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EMPERYAL‹ZME VE
TEKELLERE H‹ZMET EDEN
E⁄‹T‹ME SON!
ÜLKE VE HALK ‹Ç‹N
E⁄‹T‹M!
‹ﬂte oligarﬂinin e¤itim tablosu:
‰150 bin ö¤retmen aç›¤›!
‰Ö¤retmen baﬂ›na 57 ö¤renci!
‰1 milyon çocu¤umuz okulsuz!
‰Engellilerin yüzde 36’s› okur-yazar de¤il!
‰Bütçede e¤itim pay› sadece yüzde 2.8!
‰E¤itim paral› ve pahal› hale getiriliyor!
‰“E¤itim tüketilebilir özel bir mald›r!” diyen
zihniyetten baﬂka ne beklenir!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
21 Eylül - 27 Eylül

Ulucanlar ﬁehitleri
26 Eylül
1999’da Ulucanlar Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen
sald›r›da, bombalara, kurﬂunlara karﬂ›, iﬂkencelere karﬂ› direnerek ﬂehit düﬂtüler.
‹smet KAVAKLIO⁄LU

Aziz DÖNMEZ

Ahmet SAVRAN

Halil TÜRKER

‹smet KAVAKLIO⁄LU, 1963 Bal›kesir
Gönen do¤umluydu. 1979’da mücadeleye
kat›ld›. 12 Eylül sonras› Marmara ve Karadeniz’de çeﬂitli görevler ald›. Tutsakl›k yaﬂam›nda birçok direniﬂ örgütledi. Ulucanlar
tutsak örgütlenmesinin sorumlusuydu.
Ahmet SAVRAN, 1967 Ayd›n do¤umluydu. Manisa Spor Akademisi’nde DEVGENÇ’li oldu. 1994’te ö¤retmen olarak
Devrimci Memur Hareketi içinde mücadelesini sürdürdü.

Ayd›n YALÇINKAYA

27 Eylül 1992’de Sivas’›n Zara/Büyükgüney Köyü’nde oligarﬂinin askeri güçleriyle girdikleri çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.

Nurettin TOPAL

Ümit ALTINTAﬁ

Halil TÜRKER, 1973, Tokat Aktepe do¤umlu. ‘93’te örgütlü mücadeleye kat›ld›.

1960 Mersin Kazanl› do¤umluydu. 1975’lerde mücadeleye kat›ld›. Cunta döneminde 11 y›l tutsak kald›. Tahliye edildi¤inde yeri yine belliydi. Parti Kuruluﬂ Kongresine kat›ld›. ﬁehit düﬂtü¤ünde Genel Komite üyesi, Devrimci ‹ﬂçi Hareketi sorumlulu¤u ve bir SPB’nin komutanl›¤› görevlerini üstlenmiﬂti.

Nevzat Ç‹FTÇ‹, 1967, Elaz›¤ Karakoçan
do¤umlu. 1987’de hareketinin saflar›nda
yerald›. Merkez Komite üyesiydi.

25 Eylül 1994’te kazayla yaraland›, illegalite koﬂullar›nda hareketin güvenli¤ini düﬂünüp hastaneye kald›r›lmas›na izin vermeyerek ﬂehit düﬂtü.

Bedii CENG‹Z

Ümit ALTINTAﬁ, 1972, Mu¤la Çaybükü
do¤umludur. ‘91 sonunda hareketinin saflar›nda yerald›. Merkez Komite üyesiydi.

9 Kas›m 1973’te Ad›yaman’›n Merkez Gökçay (Karikan)
Köyü’nde do¤du. 1991’de ‹TÜ ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. 1994’te tutsak düﬂtü. F Tipi sald›r›s›na karﬂ›
1. Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›.

Abuzer ÇAT, 1968, Malatya Haçova Köyü do¤umludur. 1996 Ölüm Orucu gönüllüsüydü.

Abuzer ÇAT

Zafer KIRBIYIK

Zafer KIRBIYIK, 1971 do¤umludur. Gazi Üniversitesi'ndeyken mücadelede yerini
ald›.

A. R›za DEM‹R

Mahir EMSALS‹Z, 1974 Samsun do¤umludur. Üniversitede mücadeleye kat›lm›ﬂt›r.

Mahir EMSALS‹Z

Önder GENÇASLAN

Nurettin, 1972 Sivas Hafik do¤umluydu. ‘89’da ‹stanbul’da müAhmet BAYÇAVUﬁ cadeleye kat›ld›. Çiftlik Halk Kültür
Dayan›ﬂma Derne¤i’nde çal›ﬂt›.

Ahmet, Denizli Tavas do¤umluydu, 10 yaﬂ›ndayken Belçika’ya gitmiﬂ, 14-15
yaﬂlar›nda yurtd›ﬂ›nda mücadeleye kat›lm›ﬂt›. Kavgas›n› ülkesinin da¤lar›nda
sürdürürken ölümsüzleﬂti.

Aziz DÖNMEZ, 1981 Tokat Almus do¤umlu. ‹ﬂçiydi. 1996’da mücadeleye kat›ld›. Demokratik mücadele içinde yerald›.

Nevzat Ç‹FTÇ‹

Vedat ÖZDEM‹R

Ordu'nun Aybast› ‹lçesi’nde faﬂist
cuntaya karﬂ› direniﬂi örgütlemek
için da¤lardayd›lar. Baﬂka bir örgütlenmenin militanlar›ndan Feridun Ayd›nl› ve Mehmet Kuru ile
birlikte 25 Eylül 1980'de jandarma pususunda ﬂehit düﬂtüler.

Malatya Hekimhan, 1968 do¤umluydu. 1986’da ‹stanbul Üniversitesi’nde ö¤renciyken kat›ld› mücadeleye.
‘92’de, Büyük Direniﬂ’te ölümü birlikte kucaklayacaklar›
Kaz›m Gülba¤ ile evlendi. ‹stanbul SPB komutan› olarak
mücadelesini sürdürürken tutsak düﬂtü.

Önder GENÇASLAN, 1973 Çank›r› do¤umludur. Üniversite sürecinde mücadeleye kat›ld›.

Buca ﬁehitleri
21 Eylül 1995’te Buca
Hapishanesi’nde özgür
tutsaklara karﬂ› gerçekleﬂtirilen vahﬂi sald›r›da ﬂehit
düﬂtüler..
U¤ur SARIASLAN Yusuf BA⁄, Kayseri P›Yusuf BA⁄
Turan KILIÇ
narbaﬂ› 1970 do¤umluydu. Çerkez milliyetindendi. ‹zmir’in ilk DEV-GENÇ’lilerindendi. Eylül 1993’te tutsak düﬂtü.
Turan KILIÇ, 1958 do¤umlu, iki çocuk babas› bir emekçiydi. ‹zmir K›n›k ‹lçesi Taﬂtepe köylülerinin önderiydi. Hareketin bölgede verdi¤i bütün görevlere koﬂturdu.
U¤ur SARIASLAN, 1971 Kayseri do¤umluydu. ‹zmir’de Liseli DEV-GENÇ saflar›nda görev ald›.

Sakat b›rak›l›p tahliye edildi. O ihanetin batakl›¤›n› de¤il, direnmenin onurunu seçti. 343 gün boyunca direnerek 27 Eylül 2001’de Küçükarmutlu’da ölümsüzleﬂti.

Zeynep Ar›kan
GÜLBA⁄

F Tiplerine karﬂ› direniﬂin ön saflar›nda ölüm orucuna
baﬂlad›. Tahliye edildi¤inde Armutlu direniﬂ mahallesinde
direniﬂini sürdürerek 27 Eylül 2001’de ölümsüzleﬂti.

Diyarbak›r ﬁehitleri
Diyarbak›r Hapishanesi’nde 24 Eylül 1996’da oligarﬂinin planl› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›da, 10 tutsak, özel timler taraf›ndan demir çubuk, cop ve kalaslarla dövülerek katledildi. Katledilen tutsaklar ﬂunlard›:
Mehmet ASLAN, Kadri DEM‹R, Edip DÖNEKÇ‹, M.Nimet ÇAKMAK, Erkan
Hakan PER‹ﬁAN, R›dvan BULUT, Hakk› TEK‹N, Mehmet Kadri GÜMÜﬁ, Cemal ÇAM, Ahmet ÇEL‹K
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lkemizde ilk, orta
ve yüksek ö¤retim dahil
olmak üzere, ö¤renci say›s›
23 milyon 700 bin. Baﬂka
bir deyiﬂle, ülke nüfusunun yaklaﬂ›k üçte biri ö¤rencidir. Onlar okuyacak, e¤itimden
geçecek ve ülkenin yar›n›n› ﬂekillendireceklerdir. Sadece bu rakam
ve bu gerçek, e¤itim sorununun bir
ülkenin en temel için ne büyük bir
önem taﬂ›d›¤›n› göstermeye yeter.
Fakat ülkemiz siyasetinin ve burjuva siyasetçilerinin gündemine bak›ld›¤›nda, bu öneme denk düﬂen
herhangi bir yaklaﬂ›m görülmemektedir. Öyle ki, bir süre önceki seçimlerde, hiç tart›ﬂ›lmayan konulardan biri de e¤itimdir.

Ü

¤itim sistemi, adeta bir sorun
yuma¤› haline dönmüﬂken, burjuva politikac› tam bir aymazl›k
içindedir. Fakat bu aymazl›k bilinçli bir aymazl›kt›r. E¤itim sisteminin
sorunlar›n› kendileri de tart›ﬂm›yor,
baﬂka kesimlere de tart›ﬂt›rm›yorlar.
Çünkü mevcut sorunlar› kullanarak
e¤itim sistemini tamamen paral› hale getirmenin, tekellerin ihtiyaçlar›na uydurman›n hesaplar› içindedirler. “Sorunlu” bir yap›da, tekellerin
ihtiyaçlar› için yapacaklar› düzenlemelerin daha kolay kabullendirilip
meﬂrulaﬂt›r›laca¤›n› düﬂünmektedirler.

E

bekledi¤ini gösterir. Hemen her sistem, e¤itimden kendi düzenine
uyumlu insanlar bekler. Bu noktada
e¤itim, d ü z e n i n ö m r ü n ü u z a t m a n›n mekanizmas›d›r. Hiç kuﬂkusuz,
her sistem, kendini sürdürebilmek
için asgari bir e¤itim mekanizmas›na ihtiyaç duyar. ‹htiyaç duydu¤u
teknik, siyasi, askeri kadrolar, ihtiyaç duydu¤u kalifiye emek gücü, o
mekanizman›n içinden yetiﬂtirilecektir. Ve böyle olunca da tart›ﬂma
kaç›n›lmaz olarak düzenin nas›l bir
düzen oldu¤u tart›ﬂmas›na gelir.
Herhangi bir e¤itim sistemini, içinde bulundu¤u sistemden ba¤›ms›z
de¤erlendiremezsiniz bu yüzden.

A

ugün içinde yaﬂad›¤›m›z sistem, e¤itimi ayn› zamanda bir
“kk â r” arac› haline getirmeyi amaçl›yor. Baﬂka bir deyiﬂle, e¤itim sistem için bir “ s e k t ö r ”, e¤itim kurumlar› da bu sektördeki iﬂyerleri d i r. Kapitalizme uygun olan da budur. Bu her zaman için geçerli olan
bir anlay›ﬂ olmakla birlikte, e¤itim
hakk›, ayn› zamanda kitlelerin kazan›lm›ﬂ bir hakk› oldu¤u için, emperyalistler ve iﬂbirlikçiler, uzun bir

E

E¤itim sistemine
iliﬂkin her tart›ﬂma bizi
sistemin kendisine götürür
ve görülür ki; asl›nda
e¤itimin kapitalizmden ve
faﬂizmden kaynaklanan
sorunlar›n› çözmek,
kapitalizmden ve faﬂizmden
kurtulmakla
özdeﬂtir.

KP, e¤itime nas›l bir ﬂekil vermek istiyor o halde? sorusuyla
devam edelim. E¤itim sistemindeki mevcut de¤iﬂimlerin
AKP’ye özgü oldu¤unu söylemek do¤ru olmaz. E¤itimin paral› hale getirilmesi, üniversitelerin, meslek liselerinin tekellerin ihtiyaçlar›na daha do¤rudan
cevap verir hale getirilmesi, zaten uzun süredir gündemde olan
ve ad›m ad›m da uygulanan bir
politikad›r. AKP her konuda oldu¤u gibi; bu alanda da tekellerin politikas›n› sürdürmektedir.
¤itim sistemi, sistemin ka rakterini en dolays›z biç i m d e g ö s t e re n a l a n l a r d a n b i r i d i r. E¤itim sisteminin muhtevas›, sistemin e¤itimden ne
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E¤itim Sistemi ve
Sistemin Karakteri

GÜNDEM

B

dönem e¤itim hakk›na do¤rudan
dokunamad›lar. Fakat sosyalist sistemin y›k›lmas›n›n ard›ndan baﬂlayan pervas›z sald›rganl›¤›n elleri,
nihayetinde e¤itimin bo¤az›na da
sar›lm›ﬂt›r. E¤itimin sektörleﬂmesi
ve ticarileﬂmesi, birçok alanda sürdürülen özelleﬂtirmelerden, sosyal
haklara yönelik sald›r›lardan ba¤›ms›z de¤ildir. Emperyalizm, sa¤l›k sektöründen suya, madenlerden
e¤itime kadar her ﬂeyi “özel sektöre” yani asalak kapitalistlere aç›lmas›n› dayatmaktad›r. “Küresel”
sald›rganl›k böylelikle geniﬂ kesimlerin “e¤itim hakk›”n› gasbediyor.
Okula gidemeyen milyonlarca çocu¤umuzun, milyonlarca genç k›z›m›z›n, milyonlarca engellimizin
e¤itim hakk› gasbedilmektedir.
Gasbeden emperyalizm ve iﬂbirlikçileridir. E¤itim halk›n her kesimi
için tart›ﬂmas›z ve vazgeçilmez bir
hakt›r. Devlet, herkese paras›z e¤itim hakk›n› sa¤lamak zorundad›r.
Emperyalist sald›rganl›¤›n karﬂ›s›na
bu taleple ç›kmak durumunday›z.
Paral› e¤itim hiçbir gerekçeyle meﬂrulaﬂt›r›lamaz ve mazur görülemez.
¤itim sistemine iliﬂkin her
tart›ﬂma bizi sistemin kendisine götürür ve görülür ki; asl›nda e¤itimin kapitalizmden ve
faﬂizmden kaynaklanan sorunlar›n› çözmek, kapitalizmden ve
faﬂizmden kurtulmakla özdeﬂtir.

