllüü organizasyonu.

Parti, iktidar savafl›nda temel bir
rol oynar. Özü itibariyle partiyi red-
detmek ya da önemsememek, ikti-
dar mücadelesini reddetmektir. Bu
ise iktidar› alamamak ya da iktidar›
al›p da koruyamamakt›r.

‹flçi s›n›f›n›n ve ezilen halklar›n
kendi partilerine sahip olma müca-
delesinin tarihi, binlerce y›ll›k s›n›f-
lar mücadelesi aç›s›ndan bak›ld›¤›n-
da, çok eski de¤ildir. Özellikle s›-
n›flar›n belirginleflmesi ve mücade-
lesinin keskinleflmesiyle birlikte her
s›n›f do¤rudan kendi örgütlenmele-
riyle iktidar mücadelesini sürdür-
meye bafllam›fllard›r. 

Partiler, tarih sahnesine esas ola-

PART‹ DÜfiÜMÜZ, 

PART‹ UFKUMUZ!

PART‹ DÜfiÜMÜZ, 

PART‹ UFKUMUZ!
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rak parlamentolar›n yayg›nlaflma-
s›yla, kurumlaflmas›yla ç›km›flt›r.
Parlamentolar ise köleci, feodal dö-
nemlerde çeflitli biçimleri bulunsa
da esas olarak burjuva devrimleri
döneminin eseridir. Parlamentolar
ve partiler, önce burjuvazinin, feo-
dal iktidarlar›n etki ve yetkilerini
k›s›tlay›p iktidar› paylaflmalar›n›n,
sonra da bütünüyle ele geçirmeleri-
nin arac› olmufllard›r.

Bu tarihsel süreçten itibaren ar-
t›k her s›n›f, mücadele arenas›nda
kendi partisiyle yeralmak zorunda-
d›r. Çünkü ç›karlar›n› ancak bu fle-
kilde savunabilir. 

‹flçiler, köylüler, burjuva devrim-
leri döneminde, burjuva partilerinin
içindedirler ço¤unlukla; en az›ndan
destekçisidirler. Fakat feodalizm tas-
fiye edilip, burjuvazi ve iflçi s›n›f›
aras›ndaki çeliflki öne ç›k›nca, iflçi s›-
n›f› da kendi partisini kurma ihtiyac›
duymufltur. ‹flçiler bir dönem, kendi
s›n›f örgütleri olan sendikalar arac›l›-
¤›yla yürütmüfllerdir bu mücadeleyi.
Ama gün gelmifl, sendikalar›n yeter-
siz oldu¤unu görmüfl ve ç›karlar›n›
savunmak için, kendilerini iktidar
hedefine yürütecek örgütlenmelere
ihtiyaç duymufllard›r. Bu ihtiyaç,
Marksist-Leninist Partidir.

Marksist-Leninist partinin oluflu-
mu, ülkelere, koflullara göre kimi de-
¤ifliklikler gösterse de, kimi nitelik-
leri ve ilkeleri de evrensel özellikler
gösterir. Partinin kuruluflu, o ülkede-

ki mücadelenin geliflim seyrine ve
di¤er etkenlere ba¤l› olarak uzay›p
k›salabilir. Ancak her koflulda iiddee--
oolloojjiikk,, pprraattiikk bir süreç yaflanacakt›r.

ZZuullmmüünn KKooyyuu 
KKaarraannll››¤¤››nnddaa BBiillee 
UUnnuuttuullmmaayyaann HHeeddeeff:: 
PPaarrttii
12 Eylül cuntas› taraf›ndan tut-

sak edilen devrimci hareketin ön-
derleri, kadrolar›, militanlar› çok
a¤›r bask›larla yüzyüzeydiler hapis-
hanelerde. Fakat onlar›n gündemin-
de, direnifl örgütlemenin yan›nda,
yine partileflme süreci vard›. Oligar-
fliyi yarg›lad›klar› mahkeme süre-
cinde haz›rlad›klar› “Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z” bafll›kl› savunmada bu
sürece, yani partileflme sürecine de
yer verilmiflti ve izlenecek yol flöy-
le aç›klanmaktayd›:

“Böyle bir partinin nas›l olufltu-
rulaca¤› sorusuna gelince; böyle
bir partinin tek oluflma biçimi var-
d›r. Böyle bir parti ülkemiz s›n›flar
mücadelesinin k›zg›n prati¤inde
oluflacakt›r. Kimilerinin yapt›¤› gibi
masa bafl›nda üç-befl kiflinin ‘kur-
duk’ demesiyle bir parti kurulmaya-
cakt›r. Parti, tüm nitelikleriyle ha-
yat›n k›zg›n prati¤i ve çok yönlü
mücadelenin sürdü¤ü bir süreçte
çelikleflecek kadrolardan do¤acak-
t›r. Bu süreç partileflme sürecidir.
Partileflme süreci iiddeeoolloojjiikk bbiirrllii¤¤iinn,,
kkaaddrroollaaflflmmaann››nn,, oorrggaannllaaflflmmaann››nn di-
fle difl mücadele içinde sa¤land›¤›
iradi bir süreçtir. ”

Peki kurulacak parti, her Dev-
rimci Solcu’nun düfllerindeki parti,
nas›l bir parti olacakt›? Bu sorunun
etrafl› bir cevab› vard› elbette ama
biz sadece flu kadar›n› aktarmakla
yetinelim:

“Bu parti, Leninizmin evrensel
ilkeleri ›fl›¤›nda ülkemiz koflullar›na
uygun ve Türkiye halklar›n› emper-
yalist iflgalden ve oligarflik diktatör-
lükten kurtaracak bir partidir.” 

Partileflme süreci ve partiye
ulaflma, bu alt üst olufllar sürecinde
de Devrimci Hareket’in bütün süre-
cini belirleyen bir hedef olmaya de-

vam ediyordu. Hareket, kadro-
lar›n›, militanlar›n› bu hedef
noktas›nda yönlendiriyor ve
e¤itiyordu. Örne¤in, 12 Eylül
flartlar›n›n en a¤›rlaflt›¤› 1983
y›l›n›n Ocak ay›nda yay›nlanan
Hareketimizin Geliflimi ve Devrim-
ci Mücadele broflüründe, parti olgu-
su flöyle vurgulan›yordu:

“... bugün dünyada (...) kendisi-
ne parti dememekle birlikte, yanl›fl
parti anlay›fllar›na sahip veya mü-
cadeleyi ‘s›n›fs›z bir toplum’ nihai,
amac›na yönelik olarak de¤il de,
–subjektif olmasa da objektif ola-
rak– ‘ulusal’ bir platformda sürük-
leyen birçok hareket vard›r. Ve bun-
lar›n iktidar› ald›klar› görülüyor...
Ama bu örgütlerin temel özellikleri
ulusal kurtulufl hedefine yönelik ol-
malar› ve askeri örgütlenme nitelik-
leridir. Bu hareketlerin ssoossyyaall ddöö--
nnüüflflüümmlleerrii sa¤lamalar› güç olas›-
l›kt›r. Biz, bir ulusal devrimden de-
¤il, komünizme varacak bir devrimi
gö¤üsleyen partiden bahsediyoruz.
Bizim anlad›¤›m›z ‘komünist parti-
si’ budur.” 

Bu süreç çok önemlidir. ‘80’li
y›llar›n ilk yar›s›, devrimci mücade-
lenin alabildi¤ine geriledi¤i, müca-
delenin kalbinin as›l olarak hapisha-
nelerde att›¤› y›llard›r. Solun d›flar›-
da kalan bir k›sm›, mültecili¤i seç-
mifl, halk, faflist cunta karfl›s›nda sa-
vunmas›z kalm›flt›r. Devrimci hare-
ket de a¤›r darbeler yemifltir. Önde-
ri ve yönetici kadrolar›n›n büyük
ço¤unlu¤u tutsakt›r. Ayakta kalmak
büyük meseledir. ‹flte bu koflullarda
bile devrimci hareket iktidar iddi-
as›ndan vazgeçmemifl ve bu iddia-
n›n somutlanm›fl arac› olan parti he-
defini gündeminden ç›karmam›flt›r. 

Devrimci Hareket’in parti anla-
y›fl› ve partileflme sürecini ideolojik,
politik, pratik tüm boyutlar›yla ele
al›fl›, siyasi arenaya ç›kt›¤› 1974’ler-
den, partiyi kurdu¤u 1994’lere kadar
de¤iflmemifltir. Bu yirmi y›ll›k tarih-
sel süreç içerisinde, ülkemizi ve
dünyay› etkeleyen çok önemli de¤i-
fliklikler, dönüflümler olmufltur. De-
¤iflen flartlara ve ihtiyaçlara göre
mücadelesini yürüten devrimci ha-
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Elbette bbu kkadar uzun
süre ssab›rla ddüflü kkurulan,
kuruldu¤unda bbu kkadar

de¤er verilen pparti,
Cepheliler için ssihirli bbir
de¤nek dde¤ildir. BBöyle bbir
bak›fl aaç›s›, rrehaveti bbesler
zaten. OOysa, PPartili oolmak,

politikada, öörgütsel
anlamda bbir “nitelik
s›çramas›” yyapmak
demektir ve bbu dda

hareketin kkadrolar›n›n
yüklerinin vve

sorumluluklar›n›n
artmas›d›r.



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

YYiirrmmii YY››ll››nn 
SSoonnuunnddaakkii 
MMüüjjddee 

En baflta ideolojik keflmekefle
son verilmifltir. THKP-C ideolojisi
ve prati¤i, sa¤ ve sol sapmalara kar-
fl› titizlikle korunmufl, ‘71 sonras›
ortaya ç›kan devrimci potansiyelin
tasfiyeciler ve di¤er sapma ak›mlar
taraf›ndan çarçur edilmesine engel
olunmaya çal›fl›lm›flt›r. Marksist-
Leninist Parti anlay›fl› da, THKP-
C’nin sa¤ ve sol yorumcular›na kar-
fl›, uzlaflmaz bir flekilde savunul-
mufl, her türden tasfiyecilik teflhir
edilerek maskeleri düflürülmüfltür.

Devrimci Yol tasfiyecili¤inden
kopuflun en önemli nedenlerinden
biri Partileflme Süreci’nin belirsizli-
¤e, mu¤lakl›¤a mahkum edilmesiy-
di. S›k›yönetim flartlar› ve faflist te-
rör alt›nda, üstelik siyasi arenan›n
oportuünist ve reformist örgütlerce
adeta parsellendi¤i koflullarda yeni
bir hareketi örgütlemenin bütün
zorluklar›na karfl›n, devrimci hare-
ket iktidar persektifiyle hareket ede-
rek çok k›sa bir sürede Türkiye’nin
en önemli hareketlerinden biri hali-
ne gelmifltir.

Partileflme sürecinde belli mesa-
feler katedilmiflken gelen 12 Eylül
yönetimine karfl›, ülke topraklar›n-
da kalarak, direnifli örgütlemeye ça-
l›flm›fl, a¤›r bedeller ödense de, bu
süreçten aln›n›n ak›yla ç›km›flt›r.

Sosyalist sistemin y›k›ld›¤›, sos-
yalizme yönelik en büyük sald›r›la-
r›n gerçeklefltirildi¤i ve birçok ör-
gütün, partinin emperyalizme biat
etti¤i koflullarda, sosyalizmi savu-
nan bir partiyi yaratmak görevi art›k
daha acildi. 

Halk düflmanlar›ndan hesap so-
rularak halk›n adalet özlemine ter-
cüman olunurken partileflme süreci-
nin h›zland›r›lmas›n›n coflkusu var-
d›. Fakat hareketi s›rt›ndan vuran
darbeci ihanet çetesi, verdi¤i say›s›z
zararlar›n ötesinde, partili olmam›z›
da engellemiflti. 

Evet, darbeden biraz önce, “Par-

tinin arifesinde” olundu¤unu müj-
delemekteydi devrimci hareketin
önderi. 

Ama halk›m›z ve devrimciler, bu
müjdeden art›k daha fazla mahrum
b›rak›lamazd›. Hareket h›zla yarala-
r›n› sararak partinin kurulufluna ka-
rar verecek olan tarihi kongresini
toplad›. Bu uzun süreç, yüzlerce
Cepheli’nin kurflunlarla, iflkenceler-
le katledildi¤i, kuflat›lan da¤larda,
iflkence tezgahlar›nda, hapishane-
lerde direnifl destanlar›n›n yaz›ld›¤›
bir süreçtir. Uzun, zorlu, a¤›r bedel-
lerle yürünen bu yolun sonunda par-
tileflme süreci tamamlan›yordu. TTaa--
rriihh 11999944’’üünn 3300 MMaarrtt’’›yd›.

Bu uzun partileflme süreci birçok
aflamada kesintiye u¤ram›flt›r. 12
Eylül faflist darbesi, al›nan örgütsel
darbeler, iç düflman›n yaratt›¤› dar-
be ortam› ve di¤er etkenler bu süre-
ci uzatm›flt›r. Ancak iradi bir tercih
olmasa da bu uzun süreç, devrimci
hareketin örgütsel, politik ve pratik
birikim ve deneyimini art›rm›flt›r.
Partiyi oluflturan kadrolar bu zorlu
süreçlerin militan, kadro ve yöneti-
cileri olarak önemli deneyimler ka-
zanm›fllar, ““kk››zzgg››nn pprraattiikk iiççeerriissiinn--
ddee”” piflmifllerdir. Sonuçta, Devrimci
Hareket, yeni bir siyasi hareket ola-
rak politik arenaya ç›karken, parti
ve partileflme süreciyle ilgili söyle-
diklerini bir bir hayata geçirmifltir.

PPaarrttii,, BBuuggüünnüümmüüzz,, 
YYaarr››nn››mm››zz vvee 
GGeelleeccee¤¤iimmiizzddiirr
Çünkü Devrimci Hareket parti-

den ve iktidardan, sadece politik ik-
tidar›n ele geçirilmesini anlam›yor.
Partiden, Marksist-Leninist teoriyle
donanm›fl, iktidar› ele al›p anti-em-
peryalist, anti-oligarflik devrimi ke-
sintisiz bir flekilde s›n›fs›z topluma
kadar götürebilen, kitlelere her flart
alt›nda önderlik edebilecek ve sos-
yal dönüflümleri sa¤layabilecek bir
örgütü anl›yor.

Elbette bu kadar uzun süre sab›r-
la düflü kurulan, kuruldu¤unda bu
kadar de¤er verilen parti, Cepheliler
için sihirli bir de¤nek de¤ildir. Böy-
le bir bak›fl aç›s›, rehaveti besler za-

ten. Oysa, Partili olmak, politikada,
örgütsel anlamda bir ““nniitteelliikk ss››ççrraa--
mmaass››”” yapmak demektir ve bu da
hareketin kadrolar›n›n yüklerinin ve
sorumluluklar›n›n aarrttmmaass››dd››rr..

Parti’nin kuruluflunun üzerinden
15 y›l geçti. 1974’ten 94’e uzanan
“partileflme süreci”nde tan›k olun-
du¤u gibi, nas›l ki, her devrimci
partinin oluflum süreci, bulundu¤u
ülkenin nesnel ve öznel koflullar› ta-
raf›ndan belirleniyorsa, Parti’nin
mücadelesi de ayn› koflullardan ba-
¤›ms›z de¤ildir. Parti’nin iradesi,
gücü, bütün görkemiyle Gazi Ayak-
lanmas›’nda ç›kt› ilkin. Onu onbin-
lerin Cephe bayraklar› alt›nda yürü-
dü¤ü 1995-96 1 May›slar› izledi.
Susurluk’a karfl› mücadelede o ira-
de vard› yine. 2000’de bafllay›p gü-
nümüze kadar süren Büyük Dire-
nifl’te iradesiyle yine Parti vard›r.
Ülkemiz s›n›flar mücadelesinin çe-
flitli zorluklar içinde oldu¤u, müca-
delenin çeflitli boyutlar›yla daha ge-
ri düzeyde seyretti¤i ama ayn› za-
manda devrim ve sosyalizmi savun-
makta efli az görülen bir direniflin
sergilendi¤i günümüz koflullar›nda
da yine bu gücün varl›¤› yol göster-
meye devam ediyor.

Parti, s›n›flar mücadelesinde el-
bette sihirli bir de¤nek de¤ildir an-
cak, o yine de, gücü, üye say›s›yla
veya eylemiyle, tüzü¤üyle k›yasla-
namayacak büyük bir güçtür tarih
sahnesinde. Çünkü Parti, bunlar›n
hepsidir ama bunlar›n hepsinden faz-
las›d›r. Emperyalizmin ve oligarflinin
sald›r›lar› karfl›s›nda bugün ülkemiz-
de hala sosyalizmin k›z›l bayraklar›-
n› dalgaland›rmaya devam eden,
devrim iddias›n› sürdüren bu güçtür.
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Ülkemizde sosyalistler, 1900’le-
rin bafllar›ndan itibaren vard›. Ama
ihtilali, iktidar› hedefleyen bir sos-
yalist hareketten sözetmek için yak-
lafl›k yar›m as›r geçmesi gerekti.
Devrim, gerçek anlam›yla ancak
1960’lar›n Türkiye’sinde solun gün-
demine girdi. Türkiye halklar›, ihti-
lalci bir alternatifle ilk kez bu dö-
nemde tan›flt›. Bunlar› tespit etmek,
sosyalizm için o güne kadar emek
veren, bedeller ödeyen sosyalistle-
rin varl›¤›n›, emeklerini, kahraman-
l›klar›n› yok saymak anlam›na gel-
mez. Diyalektik olarak onlar›n
emekleri, ödedikleri bedeller, kuflku
yok ki, 60’lardaki bu ç›k›fl› haz›rla-
yan birikimler içinde yeralmak gibi
tarihsel bir öneme sahiptir.

Bu tarihi ö¤renmeliyiz. Devrim-
ci olma iddias›ndaki herkes için bu
bir zorunluluktur. Tarihimizin ö¤re-

nilmesi, bu tarihin belirleyici yanla-
r›n›n ay›rdedilmesi, gelece¤imizi
flekillendirmekte büyük bir önem
tafl›r. 39 y›ll›k tarihi ö¤renmek, Ma-
hir’i, Day›’y› tan›mak, bu anlamda
yaln›zca tarihi ö¤renmek de¤il,
önümüzü görmek, yürüyece¤imiz
yolu tan›mak, gelece¤i bilmektir. 

PPaarrttii--CCeepphhee,, TTüürrkkiiyyee 
ddeevvrriimm ttaarriihhiinnddee 
bbiirr mmiillaatttt››rr
“Devrimci hareketin tarihi

1960’lar›n sonlar›na, THKP-C'nin
filizlendi¤i y›llara uzan›r. Ve bu
uzun süreç Marksizm-Leninizm'in
ülkemizin somut koflullar›na uyar-
lanmas› anlam›nda zengin bir tarih-
tir. Çok farkl› süreçlerden geçilerek
gelinmifltir bugüne. Ve do¤all›kla,
bu süreçlerin örgütlenmeleri, müca-
delesi de birbirinin tekrar› olmad›.

Bu süreçler, önerdi¤imiz, uygulad›-
¤›m›z taktikler, baflvurdu¤umuz ör-
gütlenme biçimleri kavranmadan
tarihimizi ve Devrimci Hareketin
özgünlü¤ünü, ay›rt edici çal›flma
tarz›n› kavramak mümkün de¤ildir.
Bunlar ö¤renilmelidir. Ama bugün
kaba, koflullardan uzak bir biçimde
tekrar edilmesi için de¤il.” (1)

Türkiye solunda iktidar iddias›-
na ve perspektifine sahip ihtilalci
bir hareketin yarat›lmas›, zorlu bir
sürecin sonunda mümkün olmufltur.
Bu tarih örgütsel anlamdaki k›smi
kesintilere ra¤men politik anlamda
Mahir'lerden bugüne kadar gelen
bir kesintisizli¤i ifade eder. Ki poli-
tik anlamda böyle bir kesintisizlik,
Türkiye solunda enderdir. 

Kesintisizli¤in bafl›nda, büyük
ve köklü bir kkooppuuflfl vard›r. 1960’la-
r›n sonuna gelinirken, Mahir Ça-
yan’›n önderli¤inde Türkiye devri-
minin yolunu netlefltirmek için sür-
dürülen ideolojik mücadelede, bir
çok kez, dönüm noktalar›yla karfl›
karfl›ya gelirler. O dönüm noktala-

Strateji, Parti, Önderlik

39 Y›ll›k onurlu bir tarihe sahi-
biz. Devrimci Hareketin  tarihini
anlatmak, ayn› zamanda Mahir'i ve
Day›'y› anlatmakt›r. Bu tarih onlar›n
önderli¤inde  yaz›ld›. Bu tarihin her
aflamas›na onlar›n yol göstericili¤i
damgas›n› vurdu. Her engelde, en-
gebede onlar›n k›lavuzlu¤uyla düze
ç›kt›k. Onlarla yenilgilerden zafer-
lere yürüdük. 

Mahir ve Day›, Türkiye devrimi-
nin yoluyla özdeflleflen iki isimdir.
Hep iktidar› iflaret ettiler. Hiçbir en-
gel, karfl› karfl›ya kald›klar› ihanet-
ler, al›nan darbeler onlar› devrim
hedefinden sapt›rmad›. 

Bugün bu topraklarda emperya-
lizmin ve oligarflinin tüm imha poli-

tikalar›na ve kuflatmas›-
na ra¤men Ba¤›ms›z
Demokratik Sosyalist
Türkiye için savaflanlar
varsa, bu kesintisizlik,
onlar›n önderli¤i alt›n-
da hayat bulmufltur. 

Türkiye halklar›n›n
bir kurtulufl umudu varsa,

bu umudun yarat›lmas›nda, umudu
bo¤mak isteyen sald›r›lara karfl› ya-
flat›lmas›nda onlar›n eme¤i vard›r.

MMaahhiirr Türkiye Devriminin Yo-
lu’nu netlefltirendir. Stratejik çizgi
onun önderli¤inde çizildi. DDuurrssuunn
KKaarraattaaflfl bu stratejiyi her koflulda
sürdürme kararl›l›¤›n›n ad› oldu. Ve
bu yolun her santimi, flfleehhiittlleerriimmiizz--
llee ad›mland›. 

Hepsi –Mahir, Day› ve tüm fle-
hitlerimiz– bugün bize yine devri-
min yolunu iflaret ediyorlar. Yürü-
yün, tereddüt etmeyin, sadece yürü-
yün, bu yol devrime ç›kar diyorlar.
BBuu yyoolluunn ssoonnuunnddaa hhaallkk››mm››zz››nn iikk--
ttiiddaarr›› vvaarr,, yyüürrüüyyüünn!!  Zafer, o yo-
lun sonunda sizi bekliyor, siz sade-

ce kararl›l›kla yürüyün! Kendi-
nize güvenin ve iddial› olun! 

Böyle diyorlar. Kulaklar›-
m›zda onlar›n ça¤r›lar›, onlar›n
vasiyetleri, onlar›n talimatlar›
yank›lan›yor. 

Onlar bu tarihin kurmay› ve sa-
vaflç›s› oldular. Teori onlar›n elle-
rinde flekillendi. Politika onlar›n
elinde yön buldu. Pratik onlarla ge-
liflti. Gelenekler onlar›n önderli¤in-
de yarat›ld›. 

Onlar kavgan›n tam ortas›nda ön-
derlik ettiler bu savafla. Mahir’ler ilk
geleneklerin yarat›c›s› olurken, gele-
neklere yeni gelenekler ekleyen ise
Day› ve Önder yoldafllar›m›z oldu.

K›z›ldere bizim için iktidara aç›-
lan yoldu. Day›, o yoldaki devrim
yürüyüflünün k›lavuzu oldu. 

Onlar, Türkiye halklar›na de¤er-
li bir hazineyi miras b›rakt›lar. Bu
de¤erli hazine, devrimci hareketin
39 y›ll›k tarihidir. Bu yaz› dizimiz
onlar›n u¤runa hayatlar›n› adad›kla-
r› devrim yürüyüflünün k›sa bir an-
lat›m›d›r. 

