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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
14 EEylül -- 220 EEylül

‹‹bbrraahhiimm EErrlleerr’’iinn KKüüççüükkaarrmmuuttlluu ddiirreenniiflfl eevviinnee
yyaazzdd››¤¤›› mmeekkttuubbuunnddaann::

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 olur-
du. O yüzden korkar düflman sizden. 
Ve flimdi daha fazla korkar oldu düflman sizden. fiu dün-
yan›n kirletilmiflli¤i, yozlu¤u içinde, ‘hiçbir fley için ölme-
ye de¤mez’ denirken, sizler, siz kahraman analar›m›z,
kardefllerimiz, onur için, namus için, gelecek için, her fle-
ye inat, ac›lar›n›za açl›¤›n›z› kat›k edip bizimle bafl koydu-
nuz 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 tu-
tana 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. Cananla-
r›m›z›n can›n› alanlar›n can›n› alaca¤›z. Bu öfke hiç bir za-
man k›n›na girmeyecek. Yürüyece¤iz dalgalar gibi. 

23 Nisan 2001
Tekirda¤ F Tipi 

-0-

ÜÜmmüüflfl fifiaahhiinnggöözz’’üünn hhaarreekkeettee yyaazz››ss››nnddaann::
“Ben ilk örgütlendi¤imde, temelleri devrimcili¤e dayan-

m›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›. Bü-
tün bu düflüncelerime cevap veriyordu. 

Ben örgütlendikten sonra, bütün insanlar› sevmek ge-
rekti¤ini ö¤rendim. Bu örgütün bana kazand›rd›¤› en bü-
yük fley sevgiyi ö¤retmek oldu. Yani düzende kafam› bo-
zan, 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 yol-
dafllar›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›yo-

rum. E¤er ki seçilirsem, partime, halk›ma ve aln›ma tak›lan
banda asla leke sürmeyece¤im ve onlara lay›k olaca¤›m.”

R›fat 1969 Samsun Ve-
zirköprü do¤umludur.
Devrim mücadelesine
üniversite y›llar›nda ka-
t›ld›. Mücadele Gazete-
si’nin Sivas Temsilcili-
¤i’ni yapt›. 2 Temmuz
Sivas katliam› sonras›n-

da 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 ‹lçe-
si’nde do¤mufl, ortaokul
y›llar›ndan itibaren dev-
rimcilere sempati duy-
mufltu.
‹ktidar›n F Tiplerini gün-
deme getirmesi üzerine,
TAYAD’l›lar›n mücadele-

sinde yerald›. ‹zmir’de hücrelere karfl› mücade-
lenin emekçisi oldu; ve nihayetinde bu mücade-
lenin en ön cephesinde yer almaya karar vere-
rek ‹zmir’de ölüm orucuna bafllad›. Daha sonra
ölüm orucunu Küçükarmutlu’da sürdürerek 20
Eylül 2001’de direnifl evinde ölümsüzleflti.

F Tipi sald›r›s› gündeme
geldi¤inde, Ümraniye
Hapishanesi 1. Ölüm
Orucu Ekibi’nde yerald›.
Direniflin ilerleyen günle-
rinde tahliye edildi; oli-
garflinin rüflvetini al›p su-
ratlar›na çarparak direni-
flini Küçükarmutlu’da

sürdürdü. 330 gün boyunca açl›¤a ve zulme di-
renerek 14 Eylül 2001’de ölümsüzleflti. fia-
hingöz, Yozgat fiefaatli’ye ba¤l› Halaçl› Köyü’n-
dendi, 1969 do¤umluydu. Mücadeleye 1992’de
kat›ld›. Ankara’da, Malatya’da, Bursa’da görev-
ler ald›. 1997 Mart’›nda tutsak düfltü.

ÜÜmmüüflfl 
fifiAAHH‹‹NNGGÖÖZZ

19 Aral›k katliam›nda Te-
kirda¤ F Tipine sevkedil-
dikten sonra, 4. Ölüm
Orucu Ekibi direniflçisi
olarak aln›na k›z›l band›-
n› takt›. Direniflini sürdü-
rürken, Küçükarmutlu’ya
sald›r›ld›¤› ö¤renildi¤inde

bedenini tutuflturan üç tutsaktan biri ‹brahim Er-
ler’di. 19 Eylül 2001’de ölümsüzleflti. 1972
‹stanbul Kas›mpafla do¤umluydu Erler. Mücade-
leye 1989’da kat›ld›. 1997’de milis komutan›
olarak görev ald›. Bir süre bu görevini sürdür-
dükten sonra tutsak düfltü. 

‹‹bbrraahhiimm EERRLLEERR

AAbbddüüllbbaahhrrii
YYUUSSUUFFOO⁄⁄LLUU

RR››ffaatt ÖÖZZGGÜÜNNGGÖÖRR

Tarih  Yazanlar›n
Kaleminden 

fiili’de dev-
rimci 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 türküle-
riyle direndi. 16 Eylül 1973’de dudakla-
r›nda türküsüyle katlettiler. 

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 tutuk-
land›. 5 y›l tutsak kald›, tutsakl›¤›ndan
sonra da sürgünler bask›larla geçti yafla-
m›. Susmad›. Kansere yakaland›. Cunta
pasaport vermeyerek yurtd›fl›na tedaviye

gitmesini engelledi. 20 Eylül 1985’te ölümsüzleflti. 
ODTÜ Sosyalist Fikir
Kulubü üyesiydi. Ame-
rikan elçisi Komer'in
arabas›n› ODTÜ'de ya-
kan devrimcilerden bi-
riydi. Kontrgerillan›n
ilk planl› cinayetlerin-
den biri olarak, 23
Eylül 1969’da ‹stan-
bul'da Beyaz›t Meyda-
n›nda katledildi.
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60 hükümet kurulmufl
geçen 84 y›l içinde. Tay-

yip 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 mecli-
sin y›llard›r emperyalizmin ve iflbir-
likçilerinin hizmetinde oldu¤u gibi,
kürsüde okunan program da “mille-
tin” de¤il, tekellerin program›yd›.
4,5 y›l önce ilk AKP hükümeti ku-
ruldu¤unda “AKP hükümeti, em-
peryalizmin ve TÜS‹AD’›n progra-
m›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›. 

AKP’nin yer yer “islamc›” görü-
nümüne, oligarflinin belli ke-

simlerini rahats›z eden baz› uygula-
malar›na ra¤men, tekelci burjuvazi
seçimlerde tereddütsüz AKP’yi des-
tekledi. Çünkü, tekeller, AKP ikti-
dar› döneminde alabildi¤ine palaz-
lanm›fllard›. Birçok tekelin büyüme
oran›, daha önceki hiçbir iktidar dö-
neminde ulafl›lmam›fl büyüme oran-
lar›yd›. Emperyalist sermayeyle, ifl-
birlikçi tekellerin bütünleflmesi sü-
reci de AKP iktidar› döneminde h›z-
lanm›fl ve pekiflmekteydi. AKP’nin
uygulad›¤› faiz politikalar›, Koç,
Sabanc› gibi holdinglere, fabrikala-
r›nda ürettiklerinin sat›fl›ndan elde
ettiklerinden daha büyük kârlar
sa¤l›yordu. Sadece flu rakam te-
kellere nas›l büyük bir kaynak
sa¤land›¤›n› göstermeye yeti-
yor; 22000077 bbüüttççeessiinniinn ddöörrttttee bbii--
rrii ffaaiizz ööddeemmeessiinnee aayyrr››lldd››.. So-
mut rakamlarla söylersek, 221155
mmiillyyaarr YYTTLL ile ba¤lanan 2007
bütçesinden 5522..99 mmiillyyaarr YTL,
borç faizlerine karfl›l›k ayr›l-
m›flt›r. Bütçenin dörtte biri bü-
yüklü¤ündeki bu para, do¤ru-
dan emperyalist tekellere ve ifl-
birlikçi tekellere gitmektedir.
‹flte bu büyük ya¤ma düzeni so-
nucudur ki, art›k ülkemizdeki
en büyük 10-15 ailenin servet-
lerinin büyüklü¤ü, Türkiye

bütçesinin üçte biri büyüklü¤üne
ulaflm›flt›r. 

Herkesin tan›k oldu¤u gibi, dün-
yan›n en zenginleri listesine gi-

ren tekelci burjuvalar›n say›s› da is-
tikrarl› bir flekilde artt› AKP döne-
minde. Bu politikalar›n sonucunda
Sabanc› Holding kâr›n› ikiye katl›-
yor. Sabanc›’n›n net kâr› geçen y›l›n
ayn› dönemine göre yyüüzzddee 9933 art›fl-
la 616 milyon YTL'ye ulafl›yor. Ve
ayn› günlerde, hükümet milyonlar-
ca memura “sadaka” say›labilecek
bir zamm› bile veremeyece¤ini
aç›kl›yor. Patronlar karfl›s›nda böy-
lesine eli aç›k ve cömert olan AKP
iktidar›, iflçiler, memurlar karfl›s›nda
cimrilefliyor. O kadar cimrilefliyor
ki, iflbirlikçi, devletçi sendikalar bi-
le, AKP hükümetiyle anlaflma yapa-
m›yor. Asl›nda iki haberi; Saban-
c›’n›n kâr›n› ikiye katlad›¤› haberiy-
le, AKP’nin memura vermeyi dü-
flündü¤ü zam oran›n› yan yana ko-
yun; bu tablo, Türkiye’de çarklar›n
kimin ç›karlar› do¤rultusunda dön-
dü¤ünü tart›flmaya yer b›rakmaya-
cak flekilde ortaya koyuyor. 

Böyle bir tablo ortadayken, tekel-
ci burjuvazi AKP’yi destekle-

meyip de kimi destekleyecekti? Ön-
ce seçimler, ard›ndan 60. hükümet
program› gösterdi ki, AKP ve tekel-
ler aras›ndaki iflbirli¤i ve uyum is-
tikrarl› bir flekilde sürmektedir.

Sabanc›’n›n kâr›ndaki art›fl oran›-
na bak›n: Yüzde 93... Faflist dik-

tatörlüklerin ve pervas›z iflbirlikçi
iktidarlar›n oldu¤u ülkelerde ulafl›-
labilir böylesine yüksek bir kâr ora-
n›na. Bu oran, sömürünün, talan›n
boyutlar›n›, iktidarlar›n halk düfl-
manl›klar›n› gösteriyor. Bu paralar
nas›l kazan›l›yor? Emekle mi, al›n
teriyle mi? Geçiniz. Ak›ll› yat›r›m-
larla m›? Geçin. Sorunun as›l ceva-
b›, 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. 

Ayn› 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›. Saban-
c›lar, bir avuç, 14 aile onlar; aç-
lar ise büyük bir aile... bir aç›k-
lamaya göre 26 milyon insan›-
m›z açl›k s›n›r›nda. Bu rakam-
lar› biz söylemiyoruz; abart›lan
bir fley de yok; oligarflinin ken-
di kurumlar› söylüyor. Ama bu-
na ra¤men, aç›klanan hükümet
program›nda bunlar yok. Bu
yoksulluk, açl›k nas›l yokedile-
cek sorusunun cevab› yok. Böy-
le bir sorun gündemlerine bile
girmiyor. Birkaç aileden, birkaç
yüzbin kifliden de¤il, onmilyon-
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Çarklar Tekeller 
‹çin Dönüyor

Birkaç aileden, birkaç
yüzbin kifliden de¤il, onmil-

yonlar›n açl›¤› ve yoksullu¤un-
dan sözediyoruz. Erzak torba-
lar›yla, zekatlarla ortadan kal-
d›r›lamayacak bir durumdan
sözediyoruz. AKP’nin kimin
partisi oldu¤unun cevab›,
seçimlerde kimlerden oy

ald›¤›nda de¤il, kimlere hiz-
met etti¤indedir. 



lar›n açl›¤› ve yoksullu¤undan söze-
diyoruz. Erzak torbalar›yla, zekat-
larla ortadan kald›r›lamayacak bir
durumdan sözediyoruz. AKP’nin
kimin partisi oldu¤unun cevab›, se-
çimlerde kimlerden oy ald›¤›nda
de¤il, kimlere hizmet etti¤indedir. 

AKP tekellerin partisidir. Açlara,
yoksullara karfl›d›r. Kukla hü-

kümetlerin programlar› da, emper-
yalizm ve iflbirlikçileri taraf›ndan
dikte ettirilmifl programlard›r. fiim-
di bu program uygulanacak, Saban-
c›lar, Koçlar, Zorlular, yeni kâr
rekorlar› k›racaklar. Dünyan›n
en zenginleri listelerinde birkaç
basamak daha yükselecekler. 

Nas›l bir ülkemiz var bak›n
iflte; “seçim çare de¤il” di-

yenler tutuklan›yor. “Ne ABD,
ne AB, ba¤›ms›z Türkiye” di-
yenler tutuklan›yor. “Yozlaflma-
ya hay›r” diyenler tutuklan›-
yor... Çünkü böyle yapmasalar,
bu programlar uygulanamaya-
cak... AB’ye uyum süreci için
bir sürü yasalar ç›kar›rken, he-
men arkas›ndan neden TCK’y›
a¤›rlaflt›ran, polise yeni yetkiler
veren yasalar ç›kard›klar›n› an-
lamayanlar, Sabanc›lar’›n kârla-
r›na baks›nlar. ‹flte bunun için
ç›kar›l›yor bu bask› yasalar›. Ve
AKP hükümeti okudu¤u son prog-
ramda hâlâ “güvenlik” amaçl› yat›-
r›mlardan, güvenlik güçlerinin yet-
kilerini art›rmaktan sözediyor.
Program, esas›nda sanki sadece bir
prosedürü yerine getirmek için ha-
z›rlanm›fl ve okunmufltur.  Birçok
burjuva yazar›n da iflaret etti¤i gibi,
bir özgünlük yoktur. Haklar ve öz-
gürlükler bahsi, kelimenin tam anla-
m›yla kliflelerden ibarettir. Kürt so-
runu diye bir sorun yoktur hüküme-
tin program›na göre. Ama program
tüm bu basmakal›pl›¤›na ra¤men,
iki noktada niteli¤i çok aç›kt›r: BBiirr;;
tekellere hizmet esast›r ve sürdürü-
lecektir. ‹‹kkii;; bask› politikalar› art›r›-
larak sürdürülecektir.   

Halktan oy ister; hizmeti tekelle-
re verirler. Bu, tüm düzen par-

tilerinin özelli¤idir. Tekellere hiz-
metin ve bask›lar› sürdürmenin  ol-

du¤u programda, iki fley yok: HHaall--
kk››nn rreeffaahh›› vvee ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee...
Gündemdeki anayasa tart›flmalar›y-
la hükümet program› aras›nda da bu
aç›dan bir fark yoktur. ‹kisi de ayn›
amaca hizmet ediyor. ‹kisi de tekel-
lerin damgas›n› tafl›yor... 

Bu program AKP’nin olmad›¤›
gibi, AKP’ye özgü de de¤ildir.

E¤er eskaza seçimlerden CHP ikti-
dar partisi olarak ç›ksayd›, bilin ki,
mesela türban gibi özel baz› nokta-
lar d›fl›nda, ekonomik program ve

emperyalizmle iliflkiler aç›s›ndan
hemen hemen bugünkü gibi bir
program aç›klayacakt› o da. Zaten
böyle oldu¤u içindir ki, gerek
CCHHPP’nin, gerekse de MMHHPP’nin hü-
kümet program›na yönelik elefltiri-
leri, tutarl›, bütünlüklü bir elefltiri
olmaktan çok, polemik havas›nday-
d›. Uygulanan temel politikalara bir
itirazlar› yok, neyi, nas›l elefltire-
cek, nas›l bir alternatif koyacaklar
ortaya? Koyam›yorlar elbette. Em-
peryalistleri, iflbirlikçi tekelci burju-
vaziyi ürkütmemek için, uygulanan
bu azg›n sömürü ve ya¤ma politika-
lar›na karfl› ç›km›yor, ama kitlelerin
gözünü boyamak, muhalefet yap›-
yor görünmek için de polemiklere
baflvuruyorlar. 

AKP’nin aç›klad›¤› programda
“yabanc› sermayenin önünü

açmaktan” sözediliyor. AKP, önü-

müzdeki befl y›l içinde tekellerin is-
tedi¤i tüm yasalar› birer birer ç›ka-
raca¤›n›n sözünü veriyor (ki bu ya-
sa ve düzenlemelerin 200 civar›nda
oldu¤u belirtiliyor). Hat›rlayal›m ki,
y›llard›r iflbafl›na gelen tüm hükü-
metler, programlar›nda “yabanc›
sermayenin önünü açacak” düzen-
lemelere yer verdiler. Ama sa¤lanan
kolayl›klar›n, tan›nan imtiyazlar›n
hiçbiri emperyalist tekellere yetme-
mektedir ki, her hükümetten önleri-
nin aç›lmas›n› istemekteler. Önleri

aç›ld›¤›nda ise, ülkemizin, hal-
k›m›z›n ili¤ini, kemi¤ini nas›l
emdiklerini biliyoruz. K›sacas›,
60. Hükümet program›, bu asa-
laklar›n ayn› ifli sürdürece¤ini
söylüyor bize.

Kelimenin gerçek anlam›nda
korkunç bir soygun sürü-

yor ülkemizde. Tüm düzenle-
meler, hükümet politikalar›,
soygunun daha da pervas›zlafla-
ca¤›na iflaret ediyor. Sabanc›la-
r’›n, Koçlar’›n, Zorlular’›n kâr
oranlar›na bak›n, büyüme h›zla-
r›na bak›n, ayn› flekilde iktidar
teflvikinden do¤rudan yararla-
nan Ülker gibi holdinglerin ge-
liflimine bak›n; onlar büyüdük-
çe geriye büyük bir yoksulluk,
büyük bir sefalet kal›yor. Sö-

mürüden en büyük paylardan birini
alan burjuva bas›n yay›n kurumlar›
sayesinde bu korkunç eflitsizlik ve
adaletsizlik, sefahat ve sefalet bir
noktaya kadar gizlenebiliyor belki.
Ama böyle bir gerçek sonuna kadar
gizlenemez. ‹flte ayn› gün yans›yan
Sabanc›’n›n kâr oran› ve açl›k s›n›r›
rakamlar›, yanyana gelince, ç›plak
gerçek kimsenin kaçamayaca¤› hale
geliyor. 

Tekellerin hizmetkar› oldu¤unu
rakamlar›n gösterdi¤i bir iktidar

karfl›s›nda mücadele etmeyenler, flu
veya bu gerekçeyle bu iktidar› des-
tekleyenler, sömürünün, adaletsizli-
¤in, eflitsizli¤in destekçisidirler.
AKP’yi desteklemek, tekelleri des-
teklemektir. Halktan, adaletten, eflit-
likten yana olanlar, sömürüye karfl›
olan herkes, AKP iktidar›na karfl›
mücadele etmek durumundad›r. 

Say›: 121 5GÜNDEM

Tekeller büyüdükçe 
geriye büyük bir yoksulluk,
büyük bir sefalet kal›yor.

Tekellerin hizmetkar› oldu¤u
aç›k olan AKP’yi desteklemek,
tekelleri desteklemektir. Halk-
tan, adaletten, eflitlikten yana
olanlar, sömürüye karfl› olan
herkes, AKP iktidar›na karfl›

mücadele etmek 
durumundad›r. 



‘‘2266 ssüüppeerr
zzeennggiinniimmiizz,, 2266
mmiillyyoonn aaçç››--

mm››zz’’ vvaarr”” diye yaz›yordu gazete.
Art›k gizlenemez hale gelen adalet-
sizli¤in rakam›yd› bunlar. Nas›l giz-
lensin?

Açl›k, yoksulluk s›n›r›n›n biraz
ötesinde ““SSaabbaanncc›› HHoollddiinngg kkâârr››nn››
iikkiiyyee kkaattllaadd››”” diye yaz›yordu. 

*

“Sabanc› Holding, y›l›n ilk yar›-
s›nda konsolide net kâr›n›n geçen
y›l›n ayn› dönemine göre yyüüzzddee 9933
art›flla 661166 mmiillyyoonn YYTTLL''yyee yüksel-
di¤ini aç›klad›. 

Holdingten yap›lan aç›klamada,
ilk yar› sonunda sat›fllar›n 99..33 mmiill--
yyaarr YYTTLL,, faaliyet kâr›n›n ise 11..55
mmiillyyaarr YYTTLL oldu¤u belirtildi. Aç›k-
lamada, "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¤un-
da art›fl oran› yyüüzzddee 2200 oldu. 

Sabanc› Holding'in varl›klar› 30
Haziran itibariyle, 31 Aral›k 2006'ya
göre, yyüüzzddee 1144 artt› ve 76.9 milyar
YTL'ye, özkaynaklar› ise 7.367 mil-
yar YTL'ye yükseldi" denildi.

*

Artt›... artt›... artt›... Konsolide
net kâr›, ilk yar› y›l sat›fllar›, faaliyet
kâr›, toplam sat›fllar›, holdingin var-
l›klar›, özkaynaklar›, her fleyi ama
her fleyi artm›fl... Artmaya devam
ediyor... SSAABBAANNCCIILLAARR’’AA HHEERR
fifiEEYY VVAARR!!

*

Ve fakat, ayn› günkü gazetelerde
hükümetin memurlara YYüüzzddee 22’’lliikk
art›fl›n üzerine kesinlikle ç›kmaya-
ca¤›n› aç›klad›¤› da yaz›yordu. 

Üstelik AKP hükümetinin baka-
n› Mehmet Ali fiahin, memurlar›
““BBüüyyüümmeeyyii ssiizz yyaarraattmmaadd››nn››zz kkii ppaayy
iissttiiyyoorrssuunnuuzz”” diye de azarl›yordu.

Kim yaratm›flt› peki büyümeyi?

Sabanc› m›? Gecesini gündüzüne
kat›p çal›flm›fl olmal›yd› Sabanc›lar,
Koçlar ve ötekiler.. Onlara her fley
vard›, fakat MMEEMMUURRLLAARRAA YYOOKK--
TTUU!!

KESK Genel Baflkan› ‹smail
Hakk› Tombul, hükümetin toplu gö-
rüflmede önerdi¤i zam oran›n›n
günde 1.7 YTL’lik art›fla denk gel-
di¤ini belirterek, “Bu parayla gün-
de 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 genel-
likle muammad›r; ama 7-10 milyon
aras› telaffuz edilir. ‹flte onlar için
iflçinin, memurun maafl›n› da bula-
mazlar. Onlar açl›¤›n s›n›r›nda da
de¤il, içindedirler. 

*

TTüürrkk--‹‹flfl dört kiflilik bir ailenin
açl›k s›n›r›n›n 628 YTL ve yoksul-
luk s›n›r›n›n 2 bin 44 YTL oldu¤unu
aç›klad›. 

Türk-‹fl taraf›ndan taraf›ndan
aç›klamaya göre, mutfak enflasyo-
nu 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 ''aaççll››kk vvee yyookk--
ssuulllluukk ss››nn››rr››'' araflt›rmas›n›n sonu-
cunu aç›kl›yor. Türk-‹fl’in kendi
araflt›rmas›n›n sonuçlar›na göre ni-
ye direnmedi¤i sorunu bir yana, bu
araflt›rmalar ülkemizdeki yoksullafl-
may› hat›rlat›yor her daim.  

Son aç›klamaya göre:
Dört kiflilik bir ailenin mutfak

için yapmas› gereken harcama tuta-
r› (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 verme-
yi hedefliyor mu?

Var m› böyle bir taahhüdü?

Yabanc› sermayenin önünü aça-
ca¤›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›r-
ka 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 aktar-
maya 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 ge-
rileyen eennffllaassyyoonnuunn aarrtt››flfl ee¤¤iilliimmiinnee
girdi¤i belirtildi. 

Aç›klamada, Ramazan ay›n›n da
enflasyonda art›fl yönündeki bekle-
yiflleri etkileyen bir unsur olaca¤›
ifade edildi. Ve nitekim Türk-‹fl’in
öngördü¤ü gibi RRaammaazzaann zzaammllaarr››
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HHizmetinde!izmetinde!



çoktan bafllam›fl durumda. Bu demek
ki, flimdi yoksulun hali daha da kötü. 

*

SSüütt vvee ttaavvuukk zzaammllaanndd››;; evet,
güllük gülistanl›k gösterilen ülkede,
açl›k, yoksulluk s›n›r› durduk yerde
yükselmiyor. Süt, yo¤urt, peynir
grubundaki ürünlerin hemen tü-
münde 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.
IIMMFF’’nniinn ““eekkoonnoommii ddiissiipplliinnii””ni
bozmuyor. 

*

Bu ülke böyle iflte; emekçi, sof-
ras›na süt, tavuk koyam›yor; ve
“Erdo¤an çifti, tatillerinin ilk sa-
bahında güne 4422 ççeeflfliitttteenn oluflan
kahvaltı ile bafllam›fllar”d›. (Ak-
flam, 31 Aral›k 2005)

*

Bu ülke böyle iflte; bir mahkeme
Bingöl’de depremde ölen bir emek-
çiye sadece 780 YTL “de¤er” biçip
o kadar tazminat ödenmesine hük-
mederken, Koç Holding Yönetim
Kurulu Baflkanı Mustafa Koç, 336688
mmiillyyaarrll››kk  Maserati marka otomo-

bil al›yordu. 

*

Bu ülke böyle iflte; 4-5 “oligar-
flik aile” her y›l dünyan›n en zengin
500’ü aras›na girerken, ayn› ülkenin
insanlar›n›n rreessmmii rraakkaammllaarraa ggöörree
yyüüzzddee 3311’i, ggüünnllüükk tteemmeell iihhttiiyyaaçç--
llaarr››nn›› bbiillee karfl›layam›yor. 

*

Birkaç y›l önceki (2003) rakam-
lara göre: Türkiye nüfusunun eenn
yyookkssuull yyüüzzddee 2200''lliikk diliminin milli
gelirden ald›¤› pay yyüüzzddee 66..00. 

EEnn zzeennggiinn yyüüzzddee 2200''lliikk dilimin
pay› ise yyüüzzddee 4488..33..

Birine yüzde 6, birine yüzde
48...

Böyle bir ül-
kede haktan,
adaletten, eflitlik-
ten kim sözede-
bilir?

*

S A B A N C I
A‹LES‹, 55,,77 mmiill--
yyaarr ddoollaarrll››kk ser-
vetiyle dünyada
75. s›rada...
KOÇ A‹LES‹,
44,,44 mmiillyyaarr ddoo--
llaarrll››kk servetiyle
dünyada 113. s›-
rada... fiAHENK
A‹LES‹; 33,,66 mmiill--
yyaarr ddoollaarrll››kk ser-
vetiyle dünyada
162. s›rada...
KK aa rr aa mm ee hh mm ee tt --
lleerr,, EEcczzaacc››bbaaflfl››--
llaarr,, ZZoorrlluullaarr,,

DDoo¤¤aann HHoollddiinngg,, EEnnkkaa 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 22 bbiinn 223377
aile, Türkiye gelirinin yyüüzzddee
5555''iinnii almaktad›r.

Diyeceksiniz ki kim bu
aileler? Bunlar, iflbirlikçi te-
kelci burjuvalar, bunlar, top-
rak a¤alar›, bunlar tefeci-tüc-

car kesim... 22 bbiinn 223377 aile, Türkiye
oligarflisinin en genifl gövdesini olufl-
turuyorlar. Bunlar›n içinde, adlar›
yukar›da say›lan 10-15 aile ise oli-
garflinin özü, çekirde¤idirler. 

Türkiye’nin kkaayymmaa¤¤››nn›› onlar yi-
yor. AKP iktidar›, bu kayma¤› onlara
alt›n tepsilerde sunuyor. Sunarken,
baflbakandan bafllayarak yak›n çev-
releri de kaymaktan nemalan›yorlar.

*

“Dünyan›n en zenginleri listesi-
ne ifladamlar›m›z›n girmesiyle gu-
rur 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 yyüüzzddee
7755’’iinniinn ddüüflflüükk ggeelliirrllee yyaaflflaammaakk zzoo--
rruunnddaa oolldduu¤¤uu aç›¤a ç›k›yor. 

*

AKP hükümeti, Sabanc›lar’›,
Koçlar’›, Zorlular’›, yani bir avuç
bile etmeyen sömürücüyü memnun
etmeye çal›fl›rken, ““RReessmmii kkaayy››ttllaa--
rraa ggöörree ççooccuukkllaarr››mm››zz››nn yyüüzzddee 3366''ss››
ççaall››flfl››yyoorr..””

Ve AKP’nin kurdu¤u 60. Hükü-
met’in program›nda, yüzde 36’s›
çal›flan çocuklar›m›z›n bu kölelik-
ten nas›l, ne zaman kurtulaca¤› yok!

* 

Ama önemli de¤il; Sabanc›’n›n
kâr› yüzde 93 artm›fl ya; AAKKPP’’yyee
bbuu yyeetteerr!!!!!! Sabanc›lar’› ve onlar›n
Avrupa’daki, ABD’deki ortaklar›n›
memnun etti mi AKP; bir sonraki
seçimde de onlar›n deste¤ini garan-
tiledi demektir. Halka söylenecek
birkaç yalan bulunur nas›l olsa... 

Say›: 121 7AKP

En Sömürücü 10 Zengin
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 

Emekçiye RReva GGörülen
Bilindi¤i gibi, özellefltirmelerde ço¤u kez iflçiler iflini

kaybederken, bazen de baflka bir iflyerinde istihdam edi-
liyorlar. Bu da onlara bir lütuf gibi sunuluyor. Oysa bak›n
onlar hangi koflullarda çal›fl›yor:

"Özellefltirme ma¤duru" da denilen bu iflçiler, çeflitli ka-
mu kurulufllar›nda ""11 yy››llddaann aazz ssüürreellii iissttiihhddaamm eeddiilleecceekk
ggeeççiiccii ppeerrssoonneell hhiizzmmeett ssöözzlleeflflmmeessii"" ile çal›flt›r›l›yorlar.

Bu sözleflme öyle bir sözleflme ki; normal çal›flma sa-
atleri d›fl›nda veya tatil günlerinde yapaca¤› çal›flmalar
karfl›l›¤›nda çal›flana herhangi bir eekk üüccrreett ööddeennmmiiyyoorr..

Öyle ki, sözleflmeleri, "sözleflme, bitim tarihinde ihba-
ra gerek kalmaks›z›n sona ermifl say›l›r. ”

Öyle ki, sözleflmenin feshinde ççaall››flflaannaa iihhbbaarr,, kk››ddeemm
ggiibbii bbiirr ttaazzmmiinnaatt ddaa ööddeennmmeezz......

Bu sözleflmeye göre; çal›flana hastal›¤› s›ras›nda veri-
len rapor süresi iki günü aflt› m›, aflan k›s›m için ücret
ödenmez.

Sabanc›lar’a, Koçlar’a sunulan lütufla, iflçiye sunulan
lütuf ayn› olacak de¤il ya!!!



AKP, yeni hükümet program›n›
aç›klad›. 60. Hükümetin program›n-
da önceki hükümetin program›na
göre de¤iflen bir fley yoktur. Yine
önceki program›n bir benzeri geti-
rilmifl ve içine bir dolu da gözboya-
maya 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 ba-
k›ld›¤›nda AKP'nin mi yoksa pat-
ronlar›n m› haz›rlad›¤› pek belli ol-
mamaktad›r. AKP'nin muhtemel
katk›s›, soygun ve talan program›n›
flirin gösterecek baz› ince düzenle-
meler yapmaktan ibarettir.

Seçim sonras› TÜS‹AD taraf›n-
dan iletilen beklentilerin (ttaalliimmaatt--
llaarr››nn da denebilir) istisnas›z hepsi-
nin programda yeral›yor oluflu da
program›n gerçekte kimlerin ç›kar-
lar› üzerine haz›rland›¤›n› ve kimin
ç›kar›n› gözetti¤ini çok aç›k biçim-
de ortaya koymaktad›r.

Patronlar›n istedi¤i taleplerden;
yabanc› sermayenin önünün aç›lma-
s› talebi hükümet program›n›n bafl
s›ralar›nda yer bulmufl ve yabanc›
sermayenin gelmesi için gerekli or-
tam›n oluflturulaca¤› belirtilmifltir.
Yani emperyalist tekellerin önünün
daha da düzlenmesi için gerekli tüm
yasal, ekonomik düzenlemelerin
yap›laca¤› aç›klanmaktad›r.

Faizlerin düflürülmesi, seçim sü-
recinde kaç›r›lan mali disiplinin
tekrar sa¤lanmas› iste¤i de AKP hü-
kümetinin program›nda aynen yeri-
ni bulmufltur. 

‹lk alt› ay için bir büyüme strate-
jisi gelifltirilmesi konusunda da hü-
kümet program› tekellerin istekleri-
ni aynen karfl›lamaktad›r.

PPaatt rroonnllaarr öörrggüüttüü,, ““istihdam
üzerindeki yükler kald›r›lmal›, ver-

giler indirilmeli” diyor; hükümet,
program›nda bunun için vergi oran-
lar›n› azaltaca¤›n›, baz› vergileri ka-
demeli olarak kald›raca¤›n› taahhüt
ediyor.

Patronlar, hükümetten sosyal gü-
venlik reformunu gündeme al›p
kendi ç›karlar› do¤rultusunda dü-
zenlemelerini istiyor. Hükümet
program›, yine ""eemmrriinniizz oolluurr"" der-
cesine bu konuda neler yapaca¤›n›,
biraz da gözboyayarak, ama gerçek-
te tekellerin istekleri do¤rultusunda
nas›l halledece¤ini aç›kl›yor.

Program›n kuflkusuz en dikkat
çekici yanlar›ndan biri budur; tekel-
ci burjuvazinin istekleri sistematik
olarak programa yans›rken, bu ül-
kenin iflçilerinin, memurlar›n›n,
köylülerinin y›llard›r sendikalar›,
kooperatifleri arac›l›¤›yla, ya da
meydanlarda dile getirdikleri talep-
lere herhangi bir at›f yoktur. 

AAKKPP PP rrooggrraamm›› PPaattrroonnllaarraa
RReeffaahh,, HHaallkkaa ZZuullüümm
PP rrooggrraamm››dd››rr

AKP'nin program›nda, ülke eko-
nomisinin gelece¤i AB hedefine

ba¤lanmaktad›r; bundan emperya-
list tekellerin ve yerli iflbirlikçi te-
kellerin soygun ve talan düzeninin
katmerlenerek devam edece¤i anla-
fl›lmaktad›r. Ve elbette bunu yapar-
ken yine daha önceki dönemde
özellikle AB'cilerin gözünü boya-
maya dönük, halk› aldatman›n bir
arac› olarak "demokratikleflme" he-
definden de flafl›lmayaca¤› alt› çizi-
len bir demagoji olmaya devam et-
mektedir.