E

¤itimde hiçbir sistem ve
hiçbir ülke, sosyalist ülkelerin ulaﬂt›¤› düzeye ulaﬂamam›ﬂt›r. Hiçbir ülkede e¤itim “para”dan sosyalist ülkelerdeki kadar ar›nd›r›lmam›ﬂt›r. Hiçbir ülke, okur yazarl›k oran›n›, okullaﬂma oran›n› sosyalist ülkeler
kadar yüksek oranlara ç›karamam›ﬂt›r. ‹statistiklerde s›k s›k
AB ülkelerini, ABD, Japonya

E

16 Eylül 2007

gibi emperyalist kapitalist ülkeleri
örnek veren burjuva bas›n ve akademisyenler, sosyalist ülkeleri ço¤unlukla görmezden gelirler. Görmezden gelirler çünkü bu örneklerin tart›ﬂmalar› sonuçta “sistem” tart›ﬂmalar›na götürmesinden korkarlar.
urjuvazi, okullar› kendisine kalifiye eleman yetiﬂtirecek ve
ayn› zamanda halka sömürüye r›za
gösterir hale getirecek bir mekanizma olarak görür. O çok övülen “burjuva kültür”ün hükmü yoktur bu
mekanizmada. Kuﬂkusuz e¤itimi sadece okullarla s›n›rl› da
görmemek laz›m. Aileden bas›n
yay›n kurumlar›na, di¤er iletiﬂim organlar›na kadar hemen
her araç, e¤itimin bir parças›
durumundad›r. Ve bu mekanizman›n hemen hemen tamam›nda ö¤retilen, empoze edilen ﬂeyler ayn›d›r. Resmi e¤itimin yan›nda ek olarak özellikle de
medya organlar› arac›l›¤›yla çok
yo¤un bir e¤itme-ﬂekillendirme-yönlendirme çabas› gösterilmektedir. Bireyci burjuva ideolojisinin ö¤retilmesinde okul
medyay›, medya okulu tamamlamaktad›r. E¤itim sistemi, sadece “müfredat›”yla de¤il, do¤rudan polis zorbal›¤›yla da ﬂekillendirmektedir gençli¤i. Tek baﬂ›na “müfredat”›n, tek baﬂ›na ideolojik, kültürel sald›r›n›n yetmeyece¤ini bilen egemenler, bunu tamamlay›c› bir parça olarak bask› ve
zoru da e¤itim sisteminin daimi
b i r p a r ç a s › haline getirmiﬂlerdir.
Özellikle 12 Eylül’den itibaren ﬂekillendirilen e¤itim sisteminde, gerek orta gerek yüksek ö¤renim düzeyinde, zor, e¤itim sisteminin bir
parças› durumuna getirilmiﬂtir ve
halen de böyle sürmektedir. Sonuç
olarak sistem zorbal›¤›yla, ideolojisi ve kültürüyle boyun e¤meyi dayatan bir e¤itim sürdürmektedir.
KP gericili¤i de bu sistemi sürdürürken, hiç kuﬂku yok ki, sisteme kendi dinci müfredat›n› yerleﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r. Dincili¤in
yayg›nlaﬂmas›nda, kurumlaﬂmas›nda “çizmeyi aﬂmad›¤› sürece” te-
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b›n› verebilecekler mi? K›zlar, “töre”nin sultas›ndan kurtulurken, kapitalizmin sultas› alt›na girmeyecek
mi?.. Hay›r, genç k›zlar›m›z ve tüm
gençlerimiz, kötülerden birini seçmek zorunda de¤ildir. Gençlerimizin bu ikisinin d›ﬂ›nda bir seçene¤i
vard›r. Bu seçenek, emperyalizmin
ve tekellerin hizmetinde olmayan,
halk için, ülke için e¤itimdir. Gerici
de¤il, ilerici, emperyalizme ba¤›ml›l›¤› meﬂrulaﬂt›ran de¤il, anti-emperyalist, faﬂist de¤il, demokratik
bir e¤itimdir. Alternatifin en
bütünlüklü hali, sosyalist bir
e¤itimdir.
ahir Çayan, “Gençlik –diEmperyalizmin,
yordu– do¤as› gere¤i at›loligarﬂinin e¤itim sistemi,
gand›r, coﬂkuludur, yüreklidir.
Her türlü ç›kar duygusundan ve
gençli¤i yine de tam teslim
artniyetten uzakt›r. Ve de toplualamamaktad›r.
mun en az bozulmuﬂ tabakas›n›
Bu sistem de, onun e¤itim
oluﬂturur. Do¤ald›r ki bu nitesistemi de, de¤iﬂmeye
likleriyle gençlik emperyalizmahkumdur. Çünkü bu sistem,
min karﬂ›s›nda, ba¤›ms›zl›ktan
yanad›r.... toplumun devrimci
e¤itimiyle, insanl›¤›,
s›n›f ve tabakalar›n› harekete
halklar› geliﬂtiren de¤il,
geçiren bir dinamit fitilidir”...
gerileten bir
Belki kimileri, günümüz gençsistemdir.
li¤inin ortaya koydu¤u tabloyla
bu al›nt›daki tespitleri yanyana
getirmekte zorlanacakt›r. Kuﬂkusuz, gençlik son derece ciddi
bir bozulma yaﬂam›ﬂt›r. Bu bozaten AKP taraf›ndan canla baﬂla
zulman›n
sonucunda yukar›da iﬂaret
yerine getirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
edilen
misyondan
da uzaklaﬂm›ﬂt›r.
Sistem, emperyalizme ve tekellere
Fakat
yine
de
buradaki
karakteristik
hizmet etme çizgisinde, gençli¤i
özellikler
sosyolojik
olarak
belli ölezerek, düzenin kal›plar›na dökerek
çülerde
geçerlili¤ini
korumaktad›rdevam ettirilmektedir.
lar. Dünyan›n dört bir yan›nda süröyle bir sistem hüküm sürerken
dürülen mücadelelere bak›n; yine
de, topluma hep birlikte “baba
en büyük fedakarl›klara, en büyük
beni okula gönder” korosunu dinlecüretlere imza atan gençlik de¤il
tiyorlar. Sistemin asli niteli¤ini tarmi? Mücadele alanlar›na bak›ld›t›ﬂmayanlar, faﬂist gerici muhtevas›¤›nda görülen yine budur. Yani emn› tart›ﬂmayanlar, tali sorunlar› öne
peryalizmin, oligarﬂinin e¤itim sisç›kar›p sistemin e¤itimini aklay›p
temi, gençli¤i yine de tam teslim
meﬂrulaﬂt›r›yorlar. Peki sonras›?
alamamaktad›r. Buna izin vermeyeBaba, o k›z›n› okula gönderse ne
ce¤iz de. Gençli¤in “halk için, ülke
olacak? E¤itimin tamamen ticarileﬂiçin e¤itim” ﬂiar›yla sürdürdü¤ü
tirildi¤i bir ülkede sonras›na ekonomücadele, bu sisteme karﬂ› mücademik olarak nas›l güç yetirecek? Dile olarak sürecek ve büyüyecektir.
yelim yetirdi; babas›n›n okula gönBu sistem de, onun e¤itim sistemi
derdi¤i o k›z, nas›l bir ahlakla, nas›l
de, de¤iﬂmeye mahkumdur. Çünkü
bir kültürle yetiﬂecek orada?.. “Babu sistem, e¤itimiyle, insanl›¤›,
ba beni okula gönder” diyenler, bohalklar› geliﬂtiren de¤il, gerileten
bir sistemdir.
zulan ahlaklar›n, yozlaﬂman›n hesakellerin de bir itiraz› ve bundan bir
rahats›zl›¤› yoktur. Tekelci burjuvazi, k a p i t a l i z m e z a r a r vermedi¤i
s ü rece, dinin, dincili¤in yayg›nlaﬂmas›na hiçbir zaman karﬂ› ç›kmam›ﬂ, tam tersine bunu sömürüsünü
kolaylaﬂt›r›c› bir unsur olarak görüp
de¤erlendirmiﬂtir. Bu anlamda
AKP’yle iﬂbirlikçi tekeller aras›nda
e¤itimin “muhtevas›” konusunda temelde bir ayr›l›k yoktur. Tekelci
burjuvazinin üniversitelerde teknoparklar kurulmas› gibi istemleri de
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OKULLAR
çökmüﬂ ve çürümüﬂ
bir e¤itim sistemiyle

AÇILIYOR
Ülkemiz genelinde ilkö¤retim 1.
s›n›fa kay›t yapt›ran yaklaﬂ›k 900
bin ö¤renci ile 750 bin anaokulu ö¤rencisi, 10 Eylül’de okula baﬂlad›.
As›l ders y›l› ise, ilkö¤retim ve ortaö¤retim kurumlar›ndaki tüm ö¤renciler için 17 Eylül'de baﬂlayacak.
ﬁatafatl› aç›l›ﬂlar yap›l›yor, koca
koca laflarla süslü demeçler veriliyor ama bunlar›n hiçbiri e¤itim sisteminin gerçeklerini gizlemeye yetmiyor.
O k u l l a r ö¤retmen aç›¤›yla, haraç uygulamalar›yla aç›l›yor... F aﬂist müfredatla aç›l›yor... Eﬂitsizlikler ve adaletsizlikler içinde aç›l›yor.

Bu tabloyla
kim övünebilir?
OECD verilerine göre ; “iilkö¤ r etim ça¤›ndaki 10 çocu¤umuz d a n b i r i ” okula gidemiyor.
“Orta ö¤reti m ça¤›ndaki 2 çocu ¤umuzdan biri” okula gitmiyor.
Yetiﬂkin 5 kad›ndan biri okuma
ve yazma bilmiyor.
“Her ﬂeyin baﬂ› e¤itim” diye diye ortaya ç›kan tablo iﬂte budur.
Bir de “Her ﬂeyin baﬂ› e¤itim”
demeselerdi ne olacakt› acaba?
Her ﬂey bir yana Türkiye'de 1
milyon çocuk okuma-yazma bilmiyor. Ç›plak gerçek bu. Onlar›n gidecek bir okulu da yok, ya da varolan
okullara gidemiyorlar. Ülkemizde
engellilerin yüzde 36’s› okur y a z a r
bile de¤il. 150 bin ö¤retmen aç›¤›!
Devam edelim; ﬁ›rnak gibi yerlerde
ö¤retmen baﬂ›na 57 ö¤renci düﬂüyor! E¤itime bütçeden ayr›lan pay,
sadece yüzde 2.8!.. E¤itim hergün
paral› ve pahal› hale getiriliyor!
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“ E¤ it im t ü ke ti leb i li r
özel bir 'mald›r!” diyen
zihniyetten baﬂka ne beklenir!
Görkemli aç›l›ﬂ ﬂovlar›n›n, tantanal› demeçlerin arkas›ndaki gerçek bu. Ve herkes bu gerçe¤i görmezden geliyor..
Sorun yuma¤› çözdükçe geliyor:
‹lk ve orta ö¤retimde, derslik aç›¤›
bir baﬂka sorun. ‹lkö¤retimde kentlerde ortalama olarak bir s›n›fta 42
ö¤renci, k›rsalda ise 23 ö¤renci ders
görüyor.
‹lkö¤retimde toplam ö¤renci say›s›n›n yüzde 54'ü hâlâ ikili ö¤retim görüyor. Yüzde 5.4'ü ise, birleﬂ tirilmiﬂ s›n›flarda ders yap›yor.
Buna karﬂ›l›k, sistemdeki bu eksikliklere karﬂ›l›k, milli gelirin e¤itim harcamalar›na ayr›lan bölümü,
sadece yüzde 4.33... Aday üyesi
olunan Avrupa Birli¤i’ne üye 25 ülkenin ortalamas› ise, yüzde 5.24.
Evet, yine soruyoruz; kim övünebilir bu tabloyla? Kim, “80 küsür
y›ll›k cumhuriyetin baﬂar›s›” diyebilir?!

1 Milyon çocu¤umuzun
okuyamamas›n›n
h e s a b › n › k i m v e re c e k ?
Evet, daha 1,5 ay önce bir seçim
sürecinden geçti Türkiye. Peki hangi partinin gündeminde 1 milyon
çocu¤umuzun okuyamamas› vard›?
Yoksa o kadar önemsiz bir konu
muydu bu? Programlara almaya
de¤mez bir ayr›nt› m›yd›?
8 y›ll›k kesintisiz e¤itimin ne büyük tart›ﬂmalar ve iddialar aras›nda
yasallaﬂt›r›ld›¤›n› hat›rlars›n›z. Güya
yasalarda “8 y›ll›k e¤itim zorunlu”.
Peki nas›l oluyor da buna ra¤-

U m ut l a r › v a r on l a r› n , be kl e nt i l e r i .. .
ﬁ i m d i l i k n e m ü f r e da t › n ge r i c i v e
faﬂist içeri¤inden haberdarlar, ne
si st em in kendi l eri ni na s› l bir ka l ›ba
sokmak is tedi¤inden...
Düzen onlar, bunlardan ilelebet
habersiz kals›n istiyor. Devrimciler,
o n l a r a b ü y ü d ü k ç e b u g e r ç e k l e ri
anlatmakla yükümlüler... Kim
a ma c› n a u la ﬂ› rs a, g el ece k o n u n
o l ac a k . . Ç ü n k ü , g e le c e ¤ i mi z , o k u l
bahçelerini dolduran o c›v›l c›v›l
çocuklardan baﬂkas› de¤il!
men 1 milyon çocu¤umuz okumuyor? Bu ülkeyi yönetenlerin buna
bir cevab› var m›?
Ülkemizdeki “okullaﬂma oran›”,
ilkö¤retimde yüzde 90.1, ortaö¤retimde ise yüzde 56.5... Gerek ilkö¤retimde, gerekse de ortaö¤renimde
oldukça d ü ﬂ ü k oranlar bunlar.
Örne¤in, AB ülkelerinde ilkö¤retimde okullaﬂma oran› ortalama
yüzde 98,9. Okullaﬂma oran›, ‹spanya'da yüzde 99.4, Japonya'da
yüzde 99.9, Güney Kore'de yüzde
99.6 düzeyinde. Küba’da, eski sosyalist ülkelerin bir ço¤unda yüzde
99.9 boyutlar›na ulaﬂm›ﬂt›...
ﬁimdilerde 12 y›l kesintisiz e¤itim tart›ﬂ›l›yor; ama 1 milyon çocu¤umuzun okula gidemiyor olmas›
tart›ﬂ›lm›yor. ‹lkokula gidip sonras›na devam edemeyen milyonlarca
çocu¤umuz tart›ﬂ›lm›yor.

K a d › n l a r, e¤itim de de
“ikinci s›n›f”
Türkiye'de okuma yazma bilen
kad›nlar›n da yüzde 50'si ilkokul
mezunu. Üniversite e¤itimi alanla-
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r›n yüzdesi ise sadece yüzde 3,7!
Ama as›l vahim olan, ülkemizdeki kad›nlar›n y ü z d e 2 0 . 1 'inin
halen okuma yazma bilmiyor oluﬂudur.
Sak›n ola ki, bunu genel olarak
k›rsal alandaki, “Do¤u”daki durum sanmay›n.
‹stanbul’un gecekondular›nda
yap›lan araﬂt›rmalar da kad›nlarda
okuma yazma bilmeme oran›n›n
çok yüksek oldu¤unu gösteriyor.
yüzde
Keza,
kad›nlar›n
20.1'inin halen okuma yazma bilmedi¤ini söyleyen bu rakam, tahmini de¤il, Baﬂbakanl›k Kad›n›n
Statüsü ve Sorunlar› Genel Müdürlü¤ü'nce tespit edilmiﬂ bir rakamd›r.
Rapora göre, ülkemizdeki kad›nlar›n yüzde 20.1'i okuma yazma
bilmezken, “yüzde 8.2'si ilkokul
terk, yüzde 49.2'si ilkokul, yüzde
8.3'ü ortaokul, yüzde 7.5'i lise,
yüzde 2.7’si lise dengi meslek okulu, yüzde 3.7'si üniversite ve yüksek okul mezunu”.
Tablonun gösterdi¤i gibi, e¤itim
sistemi, k›zlar›m›z›n, kad›nlar›m›z›n
karﬂ›s›na ekonomik, siyasal, kültürel, dini yüksek duvarlar ç›kar›yor.
Sistem onlar› sürekli d›ﬂl›yor. Ve soÖ ¤ re nc i sa y›s› toplam 23. 700. 6655
Okul Öncesi E¤itimi: 550.146
‹ l k ö ¤ r etim : 1 0.6 73 .93 5
O r t a ö ¤ r eti m: 3.258.254
G e n e l O r t a Ö ¤ re t i m :
2.075.617
Mesleki ve Te k n i k
O r t a ö ¤ r eti m: 1.182.637
Yayg›n E¤itim: 3.886.638
Y ü k s e k ö ¤ r eti m: 2.073.428
‹lk, orta ve yüksek de içinde
o l m a k ü ze r e , t o p l a m ö ¤ r e t m e n
say›s› ise 917.826
(Yu k a r › d a k i r a k a mla r, 2005-2006
Ö ¤ re t i m y › l › r a k a m l a r › d › r.)
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nuçta ortaya bu rakamlar ç›k›yor.