Mahir'den
Day›'ya

Devrim YolundaDevrim Yolunda

39 YIL39 YIL ¨
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r›nda verilecek kararlar, yap›la-
cak tercihler, devrim tarihini
belirleyecektir. Bu dönüm nok-
talar›nda do¤ru devrimci karar-
lar› verdiler Mahirler. 

Birçok dönüm noktas›n› orta-
ya ç›karan bu zorlu ideolojik müca-
dele, Marksizm-Leninizm’le, refor-
mizm, revizyonizm, cuntac›l›k,
oportünizm aras›nda sürüyordu.
Gençliklerine ve yetersizliklerine
karfl›n, Marksizm-Leninizm’i tem-
sil eden onlard›. 

Devrim iddias›yla yola ç›km›fl-
lard› bir kere. Bu iddiay› gerçeklefl-
tirmek için gereken cürete, kararl›l›-
¤a, inanca sahiptiler. Bu, sola o gü-
ne kadar hakim olan revizyonist, re-
formist gelene¤in sahip olmad›¤›
bir özellikti. Bu iddiaya sahip ol-
duklar› için, Marksizm-Leninizmi,
bbiirr eeyylleemm kk››llaavvuuzzuu oollaarraakk ele ald›-
lar. Bu k›lavuzun yol göstericili¤in-
de ülkemiz koflullar›na göre bir stra-
tejik çizgi belirlenmifltir. Bu strateji,
emperyalizmin yeni sömürgesi
olan, faflizmin gizli iflgali alt›ndaki
bir ülkenin ddeevvrriimm yyoolluunnuu belirle-
mifltir. 

Mahir, kurtulufl yolunun silahl›
mücadeleden geçti¤ini tespit etmifl-
tir. Devrimci halk iktidar›na ancak,
mevcut iktidar›n silahl› mücadele
yoluyla y›k›lmas› sonucunda ulafl›-
labilece¤ini görmüfltür. Day›’n›n
Kongre konuflmas›ndaki sözleriyle
söylersek: “THKP-C, her ne paha-
s›na olursa olsun, oligarflik devlet-

lerin y›k›lmas›n›n, devrimci halk ik-
tidar›n›n kurulmas›n›n yolunun, si-
lahl› mücadeleden geçti¤ini savun-
mak demektir”.

Ancak silahl› mücadele temel ol-
makla birlikte onu tamamlayan bafl-
ka yönler de vard›r. THKP-C'nin 50
y›ll›k revizyonist gelenekten kopu-
flu kuflku yok ki sadece “strateji”den
ibaret de¤ildi:

“THKP-C'nin bir kkooppuuflfl olmas›,
50 y›ll›k revizyonist gelene¤in y›k›l-
mas›, sadece parlamenter mücade-
lenin yerine silahl› mücadeleyi koy-
mas›yla s›n›rl› de¤ildir. Bu son de-
rece ay›rt edici bir yand›r. Ancak yi-
ne de bilinir ki, silahl› mücadele tek
bafl›na bir mücadelenin niteli¤ini
belirlemez. Bu mücadeleyi nnaass››ll bbiirr
öörrggüüttüünn,, hhaannggii hedefle, nnaass››ll bbiirr
ddeevvrriimmcciilliikk anlay›fl›yla yürüttü¤ü
de en az silahl› mücadelenin kendi-
si kadar önemlidir.”  (2)

Bu anlamdad›r ki, Mahirler’in
önderli¤inde flekillenen hareket, her
yönüyle yeni bir hareket olmaya yö-
neliyordu. 

Mahir ve hareketin kuruluflunda
yeralacak olan militan kadrolar›n
ideolojik mücadelesi, üyesi olduk-
lar› Türkiye ‹flçi Partisi (T‹P) içinde
bafllar. Genç yafllar›na ra¤men
T‹P'deki “eski tüfek”lere tav›r al›p
difle difl bir ideolojik mücadele yü-
rütürler. Mahir, bu mücadele içinde
ad›m ad›m öne ç›kar. 

Genç önderlerin bu cüretli ç›k›fl›,
parlamenter revizyonist solla ide-
olojik ayr›m›n da ilk ad›mlar›d›r. 

Bu ayr›m, onlar› önce parlamen-
terizme, cuntac›l›¤a karfl›, silahl›
mücadeleyi savunmaya, “sosyalist
devrim” teorisine karfl› milli de-
mokratik devrimi savunmaya götü-
rür. Ancak aray›fl, netleflme ve ide-
olojik mücadele bitmeyecektir he-
nüz. 

Mahir Çayan emperyalizme ve
oligarfliye karfl› silahl› mücadele ve-
rilmeden, bir devrim yapman›n
mümkün olmayaca¤›n› dile getirir.
Devrim parlamenter mücadeleyle
olacak ifl de¤ildir.

T‹P’den YÖN’e, Milli Demok-

ratik Devrimcili¤e kadar soldaki
mevcut e¤ilimler, oligarfliyi y›kma-
y› de¤il, parlamenter mücadele ve-
ya cuntac› yöntemlerle düzen içi de-
¤iflikliklerle yetinen bir çizginin
ötesine geçmemektedirler. Laf›zlar-
da devrimden sözetseler de, ne ör-
gütlenme olarak, ne stratejik olarak
onu gerçeklefltirmeye yönelik bir
mücadele yoktur. Devrim diye bir
hedefleri yoktur. 

THKP-C'nin ç›k›fl› iflte bu nokta-
da esas olarak, iikkttiiddaarr›› hheeddeefflleemmee--
ssii yan›yla önem tafl›r. 

“Do¤rudan oligarflinin iktidar›-
na yönelik bir mücadele 70'lerin
bafl›nda silahl› savaflla, özel olarak
da THKP-C nezdinde ç›kar ortaya.
Çünkü THKP-C halk iktidar›n› he-
defleyen bir partidir.... THKP-C’yi
tümünden farkl›laflt›ran halk iktida-
r› ve sosyalizm için seçti¤i yoldur.
THKP-C'nin iktidar hedefini tespit
etmesinin ötesinde sahip oldu¤u
stratejik çizgi de bu hedefi mümkün
k›labilecek bir çizgidir. Bu yol sos-
yalizmi ve halk iktidar›n› salt teorik
bir hedef olmaktan ç›kar›p pratik
bir hedef haline getirmifltir. Bu yol
sosyalizmi hedeflemenin düzene
karfl› aç›k bir savafl anlam›na geldi-
¤i bir yoldur. Bu yol Anadolu ‹htila-
linin yoludur.” (3)

THKP-C, parlamenter mücade-
leyi savunan düzeniçi solla, silahl›
mücadele yoluyla iktidar› almay›
hedefleyen devrimci solun ayr›flma
noktas›d›r. ‹ktidar hedefini mümkün
k›lacak tek yol, silahl› mücadeledir.
Bu anlamda “Türkiye devrimi aç›-
s›ndan iktidar hedefli bir mücadele-
nin bafllang›c› 70'lerin bafl›d›r.”  

BBiirr ssttrraatteejjii vvee ssttrraatteejjiiyyii 
hhaayyaattaa ggeeççiirreecceekk bbiirr
öörrggüütt ggeerreekklliiddiirr oonnllaarraa
50 y›ld›r düzenin çizdi¤i s›n›rlar-

da mücadele eden, bedel ödemekten
uzak duran sola karfl›n, militan bir
mücadele çizgisi savunan, ölmeye
ve öldürmeye haz›r bir sol ortaya
ç›km›flt›r art›k. Bu sürecin mimar›
Mahir Çayan'd›r. Bu süreç yo¤un
bir ideolojik mücadele ve birçok
kopuflla flekillenmifltir.

Zorlu ve
uzun bir
ideolojik
mücadele
verildi
Türkiye
devriminin 
yolunu
netlefl-
tirirken. 
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Mahir Çayan, MDD (Milli De-
mokratik Devrim) çizgisinden Mih-
ri Belli'nin sa¤c› görüfllerinden do-
lay› ayr›l›rken yazd›¤› “Ayd›nl›k
Sosyalist Dergi’ye Aç›k Mektup”ta
flöyle söylemektedir:

“Devrim yolu engebelidir, do-
lambaçl›d›r, sarpt›r. Baz›lar› düfler-
ler, gerilerde kal›rlar. Daha düne
kadar beraber omuz omuza yürüdü-
¤ümüz baz› arkadafllarla art›k bera-
ber de¤iliz. Onlar için daha fazla
duramay›z. Çünkü onlar tercihlerini
geriye do¤ru yapt›lar. Onlar batak-
l›¤› tercih ettiler. Ve maalesef nam-
lular›n› bize çevirdiler. Bu mücade-
le s›n›flar mücadelesidir. Burada el
titremesine, tereddüte ve karars›zl›-
¤a yer yoktur.” (4) 

“Ayd›nl›k Sosyalist Dergi’ye
Aç›k Mektup”, solun tarihsel metin-
lerinden biridir. Mahir burada,
MDD’cilerden ayr›l›¤›n nedenlerini
ortaya koyar. DDeevvrriimm aannllaayy››flfl››,, ççaa--
ll››flflmmaa ttaarrzz›› ve öörrggüütt aannllaayy››flfl›› konu-
sundaki düflüncelerini aç›klar. Yeni
bir devrimci çizgi ad›m ad›m flekil-
lenmektedir. 

Mahir'de devrim olgusu çok so-
mut bir flekilde formüle edilmifltir. 

“Marksist devrim anlay›fl›, sü-
rekli ve kesintisiz bir ihtilal sürecini
öngörmektedir. Devrim, halk›n dev-
rimci giriflimiyle afla¤›dan yukar›,
mevcut devlet cihaz›n›n parçalana-
rak, politik iktidar›n ele geçirilmesi
ve bu iktidar arac›l›¤›yla yukar›dan
afla¤›ya, daha ileri bir üretim düze-
ninin örgütlenmesidir. ” (5) 

T‹P parlamenterizmine, cuntac›
e¤ilimlere, MDD’cilerin flabloncu
anlay›fl›na karfl› ideolojik mücadele
sürdürülürken, san›lmas›n ki onlar
sadece iflin teorik boyutlar›yla u¤-
raflmaktad›rlar. Tam tersine, Mahir
ve yoldafllar›, hayat›n her alan›nda-
ki mücadeleyi de örgütleyenlerdir.
Mevcut örgütlenmelere önderlik
edenlerdir. ‹deolojik mücadelenin
ön cephesinde olduklar› gibi, boy-
kotlar›n, iflgallerin, yürüyüfllerin,
grevlerin, toprak iflgallerinin içinde,
önünde de onlar vard›r. Kendi de-
yimleriyle ““tteeoorriikk nneettlleeflflmmeeyyee ppaa--
rraalleell oollaarraakk pprraattii¤¤ee ddee mmüüddaahhaallee

eeddeerrlleerr””..

Netleflme, bir süre sonra büyük
ölçüde tamamlanm›flt›r. AAnnttii--eemm--
ppeerryyaalliisstt,, aannttii--oolliiggaarrflfliikk ddeevvrriimm
hedefi ve bu hedefe varmak için iz-
lenmesi gereken ““PPoolliittiikklleeflflmmiiflfl AAss--
kkeerrii SSaavvaaflfl SSttrraatteejjiissii””, devrimin
yolunun netleflmesi sürecinin büyük
ölçüde tamamland›¤›n›n ifadesiydi.
Ama bu yeterli de¤ildi. 

Tüm bu geliflmelerin ortaya ç›-
kard›¤› bir baflka sonuç, proletarya-
n›n ççeelliikk ççeekkiirrddee¤¤iinniinn,, yani parti-
nin yarat›lmas› gere¤i idi. Bir parti
örgütlenmesi olmadan, hedefe ulafl-
mak mümkün olmayacakt›r. 

O süreçte, ö¤renci gençli¤in mü-
cadelesini önderlik etti¤i gibi, grev-
lere, köylü mücadelelerine de ön-
derlik eden bir Dev-Genç örgütlen-
mesi vard›r. Dev-Genç, Türkiye so-
lu aç›s›ndan militan ve kitlesel bir
mücadeleyi örgütleyen ilk kitlesel
örgütlenme olmas›na ra¤men, özün-
de bir gençlik örgütlenmesidir. Böy-
le bir örgütlenmeyle devrim yap-
mak mümkün de¤ildir. Bir ppaarrttiiyyee
ihtiyaç vard›r.

MMaacceerraa ddee¤¤iill,, ttaarriihhsseell 
bbiirr mmiissyyoonndduu oonnllaarr››nnkkii
1969 bafllar›nda Mahir Çayan,

Yusuf Küpeli, Hüseyin Cevahir,
Münir Ramazan Aktolga, Ulafl Bar-
dakç›, Necmettin Giritlio¤lu ve di-
¤er baz› gençlik kadrolar›, iktidar
hedefine sahip illegal bir parti ör-
gütlenmesi konusunda fikir birli¤i-
ne var›rlar. 1969 y›l›, yo¤un bir pra-
ti¤in içinde bir bak›ma, bu düflünce-
yi hayata geçirmek için ad›mlar at-
t›klar› bir haz›rl›k dönemidir. 

1970 Aral›k’›nda önder kadrolar
Küçükesat'ta bir evde topland›lar.
Ülkemiz tarihine THKP-C olarak
geçecek olan,  tam ad›yla Türkiye
Halk Kurtulufl Partisi-Cephesi, iflte
burada kuruldu. 3 kiflilik bir Merkez
Komite, 11 kiflilik Geçici Genel Ko-
mite belirlendi. Art›k Türkiye halk-
lar›n›n Marksist-Leninist bir Partisi
ve onun önderli¤inde bir Cephesi
vard›. 

THKP-C böylece Türkiye devri-

minin silahl› mücadeleyi savunan
Marksist-Leninist partisi olarak,
devrim yapmak ve halk›n devrimci
iktidar›n› kurmak ve kesintisiz bir
flekilde sosyalizmi infla etmek için
yola ç›kt›. 

Mahir Çayan ve yoldafllar›, ne
erken devrim hayalleriyle ne de ma-
cerac›l›k olsun diye silahl› mücade-
leye at›lmam›fllard›. Hangi koflullar
alt›nda bir silahl› mücadele bafllat-
t›klar›n› çok iyi bilmektedirler. ‹hti-
lalin Yolu isimli bildiride bunu flöy-
le anlat›rlar:

“fiu anda iktidar mücadelesi ya-
pan partimiz iktidar› alabilecek
güçte ve aflamada de¤ildir. Ancak
düzenli ordular savafl› aflamas›nda,
bütün yurt çap›nda yönetimi ele ge-
çirmeden söz etmek mümkündür. Ve
biz, bugün bu aflamay› yaflad›¤›m›z›
asla iddia etmiyoruz. Biz sadece,
halk›m›z›n ihtilalci savafl›n›n bu
AfiAMAYA GELEB‹LMES‹ ‹Ç‹N
gerilla savafl›n›n flart oldu¤unu id-
dia ediyor ve bu amaçla dövüflüyo-
ruz.”

Gerek oligarfli cephesinden, ge-
rekse de revizyonist-reformist cep-
heden onlara yönelik “anarflist, ma-
cerac›” türünden çok suçlamalar ya-
p›ld›. Oysa onlar, halklar›n kurtulu-
flu, vatan›n ba¤›ms›zl›¤› için çok bü-
yük bir misyon üstlenmifllerdi. O
misyonu yerine getirmek için de
kendilerini e¤itmifller, donatm›fllar,
bu birikimle, devrimin stratejisini
çizmifller, bu strateji ›fl›¤›nda savafla
giriflmifller ve bütün bunlara ek ola-
rak da kendi canlar›n› da ortaya
koymufllard›. 

Hangi macerac› yapabilirdi bun-
lar›? Ve hangi macerac›n›n kurdu¤u
örgütün tüzü¤ünde flöyle yazard›:

“THKP-C'nin bafll›ca amac›
ddüünnyyaaddaa iinnssaann››nn iinnssaann ttaarraaff››nnddaann
ssöömmüürrüüllmmeeddii¤¤ii, her çeflit bask› ve
sömürünün kalkt›¤› bir toplumsal
düzenin kurulmas›d›r. ”

- Devam edecek- 
(1) Devrimci Sol, 7. say›)
(2) (Devrimci Sol, özel say›: 9)
(3) (Devrimci Sol, 9. say›)
(4) (Bütün Yaz›lar, syf. 239, Boran Ya-

y›nlar›)
(5) (Bütün Yaz›lar, syf. 292)
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Ülkemiz solunun birlik konu-
sundaki yaklafl›mlar› ve gelenekleri
nedeniyledir ki, birlik, büyük eemmeekk
vvee ssaabb››rr gerektiren bir konu duru-
mundad›r. Bu gerçe¤e s›k s›k vurgu
yapan Day›, kendisi de bu eme¤i hiç
esirgemiyor, bu sabr› fazlas›yla gös-
teriyordu. 

Birlik hem sol kitleler içinde
güçlü bir özlem ve istek, hem müca-
delenin ortaya ç›kard›¤› önemli bir
ihtiyaçt›. Bu nedenle, ülkemiz so-
lunda birlikten çok fazla söz edil-
mektedir. Fakat; içeri¤e iliflkin iki
sorun neredeyse sürekli olarak bir
engel durumundad›r. 

BBiirriinncciissii,, birli¤in amac›n›, he-
defini ortaya koymakt›r: “Birlik,
bloklaflma, cephe sözlerini s›kça
duyuyoruz. Hedef ne, kim için soru-
lar›na hala doyurucu cevaplar ve-
rilmedi¤inde...” ne için ve nas›l bir
araya gelinece¤i de bofllukta b›ra-
k›lm›fl olmaktad›r. 

‹‹kkiinncciissii;; birliklerin belli politik
dayatmalarla gerçeklefltirilmek is-
tenmesidir ki, Day› bu dayatmalar-
dan birini flöyle ifade eder:

“Devrimci demokrat birliklerin
temel ölçüsü, sseeççiimmlleerree kkaatt››ll››pp,,
mmeecclliissee ggiirrmmee veya oligarfliyle ‘‘bbaa--
rr››flfl’’ sa¤lama düflünceleri olamaz.
Birlikler, yasal, yasad›fl›, silahl› ve
silahs›z her noktada gelifltirilebilir.
Meflrulu¤un k›stas› ne meclis, ne de
yasall›kt›r. Devrimci birlikler, düzen-
le uzlaflmay› de¤il, çat›flmay› ve halk
hareketini daha da yükseltmeyi he-
defler. ... Birlik için temel ölçü, bar›fl

ve burjuva demokrasisi
de¤il, devrim olmal›d›r.
Bugünkü ihtiyaç, genelde
Devrimci Halk Cephesi,
özelde ise devrimci de-
mokrat veya anti-emper-
yalist, anti-faflist, birlik-
blok veya Cephedir.” (Zy.

Kurtulufl, Say›: 25, 30 Aral›k 1995)

As›l eengel nne?
Day›, yukar›daki sözlerin deva-

m›nda birliklerin oluflumuna dair
flunu söyüyor: “Küçük hesaplar-
dan, dar düflüncelerden ç›k›l›p TTüürr--
kkiiyyee hhaallkkllaarr››nn››nn çç››kkaarrllaarr›› eessaass
aall››nndd››¤¤››nnddaa bunlar›n hayata geç-
memesi için hiçbir neden yoktur...”

Birliklerin önündeki engeller
kuflkusuz say›lamayacak kadar çok-
tur. Day› bu noktada varolan sorun-
lar› küçümsüyor de¤ildir. Ama be-
lirtti¤i bir nokta çok önemlidir:
“TTüürrkkiiyyee hhaallkkllaarr››nn››nn çç››kkaarrllaarr›› eessaass
aall››nndd››¤¤››nnddaa......””

Mesela bir yerde birli¤in önün-
deki engelleri s›ralarken flunlar› be-
lirtiyor: “Halk›n birleflik örgütlen-
melerini yaratmak ve her düzeyde
düflman›n karfl›s›na ç›k›p, planlar›n›
bozmak ve büyüyerek, güçlenerek
düflman›n üstüne yürümenin ve onu
alafla¤› etmenin önünde tek engel
sudan gerekçelerle yap›lan karfl› ko-
yufllard›r. Bunun temelinde ggrruupp--
ççuulluukk,, rreekkaabbeettççiilliikk,, hhaallkk vvee ddeevv--
rriimm ggeerrççee¤¤iinnee iinnaannççss››zzll››kk vard›r.
Mülkiyet tutkusu vard›r.” (Zy. Kur-
tulufl, Say›: 44, 11 May›s 1996)

Fakat, sorunlar ne kadar çok
olursa olsun, engellerin afl›lmas› da
bir o kadar yal›nd›r. Day›, solu bu
noktaya yönlendirmeye çal›flm›flt›r.
Solda, birlik konusunda sadece ken-
di d›fl›ndakileri suçlayan yaklafl›ma
da itibar etmemifl, herkesin bu ko-

nudaki sorumluluklar›na dikkat
çekmifltir:

“Do¤al ki, uzun y›llara yay›lan
bu süreç çeflitli güvensizlikleri bes-
lemifl, yarg›lar oluflturmufltur. Bü-
tün bu olumsuzluklar› y›kmak ve
düflmana karfl› birlikte olman›n ko-
flullar›n› haz›rlamak herkesin göre-
vidir. Sadece birilerini suçlayarak
ileri bir noktaya var›lamaz, sorun
çözülemez. Herkes, geçmifle bugün
birlikte olmak gerekti¤i inanc›yla
bakarsa, gerek kendisini, gerekse
baflkalar›n› daha farkl› görecek, flu
veya bu nedenle oluflan olumsuz
yarg›lar, subjektif tutumlar görüle-
bilecektir. Daha büyük bir savafl›n,
birlikte mücadelenin önündeki en-
gel düflman de¤il, bbiizziizzddiirr.. ‹steyerek
ve istemeyerek yarat›lan olumsuz
kültürdür. Bu kültürle savafl›lma-
dan, en az›ndan birlikte mücadele-
nin zorunlulu¤u siyasi yap›lar›n ta-
raftarlar›na kavrat›lmadan olumlu
sonuçlar almak çok kolay olmaya-
cakt›r.” (Zy. Kurtulufl, Say›: 51, 29
Haziran 1996)

Engel biziz! 
Day›, sorunu son derece net or-

taya koyuyor. Bu engeli aflmak için
de kuflkusuz bir muhasebe flartt›r:
“Do¤ru devrimci birlik çizgisi her
örgütün kendini daha iyi gördü¤ü,
oligarfliye büyük darbeler vurdu¤u
koflullar› yaratacakt›r. Ama bu çiz-
giye gelinmez, geçmifl yanl›fl politi-
kalarda ›srar edilirse büyümenin
yerini küçülme, hizipler, ayr›flmalar
alacakt›r. Olumsuz birlik deneyleri
çokça yaflanm›flt›r. Devrim iddias›n-
da olan herkes bütün bunlar› yeni-
den düflünmek zorundad›r.” (Dev-
rimci Sol, Say›: 12, Ocak 1999)

Grupçuluk, rekabetçilik, ben-
merkezcilik, sorunlar bu flekilde ç›-
k›yor karfl›m›za. Ama bunlar asl›n-
da, devrim iddias›nda, halka karfl›

Day› Ve
Birlik -2

Önderimizin

Ö¤rettikleri

““DDeevvrriimmccii ssaaffll››¤¤››mm››zz vvee ddüürrüüssttllüü¤¤üümmüüzzüü
kkoorruuyyaarraakk ddeevvrriimmccii ggüüççlleerriinn bbiirrllii¤¤iinniinn 

ssaa¤¤llaannmmaass››,, ddeevvrriimmccii cceepphheenniinn iinnflflaass›› üüzzeerriinnee
dduurrmmaayyaa ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iizz.. AAmmaa bbuu,, hhiiççbbiirr
zzaammaann bbaaflflkkaallaarr››nn››nn ggrruupp çç››kkaarrllaarr››nnaa ggöörree 

flfleekkiilllleennmmeeyyeecceekk,, TTüürrkkiiyyee ddeevvrriimmiinniinn 
çç››kkaarrllaarr››nn›› eessaass aallaaccaakktt››rr..””
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sorumlulukta zay›flama oldu¤u nok-
tada öne ç›kan davran›fl biçimleridir.
Bir baflka yerde temele “vatan ve
halk sevgisini” koyarak flöyle der:

“her renkten solun... çeflitli za-
manlarda... gündeme getirdikleri
sol güçlerin birli¤i ve flaflaal› prog-
ramlarla ilan edilmifl cephe ça¤r›-
lar›, adlar›n› bile duyuramadan yok
olmufllard›r. Bu bir oyundur. Bu
oyunu yeniden oynamak isteyenler,
ayn› sonu yaflamaya mahkumdurlar.
DDeevvrriimmccii ssaavvaaflfl››nn ss››ccaakkll››¤¤››nn›› ve
karfl›-devrimin yapt›klar›n› hheerrflflee--
yyiiyyllee hhiisssseeddeennlleerr,, vvaattaann vvee hhaallkk
sseevvggiissiiyyllee ddoolluu oollaannllaarr,, hayaller
peflinde koflmadan gerçekleflebilir
olan›, yap›lmas› gerekeni gündeme
sokmak ve bunun üzerinde ›srarla
durup takipçisi olmak zorundad›r-
lar.” (Eok. Kurtulufl, Say›: 17, 3
Haziran 1995)

Burada flunu da eklemek gerekir
ki; Day›’n›n birlik ufku, sadece so-
lun belli kesimlerini birlefltirmekle
s›n›rl› de¤ildir. Solun tüm kesimle-
rini kapsad›¤› gibi, daha da ötesini
hedef gösterir: “Devrimcileri düfl-
man görmeyen... herkesi, mücadele-
ye katabilmek ve de¤erlendirebil-
mek anlay›fl›n› benimsemeliyiz.
Hatta, bugün çeflitli faflist gruplar-
la, islamc› kesimler aras›ndaki çe-
liflkileri iyi de¤erlendirip, emperya-
lizme ve düzene karfl› oldu¤unu söy-
leyen gruplar›, bu iddialar›nda ne
kadar samimi olup olmad›klar›n›
ortaya ç›kartarak, mücadeleye kat-
man›n yollar›n› aramal›y›z.” (Zy.
Kurtulufl, Say›: 17, 4 Kas›m 1995)

Devrimciler cephesinin veya de-
mokratik güçlerin birli¤inin veya
daha genifl birlikteliklerden hangisi-
nin öne ç›kaca¤›, öncelikli olaca¤›
yaflan›lan döneme göre de¤iflebilir
belki, ama bu noktada düzenle çe-
liflkisi olan tüm kesimleri birlefltir-
me bak›fl aç›s› hep olmal›d›r. Mese-
le “hhaallkk›› bbiirrlleeflflttiirrmmeekk”tir ki, Day›,
birlik sorununun bu özünü hat›rlat-
m›flt›r sürekli.

