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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Tarih Yazanlar›n
Kaleminden

Yitirdiklerimiz

‹stanbul Sultanahmet, 2005

14 Eylül - 20 Eylül
F Tipi sald›r›s› gündeme
geldi¤inde, Ümraniye
Hapishanesi 1. Ölüm
Orucu Ekibi’nde yerald›.
Direniﬂin ilerleyen günlerinde tahliye edildi; oligarﬂinin rüﬂvetini al›p suÜmüﬂ
ratlar›na çarparak direniﬁAH‹NGÖZ
ﬂini Küçükarmutlu’da
sürdürdü. 330 gün boyunca açl›¤a ve zulme direnerek 14 Eylül 2001’de ölümsüzleﬂti. ﬁahingöz, Yozgat ﬁefaatli’ye ba¤l› Halaçl› Köyü’ndendi, 1969 do¤umluydu. Mücadeleye 1992’de
kat›ld›. Ankara’da, Malatya’da, Bursa’da görevler ald›. 1997 Mart’›nda tutsak düﬂtü.

‹ktidar›n F Tiplerini gündeme getirmesi üzerine,
TAYAD’l›lar›n mücadelesinde yerald›. ‹zmir’de hücrelere karﬂ› mücadelenin emekçisi oldu; ve nihayetinde bu mücadelenin en ön cephesinde yer almaya karar vererek ‹zmir’de ölüm orucuna baﬂlad›. Daha sonra
ölüm orucunu Küçükarmutlu’da sürdürerek 20
Eylül 2001’de direniﬂ evinde ölümsüzleﬂti.

19 Aral›k katliam›nda Tekirda¤ F Tipine sevkedildikten sonra, 4. Ölüm
Orucu Ekibi direniﬂçisi
olarak aln›na k›z›l band›n› takt›. Direniﬂini sürdü‹brahim ERLER rürken, Küçükarmutlu’ya
sald›r›ld›¤› ö¤renildi¤inde
bedenini tutuﬂturan üç tutsaktan biri ‹brahim Erler’di. 19 Eylül 2001’de ölümsüzleﬂti. 1972
‹stanbul Kas›mpaﬂa do¤umluydu Erler. Mücadeleye 1989’da kat›ld›. 1997’de milis komutan›
olarak görev ald›. Bir süre bu görevini sürdürdükten sonra tutsak düﬂtü.

R›fat 1969 Samsun Vezirköprü do¤umludur.
Devrim mücadelesine
üniversite y›llar›nda kat›ld›. Mücadele Gazetesi’nin Sivas TemsilciliR›fat ÖZGÜNGÖR ¤i’ni yapt›. 2 Temmuz
Sivas katliam› sonras›nda faﬂistlere karﬂ› tepkileri örgütleyen komite
içindeydi. 15 Eylül 1994’te Hafik’in Ekinözü
Köyü’nde jandarma taraf›ndan tutsak edildi.
Karakolda iﬂkencelerden geçirildikten sonra
katledildi. ﬁehit düﬂtü¤ünde Ahmet Karlangaç
K›r Birlikleri’ndeydi.

21 yaﬂ›ndayd› Abdülbari.
Mardin’in Nusaybin ‹lçesi’nde do¤muﬂ, ortaokul
y›llar›ndan itibaren devrimcilere sempati duymuﬂtu.

Abdülbahri
YUSUFO⁄LU

‹ br a h i m Er l e r ’ i n K ü ç ük a r m ut l u di r e n i ﬂ e v i ne
y a z d ›¤ › m e k t u b u n d a n :
Can ne ki can
Can ne ki
‹ﬂte o da bitti
Deniz yine mavi
Ve zafer yine bizim
Güneﬂ evine merhaba
Gülsüman Anam›z›, Canan›m›z›, ﬁenay Ablam›z› bir bir
u¤urlad›n›z. Baﬂ›m›z sa¤olsun.
... Analar›m›zd›n›z, kardeﬂlerimizdiniz. Ne zaman bir ﬂey
olsa, ilk sizin sesiniz duyulur, ilk kopan ç›¤l›k sizden olurdu. O yüzden korkar düﬂman sizden.
Ve ﬂimdi daha fazla korkar oldu düﬂman sizden. ﬁu dünyan›n kirletilmiﬂli¤i, yozlu¤u içinde, ‘hiçbir ﬂey için ölmeye de¤mez’ denirken, sizler, siz kahraman analar›m›z,
kardeﬂlerimiz, onur için, namus için, gelecek için, her ﬂeye inat, ac›lar›n›za açl›¤›n›z› kat›k edip bizimle baﬂ koydunuz zafere. Yi¤itçe, mertçe, koca bir dünyaya insanl›k
dersi vererek öldünüz.
Koca dünyaya insanl›k dersi vererek, insanlara insanl›¤›n›
hat›rlatarak, ta ki zafer halaylar›nda omuzlar›n›zdan tutana kadar da ölece¤iz.
Çok ac› çektik, çok bedel ödedik. Yine ödemeye haz›r›z ve ödemeye devam ediyoruz.
Bizim de günümüz geliyor; hesap günümüz. Cananlar›m›z›n can›n› alanlar›n can›n› alaca¤›z. Bu öfke hiç bir zaman k›n›na girmeyecek. Yürüyece¤iz dalgalar gibi.
23 Nisan 2001
Tekirda¤ F Tipi
-0-

1912'de Van'da
do¤du. Anadolu
türkülerinin güçlü ve sosyalist sesi oldu.
Bundan dolay› devletin bask›s›n› gördü
hep. 1952’de TKP operasyonunda tutukland›. 5 y›l tutsak kald›, tutsakl›¤›ndan
sonra da sürgünler bask›larla geçti yaﬂam›. Susmad›. Kansere yakaland›. Cunta
pasaport vermeyerek yurtd›ﬂ›na tedaviye
gitmesini engelledi. 20 Eylül 1985’te ölümsüzleﬂti.

Ruhi SU

ﬁili’de devrimci bir
sanatç›yd›. Emperyalizmin kültürel istilas›na
karﬂ› direniﬂi sanatsal faaliyetlerinin oda¤›na koymuﬂtu. CIA destekli faﬂist Pinochet
darbesinin ard›ndan tutsak edildi. Tutsak
olarak götürüldü¤ü bir stadyumda türküleriyle direndi. 16 Eylül 1973’de dudaklar›nda türküsüyle katlettiler.

V ictor JARA

Taylan
ÖZGÜR
ODTÜ Sosyalist Fikir
Kulubü üyesiydi. Amerikan elçisi Komer'in
arabas›n› ODTÜ'de yakan devrimcilerden biriydi. Kontrgerillan›n
ilk planl› cinayetlerinden biri olarak, 23
Eylül 1969’da ‹stanbul'da Beyaz›t Meydan›nda katledildi.

Ümüﬂ ﬁahingöz’ün harekete yaz›s›ndan:
“Ben ilk örgütlendi¤imde, temelleri devrimcili¤e dayanm›yordu. Yani devrimcilik yapmaya baﬂlad›¤›mda. Daha
do¤rusu niye devrimci oldum sorusuna cevap olarak, biraz
arad›¤›m iliﬂki tarz›n› bulmuﬂtum, ve çevreden kurtulmak
istiyordu. Bu düzene karﬂ›tl›¤›m, tepkilerim de vard›. Bütün bu düﬂüncelerime cevap veriyordu.
Ben örgütlendikten sonra, bütün insanlar› sevmek gerekti¤ini ö¤rendim. Bu örgütün bana kazand›rd›¤› en büyük ﬂey sevgiyi ö¤retmek oldu. Yani düzende kafam› bozan, herhangi bir ﬂeye k›zd›¤›m bir insan› çok kolay kald›r›p atarken, burada hiçbir insan›n kald›r›l›p at›lamayaca¤›n›, herkese harcanan eme¤i, yüzyüze tan›madan halk›m
dedi¤imiz insanlar› sevmeyi ve neden onlar için savaﬂt›¤›m›z› ö¤rendim.
... ﬁunu biliyorum art›k, bizim ölümlerimiz di¤er yoldaﬂlar›m›z›n hücrelere girmemesini sa¤layacak, bizim
ölümlerimizi bu ülkede devrimi yapacak.
Ve ben ölüm orucuna seçilmek istiyorum.
... Ölüm orucu eylemi ile zaferi kazanaca¤›m›za inan›yorum. E¤er ki seçilirsem, partime, halk›ma ve aln›ma tak›lan
banda asla leke sürmeyece¤im ve onlara lay›k olaca¤›m.”
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0 hükümet kurulmuﬂ
geçen 84 y›l içinde. Tayyip Erdo¤an, geçen hafta 60.
Hükümet’in program›n›
okudu meclis kürsüsünde.
Program›n
okundu¤u
meclis, en az›ndan etiket olarak
“milletin” meclisiydi; fakat o meclisin y›llard›r emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin hizmetinde oldu¤u gibi,
kürsüde okunan program da “milletin” de¤il, tekellerin program›yd›.
4,5 y›l önce ilk AKP hükümeti kuruldu¤unda “AKP hükümeti, emperyalizmin ve TÜS‹AD’›n program›d›r”
diyerek
özetlemiﬂtik
AKP’nin konumunu. AKP’nin 4,5
y›ll›k politika ve uygulamalar›, bu
tespiti
fazlas›yla
do¤rulad›.
AKP’nin yeni program›n›n da ayn›
do¤rultuda olaca¤› aﬂikard›.

6

KP’nin yer yer “islamc›” görünümüne, oligarﬂinin belli kesimlerini rahats›z eden baz› uygulamalar›na ra¤men, tekelci burjuvazi
seçimlerde tereddütsüz AKP’yi destekledi. Çünkü, tekeller, AKP iktidar› döneminde alabildi¤ine palazlanm›ﬂlard›. Birçok tekelin büyüme
oran›, daha önceki hiçbir iktidar döneminde ulaﬂ›lmam›ﬂ büyüme oranlar›yd›. Emperyalist sermayeyle, iﬂbirlikçi tekellerin bütünleﬂmesi süreci de AKP iktidar› döneminde h›zlanm›ﬂ ve pekiﬂmekteydi. AKP’nin
uygulad›¤› faiz politikalar›, Koç,
Sabanc› gibi holdinglere, fabrikalar›nda ürettiklerinin sat›ﬂ›ndan elde
ettiklerinden daha büyük kârlar
sa¤l›yordu. Sadece ﬂu rakam tekellere nas›l büyük bir kaynak
sa¤land›¤›n› göstermeye yetiyor; 2007 bütçesinin dörtte bi ri faiz ödemesine ayr›ld›. Somut rakamlarla söylersek, 215
m i l y a r Y T L ile ba¤lanan 2007
bütçesinden 52.9 milyar YTL,
borç faizlerine karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r. Bütçenin dörtte biri büyüklü¤ündeki bu para, do¤rudan emperyalist tekellere ve iﬂbirlikçi tekellere gitmektedir.
‹ﬂte bu büyük ya¤ma düzeni sonucudur ki, art›k ülkemizdeki
en büyük 10-15 ailenin servetlerinin büyüklü¤ü, Türkiye

A

4

GÜNDEM

Çarklar Tekeller
‹çin Dönüyor
bütçesinin üçte biri büyüklü¤üne
ulaﬂm›ﬂt›r.
erkesin tan›k oldu¤u gibi, dünyan›n en zenginleri listesine giren tekelci burjuvalar›n say›s› da istikrarl› bir ﬂekilde artt› AKP döneminde. Bu politikalar›n sonucunda
Sabanc› Holding kâr›n› ikiye katl›yor. Sabanc›’n›n net kâr› geçen y›l›n
ayn› dönemine göre yüzde 93 art›ﬂla 616 milyon YTL'ye ulaﬂ›yor. Ve
ayn› günlerde, hükümet milyonlarca memura “sadaka” say›labilecek
bir zamm› bile veremeyece¤ini
aç›kl›yor. Patronlar karﬂ›s›nda böylesine eli aç›k ve cömert olan AKP
iktidar›, iﬂçiler, memurlar karﬂ›s›nda
cimrileﬂiyor. O kadar cimrileﬂiyor
ki, iﬂbirlikçi, devletçi sendikalar bile, AKP hükümetiyle anlaﬂma yapam›yor. Asl›nda iki haberi; Sabanc›’n›n kâr›n› ikiye katlad›¤› haberiyle, AKP’nin memura vermeyi düﬂündü¤ü zam oran›n› yan yana koyun; bu tablo, Türkiye’de çarklar›n
kimin ç›karlar› do¤rultusunda döndü¤ünü tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak ﬂekilde ortaya koyuyor.

H

öyle bir tablo ortadayken, tekelci burjuvazi AKP’yi desteklemeyip de kimi destekleyecekti? Önce seçimler, ard›ndan 60. hükümet
program› gösterdi ki, AKP ve tekeller aras›ndaki iﬂbirli¤i ve uyum istikrarl› bir ﬂekilde sürmektedir.

B

abanc›’n›n kâr›ndaki art›ﬂ oran›na bak›n: Yüzde 93... Faﬂist diktatörlüklerin ve pervas›z iﬂbirlikçi
iktidarlar›n oldu¤u ülkelerde ulaﬂ›labilir böylesine yüksek bir kâr oran›na. Bu oran, sömürünün, talan›n
boyutlar›n›, iktidarlar›n halk düﬂmanl›klar›n› gösteriyor. Bu paralar
nas›l kazan›l›yor? Emekle mi, al›n
teriyle mi? Geçiniz. Ak›ll› yat›r›mlarla m›? Geçin. Sorunun as›l cevab›, iktidar›n, bugünkü durumda
AKP hükümetinin kimin hükümeti
oldu¤undad›r. ‹ktidarlar›n pervas›z
uﬂakl›¤› olmasa, hiçbir tekelci bu
oranlarda kazanamaz. ‹ktidarlar›n
pervas›z iﬂçi düﬂmanl›¤› olmasa,
hiçbir tekelci sömürüsünü bu kadar
büyütemez.
yn› günlerde Türk-‹ﬂ taraf›ndan
yap›lan aç›klamada yoksulluk
s›n›r›n›n 2.044 YTL, açl›k s›n›r›n›n
ise 628 YTL oldu¤u aç›kland›.
Bir yanda alt› ayda kazan›lan
milyon YTL’ler, bir yanda açl›¤›n büyüyen rakamlar›. SabanBirkaç aileden, birkaç
c›lar, bir avuç, 14 aile onlar; açyüzbin kiﬂiden de¤il, onmillar ise büyük bir aile... bir aç›kyonlar›n açl›¤› ve yoksullu¤unlamaya göre 26 milyon insan›m›z açl›k s›n›r›nda. Bu rakamdan sözediyoruz. Erzak torbalar› biz söylemiyoruz; abart›lan
lar›yla, zekatlarla ortadan kalbir ﬂey de yok; oligarﬂinin kend›r›lamayacak bir durumdan
di kurumlar› söylüyor. Ama busözediyoruz. AKP’nin kimin
na ra¤men, aç›klanan hükümet
partisi oldu¤unun cevab›,
program›nda bunlar yok. Bu
yoksulluk, açl›k nas›l yokedileseçimlerde kimlerden oy
cek sorusunun cevab› yok. Böyald›¤›nda de¤il, kimlere hizle bir sorun gündemlerine bile
met etti¤indedir.
girmiyor. Birkaç aileden, birkaç
yüzbin kiﬂiden de¤il, onmilyon-
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lar›n açl›¤› ve yoksullu¤undan sözediyoruz. Erzak torbalar›yla, zekatlarla ortadan kald›r›lamayacak bir
durumdan sözediyoruz. AKP’nin
kimin partisi oldu¤unun cevab›, seçimlerde kimlerden oy ald›¤›nda
de¤il, kimlere hizmet etti¤indedir.
KP tekellerin partisidir. Açlara,
yoksullara karﬂ›d›r. Kukla hükümetlerin programlar› da, emperyalizm ve iﬂbirlikçileri taraf›ndan
dikte ettirilmiﬂ programlard›r. ﬁimdi bu program uygulanacak, Sabanc›lar, Koçlar, Zorlular, yeni kâr
rekorlar› k›racaklar. Dünyan›n
en zenginleri listelerinde birkaç
basamak daha yükselecekler.

A

as›l bir ülkemiz var bak›n
iﬂte; “seçim çare de¤il” diyenler tutuklan›yor. “Ne ABD,
ne AB, ba¤›ms›z Türkiye” diyenler tutuklan›yor. “Yozlaﬂmaya hay›r” diyenler tutuklan›yor... Çünkü böyle yapmasalar,
bu programlar uygulanamayacak... AB’ye uyum süreci için
bir sürü yasalar ç›kar›rken, hemen arkas›ndan neden TCK’y›
a¤›rlaﬂt›ran, polise yeni yetkiler
veren yasalar ç›kard›klar›n› anlamayanlar, Sabanc›lar’›n kârlar›na baks›nlar. ‹ﬂte bunun için
ç›kar›l›yor bu bask› yasalar›. Ve
AKP hükümeti okudu¤u son programda hâlâ “güvenlik” amaçl› yat›r›mlardan, güvenlik güçlerinin yetkilerini art›rmaktan sözediyor.
Program, esas›nda sanki sadece bir
prosedürü yerine getirmek için haz›rlanm›ﬂ ve okunmuﬂtur. Birçok
burjuva yazar›n da iﬂaret etti¤i gibi,
bir özgünlük yoktur. Haklar ve özgürlükler bahsi, kelimenin tam anlam›yla kliﬂelerden ibarettir. Kürt sorunu diye bir sorun yoktur hükümetin program›na göre. Ama program
tüm bu basmakal›pl›¤›na ra¤men,
iki noktada niteli¤i çok aç›kt›r: B i r ;
tekellere hizmet esast›r ve sürdürülecektir. ‹ k i ; bask› politikalar› art›r›larak sürdürülecektir.
alktan oy ister; hizmeti tekellere verirler. Bu, tüm düzen partilerinin özelli¤idir. Tekellere hizmetin ve bask›lar› sürdürmenin ol-
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du¤u programda, iki ﬂey yok: H a l k › n refah› ve demokratikleﬂme...
Gündemdeki anayasa tart›ﬂmalar›yla hükümet program› aras›nda da bu
aç›dan bir fark yoktur. ‹kisi de ayn›
amaca hizmet ediyor. ‹kisi de tekellerin damgas›n› taﬂ›yor...

müzdeki beﬂ y›l içinde tekellerin istedi¤i tüm yasalar› birer birer ç›karaca¤›n›n sözünü veriyor (ki bu yasa ve düzenlemelerin 200 civar›nda
oldu¤u belirtiliyor). Hat›rlayal›m ki,
y›llard›r iﬂbaﬂ›na gelen tüm hükümetler, programlar›nda “yabanc›
sermayenin
önünü açacak” düzenu program AKP’nin olmad›¤›
lemelere
yer
verdiler. Ama sa¤lanan
gibi, AKP’ye özgü de de¤ildir.
kolayl›klar›n,
tan›nan imtiyazlar›n
E¤er eskaza seçimlerden CHP iktihiçbiri
emperyalist
tekellere yetmedar partisi olarak ç›ksayd›, bilin ki,
mektedir
ki,
her
hükümetten
önlerimesela türban gibi özel baz› noktanin
aç›lmas›n›
istemekteler.
Önleri
lar d›ﬂ›nda, ekonomik program ve
aç›ld›¤›nda ise, ülkemizin, halk›m›z›n ili¤ini, kemi¤ini nas›l
emdiklerini biliyoruz. K›sacas›,
60. Hükümet program›, bu asaTekeller büyüdükçe
laklar›n ayn› iﬂi sürdürece¤ini
geriye büyük bir yoksulluk,
söylüyor bize.
büyük bir sefalet kal›yor.
elimenin gerçek anlam›nda
korkunç bir soygun sürüTekellerin hizmetkar› oldu¤u
yor ülkemizde. Tüm düzenleaç›k olan AKP’yi desteklemek,
meler, hükümet politikalar›,
tekelleri desteklemektir. Halksoygunun daha da pervas›zlaﬂatan, adaletten, eﬂitlikten yana
ca¤›na iﬂaret ediyor. Sabanc›laolanlar, sömürüye karﬂ› olan
r’›n, Koçlar’›n, Zorlular’›n kâr
herkes, AKP iktidar›na karﬂ›
oranlar›na bak›n, büyüme h›zlar›na bak›n, ayn› ﬂekilde iktidar
mücadele etmek
teﬂvikinden do¤rudan yararladurumundad›r.
nan Ülker gibi holdinglerin geliﬂimine bak›n; onlar büyüdükçe geriye büyük bir yoksulluk,
büyük bir sefalet kal›yor. Sömürüden
en büyük paylardan birini
emperyalizmle iliﬂkiler aç›s›ndan
alan
burjuva
bas›n yay›n kurumlar›
hemen hemen bugünkü gibi bir
sayesinde bu korkunç eﬂitsizlik ve
program aç›klayacakt› o da. Zaten
adaletsizlik, sefahat ve sefalet bir
böyle oldu¤u içindir ki, gerek
noktaya kadar gizlenebiliyor belki.
C H P’nin, gerekse de M H P’nin hüAma böyle bir gerçek sonuna kadar
kümet program›na yönelik eleﬂtirigizlenemez. ‹ﬂte ayn› gün yans›yan
leri, tutarl›, bütünlüklü bir eleﬂtiri
Sabanc›’n›n kâr oran› ve açl›k s›n›r›
olmaktan çok, polemik havas›ndayrakamlar›, yanyana gelince, ç›plak
d›. Uygulanan temel politikalara bir
gerçek kimsenin kaçamayaca¤› hale
itirazlar› yok, neyi, nas›l eleﬂtiregeliyor.
cek, nas›l bir alternatif koyacaklar
ekellerin hizmetkar› oldu¤unu
ortaya? Koyam›yorlar elbette. Emrakamlar›n gösterdi¤i bir iktidar
peryalistleri, iﬂbirlikçi tekelci burjukarﬂ›s›nda mücadele etmeyenler, ﬂu
vaziyi ürkütmemek için, uygulanan
veya bu gerekçeyle bu iktidar› desbu azg›n sömürü ve ya¤ma politikatekleyenler, sömürünün, adaletsizlilar›na karﬂ› ç›km›yor, ama kitlelerin
¤in, eﬂitsizli¤in destekçisidirler.
gözünü boyamak, muhalefet yap›AKP’yi desteklemek, tekelleri desyor görünmek için de polemiklere
teklemektir. Halktan, adaletten, eﬂitbaﬂvuruyorlar.
likten yana olanlar, sömürüye karﬂ›
KP’nin aç›klad›¤› programda
olan herkes, AKP iktidar›na karﬂ›
“yabanc› sermayenin önünü
açmaktan” sözediliyor. AKP, önümücadele etmek durumundad›r.
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zenginler ve açlar
AKP Tekellerin
H izmetinde!

‘26 süper
zenginimiz, 26
milyon aç› m›z’ var” diye yaz›yordu gazete.
Art›k gizlenemez hale gelen adaletsizli¤in rakam›yd› bunlar. Nas›l gizlensin?
Açl›k, yoksulluk s›n›r›n›n biraz
ötesinde “ S a b a n c › H ol d i n g k â r› n ›
ikiye katlad›” diye yaz›yordu.
*
“Sabanc› Holding, y›l›n ilk yar›s›nda konsolide net kâr›n›n geçen
y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 93
art›ﬂla 616 milyon YTL'ye yükseldi¤ini aç›klad›.
Holdingten yap›lan aç›klamada,
ilk yar› sonunda sat›ﬂlar›n 9.3 mily a r YTL, faaliyet kâr›n›n ise 1.5
m i l y a r Y T L oldu¤u belirtildi. Aç›klamada, "Sabanc› Holding'in toplam
sat›ﬂlar›, 2006 y›l›n›n ilk alt› ay›na
göre yüzde 15 artarken geçen y›l ç›k›lan kimya sektöründeki ﬂirketlerin
2006 y›l› sat›ﬂlar› hariç tutuldu¤unda art›ﬂ oran› yüzde 20 oldu.
Sabanc› Holding'in varl›klar› 30
Haziran itibariyle, 31 Aral›k 2006'ya
göre, yüzde 14 artt› ve 76.9 milyar
YTL'ye, özkaynaklar› ise 7.367 milyar YTL'ye yükseldi" denildi.
*
Artt›... artt›... artt›... Konsolide
net kâr›, ilk yar› y›l sat›ﬂlar›, faaliyet
kâr›, toplam sat›ﬂlar›, holdingin varl›klar›, özkaynaklar›, her ﬂeyi ama
her ﬂeyi artm›ﬂ... Artmaya devam
ediyor... SABANCILAR’A H E R
ﬁEY VAR!
*
Ve fakat, ayn› günkü gazetelerde
hükümetin memurlara Yüzde 2’lik
art›ﬂ›n üzerine kesinlikle ç›kmayaca¤›n› aç›klad›¤› da yaz›yordu.
Üstelik AKP hükümetinin bakan› Mehmet Ali ﬁahin, memurlar›
“B ü y ü m ey i si z y ar at m ad ›n › z k i p ay
istiyorsunuz” diye de azarl›yordu.
Kim yaratm›ﬂt› peki büyümeyi?
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Sabanc› m›? Gecesini gündüzüne
kat›p çal›ﬂm›ﬂ olmal›yd› Sabanc›lar,
Koçlar ve ötekiler.. Onlara her ﬂey
vard›, fakat M E M U R L A R A Y O K TU !
KESK Genel Baﬂkan› ‹smail
Hakk› Tombul, hükümetin toplu görüﬂmede önerdi¤i zam oran›n›n
günde 1.7 YTL’lik art›ﬂa denk geldi¤ini belirterek, “Bu parayla günde ancak 3 simit al›nabilir” dedi.
Sabanc› alt› ayda 616 milyon
YTL kâr elde ediyordu, toplamda
milyarlar› geçiyordu, ama memura
üç simit paras›...
*
Üç simit paras›n› bulamamak da
vard›; çünkü bu ülkede milyonlarca
iﬂsiz var. Kaç milyon oldu¤u genellikle muammad›r; ama 7-10 milyon
aras› telaffuz edilir. ‹ﬂte onlar için
iﬂçinin, memurun maaﬂ›n› da bulamazlar. Onlar açl›¤›n s›n›r›nda da
de¤il, içindedirler.
*
T ü r k - ‹ ﬂ dört kiﬂilik bir ailenin
açl›k s›n›r›n›n 628 YTL ve yoksulluk s›n›r›n›n 2 bin 44 YTL oldu¤unu
aç›klad›.
Türk-‹ﬂ taraf›ndan taraf›ndan
aç›klamaya göre, mutfak enflasyonu A¤ustos 2007 itibariyle ayl›k
yüzde 0.87 oran›nda artarken, son
on iki ay itibariyle fiyat art›ﬂ› yüzde
9.34 ve y›ll›k ortalama art›ﬂ yüzde
11.58 oran›nda oldu.
Türk-‹ﬂ, yirmi y›ldan bu yana
her ay düzenli olarak 'açl›k ve yok sulluk s ›n›r›' araﬂt›rmas›n›n sonucunu aç›kl›yor. Türk-‹ﬂ’in kendi
araﬂt›rmas›n›n sonuçlar›na göre niye direnmedi¤i sorunu bir yana, bu
araﬂt›rmalar ülkemizdeki yoksullaﬂmay› hat›rlat›yor her daim.
Son aç›klamaya göre:
Dört kiﬂilik bir ailenin mutfak
için yapmas› gereken harcama tutar› (açl›k s›n›r›) 627.65 YTL olurken,
g›da, konut, giyim, ulaﬂ›m, sa¤l›k,

e¤itim, kültür gibi di¤er zorunlu
harcamalar›n karﬂ›lanabilmesi için
eve girmesi gereken toplam tutar
(yoksulluk s›n›r›) 2.044.47 YTL
olarak hesapland›.
*
AKP iktidar› bu ülkede çal›ﬂan
herkese en az 2.044.47 YTL vermeyi hedefliyor mu?
Var m› böyle bir taahhüdü?
Yabanc› sermayenin önünü açaca¤›n›, TÜS‹AD’›n isteklerini karﬂ›layaca¤›n› taahhüt eden AKP’nin
yoksullara bir taahhüdü yok mu?
*
Yoksa, AKP, yoksulluk s›n›r›n›
hiç kaale almay›p, bir lokma bir h›rka yeter size mi diyor?
Unak›tanlar’a, Erdo¤anlar’a bir
lokma, bir h›rka yetmiyor, gemiler,
fabrikalar g›rla gidiyor ama halka
yok!
*
Türk-iﬂ araﬂt›rmas›ndan aktarmaya devam edelim: Araﬂt›rmada,
enflasyonla mücadele konusunda
uygulanan politikalar›n, dar ve sabit
gelirli kesimlerin varolan olumsuz
yaﬂama koﬂullar›n›n sürmesi pahas›na sürdürüldü¤ü ve yaz aylar›nda gerileyen enflasyonun art›ﬂ e¤ilimine
girdi¤i belirtildi.
Aç›klamada, Ramazan ay›n›n da
enflasyonda art›ﬂ yönündeki bekleyiﬂleri etkileyen bir unsur olaca¤›
ifade edildi. Ve nitekim Türk-‹ﬂ’in
öngördü¤ü gibi R a m a z a n z a ml a r ›
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çoktan baﬂlam›ﬂ durumda. Bu demek
ki, ﬂimdi yoksulun hali daha da kötü.
*
Süt ve t avuk z aml and› ; evet,
güllük gülistanl›k gösterilen ülkede,
açl›k, yoksulluk s›n›r› durduk yerde
yükselmiyor. Süt, yo¤urt, peynir
grubundaki ürünlerin hemen tümünde görülen fiyat art›ﬂ› bu ay
peynirde yüzde 5 ile devam etti.
Çünkü tekellere hortumla para da¤›tan AKP iktidar›, halka gelince “s›k›
bütçe” politikas›
uyguluyor.
I M F ’ n i n “ e k o n o m i d i s i p l i n i ” ni
bozmuyor.
*
Bu ülke böyle iﬂte; emekçi, sofras›na süt, tavuk koyam›yor; ve
“Erdo¤an çifti, tatillerinin ilk sabahında güne 42 çeﬂitten oluﬂan
kahvaltı ile baﬂlam›ﬂlar” d›. (Akﬂam, 31 Aral›k 2005)
*
Bu ülke böyle iﬂte; bir mahkeme
Bingöl’de depremde ölen bir emekçiye sadece 780 YTL “de¤er” biçip
o kadar tazminat ödenmesine hükmederken, Koç Holding Yönetim
Kurulu Baﬂkanı Mustafa Koç, 368
milyarl›k Maserati marka otomo-

1. Hüsnü Özye¤in (F‹BA) - 3.5 milyar dolar
2. Karamehmet (ÇUKUROVA) - 2.4 milyar dolar
3. ﬁevket Sabanc› (SABANCI) - 2.1 milyar dolar
4. Erol Sabanc› (SABANCI) - 2.1 milyar dolar
5. ﬁar›k Tara (ENKA) - 2 milyar dolar
6. Ahmet Zorlu (VESTEL) - 1.8 milyar dolar
7. Ayd›n Do¤an (DO⁄AN) - 1.6 milyar dolar
8. Turgay Ciner (C‹NER) - 1.5 milyar dolar
9. Semahat Arsel (KOÇ) - 1.4 milyar dolar
10. Rahmi Koç (KOÇ) - 1.4 milyar dolar
bil al›yordu.
*
Bu ülke böyle iﬂte; 4-5 “oligarﬂik aile” her y›l dünyan›n en zengin
500’ü aras›na girerken, ayn› ülkenin
insanlar›n›n r e s m i r a k a m l a r a g ö re
yüzde 31’i, günlük temel ihtiyaç lar›n› bile karﬂ›layam›yor.
*
Birkaç y›l önceki (2003) rakamlara göre: Türkiye nüfusunun e n
yoksul yüzde 20'lik diliminin milli
gelirden ald›¤› pay yüzde 6.0.

En zengin yüzde 20'lik dilimin
pay› ise yüzde 48.3.
Birine yüzde 6, birine yüzde
48...
Böyle bir ülkede
haktan,
adaletten, eﬂitlikBilindi¤i gibi, özelleﬂtirmelerde ço¤u kez iﬂçiler iﬂini
ten kim sözedekaybederken, bazen de baﬂka bir iﬂyerinde istihdam edibilir?
liyorlar. Bu da onlara bir lütuf gibi sunuluyor. Oysa bak›n
*
onlar hangi koﬂullarda çal›ﬂ›yor:
SABANCI
"Özelleﬂtirme ma¤duru" da denilen bu iﬂçiler, çeﬂitli ka5, 7 m i l A‹LES‹,
mu kuruluﬂlar›nda "1 y›ldan az süreli istihdam edilecek
y
a
r
d
o
l
a
r
l › k sergeçici personel hizmet sözleﬂmesi" ile çal›ﬂt›r›l›yorlar.
vetiyle dünyada
Bu sözleﬂme öyle bir sözleﬂme ki; normal çal›ﬂma sa75.
s›rada...
atleri d›ﬂ›nda veya tatil günlerinde yapaca¤› çal›ﬂmalar
KOÇ A‹LES‹,
karﬂ›l›¤›nda çal›ﬂana herhangi bir e k ü c ret ödenmiyor.
4,4 milyar doÖyle ki, sözleﬂmeleri, "sözleﬂme, bitim tarihinde ihbal a r l › k servetiyle
ra gerek kalmaks›z›n sona ermiﬂ say›l›r. ”
dünyada 113. s›rada... ﬁAHENK
Öyle ki, sözleﬂmenin feshinde ç a l › ﬂ a n a i h b a r, k›dem
gibi bir t a z m i n a t d a ö d e n mez...
A‹LES‹; 3,6 mil y a r d o l a r l › k serBu sözleﬂmeye göre; çal›ﬂana hastal›¤› s›ras›nda verivetiyle dünyada
len rapor süresi iki günü aﬂt› m›, aﬂan k›s›m için ücret
162.
s›rada...
ödenmez.
KaramehmetSabanc›lar’a, Koçlar’a sunulan lütufla, iﬂçiye sunulan
l e r, Eczac›baﬂ› lütuf ayn› olacak de¤il ya!!!
l a r, Z o r l u l a r,
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Do¤an Holding, Enka da
bunlar›n hemen alt›ndaki s›ralar› iﬂgal ediyorlar. Ve 26
milyon insan›m›z aç!
*
Aileler baz›nda yap›lan
bir baﬂka hesaplamada, tüm
Türkiye çap›nda 2 bin 237
aile, Türkiye gelirinin yüzde
55'ini almaktad›r.

Diyeceksiniz ki kim bu
aileler? Bunlar, iﬂbirlikçi tekelci burjuvalar, bunlar, toprak a¤alar›, bunlar tefeci-tüccar kesim... 2 bin 237 aile, Türkiye
oligarﬂisinin en geniﬂ gövdesini oluﬂturuyorlar. Bunlar›n içinde, adlar›
yukar›da say›lan 10-15 aile ise oligarﬂinin özü, çekirde¤idirler.
Türkiye’nin kayma¤›n› onlar yiyor. AKP iktidar›, bu kayma¤› onlara
alt›n tepsilerde sunuyor. Sunarken,
baﬂbakandan baﬂlayarak yak›n çevreleri de kaymaktan nemalan›yorlar.
*

“Dünyan›n en zenginleri listesine iﬂadamlar›m›z›n girmesiyle gurur duymal›y›z” diye yaz›yor asalak
ve aﬂa¤›l›k medya kalemﬂörleri. Ve
bir avuç bile etmeyenler o listelere
girerken, Tübitak’›n yapt›¤› bir
araﬂt›rma ülke nüfusun y ü z d e
75’i n i n düﬂük gelirle yaﬂamak zor u n d a o l d u ¤ u aç›¤a ç›k›yor.
*
AKP hükümeti, Sabanc›lar’›,
Koçlar’›, Zorlular’›, yani bir avuç
bile etmeyen sömürücüyü memnun
etmeye çal›ﬂ›rken, “Resmi kay›tla r a gö re ç oc ukl a r › m›z › n y üzd e 36' s›
çal›ﬂ›yor.”
Ve AKP’nin kurdu¤u 60. Hükümet’in program›nda, yüzde 36’s›
çal›ﬂan çocuklar›m›z›n bu kölelikten nas›l, ne zaman kurtulaca¤› yok!
*
Ama önemli de¤il; Sabanc›’n›n
kâr› yüzde 93 artm›ﬂ ya; AKP’ye
bu yeter!!! Sabanc›lar’› ve onlar›n
Avrupa’daki, ABD’deki ortaklar›n›
memnun etti mi AKP; bir sonraki
seçimde de onlar›n deste¤ini garantiledi demektir. Halka söylenecek
birkaç yalan bulunur nas›l olsa...

AKP
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60. H ü k ü m e t P r o g r a m › Aç › k l a n d › :
AKP Tekellerin
H izmetinde!

DE⁄‹ﬁEN B‹R ﬁEY Y O K; Y‹NE
E M P E RYA L ‹ S T T E K E L L E R K A Z A N A C A K !

AKP, yeni hükümet program›n›
aç›klad›. 60. Hükümetin program›nda önceki hükümetin program›na
göre de¤iﬂen bir ﬂey yoktur. Yine
önceki program›n bir benzeri getirilmiﬂ ve içine bir dolu da gözboyamaya yönelik eklemeler yap›lm›ﬂt›r.
Ancak bu ekler program›n özünü
de¤iﬂtirmemektedir. Program yine
emperyalizme ve oligarﬂiye hizmet
üzerine kurulu olan bir programd›r.
A¤›rl›kl› bölümünü ekonominin
oluﬂturdu¤u program›n içeri¤ine bak›ld›¤›nda AKP'nin mi yoksa patronlar›n m› haz›rlad›¤› pek belli olmamaktad›r. AKP'nin muhtemel
katk›s›, soygun ve talan program›n›
ﬂirin gösterecek baz› ince düzenlemeler yapmaktan ibarettir.
Seçim sonras› TÜS‹AD taraf›ndan iletilen beklentilerin (tt a l i m a t l a r › n da denebilir) istisnas›z hepsinin programda yeral›yor oluﬂu da
program›n gerçekte kimlerin ç›karlar› üzerine haz›rland›¤›n› ve kimin
ç›kar›n› gözetti¤ini çok aç›k biçimde ortaya koymaktad›r.
Patronlar›n istedi¤i taleplerden;
yabanc› sermayenin önünün aç›lmas› talebi hükümet program›n›n baﬂ
s›ralar›nda yer bulmuﬂ ve yabanc›
sermayenin gelmesi için gerekli ortam›n oluﬂturulaca¤› belirtilmiﬂtir.
Yani emperyalist tekellerin önünün
daha da düzlenmesi için gerekli tüm
yasal, ekonomik düzenlemelerin
yap›laca¤› aç›klanmaktad›r.
Faizlerin düﬂürülmesi, seçim sürecinde kaç›r›lan mali disiplinin
tekrar sa¤lanmas› iste¤i de AKP hükümetinin program›nda aynen yerini bulmuﬂtur.
‹lk alt› ay için bir büyüme stratejisi geliﬂtirilmesi konusunda da hükümet program› tekellerin isteklerini aynen karﬂ›lamaktad›r.
P a t r o n l a r ö r g ü t ü , “ istihdam
üzerindeki yükler kald›r›lmal›, ver-
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A K P, önceki hükümet döne minde uygulad›¤› politika lar›n ödülünü emperyalizmden ve oligarﬂiden alm›ﬂt›r;
d o l a y › s › y l a a y n › p ro g r a m a
devam edece¤ini ilan ediyor
ﬂ i m d i . B a ﬂ k a b i r p ro g r a m ›
uygulayamaz da,
u y g u l a t m a z l a r da...
Tayyipler ’i n , U n a k › t a n l a r ’›n
kafas›ndan da emperyalist
e f e n d i l e re h i z m e t t e n b a ﬂ k a
b i r p ro gr a m g e ç m e z . . .
giler indirilmeli” diyor; hükümet,
program›nda bunun için vergi oranlar›n› azaltaca¤›n›, baz› vergileri kademeli olarak kald›raca¤›n› taahhüt
ediyor.
Patronlar, hükümetten sosyal güvenlik reformunu gündeme al›p
kendi ç›karlar› do¤rultusunda düzenlemelerini istiyor. Hükümet
program›, yine " e m r i n iz o l u r " dercesine bu konuda neler yapaca¤›n›,
biraz da gözboyayarak, ama gerçekte tekellerin istekleri do¤rultusunda
nas›l halledece¤ini aç›kl›yor.
Program›n kuﬂkusuz en dikkat
çekici yanlar›ndan biri budur; tekelci burjuvazinin istekleri sistematik
olarak programa yans›rken, bu ülkenin iﬂçilerinin, memurlar›n›n,
köylülerinin y›llard›r sendikalar›,
kooperatifleri arac›l›¤›yla, ya da
meydanlarda dile getirdikleri taleplere herhangi bir at›f yoktur.