Paral› e¤itim, adaletsizli¤i
herkesin surat›na
çarp›yor
‹ﬂte gazetelere yans›yan bir haber: “Onca soygundan sonra bir de
e¤itimde ayr›mc›l›k yaﬂan›yor....
Zengin semtlerde bulunan okullarda çocu¤unu kaydetmek isteyen aileye çocu¤unuzu al›rsak, k›rsal bölgelerden ne fark›m›z kal›r, deyip
okul kap›lar›n› yüzlerine kapatanlar
ç›k›yor. ”
Kimi yerlerde yoksullara ayr› s›n›flar ayr›l›yor. Kimi yerlerde “ba¤›ﬂ” ödemeyenleri belli edecek ﬂekilde kart takma zorunlulu¤u getiriliyor. Kimi yerlerde para ödemeyen
ö¤rencilere ve ailelerine angarya iﬂler dayat›l›yor...
Asl›nda her ö¤retim y›l› baﬂlang›c›nda yayg›n biçimde yaﬂan›yor
bunlar. Yaﬂananlar›n ancak birkaç›
gazetelere, televizyonlara yans›yor
ve sanki tek adaletsizlik örne¤iymiﬂ
gibi günlerce o tek örnek konuﬂuluyor.
Elbette bu tür örneklerin tüm
toplum taraf›ndan bilinmesine arac›l›k etmek durumunda kalan burjuva medya, sistemin genelindeki adaletsizli¤i de öne
ç›karmak istemiyor. Bu
tür olaylar› “münferit”miﬂ gibi sunmak,
burjuva medyan›n
kendi s›n›fsal ç›kar›na da uygun olan›.
Fakat sorun münferit de¤ildir. E¤itimde, yoksullarla,
zenginler aras›ndaki ayr›m her geçen gün keskinleﬂmekte, giderek binalar›yla, e¤itimcileriyle, e¤itimin
teknik imkanlar›yla
birbirinden alabildi¤ine farkl› iki ayr›
sistem ortaya ç›kmaktad›r.
‹ﬂte size e¤itimden

bir baﬂka adaletsizlik tablosu:
Türkiye ortalamas›nda bir ö¤retmene 26 ö¤renci düﬂüyor. Fakat ülkemizde ö¤retmen baﬂ›na düﬂen ö¤renci say›s›, bölgelere göre de farkl›l›klar gösteriyor. Ö¤retmen baﬂ›na
ö¤renci say›s›n›n en fazla oldu¤u iller, tahmin edilece¤i gibi, Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'nde
yer al›yor. Ö¤retmen baﬂ›na düﬂen
ö¤renci say›s› 57 ile en yüksek ﬁ›rnak'ta. Bir ö¤retmene A¤r›'da ortalama 48, ﬁanl›urfa'da 43, Mardin'de
39 ö¤renci düﬂüyor. Bat› illerinde
bu say› 20'lere kadar iniyor. Burdur,
Bart›n ve Sinop'ta ise ö¤retmen baﬂ›na ö¤renci say›s› 17.
Bu adaletsizli¤in sorumlusu elbette “Misak-› Milli içindeki her yer
bizim için ayn›d›r” nakarat›n› y›llard›r tekrarlayan burjuva ›rkç› politikac›lard›r.
‹ﬂte bir baﬂka adaletsizlik; toplumun ezilen ve d›ﬂlanan bir baﬂka
kesimi olan engellilerin “e¤itim”
durumu da adaletsizli¤in ve bir devletin kendi insan›na de¤er vermemesinin çarp›c› kan›t› durumundad›r.
Baﬂbakanl›k Özürlüler ‹daresi
Baﬂkanl›¤›'n›n aç›klad›¤› rakamlara
göre, Türkiye'deki 8 milyon 341 bin
937 engellinin yüzde 36.3'ü okum a - y a z m a b i l m i y o r. Engelliler
aras›nda, ilkokul mezunlar›n›n oran› yüzde 41. Yüksekokula devam
edebilenlerin oran› ise sadece yüz d e 2 . 2 4.
Sonra da ikiyüzlüce ülkemizdeki
engellilerin “toplum yaﬂam›nda pek
görünmedikleri”nden yak›n›l›r. Nas›l görünsünler? E¤itim imkan› vermemek demek, ayn› zamanda onlar›n kendilerini geliﬂtirme, iﬂ bulma
imkanlar›n› da yoketmek demek.

Bütçeyi büyüteceklerine,
soygunu büyütüyorlar
ATO taraf›ndan haz›rlanan bir
rapora göre, 2006-2007 döneminde
ilkö¤retimde okuyan ö¤renci say›s›
10.8 milyona ulaﬂm›ﬂ bulunuyor.
Birçok Avrupa ülkesinin nüfusun-
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dan daha büyük bir ö¤renci nüfusu
demek bu. Her y›l yaklaﬂ›k 1.4 mil yon yeni ö¤renci okula baﬂl›yor.
Böyle bir durum karﬂ›s›nda e¤itime
sürekli yeni yat›r›mlar yap›lmas›
gerekli de¤il midir? Ama öyle olmuyor? E¤itimde büt ç e yi büyü t mek yerine, soygunu büyütmeyi
tercih ediyor sömürücü iktidar.
Ülkemizde bütçeden e¤itime ayr›lan pay, ne dünya ortalamas›na yaklaﬂ›yor, ne AB ortalamas›na, ne de
“az geliﬂmiﬂ ülkeler” ortalamas›na.
Evet, onlardan bile geri. Yukar›daki
soru tekrar geliyor önümüze: “E¤itim tüketilebilir özel bir 'mald›r!”
diyen zihniyetten baﬂka ne beklenir!
Bak›n rakamlara: “ Az geliﬂmiﬂ
ülkelerde yüzde 3.1, orta geliﬂmiﬂ
ülkelerde yüzde 4.4, geliﬂmiﬂ ülkelerde yüzde 5.6 olan kamu e¤itim
h a r c a m a l a r › n › n GSY‹H içindeki
pay›, dünya ortalamas›nda yüzde
4.4, AB ortalamas›nda ise yüzde 5.1
düzeyinde bulunuyor.
De¤iﬂik ülkelerde yüzde 3.1 ,
yüzde 4.4, yüzde 5.1... rakamlar› veriliyor. Peki ülkemiz?
Sadece yüzde 2.8 !
Gerisi boﬂ laft›r.
575 milyar 784 milyon YTL'lik
milli gelirden e¤itime ay›ra ay›ra
sadece ve sadece 16 milyar 568 milyon YTL ay›rm›ﬂlard›r. Onun da ço¤u zaten personel gideridir. E¤itime
yat›r›m yapacak bir para yok ortada.
E¤itim yat›r›mlar›na dair de, e¤itime verilen önemi(!) gösteren bir
rakam daha aktaral›m:
Bizzat Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
aç›klad›¤› rakamlara göre, Milli E¤itim Bakanl›¤› yat›r›m bütçesinin pay›
y›llar itibariyle geriledi. Söz konusu
pay, 2000 y›l›nda yüzde 28.3, 2003'te
yüzde 16.4, 2004'te yüzde 16.9,
2005'te yüzde 12.1, 2006'da yüzde
12.9 düzeyinde gerçekleﬂti. 2007 y›l›nda bu oran›n yüzde 15.95 olaca¤›
tahmin ediliyormuﬂ.
Bu rakamlar ortadayken e¤itime
verilen önemden sözeden her bakan, baﬂbakan, milli e¤itim müdürü,
alenen yalan söylüyordur. Onlar
hangi iddialarda bulunurlarsa bu-
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E¤itimci E¤itimsiz;
E¤itimci Sorun Yüklü!

E¤itim demek, bir yan›yla her
ﬂeyden önce e¤itimci demektir.
E¤itim sistemi dedi¤imiz ﬂeyin
omurgas›n› onlar oluﬂturur. Omurgada bir bozukluk ve sakatl›k varsa, o sistemin düzgün ve sa¤l›kl›
olmas› da mümkün de¤ildir.
Ö¤retmenler ise, ülkemizdeki
e¤itim sisteminin en sorunlu kesimini oluﬂturuyorlar. ‹yi ö¤retmen,
iyi e¤itim görmüﬂ ve e¤itimini süreklileﬂtirebilecek maddi imkanlara sahip ö¤retmendir.
Ama ne yaz›k ki, ö¤retmenler
bu imkanlara da sahip de¤iller. Tam
tersine, hepsi ekonomik sorunlar›n›n içinde bo¤ulmuﬂ durumdalar.
B›rak›n kendi branﬂlar›yla ilgili bilimsel geliﬂmeleri izleyebilmeyi,
b›rak›n kendilerini kurslarla geliﬂtirebilmeyi, geçim sorununu halledememekle yüzyüzedirler. Çünkü ezici ço¤unlu¤u yoksulluk s›n›r›nda
yaﬂamaktad›r. Birçok ö¤retmen ek
iﬂler yaparak geçimini sa¤l›yor. Bu
durumdaki bir ö¤retmenin kendisinden beklenen e¤itsel, sosyal,
kültürel misyonu yerine getirebilmesi nas›l mümkün olabilir?
150 bin ö¤retmen aç›¤› var; en

az
onun
kadar ö¤retmen de iﬂsiz!
185 bin iﬂsiz ö¤retmen aday›n›n bulundu¤u Türkiye'de, Milli
E¤itim Bakanl›¤› bu y›l sadece 19
bin 094 ö¤retmen atad›.
Bu çeliﬂkiyi izah edebilmek elbette oldukça güç. Bu çeliﬂki, ancak ülkemizdeki e¤itim sisteminin
ve bunun ötesinde sistemin bütününün çarp›kl›¤›yla aç›klanabilir
ancak.
E¤itim emekçilerinin kadro sorunu var; lojman sorunu var. Özlük
haklar› sorunu var. Ücretlerin yetersizli¤i bir sorun. Ama tüm bunlar›n ötesinde, bir de üzerlerindeki
siyasal bask›lar da ekonomik bask›lardan daha geri planda de¤il.
E¤itimci, bu siyasal bask›larla
düzenin itiraz etmeyen sad›k kullar›na dönüﬂtürülmeye çal›ﬂ›l›yor. Elbette kullaﬂt›r›lm›ﬂ, sindirilmiﬂ bir
ö¤retmen de, kullaﬂm›ﬂ ö¤renciler
yetiﬂtirecektir...
K›sacas›, iﬂin özü ﬂudur ki; e¤itimcisinin sorunlar›n› çözemeyen
e¤itim sistemi, hiçbir sorunu çözemez. E¤itimcisini kiﬂiliksizleﬂtiren
bir e¤itim sistemi, geliﬂkin kiﬂilikler yetiﬂtiremez.

lunsunlar, yukar›daki rakamlar onlar› tekzip edecektir.
E¤itime bütçe ay›rmayanlar, b a ¤ › ﬂ l a rl a , h a r ç l a r l a , e¤itim kurumlar›n› birer t i c a rethaneye, okul müdürlerini, üniversite yönetimlerini
birer t ü c c a r a çevirerek sistemi sürdürmeye çal›ﬂ›yorlar.
Ö¤renci ve velisi, bu sistemde
“müﬂteri”dir, veya baz› “yönetici”lerin kulland›¤› kavram› kullan›rsak “ y o l u n a c a k k a z ”d›r.
Sistemin sahipleri “yolmaya” devam edebilirler. Ama buraya kadar
aktard›¤›m›z tüm rakamlar, bu sistemin art›k çökmüﬂ ve çürümüﬂ bir

sistem oldu¤unu göstermeye yeter.
Sistem hem e¤itsel aç›dan, hem siyasal aç›dan çürümüﬂ oldu¤u için,
y›llard›r yap›lan hiçbir de¤iﬂiklik, bir
“reform” yerine bile geçmemiﬂ, tam
tersine e¤itim sisteminde yap›lmak
istenen de¤iﬂiklikler, düzen güçleri
taraf›ndan bile “e¤itimde yaz boz
tahtas› düzeni” diye alayla karﬂ›lanm›ﬂt›r. Çürümüﬂlük, yama tutmamaktad›r. Bu anlamda, AKP iktidar›n›n ve düzenin öteki sahiplerinin tek
amac›, bu çürümüﬂ sistem içinden
tekellerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya
devam edebilmektir. Onlar›n baﬂka
hiçbir kayg› ve amaçlar› yoktur.

Nas›l E¤itecek?
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Sorunlar / Çözümler
E¤itim tart›ﬂ›lmaz bir hakt›r ! Bu hakk› bugüne kadar
en yayg›n ﬂekilde karﬂ›layan
tek bir sistem olmuﬂtur: Sos yalist sistem.
Yayg›nl›¤›n›n
ötesinde,
muhtevas› aç›s›ndan da insan› insan yapan tüm de¤erleri
yücelten, i n s a n › g e l i ﬂ t i r e n
tek e¤itim sistemi de sosyalist e¤itimdir.
Kapitalizm, kendi üretim
koﬂullar›n› sa¤lamak ve feodalizmi geriletmek aç›s›ndan
ilk döneminde e¤itim hakk›n›n savunucusuyken, günümüzde art›k sistemin asgari
ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›
d›ﬂ›nda, e¤itimi bir hak olmaktan ç›kar›p, “ücret kar ﬂ›l›¤› yararlan›labilen bir
mal” durumuna getirmektedir. Bu, yaln›zca ülkemize özgü bir durum olmay›p, emperyalist ekonominin geçerli
oldu¤u her yerde ayn› e¤ilim
sözkonusudur. Halk›n paral›
e¤itime karﬂ› direniﬂinin boyutuna göre, bu süreç kimi
ülkelerde yavaﬂ, kiminde ise
h›zl› ilerlese de, hepsinde gelliﬂme bu yöndedir.
***
Buna karﬂ› direnmeliyiz.
‹ﬂçilerin özelleﬂtirmelere
karﬂ› direniﬂi gibi, köylülerin
zehirli alt›n madenlerine direnmesi gibi direnmeliyiz.
Ve hatta onlardan daha örgütlü, daha güçlü, daha iradi
direnmeliyiz.
Düzenin karﬂ›s›na taleplerimizle ç›kmal›, bu talepler
u¤runa mücadeleyi en geniﬂ
gençlik kitlesi olarak birlikte
sürdürmeye çal›ﬂmal›y›z.
Peki ne talep edece¤iz:

G E¤itim ilkö¤retimden
üniversiteye kadar ücretsiz
olmal›d›r.
G Tüm ö¤rencilere ve e¤itim emekçilerine söz, karar,
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örgütlenme hakk› tan›nmal›d›r.
G Paral› e¤itime her düzeyde derhal son verilmelidir!
G Liseler ve üniversiteler
aras›nda eﬂitsizlik yaratan
ayr›cal›kl› statüler kald›r›lmal›d›r.
G E¤itimde ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel her
anlamda f›rsat eﬂitli¤i sa¤lanmal›d›r.
G Üniversiteler ulusal bask› ve asimilasyon arac› olmaktan ç›kar›lmal›, anadilde
e¤itim hakk› tan›nmal›d›r.

E¤itim
Hakt›r!
Paral›
E¤itim
Gaspt›r!
G Okullara polis, jandarma girmemelidir. “Özel Güvenlik Birimleri” ad› alt›ndaki bask› örgütlenmeleri la¤vedilmelidir.
G Okullardaki teknik donan›m ve e¤itim-ö¤retim görevlisi yetersizli¤i çözülmelidir.
G E¤itim ve bilimsel araﬂt›rmalar halk›n ç›kar ve yararlar› esas al›narak yap›lmal›d›r.
G Üniversite giriﬂ s›navlar› kald›r›lmal›d›r.
G Yurtlarda insanca yaﬂam koﬂullar› sa¤lanmal›,
tüm yurtlar ücretsiz ve sa¤l›k
koﬂullar›na uygun olmal›d›r.
G Ö¤rencilerin beslenme
sorunlar› çözülmelidir.