“Birli¤in gereklili¤i düflüncesini
genifl halk y›¤›nlar›na mal etmeliyiz.
... Oportünist, reformist, radikal,
pasif demeden en genifl halk kitlele-

rinin birli¤ini esas ala-
rak herkesle ortak nok-
talar yakalanabilece-
¤ini ihmal etmeden,
bütün muhalif kesimle-
rin gücünü tek bir merkezde, tek bir
hedefte birlefltirip yönlendirmeyi
baflarabilmeliyiz.” (Hi. Kurtulufl,
Say›: 6, 16 Kas›m 1996)

Birlikte aamaç vve öölçü: 
Düflman kkarfl›s›nda 
daha ggüçlü oolmak
Bu sorumluluk ve buna ba¤l›

olarak kendine, ideolojisine güven
birlik konusunda kilit bir öneme sa-
hiptir. Solda birlik söz konusu oldu-
¤unda s›k s›k ideal bir birlik örne¤i
olarak ““EEsskkii DDeevv--GGeennçç”” örne¤i ve-
rilir, eski Dev-Genç’te solun her ke-
siminin bir arada oldu¤una vurgu
yap›l›r. Peki bu birliktelik nnaass››ll bboo--
zzuulldduu?? Bunu pek tart›flmaz sol. So-
runun cevab›, kendine ve ideolojisi-
ne güvendedir yine. Day›, 12 Eylül
öncesi demokratik kitle örgütlerin-
de yaflanan ve birlikleri zorlaflt›ran
bu ayr›flmay› flöyle anlatmaktayd›:

“Kendine güvensiz, ideolojik
mücadele ve pratikten korkan opor-
tünizm ve tasfiyeciler, koparabildik-
leri insanlarla demokratik kitle ör-
gütlerinden ayr›l›p, kendi tekkeleri-
ni kurmaya yöneldiler. Kitle örgüt-
lerinde emperyalizme, faflizme karfl›
birlik temelinde yürütülen mücade-
lede kendilerine güvensizdiler. Bu
nedenle, kaybettikleri, ço¤unluk
sa¤layamad›klar› her zeminden sü-
ratle kaçt›lar. ” (Kongre Raporu)

Bu yaklafl›m ve pratik, elbette 12
Eylül öncesiyle s›n›rl› kalmam›flt›.
Mesela, 12 Eylül sonras›nda dev-
rimci hareketin, ortak bir tutsak ai-
leleri örgütlenmesi oluflturulmas›
önerisine cevap bile vermeyen
oportünist ve reformist sol, ayn›
muhtevada baflka bir “birlik” örgüt-
lemeye giriflmiflti. Day›, Kongre
Raporu’nda bu süreci anlat›rken
flunlar› belirtiyordu: 

“Üstelik birbirlerine Maocu
Bozkurt, Goflist, Rus ufla¤›, karfl›-
devrimci-ihbarc› diyen herkes, bir-

birlerine tek bir kelime özelefltiri
yapmadan büyük bir ‘olgunlukla’
birleflmifllerdi. Ölüm Orucu gibi bir
eylemi birlikte gö¤üsledi¤imiz, tut-
saklar›n ve ailelerin dayan›flma ör-
ne¤ini gösterdi¤imiz T‹KB dahi,
kendi gelece¤ini bizimle ittifakta
görmemifl olacak ki, onlar da bu
saflara kat›lmakta gecikmediler.”

Burada mesele nedir? Güçlü bir
tutsak aileleri hareketi yaratmak m›,
yoksa baflka fleyler mi? “Baflka fley-
ler” öne geçince, parçalanma, bir
araya gelememe kaç›n›lmaz sonuç
oluyor. Oysa amaç ““ddüüflflmmaann kkaarrflfl››--
ss››nnddaa ddaahhaa ggüüççllüü oollmmaakk”” fleklinde
net olsa, pratik de farkl› geliflecektir.

“Bir demokratik kurulufl düzen
s›n›rlar› içerisindeki mücadeleyi afl-
mak istemeyebilir. Anlafl›labilir. Bu
s›n›rlar içerisinde dahi devrimci de-
mokratik güçlerin birlikteli¤i, so-
runlar›n tart›fl›lmas›, çözümler bu-
lunmas›, tepkilerin nas›l gösterile-
ce¤i, haklar›n nas›l al›naca¤› vb.
konular›n›n tart›fl›ld›¤› zeminlerin
yarat›lmas› çok zor de¤ildir. ÇÇaabbaa--
llaarr››mm››zz››,, ddüüflflüünncceelleerriimmiizzii,, ddüüflflmmaann
kkaarrflfl››ss››nnaa ddaahhaa ggüüççllüü çç››kkmmaakk ve
oligarfliyi yaflad›¤› bu derin krizden
ç›kamaz hale getirmek için yo¤un-
laflt›r›rsak çözülmeyecek hiçbir so-
run olamaz.” (ZY. Kurtulufl, Say›:
32, 17 fiubat 1996)

Evet, Day› bu ölçüyü koyuyor.
Bu ölçüye ba¤l›l›k, devrimci, de-
mokrat, ilerici tüm kesimleri bir
araya getirebilece¤i gibi, demokra-
tik kitle örgütlerinde de “eski Dev-
Genç gibi” örgütlenmeler yaratmak
da mümkün hale gelir. Ama mevcut
anlay›fllar ve zaaflar sürdü¤ü müd-
detçe, bundan sözetmek bofl bir nos-
taljiden baflka bir fley de¤ildir.

Düflman karfl›s›na birlikte ç›k-
mak konusunda, 1996’daki bir yaz›-
s›nda flu tespiti yap›yordu Day›:

“ Burjuvazinin ‘sald›r, güçten
düflür, yok et ve sistemi koru’ takti¤i
karfl›s›nda devrimci, sol güçlerin

““DDaahhaa bbüüyyüükk bbiirr ssaavvaaflfl››nn,, bbiirrlliikkttee
mmüüccaaddeelleenniinn öönnüünnddeekkii eennggeell ddüüflflmmaann ddee¤¤iill,,

bbiizziizzddiirr...... BBuu kküüllttüürrllee ssaavvaaflfl››llmmaaddaann oolluummlluu ssoo--
nnuuççllaarr aallmmaakk ççookk kkoollaayy oollmmaayyaaccaakktt››rr..””
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birlikte mücadelesini ortaya ç›kar-
tacak ve burjuvazinin bu taktikleri-
ni bozacak, sonuç alacak, halk kit-
lelerinin mücadelesini gelifltirecek
ortak bir takti¤i yoktur. ... hemen
herkes kendi gündemini olufltur-
makta ve eeggeemmeennlleerr kkaarrflfl››ss››nnaa yyaall--
nn››zz bbaaflfl››nnaa çç››kkmmaakkttaadd››rr.. Bu düflma-
n›n iflini kolaylaflt›rmakta ve ona
çok genifl manevra alan› sa¤lamak-
tad›r.” (Zy. Kurtulufl, Say›: 35, 9
Mart 1996)

Bugün de solun durumunun çok
farkl› oldu¤u söylenemez. Hali ha-
z›rda mevcut olan çok çeflitli birlik
platformlar›na ra¤men, varolanlar
bu tabloyu de¤ifltirebilecek güçte,
kapasitede ve muhtevada de¤ildir. 

Day›’da bbirlik vve ddostluk
Sol güçler aras›nda her zaman

belli programlara, tüzüklere daya-
nan birlikler olmayabilir. Ama dost-
luk öyle bir fley de¤ildir. O, öözzeell bbiirr
aannllaaflflmmaa yyaappmmaa ggeerree¤¤ii oollmmaakkss››zz››nn
her zaman varolmas› gerekendir.
Day› sol aras›ndaki iliflkilerde buna
her zaman önem ve de¤er veren bir
yaklafl›mda olmufltur. fiu veya bu
nedenle zor durumda olan siyasi ha-
reketlere güç ölçüsünde destekte
bulunulmufl, devrimci hareketin zor
dönemlerinde gösterilen en küçük
bir dayan›flma, destek, hiç unutul-
mam›flt›r. 

fiu bir gerçek ki, dostlu¤un ge-
reklerini yerine getirmeyenlerin,
güçlü, sa¤lam birlikler yapmalar› da
zordur. Day›, dostluktan söz eder-
ken bunu sadece bir “niyet” mesele-
si olarak de¤il, s›n›fsal temeliyle ele
al›yordu elbette. fiöyle diyordu me-
sela:

“Siyasi bir yap›, emperyalizme
ve faflizme karfl› savaflan, hatta mu-
halif olan yap›lar›n izledi¤i yolu,

taktikleri be¤enmeyebilir, yanl›fl bu-
labilir. Hatta, anarflist, terörist ola-
rak da de¤erlendirebilir. Ama bu ör-
güt ve gruplar emperyalizme ve fa-
flizme karfl› konumlar›n› sürdürüp
savaflmaya devam ettikçe, ddoosstt ssaaff--
llaarr››nnddaadd››rrllaarr.. DDoossttlluukk, özenli bir
iliflki, özellikle de düflman karfl›s›n-
da birliktelik demektir. Bunun d›fl›-
na ç›kanlar, düzenin yan›nda saf
tutmufllar demektir.” (Eok. Kurtu-
lufl, Say›: 20, 24 Haziran 1995)

Bu dostluk tan›m›, solun bugün
de hiç akl›ndan ç›karmamas› gere-
ken bir tan›md›r. Çünkü ülkemiz so-
lu, bu anlay›fl›n tahrip olmas›n›n be-
delini çok a¤›r ödedi ve ödüyor da. 

“Dostluk ve dayan›flma anlay›fl›,
12 Eylül öncesinden itibaren gide-
rek yok olmaya bafllad›. Bunun yeri-
ni, at›lan her ad›m›n birbirini tasfi-
ye etme, birbirine üstünlük sa¤lama
ald›. Niyet bu olunca, birlikte olma-
n›n ve dost olman›n koflullar›n› ha-
z›rlaman›n ve buna uygun davran-
man›n tersine, görünüflte dostluk la-
f›zlar›n› bolca ederek özde ise, düfl-
manl›k tohumlar›n› ekerek, birlikte
olmamak için ne gerekiyorsa yap›l-
d›.” (Zy. Kurtulufl, Say›: 3, 29 Tem-
muz 1995)

Bu tahribat›n sonuçlar› biliniyor:

“ Kavgalar, hakaretler, silahl›
çat›flmalar gösteri ve yürüyüflleri
provoke etmeler ve nihayetinde yüz-
lerle ifade edilen devrimci ve yurt-
sever yaflam›n› kaybetti.”

Bunlar, birlik sözünün en fazla
edildi¤i ortada bir çok birlik ve cep-
he önerisinin edildi¤i bir zamanda
oluyordu üstelik. Bu tablo ve tablo-
yu yaratan anlay›fl, solun s›rt›nda
çok büyük bir kamburdur. Çünkü,
Day›’n›n da dedi¤i gibi, “Bu cina-
yetlerin, çat›flmalar›n, çirkinliklerin
sahipleri ... ne kendi insanlar›na, ne

sola, ne de halka özelefltiri
yapmad›lar. Bazen, çok zo-
runlu olduklar›nda sat›r
aralar›nda birkaç özelefltirel
kelimeyle geçifltirdiler. (...)
Görünüflte art›k, devrimci ve
yurtseverler, devrimciler
eliyle öldürülmüyordu. Ama
kkaaffaa yyaapp››ss›› aayynneenn dduurruuyyoorr

sadece ortaya ç›kaca¤› koflullar›
bekliyordu.” (Zy. Kurtulufl, Say›: 3,
29 Temmuz 1995)

Day› bu sat›rlar› 1995’te yazm›fl-
t›. Nitekim, Day›’n›n son cümlede
vurgulad›¤› gerçek, sonraki y›llarda
tekrar tekrar kan›tland›. “Sol içi flid-
det”in olumsuzluklar› tekrar yaflat›l-
d› sola. 

Day›’n›nki bir kehanet miydi, el-
bette hay›r. Bu, solun durumunu,
anlay›fllar›n› do¤ru tahlil edebilme-
nin sonucu ortaya ç›kan bir öngö-
rüydü. Dostluk ve düflmanl›k ölçü-
lerinde bir ‘‘kkaayymmaa’’,, ‘‘ssaappmmaa’’ vard›. 

“Dostluklar ve düflmanl›klarda
ööllççüü,, kkeennddii çç››kkaarrllaarr››nnaa hhiizzmmeett eeddiipp
eettmmeemmeessiiddiirr.. ‹flte ölçü, kendi örgüt
ç›kar› olunca ve herfley bu temelde
düflünülüp buna uygun politikalar
ve taktikler çizildi¤inde ve de her ör-
güt, grup ayn› anlay›flla hareket etti-
¤inde, iiççiinnddeenn çç››kk››llmmaazz bbiirr kkaarrggaaflflaa,,
rekabet, subjektivizm ve nihayetinde
çat›flma, flu veya bu flekilde birbirini
tasfiye etme faaliyeti kaç›n›lmaz ha-
le gelir. Geçmifl, bu durumun çok
çarp›c› ve ac› örnekleriyle doludur.
Kimileri, hala ayn› kafada...” (ZY.
Kurtulufl, Say›: 3, 29 Temmuz 1995)

Sol içi kavga, çat›flma ortam›n›
do¤uran etkenler asl›nda s›r de¤il-
dir. Her zaman ajanl›k, provokatör-
lük aramaya da gerek yoktur. Al›n
mesela: “Reklamc›d›r. Örgüt ad›n›n
propagandas› için hemen herfleyi
yapar. Bu noktada dostluk, ittifak-
lar, eylem ve güçbirlikleri, devrimin
ç›karlar› onu hiç ilgilendirmez.
Komplekslidir, k›skançt›r. Bunun
için rekabette mant›k s›n›rlar›n›
zorlayacak kadar pervas›z hareket
eder.” (Zy. Kurtulufl, Say›: 3, 29
Temmuz 1995)

‹flte çat›flma ortam›. Bu pervas›z-
l›k, rahatl›kla çat›flmalara yol açabi-
lir. Elbette sorunun temelinde bir
çok ideolojik, politik nedenler de
vard›r ve belirtildi¤i gibi, bu neden-
ler bir kambura dönüflmüfltür. 

‹flte bu nedenle Day›, bir yandan
devrimci hareketi sol içi fliddetin d›-
fl›nda tutarken, bir yandan da sol içi
fliddetin önlenmesi konusunda sü-
rekli bir çaba içinde olmufltur. 

““MMüüccaaddeellee iiççiinn,, bbiirrllii¤¤iinn tteekk yyooll
oolldduu¤¤uunnuu ssööyylleeyyeennlleerrddeenn ddee¤¤iilliizz..

AAmmaa bbiirrllii¤¤iinn ddaahhaa bbüüyyüükk bbiirr ggüüçç oolldduu--
¤¤uunnuu ddaa kkiimmssee iinnkkaarr eeddeemmeezz..”” ””
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Sol içi fliddetin sorgulanmas›,
mahkum edilmesi do¤rultusunda
sola yap›lan bir çok ça¤r›, bizzat
Day› taraf›ndan flekillendirilmifltir. 

1990’daki ““SSooll iiççii cciinnaayyeettlleerrii
ssoorrgguullaayyaall››mm,, ddoo¤¤aabbiilleecceekk oolluumm--
ssuuzzlluukkllaarr›› vvee yyeennii ööllüümmlleerrii eennggeell--
lleeyyeelliimm”” ça¤r›s›ndan yine o y›l Sa¤-
malc›lar Hapishanesi’nde düzenle-
nen “sol içi iliflkiler/çat›flmalar ko-
nulu toplant›”ya kadar bu do¤rultu-
daki tüm çabalar onun imzas›n› ta-
fl›r. Keza, son olarak uzun süren tar-
t›flmalar sonucunda 2005 Ekim’inde
““DDeevvrriimmccii vvee DDeemmookkrraattiikk YYaapp››llaarr
AArraass››nnddaa DDiiyyaalloogg vvee ÇÇöözzüümm PPllaatt--
ffoorrmmuu””nun oluflturulmas›nda Da-
y›’n›n do¤rudan eme¤i, çabas› çok-
tur. Platformun oluflumuyla sonuç-
lanan tart›flmalar sürecini, büyük bir
heyecanla, kararl›l›kla ve sab›rla iz-
lemifl, bu sürecin olumlu sonuçlan-
mas› için büyük çaba sarfetmifltir. 

Birlik vve iiktidar bilinci
“Bak›n” der Day› s›k s›k, “burju-

vazinin s›n›fsal bilincine, kinine ba-
k›n”. Solun ““eenn aazz bbuurrjjuuvvaazzii kkaa--
ddaarr”” s›n›f bilinciyle davranmas› du-
rumunda, bir çok sorunun çözümü
daha kolay ve mümkün olacakt›r. 

“Oligarflinin hemen her kesimi
devrimcilere ve halka karfl› birlikte
bir savafl sürdürürken, devrimcile-
rin s›n›rl› düzeyde de olsa oligarfli-
nin karfl›s›na birlikte ç›kamamas›
oligarfliden daha geri bir kültürü
tafl›d›klar›n› gösterir.” (Zy. Kurtu-
lufl, Say›: 32, 17 fiubat 1996)

Geri kültür dedi¤i, s›k s›k sözü-
nü etti¤i s›n›fsall›k meselesidir.
Çünkü gerilik, ss››nn››ffssaallll››kkttaann uuzzaakk--
llaaflfl››llaann noktada ortaya ç›kar. 

Söz konusu kültür, hemen her
alanda ve s›k s›k karfl›m›za ç›kmak-
tad›r. Birlik konusundaki devrimci
politikan›n bir parças›, bbuu kküüllttüürrllee
ssaavvaaflflmmaakktt››rr:: “Propagandif sözle-
rin hiçbir önemi olmad›¤› aç›¤a ç›k-
m›flt›r. Biz bafltan beri solda birlik
konusunda varolan olumsuz bir kül-
türden sözedip bu konuda mücadele
verilmesi gerekti¤ini belirttik. Olum-
suz kültür yani grupçuluk, faydac›-

l›k, ilkesizlik ve ciddi-
yetsizlik eskisinden çok
daha katmerli bir flekil-
de karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. Bu kültürle savafl›l-
mad›¤›, bu kültür varl›-
¤›n› korudu¤u sürece devrimci ide-
oloji ve ahlaktaki yozlaflma derinle-
flerek devam edecek, solda kal›c› bir
birlik geliflmeyecektir.” (Devrimci
Sol, Say›: 9, Kas›m 1997)

S›n›fsal bakmak, iktidar iddias›
ve perspektifiyle bakmakt›r. Bugün
halk, solun bölünmüfllü¤üne, parça-
lanm›fll›¤›na tepkilidir. Sol içi flid-
detten gelen mirasla bu bir güven-
sizli¤e de dönüflebilmektedir ve sol
bu noktada halka kendini kan›tla-
mak zorundad›r. Bu zorunlulu¤a s›k
s›k dikkat çekmifltir Day›:

“Halk kitlelerine, devrimcilerin,
birbiriyle rekabet eden, reklam için
didiflen güçler olmad›¤›n›, tersine
dostlar›n› her koflulda destekleye-
rek, yanl›fl olanlar› ise, uygun ze-
minlerde elefltirerek göstermeliyiz.
Bizim, basit reklamc›l›¤a ihtiyac›-
m›z yoktur, her vesileyle kavga ç›-
kartma ve birli¤i parçalama pahas›-
na, reklam peflinde olanlar, ddeevvrriimm--
ccii iikkttiiddaarr bbiilliinncciinnddeenn uzakt›rlar. Bu
nedenledir ki, solun küçümseneme-
yecek bir kesimi dostlu¤un içeri¤ini
boflaltm›fl, eylem ve güç birlikleri-
nin önünü t›kam›fl, birbirlerinin aç›-
¤›n› yakalay›p teflhir etmek için f›r-
sat kollayan tav›rlar içerisine gir-
mifllerdir.” (Zy. Kurtulufl, Say›: 3,
29 Temmuz 1995)

‹deal, flaflaal› ham hayaller pe-
flinde koflmadan yapmam›z gere-
kenler ve yapabileceklerimiz belli-
dir. Day›’n›n 1997’deki önerisi, çiz-
di¤i çerçeve, demokratik güçlerin
birli¤i aç›s›ndan bugün de halen ge-
çerlili¤ini koruyor: “Demokratik
bütün güçleri birlefltirmek ve bu
mücadele içerisinde örgütlülükler
yaratmak kaç›n›lmaz bir görevdir.
Bu tür bir mücadele ve örgütlenme
hiç kimsenin “ben yap›yorum ar-
kamdan gelin” demesiyle baflar›la-
maz. Sorun bbüüttüünn ddeemmookkrraattiikk ggüüçç--
lleerriinn s›n›rl› da olsa bbiirr pprrooggrraamm eett--
rraaff››nnddaa bbiirrlleeflflttiirriillmmeessii vvee öörrggüüttlleenn--

mmeessii kapsam›nda ele al›nmad›kça,
ortak noktalarda buluflmad›kça
halk güçlerinin yeniden ve yeniden
parçalanmas› zor olmayacakt›r. ”
(Hi. Kurtulufl, Say›:14, 18 Ocak
1997)

Day›, devrimci hareketin önderi
olarak politika üretti¤i süre boyun-
ca, sola onlarca kez birlik önerisin-
de bulunmufl, bunlar›n ço¤unda
olumsuz cevaplarla, pek az›nda ise
olumlu cevaplarla karfl›laflm›flt›r.
Ama bu konuda en küçük bir b›k-
k›nl›k, y›lg›nl›k, umutsuzluk göster-
memifltir. “Sol iddias›nda olan, dü-
zene karfl› olan ve faflist iktidar›n y›-
k›lmas›ndan yana olan herkesin bir-
likte yapabilecekleri ve anlaflabile-
cekleri ortak noktalar oldu¤una
inan›yoruz.” (Zy. Kurtulufl, Say›:
44, 11 May›s 1996) sözleriyle dile
getirdi¤i bak›fl aç›s›ndan hiç sapma-
m›flt›r. Solun olumsuzluklar›n›n en
uç noktalara vard›¤› zamanlarda bi-
le, o solun birlikler kurabilece¤ine,
kurmas› için çaba sarfetmeye de-
vam edilmesi gerekti¤ine inand›.
Çünkü Day›, bu noktada, solun du-
rumundan öte, kendine, örgütüne ve
halka güveniyordu. 