A K P P ro g r a m › P a t ro n l a r a
Refah, Halka Zulüm
P ro g r a m › d › r
AKP'nin program›nda, ülke ekonomisinin gelece¤i AB hedefine

ba¤lanmaktad›r; bundan emperyalist tekellerin ve yerli iﬂbirlikçi tekellerin soygun ve talan düzeninin
katmerlenerek devam edece¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Ve elbette bunu yaparken yine daha önceki dönemde
özellikle AB'cilerin gözünü boyamaya dönük, halk› aldatman›n bir
arac› olarak "demokratikleﬂme" hedefinden de ﬂaﬂ›lmayaca¤› alt› çizilen bir demagoji olmaya devam etmektedir.
Ülkedeki kamu kuruluﬂu konumunda bulunan tüm kurumlar›n
" ö z e l l e ﬂ t i r m e " ad› alt›nda emperyalist tekellere peﬂkeﬂ çekilmeye
devam edilece¤i de program›n temel maddelerinin baﬂ›nda gelmektedir. Daha neler var; sermaye hareketlerinin önündeki tüm engeller
kald›r›lacak. Elektrik piyasas›nda
yabanc›lara dönük s›n›rlamalar
kalkacak. Radyo ve TV'lerdeki yabanc› pay› s›n›rlamalar› kald›r›lacak.... Bunlar›n ne anlama geldi¤i
aç›k.
‹ﬂsizli¤in nas›l önlenece¤i yok
programda. Ama daha önemlisi,
sanki AKP hükümetine göre iﬂsizlik
sorunu yok. Ülkemiz gelir da¤›l› m›n›n en adaletsiz oldu¤u ülkelerden biri; ama bu adaletsizli¤in nas›l
ortadan kald›r›laca¤› da yok programda. Ve iﬂsizlik konusunda oldu¤u gibi, böyle bir sorun da yok. Bu
ve benzeri sorunlar›n bütünü aç›s›ndan programa bak›ld›¤›nda ç›kan
tek bir sonuç var: H A LK I N S O RUNLARI, A K P H Ü K Ü M E T ‹N‹N SORUNLARI DE⁄‹LD‹R.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar›n› tam olarak güvenceye alaca¤›n› taahhüt eden hükümet program›n›n içeri¤i elbette bununla s›n›rl› de¤ildir. Bir yandan AKP'nin
kendi taban›na hitap eden, türbana
serbestlik gibi y›llard›r dillerine dolad›klar› ama bir türlü de gerçekleﬂ-
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tirmek için ad›m atmaya cesaret
edemedikleri bir konuyu yine hak
ve özgürlüklerin geniﬂletilmesi baﬂl›¤› alt›nda ele almaktad›r. Ama yine de bunu ç›karlar›na ve güç dengelerine göre pekala erteleyebilecek; bu sorunu hem iktidar kavgas›nda kullanmaya, hem dinci taban›n taleplerini istismar etmeye devam edebilecektir.
AKP'nin y›llard›r diline pelesenk etti¤i temel hak ve özgürlükler
ile "iﬂkenceye s›f›r tolerans", programda önemle(!) ifade edilmektedir.
Ancak bugüne kadar bu konularda
hiçbir ad›m at›lmad›¤› yaﬂananlarla
sabittir. B›rakal›m iﬂkenceye s›f›r
tolerans›, iﬂkence karakollardan ç›k›p sokaklara kadar taﬂm›ﬂ, "dur"
ihtar›na uymad›¤› gerekçesiyle insanlar katledilmiﬂ, sokak ortas›nda
avukatlar iﬂkenceden geçirilmiﬂ, karakollarda iﬂkence ve ölümler devam etmiﬂtir. En son örne¤i geçti¤imiz günlerde yaﬂanan, Nijeryal› Fetus Okey'in Beyo¤lu Karakolu’ndaki ölümüdür. Dahas› bu tür iﬂkence
yapan, katledenlere karﬂ› da hiçbir
ﬂey yap›lmam›ﬂt›r. En fazla göstermelik davalar aç›lm›ﬂ, onlarda ço-

‹ﬂsizlikten gelir adaletsizli¤ine kadar benzeri sorunlar›n bütünü aç›s›ndan
programa bak›ld›¤›nda
ç›kan tek bir sonuç var:
HALKIN S ORUNLARI,
AKP HÜKÜMET‹N‹N
SORUNLARI
DE⁄‹LD‹R.
¤unlukla beraatle sonuçlanm›ﬂt›r.
AKP'nin "s›f›r tolerans"› dün ne
idiyse bundan sonra da ayn›s› olacakt›r. Hatta daha beteri olacakt›r.
Çünkü; program›n " H u z u r ve
G ü v e n l i k " baﬂl›¤›n›n alt›nda seçimden hemen önce polis ve jandarmaya verilen yetkilerin daha
d a a r t › r › l a c a ¤ › n › , bu yönde yasal
düzenlemeler yap›laca¤›n› taahhüt
ederken, halk›n her yerde gözetlenmesinin ve fiﬂlenmesinin de yayg›n
ve daha güçlü hale getirilece¤ini
ifade etmektedir.
AKP hükümetinin program›nda
çevre ve su konular›nda da taahhütler bulunmaktad›r. Ancak bugüne
kadar gerek çevre ve gerekse de su

AKP Demokrasisi: Her ﬂeyden ve de
Programdan Habersiz Bakanlar Kurulu
AKP hükümeti patronlar ve dolay›s›yla emperyalist tekeller nas›l istiyorsa program›n› öyle haz›rl›yor ve sunuyor. Asl›na bak›l›rsa program›n hükümet taraf›ndan haz›rlan›p haz›rlanmad›¤› da bu noktada biraz kuﬂkulu hale
gelmektedir. Neredeyse kelimesi kelimesine TÜS‹AD'›n ve dolay›s›yla emperyalist tekellerin isteklerini içeren
bu program› haz›rlayan›n da bizzat
patronlar oldu¤unu söylemek mümkündür. Zira Bakanlar Kurulu'nda yer alaca¤›n›, baﬂbakan ismini aç›klad›ktan sonra ö¤renen ve bu aç›klamadan bile önce haz›r durumda olan bir program›n, bakanlar›n kat›l›m›yla haz›rlanmad›¤› aç›kt›r. Bu da AKP'nin demokrasi anlay›ﬂ›n› gözler önüne seren bir durumdur. Her ﬂeyiyle Tayyip'in iki duda¤› aras›na kilitlenmiﬂ bir "demokrasi." Öte yandan da Tayyip'in emperyalist tekellerin ve oligarﬂinin bir dedi¤ini iki etmeyen, onlar›n a¤z›na bakarak
hareket etti¤ini düﬂündü¤ümüzde, AKP demokrasisinin emperyalizmin ç›karlar›n›n demokrasisi oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz.

Say›: 121

havzalar› konusunda hiçbir ciddi
çözüm üretmeyen, iﬂi tamamiyle
Allah’a havale eden AKP'nin hükümet ve belediyelerinin bundan sonra yapacaklar›n›n da farkl› olmayaca¤› aç›kt›r. En son Terkos Gölü’ne
deniz suyunun ak›t›ld›¤›n›n aç›¤a
ç›kmas›, su sorunu konusunda halk›n zehirlenmesine yol açacak çözümler d›ﬂ›nda bir çözüme sahip olmad›klar›n› gözler önüne sermektedir.
Yaklaﬂan ve bilim adamlar›n›n
adeta bas bas ba¤›rd›klar› d e p rem
riski konusunda hiçbir önlem almay›p sadece lafta önlemlerden söz
eden önceki hükümet gibi mevcut
hükümetin de program›nda depreme karﬂ› önlemler bulunuyor. Ancak bunlar›n da hayata geçmeyece¤i
aç›kt›r. Bu konuda da "takdir-i ilahi" gözüyle bak›lacak ve tekellerin
kasalar›na ak›t›lan sermayeden bir
kuruﬂ olsun k›s›lmayacakt›r. Nas›lsa
depremlerde, sellerde olan halka olmaktad›r.
S o n u ç o l a r a k; hükümet program›n›n hak ve özgürlüklere iliﬂkin
taahütlerinin hiçbirinin gerçe¤i yans›tmad›¤› ve tamamiyle gözboyamaya yönelik oldu¤u geçmiﬂ hükümet dönemlerindeki icraatlar›yla sabittir. AKP'nin önceki yapt›klar› yapacaklar›n›n da teminat›d›r. Y›llard›r her ﬂeyiyle emperyalizm ve oligarﬂinin hizmetine koﬂan AKP'nin
program›nda bu konuda söylenenler
elbette gerçe¤i yans›tmaktad›r. Ama
onun d›ﬂ›nda halk için, emekçiler
için hiçbir taahhüdünün, hiçbir hedefinin gerçekçi yan› yoktur. Örne¤in 2013 y›l›nda kiﬂi baﬂ›na düﬂen
milli gelirin 10 bin dolara ç›kar›laca¤› gibi bir taahhüdün gerçekçi bir
yan› var m›d›r? Kimi kand›rmaktad›r AKP? Olsa olsa bu süre içinde
tekellerin kasalar› on kat›na veya on
bin kat›na ç›kar›labilir. AKP'nin bugüne kadarki icraatlar›n›n sonucu
bu oldu, bundan sonras› da farkl› olmayacakt›r. AKP hükümeti yine
emperyalizmi ve oligarﬂinin ç›karlar›n› koruyacak, yine halk› zapt-u
rapt alt›nda tutmak için daha fazla
faﬂizme baﬂvuracakt›r.
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AKP Tekellerin
H izmetinde!

60. HÜKÜMET‹N PROGRAMINDAN
B‹R ALDATMACA: “ K‹ﬁ‹ BAﬁINA
M‹LL‹ GEL‹R‹ 10 B‹N DOLARA ÇIKARMAK"

60. Hükümet’in aç›klad›¤› programda “ mali disiplin ” baﬂl›¤› alt›nda ekonomik hedeflerden birinin de
gayri safi milli geliri (GSMH) ve
kiﬂi baﬂ›na milli geliri art›rmak oldu¤u belirtiliyor.
Deniyorki programda:
"2013 y›l› için hedef 800 milyara
yaklaﬂan bir milli gelire ulaﬂmak,
kiﬂi baﬂ›na geliri 10 bin dolara ç›karmakt›r."
Bir ülkenin gayri safi milli has›las› (GSMH), o ülkenin nüfusuna
bölündü¤ü zaman, kiﬂi baﬂ›na düﬂen
GSMH bulunur.
“ Milli gelir”, bir anlamda bir ülkenin ekonomik gücünü gösterir.
Bu bir yere kadar do¤rudur, ancak
GSMH'nin ülke nüfusuna bölünmesiyle elde edilen kiﬂi baﬂ›na gelir
hesaplamas›, gelir adaletsizli¤ini
örten, zenginle yoksul aras›ndaki
uçurumu gizleyen bir aldatmacad›r.
Çünkü ülke baz›nda üretilen ve geliri oluﬂturan ﬂeyin bölüﬂümü ve tüketimi ayn› düzeyde de¤ildir. Nüfusun çok küçük bir az›nl›¤› ülke zenginli¤inin büyük oran›na el koyarken nüfusun büyük ço¤unlu¤u zenginliklerin çok küçük bir k›sm›na
sahiptir. Bu da onun yaﬂamsal zorunluluklar›d›r asl›nda. Bundan dolay›d›r ki milli gelir ve kiﬂi baﬂ›na
milli gelir hesaplamalar›n›n halk
için hiçbir anlam›, önemi yoktur.
GSMH'nin art›ﬂ› da, kiﬂi baﬂ›na milli gelirin art›ﬂ› da hiçbir ﬂekilde yans›maz halk›n hayat›na.
Önemli olan, milli gelirdeki art›ﬂ de¤il, bu art›ﬂ›n, bu gelirin nas›l
b ö l ü ﬂ ü l d ü ¤ ü d ü r. E¤er bölüﬂümdeki adaletsizlik büyüyerek sürüyorsa,
milli gelirdeki art›ﬂ›n tek anlam›
vard›r: Sömürünün katmerlenmesi
ve halk›n daha fazla yoksullaﬂmas›.
O halde AKP program› aç›s›ndan da soraca¤›m›z soru ﬂudur: Kiﬂi
baﬂ›na milli gelir 10 bin dolar olur-
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sa açl›k, yoksulluk, iﬂsizlik, adaletsizlik bitecek mi? De¤ilse kiﬂi baﬂ›na milli gelirin 10 bin dolar olmas›n›n hiçbir anlam› yoktur.

BÜYÜYEN, ARTAN, YÜKSELEN
Yoksullu¤umuz, Açl›¤›m›z,
‹ﬂsizli¤imizdir
Rakamlar üzerinde oynamak, hileler yapmak kolayd›r, hatta rakamlar› iﬂine geldi¤i gibi yorumlamak
da kolayd›r. Gerçek olan ise hayat›n
kendisidir. Kliﬂe bir laft›r, istisnas›z
bütün hükümetler, bütün burjuva iktidarlar ekonomimizin büyüdü¤ün ü söylerler. Rakamlarla nas›l büyüdü¤ümüzü aç›klarlar. Ama söylenmeyen, gizlenmeye çal›ﬂ›lan gerçek bunun tersidir. Evet b ü y ü y e nl e r vard›r, daha da irileﬂenler vard›r.
Ancak bir de iflas eden, ellerinde kini de kaybeden, yaﬂam standart› gerileyen, al›m gücü daha da
düﬂen, iﬂini, aﬂ›n› kaybeden milyonlar vard›r. Bu nas›l büyüme dedirtir. Koçlar, Sabanc›lar y›ll›k cirolar›n›, kârlar›n› aç›klay›p, dünyada
ilk yüzlere girdiklerini övüne övüne
anlat›rken, burjuva medya iﬂbirlikçi
tekelci sermayenin dünya s›ralamas›nda önlere ç›kmas›n› manﬂetlerine
taﬂ›rken, çöpten yiyecek toplarken
ölen çocuklar›m›z› bu gerçe¤in tamamen d›ﬂ›ndaym›ﬂ, onunla hiçbir
ilgisi yokmuﬂ gibi yans›t›r; oysa bi ri di ¤e ri ni n sonucudur. Biri oldu¤u
için öteki de olmaktad›r.
Nüfusun en alt gelir düzeyindekiyle en üst gelir düzeyi aras›ndaki
fark, o ülkedeki yoksullu¤u, o ülkedeki gelir adaletsizli¤ini, o ülkedeki
açl›¤›, iﬂsizli¤i, sömürünün boyutunu gösterir.
Bu fark ülkemizde çok büyüktür
ve fark›n düﬂmesi bir yana daha da
aç›l›r bu fark.
Devletin resmi kurumlar›, hükü-

met sözcüleri bugün tersini söylemektedir. En üst gelir düzeyindeki
yüzde yirmilik grubun gelirinin
azald›¤›, buna karﬂ›l›k en alt gelir
düzeyindeki yüzde yirmilik grubun
gelirinin artt›¤›, böylece üst gelir
grubu ile alt gelir grubu aras›ndaki
fark›n azald›¤›n› söylüyorlar. Türkiye ‹statistik Kurumu buna iliﬂkin rakamlar aç›kl›yor. Ancak devletin kurumlar›n›n ölçütlerinin ne oldu¤unu
görmek bile, söylenenlerin aldatmaca ve yalan oldu¤unu ortaya koyar.
Devletin resmi ‹statistik Kurumu
190 YTL'yi 4 kiﬂilik bir aile için açl›k s›n›r› olarak kabul ediyor. Bu hesapla 190 YTL ayl›k geliri olan 4 kiﬂilik bir aile aç say›lm›yor. Bu hesaplamayla bile yaklaﬂ›k 620 bin kiﬂi,
yar›m milyonun üstünde insan›m›z
açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂamaktad›r.
Ve yine ayn› ‹statistik Kurumu,
4 kiﬂilik bir ailenin asgari gelirini
487 Y T L olarak hesap ediyor. Bunun alt›n› yoksulluk kabul ediyor...
Bu hesapla da ülkemizde 17 milyon
insan bu gelirin uza¤›nda, yani yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂ›yor.
Böylesi bir t a b l o k a r ﬂ › s › n d a hiç
kimse ekonomimiz büyüyor, gelir
da¤›l›m› eﬂitsizli¤i azalt›l›yor, kiﬂi
baﬂ›na milli gelir yükseliyor demesin. Derse yalan söyle miﬂ olur. Halk›n yoksullu¤uyla, açl›¤›yla alay etmiﬂ olur. Gerçek ﬂudur ki gelir da¤›l›m› adaletsizli¤inde dünyan›n önde
gelen ülkelerinden biriyiz.

AKP Hükümeti, Zengini
Daha Zengin, Yoksulu
Daha Yoksul Yap›yor
Bu düzen sömürü düzeni. Bu düzenin sahipleri emperyalistler ve
onlar›n iﬂbirlikçileri Sabanc›lar,
Koçlar, Zorlular’d›r. Bu düzende
üreten halkt›r, zenginliklere el koyan, çalan ise emperyalist tekeller
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ve onlardan arta kalanlarla beslenen
iﬂbirlikçi tekellerdir.
Bu ülke ba¤›ms›z de¤ildir. Hiçbir ekonomik kararda halk›n onay›,
iradesi yoktur. Kararlar halka ra¤men al›n›r ve uygulan›r. Ekonomiyi
IMF, Dünya Bankas› belirler.
Ülke ekonomisi borç ödeme
üzerine kuruludur. Daha do¤rusu
borcun faizini ödeme üzerine kurulu bir ekonomidir varolan. Bunun
ötesinde bir ekonomi yoktur. Bütçeler faiz ödemesi üzerine yap›l›r.
IMF'nin, Dünya Bankas›’n›n
borç faizini ödeyebilmek için bir
yandan emekçiler üzerindeki vergi
yükü art›r›l›rken, di¤er yandan ülke
ekonomisine ait zenginlikler parça
parça sat›l›yor. K‹T’ler bitti. ﬁimdi
de akarsular›m›z› sat›yor AKP.
Özelleﬂtirmeler dolu dizgin gidiyor.
Önceki y›llara göre “ gayri safi milli gelir ve kiﬂi baﬂ›na milli gelir art›yor” dedikleri ﬂeyin özü budur.
Üretmiyor, yaratm›yor, varolan› sat›yorlar. Özelleﬂtirmelerle sat›lan,
ya¤malanan ülke zenginliklerinden
elde edilen parad›r. Ve bu da hemen
akabinde büyük oranda borç faizi
ödemesine gitmekte, bir k›sm› da iﬂbirlikçi tekelci sermayeye kaynak

olarak aktar›lmaktad›r. Yani ülke
zenginliklerinin sat›ﬂ›, ya¤malanmas› milli gelir art›ﬂ› olarak yans›t›lmaktad›r. Böylesine düzenbaz ve
yalanc›d›rlar.
Bir dönem çokça kullan›lan
“ s o s y a l d e v le t , s o s y a l p o l i ti k a l a r ”
gibi burjuva politikac›lar›n dilinde
kliﬂeleﬂen aldatmaca sözcüklerinin
art›k laf› bile edilmiyor bugün. Dahas› bu ad›mlar, halk lehine en küçük bir uygulama popülist politikalar olarak adland›r›l›p mahkum edilmektedir. Göstermelik de olsa at›lmak istenen bu tür ad›mlar daha baﬂ›ndan kriz denilerek, kaynak yoklu¤u gerekçe gösterilerek, “ ülke
ekonomisi aç›s›ndan risk do¤urur”
denilerek engellenmektedir.
Elbette böyle bir ülkeyi yönetmek için hükümet olanlar zengini
daha zengin, yoksulu daha yoksul
yapacaklard›r. Olan da budur.

Aç›klanan Program
IMF ve Patronlara Verilen
Sözlerin Teminat›d›r
AKP önceki hükümet döneminde de, bu hükümet döneminde de
ABD ve AB'nin onay›n›, deste¤ini

YALAN YALAN YALAN
" E k o n o m i B ü y ü y o r " . . . YALAN... Ortada ekonomi diye
bir ﬂey yoktur. Ekonomi denilen borç faizi ödemesidir. Emperyalist ülkelerdeki en küçük bir dalgalanman›n krizler yaratmas› bunun kan›t›d›r. Aç›klanan bütçeler bunun kan›t›d›r.
Olmayan yat›r›m ve istihdam, artan iﬂsizlik bunun kan›t›d›r.
Gayri Safi Milli Has›la A r t › y o r... YALAN... Ucuz iﬂgücüyle kârl› üretimdir sözkonusu olan. Özelleﬂtirmelerden
sa¤lanan kaynakt›r, sosyal harcamalar›n k›s›lmas›, iﬂçi-memur
ücretlerinin düﬂürülmesidir artan has›lan›n nedeni. Ya¤malanan,
yok pahas›na peﬂkeﬂ çekilen zenginliklerimiz art›ﬂ›n de¤il düﬂüﬂün,
yoksullaﬂman›n göstergesidir.
Kiﬂi Baﬂ›na Milli Gelir Yükseliyor... YALAN... Kiﬂi baﬂ›na milli gelir
adaletsizli¤in örtüsünden baﬂka birﬂey de¤ildir. Bu düzen sömürü ve soygun
düzenidir. Sömürü ve soygun düzeninde herkes bir ve eﬂit de¤ildir. Gelir da¤›l›m› ve bölüﬂümünü belirleyen egemenlerdir. Halk yaﬂamsal ihtiyac› olan
gerekli g›day› bile bulamazken, ekme¤ini çöpten toplarken küçük bir sömürücü az›nl›k kârlar›na kâr katmaktad›r.

Say›: 121

arkas›na alarak hükümet oldu. Hat›rlan›r, seçimler öncesinde patronlar›n karﬂ›s›na görücüye ç›km›ﬂt›
AKP. Hükümet oldu¤unda onlara
nas›l hizmet edece¤ini, sömürü pastas›ndan nas›l daha büyük dilimler
ay›raca¤›n›, özelleﬂtirme ya¤mas›n›
onlara nas›l sunaca¤›n›, çal›ﬂanlar›n
aleyhine, patronlar›n lehine nas›l
düzenlemeler yapaca¤›n› anlatt›. O
sunumda “tam not” alm›ﬂt› patronlardan. Bunun pratikteki karﬂ›l›¤›
ise, tekelci burjuvazinin seçimlerdeki deste¤i oldu.
Aç›klanan bu hükümet program›
da bu anlamda asl›nda AKP'nin
program› de¤ildir. Seçimlerin galibi
baﬂka burjuva düzen partisi olsayd›
bugün bize hükümet program› diye
sunacaklar› bunun d›ﬂ›nda bir ﬂey
olmayacakt›. Bu IMF'nin ve patronlar›n program›d›r.
Ekonomik program›n özünü; yabanc› sermaye giriﬂ-ç›k›ﬂ›n›n daha
da serbestleﬂtirilmesi, özelleﬂtirmelere h›z verilmesi, sömürü önündeki
yasal, idari, hukuki tüm engellerin
kald›r›lmas› oluﬂturmaktad›r. Gerisi
süslü, içi boﬂ laft›r. ‹stihdam, yat›r›m, milli has›la büyüklü¤ünde dünyan›n ilk on ekonomisi içinde yeralmak, ekonomide istikrar› kal›c›laﬂt›rmak vs. vs. halk için hiçbir anlam›
olmayan aç›l›m ve vaatlerdir.
AKP'nin sa¤lamay› hedefledi¤i, tekellerin daha fazla
kâr etmesi için gereken
ekonomik istikrard›r.
ABD ve AB em pe rya l i st l e ri , AKP'nin
siyasal ve ekonomik
olarak kendi ç›karlar›na
hizmet edece¤ini çok iyi
biliyorlar. AKP'yi de bunun için tercih edip desteklediler. AKP'den demokrasi bekleyenler, halk lehine ekonomik istikrar ve ad›mlar bekleyenler çok k›sa
sürede yine yan›ld›klar›n› görecekler. Çünkü AKP halk›n de¤il emperyalistlerin, iﬂbirlikçilerin partisidir.
Hükümet program› olarak aç›klanan
programda bunu gösteren yeterli
kan›t vard›r.

AKP
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BA⁄IMSIZLIK ‹ STEMEK
SUÇ D E⁄‹LD‹R!
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
üyeleri “Seçim Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesine
Kat›l” ad›yla yürüttükleri kampanya
do¤rultusunda ülkenin her yerinden
Ankara’ya giderek 16 Temmuz’da
Meclis önünde seçimin çare olamayaca¤›n› aç›klamak istemiﬂler ve
Ankara’n›n orta yerinde ba¤›ms›zl›k ve demokrasi istedikleri için azg›nca sald›r›ya u¤ram›ﬂlard›. Bu
sald›r›da gözalt›na al›nan yaklaﬂ›k
200 HÖC’lüden 87’si tutuklanm›ﬂt›. Yap›lan itirazlar sonucu 87 kiﬂinden 45’i serbest b›rak›l›rken keyfi
bir ﬂekilde 42 kiﬂinin tutuklulu¤u
sürdürülmüﬂtü. 16 Temmuz’da ba¤›ms›zl›k ve demokrasi ﬂiar›n› hayk›rmak için yola ç›kan HÖC’lüler 3
Eylül’de bu hayk›r›ﬂa sahip ç›kmak
için yine Ankara’ya do¤ru yola ç›karak 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruﬂmaya kat›ld›lar.

***
ADANA 2 Eylül Pazar günü
Ankara’daki mahkemeye kat›lmak
için yola ç›kacak olan HÖC üyeleri
Adana ‹nönü Park›’nda Hatay ve
Mersin’den gelenlerin kat›l›m›yla
bas›n aç›klamas› yapt›. HÖC ad›na
Recep Gedik yapt›¤› aç›klamada tutuklamalar›n ba¤›ms›zl›¤› istemenin

bedeli oldu¤unu dile getirdi.
BURSA 1 Eylül günü
Heykel Merkez’de aç›klama
yapan Bursa HÖC Temsilcili¤i ad›na sözalan Bilal Uzun
AKP’nin demokrasi ﬂovunun 16
Temmuz günü K›z›lay’da bitti¤ini
belirtti. “Ba¤›ms›zl›k ‹stemek Suç
De¤ildir, Yaﬂas›n Ba¤›ms›z Demokratik Türkiye” sloganlar› at›lan
aç›klamada 3 Eylül’de yap›lacak
olan mahkemeye de ça¤r›da bulunuldu.
MALATYA Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi sesine sahip ç›kan Malatya, Elaz›¤, Dersim HÖC üyeleri de
Ankara’ya do¤ru yola ç›kmadan önce 2 Eylül günü bas›n aç›klamas›
yapt›lar.
Malatya Merkez Postane önünde
saat 13.30’da yap›lan aç›klamada
“Adalet ‹stiyoruz, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›. HÖC
ad›na aç›klamay› okuyan Adem Y›ld›z “Bu ülkede ba¤›ms›zl›k ve demokrasi olacaksa da bu ancak haklar ve özgürlükler mücadelesiyle
mümkündür” dedi.
‹STANBUL 2 Eylül Pazar günü
saat 20.00’de Galatasaray Lisesi

Ankara’da Seçim çare de¤il deyip ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi istedikleri için tutuklanan 42 kiﬂinin
serbest b›rak›lmas› için yaklaﬂ›k 3 haftad›r toplanan
imzalar 31 A¤ustos Cuma günü Adalet Bakanl›¤›’na
gönderildi.
Yüksel Caddesi’nde saat 12.30’da toplanan
HÖC’lüler K›z›lay Postanesi’ne do¤ru yürüyerek
“Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar› att›. Postane önünde HÖC Ankara Temsilcili¤i
ad›na Didem Akman aç›klama yaparak 3 Eylül’deki
duruﬂmaya kat›larak mücadeleye destek ça¤r›s› yapt›.
Aç›klaman›n ard›ndan toplanan 2000 imza Adalet Bakanl›¤›’na gönderildi. Al›nteri, ESP ve PSAKD’de yap›lan aç›klamaya destek verdi.
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önünde toplanan HÖC’lüler bas›n
aç›klamas› yaparak ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi talebine, haklar ve özgürlükler mücadelesine sahip ç›kmak için Ankara’ya gidiyoruz dediler. Sezai Demirtaﬂ’›n okudu¤u
aç›klamada tüm devrimci, demokrat, ilerici, ayd›n kesimlere, hak ve
özgürlüklerini isteyen halka gözda¤› verilmek istendi¤i dile getirildi.
Bu gözda¤› operasyonuna boyun
e¤meyeceklerini söyleyen Demirtaﬂ
“iktidar taraf›ndan çizilen hak ve
özgürlüklerin s›n›r›n› kabul etmiyoruz. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi istemek suç de¤ildir. Düﬂüncelerini ifade ettikleri için sald›r›ya u¤ray›p,
tutuklanan arkadaﬂlar›m›z›n yaﬂad›¤› hukuksuzlu¤a, keyfili¤e derhal
son verilmesini istiyoruz” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan HÖC’lüler Galatasaray Lisesi’nden eski
TRT binas›na kadar “Ba¤›ms›zl›k
‹stemek Suç De¤ildir, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› ve
alk›ﬂlarla yürüdü. Saat 22.00’de
Ankara’ya hareket edildi.
Türkiye’nin dört bir yan›ndan

‹stanbul Haklar ve Özgürlükler Cephesi üyeleri, 1 Eylül günü saat 13.00’de Galatasaray Postanesi önünde bas›n aç›klamas› yaparak tutuklu bulunan
42 HÖC’lünün serbest b›rak›lmas›n› istediler.
HÖC’lüler ad›na aç›klamay› yapan Sevinç Bozda¤,
“Seçim Çare De¤il Ba¤›ms›zl›k Mücadelesine Kat›l”
ça¤r›s› yapan 200 HÖC’lüye yap›lan vahﬂi sald›r›y›
hat›rlatt›. Bozda¤, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi isteyenlerin iﬂkenceden geçirildi¤i ve tutukland›¤› bir ülkede
hukukun olmad›¤›n› ifade ederek “Tüm devrimci, demokrat, ilerici, kurum ve kiﬂileri, ba¤›ms›zl›k ve demokrasiden yana olanlar› 3 Eylül’de Ankara Adliyesi’nde görülecek duruﬂmaya kat›lmaya ça¤›r›yoruz”
dedi.

9 Eylül 2007

Ankara’ya arkadaﬂlar›n› sahiplenmeye gelen yaklaﬂ›k 250 HÖC
üyesi sabah›n erken saatlerinde
Toros Sokak’ta buluﬂarak adliye
önüne kadar pankartlar›yla ve sloganlarla yürüdü. “Ba¤›ms›zl›k ve
Demokrasi ‹stedikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” pankart› açan HÖC’lüler “Ba¤›ms›zl›k ‹stemek Suç De¤ildir, Ne ABD
Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye, Gözalt›lar, Tutuklamalar, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” sloganlar› atarak demokrasi vaatlerinin alt›n›n boﬂ oldu¤unu vurgulad›lar. Ankara Adliyesi önünde HÖC ad›na Grup
Yorum üyesi Öznur Turan taraf›ndan yap›lan aç›klamada 16 Temmuz’da, 12 Eylül sonras› en kitlesel tutuklaman›n gerçekleﬂtirildi¤i
hat›rlat›ld›, yaﬂanan sald›r›n›n bu
ülkede ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
isteyen, hak ve özgürlüklerini isteyen bütün halka, halk›n öncülerine
yönelik oldu¤u dile getirildi. Yaﬂanan keyfili¤in ve hukuksuzlu¤un
bir an önce sona erdirilmesini isteyen Turan’›n aç›klamas›n›n ard›ndan ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini sahiplenmek amac›yla
duruﬂmaya kat›l›nd›. Sadece ailelerin içeri ald›¤› duruﬂma saat
11.00’de baﬂlad›. Avukatlar›n 16
Temmuz’daki sald›r›n›n gösterildi¤i slayt gösterisiyle savunma
yapt›¤› duruﬂmada ifade veren 4
polis ise HÖC’lülerin eylem s›ras›nda ellerinde b›çak ve sopa bulundu¤unu iddia ettiler. Tüm Türkiye’nin izledi¤i görüntülerde polisin azg›n sald›r›s› tüm ç›plakl›¤›yla ortadayken polisler yine yalanlarla ahlâklar›n› sergilediler.
Tüm tutuklular›n serbest b›rak›ld›¤› dava 2 Kas›m 2007 tarihinine
ertelendi.
Duruﬂman›n sonuna kadar
mahkeme önünde halaylarla türkülerle bekleyen HÖC’lüler dava
sonucunu ö¤renince Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ›n› hayk›rd›lar.
Mahkeme bitiminde ESP,
BDSP, PSKAD; Sosyal-iﬂ ve
KESK’e ba¤l› birçok sendika yöneticisinin de kat›ld›¤› bas›n aç›klamas› gerçekleﬂtirildi.
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TRABZON P OL‹S‹ S UÇSUZ!
Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü'nde görevli polislerin Hrant Dink
cinayetinin önlenmesinde “görevlerini gerekti¤i gibi yapmad›klar›na”
iliﬂkin yürütülen soruﬂturma tamamland›. Soruﬂturmay› yürüten
Trabzon Valili¤i olunca, sonucu
tahmin etmek de zor de¤il elbette.
Valilik, soruﬂturma sonucunda Emniyet Müdürlü¤ü'nde görevli 8 polisi “kusursuz” buldu...
“Türk polisi” kusurlu olabilir mi
zaten?
Bizzat kendilerinin örgütledikleri, teﬂvik ve himaye ettikleri linç
sald›r›lar›nda da Trabzon Polisi
“kusursuz” du, o yüzden tek bir polis hakk›nda dava aç›lmad›, tek bir
polise görevini gere¤i gibi yerine
getirmemekten uyar›, k›nama gibi
basit cezalar bile verilmedi.
Trabzon Valili¤i’nin Hrant
Dink’in katledilmesine iliﬂkin
“mecburen” sürdürdü¤ü soruﬂturma
sonucunda haz›rlanan raporda,
Trabzon Eski Emniyet Müdürleri
Müdürü Reﬂat Altay, Emniyet Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire Baﬂkan›
Ramazan Akyürek, Eski ‹stihbarat
ﬁube Müdürü Engin Dinç, ‹stihbarat ﬁube Müdürü Faruk Sar›, Emniyet Amiri Ercan Demir, Komiser
Yard›mc›s› Özkan Mumcu, eski polis Muhittin Zenit ve polis Mehmet
Ayhan'›n “görevlerini yerine getirdikleri ve cinayette kusurlar› olmad›¤›” belirtiliyor.
Oysa, Hrant Dink’in katledilmesinin ard›ndan ortaya saç›lan bilgi-

ler, belgeler, Hrant Dink’in
katledilece¤inin birçok polis taraf›ndan bilindi¤ini,
‹stanbul ve Trabzon Emniyet Müdürlükleri aras›nda bu konuda yaz›ﬂmalar bile yap›ld›¤›n› ama buna ra¤men Dink’in katledilmesinin önlenmedi¤ini gösteriyordu.
Önlenemedi¤i de¤il, önlenme di¤i!... Aç›k ve kesin ve belgeli olan
budur.
Ve ﬂimdi Trabzon Valili¤i kalkm›ﬂ, bunlara ra¤men “benim polislerim kusursuzdur” diyor.
Kim kusurlu peki?
Trabzon Emniyeti kusurlu de¤ilse, ‹stanbul polisi de kusurlu de¤ilse, Trabzon’daki tüm kontra faaliyetlerinin içinde oldu¤u anlaﬂ›lan
jandarma kusurlu de¤ilse, iﬂbaﬂ›ndaki AKP hükümeti hiç kusurlu de¤ilse, kim kusurlu?
Tek kusurlu, tek suçlu Ogün Samast m›?
“Tek baﬂ›na münferit bir terörist” olarak, düzen Hrant Dink cinayetini onun üzerine y›k›p, kendini
akl›yor. Oligarﬂinin tüm kurumlar›,
tüm yetkilileri “kusursuz”... Evet,
bir kusursuzluklar› varsa e¤er, onlarca y›ld›r kontra cinayetlerini sürdürüp bunlar› örtbas etmelerindeki
kusursuzluktur. Ve bu konuda yaln›zca valiler de¤il, en tepeden, cumhurbaﬂkanlar›ndan, baﬂbakanlardan
yarg›ya kadar uzanan ortak ve kusursuz bir “örtbas” ötme operasyonu sözkonusudur. Aynen ﬂimdi oldu¤u gibi.

T r a b z o n HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜLER Yücel
Saypolisi suçsuz
man'›n Kemal
ve kusursuz ama, Hrant Dink aileKerinçsiz'in avukat› Murat ‹nan'a,
sinin avukat› Yücel Sayman suçlu!
"Alçak herifler” diyerek hakaret
etti¤i belirtiliyor.
Hrant Dink ailesinin avukat›
Yücel Sayman hakk›nda, ﬂovenizKerinçsizler’in bugüne kadar ki
min bayraktarl›¤›n› yapan Kemal
tüm sald›rganl›klar›n›, hakaretlerini
Kerinçsiz’in avukat› Murat ‹nan'a
görmezden gelen oligarﬂinin yarg›hakaret etti¤i iddias›yla dava aç›ls›, Kerinçsiz’e yönelik en küçük bir
d›. Sayman'›n 2 y›l hapsi isteniyor.
söz karﬂ›s›nda harekete geçiyor
hemen. Yarg› kimi koruyaca¤›n›
Beyo¤lu Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›nca haz›rlanan iddianamede,
kimi cezaland›raca¤›n› biliyor.
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TERSANELERDE 2 HAFTADA 5. ÖLÜM
Tersanelerde 21 A¤ustos’tan
bu yana ölüm kol geziyor....
Son 2 hafta içinde tam 5 iﬂçi yaﬂam›n› yitirdi.... 21 A¤ustos'ta
Cabbar Ongun, Bekir Levent...
23 A¤ustos'ta Güney Akarsu...
30 A¤ustos'ta Cengiz Tatl›... 31
A¤ustos'ta Kenan Kara ve 3 Eylül’de Bekir Özmen yoksulluklar›n›n, patronlar›n daha çok kâr
u¤runa güvenlik önlemlerini almamalar›n›n kurban› oldular.
Onlar her sabah gün a¤ar›rken
yollara düﬂen sendikas›z, iﬂ güvencesiz çal›ﬂmak zorunda b›rak›lan binlerce iﬂçiden sadece birkaç›yd›. Bu ölümler iﬂçilerin,
emekçilerin seslerine kulak t›kayanlar›n ihmalinin sonucuydu.
Ve bu ihmal son 15 gün içinde 5
iﬂçinin can›na mal olmuﬂtur. Ve
a rt ›k öl me k i ste mi ﬂimdi iﬂçiler “a
yoruz” diyerek bu kadar ölüme
s› ra¤men önlem al›nmamas›na ‘s
ra kimde’ diye tepki gösteriyorlar. Onlar tersaneleri cehennem
diye tan›ml›yor, günde 10-12 saate varan a¤›r çal›ﬂma koﬂullar› alt›nda düﬂük ücretle kölece çal›ﬂmaya mahkum edilmek istenmelerine isyan ediyorlar.
2 Eylül günü Emek Sinemas›
önünden “Tersanelerde Sigortas›z Çal›ﬂma ve ‹ﬂ Cinayetlerine
Son, Art›k Yeter ‹ﬂ Cinayetlerine
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Son” yaz›l› pankartlar›yla Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüyüﬂ yapan tersane iﬂçileri son iki
hafta içerisinde tersanelerde çal›ﬂan 4 iﬂçinin yaﬂam›n› yitirmesini
protesto ettiler. Tersane ‹ﬂçileri
Birli¤i Derne¤i ad›na aç›klama
yapan Zeynel Nihadio¤lu “Aç
gözlü tersane patronlar›, kasalar›n› daha fazla ﬂiﬂirmek ad›na iﬂ
güvenli¤ine iliﬂkin neredeyse hiçbir tedbir almamaktad›r. Bunun
sonucunda tersanelerde yaralanma ve sakatlanmalar günü birlik
bir hal alm›ﬂ, ölümler ise seri cinayetler biçimini kazanm›ﬂt›r”
dedi.
Tersanelerdeki
ölümlerden
Gemi ‹nﬂa Sanayicileri Birli¤i
(G‹SB‹R)'in sorumlu oldu¤unun
belirtildi¤i eylemde “Katil G‹SB‹R
Hesap Verecek” sloganlar› at›ld›.
Bu eylemin hemen ertesi günü 3
Eylül’de Bekir Özmen adl› iﬂçi
DESAN Tersanesi’nde elektrik
çarpmas› sonucu yaﬂam›n› yitirdi.

Tersane ‹ﬂçileri Birli¤i Derne¤i üyesi tersane iﬂçileri, arkadaﬂlar› Bekir Özmen’i anmak, iﬂ
güvenli¤i tedbirlerinin al›nmas›n› talep etmek için 4 Eylül günü
sabah saat 07.30’da Tuzla Gemi
Tersanesi önünde toplanarak
“Tersane ‹ﬂçisi Köle De¤ildir”
sloganlar›yla yolun tek ﬂeridini
trafi¤e kapatarak yürüyüﬂe geçtiler. DESAN Tersanesi önüne gelindi¤inde Genel-‹ﬂ Sendikas› 3
No’lu Bölge Baﬂkan› Veysel Demir bir konuﬂma yaparak “mücadeleniz mücadelemizdir” sözleriyle desteklerini dile getirdi. Ard›ndan Tersane iﬂçileri Birli¤i
Derne¤i Baﬂkan› konuﬂma yaparak “çal›ﬂma ﬂartlar›n›n vahﬂi kapitalizm dönemini bile geride b›rakt›¤› tersaneler cehenneminde
yaﬂanan bu iﬂ cinayetlerinin sorumlusu tersane patronlar›d›r. Bu
asalaklar›n örgütü G‹SB‹R Baﬂkan› Murat Bayrak ‘tersanelerde iﬂçi masraf› yükselirse tersaneler
bizim için kârl› bir alan olmaktan
ç›kar’ diyerek kendini yoruma gerek kalmayacak ﬂekilde ele veriyor. Çünkü onlar›n masraf olarak
niteledikleri iﬂçilerin sigortas›,
ücretleri ve hepsinden de önemlisi iﬂ güvenli¤i tedbirlerinin al›nmas›d›r” dedi.

Emekli-Sen üyeleri Meclis'e y ürüdü

Aky›l ‹ﬂçileri A nkara’da

D‹SK'e ba¤l› Emekli-Sen üyeleri, haklar›nda devam eden kapatma davas›n›n geri çekilmesi için
TBMM'ye yürüdüler. 3 Eylül günü saat 12.00’de K›z›lay'da toplanarak "Emekli Sen Kapat›lamaz" sloganlar›yla yürüyüﬂe geçen emekliler, yürüyüﬂ s›ras›nda
önlerine polis barikat› kurulmas› nedeniyle oturma
eylemi yapt›lar. Polis barikat›n› kararl›l›klar›yla
aﬂarak yürüyüﬂe devam eden emekliler, TBMM Dikmen Kap›s›’na geldiklerinde burada 4 kiﬂilik bir
heyeti Meclis'e göndererek CHP, MHP ve DTP grup
baﬂkanvekillerine haz›rlad›klar› dosyalar› sundular.
CHP’li, DTP’li baz› milletvekilleri ve ÖDP milletvekili Ufuk Uras d›ﬂar›da bekleyen emeklilerin
yanlar›na giderek destek verdiler.