Ülkedeki kamu kuruluflu konu-
munda bulunan tüm kurumlar›n
""öözzeelllleeflflttiirrmmee"" ad› alt›nda emper-
yalist tekellere peflkefl çekilmeye
devam edilece¤i de program›n te-
mel maddelerinin bafl›nda gelmek-
tedir. Daha neler var; sermaye hare-
ketlerinin önündeki tüm engeller
kald›r›lacak. Elektrik piyasas›nda
yabanc›lara dönük s›n›rlamalar
kalkacak. Radyo ve TV'lerdeki ya-
banc› pay› s›n›rlamalar› kald›r›la-
cak.... Bunlar›n ne anlama geldi¤i
aç›k. 

‹‹flflssiizzllii¤¤iinn nas›l önlenece¤i yok
programda. Ama daha önemlisi,
sanki AKP hükümetine göre iflsizlik
sorunu yok. Ülkemiz ggeelliirr ddaa¤¤››ll››--
mm››nn››nn en adaletsiz oldu¤u ülkeler-
den biri; ama bu adaletsizli¤in nas›l
ortadan kald›r›laca¤› da yok prog-
ramda. Ve iflsizlik konusunda oldu-
¤u gibi, böyle bir sorun da yok. Bu
ve benzeri sorunlar›n bütünü aç›s›n-
dan programa bak›ld›¤›nda ç›kan
tek bir sonuç var: HHAALLKKIINN SSOO--
RRUUNNLLAARRII,, AAKKPP HHÜÜKKÜÜMMEETT‹‹--
NN‹‹NN SSOORRUUNNLLAARRII DDEE⁄⁄‹‹LLDD‹‹RR.. 

Emperyalizmin ve oligarflinin ç›-
karlar›n› tam olarak güvenceye ala-
ca¤›n› taahhüt eden hükümet prog-
ram›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 do-
lad›klar› ama bir türlü de gerçeklefl-
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AAKKPP,, öönncceekkii hhüükküümmeett ddöönnee--
mmiinnddee uuyygguullaadd››¤¤›› ppoolliittiikkaa--

llaarr››nn ööddüüllüünnüü eemmppeerryyaalliizzmm--
ddeenn vvee oolliiggaarrflfliiddeenn aallmm››flfltt››rr;;
ddoollaayy››ss››yyllaa aayynn›› pprrooggrraammaa

ddeevvaamm eeddeeccee¤¤iinnii iillaann eeddiiyyoorr
flfliimmddii.. BBaaflflkkaa bbiirr pp rrooggrraamm››

uuyygguullaayyaammaazz ddaa,,
uuyygguullaattmmaazzllaarr ddaa......

TTaayyyyiipplleerr’’iinn,, UUnnaakk››ttaannllaarr’’››nn
kkaaffaass››nnddaann ddaa eemmppeerryyaalliisstt
eeffeennddiilleerree hhiizzmmeetttteenn bbaaflflkkaa

bbiirr pp rrooggrraamm ggeeççmmeezz......

6600.. HHüükküümmeett PPrrooggrraamm›› AAçç››kkllaanndd››::
DDEE⁄⁄‹‹fifiEENN BB‹‹RR fifiEEYY YYOOKK;; YY‹‹NNEE
EEMMPPEERRYYAALL‹‹SSTT TTEEKKEELLLLEERR KKAAZZAANNAACCAAKK!!AKPAKP TekellerinTekellerin

HHizmetinde!izmetinde!



tirmek için ad›m atmaya cesaret
edemedikleri bir konuyu yine hak
ve özgürlüklerin geniflletilmesi bafl-
l›¤› alt›nda ele almaktad›r. Ama yi-
ne de bunu ç›karlar›na ve güç den-
gelerine göre pekala erteleyebile-
cek; bu sorunu hem iktidar kavga-
s›nda kullanmaya, hem dinci taba-
n›n taleplerini istismar etmeye de-
vam edebilecektir. 

AKP'nin y›llard›r diline pele-
senk etti¤i temel hak ve özgürlükler
ile "iflkenceye s›f›r tolerans", prog-
ramda 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 in-
sanlar katledilmifl, sokak ortas›nda
avukatlar iflkenceden geçirilmifl, ka-
rakollarda iflkence ve ölümler de-
vam etmifltir. En son örne¤i geçti¤i-
miz günlerde yaflanan, Nijeryal› Fe-
tus Okey'in Beyo¤lu Karakolu’nda-
ki ölümüdür. Dahas› bu tür iflkence
yapan, katledenlere karfl› da hiçbir
fley yap›lmam›flt›r. En fazla göster-
melik davalar aç›lm›fl, onlarda ço-

¤unlukla beraatle sonuçlanm›flt›r.
AKP'nin "s›f›r tolerans"› dün ne
idiyse bundan sonra da ayn›s› ola-
cakt›r. Hatta daha beteri olacakt›r.

Çünkü; program›n ""HHuuzzuurr vvee
GGüüvveennlliikk"" bafll›¤›n›n alt›nda se-
çimden hemen önce ppoolliiss vvee jjaann--
ddaarrmmaayyaa vveerriilleenn yyeettkkiilleerriinn ddaahhaa
ddaa aarrtt››rr››llaaccaa¤¤››nn››,, bu yönde yasal
düzenlemeler yap›laca¤›n› taahhüt
ederken, halk›n her yerde gözetlen-
mesinin ve fifllenmesinin de yayg›n
ve daha güçlü hale getirilece¤ini
ifade etmektedir.

AKP hükümetinin program›nda
ççeevvrree vvee ssuu konular›nda da taahhüt-
ler bulunmaktad›r. Ancak bugüne
kadar gerek çevre ve gerekse de su

havzalar› konusunda hiçbir ciddi
çözüm üretmeyen, ifli tamamiyle
Allah’a havale eden AKP'nin hükü-
met ve belediyelerinin bundan son-
ra yapacaklar›n›n da farkl› olmaya-
ca¤› aç›kt›r. En son Terkos Gölü’ne
deniz suyunun ak›t›ld›¤›n›n aç›¤a
ç›kmas›, su sorunu konusunda hal-
k›n zehirlenmesine yol açacak çö-
zümler d›fl›nda bir çözüme sahip ol-
mad›klar›n› gözler önüne sermekte-
dir.

Yaklaflan ve bilim adamlar›n›n
adeta bas bas ba¤›rd›klar› ddeepprreemm
riski konusunda hiçbir önlem alma-
y›p sadece lafta önlemlerden söz
eden önceki hükümet gibi mevcut
hükümetin de program›nda depre-
me karfl› önlemler bulunuyor. An-
cak bunlar›n da hayata geçmeyece¤i
aç›kt›r. Bu konuda da "takdir-i ila-
hi" gözüyle bak›lacak ve tekellerin
kasalar›na ak›t›lan sermayeden bir
kurufl olsun k›s›lmayacakt›r. Nas›lsa
depremlerde, sellerde olan halka ol-
maktad›r.

SSoonnuuçç oollaarraakk;; hükümet progra-
m›n›n hak ve özgürlüklere iliflkin
taahütlerinin hiçbirinin gerçe¤i yan-
s›tmad›¤› ve tamamiyle gözboya-
maya yönelik oldu¤u geçmifl hükü-
met dönemlerindeki icraatlar›yla sa-
bittir. AKP'nin önceki yapt›klar› ya-
pacaklar›n›n da teminat›d›r. Y›llar-
d›r her fleyiyle emperyalizm ve oli-
garflinin 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 he-
definin gerçekçi yan› yoktur. Örne-
¤in 2013 y›l›nda kifli bafl›na düflen
milli gelirin 10 bin dolara ç›kar›la-
ca¤› gibi bir taahhüdün gerçekçi bir
yan› var m›d›r? Kimi kand›rmakta-
d›r AKP? Olsa olsa bu süre içinde
tekellerin kasalar› on kat›na veya on
bin kat›na ç›kar›labilir. AKP'nin bu-
güne kadarki icraatlar›n›n sonucu
bu oldu, bundan sonras› da farkl› ol-
mayacakt›r. AKP hükümeti yine
emperyalizmi ve oligarflinin ç›kar-
lar›n› koruyacak, yine halk› zapt-u
rapt alt›nda tutmak için daha fazla
faflizme baflvuracakt›r.

Say›: 121 9AKP

AKP hükümeti patronlar ve dolay›-
s›yla emperyalist tekeller nas›l istiyor-
sa program›n› öyle haz›rl›yor ve sunu-
yor. Asl›na bak›l›rsa program›n hükü-
met taraf›ndan haz›rlan›p haz›rlanma-
d›¤› da bu noktada biraz kuflkulu hale
gelmektedir. Neredeyse kelimesi keli-
mesine TÜS‹AD'›n ve dolay›s›yla em-
peryalist tekellerin isteklerini içeren
bu program› haz›rlayan›n da bizzat
patronlar oldu¤unu söylemek müm-
kündür. Zira Bakanlar Kurulu'nda yer alaca¤›n›, baflbakan ismini aç›klad›k-
tan sonra ö¤renen ve bu aç›klamadan bile önce haz›r durumda olan bir prog-
ram›n, bakanlar›n kat›l›m›yla haz›rlanmad›¤› aç›kt›r. Bu da AKP'nin demok-
rasi anlay›fl›n› gözler önüne seren bir durumdur. Her fleyiyle Tayyip'in iki du-
da¤› aras›na kilitlenmifl bir "demokrasi." Öte yandan da Tayyip'in emperya-
list 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.

AKP Demokrasisi: Her fleyden ve de 
Programdan Habersiz Bakanlar Kurulu

‹flsizlikten gelir adaletsiz-
li¤ine kadar benzeri so-

runlar›n bütünü aç›s›ndan
programa bak›ld›¤›nda
ç›kan tek bir sonuç var:

HALKIN SSORUNLARI,
AKP HÜKÜMET‹N‹N

SORUNLARI
DE⁄‹LD‹R. 



60. Hükümet’in aç›klad›¤› prog-
ramda ““mmaallii ddiissiipplliinn”” bafll›¤› alt›n-
da ekonomik hedeflerden birinin de
gayri safi milli geliri (GSMH) ve
kifli bafl›na milli geliri art›rmak ol-
du¤u belirtiliyor.

Deniyorki programda:

"2013 y›l› için hedef 800 milyara
yaklaflan bir milli gelire ulaflmak,
kifli bafl›na geliri 1100 bbiinn ddoollaarraa ç›-
karmakt›r."

Bir ülkenin gayri safi milli has›-
las› (GSMH), o ülkenin nüfusuna
bölündü¤ü zaman, kifli bafl›na düflen
GSMH bulunur.

““MMiillllii ggeelliirr””,, bir anlamda bir ül-
kenin ekonomik gücünü gösterir.
Bu bir yere kadar do¤rudur, ancak
GSMH'nin ülke nüfusuna bölünme-
siyle 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 ge-
liri oluflturan fleyin bölüflümü ve tü-
ketimi ayn› düzeyde de¤ildir. Nüfu-
sun çok küçük bir az›nl›¤› ülke zen-
ginli¤inin büyük oran›na el koyar-
ken nüfusun büyük ço¤unlu¤u zen-
ginliklerin çok küçük bir k›sm›na
sahiptir. Bu da onun yaflamsal zo-
runluluklar›d›r asl›nda. Bundan do-
lay›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 mil-
li gelirin art›fl› da hiçbir flekilde yan-
s›maz halk›n hayat›na. 

ÖÖnneemmllii oollaann,, milli gelirdeki ar-
t›fl de¤il, bu art›fl›n, bu gelirin nnaass››ll
bbööllüüflflüüllddüü¤¤üüddüürr.. E¤er bölüflümde-
ki 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›n-
dan da soraca¤›m›z soru fludur: Kifli
bafl›na milli gelir 10 bin dolar olur-

sa açl›k, yoksulluk, iflsizlik, adalet-
sizlik 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, hi-

leler yapmak kolayd›r, hatta rakam-
lar› ifline geldi¤i gibi yorumlamak
da kolayd›r. Gerçek olan ise hayat›n
kendisidir. Klifle bir laft›r, istisnas›z
bütün hükümetler, bütün burjuva ik-
tidarlar eekkoonnoommiimmiizziinn bbüüyyüüddüü¤¤üü--
nnüü söylerler. Rakamlarla nas›l bü-
yüdü¤ümüzü aç›klarlar. Ama söy-
lenmeyen, gizlenmeye çal›fl›lan ger-
çek bunun tersidir. Evet bbüüyyüüyyeenn--
lleerr vard›r, daha da irileflenler vard›r.
Ancak bir de iiffllaass eeddeenn,, eelllleerriinnddee--
kkiinnii ddee kkaayybbeeddeenn,, yyaaflflaamm ssttaannddaarr--
tt›› ggeerriilleeyyeenn,, aall››mm ggüüccüü ddaahhaa ddaa
ddüüflfleenn,, iiflfliinnii,, aaflfl››nn›› kkaayybbeeddeenn mil-
yonlar vard›r. Bu nas›l büyüme de-
dirtir. Koçlar, Sabanc›lar y›ll›k ciro-
lar›n›, kârlar›n› aç›klay›p, dünyada
ilk yüzlere girdiklerini övüne övüne
anlat›rken, burjuva medya iflbirlikçi
tekelci sermayenin dünya s›ralama-
s›nda önlere ç›kmas›n› manfletlerine
tafl›rken, çöpten yiyecek toplarken
ölen çocuklar›m›z› bu gerçe¤in ta-
mamen d›fl›ndaym›fl, onunla hiçbir
ilgisi yokmufl gibi yans›t›r; oysa bbii--
rrii ddii¤¤eerriinniinn sonucudur. Biri oldu¤u
için öteki de olmaktad›r. 

Nüfusun en alt gelir düzeyinde-
kiyle en üst gelir düzeyi aras›ndaki
fark, o ülkedeki yoksullu¤u, o ülke-
deki gelir adaletsizli¤ini, o ülkedeki
açl›¤›, iflsizli¤i, sömürünün boyutu-
nu 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 söyle-
mektedir. 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. Türki-
ye ‹statistik Kurumu buna iliflkin ra-
kamlar aç›kl›yor. Ancak devletin ku-
rumlar›n›n ölçütlerinin ne oldu¤unu
görmek bile, söylenenlerin aldatma-
ca ve yalan oldu¤unu ortaya koyar.

Devletin resmi ‹statistik Kurumu
119900 YYTTLL''yyii 4 kiflilik bir aile için aaçç--
ll››kk ss››nn››rr›› olarak kabul ediyor. Bu he-
sapla 190 YTL ayl›k geliri olan 4 ki-
flilik bir aile aç say›lm›yor. Bu hesap-
lamayla 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
448877 YYTTLL olarak hesap ediyor. Bu-
nun alt›n› yoksulluk kabul ediyor...
Bu hesapla da ülkemizde 1177 mmiillyyoonn
iinnssaann bu gelirin uza¤›nda, yani yok-
sulluk s›n›r›n›n alt›nda yafl›yor.

BBööyylleessii bbiirr ttaabblloo kkaarrflfl››ss››nnddaa hiç
kimse ekonomimiz büyüyor, gelir
da¤›l›m› eflitsizli¤i azalt›l›yor, kifli
bafl›na milli gelir yükseliyor deme-
sin. Derse yyaallaann ssööyylleemmiiflfl olur. Hal-
k›n yoksullu¤uyla, açl›¤›yla alay et-
mifl 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 dü-

zenin sahipleri emperyalistler ve
onlar›n iflbirlikçileri Sabanc›lar,
Koçlar, Zorlular’d›r. Bu düzende
üreten halkt›r, zenginliklere el ko-
yan, çalan ise emperyalist tekeller
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60. HÜKÜMET‹N PROGRAMINDAN
B‹R ALDATMACA: “K‹fi‹ BAfiINA
M‹LL‹ GEL‹R‹ 10 B‹N DOLARA ÇIKARMAK"AKPAKP TekellerinTekellerin

HHizmetinde!izmetinde!



ve onlardan arta kalanlarla beslenen
iflbirlikçi tekellerdir.

Bu ülke ba¤›ms›z de¤ildir. Hiç-
bir 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 kuru-
lu bir ekonomidir varolan. Bunun
ötesinde bir ekonomi yoktur. Bütçe-
ler 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 mil-
li gelir ve kifli bafl›na milli gelir ar-
t›yor” dedikleri fleyin özü budur.
Üretmiyor, yaratm›yor, varolan› sa-
t›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 ifl-
birlikçi tekelci sermayeye kaynak

olarak aktar›lmaktad›r. Yani ülke
zenginliklerinin sat›fl›, ya¤malan-
mas› milli gelir art›fl› olarak yans›-
t›lmaktad›r. Böylesine düzenbaz ve
yalanc›d›rlar.

Bir dönem çokça kullan›lan
““ssoossyyaall ddeevvlleett,, ssoossyyaall ppoolliittiikkaallaarr””
gibi burjuva politikac›lar›n dilinde
klifleleflen aldatmaca sözcüklerinin
art›k laf› bile edilmiyor bugün. Da-
has› bu ad›mlar, halk lehine en kü-
çük bir uygulama popülist politika-
lar olarak adland›r›l›p mahkum edil-
mektedir. Göstermelik de olsa at›l-
mak istenen bu tür ad›mlar daha ba-
fl›ndan kriz denilerek, kaynak yok-
lu¤u gerekçe gösterilerek, “ ülke
ekonomisi aç›s›ndan risk do¤urur”
denilerek engellenmektedir.

Elbette böyle bir ülkeyi yönet-
mek 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 dönemin-

de de, bu hükümet döneminde de
ABD ve AB'nin onay›n›, deste¤ini

arkas›na alarak hükümet oldu. Ha-
t›rlan›r, seçimler öncesinde patron-
lar›n karfl›s›na görücüye ç›km›flt›
AKP. Hükümet oldu¤unda onlara
nas›l hizmet edece¤ini, sömürü pas-
tas›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› patron-
lardan. Bunun pratikteki karfl›l›¤›
ise, tekelci burjuvazinin seçimler-
deki 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 patron-
lar›n program›d›r. 

Ekonomik program›n özünü; ya-
banc› sermaye girifl-ç›k›fl›n›n daha
da serbestlefltirilmesi, özellefltirme-
lere 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 dün-
yan›n ilk on ekonomisi içinde yeral-
mak, ekonomide istikrar› kal›c›lafl-
t›rmak vs. vs. halk için hiçbir anlam›

olmayan aç›l›m ve vaatlerdir.
AKP'nin sa¤lamay› hedefle-

di¤i, tekellerin daha fazla
kâr etmesi için gereken
ekonomik istikrard›r.

AABBDD vvee AABB eemm--
ppeerryyaalliissttlleerrii,, AKP'nin
siyasal ve ekonomik
olarak kendi ç›karlar›na

hizmet edece¤ini çok iyi
biliyorlar. AKP'yi de bu-

nun için tercih edip destekle-
diler. AKP'den demokrasi bekle-

yenler, halk lehine ekonomik istik-
rar ve ad›mlar bekleyenler çok k›sa
sürede yine yan›ld›klar›n› görecek-
ler. Çünkü AKP halk›n de¤il emper-
yalistlerin, iflbirlikçilerin partisidir.
Hükümet program› olarak aç›klanan
programda bunu gösteren yeterli
kan›t vard›r.

Say›: 121 11AKP

YYAALLAANN YYAALLAANN YYAALLAANN
""EEkkoonnoommii BBüüyyüüyyoorr""...... YYAALLAANN...... Ortada ekonomi diye

bir fley yoktur. Ekonomi denilen borç faizi ödemesidir. Emper-
yalist ülkelerdeki en küçük bir dalgalanman›n krizler yarat-
mas› 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. 

GGaayyrrii SSaaffii MMiillllii HHaass››llaa AArrtt››yyoorr...... YYAALLAANN...... Ucuz iflgü-
cüyle 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.

KKiiflflii BBaaflfl››nnaa MMiillllii GGeelliirr YYüükksseelliiyyoorr...... YYAALLAANN...... 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 sömü-
rücü az›nl›k kârlar›na kâr katmaktad›r. 



Haklar ve Özgürlükler Cephesi
üyeleri “Seçim Çare De¤il Ba¤›m-
s›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 olama-
yaca¤›n› aç›klamak istemifller ve
Ankara’n›n orta yerinde ba¤›ms›z-
l›k ve demokrasi istedikleri için az-
g›nca sald›r›ya u¤ram›fllard›.  Bu
sald›r›da gözalt›na al›nan yaklafl›k
200 HÖC’lüden  87’si tutuklanm›fl-
t›. Yap›lan itirazlar sonucu  87 kiflin-
den 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› hay-
k›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 Mahkeme-
si’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 tu-
tuklamalar›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 Demok-
ratik Türkiye” sloganlar› at›lan
aç›klamada 3 Eylül’de yap›lacak
olan mahkemeye de ça¤r›da bulu-
nuldu.

MALATYA Ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasi sesine sahip ç›kan  Malat-
ya, Elaz›¤, Dersim HÖC üyeleri de
Ankara’ya do¤ru yola ç›kmadan ön-
ce 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›l-
d›ramaz” sloganlar› at›ld›. HÖC
ad›na aç›klamay› okuyan Adem Y›l-
d›z  “Bu ülkede ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasi olacaksa da bu ancak hak-
lar ve özgürlükler mücadelesiyle
mümkündür” dedi. 

‹STANBUL 2 Eylül Pazar günü
saat 20.00’de Galatasaray Lisesi

önünde toplanan HÖC’lüler  bas›n
aç›klamas› yaparak   ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi  talebine, haklar ve öz-
gürlükler mücadelesine sahip ç›k-
mak için Ankara’ya gidiyoruz dedi-
ler. Sezai Demirtafl’›n okudu¤u
aç›klamada tüm devrimci, demok-
rat, 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 etmiyo-
ruz. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi iste-
mek suç de¤ildir. Düflüncelerini ifa-
de 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’lü-
ler Galatasaray Lisesi’nden eski
TRT binas›na kadar “Ba¤›ms›zl›k
‹stemek Suç De¤ildir, Tutuklanan-
lar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar› ve
alk›fllarla yürüdü. Saat 22.00’de
Ankara’ya hareket edildi.

Türkiye’nin dört bir yan›ndan
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BA⁄IMSIZLIK ‹‹STEMEK
SUÇ DDE⁄‹LD‹R!

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” slo-
ganlar› 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 Ba-
kanl›¤›’na gönderildi.  Al›nteri, ESP ve PSAKD’de ya-
p›lan aç›klamaya destek verdi.

‹stanbul  Haklar ve Özgürlükler Cephesi üye-

leri, 1 Eylül günü saat 13.00’de Galatasaray Postane-
si 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 isteyenle-
rin iflkenceden geçirildi¤i ve tutukland›¤› bir ülkede
hukukun olmad›¤›n› ifade ederek “Tüm devrimci, de-
mokrat, ilerici, kurum ve kiflileri, ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasiden yana olanlar› 3 Eylül’de Ankara Adliye-
si’nde görülecek duruflmaya kat›lmaya ça¤›r›yoruz”
dedi.



Ankara’ya arkadafllar›n› sahiplen-
meye gelen yaklafl›k 250 HÖC
üyesi sabah›n erken saatlerinde
Toros Sokak’ta buluflarak adliye
önüne kadar pankartlar›yla ve slo-
ganlarla yürüdü.  “Ba¤›ms›zl›k ve
Demokrasi ‹stedikleri ‹çin Tutuk-
lananlar Serbest B›rak›ls›n” pan-
kart› açan HÖC’lüler  “Ba¤›ms›z-
l›k ‹stemek Suç De¤ildir, Ne ABD
Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye, Gözal-
t›lar, Tutuklamalar, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” sloganlar› atarak de-
mokrasi vaatlerinin alt›n›n bofl ol-
du¤unu vurgulad›lar.  Ankara Ad-
liyesi önünde HÖC ad›na Grup
Yorum üyesi Öznur Turan taraf›n-
dan yap›lan aç›klamada 16 Tem-
muz’da,  12 Eylül sonras› en kitle-
sel tutuklaman›n gerçeklefltirildi¤i
hat›rlat›ld›,  yaflanan sald›r›n›n bu
ülkede ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
isteyen, hak ve özgürlüklerini iste-
yen bütün halka, halk›n öncülerine
yönelik oldu¤u dile getirildi. Yafla-
nan keyfili¤in ve hukuksuzlu¤un
bir an önce sona erdirilmesini iste-
yen  Turan’›n aç›klamas›n›n ard›n-
dan ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mü-
cadelesini sahiplenmek amac›yla
duruflmaya kat›l›nd›. Sadece aile-
lerin içeri ald›¤› duruflma saat
11.00’de bafllad›. Avukatlar›n 16
Temmuz’daki sald›r›n›n gösteril-
di¤i slayt gösterisiyle savunma
yapt›¤› duruflmada ifade veren 4
polis ise HÖC’lülerin eylem s›ra-
s›nda ellerinde b›çak ve sopa bu-
lundu¤unu iddia ettiler. Tüm Tür-
kiye’nin izledi¤i görüntülerde po-
lisin azg›n sald›r›s› tüm ç›plakl›-
¤›yla ortadayken polisler yine ya-
lanlarla ahlâklar›n› sergilediler.
Tüm tutuklular›n  serbest b›rak›l-
d›¤›  dava 2 Kas›m 2007 tarihinine
ertelendi. 

Duruflman›n sonuna kadar
mahkeme önünde halaylarla tür-
külerle bekleyen HÖC’lüler dava
sonucunu ö¤renince Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z marfl›n›  hayk›rd›lar. 

Mahkeme bitiminde ESP,
BDSP, PSKAD; Sosyal-ifl ve
KESK’e ba¤l› birçok sendika yö-
neticisinin de kat›ld›¤› bas›n aç›k-
lamas› gerçeklefltirildi. 

Say›: 121 13ADALET

Trabzon Emniyet Müdürlü-
¤ü'nde görevli polislerin Hrant Dink
cinayetinin önlenmesinde “görevle-
rini gerekti¤i gibi yapmad›klar›na”
iliflkin yürütülen soruflturma ta-
mamland›. Soruflturmay› yürüten
Trabzon Valili¤i olunca, sonucu
tahmin etmek de zor de¤il elbette.
Valilik, soruflturma sonucunda Em-
niyet Müdürlü¤ü'nde görevli 8 poli-
si ““kkuussuurrssuuzz”” buldu... 

“Türk polisi” kusurlu olabilir mi
zaten?

Bizzat kendilerinin örgütledikle-
ri, teflvik ve himaye ettikleri linç
sald›r›lar›nda da Trabzon Polisi
““kkuussuurrssuuzz”” du, o yüzden tek bir po-
lis 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 Mü-
dürlü¤ü ‹stihbarat Daire Baflkan›
Ramazan Akyürek, Eski ‹stihbarat
fiube Müdürü Engin Dinç, ‹stihba-
rat fiube Müdürü Faruk Sar›, Emni-
yet Amiri Ercan Demir, Komiser
Yard›mc›s› Özkan Mumcu, eski po-
lis Muhittin Zenit ve polis Mehmet
Ayhan'›n “görevlerini yerine getir-
dikleri ve cinayette kusurlar› olma-
d›¤›” belirtiliyor.

Oysa, Hrant Dink’in katledilme-
sinin ard›ndan ortaya saç›lan bilgi-

ler, belgeler, Hrant Dink’in
katledilece¤inin birçok po-
lis taraf›ndan bilindi¤ini,
‹stanbul ve Trabzon Emniyet Mü-
dürlükleri aras›nda bu konuda yaz›fl-
malar bile yap›ld›¤›n› ama buna ra¤-
men Dink’in katledilmesinin önlen-
medi¤ini gösteriyordu.

ÖÖnnlleenneemmeeddii¤¤ii ddee¤¤iill,, öönnlleennmmee--
ddii¤¤ii!!...... Aç›k ve kesin ve belgeli olan
budur. 

Ve flimdi Trabzon Valili¤i kalk-
m›fl, bunlara ra¤men “benim polis-
lerim kusursuzdur” diyor. 

Kim kusurlu peki?

Trabzon Emniyeti kusurlu de¤il-
se, ‹stanbul polisi de kusurlu de¤il-
se, Trabzon’daki tüm kontra faali-
yetlerinin içinde oldu¤u anlafl›lan
jandarma kusurlu de¤ilse, iflbafl›n-
daki AKP hükümeti hiç kusurlu de-
¤ilse, kim kusurlu?

Tek kusurlu, tek suçlu Ogün Sa-
mast m›?

“Tek bafl›na münferit bir terö-
rist” olarak, düzen Hrant Dink cina-
yetini onun üzerine y›k›p, kendini
akl›yor. Oligarflinin tüm kurumlar›,
tüm yetkilileri “kusursuz”... Evet,
bir kusursuzluklar› varsa e¤er, on-
larca y›ld›r kontra cinayetlerini sür-
dürüp bunlar› örtbas etmelerindeki
kusursuzluktur. Ve bu konuda yal-
n›zca valiler de¤il, en tepeden, cum-
hurbaflkanlar›ndan, baflbakanlardan
yarg›ya kadar uzanan ortak ve ku-
sursuz bir “örtbas” ötme operasyo-
nu sözkonusudur. Aynen flimdi ol-
du¤u gibi.

TRABZON PPOL‹S‹ SSUÇSUZ!TRABZON PPOL‹S‹ SSUÇSUZ!

T r a b z o n
polisi suçsuz
ve kusursuz ama, Hrant Dink aile-
sinin avukat› Yücel Sayman suçlu!

Hrant Dink ailesinin avukat›
Yücel Sayman hakk›nda, floveniz-
min bayraktarl›¤›n› yapan Kemal
Kerinçsiz’in avukat› Murat ‹nan'a
hakaret etti¤i iddias›yla dava aç›l-
d›. Sayman'›n 2 y›l hapsi isteniyor.

Beyo¤lu Cumhuriyet Baflsavc›-
l›¤›nca haz›rlanan iddianamede,

Yücel Say-
man'›n Kemal

Kerinçsiz'in avukat› Murat ‹nan'a,
"Alçak herifler” diyerek hakaret
etti¤i belirtiliyor.

Kerinçsizler’in bugüne kadar ki
tüm sald›rganl›klar›n›, hakaretlerini
görmezden gelen oligarflinin yarg›-
s›, Kerinçsiz’e yönelik en küçük bir
söz karfl›s›nda harekete geçiyor
hemen. Yarg› kimi koruyaca¤›n›
kimi cezaland›raca¤›n› biliyor.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜLER
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Tersanelerde 21 A¤ustos’tan
bu yana ölüm kol geziyor....
Son 2 hafta içinde tam 5 iflçi ya-
flam›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 Ey-
lül’de Bekir Özmen yoksullukla-
r›n›n, patronlar›n daha çok kâr
u¤runa güvenlik önlemlerini al-
mamalar›n›n kurban› oldular. 

Onlar her sabah gün a¤ar›rken
yollara düflen sendikas›z, ifl gü-
vencesiz çal›flmak zorunda b›rak›-
lan binlerce iflçiden sadece birka-
ç›yd›.  Bu ölümler  iflçilerin,
emekçilerin seslerine kulak t›ka-
yanlar›n ihmalinin sonucuydu.
Ve bu ihmal son 15 gün içinde 5
iflçinin can›na mal olmufltur. Ve
flimdi iflçiler “aarrtt››kk ööllmmeekk iisstteemmii--
yyoorruuzz” diyerek bu kadar ölüme
ra¤men önlem al›nmamas›na ‘ss››--
rraa kkiimmddee’ diye tepki gösteriyor-
lar. Onlar tersaneleri cehennem
diye tan›ml›yor, günde 10-12 saa-
te varan a¤›r çal›flma koflullar› al-
t›nda düflük ücretle kölece çal›fl-
maya mahkum edilmek istenme-
lerine isyan ediyorlar.

2 Eylül günü Emek Sinemas›
önünden “Tersanelerde Sigorta-
s›z Çal›flma ve ‹fl Cinayetlerine
Son, Art›k Yeter ‹fl Cinayetlerine

Son” yaz›l› pankartlar›yla Galata-
saray Lisesi önüne kadar yürü-
yüfl 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 hiç-
bir tedbir almamaktad›r. Bunun
sonucunda tersanelerde yaralan-
ma ve sakatlanmalar günü birlik
bir hal alm›fl, ölümler ise seri ci-
nayetler 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, arka-
dafllar› 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 geçti-
ler. DESAN Tersanesi önüne ge-
lindi¤inde  Genel-‹fl Sendikas› 3
No’lu Bölge Baflkan› Veysel De-
mir bir konuflma yaparak “müca-
deleniz mücadelemizdir” sözle-
riyle desteklerini dile getirdi. Ar-
d›ndan Tersane iflçileri Birli¤i
Derne¤i Baflkan› konuflma yapa-
rak “çal›flma flartlar›n›n vahfli ka-
pitalizm dönemini bile geride b›-
rakt›¤› tersaneler cehenneminde
yaflanan bu ifl cinayetlerinin so-
rumlusu tersane patronlar›d›r. Bu
asalaklar›n örgütü G‹SB‹R Baflka-
n› Murat Bayrak ‘tersanelerde ifl-
çi masraf› yükselirse tersaneler
bizim için kârl› bir alan olmaktan
ç›kar’ diyerek kendini yoruma ge-
rek kalmayacak flekilde ele veri-
yor. Çünkü onlar›n masraf olarak
niteledikleri iflçilerin sigortas›,
ücretleri ve hepsinden de önem-
lisi ifl güvenli¤i tedbirlerinin al›n-
mas›d›r” dedi. 

TERSANELERDE 2 HAFTADA 5. ÖLÜM

Emekli-Sen üüyeleri Meclis'e yyürüdü

D‹SK'e ba¤l› Emekli-Sen üyeleri, haklar›nda de-
vam 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" slogan-
lar›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 Dik-
men 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 milletve-
kili Ufuk Uras d›flar›da bekleyen emeklilerin
yanlar›na giderek destek verdiler. 

Aky›l ‹‹flçileri AAnkara’da

Sendikaya üye olduklar› için ifllerinden olan ve hak-
lar› 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 önün-
deki engellere karfl› verdi¤imiz mücadele desteklensin"
dedi. fiirketin kuruluflundan bu yana 11 kez isim de¤ifl-
tirmek, iflçilere ç›kt›-girdi yapt›rmak, grev sürecinde
unvan de¤iflikli¤ine gitmek gibi hukuk tan›maz bir ta-
v›r içinde oldu¤unu kaydeden Bürçün, iflçilerin 'köle'
gibi sömürülmesine siyasi ve idari çevrelerin sessiz
kalmamas›n› gerekti¤ini belirtti.
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Bu ne ilk ne de son...