Sonuç olarak Day›’n›n flu sözle-
rini aktararak bitirelim “birlik” bö-
lümümüzü: “Bugün halklar›n ihti-
yac›, devrimci güçlerin birbirlerini
olumsuzlukla flartland›rmak de¤il,
oolluummlluulluu¤¤uu,, bbiirrlliikktteellii¤¤ii,, ddoossttlluu¤¤uu
gelifltirmektir. Do¤al ki, farkl› dü-
flünceler, farkl› örgütlenmeleri ve
farkl› prati¤i yaratacakt›r. Önemli
olan farkl›l›klar› ön plana ç›kart-
madan ortak noktalar› esas alarak
birlikteli¤in, ortak mücadelenin
ad›mlar›n› atmakt›r. Bunu baflara-
mayanlar olumsuzlu¤u körükleye-
rek, birlikteli¤i provoke ederek oli-
garflinin böl, yönet, güçten düflür
politikas›na hizmet etmekten, düfl-
man› sevindirmekten baflka hiç bir
sonuç yaratamazlar. ” (Devrimci
Sol, Say›: 8, Temmuz 1996)

Sol ggüçlerin vve hhalk kkitlelerinin bbirlikte
mücadelesinin kkarar mekanizmalar›n›n 

yarat›lmas› kkaç›n›lmaz ggörevdir. BBu ggörevden
kaçanlar, hhalk kkitlelerini ddüflman kkarfl›s›nda 

güçsüz bb›rakmak iisteyenlerdir, bbasit hhesaplar
peflinde oolanlard›r. 
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Ka-
z › l a n
k u y u -
lar, bi-
ze ka-

y›plar›m›z› verecek mi? Yüzlerce-
sinden kaç›n›? Daha önemlisi bize
gerçekleri verecek mi? Görece¤iz.
Birkaç kuyunun aç›lmas›na paralel
olarak bas›nda, televizyonlarda ka-
y›plardan söz edilmeye baflland›.
Oysa y›llard›r hayk›r›yordu kay›p
analar›. Y›llard›r yaz›p çiziyor, lis-
teler yay›nl›yorduk. Ama tecrübele-
rimizle biliyoruz. Kimilerinin bu tür
konularda “duyarl›l›k” gösterebil-
mesi için egemenlerden bir iflaret ve
icazet gerekiyor. ABD’nin, AB’nin
raporlar›na ald›¤› iflkence, infaz da-
valar›nda gösterilen duyarl›l›k(!) gi-
bi mesela. Fakat düzen içi bak›fl aç›-
s›, sorunu ele al›yor görünürken bi-
le, bize düzenin “çözümünü!” kabul
etmeyi ö¤ütler. Can Dündar’›n ge-
çen haftaki “kay›plarla” ilgili yaz›s›
gibi... “Davut mu o?” diye soruyor-
du Dündar. Kuyulardan ç›kan ke-
miklerden hareketle, gepgenç kay-
bedilen Davut’un öyküsünü hat›rla-
t›yordu. Sonra... Sonra ise flunlar›
söylüyordu:

“Ergenekon soruflturmas› F›-
rat’› afl›p kör kuyulara dald›. Deri-
ne dald›kça kepçe... insanl›¤›n bir
dönem nas›l insanl›ktan ç›kt›¤›n›
ö¤renece¤iz biz de... Suçlular bulu-
nup cezaland›r›labilirse ne ala,
ama bafl›nda Fatiha okuyabilece¤i
bir mezar bile Hayat Ana’ya yete-
cek.”(Can Dündar, Davut mu o? 16
Mart 2009, Milliyet)

Dündar›n cümlelerinde tek bir
tutarl› nokta yok. 

BBiirriinncciissii;; diyor ki, Ergenekon
soruflturmas› F›rat’› afl›p F›rat’›n
ötesinde derin kuyulara dalm›fl. Pe-
ki bu taraf› ayd›nlatm›fl m›yd› Erge-
nekon? Bu tarafta dal›nmam›fl tek
bir derin kuyu kalmad› m›? Mesela
‹stanbul’daki, Ankara’daki, ‹z-
mir’deki kay›plar ayd›nlat›lm›fl
m›yd›?..  

F›rat’›n ötesi berisi kavram›, Er-
genekon üzerindeki bir baflka çar-
p›tma haline dönüflmüfltür. Ergene-
kon iktidar çat›flmas›nda AKP tara-
f›ndan gündeme getirildi ve davan›n
seyrini de halen oligarfli içi iktidar
çat›flmas› ve di¤er hesaplar  belirle-
mektedir. Birçok infaz, katliam,
“faili meçhul” orta yerde duruyor
hala. Bunlar›n kaç›n› ayd›nlatt›? 

‹‹kkiinncciissii,, Dündar’a göre, kuyular
“bir dönem nas›l insanl›ktan ç›k›l-
d›¤›n›n” göstergesi olarak nitelen-
diriliyor. Kay›p politikas›n›n bir in-
sanl›ktan ç›kma hali oldu¤u aç›k;
ama o halin sadece “bir dönem”le
s›n›rl› oldu¤unu düflünmek, tam bir
yan›lg›d›r.  Peki sistem bugün de in-
sanl›ktan ç›km›fl bir sistem de¤il
mi? 19 Aral›k’taki diri diri yakma
vahfleti, kuyulara insanlar› göm-
mekten daha m› “insanca”? 19 Ara-
l›k’› gerçeklefltiren veya daha yak›n
zamandan soral›m, Engin Çeber’in
iflkencede katleden sistem, daha m›
az insanl›ktan ç›km›fl?

VVee üüççüünnccüüssüü;; Dündar’a göre,
suçlular cezaland›r›lmasa da olur,
bir mezar yetermifl. Hay›r bir me-
zar yetmez. Adaletsizli¤i kan›ksat-
mak, kimsenin görevi de¤ildir. Da-
vutlar’›n analar›, Hayat Analar, ke-
miklerin bulunmas›yla, mezar ba-
fl›nda Fatiha duas›n› okumakla yeti-
nemezler. Analar›n bir de adalet is-
temi vard›r. Katillerin bulunup yar-
g›lanmalar›, hakettikleri cezalar›n
verilmesi talepleri var. Ayd›n’›n gö-
revi, “suçlular›n cezaland›r›lmama-
s›n›” önemsizlefltirmek de¤il, adale-
tin yerini bulmas›n› savunmakt›r.
Hayat Analar, “mezar› olsun yeter”
dese bile.. 

Dündar kendi bofl beklentilerini
de¤il, analar›n gerçek sesini dinle-
yerek yazmal›d›r. Örne¤in 12 Eylül
cuntas›n›n idam etti¤i devrimcilerin
baz›lar›n›n mektuplar› 26 y›l sonra
ailelerine verildi. Ramazan Yukar›-
göz’ün annesi Aysel Ana o¤lunun
mektubunu almak için 26 y›l ölme-

den bekledi¤ini, o¤lunun idam›ndan
sorumlu olanlar›n yarg›lanmas›n›
görmeden de ölmeyece¤ini belirti-
yor. Kaybedilenlerin, infazlarda, ifl-
kencelerde katledilenlerin yak›nla-
r›n›n adalet isteyen bu kararl›l›¤›,
ayd›na örnek olmal›d›r. 

Ama Dündarlar analar›n bu ada-
let istemini oligarflinin mahkemele-
rinin insaf›na b›rakarak onlara Fati-
ha okumakla yetinmeyi öneriyor. 

KKuuyyuullaarrddaann çç››kkaann 
kkeemmiikklleerr ffaaflfliizzmmiinn eesseerriiddiirr
Önce Silopi’de ard›ndan Ciz-

re’de kay›plarla ilgili baz› kaz›lar
yap›ld›. Cizre’de Kufltepe (Basisk)
Köyü’ndeki kaz›larda 20 kemik
parças› daha bulundu. Kay›plar, ül-
kemizin üstü örtülen gerçe¤idir.
Oligarflinin tüm kesimlerinin “yok
saymakta” hemfikir olduklar› bir
kontrgerilla yöntemidir. Kuyular-
dan ilk kez kemik, ceset bulunmu-
yor. Kontrgerillan›n birçok kaç›rma,
kaybetme, katliam eylemlerinde
kulland›¤› itirafç›lardan Abdülkadir
Aygan’›n itiraflar› sonucu kaz›lan
yerden Murat Aslan’›n kemikleri
ç›km›flt›. Ama belirtti¤imiz gibi
kimse oral› olmad› o zaman. Bu-
günkü gibi yaz›l›p çizilmedi. Ne-
deni neydi?

Cizre’de bulunan kemiklerle il-
gili bölgede bir korucubafl›n›n aran-
d›¤› aç›kland›. Bilinen klasik yön-
temdir ve Ergenekon soruflturmas›-
n›n tarz›na da uygundur. fiu korucu,
bu emekli general denilerek devleti
aklama.. Kay›plar hiçbir biçimde ve
yerde devletten ba¤›ms›z olmad›.
Tüm kay›plardan devletin haberi
vard›r, devlet sorumludur. Hiçbir
senaryo bu gerçe¤i de¤ifltiremez. 

Onun için de diyoruz ki, kaz›lan
kuyulardan bofl beklentiler, sahte
umutlar de¤il, gerçekler ç›kar›lma-
l›d›r! Kuyulardaki kemikler, oligar-
flik devletin faflizmidir. 

KuyularKuyulardan sahte umutlar de¤il,
gerçekgerçekler ç›kar›lmal›d›r!
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Dünya Su Forumu nedeniyle ül-
kemize gelen Celal Talabani, Irak
Cumhurbaflkan› s›fat›yla Sabah Ga-
zetesi’nden Nur Batur’la yapt›¤› rö-
portaj›nda, iflbirlikçili¤in bir s›n›r›-
n›n olmad›¤›n› gayet aç›k ve çarp›c›
biçimde gösteriyor. 

“Herkes Bush'u Irak'ta büyük
hatalar yapmakla suçluyor.” soru-
suna Talabani flu cevab› veriyor: 

-- ““HHaayy››rr kkaatt››llmm››yyoorruumm.. BBeennccee
BBuusshh IIrraakk''›› öözzggüürrlleeflflttiirreenn bbiirr kkaahh--
rraammaanndd››rr..””

Talabani, “çok insan ölmedi
mi?” sorusunu da 

-- ““EEvveett aammaa tteerröörriissttlleerr yyaapptt››..””
diye cevapl›yor. Amerika’n›n Irak’›
bir diktatörden kurtard›¤›n› tekrar-
lay›p duruyor ›srarla. 

Dünya’da herkesi kör, herkesi
aptal yerine koyan, alay eden Tala-
bani, bu yaklafl›m›yla baflta Irak
halklar› olmak üzere dünya halkla-
r›na ihanette s›n›r tan›mad›¤›n› gös-
teriyor. Irak iflgaline ABD’nin,
Bush’un söylemleriyle yaklafl›yor.
Bush da iflgal öncesi Irak’› bir dik-
tatörden kurtarmak, Irak’a özgürlük
götürmekten bahsediyor, iflbirlikçi-
leri de bunu tekrarlay›p duruyordu. 

ABD’nin Irak’› iflgal ederken
gösterdi¤i gerekçelerin tümünün
yalan oldu¤u, iflgalin ABD’nin Or-
tado¤u’daki ç›karlar› için yap›ld›¤›
gerçe¤i Talabani’yi hiç ilgilendir-
miyor. O tam bir iflbirlikçi bak›fl aç›-
s›yla yaklafl›yor. ‹flgal sonras› Ku-
zey Irak Kürt bölgesine ç›karlar› ge-
re¤i yard›m eden, kendisini Cum-
hurbaflkan› seçtiren ABD’ye s›n›rs›z
bir “minnet” duyuyor. 

Talabani’nin özgürlük getirdi
dedi¤i ABD, Irak iflgali sonras›nda
11 mmiillyyoonnaa yyaakk››nn IIrraakkll››’’yy›› katletti.
Yüzbinlercesini iflkencelerden ge-
çirdi, hapishanelere doldurdu. Irak’›
kan gölüne çevirdi. 

Direnifl kenti Felluce içindeki-
lerle birlikte bombalan›p yerle bir
edildi. Irak hapishaneleri birer zu-

lüm merkezine dönüfltürüldü. K›sa-
cas› Irak, halk için yaflanmaz bir ül-
ke haline getirildi. 

Ama Talabani bütün dünyan›n
gördü¤ü bu Irak gerçe¤ine, “özgür-
lük” diyor. Dünyan›n gördü¤ünü o
görmüyor. ‹flbirlikçilik kör ediyor
çünkü. ‹flbirlikçilik bir kez meflru-
laflt›r›ld› m›, o art›k efendisine mah-
kumdur. Bu nedenledir ki, Talabani
ve Barzani “Amerika Irak’tan çekil-
mesin” diye yalvar yakar oluyorlar. 

Talabani, Barzani gibiler, her
fleylerini ABD’ye teslim etmifller-
dir. Bu iflbirlikçi ikili, Kürt bölgesi-
ni resmen Amerikal›lar’a peflkefl
çekmifllerdir. 

Bush’un Ba¤dat’ta yapt›¤› veda
ziyaretinde, hat›rlanaca¤› gibi, sura-
t›na “köpek” denilerek bir ayakkab›
f›rlat›lm›flt›. ‹flte o eylemin ard›ndan
Talabani’yle de görüflmüfltü Bush
ve Bush’u “teselli etmek” ona düfl-
müfltü. Talabani o görüflmede de
““ÜÜllkkeemmiizzii kkuurrttaarrmmaayyaa yyaarrdd››mmcc››
oollaann IIrraakk hhaallkk››nn››nn bbüüyyüükk ddoossttuu””
sözleriyle Bush’a övgüler düzerek
büyük bir onursuzluk örne¤i sergi-
lemekteydi. 

Onurlu insanlar Bush’a sövüyor,
iflbirlikçiler, övüyordu. 

Talabani ve Barzani, Ameri-
ka’ya tam teslim olman›n ve iflgal
siyasetinde do¤rudan yard›mc› ol-
man›n karfl›l›¤›nda iflgal yönetimin-
de Amerika taraf›ndan kay›r›l›p des-
teklendiler. Ülkenin en üst makam-
lar›na oturtuldular. 

Amerikan bayraklar›n›n dalga-
land›¤› ülkelerindeki durumu öz-
gürlük diye, kendi durumlar›n› da
Kürt halk›n›n tarihi kazan›m› diye
pazarlad›lar. Özgürlük dedikleri
emperyalizmin tam hakimiyeti, em-
peryalizmin emireri olman›n ötesin-
de birfley de¤ildi. Kürt halk›n›n sö-
mürüden ve emperyalizmin hakimi-
yetinden kurtuluflu anlam›nda bir
kazan›m da söz konusu de¤ildi. Ka-
zan›m olsa olsa, Kürt burjuva, kü-

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

ÇÇ››kkaarrllaarr›› iiççiinn rruuhhllaarr››nn››
ssaattaann iiflflbbiirrlliikkççiilleerr
Kuzey Irak’ta Kürt halk›n›n ge-

lece¤ini emperyalizme ipotek eden
Talabani-Barzani ikilisi, kendi öz-
güçlerine güvenerek özgürlüklerini
ve ba¤›ms›zl›klar›n› kazanma dü-
flüncesini terkedeli ony›llar oldu.
Ony›llard›r “d›fl güçlere” bel ba¤la-
yarak politika yap›yorlar. Gün gel-
di, ‹ran’a yasland›lar. Gün geldi
Irak yönetimiyle iflbirli¤i yapt›lar ya
da Türkiye oligarflisinden medet
umdular. Türkiye devletinin cepleri-
ne koydu¤u k›rm›z› pasaportlarla
dolaflt›lar. 

Faydac›l›k temelinde sürdürdük-
leri politikalarla, kendi milliyetin-
den insanlara sald›rmaktan da çe-
kinmediler. Milliyetçilik de art›k
onlar› tarif eden bir tan›m de¤ildi.
‹flbirlikçiydiler. ‹flbirli¤i içindeki
güçler istedi¤i için, PKK nezdinde
kendi uluslar›na sald›rabiliyorlard›.
ABD’nin Irak iflgaliyle ony›llard›r
arad›klar› f›rsat› buldular. Saddam
Hüseyin’in devrilmesi için iflgalci-
lere kap›lar›n› ard›na kadar aç›p on-
lara dört elle sar›ld›lar. Onur, de¤er,
vatan, namus kavramlar› Talabani
ve Barzani’ye çok uzakt› art›k.
Uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›
art›k onlar›n literatüründe yoktu.
(Her ne kadar onlar ad›na baz›lar›,
bu iflbirlikçili¤i UKKTH diyerek
meflrulaflt›rmaya çal›flsa da, böyley-
di.) Onlar “fleytanla bile” anlaflabi-
lirlerdi. Öyle yapt›lar. Kendi ulusla-
r›n›n bugününü ve yar›n›n› emper-
yalistlere teslim ettiler. ABD iflgal-
cilerine sar›larak iflbirlikçiliklerini
pekifltirerek sürdürdüler. Halklar›n
bafl düflman› ABD, onlar›n en de¤e-
rli dostu oldu. O “dost”un en üst
düzey yöneticisi olan Bush da elbet-
te bir dost ve kahraman olacakt›...

Talabani: ““BBuusshh bbiirr kkaahhrraammaanndd››rr””

UTANMAZ ‹fiB‹RL‹KÇ‹!
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Bu y›l, Darwin’in 200’ün-
cü do¤um y›l› ve ünlü eseri
TTüürrlleerriinn KKöökkeennii’nin ilk bas›-
m›n›n 150. y›l› olmas› nede-
niyle UNESCO taraf›ndan
““DDaarrwwiinn YY››ll››”” olarak ilan
edilmiflti. Ama ülkemizde
Darwin’i bir anda gündeme
tafl›yan UNESCO’nun bu ilan›
de¤il de, Darwin’e uygulanan
sansür oldu. 

TÜB‹TAK’›n Bilim ve Teknik
Dergisi, ““DDaarrwwiinn YY››ll››”” vesilesiyle
Mart 2009 say›s›n› Darwin’e ay›r-
m›flt›. Ancak bu say›, TÜB‹TAK yö-
netimi taraf›ndan sansür edildi ve
dergi kapa¤›, içeri¤i de¤ifltirilerek
yay›nland›. 

Bilim ve Teknik’e uygulanan
sansür, “ifade özgürlü¤ü” veya “la-
iklik-fleriatç›l›k” çerçevesinde tart›-
fl›lsa da, gerçekte bu sansürün ne-
denleri daha köklüdür.

En baflta flunu belirtmek gerekir;
Darwin’in Evrim teorisine iliflkin
tart›flmalar, salt tteekknniikk bir tart›flma
de¤ildir. Ayn› zamanda iiddeeoolloojjiikk,,
ppoolliittiikk bir tart›flmad›r. Tart›flmada
esas olarak laiklerle dinciler aras›n-
da de¤il, mmaatteerryyaalliizzmmllee iiddeeaalliizzmm,,
ddiiyyaalleekkttiikkllee mmeettaaffiizziikk aras›ndaki
tart›flmad›r.

Tart›flmay› bu temel çerçevesin-
de de¤il daha dar bir s›n›ra hapse-
denler ya bu tart›flman›n özünü kav-
ram›yor demektir, ya da bilinçli ola-
rak tart›flman›n özünü çarp›t›p gizli-
yordur.

DDaarrwwiinn KKoorrkkuussuu 
NNeerreeddeenn GGeelliiyyoorr??
Gericilik neden korkuyor Dar-

win’in evrim teorisinden? Bu teori-
ye karfl› bitmeyen düflmanl›klar›,
yyüüzzeellllii yy››lldd››rr bu teoriye karfl› dur-
maks›z›n savaflmalar› nedendir?

Engels, do¤abilimin gelifliminde-

ki en önemli üç ilerlemeyi, organik
hücrenin bulunmas›, enerjinin sak›-
n›m› ve dönüflümü yasas›n›n bulun-
mas› ve Darwin’in evrim teorisi ola-
rak s›ralar. “Bu bulufllar›n felsefi
önemi, do¤al geliflmenin ddiiyyaalleekkttiikk
nniitteellii¤¤iinnii özellikle özlü bir biçimde
ortaya koymufl olmalar›ndad›r.”

Marks da Darwin’in buluflunun
Marksizm için tafl›d›¤› önemi
1860’ta Engels’e yazd›¤› bir mek-
tupta flöyle belirtiyordu: ""BBiizziimm ggöö--
rrüüflflüümmüüzzüünn ddoo¤¤aa ttaarriihhiinnee iilliiflflkkiinn
tteemmeelliinnii oorrttaayyaa kkooyyaann kkiittaapp,, bbuu kkii--
ttaapptt››rr.. "" (Do¤an›n Diyalekti¤i’nin
Sunufl bölümünden) 

Marks ve Engels’in k›sa de¤er-
lendirmelerinden anlafl›laca¤› gibi,
Darwin’in teorisi, diyalekti¤i güç-
lendirmifltir. Bu yan›yla da, Dar-
win’in evrim teorisinin en önemli
ifllevlerinden biri, dini teoriye ve
dolay›s›yla metafizi¤e vurdu¤u bü-
yük darbedir. Evrim teorisi, dinin
“yarat›l›fl” tezini çürütmüfltür. Bu da
dinin inand›r›c›l›¤›na büyük bir dar-
be olmufltur. Dinin, dünyan›n, insa-
n›n yarat›l›fl›na iliflkin yanl›fl bir
aç›klama getirdi¤inin ortaya konul-
mas›, bütün olarak dine yönelik
flüphecili¤i güçlendirmifltir. 

“Yarat›l›fl” teorisine göre yeryü-
zündeki canl›l›¤›n kökeni ve çeflitli-
li¤i ““ddoo¤¤aaüüssttüü bbiirr yyaarraatt››cc››””ya ba¤-
l›d›r. Buna göre canl›lar bir evrim
ve de¤iflim sürecine sahip de¤ildir.
Tersine canl› türlerin tümü bir kere-
de ve bir anda yarat›lm›flt›r. Dolay›-

s›yla da canl›lar biny›llard›r “yara-
t›ld›klar›” gibidirler, hiç de¤iflme-
mifllerdir. ‹dealist düflünce ve onun
yöntemi olan metafizi¤in canl›lar›n
oluflumuna getirdi¤i aç›klama bu-

dur. ‹dealizm ve metafi-
zik ddee¤¤iiflflmmeezzllii¤¤ii esas al›r. 

‹flte evrim teorisi bu
düflünceye büyük bir dar-
be indirir. Darwin’in ev-
rim teorisini dayand›rd›¤›
Türlerin Kökeni eseri her-
fleyin de¤iflim, geliflim ha-
linde oldu¤unu örnekleriy-
le, kan›tlar›yla ortaya ko-
yar. Do¤adaki canl›lar›n
sürekli bir de¤iflim hali-
nde oldu¤unu gösteren

Darwin, bu de¤iflimin do¤aüstü bir
yarat›c›ya ba¤l› olmaks›z›n ve insan
iradesinden ba¤›ms›z kendi nesnel
yasalar›yla gerçekleflti¤ini ifade
eder.