Sendikaya üye olduklar› için iﬂlerinden olan ve haklar› gasbedilen Aky›l Tekstil Fabrikas› iﬂçileri seslerini
duyurmak için Ankara’ya geldiler. Aky›l iﬂçileri 5
Eylül günü Türk-‹ﬂ Genel Merkezi önünde bir bas›n
aç›klamas› yapt›lar. 16 Kas›m 2006’dan beri grevlerine
devam ettiklerini belirten TEKS‹F Diyarbak›r ﬁubesi
‹rtibat Sorumlusu Aziz Bürçün "örgütlenmenin önündeki engellere karﬂ› verdi¤imiz mücadele desteklensin"
dedi. ﬁirketin kuruluﬂundan bu yana 11 kez isim de¤iﬂtirmek, iﬂçilere ç›kt›-girdi yapt›rmak, grev sürecinde
unvan de¤iﬂikli¤ine gitmek gibi hukuk tan›maz bir tav›r içinde oldu¤unu kaydeden Bürçün, iﬂçilerin 'köle'
gibi sömürülmesine siyasi ve idari çevrelerin sessiz
kalmamas›n› gerekti¤ini belirtti.

EMEK
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sosyalist
DÜﬁLER‹M‹Z...
Bu ne ilk ne de son...
Yürüdük y›llar boyunca ve yürüyoruz hâlâ.
Farkl› zamanlarda ve farkl›
ad›mlarla.
Yürümek yaﬂam›n amac›yd›. Ve
yürürken hep iyi olan›, güzel olan›
düﬂlemedik mi? Ve ad›mlar›m›z,
hep düﬂlerimizi büyütmek için de¤il
miydi?
Düﬂlerimizi büyütürken ve düﬂlerimizle büyürken, birçok kavram›
alt üst edense iradeydi.
‹rade neydi?
Neydi sizce?
Kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂir mi?
Tan›m› de¤iﬂmez ama gücü
de¤iﬂir mutlaka.
ﬁunu bir iyice gördük de¤il
mi? ‹rade için, en güzel örnek direniﬂimizdir. Ve hadi verin ﬂimdi
elinizi, yolculu¤a baﬂlayal›m.
Hatta çok uza¤a gitmeye gerek
yok. Selma’ya gidelim.
Diyor ki Selma, fedas›ndan az
bir zaman önce; “Son an›ma kadar
çarp›ﬂmam sürecek, yoksa ben ölemem ki.”
Bu kadar sade iﬂte!
Yoksullukla bo¤uﬂan bir halk deniziydi bizim ülkemiz. Ki Selma’n›n sevgisi de halk›nayd›. Ve bu
yüzden de “halk›m sizin için yan› yorum” der. Ezilen ama direnen
halklar› gördükçe daha bir karard›
gözleri ve düﬂleri daha da k›z›llaﬂt›.
“Yaﬂam›n amac›” neydi, sorular›na
cevap vererek hem de.
“Siz duymay›n” diyenlere....
“Herkes sussun” diyenlere...
‹nad›na anlatmak gerekiyordu
olan› ve olaca¤›...
“Size ne, siz hayat›n›z› yaﬂay›n”
diyen ﬂom a¤›zlara karﬂ›, bedeniyle
konuﬂuyordu Selma. Ve ateﬂle. Selma, bo¤ulamayan hakikatin diliyle
anlat›yordu her ﬂeyi.
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B u
yürüyüﬂ
tamamlanacakt›. Evet,
tamam-

lanacakt›!
Yürüyenlerdendi Zeliha...
Ne düﬂlemiﬂti Zeliha, taa direniﬂin baﬂ›ndayken: “Hapishanelerin
havaland›rmalar›na gül yapraklar›
dökmek isterdim halikopterden...”
Bu düﬂü Zeliha’ya kurdurtan
sevgi büyüttü Zeliha’y›. Ve “tüm
ac›lara
inat

diﬂlerimi
s›kaca¤›m son an›mda” derken yoldaﬂ›na, biliyordu düﬂlerinin gerçek
k›l›naca¤›n›.
Zeliha’n›n topra¤›na, umudunu
büyüten yoldaﬂlar› döktü gülü de,
karanfili de...
“K›rm›z› bu, herkese yak›ﬂ›r. ‹ﬂ
ise k›rm›z›ya yak›ﬂmakta” demiﬂti
Semra. Selma’n›n can parças›yd› bu
sesin sahibi. Semra k›rm›z›ya çok
yak›ﬂm›ﬂt›, Semra’n›n düﬂleri ise
hayata çok yaraﬂ›yor.
Kara gözlü’de huzurla, düﬂleri
gerçekleﬂtirecek olman›n mutlulu¤uyla alev topuna dönüyor iﬂte...
O vakit;
Bir k›v›lc›m yükseldi gökyüzü-

ne.
Bir alev topu düﬂtü gökyüzünden yere...
Ayaklar›n bast›¤› yere.
Tam senin bulundu¤un yere.
Ald›n m›?
Bunun zaman›, mekan› yok.
ﬁekli ﬂemali hiç yok.
Yarat›c›l›k sensin...
Peki nedir bunca bedele de¤en
de¤er, nedir?
U¤runa ölünesi,
Yan›las›, yak›las›...
Yanan... yanmak!
Can de¤il mi?
Ac›maz m›... Ac›tmaz m› o ölenler teni? Ve bunca dirayet yaﬂam›n
anlam›ndan m› ﬂimdi?
Soluklanmadan k›yas›ya dövüﬂerek hayallerini umutlar›n› sald›
gökyüzüne.
Bir duman çarpt›, bir kül çarpt› o gökyüzünden yere s›cac›k.
Duvarlar isli, gökyüzüne uçuﬂan küller. Bir o yana, bir bu yana.
Alev demeti içinde bir çift kara
göz. Alevleri çekiyor kendine incelmiﬂ kollar. Düﬂlerini gerçek k›lacak. Yok öyle ya¤ma. Eller, hele o
eller, o kanl› ve katil eller uzanmadan düﬂlere, kavuﬂmal› düﬂlerimize.
Ve alev alev yanan yürekle kavuﬂulacak.
Belki minik bir çocu¤un gülüﬂündeydi gülüﬂün. O kadar saf ve
mutlu bak›yorsun. Belki de ezilen
kad›nlar›n çekti¤i çileler harl›yordu
bedenini.
Bu h›nç ve inanç olmasa hayallerini ve umutlar›n› düﬂlerini yar›na
dair düﬂlerimizi gönül rahatl›¤›yla
verebilir mi fedaya tutuﬂabilir mi
insan?
Yang›na, yang›n yerine giderken, o bayram yerine gider gibi bakan gözlerin.
Hadi!
Tut sende, tut bir ucundan umudun ateﬂli yükünü, bedelini, onurunu. Ama unutma, a¤›rd›r! “‹ﬂ k›rm›z›ya yak›ﬂmakta” kald›r›rsan baﬂ›n›
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çok ama çok yak›ﬂ›rs›n.
Hadi !
Tut sende pay›na düﬂenden sevda yan›ndan, umut yan›ndan.
Tut bir halkas›ndan. Umut senin
için. Hepimiz için. Halk için.
Ve al!
Tutuﬂan bedenden, küllerinden,
alevinden, kokusundan...Al!
“Ben yanay›m”dan al...
“Sen kal, ben gideyim”den...
Ve gör!
Yang›n›n içindekini. ..
Öfkeyi ve sevgiyi
Ne z›t iki duygu de¤il mi?
Ve hisset.
Yang›n›, yanan›, yak›lan›...
Yanan kim, yok olan kim?
Yok olan ne?
Kara gözler ﬂimdi hangi
bedende?
Ve bil!
Bu düﬂün, düﬂlerin önünde hiçbir ﬂey duramaz. Ve hiçbir kaba
kuvvet, bu düﬂleri durduramaz.
Bil!
Unutma ve daima hat›rla!
Halk yenilmez, çünkü kahramanlar ölmez.
Peki ﬂimdi nerede o karagözler?
Kimde?
Yitti mi?
Gitti mi?
Bitti mi?
Asla ve asla!
Büyüyor zaferimizin ateﬂleri.
Yüreklerde ve gözlerde büyüyor
düﬂlerimiz.
Düﬂlerimiz ki, adalete dair.
Düﬂlerimiz ki, ba¤›ms›zl›¤a dair.
Aç yat›lmayan, aç›kta kal›nmayan günlere dair düﬂlerimiz.
Bizim düﬂlerimiz
Düﬂlerimiz,
Sosyalist gelece¤imize dair.
Sosyalist gelece¤imize dair bizim düﬂlerimiz sar›yor ﬂimdi zaman›n ve hayat›n ﬂafa¤›n›...
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‘Kimyasal Katliama’
Suç Duyurusu
25 A¤ustos günü ﬁ›rnak Uludere’de 11 HPG gerillas›n›n kimyasal
silah ile katledildi¤i iddias› üzerine
aileler olay›n araﬂt›r›lmas› için Diyarbak›r Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na baﬂvuruda bulundu.
Aileler ad›na Av Muharrem Erbey yapt›¤› suç duyurusunda 24-25
A¤ustos günlerinde Uludere'ye
ba¤l› Uzungeçit Beldesi Kadertepe
Mevkii'nde görev yapan korucu ve
askerlerin kimyasal silah kullanarak 11 kiﬂinin ölümüne neden olduklar› gerekçesiyle yarg›lanmalar›n› istedi.

Sorumlular
Yarg›lans›n
‹HD ‹stanbul ﬁubesi, 20
A¤ustos günü gözalt›na al›nd›ktan sonra Beyo¤lu Asayiﬂ ﬁube
Müdürlü¤ü'nde öldürülen Nijeryal› Festus Okey'in ölümünden
Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü'nün
sorumlu oldu¤unu dile getirdi.
4 Eylül günü saat 13.00’te Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü önünde ‹HD ad›na aç›klama yapan Av.

Katiller Lanetlendi
Ankara’da Keçiören Ovac›k
Mahallesi’nde, Keçiören Belediye
Baﬂkan› Turgut Alt›nok’a ba¤l› oldu¤u belirtilen, A Tak›m› çetesi taraf›ndan 22 yaﬂ›nda katledilen E rdal Y›ld›r›m, mezar› baﬂ›nda an›ld›. Y›ld›r›m ailesi ad›na konuﬂan
Vicdan Y›ld›r›m “Yeni Erdallar öldürülmesin, zorbalara karﬂ› mücadele edelim” dedi.
***
Özgürlük ve Dayan›ﬂma Partisi'nin 2002 y›l› seçimleri öncesinde yay›nlam›ﬂ oldu¤u bildirileri
da¤›t›rken öldürülen Sinan Kay›ﬂ
için 1 Eylül günü Okmeydan›'nda
bir anma töreni düzenlendi.Okmeydan›’nda yürüyüﬂle baﬂlayan
anmada "Sinan'a Sözümüz Halk

1 Eylül günü savc›l›¤a verilen
dilekçede gerillalar›n vücutlar›n›n
renginin de¤iﬂerek tan›nmaz hale
geldi¤i, yaﬂanan çat›ﬂmadan iki
gün sonra bölgede otlanan iki adet
inek, bir at üç k›srak yavrusu ve bir
eﬂe¤in telef oldu¤u ve öldükten bir
süre sonra yeﬂilimsi bir renge dönüﬂtü¤ü ifade edildi. 30 A¤ustos
günü ise otlanan 17 ine¤in olduklar› yerde yere y›¤›larak telef oldu¤u
belirtildi.
Av. Erbey 12 avukat ad›na kimyasal silah›n kullan›ld›¤›n›n tespit
edilmesi durumunda, çat›ﬂmada
yer alan askerlerin Anayasa ve
Uluslararas› Hukuk'a göre yarg›lanmas›n› talep etti.
Eren Keskin, "Bu olay bir kez daha göstermiﬂtir ki, iﬂkence ve kötü muamele iddialar›n›n hafife
al›nmas›, araﬂt›r›lmamas› ve sorumlular›n›n etkiden uzak bir ortamda yarg› önüne ç›kar›lmamas›n›n sonu insanlar›n kurﬂunlanarak öldürülmesine kadar varabiliyor" dedi. Keskin Okey’in davas›n› yak›ndan takip edeceklerini
duyurarak sorumlular›n yarg›lanmas›n› istedi.
‹ktidar›" pankart› aç›larak "Çeteler
Halka Hesap Verecek" sloganlar›
at›ld›.
Anma
etkinli¤ine
Okmeydan› Temel Haklar üyeleri
de kat›ld›.
***
1 Eylül Dünya Bar›ﬂ Günü’nde
polis ﬂiddetine maruz kalarak hayat›n› kaybeden Didar ﬁensoy,
‹HD taraf›ndan düzenlenen etkinlikle an›ld›.
2 Eylül’de Feriköy’deki mezar›
baﬂ›nda yap›lan anmada sözalan
‹HD ‹stanbul ﬁube Sekreteri Hüseyin Ayy›ld›z “F tipi cezaevlerinde
mahpuslar›n yeniden tecrit edildi¤i, dünyadan bihaber, kiﬂiliksiz,
apolitik bireylere dönüﬂtürülmek
istendi¤i bu dönemde, Didar Abla
ve yol arkadaﬂlar›n›n mücadelesinin önemi bir kez daha ortaya ç›km›ﬂt›r” dedi.
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1 MAYIS FEST‹VAL‹NDE
B‹NLER‹N COﬁKUSU
Her y›l düzenlenen 1 May›s Mahallesi Kuruluﬂ Festivali "30. Y›l›nda 2 Eylül Ruhuyla Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Kültürüne Sahip Ç›k" ﬂiar›yla
baﬂlad›. Üç gün süren festivalde çeﬂitli konuﬂmac›lar›n kat›ld›¤› "Ezilen
Ulus ve ‹nançlar", “Kentsel Dönüﬂüm” ve 2 Eylül 1977’nin Tarihsel
Nedenleri, Yozlaﬂma ve Yoksulluk”
konulu paneller, semah, tiyatro ve
konser etkinlikleri yap›ld›.
Nilüfer Sar›taﬂ, Ferhat Tunç,
Grup Munzur, Grup May›s, P›nar
Sa¤, Erdal Bayrako¤lu, Hasan Sa¤lam, Osman Bingöl ve Ali Asker’in
türkülerini söyledikleri festivalde
kitlenin söylenen türkülere hep birlikte eﬂlik etti¤i, halaylara durdu¤u
görüldü.
Folklor Ekibi folklor gösterisiyle
kitleyi
coﬂtururken
Ümraniye
PSKAD Semah Ekibi semah gösterimi sundu. ‹dil Kültür Merkezi Tiyatro Atölyesi’nin Yozlaﬂma ile ilgili
“Me¤ersem Neymiﬂim” adl› oyunu

Çi¤li B elediyesi’nin
Düzenledi¤i F estivalin
Üçüncüsü Yap›ld›
Çi¤li Belediyesi’nin her y›l 30
A¤ustos- 2 Eylül tarihleri aras›nda
yapt›¤› festivalin bu y›l üçüncüsü düzenlendi. Festival program› boyunca
standlar aç›ld›. Ege Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i’nin de stand açt›¤› etkinlikte, daha önceki y›llarda oldu¤u gibi, bu y›lda kültür ve sanat alan›na a¤›rl›k vererek bir program oluﬂturuldu.
Festivale Grup Gün›ﬂ›¤›, ‹lkay Akkaya, Latin Danslar› Grubu, Ernesto
Gomez Abascal, Laura Franco ile Faik
Bulut gibi yazar, tiyatrocu, sinema ve
ses sanatç›lar› kat›ld›. Festivalin 3. günü Grup Gün›ﬂ›¤›, yaklaﬂ›k 500 kiﬂiye
küçük bir dinleti vererek kitleyi coﬂturdu. Festivalde paneller de yap›ld›.

Say›: 121

ve Tiyatro Simurg da Havana isimli
oyunuyla festivale renk katt›lar.
Festivalde öne ç›kan konu Kentsel Dönüﬂüm ve Yozlaﬂma oldu.
Festivalin ikinci günü yap›lan Y›k›mlar ve Kentsel Dönüﬂüm konulu
panelde konuﬂmac›lardan biri de Orman Mühendisi Mehmet Göçebe’ydi. Göçebe konuﬂmas›na “30 y›l
önce ö¤renciyken mahallenin kuruluﬂu için buradayd›m. Bugün ise y›k›mlara karﬂ› yap›lan panele kat›lmak için burada bulunuyorum” söyleriyle baﬂlad›.
Kentsel Dönüﬂüm ad› alt›ndaki
y›k›mlar›n hukuksuzlu¤unun anlat›ld›¤›, halk›n bilinçlendirildi¤i ve bu
hukuksuzlu¤a karﬂ› mücadele etmenin, örgütlenmenin gereklili¤inin de
ortaya konuldu¤u panelde kat›l›mc›lar da çeﬂitli sorular sorarak düﬂüncelerini dile getirdiler.
Üçüncü gün etkinlik program›nda
olan “2 Eylül 1977’nin Tarihsel Nedenleri, “Yozlaﬂma ve Yoksulluk” ko-

Tuzla’da
Y›k›ma Karﬂ› Direniﬂ
Tuzla’da evlerinin y›k›m›na karﬂ› direnen halka polis sald›rd›. Gaz
bombas› kullan›lan müdahalede 5
kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Tuzla’n›n Mimar Sinan Mahallesi’nde kaçak oldu¤u iddia edilen evleri y›kmak için çevik kuvvet eﬂli¤inde gelen y›k›m ve zab›ta ekipleri
halk›n direniﬂi ile karﬂ›laﬂt›. Y›k›m›
engellemek isteyen mahalle halk›
Belediye Baﬂkan› ile görüﬂmek için
ﬁifa Mahallesi’ndeki ﬁehit Faz›l
ﬁiﬂman Polis Merkezi’nin önünde
topland›lar. Burada yetkililerle yap›lan görüﬂmede sonuç alamayan
halk belediye aleyhine sloganlar att›. Y›k›m›n durdurulmamas› üzerine
eyleme devam eden halk polisin sald›r›s›na maruz kald›. Mahalle halk›n› da¤›tmak isteyen polis gaz bombalar›n›n yan› s›ra panzerleri de
devreye soktu. Halk ise polis

nulu panelde de Temel Haklar Federasyonu Baﬂkan› Asuman Akça yoksullukla birlikte bar›nma sorunu gibi
yozlaﬂma sorununun gündeme geldi¤ini dile getirdi. Yozlaﬂma-yozlaﬂt›rma politikas›n›n s›n›fsal mücadelenin
yok edilmesi için gündeme geldi¤ini
söyleyen Akça, federasyonun yozlaﬂmayla ilgili mücadelesinden örnekler
vererek ‘tek çözüm mücadele etmek
ve örgütlenmektir’ dedi.
Panelden sonra 2 Eylül Katliam›’nda yaﬂam›n› yitirenleri anmak
ve katliam› lanetlemek için yap›lan
yürüyüﬂe de bin kiﬂi kat›ld›.
Festivale damgas›n› vuran mahallenin kuruluﬂunun 30. y›ldönümü
olmas› ve yozlaﬂmaya karﬂ› ortak
mücadelenin gereklili¤i oldu.
sald›r›s›na taﬂ
ve sopalarla cevap verdi. At›lan taﬂlardan
baz› belediye
araçlar› zarar
gördü. 5 kiﬂinin
gözalt›na al›nd›¤› olaylarda
yaral›lar›n da oldu¤u ö¤renildi.
Halk›n direniﬂi sonucu y›k›mlar
ﬂimdilik durdurulurken halk›n
AKP’li belediyeye öfkeli oldu¤u
görülüyordu. Seçim sürecinde belediye ekiplerinin her inﬂaat› dolaﬂarak ‘ev yapabilirsiniz ama ceza ödemek zorundas›n›z’ dedi¤ini iddia
eden mahalle sakinleri, bine yak›n
evin imar izni olmad›¤› gerekçesiyle y›k›lmak istendi¤ini öne sürdü.
Mahalleli, bir ay kadar önce belediye yetkililerinin ‘ceza yazaca¤›z’ diyerek arsa tapular›n› toplad›¤›n› fakat toplanan tapular üzerinden y›k›m karar› ç›kard›klar›n› ifade etti.
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‘Ad ›n›z kay› tlarda geçm eyecek' d emiﬂ lerdi

NEDEN, K‹MDEN, NEY‹ G‹ZL‹YORLARDI?
“Ko¤uﬂun en sonundayd›m.
Tüm bunlar olurken ayn› anda
deliklerden içeriye bir gaz verdiler. O gazla birlikte içerisi siyah
ile gri aras› bir renge büründü...
Arkadaﬂa dedim sen ç›k ben senin arkandan geliyorum. Biz diri
diri yanaca¤›z, ko¤uﬂtan ç›kmal›y›z dedim. Ç›k›ﬂ noktam›z› da yakm›ﬂlard›.
O cevap vermemiﬂti. Yak›lan
arkadaﬂlardan Nilüfer Alcan ’›
gördüm. Ona seslendim sanki
oturuyor gibiydi. Yan›na vard›¤›mda san›r›m duman zehirlenmesinden ölmüﬂtü. Otopsi raporlar› da o ﬂekilde ç›kt›.
Di¤er arkadaﬂ› ç›k›ﬂa do¤ru
sürükledim. ... O s›rada kendimi
kaybetmeye baﬂlad›m.
‹lerlemeye çal›ﬂ›rken yumuﬂak
bir yere bast›m. Bana sanki insan
eti gibi geliyordu, ama panik olmamal›y›z diye düﬂündüm. Döndüm yanan arkadaﬂa müdahale
etmeye kalk›ﬂt›¤›mda kendimin
de yand›¤›m› fark ettim. Vücudumun her taraf›nda s›cakl›k vard›
ama elbiselerimiz üzerimizde duruyordu.
... S›cakl›k hissettim. Elbiselerim üzerimdeydi ama vücudum
yan›yordu. Baﬂ›ma dokundu¤um
anda hani boﬂ bir a¤aca dokundu¤unda öyle bir ses gelir ya bir
an öyle hissettim. Ellerimde,
avuç içlerimde yan›klar yoktu
ama avuç içlerim yan›yordu sanki. Ateﬂin, alevin yak›ﬂ› de¤ildi
bu...”
*

Ateﬂin, alevin yak›ﬂ› de¤ilse neyin yak›ﬂ›yd›?
19 Aral›k’tan beri soruyoruz bu
soruyu. Yukar›da okudu¤unuz sat›rlar, 13 A¤ustos 2001 tarihli Va t a n
Dergisi’nin sayfalar›nda yay›nlanm›ﬂt›. Bayrampaﬂa gerçe¤ini anlat›yordu diri diri yak›lmaktan kurtulabilen kad›n tutsaklardan biri.
*
Bunlar, ﬂimdi o gün, o katliamda, Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde
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yetkili, sorumlu olarak bulunan biri
taraf›ndan anlat›l›yor. Geçen say›m›zdan hat›rlayacakt›r okurlar›m›z.
Bayrampaﬂa Hapishanesi güvenli¤inden sorumlu, istihbarat subay›
Yüzbaﬂ› Zeki Bingöl, yazd›¤›
“ Bayrampaﬂa Cezaevi Gerçe¤i”
adl› kitapta anlat›yor bunlar›.
“Operasyonda ne oldu¤unu bilmedi¤imiz bombalar kullan›ld›” diyor. Evet, tutsaklar›n da anlatt›¤› gibi, bombalar›n ne oldu¤u bilinmiyor. Ama ne yapt›¤› biliniyor. Kad›n
tutsaklar› diri diri yakt›¤› biliniyor.
Bilinen bir ﬂey daha var, Zeki
Bingöl’ün kitab›ndan ö¤rendi¤imiz:
O da sözkonusu bombalar›n K a r a
K u v v e t l e r i K o m u t a n l › ¤ › taraf›ndan gönderildi¤i.
Geçen hafta sormuﬂtuk; yine soruyoruz: “ Hangi savc›, hangi hü kümet, Kara Kuvvetleri’ne bu bombalar›n ne oldu¤unu sorabilecek?”
Zeki Bingöl’ün yazd›¤› kitaptan,
bir baﬂka boyut aktaraca¤›z bu hafta da. Kitab›n birçok bölümüne yans›yan K O R K U Y U anlataca¤›z.

Korkuyorlard›, çünkü
suçlar›n›n fark›ndayd›lar
Operasyona kat›lan subaylar, di¤er görevliler, korkuyorlar. Çünkü
ne yapt›klar›n› biliyorlar. Tutanaklar› imzalam›yorlar, çünkü isimlerinin “deﬂifre” olmas›ndan korkuyorlar.
Korkuyorlar, çünkü iﬂledikleri
suçun çok iyi fark›ndalar.
“Bir de tutulan tutanak mevzusu ç›kt›. Kim neden imzalamam›ﬂt›? Savc›lar, kendi yapmalar›
gereken iﬂi jandarma ve cezaevi
idaresine yapt›rm›ﬂ, sonradan
onlar›n yapt›klar›n›n yanl›ﬂ oldu¤unu ortaya koyarak böylece bütün kin ve nefretin kolay hedef
olan bu kiﬂilere yönelmesi sa¤lanm›ﬂ olacakt›. Savc›lar tutulacak tutanakta imza hanesinde
isim olmas›n demiﬂlerdi. Sicil

nu m a r a s › n d a d a d e ¤i ﬂ i k l i k y a p › labilir demiﬂlerdi. Öyle de yap›ld›."
‹simler ve dosyalar üzerindeki
“gizleme” kavgas› nas›l sürüyor,
Zeki Bingöl’ün anlat›mlar›ndan izlemeye devam edelim:
"Jandarma Genel Komutanl›¤›’ndan Harekat Baﬂkan› Tümgeneral Osman Özbek, operasyon
adli dosyas›n› görmek istedi.
Dört klasörlük adli dosya haz›rland›. Asayiﬂ ﬂube müdürü yarbay ...yüzbaﬂ› Z. Ümraniye bölük
komutan› olmak üzere dosyalarla, askeri Kartal araba ile jandarma genel komutanl›¤›na gittiler.
‹lk olarak Güvercinlik'te, kurmay
albay A. ile görüﬂtüler. Görüﬂmede Ankara özel harekât komutan› albay B.E. de vard›. 'Ben
o p e r a s yo n l a r a k a t › l a n l a r › n i s i m
listesini vermem' diyordu. K›zg›nd›. 'Baﬂta sizin ad›n›z geçmeyecek kay›tlarda demiﬂlerdi' diye söyleniyordu. Sonra genel
komutanl›¤a gittiler. Tümgeneral O.Ö. gece saatlerinde odas›nda kabul etti... Emir verdi. Sadece cezaevi birliklerinin isimleri
savc›l›¤a bildirilecekti. Dosya bu
ﬂekilde savc›l›¤a gönderildi. ‹mzalar ve isimler eksik. Operasyonun s›cak çat›ﬂma bölümünde
olan birliklerin isimleri bildirilmemiﬂti."
‹lginçtir, sürmekte olan 19 Aral›k davalar›nda, Genelkurmay baﬂta
olmak üzere, tüm devlet kurumlar›,
katliamc›lar›n konumlar›n›, isimlerini gizlemek için ola¤anüstü bir çaba sarfettiler.

Savc›l›¤a sadece “ çevre emniyetinden sorumlu, tek kurﬂun atmayan
Bayrampaﬂa taburunda görevli jandarman›n ve cezaevi görevlilerinin
isimleri” bildirilmiﬂti.
Peki ötekiler?
Bayrampaﬂa Cezaevi Gerçe¤i’nde belgeler, bilinmeyenlerin bir
k›sm›n› daha aç›¤a ç›kar›yor:
"Saat 04.55. Birlikler düzen al-
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m›ﬂ en son blo¤a gideceklerdi.
Kapal› cezaevinin ana kap›s›ndan
girerken görevlendirilmiﬂ video
çekim ekibi çekime baﬂlam›ﬂt›. C
blok çat›s›nda; Elaz›¤ Komando
Taburu, B ve D blok aras›nda;
Bayrampaﬂa Koruma Tabu ru'nun bir bölü¤ü C blok bodrumu ve C 19 ko¤uﬂu bölgesinde,
bir bölü¤ü cezaevi çevre emniyeti, bir bölü¤ü tahliyede görevli.
Halkal› Komando Taburu; C Blok
ile B ve bloklar aras›nda kalan iﬂ
yurtlar› ile bahçelerinde. Özel
Harekat Birlikleri; C blok
malta giriﬂinden itibaren
sonuna kadar koridora
girmek için haz›r halde
beklerken, ayn› birlikten
bir grup çat›lardan delik
aç›p gaz bombas› atmak
için çat›larda bekliyordu."
O gün sabah, “ operas-

yonun komutan› J a n d a r m a
Bölge Komutan› E.H,
EMASYA 66. tugay komutan› ve baﬂsavc› F.Ç. oradayd›lar” ve komuta onlardayd›... F.Ç oradayd› ama o da iﬂ
tutana¤› imzalamaya gelince yan
çizecekti: Tutana¤›, Zeki Bingöl,
dört bölük komutan› ve hapishane
müdürü imzalam›ﬂ, s›ra savc›ya
gelmiﬂti: “ ‹stanbul Cumhuriyet
Baﬂsavc›s› F. Ç. ise tutanak kendisine arz edildi¤inde, ‘Beyefendi
o p e r a sy o n u b e n y a p m a d ›m k i ’
diyerek imzalamad›.”
Hapishane Savc›s› F. Ü. de tutanaklar› imzalamayanlardand›.
Savc›lar›n bile tutanaklar› imzalamamas›, ayn› günlerde bas›na
yans›m›ﬂt›. Korkunun belgelerini
aktarmaya devam edelim:
“Bu duruma k›zan Tabur
Komutan› Binbaﬂ› Dursun Ertu¤rul da tutana¤› imzalamad›. Cezaevi personelinin operasyonla hiçbir ilgisi yoktu
ama savc›l›k onlar›n da isim
listesini istemiﬂti. Bas›nda,
savc›lar›n imzadan imtina ettikleri haberi yay›nlan›nca General E.H., Yüzbaﬂ› B'yi ça¤›rd›, nedenini sordu. Tabur komutan›n› da ça¤›rd›lar ve savunmas›n› ald›lar. Operasyo-

Say›: 121

na kat›lan birlikler isimlerini savc›dan sakl›yordu. Baﬂsavc› bile
imzalam›yordu. Bu çok garipti.
Belki de hepsi, DHKP-C den korkuyorlard›."
ﬁundan ya da bundan; ama korktuklar› kesindi. Korkular›, iﬂledikleri suçun büyüklü¤ü kadar büyüktü.
‹ﬂte korkunun bir paragraf› daha:
"Operasyon günü Emasya'dan gelen 66. Tugay komutan› general, ilk ölüm haberleri
gelmeye baﬂlay›nca cezaevinden hemen gitmiﬂti. Yani hiç

‘GÖRECE⁄‹Z!’
“Katliama kat›lan birisinin anl a t › m l a r › b u n l a r. Olay› en yak›nd a n g ö re n v e y a ﬂ a y a n k i ﬂ i n i n a n l a t›mlar›. Hangi vicdan sahibi bu anlat›mlar› görmezden gelir? Savc›
ve hâkimler ﬂimdi ne yapacaklar?
B u a n l a t › m l a r › d a d i ¤ e r delilleri
görmezden geldikleri gibi görmez den mi gelecekler? Ne yapacaklar?
Peki, biz adalete nas›l güvenece ¤iz? A d a l e t " a d i l " o l m a y a c a k s a
bizlerin güvenli¤ini nas›l sa¤laya c a k ? Yo k s a b a ﬂ ka bi ri le ri ni n güvenli¤i mi korunmaya çal›ﬂ›l›yor?
B u n u n i ç i n t e k r a r s u ç d uy u r us u nd a b u l u n u y o r u z . Ve g ö r ece¤iz.
ﬁimdi ne yapacaklar? Bu ülkede
a d a l e t v a r m › y o k m u t e k r a r g ö rece¤iz? Ya da kimin için var yine gör e ce ¤i z? ‹z l eye ce ¤i z v e be kl e yec e ¤iz ...”
2 Eylül 2007

Haklar ve Ö zgürlükler Cephesi

kimse ad›n›n operasyon evraklar›nda geçmesini istemiyordu.
Çünkü öldürülme korkusu vard›...”
Silahs›z savunmas›z tutsaklar›
öldürenler, savunmas›z kad›n tutsaklar› diri diri yakanlar, öldürülmekten korkuyordu... Savunmas›z
tutsaklar› diri diri yakarken kahkahalarla gülen oligarﬂinin “kahramanlar›” korkuyordu...

Gizlemek istiyorlard›,
çünkü halka karﬂ›
suç iﬂlenmiﬂti
Katliamla ilgili soruﬂturman›n, nas›l yürütüldü¤ünün baz› belgeleri de
yeral›yor Bingöl’ün kitab›nda. Ne Bayrampaﬂa’da
ne de katliamlar›n gerçekleﬂtirildi¤i di¤er hapishanelerde savc›lar, hakimler,
do¤ru dürüst keﬂif yapmad›lar. Zeki Bingöl’de buna
dikkat çekiyor ve ﬂunu soruyor:
"Neden Savc› Cafer Koman
19 Ocak 2001 tarihine kadar
keﬂif yapmad› da beklemiﬂti?
Kendisi operasyonun oldu¤u
günün ertesinde gelmemiﬂ
miydi? Kendileri adli görevi olmayan cezaevi jandarmas›na
arama yap›lmas› ve tutanak tutulmas› talimat yaz›s›n› imzalamam›ﬂ m›yd›? Olay yerini mühürleyip oray› emniyete ald›rabilir ve haz›r olduklar›nda aramay› bizzat kendisi yapamaz
m›yd›?"
Evet neden?
Düﬂünebiliyor musunuz, hükümetin emriyle, Genelkurmay’›n resmi planlamas› ve talimatlar›yla bir katliam gerçekleﬂtiriliyor ama yine de kimse yapt›klar›n› üstlenemiyor; harekat emrini
imzalayan general emrini toplat›yor. Operasyona kat›lan birliklerin isimleri, savc›dan, mahkemeden, yani devletten saklan›yor...
19 Aral›k’ta yap›lan›n “hayat kurtarma” de¤il, alçakça bir katliam
oldu¤unun bundan aç›k kan›t›
olabilir mi?
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27 y›l sonra hâlâ kendini tart›ﬂt›r›yor;

ÇÜNKÜ H‹Ç G‹TMED‹!
“12 Eylül’de bile
böyle yapmad›lar”
sözünü çok söyledik, çok duyduk.
Ülkemizde yaﬂanan bask›lar›n boyutlar›n› anlatmak isterken yerine
oturan bir kavramd›r çünkü bu. Yak›n tarihimiz “12 Eylül’den önce”
ve “12 Eylül’den sonra” diye bölünmüﬂtür. Ki bu kavram, evde,
kahvede, iﬂyerinde eski günlere dair yap›lan sohbetlerde, ya da o an
yaﬂad›¤›m›z› eski günlerle k›yaslarken s›kl›kla baﬂvurdu¤umuz bir zaman ölçüsüdür. Çünkü 12 Eylül,
sistemin yeniden yap›land›r›ld›¤›,
halk›n yaﬂam›n›n bir karabasana,
ülkenin bir aç›k hapishaneye çevrildi¤i bir dönüm noktas›d›r.
12 Eylül 1980 askeri darbesi, o
gün henüz do¤mam›ﬂ olanlar›n bile
hayat›n› ﬂekillendirmiﬂtir. Ama kuﬂkusuz, en ç›plak izleri, o dönemi yaﬂayanlar üzerinde b›rakm›ﬂt›r.
12 Eylül 1980’in üzerinden tam
27 y›l geçmiﬂ olmas›na ra¤men, b›rak›n o dönemin izlerinin silinmesini, 12 Eylül olgusu, yaﬂam›n her
alan›nda kendini pekiﬂtirerek devam etmektedir.
Devrimci mücadele yükselmiﬂ,
egemenleri korkutmaya, tahtlar›n›
sallamaya baﬂlam›ﬂt›. “ Beﬂ on tanesini Taksim meydan›nda salland›rmak gerekirdi! Bak bakal›m bir daha yapabiliyorlar m›?” diyordu
“sokaktaki adam”. Fakat Türk Silahl› Kuvvetleri, sokaktaki adam›n
de¤il, ABD’nin ve oligarﬂinin iste¤iyle el koydu yönetime. ABD yönetimi, “B‹Z‹M çocuklar yönetime
el koymuﬂ” diyerek, Cuntay› sevinçle karﬂ›lad›. Orgeneral Kenan
Evren ve emrindeki cuntac›lar, tezelden iﬂe baﬂlad›lar. “Anarﬂiyi önleyip, kardeﬂ kavgas›na son vereceklerdi.” TBMM feshedilmiﬂ, partiler kapat›lm›ﬂt›. Ve ﬂimdi halk›n
üzerinden bir silindir gibi sürülüp
geçirilecekti devlet...
“Ülkenin bütünlü¤ünü korumak,
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milli birlik ve beraberli¤i sa¤lamak,
muhtemel bir iç savaﬂ› ve kardeﬂ
kavgas›n› önlemek, devlet otoritesini yeniden tesis etmek, demokratik
düzenin iﬂlemesine mani olan sebepleri ortadan kald›rmak...” t› 12
Eylülcüler’in “ulvi” amaçlar›.
Cunta, bu “ulvi” amaçlar için icraata baﬂlad›. Ev bask›nlar›, gözalt›lar, iﬂkenceler, tutuklamalar, infazlar birbirini izledi. 650 bin kiﬂi gözalt›na al›nd›. 1 milyon 683 bin kiﬂi fiﬂlendi. 230 bin kiﬂi s›k›yönetim
mahkemelerinde yarg›land›. 21 bin
264 kiﬂi örgüt üyeli¤inden hüküm
ald›. 7 bin kiﬂi için idam cezas› istendi. 517 kiﬂiye idam verildi. 50
kiﬂi idam edildi. “ Asmay›p da besleyecek miydiler? ” sanki! Hapishaneler t›ka basa doldurmakla kal›nmad›, tüm ülkeyi hapishaneye çevirmiﬂlerdi.
Zulmün bilançosunda daha çok
bask›lar vard›. O n b i n l e rce dernek
kapat›ld›. O n b i n l e rce kiﬂi “sak›ncal›” oldu¤u için iﬂten at›ld›. 14 bin
kiﬂi yurttaﬂl›ktan ç›kar›ld›; ömür
boyu sürgüne mahkûm edildiler.
300 kiﬂi infaz edildi. 171 kiﬂi iﬂkencede, 299 kiﬂi hapishanede katledildi... Ve... IMF’nin dikte ettirdi¤i 24
Ocak kararlar› uygulanmaya baﬂland›.
Devletin otoritesi yeniden tesis
edilmiﬂti. Gözalt›lar, bask›lar, iﬂkenceler, katliamlar... “otorite” demekti iﬂte; devlet otoritesini baﬂka
nas›l kuracaklard› ki?
12 Eylül’ün on y›ll›k program›n›n ad›m ad›m hayata geçirilmesiyle

yeni bir döneme ad›m at›l›yordu. Bu
program›n özü, “aç›k faﬂizmin kur u m s a l l a ﬂ t › r › l m a s › ”yd›. Baﬂka ve
daha aç›k bir deyiﬂle, cunta politik a l a r › n › n s ü rek l i le ﬂ t i r i lm es i yd i.
Her ﬂeyimizi istiyordu emperyalist efendiler. Çocuklar›m›z›n gelece¤ini, gençlerimizin umutlar›n›,
bedenlerini... insana dair ne varsa...
Ve iﬂte bu yüzden 12 Eylül’ün
“10 y›ll›k program›”n›n anayasadan, DGM’lerden, hapishanelerden
öte bir yan› daha vard›. Öyle bir kuﬂak yaratmal›yd›lar ki, “u¤runa ölünen” de¤erler, de¤er olmaktan ç›kmal›, toplum, gençlik bencilleﬂmeli,
inançs›zlaﬂmal›, kendisi olmaktan
ç›kmal›yd›... Toplumun çekirdek
yap›lar› aileler bile parçalara ayr›lmal›yd›. “Serbest piyasa ekonomisi” böyle buyuruyordu.
‹çinden devrimciler ç›karan,
içinde direniﬂi besleyen toplumun
de¤er yarg›lar› de¤iﬂmeliydi art›k.
Eski kafal›lar bir yana b›rak›lmal›,
“taﬂ devrinden kalma” düﬂünceler
rafa kald›r›lmal›yd›. Yeni yoz kültür,
“birey olmak”, “özgürlük” gibi yaftalarla sunulmal›yd›. Ancak öyle bir
çekim merkezi haline getirilebilirdi... Toplumun neyi nas›l yapaca¤›n›, moda olan› ve olmayan›, emperyalist karargahlar›n talimatlar›yla
“ bizim çocuklar” belirlemeliydiler.
Herkes, baﬂkalar› için de¤il kendisi için yaﬂamal›yd›. Her düﬂünce
çöpe at›labilirdi. Ve zaten hiçbir düﬂünce u¤runa ölmeye de¤mezdi..
Bir de “Her gün isyan ederim ben
bu kadere” diyen arabesk türü yay›lmal›yd› topluma. Futbolculukta,
uyuﬂturucuda, marka giymekte,
“bohem tak›lmakta” bulmal›yd› bu
kuﬂak kendini... Kültürel yozlaﬂmayla beyinleri dumura u¤rat›lm›ﬂ
bencil ç›karc› birey olan, idealsiz,
amaçs›z, düﬂünmeyen, üretmeyen
araﬂt›r›p sorgulamayan, toplumun
de¤er yarg›lar›n›, “eski kafal›l›¤›”
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Siyasette
ayaklar alt›nda çi¤neyen bu kuﬂa¤a
bir de isim buldu tarih; “12 Eylül
Kuﬂa¤›”... Devrimcileri zindanlarda
çürütecekler ve iﬂte böyle yeni bir
toplum ﬂekillendireceklerdi...
Yak›lmaktan kurtulan kitaplar çürümeye yüz tutarken, araﬂt›rmayan,
okumayan topluma, burjuva gazete
ve televizyonlardan yeni bir kültür
enjekte edilmeye baﬂlanm›ﬂt› bile.
Bu kültür, asl›nda faﬂizmin zulmüne karﬂ› bir direniﬂin büyümemesinin ve 12 Eylül’ün sürdürülmesinin sigortas›yd›.
Aradan 27 y›l geçti. Çeyrek as›rdan biraz daha fazla yani. Geçen bu
sürede, ülkemizi cuntan›n faﬂist
anayasas›yla yönetmeye devam ettiler. IMF, AB, ABD ile yap›lan anlaﬂmalarla, ülkemizin tüm zenginliklerini al›p götürdüler. Bizleri açl›¤a yoksullu¤a mahkum ettiler, bebeklerimiz daha da borçlu do¤maya
baﬂlad›... Sömürü artt›kça, talan
pervas›zlat›kça, pervas›zlaﬂt› egemenler. Cuntac›lardan daha zalim
politikalar› ve kararlar› al›p uygulad› ANAP’l›, DYP’li, DSP’li,
MHP’li, CHP’li, AKP’li “sivil” politikac›lar. Ve bu politikalar›n sonucunda ülkemiz tarihinde eﬂi görülmemiﬂ boyutlarda infazlar, faili
meçhuller, hapishane katliamlar›
yaﬂand›... 12 Eylül’ün zulüm yasalar›n› yetersiz kald›kça daha da tahkim ettiler. Emperyalist tekellere
daha fazla sömürme özgürlü¤ü veren her yasay›, polise, jandarmaya,
mülki amirlere daha fazla bask› imkan› veren yasalar izledi... “12 Eylül’de bile olmad› bunlar” dedirten
tablolar iﬂte böyle ortaya ç›kt›.
Yap›lan hiçbir yasal düzenleme,
12 Eylül’ün ruhuyla da, lafz›yla da
çeliﬂmiyordu. AB’ye uyum yasalar›
m›? Evet, onlar da 12 Eylül yasalar›n›n vesayeti alt›ndayd› hep. 12 Eylül
rejimini zay›flatacak yanlar taﬂ›yanlar› da baﬂka türlü telafi ettiler...
Evet, bugün bu ülkede, cuntalar›n
yap›p da ve mevcut iktidarlar›n yapamayaca¤› hiçbir uygulama yoktur.
Yasalar da buna uygundur, oligarﬂi
ad›na yönetenlerin zihniyeti de... 12
Eylül iﬂte bu yasalar ve bu zihniyetle devam edegeldi 27 y›ld›r..
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‹LKE
12 Eylül’e karﬂ› olmak, demokrat olman›n asgari gere¤idir. Çünkü
12 Eylül, bir anlamda ülkemizdeki
faﬂizmin simgesidir.
12 Eylül’e karﬂ› ç›kmadan, demokrasiyi savunmak mümkün de¤ildir. Buraya kadar söylediklerimizde ne anlaﬂ›lmayacak bir ﬂey,
ne yeni bir ﬂey vard›r. Fakat ülkemizde 12 Eylül karﬂ›tl›¤›n›n ald›¤›
biçimler, bu kadar yal›n bir olguyu
karmakar›ﬂ›k hale getirebilmiﬂtir.