G YÖK kald›r›lmal›, üniversiteler, tüm bileﬂenlerinin
kat›l›m› taraf›ndan yönetilmelidir.
G E¤itime bütçeden yeterli
pay ayr›lmal›d›r. E¤itim ve
sa¤l›k, “bütçe tasarrufu” yap›lamayacak konular›n baﬂ›nda gelir.
***
Bu talepler gerçekleﬂti¤i
ölçüde, buna paralel olarak
gerici, yoz, ﬂovenist e¤itim
programlar› iptal edilerek,
yerine halk›n ihtiyaçlar›na
cevap veren, dünya halklar›n›n ortak gelece¤ini düﬂünen
halkç›, ilerici bir e¤itim müfredat› konulacakt›r.
Meslek liseleri, üniversiteler, bu düzenlemelerle tekellerin ihtiyaçlar›na de¤il halk›n
ihtiyaçlar›na cevap veren bir
niteli¤e kavuﬂacakt›r.
Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin liseleri, üniversiteleri ne demokratiktir ne de bi l i m s e l!
Özellikle holding üniversitelerinde sergilenen ö¤rencilerin yönetime kat›l›m ﬂovlar› aldatmacad›r.
Tek bilimsellik ise, tekellerin ihtiyaçlar›na cevap veren
bir bilimselliktir. ‹nsanl›¤›n
tarihi geliﬂimi, toplumlar›n
geliﬂim yasalar›, halklar›n ihtiyaçlar›, bu “bilim”in içinde
yoktur.
Tüm bu sorunlar, e¤itimin
bir ‘mal’ olarak, bir ‘ticaret’
unsuru olarak görülmesi ve
bunun devam› olarak e¤itim
hakk›n›n gasbedilmesi sonucunda ortaya ç›kmaktad›r.
Bugün esas olan, e¤itim
gasbedilmesine
hakk›n›n
karﬂ›, güçlü bir direniﬂi örgütlemek, bu direniﬂi, s›ralad›¤›m›z demokratik taleplerle
güçlendirmektir.
Çözümün ilk ve öncelikli
ad›m› budur. Ötesi sistem sorunuyla birlikte çözülecektir.

SORUN/ÇÖZÜM
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Düzen nas›l e¤itiyor?
Düzenin “E¤itim tezgah›”nda
ne tür bir insan yarat›lmaya çal›ﬂ›l›yor?
Televizyonlarda yar›ﬂmalarda
özellikle gençler, çok temel baz›
bilgileri bilemeyince, alay konusu
oluyor. Mizahç›lar ertesi gün verilen yanl›ﬂ ve elbette cahilce cevaplar› espri konusu yap›yorlar. Günlük
iliﬂkilerde de ayn› durumlar ç›k›yor
karﬂ›m›za; bazen gülünüp geçiliyor,
bazen de k›z›l›yor gençlere.
Fakat gençlerimizin cehaletiyle
alay edenler, bir ﬂeyi gözden kaç›r›yorlar. Sorun e¤er üç beﬂ gençle s›n›rl› de¤ilse, o zaman çok daha
önemli bir sorun vard›r. Yine gözden kaç›r›lan bir di¤er nokta da ﬂudur; o gençlerin cahilli¤i “e¤itimle”
sa¤lanm›ﬂ bir cahilliktir.
O zaman alay edilmesi gerekenin, o gençler de¤il, o gençleri e¤itti¤i” halde böylesine cahil b›rakabilen
e¤itim sistemi olmas› gerekmez mi?

Sistemleri baﬂar›l›d›r!
Burada karﬂ›m›za ikinci bir soru
daha gelir? Mevcut e¤itim sistemi,
neden gençlere bu en temel bilgileri
bile ö¤retemiyor? E¤itimin müfredat›nda, kullan›lan ö¤retme tekniklerinde bir sorun mu var?
Hay›r hiçbir sorun yok.

10
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Zaten hükümetler, iﬂbirlikçi burjuvalar, sistemde bir sorun oldu¤unu düﬂünmüyorlar. Tam tersine, düzenin efendileri, mevcut e¤itim sistemi gençleri bu hale getirebildi¤i
için sistemi “baﬂar›l›” say›yor.
Çünkü sistemin amac› bu: O k u muﬂ cahiller yetiﬂtirmek!
Gerçekten de bak›yorsunuz
gençlerimize, ülkemiz tarihinin en
önemli köﬂe taﬂlar›n› bile bilmiyorlar. Bu ülkenin nas›l kuruldu¤unu,
mesela ‹ngiltere, Fransa, ‹talya emperyalizmine karﬂ› savaﬂarak kuruldu¤unu bilmiyorlar.
E¤itim sistemi, kendinden baﬂkas›n› düﬂünmeyen, ülke, halk de¤erlerini bilmeyen, bildi¤ini de bir
yana atan, tarihi de kendiyle baﬂlay›p kendisiyle bitiren bir tip yaratmaktad›r. Bu e¤itim sistemi, s›radan
insani de¤erleri bile ö¤ütüp yoketmiﬂtir. Ortal›kta çokça gördü¤ümüz
gençlerimizin yarat›c›s› bu sistemdir.
Daha somut tarif edelim bu sistemin yaratt›¤› insan›.
Bu e¤itim sistemi, ilkö¤retiminde de, lisesinde de, üniversitesinde
de d ü ﬂ ü n m e y e n , s o r g u l a m a y a n ,
e z b e rci, d uyar s›z, s› navdan s›nava koﬂan,
siyasetle ilgilenmeyen,
suya sabuna dokunmayan, ülkesinin gele ce¤iyle ilgilenmeyen,
itaatkar; yükselmek
için her yolu mubah
sayan, bana dokunmayan y›lan bin y›l
yaﬂas›n diyen bir gençlik yaratmay› hedefliyor.
Bu sistemi uygulayanlar›n görmeyi arzulad›¤› gençlik; t a r i h i ne, halk kültürüne,

geleneklerine tamamen yabanc›laﬂm›ﬂ, s›rt çevirmiﬂ bir gençliktir.
Onlar›n olunmas›n› istedi¤i
gençlik u y u ﬂ t u r u c u k u l l a n a n , b o hem tak›lan, cinselli¤e gömülen,
bunal›ml›, bencil bir gençliktir. Politikleﬂen gençlere düzenin polisi
de, savc›s› da, ö¤retim üyesi de “bu
ülkeyi, bu halk› kurtarmak size mi
kald›, hayat›n›z› yaﬂay›n” der. Onlara göre yaﬂanacak hayat da iﬂte
böyle bunal›ml›, bencilce bir hayattan baﬂkas› de¤ildir.
Onlar›n kafalar›nda projesini
yapt›klar›, gerici müfredatla ﬂekillendirmeye çal›ﬂt›klar› gençlik
ü re t m e y e n , k o n u ﬂ m a y a n , y u k a r › d a n b u y u r u l a n h e r ﬂeyi itirazs›z
ka b ul l e n e n bir gençliktir.
Asl›nda oligarﬂi, gençlik de¤il
r o b o t l a r s ü r ü s ü istiyor. Ve e¤itim
sistemiyle de iﬂte böyle bir sürü yaratmaya çal›ﬂ›yor.
Eh, bunda çok baﬂar›s›z olduklar› da söylenemez de¤il mi...
Yayg›nlaﬂt›r›lan s›nav yöntemleri, e¤itim sisteminin zihniyetini de
hiç tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak ﬂekilde ele veriyor.
Bu s›nav sistemlerinde, bir ö¤rencinin baﬂar›s›, bir yan›yla öteki
ö¤rencilerin baﬂar›s›zl›¤›na ba¤l›d›r.
Baﬂka bir deyiﬂle, di¤er ö¤renciler
ne kadar baﬂar›s›z olursa, öteki o
kadar baﬂar›l› olacakt›r.
Bu sistem içinde yetiﬂen, ﬂekillenen bir ö¤renci için, elbette baﬂkalar›n›n s›rt›na basarak yükselmek,
baﬂkalar›n› ezerek birtak›m yerlere
ulaﬂmak, son derece do¤al kabul
edilecektir.

Ama nihai bir baﬂar›
elde edemezler!
Elbette tüm bunlar› söylerken,
gençli¤in taﬂ›d›¤› olumlu ve güçlü
dinamikleri görmezden gelmemeliyiz. Unutulmas›n ki, ülkemiz ve
dünya tarihinin en büyük direniﬂlerinden biri olarak F Tiplerine karﬂ›
sürdürülen Büyük Direniﬂ’in ﬂehitleri aras›nda “12 Eylül sonras›
gençlik”ten pek çok genç vard›.
Z e h r a l a r, C a n a n l a r, günümüzün üniversitelerinden ç›k›p gelmiﬂ-
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lerdi. Demek ki durumu tüm ç›plakl›¤›yla ve tüm olumsuzluklar›yla
tespit etmek gerekir fakat umutsuz
olmak için bir neden yoktur.
Özel olarak belirtmek gerekirse,
1980 12 Eylül’ünden bu yana, 27
y›ld›r gençlik üzerinde böyle sistemli bir kuﬂatma sürdürülüyor.
Kahramanlar’›n, Cananlar’›n, Zehralar’›n buna ra¤men ç›kmas›, bu
yan›yla oligarﬂinin gençlik karﬂ›s›ndaki politikalar›n›n kadr-i mutlak
bir güç oluﬂturamad›¤›n› da gösteriyor. Bu politikalar›n gö¤üslenebilece¤ini, kuﬂatman›n parçalanabilece¤ini gösteriyor.
Tüm iktidarlar, gençli¤i bir ﬂekilde denetimleri alt›nda tutmak istemiﬂlerdir.
Özellikle gençlik kitlelerinin politikleﬂmesinin üst boyutta oldu¤u
dönemlerde, düzen partileri do¤rudan gençlik örgütlenmeleri üzerinde
yönlendirici olmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Ancak gençlik kitlesinde apolitikleﬂme yayg›nlaﬂt›kça, gençli¤in politik etkisi azald›kça, düzen partilerinin onlara verdi¤i önem de azalm›ﬂt›r.
Fakat bu düzenin gençli¤i boﬂla-

d›¤› anlam›na gelmez. Tam tersine,
apolitikleﬂtirilmiﬂ gençli¤i o durumunda tutabilmek için, statükoyu
pekiﬂtiren politikalar geliﬂtirmiﬂlerdir sürekli olarak.
Bu politikalar›n özü nedir denilirse, bunu “tek tipleﬂtirme”, “kiﬂi l i k s i z l e ﬂ t i r m e ” , “ b i re y c i l e ﬂ t i r m e ”
kavramlar› ile izah edebiliriz. Söylenenlere uyacak, okul disiplininin
d›ﬂ›na ç›kmayacak, yaﬂanan sorunlar›, haks›zl›klar›, adaletsizlikleri
görmezden geleceksin. Sesini ç›karmayacaks›n.
Liseden üniversiteye geçen bir
genç, kendini art›k büyümüﬂ ve dolay›s›yla da söz hakk› olan biri olarak görmeye baﬂlar. Ama böyle düﬂünmekle ne kadar yan›ld›¤›n› görmesi için de çok uzun süre geçmesi
gerekmez. Görür ki, YÖK sisteminde de¤il ö¤rencinin, koskoca ö¤retim üyelerinin dahi söz hakk› yoktur. Söz ve karar hakk›na sahip olan
sadece YÖK’tür.
Bu durumu mant›ks›z, anti-demokratik bulup özgür, demokratik
bir üniversite, haklar ve özgürlükler
istemeye baﬂlarsa, as›l sorun da o
zaman baﬂlar. O zaman YÖK’ü çok

Eﬁ‹T, PARASIZ, B‹L‹MSEL E⁄‹T‹M
‹STED‹KLER‹ ‹Ç‹N SALDIRIYA U⁄RADILAR
Ankara Gençlik Derne¤i üyesi
ö¤renciler, okullarda kay›tlar›n
baﬂlamas› üzerine, Hacettepe Üniversitesi’nde 4 Eylül’de stand açarak kay›t yapt›ran ö¤rencilere iﬂlemleri s›ras›nda yard›mc› olmaya
çal›ﬂm›ﬂ, bunun karﬂ›l›¤›nda vahﬂi
bir sald›r›ya maruz kalm›ﬂlard›. Asl›nda onlara yap›lan sald›r›, oligarﬂinin ve AKP’nin nas›l bir “e¤itim
sistemi” arzulad›¤›n› da gösteriyordu.
Gençlik Dernekli ö¤renciler
sald›r›y› protesto eden afiﬂleriyle
polisi teﬂhir ederken, mücadeleden
ve örgütlenmeden asla vazgeçmeyeceklerini göstererek, ç›kard›klar›
bir broﬂürle de gençli¤i derneklerinde birleﬂmeye ça¤›rd›lar.
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daha yak›ndan tan›r.
YÖK’ün ö¤renciler karﬂ›s›nda
polis, ayn› zamanda savc› ve h a k i m
oldu¤unu görür. kafas›ndaki üniversitenin yerine “k›ﬂlaya çevrilmiﬂ”
üniversite gerçe¤iyle karﬂ› karﬂ›ya
kal›r.
Evet, bir robot olmak, okumuﬂ
cahil olmak, bireycileﬂmek, yozlaﬂmak istemeyen her genç, iﬂte bu
mekanizmaya karﬂ› diﬂe diﬂ savaﬂmak zorundad›r. Dev-Genç’in, Liseli Dev-Genç’in tarihi, gençli¤in
yolunu ayd›nlatacak güçlü fenerlerdir. O tarihte bu savaﬂ›n nas›l
yürütülece¤inin, bu sistemin yaratmak istedi¤i “insan tipi”nin d›ﬂ›nda,
nas›l kiﬂilikli, halk›n›, vatan›n›
seven bir genç olunaca¤›n›n cevab›
vard›r.

Öncelikle okuluna hoﬂ geldin. Senin için...
Yaln›zca bir mekan de¤iﬂikli¤i de¤il tabii ki,
yeni bir yaﬂam da bekliyor burada seni.
... Arad›¤›n bilimsellik boyutuna gelirsek,
ezber yapman›n ne kadar bilimsel oldu¤unu
tart›ﬂmak gerekiyor. S›navlar› geçmenin
baﬂka bir yolu yok. Peki nerede kalacaks›n?
Karn›n› nas›l doyuracaks›n? Merkeze 1 saat
uzakl›ktaki okuluna nas›l gidip geleceksin?
Bunlar sadece bir baﬂlang›ç, sonras› m›?
Sonras›nda sorunlar artacak. Bu ve seni bekleyen daha onlarca sorunu nas›l çözeceksin?
Tek baﬂ›na m›? Bu sorunlar ﬂu an için seni
bekliyor, bizse her gün yaﬂ›yoruz. Ve diyoruz
ki, sorunlar›m›z ortaksa, çözümü de ortakt›r
ve ellerimizdedir.

S o ru n la r ›m ›z› ç ö z me k i çi n,
ü re ti m , p a y l a ﬂ › m v e ç ö z ü m i ç i n ,
Ankara Gençlik Derne¤i’nde
b ir l e ﬂ e li m .

E⁄‹T‹M
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Kâra E ndeksli Demokrasi
60. hükümetin program› de¤iﬂik
tepkileri beraberinde getirse de, esas›nda tekelci sermaye lehine bir
programd›. Programda de¤iﬂen birﬂey olmad›¤›n›, program›n AKP'nin
emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin
partisi oldu¤unu bir kez daha teyit
etti¤ini önceki say›m›zda ortaya
koymuﬂtuk.
60. hükümetin program› ekonomik boyutuyla incelendi¤inde, emperyalist sermayenin ülkeye geliﬂinin önündeki engellerin tümüyle
kald›r›l›p ülkemizin emperyalist tekeller için daha çekici ve avantajl›
bir yat›r›m merkezi haline getirilmesi; IMF borçlar›n›n t›k›r t›k›r
ödenmesi; yerli iﬂbirlikçi sermaye
için daha fazla kaynak aktar›m› gibi, as›l olarak emperyalist ve iﬂbirlikçi tekelci sermaye lehine düzenlemeleri taﬂ›yan bir içeri¤e sahip oldu¤unu görmekteyiz. Düﬂünülen
ekonomik ve mali düzenlemeler
halk›n açl›¤›na, yoksullu¤una, iﬂsizli¤ine çözüm bulmak bir yana açl›¤›, yoksullu¤u, iﬂsizli¤i daha da art›racak bir içeriktedir. AKP hükümeti bu durumu bile gözümüzün
içine baka baka çarp›tmaktan, göz
boyamaktan geri durmuyor. Özelleﬂtirmeleri, emperyalist tekellerin
ülkeye çekilmesini, IMF ile iliﬂkileri, ülkemizin zenginliklerinin yok
pahas›na sat›l›p peﬂkeﬂ çekilmesini,
iﬂsizli¤e çare, gayri safi milli gelirin
ve kiﬂi baﬂ›na milli gelirin art›r›lmas›, istihdam ve yat›r›ma kaynak yaratma diye pazarl›yor.
Ayn› göz boyamay›, çarp›tmay›
demokratikleﬂme, hak ve özgürlükler konusunda da görmek mümkündür.