Gericilik, evrim teorisinin ortaya
at›ld›¤›ndan bu yana Darwin’e ve
evrim teorisine sald›r›yor. Bu teori-
yi çürütmek için kan›tlar uyduruyor.
Evrim teorisinin de¤iflim ve gelifli-
mi esas alan anlay›fl›na karfl›l›k, ge-
ricilik yüzlerce türe sahip bir canl›-
n›n milyonlarca y›ld›r hiçbir de¤ifli-
me u¤ramad›¤›n› ifade ediyor. El-
bette bunun kan›t›, ispat› yoktur.
Gericili¤in bütün çabas›, araflt›rma
ve incelemesi kendi teorisini, yara-
t›l›flc›l›¤› do¤ruluyan, evrim teorisi-
ni çürüten bir örnek bulmakt›r. El-
bette bu nafile, bofl bir çabad›r. 

KKoorrkkuullaann YYaallnn››zz ‹‹nnssaann››nn 
EEvvrriimmii DDee¤¤iill;;
TToopplluummllaarr››nn EEvvrriimmiiddiirr
Evrim teorisine iliflkin tart›flma-

lar, esas olarak “insan›n yarat›l›fl›”
noktas›nda, baflka deyiflle “insan›n
maymundan gelip gelmedi¤i” flek-
linde karikatürlefltirilen bir temelde
geliflmesine karfl›n, inkar ettikleri
yaln›z insan›n evrimi de¤ildir. Belki
ondan daha fazla, toplumlar›n evri-
mini de inkar etmektedirler. Çünkü
toplumlar›n tarih boyunca hheepp aayynn››
olmad›¤›n›n bilinmesi, s›n›flar mü-
cadelesi teorisine nesnel bir zemin

Burjuvazinin, GGericili¤in
DARW‹N KKORKUSU
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sa¤lar. Bu yan›yla da, hem dinci ge-
ricilik, hem burjuvazi, canl›lar›n ev-
rimini gizlemeye çal›flt›klar› gibi,
toplumlar›n tarihsel evrimini de,
gizlemeye çal›fl›rlar. 

Gerek dinci gericilik gerekse
burjuvazi, insan›n ve toplumlar›n
evriminin tam karfl› cephesinde ye-
ral›r. Onlara göre herfley, geçmiflten
bugüne herfley ayn›d›r. De¤iflen bir-
fley yoktur. Her fley nas›l geldiyse
öyle gidecektir. Zengin zengin ola-
rak yoksul yoksul olarak kalacakt›r.
Kapitalizm, ezelden beri vard› ve
ebediyete kadar da varolacakt›r. 

Evrim teorisini inkarla, hakim
k›lmak istedikleri iflte bu düflünce-
lerdir. “De¤iflmezlik” kabul edil-
di¤inde, bunlar da kabul edilmifl
olacakt›r.  

Materyalist diyalektik düflünceyi
esas alan Marksizm ise, do¤an›n
kendi evrensel, nesnel yasalar› ol-
du¤unu ve do¤an›n bu yasalara ba¤-
l› geliflti¤ini ortaya koyar. Bu yasa-
lar›n kavranmas›na ba¤l› olarak da
do¤a olaylar›n›n nedenlerinin, bir-
birleriyle ba¤lant›lar›n›n bilinebile-
ce¤ini söyler. Ve yine Marksizm,

toplumlar›n da bir evrimi oldu¤unu,
toplumlar›n gelifliminin de insan
iradesinden ba¤›ms›z nesnel yasala-
ra ba¤l› olduklar›n› ortaya koyar.

Darwin’in evrim teorisi tam da
bu noktada Marksizmi güçlendirir,
diyalektik materyalizme büyük bir
katk› sunar. Marksist bir felsefe
olan tarihsel materyalizm toplumlar
tarihinin ss››nn››ffllaarr mmüüccaaddeelleessii ttaarriihhii
oldu¤unu söyler. Toplumlar tarihi-
nin bir evrim geçirerek, farkl› afla-
malardan bugüne geldi¤ini aç›klar.
Toplumlar tarihi, ezenlerle ezilenle-
rin mücadelesinin tarihidir. ‹nsanl›k
nihai kurtulufla sosyalizmle kavufla-
cakt›r. ‹flte dinci gericili¤i ve burju-
vaziyi as›l korkutan fley budur. Dar-
win’e sald›rmalar›n›n temelinde ya-
tan da budur. Burjuvazi bu evrim te-
orisinde, toplumlar›n tarihsel evri-
minde kkeennddii ssoonnuunnuu görmektedir.

DDaarrwwiinn ‹‹nnkkaarrcc››ll››¤¤››nn››nn 
YYaayy››cc››ss›› BBuurrjjuuvvaazziiddiirr
Darwin’in inkar edilmesi, sade-

ce islamc›l›¤a özgü de¤ildir, Hristi-
yan dini de bu noktada inkarc›d›r.
Fakat evrim teorisi inkar›, ço¤u kez

yans›t›ld›¤› gibi sadece “dinlere”
özgü de de¤ildir. Burjuva bas›n ya-
y›ndaki tart›flmalarda hiç üzerinde
durulmayan noktalardan biri budur.
Oysa bugün, Darwin inkarc›l›¤›n›
büyük ölçüde burjuvazi yaymakta-
d›r. Burjuvazinin ortaya att›¤›, Bush
ve Evangelistlere atfen çok sözü
edilen “aakk››llll›› ttaassaarr››mm” teorisi, bu-
nun ifadesidir. 

Yarat›l›flç›lar›n ve onlar›n yeni
versiyonlar› olan “Ak›ll› Tasar›mc›-
lar”›n tezine göre, canl›lar, özellikle
de insan, ak›l almaz bir mükemmel-
lik ve ola¤anüstü bir karmafl›k-
kompleks yap› sergiler. Böylesine
karmafl›k ama geliflkin bir yap› mu-
tasyonlarla, evrimsel de¤ifliklerle
oluflturulamaz; ancak do¤aüstü ilahi
bir güç taraf›ndan yarat›lm›fl; Ak›ll›
Tasar›mc›lara göre de “üstün bir ze-
kâ” taraf›ndan tasar›mlanm›fl olma-
l›d›r. Teori demenin bile asl›nda te-
oriye haks›zl›k say›laca¤› Ak›ll› Ta-
sar›m teorisi, hem dinin yarat›l›fl te-
orisini, hem de bilimin art›k inkar›
mümkün olmayan gerçeklerini ek-
lektik flekilde bir araya getirmeye
çal›flan bir teoridir. 

Dinin “yarat›l›fl” teorisiyle Dar-
win’in evrim teorisini “ba¤daflt›r-
maya” çal›flan yaklafl›mlar da te-
melde inkarc›l›¤›n, anti-bilimsel tu-
tumun bir parças›d›r. Çünkü, burju-
vazi metafizi¤in darbe yemesini is-
temiyor, tam tersine mmeettaaffiizzii¤¤iinn,,
iiddeeaalliizzmmiinn ggüüççlleennmmeessiinnii iissttiiyyoorr.. 

Burjuvazi bofl durmuyor, bir
yandan yeni tezler ortaya at›yor,
yeni düflünceler gelifltiriyor. Bir
yandan tart›flman›n as›l boyutunu
gizliyor. TÜB‹TAK’daki sansür ne-
deniyle geliflen tart›flmada oldu¤u
gibi tart›flmay› ya “düflünce özgür-
lü¤ü” çerçevesine, ya laiklik-fleriat-
ç›l›k ikilemine ya da biyolojik bir
tart›flma çerçevesine hapsetmeye
çal›fl›yor. Tüm bu çabalar tek bir
noktaya ç›k›yor: Amaç kafalar› bu-
land›rmak, gerçe¤i gizlemektir.
Gizlenen fley Evrim teorisi tart›fl-
mas›n›n ideolojik, felsefi ve s›n›fsal
boyutudur. Bugün Darwin ve Ev-
rim teorisi nezdinde de burjuva ve
proletarya ideolojisi çat›flmaktad›r. 

Evrim TTeorisi
Evrim teorisi ‹ngiliz do¤abilimci

Charles Darwin taraf›ndan 1859’da
ortaya at›ld›. Darwin, canl› organiz-
malar›n evrim sonucu ortaya ç›kt›¤›-
n› ve organizmalar›n göz, kanat,
böbrek gibi belirli bir amaca hizmet
eden organlara sahip olmalar›n›n yi-
ne evrimin bir sonucu oldu¤unu ile-
ri sürdü. 

Darwin, kuram›n› ““ddoo¤¤aall sseeççii--
lliimm”” ad›n› verdi¤i sürece dayand›r›-
yordu. Ona göre türdefllerine göre
daha çok ifle yarar özelliklere sahip
olan canl›lar (örne¤in daha keskin
görüfle sahip olanlar ya da daha h›z-
l› koflanlar) hayatta kalma yar›fl›nda
avantajl› duruma geçiyor, bu neden-
le soyunu devam ettirme flans›n› ar-
t›r›yordu.

Darwin inceleme ve araflt›rmala-
r›nda “baflar›l› nesiller sonunda, ye-
ni bir türün, halihaz›rdaki bir türden

yavaflça farkl›-
laflarak olufltu-
¤u” kan›s›na
vard›. Do¤al
seçilim ad›n›
verdi¤i bir ifl-
lem sonucunda
bu de¤iflimlerin
ortaya ç›kt›¤›na inan›yordu.

‹nsanlar, hayvanlar ve bitkiler, k›-
sacas›, bu zengin çeflitlilikteki canl›-
lar, bu evrimin sonucu oluflmufltu. 

Burada k›saca belirtmeliyiz ki,
Evrim teorisi, tamamlanm›fl bir teori
de de¤ildir. Geliflmektedir. Engels,
daha o zaman Darwin’in buluflunun
tarihsel önemi üzerinde dururken,
öte yandan, onun türlerin de¤iflebil-
me yetene¤inin nedenlerine önem
vermedi¤ini belirterek, varolma sa-
vafl›m›n› mutlak gören tekyanl› gö-
rüflünü de elefltirmifl, organizmalar›n
gelifliminde, çevrenin etkisine dik-
kat çekmifltir. 
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Geçen hafta, Ertu¤rul Özkök’ün
köflesinde yeralan “Bekir Coflkun
feda edilir mi?” (14 Mart 2009,
Hürriyet) bafll›kl› yaz›, dolayl› bi-
çimde de olsa, bu soruyu gündeme
getiriyordu. Yaz› boyunca Ayd›n
Do¤an’›n iktidarlardan gelen bask›-
lar karfl›s›nda yazarlar›n› korudu¤u-
nu, “askere, sivile karfl› feda etme-
di¤ini” anlatan Özkök, yine de ken-
di sorusunun cevab›n› net olarak ve-
remiyor; “Benim bildi¤im Ayd›n
Do¤an yapmaz. Gücü yetti¤ince di-
renir” diyebiliyordu ancak. 

Bu kadar –Gücü yetti¤ince– di-
renmesini de “medya mahallesinde
flövalyelik yapmak” olarak yücelti-
yordu üstelik. 

Gerçek durum  Özkök’ün ortaya
koydu¤u gibi de¤ildir. 

Gazete sahibi patronlar, hükü-
metlerle iliflkilerini iyi tutarak dev-
letin nimetlerinden faydalanmak
için gazetelerini, televizyonlar›n› bir
güç olarak kullan›rlar. ‹ktidardan
beslenmeleri kesildi¤inde bu tür pat-
ronlar ayakta kalmakta zorlan›r. Bu
tür süreçlerde, iktidarlarla iliflkileri-
ni bozmamak veya onlara yaranmak
için iktidar›n yönlendirmeleriyle ya-
zarlar›n› iflten atar ya da “tavsiye
edilen” birilerini ifle al›rlar.

28 fiubat döneminde Genelkur-
may’›n talebi üzerine Sabah’›n sahi-
bi Dinç Bilgin, M.Ali Birand’› kov-
mufl, Cengiz Çandar’›n yaz›lar›na
ara verilmiflti. Genelkurmay bir iti-
rafç›n›n ifadelerini gerekçe göster-
miflti onlar› att›r›rken. Sonradan
Genelkurmay’›n gösterdi¤i belge-
nin sahte oldu¤u, bir and›ç olay› ol-
du¤u anlafl›lm›flt›. O süreçte, burju-
va köfle yazarlar›, büyük bir ço¤un-
lukla bu olay karfl›s›nda sessiz kal-
m›fl ya da generalleri desteklemifl-
lerdi. Hürriyet baflyazar› Oktay Ek-
fli ““iiççiimmiizzddeekkii aallççaakkllaarr”” diye bir
yaz› yazm›flt› hatta. 

Son günlerde Fehmi Koru etra-

f›nda flekillenen tart›flmalar da, sis-
tem içinde gazetecilerin nas›l çal›fl-
t›klar›n›, nas›l tercih edildiklerini
göstermesi aç›s›ndan ibretliktir.
AKP iktidar›n›n Do¤an Medya Gru-
buna kesti¤i bir milyar liraya yak›n
vergi cezas›ndan sonra Koru, Do-

¤an’›n AKP ile iliflkilerinin bo-
zulmas›ndan yyaazzaarrllaarr››nn››nn ssoo--
rruummlluu oolldduu¤¤uunnuu söyleyen ›srarl›
yaz›lar yazmaya bafllad›. Burjuva

bas›nda Koru’nun bu yaz›lar›
““oonnllaarr›› aatt--bbeennii aall”” talebi
olarak yorumland›.

Bu örneklerde dikkat
çeken, yazarlar›n bir mmaall
gibi, patronun elinin alt›n-
da olmas›d›r. Bu burjuva
bas›nda hep böyle de¤il
miydi diye sorulabilir. Özü
itibariyle öyleydi. Ama ba-
s›nda tekelleflmeyle birlikte
bu da daha bariz bir olgu
haline gelmifl ve ard›ndan
da büyük bir dejenarasyon
yaflanm›flt›r. 

Yazarlar art›k büyük pa-
ralarla, mesela futbolcular

gibi ttrraannssffeerr eeddiilleenn,, aall››nn››pp ssaatt››llaa--
bbiilleenn kifliler haline geldiler. Örne-
¤in, Fatih Altayl› Hürriyet’ten ayr›-
l›p Sabah’a geçerken 22 mmiillyyoonn ddoo--
llaarrll››kk ttrraannssffeerr üüccrreettii,, gazeteden
hisse senedi ve 110 bin avroluk kol
saati ald›¤› yaz›lm›flt›.

Gazetelerin “a¤›r top” yazarlar›
bu dönemde emirlerine verilen cip-
lerle, flöförlerle, villalarla, çok yük-
sek maafllarla, adeta s›n›f atlad›lar.
Yeni statülerini korumak içinde pat-
ronlar›na her zamankinden daha ba-
¤›ml› ve daha muhtaç hale geldiler.
Yazd›klar› her sat›rda statülerinin
hesab›n› yapar oldular. 

Patronun ekonomik ç›karlar›na
ters düfltün mü, art›k ifle yaramayan
bir mald›n çünkü. Emin Çölaflan, y›l-
larca çal›flt›¤›, patronu için kavgalara
giriflti¤i Hürriyet gazetesinden böyle
kovulmufltu örne¤in. Daha da çarp›-
c› olan kovulmas›n›n burjuva bas›n
camias›nda çok normal karfl›lanma-
s›yd›. Fatih Altayl› o dönem Çöla-
flan’›n kovulmas›n› flöyle izah edi-
yordu: “Do¤an Grubu... kendilerini
zorlayan adamlardan kurtulmaya ça-
l›fl›yor.... Ayd›n Bey, bir yazar› art›k
ifline yaramad›¤›na inand›¤› zaman
kovar. fiimdi de öyle olmufltur.” (16
A¤ustos 2007, habervitrin.com)

Patron bu; över de söver de, vil-
lalar da al›r, kovar da...

Burjuva Medyan›n Yazarlar›
Al›n›r Sat›l›r Nesneler midir?

O ggazeteden bbu ggazeteye
geçmek nnormal;
fikirlere ggöre dde¤il,
patronlara ((ve oonlar›n
verdikleri pparalara ggöre)
gazete ttercih eetmek
normal. 
Transfer normal. 
Döneklik nnormal,
döneklikle öövünmenin
ilave ggetirisi vvard›r.
Torpille iifl bbulmak
normal, aand›çla iiflten
at›lmak nnormal. 
Elbette,  bbunlar›n hhiçbiri
normal dde¤il. Çünkü,
ortada iideolojisiz,
kifliliksiz, kkimliksiz bbir
kalem eerbab› oolunca,
böyle  ooluyor. 
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Burjuvazinin yazarlar›n›n
durumu iflte budur art›k. 

Yazar›n ifllevi nedir? O bir
“ayd›n”d›r, fikir adam›d›r. Her
gazete kendi kadrolar›n› olufl-
turur ve o kadrolar içinde her
yazar›n düflüncelerini dile ge-
tirme hakk›n› güvence alt›na
al›r. Burjuva gazetecili¤inin
de kendine göre biçimsel de
olsa bir hukuku ve ahlak› var-
d›r. Yap›lan iflin bir uslubu
vard›r. Ama art›k bunlar yok-
tur oligarflinin gazetecili¤inde.
Bugün art›k yazarlar at›l›yor,
ötekiler ifllerini ve statülerini
kaybetmemek için seslerini ç›-
karm›yorlar. Meslektafllar›n›n
yerlerini ele geçirmek için
aç›ktan “patrona mektuplar”
yaz›l›yor. Patron gazetecili¤i,
tetikçili¤i, patronun ekonomik
ç›karlar›n› savunmak, çok nor-
mal karfl›lan›r hale gelmifltir. 

Kendi patronlar› yapt›¤›
sürece yolsuzluk, hortumcu-
luk sorun de¤ildir. Statüleri
korundu¤u sürece, Ayd›n Do-
¤an ne derse onlara göre gaze-
tecilik odur. Fettullah ne der-
se, Albayraklar ne derse, Ka-
ramehmet ne derse, Ciner ne
derse gazetecilik onlar için
odur. Bütün bu yaflananlara
ra¤men kendilerine “özgür
bas›n” diyorlar. Özgürlükleri
savunduklar›n› iddia ederek
kendilerine misyon yüklüyor-
lar. Ama mal meydanda iflte.
Yazarlar ikide bir patronlar›-
n›n “hhiiççbbiirr yyaazz››llaarr››nnaa mmüüddaa--
hhaallee eettmmeeddii¤¤iinnii”” anlat›p pat-
ronlar›n›n ne kadar da demok-
rat oldu¤unu anlat›p hem okur
karfl›s›nda kendilerini akl›yor,
vicdanlar›n› rahatlat›yor, hem
de patronlar›na ya¤c›l›k yap›-
yorlar. Bunu hemen tüm gaze-
telerin kadrolar› yap›yor. Ama
anlatt›klar› bu tablonun bir
k›sm› bile do¤ru de¤ildir. Tab-
lo yukar›daki gibidir. Patron-
lar, zaten her sat›r›nda patro-
nunun ç›karlar›n› hesaplayan
yazarlar›na niye müdahale et-
sin?

AKP’nin “Kürt aç›l›m›” manevra-
s›yla yay›na bafllayan TRT fiefl'de ge-
çen hafta bir “ilk” yafland› ve televiz-
yonlarda ilk kez KKüürrttççee mmeevvllüütt
okundu. Diyarbak›r ‹l Müftülü¤ü'nce
Ulu Cami’de Kürtçe okunan mev-
liütin TRT fiefl’den “canl›” yay›nlan-
mas›, TRT fiefl’in nas›l kullan›laca¤›-
n› da biraz daha netlefltirmifl oldu. 

Kürtçe magazin boyutunun ema-
releri daha önce görülmüfltü, flimdi
onu da Kürtçe din izliyor. 

Din ve televole; oligarflinin kitle-
leri pasiflefltirmek, edilginlefltirmek
için kulland›¤› iki temel araç. Oligar-
fli, bu iki temel arac›n›, yak›n zamana
kadar Kürtçe bilen halka, özellikle de
gençli¤e karfl› kullanam›yordu. fiimdi
TRT fiefl’le bu “imkana” kavuflmufl
oldu. 

‹stiklal Marfl›’yla aç›lan kanalda,
Kürtçe dizilerin, Kürtçe magazin
programlar›n›n haz›rl›klar›n›n yap›l-
d›¤› anlafl›l›yor.  

Diyarbak›r’dan yap›lan mevlit ya-
y›n› da halk› devletçi bir çizgiye çek-
mekte dinin de art›k daha yo¤un bi-
çimde kullan›laca¤›n› gösteriyor. 

Her iktidar döneminde oldu¤u gi-
bi, AKP iktidar› da yozaflt›rma araçla-
r›na ve dini daha etkili ve yayg›n bi-
çimde kullanmaktad›r. Do¤rudan ya
da dolayl›, AKP, dinle ve yozlaflt›r-
mayla pasfize etme politikas›n›n ar-
kas›ndad›r. 

*

CHP de “Kürt aç›l›m›”ndan geri
kalmamak için olsa gerek, bir öneri
daha yaparak camilerdeki hutbelerin
Kürtçe okunmas›n› istedi. CHP Di-

yarbak›r Büyükflehir Belediye Baflka-
n› Aday› Remzi Say›lan taraf›ndan
yap›lan önerinin ifllevi de AKP’nin
Kürtçe mevlütünden farks›zd›r.  

CHP’de halk›n hem dini hem ulu-
sal e¤ilimlerini dikkate alarak konuya
faydac› yaklaflmaktad›r. 

*

TRT fiefl’in en temel yanlar›ndan
biri ise, televole kültürünü Kürt halk›-
na kkeennddii ddiilliinnddeenn vermektir. Bunu
her türlü ahlaks›zl›¤›, çürümüfllü¤ü
büyük bir meziyetmifl gibi veren dizi-
lerle ve di¤er yoz magazin programlar
arac›l›¤›yla yapacaklard›r. Her türlü
bireycilik, bencillik, vefas›zl›k, ahlak-
s›zl›k büyük bir erdemmifl, yap›lmas›
gerekenmifl gibi verilip insanlar bu-
nunla meflgul edileceklerdir. Y›llarca,
çok say›da tv kanal›nda yay›nlanan
diziler ve magazin programlar›yla na-
s›l ki insanlar yozlaflt›r›l›yorsa, ayn›
flekilde Kürtçe kanalda da Kürt halk›
kendi dilindeki yay›nlarla yozlaflt›r›-
lacakt›r. Magazin programlar›, yoz di-
ziler, yar›flmalar, biri bizi gözetliyor-
lar, flans oyunlar›, zengin olma yolla-
r›, “KÜRTÇE” OLARAK Kürt genç
k›z ve delikanl›lar›n› bekliyor. 

Bunlar›n yan›s›ra yay›n çizgileri-
nin genifl kesimlerce kabul görmesi
için baz› tan›nm›fl, muhalif Kürt sa-
natç›lar› da TRT fiefl’e ç›karma gay-
retlerinin oldu¤u biliniyor. AKP
pragmatizmi herkesi ve her fleyi kul-
lanmaya çal›fl›yor. Amaçlar›na var-
mak için genel politikay› etkileme-
dikten sonra baz› demokrat, ilerici
görünümlü programlara yer vermele-
ri mümkündür. Ama as›l olan Kürt
halk›n›n dinle, televoleyle pasifize
edilmesi ve devletçi çizgiye çekilme-
sidir. 

Kürtçe
Televole,
Kürtçe
Mevlüt
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15 Mart günü Antalya’da süt ve hayvan üre-
tici birlikleri “Alak›z Sütünü Helal Etmiyor”
ad›yla miting düzenledi. 3 bin kiflinin kat›ld›¤›
mitinge Ege ve Akdeniz bölgelerinden üretici
birlikleri ve kooperatifler ile çeflitli kitle örgüt-
leri de kat›ld›.