Bunlar, bir yandan 12
Eylül’e karﬂ› gibi görünürler,
fakat mevcut düzen içinde,
statükolar içinde, 12 Eylül’ün devam›ndan baﬂka bir
ﬂey olmayan düzenle uzlaﬂma içinde yaﬂarlar.
Bu riyakarl›¤›n en görünür hali,
12 Eylül’ü
salt bir “geçmiﬂ” olarak
görmek ve
öyle göstermektir. Öyle
göstermek
zorundad›rlar; çünkü o günün hesab›n› sormaya soyunuyorsun da, niye bugün faﬂizme karﬂ› mücadelenin d›ﬂ›ndas›n
sorusuna verecek cevaplar› yoktur.

12 Eylül’e
Karﬂ› Olmak

Düzen partileri içinde 12 Eylül’e
karﬂ›ym›ﬂ gibi görünmeyeni hemen
hemen kalmam›ﬂt›r. Özellikle 80’li
y›llar›n ikinci yar›s›nda 12 Eylül’e
karﬂ› olmak prim yapan bir olguydu. Dahas›, 12 Eylül’e karﬂ› ç›kmadan demokrasiyi savunuyorum demek de mümkün de¤ildi. Bu nedenle, düzen partilerinin hemen hepsi,
Demireller, Erbakanlar, Türkeﬂler,
‹nönüler, Baykallar, 12 Eylül Anayasas›’n› de¤iﬂtirmekten, 12 Eylül’den hesap sormaktan sözettiler.
12 Eylül karﬂ›tl›¤›n› bir “riyakarl›¤a”
dönüﬂtüren düzen partileri, sonraki
y›llarda buna pek ihtiyaç duymayacak ve bu söylemi terkedeceklerdi.
12 Eylül karﬂ›tl›¤›n›n tutars›z ve
riyakarca bir baﬂka biçimi de sol
kaynakl›d›r.
Kimisi için o günler unutulmas›
gereken günler, kimisi için ise hesab› sorulmas› gereken günlerdir.
Bu, esas olarak bugün nerede,
hangi siyasal zeminde oldu¤una
göre de¤iﬂir. Kimileri o günleri, yaﬂad›klar›n› hat›rlamak, çekti¤i ac›lar› tazelemek istemez. Y›lm›ﬂt›r, sinmiﬂtir, mücadele arenas›n›n d›ﬂ›na
düﬂmüﬂtür. Bir de o günleri bugün
kendini tatmin etmek için, mücadele kaçk›nl›¤›n›, korkakl›¤›n› meﬂrulaﬂt›rmak için kullananlar da vard›r.
12 Eylül karﬂ›tl›¤›n›n riyakarca bir
hal almas› da genellikle bu zeminde
gerçekleﬂir.

Bu kesimlere göre nedir 12 Eylül? Sadece idamlar m›? Fiﬂlemeler
mi? Yarg›lamalar m›? Daha da
önemlisi, bu ülkede, 12 Eylül’den
sözedildi¤inde sadece “ g e ç m i ﬂ t e n ” mi sözedilmiﬂ olmaktad›r?
Siyasal aç›dan 1 2 E y l ü l ’ e , 1 2
Eylül Anayasas›’na, 12 Eylül
y a rg › l a m a l a r › n a . . . k a r ﬂ › o l m a k ;
1 2 E y l ü l ’ ü n d e v a m › n i t e l i ¤ i n d eki bugünkü iktidarlara da karﬂ›
o l m a k t › r. Bugünkü iktidarlarla uzlaﬂma içindekilerin, faﬂizmin bugünkü politikalar›na karﬂ› mücadele etmeyenlerin 12 Eylül karﬂ›tl›¤› riyakarcad›r.
12 Eylül’den, 12 Eylül’ü gerçekleﬂtirenlerden, onlar ad›na zulmedenlerden, destekleyicilerinden hâlâ hesap sorulmam›ﬂ olmas›, adaletin yerine gelmemiﬂ olmas› bile, 12 Eylül’ün
“ g e ç m i ﬂ ” say›lmas›na engeldir.
‹kinci olarak; 12 Eylül politikalar›n›n hâlâ ve katmerleﬂmiﬂ olarak
sürdürülmesi de, 12 Eylül’ün “ g e ç m i ﬂ ” say›lmas›na engeldir.
Bu siyasal tablo içinde, 12 Eylül’e karﬂ› mücadele, bugün emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› sürdürülen
mücadeleden ayr› düﬂünülemez.
“Ay›rmaya” kalk›ﬂanlar, ya rant
peﬂindedir, ya mücadelede samimiyeti, tutarl›l›¤›, emperyalizmle ve faﬂizmle gö¤üs gö¤üse kavga edecek
cüreti olmayanlard›r.
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Bugün yürüdü¤ümüz yol, o yoldur iﬂte!
Halk›n yüre¤inde kapanmayan yaralar›n simgesidir Eylül. Unutulmayan
ac›lar›n. Ve öyle oldu¤u içindir ki,
bizim ülkemizde, Eylül günlerinde
ortal›¤› böylesine kaplayan ac› ve
hüzün, sararan yapraklar›n hüznü olmaktan ötedir. Daha fazlas› vard›r
bu hüznün. Sararan yapraklar düﬂer
kurudukça, birer birer.
Hüzün düﬂen yapraklara m›d›r?
Öyledir elbet, ama fazlas› da vard›r
hüznün. Keﬂke her düﬂen yaprak gibi,
baharda do¤sa topra¤a verdiklerimiz.
Do¤maz m›?.. Bahar gelir de durur mu yerinde, böyle coﬂkuyla kavgaya duranlar? Ölümsüzlük her bahar do¤mak de¤il mi zaten!
Bahar, kavgan›n kuruldu¤u yerdedir. Ve her nerede gö¤üs gö¤üse
çarp›ﬂ›rsa yoldaﬂlar›, devrim u¤runa
ﬂehit düﬂenler saftad›r. Her yeni filizde onlar vard›r...
Ama güz, Eylül’le baﬂlar ve Eylül yeﬂillenen da¤lar› de¤il, kol kola
halaylar› de¤il, düﬂen yoldaﬂl ar›
an›msat›r en çok.
Sokak baﬂlar›n› tutan cemselerin
gölgesi vard›r kara yüzünde Eylül’ün... Kap›lar dipçik darbelerine
haz›r. Rüzgâr, iﬂkencede direnenlerin
seslerini taﬂ›r... Sesler kimine umut
aﬂ›lar, kimisi çoktan karakol önüne
dizilmiﬂ, teslim kuyru¤undad›r. Bileklerine kelepçe vurulmadan önce,
onlar en büyük tutsakl›¤a batm›ﬂt›r.
Ama ak yüzünde Eylül’ün, hep
direnenler vard›r! 12 Eylül 1980 günü (ve sonras›) bu ülkede neler yaﬂand›¤›n› hiç kimse birkaç cümlede,
birkaç sayfada, birkaç kitapta anlatamaz. Sayfalardan, kitaplardan,
kütüphanelerden taﬂar zulüm!
ABD Baﬂkan›’na “Bizim çocuklar baﬂard›!” diye haber verilen faﬂist cunta neyi baﬂard›?
ﬁu kadar yüzbin iﬂkence, bu kadar yüzbin tutuklama, ﬂu kadar8 yüz
infaz, ﬂu kadar milyon fiﬂlemeler...
Ve fakat; 12 Eylül sadece bu rakamlardan ibaret de¤ildir! Rakamlar
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kendi baﬂ›na anlams›zd›r, so¤uktur.
Peﬂ peﬂe geldikçe, s›k s›k tekrarland›kça, içerdi¤i gerçekleri kan›ksat›r
insana.
Hangi rakam, 45 milyon halk
üzerindeki karabasan› anlatabilir...
12 Eylül zindan yapt› ülkemizi. Yaﬂamlar›n› elinden ald› insanlar›n.
Bunun bir k›sm›n› öldürerek yapt›.
Çok daha fazlas›n› ise öldürmeden... Katliam›n görünmeyen yüzü,
görünenden binlerce kat daha büyüktü. Milyonlarca insan yedi içti,
uyudu kalkt›. Milyonlarca bebek
dünyaya geldi; büyüdüler, okudular,
evlendiler ama yaﬂayamad›lar. Çünkü yaﬂanmaz bir ülkeydi onlar›nki.
12 Eylül, böyle bir ülkeyi yaratmak içindi zaten. Bu yüzden kap›lar
dipçiklerle dövülerek aç›ld›. On binlerce evden sürüklenerek ç›kar›ld›
düzene muhalif olanlar. Ellerinde kelepçeler, yüzlerinde iﬂkence izleriyle
ekranlara ç›kar›l›p “bak›n” dediler
“budur sonunuz”! Kimi elde silah
faﬂizme karﬂ› çarp›ﬂan bir devrimciydi, kimisi yaln›zca selam vermiﬂti, kimi onu da vermemiﬂti belki...
Ama yaln›zca onlar de¤ildi faﬂizmin
pasl› çark›nda ezilmeye çal›ﬂ›lan...
Her evde bir yak›n› zulme u¤ram›ﬂ bir ana, bir o¤ul, bir eﬂ vard›.
Say›s›z kardeﬂ vard›. Analar›n ç›¤l›klar› uç uca eklense dünyay› kaplard›. O analar belki bir daha hiç
gülmediler. O çocuklar babalar›n›
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belki hiç görmediler. ‹nsanlar› yaﬂarken öldürmek buydu iﬂte.
Bir de¤il, bin de¤il milyonlarca
hayat bo¤ulmuﬂ karabasanlara. Kuru bir rakam de¤il, babas›z bebeklerin boﬂta kalan elleri, evlatlar› kaybolan analar›n gözyaﬂlar›... Bunlard›r sat›rlara, kitaplara s›¤mayan.
12 Eylül, bir halk›n ayd›nl›k düﬂlerini karabasanlarla bo¤mak içindi.
Kimse sesini ç›karmas›n, komﬂusundan, iﬂ, okul arkadaﬂ›ndan korksun diyeydi herkes. Ayak seslerinden, kap›n›n vurulmas›ndan, yan›ndan geçen otomobilden; saati soran,
ateﬂ isteyen yabanc›dan korksun...
Bir korku imparatorlu¤u kurmakt› cellâtlar›n amac›. Baﬂaramad›lar!.. Çünkü bu ülkenin tarihe kök
salm›ﬂ direniﬂ gelenekleri, o geleneklere s›ms›k› sar›lan, devrime ve
sosyalizme inançlar›yla dimdik duran yi¤it evlatlar› vard›.
Yani biz vard›k!
Direnenler, Metris’te, Bayrampaﬂa’da, her nerede pranga vurulduysa ayaklar›na, orada parçalay›p
zincirleri, yakt›lar umut meﬂalelerini. Karanl›k geceleri tutuﬂturup ayd›nl›k bir yol yaratt›lar. Bugün yürüdü¤ümüz yol, o yoldur iﬂte!
*
Karanl›k perdesi bir ucundan tutuﬂmuﬂtu art›k ve bundan sonra o
ateﬂi söndürmenin derdine düﬂecekti düzenin bekçileri, yanmas›n diye
karanl›¤›n evi.
Eylül’ün ak yüzüne y›ld›zl› nak›ﬂlar iﬂledik hep. Nak›ﬂ nak›ﬂ ördük bu zor yollar›. Zor y›llarda yürüdükçe güçlendi ad›mlar›m›z.
*
Günü geceyle bo¤maya soyunanlar dayand› yine kap›lara. Dayand›lar, ölüm olsun diye.
Eylül’ün, yani 12 Eylül’ün kanl›
yüzüydü Buca’y› kuﬂatan. 12
Eylül’ün sürdü¤üne kan›tt› kuﬂatma. Eylül’ün ak yüzü barikat›n ard›ndad›r Buca’da. Barikat›n ard› ki,
direniﬂin kesintisizli¤ine kan›tt›r.
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Buca’da, Ulucanlar ’da
d i re n i ﬂ d e s t a n l a r › y a z d › l a r
Eylül’ün ak yüzünde U¤ur, Yusuf ve Turan vard›r. Kana boyanm›ﬂt›r bedenleri. S›k›l› kalm›ﬂt›r
yumruklar›.
Umut, boy vermektedir sömürü
düzeninin karﬂ›s›nda. Barikat›n ard›nda direnen sosyalizmdir çünkü.
En a¤›r darbeleri yemiﬂ, do¤rulmuﬂ;
rotas›nda dosdo¤ru yürümektedir o
görkemli ufka. Ve her nerede kesilirse önü, orada direnmektedir zulme. O yer Buca’d›r ﬂimdi. Buca
onun için vatand›r ﬂimdi.
Üç Cepheli tutsa¤›n katledildi¤i
Buca katliam› bir gözda¤› operasyonuydu. Hapishanelerde devrimcilerin psikolojik üstünlü¤üne ve inisiyatifi elde tutmalar›na yönelik bir
sindirme amac› taﬂ›yordu. Bu anlamda 12 Eylül Cuntas›’n›n aç›k
bask›c›- katliamc› yönetiminden
sonra ilk kez böylesi bir katliam
operasyonu yap›lmas› tesadüf de¤ildi elbette. 12 Eylül’ün program› art›k yavaﬂ yavaﬂ aﬂ›lmaktayd› veya
oligarﬂi için yetersiz kal›yordu.
Faﬂizm kanla besleniyordu.
Katliam güruhu kap›ya dayand›¤›nda elde, avuçta ne varsa onunla
direndi tutsaklar. Onlar devrimci
tutsaklard›. Savunduklar› kendi
canlar› de¤il, devrimdi.
Devrimi, canlar›ndan de¤erli bilen Bucal›lar, bu ruhla siper ettiler
bedenlerini o yüce ideale. Ve kavgan›n sonunda topra¤a düﬂen Yusuf,
Turan ve U¤ur olsa da, kazanan yine devrimdi; kan gölüne dönmüﬂ
maltan›n ortas›nda ad›mlamaya devam ediyordu yolunu...
*
Buca’da üç can verilerek püskürtülmüﬂtü sald›r›. Ama kanla beslenenler doymuyordu. Ümraniye’de
Mecit, R›za, Gültekin ve Orhan’dan
ald›lar ayn› cevab›.
Zaman ak›yor, ak›yordu. Yeni
günler, yeni direniﬂleri ça¤›r›yordu.
Daha bir soluk önce zafer sloganlar›yla sars›lm›ﬂt› hapishaneler.
1996 Ölüm Orucu devrimci tutsaklar›n zaferiyle sonuçlanm›ﬂt›.
Haz›ms›zd› oligarﬂi. Diyarbak›r
bu haz›ms›zl›¤›n yaratt›¤› bir intiSay›: 121
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kam sald›r›s›yd›.
24 Eylül 1996’da özel olarak
katliam için getirilen özel timciler
taraf›ndan demir çubuk, cop ve kalaslarla dövülerek katledildi 10
yurtsever tutsak... Ve ayn› soru as›l›
kald› gökyüzünde; hep Eylül’de mi
çalard› ölüm kap›lar›?..
*
Hep Eylül’de mi dayat›rd› düﬂman teslim olmay›?..
“Ya teslim olacaks›n›z, ya öleceksiniz!” diyen bir ses karanl›¤›n
içinde yank›land›¤›nda yine bir Eylül’dü; 26 Eylül 1999...
Bir halk on binlerce evlad›n› enkaz alt›na yitirmiﬂ yaralar›n› sarmaya çal›ﬂ›rken, baﬂka hesaplar yap›yordu oligarﬂinin karar makamlar›.
Depreme dayan›kl›yd› çünkü onlar›n oturduklar› villalar. Canlar› yanmam›ﬂt›. Bir ay geçmiﬂti daha, “sesimi duyan var m›?” ç›¤l›klar› kulaklardayd› hâlâ. Ve tutsaklar elbisesi olmayana bir elbise, battaniyesi
olmayana battaniye bulman›n derdindeydi. Onlar halkt› çünkü.
Eylül’ün bu yüzünde sert bir
rüzgâr ve rüzgârda dökülen yapraklar... Ama her yüzünde öfke var Eylül’ün. H›nç var. Ve dalgalanan k›z›l
bayraklar gibi görkemli hayatlar ‹smetler, Azizler, Ahmetler var...
26 Eylül 1999’da Ankara Ulucanlar Hapishanesi kuﬂat›ld› bu kez.
Gecenin bir yar›s›, sabahlar hiç olmas›n diye do¤rulttular namlular›.
Pompal› tüfekler, gaz bombalar›
ve cellâtlara ortak olmuﬂ itfaiye
hortumlar›yla geldiler. Bir tek soru
vard›: “Teslim mi olacaks›n›z, ölecek misiniz?”
Ölüm kap›ya dayand›¤›nda titre-

yenler, gölge gibi yerlerde sürünerek terk ettiler kavgan›n saf›n›. Direnen bu ülkenin devrime gönül
vermiﬂ evlatlar›yd›. Yürüyece¤imiz
yolu ayd›nlatacaklard› o gece.. Katliam›n Baﬂbakan› Ecevit, ABD’ye
giderken katletti¤i devrimcilerin cesetlerini sunacakt› efendilerine.
Yank›lan›yordu karanl›k bir Eylül gününde ses: “ Ya teslim olacaks›n›z, ya öleceksiniz!”
Devrimci tutsaklar›n bu dayatmaya boyun e¤meyece¤ini çok iyi
biliyorlard›. Onun için ölüm silahlar›yla gelmiﬂlerdi ya zaten. Ama gözü dönmüﬂ iﬂkencecilere yetmemiﬂti döktükleri kan. Tek tek, isim isim
sorup iﬂkencelerle katlettiler.
Onlarca tutsak yaralan›rken ateﬂli silahlarla vurularak, da¤lanarak;
falçatayla, h›zarla kesilerek lime lime edilmiﬂ on cans›z beden b›rakt›
geride oligarﬂinin cellâtlar›.
*
Kavga zafere oldu¤u kadar ölüme de gebedir. Kimi zaman olur ki
ölümle zafer kolkola bir halaya durur. ‹ﬂte bu halay 12 Eylül’ün iﬂgal
edilmiﬂ sokaklar›ndayd›. Cuntan›n
zindanlar›nda kuruldu bu halay. Buca’n›n, Ulucanlar Hapishanesi’nin
havaland›rmas›nda bu halay çekilmiﬂtir. ‹ﬂkencede direnenlerin her
slogan› yürüyece¤imiz yolda bir pusula, kanl› cesetleri zaferin bayra¤›d›r. Ve Ulucanlar duvar›nda kurﬂunlarla delik deﬂik edilmiﬂ bir yaz› kalm›ﬂt›r: Kanla Yaz›lan Tarih Silinmez.
Ulucanlar’›n de¤il, Türkiye’nin
duvar›nda vard› ayn› yaz›.
Kar maskeleriyle gizli, hiçbiri
görünmeyen ama hepsi tan›d›k yüzler. Aﬂina oldu¤umuz kanl› gözler...
Eylüller’den, Buca’dan, Ümraniye’den, Diyarbak›r’dan, Ulucanlar’dan tan›d›k!
Siz de unutmay›n bizim yüzümüzü. Gözlerimizin içine bak›n. Bu
gözleri tan›y›n. Öfkeyle tutuﬂan elleri görün gözbebeklerinde.
Ayn› alevdir her seferinde görece¤iniz. Ve unutmay›n. Eylül’ün direnen ak yüzüdür er geç kazanacak
olan.
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hak oldu¤u halde kay›t paras› vermezsen okula kaydolamaz, karne
paras› vermezsen karne alamaz,
p a r a n
y o k s a
diploman› dahi
alamazs›n. ‹lk ve
orta ö¤renimde
durum
böyleyken üniversitelerde de durum farkl› de¤ildir.

E⁄‹T‹M KURUMLARI HALK
ÇOCUKLARINA AÇILSIN,
PARALI E⁄‹T‹M KALDIRILSIN!
E¤itimin ﬂekli mevcut sistemin
yap›s›na göre ﬂekillenir. ‹ﬂte bu
yüzden bizim ülkemizdeki e¤itim
sistemi çarp›kt›r. E¤itim sistemi
halk›n ihtiyaçlar›na göre planlanmam›ﬂt›r. E¤itim programlar› baﬂka ülkelerin müfredat›n›n taklididir. Tüm bunlar›n bir sonucu olarak e¤itimin kalitesi çok düﬂüktür.
Ancak bu kalitesi düﬂük e¤itim ayn› zamanda paral› ve pahal›d›r da.
Y›llard›r önceki iktidarlar›n ad›m
ad›m uygulad›klar› politikalar ve
son olarak AKP iktidar›n›n çabalar›yla art›k ülkemizdeki e¤itim sistemi neredeyse tamamen paral›
hale getirilmiﬂtir.
Tamamen faydac›, gerici, ﬂoven
e¤itim müfredat›n›n yan›nda art›k
e¤itim kurumlar›na ad›m atmak
dahi paral›d›r. Paral› hale getirdiklerini gizlemek için de buna çeﬂitli
kulplar tak›yorlar.
Yeni e¤itim ö¤retim y›l› baﬂlarken, üniversitelerde harç paras›,
ilk ve orta ö¤renimde ise kay›t paras› ç›kacak ö¤rencilerin karﬂ›s›na.
Gerçi ilk ve orta ö¤renimde art›k
kay›t paras› al›nmayaca¤› söyleniyor. Ancak onun yerine art›k “ba¤›ﬂ” al›n›yor. Ve bu da zorunlu.
Yani ba¤›ﬂ yapmak istemiyorsan,
buna maddi olanaklar›n yoksa kay›t yapt›ram›yorsun. Mesela geçen
y›l Gazi Mahallesi’nde ba¤›ﬂ vermeyen bir ö¤renci velisine, çocu¤unu
kaydettirme karﬂ›l›¤›nda okul baﬂtan aﬂa¤›ya temizlettirilmiﬂti. Yine
baﬂka bir rezalette ‹zmir de yaﬂanm›ﬂt›. Ba¤›ﬂ veren ö¤rencilere kokart tak›p, kay›t paras›n› veremeyenleri aﬂa¤›lam›ﬂlard›. E¤er ba¤›ﬂ
yapmad›ysan okula al›nmazs›n;
al›nsan da kalabal›k, ö¤retmensiz
s›n›flarda okumaya mahkûm edilirsin. E¤itim anayasaya göre bir
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Üniversite gençli¤i de okula giriﬂte al›nan 55–458 ytl aras›nda
de¤iﬂen harç paras›yla karﬂ›lan›r.
E¤er harç paras›n› yat›racak durumda de¤ilsen, onca emek harcay›p 100 binlerce insan içinden tesadüfen kazand›¤›n okuluna gidemezsin. Asl›nda harç paras›, e¤itimin bize parayla sat›ld›¤›n›n yani
e¤itimin ticarileﬂti¤inin de kan›t›d›r. Ama her ﬂey harç paras›yla da
bitmiyor.
Bar›nma hakk›n›z olmad›¤› için,
ya bütçenizi aﬂan yurtlarda kalacaks›n›z. Bu da olmazsa ev tutacaks›n›z. ‹ﬂ okul kazanmakla bitmiyor. Bar›nmadan sonra, ulaﬂ›m ücretleri ç›k›yor karﬂ›m›za. K›sacas›
e¤itimimizi tamamlamak için gereksinim duydu¤umuz her ﬂey, kâr
edilen sektörler haline gelmiﬂtir.
AKP iktidar› da e¤itim alan›n› tamamen ticarileﬂtirmeye çal›ﬂ›yor.
Örne¤in ç›kard›¤› yüksek ö¤renim
yasas›yla üniversiteleri bilgi al›n›p
sat›lan ﬂirketler haline getirmeye
çal›ﬂ›yor. YTÜ, ‹TÜ, ODTÜ'de ﬂirketleﬂme çal›ﬂmalar› neredeyse
sonuçlanm›ﬂt›r.
AKP iktidar›n›n emperyalistlere
pazar açmak için nas›l çal›ﬂt›¤›n›n
birçok örne¤i vard›r. Tayyip Erdo¤an 2003’de bir gazeteye verdi¤i
röportaj›nda ﬂöyle diyordu: "Biz istiyoruz ki devlet yavaﬂ yavaﬂ e¤itimden çekilsin bu iﬂ tamamen
özel sektöre kals›n.” ‹ﬂte AKP iktidar›n›n e¤itime bak›ﬂ aç›s›. Sizce
böyle bir zihniyetin verdi¤i e¤itime
güven olur mu?
Üniversiteler bu sistemde tam
kâr kap›s›na dönüﬂtürülmüﬂ durumdad›r. Her ﬂey paraya endeks-

lidir. Devlet üniversitelerinde bile,
mesela ‹TÜ’de art›k paral› bölümler var. Yani paras› olmayan›n
okuyamayaca¤› bölümler var art›k
devlet üniversitelerinde. Bunun
yan› s›ra ‹TÜ, ODTÜ, EGE ve Anadolu üniversitesinde haz›rlanan
teknoparklar var.
‹lk ABD'de oluﬂturulan sonra di¤er emperyalist ülkelerde de kullan›lmaya baﬂlayan teknoparklar
kapitalist yat›r›mlar›n oluﬂmas›n›
ve sermayelerini geliﬂtirmeyi sa¤lar. Ülkemizdeki teknoparklar›n finansman›n› da emperyalistler ve
iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi karﬂ›lamaktad›r. Çünkü teknoparklar›n
as›l amaçlar›ndan biri de ö¤rencilerin yarat›c›l›¤›n› ve üretkenli¤ini
kullan›p emperyalist tekellere yeni
teknolojiler üretip geliﬂtirmektir.
Bu yüzden de üniversiteler emperyalistler için kârl› bir aland›r.
E¤itimdeki ticarileﬂmeyi daha iyi
kavrayabilece¤imiz di¤er alanlar ise
özel okullar ve dershanelerdir.
Dershaneler, e¤itimin ezberci niteli¤inden dolay› burjuvazi için kârl› bir
aland›r. Dersler eksik ve ezberci anlat›l›p, bir de üniversite için ÖSS gibi
bir s›nav sistemi zorunlu k›l›n›nca,
ö¤renciler dershaneye gitmek mecburiyetinde kal›yor. Bu da her ﬂeyi
para olarak gören asalak s›n›f için
yeni bir pazar anlam›na geliyor.
E¤er dershaneye verecek paran
yoksa üniversiteyi kazanmak tamamen ezber gücüne ve tamamen
ﬂans›na kalm›ﬂt›r.
‹ﬂbirlikçi AKP iktidar› iktidara
geldikten sonra özellikle yayg›nlaﬂt›rmaya ve geliﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›
bir alan da özel okullard›r. Hatta
bu konuyla ilgili eski Milli E¤itim
Bakan› Hüseyin Çelik taraf›ndan
haz›rlanan ak›llara ziyan bir tasar›
var. Bu tasar› bakanlar kurulu taraf›ndan kabul edildi ve uygulamaya girdi. ‹ﬂte tasar›dan birkaç madde: - Çocu¤unu özel okula gönderecek veliye devlet düﬂük faizle
kredi verecek. - Özel e¤itim kurumlar›n› kapatma iﬂlemi zorlaﬂt›r›lacak. - Özel okullar›n su ve elektrik faturalar›, devlet okullar›yla
ayn› tarifeden tahsil edilecek. Özel okullardaki yabanc› kontenja-
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n› % 30’dan % 40’a ç›kar›lacak. - Özel
okullara kay›t yapt›ran ö¤rencilerin kay›t paralar›n›n 1000 ytl’lik k›sm›n› devlet
ödeyecek... Gördü¤ünüz gibi her ﬂey
özel okullar›n teﬂvik edilmesi için. Ayn›
harcaman›n yar›s›n› devlet okullar› için
yapsalar zaten özel okula gerek kalmaz.
Hani bütçenizde para yoktu? Halk çocuklar›n›n e¤itimine gelince okullara tebeﬂir dahi almayan iktidar, iﬂ burjuvazinin ç›karlar› olunca var gücüyle çal›ﬂ›yor.
E¤itimi al›n›r sat›l›r bir mal haline getirmek için milyar dolarlar› gözden ç›kar›yor.
Bu ülkenin gençleri ve gelece¤i olan
bizlere e¤itim kurumlar›n› halk çocuklar›na kapayan bir sistem dayat›l›yor. E¤itim sistemi anti demokratiktir, bask›c›d›r, bu bask›, polis bask›s›yla bütünleﬂir.
Ki bu sisteme muhalefet edecek ö¤renciler sindirilebilsin. Ders programlar› dikte edilir. Okulun yönetiminde idarecilerin d›ﬂ›nda ö¤retim görevlisine ve ö¤renciye yer yoktur.
E¤itime bütçe ayr›lmaz. Bat›k bankalar, holdingler, savunma harcamalar›na
gelince korkunç mebla¤lar harcayan
devlet e¤itime gelince bütçede k›s›nt›ya
gitmekten e¤itim masraflar›n› k›smaktan baﬂka bir ﬂey yapmaz.
E¤itim ayr›cal›kl›d›r. Özel okullarda
verilen e¤itimle devlet okullar›n›n e¤itim kalitesi aras›nda k›yaslanamayacak
bir fark vard›r. E¤itim sisteminin planlanmas› emperyalistlerin ç›kar›na göre
ﬂekillenmektedir.
At›lan her ad›mda kâr elde etmek düﬂünülmektedir. AKP iktidar› da emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin hayali olan paral› e¤itime geçiﬂte
h›zl› ad›mlarla ilerlemekte. Her e¤itim
dönemine yeni düzenlemelerle gitmektedir. E¤itimi özel sektöre devretmek
için yeni ad›mlar atmaktad›r.
E¤itim devletin bize verdi¤i bir nimet
de¤il, bizim en do¤al hakk›m›zd›r. Bu
hakk›m›z› alman›n yoluysa örgütlü mücadeleden geçiyor. Okullar›m›zda ve hayat›m›z›n her alan›nda haklar ve özgürlükler mücadelesine kat›l›p geliﬂtirmeliyiz. Çünkü her ﬂeyin oldu¤u gibi e¤itiminde sorunlar›n›n çözülmesi halk›n iktidar oldu¤u ve herkesin e¤itim hakk›ndan
eﬂit ve paras›z, demokratik bir ﬂekilde
yararland›¤› bir sistemde mümkündür.

Gençlik Federasyonu
Say›: 121

Hacettepe Üniversitesi’nde
Rehberlik Masas›na Sald›r›!
Y ü r ü y ü ﬂ / A n k a r a - Gençlik
Dernekli Ö¤renciler’in üniversitede açt›klar› standa Özel Güvenlik
Birimleri (ÖGB) sald›rd›.
Üniversitelerin aç›l›p, kay›tlar›n baﬂlamas› ile birlikte Ankara
Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler
okullarda dan›ﬂma masalar› açarak
yeni gelip kay›t yapt›ran ö¤rencilere kay›t iﬂlemleri s›ras›nda yard›mc› olmaya çal›ﬂ›yorlar. Masalar›nda Ankara Gençlik Derne¤i’ni
tan›tan broﬂürler da¤›tan ö¤renciler, “Eﬂit, Paras›z, Bilimsel E¤itim
Hakk› ‹çin Mücadele Edelim”,
“Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” yaz›l› dövizler as›yorlar.
Hacettepe Üniversitesi’nde 4
Eylül’de stand açan Gençlik Dernekli ö¤rencilerin, yeni gelen ö¤rencilere ve velilere okullarda e¤itimin p a ra s › z o l ma s › gerekti¤ini,
kay›t paras› ad› alt›nda al›nan paralar›n verilmemesi gerekti¤ini
anlatan duyurular› üzerine, okul
idaresi rahats›z olarak ö¤rencilerin
üzerine ÖGB’leri gönderdi. Masay› kald›rmalar› yönünde uyar›lar
yapan ÖGB’lere ö¤renciler masa-

y› kald›rmayacaklar›n› söylediler.
Yaklaﬂ›k 1 saat sonra rektörlükten
talimat alan ÖGB’ler sald›rd›. Direnen Gençlik Dernekli ö¤rencilere Ö¤renci Kolektifleri de destekte bulunarak masay› sahiplendiler.
ÖGB’lerle ö¤renciler aras›nda arbede yaﬂan›rken, kay›t için gelen
ö¤renciler ve velilerin bir k›sm›
masadaki Gençlik Dernekli ö¤rencileri sahiplenerek, alk›ﬂlamaya
baﬂlad›lar.
Okula yeni gelen ö¤renciler,
geldikleri gün okullar›nda anti-demokratik
uygulamalarla
da
tan›ﬂm›ﬂ oldular. Y›rt›lan dövizlerini tekrar yazan Gençlik Dernekli
ö¤renciler bu kez dövizleri okulun
camlar›na asarak, idareyi ve sistemi teﬂhir eden konuﬂmalar›na
devam ettiler. Veliler Gençlik Dernekli ö¤rencilerin ça¤r›lar›n› dinleyerek kay›t paras›n› vermek istemediler. Bu kez de idaredeki görevlilerle veliler aras›nda tart›ﬂma
yaﬂand›. Bunun üzerine veliler kay›da al›nmamaya baﬂland›.
Rehberlik masas›, akﬂam saatlerine kadar aç›k kald›.

Gençlik Buluﬂmas›
M e r s i n ’ d e üniversite ö¤rencileri 31
A¤ustos’da Mersin Temel Haklar Derne¤i’nde biraraya geldiler.
Mersin gençli¤inin hem tan›ﬂma, hem
üniversiteyi kazan›p giden arkadaﬂlar›yla
veda çay› olarak haz›rlad›klar› ve ailelerin
de kat›ld›¤› program, Gülsen Bektaﬂ ve Güliz Yaz›c›o¤lu’nun e¤itimin ve gençli¤in sorunlar›n› anlatan konuﬂmalar›yla baﬂlad›.
Konuﬂmalarda e¤itimin paras›z olmas›
gerekti¤i, s›nav sisteminin yanl›ﬂ oldu¤u ifade edilirken, üniversiteyi kazanman›n kesinlikle çözüm olmad›¤›, as›l sorunlar›n üniversiteden sonra baﬂlad›¤› vurguland›. Bektaﬂ
ve Yaz›c›o¤lu, daha sonra ailelerin ve ö¤rencilerin sorduklar› sorular› cevaplad›lar.
Program gençlerin birlikte söyledikleri
türküler ve çekilen halaylarla sona erdirildi.

Buca’da
Sa¤l›k
Taramas›
Buca Temel Haklar
Derne¤i’nin organizasyonuyla, 1 Eylül günü,
Kuruçeﬂme Mahallesi’ nde sa¤l›k taramas› yap›l
d›. Hemﬂire ve doktordan
oluﬂan bir ekiple evleri
dolaﬂarak yap›lan taramada, 10 ailenin sorunlar›
dinlendi. Çocuklar genel
bir sa¤l›k kontrolünden
geçirilerek, sorunlarla
ilgili olarak ailelere
gerekli tavsiyeler ve yönlendirmeler yap›ld›.
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Kimin Nas›l Bir Anayasa ‹stedi¤i
Nas›l Bir Sistemi Savundu¤una Ba¤l›d›r
gesi yaparken bize sormad›lar. NATO’ya girerken bize sormad›lar.
Gümrük Birli¤i’ne girerken bize
sormad›lar. AB’ye üyelik sürecini
bize sormad›lar. 1945'lerden bu yana emperyalistlerle imzalanan onlarca ekonomik, askeri, siyasal anlaﬂma imzalan›rken bize sormad›lar.
‹ncirlik Üssü’nü açarken, emperyalizmin vurucu gücü Çekiç Gücü topraklar›m›za yerleﬂtirirken, bize yine
sormam›ﬂlard›. Siyonist ‹srail'le imzalanan anlaﬂmalar da sorulmad› bize. Bunlar›n ço¤undan halk›n haberi
bile olmad›. Peki bunlar› da içerecek
mi anayasa? Referandumda bunlar
da sorulacak m›?.. Bunlar yoksa, yani ülkemizin her ﬂeyini belirleyen bu
ba¤›ml›l›k iliﬂkileri ortaya konulmad›¤›nda, sorulacak baﬂka sorular,
hiçbir anayasay› “demokratik” yapm›ﬂ olmaz. “ h a l k o y u ” n a b a ﬂ v u r u lmuﬂ olmas› göstermelik olmaktan
öteye geçmez.
Hiçbirinde onay›m›z›n, bilgimizin olmad›¤› bütün bu anlaﬂmalar›n,
politikalar›n faturas›n› al›nterimizle, açl›kla, iﬂsizlikle, hatta ço¤u kez
can›m›zla, kan›m›zla biz ödüyoruz.
Referandum da bir
Faturas›n› biz ödüyoruz, fakat kaaldatmacad›r!
rarlar› onlar veriyor.
Anayasa, “referandum”a sunulaSistemin anti-demokratik nitelicak; peki bu gerçek bir referandum
¤i burada bir kez daha aç›¤a ç›k›yor.
say›labilir mi?
Ve yeni anayasa giriﬂimi de bu antidemokratikli¤i ortadan kald›rm›yor.
Ülkemizi emperyalizmin sömürBu anlamda, ayn›
Anayasa tart›ﬂmas›, basit anlamda bir h u k u k
çerçevede belirtmelitart›ﬂmas› de¤ il, asl›nda bir s i s t e m t a r t › ﬂ m a s › d › r yiz ki, neredeyse 20
y›ld›r her anayasa de¤iﬂikli¤i tart›ﬂmas›nda kullan›lan “sivil
a n a y a s a ” kavram›
da bir aldatmacad›r.
Kim sivil? 12 Eylül’ü devam ettirenlerin görünümünün
sivil olmas› neyi de¤iﬂtirir?
Tart›ﬂma
anayasan›n “ s i v i l ”
mi, “askeri” mi ola-

Anayasa de¤iﬂsin mi de¤iﬂmesin
mi? Asl›nda böyle bir tart›ﬂma yok;
çünkü “anayasa de¤iﬂmesin” diyen
hemen hiçbir toplumsal kesim yok.
Her ﬂey ﬂu veya bu ﬂekilde bir de¤iﬂiklikten yana. Tart›ﬂma, bu de¤iﬂikli¤in kapsam›n›n, muhtevas›n›n ne
olaca¤›, de¤iﬂikli¤in neye, kimlere
hizmet edece¤inde dü¤ümleniyor.
Osmanl› hanedanl›¤›n›n y›k›lmas›yla 1923’te Cumhuriyet rejimi kuruldu. Ama o günden bu yana, ülkemiz hiç demokrasiyle yönetilmedi.
1923'den bu yana geçen tarihin
onlarca y›l›, cuntalar, s›k›yönetimler, ola¤anüstü haller alt›nda geçti.
Fakat cuntalar›n, s›k›yönetimlerin
olmad›¤› zamanlarda da demokrasi
yoktu. Önce, 1945’lere kadar küçük-burjuva diktatörlü¤üyle, ard›ndan oligarﬂik diktatörlük taraf›ndan
yönetildi.
Ülkemizdeki göstermelik demokrasinin tek göstergesi 4-5 y›lda
bir yap›lan seçimler ve bu seçimler
sonucunda oluﬂturulan parlamentodur. 1920'lerin faﬂist ‹talya's›ndan
al›nan yasalar ve faﬂist bir cuntan›n
yapt›¤› anayasayla yönetilen ülkemizde, kukla parlamentolar, hiçbir
zaman gerçek anlamda demokratik
bir anayasa y a p m a d › l a r ve yapa m a z l a r.