Halk›n Açl›¤›na, Yoksullu¤una
Çözüm Bulmayanlardan
Demokrasi Beklemek
Hayalciliktir!
Demokratikleﬂme en fazla AKP
döneminde tart›ﬂ›ld›, konuﬂuldu.
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Faﬂist 301. maddenin
de¤iﬂtirilmesini bile “kâr”
için istiyorlar...
Te k e l c i b u r j u v a l a r h e p
böyle yapt›lar t a r i h l e r i
boyunca. Demokratikleﬂmeyi imaj için, gözboyamak
için isterler. K â r l a r › n › d a h a
f a z l a a r t › r a c a k s a i s t e r l e r.

Demokratikleﬂme demogojisi en
fazla bu dönemde gerçekleﬂti. Faﬂizm kurumsallaﬂt›kça, hukuksuzluk boyutland›kça demokratikleﬂmeden daha çok bahsedilmesi asl›nda sadece AKP’ye de özgü de¤ildir.
Geçmiﬂte de hep böyle oldu. Hukuksuzlu¤u boyutland›ran AKP hükümeti döneminde de demokratikleﬂildi¤i yalan› pompaland›. Umutlar, beklentiler yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›.
AKP adeta demokrasinin güvencesi
olarak sunuldu. Ve bu zeminde AKP
de demokrasi ﬂovlar› yapmaktan geri durmad›.
AB'ye girdi¤imizde demokrasi
gelecekti; AKP Türkiye'yi ad›m
ad›m AB hedefine taﬂ›yordu. Reformlar, uyum paketleri peﬂ peﬂe
geliyordu. AB eﬂittir demokrasi, demokratikleﬂmeydi. AB’ye girmek
sadece demokratikleﬂmeye de¤il
ayn› zamanda ekonomik sorunlara
da çare getirecekti. Yat›r›mlar›, istihdam olana¤› sa¤layacakt›. ‹ﬂsizlik çözülecek, üretim artacak, ticaret artacak yani refah artacakt›.
Demokrasi, demokratikleﬂme
konusunda yalan söyleyenler ekonomi konusunda da ham hayaller
yaratmaktan, göz boyamaktan geri
durmuyorlard›.
Tayyip Erdo¤an hükümet program›n› aç›klarken, sa¤l›kl› ve iﬂleyen bir piyasa ekonomisinin, güçlü
ve yerleﬂik bir demokratik temel
üzerinde inﬂa edilebilece¤ine iﬂaret
ederek, ''Temel haklar›n korunuyor
olmas›, temel özgürlüklere sayg›

duyulmas›, hukuk devletinin bütün kurallar› ve kurumlar› ile varl›¤›, sürdürülebilir bir ekonomik kalk›nman›n ana dinami¤ini oluﬂturur''
diye konuﬂuyordu.
Ekonomik hedeflere de demokratikleﬂme hedeflerine de bak›ld›¤›nda halk lehine, halk için bir düzenleme olmad›¤› emperyalist tekeller lehine bir düzenlemeyi içerdi¤i rahatl›kla görülücektir.

Onlar ‹çin Demokrasi ‹majd›r!
Onlar Demokrasiyi Daha Fazla
Kâr ‹çin ‹sterler!
Hükümet program›na bir tepki
de TÜS‹AD'dan geldi. Kamuoyuna
"TÜS‹AD hükümetin program›n›
be¤enmedi" diye yans›t›ld›. Neydi
be¤enmedi¤i TÜS‹AD'›n?
TÜS‹AD Baﬂkan› Arzuhan Yalç›nda¤ Do¤an, hükümeti ﬂeffaf olmamakla, yeni hükümetin kuruluﬂu
ve program›nda "kendi beklentile r i n i k a r ﬂ › l a m a d › ¤ › " noktas›nda
eleﬂtiriyordu. TÜS‹AD ekonomik
ve demokratik reformlardan sözediyordu.
TÜS‹AD'›n aç›klamalar› do¤ru
de¤erlendirilmedi¤inde yanl›ﬂ sonuçlara var›lacakt›r. Sanki hükümet
halk lehine bir program ortaya koymuﬂ, TÜS‹AD programdan hiç
memnun kalmam›ﬂ, sanki bu AKP,
tekellerin partisi de¤ilmiﬂ gibi bir
yan›lg› yarat›lmak istenmektedir.
Daha geçti¤imiz günlerde aç›kland›:

"Sabanc›lar'›n 6 ayl›k kâr›n›n
yüzde 93 artt›¤› ve 616 milyon YTL
oldu¤u", bunun yan›nda ülkemizde
"açl›k s›n›r›n›n 628 YTL oldu¤u, 26
milyon insan›m›z›n açl›k s›n›r› alt›nda oldu¤u"...
Bunlar AKP hükümeti döneminde oldu. Ve tekeller kârlar›n› katbekat art›r›rken, tarihlerinde görülmemiﬂ kâr oranlar›na ulaﬂ›rken, halk
açl›¤a, sefalete, yoksullu¤a, uçuruma gidiyor... Yine de memnun de¤il
tekeller. Daha fazla kâr, kârl›l›k diyorlar, güvence alt›na al›ns›n diyor-
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lar. S›k›nt›lar› bundan. Be¤enmemezlikleri bundan. Dün de bugün
de AKP'yi tercih eden kendileridir.
TÜS‹AD, hükümeti ekonomik
reformlar› cesurca yerine getirmeye
ça¤›r›rken demokrasiden, demokratikleﬂme söylemlerini kullanmaktan
da geri durmuyor. TÜS‹AD da
AB'yi istiyor ya! Ülkemizde demokratikleﬂmenin, demokrasi paketlerinin baﬂ savunucusu TÜS‹AD
de¤il mi, elbette demokratikleﬂmeden sözedecek.
Ama nas›l? Ne için?
Bu sorulara verilecek cevap TÜS‹AD'› do¤ru de¤erlendirmektir.
Nas›l bir demokrasi istendi¤inin,
bunun nas›l sa¤lanaca¤›n›n da ifadesidir.
Gerçekler ço¤u zaman bizim
söylemlerimizin ötesinde kendisini
d›ﬂa vurur. Derviﬂin fikri neyse zikri de odur misali, TÜS‹AD'›n derdinin ne oldu¤u aç›klamalar›ndan çok
net görülmektedir. Halk› aldatmak,
kendilerini oldu¤undan farkl› göstermek için ço¤u kez göz boyamak,
demogoji yapmak durumunda kal›rlar ve yaparlar. Ancak bazen de gerçek yüzlerini gizlemeyi unuturlar.
Takke düﬂer kel görünür. TÜS‹AD'›n hükümet program›na iliﬂkin
de¤erlendirme ve aç›klamalar›nda
yaﬂanan bu olmuﬂtur.
TÜS‹AD Baﬂkan› Arzuhan Yalç›nda¤ Do¤an Türkiye'nin ihracat›n›n yar›dan fazlas›n› Avrupa Birli¤i'ne (AB) yapt›¤›n›, en büyük sermaye ve yat›r›m deste¤ini de Avrupa'dan ald›¤›n› belirterek, ''Bu nedenle AB ile iliﬂkilerimizi yar›n, bugünden daha fazla canl› tutmak zorunday›z. Avrupa ekonomisi ile belirli bir entegrasyon içinde olan
Türkiye'nin önü aç›kt›r'' diye konuﬂuyor.
AB ile iliﬂkilerin ivedilikle canland›r›lmas›n› istiyor AKP'den. Ve
ekliyor TÜS‹AD Baﬂkan›: "Kas›m
ay›nda yay›nlanacak Avrupa Komisyonu Türkiye ‹lerleme Raporu’nu etkilemek aç›s›ndan, acilen,
TCK 301. maddede ifade özgürlü¤ü
lehine bir de¤iﬂiklik yap›lmal›"...

Say›: 122

Olan tekeller için demokras i d i r. H ak ve ö zgü rlük ler
d e ¤ i l s ö m ü r ü c ü l e r içi n s › n›rs›z sömürü özgürlü¤üd ü r. E m p e r y a l i s t l e r, TÜS‹AD ve A K P b u n o k t a d a
a y n › d ü ﬂ ü n m e k t e d i r l e r.
Bu kadar› yeterli san›r›z.
301. maddede de¤iﬂikli¤i, demokrasi için de¤il, Avrupa ekonomisiyle entegrasyona halel gelmemesi için öneriyor.
AB, kârlar›n›n, kârl›l›klar›n›n
güvencesi. Kârlar›n›n katlanaca¤›n›,
daha fazla güvenceye kavuﬂaca¤›n›
düﬂündükleri için can at›yorlar
AB'ye girmeye. Bunu da AB'nin demokratikleﬂmeyi beraberinde getirece¤i demagojisiyle süslüyorlar.

Demokratikleﬂme Yalan›
Böyle Aç›¤a Ç›k›yor!..
Kâr Varsa Demokrasi Var,
Yoksa...
AB'nin demokratikleﬂmeyi getirece¤i ne kadar yalansa TÜ‹SAD'›n,
AKP'nin demokratikleﬂme diye bir
derdinin oldu¤u da o kadar yaland›r.
Onlar›n gündeminde dün de bugün de demokratikleﬂme diye bir
sorun yoktur, olmam›ﬂt›r. Onlar
kendi aç›klamalar›nda itiraf ettikleri
gibi demokrasiyi, demokratikleﬂmeyi imaj için, gözboyamak için isterler. Kârlar›n› daha fazla art›racaksa isterler.
Denilebilir ki , istesinler, olsun
da böyle olsun. Onlar kârlar› için istesinler, biz hak ve özgürlükler için
isteyelim, yasal düzenlemeler yap›ls›n önemli olan bu de¤il mi?
H a y › r, böyle de¤ildir. Demokratikleﬂmeyi ne için istiyorsan senin
için anlam› da onunla s›n›rl›d›r. Uy-

gulamas› da o kadard›r. Kâra endeksli bir demokrasi istiyorsan, kâr
oldu¤u sürece vard›r yoksa yoktur.
Ka¤›t üzerinde bir demokratikleﬂmedir.
Uyum paketlerinin peﬂ peﬂe
aç›kland›¤› demokratikleﬂiyoruz,
reform de¤il devrim denilen günler
çok uzakta de¤ildir, daha dün yaﬂanm›ﬂt›r bunlar. Ve çok de¤il bu
söylemlerin hemen ard›ndan uygulamalar›n ka¤›t üzerinde kald›¤›,
uygulamaya geçmedi¤i en önemli
sorunun bu oldu¤u da aç›klan›yordu.
Peki neden ka¤›t üzerinde kalm›ﬂt›? Hükümeti istiyordu, TÜS‹AD’› istiyordu, medyas› istiyordu
da halk istemedi¤i için mi bu uygulamalar, reformlar ka¤›t üzerinde
kal›yordu?
TÜS‹AD’›n da hükümetin de
AB’nin de Türkiye’nin demokratikleﬂmesi diye bir dertleri olmad›¤›
için ka¤›t üzerinde kalm›ﬂt›r. AB emperyalistleri, yerli iﬂbirlikçi tekelci
sermaye ve onun hükümeti demokratikleﬂmeyi faﬂizmi perdelemek onu
maskelemek için istediler. Onlar›n
halk için istedi¤i, sözünü etti¤i demokrasi böyle bir demokrasiydi.
ﬁu çok aç›kt›r ki tekellerin azg›nca kâr ettikleri bir tablo açl›k,
yoksulluk, sefalet tablosudur. Vahﬂi
b i r s ö m ü r ü tablosudur. Böyle bir
tabloda halk için demokrasinin, demokratikleﬂmenin k›r›nt›s› yoktur,
olamaz. Olan tekeller için demokrasidir. Olan hak ve özgürlükler de¤il
sömürücüler için s ›n ›rs ›z s ömürü
ö z g ü r l ü ¤ ü d ü r.
Emperyalistler, TÜS‹AD ve
AKP bu noktada ayn› düﬂünmektedirler.
Demokrasileri kendi ç›karlar›yla
s›n›rl›d›r. Kendi ç›karlar›na uygun
de¤ilse halk›n seçti¤i bir yönetimi
rahatl›kla bask›c›, diktatörce diye
de¤erlendirip demokratik olmad›¤›n› söylerler. Kendi ç›karlar›n› temsil
ediyorsa en bask›c›, faﬂist diktatörler onlar için demokratik, hukuka
uygun bir yönetimdir. Egemenlerin
demokrasisi halk için de¤il kendileri içindir.

TÜS‹AD
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AKP’N‹N POL‹S‹ ÇALIﬁIYOR!
POL‹SE SÜPER YETK‹N‹N SONUÇLARI...
si duydu¤unu söyleyen M.O. bir polisin kendisine gelip ‘arkadaﬂ›n öldü’
dedi¤ini anlatt›. 22 A¤ustos günü Adli T›p taraf›ndan haz›rlanan raporda
Okey’in ölüm gerekçesi 'ateﬂli silah
mermi çekirde¤i yaralanmas›na ba¤l›
kot k›r›¤› ve iç organ delinmesinden
geliﬂen iç kanama' olarak aç›kland›.
Yani Okey, Beyo¤lu Emniyeti’ne
ba¤l› polisler taraf›ndan silahla vurularak katledilmiﬂti. AKP iktidar›n›n
polisi demokratikleﬂme, iﬂkenceye
s›f›r tolerans söylemleri aras›nda gerçek yüzünü aç›¤a vurmaya devam
ediyor...

Polis Kamera Kay›tlar›n›
Savc›l›ktan Gizledi!
Nijeryal› Festus Okey
Beyo¤lu Emniyeti’nde
K atledildi
Nijeryal› Festus Okey 20 A¤ustos
günü gözalt›na al›narak götürüldü¤ü
Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü’nde
katledildi. Tarlabaﬂ›’nda polis taraf›ndan “ﬂüpheli” oldu¤u gerekçesiyle
gözalt›na al›nan Okey, Beyo¤lu Emniyeti’ne götürüldü. Ve Okey’in öldürülmesiyle sonuçlanan geliﬂmeler
böyle baﬂlad›. Olay›n bir görgü tan›¤›
vard›. Okey’in arkadaﬂ›. Okey’le birlikte gözalt›na al›nan arkadaﬂ› Burundili M.O.'nun, olay›n ard›ndan kendisini ziyaret eden Nijerya Konsoloslu¤u yetkilileri ve Nijeryal› Mülteciler
Toplulu¤u'nun lideri ‹gwe Ehi'nle Yabanc›lar ﬁubesi'nde yapt›¤› görüﬂmede Okey’le birlikte 20 A¤ustos akﬂam›nda Tarlabaﬂ›’ndan Taksim ‹lkyard›m Hastanesi’ne do¤ru yürüdüklerini ve yolda bir arac›n durarak içinden
ç›kan sivil polislerin kendilerini
uyuﬂturucu madde bulundurduklar›
gerekçesiyle gözalt›na ald›klar›n› belirtti. Gözalt›na al›n›p Beyo¤lu Asayiﬂ ﬁube Müdürlü¤ü'ne götürüldüklerini belirten M.O. arkadaﬂ› Okey’in
5. kata ç›kar›ld›¤›n› kendisinin ise birinci katta bekletildi¤ini anlatt›. Bir
süre sonra ç›¤l›klar ve bir el silah se-
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23 A¤ustos günü Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan konuyla
ilgili baﬂlat›lan soruﬂturmada Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü’nde olay
an›nda yap›lan kamera kay›tlar›n›n
istenmesine polis “kameralar kay›tta de¤ildi” cevab›n› verdi. Ancak 12
Eylül günü ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan gönderilen iki müfettiﬂe, daha önce ‘yok’ denilen kamera kay›tlar› verildi. Kamera kayd› tutmamak da ayr› bir suçtu çünkü. Bu arada F. Okey’i katlettikleri görüntülerin oldu¤u bölümlerin kay›tlar›n›
silmekle meﬂguldüler anlaﬂ›lan ki,
müfettiﬂlere verilen görüntülerde
olay an›n›n yer almad›¤› yaln›zca
Festus’un emniyete getirilmesi ve
yaral› halde ç›kar›lmas› görüntülerinin yer ald›¤› aç›kland›.
Olay›n ard›ndan emniyet müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan aç›klamada
Festus Okey’in polisin silah›na sald›rd›¤› bunun üzerine kazayla vuruldu¤u söylendi. Okey’in ‘neden
polisin silah›na sald›rd›¤›’ sorusuna
da polisin yalan› haz›rd›: Festus
Okey, BM’ye mültecilik baﬂvurusunda bulunmuﬂtu. Baﬂvurunun olmas› için “herhangi bir polis soruﬂturmas› geçirmemek” kayd› vard›.
Festus soruﬂturmaya tabi olmamak
için kaçmaya çal›ﬂm›ﬂt›. Bu yalana

dayanarak ‹stanbul Valisi Muammer Güler de bas›na yapt›¤› aç›klamalarda polisi savunarak olay›n kazayla gerçekleﬂti¤ini iddia etti. Oysa görgü tan›klar›n›n anlat›mlar›nda
Okey ve arkadaﬂ›n›n gözalt›na al›n›rken arabaya bindirilirken dahi
polisler taraf›ndan dövüldü¤ü söyleniyor. Olayla ilgili kamera görüntüleri daha önce yok denilip sonra
ortaya ç›kar›ld›¤›nda görüntülerin
bir k›sm› yok oluyor.