Mitingde, Antalya Dam›zl›k S›¤›r Yetifltiri-
cileri Birli¤i, Veteriner Hekimler ve Ziraat Mü-
hendisler Odas› Baflkanlar› s›ras›yla konuflarak
süt üreticilerinin yaflad›¤› s›k›nt›lar› anlatt›lar. 

Yap›lan konuflmalar›n ard›ndan dökülmek
için alana getirilen sütlerin mitinge kat›lanlara
da¤›t›lmas›yla eylem sona erdi.

Topra¤›n Sesi Gazetesi okurlar› mitingi izle-
yerek gazetenin tan›t›m›n› yapmak istedi. Gi-
riflte polisin engellemesi ile karfl›laflan okurlar,
mitinge gelen kitlenin yo¤un ilgisi ile gazeteyi
birkaç dakika içinde da¤›tt›lar.

Dersim’de 12 Mart
günü E¤itim-Sen üye-
leri Milli E¤itim Mü-
dürlü¤ü önünde bas›n
aç›klamas› yaparak,

Milli E¤itim Müdürü
Mehmet Y›ld›r›m’› pro-

testo ettiler.
Ö¤retmenlere yönelik gittikçe

artan hakaret ve bask›lar karfl›s›n-
da E¤itim-Sen’li ö¤retmenler
“Kap› Kulu Askeri De¤il E¤itim

Emekçileriyiz” dedi-
ler.

Çevik kuvvet po-
lisleri, Milli E¤itim
Müdürlü¤ü’nün önü-

ne do¤ru yürüyüfle geçen kitlenin
yolunu keserek, yürüyüflü engel-
lemeye çal›flt›.

Emniyet Müdür Yard›mc›s›’y-
la yap›lan tart›flman›n ard›ndan
ö¤retmenler, MEB önüne gelerek
MEB Müdürü’nü teflhir ettiler.
Burada okunan bas›n aç›klamas›-
na Halk Cephesi’nin de içinde ol-
du¤u demokratik kitle örgütleri de
destek verdi. Yap›lan eyleme 600
kifli kat›ld›. 

Dersim’de Sa¤l›k Emekçi-
leri Sendikas›, 12 Mart günü
iki saat ifl b›rakma eylemi
yaparak sa¤l›k politikalar›n›
protesto etti. Devlet Hastanesi
önünde okunan bas›n aç›kla-
mas›n›n ard›ndan sa¤l›kç›lar,
oturma eylemi de yapt›. 

Eylemde SES Dersim
fiube Baflkan› Alifler Tumar
yapt›¤› aç›klamada “‹fl güven-
cesi; can güvencesi; mesleki
ba¤›ms›zl›k güvencesi; herke-
se eflit, ücretsiz sa¤l›k güven-
cesi için alanlarday›z” dedi. 

Yaklafl›k 150 kiflinin kat›l-
d›¤› eyleme çeflitli demokra-
tik kitle örgütleri ve Dersim
milletvekili fierafettin Halis
de destek verdi.

E¤itim emekçileri kendilerine da-
yat›lan uygulamalara ve anti-demok-
ratik politikalara, olumsuz çal›flma
konufllar›na karfl› sessiz kalmamak
amac›yla ‹stanbul Harbiye Askeri
Müzesi önünde toplanarak, Galatasa-
ray Lisesi önüne kadar yürüdüler. 

E¤itim-Sen Genel Baflkan› Zü-
beyde K›l›ç'›n da bulundu¤u yürü-
yüflte e¤itimciler, insanca bir yaflam,
herkesin eflit bir biçimde yararlana-
ca¤› bilimsel, laik, kamusal, demok-
ratik e¤itim taleplerinde bulundular.

Büro Emekçileri Sendikas›
(BES) üyeleri, eflit ifle eflit üc-
ret talebiyle 18 Mart günü ül-
ke genelinde 08.00-10.00 sa-
atleri aras›nda ifl b›rakt›.

Kad›köy Vergi Dairesi
önünde yap›lan eyleme BES
Genel Baflkan› Osman Biçer
de kat›ld›. Biçer yapt›¤› ko-
nuflmada, AKP'nin ekonomi,
sa¤l›k ve sosyal güvenlik ala-
n›nda uygulad›¤› politikalar›
elefltirdi. Biçer, hükümetin
politikalar› sonucunda zengi-
nin daha zengin, yoksulun da
daha yoksul ve çaresiz hale

geldi¤ini söyle-
di. Biçer, perfor-
mansa dayal› yöne-
tim modelinden vazgeçilme-
sini, çal›flma koflullar›n›n iyi-
lefltirilmesini, 2009 y›l›nda
toplu sözleflmenin imzalan-
mas› ve grev haklar›n›n tan›n-
mas›n› talep etti. 

Büro emekçileri, yapt›klar›
bas›n aç›klamas›nda insanca
bir yaflam talebini dile getirir-
ken, taleplerinin kabul edil-
memesi durumunda 14 Ni-
san'da yar›m gün ifl b›raka-
caklar›n› ilan ettiler.
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E¤itim-Sen’liler
Haklar› ‹çin Yürüdü

BES Üyeleri ‹fl B›rakt›

“Alak›z Sütünü
Helal Etmiyor”
Mitingi

Kap› Kulu Askeri De¤il,
E¤itim Emekçisiyiz!

Sa¤l›k Emekçileri ‹fl B›rakt›



Sömürücü egemenler, emekçilerin
siyasetten uzak durmas›n› isterler. Ne
zaman? Haklar›n› istedikleri, taleple-
rini dile getirdikleri, düzenin s›n›rlar›-
n› zorlad›klar› zaman. Emekçilerin bi-
linçlenmelerini, politik olmas›n› iste-
mezler. Ve bilinçli flekilde onlar› apo-
litiklefltirmeye çal›fl›rlar. Politik ol-
mak, politik düflünmek, sorunlara ss››--
nn››ffssaall temelde bakmak demektir; ç›-
karlar›n›n nereden geçti¤ini bilmektir.

Emekçilerin hak aramas›, diren-
mesi AKP’nin, Baflbakan Tayyip Er-
do¤an’›n dilinde ““iiddeeoolloojjiikk”” olmak-
t›r. ““‹‹ddeeoolloojjiikk oollmmaakk”” Erdo¤an’a
göre yanl›fl, tehlikeli birfleydir. Se-
çimlerde de ayn› demagojiyi sürdür-
mektedir Erdo¤an. Halktan oy ister-
ken “biz ideolojik siyaset de¤il hiz-
met siyaseti yap›yoruz”, “oylar›n›z›
ideolojiye de¤il hizmete verin” di-
yor. Aç›kca yalan söylüyor, demago-
ji yap›yor, aldat›yor, dedi¤inin tam
tersine, “ideolojik siyaset” yap›yor. 

‹deoloji bir dünya görüflüdür. Her
tutum, her davran›fl, her siyaset so-
nuçta bir ideolojiye hizmet eder, bir
ideolojiden kayna¤›n› al›r. ‹deoloji
hayat›n bütünüdür. Dolay›s›yla far-
k›nda olunsun ya da olunmas›n her
yaklafl›m, her siyaset ideolojiktir.

Egemenlerin yalan ve demagoji-
lerinin, bilinç bulan›kl›¤› yaratmala-
r›n›n, apolitiklefltirmelerinin tek bir
amac› vard›r; o da emekçilerin düze-
nin ideolojisine hizmet etmesi, düze-
nin ç›karlar›n› savunmas›d›r. Ve bu
noktada emekçileri siyasetten uzak
tutarken bir anlamda yine siyasete

yaklaflt›rmak zorunda kal›rlar.

Seçim süreçleri bunun en bariz ya-
fland›¤› süreçlerdir. Oligarflinin emek-
çilerden siyasette taraf olmalar›n› is-
tedikleri zaman, emekçileri kullan-
mak istedikleri zamand›r. Onlar›n oy-
lar›n›, onlar›n iradelerini kendi ege-
men ç›karlar› için kullanmak istedik-
lerinde siyasette taraf haline getirirler.
Ve belirtmeye gerek yoktur ki bu taraf
hali düzen içi bir taraf halidir. Yani
düzen içi bir gücü yine düzen içi bir
baflka güce tercih etmektir. AKP’ye
karfl› CHP’yi, CHP’ye karfl› DSP’yi
ya da bir baflkas›n› tercih etmektir.

Düzen partileri, emekçilere, sen-
dikalara böyle bakarlar. Onlar›, ken-
dilerine yedekleyecekleri güçler ola-
rak görürler. Kim ki emekçilerin ç›-
karlar›n› savundu¤unu söyleyip
emekçileri düzen partilerinin pefline
tak›yor, düzen içi umutlar yaratmaya
çal›fl›yorsa, o, emekçilerin de¤il dü-
zenin ç›karlar›n› savunuyor demek-
tir. O, düzenden yana demektir.

Emekçiler bugüne kadar hiçbir
düzen partisinden emek lehine hiçbir
fley görmedi. Tersine bask› gördü,
emekçiler aleyhine yasalar gördü,
daha fazla yoksulluk, açl›k, iflsizlik,
sömürü gördü. Aksini hiç kimse id-
dia edemez. Hal böyleyken emekçi-
leri düzen partilerinin kuyru¤una
takmak, onlar için destek vermeye
ça¤›rmak düzen partilerinin kullan-
ma mant›¤›na hizmet eder.

D‹SK’in 29 Mart Yerel Seçimle-
ri’nde düzen partilerinin baz› adayla-

r›n› destekleyece¤ini aç›klamas›,
emekçiler lehine de¤il düzen lehine
bir tutumdur. 

KESK de 29 Mart’la ilgili bir se-
çim deklarasyonu yay›nlad›. KESK
seçim deklarasyonunda “seçimlerde
KESK olarak izleyece¤imiz tutumu
kamuoyuyla paylaflmay›; yurttaflla-
r›n, meslek örgütlerinin, sendikalar›n
siyasi alana müdahale etmesinin, ta-
raf olmas›n›n demokrasiye katk› sa¤-
lad›¤› ço¤ulcu demokratik toplum
anlay›fl›m›z›n bir gere¤i olarak görü-
yoruz” deniliyor. 

Sözkonusu halktan yana bir yerel
yönetim anlay›fl›n› kim, nas›l hayata
geçirebilir? Sorusunun cevab› yoktur
KESK’in deklarasyonunda.

Buradaki çarp›kl›k, ülke gerçekli-
¤i gözard› edilerek, seçimlerde oy
kullanmay›, seçimlere giren bir par-
tiyi desteklemeyi demokrasiye katk›
sa¤lamak olarak görmektir. Burada-
ki çarp›kl›k sorunlar›n çözümünü
düzen içi beklentilerde aramak ve
göstermektir. 

Ayn› günlerde D‹SK Genel Bafl-
kan› Çelebi, Avrupa Parlementosu
raporuna dayanarak hükümeti “çal›-
flanlar lehine bir sendika yasas› ç›-
karmaya ve 1 May›s’› bar›flç›l bir fle-
kilde Taksim Meydan›’nda kutlan-
mas›n› sa¤lamaya” davet etti¤ini
aç›kl›yor.

Emekçilere, emekçilerin kavgas›na
güvenmeyenler, Avrupa emperyalistle-
rinden, düzenden çözüm beklerler.
T›pk› düzen partilerinden, seçimlerden
medet umduklar› gibi. Emekçiler,
emekten yana olanlar düzenin, düzen
partilerinin de¤il kendi ç›karlar›n›n
kavgas›n› vermelidir. Bu kavga ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm kav-
gas›d›r. Ve bu kavga düzenle aram›za
kal›n bir çizgi çekmeyi gerektirir.

Devrimci ‹flçi Hareketi’nden

Düzen Partileri, 
Emekçilerin Siyasette Taraf
Olmas›n› Ne Zaman ‹ster?
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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde fa-
aliyetine son veren K›l›ç Entegre Ta-
vukçuluk firmas›nda çal›flan yaklafl›k

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

Firman›n alacaklar›n› ödemesini
isteyen iflçiler, Mudurnu karayolunu
ulafl›ma kapatt›. ‹flçilerin eylemine
müdahale eden polis iflçilerden yolu

trafi¤e aç›p eyleme son vermesini is-
tedi. Bir süre sonra yolu boflaltan
iflçiler fabrikan›n önünde lastik yaka-
rak eylemlerine devam ettiler. ‹flçiler,
evlerine ekmek alacak paralar›n›n
bile olmad›¤›n› söyleyerek eylemle-
rine devam edeceklerini belirttiler.

Mudurnu’da
‹flçi Eylemi



ESP'ye Bask›lar
Protesto Edildi

Baflta ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana
olmak üzere Mersin, Hatay, Bursa’da
ESP’ye yönelik 10 Mart’tan bafllayarak
devam eden bask›n, gözalt› ve tutuklamalar
protesto edildi.

‹HD Adana flubesinde 13 Mart günü ya-
p›lan ortak bas›n aç›klamas›nda Adana,
Mersin ve Hatay’da gözalt›na al›nan 20
ESP’liden 8’inin tutukland›¤› aç›klan›rken
gözalt› ve tutuklamalar›n örgütlenme özgür-
lü¤üne yönelik oldu¤u belirtildi.

ESP taraf›ndan yap›lan aç›klamada da
tutuklamalar›n keyfili¤i, hukuksuzlu¤u
ifade edilerek, tutuklananlar›n serbest
b›rak›lmas› istendi.

Birlik ve Dayan›flma ile
Örgütlü  Mücadeleye

Antalya Özgürlükler Derne¤i 15
Mart’ta Birlik ve Dayan›flma yeme¤i dü-
zenledi. Yoksullu¤a, iflsizli¤e, bireycili¤e
karfl› örgütlü mücadeleye ça¤›rmak ama-
c›yla düzenlenen geceye yaklafl›k yüz kifli
kat›ld›.

Antalya Özgürlükler Derne¤i’nin kurul-
du¤u günden bugüne olan süreçte yap›lan
mücadeleler sinevizyon gösterisiyle anla-
t›ld›. Yerel halk sanatç›lar› türküleriyle ge-
ceye efllik ederken halk oyunlar› ekibi,
Anadolu’nun de¤iflik yörelerinden halk
oyunlar›n› sergilediler.

MAKYAL-ERKA
‹flçileri Eylemde 

‹ncirlik Üssü’nde inflaat iflinde çal›fl›r-
ken önce ücretsiz izne ç›kar›lan ard›ndan
iflten ç›kar›lan MAKYAL-ERKA iflçileri
Açl›k Grevi eylemine bafllad›lar. Açl›k gre-
vinin 10. gününde Genel-‹fl sendikas›
önünden ‹nönü Park›’na yürüyen iflçilere
Halk Cepheliler de destek verdiler.

Adana Özgürlükler Derne¤i de iflçilerle
dayan›flma amac›yla 18 Mart günü ‹nönü
Park’›nda yapt›klar› eylemin ard›ndan iflçi-
leri direniflte olduklar› Genel-‹fl Sendika-
s›’nda ziyaret ederek desteklerini belirttiler.

YÜRÜYÜfi
‹zmir ve Bursa
Gecekondular›nda

14-15 Mart günü ‹zmir’in Gü-
zeltepe ve Yamanlar mahalleleri ile
Menemen’de Yürüyüfl sat›fl›
yap›ld›. Yürüyüfl okurlar› derginin

gündemi olan Gazi katliam› ve direniflini ve seçim oyununu halka
anlat›rken 167 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Bursa’da 16-17 Mart günü Teleferik ve Panay›r mahallelerin-
de yap›lan dergi sat›fl›nda da suyun ticarilefltirilmesi ve seçim
oyununun halka anlat›ld›¤› dergi sat›fl s›ras›nda dergi alan insanlar
“Tüm topraklar›m›z› kar›fl kar›fl sat›yorlar, seçim zaman› gelince
de kap›m›z› çal›yorlar, ben hiçbir partiye oy vermeyece¤im” diye-
rek tepkilerini gösterdiler. Dergi da¤›t›mda 44 dergi sat›ld›.

Avc›lar Anka Kültür Merke-
zi’nde 15 Mart günü Grup Yo-
rum söyleflisi ve imza günü ya-
p›ld›. Yaklafl›k 80 kiflinin kat›l-
d›¤› söyleflide Anka Kültür
Merkezi ad›na Ferhat Erdo-
¤an’›n Grup Yorum’a hofl gel-
diniz konuflmas›n›n ard›ndan
Grup Yorum ad›na ‹nan Alt›n
da yapt›¤› konuflmada Anka
Kültür Merkezi’nin aç›l›fl›n›
kutlay›p baflar›lar diledi. 

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

***

Ba¤c›lar Cemevi’nde dü-
zenlenen söylefli ve imza gü-
nünde cemevi gençlik komis-
yonu ad›na konuflan Hüseyin
Mutlu Grup Yorum'un 24 y›ld›r
kavgan›n içinde sesinin yank›-
land›¤›n› söyleyerek “Kavga
yükseldikçe onlar›n da sesi
yükseldi” diyerek Grup Yo-
rum’un baflar›s›n› ifade etti.
Daha sonra sahneye Grup Yo-
rumu davet edildi. 

Grup Yorum üyeleri grubun
tarihini, devrimci çizgisini an-
latarak halk›n içinden geldi¤ini
ifade ettiler. Yaklafl›k 650 kifli-
nin kat›ld›¤› söyleflinin ard›n-
dan Grup Yorum eski ve yeni
kasetinden türküler söyledi.

Grup YORUM’la
Söylefli ve ‹mza Günleri 
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Art› ‹VME Dergisi 14 Mart gü-
nü Ankara’da düzenlenen ‹nflaat
Mühendisler Odas› (‹MO) II. Ö¤-
renci Üye Kurultay›’nda baz› ‹MO
yöneticilerinin bildiri da¤›tmak is-
teyen ODTÜ Genç ‹MO'lu ö¤renci-
lere tekme-tokat ve küfürlerle sal-
d›rmas›yla ilgili aç›kla yapt›.

"Bu sald›r›n›n Hesab›n› Her Tür-
lü Demokratik Ortamda Soraca¤›z"
diyen Mühendislik, Mimarl›k ve
Planlamada Art› ‹VME 18 Mart
2009 tarihinde yapt›¤› yaz›l› aç›kla-
mada flunlar ifade edildi:

“‹MO yöneticileri ve birkaç oda
personelinin devrimci-demokrat
ö¤rencilere yapt›klar› sald›r›y› k›n›-
yoruz.

14 Mart Cumartesi günü Anka-
ra’da gerçeklefltirilen ‹nflaat Mü-
hendisleri Odas› 2. Ö¤renci Üye
Kurultay›’nda, TMMOB ortam›nda
efline az rastlan›r bir sald›r› gerçek-
leflmifltir. ODTÜ Genç ‹MO üyele-
ri taraf›ndan ö¤renci temsilcili¤i
seçimlerinde yaflanan anti-demok-
ratik süreci ö¤rencilerle paylaflan
bir bildiri Kurultay’da da¤›t›lmaya
bafllanm›flt›r. Bildiri da¤›t›m› s›ra-
s›nda ‹MO etkin yönetim anlay›fl›-
n›n bir “memuru” taraf›ndan bu bil-
dirinin Kurultay’da da¤›t›lamaya-
ca¤› ifade edilmifl, ODTÜ Genç
‹MO taraf›ndan ise bildiri da¤›t›m›-
n›n en temel haklar› oldu¤u, kimse-
nin bildiri da¤›t›m›n› engelleyeme-
yece¤i ifade edilmifltir. Ard›ndan
çok da zaman geçmeden ‹MO Yö-
netim Kurulu üyeleri, bafllar›nda

‹MO Sayman› Züber Akgöl olmak
üzere kurultay salonunu büyük bir
sinirle terk ederek önce bildiri da-
¤›tan ö¤rencileri kovmufllar, ö¤ren-

cilerin bildirileri da¤›tmaya devam
etmeleri üzerine yanlar›na ald›klar›
iki oda teknik görevlisiyle birlikte
ODTÜ Genç ‹MO üyelerini tartak-
lamaya bafllam›fllar, binadan zorla
atmaya çal›flm›fllard›r. Binay› terk
etmeme ve demokratik haklar› olan
bildirilerini da¤›tmada kararl› olan
ö¤renciler yönetimin bu fiziksel
müdahalesine direnmifller ve salon-
dan ç›kmam›fllard›r. Bunun üzerine
‹MO etkin yönetim anlay›fl› daha
da ileri giderek ö¤rencilere a¤za
al›namayacak lümpen küfürler et-
meye bafllam›fl, tekme ve tokatlarla
sald›rm›flt›r.

‹MO Yönetim Kurulu II. Baflka-
n› Alaettin Duran “Siz Amerikan
ajan›s›n›z” gibi siyasi literatürdeki
en büyük hakaretlerden birini dev-
rimci demokrat ö¤rencilere sarf et-
mifltir. Tüm bu sald›r›lara, hakaret-
lere ra¤men ö¤renciler binay› terk
etmemekte ›srarc› olmufllar, sald›r-
ganlar taraf›ndan y›rt›lan bildirile-
rini tekrardan basarak da¤›tm›fllar-
d›r.”

Aç›klamada yaz›lanlar›n Kurul-
tay’a kat›lan 500’ü aflk›n ö¤renci-
nin gözleri önünde yafland›¤›n› be-
lirten Art› ‹VME aç›klamas›nda
‹MO yöneticilerinin sald›rganl›¤›-
n›n çeflitli illerden gelen kurultay
kat›l›mc›lar› taraf›ndan mahkum
edildi¤ini, sald›r›y› k›nayan konufl-
malar yap›ld›¤›, sald›rgan ‹MO yö-
netiminin konuflmas› s›ras›nda ise
yüzlerce ö¤rencinin sald›rganlar›
protesto ederek salonu terk ettikleri
sald›rganlar›n neredeyse bofl salon-
da konuflmak zorunda kald›klar›
ifade edildi. Aç›klamada devamla
flunlar belirtildi:

“Biz ‹VME Dergisi olarak OD-
TÜ Genç ‹MO’ya yap›lan bu sald›r›-
ya hiç flafl›rmad›k. Çünkü bu davra-
n›fl biçimini biz çok iyi tan›yoruz.
Dünya emekçi kad›nlar gününe ka-
t›lmas› gerekçesiyle tutuklanan arka-
dafl›m›z›n oda yönetimleri taraf›ndan
iflten ç›kar›lmas›ndan; Antalya’da
son yap›lan EMO SMM sempozyu-
munda stant açan arkadafllar›m›za
yap›lan sald›r›lardan; yetkin mühen-
disli¤e karfl› ç›kt›¤› için feshedilen
ö¤renci komisyonlar›ndan;
TMMOB Genel Kurullar›nda ö¤ren-
cilerin konuflturulmamas›ndan; An-
kara’da muhalif kimliklerinden kay-
nakl› yönetim kurulu toplant›lar›na
al›nmayan yedek yönetim kurulu
üyelerinden; Bart›n’da ‹KK’n›n fes-
hedilmesine varan antidemokratik
uygulamalardan ve yaflanan gerçek-
leri mühendis-mimar kitlesiyle pay-
laflmak için yay›mlad›¤›m›z dergiye
olan tepkilerden, fütursuzca ettikleri
küfürlerden, tehditlerden biliyoruz.

Biz bu davran›fl› kampüslerde
haklar›n› arayan ö¤rencilerin gözal-
t›na al›nmalar›ndan, tutuklanmala-
r›ndan, okuldan at›lmalar›ndan tan›-
yoruz. Biz bu davran›fl› “sokaklarda
yürüyemezsiniz, bildiri da¤›tamaz-
s›n›z” diyerek en temel demokratik
haklara sald›ran iktidarlardan ve
onlar›n memurlar›ndan biliyoruz.
Bu davran›fllar kirlenmifl oligarflik
yönetimlerin, iktidarlar›n› tehdit
eden devrimci demokrat mühendis,
mimar ve ö¤rencilere karfl› davra-
n›fllar›d›r.”