Öncekilerde
“halk”yoktu;
yine yok!
Ülkemiz tarihindeki
hiçbir anayasa, gerçek anlamda halk›n kat›l›m›yla
yap›lmad› ve gerçek anlamda h a l k › n ç › k a r l a r › n› n ifadesi olmad›. Hemen hepsi, bürokratlar›n,
teknokratlar›n yapt›¤› ve
az›nl›k
yönetimlerinin
onaylad›¤› anayasalard›r.
1921 Anayasas›, emperyalizme karﬂ› ulusal
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kurtuluﬂ savaﬂ› içinde yap›lm›ﬂ olmas› itibariyle k›smen bir özgünlük
taﬂ›sa da, 1924 Anayasas›, 1961
Anayasas›, 1982 Anayasas›, hiçbirinin haz›rlan›ﬂ›nda ve muhtevas›nda,
halk›n ç›karlar› yoktur. Haz›rlan›ﬂlar› kadar onaylan›p yürürlü¤e sokulmalar› da anti-demokratiktir.
‘82 Anayasas›'n› haz›rlayan Da n›ﬂma Meclisi , 5 generalin onaylad›¤› isimlerden oluﬂuyordu. Görevleri cuntan›n program›n› anayasalaﬂt›rmakt›. Peki bugün yap›lmas›
muhtemel bir anayasay› yapacak,
onaylayacak olanlar kimler? Oligarﬂinin partilerinin liderlerinin onay›ndan geçmiﬂ isimler de¤il mi?.
Yani, halk›n kat›l›m› yine sözkonusu de¤il.
Ortada “anayasa” ad›na sürdürülen tart›ﬂma, hem muhtevas›, hem
biçimi itibariyle esas›ndan gayri
ciddi bir tart›ﬂmad›r. Öyle ki, ne sunulmuﬂ bütünlüklü bir taslak vard›r,
ne de bas›na parça parça “s›zd›r›lan” maddelerin haz›rlanmas›n› üstlenen herhangi bir kurum...
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ca¤› de¤ildir. Tart›ﬂma, oligarﬂinin
anayasas› m› olacak, halk›n anayasas› m›? tart›ﬂmas›d›r.
Bizim talebimiz, “sivil” bir anayasa de¤il, H a l k A n a y a s a s › ’d›r.
Halk Anayasas›; tüm halk›n s›n›f ve
katmanlar›n›n talep ve ç›karlar›n›
ifade edebilecek tek anayasad›r.
Baﬂka bir deyiﬂle, Halk Anayasas›;
ba¤›ms›z ve demokratik bir Türkiye
isteyenlerin anayasas›d›r.

Yeni anayasa,
Ba¤›ms›zl›¤›n A n a y a s a s ›
olmal›d›r!
Biz en baﬂta emperyalizmin boyunduru¤u alt›nda olmayan bir ülke
istiyoruz. Ve anayasa, bu ba¤›ms›zl›¤› güvence alt›na almal› diyoruz.
Ülkemiz emperyalizme ba¤›ml›
bir ülkedir. Bu gerçek kimsenin reddedemeyece¤i kadar aç›kt›r.
Ülkemiz, emperyalist tekellerin
cirit att›¤› bir ülke haline getirilmiﬂ-

tir. ABD'den onay alamayan düzen
partilerinin iktidar olamad›¤› bir ülke olduk. Uluslararas› planda, ABD
emperyalizminin peﬂinde, hatta çeﬂitli platformlarda onun taﬂeronlu¤unu üstlenen iktidarlar yönetiyor
ülkemizi. TSK’y› NATO, ekonomiyi IMF yönetiyor.
Ve iﬂte bu nedenlerle biz diyoruz
ki;
Emperyalistlerle yap›lan tüm ba¤›ml›l›k anlaﬂmalar›n›n derhal iptal
edilmesini takiben, bu anayasa, ulusal onurumuzun ayaklar alt›nda çi¤nenmedi¤i, halk›n ç›karlar›n›n esas
al›nd›¤›, eﬂitlik temelindeki bir d›ﬂ
politika çerçevesi çizmelidir.
Türkiye NATO'nun, ABD'nin
Ortado¤u halklar›na karﬂ› sald›r› üssü olamaz. Anayasa, topraklar›m›z›n
emperyalistler taraf›ndan kullan›lamayaca¤›n› hükme ba¤lamal›d›r.
Ülkemiz emperyalist tekellerin cirit att›¤› bir pazar olamaz. Anayasa,
tekellere kap›lar›m›z› kapatmal›d›r.

Anayasa, ülkemizi, dünya halklar›yla kardeﬂçe yaﬂayan, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme
karﬂ› demokrasi savaﬂ› veren tüm
halklar›n yard›m›na koﬂan bir ülke
olarak tarif etmelidir.

Yeni anayasa,
De mo kra si ni n Anayasas›
olmal›d›r!
Haklar ve özgürlükler bahsinde,
anayasa her ﬂeyden önce “aa m a”larla, “aa n c a k”larla hak ve özgürlükleri göstermelik hale getiren muhtevas›ndan kurtar›lmal›d›r.
Küçük bir az›nl›¤›n iktidar›n›
meﬂrulaﬂt›rma arac› olarak kullan›lan göstermelik bir demokrasiyi,
yani demokrasicilik oyununu de¤il;
halk için gerçek bir demokrasi istiyoruz. Anayasa bunu net olarak tarif
etmelidir.
Ka¤›t üzerinde olan ama
kullan›lamayan, u y g u l a n a m a yan özgürlüklerle ﬂiﬂirilmiﬂ

Bugün de asl›nda ayn› ﬂey sözkonusudur; de¤iﬂimi isteyen, emperyalizm
ve iﬂbirlikçileridir. Geniﬂ kitleler, ayd›nlar belli baz› maddeler çerçevesinde
“demokratikleﬂme” beklentisine sokulurken, tart›ﬂ›lmayan maddelerle, tekellere yeni imtiyazlar, faﬂist devleti pekiﬂtirecek yeni düzenlemeler
aradan ç›kar›lacak. Ülkemizdeki hemen tüm “yeni yasa” tart›ﬂmalar›n›n de¤iﬂmez karakteristik özelli¤idir
bu.
Yukar›da sözetti¤imiz 12 kez yap›lan de¤iﬂiklikler
sonucunda, 16 geçici ve 177 esas maddeden oluﬂan
1982 Anayasas›'n›n toplam 83 maddesi de¤iﬂtirilmiﬂ
oldu. Yani yar›ya yak›n de¤iﬂmiﬂ. (de¤iﬂtirilen madde
say›s› konusunda baz› rakam farkl›l›klar› olsa da, oran
yar›ya yak›n.) ANAP döneminde 4 madde, DYP-SHP
döneminde 16, DSP-MHP-ANAP döneminde 38 madde, AKP döneminde ise 25 maddede de¤iﬂiklikler yap›ld›. Peki ne oldu?
Cevab›n› biliyoruz. Ülkemizin demokratikleﬂmesi
aç›s›ndan bu de¤iﬂikliklerin hemen hiçbir yans›mas›
olmad›. Çünkü de¤iﬂiklikler, ya biçimseldi, ya göstermelik, ya da 12 Eylül’ün ruhuna uygun de¤iﬂikliklerdi...
12 Eylül’le, 12 Eylül’ün arkas›ndaki emperyalizm
ve oligarﬂiyle hesaplaﬂmayan, hesaplaﬂma gibi bir politikas› olmayanlar, nitelik olarak 1982 Anayasas›’ndan
farkl› bir anayasa yapamazlar!

Çok “de¤iﬂiklik” gördü bu anayasa

Ama B‹R ﬁEY D E ⁄ ‹ ﬁ M E D ‹
De¤iﬂtirilmesi gündeme getirilen 1982 Anayasas›,
asl›nda bugüne kadar birçok kez de¤iﬂiklik geçirmiﬂ
bir anayasa.
12 Eylül Cuntas› taraf›ndan yap›lan anayasa,
1982’de kabul edildi. O günden bu yana geçen 25 y›l
içinde, 12 kez çeﬂitli kapsamda de¤iﬂiklikler yap›ld›.
‹lk de¤iﬂiklik 1987’deydi. En kapsaml› de¤iﬂiklikler ise 1995 ve 2001 y›l›nda gerçekleﬂtirildi.
33 maddenin de¤iﬂti¤i 2001’deki kapsaml› de¤iﬂiklikler, “AB’ye uyum” amac›yla yap›lm›ﬂt›. Yani baﬂka
deyiﬂle, emperyalist AB’nin isteklerinin yerine getirilmesi sözkonusuydu.
Cumhurbaﬂkan› Sezer bu de¤iﬂikliklerin amaç ve
kapsam›n› ﬂu sözlerle ifade etmiﬂti o zaman: “Avrupa
Birli¤i’ne girme sürecinde Türkiye’nin eksikliklerini
tamamlayarak, uyum sürecini baﬂar›yla gerçekleﬂtirebilmesi için kapsaml› bir reforma ihtiyaç vard›r.”
Yani mesele yine ülkemizdeki anti-demokratik yap›n›n de¤iﬂtirilmesi veya halk›n talepleri de¤il, AB
nezdinde gereken makyaj de¤iﬂikli¤ini yapmakt›. De¤iﬂimin kimin için ve ne için istendi¤ini tart›ﬂmas›z
gösteriyordu Sezer’in sözleri.
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b i r a n a y a s a de¤il, özgürlükleri tan›yan ve bunlar›n fiilen
tüm halk taraf›ndan kullan›labilmesini de güvence alt›na
alan bir anayasa istiyoruz.
Özgürlükleri hayat›n içinde g e rçekleﬂebilir k›lacak ekonomik, siyasi, sosyal güvenceler istiyoruz.
Halk›n iradesinin özgür biçimde
tecelli etmesini engelleyen MGK
gibi tüm yönetim ayg›tlar›, halk›n
üzerinde bir bask› mekanizmas›na
dönüﬂen tüm bürokratik ayg›tlar yokedilmeli ve tüm yönetim sistemi
“ha lk› n yö net imi ne ” göre düzenlenmelidir.
AKP’nin gündeme getirdi¤i anayasa tart›ﬂmas›na bak›ld›¤›nda
AKP’nin “demokratikleﬂme” anlay›ﬂ›n›n da “demokrasicilik oyunu”na uygun düﬂen bir yüzeysellikte oldu¤u görülüyor. Demokratikleﬂme deyince türbana serbestlik
anl›yor kimi AKP’liler. Bunu tart›ﬂt›r›yorlar. As›l serbestli¤in tekellere
sa¤land›¤›-sa¤lanaca¤› gerçe¤ini
perdeleyip, kendi baﬂ›na demokrasi
aç›s›ndan belirleyici olamayacak
ayr›nt›lar› tart›ﬂt›r›yorlar.
Demokrasi bir bütündür. Bir
alanda varolup baﬂka bir alanda olmamas› sözkonusu de¤ildir. E¤er
böyle bir durum varsa, orada demokrasi görünümü alt›nda baﬂka bir
rejim var demektir.
- Seçimlerin, parlamentonun
göstermelik olmad›¤›...
- Halk›n seçti¤i vekilleri görevini yapmad›¤› takdirde vekillikten azletme hakk›n›n oldu¤u...
- Halk›n örgütlenmesinin önündeki tüm engellerin kald›r›ld›¤›...
- Kürt halk›n›n kendi kaderini
tayin hakk›n› kullanabildi¤i, düﬂüncenin suç say›lmad›¤›...
- Halk karﬂ›s›nda hiç kimsenin
ayr›cal›kl› ve "dokunulmaz" olmad›¤›,
- Okullar›nda halk için, bilimsel e¤itimin yap›ld›¤›,
- E¤itimin, sa¤l›k hizmetlerinin,
bar›nma hakk›n›n paras›z oldu¤u
bir ülkeyi tan›mlamal›d›r anayasa.
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Devam ediyoruz:
“Yaﬂan›lacak ülke”, adaletli bir
ülkedir. Demokratik bir anayasa,
ayn› zamanda adaletli bir anayasa
olmak durumundad›r. Tüm suçlular›n yarg›lanmas›n› sa¤layacak, bir
adaletin güvencesi olacak bir anayasa istiyoruz. Adaletin "paras› olana" çal›ﬂt›¤›, adaletin faﬂizmi, zulmü himaye etti¤i yarg› sistemi, eskisinden en küçük bir iz kalmayacak ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂ olmal›d›r
bu anayasada.
Devam ediyoruz:
Ülkemiz çeﬂitli ulus ve milliyetlerden halklar›n yaﬂad›¤› bir ülkedir. Bugüne kadar, ﬂovenist bir po l i t i ka tüm halklara dayat›lm›ﬂt›r.
Demokratik bir anayasa, hiçbir halk›n ulusal haklar›n› yasaklayan, k›s›tlayan bir tek madde bile içeremez. Anayasa, Kürt, Türk, Arap,
Laz, Gürcü, Boﬂnak, tüm uluslar›n
ve milliyetlerin ulusal haklar›n› güvence alt›na almal›d›r. Her sat›r›yla,
her maddesiyle ve muhtevas›yla, bu
topraklar üzerinde yaﬂayan halklar›n kardeﬂli¤ini ve haklar›n› güvence alt›na almal›d›r.
Devam edelim:
Ülkesinin ve halk olarak kendisinin bugünü ve gelece¤i hakk›ndaki tüm kararlar› halk›n kendisinin,
ancak kendisinin alabilece¤ini yazan bir anayasa olmal›d›r.
Halk›n iradesini, halk›n söz ve

“Halk›n yoksullu¤unun, yaﬂad›¤› zulüm ve bask›n›n kayna¤› bu
s ›n › fl a r› n i k t id a r ›d › r. Halk
Anayasas›, bu iktidar›n y›k›lmas› ve yerine halk›n iktidar› olan
Devrimci Halk ‹ktidar›'n›n
k u r u l m a s › d e m e k t i r.
" D e m o k r a t i k H a l k C u m h u r i y et i ' n d e i k t i d a r emperyalizm ve
iﬂbirlikçi sömürücü s›n›flar d›ﬂ›nda kalan tüm halk s›n›f ve
tabakalar›n›n demokratik
i k t i d a r › d › r. " ( H a l k Anayasas›
Tasla¤›, Madde 2)

karar hakk›n›, tart›ﬂmas›z kabul
eden bir anayasa olmal›d›r. Halk›n
kaderini belirleme hakk›, halk›n d›ﬂ›nda hiçbir kuruma, kiﬂiye devredilemez.
Ulusal ve uluslararas› tüm yasa
ve düzenlemelerin, anlaﬂmalar›n,
hal k›n ona y› olma dan yürürlü¤e
giremece¤ini yazmal›d›r anayasa.

Halk›n anayasas›n›
‹ stemek
Halk›n ‹ktidar›n›
‹ s t e m e k t i r. . .
K›sacas›, yap›lmas› gereken
anayasa, EMPERYAL‹ZM‹N
YÖNETT‹⁄‹ DE⁄‹L BA⁄IMSIZ B‹R TÜRK‹YE, tekellerin,
toprak a¤alar›n›n, mafya çetelerinin de¤il, HALKIN YÖNETT‹⁄‹ bir Türkiye iste¤imizin ifadesi olmal›d›r.
Böyle bir anayasa yapar m›
AKP? Sorumuz ve sorunumuz
bu de¤ildir.
‹ktidar kiminse, o iktidar›n yapaca¤› anayasa da onun iktidar›n› güçlendirir, onun ç›karlar›n› korur. Siyasetin ve s›n›flar mücadelesinin do¤as›na uygun olan budur.
Buradan ç›kar›lmas› gereken sonuç ﬂudur ki; halk için bir anayasa isteyenler halk›n iktidar› için, demokratik bir anayasa isteyenler, faﬂizmin
y›k›lmas› için mücadele etmek durumundad›rlar. Bu yap›lmad›¤›nda ve
baﬂar›lamad›¤›nda sadece “istemiﬂ” olmakla kal›n›r.
Ülkemizin ve halk›m›z›n yeni
bir anayasaya ihtiyac› oldu¤u
aç›kt›r. Ve yine aç›kt›r ki, halk
için bir anayasay› yapacak tek
güç de halkt›r. Halk›n anayasas›n› istemek halk›n iktidar›n› istemektir. Ve yine ayn› ﬂekilde,
AKP’nin, oligarﬂinin anayasas›na evet demek, onlar›n çizdi¤i
çerçevede bir anayasa s›n›rlar›
içinde kalmak, sömürüye ve zulme EVET demektir.
Dolay›s›yla, anayasa tart›ﬂmas›, basit anlamda bir hukuk
tart›ﬂmas› de¤il, asl›nda bir sistem tart›ﬂmas›d›r.

9 Eylül 2007

Sorunlar / Çözümler
Ortada AKP’nin inisiyatifinde geliﬂen bir “anayasa de¤iﬂikli¤i” gündemi var. Peki
bu gündeme dair sol ne diyecek, ne yapacak?
***
Ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi hedefleyen bir anayasa,
tüm devrimci, demokratik
güçlerin ortak hedefi olabilir.
Böyle bir anayasa için mücadele, tüm halk güçlerini, kitle
örgütlerini, giderek örgütsüz
kitleleri harekete geçirmenin
basama¤› olabilir.
Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin yaklaﬂ›k on y›l
önce gündeme getirdi¤i “Halk
Anayasas› Tasla¤›” döneminde kimilerinin ortaya att›¤›
soyut teorik tart›ﬂmalar› hat›rlaman›n ve hortlatman›n
anlam› yoktur. ﬁuras› devrimciler aç›s›ndan tart›ﬂmas›zd›r: Halk için bir anayasa
mücadelesi, halk›n iktidar›n›n yolunu açmaya yönelik
mücadelenin bir parças›d›r.
Bundan kopar›lmas›, düzen
için bir zeminde ele al›nmas›
sözkonusu de¤ildir ve olamaz.
Bugün Türkiye solu aç›s›ndan iki ihtiyaç tart›ﬂ›lmayacak kadar aç›kt›r: Birinci ihtiyaç, solun çeﬂitli kesimlerini biraraya getirebilecek asgari bir zemindir. Ba¤›ms›zl›k
ve demokrasiyi hedefleyen
bir anayasa mücadelesi, bu
zemini sunmaktad›r. ‹ k i n c isi, halk›n mücadelesinin k›sa
vadeli sorun ve hedeflerin
ötesinde alternatif bir düzen
umudunu güçlendirecek hedeflere ihtiyaç vard›r. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasiyi hedefleyen bir anayasa mücadelesi, bu aç›dan da ihtiyaca cevap verir niteliktedir.
***
Birgün Gazetesi yazarlar›ndan Mithat Sancar, anayasa tart›ﬂmalar›na iliﬂkin yaz›s›nda “Özgürlükçü ve eﬂit-
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likçi bir anayasa için sol koalisyon” öneriyor. Yaz›s›nda
ﬂöyle diyor Sancar:
“Anayasa gibi siyasal yap›y› ve toplumsal yaﬂam›n
pek çok alan›n› ilgilendiren
önemli bir meselede ‘solun
durumu’ nedir? Kabul edelim
ki, ‘sol’un, anayasa konusunda ciddi bir haz›rl›¤› yok.
1982 Anayasas›’n›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten bu yana
geçen 25 y›ll›k sürede, en geniﬂ anlamda toplumsal muhalefetin baﬂl›ca taleplerinden birini, bu anayasan›n
kald›r›lmas› ve yerine yeni
demokratik bir anayasa ya-

Sol ve
Anayasa
Sol anayasa konusunda sürece ortak
bir müdahalede
bulunabilir. Ortak
bir alter natifle
ortaya ç›kabilir.
p›lmas› oluﬂturmuﬂtur. Buna
ra¤men, ‘sol’ bugün, giderek
›s›naca¤› belli olan anayasa
tart›ﬂmalar›na etkili bir ﬂekilde müdahale edecek bir
söz ve eylem program›ndan
yoksun görünüyor.” (Birgün,
3 Eylül)
Solun anayasa konusunda
ciddi bir haz›rl›¤› olmad›¤›
do¤ru de¤ildir. Haklar ve Özgürlükler Cephesi taraf›ndan
haz›rlanan ve Türkiye solunun hemen tüm kesimlerine
ulaﬂt›r›lan Anayasa Tasla¤›,
herkesin kabul etti¤i gibi, oldukça kapsaml› bir haz›rl›kt›r. Sancar’›n bundan hiç haberi olmam›ﬂsa bilemeyiz.
Ama bu önemli de¤il, esas

olan, onun da vurgulad›¤› gibi, solun anayasa tart›ﬂmas›na müdahil olup olamamas›d›r.
Ortak bir müdahale için
birincisi, “özgürlükçü ve eﬂitlikçi bir anayasa” gibi mu¤ lak tan›mlar yerine, ba¤›m s›zl›k ve demokrasi hedefinde netleﬂilmeli ve ortaklaﬂ›lmal›d›r.
*
‹ k i n c i s i, ilerici, devrimci,
demokratik güçlerin anayasaya iliﬂkin önerilerinin çerçevesi “bu düzende ne kadar
olur, ne kadar olmaz?” kayg›s›yla çizilemez. Devrimci
demokratik güçler, “düzenin
kabul edebilece¤i” kadar›n›
önermekle yükümlü de¤illerdir. Bu noktada “makul” olmak gibi bir zorunluluklar›
yoktur.
Bu düzen içinde neyin olup
neyin olamayaca¤› esas olarak örgütlü güçler aç›s›ndan
bellidir. Fakat önemli olan,
bunu kitlelere gösterebilmektir. Kitleler ise bunu ancak
mücadele içinde görürler.
Devrimcilere, demokratlara
düﬂen görev, kitleleri, bu düzen içinde sorunlar›n›n ne
kadar çözülebilece¤ini görebilecekleri bir mücadelenin,
kavgan›n içine sokmakt›r.
S o l a na y a s a t a r t › ﬂ m a s › n a
halktan yana bir müdahale de bulunabilir. 1982 Anayasas›’n›n bugüne kadar neredeyse yar›s› de¤iﬂti. Ama bir
ﬂey de¤iﬂmedi. Anayasa nas›l
de¤iﬂir ve nas›l de¤iﬂtirilirse,
demokratik olur, halktan yana olur, bunu halka gösterebilmeliyiz. Bizim anayasam›z, ba¤›ms›z bir ülke getirecektir. Onurlu özgür bir halk
yaratacakt›r. Bunu anlatabilmeliyiz. Sonuç olarak ﬂunu
söyleyebiliriz; sol anayasa
konusunda sürece ortak bir
müdahalede bulunabilir. Ortak bir alternatifle ortaya ç›kabilir. Önümüzde kendimizden baﬂka bir engel yoktur.
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AKP... ‹ﬁB‹RL‹KÇ‹L‹K... VE ‹SLAM...
AKP yaklaﬂ›k 4,5 y›ll›k iktidar
döneminde uygulad›¤› iﬂbirlikçi politikalar›n sonucunda kendini emperyalizme ve iﬂbirlikçi tekellere ispat etmiﬂ ve desteklerini alm›ﬂt›r.
Bugün AKP’nin yeniden ve yüzde
47’lik bir oyla iktidar olmas›na emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi tekellerin
sevinmesinin alt› boﬂ de¤ildir. Seçimlerin ertesinde gazeteleri “borsada tarihi rekor”, “patronlar›n dedi¤i oldu, istikrar kazand›”, gibi haberlerin süslemesi, AKP’nin hangi
kesimlerin ç›kar›na hizmet etti¤ini
göstermektedir.
AKP 4,5 y›ll›k iktidar döneminde uygulad›¤› politikalarla cumhuriyet tarihinin en iﬂbirlikçi iktidar› olma ünvan›n› kazanm›ﬂt›r. Emperyalizmin ve iﬂbirlikçi tekellerin her
dedi¤ini eksiksiz olarak yerine getiren, ülkeyi kar›ﬂ kar›ﬂ satmay› bir
“erdem” olarak halk›n önüne koyan
AKP, kuﬂkusuz ikinci 5 y›ll›k iktidar döneminde de ayn› onursuz politikan›n savunucusu ve uygulay›c›s› olacakt›r.

Wa s h i n g t o n ’ a y ü z s ü r e n
iﬂbirlikçilik
AKP’nin iﬂbirlikçilik süreci daha iktidar olmadan 3 Kas›m seçimleri öncesi ABD ziyareti ile baﬂlam›ﬂt›r. Dönemin Amerikan Savunma Bakan› Yard›mc›s› Richard Perle ile AKP’nin yol haritas› görüﬂülmüﬂ, onay ve destek istenmiﬂtir. ‹ﬂbirlikçili¤in ad›m ad›m örüldü¤ü
süreç as›l olarak bu görüﬂmelerle
baﬂlam›ﬂ, sonucunda kendini ispat
etti¤i ölçüde de emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin deste¤i artm›ﬂt›r.
Emperyalizmin bölgedeki politikalar›n› uygulamak için haz›r k›ta
bekleyen bir AKP vard›r art›k.
AKP’nin taban›nda zaman zaman
farkl› sesler duyulsa da, AKP yönetiminin emperyalizmin Ortado¤u
politikalar›n› savunmak ve uygulamakta hiçbir tereddütü yoktur. 1
Mart tezkeresinde baﬂar›s›z bir s›nav veren AKP, ald›¤› k›r›k notu gi-
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dermek için üslerini, limanlar›n›
ABD’nin hizmetine sunmuﬂ, Irak
halk›n›n topraklar›n›n iﬂgal edilmesinde ve katledilmesinde büyük pay
sahibi olmuﬂtur. Hizmetlerinin karﬂ›l›¤›n› ise bizzat Bush taraf›ndan
2004’de yap›lan G8 Zirvesi’ne davet edilerek alm›ﬂt›r. Art›k Tayip Erdo¤an’›n ad› “ B O P e ﬂ b a ﬂ k a n › ” olarak ilan edilmiﬂtir. “Stratejik ortakl›k”tan “BOP eﬂbaﬂkanl›¤›”na gelinen bu iﬂbirlikçilik süreci boyunca
“AKP muhalifi” Genelkurmay da
bu sürecin içerisinde olmuﬂ ve AKP
ile birlikte hareket etmiﬂtir.
AKP iktidar› emperyalizmin ve
siyonist ‹srail’in emrinde BOP’un
uygulanmas›nda önemli roller alm›ﬂt›r. ‹slamc› bir parti olarak ço¤u
zaman tart›ﬂma konusu olsa da, ordu ile iktidar kavgalar›nda sorun yaﬂasa da, emperyalizmin politikalar›
sözkonusu olunca, ordu ile el ele bu
politikalar› lay›k›yla uygulam›ﬂt›r,
uygulamaya devam etmektedir.
Onursuzlukta, iﬂbirlikçilikte s›n›r
kalmam›ﬂt›r art›k. Filistin’de oluk
oluk kan akarken 263 milletvekilinin kat›l›m›yla “ T ü r k - ‹ s r a i l d o s t l u k g r u b u ” oluﬂturulmuﬂtur. Yine
AKP iktidar› döneminde Akdeniz’de üçlü (Türk-‹srail-ABD) tatbikatlar düzenlemiﬂtir.
Emperyalist tekellerin uluslararas› yay›n organ› olarak bilinen The
Economist Dergisi, seçimlerin hemen öncesinde, "en iyi sonuç Erdo¤an'›n yeniden seçilmesidir" diyerek emperyalist tekellerin iste¤ini
ortaya koymuﬂtur. Peki kimin için
"en iyi sonuç" idi Erdo¤an’›n Baﬂbakanl›¤›?
Amerikas›, Avrupas› ile emperyalistlerin, kendi istedikleri sonuç-

lar› vermeyen demokrasiden hiç de
hazzetmediklerini
Filistin'den,
Irak’tan, Afganistan’dan, Venezuella'dan çok iyi biliyoruz. ﬁimdi ülkemizde istedikleri sonuçlar› ald›klar›
için “sand›k demokrasisini” alk›ﬂl›yorlar.
TÜS‹AD'›n seçim öncesi s›ralad›¤› 10 temel talebinden yedisi,
emek örgütlerinin 10 talebinden ise
ancak ikisi AKP seçim bildirgesinde
yer bulabilmiﬂti. S›rf bu örnek bile
AKP’nin kimlerin ç›karlar›na hizmet etti¤ini aç›k bir ﬂekilde göstermektedir.
Seçimlerin hemen ertesinde de
tekeller AKP'nin ilk 180 günde yapmas› gerekenleri önüne koydular.
AKP iktidar›n›n buna hiçbir itiraz›
olmad›. Bize yapacaklar›m›z› nas›l
dikte edersiniz diye ﬂekli bir itirazda bile bulunmad›lar.
2005 y›l›nda yabanc› sermaye
derne¤i YASED, “ Ya b a n c › Ya t › r › m c › l a r › n Ye ni G öz de s i : F › rs a t l a r
Ülkesi T ü r k i y e ” baﬂl›¤›yla iki günlük bir toplant› yapm›ﬂt›. Bu toplant›yla emperyalist tekeller Türkiye’nin “f›rsatlar ülkesi” olarak markalaﬂt›r›lmas›na onay vermiﬂ oluyorlard›. Onlara bu f›rsat› veren de
AKP iktidar›yd› elbette. AKP’nin
emperyalistlere tan›d›¤› imtiyazlar
sonucunda Türkiye onlar›n “gözde”
si haline gelmiﬂti.
2000’deki bu toplant›y›, ertesi
y›l Nisan 2006’da YASED’in DB,
BM ile birlikte düzenledi¤i 140 emperyalist ve iﬂbirlikçi tekelin kat›ld›¤› “De¤iﬂen T ü r k i y e : Ya b a n c ›
Ya t › r › m S t r a t e j i s i ” baﬂl›kl› toplant› izledi. Tekeller bu toplant›da “Yat›r›m Dan›ﬂma Konseyi” ad› alt›nda
“tavsiye niteli¤inde” kararlar iletecek olan bir üst kurul oluﬂturdular:
“Türkiye’ye 10 y›ll›k yat›r›m stratejisi için tüm taraflar›n görüﬂlerinin
al›nmas›...” karar› al›nd›. “Tüm taraflar”dan wkas›t elbette emperyalizm ve iﬂbirlikçi tekellerdi. Emperyalist sermaye üzerinde zaten büyük ölçüde kald›r›lm›ﬂ olan yasal
engellerin yan›s›ra, siyasal, tarihsel,
kültürel-psikolojik engellerin de
kald›r›lmas›n›n önü aç›lm›ﬂt›r bu
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toplant›larla. Ve art›k her ﬂey sat›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r; ABD-‹srail ba¤lant›l› Caryle ve Ofer, Tüpraﬂ‘›n
yüzde 14.76’s›n›, Ege sahillerinin
en yüksek rantl› yerlerini, Kuﬂadas›
Liman›’n›, Galataport’u al›rken, Telekom, Lübnan kökenli Suudi OgerHariri ailesine peﬂkeﬂ çekildi. Dubai Holding‘e ‹stanbul’un kalbine
en büyük gökdeleni dikmesi için
paha biçilmez araziler verilmesi;
bizzat Cumhurbaﬂkan› Sezer‘in
“Türkiye’nin f›rsatlar ülkesi oldu¤unu belirterek büyük çapl› yat›r›m” ricas›n› iletti¤i Suudi kral›yla
2 milyar dolarl›k yat›r›m anlaﬂmas›
yap›lmas›, Cevahir ‹ﬂ Merkezi’nin
bir Kuveyt grubuna devredilmesi,
‹skenderun ve Mersin limanlar›n›n
AKP bünyesinde ﬂiﬂen ve ABD’nin
Irak iﬂgalindeki taﬂeronlar›ndan Akfen‘e verilmesi... Ve ﬂimdi de akarsular›m›z›n sat›ﬂa ç›kar›lmas›; EMPERYAL‹ST YA⁄MA VE TALAN’›n yak›n geçmiﬂte örne¤i görülmemiﬂ tablosudur.
Dün oldu¤u gibi bugün de emperyalizm ve tekeller vargücüyle
AKP'yi desteklemeye devam ediyorlar. Çünkü; AKP'nin iktidar›nda
kârlar›n› katlayan, kasalar›n› dolduran onlar oldu. AKP, IMF'yi bile ﬂaﬂ›rtacak düzeyde IMF politikalar›n›
pürüzsüz uygulad› ve IMF'nin deste¤ini her zaman arkas›nda gördü.
ABD'nin bölge politikalar›n›n baﬂ
destekçisi oldu ve ABD deste¤i hep
sürdü. AB'nin siyasi, ekonomik
alanda isteklerini yerine getirdi ve
AB deste¤i hiç eksik olmad›. ‹ﬂbirlikçi oligarﬂi son y›llarda hiç olmad›¤› kadar büyük kârlar elde etti ve
bu nedenle de do¤al olarak AKP'nin
siyasi, ekonomik politikalar›n›n hep
yan›nda yerald›.

AKP’nin dini iman›
“iktidar”d›r
Emperyalizme ve iﬂbirlikçi tekellere hizmette kusur etmeyen
AKP’nin ‹slam’a nas›l bir hizmeti
var peki?
AKP siyasi sahneye ç›kt›¤›ndan
bugüne kadar, türban, ﬂeriatç› kadrolaﬂma, imam hatipler konular›nda

Say›: 121

Daha önce demokrasinin kendileri için bir

araç oldu¤unu söylemiﬂti
Erdo¤an.
Do¤ruydu.
Ama sadece
demokrasi
de¤il, din de,
inançlar da,
türban da
hepsi bir
araçt›r onun
için: ‹ktidara
ulaﬂma arac›!

odaklaﬂan bir “ﬂeriatç›l›k” tart›ﬂmas› süre geldi. Türban› iktidar yolunda basamak olarak alabildi¤ine istismar eden AKP’nin bugün türban
gündeminde de¤ildir. O bir araçt›,
bir dönem kullan›lmas› gerekiyordu
ve kullan›ld›. AKP emperyalizmin
icazetinde islam dünyas›n›n liderli¤ine soyunurken, bu yolda her ﬂey
mübaht›r anlay›ﬂ›yla hareket etmekte ve bu anlay›ﬂ›n sonucu islam
inanc›n›n hemen tüm de¤erleri
AKP’nin iktidar h›rs›n›n mezesi olmaktad›r, olmaya da devam edecektir.
Müslüman halklar› katleden
ABD’yle, siyonizmle iﬂbirli¤i müslümanl›¤›n hangi kitab›nda yaz›yor?
AKP, iktidar koltu¤unda kal›p ceplerini doldurmay› sürdürebilmek
için, islam› pazarlamaktad›r. Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi tekellerin
ç›karlar› için çal›ﬂ›yor ve dini bunun
için kullan›yor. AKP iktidar›ndan
sadece Amerika memnundur. ‹srail
memnundur. Avrupa Birli¤i memnundur. Emperyalist tekeller, Sabanc›lar, Koçlar memnundur. ‹slam,
iﬂte böyle emperyalistlere, iﬂbirlikçi
tekellere peﬂkeﬂ çekilmektedir.
AKP’nin “islama” de¤il ama,
kendisiyle ayn› soydan olan, islam›n istismar›n› ve ticaretini yapan
islamc›lara hizmetinin oldu¤u kesindir. Tarikat holdingleri, MÜS‹AD sermayesi, AKP döneminde daha da palazlanm›ﬂ, gericilik iktidardan ald›¤› siyasi ve moral destekle
kendince toplumsal yaﬂam içinde
yeni mevziler ele geçirmeye soyunmuﬂtur. AKP; tarikatlar›, gericili¤i
güçlendirirken kendi iktidar›n› güç-

lendirmiﬂ olmaktad›r; ki onun için
as›l amaç da budur. ‹slamc›l›k ve islamc› örgütlenmeler, AKP’nin iktidar koltu¤una ç›kmas›n› sa¤layan
basamaklard›r ve AKP’nin tüm gerici uygulamalar› da bu basamaklar›
güçlendirmeye, dolay›s›yla iktidar›n› güçlendirmeye yöneliktir.
Baﬂka türlü de olamaz; çünkü
müslüman Ortado¤u halklar›na karﬂ› “Haçl› seferleri” düzenleyen emperyalistlerin önde giden taﬂeronu
olmak için can atan AKP’nin k›blesi art›k Pentagon’dur.
Tayyip Erdo¤an, Cidde’de ‹s l a m O r t a k P a z a r ›’na karﬂ› ç›kmas›n› AKP grubuna anlatabilmek
için, “Nas›l ki AB’nin H›ristiyan kulübü olmas›na karﬂ› ç›k›yorsak, ‹slam dünyas›n›n da din temelli siyasal ve ekonomik örgütlenmelerden
uzak durmas› gerekti¤ini belirtiyoruz” demiﬂti.
Peki ama Avrupa Birli¤i, Erdo¤an böyle dedi diye H›ristiyan kulübü olmaktan vaz m› geçti? Veya
ABD, Fas’tan Endonezya’ya uzanan co¤rafyada 22 ‹slam ülkesinin
haritas›n› de¤iﬂtirmek olarak aç›klad›klar› Büyük Ortado¤u Projesi’ni
bir kenara m› b›rakt›?
Hay›r! Aksine Erdo¤an’a Büyük
Ortado¤u Projesi eﬂbaﬂkan› s›fat›n›
vererek, onu da kendi aralar›na ald›lar!
“H›ristiyan Siyonistler” diye de
bilinen Evangelizm mezhebinin baﬂ›ndaki kiﬂiler, Erdo¤an’›n bu hizmetlerini unutmad›. New York’ta
“Amerikan Musevi Komitesi” taraf›ndan Erdo¤an’a “Cesaret Ödülü”
verildi. Ödül, Amerikan Musevi Komitesi taraf›ndan Erdo¤an ﬂerefine
HSBC Bankas›’nda düzenlenen yemekte takdim edildi.
Tarikat holdingleriyle halk› sömüren, emperyalist tekellerle iﬂbirli¤i içinde ülkemizi soyan, kardeﬂ
müslüman halklar›n katliam›na ortak olan, tüm dünyaya zulmeden
emperyalizmin uﬂa¤› olan bir iktidar›n dini de, iman› da olmaz. Burjuvalar›n, tefeci tüccarlar›n, mazlum
halklar›n kan› üzerine taht kurmaya
çal›ﬂanlar›n müslüman› da olmaz.
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R Ö P O RTA J :
Yozlaﬂmaya K arﬂ› M ücadele ‹ çindeydiler;

Neden Tutukland›lar?
Nas›l De¤erlendiriyorlar?
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
ederken tutsak düﬂen Gazi, Küçükarmutlu ve Ça¤layan mahallelerinden devrimcilerle Umut Dergisi
görüﬂtü.
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklar taraf›ndan yay›nlanan Umut Dergisi
sordu, tutsaklar cevaplad›. Bu
röportajlar›n
bir
bölümünü
Yürüyüﬂ okurlar›na sunuyoruz:

Öncelikle geçmiﬂ olsun. Sa¤l›k
durumun hakk›nda bize biraz bilgi
verir misin? Ameliyat›n nas›l geçti?
H: Geçmiﬂ olsun dileklerinizden
dolay› ben de size teﬂekkür ediyorum. Zira yoldaﬂlar›m›n sundu¤u
moral, tedavimdeki en etkili ilaçt›
diyebilirim.
13 Nisan’da yaraland›m. O günden bugüne do¤ru düzgün bir tedavi uyguland›¤›n› söyleyemem.
Ameliyat genel olarak iyi geçti.
K›r›k ve baﬂka taraflara kaynayan
kemikleri toplam›ﬂlar. ﬁu an iyiyim.
Ufak tefek kimi sorunlar olsa da zarar› olmuyor. Uzun süreli hareketsizlikten dolay› san›r›m kireçlenme
oluﬂmuﬂ. Bunun için ilaç kullan›yor,
egzersizler yapmaya çal›ﬂ›yorum.
Yozlaﬂma nedir? Egemenler
yozlaﬂt›rma politikas›na neden
önem veriyor?
H: Yozlaﬂma: gelenek-göreneklerimizin, kültürümüzün yitirilmesi;
insan› insan yapan de¤erlerin unutulmas›, aklen, vicdanen çürümenin
ta kendisidir. Asl›nda çok klasik bir
cevapt›r. Ve dahas› yozlaﬂma, yoz-
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laﬂt›r›lma olgusundan ba¤›ms›z tart›ﬂ›lamaz, çözülemez.
Yozlaﬂt›rma demek egemenler
demektir. Önem vermelerinin nedeni
de yozlaﬂt›r›lm›ﬂ bir halk›n tam onlar›n istedi¤i gibi, suskun, hiçbir ﬂeye
ses ç›karmayan, kendi sorunlar›na
bile duyars›z, koyun gibi her denileni yapan bir halk y›¤›n› olmas›d›r.
Ama as›l neden devrimcilere kanalize olabilecek bir halk›n önünü kesmektir. ‹ﬂte tam bu yüzden, devrimcilerin daha yo¤un oldu¤u, emekçi
halk›m›z›n oturdu¤u mahallelerde
yozlaﬂt›rma politikalar› daha yo¤un
uygulanmaktad›r. Ve etkili de olmaktad›r.. ‹ﬂte bu etki de yozlaﬂmayla
mücadelenin beylik laflarla olmayaca¤›n›n göstergesidir. Çünkü kimi
zaman söylemlerle yozlaﬂt›rman›n
boyutlar›n› karﬂ›laﬂt›rd›¤›nda çok geride oldu¤umuzu görebiliyoruz. Dolay›s›yla burada yazd›klar›m da bir
yerde, yozlaﬂman›n basit bir tarifi-tan›m› olmad›¤› için yetersiz kal›r.