Yürüdük y›llar boyunca ve yürü-
yoruz 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 düfl-
lerimizle 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 di-
reniflimizdir. 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 öle-
mem ki.”

Bu kadar sade iflte!

Yoksullukla bo¤uflan bir halk de-
niziydi bizim ülkemiz. Ki Sel-
ma’n›n sevgisi de halk›nayd›. Ve bu
yüzden de ““hhaallkk››mm ssiizziinn iiççiinn yyaann››--
yyoorruumm”” 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. Sel-
ma, bo¤ulamayan hakikatin diliyle
anlat›yordu her fleyi.

B u
yürüyüfl
t a m a m -
lanacak-
t›. Evet,
t a m a m -

lanacakt›!

Yürüyenlerdendi Zeliha...

Ne düfllemiflti Zeliha, taa direni-
flin bafl›ndayken: “Hapishanelerin
havaland›rmalar›na gül yapraklar›
dökmek isterdim halikopterden...”

Bu düflü Zeliha’ya kurdurtan
sevgi büyüttü Zeliha’y›. Ve “tüm
ac › l a ra
inat

d i fl -
l e r i m i
s›kaca¤›m son an›mda” derken yol-
dafl›na, biliyordu düfllerinin gerçek
k›l›naca¤›n›.

Zeliha’n›n topra¤›na, umudunu
büyüten yoldafllar› döktü gülü de,
karanfili de...

““KK››rrmm››zz›› bbuu,, hheerrkkeessee yyaakk››flfl››rr.. ‹‹flfl
iissee kk››rrmm››zz››yyaa yyaakk››flflmmaakkttaa”” 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 gökyüzün-
den 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 ölen-
ler teni? Ve bunca dirayet yaflam›n
anlam›ndan m› flimdi?

Soluklanmadan k›yas›ya dövü-
flerek hayallerini umutlar›n› sald›
gökyüzüne.

Bir duman çarpt›, bir kül çarp-
t› o gökyüzünden yere s›cac›k.

Duvarlar isli, gökyüzüne uçu-
flan küller. Bir o yana, bir bu yana.
Alev demeti içinde bir çift kara
göz. Alevleri çekiyor kendine in-

celmifl kollar. Düfllerini gerçek k›la-
cak. Yok öyle ya¤ma. Eller, hele o
eller, o kanl› ve katil eller uzanma-
dan düfllere, kavuflmal› düfllerimize.
Ve alev alev yanan yürekle kavuflu-
lacak.

Belki minik bir çocu¤un gülü-
flündeydi 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 hayal-
lerini ve umutlar›n› düfllerini yar›na
dair düfllerimizi gönül rahatl›¤›yla
verebilir mi fedaya tutuflabilir mi
insan?

Yang›na, yang›n yerine gider-
ken, o bayram yerine gider gibi ba-
kan gözlerin.

Hadi!
Tut sende, tut bir ucundan umu-

dun ateflli yükünü, bedelini, onuru-
nu. Ama unutma, a¤›rd›r! “‹fl k›rm›-
z›ya yak›flmakta” kald›r›rsan bafl›n›

ssoossyyaalliisstt 
DDÜÜfifiLLEERR‹‹MM‹‹ZZ......
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25 A¤ustos günü fi›rnak Ulude-
re’de 11 HPG gerillas›n›n kimyasal
silah ile katledildi¤i iddias› üzerine
aileler olay›n araflt›r›lmas› için Di-
yarbak›r Cumhuriyet Baflsavc›l›-
¤›’na baflvuruda bulundu.

Aileler ad›na Av Muharrem Er-
bey yapt›¤› suç duyurusunda 24-25
A¤ustos günlerinde Uludere'ye
ba¤l› Uzungeçit Beldesi Kadertepe
Mevkii'nde görev yapan korucu ve
askerlerin kimyasal silah kullana-
rak 11 kiflinin ölümüne neden ol-
duklar› gerekçesiyle yarg›lanmala-
r›n› istedi. 

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 dö-
nüfltü¤ü ifade edildi. 30 A¤ustos
günü ise otlanan 17 ine¤in oldukla-
r› yerde yere y›¤›larak telef oldu¤u
belirtildi. 

Av. Erbey 12 avukat ad›na kim-
yasal 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. 

‹HD ‹stanbul fiubesi, 20
A¤ustos günü gözalt›na al›nd›k-
tan sonra Beyo¤lu Asayifl fiube
Müdürlü¤ü'nde öldürülen Nijer-
yal› Festus Okey'in ölümünden
Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü'nün
sorumlu oldu¤unu dile getirdi. 

4 Eylül günü saat 13.00’te Be-
yo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü önün-
de ‹HD ad›na aç›klama yapan Av.

Eren Keskin, "Bu olay bir kez da-
ha göstermifltir ki, iflkence ve kö-
tü muamele iddialar›n›n hafife
al›nmas›, araflt›r›lmamas› ve so-
rumlular›n›n etkiden uzak bir or-
tamda yarg› önüne ç›kar›lmama-
s›n›n sonu insanlar›n kurflunlana-
rak öldürülmesine kadar varabili-
yor" dedi. Keskin Okey’in dava-
s›n› yak›ndan takip edeceklerini
duyurarak sorumlular›n yarg›lan-
mas›n› istedi.

‘‘KKiimmyyaassaall KKaattlliiaammaa’’
SSuuçç DDuuyyuurruussuu

Ankara’da Keçiören Ovac›k
Mahallesi’nde, Keçiören Belediye
Baflkan› Turgut Alt›nok’a ba¤l› ol-
du¤u belirtilen, A Tak›m› çetesi ta-
raf›ndan 22 yafl›nda katledilen EE rr--
ddaall YY››lldd››rr››mm, mezar› bafl›nda an›l-
d›. Y›ld›r›m ailesi ad›na konuflan
Vicdan Y›ld›r›m “Yeni Erdallar öl-
dürülmesin, zorbalara karfl› müca-
dele edelim” dedi.

***
Özgürlük ve Dayan›flma Parti-

si'nin 2002 y›l› seçimleri öncesin-
de yay›nlam›fl oldu¤u bildirileri
da¤›t›rken öldürülen SSiinnaann KKaayy››flfl
için 1 Eylül günü Okmeydan›'nda
bir anma töreni düzenlendi.Ok-
meydan›’nda yürüyüflle bafllayan
anmada "Sinan'a Sözümüz Halk

‹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 ha-
yat›n› kaybeden Didar fiensoy,
‹HD taraf›ndan düzenlenen etkin-
likle an›ld›. 

2 Eylül’de Feriköy’deki mezar›
bafl›nda  yap›lan anmada sözalan
‹HD ‹stanbul fiube Sekreteri Hüse-
yin 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 mücadelesi-
nin önemi bir kez daha ortaya ç›k-
m›flt›r” dedi.

Katiller LLanetlendi

Sorumlular
Yarg›lans›n

HABER

çok ama çok yak›fl›rs›n.

Hadi !

Tut sende pay›na düflenden sev-
da 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 hiç-
bir fley duramaz. Ve hiçbir kaba
kuvvet, bu düflleri durduramaz.

Bil!

Unutma ve daima hat›rla!

Halk yenilmez, çünkü kahra-
manlar 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›nma-
yan günlere dair düfllerimiz.

Bizim düfllerimiz

Düfllerimiz,

Sosyalist gelece¤imize dair. 

Sosyalist gelece¤imize dair bi-
zim düfllerimiz sar›yor flimdi zama-
n›n ve hayat›n flafa¤›n›...



Her y›l düzenlenen 1 May›s Ma-
hallesi Kurulufl Festivali "30. Y›l›n-
da 2 Eylül Ruhuyla Yozlaflmaya
Karfl› Kültürüne Sahip Ç›k" fliar›yla
bafllad›. Üç gün süren festivalde çe-
flitli konuflmac›lar›n kat›ld›¤› "Ezilen
Ulus ve ‹nançlar", “Kentsel Dönü-
flüm” 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 bir-
likte efllik etti¤i, halaylara durdu¤u
görüldü. 

Folklor Ekibi folklor gösterisiyle
kitleyi cofltururken Ümraniye
PSKAD Semah Ekibi semah gösteri-
mi sundu. ‹dil Kültür Merkezi Tiyat-
ro Atölyesi’nin Yozlaflma ile ilgili
“Me¤ersem Neymiflim” adl› oyunu

ve Tiyatro Simurg da Havana isimli
oyunuyla festivale renk katt›lar.

Festivalde öne ç›kan konu Kent-
sel Dönüflüm ve Yozlaflma oldu. 

Festivalin ikinci günü yap›lan Y›-
k›mlar ve Kentsel Dönüflüm konulu
panelde konuflmac›lardan biri de Or-
man Mühendisi Mehmet Göçe-
be’ydi. Göçebe konuflmas›na “30 y›l
önce ö¤renciyken mahallenin kuru-
luflu için buradayd›m. Bugün ise y›-
k›mlara karfl› yap›lan panele kat›l-
mak için burada bulunuyorum” söy-
leriyle bafllad›.

Kentsel Dönüflüm ad› alt›ndaki
y›k›mlar›n hukuksuzlu¤unun anlat›l-
d›¤›, halk›n bilinçlendirildi¤i ve bu
hukuksuzlu¤a karfl› mücadele etme-
nin, örgütlenmenin gereklili¤inin de
ortaya konuldu¤u panelde kat›l›mc›-
lar da çeflitli sorular sorarak düflün-
celerini dile getirdiler.

Üçüncü gün etkinlik program›nda
olan “2 Eylül 1977’nin Tarihsel Ne-
denleri, “Yozlaflma ve Yoksulluk” ko-

nulu panelde de Temel Haklar Fede-
rasyonu Baflkan› Asuman Akça yok-
sullukla birlikte bar›nma sorunu gibi
yozlaflma sorununun gündeme geldi-
¤ini  dile getirdi. Yozlaflma-yozlaflt›r-
ma politikas›n›n s›n›fsal mücadelenin
yok edilmesi için gündeme geldi¤ini
söyleyen Akça, federasyonun yozlafl-
mayla ilgili mücadelesinden örnekler
vererek ‘tek çözüm mücadele etmek
ve örgütlenmektir’ dedi.

Panelden sonra 2 Eylül Katlia-
m›’nda yaflam›n› yitirenleri anmak
ve katliam› lanetlemek için yap›lan
yürüyüfle de bin kifli kat›ld›.

Festivale damgas›n› vuran ma-
hallenin kuruluflunun 30. y›ldönümü
olmas› ve yozlaflmaya karfl› ortak
mücadelenin gereklili¤i oldu.

Say›: 121 17HABER

Tuzla’da 
Y›k›ma KKarfl› DDirenifl
Tuzla’da evlerinin y›k›m›na kar-

fl› direnen halka polis sald›rd›. Gaz
bombas› kullan›lan müdahalede 5
kifli gözalt›na al›nd›. 

Tuzla’n›n Mimar Sinan Mahalle-
si’nde kaçak oldu¤u iddia edilen ev-
leri 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 ya-
p›lan görüflmede sonuç alamayan
halk belediye aleyhine sloganlar at-
t›. Y›k›m›n durdurulmamas› üzerine
eyleme devam eden halk polisin sal-
d›r›s›na maruz kald›. Mahalle halk›-
n› da¤›tmak isteyen polis gaz bom-
balar›n›n yan› s›ra panzerleri de
devreye soktu. Halk ise polis

sald›r›s›na tafl
ve sopalarla ce-
vap verdi. At›-
lan tafllardan
baz› belediye
araçlar› zarar
gördü. 5 kiflinin
gözalt›na al›n-
d›¤› 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 bele-
diye ekiplerinin her inflaat› dolafla-
rak ‘ev yapabilirsiniz ama ceza öde-
mek zorundas›n›z’ dedi¤ini iddia
eden mahalle sakinleri, bine yak›n
evin imar izni olmad›¤› gerekçesiy-
le y›k›lmak istendi¤ini öne sürdü.
Mahalleli, bir ay kadar önce beledi-
ye yetkililerinin ‘ceza yazaca¤›z’ di-
yerek arsa tapular›n› toplad›¤›n› fa-
kat toplanan tapular üzerinden y›-
k›m karar› ç›kard›klar›n› ifade etti.

Çi¤li BBelediyesi’nin 
Düzenledi¤i FFestivalin
Üçüncüsü YYap›ld›

Çi¤li Belediyesi’nin her y›l 30
A¤ustos- 2 Eylül tarihleri aras›nda
yapt›¤› festivalin bu y›l üçüncüsü dü-
zenlendi. Festival program› boyunca
standlar aç›ld›. Ege Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i’nin de stand açt›-
¤› etkinlikte, daha önceki y›llarda ol-
du¤u gibi, bu y›lda kültür ve sanat ala-
n›na a¤›rl›k vererek bir program olufl-
turuldu.

Festivale Grup Gün›fl›¤›, ‹lkay Ak-
kaya, Latin Danslar› Grubu, Ernesto
Gomez Abascal, Laura Franco ile Faik
Bulut gibi yazar, tiyatrocu, sinema ve
ses sanatç›lar› kat›ld›. Festivalin 3. gü-
nü Grup Gün›fl›¤›, yaklafl›k 500 kifliye
küçük bir dinleti vererek kitleyi cofl-
turdu. Festivalde paneller de yap›ld›.

1 MAYIS FEST‹VAL‹NDE 
B‹NLER‹N COfiKUSU



“Ko¤uflun en sonundayd›m.
Tüm bunlar olurken ayn› anda
deliklerden iiççeerriiyyee bbiirr ggaazz vveerrddii--
lleerr.. O gazla birlikte içerisi siyah
ile gri aras› bir renge büründü...
Arkadafla dedim sen ç›k ben se-
nin arkandan geliyorum. Biz diri
diri yanaca¤›z, ko¤ufltan ç›kmal›-
y›z dedim. Ç›k›fl noktam›z› da yak-
m›fllard›. 

O cevap vermemiflti. Yak›lan
arkadafllardan NNiillüüffeerr AAllccaann’›
gördüm. Ona seslendim sanki
oturuyor gibiydi. Yan›na vard›-
¤›mda san›r›m duman zehirlen-
mesinden ölmüfltü. Otopsi rapor-
lar› 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 ol-
mamal›y›z diye düflündüm. Dön-
düm yanan arkadafla müdahale
etmeye kalk›flt›¤›mda kendimin
de yand›¤›m› fark ettim. Vücudu-
mun her taraf›nda s›cakl›k vard›
ama elbiselerimiz üzerimizde du-
ruyordu. 

...... S›cakl›k hissettim. EEllbbiisseellee--
rriimm üüzzeerriimmddeeyyddii aammaa vvüüccuudduumm
yyaann››yyoorrdduu.. Bafl›ma dokundu¤um
anda hani bofl bir a¤aca dokun-
du¤unda öyle bir ses gelir ya bir
an öyle hissettim. Ellerimde,
avuç içlerimde yan›klar yoktu
ama avuç içlerim yan›yordu san-
ki. Ateflin, alevin yak›fl› de¤ildi
bu...”

*

Ateflin, alevin yak›fl› de¤ilse ne-
yin yak›fl›yd›?

19 Aral›k’tan beri soruyoruz bu
soruyu. Yukar›da okudu¤unuz sat›r-
lar, 1133 AA¤¤uussttooss 22000011 tarihli VVaattaann
Dergisi’nin sayfalar›nda yay›nlan-
m›flt›. Bayrampafla gerçe¤ini anlat›-
yordu diri diri yak›lmaktan kurtula-
bilen kad›n tutsaklardan biri. 

*

Bunlar, flimdi o gün, o katliam-
da, Bayrampafla Hapishanesi’nde

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›¤›
““BBaayyrraammppaaflflaa CCeezzaaeevvii GGeerrççee¤¤ii””
adl› kitapta anlat›yor bunlar›. 

“Operasyonda ne oldu¤unu bil-
medi¤imiz bombalar kullan›ld›” di-
yor. Evet, tutsaklar›n da anlatt›¤› gi-
bi, bombalar›n nnee oolldduu¤¤uu bilinmi-
yor. 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 KKaarraa
KKuuvvvveettlleerrii KKoommuuttaannll››¤¤›› taraf›n-
dan  gönderildi¤i. 

Geçen hafta sormufltuk; yine so-
ruyoruz: “ HHaannggii ssaavvcc››,, hhaannggii hhüü--
kküümmeett,, Kara Kuvvetleri’ne bu bom-
balar›n ne oldu¤unu sorabilecek?” 

Zeki Bingöl’ün yazd›¤› kitaptan,
bir baflka boyut aktaraca¤›z bu haf-
ta da. Kitab›n birçok bölümüne yan-
s›yan KKOORRKKUUYYUU anlataca¤›z. 

KKoorrkkuuyyoorrllaarrdd››,, ççüünnkküü 
ssuuççllaarr››nn››nn ffaarrkk››nnddaayydd››llaarr
Operasyona kat›lan subaylar, di-

¤er görevliler, korkuyorlar. Çünkü
ne yapt›klar›n› biliyorlar. Tutanak-
lar› imzalam›yorlar, çünkü isimleri-
nin “deflifre” olmas›ndan korkuyor-
lar. 

Korkuyorlar, çünkü iflledikleri
suçun çok iyi fark›ndalar. 

“Bir de tutulan tutanak mev-
zusu ç›kt›. Kim neden imzalama-
m›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 bü-
tün kin ve nefretin kolay hedef
olan bu kiflilere yönelmesi sa¤-
lanm›fl olacakt›. Savc›lar tutula-
cak tutanakta imza hanesinde
iissiimm oollmmaass››nn demifllerdi. SSiicciill

nnuummaarraass››nnddaa ddaa ddee¤¤iiflfliikklliikk yyaapp››--
llaabbiilliirr demifllerdi. Öyle de yap›l-
d›." 

‹simler ve dosyalar üzerindeki
“gizleme” kavgas› nas›l sürüyor,
Zeki Bingöl’ün anlat›mlar›ndan iz-
lemeye devam edelim:

"Jandarma Genel Komutanl›-
¤›’ndan Harekat Baflkan› Tümge-
neral Osman Özbek, operasyon
adli dosyas›n› görmek istedi.
Dört klasörlük adli dosya haz›r-
land›. Asayifl flube müdürü yar-
bay ...yüzbafl› Z. Ümraniye bölük
komutan› olmak üzere dosyalar-
la, askeri Kartal araba ile jandar-
ma genel komutanl›¤›na gittiler.
‹lk olarak Güvercinlik'te, kurmay
albay A. ile görüfltüler. Görüfl-
mede Ankara özel harekât komu-
tan› albay B.E. de vard›. ''BBeenn
ooppeerraassyyoonnllaarraa kkaatt››llaannllaarr››nn iissiimm
lliisstteessiinnii vveerrmmeemm'' diyordu. K›z-
g›nd›. ''BBaaflflttaa ssiizziinn aadd››nn››zz ggeeççmmee--
yyeecceekk kkaayy››ttllaarrddaa ddeemmiiflfllleerrddii'' di-
ye söyleniyordu. Sonra genel
komutanl›¤a gittiler. Tümgene-
ral O.Ö. gece saatlerinde odas›n-
da kabul etti... Emir verdi. Sade-
ce cezaevi birliklerinin isimleri
savc›l›¤a bildirilecekti. Dosya bu
flekilde savc›l›¤a gönderildi. ‹‹mm--
zzaallaarr vvee iissiimmlleerr eekkssiikk.. Operasyo-
nun s›cak çat›flma bölümünde
olan birliklerin isimleri bildiril-
memiflti."

‹lginçtir, sürmekte olan 19 Ara-
l›k davalar›nda, Genelkurmay baflta
olmak üzere, tüm devlet kurumlar›,
katliamc›lar›n konumlar›n›, isimle-
rini gizlemek için ola¤anüstü bir ça-
ba sarfettiler.  

Savc›l›¤a sadece “çevre emniye-
tinden sorumlu, tek kurflun atmayan
Bayrampafla taburunda görevli jan-
darman›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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‘‘AAdd››nn››zz kkaayy››ttllaarrddaa ggeeççmmeeyyeecceekk'' ddeemmiiflfllleerrddii

NEDEN, K‹MDEN, NEY‹ G‹ZL‹YORLARDI?



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; EEllaazz››¤¤ KKoommaannddoo
TTaabbuurruu, B ve D blok aras›nda;
BBaayyrraammppaaflflaa KKoorruummaa TTaabbuu--
rruu'nun bir bölü¤ü C blok bodru-
mu ve C 19 ko¤uflu bölgesinde,
bir bölü¤ü cezaevi çevre emniye-
ti, bir bölü¤ü tahliyede görevli.
HHaallkkaall›› KKoommaannddoo TTaabbuurruu; C Blok
ile B ve bloklar aras›nda kalan ifl
yurtlar› ile bahçelerinde. ÖÖzzeell
HHaarreekkaatt BBiirrlliikklleerrii;; 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 bekliyor-
du."

O gün sabah, “operas-
yonun komutan› JJaannddaarrmmaa
BBööllggee KKoommuuttaann›› EE..HH,,
EEMMAASSYYAA 6666.. ttuuggaayy kkoommuu--
ttaann›› vvee bbaaflflssaavvcc›› FF..ÇÇ.. ora-
dayd›lar” ve komuta onlar-
dayd›... 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 kendi-
sine arz edildi¤inde, ‘‘BBeeyyeeffeennddii
ooppeerraassyyoonnuu bbeenn yyaappmmaadd››mm kkii’’
diyerek imzalamad›.”

Hapishane Savc›s› F. Ü. de tu-
tanaklar› imzalamayanlardand›.
Savc›lar›n bile tutanaklar› imza-
lamamas›, ayn› günlerde bas›na
yans›m›flt›. Korkunun belgelerini
aktarmaya devam edelim:

“Bu duruma k›zan Tabur
Komutan› Binbafl› Dursun Er-
tu¤rul da tutana¤› imzalama-
d›. Cezaevi personelinin ope-
rasyonla hiçbir ilgisi yoktu
ama savc›l›k onlar›n da isim
listesini istemiflti. Bas›nda,
savc›lar›n imzadan imtina et-
tikleri haberi yay›nlan›nca Ge-
neral E.H., Yüzbafl› B'yi ça¤›r-
d›, nedenini sordu. Tabur ko-
mutan›n› da ça¤›rd›lar ve sa-
vunmas›n› ald›lar. Operasyo-

na kat›lan birlikler isimlerini sav-
c›dan sakl›yordu. Baflsavc› bile
imzalam›yordu. Bu çok garipti.
Belki de hepsi, DHKP-C den kor-
kuyorlard›."

fiundan ya da bundan; ama kork-
tuklar› kesindi. Korkular›, iflledikle-
ri suçun büyüklü¤ü kadar büyüktü.
‹flte korkunun bir paragraf› daha:

"Operasyon günü Emas-
ya'dan gelen 66. Tugay komuta-
n› general, ilk ölüm haberleri
gelmeye bafllay›nca cezaevin-
den hemen gitmiflti. Yani hiç

kimse ad›n›n operasyon evrakla-
r›nda geçmesini istemiyordu.
Çünkü öldürülme korkusu var-
d›...”

Silahs›z savunmas›z tutsaklar›
öldürenler, savunmas›z kad›n tut-
saklar› diri diri yakanlar, öldürül-
mekten korkuyordu... Savunmas›z
tutsaklar› diri diri yakarken kahka-
halarla gülen oligarflinin “kahra-
manlar›” korkuyordu... 

GGiizzlleemmeekk iissttiiyyoorrllaarrdd››,, 
ççüünnkküü hhaallkkaa kkaarrflfl››
ssuuçç iiflfllleennmmiiflflttii

Katliamla ilgili sorufl-
turman›n, nas›l yürütüldü-
¤ünün baz› belgeleri de
yeral›yor Bingöl’ün kita-
b›nda. Ne Bayrampafla’da
ne de katliamlar›n gerçek-
lefltirildi¤i di¤er hapisha-
nelerde savc›lar, hakimler,
do¤ru dürüst keflif yapma-
d›lar. Zeki Bingöl’de buna
dikkat çekiyor ve flunu  so-
ruyor:

"Neden Savc› Cafer Koman
19 Ocak 2001 tarihine kadar
keflif yapmad› da beklemiflti?
Kendisi operasyonun oldu¤u
günün ertesinde gelmemifl
miydi? Kendileri adli görevi ol-
mayan cezaevi jandarmas›na
arama yap›lmas› ve tutanak tu-
tulmas› talimat yaz›s›n› imzala-
mam›fl m›yd›? Olay yerini mü-
hürleyip oray› emniyete ald›ra-
bilir ve haz›r olduklar›nda ara-
may› bizzat kendisi yapamaz
m›yd›?"

Evet neden?
Düflünebiliyor musunuz, hü-

kümetin emriyle, Genelkurma-
y’›n resmi planlamas› ve talimat-
lar›yla bir katliam gerçeklefltirili-
yor ama yine de kimse yapt›klar›-
n› üstlenemiyor; harekat emrini
imzalayan general emrini toplat›-
yor. Operasyona kat›lan birlikle-
rin isimleri, savc›dan, mahkeme-
den, yani ddeevvlleetttteenn saklan›yor...
19 Aral›k’ta yap›lan›n “hayat kur-
tarma” de¤il, alçakça bir katliam
oldu¤unun bundan aç›k kan›t›
olabilir mi? 

Say›: 121 19ADALET

‘‘GGÖÖRREECCEE⁄⁄‹‹ZZ!!’’

““KKaattlliiaammaa kkaatt››llaann bbiirriissiinniinn aann--
llaatt››mmllaarr›› bbuunnllaarr.. OOllaayy›› eenn yyaakk››nn--
ddaann ggöörreenn vvee yyaaflflaayyaann kkiiflfliinniinn aannllaa--
tt››mmllaarr››.. HHaannggii vviiccddaann ssaahhiibbii bbuu aann--
llaatt››mmllaarr›› ggöörrmmeezzddeenn ggeelliirr?? SSaavvcc››
vvee hhââkkiimmlleerr flfliimmddii nnee yyaappaaccaakkllaarr??
BBuu aannllaatt››mmllaarr›› ddaa ddii¤¤eerr ddeelliilllleerrii
ggöörrmmeezzddeenn ggeellddiikklleerrii ggiibbii ggöörrmmeezz--
ddeenn mmii ggeelleecceekklleerr?? NNee yyaappaaccaakkllaarr??
PPeekkii,, bbiizz aaddaalleettee nnaass››ll ggüüvveenneeccee--
¤¤iizz?? AAddaalleett ""aaddiill"" oollmmaayyaaccaakkssaa
bbiizzlleerriinn ggüüvveennllii¤¤iinnii nnaass››ll ssaa¤¤llaayyaa--
ccaakk?? YYookkssaa bbaaflflkkaa bbiirriilleerriinniinn ggüü--
vveennllii¤¤ii mmii kkoorruunnmmaayyaa ççaall››flfl››ll››yyoorr??
BBuunnuunn iiççiinn tteekkrraarr ssuuçç dduuyyuurruussuunn--
ddaa bbuulluunnuuyyoorruuzz.. VVee ggöörreeccee¤¤iizz..
fifiiimmddii nnee yyaappaaccaakkllaarr?? BBuu üüllkkeeddee
aaddaalleett vvaarr mm›› yyookk mmuu tteekkrraarr ggöörree--
ccee¤¤iizz?? YYaa ddaa kkiimmiinn iiççiinn vvaarr yyiinnee ggöö--
rreeccee¤¤iizz?? ‹‹zzlleeyyeeccee¤¤iizz vvee bbeekklleeyyeeccee--
¤¤iizz......”” 

2 Eylül 2007 
Haklar ve ÖÖzgürlükler Cephesi



“12 Eylül’de bile
böyle yapmad›lar”
sözünü çok söyledik, çok duyduk.
Ülkemizde yaflanan bask›lar›n bo-
yutlar›n› anlatmak isterken yerine
oturan bir kavramd›r çünkü bu. Ya-
k›n tarihimiz “12 Eylül’den önce”
ve “12 Eylül’den sonra” diye bö-
lünmüfltür. Ki bu kavram, evde,
kahvede, iflyerinde eski günlere da-
ir yap›lan sohbetlerde, ya da o an
yaflad›¤›m›z› eski günlerle k›yaslar-
ken s›kl›kla baflvurdu¤umuz bir za-
man ölçüsüdür. Çünkü 12 Eylül,
sistemin yeniden yap›land›r›ld›¤›,
halk›n yaflam›n›n bir karabasana,
ülkenin bir aç›k hapishaneye çevril-
di¤i bir dönüm noktas›d›r.  

12 Eylül 1980 askeri darbesi, o
gün henüz do¤mam›fl olanlar›n bile
hayat›n› flekillendirmifltir. Ama kufl-
kusuz, en ç›plak izleri, o dönemi ya-
flayanlar 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 silinmesi-
ni, 12 Eylül olgusu, yaflam›n her
alan›nda kendini pekifltirerek de-
vam etmektedir. 

Devrimci mücadele yükselmifl,
egemenleri korkutmaya, tahtlar›n›
sallamaya bafllam›flt›. “Befl on tane-
sini Taksim meydan›nda salland›r-
mak gerekirdi! Bak bakal›m bir da-
ha yapabiliyorlar m›?” diyordu
“sokaktaki adam”. Fakat Türk Si-
lahl› Kuvvetleri, sokaktaki adam›n
de¤il, ABD’nin ve oligarflinin iste-
¤iyle el koydu yönetime. ABD yö-
netimi, ““BB‹‹ZZ‹‹MM ççooccuukkllaarr yyöönneettiimmee
eell kkooyymmuuflfl”” diyerek, Cuntay› se-
vinçle karfl›lad›. Orgeneral Kenan
Evren ve emrindeki cuntac›lar, te-
zelden ifle bafllad›lar. “Anarfliyi ön-
leyip, kardefl kavgas›na son vere-
ceklerdi.” TBMM feshedilmifl, par-
tiler kapat›lm›flt›. Ve flimdi halk›n
üzerinden bir ssiilliinnddiirr ggiibbii sürülüp
geçirilecekti devlet... 

“Ülkenin bütünlü¤ünü korumak,

milli birlik ve beraberli¤i sa¤lamak,
muhtemel bir iç savafl› ve kardefl
kavgas›n› önlemek, devlet otoritesi-
ni yeniden tesis etmek, demokratik
düzenin ifllemesine mani olan se-
bepleri ortadan kald›rmak...” t› 12
Eylülcüler’in “ulvi” amaçlar›. 

Cunta, bu “ulvi” amaçlar için ic-
raata bafllad›. Ev bask›nlar›, gözalt›-
lar, iflkenceler, tutuklamalar, infaz-
lar birbirini izledi. 665500 bbiinn kifli gö-
zalt›na al›nd›. 11 mmiillyyoonn 668833 bbiinn ki-
fli fifllendi. 223300 bbiinn kkiiflflii s›k›yönetim
mahkemelerinde yarg›land›. 2211 bbiinn
226644 kifli örgüt üyeli¤inden hüküm
ald›. 77 bbiinn kifli için idam cezas› is-
tendi. 551177 kifliye idam verildi. 5500
kifli idam edildi. “Asmay›p da bes-
leyecek miydiler? ” sanki! Hapisha-
neler t›ka basa doldurmakla kal›n-
mad›, tüm ülkeyi hapishaneye çe-
virmifllerdi. 

Zulmün bilançosunda daha çok
bask›lar vard›. OOnn bbiinnlleerrccee dernek
kapat›ld›. OOnn bbiinnlleerrccee kifli “sak›n-
cal›” oldu¤u için iflten at›ld›. 1144 bbiinn
kkiiflflii yurttafll›ktan ç›kar›ld›; ömür
boyu sürgüne mahkûm edildiler.
330000 kkiiflflii infaz edildi. 117711 kkiiflflii iflken-
cede, 229999 kkiiflflii hapishanede katledil-
di... Ve... IMF’nin dikte ettirdi¤i 24
Ocak kararlar› uygulanmaya bafl-
land›.

Devletin otoritesi yeniden tesis
edilmiflti. Gözalt›lar, bask›lar, ifl-
kenceler, katliamlar... “otorite” de-
mekti 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, ““aaçç››kk ffaaflfliizzmmiinn kkuu--
rruummssaallllaaflfltt››rr››llmmaass››””yd›. Baflka ve
daha aç›k bir deyiflle, ccuunnttaa ppoolliittii--
kkaallaarr››nn››nn ssüürreekklliilleeflflttiirriillmmeessiiyyddii..

Her fleyimizi istiyordu emperya-
list efendiler. Çocuklar›m›z›n gele-
ce¤ini, gençlerimizin umutlar›n›,
bedenlerini... insana dair ne varsa... 

Ve iflte bu yüzden 12 Eylül’ün
“10 y›ll›k program›”n›n anayasa-
dan, DGM’lerden, hapishanelerden
öte bir yan› daha vard›. Öyle bir ku-
flak yaratmal›yd›lar ki, “u¤runa ölü-
nen” de¤erler, de¤er olmaktan ç›k-
mal›, toplum, gençlik bencilleflmeli,
inançs›zlaflmal›, kendisi olmaktan
ç›kmal›yd›... Toplumun çekirdek
yap›lar› aileler bile parçalara ayr›l-
mal›yd›. “Serbest piyasa ekonomi-
si” 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 yaf-
talarla sunulmal›yd›. Ancak öyle bir
çekim merkezi haline getirilebilir-
di... Toplumun neyi nas›l yapaca¤›-
n›, moda olan› ve olmayan›, emper-
yalist karargahlar›n talimatlar›yla
“bizim çocuklar” belirlemeliydiler. 

Herkes, baflkalar› için de¤il ken-
disi için yaflamal›yd›. Her düflünce
çöpe at›labilirdi. Ve zaten hiçbir dü-
flünce u¤runa ölmeye de¤mezdi..
Bir de “Her gün isyan ederim ben
bu kadere” diyen arabesk türü ya-
y›lmal›yd› topluma. Futbolculukta,
uyuflturucuda, marka giymekte,
“bohem tak›lmakta” bulmal›yd› bu
kuflak kendini... Kültürel yozlafl-
mayla 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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27 y›l sonra hâlâ kendini tart›flt›r›yor;

ÇÜNKÜ H‹Ç G‹TMED‹!



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 çü-
rümeye yüz tutarken, araflt›rmayan,
okumayan topluma, burjuva gazete
ve televizyonlardan yeni bir kültür
enjekte edilmeye bafllanm›flt› bile. 

Bu kültür, asl›nda faflizmin zul-
müne karfl› bir direniflin büyüme-
mesinin ve 12 Eylül’ün sürdürülme-
sinin sigortas›yd›. 