Odalar›n kimsenin “tapulu mal›”
olmad›¤› ifade edilen Art› ‹VME
aç›klamas›nda gerek iktidar›n ge-
rekse “oda a¤alar›n›n” demokratik
mücadelelerini engelleyemeyece¤i,
güçlerini devrimci geçmiflten ve
hakl›l›klar›ndan ald›klar› belirtildi.

Kurultay sonras›nda ODTÜ
Genç ‹MO taraf›ndan da sald›r›y› k›-
nayan bir aç›klama yap›ld›. “Söz
Yetki Karar Hakk›m›z Engellene-
mez” denilen aç›klamada sald›r›n›n
peflinin b›rak›lmayaca¤› ifade edildi.

2. ‹MO Ö¤renci Kurultay›’nda
Ö¤rencilere Sald›r›

42 22 MMart 22009 // Say›: 10



TÜB‹TAK taraf›ndan ya-
y›nlanan Bilim ve Teknik
dergisinin son say›s›n›n ka-
pa¤›, Darwin’in 200. do¤um
günü nedeniyle evrim teorisine
ayr›ld›¤› için dergi sansürlendi
ve yay›n yönetmeni Çi¤dem
Akutman TÜB‹TAK yönetimi
taraf›ndan görevinden al›nd›.
(Aradan günler geçtikten son-
ra, Akutman’›n görevine devam
etti¤i aç›kland›.)

Türkiye'nin “en üst bilim ku-
rumu” olarak adland›r›lan bir
kurumun 42 y›ld›r yay›nlad›¤›
dergisi, Darwin’in resmini koy-
du¤u için sansürleniyor, yaz›lar›
ç›kar›l›yor ve yay›n yönetmeni
görevinden al›n›yor. Bu durum,
herfleyden önce, AKP’nin bili-
me tahammülsüzlü¤ünü ve yö-
netme anlay›fl›n› gösteriyor.
Do¤ru ya! AKP’nin bilim kuru-
mu de¤il de kendi kurumu ola-
rak gördü¤ü bir yerde hangi
cüretle Darwin kapak yap›labi-
lirdi!? 

Peki, AKP iktidar› neden
Darwin’e karfl›? 

Tarihte pek az bilim adam›
Darwin ölçüsünde tepki çek-
mifltir. Darwin’in Evrim kuram›,
kendi hurafelerini, yalanlar›n›
tuzla buz etti¤i için ona 150 y›l-
d›r kin kusmaya devam ediyor-
lar. Çünkü iktidarlar sistemleri-
ni sürdürebilmek için dini ön
plana ç›kararak, “kaderci, flü-
kürcü” anlay›fl› insanlara em-
poze etmektedir. 

BBiilliimmee de¤il, kkaa--
ddeerree inanan, bilim-
sel olarak aç›klan-
m›fl olaylar› ““ttaakkddii--
rrii iillaahhii”” diye karfl›-
layan, ssoossyyaall bbiilliimm--
lleerrii de¤il hhuurraaffeelleerrii
dinleyen bir zihni-
yetin bilimi savun-
mas› beklenemez. 

2007’de kufl gri-
bi salg›n›n›n yaflan-
d›¤› s›rada Baflba-
kan Erdo¤an, hal-

k›n bilinçlenmesini imamlara
b›rakarak “Cuma hutbelerinde
anlat›laca¤›n›” söylemiflti. T›bbi
kurumlarla bu sorunu çözmek
yerine f›rsat›n› bulmuflken dini
kurumlaflmalar› öne sürmüfltü.
A‹HM’in türban karar›n› hukuk-
çulara sormak yerine ““uulleemmaayyaa
ssoorruullmmaass››nn››”” söylemiflti. Bilim-
sel evrim kuram›n›n en can al›-
c› k›sm›, ilkö¤retim 8. S›n›f Fen
Bilgisi kitaplar›ndan ç›kar›ld›.
“Yarad›l›fl teorisi” TRT’den bafl-
layarak her alanda yayg›n bi-
çimde propaganda ediliyor.
H›zl› tren kazas›n›n teknik-bi-
limsel aç›klamalar›n›n önüne
““ttaakkddiirrii iillaahhii”” aç›klamas› ko-
nuldu. TÜB‹TAK’a dinci geri-
ciler yerlefltirildi. 

GGeerriicciilliikk bilimi reddeder, bili-
me düflmand›r. Bilim yerine
dogmalar› koyar. Toplumsal
yaflam› da buna göre düzenle-
mek ister. Önceki iktidarlar da
ifllerine gelmedi¤inde bilimin
uyar›lar›n› dikkate alm›yorlard›,
ancak bu tutum, AKP’de
islamc› gericilikten gelen
ba¤nazl›kla birleflip bir çizgi ha-
line gelmifltir. 

AKP’nin bilim düflmanl›¤›,
onun YÖK’ü himayesinden de
bilinmektedir. Çünkü YÖK de
bilim düflman› bir kurumdur.
Üniversitelerde varolan k›smi
özerkli¤i yok eden, 12 Eylül

cuntas› ile varolup, onun politi-
kalar›n› sürdüren YÖK, çok iyi
bilindi¤i üzere ilerici demokrat
ö¤rencileri, namuslu bilim in-
sanlar›n› cezaland›rmaktan hiç
geri kalmamaktad›r. Ayn›
YÖK’e ba¤l› üniversiteler, bilim-
sel araflt›rmalar konusunda
dünyada hiçbir s›ralamaya gi-
rememektedir. DDüüflflüünneenn öö¤¤rreenn--
cciiyyee ddüüflflmmaann bir zihniyetin bbiillii--
mmee ddoosstt olmas› düflünülemez.
YÖK’ün bilim anlay›fl›, tekelle-
rin ihtiyac›na yöneliktir, halk›n
ihtiyac›na de¤il. 

AKP iktidar› bilime düflman-
d›r; çünkü tekellerin ihtiyac›na
göre hareket etmektedir. Bu
yüzden de sistemini korumak,
kollamak zorundad›r. Sistemini
korumas› için de bu flekilde dü-
flünmeyen, üretmeyen insanla-
ra ihtiyac› vard›r. Bunun içinde
bugün Darwin’i yasakl›yor. Bi-
limsel olan, bilimi anlatan her
fley onun için tehlikelidir. Bu
yüzden de kafalara dini, fleriat›
sokma çabas› içindedir. Bu
yüzden okullarda bilimden uzak
bir e¤itim verilmektedir. 

Düflünen, üreten, sorgulayan
bir gençlik olabilmek için bilim-
sel, demokratik bir e¤itim isti-
yoruz. Bunu alabilmemiz için
de mücadele etmeliyiz. Yoksa
bugün üniversitelerde, liselerde
verilen e¤itimle, gerici zihniyet

yayg›nlaflt›r›lacak-
t›r. AKP, iktidar› al-
d›¤› günden bu ya-
na bütün alanlarda
kurumsallaflmas›n›
yapm›flt›r. TÜB‹-
TAK’ ta bunlardan
biridir. Bunun için
bu gerici e¤itime
karfl› mücadele et-
meli ve bilimsel,
demokratik e¤itim
fliar›n› yükseltmeli-
yiz. 

Darwin’e Sansür
-- GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu --

Gençli¤in
Kaleminden
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16 Mart katliam›ndan bugüne
aradan 31 y›l geçmesine, katliam
davas› zaman afl›m›yla düflürülme-
sine ra¤men, gençlik 16 Mart katli-
am›n› unutmad›¤›n› ve unutturma-
yaca¤›n› 16 Mart’›n y›ldönümünde
yapt›¤› eylem ve anmalarla göster-
di.“16 Mart Katliam›n›n Sorumlusu
Devlettir Adalet ‹stiyoruz” pankart-
lar›n›n aç›ld›¤› eylemlerde at›lan
sloganlar da ortakt›: “16 Mart fiehit-
leri Ölümsüzdür, 16 Mart’› Unut-
mad›k Unutturmayaca¤›z, Kahrol-
sun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz,
Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca-
¤›z, Katil Devlet Hesap Verecek”
sloganlar› eylemlerde yank›land›.

‹stanbul: 16 Mart günü ‹stan-
bul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi’nin Edebiyat Kap›s›’›nda
toplanan Gençlik Federasyonu
üyesi ö¤renciler sloganlarla
Beyaz›t’taki Merkez Kampüs girifli-
ne yürüyerek burada bir aç›klama
yapt›. Okunan aç›klamada; katliam
davas›n›n zaman afl›m› ile düflürül-
dü¤ü belirtilirken “Zaman afl›m› in-
sanl›k suçudur. Bizler bu sene bu
suç karfl›s›nda adalet istemeye de-
vam edece¤iz, fakat bir gerçe¤i
unutmadan. Adalet bizim ellerimiz-
dedir” denildi. Okunan aç›klama-
dan sonra katliam›n gerçekleflti¤i
Difl Hekimli¤i Fakültesi önüne geli-
nerek, önce katliamda flehit düflen-
ler için sayg› duruflu yap›ld› ve ka-

ranfiller b›rak›ld›. Burada 16 Mart
flehitleri Hatice Özen, Cemil Sön-
mez, Baki Ekiz, Abdullah fiim-
flek, Murat Kurt, Hamdi Ak›l ve
Turan Ören’in isimleri say›l›p her
isimden sonra “Yafl›yor” diye
hayk›r›ld›. Ard›ndan “Burada
devrimciler, devrimci gençler ol-
duktan sonra bu davan›n peflinin
b›rak›lmayaca¤›n› biliyoruz” di-
yen Grup Yorum üyeleri, “16
Mart” ve “Bize Ölüm Yok” marfl-
lar›n› flehitler için söyledi. Hep bir

a¤›zdan söylenen marfllardan sona
eylem sona erdi.

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

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

Beyaz›t’tayd›lar Dev-Genç
miras›n›n tafl›y›c›lar›. 

Beyaz›t’ta patlayan kraterde
canlar›n› veren 7 devrimciyi an-
d›lar. 

Yaln›z Beyaz›t’ta de¤il; Gençlik
Federasyonu üyesi ö¤renciler,
Türkiye’nin dört bir yan›nda and›
16 Mart flehitlerini. 

Beyaz›t’tan çok uzaktayd›lar,
ama öfkeleriyle, adalet özlemleriyle
oradayd›lar:

‹stanbul
Ankara
Antalya
Elaz›¤
Trabzon
Kütahya
‹zmir
Eskiflehir
Bursa
Kars
Samsun
Mu¤la 
Adana 
Edirne 
Çanakkale
Biga
Dersim 
Artvin’de hesap sorand›lar.

“Adalet bizim
ellerimizdedir”
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dan 31 y›l geçmesine ra¤men katiller
cezaland›r›lmad›. Aksine ödüllendi-
rilenler, terfi ettirilenler oldu. Aç›lan
dava da geçti¤imiz Ekim ay›nda za-
man afl›m›na u¤rad›. Zaman afl›m›y-
la devlet katliamc› yüzünü unuttura-
maz. Halk›n adalet iste¤ini bitire-
mez.” denildi. Aç›klama adalet iste-
nen sloganlarla bitirildi.

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

Bursa: Gençlik Derne¤i Giri-
flimi, 15 Mart’ta Bursa Haklar Der-
ne¤i Semra Baflyi¤it Halk Sahne-
si’nde, 16 Mart katliam› ile ilgili an-
ma düzenledi.16 Mart katliam›, ül-
kemizde kontrgerilla eylemleri ve
‘Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm
Mücadelesinde Gençli¤in Rolü’
üzerine konuflmalar yap›ld›. Anma-
da  Ahmet Telli’nin “Yang›n Y›lla-
r›” adl› fliiri okunurken hep bir a¤›z-

dan türküler söylendi.

Elaz›¤: Gençlik Derne¤i
Giriflimi Hozat Garaj›'nda Be-
yaz›t Katliam›’n› protesto
eden bir eylem yapt›. Yap›lan
aç›klamada “Ac›m›z, öfkemiz
o günkü gibi s›cakt›r. Adalet
istiyoruz.” denildi. Ayr›ca 16
Mart 1988'de Amerikan emperya-
lizminin deste¤iyle gerçeklefltirilen
Halepçe katliam›yla da binlerce in-
san›n katledildi¤inin hat›rlat›ld›¤›
eylemin sonunda, Dev- Genç marfl›-
n› söyleyen gençli¤e halk da alk›fl-
layarak destek verdi. Ayr›ca  Genç-
lik Derne¤i Giriflimi, 14 Mart günü,
Elaz›¤ Haklar Derne¤i binas›nda 16
Mart’la ilgili bir söylefli düzenledi.
Sayg› durufluyla bafllayan söylefli
slayt gösterimi, fliir dinletisi, Beya-
z›t, Gazi ve Halepçe Katliamlar›n›n
anlat›lmas›yla sona erdi. 

Kars: 15 Mart Günü Faik Bey
Caddesi aralar›nda Kars Gençlik
Derne¤i Giriflimi’ninde bulundu¤u
devrimci-demokrat ö¤renciler  tara-
f›ndan 16 Mart katliam› ile ilgili ey-
lem yap›ld›. “16 Mart Beyaz›t Kat-
liam›n› Unutmad›k Unutturmayaca-
¤›z” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› ve slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› eyleme yap›lan
aç›klamayla devam edildi. Aç›kla-
mada, 7 devrimci ö¤rencinin flehit
düfltü¤ü ve 40 ö¤rencinin yaraland›-
¤› katliam›n aç›kça devlet taraf›n-
dan yap›ld›¤› ve faillerinin herkes
taraf›ndan bilindi¤i vurguland›.

Trabzon: 15 Mart günü Hü-
seyin Kazaz Kültür Merkezi’nde 16
Mart Beyaz›t katliam› flehitleri an›l-
d›. Anmada yap›lan konuflmada,
“Bugün burada bundan tam 31 y›l
önce olan bir olay için topland›k: 16
Mart 1978 Beyaz›t Katliam›! Çünkü
Unutmad›k, Unutturmayaca¤›z!”
diyen ö¤renciler 16 Mart Beyaz›t
Katliam›’n› anlatan bir slayt-belge-
sel sundu. fiiir dinletisi ve tiyatro
oyunununun sergilendi¤i anman›n
son bölümünde Grup Gün›fl›¤› sah-
ne ald›. Marfllar ve türkülerin söy-
lendi¤i anma çekilen halaylarla so-
na erdi.

ÇHD’den 
16 Mart Eylemi

16 Mart katliam›n›n yafland›¤›
‹Ü. Difl Hekimli¤i Fakültesi önünde
Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i
(ÇHD) bir eylem yapt›. 

ÇHD baflkan› Av. Taylan Tanay
“Burada 16 Mart 1978’de katledi-
lenleri anacak ve adalet iste¤imizi
tekrarlayaca¤›z. Ayr›ca 1988’de
Halepçe’de kimyasal gazlarla katle-
dilen ço¤u kad›n ve çocuk 5000
Kürt’ü de an›yoruz” dedikten sonra
haz›rlad›klar› bas›n metnini oku-
mak için sözü Av. Serhan Ar›kano¤-
lu’na b›rakt›. “Bizler Ça¤dafl Hu-
kukçular Derne¤i olarak, bir kez
daha ilan ediyoruz; 1 May›s 1977
katliam›n›n, 16 Mart, Çorum, Ma-
rafl ve Gazi katliamlar› ile halka
karfl› ifllenmifl tüm suçlar›n sorum-
lular›ndan hesap soruluncaya, kont-
rgerilla gerçekten ve tamamen tas-
fiye edilinceye kadar, y›lmadan
mücadeleye devam edece¤iz” deni-
len aç›klaman›n ard›ndan Av. Kamil
Tekin olay›n tan›¤› olarak katliam›n
nas›l geliflti¤ini anlatt›. 

ÇHD’nin eylemi de katliam›n
yafland›¤› yere karanfillerin b›rak›l-
mas›yla son buldu.

KARS

ANKARA
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2008 y›l›n›n May›s ay›nda Malat-
ya ‹nönü Üniversitesi’nde “New-
roz’da kampus içinde halay çektik-
leri, yine ayn› y›l 1 May›s yürüyüflü-
ne kat›ld›klar›” gerekçeleriyle 40’›
aflk›n ö¤renciye “izinsiz gösteri ve
yürüyüfl düzenlemek” iddias›yla so-
ruflturma aç›lm›flt›.

10 Mart
2009 günü

ise bu soruflturmalar›n sonucu olarak
ö¤rencilere de¤iflik flekillerde ‘ceza-
lar’ verildi¤i tebli¤ edildi. Bunun
üzerine devrimci, demokrat ö¤renci-
ler de biraraya gelerek hukuksal mü-
cadelelerini sürdürecekleri ve meflru
eylem haklar›n› kullanacaklar›n›
aç›klad›lar. 

13 Mart günü ise üniversite yö-
netimi taraf›ndan ceza alan ö¤renci-
lerden biri telefonla aranarak “ceza-
lar›n, rektörün talimat› ile geri çekil-
di¤i, süren soruflturmalar›n durdu-
ruldu¤u derslerine girmesi”, yaz›l›
bir belge istemeleri üzerine de “bel-
genin 16 Mart pazartesi günü verile-
ce¤i” söylendi. ‹flte düzenin ve
YÖK’ün adalet ve hukuk  anlay›fl›.

Eskiflehir Anadolu Üniversitesi E¤itim
Fakültesi'nde bildiri da¤›tmak isteyen fa-
flistler ile, onlara engel olmaya çal›flan dev-
rimci demokrat ö¤renciler aras›nda ç›kan
tart›flma, faflistlerin sat›rl› ve b›çakl› sald›-
r›s›na dönüfltü. Devrimci ö¤rencilerin dire-
nifli karfl›s›nda faflistler, üniversite güvenli-
¤i taraf›ndan fakülte binas› içinde korun-
maya al›nd›. Durumu protesto için rektör-
lük binas›na yürümek isteyen ö¤rencilere
bu kez polis sald›rd›. Cop, gaz ve polis kö-
peklerinin kullan›ld›¤› sald›r›da, yaralanan
ö¤rencilerin d›fl›nda 74 ö¤renci de gözalt›-
na al›nd›.

Sald›r›lar› ve gözalt›lar› protesto etmek
amac›yla ö¤renciler ve baz› demokratik
kitle örgütleri, Eskiflehir Adalar Migros
önünde bas›n aç›klamas› yaparak, Eskifle-
hir Emniyet Müdürlü¤ü'ne do¤ru yürüdü-
ler. Emniyet Müdürlü¤ü'nün önündeki kit-
leye, faflistler polisle birlikte sald›rd›. Gö-
zalt›na al›nanlar içinde Eskiflehir Gençlik
Derne¤i’nden Meral Y›ld›r›m, Çi¤dem
Yakfli ve soy isimleri ö¤renilmeyen  Burcu
ve Muhammed de bulunuyor.

‹zmir Gençlik Derne¤i Giri-
flimi, 16 Mart günü, tutuklu bu-
lunan eski ‹zmir Gençlik Der-
ne¤i Baflkan› Ümit Çobano¤-
lu'nun bugün görülen mahke-
mesi hakk›nda bilgi veren yaz›-
l› bir aç›klama yay›nlad›.

Aç›klamada Ümit Çobano¤-
lu’nun tutukland›¤› süreçte de-
mokratik üniversite mücadele-
sinde faaliyet gösteren ‹zmir
Gençlik Derne¤i Baflkan› oldu-

¤u, paras› olan›n
okudu¤u, paras›
olmayan›n sa sa-

dece hayallerini süsledi¤i bir
üniversite de¤il, paras›z bir
e¤itim istedi¤i, demokratik üni-
versite mücadelesini verdi¤i
için tutukland›¤› ve yarg›land›-
¤› belirtildi. 

Aç›klaman›n devam›nda,
“Bu olay her devrimci ilerici ö¤-
rencinin karfl›laflabilece¤i bir
olayd›r. Bunun içindir ki biz
adalet istemeye devam edece-
¤iz” denildi.

46 22 MMart 22009 // Say›: 10

Orta Do¤u Teknik Üniversi-
tesi'nde 18 Mart günü aç›lan
Newroz masas›na sald›ran, bil-
dirileri y›rtan bir fafliste ö¤renci-
ler taraf›ndan müdahale edildi.
ÖGB taraf›ndan personel odas›-
na konulan faflisti jandarma gö-
türmek için kütüphaneye girmek
istemesi de devrimci demokrat
ö¤renciler taraf›ndan engellendi.
Jandarman›n tehditlerine ra¤-
men çekilmemekte ›srarl›
olan ö¤rencilere robocoplar
coplarla sald›rmaya bafllad›.
Bir ö¤rencinin gözalt›na al›n-
d›¤› sald›r›da birçok ö¤renci
de yaraland›.

Gözalt›na al›nan arkadafl-
lar›n› sahiplenmek için jan-
darma karakolunun önünde
toplanan yaklafl›k 200 kifli
slogan atarak gözalt›na al›nan

arkadafllar›-
n›n serbest
b›rak›lmas›-
n› beklediler.
Aksam saat-

lerinde karakol önünde bekleyen
ö¤rencilere jandarma tekrar mü-
dahale etti. Jandarman›n tazyikli
su, boyal› su ve gaz bombas› ile
sald›rd›¤› ö¤renciler jandarmaya
tafllarla karfl›l›k verdi. Ç›kan ça-
t›flma yaklafl›k bir buçuk saat
sürdü. Eylemi iradi olarak biti-
ren ö¤renciler yurtlar bölgesinde
çekilip da¤›ld›lar. 

‹zmir Gençlik:
“Adalet ‹stiyoruz”

ODTÜ de
Jandarma Sald›r›s›

Eskiflehir:
Faflistler Sald›rd›,
Ö¤renciler
Gözalt›na Al›nd›!

‹nönü Üniversitesi Hukuku



çizgilerle

Sözün ÖÖzü: “Para her fleyi yapar diyen
adam, para için her fleyi yapan adamd›r.”

Benjamin Franklin

BBiirr DDÖÖNNÜÜfifiÜÜMM VVaa rr,, VVaa rr AAmmaa.... 
NNeeyyiinn DDÖÖNNÜÜfifiÜÜMMÜÜ??

‹stanbul’un ünlü Sulukule’si “kentsel dönüflüm”
ad›na parça parça boflalt›lm›flt› hat›rlanaca¤› gibi.
Mahallede oturan Çingeneler’in her biri bir yana sü-
rülmüfltü.  

Me¤er Sulukule’yi dönüfltürme karar› ald›klar›
andan itibaren, AKP’liler oray› ““rraannttaa ddöönnüüflflttüürrmmee--
yyee”” de bafllam›fllarm›fl. 

fiimdi Çingenelerin sürüldü¤ü Sulukule, AKP’nin
politikac›, tarikatç› bürokrat soyguncular› taraf›ndan
ele geçirilmifl. Bak›n kimler orada “arsalar›” kapat-
m›fl: TTaarriikkaatt fleyhi, Mahmut Ustaosmano¤lu efli, 

AAKKPP milletvekili Yaflar Karayel’in o¤lu, 

DDeenniizz FFeenneerrii’ne sahte belge düzenleyen 10. No-
ter ‹smet Büyükk›l›ç... AAKKPP ‹‹ssttaannbbuull YYöönneettiimm KKuu--
rruulluu eski üyesi Ahmet Müfit Cengiz... AAKKPP EEyyüüpp
BBeelleeddiiyyee MMeecclliiss üüyyeessii Beytullah Yazar

‹‹SSKK‹‹ Daire Baflkan› Haz›m Öztorun 

AAKKPP Fatih ilçe eski yönetim kurulu üyesi MÜS‹-
AD’c› Kenan Atalay,

AAKKPP Fatih kurucular›ndan Av. Recep Karao¤lu.. 

Liste AKP bilmem nesi, AKP falan filan› diye
uzay›p gidiyor talanc›lar, yalanc›lar listesi.. 

‹yi Kaza
““TTHHYY kkaazzaa ssoonnrraass›› yyoollccuu

ssaayy››ss››nn›› yyüüzzddee 1133 aarrtt››rrdd››..””

((1133 MMaarrtt ZZaammaann))

‹yi o zaman, bir
kaç kaza daha ya-
p›n...

*

Zaman’›n verdi¤ rakamlar
do¤ruysa, acaba bu nas›l
mümkün olmufl? 