“Düzen sistemli sald›r›lar›yla
koynumuza kadar girmiﬂtir.”
Burada yozlaﬂman›n boyutlar›na
dair örnekler verir misiniz?
H: Bundan iki y›l önce yine tutsakt›m. Tutsaklar için d›ﬂar›s› hep
muammad›r bilirsiniz.
Ç›kt›k, bir süre sonra kimi ﬂeyler
belirginleﬂmeye baﬂlad›.. Ve ilk gözüme çarpan yozlaﬂma ve yoksulluktu.
Mahallelerde çal›ﬂmaya baﬂlay›nca safl›¤›m›z›n fark›na vard›m.
Dün bizim olan insanlar bugün
düzenin olmuﬂlard›. Belki de bizim
en sevilen yan›m›z batakl›¤›n içine
düﬂen insanlar› ç›kart›p devrimci-

leﬂtirmemizdir. Bu konuda ﬂehitlerimizden ya da kendimizden de bildi¤imiz onlarca örnek vard›r. Ama bugün tam tersi bir durum hakimdir.
Düzen sistemli ve sürekli sald›r›lar›yla koynumuza kadar girmiﬂtir.
Mesela bugün bulundu¤umuz hapishanede bile h›rs›zl›k, gasp vb.
davalardan yatan tan›d›¤›m›z, bildi¤imiz insanlar var. Ve dün bu insanlar yan›m›zdan ayr›lmayan insanlard›..
Bu insanlardan bir tanesini örnek vermek istiyorum. Abisi bizim
davadan hapishaneye birkaç kez giren, annesi-babas› Okmeydan›’nda
bar, pavyon, birahane eylemlerinde
en önde yürüyen insanlard›. En küçük o¤ullar› kimi zaman h›rs›zl›k
yapard› ve ne olursa bize gelirdi bu
insanlar. Y›llar sonra birgün yine
geldiler. Ama bu sefer yard›m istemek için de¤il, o¤lunu sahiplenmek
için gelmiﬂti. Ve çocu¤unun h›rs›zl›k çetesinin baﬂ› oldu¤unu bile bile.
Sonra tam burnumuzun dibine çal›nt› mallardan oluﬂan bir tekel bayisi açt›lar. Ve sonra anlad›k ki, biz
o insanlar›n o¤ullar›n›n önünü keserken asl›nda onlar›n gelirini kesiyorduk. Yani art›k aile de bu iﬂin bir
parças› haline gelmiﬂti. Ve o¤ullar›
onlar›n velinimetiydi... Bundan
sonra kan›ksama, ayn›laﬂma duygular›n› da tart›ﬂ›r olduk. Bu konulara
tekrar dönece¤im.
9-10 yaﬂ›ndaki k›z çocuklar› fuhuﬂ yap›yordu. Çocuklar› kurtarmak için giriﬂim baﬂlatt›¤›m›zda bu
insanlar›n annelerinin, ablalar›n›n
da batakl›¤›n içinde oldu¤unu gördük. Biz olanca safl›¤›m›zla onlara
yeni olanaklar yaratmaya çal›ﬂ›rken, onlar ise sabun köpü¤ü gibi elimizden kay›p al›ﬂt›r›ld›klar› o yaﬂama döndüler.
12-13 yaﬂ›ndaki çocuklar›n Hac›
Hüsrev’den nas›l esrar-hap ald›klar›n› kendi a¤›zlar›ndan dinledik.
Gasp yapt›klar›n›, çald›klar› paralarla Taksim’de, Tarlabaﬂ›n’nda neler yapt›klar›n› anlat›rlard›...
Sanki biraz karamsar bir tablo
çizmiﬂ gibi oldum. Ama öyle de¤il..
Çünkü tüm bunlar bizim bu iﬂi ör-
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susun. Söylenen bu sonuçta.
Elbette bizler bu mücadelenin sonuçlar›n› biliyor,
görüyorduk. Bu mücadele
çerçevesinde son dönemde
tutuklanan arkadaﬂlar da,
pisli¤in hamisinin bu düzen,
bu düzenin kolluk güçleri
oldu¤unu bilir. Yöneldi¤iHalk› yozlaﬂt›rma politiOligarﬂinin polisi, yarg›s› bu mücadeleyi
miz pislik yuvalar›n›n kap›kas› hangi araçlarla, nas›l
sindirmek istediler!
lar›nda nöbet tutan, bizleri
yap›l›yor?
vuran da onlar. Daha ne olk› örgütleme derdin olsun.
H: Araçlar çok belli. Düzen,
sun ki?!
Solun büyük k›sm› bunlar›n hiçelinde bulunan her ﬂeyi yozlaﬂmay›
birini yapamaz arkadaﬂlar. Bu çapa
yayg›nlaﬂt›rmak için seferber ediSon olarak söylemek istediklerisahip de¤iller. Aksine kimi yerlerde
yor... Televizyonu, gazeteleri, interniz neler?
yöneldi¤imiz unsurlar›n alt›ndan kinet vb. çeﬂitli iletiﬂim araçlar› bu
mi sol çevrelerin ç›kt›¤› bile oldu.
H: Son olarak önceki bölümde
iﬂin en yayg›n aya¤›n› oluﬂturuyor..
Ve gördük ki, yozlaﬂma art›k sol’a
“tekrar döneriz” dedi¤im kan›ksaVe bildi¤iniz gibi bu iﬂin baﬂ› 12
sirayet etmiﬂti.
ma olgusuna de¤inmek istiyorum.
Eylül 1980 Cuntas›’na kadar dayaKüçümsemesinin nedeni de asYozlaﬂmaya karﬂ› mücadele yün›yor. Emperyalist yoz kültür o günrütürken halk› da e¤itmek, asl›nda
l›nda böylesi bir mücadeleyi yürüteden bu güne ince ince iﬂlenerek geözünde olan kimi de¤erleri erdemcek gücü olmay›ﬂ›d›r.
tirildi. Daha dibe vurmad› ama devleri tekrar hat›rlat›p su yüzüne ç›rimciler de olmasa dibe vurmas› kakarmak gerekiyor.. Bu de¤erleri
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele teç›n›lmazd›. O gün, bir halk›n kültüunutmas›na neden olan olgular› da
rörize ediliyor. Mücadele edenler
rünü teslim almak, bir halk› kültürel
gösterip ortadan kald›rmak gerekigözalt›na al›n›p tutuklan›yor. Neden
olarak yozlaﬂt›rmak o halk› teslim
yor. Ancak bugün kimi yozlaﬂm›ﬂ
bu kadar rahats›zl›k duyuyorlar?
almakt›r, diye egemenler taraf›ndan
unsurlarla iç içe yaﬂama durumu
düﬂünülen bu olgu bizi bu noktaya
H: 7 Aral›k operasyonlar›n›n idvar. Mesela 3-5 katl› bir bina. Ya da
bir sokakta fuhuﬂ yapan, yapt›ran
getirdi. Hani az önce yoksulluk dedianamelerini hepimiz okuduk.. Ve
insanlar var. Ve o apartman›n, o sogördük ki, bu sorunun cevab› bu üldik ya, tek neden yoksulluk de¤ilka¤›n sakinleri bu duruma ses ç›kenin savc›lar›- hakimleri taraf›ndir. Yoksulluk da nedendir ama bikarm›yor. Bu durum bir kan›ksama
dan
itiraf
ediliyordu.
zim halk›m›z›n kuru so¤ana talim
yarat›yor ya da zamanla kan›ksamaetti¤i zamanlar› da biliriz. Öyleyse
Deniyor ki: “Cebir ve ﬂiddet kuly› getiriyor. ‹ç içe, gözünün içine
oligarﬂi bu iﬂi fazlas›yla ciddiye allanarak Türkiye Cumhuriyeti Anabaka baka ortal›kta pislikler cirit
maktad›r. Handikap›m›z ise bizim
yasas›’n›n öngördü¤ü düzen yerine
at›yor. H›rs›zlar, çeteler, kumarhad›ﬂ›m›zda solun bu iﬂi ciddiye alm›baﬂka bir düzen getirmeye teﬂebbüs
neler vb. vb. hepsi için ayn› örnekyor oluﬂudur. Dolay›s›yla sol da bu
etmek”...
ler geçerli. Ve ayn› kan›ksama, ayn›
bilinen sorunun bir parças› haline
Uyuﬂturucuya, fuhuﬂa, kumarhaduyars›zl›k...
gelmeye baﬂlamaktad›r.
nelere, çetelere karﬂ› mücadelenin
Bu konuyu burada kesmek istianlam› onlar için bu... Öyleyse o
yorum. Asl›nda uzun uzun anlat›ladüzen, bu pislikleri de besleyor. Decak bir konu. ‹ﬂte tam da bu yüzden
“ Tür kiye Cum hur iye ti
¤ilse
neden
böyle
bir
ifade?
Türkiye
kesip, bu konuya dair bir ﬂeyler söyAnayasas›’n›n öngördü¤ü
Cumhuriyeti Anayasas›’n›n öngörlemek isteyen arkadaﬂlara sözü b›dü zen” pi slik dü zeni mi?
dü¤ü düzen” pisliklerin düzeni mi?
rakmak
istiyorum.
Dergimiz
Yozlaﬂmaya karﬂ› yürüttü¤ümüz
UMUT
arac›l›¤›yla
ya
da
mektuplaDüzen kimseye devrimci olun ve
mücadeleye kendini sol olarak gör›m›zla bu sohbete devam edebilibize karﬂ› savaﬂ›n demez. Ne diyor:
riz. Herkese kolay gelsin.
ren kimi çevreler dudak büküyor.
Kumar oynat›n, uyuﬂturucu kullaBuna iliﬂkin neler diyeceksiniz?
n›n, kulland›r›n, fuhuﬂ yap›n, yapt›H: Kedinin ulaﬂamad›¤› ete
Tekrar geçmiﬂ olsun diyor,
r›n, çete kurun, haraç kesin ama keröportaj için teﬂekkür ediyoruz.
mundar demesiyle eﬂ oldu¤unu söysinlikle bunlara karﬂ› mücadele etlerim. Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele,
meyin.. Mücadele edenlerin sonu
H: Bu olana¤› bana sundu¤unuz
emek, ›srar ister. Yo¤un güç ister.
ortada.. Hapisteler, öldüler vb. vb...
için ben teﬂekkür ediyorum. SevgiK›saca devrim iddian olmal› ki, halSiz de öyle olmak istemiyorsan›z
ler, iyi çal›ﬂmalar..
gütlememizin de önemli birer
parçalar› oldular. Ve biz bunca pisli¤in içerisinden onlarca
insan› söküp ald›k, e¤ittik,
devrimcileﬂtirdik. Büyük bedeller öderken çok güzel örnekler de yaratt›k.
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Namussuz olun, onursuz-ahlâks›z olun,
uyuﬂturucu kullan›n, h›rs›zl›k yap›n, çetelere kat›l›n ama düzene muhalif olmay›n.
Ne zaman ve hangi iddia ile
tutukland›n›z?
M: 17 Aral›k 2006 gecesi gözalt›na al›n›p 19 Aral›k 2006 tarihinde
tutukland›m.
Tutuklanma sebebimiz mahallemizdeki yozlaﬂmaya, fuhuﬂa, uyuﬂturucuya ve çetelere karﬂ› oldu¤umuz içindir. Tutuklamalar›n›n as›l
amac› ise bizleri suçlu olarak gösterip tutuklay›p, fuhuﬂu, çeteleri,
uyuﬂturucuyu, yoz kültürü yayarak
meﬂru hale getirmektir.
B: Ayn› tarihte gece yar›s› evimi
basan polisler taraf›ndan gözalt›na
al›nd›m. Gözalt›na al›nma sebebim
yozlaﬂmaya karﬂ› verdi¤imiz mücadeledir. Mahallemizde uyuﬂturucu,
fuhuﬂ ve h›rs›zl›k gün geçtikçe artmaktad›r. Bu duruma sessiz kalmad›¤›m›z için tutukland›m.
‹: 25 Aral›k 2006’da yozlaﬂmaya, uyuﬂturucu, fuhuﬂa, çetelere karﬂ› yürütülen kampanyalara kat›lmak
iddias›yla tutukland›m.
Yozlaﬂman›n boyutlar› hakk›nda
örnekler verir misiniz?
M: Örnek olarak mahallemizi
verebilirim. Gazi Mahallesi’nde
yozlaﬂt›rma faaliyetleri çok daha
yo¤un bir ﬂekilde devam etmektedir. ‹lkö¤retim okullar›na kadar varan uyuﬂturucu sat›ﬂlar› yap›lmaktad›r. Özellikle de k›zlara yönelik kurulan tuzaklarda, uyuﬂturucuyu ilk
önce bedavaya verip ba¤›ml›s› yapt›ktan sonra istedi¤i gibi yönlendirip fuhuﬂ bata¤›na sürüklemektedir.
B: Örne¤in, kahvehanelerin kumarhaneye, içkili yerlerin pavyona
dönüﬂtürülmesi, mahalle ortas›nda
aleni uyuﬂturucu sat›lmas›, sat›c›lar›n say›s›n›n artmas›n› söyleyebiliriz. Yaﬂad›¤›m mahallede bu durum
giderek art›yor. ﬁunu da eklemek istiyorum, bu olanlar polisin himayesi alt›nda.
‹: Armutlu’da polis karakolu ku-
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rulana kadar uyuﬂturucu, h›rs›zl›k
vs. çok düﬂük boyutlardayd›. Yok
denecek kadar azd›. Karakolun kurulmas›ndan sonra bu faaliyetlerdeki art›ﬂlar al›p baﬂ›n› gitti. Mahalle
sakinleri hemen her gün sokakta çetelerin sald›r›lar›na maruz kal›yordu. Mahallede h›rs›zlar›n girmedi¤i
ev-iﬂyeri kalmad›. Mahalle gençlerinin de bar vb. yerlerde fuhuﬂ batakl›¤›na sürüklendi¤i bir gerçektir.
Yozlaﬂmay› yayan kimlerdir?
M: Demin de belirtti¤im gibi
yozlaﬂmay› Gazi, Okmeydan›,
Küçükarmutlu gibi ilerici-muhalif
mahallelerde özellikle yaymaya çal›ﬂ›yorlar. As›l amaç insanlar›n beyinlerini uyuﬂturmak, apolitikleﬂtirmek, de¤erlerini yoketmek, kendine
bile hayr› olmayacak hale getirmektir. Di¤er yanda, iﬂin içinde rant meselesi de vard›r. Bu iﬂler polisin bilgisi dahilinde ve hatta bizzat kendileri taraf›ndan kurulan çeteler arac›l›¤›yla yap›lmaktad›r.
B: Elbetteki yozlaﬂmay› yayanlar sahip ç›k›p savunanlard›r. Amaçlar› bellidir. Bu düzene karﬂ› gelen
halk›n beynini örümcek a¤lar›yla
sarmak ve ceplerine girecek paran›n
hesab›n› yapmakt›r. K›sacas›, sindirilmiﬂ ve beyinleri çürütülmüﬂ bir
halk kitlesi yaratmakt›r.
‹: Yozlaﬂmay› yayan sistemdir.
Ondan pay alan ç›kar gruplar›d›r.
Devletin bütün kurumlar›ndan insanlar›n bu iﬂlerin içinde oldu¤u
alenen ortadad›r. Bunlar her gün boyal› bas›n ve TV’lerde ç›kmaktad›r.
Yozlaﬂmaya karﬂ› komployla tutuklanan sizlere 10 bin y›l gibi bir
ceza isteniyor. Sizce bu neden?
M: Hepimizin bildi¤i gibi yozlaﬂma tamamen sistemle ilgili bir
ﬂeydir. Yozlaﬂmaya karﬂ› ç›kmak da
sisteme karﬂ› ç›kmakt›r. Bu da beraberinde korkular›n› büyütmektedir.

Bunun için devrimciler nezdinde
tüm halka gözda¤› vermek amac›yla böyle adaletsizli¤e, hukuksuzlu¤a baﬂvurulmaktad›r.
B: Bu ceza, halk› sindirmek ve
gözda¤› vermek içindir.
‹: Yap›lan bir komplo sonucu burada sorgusuz sualsiz 9 a y d › r t utukluyuz. Amaç aç›kt›r. Mahallelerdeki onurlu, namuslu insanlar›n
çürümeye ve yozlaﬂma karﬂ› demokratik çal›ﬂmalar›n içinde yer almamalar› için verilen bir gözda¤›d›r. Söylenmek istenen ﬂudur: Namussuz olun, onursuz-ahlaks›z
olun, uyuﬂturucu kullan›n, h›rs›zl›k
yap›n, çetelere kat›l›n ama düzene
muhalif olmay›n. Asl›nda çok komik ve ayn› zamanda da çarp›c› bir
durumdur. Yani onurlu, ahlakl›, namuslu yaﬂamak istiyorsan›z ödeyece¤iniz bedel bellidir. Bizim pay›m›za düﬂen de bu olmuﬂtur.
Son olarak söylemek istedi¤iniz
bir ﬂey var m›?
M: Halk›n, kendileri ve çocuklar›n›n gelece¤i için, ülkemizin gelece¤i için yozlaﬂmaya, uyuﬂturucuya
fuhuﬂa, çetelere karﬂ› ç›kmas› do¤al
ve meﬂrudur. Hiçbir ﬂekilde suç say›lamaz.
B: Onbinlerce y›l ceza da verseler, binlerce yürek bu düﬂünceyle ve
inançla verilen hakl› mücadelenin
yolunda devam edecektir.
‹: Bizler Anadolu’nun yoksul
köylerinden geldik. Binlerce y›ld›r
bütün kültürlerle birarada yaﬂad›k.
ﬁehire geldi¤imizde de bunu sürdürmek istedik. Bunu hazmedemeyenler bu birliktelikleri bozmaya
çal›ﬂt›lar. Halen de u¤raﬂmaktalar.
Bölgemizde bulunan dernek kooperatif ve di¤er yasal kurumlarla
uyuﬂturucu kullan›m›, h›rs›zl›k, çeteleﬂme gibi faaliyetlerin önüne geçilmesiyle ilgili demokratik çal›ﬂmalara kat›lmak demokratik bir
hakt›r. Bu demokratik hakk›m›z›
korumal›y›z. Gençlerimizin, evlatlar›m›z›n gözümüzün önünde eriyip
gitmelerine izin vermemeliyiz. Bu
konularla ilgili yap›lan bütün çal›ﬂmalara kat›lmal›y›z.
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B u K a d a r Kolay Verilemez!
Kad›köy’de yap›lan ve Türkiye
solunun büyük bir k›sm›n›n düzenleyici veya destekleyen olarak kat›ld›¤› 1 Eylül Bar›ﬂ Mitingi, polisin
keyfi ve pervas›z sald›rganl›¤› alt›nda, bitirilemedi.
Polisin sald›rganl›¤› bir yan›yla
bizim için ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Bar›ﬂ
Günü, Kad›nlar Günü, ‹nsan Haklar› Haftas› dinlemez polis; tam tersine, o günlerde özel olarak sald›r›r.
Fakat Kad›köy mitinginde solun
üzerinde as›l durmas› gereken yan,
böyle bir pervas›zl›¤a meydan›n nas›l boﬂ b›rak›ld›¤›d›r.
Demokrasi mücadelesi bir yerde
de devletin kendi koydu¤u yasalara
uymas›n› sa¤lamak, keyfili¤e izin
vermemek, gerekirse bu noktada direnmektir. Yasalardaki hak ve özgürlükler, düzenin bahﬂetti¤i kazan›mlar de¤ildir, bedeller ödenerek

kazan›lm›ﬂ ve yasal güvenceye al›nm›ﬂ hak ve özgürlüklerdir. Miting
yapmak bu haklardand›r. Dahas›,
mitingi, polisin keyfi müdahalelerinden uzak yapmak da kazan›lm›ﬂ
haklardand›r. Bedeller ödenerek kazan›lm›ﬂ hak ve özgürlükler düzenin keyfili¤ine, yasad›ﬂ›l›¤›na terkedilemez, edilmemelidir.
Kad›köy’de iﬂte bu yap›lamam›ﬂt›r.
Mitinge polis suç iﬂlemiﬂtir, yasad›ﬂ› davranm›ﬂt›r; ama ona bu zemini sunan, daha do¤rusu ona bu
cüreti veren de bu keyfili¤e, yasad›ﬂ›l›¤a s e y i rc i k a l m a k olmuﬂtur.
Tertip Komitesi seyirci kalm›ﬂt›r.
Mitinge destek olmak için oraya
toplanan siyasal örgütler, partiler,
demokratik kitle örgütleri bu duruma müdahale etmemiﬂlerdir.
Y›llard›r -mesela kürsüye-sah-

Kad›köy:
BARIﬁ M‹T‹NG‹
YA R I M K A L D I
1 Eylül Dünya Bar›ﬂ Günü nedeniyle 2
Eylül’de Kad›köy’de bir miting yap›ld›.
DTP, ÖDP, ESP, ‹HD, KESK ‹stanbul
ﬁubeler Platformu, EHP, EMEP, SDP taraf›ndan düzenlenen ve çok say›da
demokratik kitle örgütünün de kat›ld›¤› miting, Haydarpaﬂa Numune Hastanesi önünden yap›lan yürüyüﬂle baﬂlad›.
Mitingin yap›laca¤› Kad›köy ‹skele Meydan›’nda tüm “demokrasi ve bar›ﬂ ﬂehitleri” için sayg› duruﬂunda bulunulmas›yla miting baﬂlad›.
Buraya kadar her ﬂey normal say›l›rd›. Bundan sonra sahnede Tertip Komitesi’ni de¤il, mitingdeki konuﬂmac›lar› ya da sanatç›lar› de¤il polisleri görmeye baﬂlad› mitinge kat›lanlar. Mitingin baﬂ›ndan itibaren polis kürsüyü adeta iﬂgal etti. Tertip Komitesi’nin yan›baﬂ›nda miting boyunca "görev" yapt›.
Müdahalelerde bulundu. Slogan at›lmas›n› engelledi. Ses düzenini zaman zaman keserek konuﬂmalara engel oldu. Tüm bunlar› hazmederek miting yap›lmas›na devam eden kitleyi mitingi zaman›ndan önce bitirterek da¤›tt›. Yetmedi “yasad›ﬂ› pankart açt›¤›, slogan att›¤›” iddias›yla mitinge kat›lanlar› rastgele zorla gözalt›na ald›. Yirmiyi aﬂk›n insan› gözalt›na al›rken tüm yasad›ﬂ›l›¤›n›, hukuksuzlu¤unu örtbas edercesine son olarak Tertip Komitesi’nden yedi
kiﬂiyi de gözalt›na ald›.
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yap›labilecek ve yap›lmas› gereken birçok ﬂey
vard›; ancak hiç yap›lmamas› gereken yap›lm›ﬂt›r
Kad›köy’de. Türkiye solunun o nlarca y›ll›k kazan›mlar› çi¤netilmiﬂtir.
neye ç›kmak gibi- polisin yapmak
isteyip de yapamad›¤› ﬂeyler, bu mitingte yap›labilmiﬂtir.
Bir kez daha görüldü ki iyiniyet,
diyalog söylemleri, “aman gerginlik ç›kmas›n” politikalar›, yasad›ﬂ›l›¤›n, keyfili¤in, pervas›zl›¤›n önüne geçmiyor, tersine o keyfili¤i,
pervas›zl›¤› azd›r›yor, büyütüyor.
Miting normal ak›ﬂ›nda devam
ederken Kürtçe türküler söylenmesine tahammül edemeyen polisin,
türkü söyleyen sanatç›ya müdahale
ederek, ses düzenini kapatarak engellemeye çal›ﬂmas›n› mitinge kat›lan kitle hakl› olarak " K a t i l l e r D› ﬂ a r › " diye protesto etti. Ancak kitle
bu slogan› atarken, kürsüden “bar›ﬂ
için, demokrasi için bizim birbirimize iyi niyetle yaklaﬂmam›z gerek,
gerekti¤inde geri çekilmemiz gerek” denilerek güya sa¤duyu ça¤r›s› yap›l›yordu.
Böylesine bir acizli¤i “ricat”a
benzetip teorileﬂtirmeye kalk›ﬂman›n kendisi bir baﬂka acizliktir zaten. Trajikomiktir.
Zaten sonuçta bu trajikomik “geri çekilme” takti¤i, polisi daha da
pervas›zlaﬂt›rmaktan baﬂka bir iﬂe
yaramam›ﬂt›r. Kitleye yasad›ﬂ›l›k
karﬂ›s›nda direnmeyi önermesi gerekenler, geri çekilmeyi önerince,
demokratik bir hakk›n savunulamad›¤› bu sonuç ortaya ç›km›ﬂt›r.
Karﬂ›nda kendi yasas›n› çi¤neyen, kendi milliyetinden, dininden,
kültüründen, mezhebinden olmayana tahammül göstermeyen, onu yokedilmesi gereken düﬂman› olarak
gören faﬂist bir zihniyet var. Sen bu
zihniyete "lütfen" diyerek, "rica
ediyoruz" diyerek sesleniyorsun. Bu
faﬂist zihniyeti protesto edeni susturmaya, yumuﬂatmaya çal›ﬂ›yorsun.
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1980’lerin ortas›ndan itibaren
mitingler, yürüyüﬂler, dernekler için
nice direniﬂ gerçekleﬂtirildi. E¤er
bir yerde müdahalesiz bas›n toplant›s› bile yapabiliyorsak, demokratik
kurumlar›m›zda oturabiliyorsak, bu
say›s›z direniﬂlerin sonucudur.
Bu tarihi bilenler, az çok yaﬂam›ﬂ olanlar, miting alanlar›na polisi
sokmamak için, kürsülerden polisi
uzak tutmak için, yürüyüﬂ güzergahlar›na müdahaleleri engellemek
için, pankartlar›m›z› açabilmek için,
k›saca, bugün yapt›¤›m›z her ﬂeyi
yapabilmek için y›llarca nas›l u¤raﬂ›ld›¤›n›, bu tür durumlarda nas›l tav›rlar geliﬂtirildi¤ini bilirler.
Tertip Komitesi’ndekiler de biliyordu kuﬂkusuz.
Miting alan›n› alelacele “örgütlü” bir ﬂekilde terkeden reformist
partiler, mitinge kat›lan di¤er siyasi
hareketler de biliyordu elbette.
Mitingi yar›m kesmeye kadar
varabilen böyle bir keyfilik, sald›rganl›k karﬂ›s›nda gerekirse çat›ﬂ›l›r,
gerekirse barikat kurulur, gerekirse
oturulurdu. Ama her ne olursa olsun, polisin keyfi davranmas›na izin
verilemezdi. Bu tav›r, böyle bir direniﬂ, gerekirse oradan çekilme ini-

siyatifini koyan DTP’ye ra¤men de
yap›l›r. Mitingin “baﬂ düzenleyicisi” olarak DTP, illa da polisin istedi¤i gibi bir miting yapacaksa, o zaman miting polisin keyfili¤ine yine
meydan vermeden terk edilirdi.
K›sacas› yap›labilecek ve yap›lmas› gereken birçok ﬂey vard›; ancak hiç yap›lmamas› gereken yap›lm›ﬂt›r Kad›köy’de. Türkiye solu n u n o n l a rc a y › l l › k k a z a n › m l a r ›
çi¤netilmiﬂtir.
Mitingte ÖDP’li, DTP’li milletvekilleri de vard›.
Sosyalist milletvekilleri, en
az›ndan demokratlarsa, oradaki demokratik haklar› savunmal›, polisin
keyfili¤inin karﬂ›s›na herkesten önce ç›kmal›yd›lar. Milletvekilli¤ini
demokrasi mücadelesinde bir güç,
bir araç olarak gören bir anlay›ﬂ,
orada gerekirse yerlerde sürüklenme pahas›na, gözalt›na al›nma pahas›na savunurdu haklar›, polisin
cirit atmas›na izin vermezdi. Herhalde “konuyu parlamentoya taﬂ›yacak”lar. Ama bu da oradaki tav›rs›zl›¤›, cüretsizli¤i, teslimiyeti aklamaz ve de¤iﬂtirmez.
Devrimcilik bozulmuﬂtur. Demokratl›k da bozulmuﬂtur. Miting

Yasad›ﬂ› ve Teröristçe Olan
AKP Polisinin Müdahalesidir
Miting süresince yaﬂananlar iﬂte devletin, AKP’nin demokrasisi dedirtecek cinstendi. Tüm bunlara gerekçe neydi peki? Tüm bunlara gerekçe miting alan›nda PKK’y›
simgeleyen bayrak ve flamalar›n aç›lmas›, Öcalan’›n posterlerinin aç›lmas› ve sloganlar at›lmas›yd›. Bunlar polise
göre yasad›ﬂ›yd› ve an›nda müdahale gerekçesiydi.
As›l yasad›ﬂ›l›k izin al›narak yap›lan bu bar›ﬂç›l, yasal
eylemin her türlü keyfilikle engellenmesiydi. As›l yasad›ﬂ›l›k buradayd› çünkü izin al›narak yap›lan böylesi kitlesel gösterilerde Tertip Komitesi vard›r. E¤er yasad›ﬂ› yap›lan bir ﬂey varsa polis mitingin bitmesini bekler. Öncelikle yap›lanlardan Tertip Komitesi’ni sorumlu tutar, gerekli hukuki iﬂlemi baﬂlat›r. Bu devletin kendi yasas›nda
vard›r. Ancak yasad›ﬂ› gösteri oluyor diyerek her türlü
keyfili¤i, sald›rganl›¤› meﬂru görenler kendi yasalar›n›
çi¤nemekten geri durmuyorlar.
Burjuva medya polisin tutumunu, mitingi engellemesini övüyordu. "PKK bayraklar› mitingi erken bitirdi, konseri iptal ettirdi" çarp›tmalar›yla polisin müdahalesini meﬂ-
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alan›ndaki tav›rlar bunun bir yans›mas›d›r. Bu kadar korku niye? Bu
kadar kayg› niye?.. Milletvekili
olup, kendi meﬂru, yasal konum ve
s›fatlar›n› bile kullanamayanlar, savunamayanlar, halk›n ç›karlar›n›
nas›l savunacak?
Bar›ﬂ için toplanm›ﬂs›n, faﬂist
zihniyete bar›ﬂ ça¤r›s› yap›yorsun.
Bu zihniyetten demokrasi bekliyorsun. Dahas› bedeller u¤runa elde
edilen kazan›mlar›n çi¤nenmesine,
yokedilmesine tepkisiz, tav›rs›z kal›yorsun. Ne ad›na; bar›ﬂ ad›na, sa¤duyu ad›na. Buyuran sa¤duyu iﬂte.
Bu anlay›ﬂ size miting de yapt›rmaz. Bu anlay›ﬂ size kendi kürsünüzden konuﬂma hakk› da tan›maz.
Bu anlay›ﬂ size meclis kürsüsünde
de böyle yapar, geçmiﬂte de yapm›ﬂt›...
Türkiye solu, demokratik mücadelenin nas›l sürdürülebildi¤ini büyük bedellerle ö¤renmiﬂtir. Kazand›klar›n› büyük bedellerle kazanm›ﬂt›r. K›sacas›, Kad›köy mitinginde ortaya ç›kan tabloyu tüm sol iyi
de¤erlendirmeli, benzer bir duruma
bir daha f›rsat vermemek için, bu tav›rs›zl›¤›n, direniﬂsizli¤in muhasebesini yapmal›d›r.

rulaﬂt›r›yordu.
Yasaym›ﬂ, hukukmuﬂ burjuva
medya için de
önemi yoktu. Ne
de olsa onlar ayn› zihniyete sahiptiler.
Bu devletin
polisini de, bu
düzenin demokrasisini de bilenler aç›s›ndan
ﬂaﬂ›racak bir durum yoktur burada. Kendi yasalar›n› çi¤nerler rahatl›kla. Bar›ﬂç›l yasal bir gösteriye azg›nca sald›r›rlar. Keyfilikte s›n›r tan›mazlar. Faﬂizmin demokrasi
hukuk anlay›ﬂ›d›r bunlar.
Burjuva medyan›n polisin yapt›¤› keyfili¤i, yasad›ﬂ›l›¤› övmesinin özünde yatan da polisin yasad›ﬂ› davran›ﬂ›n›n özünde yatan da kendinden olmayana tahammülsüzlük, haz›ms›zl›kt›r. Bunun için katlederler kad›n, çocuk,
yaﬂl› demeden. Bunun için kitlesel refleks diyerek linçlerin önünü açarlar. AKP “demokratl›¤›” budur.

9 Eylül 2007

‹ﬁB‹RL‹KÇ‹LER‹N,
E M P E RYA L ‹ Z M
DESTEKÇ‹LER‹N‹N BARIﬁ
SÖYLEM‹ SAM‹M‹YETS‹ZD‹R!
1 Eylül Dünya Bar›ﬂ Günü vesilesiyle islamc›s›ndan ulusalc›s›na
çeﬂitli kesimler ve baﬂbakan›ndan
Genelkurmay Baﬂkan›’na kadar da
oligarﬂinin sözcüleri aç›klamalarda
bulundular, demeçler verdiler. Hepsinin ortak noktas› samimiyetsizlikti. “Bar›ﬂ yanl›s›, ﬂiddet karﬂ›t›”
ifadelerle kimi uzlaﬂmac›l›¤›n› ve
teslimiyetçili¤ini, kimi iﬂbirlikçiliklerini, faﬂist zihniyetlerini gizlemeye çal›ﬂt›lar.
“Ulusalc›”, “Kemalist” geçinenler, ak›llar›n› islamc›larla bozanlar
“ cumhuriyet yoksa bar›ﬂ da yok”
dediler. Bir baﬂkas› dünyada akan
her damla kandan emperyalistleri
sorumlu tutmadan, dünyam›z› kana
bulayan›n emperyalistler oldu¤unu
görmezden gelerek, emperyalistleri
de¤il özgürlükleri, ba¤›ms›zl›klar›,
kurtuluﬂlar› için mücadele edenleri
terörist diye niteleyip bar›ﬂ› tehdit
edenin terörizm oldu¤unu aç›klad›.
Ve çokca, her vesilede söylendi¤i gibi “ Yurtta Sulh Cihanda Sulh”
ilkesine s›k› s›k›ya ba¤l› olduklar›n›
vurgulad› düzenin savunucular›.
Türkiye'nin bölge istikrar› aç›s›ndan
öneminden, komﬂular›na karﬂ› nas›l
dostça, bar›ﬂç›l emeller taﬂ›d›¤›ndan, komﬂular›n›n varl›¤›na, toprak
bütünlü¤üne sayg›dan dem vurdular
ikiyüzlüce.

Bar›ﬂ ve Huzur ‹ s t e r l e r;
Kendileri ‹çin!
Herkesin bar›ﬂ anlay›ﬂ›, bar›ﬂtan
ne anlad›¤› farkl›d›r. Oligarﬂinin
sözcüleri ne zaman bar›ﬂtan sözedilse hamasi nutuklara giriﬂirler. Söylediklerinin gerçekle uzaktan yak›ndan ilgisi yoktur. Samimiyetsizdirler, ikiyüzlüdürler. Gerçekleri çarp›t›rlar. Bar›ﬂ ve huzur dedikleri sömürülerinin, sömürü düzenlerinin
istikrar ve huzurudur. Sömürü dü-
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zenlerine karﬂ› gelinmemesi, zulme
karﬂ› direnilmemesidir. Devletin
bask› ve ﬂiddetine karﬂ› halklar›n
kendi meﬂru ﬂiddetini kullanmamas›, yani boyun e¤mesidir “bar›ﬂ ve
huzur.”
Komﬂular›na karﬂ› bar›ﬂç›l emeller taﬂ›d›klar›ndan, toprak bütünlü¤üne sayg›dan sözedenler, s›n›rötesi
operasyon ç›¤l›klar› atarlar, katliamlar› politika malzemesi yaparlar.
Emperyalistlerin Ortado¤u halklar›n› katletmesine koﬂulsuz, gönüllü
destek olurlar. Tezkereler bunun
için ç›kar›l›r. Üslere bunun için izin
verilir. Limanlar, havaalanlar› bunun için hizmete sunulur.
Emperyalist ç›karlar için Kore’ye asker gönderenler, bununla
övünenler o günden bugüne devam
ettiler bu yolda. Emperyalist efendilerinin ard›ndan Somali'ye, Yugoslavya'ya, Afganistan'a, Lübnan'a asker gönderdiler. Aç›klamalar›na göre, “Milli menfaatler için”di tüm
bunlar; ve ayn› zamanda ABD’’nin
papa¤anl›¤›n› yaparak diyorlard› ki,
bu asker göndermeler, “dünya bar› ﬂ›n› sa¤lamak” gibi ulvi bir amaç
içindir!
Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin ç›karlar› için ülkeleri bölmek,
parçalamak, iﬂgal ve ilhak etmek,
halklar› katletmek meﬂruydu, do¤ald›. Bunu da “dünya bar›ﬂ›” diye
savunurlar rahatl›kla. Onlar›n bar›ﬂ›
buydu iﬂte.
Devrimciler her konuda oldu¤u
gibi bu konuda da soruna s›n›fsal
aç›dan bakarlar. Hangi bar›ﬂ? Kimle
bar›ﬂ? diye sorarlar öncelikle. Devrimcilerin bar›ﬂtan anlad›¤› halklar›n kardeﬂli¤idir. Dünya halklar›n›n
eﬂit, özgür, kardeﬂçe birarada yaﬂamas›d›r. Zenginle yoksul, patronla
emekçi, emperyalizmle ezilen
h a l k l a r aras›nda bir bar›ﬂ olmaya-

ca¤›n›, sömürünün, zulmün,
adaletsizli¤in temsilcileriyle
bar›ﬂ olamayaca¤›n›, olmayaca¤›n› söylerler.
Bar›ﬂtan anlaﬂ›lan en genelde ve soyut olarak dünyada
savaﬂlar›n olmamas›, silahlar›n olmamas›ysa e¤er, bunun
da tek yolu vard›r; savaﬂlar›n,
silahlanman›n tek sorumlusu olan
emperyalizmin yeryüzünden silinmesidir. Dolay›s›yla, bar›ﬂ için mücadele denildi¤inde, emperyalizme
karﬂ› mücadeledir aslolan.

ABD'nin Müttefiki
O l a n l a r “Yu r t t a B a r › ﬂ
Dünyada Bar›ﬂ”›
Savunamazlar
Bölgesel savaﬂlar art›yor. Halklar birbirine k›rd›r›l›yor. Etnik, mezhepsel, ulusal farkl›l›klar öne ç›kar›larak çat›ﬂmalar körükleniyor. Yeni silahlar üretiliyor. Üretilenler
h›zla pazarlan›yor. Halklar›n iradesi
çi¤nenip yok say›larak Yugoslavya’da, Afganistan’da, Irak’ta oldu¤u gibi ülkeler iﬂgal ediliyor, yönetimleri de¤iﬂtiriliyor. Kim yap›yor
tüm bunlar›? Baﬂ›n› ABD ve AB'nin
çekti¤i emperyalistler yap›yor.
Dünya üzerinde sorumluluklar›n›n olmad›¤› hiçbir ﬂey yoktur.
Akan kan›m›zdan, vahﬂetten, açl›ktan, dünyan›n felakete sürüklenmesinden birinci dereceden sorumludurlar. En büyük ve gerçek terörist
emperyalistlerdir. Ancak pek çok
kavramda, olguda oldu¤u gibi burada da çarp›tma vard›r, yalan vard›r.
Emperyalist efendi Bush, Irak
halk›na bomba ya¤d›r›rlarken Irak'a
huzuru, demokrasiyi götürdü¤ünü
söylüyordu. Irak halk›n› zalim bir
diktatörden kurtard›¤›n› iddia ediyordu... Avrupal› emperyalistler, sömürgeci emellerini, bunun için yapt›klar› katliamlar›; uygarl›k, medeniyet götürdükleri yalan› ve pervas›zl›¤›yla aç›kl›yorlard›.
Bunlar gözümüzün içine baka
baka hemen hergün tekrarlanan
yalanlard›r.
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Bar›ﬂ da, huzur da, uygarl›k ve
ça¤daﬂl›k da, terör de onlar›n sömürücü, vahﬂi, kanl› yüzlerini gizlemek için kulland›klar› kavramlard›r.
Gerçek böylesine ç›plakken; emperyalistlerin, iﬂbirlikçilerinin bar›ﬂ
söylemi son derece samimiyetsizken, bunu görmezden gelip “ Yurtta
Sulh Dünyada Sulh” demek, bu samimiyetsizli¤e, ikiyüzlülü¤e ortak
olmakt›r.
Oligarﬂinin sözcüleri bar›ﬂ› kendi iﬂbirlikçiliklerini, faﬂist yüzlerini
gizlemek için kullan›yorlar. Peki
kendilerini ulusalc›, Atatürkçü diye
niteleyenler söylediklerini nereye
oturtuyorlar? Onlar›n dilinde Atatürk'ün bu sözünün anlam› nedir, ne
olmal›d›r?
Genelkurmay mesela; Somali’den Afganistan’a emperyalizm
ad›na iﬂgalci olarak görev al›rken,
nas›l söyleyebilir bu sözü? Veya
AKP’liler; ABD’nin taﬂeronlu¤unu
yaparken “ Yurtta Sulh Dünyada
Sulh” dan söz edebilirler mi?
Söylemde en keskin ulusalc›lar,
Kemalistler emperyalizmden, siyonist ‹srail'den sözetmekte, emperyalizmin ve siyonizmin dünyay›, ortado¤uyu kana bulad›¤›n›, bar›ﬂ› tehdit
etti¤ini söylemektedir. Ancak ayn›
ulusalc› ve Kemalist geçinenler,
ABD'yi dost ve müttefik, dahas›
s t r a t e j i k o r t a k gören bu düzene
karﬂ› mücadele etmez. ‹ﬂbirlikçilik
AKP'ye özgü bir durummuﬂ gibi,
AKP'nin politikalar›n› eleﬂtirirken
50-60 y›ll›k emperyalizm iﬂbirlikçisi
politikalar›, Genelkurmay’› görmezden gelir. Emperyalizmin, siyonist
‹srail’in vahﬂetinden sözederken iﬂbirlikçi orduyu, emperyalizmin ülkemizdeki güvencesi, emperyalist
ç›karlar›n koruyucusu Genelkurmay’› “ gözbebe¤i” olarak görür.
Bu kesimlerin bar›ﬂ söylemi de,
Kemalistli¤i de bu noktada boﬂa
düﬂmekte, ayaklar› havada kalmaktad›r. Bu söylemde samimi olanlar
ABD'yi stratejik müttefik gören iﬂbirlikçi iktidara, orduya karﬂ› olmak
durumundad›r. Tersi, bunu yapmayanlar yurtta bar›ﬂtan, dünyada bar›ﬂtan sözedemezler. Bu noktada
Kemalist de olamazlar.
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‘Bar›ﬂ Meclisi’ Kuruldu
“TÜRK‹YE Bar›ﬂ›n› Ar›yor”
Konferans› ça¤r›c›lar›n›n oluﬂturdu¤u “Türkiye Bar›ﬂ Meclisi” 1
Eylül’de ilk toplant›s›n› gerçekleﬂtirdi.
Ankara’da ‹nﬂaat Mühendisleri
Odas›'nda yap›lan toplant›ya yaklaﬂ›k 500 kiﬂi kat›l›rken, Meclis 375
kiﬂinin kat›l›m›yla oluﬂturuldu.
Toplant›ya çok say›da ayd›n,
demokratik kitle örgütlerinin yöneticileri, ÖDP, DTP, EMEP, DS‹P
üye ve yöneticileri, M‹T Eski
Müsteﬂar› Cevat Öneﬂ ve akademisyenler kat›ld›.
Toplant›, TH‹V Genel Baﬂkan›
Yavuz Önen taraf›ndan “Bar›ﬂ›
koruyaca¤›z, savunaca¤›z ve tüm
engellemelere ra¤men, bar›ﬂ düﬂüncesini ve kültürünü geliﬂtirece¤iz” sözleriyle aç›ld›.
Hrant Dink ve Orhan Do¤an
an›s›na sinevizyon gösterimiyle
baﬂlayan toplant›da, “Türkiye Bar›ﬂ Meclisi Kuruluﬂ Bildirgesi ve
Program›” kabul edilip aç›kland›.