AKP ‹ktidar› ‹ﬂkence
Politikas›n›n Uygulay›c›s›d›r
Bu ülkenin yeni Adalet Bakan›
Mehmet Ali ﬁahin ise konuyla ilgili
bas›na yapt›¤› aç›klamalarda “Bu
insan, gözalt›nda nas›l ölür? Hangi
nedenle ölmüﬂtür? Bu ortaya ç›kar›lmal›” diyor. ﬁahin de iyi biliyor ki
bu ülkede yüzlerce insan gözalt›nda
iﬂkenceyle katledilmiﬂtir. ‹ﬂkencede
katledilen DEV-GENÇ’li Birtan Altunbaﬂ’›n davas› halen sürmektedir.
Daha birkaç gün önce ‹kitelli’de bir
genç polisin dur ihtar›na uymad›¤›
gerekçesiyle sokak ortas›nda katledilmiﬂtir, üç gün önce ‹zmir’de müvekkilleriyle görüﬂmek için karakola giden Av. Mustafa Rollas polis taraf›ndan tekme tokat dövülmüﬂ, gözalt›na al›nm›ﬂt›r. 16 Temmuz’da
bas›n›n gözü önünde Ankara’n›n ortas›nda HÖC’lüler vahﬂi iﬂkencelerle gözalt›na al›nm›ﬂt›r, 1 May›s’ta
Taksim’de olmak isteyen emekçilere ‹stanbul’da sokak ortas›nda iﬂkence yap›lm›ﬂt›r. Bu ve buna benzer daha onlarca iﬂkence olay› yak›n
süreçlerde, AKP iktidar› sürecinde
yaﬂanm›ﬂt›r. Tüm gizleme çabalar›na karﬂ›n devrimcilerin y›llard›r dile
getirdi¤i gibi iﬂkencenin bir devlet
politikas› oldu¤u gerçe¤i tekrar tekrar kan›tlan›yor. Yaﬂanan bütün bu
iﬂkence olaylar›ndan ve ölümlerden,
polise s›n›rs›z katletme ve iﬂkence
yetkisi tan›yan bunun için yasalar
ç›karan AKP iktidar› sorumludur.
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KARAKOLDA AVUKATA
DAYAK

POL‹S‹N ATEﬁ E TME
ÖZGÜRLÜ⁄Ü

‹zmir'de
Avukat
Mustafa Rollas, 9 Eylül
günü gözalt›ndaki müvekkilleri ile görüﬂmek
üzere gitti¤i Fuar Asayiﬂ Ekipler Amirli¤i'nde kelepçelenerek
tekme tokat gözalt›na
al›nd›.
9 Eylül günü ‹zmir Enternasyonal Fuar›'nda pankart açmak isteyen ö¤renciler gözalt›na al›nm›ﬂ Avukat Mustafa
Rollas da müvekkilleriyle görüﬂmek için karakola gitmiﬂti.
Fuar Asayiﬂ Ekipler Amirli¤i'ne giderek müvekkilleriyle
görüﬂmek isteyen Av. Mustafa Rollas polis taraf›ndan
dövülerek gözalt›na al›nmm›ﬂt›. Bu olay 11 Eylül günü
‹HD ‹zmir ﬁubesi'nde Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
(ÇHD) ve ‹HD üyeleri taraf›ndan bir bas›n aç›klamas›yla
protesto edildi. Toplant›da yap›lan konuﬂmalarda Rollas'a
yap›lanlar›n hukuksuz uygulamalar oldu¤u ve suç teﬂkil
ettit¤i belirtilirken, Mustafa Rollas, sorunun 14 Haziran
2007 tarihinde ç›kar›lan Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nda polise tan›nan geniﬂ zor kullanma yetkilerinden
kaynakland›¤›n› belirtti.
Rollas kendisine dayak atan Fuar Asayiﬂ Ekipler Amiri Ayhan Gökdeniz ve di¤er resmi ve sivil polisler hakk›nda suç duyurusunda bulunaca¤›n› da belirtti.
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i (ÇHD) ‹zmir ﬁubesi Baﬂkan› Aysun Koç da, son 2 ayda Türkiye'de buna benzer 4
vaka daha yaﬂand›¤›n› belirterek, “Yaﬂananlarla birlikte,
'Sivil Anayasa' yapaca¤› iddias›ndaki AKP hükümetinin
gerçek zihniyeti ortaya ç›kt›” dedi. Aysun Koç ÇHD olarak
olay hakk›nda suç duyurusunda bulunacaklar›n› belirtti.

‹stanbul
‹kitelli’de
ö¤le saatlerinde polis
bir genci
sokak ortas›nda vurdu. 9 Eylül
günü saat 12.00 s›ralar›nda ‹kitelli 7. Sokak’ta
Selçuk isimli bir genç, görgü tan›klar›n›n
anlat›mlar›na göre polisin yak›n mesafeden
açt›¤› ateﬂ sonucu yaraland› yaral› gencin ambulans yerine polis otosuna bindirilirken gencin
nereye götürüldü¤ü hakk›nda ise bilgi edinilemedi.
Olaydan hemen sonra biraraya gelen HÖC,
Birleﬂik ‹ﬂçi Derne¤i, ESP, Mücadele Birli¤i
üyeleri olay yerine alk›ﬂlar ve sloganlarla bir
yürüyüﬂ yapt›lar.
Olay yerinde kurumlar ad›na aç›klamay› yapan Yüksel Bulut, TMY ve Polis Vazife ve Selahiyatlar› Kanunu’nda yap›lan de¤iﬂiklik ile yetkisi artan polislerin keyfi uygulamalar›n›n
artt›¤›n› belirtti. Nijeryal› Festus Okey’in karakolda öldürülmesini ve bir ay içerisinde Esenler’de bir, Esenyurt’ta ise alt› kiﬂinin karakolda
coplu tecavüz ve iﬂkenceye maruz kald›¤›n› da
belirten Bulut, “Polis yine yakalamak yerine
vurmay› tercih etti. Bugün yaﬂanan olay polis terörünün son örne¤iydi” dedi.
Eylem boyunca s›k s›k “‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek” sloganlar› at›ld›.

lar” derlerdi. Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an
ise külliyen inkar
ediyor iﬂkenceleri.
Ediyor ama raporlar,
belgeler ortada iﬂte.
‹HD ve Mazlum-Der taraf›ndan
Baﬂbakan’›n “iﬂkence yok” iddias›
üzerine yap›lan aç›klamada, sadece
bu y›l›n ilk alt› ay›nda 451 iﬂkence
vakas› yaﬂand›¤› belirtildi.
‹ﬂkence var diyenlerin kan›t› da
var, ama "iﬂkence yoktur” diyenler
bu belgeler, bilgiler karﬂ›s›nda suskun.
‹HD ve Mazlum-Der yöneticilerinin verdikleri baz› örnekler ﬂöyle:

'Alt› a yda “ S›f›r” de¤il;
451 iﬂkence vakas›'
Tayyip Erdo¤an iktidara geldi¤inden bu yana tutturmuﬂ bir “iﬂkenceye s›f›r tolerans”...
Fakat iﬂkenceciler oral› de¤il.
Meclis kürsüsünden “ Benim ülkemde iﬂkence falan yoktur" diyeba¤›r›yor baﬂbakan ama iﬂkenceciler icraatlar›yla onu tekzip ediyor.
Eski baﬂbakanlar hiç olmazsa tamamen reddetmez, baz› iﬂkence vakalar›na kabul edip “münferit olay-

Say›: 122

- 22 Temmuz seçimlerinden önce Meclis'e yürümek isteyen Haklar
ve Özgürlükler Cephesi üyeleri, dövülerek gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nan 159 kiﬂiden 87'si, tutuklanarak Sincan L2 Cezaevi'ne konuldu.
Tutuklulardan ‹brahim Çuhadar,
Mehmet Yaﬂar, Erdinç Ero¤lu, U¤ur
Eyilik, Deniz Kutlu, ‹brahim Ak›n,
Musa Kurt, avukatlar› arac›l›¤›yla
cezaevinde iﬂkence gördüklerini
aç›klad›.
- Beyo¤lu ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü'nde 20 A¤ustos'ta gözalt›na
al›nan Nijeryal› Festus Okey, polis
kurﬂunuyla can verdi.

POL‹S
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‹stanbul Adliyesi’nde ‹ﬂkence!

Edirne F Tipi'nde yatan tutsaklardan Enver Yan›k, 29 A¤ustos'ta
bir davas› nedeniyle ‹stanbul
ACM'de savc›l›¤a götürülüyor.
Yan›k, savc›l›¤a götürüldü¤ünde
orada bulunan avukat› Oya Aslan'la
görüﬂme talebinde bulunuyor. Savc›n›n izniyle, savc›n›n kap›s›n›n
önünde avukat ve müvekkili görüﬂmeye baﬂl›yorlar. Ancak jandarma
sürekli rahats›z ediyor. Savc› dahi
bu koﬂullarda soruﬂturma yapamayaca¤›n› söylüyor. Ancak müdahale
ve tacizler sürüyor. Enver Yan›k'›n

savunma hakk›n›n engellenmemesi
yolundaki talebine karﬂ›l›k, itip
kakmaya baﬂl›yorlar. Bunun üzerine
Yan›k, "Savunma Hakk›m›z Engellenemez" ﬂeklinde slogan at›yor.
Tutsak Enver Yan›k, att›¤› o slogandan sonras›n› hat›rlam›yor.
Gözlerini açt›¤›nda adliyenin en
alt›ndaki bir odada, masan›n üzerine uzat›lm›ﬂ ve iki koluna iki ayr›
serum tak›l› halde buluyor kendini.
Ne kadar bayg›n kald›¤›n› bilmiyor.
Birkaç doktor, sa¤l›k eleman› görüyor çevrede. O s›rada Yan›k'›n kendine gelmesi üzerine sa¤l›kç›lar serumu ç›kar›p gidiyorlar. Avukat›
kendisine sesleniyor ancak Yan›k
cevap veremiyor.

TAYAD R a p o r u :
H a k ‹ h l a l l e r i ve
Tecrit S ü r ü y o r !
Hapishanelerdeki hak ihlallerini takip
eden ve belgeleyen TAYAD, haz›rlad›¤›
A¤ustos ay›na iliﬂkin yeni raporda, Adalet
Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› 45/1 say›l› genelgenin hâlâ uygulanmad›¤›n› aç›klad›. Raporda, yedi y›l süren ölüm orucu direniﬂi sonucunda Bakanl›¤›n 22 Ocak 2007 tarihinde
yay›nlad›¤› genelgenin ancak birkaç hapishanede uyguland›¤›, birçok hapishanede ise
hayata geçirilmedi¤i ifade ediliyor.
Edirne, Tekirda¤, Bolu, Kand›ra, K›r›klar
ve Sincan hapishanelerinde genelgenin uygulamas› konusundaki son durum hakk›nda
bilgiler içeren, uygulamalardan çeﬂitli örneklerin aktar›ld›¤› raporda tutsaklar›n haftal›k
sohbet haklar›n›n, 10 saatin ve günlük 2 saatin alt›na çekilmeye çal›ﬂ›ld›¤› belirtiliyor.
Raporun sonuç bölümünde “Genelgenin
aç›k hükmü karﬂ›s›nda, uygulay›c›lar yönünden ‘görevi suiistimal suçu’ oluﬂturacak bu
tutum derhal terk edilmeli, bugüne kadar ileri sürüldü¤ü örneklerde adli ve idari soruﬂturma yürütülmelidir” diyen TAYAD, tecrite
karﬂ› mücadeleyi, tecrit kalkana kadar sürdüreceklerini ifade etti.
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TECR‹T

Sonras›nda Yan›k, ringe bindirilip Edirne F Tipi'ne geri götürülüyor. Ancak F Tipinde de doktor olmad›¤› için, ne vücudundaki hasarlar tespit edilebiliyor, ne bir tedavi
yap›labiliyor. Enver Yan›k, zaten
ciddi rahats›zl›klar› olan bir tutsakt›. Bu iﬂkenceler sonucunda rahats›zl›klar› daha da art›yor.
Ancak tüm bunlar›n ötesinde,
daha da vahim olan›, böyle bir olay›n “adalet da¤›tmakla” yükümlü
bir adliye binas›nda yaﬂanmas›d›r.
Bir tek savc›n›n, hakimin yan›baﬂlar›ndaki iﬂkenceye müdahil olmamas›d›r. Bu, yarg›n›n bitmiﬂli¤inin ve
zulüm düzenine tabi olmuﬂlu¤unun
göstergesidir.