Aradan 27 y›l geçti. Çeyrek as›r-
dan biraz daha fazla yani. Geçen bu
sürede, ülkemizi cuntan›n faflist
anayasas›yla yönetmeye devam etti-
ler. IMF, AB, ABD ile yap›lan an-
laflmalarla, ülkemizin tüm zengin-
liklerini al›p götürdüler. Bizleri aç-
l›¤a yoksullu¤a mahkum ettiler, be-
beklerimiz daha da borçlu do¤maya
bafllad›... Sömürü artt›kça, talan
pervas›zlat›kça, pervas›zlaflt› ege-
menler. Cuntac›lardan daha zalim
politikalar› ve kararlar› al›p uygula-
d› ANAP’l›, DYP’li, DSP’li,
MHP’li, CHP’li, AKP’li “sivil” po-
litikac›lar. Ve bu politikalar›n sonu-
cunda ülkemiz tarihinde efli görül-
memifl boyutlarda infazlar, faili
meçhuller, hapishane katliamlar›
yafland›... 12 Eylül’ün zulüm yasa-
lar›n› yetersiz kald›kça daha da tah-
kim ettiler. Emperyalist tekellere
daha fazla sömürme özgürlü¤ü ve-
ren her yasay›, polise, jandarmaya,
mülki amirlere daha fazla bask› im-
kan› veren yasalar izledi... “12 Ey-
lül’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›yan-
lar› da baflka türlü telafi ettiler...
Evet, bugün bu ülkede, cuntalar›n
yap›p da ve mevcut iktidarlar›n ya-
pamayaca¤› hiçbir uygulama yoktur.
Yasalar da buna uygundur, oligarfli
ad›na yönetenlerin zihniyeti de... 12
Eylül iflte bu yasalar ve bu zihniyet-
le devam edegeldi 27 y›ld›r.. 

Say›: 121 2112 EYLÜL

12 Eylül’e karfl› olmak, demok-

rat olman›n asgari gere¤idir. Çünkü

12 Eylül, bir anlamda ülkemizdeki

faflizmin simgesidir.

12 Eylül’e karfl› ç›k-

madan, demokrasi-

yi savunmak müm-

kün de¤ildir.   Bura-

ya kadar söyledikle-

rimizde ne anlafl›l-

mayacak bir fley,

ne yeni bir fley vard›r. Fakat ülke-

mizde 12 Eylül karfl›tl›¤›n›n ald›¤›

biçimler, bu kadar yal›n bir olguyu

karmakar›fl›k hale getirebilmifltir. 

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 olguy-

du. Dahas›, 12 Eylül’e karfl› ç›kma-

dan demokrasiyi savunuyorum de-

mek de mümkün de¤ildi. Bu neden-

le, düzen partilerinin hemen hepsi,

Demireller, Erbakanlar, Türkefller,

‹nönüler, Baykallar, 12 Eylül Ana-

yasas›’n› de¤ifltirmekten, 12 Ey-

lül’den hesap sormaktan sözettiler.

12 Eylül karfl›tl›¤›n› bir “riyakarl›¤a”

dönüfltüren düzen partileri, sonraki

y›llarda buna pek ihtiyaç duymaya-

cak 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 he-

sab› sorulmas› gereken günlerdir.

Bu, esas olarak bugün nerede,

hangi siyasal zeminde oldu¤una

göre de¤iflir. Kimileri o günleri, ya-

flad›klar›n› hat›rlamak, çekti¤i ac›la-

r› tazelemek istemez. Y›lm›flt›r, sin-

mifltir, mücadele arenas›n›n d›fl›na

düflmüfltür. Bir de o günleri bugün

kendini tatmin etmek için, mücade-

le kaçk›nl›¤›n›, korkakl›¤›n› meflru-

laflt›rmak için kullananlar da vard›r.

12 Eylül karfl›tl›¤›n›n riyakarca bir

hal almas› da genellikle bu zeminde

gerçekleflir. 

Bunlar, bir yandan 12

Eylül’e karfl› gibi görünürler,

fakat mevcut düzen içinde,

statükolar içinde, 12 Ey-

lül’ün devam›ndan baflka bir

fley olmayan düzenle uzlaflma için-

de yaflarlar. 

Bu riyakarl›¤›n en görünür hali,

12 Eylül’ü

salt bir “geç-

mifl” olarak

görmek ve

öyle göster-

mektir. Öyle

göstermek

zorundad›r-

lar; çünkü o günün hesab›n› sorma-

ya soyunuyorsun da, niye bugün fa-

flizme karfl› mücadelenin d›fl›ndas›n

sorusuna verecek cevaplar› yoktur. 

Bu kesimlere göre nedir 12 Ey-

lül? Sadece idamlar m›? Fifllemeler

mi? Yarg›lamalar m›? Daha da

önemlisi, bu ülkede, 12 Eylül’den

sözedildi¤inde sadece ““ggeeççmmiiflfl--

tteenn”” mi sözedilmifl olmaktad›r? 

Siyasal aç›dan 1122 EEyyllüüll’’ee,, 1122

EEyyllüüll AAnnaayyaassaass››’’nnaa,, 1122 EEyyllüüll

yyaarrgg››llaammaallaarr››nnaa...... kkaarrflfl›› oollmmaakk;;

1122 EEyyllüüll’’üünn ddeevvaamm›› nniitteellii¤¤iinnddee--

kkii bbuuggüünnkküü iikkttiiddaarrllaarraa ddaa kkaarrflfl››

oollmmaakktt››rr.. Bugünkü iktidarlarla uz-

laflma içindekilerin, faflizmin bugün-

kü politikalar›na karfl› mücadele et-

meyenlerin 12 Eylül karfl›tl›¤› riya-

karcad›r. 

12 Eylül’den, 12 Eylül’ü gerçek-

lefltirenlerden, onlar ad›na zulmeden-

lerden, destekleyicilerinden hâlâ he-

sap sorulmam›fl olmas›, adaletin yeri-

ne gelmemifl olmas› bile, 12 Eylül’ün

““ggeeççmmiiflfl”” say›lmas›na engeldir.  

‹kinci olarak; 12 Eylül politikala-

r›n›n hâlâ ve katmerleflmifl olarak

sürdürülmesi de, 12 Eylül’ün ““ggeeçç--

mm ii flfl ”” say›lmas›na engeldir.

Bu siyasal tablo içinde, 12 Ey-

lül’e karfl› mücadele, bugün emper-

yalizme ve faflizme karfl› sürdürülen

mücadeleden ayr› düflünülemez.

“Ay›rmaya” kalk›flanlar, ya rant

peflindedir, ya mücadelede samimi-

yeti, tutarl›l›¤›, emperyalizmle ve fa-

flizmle gö¤üs gö¤üse kavga edecek

cüreti olmayanlard›r. 

Siyasette

‹LKE

1122 EEyyllüüll’’ee
KKaarrflfl›› OOllmmaakk



Halk›n yüre-
¤inde kapanmayan yarala-

r›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 ol-
maktan 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 du-
rur mu yerinde, böyle coflkuyla kav-
gaya duranlar? Ölümsüzlük her ba-
har do¤mak de¤il mi zaten!

Bahar, kavgan›n kuruldu¤u yer-
dedir. Ve her nerede gö¤üs gö¤üse
çarp›fl›rsa yoldafllar›, devrim u¤runa
flehit düflenler saftad›r. Her yeni fi-
lizde onlar vard›r... 

Ama güz, Eylül’le bafllar ve Ey-
lül yeflillenen da¤lar› de¤il, kol kola
halaylar› de¤il, ddüüflfleenn yyoollddaaflflllaarr››
an›msat›r en çok.

Sokak bafllar›n› tutan cemselerin
gölgesi vard›r kara yüzünde Ey-
lül’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. Bi-
leklerine kelepçe vurulmadan önce,
onlar en büyük tutsakl›¤a batm›flt›r.

Ama ak yüzünde Eylül’ün, hep
direnenler vard›r! 12 Eylül 1980 gü-
nü (ve sonras›) bu ülkede neler ya-
fland›¤›n› hiç kimse birkaç cümlede,
birkaç sayfada, birkaç kitapta anla-
tamaz. Sayfalardan, kitaplardan,
kütüphanelerden taflar zulüm!

ABD Baflkan›’na “Bizim çocuk-
lar baflard›!” diye haber verilen fa-
flist cunta neyi baflard›?

fiu kadar yüzbin iflkence, bu ka-
dar yüzbin tutuklama, flu kadar8 yüz
infaz, flu kadar milyon fifllemeler...
Ve fakat; 12 Eylül sadece bu rakam-
lardan ibaret de¤ildir! Rakamlar

kendi bafl›na anlams›zd›r, so¤uktur.
Pefl pefle geldikçe, s›k s›k tekrarlan-
d›kça, içerdi¤i gerçekleri kan›ksat›r
insana. 

Hangi rakam, 45 milyon halk
üzerindeki karabasan› anlatabilir...
12 Eylül zindan yapt› ülkemizi. Ya-
flamlar›n› elinden ald› insanlar›n.
Bunun bir k›sm›n› öldürerek yapt›.
Çok daha fazlas›n› ise öldürme-
den... Katliam›n görünmeyen yüzü,
görünenden binlerce kat daha bü-
yüktü. Milyonlarca insan yedi içti,
uyudu kalkt›. Milyonlarca bebek
dünyaya geldi; büyüdüler, okudular,
evlendiler ama yaflayamad›lar. Çün-
kü yaflanmaz bir ülkeydi onlar›nki. 

12 Eylül, böyle bir ülkeyi yarat-
mak içindi zaten. Bu yüzden kap›lar
dipçiklerle dövülerek aç›ld›. On bin-
lerce evden sürüklenerek ç›kar›ld›
düzene muhalif olanlar. Ellerinde ke-
lepçeler, yüzlerinde iflkence izleriyle
ekranlara ç›kar›l›p ““bbaakk››nn”” dediler
““bbuudduurr ssoonnuunnuuzz””!! Kimi elde silah
faflizme karfl› çarp›flan bir devrim-
ciydi, kimisi yaln›zca selam vermifl-
ti, 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¤ra-
m›fl bir ana, bir o¤ul, bir efl vard›.
Say›s›z kardefl vard›. Analar›n ç›¤-
l›klar› uç uca eklense dünyay› kap-
lard›. O analar belki bir daha hiç
gülmediler. O çocuklar babalar›n›

belki hiç görmediler. ‹nsanlar› ya-
flarken öldürmek buydu iflte. 

Bir de¤il, bin de¤il milyonlarca
hayat bo¤ulmufl karabasanlara. Ku-
ru bir rakam de¤il, babas›z bebekle-
rin boflta kalan elleri, evlatlar› kay-
bolan analar›n gözyafllar›... Bunlar-
d›r sat›rlara, kitaplara s›¤mayan.

12 Eylül, bir halk›n ayd›nl›k düfl-
lerini karabasanlarla bo¤mak içindi.
Kimse sesini ç›karmas›n, komflu-
sundan, ifl, okul arkadafl›ndan kork-
sun diyeydi herkes. Ayak seslerin-
den, kap›n›n vurulmas›ndan, yan›n-
dan geçen otomobilden; saati soran,
atefl isteyen yabanc›dan korksun...

Bir korku imparatorlu¤u kur-
makt› cellâtlar›n amac›. Baflarama-
d›lar!.. Çünkü bu ülkenin tarihe kök
salm›fl direnifl gelenekleri, o gele-
neklere s›ms›k› sar›lan, devrime ve
sosyalizme inançlar›yla dimdik du-
ran yi¤it evlatlar› vard›. 

Yani biz vard›k!

Direnenler, Metris’te, Bayram-
pafla’da, her nerede pranga vurul-
duysa ayaklar›na, orada parçalay›p
zincirleri, yakt›lar umut meflaleleri-
ni. Karanl›k geceleri tutuflturup ay-
d›nl›k bir yol yaratt›lar. Bugün yü-
rüdü¤ümüz yol, o yoldur iflte!

*

Karanl›k perdesi bir ucundan tu-
tuflmufltu art›k ve bundan sonra o
atefli söndürmenin derdine düflecek-
ti düzenin bekçileri, yanmas›n diye
karanl›¤›n evi.

Eylül’ün ak yüzüne y›ld›zl› na-
k›fllar iflledik hep. Nak›fl nak›fl ör-
dük bu zor yollar›. Zor y›llarda yü-
rüdükçe güçlendi ad›mlar›m›z.

*

Günü geceyle bo¤maya soyu-
nanlar dayand› yine kap›lara. Da-
yand›lar, ölüm olsun diye. 

Eylül’ün, yani 12 Eylül’ün kanl›
yüzüydü Buca’y› kuflatan. 12
Eylül’ün sürdü¤üne kan›tt› kuflat-
ma. Eylül’ün ak yüzü barikat›n ar-
d›ndad›r Buca’da. Barikat›n ard› ki,
direniflin kesintisizli¤ine kan›tt›r. 

22 12 EYLÜL 9 EEylül 22007

BBuuggüünn yyüürrüüddüü¤¤üümmüüzz yyooll,, oo yyoolldduurr iiflflttee!!

1122 EEyyllüülllleerr’’ddee 
ddiirreennddiilleerr

Tahsin
Elvan

Abdullah
Meral 

Selçuk 
Küçükçiftçi

Ahmet 
Karlangaç

Ayhan
Pektafl



Eylül’ün ak yüzünde U¤ur, Yu-
suf ve Turan vard›r. Kana boyan-
m›flt›r bedenleri. S›k›l› kalm›flt›r
yumruklar›.

Umut, boy vermektedir sömürü
düzeninin karfl›s›nda. Barikat›n ar-
d›nda direnen sosyalizmdir çünkü.
En a¤›r darbeleri yemifl, do¤rulmufl;
rotas›nda dosdo¤ru yürümektedir o
görkemli ufka. Ve her nerede kesi-
lirse önü, orada direnmektedir zul-
me. O yer Buca’d›r flimdi. Buca
onun için vatand›r flimdi. 

Üç Cepheli tutsa¤›n katledildi¤i
Buca katliam› bir gözda¤› operas-
yonuydu. Hapishanelerde devrimci-
lerin psikolojik üstünlü¤üne ve ini-
siyatifi elde tutmalar›na yönelik bir
sindirme amac› tafl›yordu. Bu an-
lamda 12 Eylül Cuntas›’n›n aç›k
bask›c›- katliamc› yönetiminden
sonra ilk kez böylesi bir katliam
operasyonu yap›lmas› tesadüf de¤il-
di elbette. 12 Eylül’ün program› ar-
t›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 bi-
len Bucal›lar, bu ruhla siper ettiler
bedenlerini o yüce ideale. Ve kavga-
n›n sonunda topra¤a düflen Yusuf,
Turan ve U¤ur olsa da, kazanan yi-
ne devrimdi; kan gölüne dönmüfl
maltan›n ortas›nda ad›mlamaya de-
vam ediyordu yolunu... 

*

Buca’da üç can verilerek püs-
kürtülmüfltü sald›r›. Ama kanla bes-
lenenler 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 slo-
ganlar›yla sars›lm›flt› hapishaneler.
1996 Ölüm Orucu devrimci tutsak-
lar›n zaferiyle sonuçlanm›flt›. 

Haz›ms›zd› oligarfli. Diyarbak›r
bu haz›ms›zl›¤›n yaratt›¤› bir inti-

kam sald›r›s›yd›.

24 Eylül 1996’da özel olarak
katliam için getirilen özel timciler
taraf›ndan demir çubuk, cop ve ka-
laslarla 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› düfl-
man teslim olmay›?.. 

“Ya teslim olacaks›n›z, ya öle-
ceksiniz!” diyen bir ses karanl›¤›n
içinde yank›land›¤›nda yine bir Ey-
lül’dü; 26 Eylül 1999...

Bir halk on binlerce evlad›n› en-
kaz alt›na yitirmifl yaralar›n› sarma-
ya çal›fl›rken, baflka hesaplar yap›-
yordu oligarflinin karar makamlar›.
Depreme dayan›kl›yd› çünkü onla-
r›n oturduklar› villalar. Canlar› yan-
mam›flt›. Bir ay geçmiflti daha, “se-
simi duyan var m›?” ç›¤l›klar› ku-
laklardayd› hâlâ. Ve tutsaklar elbi-
sesi olmayana bir elbise, battaniyesi
olmayana battaniye bulman›n der-
dindeydi. Onlar halkt› çünkü. 

Eylül’ün bu yüzünde sert bir
rüzgâr ve rüzgârda dökülen yaprak-
lar... Ama her yüzünde öfke var Ey-
lül’ün. H›nç var. Ve dalgalanan k›z›l
bayraklar gibi görkemli hayatlar ‹s-
metler, Azizler, Ahmetler var...

26 Eylül 1999’da Ankara Ulu-
canlar Hapishanesi kuflat›ld› bu kez.
Gecenin bir yar›s›, sabahlar hiç ol-
mas›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, öle-
cek misiniz?”

Ölüm kap›ya dayand›¤›nda titre-

yenler, gölge gibi yerlerde sürüne-
rek terk ettiler kavgan›n saf›n›. Di-
renen bu ülkenin devrime gönül
vermifl evlatlar›yd›. Yürüyece¤imiz
yolu ayd›nlatacaklard› o gece.. Kat-
liam›n Baflbakan› Ecevit, ABD’ye
giderken katletti¤i devrimcilerin ce-
setlerini sunacakt› efendilerine.

Yank›lan›yordu karanl›k bir Ey-
lül gününde ses: “Ya teslim olacak-
s›n›z, ya öleceksiniz!”

Devrimci tutsaklar›n bu dayat-
maya boyun e¤meyece¤ini çok iyi
biliyorlard›. Onun için ölüm silahla-
r›yla gelmifllerdi ya zaten. Ama gö-
zü dönmüfl iflkencecilere yetmemifl-
ti döktükleri kan. Tek tek, isim isim
sorup iflkencelerle katlettiler.

Onlarca tutsak yaralan›rken atefl-
li silahlarla vurularak, da¤lanarak;
falçatayla, h›zarla kesilerek lime li-
me edilmifl on cans›z beden b›rakt›
geride oligarflinin cellâtlar›.

*

Kavga zafere oldu¤u kadar ölü-
me de gebedir. Kimi zaman olur ki
ööllüümmllee zzaaffeerr kolkola bir halaya du-
rur. ‹flte bu halay 12 Eylül’ün iflgal
edilmifl sokaklar›ndayd›. Cuntan›n
zindanlar›nda kuruldu bu halay. Bu-
ca’n›n, Ulucanlar Hapishanesi’nin
havaland›rmas›nda bu halay çekil-
mifltir. ‹flkencede direnenlerin her
slogan› yürüyece¤imiz yolda bir pu-
sula, kanl› cesetleri zaferin bayra¤›-
d›r. Ve Ulucanlar duvar›nda kurflun-
larla delik deflik edilmifl bir yaz› kal-
m›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 yüz-
ler. Aflina oldu¤umuz kanl› gözler...
Eylüller’den, Buca’dan, Ümrani-
ye’den, Diyarbak›r’dan, Ulucan-
lar’dan tan›d›k!

Siz de unutmay›n bizim yüzü-
müzü. Gözlerimizin içine bak›n. Bu
gözleri tan›y›n. Öfkeyle tutuflan el-
leri görün gözbebeklerinde. 

Ayn› alevdir her seferinde göre-
ce¤iniz. Ve unutmay›n. Eylül’ün di-
renen ak yüzüdür er geç kazanacak
olan.

Say›: 121 2312 EYLÜL
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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 planlan-
mam›flt›r. E¤itim programlar› bafl-
ka ülkelerin müfredat›n›n taklidi-
dir. Tüm bunlar›n bir sonucu ola-
rak e¤itimin kalitesi çok düflüktür.
Ancak bu kalitesi düflük e¤itim ay-
n› 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 çabala-
r›yla art›k ülkemizdeki e¤itim sis-
temi 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 getirdik-
lerini gizlemek için de buna çeflitli
kulplar tak›yorlar. 

Yeni e¤itim ö¤retim y›l› bafllar-
ken, üniversitelerde harç paras›,
ilk ve orta ö¤renimde ise kay›t pa-
ras› ç›kacak ö¤rencilerin karfl›s›na.
Gerçi ilk ve orta ö¤renimde art›k
kay›t paras› al›nmayaca¤› söyleni-
yor. Ancak onun yerine art›k “ba-
¤›fl” al›n›yor. Ve bu da zorunlu.
Yani ba¤›fl yapmak istemiyorsan,
buna maddi olanaklar›n yoksa ka-
y›t yapt›ram›yorsun. Mesela geçen
y›l Gazi Mahallesi’nde ba¤›fl verme-
yen bir ö¤renci velisine, çocu¤unu
kaydettirme karfl›l›¤›nda okul bafl-
tan afla¤›ya temizlettirilmiflti. Yine
baflka bir rezalette ‹zmir de yaflan-
m›flt›. Ba¤›fl veren ö¤rencilere ko-
kart tak›p, kay›t paras›n› vereme-
yenleri 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 edi-
lirsin. E¤itim anayasaya göre bir

hak oldu¤u halde kay›t paras› ver-
mezsen okula kaydolamaz, karne
paras› vermezsen karne alamaz,

p a r a n
y o k s a
diploma-
n› dahi
a lamaz-
s›n. ‹lk ve
orta ö¤-
renimde
d u r u m

böyleyken üniversitelerde de du-
rum farkl› de¤ildir. 

Üniversite gençli¤i de okula gi-
riflte al›nan 55–458 ytl aras›nda
de¤iflen harç paras›yla karfl›lan›r.
E¤er harç paras›n› yat›racak du-
rumda de¤ilsen, onca emek harca-
y›p 100 binlerce insan içinden te-
sadüfen kazand›¤›n okuluna gide-
mezsin. Asl›nda harç paras›, e¤iti-
min 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 kala-
caks›n›z. Bu da olmazsa ev tuta-
caks›n›z. ‹fl okul kazanmakla bitmi-
yor. Bar›nmadan sonra, ulafl›m üc-
retleri ç›k›yor karfl›m›za. K›sacas›
e¤itimimizi tamamlamak için ge-
reksinim duydu¤umuz her fley, kâr
edilen sektörler haline gelmifltir.
AKP iktidar› da e¤itim alan›n› ta-
mamen 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 flir-
ketleflme 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 is-
tiyoruz ki devlet yavafl yavafl e¤i-
timden çekilsin bu ifl tamamen
özel sektöre kals›n.” ‹flte AKP ikti-
dar›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 du-
rumdad›r. Her fley paraya endeks-

lidir. Devlet üniversitelerinde bile,
mesela ‹TÜ’de art›k paral› bölüm-
ler var. Yani paras› olmayan›n
okuyamayaca¤› bölümler var art›k
devlet üniversitelerinde. Bunun
yan› s›ra ‹TÜ, ODTÜ, EGE ve Ana-
dolu üniversitesinde haz›rlanan
teknoparklar var. 

‹lk ABD'de oluflturulan sonra di-
¤er emperyalist ülkelerde de kul-
lan›lmaya bafllayan teknoparklar
kapitalist yat›r›mlar›n oluflmas›n›
ve sermayelerini gelifltirmeyi sa¤-
lar. Ülkemizdeki teknoparklar›n fi-
nansman›n› da emperyalistler ve
iflbirlikçi tekelci burjuvazi karfl›la-
maktad›r. Çünkü teknoparklar›n
as›l amaçlar›ndan biri de ö¤rencile-
rin yarat›c›l›¤›n› ve üretkenli¤ini
kullan›p emperyalist tekellere yeni
teknolojiler üretip gelifltirmektir.
Bu yüzden de üniversiteler emper-
yalistler 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 an-
lat›l›p, bir de üniversite için ÖSS gibi
bir s›nav sistemi zorunlu k›l›n›nca,
ö¤renciler dershaneye gitmek mec-
buriyetinde 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 ta-
mamen ezber gücüne ve tamamen
flans›na kalm›flt›r. 

‹flbirlikçi AKP iktidar› iktidara
geldikten sonra özellikle yayg›n-
laflt›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 ta-
raf›ndan kabul edildi ve uygulama-
ya girdi. ‹flte tasar›dan birkaç mad-
de: - Çocu¤unu özel okula gönde-
recek veliye devlet düflük faizle
kredi verecek. - Özel e¤itim ku-
rumlar›n› kapatma ifllemi zorlaflt›-
r›lacak. - Özel okullar›n su ve elekt-
rik faturalar›, devlet okullar›yla
ayn› tarifeden tahsil edilecek. -
Özel okullardaki yabanc› kontenja-

E⁄‹T‹M KURUMLARI HALK
ÇOCUKLARINA AÇILSIN,
PARALI E⁄‹T‹M KALDIRILSIN!
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n› % 30’dan % 40’a ç›kar›lacak. - Özel
okullara kay›t yapt›ran ö¤rencilerin ka-
y›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 ço-
cuklar›n›n e¤itimine gelince okullara te-
beflir dahi almayan iktidar, ifl burjuvazi-
nin ç›karlar› olunca var gücüyle çal›fl›yor.
E¤itimi al›n›r sat›l›r bir mal haline getir-
mek için milyar dolarlar› gözden ç›kar›-
yor. 

Bu ülkenin gençleri ve gelece¤i olan
bizlere e¤itim kurumlar›n› halk çocukla-
r›na kapayan bir sistem dayat›l›yor. E¤i-
tim sistemi anti demokratiktir, bask›c›-
d›r, bu bask›, polis bask›s›yla bütünleflir.
Ki bu sisteme muhalefet edecek ö¤ren-
ciler sindirilebilsin. Ders programlar› dik-
te edilir. Okulun yönetiminde idarecile-
rin d›fl›nda ö¤retim görevlisine ve ö¤ren-
ciye yer yoktur.

E¤itime bütçe ayr›lmaz. Bat›k banka-
lar, holdingler, savunma harcamalar›na
gelince korkunç mebla¤lar harcayan
devlet e¤itime gelince bütçede k›s›nt›ya
gitmekten e¤itim masraflar›n› k›smak-
tan baflka bir fley yapmaz.

E¤itim ayr›cal›kl›d›r. Özel okullarda
verilen e¤itimle devlet okullar›n›n e¤i-
tim kalitesi aras›nda k›yaslanamayacak
bir fark vard›r. E¤itim sisteminin plan-
lanmas› emperyalistlerin ç›kar›na göre
flekillenmektedir.

At›lan her ad›mda kâr elde etmek dü-
flünülmektedir. AKP iktidar› da emper-
yalistlerin ve iflbirlikçi tekelci burjuvazi-
nin hayali olan paral› e¤itime geçiflte
h›zl› ad›mlarla ilerlemekte. Her e¤itim
dönemine yeni düzenlemelerle gitmek-
tedir. 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 mü-
cadeleden geçiyor. Okullar›m›zda ve ha-
yat›m›z›n her alan›nda haklar ve özgür-
lükler mücadelesine kat›l›p gelifltirmeli-
yiz. Çünkü her fleyin oldu¤u gibi e¤iti-
minde sorunlar›n›n çözülmesi halk›n ikti-
dar oldu¤u ve herkesin e¤itim hakk›ndan
eflit ve paras›z, demokratik bir flekilde
yararland›¤› bir sistemde mümkündür.

Gençlik Federasyonu

YYüürrüüyyüüflfl//AAnnkkaarraa - Gençlik
Dernekli Ö¤renciler’in üniversite-
de açt›klar› standa Özel Güvenlik
Birimleri (ÖGB) sald›rd›.

Üniversitelerin aç›l›p, kay›tla-
r›n bafllamas› ile birlikte Ankara
Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler
okullarda dan›flma masalar› açarak
yeni gelip kay›t yapt›ran ö¤renci-
lere kay›t ifllemleri s›ras›nda yar-
d›mc› olmaya çal›fl›yorlar. Masala-
r›nda Ankara Gençlik Derne¤i’ni
tan›tan broflürler da¤›tan ö¤renci-
ler, “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 Der-
nekli ö¤rencilerin, yeni gelen ö¤-
rencilere ve velilere okullarda e¤i-
timin ppaarraass››zz oollmmaass›› gerekti¤ini,
kay›t paras› ad› alt›nda al›nan pa-
ralar›n verilmemesi gerekti¤ini
anlatan duyurular› üzerine, okul
idaresi rahats›z olarak ö¤rencilerin
üzerine ÖGB’leri gönderdi. Masa-
y› 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›. Di-
renen Gençlik Dernekli ö¤rencile-
re Ö¤renci Kolektifleri de destek-
te bulunarak masay› sahiplendiler.
ÖGB’lerle ö¤renciler aras›nda ar-
bede yaflan›rken, kay›t için gelen
ö¤renciler ve velilerin bir k›sm›
masadaki Gençlik Dernekli ö¤ren-
cileri sahiplenerek, alk›fllamaya
bafllad›lar. 

Okula yeni gelen ö¤renciler,
geldikleri gün okullar›nda anti-de-
mokratik uygulamalarla da
tan›flm›fl oldular. Y›rt›lan dövizle-
rini tekrar yazan Gençlik Dernekli
ö¤renciler bu kez dövizleri okulun
camlar›na asarak, idareyi ve siste-
mi teflhir eden konuflmalar›na
devam ettiler. Veliler Gençlik Der-
nekli ö¤rencilerin ça¤r›lar›n› din-
leyerek kay›t paras›n› vermek iste-
mediler. Bu kez de idaredeki gö-
revlilerle veliler aras›nda tart›flma
yafland›. Bunun üzerine veliler ka-
y›da al›nmamaya baflland›. 

Rehberlik masas›, akflam saat-
lerine kadar aç›k kald›. 

HHaacceetttteeppee ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee 
RReehhbbeerrlliikk MMaassaass››nnaa SSaalldd››rr››!!

Gençlik Buluflmas› 
MMeerrssiinn’’ddee 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 Gü-
liz Yaz›c›o¤lu’nun e¤itimin ve gençli¤in so-
runlar›n› anlatan konuflmalar›yla bafllad›. 

Konuflmalarda e¤itimin paras›z olmas›
gerekti¤i, s›nav sisteminin yanl›fl oldu¤u ifa-
de edilirken, üniversiteyi kazanman›n kesin-
likle çözüm olmad›¤›, as›l sorunlar›n üniver-
siteden sonra bafllad›¤› vurguland›. Bektafl
ve Yaz›c›o¤lu, daha sonra ailelerin ve ö¤ren-
cilerin 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 organizas-
yonuyla, 1 Eylül günü,
Kuruçeflme Mahallesi’ n-
de sa¤l›k taramas› yap›l
d›. Hemflire ve doktordan
oluflan bir ekiple evleri
dolaflarak yap›lan tarama-
da, 10 ailenin sorunlar›
dinlendi. Çocuklar genel
bir sa¤l›k kontrolünden
geçirilerek, sorunlarla
ilgili olarak ailelere
gerekli tavsiyeler ve yön-
lendirmeler yap›ld›.



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¤i-
fliklikten yana. Tart›flma, bu de¤iflik-
li¤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›lma-
s›yla 1923’te Cumhuriyet rejimi ku-
ruldu. Ama o günden bu yana, ülke-
miz hiç demokrasiyle yönetilmedi.

1923'den bu yana geçen tarihin
onlarca y›l›, cuntalar, s›k›yönetim-
ler, ola¤anüstü haller alt›nda geçti.
Fakat cuntalar›n, s›k›yönetimlerin
olmad›¤› zamanlarda da demokrasi
yoktu. Önce, 1945’lere kadar kü-
çük-burjuva diktatörlü¤üyle, ard›n-
dan oligarflik diktatörlük taraf›ndan
yönetildi. 

Ülkemizdeki göstermelik de-
mokrasinin tek göstergesi 4-5 y›lda
bir yap›lan seçimler ve bu seçimler
sonucunda oluflturulan parlamento-
dur. 1920'lerin faflist ‹talya's›ndan
al›nan yasalar ve faflist bir cuntan›n
yapt›¤› anayasayla yönetilen ülke-
mizde, kukla parlamentolar, hiçbir
zaman gerçek anlamda demokratik
bir anayasa yyaappmmaadd››llaarr vvee yyaappaa--
mmaazzllaarr.. 

ÖÖnncceekkiilleerrddee 
““hhaallkk””yyookkttuu;;
yyiinnee yyookk!!
Ülkemiz tarihindeki

hiçbir anayasa, gerçek an-
lamda hhaallkk››nn kkaatt››ll››mm››yyllaa
yap›lmad› ve gerçek an-
lamda hhaallkk››nn çç››kkaarrllaarr››--
nn››nn ifadesi olmad›. He-
men hepsi, bürokratlar›n,
teknokratlar›n yapt›¤› ve
az›nl›k yönetimlerinin
onaylad›¤› anayasalard›r. 

1921 Anayasas›, em-
peryalizme karfl› ulusal

kurtulufl savafl› içinde yap›lm›fl ol-
mas› itibariyle k›smen bir özgünlük
tafl›sa da, 1924 Anayasas›, 1961
Anayasas›, 1982 Anayasas›, hiçbiri-
nin haz›rlan›fl›nda ve muhtevas›nda,
halk›n ç›karlar› yoktur. Haz›rlan›fl-
lar› kadar onaylan›p yürürlü¤e so-
kulmalar› da anti-demokratiktir. 

‘82 Anayasas›'n› haz›rlayan DDaa--
nn››flflmmaa MMeecclliissii,, 5 generalin onayla-
d›¤› isimlerden olufluyordu. Görev-
leri cuntan›n program›n› anayasa-
laflt›rmakt›. Peki bugün yap›lmas›
muhtemel bir anayasay› yapacak,
onaylayacak olanlar kimler? Oligar-
flinin partilerinin liderlerinin ona-
y›ndan geçmifl isimler de¤il mi?. 

Yani, halk›n kat›l›m› yine sözko-
nusu de¤il. 

Ortada “anayasa” ad›na sürdürü-
len tart›flma, hem muhtevas›, hem
biçimi itibariyle esas›ndan gayri
ciddi bir tart›flmad›r. Öyle ki, ne su-
nulmufl bütünlüklü bir taslak vard›r,
ne de bas›na parça parça “s›zd›r›-
lan” maddelerin haz›rlanmas›n› üst-
lenen herhangi bir kurum... 

RReeffeerraanndduumm ddaa bbiirr
aallddaattmmaaccaadd››rr!!
Anayasa, “referandum”a sunula-

cak; peki bu gerçek bir referandum
say›labilir mi?