B a r › ﬂ
Meclisi, bir yerde devam› oldu¤u
“TÜRK‹YE Bar›ﬂ›n› Ar›yor Konferans›” gibi, bar›ﬂ ve ateﬂkes çizgisinde bir siyasal tutum alm›ﬂ, bunun d›ﬂ›ndaki bir görüﬂ sözkonusu toplant›lara yans›mam›ﬂ, gündeme gelmemiﬂtir. “Türkiye Bar›ﬂ Meclisi program›n›n giriﬂinde
de zaten ﬂöyle denilmektedir:
“Silahl› çat›ﬂmalar›n durdurulmas› ve Kürt sorununun bar›ﬂç›l
çözümü baﬂta olmak üzere Türkiye'de herkes için demokrasinin,
insan haklar›n›n, özgürlüklerin ve
sosyal adaletin tesisi bar›ﬂ çal›ﬂmalar›n›n temel hedefidir.”
Ne yaz›k ki, burada geçen demokrasi, özgürlükler, sosyal adalet, bir temenni olman›n ötesine
geçemez. Çünkü bu meclisin temel politikas› “çat›ﬂmalar›n durdurulmas›”d›r, bu ise bir uzlaﬂma
çizgisidir. Oligarﬂinin yönetti¤i
emperyalizme ba¤›ml› bir ülkede
ise demokrasiye, sosyal adalete
uzlaﬂarak ulaﬂ›lamaz.

“Katliamc›larla Bar›ﬂ Olmaz!”
Adana’da 1 Eylül Dünya Bar›ﬂ günü nedeniyle
Haklar ve Özgürlükler Cephesi taraf›ndan bas›n aç›klamas› yap›ld›.
‹nönü Park›’nda biraraya gelen HÖC’lüler “Ba¤›ms›zl›¤›n ve Adaletin Olmad›¤› Bir Ülkede Hangi Bar›ﬂ?” yaz›l› pankart açt›. S›k s›k “Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye!”, “Katil ABD Ortado¤u’dan Defol!”,
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›. Aç›klamay› Mehmet B›ld›rc›n okudu. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine engel olmak isteyen emperyalistlerle ve iﬂbirlikçileri ile hiçbir zaman bar›ﬂmayacaklar›n› ifade eden
B›ld›rc›n’›n aç›klamas› yine sloganlarla sona erdi.

Ba r › ﬂ ‹ ç i n ‹ n s a n Z i n c i r i
1 Eylül Tertip Komitesi 1 Eylül günü Taksim Tünel’den Galatsaray Lisesi’ne “Bar›ﬂ ‹çin ‹nsan Zinciri” oluﬂturdular. Ard›ndan yürüyüﬂ baﬂlad›. Yürüyüﬂ boyunca polisin sürekli müdahalesi dikkat çekti.

K a d › n l a r Savaﬂ ‹stemiyor
1 Eylül günü bir baﬂka eylem Taksim Tramvay Dura¤›’nda Bar›ﬂ ‹çin Kad›n ‹nisiyatifi taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. “ﬁiddetinizle Bar›ﬂmayaca¤›z Em Bi
ﬁiddeta WeraHev Nayen Hzorutyan-Hed Bidi-Çhaﬂd›vink” pankart› aç›lan
eylemde kad›nlar Galatasaray Lisesi’ne yürümek istedi. Fakat yürümelerine
izin verilmedi. Kad›nlar bu tutumu protesto etmek için beﬂ dakikal›k oturma
eylemi yapt›.

9 Eylül 2007

Merhaba sevgili okurlar›m›z. Savaﬂ ve bar›ﬂ konusunda,
iki cepheden kaynaklanan çarp›tmalar ve ideolojik bulan›kl›k,
bu kavramlar› tarihsel ve bilimsel anlamlar›ndan alabildi¤ine
uzaklaﬂt›rm›ﬂt›r. Çarp›tma ve
bulan›kl›¤›n bir kayna¤› burjuvazidir; di¤er kaynak ise, küçük
burjuvazi ve onun reformizmidir. Savaﬂ-bar›ﬂ konusundaki burjuva, küçük-burjuva yaklaﬂ›mlara
geçti¤imiz hafta
içinde bolca tan›k
olduk. Gerek 1 Eylül Dünya Bar›ﬂ
Günü vesilesiyle
yap›lan aç›klamalarda, gerekse de
özellikle
Bar›ﬂ
Meclisi toplant›s›nda bu konudaki
bildik teoriler, yaklaﬂ›mlar ve söylemler tekrar edildi. Bu çerçevede
konuyu biz de “hayat›n içindeki
teori”nin gündemine ald›k. Evet ne
diyorlar, birkaç örnek aktararak
baﬂlayal›m.
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Konu: Savaﬂ ve Bar›ﬂ
-1-

ﬂ›n tart›ﬂmas›, nas›l bir dünyada
yaﬂad›¤›m›zdan ba¤›ms›z olarak
ele al›namaz.
Bundan kopar›ld›¤›nda ortaya
ya ucube teoriler ç›kacakt›r, ya da
burjuvazinin tan›m›. Bunu demiﬂken bir örnek daha ekleyeyim.
Bar›ﬂ Meclisi aç›klamalar›ndan
bir cümle daha:

“Kürt sorunu ‘ﬂiddet ve terörizm
sorunu’ olarak adland›r›lmamal›d›r.
Çünkü Kürt olan
yurttaﬂlar›m›z›n
ezici ço¤unlu¤u
ﬂiddetten tamamen uzakt›r. Dolay›s›yla, sorunun kapsam› ve
taraflar› sadece
silah taﬂ›yan güçler de¤ildir. ”
Cümlenin birinci bölümü do¤ru;
dedi¤i gibi, “Kürt sorunu ‘ﬂiddet ve
terörizm sorunu’ o l a r a k a d l a n d › r › l mamal›d›r.” Ama niye böyle adland›r›lamayaca¤›na iliﬂkin gerekçeye
bak›n; çünkü “Kürt yurttaﬂlar›m›z›n
ezici ço¤unlu¤u ﬂiddetten tamamen
uzakt›r.”
Yani Kürt halk›n›n ezici ço¤unlu¤u ﬂiddetten uzak olmasayd›, o zaman Kürt sorunu “ﬂiddet ve terör i z m s o r u n u ” olarak adland›r›labilir, öyle mi? Evet, öyle diyor. Mesela ezici ço¤unlu¤u ﬂiddetten yana
olan Vietnam halk›n›n ABD’ye karﬂ› savaﬂ› da “ﬂiddet ve terörizm sor u n u ”ydu öyle mi? Evet, o zaman
ABD de öyle diyordu. Ama dünyan›n demokrat, ilerici hiçbir gücünü
bu ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›n›n terörizm oldu¤una ikna edemiyordu.
Bence günümüzün en önemli ve
olumsuz fark› bu. Halklar›n ulusal
ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›n› “ﬂiddet ve terörizm sorunu” olarak adland›ranlar›n içinde ne yaz›k ki kendini ilerici, sol, demokrat, hatta sosyalist olarak görenler de var.

Savaﬂs›z, silahs›z politika
yap›lacak bir dünya yok!

Özlem : Karakteristik bir cümleyle baﬂlayay›m. Bir ‹HD’liye ait:
“ﬁimdi herkesin bar›ﬂ ve demokrasi
için katk› sunma zaman›d›r. ﬁimdi
ﬂiddet ortam›n›n kald›r›lmas›, politik amaçlar için silah›n araç olmaktan ç›kar›lmas› zaman›d›r.”
‹lk baﬂta kendi içinde bir bütünlü¤ü, iddias› olan bir söz gibi. Tumturakl› ama o ölçüde de asl›nda içi
boﬂ.
ﬁimdi bu sözlere karﬂ› ﬂunu soral›m. Silah›n, politik amaçlar için
araç olmas›, hangi tarihsel, sosyal
ve siyasal nedenlerin sonucuydu?
Ve ﬂimdi bu tarihsel, sosyal ve siyasal nedenlerde bir de¤iﬂiklik mi olmuﬂtur ki, silah›n politik amaçlar
için araç olmaktan ç›kar›lmas›ndan
sözediliyor? Dünya m› demokratikleﬂti, burjuvazi mi iktidar›n› bask›yla, silahla, ﬂiddetle savunmaktan
vazgeçti? Hangisi?
Asl›nda biraz önce de dedi¤im
gibi, bar›ﬂ konusundaki teorilerin,
tezlerin ço¤u, ilk bak›ﬂta mant›kl›
gibidir, tumturakl›d›r ama ötesi
yoktur. ‹ﬂte size bir örnek daha. Bu
Say›: 121

sözlerin sahibi de bir Kürt milliyetçisi:

"... ak›lc› düﬂünen tüm toplumlar, sorunlar›n art›k ﬂiddetle de¤il,
insani yollarla çözülmesinden yana.
‹nsanlar en az›ndan geride kalanlar›n yaﬂam›n› yitirmesini istemiyorlar."
Kim bu “ak›lc› düﬂünen tüm toplumlar”? Peki savaﬂmak durumundaki toplumlar ak›lc› de¤il mi? Ondan m› savaﬂ içindeler... Herhalde
bu “ak›lc›” toplumlar, burjuva demokrasisinin oldu¤u Avrupa, Amerika toplumlar› olsa gerek. Ama
“ﬂiddet”i tüm dünyaya dayatanlar›n
baﬂ›nda bu ülkeler geliyor... K›sacas›, bunlar bilimsel olmayan tan›m
ve tespitlerdir. Toplumlar›n ak›ll›l›¤› ve ak›ls›zl›¤› meselesiyle izah
edilemez ﬂiddet konusu.
Benzeri al›nt›lar çok; son olarak
Bar›ﬂ Meclisi program tasla¤›ndan
bir kaç cümle aktaray›m: “Bar›ﬂ›
programlamak, silahlar›n susmas›n› ve ﬂiddetin son bulmas›n›, vicdanen ve ahlaken istemekten öte, etkili
bir eylem plan› haline getirmek demektir. ”
Görülüyor ki burada silahlar›n
susmas›, ﬂiddetin son bulmas›, salt
“taktik” bir sorun, salt kiﬂilerin
gruplar›n tercihlerine ba¤l› bir sorun
olarak ele al›nmaktad›r. Tarihsel, siyasal anlam› yoktur. Sonuç olarak
ﬂunu belirteyim ki, savaﬂ›n ve bar›-

K e m a l : Özlem’in iﬂaret etti¤i
bu olgu, asl›nda bugün dünya solunun en zay›f yanlar›ndan birini oluﬂturuyor. Emperyalizmin, burjuvazinin terörizm, ﬂiddet üzerine karﬂ›devrimci propagandalar›n› blok ha-
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linde püskürtemiyoruz. Tam tersine,
bu propagandayla ayn› söylemi kullanan baz› sol kesimler, deyim yerindeyse, solu içten vuruyor.
Emperyalizmin “bar›ﬂ”› bir politika olarak gündeme getirmesi,
1980’li y›llardad›r. ‘90’larda bu politika iyice h›z kazand›, adeta bir dayatmaya dönüﬂtü ve burjuvazi de
“bar›ﬂ havarili¤ine” soyundu. Ve ne
yaz›k ki, emperyalizmin bar›ﬂ havarili¤ine en büyük destek de, sosyalist sistemin y›k›nt›lar› alt›nda sars›lan, halklara, devrime, sosyalizme
inanc›n› kaybeden, en önemlisi emperyalizme faﬂizme karﬂ› savaﬂma
iradesini gösteremeyen komünist
partilerden, ulusal kurtuluﬂ hareketlerinden, küçük burjuva önderli¤e
sahip gerilla hareketlerinden ve reformistlerden geldi.
“Bar›ﬂ” meselesi, bu anlamda
denilebilir ki, burjuvazinin, emperyalizmin, “sol”dan en büyük deste¤i ald›¤› bir konudur.
Bar›ﬂ politikas›n› savunan hemen tüm güçler, s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›n› kaybetmiﬂtir. Çünkü “s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›” kaybedilmeden, her türlü
ﬂiddete, her türlü savaﬂa, silaha karﬂ› ç›kmak mümkün de¤ildir.

Özle m : Dedi¤iniz gibi, bu çarp›kl›kta, bu tür sapmalarda esas s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›n›n kaybolmas›d›r.
PKK gibi baz› hareketlerin hem silahl› olmas›, silahl› eyleme devam
etmesi, hem de zoru, ﬂiddeti mahkum edip bar›ﬂ politikalar›na angaje
olmas›n›n aç›klamas› da bu bak›ﬂ
aç›s›n›n kaybedilmiﬂ olmas›d›r san›r›m.
Ki bu ideolojik pratik bulan›kl›k
sonucu, bu süreç sonunda " s i l a h l ›
reformizm" olarak adland›r›labilecek hareketler ç›kt› ortaya. Bu tür
hareketlerin temel sorunu, emperyalizmin yeni dünya düzeninin politik etkisi alt›na girmeleridir. Hiçbir
örgütün, hiçbir devletin bu emperyalist düzen d›ﬂ›nda yaﬂayamayaca¤› politik tespitinden hareket edenler, bunun do¤al sonucu olarak emperyalizmle ve iﬂbirlikçileriyle bar›ﬂ, uzlaﬂma arayaﬂ›na girmiﬂlerdir.
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Onlar›, kendilerinin de yok olmas›,
tasfiye olmas› anlam›na gelen bu
politikaya yönelten anlay›ﬂ›n temelinde, emperyalizmin gücünü kadri
mutlak olarak de¤erlendirmek yatmaktad›r. Emperyalizme ra¤men
hiçbir ﬂey yap›lamaz noktas›na var›ld›¤›nda, geriye uzlaﬂmaktan, teslim olmaktan baﬂka bir ﬂey kalmaz.
Özellikle zay›f Marksist-Leninist temellere sahip, sosyalistlikleri,
sosyalist sistemin baﬂar›lar› temelinde bir sempatisiyle s›n›rl› olan
örgütler, sistemin y›k›lmas›yla,
Marksizm-Leninizm'i sorgulamaya
baﬂlam›ﬂ, yaslan›lacak bir gücün ortadan yokoldu¤u koﬂullarda baﬂka
yaslanacak güçler aray›ﬂ›na girmiﬂlerdir. Emperyalizmin "bar›ﬂ", "demokrasi", "insan haklar›" söylemlerine dört elle sar›l›nmas› da iﬂte bu
dönemde gündeme geldi. Kendi gücüne güvenmeyenler, baﬂka güce
yaslanacak, kendi ideolojisine inanc› kalmayanlar, baﬂka ideolojinin
etkisi alt›na gireceklerdi...

Mazl um : Nitekim de öyle oldu
de¤il mi. ﬁiddet ve savaﬂ üzerine yukar›da aktar›lanlara benzer tüm politika ve söylemler, tarih sahnesinde
oligarﬂi ve emperyalizmi hakl› göstermeye yaramakta, halklar›n meﬂru
ve hakl› savaﬂlar›n›n r eddi anlam›na
gelmektedir. S›n›f savaﬂlar›n›n art›k
devrinin geçti¤inin, zor’un ömrünü
doldurdu¤unun teorileﬂtirildi¤i yerde, ezilen s›n›f ve halklar›n mücadelesinin meﬂrulu¤u tart›ﬂma konusu
yap›l›yor demektir. Bar›ﬂ politikas›nda bu tart›ﬂma vard›r.

ﬁiddet ve savaﬂ
üzerine benzer
tüm politika ve
söylemler, tarih
sahnesinde oligarﬂi ve emperyalizmi hakl› göstermeye yaramakta,
halklar›n meﬂru ve hakl›
savaﬂlar›n›n reddi anlam›na gelmektedir. Bar›ﬂ politikas›nda bu tart›ﬂma vard›r.
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O zaman savaﬂ ve bar›ﬂ meselesini biraz daha temelinden ortaya
koymam›z gerek.
Yeryüzünde emekçilerin eme¤ine elkonulmas› sürdü¤ü, tüm halklar› ve ülkeleri sömürgeleﬂtiren emperyalist güçler varoldu¤u müddetçe s a v a ﬂ l a r d u r m a z . Bu savaﬂlar,
emperyalistler aras› savaﬂ biçiminde, iç savaﬂ biçiminde veya ulusal
kurtuluﬂ savaﬂlar› biçiminde olabilir. Çünkü savaﬂlar nedensiz de¤ildir. Savaﬂlar›n varl›k sebebi subjektif tercihler de¤il, nesnel nedenlerdir. Savaﬂlar s›n›flar aras› bir siyasal
mücadele biçimidir. Bu savaﬂ, ideolojik planda yürüdü¤ü gibi, politik
olarak silahs›z biçimlerde sürdü¤ü
gibi, askeri planda silahlarla da yürütülen bir savaﬂt›r. S›n›flar var oldukça savaﬂlar da var olacakt›r.
Biliyoruz ki, tarihte hiçbir savaﬂ
“durup dururken” ç›kmad›. Savaﬂlar, çeﬂitli toplumsal kesimlerin,
ulusal topluluklar›n ç›kar çat›ﬂmalar›n›n en üst boyutta uzlaﬂmazl›k kazand›¤› noktalarda ç›kar. De¤ilse,
burjuva ideologlar›n›n ve tarihçilerinin ileri sürdü¤ü gibi, ﬂu veya bu
kiﬂinin provakasyonuyla, teröristli¤iyle, delili¤iyle, ihtiraslar›yla ç›kmaz.
‹nsanl›k biny›llard›r savaﬂ›yor.
Evet insanlar ölüyor.

Özle m : Hemen burada bir rakam vereyim isterseniz. Yap›lan
tahminlere göre, insanl›k tarihi boyunca 14 bin 513 savaﬂ olmuﬂ. Bu
savaﬂlarda 3 milyar 640 milyon insan ölmüﬂ...
M a z l u m : Evet, büyük rakamlar gerçekten. Biny›llard›r süren savaﬂlar da, 1. ve 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂlar› da, ve onlardan günümüze kadar süregelen di¤er savaﬂlar da nedensiz olamaz elbette.
Bunlar›n kimisi kölelikten kurtulmak için, kimisi köle elde etmek
için, kimisi ulusal; kimisi s›n›fsal
kurtuluﬂ için verilen savaﬂlar, kimisi emperyalistlerin kendi aralar›nda,
dünyay› paylaﬂmak için ç›kard›klar›
savaﬂlar...
9 Eylül 2007

Klasik tan›m› hepimiz biliyoruz;
"Savaﬂ politikalar›n baﬂka araçlarla devam›ndan baﬂka birﬂey de¤ildir" diyordu Clausweitz. Yani savaﬂ, karﬂ›tlar aras›nda derinleﬂip çözümsüzlü¤e sürüklenen çeliﬂkilerin
zor -ﬂiddet- arac›na baﬂvurularak
çözülmek istenmesidir. Böyle oldu¤u için de, çeliﬂkiler çözümsüz kals›n denilemeyece¤ine göre, Marksist-Leninistler ﬂiddete karﬂ› olamazlar. ﬁiddet burada, tarihsel ve
nesnel olarak çeliﬂkileri çözüp hedefe ulaﬂman›n olmazsa olmaz arac› olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu anlamda s›n›flar, s›n›f olarak ç›karlar›ndan vazgeçmeksizin, onu reddetme durumunda da de¤illerdir.
Bu noktada soru ﬂudur:
Yüzy›llard›r egemenliklerini
sürdüren sömürücü egemenlerin
saltanat›na son vermenin baﬂka çaresi ve arac› var m›d›r?
Tarihsel ve siyasal olarak böyle
bir imkan ve yöntem ç›km›ﬂ m›d›r?
Yoktur. biraz önce Özlem’in yerinde vurgulad›¤› gibi “art›k ça¤›m›zda
kimse sorunlar›n› ﬂiddetle çözmek
istemiyor” gibi sözler, teorik de¤il
ancak demagojik boﬂ sözlerdir.
Ekonomide, siyasette, askeri planda
hiçbir gerçek somut karﬂ›l›¤› yoktur. Baﬂka bir deyiﬂle hayali bir dünya tasvirinden ibarettir. Gerçek dünya, emperyalizmin halklara silaha,
ﬂiddete baﬂvurmaktan baﬂka bir seçenek b›rakmad›¤› bir dünyad›r.
Tüm savaﬂlara, her türlü ﬂiddete
karﬂ› ç›kmak için politikan›n “savaﬂ”a dönüﬂmeden sürdürülebiliyor
olmas› gerek de¤il mi? Ama biraz
önce dedi¤im gibi böyle bir dünya
sözkonusu de¤il.
Mesela, bak›n Öcalan zoru
“mahkum ederken” ﬂöyle diyordu:
"Her ideoloji, inanç, zora baﬂvurmadan da teknik bas›n-yay›n baﬂta
olmak üzere olanaklar›yla, do¤ruysa kendine uygulayabilir. Yani bu
anlamda da zor gereksizleﬂmiﬂtir.
Hatta astar› yüzünden çok pahal›
olan bir yöntemdir..."
Ve de ﬂöyle devam ediyordu:
"Demokratik sistem veya devlet
Say›: 121

yap›s›na ba¤l› olduktan sonra, her
parti çözüm gücünü zora baﬂvurmadan bulabilir."
Bu sözleri söyledi¤inde y›l
1999’du. Ama görülüyor ki, zora,
ﬂiddete baﬂvurmadan politikay› sürdürememiﬂlerdir bugüne kadar. Her
ideolojinin, inanc›n, zora baﬂvurmadan kendini uygulayabilece¤i bir
ülke ve böyle bir dünya yok ne yaz›k ki... Olmad›¤› için de böyle bir
dünya-ülke tahlili üzerine geliﬂtirilen “ﬂiddetsiz”, “silahs›z”, “savaﬂs›z” politikalar›n ömrü, de¤il bir
kaç y›l, bir kaç ay bile de¤ildir.
Küçük-burjuvazi, reformizm,
bar›ﬂ savunuculu¤u bu klasik gerçekleri unutuyor en baﬂta. Burada
Lenin’in, Clausweitz taraf›ndan yap›lan savaﬂ tan›m›na illiﬂkin ﬂu sözlerini aktarmak istiyorum. Diyor ki
Lenin: "Bu ünlü söz [savaﬂ politikan›n baﬂka araçlarla devam›d›r-bn]
savaﬂ üzerine derin bilgisi olan yazarlardan birisi, Clausewitz taraf›ndan söylenmiﬂtir. Marksistler hakl›
olarak bu beliti daima, her savaﬂ›n
öz el l i ¤i ni ka vr a ma da t eor i k t eme l
olarak görmüﬂlerdir,
Marks ve Engels de savaﬂlara iﬂte bu görüﬂ aç›s›ndan bakm›ﬂt›r."
Biz de bu görüﬂ aç›s›ndan bak›yoruz elbette.

Özlem : ﬁimdi belki çok klasik
bir ﬂeyi tekrar etmiﬂ olaca¤›m ama,
san›r›m ele ald›¤›m›z bu konu bütününde belirtmekte yarar var. Biz
Marksist-Leninistler, savaﬂlar› ikiye
ay›r›yoruz: Hakl› sat›n
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Bu sözleri söyledi¤inde y›l
1999’du. Ama
görülüyor ki,
zora, ﬂiddete baﬂvurmadan politikay› sürdürememiﬂlerdir bugüne kadar. Her ideolojinin, inanc›n, zora baﬂvurmadan
kendini uygulayabilece¤i
bir ülke ve böyle bir dünya yok ne yaz›k ki...

vaﬂlar ve haks›z savaﬂlar. Savaﬂlar
aras›nda bu ayr›m› yapmadan hiçbir
savaﬂ› ve genel olarak da bar›ﬂ-savaﬂ konusunu do¤ru de¤erlendirmek mümkün de¤ildir. Savaﬂ kimler aras›nda veriliyor? Savaﬂ› hangi
politikalar yönlendiriyor? Savaﬂ kimin ç›kar›na hizmet ediyor, proletaryan›n m›, burjuvazinin mi? Emperyalistlerin daha fazla kar ve pazar elde etmek için yürüttü¤ü bir savaﬂ m›, ezilenlerin emperyalistlere
karﬂ› kurtuluﬂu için verilen bir savaﬂ
m›? Bir avuç sömürücü az›nl›¤›n
sömürü düzenini sürdürmek için
yürüttü¤ü bir savaﬂ m›, yoksa ezilen
emekçi s›n›flar›n kendi örgütlü yap›s›n›n öncülü¤ünde birleﬂip sömürücülere karﬂ› yürüttü¤ü devrimci
bir savaﬂ m›?... E¤er bir savaﬂ sözkonusuysa onun niteli¤ini ancak bu
sorularla belirleyebiliriz. Savaﬂ›
desteklemek veya desteklememek
de iﬂte bu sorulara verilecek cevaplarla tespit edilmiﬂ olur. MarksistLeninistler hakl› bir savaﬂsa desteklerler. Haks›z bir savaﬂsa karﬂ›s›nda
dururlar. Demek ki biz “tüm savaﬂlara hay›r” demeyiz. Biz, emperyalist, haks›z savaﬂlara hay›r diyoruz.
Hakl› savaﬂlar, tarihsel ilerle m e n i n motorudurlar bir bak›ma.
Hakl› savaﬂlar olmaks›z›n insanl›k
bugünkü düzeyine gelemezdi.
Hakl› savaﬂlar bu anlamda ezilenlerin, emekçilerin özgür bir vatan, eﬂitlikçi bir düzen kurmak için
iﬂgalci ve sömürücü egemenlerine
karﬂ› verdi¤i savaﬂlard›r. Bunlar›
günümüz somutunda ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar› olarak özetleyebiliriz. Bunlar bir “d›ﬂ” emperyaliste karﬂ› da yürütülebilir, iﬂbirlikçilere karﬂ› bir iç savaﬂ biçiminde
de... Haks›z savaﬂlar, gerici savaﬂlard›r; tarihsel ilerlemenin karﬂ›s›ndaki savaﬂlard›r. Bugünün somutu
aç›s›ndan ifade etmek gerekirse,
emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin
halklara karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂlard›r.
Emperyalist tekellerin sömürü ve
kâr için emekçileri, ezilen halklar›
ve geri kalm›ﬂ ülkeleri kendi denetimlerine almak, yeni pazar alanlar›
yaratmak için yürütülen savaﬂlard›r.

TEOR‹

41

Burada son derece çarp›c› bir nokta
da ﬂudur; politik anlamda haks›z savaﬂlar burjuvazinin halklara karﬂ›
savaﬂlar›d›r diyoruz ama, burjuvalar
bu savaﬂlar› kendileri yürütmezler.
Kendi sömürü a¤› içinde tuttuklar›
emekçileri savaﬂt›r›rlar. Ezilen
halklar› ücretli köle olarak sömürdükleri yetmiyormuﬂ gibi, savaﬂ kölesi olarak da bir baﬂka ülkeyi iﬂgal
ve ilhak etmede, baﬂka halklar› katletmekte kullan›rlar. Yani, demek
istedi¤im odur ki, hakl› savaﬂlarda
da, haks›z savaﬂlarda da fiilen savaﬂanlar, savaﬂt›r›lanlar, hep halklard›r.

K e m a l : Hakl›, haks›z savaﬂ
ayr›m›na girmiﬂken, burjuvazinin
bu ayr›m› örtbas etmek için nas›l
“savaﬂ karﬂ›t›” kesildi¤ini de k›saca
anlatal›m isterseniz.
Daha ilkokul s›ralar›ndan baﬂlayarak “bütün savaﬂlar›n kötü” oldu¤u yerleﬂtirilir beyinlere. Neden?
Yeryüzünün en büyük, en kanl› savaﬂlar›n› ç›karan burjuvazi, neden
müfredat›na böyle bir ﬂey koyar?
O müfredatta neler anlat›lmaz
ki: “Savaﬂ dünyadaki bütün kötülüklerin anas›d›r. ‹nsanl›¤›n baﬂdüﬂman›d›r. Yoksulluk, açl›k, ölüm,
y›k›m getirir. Savaﬂ ç›lg›nl›kt›r. Savaﬂ›n alternatifi ise bar›ﬂt›r. Bütün
insanlar kardeﬂ olmal›d›r....”
‹lk bak›ﬂta ne var ki bu söylenenlerde diye de düﬂünülebilir hatta.
Silahlardan nefret etmek aﬂ›lan›r. Ve ﬂimdi de bu noktada denilebilir mi, bunun neresi kötü? Fakat
empoze edilen bu düﬂüncede büyük
bir -hatta iki- çarp›tma vard›r: bi rincisi, bu s›¤ silah karﬂ›tl›¤›nda insanlara “ silahlar› tutan ellerden çok
silahlar suçlu olarak gösterilir...”
‹kincisi, her türlü silah kullan›m›,
her türlü savaﬂ ayn› kefeye konur.
Egemen s›n›flar›n istedi¤i de kabaca budur. ‹nsanlar silahlardan
nefret etmeli, silahlar› tutan eller, o
elleri yönlendirenler, o elleri yönlendiren düﬂünce ve politikalar,
namlular›n hedefinde neyin ve kimin oldu¤u, bunlar›n hepsi önemsiz
gösterilir. Oysa sorunun özü bu so-
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rular›n cevaplar›ndad›r.
Malum; burjuvazi ne savaﬂ ve
ﬂiddet konusunda ne de baﬂka konularda, “ kim? ” , “n e d e n? ” , “ n i ç i n ? ”
sorular›n›n sorulmas›n› istemez.
Savaﬂlar konusunda eskaza bu sorular› soranlara da burjuvazinin cevab› haz›rd›r: Savaﬂlar› ç›karanlar ya
delilerdir, ya da ç›lg›n ihtiras sahibi
kiﬂiler. Hat›rlanaca¤› gibi, burjuvazi, 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda milyonlarca insan›n ölümüne
yolaçan faﬂist Hitler iktidar›n› ve
onun emperyalist politikas›n› da
Hitler’in kiﬂili¤iyle aç›klay›p, tekellerin sorumlulu¤unu gizlemeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.

M a z l u m : Savaﬂ karﬂ›t› gruplar, bar›ﬂ dernekleri, belli dönemlerde emperyalist sald›rganl›¤›n karﬂ›s›nda demokratik bir muhalefet olmuﬂlard›r. Öyle ki, savaﬂ karﬂ›t› hareketler, ayn› zamanda sosyalist sistemin Avrupa’daki en güçlü müttefikiydiler... Fakat sorun s›n›fsall›ktan, emperyalizmden uzak, burjuva
ideolojisinin penceresine hapsoldukça, bu iﬂlevlerinden uzaklaﬂm›ﬂ,
ve giderek burjuvazinin iﬂine yarayan bir çizgiye gelmiﬂlerdir.
Asl›na bakarsak savaﬂa herkes
karﬂ›d›r. Savaﬂan devletler mecbur
olduklar› için, kendilerini ya da ulusal ç›karlar›n› savunmak için savaﬂt›klar›n› aç›klarlar. Savaﬂan s›n›flar
da öyledir sonuçta! Proletarya da,
ezilen halklar da zorunluluktan dolay› savaﬂ›r. Çarp›kl›k, bu tarihsel,
t›n
Haya ki
e
‹çind ‹
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Asl›na bakarsak savaﬂa
herkes karﬂ›d›r. Savaﬂan
devletler mecbur olduklar› için, kendilerini ya da
ulusal ç›karlar›n› savunmak için savaﬂt›klar›n›
aç›klarlar. Savaﬂan s›n›flar da öyledir sonuçta!
Proletarya da, ezilen
halklar da zorunluluktan
dolay› savaﬂ›r.

siyasal zorunluluklar› yok sayarak
karﬂ› ç›kmakt›r savaﬂa.
ﬁöyle bir soru da sorabiliriz elbette. Dünyaya bu kadar büyük felaketler, y›k›m, ölümler getiren savaﬂlar neden engellenememiﬂtir?
Dünyan›n ezici ço¤unlu¤u, hatta
burjuvazi dahil hemen herkes, savaﬂa karﬂ›yken nas›l oluyor da birkaç
ihtiras düﬂkünü bu kadar savaﬂlara
yol açabiliyor?
Bu sorunun sorulmas› bile, burjuvazinin bu konudaki tezlerinin çürüklü¤ünün görülmesine yeter. Bu
sorunun cevab›nda s›n›f gerçe¤i ve
emperyalizmin karakteristik özellikleri vard›r.
Dünya halklar›na bu kadar y›k›mlar getiren savaﬂlar›n ezici ço¤unlu¤u, emperyalistlerin pazar
paylaﬂ›m› içindir. Sadece büyük
dünya savaﬂlar› de¤il, tekil bölgesel
olarak süren birçok savaﬂta da ayn›
neden sözkonusudur. Hatta bazen
görünürde emperyalist bir devlet
yoktur savaﬂ›n içinde; iki sömürge
devlet birbiriyle savaﬂ›yor gibidir;
ama savaﬂ asl›nda yine emperyalistlerin pazar kavgas›n›n bir yans›mas›d›r.
K e m a l : ‹sterseniz ﬂimdilik noktalayal›m sohbetimizi. Elbette savaﬂ
bar›ﬂ konusunu ele al›rken, konunun eksik kavranmamas› için mutlaka de¤inilmesi gereken noktalardan biri de ilelebet savaﬂlar kaç›n›lmaz m›? ‹nsanl›k daha ne zamana
kadar savaﬂlarda ölmeye devam
edecek?... sorular›na cevap vermektir. Bunu sohbetimizin ikinci bölümünde ele alaca¤›z. Fakat ﬂu kadar›
aç›k ki, halklar›n kurtuluﬂu için baﬂka yol ve imkanlar›n olmad›¤› bir
dünyada ve ülkemizde, savaﬂa, ﬂiddete karﬂ› söylemler, emperyalizm
ve iﬂbirlikçileriyle “bar›ﬂ”, “uzlaﬂma” üzerine geliﬂtirilen politikalar,
ne yaz›k ki, halklar›n mücadelesini,
demokrasi mücadelesini geliﬂtirmiyor... Bar›ﬂ, bu noktada ilerici de¤il,
statükocu ve düzeni güçlendiren bir
talep olarak ortaya ç›k›yor... Sevgili
Yürüyüﬂ okurlar›, sohbetimizin
ikinci bölümünde buluﬂmak üzere
ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
9 Eylül 2007

Göçmen Yasas›, Irkç›
Sald›r›lar› Teﬂvik Ediyor
Alman Devleti’nin ›rkç› politikalar›ndan güç alan ve beslenen Neo-Naziler sald›r›lar›n› sürdürüyor.
Saksonya Eyaleti’ne ba¤l› Mügeln’de 50 kadar Neo-Nazi’nin, 8
Hintli’yi öldüresiye dövmesinin ard›ndan Berlin yak›nlar›ndaki Bernau’da Hasan K. isimli bir Türkiyeli gence sald›rd›lar.
Berlin çevresinde Neo-Naziler
neredeyse haftada bir göçmenlere
ve iﬂyerlerine sald›r› düzenliyor.
Berlin ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Berlin’de
son iki y›lda ›rkç› motifli sald›r›lar›n % 1 0 0 o r a n › n d a artt›¤›n› belirtti.
Bu arada Berlin’e ba¤l› Lichtenberg Belediye Meclisi’ndeki aﬂ›r›

Say›: 121

Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele Derne¤i (IKAD) ise bir aç›klama yaparak ›rkç› sald›r›lara karﬂ› tüm göçmenleri, demokratlar› ve anti-faﬂistleri birlik olmaya, örgütlenmeye ve
ortak mücadele etmeye ça¤›rd›. Ayr›ca IKAD, son yaﬂanan sald›r›lar ve
göçmen yasas›na iliﬂkin bir aç›klama yapt›. Aç›klamada ﬂöyle denildi:

“Alman ‹çiﬂleri Bakanl›¤› aç›klama yap›yor; “koyu tenliler için
ü lke nin d o¤usu t ehl i kel i, git me yin” diyor. Bu, bölgelerin ›rkç›lara
teslim oldu¤u anlam›na m› geliyor?

teliklere ve iyi bir ticaret kafas›na sahip oldu¤una” dikkat çekiyor ve
sözlerini ﬂöyle tamaml›yor: “‹ngiltere’de uzun
y›llar kaçak olarak yaﬂam›ﬂ
ancak hiç bir suça kar›ﬂmam›ﬂ
ve ‹ngilizcesini iyi duruma getirmiﬂ olan göçmenlerin yasallaﬂt›r›larak iﬂ dünyas›na kazand›r›lmas› gerekir”.
Liberal Demokrat Parti
Sözcüsü Clegg, aff›n “hesab›n›” da ç›karm›ﬂ: “Ülkede kaçak konumda yaﬂam›n› sürdüren göçmenlerin s›n›r d›ﬂ› edilmelerinin ülkeye yaklaﬂ›k 5
milyar sterline mal olaca¤›na”
dikkat çekip “genel bir af yasas› sonucu kaçak konumdaki
göçmenlerin yasallaﬂmalar›yla
birlikte ülkeye y›lda yaklaﬂ›k 3
m i l y a r d o l a r vergi geliri sa¤ lanabilece¤ini” söylüyor.
Herﬂey paraya çevrilebilir?
Her politikan›n dolar, sterlin cinsinden bir karﬂ›l›¤› vard›r!

Irkç›l›k ve
Kapitalist T icaret!
‹ngiltere’de muhalefetteki
Liberal Demokrat Parti’nin ülkede kaçak konumda yaﬂayan
göçmenlere yönelik genel bir
af yasas› ç›kart›lmas› önerisine
karﬂ›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’ndan
yap›lan aç›klam.ada böyle bir
aff›n sözkonusu olmad›¤› belirtildi.
Ancak gerek öneri, gerek
itiraz gerekçesi, göçmenlere
bak›ﬂ aç›s›n›n nas›l oldu¤unu
çarp›c› biçimde gösteriyor:
Göçmenlere af ç›kart›lmas›n› da yine insani veya demokratik aç›dan de¤il, “‹ngil t e re ’ n i n ç › k a r l a r › ” ad›na savunuyorlar.
Liberal Demokrat Parti
Sözcüsü Nick Clegg, af önerirken “‹ngiltere’ye yasal olmayan yollardan giren göçmenlerden pek ço¤unun yüksek ni-

sa¤c› NPD (Almanya Ulusal Partisi) parti grubu, Almanlar’›n ve göçmenlerin a y r › o k u l l a r d a kendi ana
dillerinde e¤itim görmesini talep
etti.

Bakanl›¤›n iﬂi, ﬂuraya buraya gitmeyin diye uyar›
yapmak m›, yoksa bu bölgelerdeki ›rkç› sald›r›lara
karﬂ› önlem almak m›?
Peki kim tehlikeli hale getirdi,
Neo-Naziler nas›l bu kadar rahat
hareket ediyorlar? Nazi Lideri
Hess’i nas›l meydanlarda anabiliyorlar? Ve tüm bunlara antifaﬂistler karﬂ› ç›karken, Alman devletinin
polisinin neonazileri de¤il, anti-faﬂistleri gözalt›na almas› ne anlama
geliyor?
Tüm bu sorular›n cevab› bellidir. ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ›rkç› örgütlere karﬂ› hiçbir ﬂey yapm›yor. Göçmenler, devrimci, demokratik kiﬂi
ve kurumlar sözkonusu olunca, o
demokrasisini bir anda f›rlat›p atan
Almanya, Neo-nazilere gelince,
birden demokratik ülke oluyor ve
faﬂistlerin örgütlenme, eylem özgürlü¤ü hat›rlan›veriyor!”

Irkç› v e E mperyalist
Hakaret ﬁimdi ‹sveç’te
Hat›rlanaca¤› gibi, iki y›l önce Danimarka'da müslümanlara hakaret içeren karikatürler yay›nlanm›ﬂ ve bu karikatürler dünya çap›nda gösterilere,
protestolara yol açm›ﬂt›.
Benzer bir geliﬂme ﬂimdi ‹sveç’te
ortaya ç›kt›. Yerel
gazetelerden Nerikes Allehanda'da 19
A¤ustos'ta Hz. Muhammed'i insan baﬂl› bir köpek gibi tasvir eden bir eskiz
yay›nland›.
Bu geliﬂme karﬂ›s›nda çeﬂitli islam

ülkeleri ‹sveç’i protesto ederken, ülkemiz dahil, bir çok
ülkede de gösteriler
yap›ld›. ‹sveç'te de
bir grup müslüman
bir yürüyüﬂ yaparak
karikatürleri protesto ettiler.
Emperyalist kültür, kendini tüm
inançlar›n, kültürlerin, de¤erlerin üstünde görüyor ve
halklar›n dinsel, ulusal de¤erlerine hakaret etme hakk›n›
kendinde görüyor.
Hakaretler, “düﬂünce özgürlü¤ü”
izah› ile meﬂrulaﬂt›r›lamaz.
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I r k ç › Yasaya
Tepkil e r S ü r ü y o r
Almanya’n›n S t u t t g a r t ﬂehrinde
Anadolu Kültür ve Sanat Evi taraf›ndan ›rkç› Göçmen Yasas›’na karﬂ› afiﬂleme yap›ld›.
Stuttgart Anadolu Kültür ve Sanat Evi çal›ﬂanlar›, Anadolu Federasyonu’nun yeni ç›kart›lan ›rkç›
Göçmen Yasas›’na karﬂ› sürdürdü¤ü
kampanya dahilinde afiﬂleme yapt›lar. Federasyonun afiﬂlerinin as›ld›¤› bir baﬂka ﬂehir ise Nürnberg’di.
*
Almanya’n›n baﬂkenti B e r lin’de 1 Eylül günü IKAD taraf›ndan Göçmen Yasas›’na karﬂ› bir
gösteri düzenlendi. Berlin’in Vedink semtinde yap›lan gösterinin
ard›ndan, Anadolu Federasyonu gazetesinin da¤›t›m› yap›ld›, ayn› konudaki bildiriler da¤›t›ld›.
Ayn› gün H a m b u r g ’ u n göçmenlerin yo¤un olarak yaﬂad›¤› Altona semtinde, stant aç›larak bir
gösteri düzenlendi. 2 saat boyunca
yasaya iliﬂkin tepkiler dile getirildi.

kimyasal
silah denemeleri10
nin
y›ldan
f a z l a s ü r d ü ¤ ü belirtiliyor.
Belgelerde, bu denemelere
kat›lan askerlerin vücutlar›nda a¤›r yan›klar oluﬂtu¤u
ve hastaneye kald›r›ld›klar›
da kaydedilmiﬂ. Haberin yay›nlanmas› üzerineﬂ ‹ngiltere Savunma Bakanl›¤› yetkilileri, “ hafta baﬂ›ndan önce
aç›klama yapamayacaklar›n›” bildirmiﬂler. Irkç›l›klar›n›, emperyalist zihnietlerini
gizlemek için nas›l bir yalan
ya da manevraya baﬂvuracaklar›n› düﬂünecekler anlaﬂ›lan...