Reklam›n iyisi kötüsü
olmaz diyenleri mi hakl›
ç›kar›yor bu durum? 

Lak Lak Lak
AAKKPP BBaall››kkeessiirr MMiilllleettvveekkiillii CCeemmaall

ÖÖzzttaayyllaann,, Band›rma Belediye Meclisi
aday› Celil Karab›y›k’› tan›t›rken flöyle
diyor:

“Bu adam, ssiizziinn vvee bbeenniimm ggiibbii
hhaayyvvaannllaarr››nn rahat yaflamas› için
babas›n› topra¤a veren kiflidir.”

Meydandakiler, hop hop, “sizin
ve benim gibi hayvanlar” derken

kkeennddii aadd››nnaa kkoonnuuflfl diyememifller tabii milletvekiline.
Hofl, denilse de söz konusu milletvekilinin anlayaca¤›
flüpheli. Bak›n tan›t›m›n devam›nda daha ne anlat›yor:

“fiehit cenazesinde namaz›n› k›ld›m. ÜÜçç ttaannee lleeyylleekk
cami bahçesindeydi. Yemin ediyorum. ‘fiak flak flak’
diye ba¤›r›yorlar. ‘Allah, Allah’ diye zikrediyorlard›.”

Zikir yapan leylekler hikayesini ak›l hastanesinin
bahçesindeki bir deli anlatsa, san›r›z elini kolunu
ba¤lay›p hücreye atarlar. Ama o milletvekili oldu¤u
için saçmalama özgürlü¤ü var!



Almanya’da 17 yafl›ndaki Tim
Kretschmer adl› lise ö¤rencisi daha
önce okudu¤u liseyi basarak 15 ki-
fliyi öldürdü. 11 Mart’taki olayda,
ö¤rencinin kendisi de öldü. 

Benzer olaylar Amerika’da, Av-
rupa’da y›llard›r tekrarlan›yor. O ka-
dar ki, benzer olaylar›n ard›ndan ar-
t›k uçak kazalar›nda oldu¤u gibi,
““bbüüyyüükk ookkuull kkaattlliiaammllaarr››”” listeleri
yay›nlan›yor. Ayn› gün Amerika’dan
da “Alabama eyaletinde bir kifli, 9
kifliyi öldürüp intihar etti” haberi
vard›. ‹flinden ç›kart›lan bir iflçi, ön-
ce kendi ailesinden 5 kifliyi, daha
sonra da otoyoldan geçen araçlara
atefl açarak 4 kifliyi öldürmüfltü.

Neden ço¤ald› bu tür olaylar?

Almanya’daki katliamdan sonra
hükümet ve polis taraf›ndan yap›lan
aç›klamalara bak›ld›¤›nda, sistemin
sorunun esas›n› tesbitten uzak oldu-
¤u görülüyor. Yetkililer aç›klama
yap›yor: Çocuk psikopatt›, babas›
polise haber vermedi. Bütün gün
bilgisayarda fliddet oyunlar› oynu-
yordu... Korku filmi severdi, silah
tutkunuydu... ‹flte nedenler bulun-
mufl!!! Sorunu kiflisel olarak tt››bbbbii
bir soruna, toplumsal olarak da ppoo--
lliissiiyyee bir vakaya çevirmektedir ege-
menler. Bu durum da ççöözzüümmlleerrii de
belli. Okullarda polisiye önlemleri
art›racaklarm›fl! 

Kapitalizmin iinsan›ndan 
geriye kkalan ttortu 

Sorunu ortaya koyufllar›, yüzey-
seldir. “Neden” diye s›ralad›klar›
olgular, sonuçlard›r. Ekonomik, si-
yasi, sosyal, kültürel, ahlaki tüm bo-
yutlar›yla burjuvazinin politikalar›-
n›n bir sonucudur. 

‹nsan “toplumsal bir varl›kt›r”.

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

ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel,
ahlaki de¤erlerine göre flekillenir.
Bu gerçe¤i gözard› ederek, 17 yafl›n-
daki çocuklar› psikopat bir katliam-
c› yapan soruna teflhis konulamaz. 

Bilim der ki; hiçbir fley nedensiz
de¤ildir. 17 yafl›ndaki bir çocuk eli-
ne silah› al›p 15 kifliyi öldürebili-
yorsa, bir adam bir yafl›ndan yetmifl
yafl›na kadar kendi yak›nlar›n› öldü-
rebiliyorsa ve bu olaylar sürekli bir
hal alm›flsa, sadece t›bbi ve teknik
nedenlerle bunlar› aç›klayamay›z.

‹nsanlar› bu hale getiren nedir?
Soruna nas›l bir teflhis konulursa,
çözüm de ona göre olacakt›r.

Almanya’da kapitalist bir top-
lum vard›r. Toplumsal iliflkiler ve
insanlar, kapitalizmin ekonomik, si-
yasal, sosyal, kültürel, ahlaki de¤er-
lerine göre flekillenmektedir. 

Bu toplumda gençlik, ezici ço-
¤unlu¤uyla, bencilleflmifl, apolitik-
lefltirilmifl, tüketim kal›plar›n›n içi-
ne s›k›flt›r›lm›fl bir gençliktir. Bu s›-
k›flma ve kuflatma içinde insana ait
tüm olumlu de¤erler, eriyip yokol-
maktad›r. Bu anlamda kapitalizm
insan› bitirmektedir ve insandan ge-
riye, doyumsuz, hiçbir fleyle yetin-
meyen, sorumsuz, hiçbir fleyle ilgi-
lenmeyen bir tortu kalmaktad›r.
Katliamlar› yapanlar iflte çürümüfl-
lü¤ün b›rakt›¤› bu tortulard›r. 

Sistem, insanlar› nas›l bu hale
dönüfltürmüfltür? BBiirreeyycciilleeflflttiirree--
rreekk!!.... Bir çok yöntem, bir çok araç
kullan›lm›flt›r ama en temel olanla-
r›n bafl›nda bu gelir.

Bilim, insan toplumsal varl›kt›r

derken, kapitalizm insan› toplum-
sall›¤›ndan soyutlayarak ““bbii--
rreeyy””lefltirmifltir. BBiirreeyy kutsanm›fl,
bbiirreeyycciilliikk yüceltilmifltir. “Birey ol-
mak özgür olmakt›r” diyordu burju-

va ideolojisi. Kapitalizmin bireyci-
li¤i, milyonlar›n içinde kifliyi yyaall--
nn››zzllaaflfltt››rrmm››flfltt››rr.. Kendi bafl›na yapa-
yaln›z b›rakm›flt›r. Bu yapayaln›zl›k
içinde ona, uyuflturucuyu, cinselli-
¤i, çarp›k bir özgürlük anlay›fl›n›,
tüketicili¤i empoze etmifl ve sonuç-
ta bu sosyal, kültürel ortam, ssoorruunn--
lluu,, pprroobblleemmllii,, ggüüççssüüzz,, ççaarreessiizz kifli-
likleri yaratm›flt›r. 

Bunal›m, kaç›n›lmazd›r. TTüükkeett,,
ttüükkeett,, ttüükkeett;; sonra... Sonras› yok-
tur. BBeenn bbeenn bbeenn;; sonra... Sonras›
yine yoktur. Kendi d›fl›ndaki hiçbir
fleyle ilgilenmeyen, sorumsuzlaflt›-
r›lm›fl, yeni tatminler arayan kiflilik-
lerin çevrelerindeki her fleye, hatta
kendilerine bile düflmanlaflmalar›
bu noktada çok anormal de¤ildir. 

Yaflad›¤›m›z sisteme bir bak›n;
çal›flma hayat›ndan, e¤itimine yafla-
m›n her alan›nda kapitalizmin bbeenn--
cciill,, bbiirreeyyccii kültürünü görürüz. Bu
sistemde bbaaflflaarr››ll›› olmak, bbiirr bbaaflfl--
kkaass››nn››nn bbaaflflaarr››ss››zzll››¤¤›› üzerine kuru-
ludur. MMuuttlluulluukk, bbiirr bbaaflflkkaass››nn››nn
mmuuttssuuzzlluu¤¤uu pahas›nad›r. ZZeennggiinn
olmak, bbiirr bbaaflflkkaass››nn››nn ffaakkiirrlleeflflmmee--
ssiiyyllee mümkündür. Ve insanlara e¤er
baflar›l› olmak istiyorsan, e¤er mut-
lu olmak istiyorsan, e¤er zengin ol-
mak istiyorsan ““kkeennddiinnddeenn bbaaflflkkaa--
ss››nn›› ddüüflflüünnmmeeyyeecceekkssiinn”” denir. Ra-
kiplerini eezziipp geçmesi ö¤retilir. Dü-
flene bir tteekkmmee ddee sen vur diye
ö¤ütlenir. Timler ç›kar ortaya. 

Tüketim kkültürü 
insan› dda ttüketmektedir

Kapitalist üretim sistemi, çarkla-
r›n› tüketimin körüklenmesi üzerine
kurmufltur. ‹nsanlar›n ihtiyaçlar›n›n
önemi yoktur bu sistemde. Nas›l
olursa olsun, bir biçimde tüketilsin;
sistem için bu önemlidir. Buna göre

‘UYGAR DDÜNYA’NIN EESER‹
KAP‹TAL‹ZM‹N 

UMUTSUZ 
TÜKENM‹fi B‹REY‹
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de kendi kültürünü yaratm›flt›r.
‹htiyaç olmayan› ihtiyaç haline
getirmek, ““kkuullllaann aatt”” tarz› tü-
ketim al›flkanl›klar›, bu kültü-
rün bir parças›d›r. Pek çok fley
kullan›l›p hemen at›lacak fle-
kilde üretilmektedir bu kültür-
de. Dahas› bu “kültür”, insan
iliflkileri alan›na da tafl›nmaktad›r.
Kullan at! 

Tüketim, insanlar›n, toplumsal
konumlar›n› belirleyen bir ölçü hali-
ni alm›flt›r. Sa¤l›k programlar›nda
bile insanlara “rahatlamalar›, ken-
dilerini iyi hissetmeleri için” al›fl-
verifl yapmalar› önerilir. KKiiflfliillii¤¤iinn,,
öözzggüürrllüü¤¤üünn,, hangi markay› tüketti-
¤ine ba¤l› hale getirilmifltir. Televiz-
yonlar, reklamlar, filmler, diziler,
e¤itim, romanlar, herfley bir biçi-
miyle insanlara bu tüketim kültürü-
nü tafl›r kapitalizmde. Ve elbette bu
kültürle birlikte ““bbuunnaall››mm””›› da tafl›r.

Sonuç; tüketim toplumu ve sü-
rekli tüketen insanlard›r: Sonras› tat-
minsizlik, sonras› yine bunal›md›r. 

Tüketim kültürü, kifliyi esir al-
m›flsa e¤er, ona “tüketmenin” de öte-
sinde fleyler yapt›rma gücüne sahip
olur düzen. Tüketmek, paray› gerek-
tirir. ‹flte bu noktada, kapitalizmin in-
sanlar› yozlaflt›rmas›n›n bir baflka
kanal› aç›l›r: Yaflam›n›, tüketmek
üzerine kurmufl ama paras› yoksa ne
yapacak? Para kazanman›n uyufltu-
rucudan fuhufla kadar uzanan gayri-
meflru dünyas›na düflecek. Veya, tü-
ketmek için gerekli paray› kazanabi-
len biridir; tüketmeyi sürdürebilmek
için, iiflfliinnddee her türlü ahlaks›zl›¤a,
namussuzlu¤a, soygunculu¤a ortak
olur. Ki bu da di¤erlerinden daha az
ahlaks›zca de¤ildir.

Kapitalist sistem insanda, insana
ait hiçbir de¤er b›rakmam›flt›r. Ka-
pitalizmde her fley aall››nn››pp ssaatt››llaann bir
metaya dönüfltürülmüfltür. Ona göre
parayla karfl›l›¤› olmayan (paran›n
sat›n alamayaca¤›) hiçbir de¤er
yoktur. Burjuvalar için bunun böyle
oldu¤u do¤rudur. Onlar›n dini, ima-
n›, namusu, onuru, gururu her fleyle-
ri parad›r. Burjuvazi bu anlay›fl›n›
tüm topluma hakim k›lmaya çal›fl›r.
Namus, onur, gurur, dostluk, arka-

dafll›k, vefa gibi halk›n tüm de¤erle-
rini tart›fl›l›r ve sat›l›r hale getirmek
ister. Filmlerinde, müziklerinde, ro-
manlar›nda, en masum ö¤eleri kul-
lanarak, ““mmeeccbbuurr kkaall››nn››rrssaa nnaammuuss
ddaa ssaatt››llaabbiilliirr”” düflüncesini meflru-
laflt›rmaya çal›fl›r. Bunu baflard›¤›
ölçüde çürüme büyür, bunal›mlar
derinleflir; Timler ço¤al›r. 

Ahlaki bir temelleri yoktur. Bir
idealleri kalmam›flt›r. Kendilerine
ait bir kiflilikleri b›rak›lmam›flt›r.
Onlara sunulan, dizi y›ld›zlar›ndan,
mankenlere, mafyac›lara kadar uza-
nan bir dizi pespayeliktir. Bu pespa-
yeliklere benzeyerek bencilce istek-
lerine ulaflabilmek için eenn yyaakk››nnllaa--
rr››nn›› bbiillee kullanabilir, en yak›nlar›na
bile düflmanlaflabilir. 

Kapitalizmin yaratt›¤› bencil, bi-
reyci, doyumsuz, sorumsuz, düfl-
manlaflm›fl, bunal›m içindeki kifli-
likler içinden Tim Kretschmerler’in
ç›kmas› tesadüf de¤ildir. 

Sisteme mmuhalif oolma dda 
ne oolursan ool.

Almanya’daki olayda liseli gen-
cin aassoossyyaall birisi oldu¤u söyleni-
yor. ‹nsanlar do¤ufltan a-sosyal do¤-
muyor. Asosyallik, onlar›n kuflatan
toplumsal sistemle ilgilidir. 

Kapitalizm, kitlelerin örgütlen-
mesini asla istemez. Ancak kendi
sistemine hizmet etti¤i ölçüde ör-
gütlenmeye icazet verir. Ve ancak
bu durumlarda ‘örgütlü toplum’ sö-
zünü telaffuz eder. Aksi durumda,
‘örgütlülük’ burjuvazi için kitlelerin
uzak tutulmas› gereken bir olgudur.
Bunun için kitlelerin zihninde ““öörr--
ggüütt ffoobbiissii”” yarat›r. Kendisi her
alanda örgütlenirken, kitlelere “ör-
gütlerin bireyi öldürdü¤ü, özgürlük-
leri yok etti¤i” düflüncesini empoze
eder. Çünkü, örgütlenmek güç de-
mektir, bilinçlenmek demektir. Kit-

leler örgütlenirse bilinçlenir,
güç olur, sistemi sorgulamaya
bafllarlar. 

Kitleleri örgütsüz b›rakma-
n›n bir yolu bask› ve terörse,
ikinci yolu,  onlar›n beyinleri-
ni bireycilikle teslim almakt›r.
Burjuvazi yaratt›¤› bencil, bi-

reyci, kendinden baflkas›n› düflün-
meyen kifliliklerle toplumu adeta
kendili¤inden örgütsüzlefltirmifl
olur. Bu flekilde kifliyi insana, ken-
dine, içinde yaflad›¤› topluma, ülke-
sine, halk›na yyaabbaanncc››llaaflfltt››rr››rr.. Kitle-
ler, yeter ki örgütlenmesin, bunun
için her fleyi yapar; uyuflturucu, ku-
mar, alkol, fuhufl her fleyi onlarca
de¤iflik görünüm alt›nda topluma
pompalar. Politik bir kitab›, dergiyi,
yay›n› okullara sokmamak için on-
larca önlem al›n›rken, uyuflturucu
okul kantinlerine kadar girer. 

Çünkü düzen flöyle diyor hheerr
mmiilllliiyyeetttteenn TTiimm KKrreettsscchhmmeerrlleerr’’e:
Sap›k olun, uyuflturucu ba¤›ml›s›
olun, asosyal olun, psikopat olun,
tüketin, tükenin... Ve nitekim öyle
oluyorlar. Bu kültürün esiri olan
gençler, umutsuz, güçsüz, kendine
güvensiz, bunal›ml› insanlara dönü-
flüyorlar. Sürekli benzer araflt›rma
sonuçlar› yay›nlan›yor; “Üniversite
gençli¤inin yüzde flu kadar›n›n gele-
cekten hiçbir beklentisi yok” diye.
Toplumun en ayd›n, en dinamik ve
düzen içinde en az›ndan bir imkana
kavuflmufl bir kesimi böyle ise top-
lumun geri kalanlar› nas›ld›r? Elbet-
te çok daha beterdir. Burjuvazinin
““33.. SSaayyffaa hhaabbeerrlleerrii”” ad›n› verdi¤i,
sistemin çürümüfl yüzü, bunu yete-
rince aç›k biçimde yans›t›yor. Kuflku
yok ki, bu tür “büyük” katliamlar,
flimdilik Amerika, Avrupa ülkelerin-
de daha s›k görülse de, bilinmeli ki,
Tim Kretschmerler her yerde, ülke-
mizde de ne yaz›k ki çokçad›r. 

Sistem insanlara hiçbir umut
hiçbir gelecek vadetmiyor ki genç-
ler umutlu olsun. ‹nsanlar kapitaliz-
min ürünlerini, kapitalizm ise, in-
sanlar›n ruhlar›n› ve beyinlerini tü-
ketiyor. Tim Kretschmerler, bunun
sonucudur. Sebep ise, iki kelimeyle,
kapitalist sistemdir.

AAllmmaannyyaa,, kkaattlliiaamm››nn
ggeerrççeekklleeflflttii¤¤ii ookkuulluunn
öönnüünnee ppoolliissii ddiikkiipp
ssoorruunnuu ççöözzmmüüflfl!! 
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“Nurhan,
Cengiz ve

Ahmet’e Özgürlük”

Fransa’n›n baflkenti Pa-
ris’te Objectif Doc. isimli
11. Belgesel Film Festiva-
li’inde gösterilen ""DDiirreenn--
mmeekk SSuuçç DDee¤¤iillddiirr"" filmi,

JJüürrii ÖÖzzeell ÖÖddüüllüünnee
lay›k görüldü. 

Belçika’daki DHKP-C
davas›n› konu alan film,
önümüzdeki günlerde Fran-
sa’n›n de¤iflik flehirlerinde
izleyicilere gösterilecek.

Anadolu Federasyonu, Almanya'n›n Winnenden
flehrinde, 11 Mart’ta 15 kifliyi öldürüp ard›ndan intihar
eden Tim Kretschmer‘le ilgili bir aç›klama yapt›.

“Dünyan›n her yerinde oldu¤u gibi, as›l sorumlular
koro halinde üzüntülerini aç›klay›p, sorumlulu¤u 17
yafl›ndaki bir “psikopata” maledecekler” denilen aç›k-
lamada flöyle devam edildi: “‹yi ama bu katliamlara
zemin haz›rlayan, bu psikopatlar›, çocuk yaflta katille-
ri yaratan kim?..”

Federasyon aç›klamas›nda son 13 y›lda Alman-
ya’da ve di¤er Avrupa ülkelerinde yaflanan katliamlar
hat›rlat›larak, bu vahfleti emperyalizmin kokuflmufl dü-
zeninin yaratt›¤›, bu sonucun yozlaflman›n, bireycili-
¤in, bencilli¤in geldi¤i noktay› gösterdi¤i belirtildi.

Aç›klama flu ça¤r›yla bitiriliyordu: “Yozlaflmaya,
çürümeye, umutsuz, yar›ns›z b›rak›lmaya karfl› ç›ka-
l›m. Hak ve özgürlüklerimiz için birleflelim, örgütlene-
lim, mücadele edelim.”

Yürüyüfl okurlar› Viya-
na’da 13 Mart’ta dergi tan›t›-
m› ve sat›fl› yapt›lar. Tan›t›m
s›ras›nda Türkiye’de yakla-
flan yerel seçimlerle ilgili
sohbet edildi, dergiden bu

konudaki bak›fl aç›-
m›z› yans›tan örnek-
ler verildi. 

Yürüyüfl okurlar›
ayr›ca, 14 Mart’ta Viyana’da
yap›lan Türkiye'de ESP’nin
de içinde oldu¤u birçok de-
mokratik kuruma karfl› gelifl-
tiren polis terörünü protesto
eylemine kat›ld›lar.

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

"Kottbus-
ser Tor Halk
‹nsiyatifi" ta-
raf›ndan ör-

gütlenen ve 3 haftad›r sürdü-
rülen mücadelede, son ola-
rak esnaf ve ailelerin kat›l›-
m›yla toplant›lar yap›larak,
sorunun çözümüne yönelik,
afifl, pankart ve talepleri içe-
ren bildiriler haz›rland›.

14 Mart’ta da Kottbusser
Tor’da bir gösteri daha ger-
çeklefltirildi.

Almanya'n›n Hamburg
flehrinde, 18 Mart Dünya Si-
yasi Tutsaklar Günü nede-
niyle bir dizi etkinlik düzen-
lendi.

14 Mart günü Siyasi Tutsaklar Komitesi taraf›n-
dan, Internationales Zentrum B5’te bilgilendirme ve
dayan›flma toplant›s›n›n ard›ndan 16 Mart günüde ‹tal-
yan sanatç› Paolo Neri’nin “Geçmifle bak›p gelece¤i
yeniden yaratmak için SÖNMEYEN ATEfi” ad›yla,
RAF tutsaklar›n›n anlatan bir resim sergisi aç›ld›.

18 Mart’ta Hamburg Tayad Komite, Hamburg
Bask›lara Karfl› Grubu, Hamburg Bask›lara Karfl›
Dayan›flma Birli¤i, Hamburg Siyasi Tutsaklara Öz-
gürlük A¤›, Hamburg K›z›l Yard›m taraf›ndan “TÜM
S‹YAS‹ TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK, Yüre¤imiz
Uluslararas› Çarp›yor” konulu bir panel düzenlendi.
Siyasi Tutsaklar Günü’nün tarihi ve önemi belirtile-
rek bafllanan panelde Almanya’da tutsak olan Türki-
yeli devrimciler hakk›nda da bilgiler verildi.

Stammheim Hapishanesi’nde 3 y›ld›r tutsak olan
Mustafa Atalay ve arkadafllar›n›n ve 2008 y›l›n›n ka-
s›m ay›nda tutuklanan Cengiz Oban, Nurhan Erdem
ve Ahmet ‹stanbullu’nun yaflad›klar› tecrit anlat›ld›.

Panel, devrimci tutsaklar› sahiplenme, dayan›fl-
may› büyütme ve Dünya Politik Tutsaklar Günü ne-
deniyle 21 Mart Cumartesi günü düzenlenecek olan
yürüyüfllere kat›l›m ça¤r›lar›yla sona erdi.

Özgürlük Komitesi üye-
leri, 14 Mart’ta HHaammbbuurrgg
Sternschanze'de, Nurhan Er-
dem, Cengiz Oban ve Ahmet
‹stanbullu'nun tutuklanmala-
r›yla ilgili stant aç›p Türkçe
ve Almanca bildiri da¤›tt›lar.
Ayr›ca 18 Mart Dünya Tut-
saklar Günü etkinliklerine
ça¤r› yapt›lar.

*

Anadolu Federasyonu
üyeleri, Nurhan, Cengiz ve
Ahmet için 4 Mart’ta yine
KKööllnn Dom Kilisesi önün-
deydiler. Eylemlerinin 9.
haftas›nda, 5 Kas›m’dan beri
tecrit alt›nda tutulan arka-
dafllar› için pankart açarak
tutuklamalar› protesto ettiler. 

CLEA Filmine Ödül 

Yürüyüfl Viyana’da
Okurlara Ulaflt›r›ld›

Berlin: Uyuflturucuya
Karfl› Mücadele

“Katilleri Yaratan
Bu Düzendir”

Yüre¤imiz Uluslararas›
Çarp›yor