Ülkemizi emperyalizmin sömür-

gesi yaparken bize sormad›lar. NA-
TO’ya girerken bize sormad›lar.
Gümrük Birli¤i’ne girerken bize
sormad›lar. AB’ye üyelik sürecini
bize sormad›lar. 1945'lerden bu ya-
na emperyalistlerle imzalanan onlar-
ca ekonomik, askeri, siyasal anlafl-
ma imzalan›rken bize sormad›lar.
‹ncirlik Üssü’nü açarken, emperya-
lizmin vurucu gücü Çekiç Gücü top-
raklar›m›za yerlefltirirken, bize yine
sormam›fllard›. Siyonist ‹srail'le im-
zalanan anlaflmalar da sorulmad› bi-
ze. Bunlar›n ço¤undan halk›n haberi
bile olmad›. Peki bunlar› da içerecek
mi anayasa? Referandumda bunlar
da sorulacak m›?.. Bunlar yoksa, ya-
ni ülkemizin her fleyini belirleyen bu
ba¤›ml›l›k iliflkileri ortaya konulma-
d›¤›nda, sorulacak baflka sorular,
hiçbir anayasay› “demokratik” yap-
m›fl olmaz. ““hhaallkkooyyuu””nnaa bbaaflflvvuurruull--
mmuuflfl oollmmaass›› göstermelik olmaktan
öteye geçmez.

Hiçbirinde onay›m›z›n, bilgimi-
zin olmad›¤› bütün bu anlaflmalar›n,
politikalar›n faturas›n› al›nterimiz-
le, açl›kla, iflsizlikle, hatta ço¤u kez
can›m›zla, kan›m›zla biz ödüyoruz.
Faturas›n› biz ödüyoruz, fakat ka-
rarlar› onlar veriyor. 

Sistemin anti-demokratik niteli-
¤i burada bir kez daha aç›¤a ç›k›yor.
Ve yeni anayasa giriflimi de bu anti-
demokratikli¤i ortadan kald›rm›yor. 

Bu anlamda, ayn›
çerçevede belirtmeli-
yiz ki, neredeyse 20
y›ld›r her anayasa de-
¤iflikli¤i tart›flmas›n-
da kullan›lan ““ssiivviill
aannaayyaassaa”” kavram›
da bir aldatmacad›r.
Kim sivil? 12 Ey-
lül’ü devam ettiren-
lerin görünümünün
sivil olmas› neyi de-
¤ifltirir? Tart›flma
anayasan›n ““ssiivviill””
mmii,, ““aasskkeerrii”” mmii ola-
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Kimin Nas›l Bir Anayasa ‹stedi¤i
Nas›l Bir Sistemi Savundu¤una Ba¤l›d›r

AAnnaayyaassaa ttaarrtt››flflmmaass››,, bbaassiitt aannllaammddaa bbiirr hhuukkuukk 
ttaarrtt››flflmmaass›› ddee¤¤iill,, aassll››nnddaa bbiirr ssiisstteemm ttaarrtt››flflmmaass››dd››rr



ca¤› de¤ildir. Tart›flma, oolliiggaarrflfliinniinn
aannaayyaassaass›› mm›› oollaaccaakk,, hhaallkk››nn aannaa--
yyaassaass›› mm››?? tart›flmas›d›r. 

Bizim talebimiz, “sivil” bir ana-
yasa de¤il, HHaallkk AAnnaayyaassaass››’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.

YYeennii aannaayyaassaa,,
BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn AAnnaayyaassaass››
oollmmaall››dd››rr!!
Biz en baflta emperyalizmin bo-

yunduru¤u alt›nda olmayan bir ülke
istiyoruz. Ve anayasa, bu ba¤›ms›z-
l›¤› güvence alt›na almal› diyoruz. 

Ülkemiz emperyalizme ba¤›ml›
bir ülkedir. Bu gerçek kimsenin red-
dedemeyece¤i kadar aç›kt›r.

Ülkemiz, emperyalist tekellerin
cirit att›¤› bir ülke haline getirilmifl-

tir. ABD'den onay alamayan düzen
partilerinin iktidar olamad›¤› bir ül-
ke olduk. Uluslararas› planda, ABD
emperyalizminin peflinde, hatta çe-
flitli platformlarda onun tafleronlu-
¤unu üstlenen iktidarlar yönetiyor
ülkemizi. TSK’y› NATO, ekonomi-
yi 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, ulu-
sal 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› üs-
sü olamaz. Anayasa, topraklar›m›z›n
emperyalistler taraf›ndan kullan›la-
mayaca¤›n› hükme ba¤lamal›d›r.

Ülkemiz emperyalist tekellerin ci-
rit att›¤› bir pazar olamaz. Anayasa,
tekellere kap›lar›m›z› kapatmal›d›r.

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

YYeennii aannaayyaassaa,,
DDeemmookkrraassiinniinn AAnnaayyaassaass››
oollmmaall››dd››rr!!
Haklar ve özgürlükler bahsinde,

anayasa her fleyden önce “aammaa”lar-
la, “aannccaakk”larla hak ve özgürlükle-
ri göstermelik hale getiren muhte-
vas›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 isti-
yoruz. Anayasa bunu net olarak tarif
etmelidir. 

Ka¤›t üzerinde olan ama
kullan›lamayan, uuyygguullaannaammaa--
yyaann öözzggüürr llüükklleerr llee flfl iiflfl ii rr ii llmmiiflfl
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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, 1122 kkeezz çeflitli kapsamda de¤ifliklikler yap›ld›. 

‹lk de¤ifliklik 1987’deydi. En kapsaml› de¤ifliklik-
ler ise 1995 ve 2001 y›l›nda gerçeklefltirildi. 

33 maddenin de¤iflti¤i 2001’deki kapsaml› de¤iflik-
likler, ““AABB’’yyee uuyyuumm”” amac›yla yap›lm›flt›. Yani baflka
deyiflle, emperyalist AB’nin isteklerinin yerine getiril-
mesi 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 gerçeklefltire-
bilmesi için kapsaml› bir reforma ihtiyaç vard›r.” 

Yani mesele yine ülkemizdeki anti-demokratik ya-
p›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. 

Bugün de asl›nda ayn› fley sözkonu-
sudur; de¤iflimi isteyen, emperyalizm
ve iflbirlikçileridir. Genifl kitleler, ay-
d›nlar belli baz› maddeler çerçevesinde
“demokratikleflme” beklentisine soku-

lurken, tart›fl›lmayan maddelerle, tekellere yeni imti-
yazlar, faflist devleti pekifltirecek yeni düzenlemeler
aradan ç›kar›lacak. Ülkemizdeki hemen tüm “yeni ya-
sa” 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 mad-
de, AKP döneminde ise 25 maddede de¤ifliklikler ya-
p›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 göster-
melik, ya da 12 Eylül’ün ruhuna uygun de¤ifliklikler-
di... 

12 Eylül’le, 12 Eylül’ün arkas›ndaki emperyalizm
ve oligarfliyle hesaplaflmayan, hesaplaflma gibi bir poli-
tikas› olmayanlar, nitelik olarak 1982 Anayasas›’ndan
farkl› bir anayasa yapamazlar!  

Çok “de¤ifliklik” gördü bu anayasa
AAmmaa BB‹‹RR fifiEEYY DDEE⁄⁄‹‹fifiMMEEDD‹‹



bb ii rr aannaayyaassaa de¤il, özgürlükle-
ri tan›yan ve bunlar›n fiilen
tüm halk taraf›ndan kullan›la-
bilmesini de güvence alt›na
alan bir anayasa istiyoruz. 

Özgürlükleri hayat›n içinde ggeerr--
ççeekklleeflfleebbiilliirr k›lacak ekonomik, si-
yasi, 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 yo-
kedilmeli ve tüm yönetim sistemi
““hhaallkk››nn yyöönneettiimmiinnee”” göre düzen-
lenmelidir. 

AKP’nin gündeme getirdi¤i ana-
yasa tart›flmas›na bak›ld›¤›nda
AKP’nin “demokratikleflme” anla-
y›fl›n›n da “demokrasicilik oyu-
nu”na uygun düflen bir yüzeysellik-
te oldu¤u görülüyor. Demokratik-
leflme deyince türbana serbestlik
anl›yor kimi AKP’liler. Bunu tart›fl-
t›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 ol-
mamas› sözkonusu de¤ildir. E¤er
böyle bir durum varsa, orada de-
mokrasi görünümü alt›nda baflka bir
rejim var demektir. 

- Seçimlerin, parlamentonun
göstermelik olmad›¤›...

- Halk›n seçti¤i vekilleri göre-
vini yapmad›¤› takdirde vekillik-
ten azletme hakk›n›n oldu¤u...

- Halk›n örgütlenmesinin ön-
ündeki tüm engellerin kald›r›ld›-
¤›...

- Kürt halk›n›n kendi kaderini
tayin hakk›n› kullanabildi¤i, dü-
flüncenin suç say›lmad›¤›...

- Halk karfl›s›nda hiç kimsenin
ayr›cal›kl› ve "dokunulmaz" ol-
mad›¤›, 

- Okullar›nda halk için, bilim-
sel 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.

Devam ediyoruz:

“Yaflan›lacak ülke”, aaddaalleettllii bir
ülkedir. Demokratik bir anayasa,
ayn› zamanda adaletli bir anayasa
olmak durumundad›r. Tüm suçlula-
r›n yarg›lanmas›n› sa¤layacak, bir
adaletin güvencesi olacak bir ana-
yasa istiyoruz. Adaletin "paras› ola-
na" çal›flt›¤›, adaletin faflizmi, zul-
mü himaye etti¤i yarg› sistemi, es-
kisinden en küçük bir iz kalmaya-
cak flekilde de¤ifltirilmifl olmal›d›r
bu anayasada. 

Devam ediyoruz:

Ülkemiz çeflitli ulus ve milliyet-
lerden halklar›n yaflad›¤› bir ülke-
dir. Bugüne kadar, flfloovveenniisstt bbiirr ppoo--
lliittiikkaa tüm halklara dayat›lm›flt›r.
Demokratik bir anayasa, hiçbir hal-
k›n ulusal haklar›n› yasaklayan, k›-
s›tlayan bir tek madde bile içere-
mez. Anayasa, Kürt, Türk, Arap,
Laz, Gürcü, Boflnak, tüm uluslar›n
ve milliyetlerin ulusal haklar›n› gü-
vence alt›na almal›d›r. Her sat›r›yla,
her maddesiyle ve muhtevas›yla, bu
topraklar üzerinde yaflayan halkla-
r›n kardeflli¤ini ve haklar›n› güven-
ce alt›na almal›d›r. 

Devam edelim:

Ülkesinin ve halk olarak kendi-
sinin bugünü ve gelece¤i hakk›nda-
ki tüm kararlar› halk›n kendisinin,
ancak kendisinin alabilece¤ini ya-
zan bir anayasa olmal›d›r. 

Halk›n iradesini, halk›n söz ve

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 devredi-
lemez. 

Ulusal ve uluslararas› tüm yasa
ve düzenlemelerin, anlaflmalar›n,
hhaallkk››nn oonnaayy›› oollmmaaddaann yürürlü¤e
giremece¤ini yazmal›d›r anayasa. 

HHaallkk››nn aannaayyaassaass››nn››
‹‹ sstteemmeekk 
HHaallkk››nn ‹‹kktt iiddaarr ››nn››  
‹‹ss tteemmeekktt ii rr...... 
K›sacas›, yap›lmas› gereken

anayasa, EMPERYAL‹ZM‹N
YÖNETT‹⁄‹ DE⁄‹L BA⁄IM-
SIZ B‹R TÜRK‹YE, tekellerin,
toprak a¤alar›n›n, mafya çete-
lerinin de¤il,  HALKIN YÖ-
NETT‹⁄‹ bir Türkiye iste¤imi-
zin ifadesi olmal›d›r. 

Böyle bir anayasa yapar m›
AKP? Sorumuz ve sorunumuz
bu de¤ildir. 

‹ktidar kiminse, o iktidar›n yapa-
ca¤› anayasa da onun iktidar›n› güç-
lendirir, onun ç›karlar›n› korur. Siya-
setin ve s›n›flar mücadelesinin do¤a-
s›na uygun olan budur. 

Buradan ç›kar›lmas› gereken so-
nuç fludur ki; halk için bir anayasa is-
teyenler halk›n iktidar› için, demok-
ratik bir anayasa isteyenler, faflizmin
y›k›lmas› için mücadele etmek duru-
mundad›rlar. Bu yap›lmad›¤›nda ve

baflar›lamad›¤›nda sadece “iste-
mifl” 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› iste-
mektir. 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 zul-
me EVET demektir. 

Dolay›s›yla, anayasa tart›fl-
mas›, basit anlamda bir hukuk
tart›flmas› de¤il, asl›nda bir sis-
tem tart›flmas›d›r. 

““HHaallkk››nn yyookkssuulllluu¤¤uunnuunn,, yyaaflflaadd››--
¤¤›› zzuullüümm vvee bbaasskk››nn››nn kkaayynnaa¤¤›› bbuu

ss››nn››ffllaarr››nn iikkttiiddaarr››dd››rr.. HHaallkk
AAnnaayyaassaass››,, bbuu iikkttiiddaarr››nn yy››kk››llmmaa--
ss›› vvee yyeerriinnee hhaallkk››nn iikkttiiddaarr›› oollaann

DDeevvrriimmccii HHaallkk ‹‹kkttiiddaarr››''nn››nn
kkuurruullmmaass›› ddeemmeekkttiirr..

""DDeemmookkrraattiikk HHaallkk CCuummhhuurriiyyee--
ttii''nnddee iikkttiiddaarr eemmppeerryyaalliizzmm vvee
iiflflbbiirrlliikkççii ssöömmüürrüüccüü ss››nn››ffllaarr dd››--
flfl››nnddaa kkaallaann ttüümm hhaallkk ss››nn››ff vvee

ttaabbaakkaallaarr››nn››nn ddeemmookkrraattiikk
iikkttiiddaarr››dd››rr.."" ((HHaallkk AAnnaayyaassaass››

TTaassllaa¤¤››,, MMaaddddee 22))
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Ortada AKP’nin inisiyati-
finde geliflen bir “anayasa de-
¤iflikli¤i” gündemi var. Peki
bu gündeme dair sol ne diye-
cek, ne yapacak?

***

Ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasi-
yi hedefleyen bir anayasa,
tüm devrimci, demokratik
güçlerin ortak hedefi olabilir.
Böyle bir anayasa için müca-
dele, 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¤›” dönemin-
de kimilerinin ortaya att›¤›
soyut teorik tart›flmalar› ha-
t›rlaman›n ve hortlatman›n
anlam› yoktur. fiuras› dev-
rimciler aç›s›ndan tart›flma-
s›zd›r: Halk için bir anayasa
mücadelesi, hhaallkk››nn iikkttiiddaarr››--
nn››nn yolunu açmaya yönelik
mücadelenin bir parças›d›r.
Bundan kopar›lmas›, düzen
için bir zeminde ele al›nmas›
sözkonusu de¤ildir ve ola-
maz. 

Bugün Türkiye solu aç›s›n-
dan iki ihtiyaç tart›fl›lmaya-
cak kadar aç›kt›r: BBiirriinnccii iihh--
ttiiyyaaçç,, solun çeflitli kesimleri-
ni biraraya getirebilecek as-
gari bir zemindir. Ba¤›ms›zl›k
ve demokrasiyi hedefleyen
bir anayasa mücadelesi, bu
zemini sunmaktad›r. ‹‹kkiinnccii--
ssii,, halk›n mücadelesinin k›sa
vadeli sorun ve hedeflerin
ötesinde alternatif bir düzen
umudunu güçlendirecek he-
deflere ihtiyaç vard›r. Ba¤›m-
s›zl›k ve demokrasiyi hedef-
leyen bir anayasa mücadele-
si, bu aç›dan da ihtiyaca ce-
vap verir niteliktedir.  

***

Birgün Gazetesi yazarla-
r›ndan Mithat Sancar, anaya-
sa tart›flmalar›na iliflkin ya-
z›s›nda “Özgürlükçü ve eflit-

likçi bir anayasa için sol koa-
lisyon” öneriyor. Yaz›s›nda
flöyle diyor Sancar:

“Anayasa gibi siyasal ya-
p›y› ve toplumsal yaflam›n
pek çok alan›n› ilgilendiren
önemli bir meselede ‘solun
durumu’ nedir? Kabul edelim
ki, ‘sol’un, anayasa konusun-
da ciddi bir haz›rl›¤› yok.
1982 Anayasas›’n›n yürürlü-
¤e girdi¤i tarihten bu yana
geçen 25 y›ll›k sürede, en ge-
nifl anlamda toplumsal mu-
halefetin bafll›ca taleplerin-
den birini, bu anayasan›n
kald›r›lmas› ve yerine yeni
demokratik bir anayasa ya-

p›lmas› oluflturmufltur. Buna
ra¤men, ‘sol’ bugün, giderek
›s›naca¤› belli olan anayasa
tart›flmalar›na etkili bir fle-
kilde 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 Öz-
gürlükler Cephesi taraf›ndan
haz›rlanan ve Türkiye solu-
nun hemen tüm kesimlerine
ulaflt›r›lan Anayasa Tasla¤›,
herkesin kabul etti¤i gibi, ol-
dukça kapsaml› bir haz›rl›k-
t›r. Sancar’›n bundan hiç ha-
beri olmam›flsa bilemeyiz.
Ama bu önemli de¤il, esas

olan, onun da vurgulad›¤› gi-
bi, solun anayasa tart›flmas›-
na müdahil olup olamamas›-
d›r.  

Ortak bir müdahale için
bbiirriinncciissii,, “özgürlükçü ve eflit-
likçi bir anayasa” gibi mmuu¤¤--
llaakk ttaann››mmllaarr yerine, bbaa¤¤››mm--
ss››zzll››kk vvee ddeemmookkrraassii hedefin-
de netleflilmeli ve ortaklafl›l-
mal›d›r. 

**

‹‹kkiinncciissii, ilerici, devrimci,
demokratik güçlerin anaya-
saya iliflkin önerilerinin çer-
çevesi “bu düzende ne kadar
olur, ne kadar olmaz?” kay-
g›s›yla çizilemez. Devrimci
demokratik güçler, “düzenin
kabul edebilece¤i” kadar›n›
önermekle yükümlü de¤iller-
dir. Bu noktada “makul” ol-
mak gibi bir zorunluluklar›
yoktur. 

Bu düzen içinde neyin olup
neyin olamayaca¤› esas ola-
rak örgütlü güçler aç›s›ndan
bellidir. Fakat önemli olan,
bunu kitlelere gösterebilmek-
tir. Kitleler ise bunu ancak
mücadele içinde görürler.
Devrimcilere, demokratlara
düflen görev, kitleleri, bu dü-
zen içinde sorunlar›n›n ne
kadar çözülebilece¤ini görebi-
lecekleri bir mücadelenin,
kavgan›n içine sokmakt›r.

SSooll aannaayyaassaa ttaarrtt››flflmmaass››nnaa
hhaallkkttaann yyaannaa bbiirr mmüüddaahhaallee--
ddee bbuulluunnaabbiilliirr.. 1982 Anaya-
sas›’n›n bugüne kadar nere-
deyse yar›s› de¤iflti. Ama bir
fley de¤iflmedi. Anayasa nas›l
de¤iflir ve nas›l de¤ifltirilirse,
demokratik olur, halktan ya-
na olur, bunu halka göstere-
bilmeliyiz. Bizim anayasa-
m›z, ba¤›ms›z bir ülke getire-
cektir. Onurlu özgür bir halk
yaratacakt›r. Bunu anlatabil-
meliyiz. SSoonnuuçç oollaarraakk flunu
söyleyebiliriz; sol anayasa
konusunda sürece ortak bir
müdahalede bulunabilir. Or-
tak bir alternatifle ortaya ç›-
kabilir. Önümüzde kendimiz-
den baflka bir engel yoktur. 

Sol ve
Anayasa

SSooll aannaayyaassaa kkoonnuu--
ssuunnddaa ssüürreeccee oorrttaakk

bbiirr mmüüddaahhaalleeddee
bbuulluunnaabbiilliirr.. OOrrttaakk
bbiirr aalltteerrnnaattiiffllee
oorrttaayyaa çç››kkaabbiilliirr.. 

Sorunlar // ÇÇözümler



AKP yaklafl›k 4,5 y›ll›k iktidar
döneminde uygulad›¤› iflbirlikçi po-
litikalar›n sonucunda kendini em-
peryalizme ve iflbirlikçi tekellere is-
pat etmifl ve desteklerini alm›flt›r.
Bugün AKP’nin yeniden ve yüzde
47’lik bir oyla iktidar olmas›na em-
peryalistlerin ve iflbirlikçi tekellerin
sevinmesinin alt› bofl de¤ildir. Se-
çimlerin ertesinde gazeteleri “bor-
sada tarihi rekor”, “patronlar›n de-
di¤i oldu, istikrar kazand›”, gibi ha-
berlerin süslemesi, AKP’nin hangi
kesimlerin ç›kar›na hizmet etti¤ini
göstermektedir.

AKP 4,5 y›ll›k iktidar dönemin-
de uygulad›¤› politikalarla cumhuri-
yet tarihinin en iflbirlikçi iktidar› ol-
ma ünvan›n› kazanm›flt›r. Emperya-
lizmin ve iflbirlikçi tekellerin her
dedi¤ini eksiksiz olarak yerine geti-
ren, ülkeyi kar›fl kar›fl satmay› bir
“erdem” olarak halk›n önüne koyan
AKP, kuflkusuz ikinci 5 y›ll›k ikti-
dar döneminde de ayn› onursuz po-
litikan›n savunucusu ve uygulay›c›-
s› olacakt›r.

WWaasshhiinnggttoonn’’aa yyüüzz ssüürreenn 
iiflflbbiirrlliikkççiilliikk
AKP’nin iflbirlikçilik süreci da-

ha iktidar olmadan 3 Kas›m seçim-
leri öncesi ABD ziyareti ile baflla-
m›flt›r. Dönemin Amerikan Savun-
ma Bakan› Yard›mc›s› Richard Per-
le ile AKP’nin yol haritas› görüflül-
müfl, onay ve destek istenmifltir. ‹fl-
birlikçili¤in ad›m ad›m örüldü¤ü
süreç as›l olarak bu görüflmelerle
bafllam›fl, sonucunda kendini ispat
etti¤i ölçüde de emperyalist ve ifl-
birlikçi tekellerin deste¤i artm›flt›r. 

Emperyalizmin bölgedeki politi-
kalar›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 yöne-
timinin emperyalizmin Ortado¤u
politikalar›n› savunmak ve uygula-
makta hiçbir tereddütü yoktur. 1
Mart tezkeresinde baflar›s›z bir s›-
nav veren AKP, ald›¤› k›r›k notu gi-

dermek için üslerini, limanlar›n›
ABD’nin hizmetine sunmufl, Irak
halk›n›n topraklar›n›n iflgal edilme-
sinde ve katledilmesinde büyük pay
sahibi olmufltur. Hizmetlerinin kar-
fl›l›¤›n› ise bizzat Bush taraf›ndan
2004’de yap›lan G8 Zirvesi’ne da-
vet edilerek alm›flt›r. Art›k Tayip Er-
do¤an’›n ad› ““BBOOPP eeflflbbaaflflkkaann››”” ola-
rak ilan edilmifltir. “Stratejik ortak-
l›k”tan “BOP eflbaflkanl›¤›”na geli-
nen 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 al-
m›flt›r. ‹slamc› bir parti olarak ço¤u
zaman tart›flma konusu olsa da, or-
du ile iktidar kavgalar›nda sorun ya-
flasa 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 milletvekili-
nin kat›l›m›yla ““TTüürrkk--‹‹ssrraaiill ddoosstt--
lluukk ggrruubbuu”” oluflturulmufltur. Yine
AKP iktidar› döneminde Akde-
niz’de üçlü (Türk-‹srail-ABD) tat-
bikatlar düzenlemifltir. 

Emperyalist tekellerin uluslara-
ras› yay›n organ› olarak bilinen The
Economist Dergisi, seçimlerin he-
men öncesinde, ""eenn iiyyii ssoonnuuçç EErr--
ddoo¤¤aann''››nn yyeenniiddeenn sseeççiillmmeessiiddiirr"" di-
yerek emperyalist tekellerin iste¤ini
ortaya koymufltur. Peki kimin için
"en iyi sonuç" idi Erdo¤an’›n Bafl-
bakanl›¤›? 

Amerikas›, Avrupas› ile emper-
yalistlerin, kendi istedikleri sonuç-

lar› vermeyen demokrasiden hiç de
hazzetmediklerini Filistin'den,
Irak’tan, Afganistan’dan, Venezuel-
la'dan çok iyi biliyoruz. fiimdi ülke-
mizde istedikleri sonuçlar› ald›klar›
için “sand›k demokrasisini” alk›fll›-
yorlar. 

TÜS‹AD'›n seçim öncesi s›rala-
d›¤› 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 hiz-
met etti¤ini aç›k bir flekilde göster-
mektedir. 

Seçimlerin hemen ertesinde de
tekeller AKP'nin ilk 180 günde yap-
mas› gerekenleri önüne koydular.
AKP iktidar›n›n buna hiçbir itiraz›
olmad›. Bize yapacaklar›m›z› nas›l
dikte edersiniz diye flekli bir itiraz-
da bile bulunmad›lar. 

2005 y›l›nda yabanc› sermaye
derne¤i YASED, ““YYaabbaanncc›› YYaatt››--
rr››mmcc››llaarr››nn YYeennii GGöözzddeessii:: FF››rrssaattllaarr
ÜÜllkkeessii TTüürrkkiiyyee”” bafll›¤›yla iki gün-
lük bir toplant› yapm›flt›. Bu toplan-
t›yla emperyalist tekeller Türki-
ye’nin “f›rsatlar ülkesi” olarak mar-
kalaflt›r›lmas›na onay vermifl olu-
yorlard›. 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 em-
peryalist ve iflbirlikçi tekelin kat›l-
d›¤› ““DDee¤¤iiflfleenn TTüürrkkiiyyee:: YYaabbaanncc››
YYaatt››rr››mm SSttrraatteejjiissii”” bafll›kl› toplan-
t› izledi. Tekeller bu toplant›da “Ya-
t›r›m Dan›flma Konseyi” ad› alt›nda
“tavsiye niteli¤inde” kararlar ilete-
cek olan bir üst kurul oluflturdular:
“Türkiye’ye 10 y›ll›k yat›r›m strate-
jisi için tüm taraflar›n görüfllerinin
al›nmas›...” karar› al›nd›. “Tüm ta-
raflar”dan wkas›t elbette emperya-
lizm ve iflbirlikçi tekellerdi. Emper-
yalist sermaye üzerinde zaten bü-
yük 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›l-
maya 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, Te-
lekom, Lübnan kökenli Suudi Oger-
Hariri ailesine peflkefl çekildi. Du-
bai 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 Ak-
fen‘e verilmesi... Ve flimdi de akar-
sular›m›z›n sat›fla ç›kar›lmas›; EM-
PERYAL‹ST YA⁄MA VE TA-
LAN’›n yak›n geçmiflte örne¤i gö-
rülmemifl tablosudur. 

Dün oldu¤u gibi bugün de em-
peryalizm ve tekeller vargücüyle
AKP'yi desteklemeye devam edi-
yorlar. Çünkü; AKP'nin iktidar›nda
kârlar›n› katlayan, kasalar›n› doldu-
ran onlar oldu. AKP, IMF'yi bile fla-
fl›rtacak düzeyde IMF politikalar›n›
pürüzsüz uygulad› ve IMF'nin des-
te¤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›. ‹flbir-
likçi oligarfli son y›llarda hiç olma-
d›¤› kadar büyük kârlar elde etti ve
bu nedenle de do¤al olarak AKP'nin
siyasi, ekonomik politikalar›n›n hep
yan›nda yerald›. 

AAKKPP’’nniinn ddiinnii iimmaann›› 
““iikkttiiddaarr””dd››rr
Emperyalizme ve iflbirlikçi te-

kellere hizmette kusur etmeyen
AKP’nin ‹slam’a nas›l bir hizmeti
var peki?

AKP siyasi sahneye ç›kt›¤›ndan
bugüne kadar, türban, fleriatç› kad-
rolaflma, imam hatipler konular›nda

odaklaflan bir “fleriatç›l›k” tart›flma-
s› süre geldi. Türban› iktidar yolun-
da basamak olarak alabildi¤ine is-
tismar 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 etmek-
te ve bu anlay›fl›n sonucu islam
inanc›n›n hemen tüm de¤erleri
AKP’nin iktidar h›rs›n›n mezesi ol-
maktad›r, olmaya da devam edecek-
tir. 

Müslüman halklar› katleden
ABD’yle, siyonizmle iflbirli¤i müs-
lümanl›¤›n hangi kitab›nda yaz›yor?
AKP, iktidar koltu¤unda kal›p cep-
lerini doldurmay› sürdürebilmek
için, islam› pazarlamaktad›r. Em-
peryalistlerin 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 mem-
nundur. Emperyalist tekeller, Sa-
banc›lar, Koçlar memnundur. ‹slam,
iflte böyle emperyalistlere, iflbirlikçi
tekellere peflkefl çekilmektedir. 

AKP’nin “islama” de¤il ama,
kendisiyle ayn› soydan olan, isla-
m›n istismar›n› ve ticaretini yapan
islamc›lara hizmetinin oldu¤u ke-
sindir. Tarikat holdingleri, MÜS‹-
AD sermayesi, AKP döneminde da-
ha da palazlanm›fl, gericilik iktidar-
dan ald›¤› siyasi ve moral destekle
kendince toplumsal yaflam içinde
yeni mevziler ele geçirmeye soyun-
mufltur. AKP; tarikatlar›, gericili¤i
güçlendirirken kendi iktidar›n› güç-

lendirmifl olmaktad›r; ki onun için
as›l amaç da budur. ‹slamc›l›k ve is-
lamc› örgütlenmeler, AKP’nin ikti-
dar koltu¤una ç›kmas›n› sa¤layan
basamaklard›r ve AKP’nin tüm ge-
rici uygulamalar› da bu basamaklar›
güçlendirmeye, dolay›s›yla iktidar›-
n› güçlendirmeye yöneliktir.  

Baflka türlü de olamaz; çünkü
müslüman Ortado¤u halklar›na kar-
fl› “Haçl› seferleri” düzenleyen em-
peryalistlerin önde giden tafleronu
olmak için can atan AKP’nin k›ble-
si art›k Pentagon’dur.

Tayyip Erdo¤an, Cidde’de ‹‹ss--
llaamm OOrrttaakk PPaazzaarr››’na karfl› ç›kma-
s›n› AKP grubuna anlatabilmek
için, “Nas›l ki AB’nin H›ristiyan ku-
lübü olmas›na karfl› ç›k›yorsak, ‹s-
lam dünyas›n›n da din temelli siya-
sal ve ekonomik örgütlenmelerden
uzak durmas› gerekti¤ini belirtiyo-
ruz” demiflti. 

Peki ama Avrupa Birli¤i, Erdo-
¤an böyle dedi diye H›ristiyan kulü-
bü olmaktan vaz m› geçti? Veya
ABD, Fas’tan Endonezya’ya uza-
nan co¤rafyada 22 ‹slam ülkesinin
haritas›n› de¤ifltirmek olarak aç›kla-
d›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 ba-
fl›ndaki kifliler, Erdo¤an’›n bu hiz-
metlerini unutmad›. New York’ta
“Amerikan Musevi Komitesi” tara-
f›ndan Erdo¤an’a “Cesaret Ödülü”
verildi. Ödül, Amerikan Musevi Ko-
mitesi taraf›ndan Erdo¤an flerefine
HSBC Bankas›’nda düzenlenen ye-
mekte takdim edildi.

Tarikat holdingleriyle halk› sö-
müren, emperyalist tekellerle iflbirli-
¤i içinde ülkemizi soyan, kardefl
müslüman halklar›n katliam›na or-
tak olan, tüm dünyaya zulmeden
emperyalizmin ufla¤› olan bir iktida-
r›n dini de, iman› da olmaz. Burju-
valar›n, tefeci tüccarlar›n, mazlum
halklar›n kan› üzerine taht kurmaya
çal›flanlar›n müslüman› da olmaz.
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Daha önce de-
mokrasinin ken-
dileri için bir 

araç oldu¤u-
nu 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›!



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 ediyo-
rum. Zira yoldafllar›m›n sundu¤u
moral, tedavimdeki en etkili ilaçt›
diyebilirim. 

13 Nisan’da yaraland›m. O gün-
den bugüne do¤ru düzgün bir teda-
vi 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 za-
rar› olmuyor. Uzun süreli hareket-
sizlikten 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-görenek-
lerimizin, kültürümüzün yitirilmesi;
insan› insan yapan de¤erlerin unu-
tulmas›, aklen, vicdanen çürümenin
ta kendisidir. Asl›nda çok klasik bir
cevapt›r. Ve dahas› yozlaflma, yoz-

laflt›r›lma olgusundan ba¤›ms›z tar-
t›fl›lamaz, çözülemez. 

Yozlaflt›rma demek egemenler
demektir. Önem vermelerinin nedeni
de yozlaflt›r›lm›fl bir halk›n tam onla-
r›n istedi¤i gibi, suskun, hiçbir fleye
ses ç›karmayan, kendi sorunlar›na
bile duyars›z, koyun gibi her denile-
ni yapan bir halk y›¤›n› olmas›d›r.
Ama as›l neden devrimcilere kanali-
ze olabilecek bir halk›n önünü kes-
mektir. ‹flte tam bu yüzden, devrim-
cilerin daha yo¤un oldu¤u, emekçi
halk›m›z›n oturdu¤u mahallelerde
yozlaflt›rma politikalar› daha yo¤un
uygulanmaktad›r. Ve etkili de olmak-
tad›r.. ‹flte bu etki de yozlaflmayla
mücadelenin beylik laflarla olmaya-
ca¤›n›n göstergesidir. Çünkü kimi
zaman söylemlerle yozlaflt›rman›n
boyutlar›n› karfl›laflt›rd›¤›nda çok ge-
ride oldu¤umuzu görebiliyoruz. Do-
lay›s›yla burada yazd›klar›m da bir
yerde, yozlaflman›n basit bir tarifi-ta-
n›m› olmad›¤› için yetersiz kal›r.

““DDüüzzeenn ssiisstteemmllii ssaalldd››rr››llaarr››yyllaa
kkooyynnuummuuzzaa kkaaddaarr ggiirrmmiiflflttiirr..””

Burada yozlaflman›n boyutlar›na
dair örnekler verir misiniz? 

H: Bundan iki y›l önce yine tut-
sakt›m. Tutsaklar için d›flar›s› hep
muammad›r bilirsiniz. 

Ç›kt›k, bir süre sonra kimi fleyler
belirginleflmeye bafllad›.. Ve ilk gö-
züme çarpan yozlaflma ve yoksul-
luktu. 