H i n d u l a r Üzerinde
Hardal Gaz› Deneyi
Irkç›l›k ve emperyalizmin kendini sömürge ülke
halklar›ndan üstün görmesinin çeﬂitli alanlarda yans›malar› var. ‹ﬂte bunlardan
biri daha geçti¤imiz günlerde aç›¤a ç›kt›.
‹ngiliz
ordusunun
1930'lu y›llarda yüzlerce
Hindu askeri üzerinde h a rdal gaz›n›n etkilerini araﬂt › r a n denemeler yapt›¤› ortaya ç›kt›. Olay, The Guardian Gazetesi'nde ‹ngiltere
Ulusal Arﬂiv belgelerine dayan›larak belgelendi.
Haberde,
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sözkonusu

Anadolu
Federasyonu
Hamburg Temsilcili¤i bir de
aç›klama yaparak Göçmen
Yasas›’n›n onaylanmas›na ve
artan ›rkç› sald›r›lara karﬂ›
tepki örgütlemek ve göçmenler
üzerinde, mücadele bilinci yaratmak gerekti¤ine vurgu yapt›.
Bu yönde çal›ﬂmalar›n› h›zland›rma karar› ald›¤›n› belirten Hamburg Temsilcili¤i, yasan›n onaylanmas› ve yürürlü¤e girmesiyle ‘iﬂ iﬂten geçti’ gibi yaklaﬂ›mlar›n do¤ru
olmad›¤›n› belirtti. Her cuma Hamburg’un de¤iﬂik bir yerinde stant
açacaklar›n› ifade eden Anadolu
Federasyonu Hamburg Temsilcili¤i, eylül ay› sonunda Altona’da bir
miting düzenleyece¤ini bildirdi.
*
Almanya’n›n D o r t m u n d , Hagen ve Wuppertal ﬂehirlerinde 21
ve 30 A¤ustos günleri aras›nda çeﬂitli eylemler yap›ld›. Yayg›n olarak
Almanca ve Türkçe “Yeni Göçmen
Yasas›na Hay›r” yaz›l› afiﬂler as›ld›.
Afiﬂlemede esnaflara, semt pazarlar›nda insanlara bilgilendirme konuﬂmalar› yap›ld›. Burada da Anadolu Federasyonu gazetesinin tan›t›m› ve sat›ﬂlar› yap›ld›. Tan›t›m es-

nas›nda Türkiyeliler’e Göçmen Yasas›’na iliﬂkin bilgilendirme yap›ld›.
Yine Dortmund’da, her Pazartesi yap›lan “ P a z a r t e s i Ey l e mi ” n e
kat›l›narak yasayla ilgili bilgilendirme yap›ld›.
*

Anadolu Federasyonu
Gazetesi Irkç› Yasay›
Anlat›yor
Anadolu Federasyonu Berlin
Temsilcili¤i, 30 A¤ustos’ta Türkiyeli göçmenlerin yo¤un olarak yaﬂad›¤› Vedink bölgesinde Anadolu
Federasyonu gazetesinin 3. say›s›n›n da¤›t›m›n› yapt›.
Yeni ›rkç› Göçmen Yasas›’n›n
geniﬂ ﬂekilde ele al›nd›¤› gazete yo¤un ilgi gördü; yaklaﬂ›k 50 gazete
sat›ld›.

“Sadece Bir Ç o c u ¤ u m ”
Avusturya Anadolu Federasyonu (AFA)
17-26 A¤ustos tarihlerinde Salzburg yak›nlar›nda gerçekleﬂtirdikleri yaz tatil kamp›n›n 25
A¤ustos günü polisler taraf›ndan keyfi bir ﬂekilde bas›lmas›n› protesto etti.
30 A¤ustos’ta Avusturya Parlamentosu
önünde biraraya gelen federasyon üyeleri,
“Avusturya Polisi Neyin Peﬂinde?” yaz›l› bir
pankart açarak bildiriler da¤›tt›lar.
Bildirilerde kampa yap›lan bask›n›n keyfili¤i anlat›l›rken, Anadolu Federasyonu olarak
adalet ve eﬂitlik için güçleri yetti¤ince çal›ﬂmalar›na devam edecekleri dile getirildi.
Polisin çevrede yo¤un önlem ald›¤› gözlenirken bask›n s›ras›nda kampta olan çocuklar
ellerinde Almanca “Suçlu De¤il Sadece Bir
Çocu¤um” yaz›l› dövizler taﬂ›d›lar.

9 Eylül 2007

‹ﬂgalin a¤›r bilançosu:

1 Milyon Kay›p
Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi,
Uluslararas› Kay›plar Günü vesilesi
ile yapt›¤› aç›klamada sadece
Irak’ta, Irak-‹ran Savaﬂ›’ndan bu
yana kaybolan kiﬂilerinin say›s›n›n
1 milyonu buldu¤unu belirtti.
Yap›lan aç›klamada Irak’taki kay›plar›n yakalanm›ﬂ, kaç›r›lm›ﬂ, öldürülmüﬂ, ya da kimsesizler mezarl›¤›na gömülmüﬂ hatta hastanelerde
bile olabilece¤i belirtildi.
Irak, ölülerin, kay›plar›n say›lar›n›n ancak çok yuvarlak ve tahmini
rakamlarla ifade edilebildi¤i bir ülke. ‹ﬂgal sald›r›s›n›n baﬂlang›c›ndan
bu yana kaç yüz bin Irakl›’n›n öldü¤ü de kesin olarak bilinemiyor.
Geçen hafta Irak gündeminin bir
baﬂka önemli geliﬂmesi ise
Bush’un, Irak’› ziyaret etmesiydi.
Ziyarette yap›lan konuﬂma ve aç›klamalar bir kez daha ABD’nin
Irak’tan çekilmesi tart›ﬂmas›n› gündeme getirdi.
Peki ya 1 milyon kay›p Irakl›?
Katledilen yüzbinlerce Irakl›’n›n

hesab›?
Çekilirken bu hesab› verecek mi
ABD? Nas›l verecek?

Sadece A¤ustos Ay›nda
79 Yankee,
‹ ﬂ ga l c i l i ¤i n C e z a s › n› Öd ed i
Irak’ta direniﬂ ve çat›ﬂmalar sürerken, iﬂgalci Amerikan emperyalizmi ald›¤› tüm önlemlere, ileri teknolojisine ra¤men kay›p vermekten
kaç›nam›yor.
ABD’nin sadece geçti¤imiz
a¤ustos ay› içinde verdi¤i kay›p say›s› 79...
79 ABD askeri, iﬂgalci olarak
geldikleri topraklardan tabutla döndüler.

Mehdi Ordusu’nun
Faaliyetleri Donduruldu
Irak’taki önemli örgütlü güçlerden biri olan El Sadr güçleri ad›na

K a y › p l a r An›ld›
A r j a n t i n - Baﬂkent
Buenos Aires’de, faﬂist
cunta y›llar›nda kaybedilen binlerce kiﬂi, kay›p yak›nlar› taraf›ndan an›ld›.
Kay›p yak›nlar›, 30
A¤ustos günü, Videla
cuntas› döneminde kaybedilen 8 bin
kiﬂinin isminin yaz›l› oldu¤u an›t›n
önünde toplanarak, kay›plar› unutmayacaklar›n› bir kez daha gösterdiler.
30 A¤ustos günü bir anma da Filipinler'in baﬂkenti Manila'da yap›ld›.
Binlerce kiﬂi, Uluslararas› Kay›plar
Günü vesilesiyle ordu taraf›ndan kaç›r›l›p kaybedilen yak›nlar›n›n hesab›n›
sormak için topland›.
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Lübnan’da
“Kamp S avaﬂ›”
Bitti
Lübnan’da bulunan Nehr
El-Bared Filistin Mülteci Kamp›’nda may›s ay›ndan beri süren çat›ﬂmalar sona erdi. Kamp,
Lübnan ordusu taraf›ndan büyük bir y›k›mla ele geçirildi.
Lübnan ordusunun Feth-ül
‹slam adl› örgüte karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›yla baﬂlayan
çat›ﬂmalarda 427 kiﬂi yaﬂam›n›
yitirdi.
Lübnan Baﬂbakan› Fuad
Sinyora kamp›n ele geçirilmesini “teröre karﬂ› kazan›lan bir
zafer” olarak nitelendirdi.

yap›lan aç›klamada, Mehdi Ordusu’nun tüm faaliyetlerinin alt› ayl›¤›na donduruldu¤u aç›kland›.
‹ﬂbirlikçi hükümet direniﬂ örgütlerine Mehdi Ordusu’nu örnek göstererek çat›ﬂmalar› durdurma ça¤r›s›nda bulundu. Ancak baﬂbakan›n
aç›klamas›n›n hemen ard›ndan
Mehdi Ordusu’na ba¤l› Özgür
Adamlar Tugay› bir aç›klama yaparak, faaliyetleri dondurma karar›n›n
Mehdi Ordusu'nun iﬂgal güçlerine
karﬂ› sald›r›lar›n› durduraca¤› anlam›na gelmedi¤ini belirtti.

2003’ten Bugüne
200 G a z e t e c i Ö l d ü r ü l d ü
S›n›r Tan›mayan Gazeteciler
(RSF), ABD iﬂgalinden bu yana
Irak’ta 200 bas›n mensubunun öldü¤ünü aç›klad›.
RSF taraf›ndan yap›lan aç›klamada, öldürülen gazetecilerin yüzde 80’inin Irakl› oldu¤u ve bunlar›n
ço¤unun yabanc› bas› n için çal›ﬂt›¤› belirtildi. Ayr›ca aç›klamada yap›lan de¤erlendirmede Irakl› gazetecilerin büyük bölümünün, çal›ﬂmalar›n›n engellenmesi ya da “ iﬂve r enlerinin cezaland›r›lmas› ” amac›yla öldürüldü¤ü ifade edildi.

Polis Sald›r›s›na
Barikat
Danimarka’n›n baﬂkenti Kopenhag’da, 2 Eylül’de, göçmenlerin ve ö¤rencilerin yo¤un olarak
yaﬂad›¤› Noerrebro semtinde,
Gençlik Merkezi’nin kapat›lmas›n› protesto etmek için yaklaﬂ›k bin
kiﬂinin kat›ld›¤› bir gösteri düzenlendi.
6 ay önce kapat›lan Gençlik
Merkezi için düzenlenen eyleme
polisin sald›rmas› üzerine göstericiler barikatlar kurarak, çöp
konteynerlerini ateﬂe vererek
direndiler. Çat›ﬂmada yaklaﬂ›k
25 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
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do¤rudan polis
müdahalesi yap›ld› ve eylem
en ac›mas›z ﬂekilde gözyaﬂ›
gazlar› ve sopalarla bast›r›ld›.
Protestoya kat›lan birçok iﬂçi gaza
maruz b›rak›ld› ve bir tanesi a¤›r ﬂekilde yaraland›. ‹çiﬂleri Bakan› Rumen Petkov’un polis zorbalar›n›n
arkas›nda durmas›ndan daha önemlisi, ülkemizdeki olaylar bütün Avrupa Birli¤i ve özellikle ona kat›lan
eski sosyalist ülkeler için iki önemli
e¤ilimi do¤rulamaktad›r.
B i r, kendili¤inden geliﬂen hayal
k›r›kl›¤›, hoﬂnutsuzluk, AB’ye ve
onun ikincil yerel yönetimine olan
nefret. ‹ ki, diktalar›n burjuva-demokratik yöntemlerinin iﬂçilere karﬂ› aç›ktan ac›mas›z müdahaleleri.
‹ﬂte birkaç örnek:
– M a c a r i s t a n : 2006 sonbahar›nda protestocu Macarlar AB bayraklar›n› aç›kça yakt›lar ve Baﬂbakan
”sosyalist” Djurhani binlerce göstericiyi da¤›tmak için polis kulland›.
– Ç e k C u m h u r i y e t i : Yönetim
Çek Komünist gençli¤inin yasal
varl›¤›n› yasaklad›.
– Est onya: Estonyal› SS’lerin varisçileri, Nazi-Faﬂizminden kurtaran
Sovyet Ordusu’nun hat›ras›n› kirletti. Estonya’n›n baﬂkenti Talin’deki
Sovyet Ordusu An›t› söküldü ve ard›ndan yap›lan çat›ﬂmalarda birçok

Bulgaristan 23 EYLÜL D‹REN‹ﬁ HAREKET‹:

Polis, Sopa, Gözyaﬂ› Gaz›;
Avrupa Birli¤i’ne Hoﬂ Geldiniz
Bulgaristan da AB’nin yeni üyelerinden biri. Ancak Balkan halklar›,
AB’nin “nimetleri” de¤il,
“külfet”leriyle karﬂ› karﬂ›ya.
Bulgaristan’daki 23 Eylül Direniﬂ
Hareketi’nin konuya iliﬂkin bir
aç›klamas›n›, Balkanlarda AB sürecine iliﬂkin somut bilgiler içermesi
bak›m›ndan özetle sunuyoruz:
Bulgaristan AB’ye yar›m y›ldan
biraz daha fazla bir süredir üye. Fakat Bulgaristan halk› gittikçe büyüyen bu emperyalist yap›ya güvenmiyor.
(...) AB ye ve onun Bulgar kuklalar›na karﬂ› olan güvensizlik sadece
2007 parlamento seçimlerini boykot
gibi pasif direniﬂlerle de¤il, say›s›z
etkin gösteri ile de ifade edildi. Madenciler, Petro-kimya iﬂçileri, orman iﬂçileri, terziler ve ﬂoförler,
doktorlar ve ö¤retmenler, ekolojistler, emekliler ve ö¤renciler yönetimdeki BSP-NDSV-DPS koalisyonu
olarak karﬂ›lar›nda duran AB bürokratlar›n›n yönetimini protesto ettiler.
Burjuvazi hemen tepki verdi ve
birçok emekli ve ekolojist tutukland›, "Maritsa-Iztok"dan gelen madencilerin protesto eylemlerinde bile

E k m e k ‹ ç i n D i r eniﬂ
‹talya, Meksika ve Fransa’da
halk›n en çok tüketti¤i besinlere
zam yap›lmas› protesto eylemlerine
ve tepkilere yol açt›.
‹ t a l y a ’ d a ‹talyanlar’›n “ulusal
yeme¤i” say›lan spagettinin fiyat›n›n yüzde 30 a rtt›r›lmas› üzerine
gösteriler yap›ld›. Ça¤r›lar sonucu
“bir günlük makarna yememe" eylemi gerçekleﬂtirildi.
M e k s i k a ’ d a ise yine halk›n
“milli g›da”s› say›lan ve m›s›rdan
yap›lan Tortilla'n›n fiyat›na yüzde
50 zam yap›ld›. Zamm›n en önemli
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nedenlerinden biri, M›s›rdan yak›t
olarak kullan›lan etanol üretiminin
yayg›nlaﬂmas›yd›. Zam üzerine
protestolar baﬂlad›. Eylemler üzerine zamda yüzde onluk azaltma yap›ld›.
Fransa’n›n geleneksel ekme¤i
“ b a g e t ” e de yüzde 5-7 aras› zam
yap›lmas›, tepkilere neden oldu.
Gazeteler, Sarkozy’i 1789 Frans›z
ihtilali döneminde "Ekmek bula m›yorlarsa pasta yesinler" diyen
Fransa Kraliçesi Marie-Antoinette'e benzettiler. Sarkozy tepkiler
karﬂ›s›nda zamm› gözden geçireceklerini aç›klad›.

gösterici tutukland›, birço¤u ölümcül ﬂekilde dövüldü.
– Polonya: 6 haftad›r grevde olan
hemﬂireler ac›mas›z ﬂekilde da¤›t›ld›.
Yukar›dakiler ve di¤er olgular
aç›kça göstermektedir ki; di¤er AB
üyesi ülkelerde de s›n›f mücadelesine yo¤unlaﬂanlar için Avrupa ﬂirketlerinin ç›karlar›n›n temsilcisi olarak
AB, “hoﬂgörü” ve “demokrasi”
maskesini atmaya ve emekçi s›n›f›n
baﬂ› çekti¤i çal›ﬂan insanlar›n taleplerine karﬂ› uzlaﬂmaz polis yöntemlerini kullanmaya zorlamaktad›r.
Biz 23 EYLÜL D‹REN‹ﬁ HAREKET‹ üyeleri, komünistler olarak erkek kardeﬂlerimiz ve k›z kardeﬂlerimizin, annelerimizin ve babalar›m›z›n, büyükannelerimizin ve büyükbabalar›m›z›n, komﬂular›m›z›n Brüksel’deki AB Merkezi ile koordinasyonlu olarak yerel sömürgeci yönetimi taraf›ndan ac›mas›z teröre maruz
b›rak›lmas›na kay›ts›z kalarak izleyemeyiz.
ﬁirket sermayesinin diktatörlü¤üne karﬂ› örgütlü mücadeleye ça¤›r›yoruz.
KAHROLSUN KAPiTALiSTLERiN AVRUPA BiRL‹⁄‹!
KAP‹TAL‹ST HÜKÜMETLER‹N BASKILARINA HAYIR!
HALK K‹TLELER‹N‹N MÜCADELES‹ ZAFER‹ KAZANACAKTIR!

M e t ro ‹ﬂçileri
G rev Ya p t ›
L o n d r a - Metro iﬂçileri 4
Eylül’de taleplerinin kabul edilmesi için greve baﬂlad›lar.
Metro a¤›n›n üçte ikisi yap›lan
grev sonucu durdu. ‹ﬂçiler, iﬂten
ç›karmalara son verilmesini ve
emekli maaﬂlar›nda kesinti yap›lmamas›n› istiyorlar.
Görüﬂmelerin baﬂlamas› üzerine 3. gün greve ara verildi.

9 Eylül 2007

Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Feda eylemleri, ﬂu son y›llarda,
özellikle 19 Aral›k sonras›, solun
gündeminde çok yerald›, çok tart›ﬂ›ld›. Fakat asl›nda fedan›n da öncesi vard›... Devrimci hareketin tarihi
bak›m›ndan ilk kez hapishanelerde
gündeme gelmiﬂ de¤il feda eylemi.
Veya ilk 19 Aral›k’ta de¤il.

H
Sabahat Karataﬂ, cuntan›n o
ilk döneminde, bask›n›n en
katmerli oldu¤u y›llard›, d›ﬂar›da direniﬂi örgütleyen az
say›da kadrodan biriydi. Türkiye solunda henüz feda eylemlerinin bir örne¤i yoktu.
Fakat o “ cuntaya karﬂ› direniﬂi üst boyutta sürdürmek
için kendisinin baﬂ›nda oldu¤u bir ekiple feda eylemi
önerdi...” Zaman kararl›l›k
zaman›yd›. Gün feda günü..
Hareket, o koﬂullarda bir
feda eyleminin önemli sonuçlar do¤urmayaca¤›n› aslolan›n örgütü yeniden toparlamak oldu¤unu belirterek
bu öneriyi reddetti. Fakat
“feda eylemi” düﬂüncesi
Türkiye solunda iﬂte o zaman
mayalanmaya baﬂlam›ﬂt›..

tüm ko¤uﬂlar› saran ac›
ve üzüntüydü. Hiçbiridiye
mizin aç›kças› hiçbir
de¤erlendirme yapacak takati kalmam›ﬂ
gibiydi. Al›nabilecek en ac› haberi
alm›ﬂ ve sars›lm›ﬂt›k.
Açl›k grevine baﬂlad›k. Su ve ﬂeker alm›yorduk. Hareketin müdahalesiyle grev önce normale döndü,
16. gününde de bitirildi. Uzun soluklu ve çok yönlü bir mücadele yürütülecekti. Açl›k grevi, ilk tepkimiz olarak iﬂlevini tamamlam›ﬂt›.
Az önce sözünü etti¤im de¤er-

tik. Yani kendi cephemizden program›m›z herhangi bir “sürpriz” içermiyordu.
Ama... önderimizin tutsakl›¤›
yeni bir konuyu daha gündemimize
taﬂ›m›ﬂt›. Bu gündem “feda”yd›.
Belli bir düzeyde sürdürülen ve
gönüllülerin tespiti aﬂamas›na geçmiﬂ olan tart›ﬂmalar, tutsakl›k koﬂullar›nda mücadele, örgüt, eylem
gibi bir çok temel kavram üzerine
ufkumuzu daha da ilerletmiﬂti.
Özellikle tutsakl›k koﬂullar›nda mücadeleye dair kimi statükocu, ufku
dar düﬂünüﬂlerin aﬂ›lmas› da gerekmiﬂti. Darbecili¤e karﬂ› savaﬂ›m›zda pekiﬂen ve en üst düzeye ç›kan
önderli¤i sahiplenme bilinci sonucunda tutsakl›k koﬂullar›nda da olsak yapacak çok ﬂeyimiz, büyük bir
gücümüz oldu¤unu iyi biliyorduk.
Yapacak, yap›labilecek çok ﬂeyden
biriydi feda...
Baﬂta emperyalist Fransa olmak
üzere tüm dünyaya ﬂunu ilan etmiﬂtik; Fransa, önderli¤imizin haks›z
tutsakl›¤›na son vermeli, Türkiye'ye
iadesi gibi bir gündeminin olmad›¤›n› deklare etmeli ve sabr›m›z› s›namamal›yd›. ‹çeride ve d›ﬂar›da,

Kararl›l›k Günleri
-Ya da- Feda’n›n Milad›

H
Fedan›n yo¤un olarak tart›ﬂ›ld›¤›
bir baﬂka tarihi kesit, 1994 Eylül’
üydü... Tutsaklar›n tarihinden izliyoruz gerisini.
9 Eylül 1994 günü akﬂam haberlerinde önderli¤imizin Fransa'da
tutsak edildi¤ini ö¤rendik. K›sa bir
süre sonra hareketin Merkez Komite imzal› bir de¤erlendirme yaz›s›
elimize ulaﬂt›. Onda da belirtildi¤i
gibi önderli¤imizin Frans›z emperyalizmi taraf›ndan tutsak edilmiﬂ olmas›, 12 Temmuz, 16-17 Nisan dahil hareket tarihimiz boyunca ald›¤›m›z en büyük darbelerden biriydi.
Elbette her türlü tespitin ötesinde televizyon haberlerinin ard›ndan
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lendirme yaz›s›nda bugün de çok iyi
hat›rlad›¤›m ikinci bir vurgu da ﬂuydu: Bu darbeyi de aﬂacak ve önderli¤imizi Frans›z emperyalizminin
elinden çekip alacak olan ﬂey, tüm
mücadele alanlar›nda mevcut program›m›z› hayata geçirmektir, deniyordu. Hepimize, tüm savaﬂç›, kadro ve taraftarlar›m›za yap›lan bu
uyar›n›n alt›n› çizmiﬂtik. Ama haliyle daha çok genel bir perspektif
olarak tart›ﬂm›ﬂ ve tüm alanlarda
halk›n mücadelesini geliﬂtirmek,
daha sa¤lam, disiplinli örgütlenmeler yaratmak, her tür eylem ve araçla mücadeleyi yaymak gibi noktalar
etraf›nda kendimizi de¤erlendirmiﬂ-

yurtta ve yurtd›ﬂ›nda akl›n›n almayaca¤› bir bedeli göze alm›ﬂ de¤ilse,
hareketin bu uyar›s›n› ciddiye almak zorunda olduklar›n› kendileri
de iyi biliyor olmal›yd›lar.

H
Nitekim Frans›z Büyükelçili¤i’ne yazd›¤›m›z mektuplara, elçilik
antetli, son derece kibar bir dille yaz›lm›ﬂ yan›tlar geliyordu. Öyle ki
“ üzün tünüz ü anl › yor ve payl a ﬂ› yo ruz...” gibi ifadeler içerebiliyordu.
Durumu kendilerinin de her yönüyle takip ettiklerini ve en müspet ﬂekilde çözümünü umut ettiklerini vs
belirtiyorlard›. O günlerin esprisi
ise, mektuplar›n yaz›ld›¤› arkadaﬂ-
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Mö s lar›m›z›n isimlerinin önüne “M
yö” kelimesinin eklenmesiydi.
“Blöf” yapmayacak bir hareket
oldu¤umuzu iyi biliyorlard› Frans›zlar. Öfkemizi, yapabileceklerimizi iyice alg›lad›klar›nda önderli¤imizin tutsakl›¤›nda ›srar edemediler. Oligarﬂinin onca pat›rt›s›na, protestolar›na ra¤men nas›l siyasi bir
kararla tutuklad›larsa, yine siyasi bir
kararla b›rakmay› tercih ettiler.
Fakat henüz buna vakit vard›.
Önderli¤imizin tutsakl›¤›yla en büyük ac›y› yaﬂayan bizler, yaln›zca
20 gün sonra, bu defa bambaﬂka bir
duygunun içinde bulacakt›k kendimizi...
29 Eylül günü tüm televizyon
kanallar›nda ayn› dakikalarda bir
haber geçmeye baﬂlad›. Eski A d a let Bakan› Mehmet Topaç cezaland›r›lm›ﬂt›.
Hedefin netli¤i ve gerçekleﬂtirilme tarz›na bak›ld›¤›nda eylemin bizim oldu¤undan neredeyse emindik. Fakat haberlerde hepimizi ﬂaﬂ›rtan bir görüntü geçmeye baﬂlad›.
Eylem yerine b›rak›lm›ﬂ, üzerinde
üstlenme slogan› küçük k›rm›z› bir
pankart görüntüsüydü bu. Köﬂesinde o güne dek duyulmam›ﬂ bir örgütün imzas›...
ﬁaﬂk›nl›k... Herkes birbirine
“benim gördü¤ümü gördün mü?”
der gibi bak›yordu. Yoksa... Hareket
partileﬂmiﬂ... Ve bunu ilan m› ediyordu?!.. Olabilir miydi? Belki...
Ama... Neden olmas›n... Ve sallant›da kalan acabalar ile geçen birkaç
saat. Televizyon baﬂ›nda çak›l›p
kald›¤›m›z o anlarda bir ara yönetici arkadaﬂlar›m›z›n gözden kayboldu¤unu farkettik. Sonra haber geldi:
“Arkadaﬂlar C-15'de toplan›yoruz”... Böylece her ﬂey anlaﬂ›lm›ﬂt›.
Aç›klaman›n esas›n› tahmin ediyorduk art›k. ‹çimizde sevinç yay gibi
kurulmuﬂ, gözlerde k›vanç ve paylaﬂ›lan bir gizin h›nz›r gülüﬂleriyle
doluﬂtuk içeri...
Kurtuluﬂ grubu olarak Mahirler’in miras›n› sahiplenmek üzere ortaya ç›kt›¤›ndan beri yani 20 y›ld›r
partiyi düﬂleyen bir hareketin insan-
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lar›yd›k. Ve “Partinin Arifesindeyiz” denmiﬂ, ancak tam da ayn› süreçte tarihimizin en büyük ihanetine
u¤ram›ﬂt›k. Darbecilik, maddi-manevi her türlü tahribata ve birçok
kadronun hayat›na mal olmuﬂtu.
Bunlar düﬂünüldü¤ünde uzun bir
süredir hareketin büründü¤ü “suskunluk”u yeniden toparlanma ve inﬂaya yoruyorduk. Sonralar› Kongre
Belgeleri’nde okuyaca¤›m›z gibi,
bu “suskunluk” ard›nda tahminlerimizin çok ötesinde bir yan›t› gizlemiﬂti hareket:

“Savaﬂ› yükseltmek, örgütlenmemizi yenilemek, geçmiﬂle hesaplaﬂmak, gelece¤e daha güvenle yürüyebilmek ve bu do¤rultuda kararlar
alabilmek için ... Kongre'nin ve örgütümüzün güvenli¤i için susmak
gerekiyordu...”
Böyle denmiﬂ, Parti düﬂümüz
gerçekleﬂtirilerek tarihimizde yeni
bir sayfa aç›lm›ﬂ ve bu büyük zafer
için geçici olarak susmuﬂtuk. Ve iﬂte o gün, vakti gelmiﬂ, 29 Eylül'de
sözü alm›ﬂ ve Parti ilk sözünü söylemiﬂti... Bu bir meydan okumayd›
düﬂmana...
Topland›¤›m›z salonda k›sa bir
aç›klama ile umudun kuruluﬂu do¤ruland› ve Topaç eylemini Parti’nin
silahl› birliklerinin gerçekleﬂtirdi¤i
aç›kland›.
Yaﬂanan kucaklaﬂman›n, sevincin ve k›vanc›n tarifi çok zordur.
Ancak zaferlerde görülür, yaﬂan›r
demekle yetinelim.
Böylesi bir anda önderli¤imizin
emperyalist Fransa'n›n elinde tutsak
olmas› elbette ac›yd›, kabul edilemezdi. Fakat ﬂu da bir gerçekti ki,
onu emperyalizmin zindanlar›ndan
çekip alacak olan irade, onun tutsakl›¤›na ra¤men program›ndan
ﬂaﬂmayan ve bildi¤i gibi vurup kendi adaletiyle ilan eden ayn› iradeydi.
O'nu oradan alaca¤›m›za inanmak
için birçok sebebimiz vard› ve bir
yenisi eklenmiﬂti ﬂimdi. Bunu bilmekle daha o günden kazan›lacak
ilk büyük zaferin heyecan›n› yaﬂamaya baﬂlad›k. Frans›z emperyalizmi dize getirilecekti.

K›sa Tarih
9 Eylül - 15 Eylül

9 Eylül 1948
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ilan
edildi.
9 Eylül 1978
Kavel Grevi baﬂlad›.
10 Eylül 1920
Türkiye Komünist F›rkas›’n›n birinci kongresi Bakü’de yap›ld›. Mustafa Suphi genel
baﬂkanl›¤a seçildi.
10 Eylül 1993
7 bin liman iﬂçisi, iﬂ yavaﬂlatma, yürüyüﬂ
eylemlerine baﬂlad› ve greve ç›kacaklar›n›
aç›klad›lar. Talepler kabul edildi.
11 Eylül l919
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti kuruldu.
11 Eylül 1995
Mersin ATAﬁ’ta toplu sözleﬂme görüﬂmelerinde talepleri kabul edilmeyen iﬂçiler, yüzde yüzlük bir kat›l›mla iﬂyerini iﬂgal ettiler.
11 Eylül’de iﬂçilerin talepleri kabul edildi.
12 Eylül 1969
Hatay K›r›khan’da tefecilere karﬂ› 56 köyden binlerce üreticinin kat›ld›¤› bir miting
yap›ld›.
12 Eylül 1991
Liseli Devrimci Gençlik yoz, gerici e¤itime
karﬂ› 1500 kiﬂinin kat›ld›¤› “Gelecek Gençli¤in” isimli bir ﬂölen gerçekleﬂtirdi.
13 Eylül 1942
Nazi Almanyas› Stalingrad’a sald›rd›.
14 Eylül 1993
Emekli Albay Faruk Çelebio¤lu Bostanc›-Alt›ntepe’de devrimciler taraf›ndan öldürüldü.
15 Eylül 1984
Dok Gemi-‹ﬂ, 12 Eylül’den sonra Tuzla’da
Desan Tersanesi’nde ilk grev karar›n› ald›.
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değin m eler

kutluyordu Gül’ü. Ne
kadar da hevesliymiﬂ
burjuvazinin törenlerine kat›lmaya...
Haz›r orada cumhurbaﬂkan›, baﬂbakan
ve bakanlar varken,
Bay Uras, yüksek zevata 1 Eylül’de Kad›köy’deki mitingin
nas›l engellendi¤ini anlatsayd›
bari... Ama yapmam›ﬂt›r; gerginlik ç›kmas›n, tats›zl›k olmas›n diye!
O kadar teoriler yap, tüm
Türkiye soluna,
hatta dünyaya
taktik dersleri
ver, nas›l ezber
bozaca¤›n› anlata anlata seçim kampanyas› yürüt... sonra git Abdullah
Gül’ün cumhurbaﬂkanl›¤›n› tebrik
et...
Gül’ü kutlarken halk› m› temsil
ediyordu Uras, yoksa sosyalistleri
mi? Yoksa temsili bir yana b›rakm›ﬂ,
ne kadar “ak›ll›, sa¤duyulu, olgun”
bir sosyalist oldu¤unu kan›tlamakla
m› meﬂguldü?
Meclisin ezberi bozuldu mu bilmeyiz ama, Bay Uras’›n “sosyalist
duruﬂu” epeyce bozulmuﬂ görünüyor.

Bay Uras Çankaya’da
tebrik kuyru¤unda
ezber bozuyor!
Ufuk Uras’›n nas›l ezber
bozaca¤› anlaﬂ›ld›.
Oligarﬂinin Cumhurbaﬂkan›’n› tebrik s›ras›, burjuva politikac›l›¤›n en klasik ezberlerinden biri olsa gerekti ve
Uras da 5 Eylül günü o kuyruktayd›.
Biz Bay Uras’›n devrimcilere ne
ac›lar›nda baﬂ sa¤l›¤›na geldi¤ine, ne
de bir aç›l›ﬂ ve benzeri nedeniyle
kutlamaya geldi¤ine hiç tan›k olmad›k. Çankaya’ya koﬂtu¤unu gördük.
Abdullah Gül kimin cumhurbaﬂkan›? Bir sosyalist onu kimler ad›na
ve ne için tebrik eder? Devrimciler
ne zamandan beri burjuvazinin, emperyalist tekellerin adamlar›n› tebrik
ediyorlar?
Televizyon ekranlar›ndan izledik;
nas›l da “samimi”, nas›l da hevesle

Sistem Karﬂ›t›ym›ﬂ!
Milliyet Gazetesi’nde Murat Beﬂer adl› muhabir, Rock’n Coke’un konserlerinin haberini yapm›ﬂ. Haberin baﬂl›¤›
aynen ﬂöyle: “ K a p a n› ﬂ s i s t e m k a rﬂ › t ›
ﬂ ark›l a rl a ya p›l d› ”.. . (4 Eylül 2007,
Milliyet)
He ya; bu konserleri organize eden tekeller, iﬂbirlikçiler, enayiler, kendi düzenledikleri konserlerde, kendi sistemlerine karﬂ› ç›kanlara güç verecekler..
Alkolün, kendini koyvermenin, özgürlü¤ü yozlaﬂmayla özdeﬂleﬂtirmenin
festivalini yapanlar, kendi sistemlerinin temeline dinamit koyduracaklar
öyle mi?
Bu konserleri organize edenlerde mi bir mant›ks›zl›k var, yoksa Milliyet haberinde mi?

Say›: 121

Gül yağcılığı
Can Dündar, çal›ﬂt›¤› gazetede hemen bir
Abdullah Gül dizisi yay›na soktu. Yaz›k,
eleﬂtiriden, b›rak›n eleﬂtiriyi, gerçe¤i oldu¤u
gibi sergilemekten uzak, Gül’ün, kendisinin
izin verdi¤i kadar ve biraz da ya¤ katarak
anlat›ld›¤› böyle bir diziyi Dündar’a yak›ﬂt›ramad›k. Gül’ün devrimcilere, komünistlere
karﬂ› sald›r›lar› bile, dizide o kadar masumlaﬂt›r›larak anlat›l›yor ki...
Kendisi yak›ﬂt›rd› m› bilmiyoruz. E¤er bu
çizgide gidecekse, burjuva medyada sergiledi¤i ya¤c›l›ktaki h›z ve atakl›¤› takdir edilecektir kuﬂkusuz...

LAİK-ŞERİATÇI MUHABBETİ
Onlar›n keyfi yerinde, Allah muhabbetlerini
art›rs›n... Da; onlar›n aras›ndaki kay›kç› kavgas›n› gerçek san›p, ona göre saflaﬂanlar,
acaba bu sahneye bak›nca kendilerini
aldat›lm›ﬂ gibi hissetmiyorlar m›?

Sat›yorlar, Sat›yorlar, Saaaaat....
Daha satacak ne bulacaklar bakal›m diyorduk.
Bulmuﬂlar: Denizin yüzeyi de sat›lacak..
Kemal Unak›tan'›n bakanl›¤›, 7 Eylül'de yap›lacak aç›k art›rma ile Kemer’de sahilden 700 metre uzakl›ktaki 3 bin metrekarelik kara manzaral›
deniz yüzeyini satacak.

“Yurda ve halk›n
özgürlü¤üne düﬂman
olanlar her zaman
halk›n soylu davas›
u¤runda kendilerini
feda edenlere haydut gözüyle bakm›ﬂlard›r.”
(Emiliano
Zapata)
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‹lerici sendikac›l›kla iﬂbirlikçi
sendikac›l›k fark›..
KESK yöneticileri,
herhangi bir memur gibidirler. Çünkü KESK tüzü¤ünde “yöneticilerin maaﬂlar› fiilen memurluk yaparken ald›klar› maaﬂtan
fazla olamaz, çünkü sendikac›l›k bir meslek de¤ildir, bu yüzden kimseye
avantaj sa¤lamaz” hükmü

vard›r.
K a m u - S e n ve M e m u r-Sen konfederasyonlar›n›n
yöneticilerinin
maaﬂlar› ise, “en yüksek
devlet memuru” maaﬂ›na
endekslenmiﬂtir. Elbette
bir de bunun yan›nda ek
ödenekler, “yolluklar”,
yolsuzluklar da cabas›...

H›rs›zlara u ¤ursuzlara d okunulmazl›k, DTP’lilere y arg›lama
‹stanbul 9. A¤›r Ceza Mahkemesi, DTP milletvekilleri Aysel Tu¤luk ve Ayla Akat Ata’n›n “örgüt propagandas›” nedeniyle haklar›nda daha önce aç›lm›ﬂ
olan davada, milletvekili seçilmiﬂ olmalar›na
ra¤men, yarg›laman›n devam›na karar verdi.
A¤arlar, Bucaklar ve Unak›tan gibi h›rs›zlar, dokunulmazl›k kazan›rken, hal böyle!
BAM TELİ çizgiler

Sald›r›lara, Engellemelere Ra¤men
YÜRÜYÜﬁ’ün Girmedi¤i Ev Kalmayacak
Antalya’da Faﬂist Sald›r›
Yürüyüﬂ okurlar› bu hafta ﬁafak Mahallesi ile K›ﬂlahan Meydan›’ndayd›. K›ﬂlahan Meydan›’nda tan›t›m yapan Yürüyüﬂ okurlar›na 31 Eylül günü faﬂist sald›r› düzenlendi. Halk›n ilgisinden rahats›z olan polis faﬂist bir
güruhu Yürüyüﬂ okurlar›n›n üzerine yönlendirdi.
Polis destekli faﬂist sald›r›da okurlar›m›zdan Bülent
Iﬂ›k elinden, Sercan Ahmet Arslan ise sa¤ gözünün
alt›nda b›çak darbesi alarak yaraland›. Faﬂistler sald›r›ya
çevredeki halk› da katmaya çal›ﬂt›lar. Di¤er Yürüyüﬂ
okurlar› olay› duyup K›ﬂlahan Meydan›’na geldi¤inde
sivil polisler faﬂist güruhu koruma alt›na alarak olay yerinden kaç›rd›.
Sald›r› boyunca halka yönelik konuﬂmalar yapan
Yürüyüﬂ okurlar›, AKP’nin vatan› nas›l satt›¤›n›, faﬂist
güruhun neden sald›rd›¤›n›, polisin misyonunu anlatarak
teﬂhir ettiler. Sald›r›dan sonra da Yürüyüﬂ okurlar› megafonlarla tan›t›m ve sat›ﬂlar›na devam ettiler.
Sald›r› K›ﬂlahan Meydan›’nda bas›n aç›klamas› yap›larak protesto edildi. Bas›n aç›klamas›na E¤itim-Sen,
SDP ve Halkevleri’de destek verdi. Aç›klamada Yürüyüﬂ
Dergisi’nin halka ulaﬂmas›n› hiçbir gücün engelleyemeyece¤i vurguland›. Aç›klama “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”,
“Devrimci Bas›n Susturulamaz”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla son buldu. Aç›klamay› izleyen
halk da alk›ﬂlar›yla okurlara destek verdi.
Aç›klaman›n ard›ndan ﬁarampol Polis Karakolu’na
giden Yürüyüﬂ okurlar› K›ﬂlahan’da görevli sivil ve resmi
polisler ile sald›rganlar hakk›nda suç duyurusunda bulundular.

Yürüyüﬂ A dana, ‹ zmir, Bursa
gecekondular›nda...
1 Eylül Cumartesi günü A d a n a’n›n Da¤l›o¤lu ve
Meydan mahallelerinde dergi sat›ﬂ› yap›ld›. Yürüyüﬂ önlükleriyle yap›lan sat›ﬂta megafonla derginin içeri¤i anlat›larak “Seçim Çare De¤il” dedikleri için tutuklanan 42
HÖC’lünün mahkemesine ça¤r› yap›ld›.
‹ z m i r’de Yürüyüﬂ yine gecekondularla buluﬂtu. 2 Eylül Pazar günü ‹zmir’in Uzundere Köyü ve Cennetçeﬂme
mahallelerinde yap›lan tan›t›mda Yürüyüﬂ okurlar›
“Seçim Çare De¤il” dedikleri için tutuklu bulunan 42
HÖC’lüyü anlatt›lar.
B u r s a’da 1 ve 2 Eylül günleri Yürüyüﬂ tan›t›m ve sat›ﬂ› yap›ld›. Teleferik Mahallesi’nde megafonla yap›lan
dergi sat›ﬂ›nda halk›n yo¤un ilgisiyle karﬂ›laﬂ›ld›.
2 Eylül Pazar günü Millet Mahallesi’nde yap›lan dergi sat›ﬂ›ndan sonra halkla sohbet edildi. Millet Mahallesi’nde kendine demokrat diyen kesimlerin engellemelerine ra¤men dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
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