Mafyac›lar›n Saltanat› da Sürüyor!
Baﬂta F Tipleri olmak
üzere bilindi¤i gibi, hapishanelerin ço¤unda art›k “Yüksek Güvenlik” sistemi geçerli. Öyle diyor Adalet Bakanl›¤› yetkilileri. Fakat “yüksek
güvenlik” sadece devrimci,
yurtsever tutsaklara, onlar›n
aileleri ve avukatlar›na karﬂ›
uygulan›yor anlaﬂ›lan.
Mafyac›lar›n hücrelerinde
hâlâ cep telefonlar›, esrarlar
ç›k›yor. Trabzon E Tipi Hapishanesi’nde yaﬂanan son olay
ise, mafyac›lar›n hâlâ “silahl›”
olduklar›n› da gösterdi. Silahl› olduklar› gibi, hapishanenin
içinde de cirit at›yorlar.
Karadeniz sahilyolunun
yap›lmas›na karﬂ› mücadele

B i r Tu t u k l u
Kendini Ya k t ›
Va n F T i p i H a pi s ha ne si’nde bir tutuklu bask›lar›
protesto etmek amac› ile 6
Eylül günü kendini yakt›.

etti¤i gerekçesiyle öldürülen
Avukat Cihan Eren'in katil
zanl›s› Serhat Karadeniz,
baﬂka bir mafyac› olan Hakan
Çillio¤lu'na karﬂ› tabancayla
suikast giriﬂiminde bulundu.
Bas›na yans›d›¤› kadar›yla 6 Eylül’de meydana gelen
olayda, Serhat Karadeniz,
Çek-Vizör marka tabancas›yla Çillio¤lu'nun kald›¤› D-16
ko¤uﬂuna kadar gitti, ko¤uﬂ
kap›s›n›n kapal› oldu¤unu
görünce kilide 3 el ateﬂ ederek içeri girmeye çal›ﬂt›..
Sonras›nda jandarman›n
gaz bombas› kullanarak müdahale etti¤i, bu müdahalede
de 20 hükümlünün gazdan etkilendi¤i belirtiliyor.
Tutsak ailelerinden Adil
Kotay, yapt›¤› aç›klamada,
tutsaklardan Hasan Kaçan’›n
F Tiplerindeki bask›lar› protesto etmek için bedenini ateﬂe verdi¤ini, Kaçan’›n sa¤l›k
durumu hakk›nda ayr›nt›l›
bilgi ö¤renemediklerini aç›klad›.
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H ü c relerde 7 Y›l
“‹ﬂte yine doru¤unday›z hayat›n”
Hücreler kendi kal›b›na dökmek
istiyor insan›... Hücreler; sahipleri
ad›na, ruhsuzlu¤uyla, tekdüzeli¤iyle, t›pk› kendisi gibi olmas›n› istiyor
insan›n. Düﬂünmeyecek, sormayacak, sorgulamayacak, paylaﬂmayacak, sevmeyecek, kin duymayacak
insanlar istiyor. En önemlisi de hücrelerin düzenine isyan etmeyecek
insan istiyor.
7 y›l oldu hücrelere konulal›.
Bizi ve halk›m›z› kendi kal›b›na dökebildi mi hücreler? De¤il 7 y›l, 77
y›l da geçse onlar›n istedi¤i kal›ba
girmeyece¤iz... Çünkü biz o kal›ba,
o kal›p bize uymaz...ki, sonuna,
sonsuza, sonuncumuza kadar deyip
y›km›ﬂ›z kendi kal›plar›m›z› da...
‹nand›¤›m›z ve elbet kuraca¤›m›z
düzene varmak için irademiz s›n›r
tan›m›yor çünkü... “Ölümü yenmiﬂ
insan iradesinden daha güçlü bir
silah yoktur” sözü rehberimizdir.
Bu sözün gücünün, tahtlar›n›, düzenlerini yerle bir edece¤ini bilenler, bu yüzden hücreleri yapt›lar; bizi kendi düzenlerinin kal›b›nda “›slah” etmek için...
Oysa bizi hücrelere atmak için
geldiklerinde, daha o gün y›kt›k
hücrelerini de, kal›plar›n› da...
Umudumuzu, inanc›m›z›, devrimci irademizi yenmeye ordular
düzüp, üzerimize geldiler. “Hayat
kurtarma” deyip, düzenlerinin nas›l
bir hayat› bahﬂetti¤ini de zulümleriyle sergilediler ama ilk ateﬂimizde
yenildiler. Binlerce mermi, binlerce
gaz, zulmün her ﬂeyinden binlercesi

üzerimize ya¤arken; bir çakma¤›,
bir kibriti silah yapan irade bir k›v›lc›m›, bir alevi sar›verdi bedenine...
Ölümü yenmiﬂ insan iradesi ateﬂten
bir toptu iﬂte... Çanakkale’den Çank›r›’ya, Bart›n’dan Buca’ya, ‹stanbul’dan Ceyhan’a özgür tutsak iradesiydi alevlerle dile gelen, anlat›lan. Yanan tendi, bedendi ama büyük bir umut, büyük bir inanç, irade
yükseliyordu o büyük insanl›¤›n ufkunda... Zulmün gazlar›, kimyasallar›, kurﬂunlar› eriyordu her parlayan alevde. Ve her parlayan alevle
insanl›k yeni doruklar›na ulaﬂ›yordu... Düzenin biçti¤i kal›plar› y›km›ﬂt›k çoktan ve devrimin yeni doruklar› çiziliyordu o gün... “Bir can›m var, feda olsun halk›ma” diyordu en önde yürüyen alevler içinden
ve sesi, alevleri dalga dalga, yal›m
yal›m yay›ld› Anadolu’ya...
‹syanlar beﬂi¤i Egemiz’de kad›n
ve erkek efeler evvelinde yakm›ﬂt›
zeybek ateﬂlerini... Temmuz 2000’de
Bergama’da duvarlar y›k›l›rken Apo;
“Da¤lara Erhan olmaya gidecektik,
gidemedik ama Berdan olaca¤›z” diyordu y›k›nt› halindeki hapishanede,
hep beraber yakt›¤›m›z Haydar ateﬂinin baﬂ›nda... Kad›n yoldaﬂlar›m›zla
ayn› havaland›rmada, ayn› ateﬂin baﬂ›nda olmay› isterdik, ki onlar da isterdi, ama onlar Uﬂak’ta, biz Buca’dayd›k.
“Olsun” diyorlard› Yasemin’le
Berrin, “Olsun bir Buca’da, bir burada, ‹diller’in yolunda, da¤lar›n
kuca¤›nda, ilkler de yarat›r›z”....

D‹RENEREK Ö LÜMSÜZLEﬁEN
B‹R YAﬁAM: H AM‹DE Ö ZTÜRK
19 Aral›k 2000'de, 6 kad›n
tutsa¤›n diri diri yak›ld›¤› Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde olan,
19 Aral›k Katliam›’n›n ard›ndan
5. Ölüm Orucu Ekipleri'nde
ölüm orucuna baﬂlayarak ﬂehit
düﬂen Hamide Öztürk, 10 Eylül
günü Hatay Harbiye Beldesi’nde

Say›: 122

Hep beraber kavilleﬂmiﬂtik, söz
vermiﬂtik, Erhanlar’a,
Berdanlar’a,
‹diller’e,
“ard›n›zday›z” demiﬂtik... 19 Aral›k’ta kuﬂat›l›rken umut, doruklara
ç›kma, ç›k›p da ﬂahan olma vaktidir
gayri demiﬂtik...
Buca’da, yand› söndü bir kibrit...
“Tüh” dedi Apo; “tutuﬂmad› kazak”...A ma tutuﬂmuﬂtu yüre¤i feda
ateﬂiyle...
Bir dal kibrit de Uﬂak’ta yand›,
söndü yand›... Yürekteki feda ateﬂleri sard› Yasemin’le Berrin’i.... Yürüdük meﬂalelerle doruklara...
Yeni bir düzeni, yeni bir insan› yaratman›n kavgas›nda, yeni doruklara
varman›n kararl›l›¤›yla yürüdük.
Ege’den de yeni doruklara ç›kt›k...
Yasemin’le sahiplenmenin ve
sorumlulu¤un; Berrin’le cüretin ve
coﬂkunun; Apo’yla yi¤itli¤in; Gürsel’le mütevazili¤in; Gökhan’la
emekçili¤in doruklar›na, Günay’la
insan›n enginliklerine, deryalara yürüdük... Sergül’le tüm emekçiler ve
hepimiz ad›na, hepimizin ortak hayali olan Taksim’i zaptettik.
Biliyoruz ki, o büyük günde Taksim’de ya omuz omuza halayda ya
da omuzbaﬂlar›nda olaca¤›z. Ama
hepimiz orada olaca¤›z... Yeni bir
hayat›, yeni insanlarla kuraca¤›z.
Bunu müjdeliyoruz yedi y›ld›r 122
kahramanla. Dilimizde Eyüp’ün
sözleri;
“‹ﬂ te yine d oru¤u nday›z h aya t›n”; yürüyoruz yeni doruklara... O
güne...
K › r › k l a r 1 No ’ l u F T ipi
Ö z g ü r Tu t s a k l a r ›

mezar› baﬂ›nda an›ld›.
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez / TAYAD’l›
Aileler” pankart› açan arkadaﬂlar› flama ve Hamide’nin resimlerini taﬂ›d›lar. Mezar› karanfillerle süslendi. Anmada Hamide’nin mücadele hayat›n› anlatan bir
yaz› ve Selami Kurnaz’›n ﬂehit düﬂmeden önce yazd›¤›
“A¤lamay›n” ﬂiiri okunurken “Haydi Ten Ruh Acabha”
adl› Arapça türkü söylendi. Anmadan sonra
Hamide’nin devrim ﬂehitleri olan abisi Ahmet Öztürk
ile yengesi Yazgülü Güder Öztürk’ün mezarlar›na da
karanfiller b›rak›ld›.

HÜCRELER
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TEK‹RDA⁄ F T‹P‹’NDE
‹ﬁKENCE SÜRÜYOR…
Esenyurt'ta geçen ay 'gösteri
yapma haz›rl›¤›nda olduklar›' gerekçesiyle gözalt›na al›narak iﬂkenceye maruz kald›ktan sonra tutuklanan Necip Sipal, Nihat Karçin,
Yusuf Salim, Yusuf Kaplan ve M.
Fuat Erol’un yak›nlar›, Tutuklu Aileleri Derne¤i (TUAD) ‹stanbul
ﬁubesi'nde bas›n aç›klamas› yaparak yak›nlar›na hapishanede de iﬂkence yap›ld›¤›n› dile getirdiler.
TUAD Yöneticisi Abdullah Geldi,
taraf›ndan yap›lan aç›klamada "Te-

kirda¤ 2 No'lu F Tipi Cezaevi
yönetimi taraf›ndan insanl›k d›ﬂ›
muamelelere tabi tutuldular. Yaﬂanan bu insanl›k d›ﬂ› muamele
cezaevinde bulunan di¤er tutuklu ve hükümlüler taraf›ndan protesto edilmiﬂ, Tekirda¤ Savc›l›¤›'na
dilekçe gönderilmiﬂtir. Cezaevi yönetimi dilekçe sahibi tutuklu ve hükümlülere çeﬂitli bahanelerle sald›r›lar düzenliyor. Yaﬂanan sald›r›da
baz› tutuklular çeﬂitli yerlerinden
yaralanm›ﬂt›r. Bu sald›r›lar›n tekrarlanmayaca¤›n›n garantisi yoktur. Cezaevi yönetiminin bu keyfi
tutumu yeni sald›r›lar›n habercisidir" sözlerine yer verildi.

ma Derne¤i (ASFA) taraf›ndan 10
Eylül'de organize
edilen ve sayg› duruﬂuyla baﬂlayan anmayla an›ld›.

HALKIN SANAT ÇI SI
YILMAZ GÜNEY ANILDI!
Fransa'da sürgünde yaﬂarken 9 Eylül 1984'te yaﬂam›n› yitiren halk sanatç›s› Y›lmaz Güney, ölümünün 23. y›ldönümünde Paris'te mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Sineman›n ‘Bir Güzel Çirkin
Kral’› olarak dünyaca tan›nan devrimci sanatç› Y›lmaz Güney, Fransa Demokratik Haklar Federasyonu(FDHF), Türkiyeli Göçmen ‹ﬂçiler Kültür Derne¤i (ACTIT),
Fransa Türkiyeli ‹ﬂçiler Federasyonu(FTIF), ‹ﬂçilerin Birli¤i Halklar›n Kardeﬂli¤i Platformu(BIRKAR) ve Fransa Anadolu Dayan›ﬂ-

12 EYLÜL
FAﬁ‹ST CUNTASI
P R O T E S TO E D ‹ L D ‹
12 Eylül Faﬂist Cuntas› pek çok
ilde gösterilerle, aç›klamalarla pro-testo edildi.
HHB, TAYAD, Temel Haklar
Federasyonu, Esenyurt ve Ad›ya-man Temel Haklar, Ankara ve An-talya HÖC Temsilcilikleri taraf›n-dan yap›lan yaz›l› aç›klamalarda 12
Eylül’ün hayat›n her alan›nda sür--
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Yaklaﬂ›k yüz kiﬂinin kat›ld›¤›
anmada Güney’in mezar› baﬂ›na
çelenkler b›rak›ld›.
Devrimci sanatç› Y›lmaz Güney; Adana’n›n Denizli Narl›ca
Mahallesi’nde bir süre önce aç›lan
Seyhan Sosyal, Kültür ve Sanat
Derne¤i’nde yap›lan bir etkinlikle
de an›ld›. Ölümünün y›ldönümünde Y›lmaz Güney’in Yol filminin
gösterimi yap›l›rken etkinli¤e kat›lanlara Y›lmaz Güney'in kiﬂili¤i,
devrimci yaﬂam› ve sanatç›l›¤› anlat›ld›.
dü¤ü vurguland›.
Adana HÖC Temsilcili¤i 12 Ey-lül günü ‹nönü Park›’nda yapt›¤› ba-s›n aç›klamas›yla faﬂist cuntay› pro-testo ederken Elaz›¤ HÖC Temsilci-li¤i ise yapt›¤› etkinlikte 12 Ey-lül’de katledilen ﬂehitleri and›.
Aralar›nda DTP, DHP, EHP ve
ESP’nin bulundu¤u DKÖ’ler Tak-sim Tramvay Dura¤›’nda bas›n
aç›klamas› yaparak; Darbe Karﬂ›t›
Platform da TBMM önünde yapt›¤›
aç›klama ile, 9 Eylül’de de Abdi
‹pekçi Park›’nda bir miting düzenle-yerek 12 Eylül’ü protesto ettiler.

ACI KAY B I M I Z
Ümraniye 1 May›s Mahallesi’nde
yaﬂayan Hüseyin Günda¤ 11 Eylül
2007 tarihinde yaﬂam›n› yitirdi. 20
yaﬂ›nda, Maraﬂ Elbistanl› olan Hü-seyin 4 y›l kadar önce ‹stanbul’a ça-l›ﬂmaya gelmiﬂti. Do¤algaz tesisat-ç›s› olarak çal›ﬂan Hüseyin 8 Eylül
günü çal›ﬂt›¤› inﬂaatta kafas›na dü-ﬂen tesisat malzemesi nedeniyle
a¤›r yaraland›. 3 gün yo¤un bak›m-da kalan Hüseyin’i ailesi ve arka-daﬂlar› bir an bile yaln›z b›rakmad›.
Neﬂeli ve s›cak yap›s›yla arkadaﬂ-lar› taraf›ndan sevilen Hüseyin’in
cenazesi 12 Eylül günü memleketi
olan Maraﬂ Elbistan’a gönderilecek.
Bir HÖC’lü olan Hüseyin’i say-g›yla an›yor, ailesi ve arkadaﬂlar›na
baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
ANADOLU TEMEL HAKLAR
VE ÖZGÜRLÜKLER DERNE⁄‹

BURSA'DA
G E L E N E K S E L 2.
M‹S‹ ﬁENL‹⁄‹
YAPILDI...
Bu sene ikincisi düzenlenen gele-neksel Misi ﬁenli¤i, 9 Eylül Pazar
günü gerçekleﬂtirildi. Tarihi ve do¤al
güzelli¤e sahip olan Misi Köyü'nü ta-n›tma amac›yla yap›lan ﬂenlikte köy
halk› biraraya gelerek e¤lendi. Halk
kendi ﬂenli¤ini düzenledi. Bursa Te-mel Haklar'›n da aralar›nda bulundu-¤u devrimci demokrat yap›lar›n
stand açt›¤› ﬂenlik gün boyu sürdü.
De¤erlere sahip ç›k›lmas› gerekti¤i-nin vurguland›¤› ﬂenlikte Bursa Te-mel Haklar stand› halk›n ilgisiyle
karﬂ›land›.
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ADALETS‹ZL‹K ORTASINDA YEN‹
2007-2008 adli y›l›, 6 Eylül
günü Yarg›tay’da düzenlenen
törenle baﬂlad›. Cumhurbaﬂkan›’ndan meclis baﬂkan›na, Baﬂbakan’dan bakanlara, ana muhalefet liderine, Genelkurmay
temsilcilerine kadar tüm devlet
ordayd›... Törene gösterilen bu
üst düzey ilgiyi “adalete”, “hukuka” verilen önemin bir göstergesi sayabilseydik keﬂke.
Ama öyle de¤ildi. Zaten törende, baﬂta Yarg›tay Baﬂkan› olmak üzere, pek kimse hukuktan,
adaletten sözetmedi.
Törenin baﬂ konuﬂmac›s› olan
Yarg›tay Baﬂkan›’n›n gündeminde
hukuk, adalet, hukukçular›n sorunlar›, hukuk sisteminin aksakl›klar›
de¤il, “ t e r ö r ” vard›. Konuﬂan sanki
Yarg›tay Baﬂkan› de¤il, “Terörle
Mücadele Yüksek Kurulu Baﬂkan›”yd›. Yarg›tay Baﬂkan› Osman
Arslan, konuﬂmas›n› böyle ﬂekillendirmesinin eleﬂtirilece¤ini biliyor
olmal› ki, niye böyle bir konuﬂma
yapt›¤›n› “Ya rg›tay’›n, yurt genelinde adaleti tesis etmek yan› s›ra en
önemli ve vazgeçilmez sorumlulu¤u, üniter yap› ve bölünmez bütünlü¤ü korumakt›r” diyordu.