Mahallelerde çal›flmaya baflla-
y›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 flehitleri-
mizden ya da kendimizden de bildi-
¤imiz onlarca örnek vard›r. Ama bu-
gün tam tersi bir durum hakimdir.
Düzen sistemli ve sürekli sald›r›la-
r›yla koynumuza kadar girmifltir.
Mesela bugün bulundu¤umuz ha-
pishanede bile h›rs›zl›k, gasp vb.
davalardan yatan tan›d›¤›m›z, bildi-
¤imiz insanlar var. Ve dün bu insan-
lar yan›m›zdan ayr›lmayan insanlar-
d›.. 

Bu insanlardan bir tanesini ör-
nek vermek istiyorum. Abisi bizim
davadan hapishaneye birkaç kez gi-
ren, annesi-babas› Okmeydan›’nda
bar, pavyon, birahane eylemlerinde
en önde yürüyen insanlard›. En kü-
çük 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 iste-
mek için de¤il, o¤lunu sahiplenmek
için gelmiflti. Ve çocu¤unun h›rs›z-
l›k çetesinin bafl› oldu¤unu bile bile.
Sonra tam burnumuzun dibine ça-
l›nt› mallardan oluflan bir tekel ba-
yisi açt›lar. Ve sonra anlad›k ki, biz
o insanlar›n o¤ullar›n›n önünü ke-
serken asl›nda onlar›n gelirini kesi-
yorduk. Yani art›k aile de bu iflin bir
parças› haline gelmiflti. Ve o¤ullar›
onlar›n velinimetiydi... Bundan
sonra kan›ksama, ayn›laflma duygu-
lar›n› da tart›fl›r olduk. Bu konulara
tekrar dönece¤im. 

9-10 yafl›ndaki k›z çocuklar› fu-
hufl yap›yordu. Çocuklar› kurtar-
mak için giriflim bafllatt›¤›m›zda bu
insanlar›n annelerinin, ablalar›n›n
da batakl›¤›n içinde oldu¤unu gör-
dük. Biz olanca safl›¤›m›zla onlara
yeni olanaklar yaratmaya çal›fl›r-
ken, onlar ise sabun köpü¤ü gibi eli-
mizden kay›p al›flt›r›ld›klar› o yafla-
ma döndüler. 

12-13 yafl›ndaki çocuklar›n Hac›
Hüsrev’den nas›l esrar-hap ald›kla-
r›n› kendi a¤›zlar›ndan dinledik.
Gasp yapt›klar›n›, çald›klar› para-
larla Taksim’de, Tarlabafl›n’nda ne-
ler 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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RRÖÖPPOORRTTAAJJ::
Yozlaflmaya KKarfl› MMücadele ‹‹çindeydiler;

Neden TTutukland›lar?
Nas›l DDe¤erlendiriyorlar?

Yozlaflmaya karfl› mücadele
ederken tutsak düflen Gazi, Küçü-
karmutlu ve Ça¤layan mahallele-
rinden devrimcilerle Umut Dergisi
görüfltü. 

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapis-
hanesi’ndeki özgür tutsaklar tara-
f›ndan yay›nlanan Umut Dergisi
sordu, tutsaklar cevaplad›. Bu
röportajlar›n bir bölümünü
Yürüyüfl okurlar›na sunuyoruz:



gütlememizin de önemli birer
parçalar› oldular. Ve biz bun-
ca pisli¤in içerisinden onlarca
insan› söküp ald›k, e¤ittik,
devrimcilefltirdik. Büyük be-
deller öderken çok güzel ör-
nekler de yaratt›k. 

Halk› yozlaflt›rma politi-
kas› hangi araçlarla, nas›l
yap›l›yor? 

H: Araçlar çok belli. Düzen,
elinde bulunan her fleyi yozlaflmay›
yayg›nlaflt›rmak için seferber edi-
yor... Televizyonu, gazeteleri, inter-
net vb. çeflitli iletiflim araçlar› bu
iflin en yayg›n aya¤›n› oluflturuyor..
Ve bildi¤iniz gibi bu iflin bafl› 12
Eylül 1980 Cuntas›’na kadar daya-
n›yor. Emperyalist yoz kültür o gün-
den bu güne ince ince ifllenerek ge-
tirildi. Daha dibe vurmad› ama dev-
rimciler de olmasa dibe vurmas› ka-
ç›n›lmazd›. O gün, bir halk›n kültü-
rünü teslim almak, bir halk› kültürel
olarak yozlaflt›rmak o halk› teslim
almakt›r, diye egemenler taraf›ndan
düflünülen bu olgu bizi bu noktaya
getirdi. Hani az önce yoksulluk de-
dik ya, tek neden yoksulluk de¤il-
dir. Yoksulluk da nedendir ama bi-
zim halk›m›z›n kuru so¤ana talim
etti¤i zamanlar› da biliriz. Öyleyse
oligarfli bu ifli fazlas›yla ciddiye al-
maktad›r. Handikap›m›z ise bizim
d›fl›m›zda solun bu ifli ciddiye alm›-
yor olufludur. Dolay›s›yla sol da bu
bilinen sorunun bir parças› haline
gelmeye bafllamaktad›r. 

““TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurriiyyeettii 
AAnnaayyaassaass››’’nn››nn öönnggöörrddüü¤¤üü 
ddüüzzeenn”” ppiisslliikk ddüüzzeennii mmii??

Yozlaflmaya karfl› yürüttü¤ümüz
mücadeleye kendini sol olarak gö-
ren kimi çevreler dudak büküyor.
Buna iliflkin neler diyeceksiniz? 

H: Kedinin ulaflamad›¤› ete
mundar demesiyle efl oldu¤unu söy-
lerim. Yozlaflmaya karfl› mücadele,
emek, ›srar ister. Yo¤un güç ister.
K›saca devrim iddian olmal› ki, hal-

k› örgütleme derdin olsun. 
Solun büyük k›sm› bunlar›n hiç-

birini yapamaz arkadafllar. Bu çapa
sahip de¤iller. Aksine kimi yerlerde
yöneldi¤imiz unsurlar›n alt›ndan ki-
mi sol çevrelerin ç›kt›¤› bile oldu.
Ve gördük ki, yozlaflma art›k sol’a
sirayet etmiflti. 

Küçümsemesinin nedeni de as-
l›nda böylesi bir mücadeleyi yürüte-
cek gücü olmay›fl›d›r. 

Yozlaflmaya karfl› mücadele te-
rörize ediliyor. Mücadele edenler
gözalt›na al›n›p tutuklan›yor. Neden
bu kadar rahats›zl›k duyuyorlar?

H: 7 Aral›k operasyonlar›n›n id-
dianamelerini hepimiz okuduk.. Ve
gördük ki, bu sorunun cevab› bu ül-
kenin savc›lar›- hakimleri taraf›n-
dan itiraf ediliyordu. 

Deniyor ki: “Cebir ve fliddet kul-
lanarak Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasas›’n›n öngördü¤ü düzen yerine
baflka bir düzen getirmeye teflebbüs
etmek”...

Uyuflturucuya, fuhufla, kumarha-
nelere, çetelere karfl› mücadelenin
anlam› onlar için bu... Öyleyse o
düzen, bu pislikleri de besleyor. De-
¤ilse neden böyle bir ifade? Türkiye
Cumhuriyeti Anayasas›’n›n öngör-
dü¤ü düzen” pisliklerin düzeni mi?

Düzen kimseye devrimci olun ve
bize karfl› savafl›n demez. Ne diyor:
Kumar oynat›n, uyuflturucu kulla-
n›n, kulland›r›n, fuhufl yap›n, yapt›-
r›n, çete kurun, haraç kesin ama ke-
sinlikle bunlara karfl› mücadele et-
meyin.. Mücadele edenlerin sonu
ortada.. Hapisteler, öldüler vb. vb...
Siz de öyle olmak istemiyorsan›z

susun. Söylenen bu sonuçta. 

Elbette bizler bu müca-
delenin 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¤i-
miz pislik yuvalar›n›n kap›-
lar›nda nöbet tutan, bizleri
vuran da onlar. Daha ne ol-

sun ki?! 

Son olarak söylemek istedikleri-
niz neler?

H: Son olarak önceki bölümde
“tekrar döneriz” dedi¤im kan›ksa-
ma olgusuna de¤inmek istiyorum. 

Yozlaflmaya karfl› mücadele yü-
rütürken halk› da e¤itmek, asl›nda
özünde olan kimi de¤erleri erdem-
leri tekrar hat›rlat›p su yüzüne ç›-
karmak gerekiyor.. Bu de¤erleri
unutmas›na neden olan olgular› da
gösterip ortadan kald›rmak gereki-
yor. Ancak bugün kimi yozlaflm›fl
unsurlarla iç içe yaflama durumu
var. Mesela 3-5 katl› bir bina. Ya da
bir sokakta fuhufl yapan, yapt›ran
insanlar var. Ve o apartman›n, o so-
ka¤›n sakinleri bu duruma ses ç›-
karm›yor. Bu durum bir kan›ksama
yarat›yor ya da zamanla kan›ksama-
y› getiriyor. ‹ç içe, gözünün içine
baka baka ortal›kta pislikler cirit
at›yor. H›rs›zlar, çeteler, kumarha-
neler vb. vb. hepsi için ayn› örnek-
ler geçerli. Ve ayn› kan›ksama, ayn›
duyars›zl›k...

Bu konuyu burada kesmek isti-
yorum. Asl›nda uzun uzun anlat›la-
cak bir konu. ‹flte tam da bu yüzden
kesip, bu konuya dair bir fleyler söy-
lemek isteyen arkadafllara sözü b›-
rakmak istiyorum. Dergimiz
UMUT arac›l›¤›yla ya da mektupla-
r›m›zla bu sohbete devam edebili-
riz. Herkese kolay gelsin. 

Tekrar geçmifl olsun diyor,
röportaj için teflekkür ediyoruz. 

H: Bu olana¤› bana sundu¤unuz
için ben teflekkür ediyorum. Sevgi-
ler, iyi çal›flmalar..
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Oligarflinin polisi, yarg›s› bu mücadeleyi
sindirmek istediler!



Ne zaman ve hangi iddia ile
tutukland›n›z? 

M: 17 Aral›k 2006 gecesi gözal-
t›na al›n›p 19 Aral›k 2006 tarihinde
tutukland›m.

Tutuklanma sebebimiz mahalle-
mizdeki yozlaflmaya, fuhufla, uyufl-
turucuya ve çetelere karfl› oldu¤u-
muz içindir. Tutuklamalar›n›n as›l
amac› ise bizleri suçlu olarak göste-
rip 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 müca-
deledir. Mahallemizde uyuflturucu,
fuhufl ve h›rs›zl›k gün geçtikçe art-
maktad›r. Bu duruma sessiz kalma-
d›¤›m›z için tutukland›m. 

‹: 25 Aral›k 2006’da yozlaflma-
ya, uyuflturucu, fuhufla, çetelere kar-
fl› 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 etmekte-
dir. ‹lkö¤retim okullar›na kadar va-
ran uyuflturucu sat›fllar› yap›lmakta-
d›r. Özellikle de k›zlara yönelik ku-
rulan tuzaklarda, uyuflturucuyu ilk
önce bedavaya verip ba¤›ml›s› yap-
t›ktan sonra istedi¤i gibi yönlendi-
rip fuhufl bata¤›na sürüklemektedir. 

B: Örne¤in, kahvehanelerin ku-
marhaneye, içkili yerlerin pavyona
dönüfltürülmesi, mahalle ortas›nda
aleni uyuflturucu sat›lmas›, sat›c›la-
r›n say›s›n›n artmas›n› söyleyebili-
riz. Yaflad›¤›m mahallede bu durum
giderek art›yor. fiunu da eklemek is-
tiyorum, bu olanlar polisin himaye-
si alt›nda. 

‹: Armutlu’da polis karakolu ku-

rulana kadar uyuflturucu, h›rs›zl›k
vs. çok düflük boyutlardayd›. Yok
denecek kadar azd›. Karakolun ku-
rulmas›ndan sonra bu faaliyetlerde-
ki art›fllar al›p bafl›n› gitti. Mahalle
sakinleri hemen her gün sokakta çe-
telerin sald›r›lar›na maruz kal›yor-
du. Mahallede h›rs›zlar›n girmedi¤i
ev-iflyeri kalmad›. Mahalle gençle-
rinin de bar vb. yerlerde fuhufl ba-
takl›¤›na sürüklendi¤i bir gerçektir. 

Yozlaflmay› yayan kimlerdir? 

M: Demin de belirtti¤im gibi
yozlaflmay› Gazi, Okmeydan›,
Küçükarmutlu gibi ilerici-muhalif
mahallelerde özellikle yaymaya ça-
l›fl›yorlar. As›l amaç insanlar›n be-
yinlerini uyuflturmak, apolitiklefltir-
mek, de¤erlerini yoketmek, kendine
bile hayr› olmayacak hale getirmek-
tir. Di¤er yanda, iflin içinde rant me-
selesi de vard›r. Bu ifller polisin bil-
gisi dahilinde ve hatta bizzat kendi-
leri taraf›ndan kurulan çeteler arac›-
l›¤›yla yap›lmaktad›r. 

B: Elbetteki yozlaflmay› yayan-
lar sahip ç›k›p savunanlard›r. Amaç-
lar› bellidir. Bu düzene karfl› gelen
halk›n beynini örümcek a¤lar›yla
sarmak ve ceplerine girecek paran›n
hesab›n› yapmakt›r. K›sacas›, sindi-
rilmifl ve beyinleri çürütülmüfl bir
halk kitlesi yaratmakt›r. 

‹: Yozlaflmay› yayan sistemdir.
Ondan pay alan ç›kar gruplar›d›r.
Devletin bütün kurumlar›ndan in-
sanlar›n bu ifllerin içinde oldu¤u
alenen ortadad›r. Bunlar her gün bo-
yal› bas›n ve TV’lerde ç›kmaktad›r. 

Yozlaflmaya karfl› komployla tu-
tuklanan sizlere 10 bin y›l gibi bir
ceza isteniyor. Sizce bu neden? 

M: Hepimizin bildi¤i gibi yoz-
laflma tamamen sistemle ilgili bir
fleydir. Yozlaflmaya karfl› ç›kmak da
sisteme karfl› ç›kmakt›r. Bu da bera-
berinde korkular›n› büyütmektedir.

Bunun için devrimciler nezdinde
tüm halka gözda¤› vermek amac›y-
la böyle adaletsizli¤e, hukuksuzlu-
¤a baflvurulmaktad›r. 

B: Bu ceza, halk› sindirmek ve
gözda¤› vermek içindir. 

‹: Yap›lan bir komplo sonucu bu-
rada sorgusuz sualsiz 99 aayydd››rr ttuu--
ttuukklluuyyuuzz.. Amaç aç›kt›r. Mahalle-
lerdeki onurlu, namuslu insanlar›n
çürümeye ve yozlaflma karfl› de-
mokratik çal›flmalar›n içinde yer al-
mamalar› için verilen bir gözda¤›-
d›r. Söylenmek istenen fludur: Na-
mussuz 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 ko-
mik ve ayn› zamanda da çarp›c› bir
durumdur. Yani onurlu, ahlakl›, na-
muslu yaflamak istiyorsan›z ödeye-
ce¤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 çocukla-
r›n›n gelece¤i için, ülkemizin gele-
ce¤i için yozlaflmaya, uyuflturucuya
fuhufla, çetelere karfl› ç›kmas› do¤al
ve meflrudur. Hiçbir flekilde suç sa-
y›lamaz. 

B: Onbinlerce y›l ceza da verse-
ler, 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 sür-
dürmek istedik. Bunu hazmedeme-
yenler bu birliktelikleri bozmaya
çal›flt›lar. Halen de u¤raflmaktalar.
Bölgemizde bulunan dernek koope-
ratif ve di¤er yasal kurumlarla
uyuflturucu kullan›m›, h›rs›zl›k, çe-
teleflme gibi faaliyetlerin önüne ge-
çilmesiyle ilgili demokratik çal›fl-
malara kat›lmak demokratik bir
hakt›r. Bu demokratik hakk›m›z›
korumal›y›z. Gençlerimizin, evlat-
lar›m›z›n gözümüzün önünde eriyip
gitmelerine izin vermemeliyiz. Bu
konularla ilgili yap›lan bütün çal›fl-
malara kat›lmal›y›z. 

Namussuz olun, onursuz-ahlâks›z olun,
uyuflturucu kullan›n, h›rs›zl›k yap›n, çete-
lere kat›l›n ama düzene muhalif olmay›n. 
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Kad›köy’de yap›lan ve Türkiye
solunun büyük bir k›sm›n›n düzen-
leyici veya destekleyen olarak kat›l-
d›¤› 1 Eylül Bar›fl Mitingi, polisin
keyfi ve pervas›z sald›rganl›¤› alt›n-
da, bitirilemedi. 

Polisin sald›rganl›¤› bir yan›yla
bizim için flafl›rt›c› de¤ildir. Bar›fl
Günü, Kad›nlar Günü, ‹nsan Hakla-
r› Haftas› dinlemez polis; tam tersi-
ne, 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 na-
s›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 di-
renmektir. Yasalardaki hak ve öz-
gürlükler, düzenin bahfletti¤i kaza-
n›mlar de¤ildir, bedeller ödenerek

kazan›lm›fl ve yasal güvenceye al›n-
m›fl hak ve özgürlüklerdir. Miting
yapmak bu haklardand›r. Dahas›,
mitingi, polisin keyfi müdahalele-
rinden uzak yapmak da kazan›lm›fl
haklardand›r. Bedeller ödenerek ka-
zan›lm›fl hak ve özgürlükler düze-
nin keyfili¤ine, yasad›fl›l›¤›na terke-
dilemez, edilmemelidir.

Kad›köy’de iflte bu yap›lama-
m›flt›r. 

Mitinge polis suç ifllemifltir, ya-
sad›fl› davranm›flt›r; ama ona bu ze-
mini sunan, daha do¤rusu ona bu
cüreti veren de bu keyfili¤e, yasad›-
fl›l›¤a sseeyyiirrccii kkaallmmaakk olmufltur.
Tertip Komitesi seyirci kalm›flt›r.
Mitinge destek olmak için oraya
toplanan siyasal örgütler, partiler,
demokratik kitle örgütleri bu duru-
ma müdahale etmemifllerdir. 

Y›llard›r -mesela kürsüye-sah-

neye ç›kmak gibi- polisin yapmak
isteyip de yapamad›¤› fleyler, bu mi-
tingte yap›labilmifltir. 

Bir kez daha görüldü ki iyiniyet,
diyalog söylemleri, “aman gergin-
lik  ç›kmas›n” politikalar›, yasad›fl›-
l›¤›n, keyfili¤in, pervas›zl›¤›n önü-
ne geçmiyor, tersine o keyfili¤i,
pervas›zl›¤› azd›r›yor, büyütüyor.
Miting normal ak›fl›nda devam
ederken Kürtçe türküler söylenme-
sine tahammül edemeyen polisin,
türkü söyleyen sanatç›ya müdahale
ederek, ses düzenini kapatarak en-
gellemeye çal›flmas›n› mitinge kat›-
lan kitle hakl› olarak  ""KKaattiilllleerr DD››--
flflaarr››"" diye protesto etti. Ancak kitle
bu slogan› atarken, kürsüden “bar›fl
için, demokrasi için bizim birbiri-
mize iyi niyetle yaklaflmam›z gerek,
gerekti¤inde geri çekilmemiz ge-
rek” denilerek güya sa¤duyu ça¤r›-
s› yap›l›yordu. 

Böylesine bir acizli¤i “ricat”a
benzetip teorilefltirmeye kalk›flma-
n›n kendisi bir baflka acizliktir za-
ten. Trajikomiktir. 

Zaten sonuçta bu trajikomik “ge-
ri 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 ge-
rekenler, geri çekilmeyi önerince,
demokratik bir hakk›n savunulama-
d›¤› bu sonuç ortaya ç›km›flt›r. 

Karfl›nda kendi yasas›n› çi¤ne-
yen, kendi milliyetinden, dininden,
kültüründen, mezhebinden olmaya-
na tahammül göstermeyen, onu yo-
kedilmesi gereken düflman› olarak
gören faflist bir zihniyet var. Sen bu
zihniyete "lütfen" diyerek, "rica
ediyoruz" diyerek sesleniyorsun. Bu
faflist zihniyeti protesto edeni sus-
turmaya, yumuflatmaya çal›fl›-
yorsun.

KKaadd››kkööyy:: 
BBAARRIIfifi MM‹‹TT‹‹NNGG‹‹ 
YYAARRIIMM KKAALLDDII
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 Hasta-
nesi önünden yap›lan yürüyüflle bafllad›. 

Mitingin yap›laca¤› Kad›köy ‹skele Meydan›’nda tüm “demokrasi ve ba-
r›fl flehitleri” için sayg› duruflunda bulunulmas›yla miting bafllad›. 

Buraya kadar her fley normal say›l›rd›. Bundan sonra sahnede Tertip Ko-
mitesi’ni de¤il, mitingdeki konuflmac›lar› ya da sanatç›lar› de¤il polisleri gör-
meye bafllad› mitinge kat›lanlar. Mitingin bafl›ndan itibaren polis kürsüyü ade-
ta iflgal etti. Tertip Komitesi’nin yan›bafl›nda miting boyunca "görev" yapt›.
Müdahalelerde bulundu. Slogan at›lmas›n› engelledi. Ses düzenini zaman za-
man keserek konuflmalara engel oldu. Tüm bunlar› hazmederek miting yap›l-
mas›na devam eden kitleyi mitingi zaman›ndan önce bitirterek da¤›tt›. Yetme-
di “yasad›fl› pankart açt›¤›, slogan att›¤›” iddias›yla mitinge kat›lanlar› rastge-
le 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›. 

BBeeddeelllleerr ÖÖddeenneerreekk KKaazzaann››llaann HHaakkllaarr

BBuu KKaaddaarr KKoollaayy VVeerriilleemmeezz!!
yap›labilecek ve yap›l-

mas› gereken birçok fley
vard›; ancak hiç yap›lma-
mas› gereken yap›lm›flt›r

Kad›köy’de. Türkiye sso-
lunun oonlarca yy›ll›k kka-
zan›mlar› ççi¤netilmifltir.
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1980’lerin ortas›ndan itibaren
mitingler, yürüyüfller, dernekler için
nice direnifl gerçeklefltirildi. E¤er
bir yerde müdahalesiz bas›n toplan-
t›s› bile yapabiliyorsak, demokratik
kurumlar›m›zda oturabiliyorsak, bu
say›s›z direnifllerin sonucudur. 

Bu tarihi bilenler, az çok yafla-
m›fl olanlar, miting alanlar›na polisi
sokmamak için, kürsülerden polisi
uzak tutmak için, yürüyüfl güzer-
gahlar›na müdahaleleri engellemek
için, pankartlar›m›z› açabilmek için,
k›saca, bugün yapt›¤›m›z her fleyi
yapabilmek için y›llarca nas›l u¤ra-
fl›ld›¤›n›, bu tür durumlarda nas›l ta-
v›rlar gelifltirildi¤ini bilirler.

Tertip Komitesi’ndekiler de bili-
yordu kuflkusuz. 

Miting alan›n› alelacele “örgüt-
lü” 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›r-
ganl›k karfl›s›nda gerekirse çat›fl›l›r,
gerekirse barikat kurulur, gerekirse
oturulurdu. Ama her ne olursa ol-
sun, polisin keyfi davranmas›na izin
verilemezdi. Bu tav›r, böyle bir di-
renifl, gerekirse oradan çekilme ini-

siyatifini koyan DTP’ye ra¤men de
yap›l›r. Mitingin “bafl düzenleyici-
si” olarak DTP, illa da polisin istedi-
¤i gibi bir miting yapacaksa, o za-
man miting polisin keyfili¤ine yine
meydan vermeden terk edilirdi.

K›sacas› yap›labilecek ve yap›l-
mas› gereken birçok fley vard›; an-
cak hiç yap›lmamas› gereken yap›l-
m›flt›r Kad›köy’de. TTüürrkkiiyyee ssoolluu--
nnuunn oonnllaarrccaa yy››llll››kk kkaazzaann››mmllaarr››
ççii¤¤nneettiillmmiiflflttiirr..

Mitingte ÖDP’li, DTP’li millet-
vekilleri de vard›.   

Sosyalist milletvekilleri, en
az›ndan demokratlarsa, oradaki de-
mokratik haklar› savunmal›, polisin
keyfili¤inin karfl›s›na herkesten ön-
ce ç›kmal›yd›lar. Milletvekilli¤ini
demokrasi mücadelesinde bir güç,
bir araç olarak gören bir anlay›fl,
orada gerekirse yerlerde sürüklen-
me pahas›na, gözalt›na al›nma pa-
has›na savunurdu haklar›, polisin
cirit atmas›na izin vermezdi. Her-
halde “konuyu parlamentoya tafl›-
yacak”lar. Ama bu da oradaki tav›r-
s›zl›¤›, cüretsizli¤i, teslimiyeti akla-
maz ve de¤ifltirmez.  

Devrimcilik bozulmufltur. De-
mokratl›k da bozulmufltur. Miting

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, sa-
vunamayanlar, 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 bekliyor-
sun. Dahas› bedeller u¤runa elde
edilen kazan›mlar›n çi¤nenmesine,
yokedilmesine tepkisiz, tav›rs›z ka-
l›yorsun. Ne ad›na; bar›fl ad›na, sa¤-
duyu ad›na. Buyuran sa¤duyu iflte.
Bu anlay›fl size miting de yapt›r-
maz. Bu anlay›fl size kendi kürsü-
nüzden konuflma hakk› da tan›maz.
Bu anlay›fl size meclis kürsüsünde
de böyle yapar, geçmiflte de yap-
m›flt›... 

Türkiye solu, demokratik müca-
delenin nas›l sürdürülebildi¤ini bü-
yük bedellerle ö¤renmifltir. Kazan-
d›klar›n› büyük bedellerle kazan-
m›flt›r. K›sacas›, Kad›köy mitingin-
de ortaya ç›kan tabloyu tüm sol iyi
de¤erlendirmeli, benzer bir duruma
bir daha f›rsat vermemek için, bu ta-
v›rs›zl›¤›n, direniflsizli¤in muhase-
besini yapmal›d›r. 

Yasad›fl› ve Teröristçe Olan 

AKP Polisinin Müdahalesidir
Miting süresince yaflananlar iflte devletin, AKP’nin de-

mokrasisi dedirtecek cinstendi. Tüm bunlara gerekçe ney-
di peki? Tüm bunlara gerekçe miting alan›nda PKK’y›
simgeleyen bayrak ve flamalar›n aç›lmas›, Öcalan’›n pos-
terlerinin 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 kitle-
sel gösterilerde Tertip Komitesi vard›r. E¤er yasad›fl› ya-
p›lan bir fley varsa polis mitingin bitmesini bekler. Önce-
likle yap›lanlardan Tertip Komitesi’ni sorumlu tutar, ge-
rekli 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 engellemesi-
ni övüyordu. "PKK bayraklar› mitingi erken bitirdi, kon-
seri iptal ettirdi" çarp›tmalar›yla polisin müdahalesini mefl-

rulaflt›r›yordu.
Yasaym›fl, hu-
kukmufl burjuva
medya için de
önemi yoktu. Ne
de olsa onlar ay-
n› zihniyete sa-
hiptiler. 

Bu devletin
polisini de, bu
düzenin demok-
rasisini de bi-
lenler aç›s›ndan
flafl›racak bir durum yoktur burada. Kendi yasalar›n› çi¤-
nerler rahatl›kla. Bar›flç›l yasal bir gösteriye azg›nca sal-
d›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 tahammülsüz-
lük, haz›ms›zl›kt›r. Bunun için katlederler kad›n, çocuk,
yafll› demeden. Bunun için kitlesel refleks diyerek linçle-
rin önünü açarlar. AKP “demokratl›¤›” budur. 



1 Eylül Dünya Bar›fl Günü vesi-
lesiyle islamc›s›ndan ulusalc›s›na
çeflitli kesimler ve baflbakan›ndan
Genelkurmay Baflkan›’na kadar da
oligarflinin sözcüleri aç›klamalarda
bulundular, demeçler verdiler. Hep-
sinin ortak noktas› samimiyetsizlik-
ti. “Bar›fl yanl›s›, fliddet karfl›t›”
ifadelerle kimi uzlaflmac›l›¤›n› ve
teslimiyetçili¤ini, kimi iflbirlikçilik-
lerini, faflist zihniyetlerini gizleme-
ye çal›flt›lar.

“Ulusalc›”, “Kemalist” geçinen-
ler, 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 ““YYuurrttttaa SSuullhh CCiihhaannddaa SSuullhh””
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›¤›n-
dan, komflular›n›n varl›¤›na, toprak
bütünlü¤üne sayg›dan dem vurdular
ikiyüzlüce.

BBaarr››flfl vvee HHuuzzuurr ‹‹sstteerrlleerr;;
KKeennddiilleerrii ‹‹ççiinn!!

Herkesin bar›fl anlay›fl›, bar›fltan
ne anlad›¤› farkl›d›r. Oligarflinin
sözcüleri ne zaman bar›fltan sözedil-
se hamasi nutuklara giriflirler. Söyle-
diklerinin gerçekle uzaktan yak›n-
dan ilgisi yoktur. Samimiyetsizdir-
ler, ikiyüzlüdürler. Gerçekleri çarp›-
t›rlar. Bar›fl ve huzur dedikleri sö-
mürülerinin, sömürü düzenlerinin
istikrar ve huzurudur. Sömürü dü-

zenlerine karfl› gelinmemesi, zulme
karfl› direnilmemesidir. Devletin
bask› ve fliddetine karfl› halklar›n
kendi meflru fliddetini kullanmama-
s›, yani boyun e¤mesidir “bar›fl ve
huzur.”

Komflular›na karfl› bar›flç›l emel-
ler tafl›d›klar›ndan, toprak bütünlü-
¤üne sayg›dan sözedenler, s›n›rötesi
operasyon ç›¤l›klar› atarlar, katli-
amlar› 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› bu-
nun için hizmete sunulur.

Emperyalist ç›karlar için Ko-
re’ye asker gönderenler, bununla
övünenler o günden bugüne devam
ettiler bu yolda. Emperyalist efendi-
lerinin ard›ndan Somali'ye, Yugos-
lavya'ya, Afganistan'a, Lübnan'a as-
ker gönderdiler. Aç›klamalar›na gö-
re, “Milli menfaatler için”di tüm
bunlar; ve ayn› zamanda ABD’’nin
papa¤anl›¤›n› yaparak diyorlard› ki,
bu asker göndermeler, ““ddüünnyyaa bbaarr››--
flfl››nn›› ssaa¤¤llaammaakk”” gibi ulvi bir amaç
içindir!

Emperyalizmin ve iflbirlikçileri-
nin 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. Dev-
rimcilerin bar›fltan anlad›¤› halkla-
r›n kardeflli¤idir. Dünya halklar›n›n
eflit, özgür, kardeflçe birarada yafla-
mas›d›r. ZZeennggiinnllee yyookkssuull,, ppaattrroonnllaa
eemmeekkççii,, eemmppeerryyaalliizzmmllee eezziilleenn
hhaallkkllaarr aras›nda bir bar›fl olmaya-

ca¤›n›, sömürünün, zulmün,
adaletsizli¤in temsilcileriyle
bar›fl olamayaca¤›n›, olmaya-
ca¤›n› söylerler.

Bar›fltan anlafl›lan en ge-
nelde ve soyut olarak dünyada
savafllar›n olmamas›, silahla-
r›n olmamas›ysa e¤er, bunun
da tek yolu vard›r; savafllar›n,

silahlanman›n tek sorumlusu olan
emperyalizmin yeryüzünden silin-
mesidir. Dolay›s›yla, bar›fl için mü-
cadele denildi¤inde, emperyalizme
karfl› mücadeledir aslolan.

AABBDD''nniinn MMüütttteeffiikkii 
OOllaannllaarr ““YYuurrttttaa BBaarr››flfl 
DDüünnyyaaddaa BBaarr››flfl””›› 
SSaavvuunnaammaazzllaarr

Bölgesel savafllar art›yor. Halk-
lar birbirine k›rd›r›l›yor. Etnik, mez-
hepsel, ulusal farkl›l›klar öne ç›ka-
r›larak çat›flmalar körükleniyor. Ye-
ni silahlar üretiliyor. Üretilenler
h›zla pazarlan›yor. Halklar›n iradesi
çi¤nenip yok say›larak Yugoslav-
ya’da, Afganistan’da, Irak’ta oldu-
¤u gibi ülkeler iflgal ediliyor, yöne-
timleri 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›k-
tan, dünyan›n felakete sürüklenme-
sinden birinci dereceden sorumlu-
durlar. En büyük ve gerçek terörist
emperyalistlerdir. Ancak pek çok
kavramda, olguda oldu¤u gibi bura-
da 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 edi-
yordu... Avrupal› emperyalistler, sö-
mürgeci emellerini, bunun için yap-
t›klar› katliamlar›; uygarl›k, mede-
niyet götürdükleri yalan› ve perva-
s›zl›¤›yla aç›kl›yorlard›. 

Bunlar gözümüzün içine baka
baka hemen hergün tekrarlanan
yalanlard›r.
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‹‹fifiBB‹‹RRLL‹‹KKÇÇ‹‹LLEERR‹‹NN,,
EEMMPPEERRYYAALL‹‹ZZMM
DDEESSTTEEKKÇÇ‹‹LLEERR‹‹NN‹‹NN BBAARRIIfifi
SSÖÖYYLLEEMM‹‹ SSAAMM‹‹MM‹‹YYEETTSS‹‹ZZDD‹‹RR!!



Bar›fl da, huzur da, uygarl›k ve
ça¤dafll›k da, terör de onlar›n sömü-
rücü, vahfli, kanl› yüzlerini gizle-
mek için kulland›klar› kavramlard›r.

Gerçek böylesine ç›plakken; em-
peryalistlerin, iflbirlikçilerinin bar›fl
söylemi son derece samimiyetsiz-
ken, bunu görmezden gelip “Yurtta
Sulh Dünyada Sulh” demek, bu sa-
mimiyetsizli¤e, ikiyüzlülü¤e ortak
olmakt›r. 

Oligarflinin sözcüleri bar›fl› ken-
di iflbirlikçiliklerini, faflist yüzlerini
gizlemek için kullan›yorlar. Peki
kendilerini ulusalc›, Atatürkçü diye
niteleyenler söylediklerini nereye
oturtuyorlar? Onlar›n dilinde Ata-
türk'ün bu sözünün anlam› nedir, ne
olmal›d›r?

Genelkurmay mesela; Soma-
li’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, siyo-
nist ‹srail'den sözetmekte, emperya-
lizmin ve siyonizmin dünyay›, orta-
do¤uyu kana bulad›¤›n›, bar›fl› tehdit
etti¤ini söylemektedir. Ancak ayn›
ulusalc› ve Kemalist geçinenler,
ABD'yi dost ve müttefik, dahas›
ssttrraatteejjiikk oorrttaakk 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’› görmez-
den gelir. Emperyalizmin, siyonist
‹srail’in vahfletinden sözederken ifl-
birlikçi orduyu, emperyalizmin ül-
kemizdeki güvencesi, emperyalist
ç›karlar›n koruyucusu Genelkurma-
y’› ““ggöözzbbeebbee¤¤ii”” olarak görür. 

Bu kesimlerin bar›fl söylemi de,
Kemalistli¤i de bu noktada bofla
düflmekte, ayaklar› havada kalmak-
tad›r. Bu söylemde samimi olanlar
ABD'yi stratejik müttefik gören ifl-
birlikçi iktidara, orduya karfl› olmak
durumundad›r. Tersi, bunu yapma-
yanlar yurtta bar›fltan, dünyada ba-
r›fltan sözedemezler. Bu noktada
Kemalist de olamazlar.
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“TÜRK‹YE Bar›fl›n› Ar›yor”
Konferans› ça¤r›c›lar›n›n olufltur-
du¤u “Türkiye Bar›fl Meclisi” 1
Eylül’de ilk toplant›s›n› gerçeklefl-
tirdi. 

Ankara’da ‹nflaat Mühendisleri
Odas›'nda yap›lan toplant›ya yak-
lafl›k 500 kifli kat›l›rken, Meclis 375
kiflinin kat›l›m›yla oluflturuldu.

Toplant›ya çok say›da ayd›n,
demokratik kitle örgütlerinin yö-
neticileri, ÖDP, DTP, EMEP, DS‹P
üye ve yöneticileri, M‹T Eski
Müsteflar› Cevat Önefl ve akade-
misyenler kat›ld›. 

Toplant›, TH‹V Genel Baflkan›
Yavuz Önen taraf›ndan “Bar›fl›
koruyaca¤›z, savunaca¤›z ve tüm
engellemelere ra¤men, bar›fl dü-
flüncesini ve kültürünü gelifltire-
ce¤iz” sözleriyle aç›ld›. 

Hrant Dink ve Orhan Do¤an
an›s›na sinevizyon gösterimiyle
bafllayan toplant›da, “Türkiye Ba-
r›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 Konfe-
rans›” gibi, bar›fl ve ateflkes çizgi-
sinde bir siyasal tutum alm›fl, bu-
nun d›fl›ndaki bir görüfl sözkonu-
su toplant›lara yans›mam›fl, gün-
deme gelmemifltir. “Türkiye Ba-
r›fl Meclisi program›n›n giriflinde
de zaten flöyle denilmektedir:
“Silahl› çat›flmalar›n durdurul-
mas› ve Kürt sorununun bar›flç›l
çözümü baflta olmak üzere Türki-
ye'de herkes için demokrasinin,
insan haklar›n›n, özgürlüklerin ve
sosyal adaletin tesisi bar›fl çal›fl-
malar›n›n temel hedefidir.”

Ne yaz›k ki, burada geçen de-
mokrasi, özgürlükler, sosyal ada-
let, bir temenni olman›n ötesine
geçemez. Çünkü bu meclisin te-
mel politikas› “çat›flmalar›n dur-
durulmas›”d›r, bu ise bir uzlaflma
çizgisidir. Oligarflinin yönetti¤i
emperyalizme ba¤›ml› bir ülkede
ise demokrasiye, sosyal adalete
uzlaflarak ulafl›lamaz.

‘Bar›fl MMeclisi’ Kuruldu

““KKaattlliiaammcc››llaarrllaa BBaarr››flfl OOllmmaazz!!””
Adana’da 1 Eylül Dünya Bar›fl günü nedeniyle

Haklar ve Özgürlükler Cephesi taraf›ndan bas›n aç›k-
lamas› yap›ld›. 

‹nönü Park›’nda biraraya gelen HÖC’lüler “Ba¤›m-
s›zl›¤›n ve Adaletin Olmad›¤› Bir Ülkede Hangi Ba-
r›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›r-
c›n okudu. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesine engel olmak isteyen em-
peryalistlerle ve iflbirlikçileri ile hiçbir zaman bar›flmayacaklar›n› ifade eden
B›ld›rc›n’›n aç›klamas› yine sloganlarla sona erdi.

BBaarr››flfl ‹‹ççiinn ‹‹nnssaann ZZiinncciirrii
1 Eylül Tertip Komitesi 1 Eylül günü Taksim Tünel’den Galatsaray Lise-

si’ne “Bar›fl ‹çin ‹nsan Zinciri” oluflturdular. Ard›ndan yürüyüfl bafllad›. Yürü-
yüfl boyunca polisin sürekli müdahalesi dikkat çekti. 

KKaadd››nnllaarr SSaavvaaflfl ‹‹sstteemmiiyyoorr
1 Eylül günü bir baflka eylem Taksim Tramvay Dura¤›’nda Bar›fl ‹çin Ka-

d›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›.
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Merhaba sevgili okurlar›-
m›z. Savafl ve bar›fl konusunda,
iki cepheden kaynaklanan çar-
p›tmalar ve ideolojik bulan›kl›k,
bu kavramlar› tarihsel ve bilim-
sel anlamlar›ndan alabildi¤ine
uzaklaflt›rm›flt›r. Çarp›tma ve
bulan›kl›¤›n bir kayna¤› burju-
vazidir; di¤er kaynak ise, küçük
burjuvazi ve onun reformizmi-
dir. Savafl-bar›fl konusundaki burju-
va, küçük-burjuva yaklafl›mlara
geçti¤imiz hafta
içinde bolca tan›k
olduk. Gerek 1 Ey-
lül Dünya Bar›fl
Günü vesilesiyle
yap›lan aç›klama-
larda, gerekse de
özellikle Bar›fl
Meclisi toplant›s›nda bu konudaki
bildik teoriler, yaklafl›mlar ve söy-
lemler tekrar edildi. Bu çerçevede
konuyu biz de “hayat›n içindeki
teori”nin gündemine ald›k. Evet ne
diyorlar, birkaç örnek aktararak
bafllayal›m.  

ÖÖzzlleemm:: Karakteristik bir cüm-
leyle 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›, poli-
tik amaçlar için silah›n araç olmak-
tan ç›kar›lmas› zaman›d›r.” 

‹lk baflta kendi içinde bir bütün-
lü¤ü, iddias› olan bir söz gibi. Tum-
turakl› ama o ölçüde de asl›nda içi
bofl. 

fiimdi bu sözlere karfl› flunu sora-
l›m. SSiillaahh››nn,, ppoolliittiikk aammaaççllaarr iiççiinn
aarraaçç oollmmaass››,, hangi tarihsel, sosyal
ve siyasal nedenlerin sonucuydu?
Ve flimdi bu tarihsel, sosyal ve siya-
sal nedenlerde bir de¤ifliklik mi ol-
mufltur ki, silah›n politik amaçlar
için araç olmaktan ç›kar›lmas›ndan
sözediliyor? Dünya m› demokratik-
leflti, burjuvazi mi iktidar›n› bask›y-
la, 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

sözlerin sahibi de bir Kürt milliyet-
çisi:

"... ak›lc› düflünen tüm toplum-
lar, sorunlar›n art›k fliddetle de¤il,
insani yollarla çözülmesinden yana.
‹nsanlar en az›ndan geride kalanla-
r›n yaflam›n› yitirmesini istemiyor-
lar."

Kim bu “ak›lc› düflünen tüm top-
lumlar”? Peki savaflmak durumun-
daki toplumlar ak›lc› de¤il mi? On-
dan m› savafl içindeler... Herhalde
bu “ak›lc›” toplumlar, burjuva de-
mokrasisinin oldu¤u Avrupa, Ame-
rika toplumlar› olsa gerek. Ama
“fliddet”i tüm dünyaya dayatanlar›n
bafl›nda bu ülkeler geliyor... K›saca-
s›, 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, ssiillaahhllaarr››nn ssuussmmaass››--
nn›› vvee flfliiddddeettiinn ssoonn bbuullmmaass››nn››,, vicda-
nen ve ahlaken istemekten öte, eettkkiillii
bbiirr eeyylleemm ppllaann›› haline getirmek de-
mektir.”

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, si-
yasal anlam› yoktur. Sonuç olarak
flunu belirteyim ki, savafl›n ve bar›-

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 demifl-
ken 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 tama-
men uzakt›r. Do-
lay›s›yla, soru-
nun kapsam› ve
taraflar› sadece

silah tafl›yan güçler de¤ildir. ”

Cümlenin birinci bölümü do¤ru;
dedi¤i gibi, ““KKüürrtt ssoorruunnuu ‘‘flfliiddddeett vvee
tteerröörriizzmm ssoorruunnuu’’ oollaarraakk aaddllaanndd››rr››ll--
mmaammaall››dd››rr..”” Ama niye böyle adlan-
d›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¤un-
lu¤u fliddetten uzak olmasayd›, o za-
man Kürt sorunu ““flfliiddddeett vvee tteerröö--
rriizzmm ssoorruunnuu”” olarak adland›r›labi-
lir, öyle mi? Evet, öyle diyor. Mese-
la ezici ço¤unlu¤u fliddetten yana
olan Vietnam halk›n›n ABD’ye kar-
fl› savafl› da ““flfliiddddeett vvee tteerröörriizzmm ssoo--
rruunnuu””ydu öyle mi? Evet, o zaman
ABD de öyle diyordu. Ama dünya-
n›n demokrat, ilerici hiçbir gücünü
bu ulusal kurtulufl savafl›n›n terö-
rizm oldu¤una ikna edemiyordu. 

Bence günümüzün en önemli ve
olumsuz fark› bu. Halklar›n ulusal
ve sosyal kurtulufl savafllar›n› ““flfliidd--
ddeett vvee tteerröörriizzmm ssoorruunnuu”” olarak ad-
land›ranlar›n içinde ne yaz›k ki ken-
dini ilerici, sol, demokrat, hatta sos-
yalist olarak görenler de var.

KKeemmaall:: Özlem’in iflaret etti¤i
bu olgu, asl›nda bugün dünya solu-
nun en zay›f yanlar›ndan birini olufl-
turuyor. Emperyalizmin, burjuvazi-
nin terörizm, fliddet üzerine karfl›-
devrimci propagandalar›n› blok ha-

Konu: Savafl ve Bar›fl
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linde püskürtemiyoruz. Tam tersine,
bu propagandayla ayn› söylemi kul-
lanan baz› sol kesimler, deyim ye-
rindeyse, solu içten vuruyor. 

Emperyalizmin “bar›fl”› bir poli-
tika olarak gündeme getirmesi,
1980’li y›llardad›r. ‘90’larda bu po-
litika iyice h›z kazand›, adeta bir da-
yatmaya dönüfltü ve burjuvazi de
“bar›fl havarili¤ine” soyundu. Ve ne
yaz›k ki, emperyalizmin bar›fl hava-
rili¤ine en büyük destek de, sosya-
list sistemin y›k›nt›lar› alt›nda sars›-
lan, halklara, devrime, sosyalizme
inanc›n› kaybeden, en önemlisi em-
peryalizme faflizme karfl› savaflma
iradesini gösteremeyen komünist
partilerden, ulusal kurtulufl hareket-
lerinden, küçük burjuva önderli¤e
sahip gerilla hareketlerinden ve re-
formistlerden geldi.

“Bar›fl” meselesi, bu anlamda
denilebilir ki, burjuvazinin, emper-
yalizmin, “sol”dan en büyük deste-
¤i ald›¤› bir konudur.  

Bar›fl politikas›n› savunan he-
men tüm güçler, s›n›fsal bak›fl aç›s›-
n› kaybetmifltir. Çünkü “s›n›fsal ba-
k›fl aç›s›” kaybedilmeden, her türlü
fliddete, her türlü savafla, silaha kar-
fl› ç›kmak mümkün de¤ildir. 

ÖÖzzlleemm:: Dedi¤iniz gibi, bu çar-
p›kl›kta, bu tür sapmalarda esas s›-
n›fsal bak›fl aç›s›n›n kaybolmas›d›r.
PKK gibi baz› hareketlerin hem si-
lahl› olmas›, silahl› eyleme devam
etmesi, hem de zoru, fliddeti mah-
kum 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 ""ssiillaahhll››
rreeffoorrmmiizzmm"" olarak adland›r›labile-
cek hareketler ç›kt› ortaya. Bu tür
hareketlerin temel sorunu, emper-
yalizmin yeni dünya düzeninin poli-
tik etkisi alt›na girmeleridir. Hiçbir
örgütün, hiçbir devletin bu emper-
yalist düzen d›fl›nda yaflayamayaca-
¤› politik tespitinden hareket eden-
ler, bunun do¤al sonucu olarak em-
peryalizmle ve iflbirlikçileriyle ba-
r›fl, uzlaflma arayafl›na girmifllerdir.

Onlar›, kendilerinin de yok olmas›,
tasfiye olmas› anlam›na gelen bu
politikaya yönelten anlay›fl›n teme-
linde, emperyalizmin gücünü kadri
mutlak olarak de¤erlendirmek yat-
maktad›r. Emperyalizme ra¤men
hiçbir fley yap›lamaz noktas›na va-
r›ld›¤›nda, geriye uzlaflmaktan, tes-
lim olmaktan baflka bir fley kalmaz. 

Özellikle zay›f Marksist-Leni-
nist temellere sahip, sosyalistlikleri,
sosyalist sistemin baflar›lar› teme-
linde bir sempatisiyle s›n›rl› olan
örgütler, sistemin y›k›lmas›yla,
Marksizm-Leninizm'i sorgulamaya
bafllam›fl, yaslan›lacak bir gücün or-
tadan yokoldu¤u koflullarda baflka
yaslanacak güçler aray›fl›na girmifl-
lerdir. Emperyalizmin "bar›fl", "de-
mokrasi", "insan haklar›" söylemle-
rine dört elle sar›l›nmas› da iflte bu
dönemde gündeme geldi. Kendi gü-
cüne güvenmeyenler, baflka güce
yaslanacak, kendi ideolojisine inan-
c› kalmayanlar, baflka ideolojinin
etkisi alt›na gireceklerdi... 

MMaazzlluumm:: Nitekim de öyle oldu
de¤il mi. fiiddet ve savafl üzerine yu-
kar›da aktar›lanlara benzer tüm poli-
tika ve söylemler, tarih sahnesinde
oligarfli ve emperyalizmi hakl› gös-
termeye yaramakta, halklar›n meflru
ve hakl› savafllar›n›n rreeddddii anlam›na
gelmektedir. S›n›f savafllar›n›n art›k
devrinin geçti¤inin, zor’un ömrünü
doldurdu¤unun teorilefltirildi¤i yer-
de, ezilen s›n›f ve halklar›n mücade-
lesinin meflrulu¤u tart›flma konusu
yap›l›yor demektir. Bar›fl politika-
s›nda bu tart›flma vard›r. 

O zaman savafl ve bar›fl mesele-
sini biraz daha temelinden ortaya
koymam›z gerek. 

Yeryüzünde emekçilerin eme¤i-
ne elkonulmas› sürdü¤ü, tüm halk-
lar› ve ülkeleri sömürgelefltiren em-
peryalist güçler varoldu¤u müddet-
çe ssaavvaaflflllaarr dduurrmmaazz.. Bu savafllar,
emperyalistler aras› savafl biçimin-
de, iç savafl biçiminde veya ulusal
kurtulufl savafllar› biçiminde olabi-
lir. Çünkü savafllar nedensiz de¤il-
dir. Savafllar›n varl›k sebebi subjek-
tif tercihler de¤il, nesnel nedenler-
dir. Savafllar s›n›flar aras› bir siyasal
mücadele biçimidir. Bu savafl, ide-
olojik planda yürüdü¤ü gibi, politik
olarak silahs›z biçimlerde sürdü¤ü
gibi, askeri planda silahlarla da yü-
rütülen bir savaflt›r. S›n›flar var ol-
dukça savafllar da var olacakt›r. 

Biliyoruz ki, tarihte hiçbir savafl
“durup dururken” ç›kmad›. Savafl-
lar, çeflitli toplumsal kesimlerin,
ulusal topluluklar›n ç›kar çat›flmala-
r›n›n en üst boyutta uzlaflmazl›k ka-
zand›¤› noktalarda ç›kar. De¤ilse,
burjuva ideologlar›n›n ve tarihçile-
rinin ileri sürdü¤ü gibi, flu veya bu
kiflinin provakasyonuyla, teröristli-
¤iyle, delili¤iyle, ihtiraslar›yla ç›k-
maz.

‹nsanl›k biny›llard›r savafl›yor.
Evet insanlar ölüyor. 

ÖÖzzlleemm:: Hemen burada bir ra-
kam vereyim isterseniz. Yap›lan
tahminlere göre, insanl›k tarihi bo-
yunca 1144 bbiinn 551133 savafl olmufl. Bu
savafllarda 3 milyar 640 milyon in-
san ölmüfl...

MMaazzlluumm:: Evet, büyük rakam-
lar gerçekten. Biny›llard›r süren sa-
vafllar da, 1. ve 2. Emperyalist Pay-
lafl›m Savafllar› da, ve onlardan gü-
nümüze kadar süregelen di¤er sa-
vafllar da nedensiz olamaz elbette.
Bunlar›n kimisi kölelikten kurtul-
mak için, kimisi köle elde etmek
için, kimisi ulusal; kimisi s›n›fsal
kurtulufl için verilen savafllar, kimi-
si emperyalistlerin kendi aralar›nda,
dünyay› paylaflmak için ç›kard›klar›
savafllar... 

fiiddet ve savafl
üzerine benzer
tüm politika ve
söylemler, tarih
sahnesinde oli-

garfli ve emperyalizmi hak-
l› göstermeye yaramakta,
halklar›n meflru ve hakl›
savafllar›n›n rreeddddii anlam›-
na gelmektedir. Bar›fl poli-
tikas›nda bu tart›flma var-
d›r. 
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Klasik tan›m› hepimiz biliyoruz;
"Savafl politikalar›n baflka araçlar-
la devam›ndan baflka birfley de¤il-
dir" diyordu Clausweitz. Yani sa-
vafl, karfl›tlar aras›nda derinleflip çö-
zümsüzlü¤e sürüklenen çeliflkilerin
zor -fliddet- arac›na baflvurularak
çözülmek istenmesidir. Böyle oldu-
¤u için de, çeliflkiler çözümsüz kal-
s›n denilemeyece¤ine göre, Mark-
sist-Leninistler fliddete karfl› ola-
mazlar. fiiddet burada, tarihsel ve
nesnel olarak çeliflkileri çözüp he-
defe ulaflman›n olmazsa olmaz ara-
c› olarak ortaya ç›km›flt›r. Bu an-
lamda s›n›flar, s›n›f olarak ç›karla-
r›ndan vazgeçmeksizin, onu reddet-
me durumunda da de¤illerdir. 

Bu noktada soru fludur:

Yüzy›llard›r egemenliklerini
sürdüren sömürücü egemenlerin
saltanat›na son vermenin baflka ça-
resi 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 yerin-
de 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›¤› yok-
tur. Baflka bir deyiflle hayali bir dün-
ya tasvirinden ibarettir. Gerçek dün-
ya, emperyalizmin halklara silaha,
fliddete baflvurmaktan baflka bir se-
çenek b›rakmad›¤› bir dünyad›r. 

Tüm savafllara, her türlü fliddete
karfl› ç›kmak için politikan›n “sa-
vafl”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 baflvur-
madan da teknik bas›n-yay›n baflta
olmak üzere olanaklar›yla, do¤ruy-
sa 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

yap›s›na ba¤l› olduktan sonra, her
parti çözüm gücünü zora baflvurma-
dan bulabilir." 

Bu sözleri söyledi¤inde y›l
1999’du. Ama görülüyor ki, zora,
fliddete baflvurmadan politikay› sür-
dürememifllerdir bugüne kadar. Her
ideolojinin, inanc›n, zora baflvur-
madan kendini uygulayabilece¤i bir
ülke ve böyle bir dünya yok ne ya-
z›k ki... Olmad›¤› için de böyle bir
dünya-ülke tahlili üzerine gelifltiri-
len “fliddetsiz”, “silahs›z”, “savafl-
s›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 ger-
çekleri unutuyor en baflta. Burada
Lenin’in, Clausweitz  taraf›ndan ya-
p›lan savafl tan›m›na illiflkin flu söz-
lerini aktarmak istiyorum. Diyor ki
Lenin: "Bu ünlü söz [savafl politika-
n›n baflka araçlarla devam›d›r-bn]
savafl üzerine derin bilgisi olan ya-
zarlardan birisi, Clausewitz taraf›n-
dan söylenmifltir. Marksistler hakl›
olarak bu beliti daima, hheerr ssaavvaaflfl››nn
öözzeellllii¤¤iinnii kkaavvrraammaaddaa tteeoorriikk tteemmeell
oollaarraakk görmüfllerdir,

Marks ve Engels de savafllara ifl-
te bu görüfl aç›s›ndan bakm›flt›r."

Biz de bu görüfl aç›s›ndan bak›-
yoruz elbette. 

ÖÖzzlleemm:: fiimdi belki çok klasik
bir fleyi tekrar etmifl olaca¤›m ama,
san›r›m ele ald›¤›m›z bu konu bütü-
nünde belirtmekte yarar var. Biz
Marksist-Leninistler, savafllar› ikiye

ay›r›yoruz: Hakl› sa-

vafllar ve haks›z savafllar. Savafllar
aras›nda bu ayr›m› yapmadan hiçbir
savafl› ve genel olarak da bar›fl-sa-
vafl konusunu do¤ru de¤erlendir-
mek mümkün de¤ildir. Savafl kim-
ler aras›nda veriliyor? Savafl› hangi
politikalar yönlendiriyor? Savafl ki-
min ç›kar›na hizmet ediyor, prole-
taryan›n m›, burjuvazinin mi? Em-
peryalistlerin daha fazla kar ve pa-
zar elde etmek için yürüttü¤ü bir sa-
vafl 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 ya-
p›s›n›n öncülü¤ünde birleflip sömü-
rücülere karfl› yürüttü¤ü devrimci
bir savafl m›?... E¤er bir savafl söz-
konusuysa onun niteli¤ini ancak bu
sorularla belirleyebiliriz. Savafl›
desteklemek veya desteklememek
de iflte bu sorulara verilecek cevap-
larla tespit edilmifl olur. Marksist-
Leninistler hakl› bir savaflsa destek-
lerler. Haks›z bir savaflsa karfl›s›nda
dururlar. Demek ki biz “tüm savafl-
lara hay›r” demeyiz. Biz, emperya-
list, haks›z savafllara hay›r diyoruz. 

Hakl› savafllar, ttaarriihhsseell iilleerrllee--
mmeenniinn motorudurlar bir bak›ma.
Hakl› savafllar olmaks›z›n insanl›k
bugünkü düzeyine gelemezdi. 

Hakl› savafllar bu anlamda ezi-
lenlerin, emekçilerin özgür bir va-
tan, eflitlikçi bir düzen kurmak için
iflgalci ve sömürücü egemenlerine
karfl› verdi¤i savafllard›r. Bunlar›
günümüz somutunda ulusal ve sos-
yal kurtulufl savafllar› olarak özetle-
yebiliriz. Bunlar bir “d›fl” emperya-
liste karfl› da yürütülebilir, iflbirlik-
çilere karfl› bir iç savafl biçiminde
de... Haks›z savafllar, gerici savafl-
lard›r; tarihsel ilerlemenin karfl›s›n-
daki 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 dene-
timlerine almak, yeni pazar alanlar›
yaratmak için yürütülen savafllard›r.

Bu sözleri söy-
ledi¤inde y›l
1999’du. Ama
görülüyor ki,

zora, fliddete baflvurma-
dan politikay› sürdüre-
memifllerdir bugüne ka-
dar. Her ideolojinin, inan-
c›n, zora baflvurmadan
kendini uygulayabilece¤i
bir ülke ve böyle bir dün-
ya yok ne yaz›k ki...
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Burada son derece çarp›c› bir nokta
da fludur; politik anlamda haks›z sa-
vafllar 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 sömür-
dükleri yetmiyormufl gibi, savafl kö-
lesi olarak da bir baflka ülkeyi iflgal
ve ilhak etmede, baflka halklar› kat-
letmekte kullan›rlar. Yani, demek
istedi¤im odur ki, hakl› savafllarda
da, haks›z savafllarda da fiilen sava-
flanlar, savaflt›r›lanlar, hep halklar-
d›r. 

KKeemmaall:: 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 baflla-
yarak “bütün savafllar›n kötü” ol-
du¤u yerlefltirilir beyinlere. Neden?
Yeryüzünün en büyük, en kanl› sa-
vafllar›n› ç›karan burjuvazi, neden
müfredat›na böyle bir fley koyar?

O müfredatta neler anlat›lmaz
ki: “Savafl dünyadaki bütün kötü-
lüklerin anas›d›r. ‹nsanl›¤›n bafl-
düflman›d›r. Yoksulluk, açl›k, ölüm,
y›k›m getirir. Savafl ç›lg›nl›kt›r. Sa-
vafl›n alternatifi ise bar›flt›r. Bütün
insanlar kardefl olmal›d›r....”

‹lk bak›flta ne var ki bu söylenen-
lerde diye de düflünülebilir hatta. 

Silahlardan nefret etmek afl›la-
n›r. Ve flimdi de bu noktada denile-
bilir mi, bunun neresi kötü? Fakat
empoze edilen bu düflüncede büyük
bir -hatta iki- çarp›tma vard›r: bbii--
rriinncciissii,, bu s›¤ silah karfl›tl›¤›nda in-
sanlara “silahlar› tutan ellerden çok
silahlar suçlu olarak gösterilir...”
‹‹kkiinncciissii,, her türlü silah kullan›m›,
her türlü savafl ayn› kefeye konur. 

Egemen s›n›flar›n istedi¤i de ka-
baca budur. ‹nsanlar silahlardan
nefret etmeli, silahlar› tutan eller, o
elleri yönlendirenler, o elleri yön-
lendiren düflünce ve politikalar,
namlular›n hedefinde neyin ve ki-
min oldu¤u, bunlar›n hepsi önemsiz
gösterilir. Oysa sorunun özü bu so-

rular›n cevaplar›ndad›r. 

Malum; burjuvazi ne savafl ve
fliddet konusunda ne de baflka konu-
larda, ““kkiimm??””,, ““nneeddeenn??””,, ““nniiççiinn??””
sorular›n›n sorulmas›n› istemez.
Savafllar konusunda eskaza bu soru-
lar› soranlara da burjuvazinin ceva-
b› haz›rd›r: Savafllar› ç›karanlar ya
delilerdir, ya da ç›lg›n ihtiras sahibi
kifliler. Hat›rlanaca¤› gibi, burjuva-
zi, 2. Emperyalist Paylafl›m Sava-
fl›’nda milyonlarca insan›n ölümüne
yolaçan faflist Hitler iktidar›n› ve
onun emperyalist politikas›n› da
Hitler’in kiflili¤iyle aç›klay›p, tekel-
lerin sorumlulu¤unu gizlemeye ça-
l›flm›fllard›r.  

MMaazzlluumm:: Savafl karfl›t› grup-
lar, bar›fl dernekleri, belli dönemler-
de emperyalist sald›rganl›¤›n karfl›-
s›nda demokratik bir muhalefet ol-
mufllard›r. Öyle ki, savafl karfl›t› ha-
reketler, ayn› zamanda sosyalist sis-
temin Avrupa’daki en güçlü mütte-
fikiydiler... Fakat sorun s›n›fsall›k-
tan, emperyalizmden uzak, burjuva
ideolojisinin penceresine hapsol-
dukça, bu ifllevlerinden uzaklaflm›fl,
ve giderek burjuvazinin ifline yara-
yan bir çizgiye gelmifllerdir. 

Asl›na bakarsak savafla herkes
karfl›d›r. Savaflan devletler mecbur
olduklar› için, kendilerini ya da ulu-
sal ç›karlar›n› savunmak için savafl-
t›klar›n› aç›klarlar. Savaflan s›n›flar
da öyledir sonuçta! Proletarya da,
ezilen halklar da zorunluluktan do-
lay› savafl›r. Çarp›kl›k, bu tarihsel,

siyasal zorunluluklar› yok sayarak
karfl› ç›kmakt›r savafla.  

fiöyle bir soru da sorabiliriz el-
bette. Dünyaya bu kadar büyük fe-
laketler, y›k›m, ölümler getiren sa-
vafllar neden engellenememifltir?
Dünyan›n ezici ço¤unlu¤u, hatta
burjuvazi dahil hemen herkes, sava-
fla karfl›yken nas›l oluyor da birkaç
ihtiras düflkünü bu kadar savafllara
yol açabiliyor? 

Bu sorunun sorulmas› bile, bur-
juvazinin bu konudaki tezlerinin çü-
rüklü¤ünün görülmesine yeter. Bu
sorunun cevab›nda s›n›f gerçe¤i ve
emperyalizmin karakteristik özel-
likleri 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 emperyalist-
lerin pazar kavgas›n›n bir yans›ma-
s›d›r. 

KKeemmaall:: ‹sterseniz flimdilik nok-
talayal›m sohbetimizi. Elbette savafl
bar›fl konusunu ele al›rken, konu-
nun eksik kavranmamas› için mut-
laka de¤inilmesi gereken noktalar-
dan biri de ilelebet savafllar kaç›n›l-
maz m›? ‹nsanl›k daha ne zamana
kadar savafllarda ölmeye devam
edecek?... sorular›na cevap vermek-
tir. Bunu sohbetimizin ikinci bölü-
münde ele alaca¤›z. Fakat flu kadar›
aç›k ki, halklar›n kurtuluflu için bafl-
ka yol ve imkanlar›n olmad›¤› bir
dünyada ve ülkemizde, savafla, flid-
dete karfl› söylemler, emperyalizm
ve iflbirlikçileriyle “bar›fl”, “uzlafl-
ma” üzerine gelifltirilen politikalar,
ne yaz›k ki, halklar›n mücadelesini,
demokrasi mücadelesini gelifltirmi-
yor... 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. 

Asl›na bakar-
sak savafla
herkes karfl›-
d›r. Savaflan

devletler mecbur oldukla-
r› için, kendilerini ya da
ulusal ç›karlar›n› savun-
mak için savaflt›klar›n›
aç›klarlar. Savaflan s›n›f-
lar da öyledir sonuçta!
Proletarya da, ezilen
halklar da zorunluluktan
dolay› savafl›r. 

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹
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Alman Devleti’nin ›rkç› politi-
kalar›ndan güç alan ve beslenen Ne-
o-Naziler sald›r›lar›n› sürdürüyor.

Saksonya Eyaleti’ne ba¤l› Mü-
geln’de 50 kadar Neo-Nazi’nin, 8
Hintli’yi öldüresiye dövmesinin ar-
d›ndan Berlin yak›nlar›ndaki Ber-
nau’da Hasan K. isimli bir Türkiye-
li 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›la-
r›n %%110000 oorraann››nnddaa artt›¤›n› belirt-
ti. 

Bu arada Berlin’e ba¤l› Lichten-
berg Belediye Meclisi’ndeki afl›r›

sa¤c› NPD (Almanya Ulusal Parti-
si) parti grubu, Almanlar’›n ve göç-
menlerin aayyrr›› ookkuullllaarrddaa kendi ana
dillerinde e¤itim görmesini talep
etti. 

IIrrkkçç››ll››¤¤aa KKaarrflfl›› MMüüccaaddeellee DDeerr--
nnee¤¤ii ((IIKKAADD)) ise bir aç›klama yapa-
rak ›rkç› sald›r›lara karfl› tüm göç-
menleri, demokratlar› ve anti-faflist-
leri birlik olmaya, örgütlenmeye ve
ortak mücadele etmeye ça¤›rd›. Ay-
r›ca IKAD, son yaflanan sald›r›lar ve
göçmen yasas›na iliflkin bir aç›kla-
ma yapt›. Aç›klamada flöyle denildi: 

“Alman ‹çiflleri Bakanl›¤› aç›k-
lama yap›yor; ““kkooyyuu tteennlliilleerr iiççiinn
üüllkkeenniinn ddoo¤¤uussuu tteehhlliikkeellii,, ggiittmmee--
yyiinn”” diyor. Bu, bölgelerin ›rkç›lara
teslim oldu¤u anlam›na m› geliyor?

Bakanl›¤›n ifli, fluraya bu-
raya gitmeyin diye uyar›
yapmak m›, yoksa bu böl-
gelerdeki ›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 anabili-
yorlar? Ve tüm bunlara antifaflist-
ler karfl› ç›karken, Alman devletinin
polisinin neonazileri de¤il, anti-fa-
flistleri gözalt›na almas› ne anlama
geliyor? 

Tüm bu sorular›n cevab› belli-
dir. ‹çiflleri Bakanl›¤› ›rkç› örgütle-
re karfl› hiçbir fley yapm›yor. Göç-
menler, 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 öz-
gürlü¤ü hat›rlan›veriyor!”

GGööççmmeenn YYaassaass››,, IIrrkkçç››    
SSaalldd››rr››llaarr›› TTeeflflvviikk EEddiiyyoorr

‹ngiltere’de muhalefetteki
Liberal Demokrat Parti’nin ül-
kede 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›¤› be-
lirtildi.

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›lma-
s›n› da yine insani veya de-
mokratik aç›dan de¤il, ““‹‹nnggiill--
tteerree’’nniinn çç››kkaarrllaarr››”” ad›na sa-
vunuyorlar. 

Liberal Demokrat Parti
Sözcüsü Nick Clegg, af önerir-
ken “‹ngiltere’ye yasal olma-
yan yollardan giren göçmen-
lerden pek ço¤unun yyüükksseekk nnii--

tteelliikklleerree vvee iiyyii bbiirr ttiiccaa--
rreett kkaaffaass››nnaa 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 ge-
tirmifl olan göçmenlerin yasal-
laflt›r›larak iiflfl ddüünnyyaass››nnaa ka-
zand›r›lmas› gerekir”. 

Liberal Demokrat Parti
Sözcüsü Clegg, aff›n “hesab›-
n›” da ç›karm›fl: “Ülkede ka-
çak konumda yaflam›n› sürdü-
ren göçmenlerin s›n›r d›fl› edil-
melerinin ülkeye yaklafl›k 5
milyar sterline mal olaca¤›na”
dikkat çekip “genel bir af yasa-
s› sonucu kaçak konumdaki
göçmenlerin yasallaflmalar›yla
birlikte ülkeye y›lda yaklafl›k 33
mmiillyyaarr ddoollaarr vveerrggii ggeelliirrii ssaa¤¤--
llaannaabbiilleeccee¤¤iinnii”” söylüyor. 

Herfley paraya çevrilebilir?

Her politikan›n dolar, ster-
lin cinsinden bir karfl›l›¤› var-
d›r!   

Hat›rlanaca¤› gi-
bi, iki y›l önce Da-
nimarka'da müslü-
manlara hakaret içe-
ren karikatürler ya-
y›nlanm›fl ve bu ka-
rikatürler dünya ça-
p›nda gösterilere,
protestolara yol aç-
m›flt›. 

Benzer bir gelifl-
me flimdi ‹sveç’te
ortaya ç›kt›. Yerel
gazetelerden Neri-
kes Allehanda'da 19
A¤ustos'ta Hz. Mu-
hammed'i insan bafl-
l› bir köpek gibi tas-
vir eden bir eskiz
yay›nland›. 

Bu geliflme kar-
fl›s›nda çeflitli islam

ülkeleri ‹sveç’i pro-
testo ederken, ülke-
miz dahil, bir çok
ülkede de gösteriler
yap›ld›. ‹sveç'te de
bir grup müslüman
bir yürüyüfl yaparak
karikatürleri protes-
to ettiler. 

Emperyalist kül-
tür, kendini tüm
inançlar›n, kültürle-
rin, de¤erlerin üs-
tünde görüyor ve
halklar›n dinsel, ulu-
sal de¤erlerine ha-
karet etme hakk›n›
kendinde görüyor. 

Hakaretler, “dü-
flünce özgürlü¤ü”
izah› ile meflrulaflt›-
r›lamaz.

Irkç› vve EEmperyalist
Hakaret fifiimdi ‹‹sveç’te

Irkç›l›k vve 
Kapitalist TTicaret!
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Avusturya Anadolu Federasyonu (AFA)
17-26 A¤ustos tarihlerinde Salzburg yak›nla-
r›nda gerçeklefltirdikleri yaz tatil kamp›n›n 25
A¤ustos günü polisler taraf›ndan keyfi bir fle-
kilde 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›flma-
lar›na devam edecekleri dile getirildi. 

Polisin çevrede yo¤un önlem ald›¤› gözle-
nirken bask›n s›ras›nda kampta olan çocuklar
ellerinde Almanca “Suçlu De¤il Sadece Bir
Çocu¤um” yaz›l› dövizler tafl›d›lar.

Irkç›l›k ve emperyaliz-
min kendini sömürge ülke
halklar›ndan üstün görmesi-
nin çeflitli alanlarda yans›-
malar› var. ‹flte bunlardan
biri daha geçti¤imiz günler-
de aç›¤a ç›kt›. 

‹ngiliz ordusunun
1930'lu y›llarda yüzlerce
Hindu askeri üzerinde hhaarr--
ddaall ggaazz››nn››nn eettkkiilleerriinnii aarraaflfl--
tt››rraann denemeler yapt›¤› or-
taya ç›kt›. Olay, The Guardi-
an Gazetesi'nde ‹ngiltere
Ulusal Arfliv belgelerine da-
yan›larak belgelendi. 

Haberde, sözkonusu

kimyasal
silah de-
nemeleri-
nin 1100
yy ›› ll dd aa nn

ffaazzllaa ssüürrddüü¤¤üü belirtiliyor.
Belgelerde, bu denemelere
kat›lan askerlerin vücutla-
r›nda a¤›r yan›klar olufltu¤u
ve hastaneye kald›r›ld›klar›
da kaydedilmifl. Haberin ya-
y›nlanmas› üzerinefl ‹ngilte-
re Savunma Bakanl›¤› yetki-
lileri, “hafta bafl›ndan önce
aç›klama yapamayacaklar›-
n›” bildirmifller. Irkç›l›klar›-
n›, emperyalist zihnietlerini
gizlemek için nas›l bir yalan
ya da manevraya baflvura-
caklar›n› düflünecekler anla-
fl›lan... 

Almanya’n›n SSttuuttttggaarrtt flehrinde
Anadolu Kültür ve Sanat Evi tara-
f›ndan ›rkç› Göçmen Yasas›’na kar-
fl› afiflleme yap›ld›. 

Stuttgart Anadolu Kültür ve Sa-
nat Evi çal›flanlar›, Anadolu Fede-
rasyonu’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 BBeerr--
lliinn’’ddee 1 Eylül günü IKAD taraf›n-
dan Göçmen Yasas›’na karfl› bir
gösteri düzenlendi. Berlin’in Ve-
dink semtinde yap›lan gösterinin
ard›ndan, Anadolu Federasyonu ga-
zetesinin da¤›t›m› yap›ld›, ayn› ko-
nudaki bildiriler da¤›t›ld›. 

Ayn› gün HHaammbbuurrgg’’uunn göç-
menlerin yo¤un olarak yaflad›¤› Al-
tona semtinde, stant aç›larak bir
gösteri düzenlendi. 2 saat boyunca
yasaya iliflkin tepkiler dile getirildi. 

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 yarat-
mak gerekti¤ine vurgu yapt›. 

Bu yönde çal›flmalar›n› h›zlan-
d›rma karar› ald›¤›n› belirten Ham-
burg Temsilcili¤i, yasan›n onaylan-
mas› ve yürürlü¤e girmesiyle ‘ifl ifl-
ten geçti’ gibi yaklafl›mlar›n do¤ru
olmad›¤›n› belirtti. Her cuma Ham-
burg’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 DDoorrttmmuunndd,, Ha-
gen ve Wuppertal flehirlerinde 21
ve 30 A¤ustos günleri aras›nda çe-
flitli eylemler yap›ld›. Yayg›n olarak
Almanca ve Türkçe “Yeni Göçmen
Yasas›na Hay›r” yaz›l› afifller as›ld›.
Afifllemede esnaflara, semt pazarla-
r›nda insanlara bilgilendirme ko-
nuflmalar› yap›ld›. Burada da Ana-
dolu Federasyonu gazetesinin tan›-
t›m› ve sat›fllar› yap›ld›. Tan›t›m es-

nas›nda Türkiyeliler’e Göçmen Ya-
sas›’na iliflkin bilgilendirme yap›ld›. 

Yine Dortmund’da, her Pazarte-
si yap›lan ““PPaazzaarrtteessii EEyylleemmii””nnee
kat›l›narak yasayla ilgili bilgilen-
dirme yap›ld›. 

*

AAnnaaddoolluu FFeeddeerraassyyoonnuu 
GGaazzeetteessii IIrrkkçç›› YYaassaayy›› 
AAnnllaatt››yyoorr
Anadolu Federasyonu Berlin

Temsilcili¤i, 30 A¤ustos’ta Türki-
yeli göçmenlerin yo¤un olarak ya-
flad›¤› 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›.   

IIrrkkçç›› YYaassaayyaa 
TTeeppkkiilleerr SSüürrüüyyoorr

““SSaaddeeccee BBiirr ÇÇooccuu¤¤uumm””HHiinndduullaarr ÜÜzzeerriinnddee 
HHaarrddaall GGaazz›› DDeenneeyyii 
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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
11 mmiillyyoonnuu buldu¤unu belirtti. 

Yap›lan aç›klamada Irak’taki ka-
y›plar›n yakalanm›fl, kaç›r›lm›fl, öl-
dürülmüfl, ya da kimsesizler mezar-
l›¤›na gömülmüfl hatta hastanelerde
bile olabilece¤i belirtildi.

Irak, ölülerin, kay›plar›n say›la-
r›n›n ancak çok yuvarlak ve tahmini
rakamlarla ifade edilebildi¤i bir ül-
ke. ‹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›k-
lamalar bir kez daha ABD’nin
Irak’tan çekilmesi tart›flmas›n› gün-
deme getirdi. 

Peki ya 1 milyon kay›p Irakl›?

Katledilen yüzbinlerce Irakl›’n›n

hesab›?

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

SSaaddeeccee AA¤¤uussttooss AAyy››nnddaa 
7799 YYaannkkeeee,, 
‹‹flflggaallcciillii¤¤iinn CCeezzaass››nn›› ÖÖddeeddii
Irak’ta direnifl ve çat›flmalar sü-

rerken, iflgalci Amerikan emperya-
lizmi ald›¤› tüm önlemlere, ileri tek-
nolojisine ra¤men kay›p vermekten
kaç›nam›yor. 

ABD’nin sadece geçti¤imiz
a¤ustos ay› içinde verdi¤i kay›p sa-
y›s› 79... 

79 ABD askeri, iflgalci olarak
geldikleri topraklardan tabutla dön-
düler. 

MMeehhddii OOrrdduussuu’’nnuunn 

FFaaaalliiyyeettlleerrii DDoonndduurruulldduu 
Irak’taki önemli örgütlü güçler-

den biri olan El Sadr güçleri ad›na

yap›lan aç›klamada, Mehdi Ordu-
su’nun tüm faaliyetlerinin alt› ayl›-
¤›na donduruldu¤u aç›kland›. 

‹flbirlikçi hükümet direnifl örgüt-
lerine Mehdi Ordusu’nu örnek gös-
tererek 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 yapa-
rak, faaliyetleri dondurma karar›n›n
Mehdi Ordusu'nun iflgal güçlerine
karfl› sald›r›lar›n› durduraca¤› anla-
m›na gelmedi¤ini belirtti. 

22000033’’tteenn BBuuggüünnee 

220000 GGaazzeetteeccii ÖÖllddüürrüüllddüü
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›kla-
mada, öldürülen gazetecilerin yüz-
de 80’inin Irakl› oldu¤u ve bunlar›n
ço¤unun yyaabbaanncc›› bbaass››nn için çal›flt›-
¤› belirtildi. Ayr›ca aç›klamada ya-
p›lan de¤erlendirmede Irakl› gaze-
tecilerin büyük bölümünün, çal›fl-
malar›n›n engellenmesi ya da ““iiflflvvee--
rreennlleerriinniinn cceezzaallaanndd››rr››llmmaass››”” ama-
c›yla öldürüldü¤ü ifade edildi.

‹‹flflggaalliinn aa¤¤››rr bbiillaannççoossuu::
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Lübnan’da
“Kamp SSavafl›”
Bitti 
Lübnan’da bulunan Nehr

El-Bared Filistin Mülteci Kam-
p›’nda may›s ay›ndan beri sü-
ren çat›flmalar sona erdi. Kamp,
Lübnan ordusu taraf›ndan bü-
yük bir y›k›mla ele geçirildi. 

Lübnan ordusunun Feth-ül
‹slam adl› örgüte karfl› gerçek-
lefltirdi¤i sald›r›yla bafllayan
çat›flmalarda 442277 kkiiflflii yaflam›n›
yitirdi. 

Lübnan Baflbakan› Fuad
Sinyora kamp›n ele geçirilme-
sini “teröre karfl› kazan›lan bir
zafer” olarak nitelendirdi.

KKaayy››ppllaarr AAnn››lldd››
AArrjjaannttiinn - Baflkent

Buenos Aires’de, faflist
cunta y›llar›nda kaybe-
dilen binlerce kifli, ka-
y›p yak›nlar› taraf›n-
dan 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› unutma-
yacaklar›n› bir kez daha gösterdiler. 

30 A¤ustos günü bir anma da Fili-
pinler'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›. 

Polis Sald›r›s›na
Barikat
Danimarka’n›n baflkenti Ko-

penhag’da, 2 Eylül’de, göçmenle-
rin 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 düzen-
lendi.

6 ay önce kapat›lan Gençlik
Merkezi için düzenlenen eyleme
polisin sald›rmas› üzerine göste-
riciler barikatlar kurarak, çöp
konteynerlerini atefle vererek
direndiler. Çat›flmada yaklafl›k
25 kifli gözalt›na al›nd›.



Bulgaristan AB’ye yar›m y›ldan
biraz daha fazla bir süredir üye. Fa-
kat Bulgaristan halk› gittikçe büyü-
yen bu emperyalist yap›ya güvenmi-
yor. 

(...) AB ye ve onun Bulgar kukla-
lar›na karfl› olan güvensizlik sadece
2007 parlamento seçimlerini boykot
gibi pasif direnifllerle de¤il, say›s›z
etkin gösteri ile de ifade edildi. Ma-
denciler, Petro-kimya iflçileri, or-
man iflçileri, terziler ve floförler,
doktorlar ve ö¤retmenler, ekolojist-
ler, emekliler ve ö¤renciler yönetim-
deki BSP-NDSV-DPS koalisyonu
olarak karfl›lar›nda duran AB bürok-
ratlar›n›n yönetimini protesto ettiler.

Burjuvazi hemen tepki verdi ve
birçok emekli ve ekolojist tutuklan-
d›, "Maritsa-Iztok"dan gelen maden-
cilerin protesto eylemlerinde bile

do¤rudan polis
müdahalesi ya-
p›ld› ve eylem
en ac›mas›z fle-
kilde gözyafl›
gazlar› ve sopa-
larla bast›r›ld›.

Protestoya kat›lan birçok iflçi gaza
maruz b›rak›ld› ve bir tanesi a¤›r fle-
kilde yaraland›. ‹çiflleri Bakan› Ru-
men Petkov’un polis zorbalar›n›n
arkas›nda durmas›ndan daha önem-
lisi, ülkemizdeki olaylar bütün Av-
rupa Birli¤i ve özellikle ona kat›lan
eski sosyalist ülkeler için iki önemli
e¤ilimi do¤rulamaktad›r.

BBiirr,, kendili¤inden geliflen hayal
k›r›kl›¤›, hoflnutsuzluk, AB’ye ve
onun ikincil yerel yönetimine olan
nefret. ‹‹kkii,, diktalar›n burjuva-de-
mokratik yöntemlerinin iflçilere kar-
fl› aç›ktan ac›mas›z müdahaleleri.

‹flte birkaç örnek:

– MMaaccaarriissttaann:: 2006 sonbahar›n-
da protestocu Macarlar AB bayrak-
lar›n› aç›kça yakt›lar ve Baflbakan
”sosyalist” Djurhani binlerce göste-
riciyi da¤›tmak için polis kulland›.

– ÇÇeekk CCuummhhuurriiyyeettii:: Yönetim
Çek Komünist gençli¤inin yasal
varl›¤›n› yasaklad›.

– EEssttoonnyyaa:: Estonyal› SS’lerin va-
risçileri, Nazi-Faflizminden kurtaran
Sovyet Ordusu’nun hat›ras›n› kirlet-
ti. Estonya’n›n baflkenti Talin’deki
Sovyet Ordusu An›t› söküldü ve ar-
d›ndan yap›lan çat›flmalarda birçok

gösterici tutukland›, birço¤u ölüm-
cül flekilde dövüldü.

– PPoolloonnyyaa:: 6 haftad›r grevde olan
hemflireler ac›mas›z flekilde da¤›t›l-
d›.

Yukar›dakiler ve di¤er olgular
aç›kça göstermektedir ki; di¤er AB
üyesi ülkelerde de s›n›f mücadelesi-
ne yo¤unlaflanlar için Avrupa flirket-
lerinin 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 talep-
lerine karfl› uzlaflmaz polis yöntem-
lerini kullanmaya zorlamaktad›r.

Biz 23 EYLÜL D‹REN‹fi HARE-
KET‹ üyeleri, komünistler olarak er-
kek kardefllerimiz ve k›z kardeflleri-
mizin, annelerimizin ve babalar›m›-
z›n, büyükannelerimizin ve büyükba-
balar›m›z›n, komflular›m›z›n Brük-
sel’deki AB Merkezi ile koordinas-
yonlu olarak yerel sömürgeci yöneti-
mi taraf›ndan ac›mas›z teröre maruz
b›rak›lmas›na kay›ts›z kalarak izleye-
meyiz.

fiirket sermayesinin diktatörlü¤ü-
ne karfl› örgütlü mücadeleye ça¤›r›yo-
ruz.

KAHROLSUN KAPiTALiST-
LERiN AVRUPA BiRL‹⁄‹!

KAP‹TAL‹ST HÜKÜMETLE-
R‹N BASKILARINA HAYIR!

HALK K‹TLELER‹N‹N MÜ-
CADELES‹ ZAFER‹ KAZANA-
CAKTIR!

Bulgaristan 23 EYLÜL D‹REN‹fi HAREKET‹:
Polis, SSopa, GGözyafl› GGaz›;
Avrupa BBirli¤i’ne HHofl GGeldiniz

Bulgaristan da AB’nin yeni üyelerin-
den 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 süreci-
ne iliflkin somut bilgiler içermesi
bak›m›ndan özetle sunuyoruz: 

EEkkmmeekk ‹‹ççiinn DDiirreenniiflfl
‹talya, Meksika ve Fransa’da

halk›n en çok tüketti¤i besinlere
zam yap›lmas› protesto eylemlerine
ve tepkilere yol açt›. 

‹‹ttaallyyaa’’ddaa ‹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" ey-
lemi gerçeklefltirildi. 

MMeekkssiikkaa’’ddaa 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

nedenlerinden biri, M›s›rdan yak›t
olarak kullan›lan etanol üretiminin
yayg›nlaflmas›yd›. Zam üzerine
protestolar bafllad›. Eylemler üzeri-
ne zamda yüzde onluk azaltma ya-
p›ld›. 

Fransa’n›n geleneksel ekme¤i
““bbaaggeett””e de yüzde 5-7 aras› zam
yap›lmas›, tepkilere neden oldu.
Gazeteler, Sarkozy’i 1789 Frans›z
ihtilali döneminde ""EEkkmmeekk bbuullaa--
mm››yyoorrllaarrssaa ppaassttaa yyeessiinnlleerr"" diyen
Fransa Kraliçesi Marie-Antoinet-
te'e benzettiler. Sarkozy tepkiler
karfl›s›nda zamm› gözden geçire-
ceklerini aç›klad›. 

MMeettrroo ‹‹flflççiilleerrii 
GG rreevv YYaapptt››
LLoonnddrraa -- Metro iflçileri 4

Eylül’de taleplerinin kabul edil-
mesi 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›l-
mamas›n› istiyorlar. 

Görüflmelerin bafllamas› üzeri-
ne 3. gün greve ara verildi. 
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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 önce-
si vard›... Devrimci hareketin tarihi
bak›m›ndan ilk kez hapishanelerde
gündeme gelmifl de¤il feda eylemi.
Veya ilk 19 Aral›k’ta de¤il. 

HH
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. Tür-
kiye solunda henüz feda ey-
lemlerinin bir örne¤i yoktu.
Fakat o “cuntaya karfl› dire-
nifli 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 so-
nuçlar do¤urmayaca¤›n› as-
lolan›n örgütü yeniden topar-
lamak oldu¤unu belirterek
bu öneriyi reddetti. Fakat
“feda eylemi” düflüncesi
Türkiye solunda iflte o zaman
mayalanmaya bafllam›flt›.. 

HH
Fedan›n yo¤un olarak tart›fl›ld›¤›

bir baflka tarihi kesit, 1994 Eylül’
üydü... Tutsaklar›n tarihinden izli-
yoruz gerisini.

9 Eylül 1994 günü akflam haber-
lerinde önderli¤imizin Fransa'da
tutsak edildi¤ini ö¤rendik. K›sa bir
süre sonra hareketin Merkez Komi-
te imzal› bir de¤erlendirme yaz›s›
elimize ulaflt›. Onda da belirtildi¤i
gibi önderli¤imizin Frans›z emper-
yalizmi taraf›ndan tutsak edilmifl ol-
mas›, 12 Temmuz, 16-17 Nisan da-
hil hareket tarihimiz boyunca ald›-
¤›m›z en büyük darbelerden biriydi.

Elbette her türlü tespitin ötesin-
de televizyon haberlerinin ard›ndan

tüm ko¤ufllar› saran ac›
ve üzüntüydü. Hiçbiri-
mizin aç›kças› hiçbir
de¤erlendirme yapa-
cak takati kalmam›fl

gibiydi. Al›nabilecek en ac› haberi
alm›fl ve sars›lm›flt›k. 

Açl›k grevine bafllad›k. Su ve fle-
ker alm›yorduk. Hareketin müdaha-
lesiyle grev önce normale döndü,
16. gününde de bitirildi. Uzun so-
luklu ve çok yönlü bir mücadele yü-
rütülecekti. Açl›k grevi, ilk tepki-
miz olarak ifllevini tamamlam›flt›. 

Az önce sözünü etti¤im de¤er-

lendirme yaz›s›nda bugün de çok iyi
hat›rlad›¤›m ikinci bir vurgu da fluy-
du: Bu darbeyi de aflacak ve önder-
li¤imizi Frans›z emperyalizminin
elinden çekip alacak olan fley, tüm
mücadele alanlar›nda mevcut prog-
ram›m›z› hayata geçirmektir, deni-
yordu. Hepimize, tüm savaflç›, kad-
ro ve taraftarlar›m›za yap›lan bu
uyar›n›n alt›n› çizmifltik. Ama ha-
liyle daha çok genel bir perspektif
olarak tart›flm›fl ve tüm alanlarda
halk›n mücadelesini gelifltirmek,
daha sa¤lam, disiplinli örgütlenme-
ler yaratmak, her tür eylem ve araç-
la mücadeleyi yaymak gibi noktalar
etraf›nda kendimizi de¤erlendirmifl-

tik. Yani kendi cephemizden prog-
ram›m›z herhangi bir “sürpriz” içer-
miyordu. 

Ama... önderimizin tutsakl›¤›
yeni bir konuyu daha gündemimize
tafl›m›flt›. Bu gündem “feda”yd›. 

Belli bir düzeyde sürdürülen ve
gönüllülerin tespiti aflamas›na geç-
mifl olan tart›flmalar, tutsakl›k ko-
flullar›nda mücadele, örgüt, eylem
gibi bir çok temel kavram üzerine
ufkumuzu daha da ilerletmiflti.
Özellikle tutsakl›k koflullar›nda mü-
cadeleye dair kimi statükocu, ufku
dar düflünüfllerin afl›lmas› da gerek-
miflti. Darbecili¤e karfl› savafl›m›z-
da pekiflen ve en üst düzeye ç›kan
önderli¤i sahiplenme bilinci sonu-
cunda tutsakl›k koflullar›nda da ol-
sak 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 etmifl-
tik; 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,

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

HH
Nitekim Frans›z Büyükelçili-

¤i’ne yazd›¤›m›z mektuplara, elçilik
antetli, son derece kibar bir dille ya-
z›lm›fl yan›tlar geliyordu. Öyle ki
““üüzzüünnttüünnüüzzüü aannll››yyoorr vvee ppaayyllaaflfl››yyoo--
rruuzz......”” gibi ifadeler içerebiliyordu.
Durumu kendilerinin de her yönüy-
le takip ettiklerini ve en müspet fle-
kilde çözümünü umut ettiklerini vs
belirtiyorlard›. O günlerin esprisi
ise, mektuplar›n yaz›ld›¤› arkadafl-

Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

KKaarraarrll››ll››kk GGüünnlleerrii
--YYaa ddaa-- FFeeddaa’’nn››nn MMiillaadd››
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lar›m›z›n isimlerinin önüne “MMööss--
yyöö” kelimesinin eklenmesiydi.

“Blöf” yapmayacak bir hareket
oldu¤umuzu iyi biliyorlard› Fran-
s›zlar. Öfkemizi, yapabileceklerimi-
zi iyice alg›lad›klar›nda önderli¤i-
mizin tutsakl›¤›nda ›srar edemedi-
ler. Oligarflinin onca pat›rt›s›na, pro-
testolar›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 bü-
yük ac›y› yaflayan bizler, yaln›zca
20 gün sonra, bu defa bambaflka bir
duygunun içinde bulacakt›k kendi-
mizi...

29 Eylül günü tüm televizyon
kanallar›nda ayn› dakikalarda bir
haber geçmeye bafllad›. EEsskkii AAddaa--
lleett BBaakkaann›› MMeehhmmeett TTooppaaçç ceza-
land›r›lm›flt›. 

Hedefin netli¤i ve gerçeklefltiril-
me tarz›na bak›ld›¤›nda eylemin bi-
zim oldu¤undan neredeyse emin-
dik. Fakat haberlerde hepimizi fla-
fl›rtan bir görüntü geçmeye bafllad›.
Eylem yerine b›rak›lm›fl, üzerinde
üstlenme slogan› küçük k›rm›z› bir
pankart görüntüsüydü bu. Köflesin-
de o güne dek duyulmam›fl bir örgü-
tün imzas›... 

fiaflk›nl›k... Herkes birbirine
“benim gördü¤ümü gördün mü?”
der gibi bak›yordu. Yoksa... Hareket
partileflmifl... Ve bunu ilan m› edi-
yordu?!.. 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 yöneti-
ci arkadafllar›m›z›n gözden kaybol-
du¤unu farkettik. Sonra haber geldi:
“Arkadafllar C-15'de toplan›yo-
ruz”... Böylece her fley anlafl›lm›flt›.
Aç›klaman›n esas›n› tahmin ediyor-
duk art›k. ‹çimizde sevinç yay gibi
kurulmufl, gözlerde k›vanç ve pay-
lafl›lan bir gizin h›nz›r gülüflleriyle
dolufltuk içeri...

Kurtulufl grubu olarak Mahirle-
r’in miras›n› sahiplenmek üzere or-
taya ç›kt›¤›ndan beri yani 20 y›ld›r
partiyi düflleyen bir hareketin insan-

lar›yd›k. Ve “Partinin Arifesinde-
yiz” denmifl, ancak tam da ayn› sü-
reçte tarihimizin en büyük ihanetine
u¤ram›flt›k. Darbecilik, maddi-ma-
nevi her türlü tahribata ve birçok
kadronun hayat›na mal olmufltu.
Bunlar düflünüldü¤ünde uzun bir
süredir hareketin büründü¤ü “sus-
kunluk”u yeniden toparlanma ve in-
flaya yoruyorduk. Sonralar› Kongre
Belgeleri’nde okuyaca¤›m›z gibi,
bu “suskunluk” ard›nda tahminleri-
mizin çok ötesinde bir yan›t› gizle-
miflti hareket:

“Savafl› yükseltmek, örgütlenme-
mizi yenilemek, geçmiflle hesaplafl-
mak, gelece¤e daha güvenle yürü-
yebilmek ve bu do¤rultuda kararlar
alabilmek için ... Kongre'nin ve ör-
gütümüzün 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 ifl-
te o gün, vakti gelmifl, 29 Eylül'de
sözü alm›fl ve Parti ilk sözünü söy-
lemiflti... 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, sevin-
cin 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 edile-
mezdi. Fakat flu da bir gerçekti ki,
onu emperyalizmin zindanlar›ndan
çekip alacak olan irade, onun tut-
sakl›¤›na ra¤men program›ndan
flaflmayan ve bildi¤i gibi vurup ken-
di adaletiyle ilan eden ayn› iradeydi.
O'nu oradan alaca¤›m›za inanmak
için birçok sebebimiz vard› ve bir
yenisi eklenmiflti flimdi. Bunu bil-
mekle daha o günden kazan›lacak
ilk büyük zaferin heyecan›n› yafla-
maya bafllad›k. Frans›z emperyaliz-
mi dize getirilecekti. 

K›sa TTarih
99 EEyyllüüll -- 1155 EEyyllüüll

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 kong-
resi 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 Cemi-
yeti kuruldu.

11 Eylül 1995 
Mersin ATAfi’ta toplu sözleflme görüflmele-
rinde talepleri kabul edilmeyen iflçiler, yüz-
de 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 köy-
den binlerce üreticinin kat›ld›¤› bir miting
yap›ld›. 

12 Eylül 1991
Liseli Devrimci Gençlik yoz, gerici e¤itime
karfl› 1500 kiflinin kat›ld›¤› “Gelecek Genç-
li¤in” isimli bir flölen gerçeklefltirdi. 

13 Eylül 1942
Nazi Almanyas› Stalingrad’a sald›rd›.

14 Eylül 1993 
Emekli Albay Faruk Çelebio¤lu Bostanc›-Al-
t›ntepe’de devrimciler taraf›ndan öldü-
rüldü. 

15 Eylül 1984

Dok Gemi-‹fl, 12 Eylül’den sonra Tuzla’da
Desan Tersanesi’nde ilk grev karar›n› ald›. 
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GGüüll yyaağğccııllıığğıı

Can Dündar, çal›flt›¤› gazetede hemen bir
AAbbdduullllaahh GGüüll 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 masum-
laflt›r›larak anlat›l›yor ki...

Kendisi yak›flt›rd› m› bilmiyoruz. E¤er bu
çizgide gidecekse, burjuva medyada sergi-
ledi¤i ya¤c›l›ktaki h›z ve atakl›¤› takdir edile-
cektir kuflkusuz...

Ufuk Uras’›n nas›l ezber
bozaca¤› anlafl›ld›. 

Oligarflinin Cumhurbaflka-
n›’n› tebrik s›ras›, burjuva po-
litikac›l›¤›n en klasik ezberle-
rinden biri olsa gerekti ve
Uras da 5 Eylül günü o kuy-
ruktayd›. 

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 olma-
d›k. Çankaya’ya kofltu¤unu gördük. 

Abdullah Gül kimin cumhurbafl-
kan›? Bir sosyalist onu kimler ad›na
ve ne için tebrik eder? Devrimciler
ne zamandan beri burjuvazinin, em-
peryalist tekellerin adamlar›n› tebrik
ediyorlar? 

Televizyon ekranlar›ndan izledik;
nas›l da “samimi”, nas›l da hevesle

kutluyordu Gül’ü. Ne
kadar da hevesliymifl
burjuvazinin törenleri-
ne kat›lmaya... 

Haz›r orada cum-
hurbaflkan›, baflbakan
ve bakanlar varken,

Bay Uras, yüksek zevata 1 Ey-
lül’de Kad›köy’deki mitingin
nas›l engellendi¤ini anlatsayd›

bari... Ama yap-
mam›flt›r; ger-
ginlik ç›kma-
s›n, tats›zl›k ol-
mas›n diye!

O kadar te-
oriler yap, tüm
Türkiye soluna,
hatta dünyaya
taktik dersleri

ver, nas›l ezber
bozaca¤›n› anlata anlata seçim kam-
panyas› 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 bil-
meyiz ama, Bay Uras’›n “sosyalist
duruflu” epeyce bozulmufl görünü-
yor. 

değin elerm

“Yurda ve halk›n
özgürlü¤üne düflman
olanlar her zaman
halk›n soylu davas›
u¤runda kendilerini
feda edenlere hay-
dut gözüyle bak-
m›fllard›r.” 

(Emiliano 
Zapata)

LLAAİİKK--ŞŞEERRİİAATTÇÇII MMUUHHAABBBBEETTİİ 
Onlar›n keyfi yerinde, Allah muhabbetlerini
art›rs›n... Da; onlar›n aras›ndaki kay›kç› kav-
gas›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: DDeenniizziinn yyüüzzeeyyii ddee ssaatt››llaaccaakk.... 
Kemal Unak›tan'›n bakanl›¤›, 7 Eylül'de yap›la-
cak aç›k art›rma ile Kemer’de sahilden 700 met-
re uzakl›ktaki 3 bin metrekarelik kara manzaral›
deniz yüzeyini satacak.

Bay Uras Çankaya’da
tebrik kuyru¤unda
ezber bozuyor!

SSiisstteemm KKaarrflfl››tt››yymm››flfl!!
Milliyet Gazetesi’nde Murat Befler ad-
l› muhabir, Rock’n Coke’un konserle-
rinin haberini yapm›fl. Haberin bafll›¤›
aynen flöyle: ““KKaappaann››flfl ssiisstteemm kkaarrflfl››tt››
flflaarrkk››llaarrllaa yyaapp››lldd››””...... (4 Eylül 2007,
Milliyet)

He ya; bu konserleri organize eden tekeller, iflbirlikçiler, enayiler, kendi dü-
zenledikleri 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 ha-
berinde mi?



BAM TELİ çizgiler

‹stanbul 9. A¤›r Ceza Mahkemesi, DTP milletve-
killeri Aysel Tu¤luk ve Ayla Akat Ata’n›n “örgüt pro-
pagandas›” 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, do-
kunulmazl›k kazan›rken, hal böyle!

H›rs›zlara uu¤ursuzlara ddokunul-
mazl›k, DTP’lilere yyarg›lama

KESK yöneticileri,
herhangi bir memur gibi-
dirler. Çünkü KESK tüzü-
¤ünde “yöneticilerin ma-
afllar› fiilen memurluk ya-
parken ald›klar› maafltan
fazla olamaz, çünkü sen-
dikac›l›k bir meslek de-
¤ildir, bu yüzden kimseye
avantaj sa¤lamaz” hükmü

vard›r. 
KKaammuu--SSeenn ve MMee--

mmuurr--SSeenn konfederasyon-
lar›n›n yöneticilerinin
maafllar› ise, “en yüksek
devlet memuru” maafl›na
endekslenmifltir. Elbette
bir de bunun yan›nda ek
ödenekler, “yolluklar”,
yolsuzluklar da cabas›... 

‹lerici sendikac›l›kla iflbirlikçi 
sendikac›l›k fark›.. 

DE⁄‹NMELER50 9 EEylül 22007

Antalya’da FFaflist SSald›r›
Yürüyüfl okurlar› bu hafta fiafak Mahallesi ile K›flla-

han Meydan›’ndayd›. K›fllahan Meydan›’nda tan›t›m ya-
pan Yürüyüfl okurlar›na 31 Eylül günü faflist sald›r› dü-
zenlendi. 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 yer-
inden 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› megaf-
onlarla 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 engelleyeme-
yece¤i vurguland›. Aç›klama “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”,
“Devrimci Bas›n Susturulamaz”, “Halk›z Hakl›y›z Kaza-
naca¤›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 bulun-
dular.

Yürüyüfl AAdana, ‹‹zmir, BBursa 

gecekondular›nda...
1 Eylül Cumartesi günü AAddaannaa’n›n Da¤l›o¤lu ve

Meydan mahallelerinde dergi sat›fl› yap›ld›. Yürüyüfl ön-
lükleriyle yap›lan sat›flta megafonla derginin içeri¤i anla-
t›larak “Seçim Çare De¤il” dedikleri için tutuklanan 42
HÖC’lünün mahkemesine ça¤r› yap›ld›.

‹‹zzmmiirr’de Yürüyüfl yine gecekondularla bulufltu. 2 Ey-
lül 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.

BBuurrssaa’da 1 ve 2 Eylül günleri Yürüyüfl tan›t›m ve sa-
t›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 der-
gi sat›fl›ndan sonra halkla sohbet edildi. Millet Mahalle-
si’nde kendine demokrat diyen kesimlerin engellemeleri-
ne ra¤men dergi halka ulaflt›r›ld›.

Sald›r›lara, EEngellemelere RRa¤men 
YÜRÜYÜfi’ün GGirmedi¤i EEv KKalmayacak