Yurt genelinde adaleti tesis etmiﬂ, s›ra üniter yap›y› korumaya
gelmiﬂ anlaﬂ›lan. Yarg›tay Baﬂkan›,
kimbilir hangi menfaat ve koltuk
beklentileriyle olacak ki, AKP’ye
yönelik de hiçbir eleﬂtiride bulunmad› konuﬂmas›nda.
Halbuki ﬂu tabloya bak›n:
1997’de Yarg›tay’da bir daireye
düﬂen dava say›s› 12 bin imiﬂ.
1999’da, 2001’de dava say›s› yine
12 bin civar›nda.
Ama ondan sonra,
-ki AKP iktidar›na denk geliyor2002’de 28 bin.
2006’da 52 bin...
2007’de ise, henüz y›l tamam-

Av u k a t l a r Adli Y›l›, Adalet Talebiyle Açt›
ÇHD’li avukatlar adli aç›l›ﬂ y›ldönümü nedeni ile 6 Eylül günü saat
12.30’da Beﬂiktaﬂ ACM Mahkemesi
önünde bir bas›n aç›klamas› yapt›lar.
ÇHD’li Av. Zeycan Balc› ﬁimﬂek taraf›ndan okunan aç›klamada “Yasalar çetelerin sorunlar›na cevap veren
de¤il, halk›n taleplerine sorunlar›na
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cevap veren yasalar olmal›d›r, yasalar yap›lmal›d›r” denildi. ÇHD’li
avukatlar›n düzenledi¤i bir baﬂka etkinlik ise 8 Eylül günü Ada Kitabevi’nin toplant› salonunda yap›lan panel oldu. Saat 14.00’de baﬂlayan panelde yarg› ba¤›ms›zl›¤›, yarg›ya
kim niçin müdahale ediyor, yarg›n›n
sorunlar› konular› tart›ﬂ›ld›.
Yönetmen S›rr› Süreyya Önder, Araﬂt›rmac› Yazar Ertu¤rul
Mavio¤lu, ÇHD Genel Sekreteri Selçuk Koza¤açl›, Prof. Dr.
Taha Parla ve Eski DGM Savc›s› Mete Göktürk’ün konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› panelde
anayasa tart›ﬂmalar›na de¤inildi ve yarg›n›n ba¤›ms›z olmad›¤› örneklerle anlat›ld›.

ADL‹ Y IL
lanm›ﬂ olmas›na karﬂ›n, dava
say›s› 94 bini aﬂt›...
Bir; suç, suçlular durmaks›z›n art›yor ve hukukçunun gündeminde de¤il bu.
‹ki; bir Yarg›tay, bu kadar
çok davaya bakamaz, dolay›s›yla adaletin tecellisini sa¤layamaz, ama bu da yok hukuk aristokrasisinin gündeminde. Peki
ne var? “Terör” var.
Yarg›n›n, hukukun bu kadar
sorunlar› dururken, Yarg›tay Baﬂkan›,
konuﬂmas›n›n merkezine “teröre karﬂ› mücadele”yi oturtmuﬂ, bölücü, gerici teröre veryans›n ediyor.. Ve bak›n üzerindeki hukukçu cüppesiyle
ne diyor: “Türk milletinin sabr›n›n
s›n›r› oldu¤u unutulmamal›d›r”...
ﬁimdi bu Yarg›tay’›n önüne bir
linç davas› gelse ne olacak? Bu kafa yap›s›ndaki bir hukuk mekanizmas›, “hassasiyetlerine dokunuldu¤u için sabr› taﬂan” ﬂovenist güruha
karﬂ› adaleti uygulayabilecek mi?..
Uygulayamayaca¤› ve bugüne
kadar da uygulamad›klar› aç›k.
O aç›l›ﬂ törenlerinde “Yarg› ba ¤›ms›z de¤ildir" diyen yarg›çlar
ç›kt›; o törenlerde "yarg›n›n yerini
mafya alm›ﬂt›r" itiraflar› yap›ld›.
Bir hukukçu ç›kt›, üzerindeki cüppeyle, karﬂ›s›nda ülkeyi yönetenlerin neredeyse tamam› varken, “yarg› vic da nla cüz da n aras ›na s ›k›ﬂ m›ﬂt›r” dedi.
Bütün bu sözler, devlet, hükümet yetkililerinin önünde söylendi.
Ama kimse oral› olmad›. Kimse, ne
mafyan›n yarg›n›n yerine geçmesini, ne adaletin art›k “cüzdanlarla”
al›n›p sat›l›r olmas›n›, ne de yarg›ç
ba¤›ms›zl›¤›n›n olmamas›n› sorun
yapmad›. Çünkü asl›nda, hukuk onlar›n umurlar›nda de¤ildi. Çünkü
adaletin tecellisini sa¤lamak gibi bir
amaç ve politikalar› yoktu. ‹ﬂte bunun için, adli y›l aç›l›ﬂ› da göstermelik, bürokratik bir törenden öte
bir ﬂey de¤ildir bu düzende. Adaletleri, de, adli y›llar› da onlar›n olsun.
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Avukat Behiç Aﬂc› Adli Y›l Aç›l›ﬂ›n› De¤erlendirdi:

Halk ‹çin Çal›ﬂan, Halk ‹ çin ‹ ﬂleyen
B i r Adalet Sistem i Kurulmal›d›r
Yürüyüﬂ: Adli y›l›n aç›l›ﬂ› vesilesiyle Yarg›tay
Baﬂkan› Osman
Aslan’›n yapt›¤›
konuﬂmay› nas›l
de¤erlendirdiniz?
Behiç Aﬂc›: ‹ki
aç›dan de¤erlendirmek mümkün.
Birincisi Yarg›tay’›n iktidar içi
savaﬂlarda ald›¤›
yeri göstermesi ve ikincisi Yarg›tay’›n haklar ve özgürlükler mücadelesine bak›ﬂ› ve dolay›s›yla da tarafl› olup olmad›¤› konusunda yerini net olarak göstermesi. Ço¤u kez
ilk derece mahkemeleri adaletsizli¤in tecelli etti¤i yerler olarak, beklenen adaletin gerçekleﬂmedi¤i ya
da sadece paras› olanlar, güçlü ekonomik-siyasal ba¤lant›lar› olanlar
aç›s›ndan gerçekleﬂen yerler olarak
görülmesine ra¤men, Yarg›tay’›n
her türlü adaletsizli¤i çözebilecek
bir makam oldu¤u görüﬂü hakimdir.
Asl›nda yarg› sistemi mant›k olarak
da bir bütündür ve bu sistemin için-

Ülkemizdeki m evcut
sistemin b ütünü a ç›s›ndan d e¤erlendirilirse a daletin sa¤lan›p sa¤lanamayaca¤› “... kimin için adalet ...” sorusunun cevab›na b a¤l›d›r.
de Yarg›tay en üst yerde durmaktad›r. Dolay›s›yla da yarg›lama aﬂamas›nda ilk derece mahkemeleri ile
Yarg›tay aras›nda mant›k farkl›l›¤›
olmamaktad›r. Her iki mahkemede
de kimi ve neyi koruduklar›n›n bilincinde olarak kararlar›n› vermektedirler. Yarg›tay Baﬂkan›’n›n da
gösterdi¤i gibi Yarg›tay da tarafs›z
de¤ildir. Yarg›tay Baﬂkan› konuﬂmas›n›n bir yerinde “... Yarg›tay’›n
temel görevi cumhuriyeti korumakt›r...” demiﬂtir. Bu sözler bilinçli
olarak söylenmiﬂtir. E¤er Yarg›tay
kendisinde cumhuriyeti koruma sorumlulu¤unu görüyorsa nas›l tarafs›z olacakt›r? Cumhuriyeti koruyacak olan organ ve kurumlar zaten

Av u k a t l a r d a n C M K ’ y a
Yeni Düzenleme Talebi
‹stanbul Barosu CMK Avukatlar›, adli y›l aç›l›ﬂ› vesilesiyle 6 A¤ustos günü Sultanahmet Adliyesi’nde
bir bas›n aç›klamas› yaparak adaletin sorunlar›n› dile getirdiler.
Saat 11.30’da biraraya gelen avukatlar, “CMK müdafili¤i ve vekilli¤i
sisteminin yeniden düzenlenmesini”
talep ettiler. Aç›klamay› okuyan Nejat Kazan “CMK müdafili¤i ve vekili sistemini, san›k ve müﬂteki haklar›n› gözetir biçimde, avukatlar›n
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emeklerini karﬂ›layacak ücret
esas al›narak yeniden düzenlenmelidir” dedi.

Yaz›l› Aç›klamalar...

Adli y›l aç›l›ﬂ› nedeniyle
ÇHD ve HHB yaz›l› aç›klamalar
yapt›lar. ÇHD ‹stanbul ﬁubesi 5 Eylül günü yapt›¤› aç›klamada yeni adli y›la iliﬂkin ÇHD’nin talep ve önerilerini s›ralad›. HHB aç›klamas›nda
da “Sorunlar›n çözümü için çaba
sarf etmek yerine sorunlar›n bizzat
sorumlusu olanlar›n görkemli salonlardaki serzeniﬂleri gerçekleri yans›tmamaktad›r. Hamasi tüm nutuklara son verilmeli halk›n adalet talebi
karﬂ›lanmal›d›r” denildi

vard›r. Yarg›tay niçin bu konuda
kendisine sorumluluk almaktad›r?
Örne¤in bugün her ﬂey Cumhuriyete karﬂ› kalk›ﬂma olarak kabul edilirken Yarg›tay bu konularda verilen
cezalar›n temyiz incelemesini nas›l
yapacakt›r? Tarafs›z olabilecek midir? Ya da art›k Yarg›tay’›n tarafs›z
oldu¤una bizleri inand›rabilirler
mi?
Y: Ülkemizde mevcut sistemle
adalet sa¤lanabilir mi?
B. A.: Ülkemizdeki mevcut sistemin bütünü aç›s›ndan de¤erlendirilirse adaletin sa¤lan›p sa¤lanamayaca¤› “kimin için adalet” sorusunun cevab›na ba¤l›d›r. Elbette ülkemizde iﬂleyen bir adalet sistemi vard›r. Ve bu adalet sistemi baz›lar›n›n
adalet iste¤ini karﬂ›lamaktad›r. Ama
iﬂçiler, memurlar, gençlik, ö¤renciler, gecekondulular, köylüler adalet
özlemlerini ne kadar karﬂ›layabilmektedir? Evi y›k›lan gecekondu
sahibi adalet özlemini giderebilmekte midir? Kuﬂkusuz karﬂ›layamamaktad›r. Halk için çal›ﬂan, halk
için iﬂleyen bir adalet sistemi kurulmal›d›r. Halk›n ald›¤› kararlarla
oluﬂturulan ve iﬂleyen bir adalet sistemi kurulmal›d›r. Halk›n mutlak
denetimi alt›nda olan bir adalet sistemi kurulmal›d›r.
Y: As›l sorun ne? Sorun dava
çoklu¤u adliye binalar›n›n yetersizli¤i veya benzeri bir sorun mu?
Yoksa bunlar›n ötesinde mi?
B. A.: Adalet sistemi çok küçük
bir az›nl›¤›n istemlerini karﬂ›larken
geniﬂ halk kesimlerinin istekleri yan›ts›z kald›¤› için büyük bir hoﬂnutsuzluk vard›r. Bu hoﬂnutsuzlu¤u
azaltmak, yok etmek için çeﬂitli düzenlemeler yap›lmaktad›r. Ama
adaletten gerçekleﬂmesi beklenen
hedefler, adaletin amaçlar›, ç›karlar›n› korudu¤u kesimler esasl› ve
köklü olarak de¤iﬂmeden adalet ihtiyac›m›z›n
gerçekleﬂmeyece¤i
aç›kt›r. Çözümü burada aramak gerekir.
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Sendikac› Ejder Erbulan Adli Y›l Aç›l›ﬂ›n› De¤erlendirdi:

“Bu Adaletsizli¤in ‹çinde Yarg› Çal›ﬂanlar›n›n Düﬂünülmesi ‹mkans›z”
Yürüyüﬂ: Yarg›tay Baﬂkan› Osman Aslan’›n aç›klamalar›n› nas›l de¤erlendirdiniz?
Yarg› çal›ﬂanlar›
onun gündeminde
yoktu san›r›z?
Ejder Erbulan
(BES ‹stanbul 1
No’lu Baﬂkan›):
Her sene adli y›l›n
aç›l›ﬂ›nda Yarg›tay
Baﬂkan› genelde ülkemizdeki hukuk sistemi üzerine birtak›m de¤erlendirmelerde bulunur. Ve bu de¤erlendirmeler de “ Türkiye’nin bir hukuk devleti oldu¤u yarg›n›n ba¤›ms›z oldu¤u” vs... ﬂeklindedir. Yani
Yarg›tay aç›l›ﬂlar›nda bunlar›n söylenmesi bir tarz halini alm›ﬂ. Bunun
hayat bulup bulmad›¤› noktas›ndan
bakt›¤›m›zda asl›nda örneklerden
çok net görülüyor. Bunda en somutu ﬁemdinli davas› san›r›m. Katillerin nas›l yarg› yolundan uzaklaﬂt›r›ld›¤› vs... Sadece ﬁemdinli de¤il
geçmiﬂte de Susurluk vard›... Yani
Büro
Emekçileri Sendikas› yeni
yarg› y›l›n›n aç›lmas› nedeniyle Yarg›da
Adalet talebiyle Adalet Bakanl›¤› ek binas› önünde bas›n aç›klamas› yapt›.
6 Eylül günü Adalet Bakanl›¤› ek
binas› önünde toplanarak insanca bir
yaﬂam, onurlu bir gelecek istediklerini
söylediler. Eylem boyunca s›k s›k dövizlerinde de yaz›l› olan “IMF’ye De¤il
E¤itime Bütçe”, “Onurlu Memur Hesap Soruyor”, “Zafer Direnen Emekçinin Olacak” sloganlar›n› att›lar. Bas›n
aç›klamas›n› BES Genel Baﬂkan› Mustafa Ç›nar yapt›. Ç›nar yetkililerin, “Ülkenin yönetiminde ikinci kez iktidar

“Adalet Yoksa
Bar›ﬂ d a Yok”
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buradan da yola ç›karsak asl›nda bu
söylemlerin demagojiden ibaret oldu¤u ortada.
Yarg› alan›nda da büyük bir adaletsizlik hakim. Örne¤in çok somut
olarak geçen y›l yarg› çal›ﬂanlar›n›n
ek ücretlerinde bir art›ﬂ sözkonusu
olmuﬂtu. Bu art›ﬂ yaln›zca hakim ve
savc›lara uyguland›. Bu ücret adaletsizli¤i de yarg›n›n kendi içindeki
adaletsizli¤i gözler önüne seriyor.
Bu anlam›yla bu adaletsizli¤in içinde yarg› çal›ﬂanlar›n›n düﬂünülüyor
olmas› zaten imkans›z gibi görünüyor.
Y: Yeni adli y›l aç›l›ﬂ›nda adliye
çal›ﬂanlar›n›n talepleri nelerdir ?
E.E.: Adli y›l aç›l›ﬂ› oldu¤u için
biliyorsunuz her sene 6 Eylül’de yap›lan aç›l›ﬂta BES’te örgütlü oldu¤u
adliyelerin sorunlar› ve çal›ﬂanlar›n
taleplerini dile getirmek için eylem
gerçekleﬂtiriyor. Biraz önce bahsetti¤im o ek ücretlerdeki adaletsizlik,
onun d›ﬂ›nda adliye çal›ﬂanlar›n›n
çok zor koﬂullarda hizmet üretmesi
olan AKP, baﬂta yoksul halk kesimleri
olmak üzere, emekçilere yönelik uygulad›¤› ekonomik politikalar›n do¤rulu¤undan söz ederek, hukuk zemininde
baﬂka bir hukuksuzlu¤u meﬂrulaﬂt›rma
aray›ﬂ›nda olacakt›r” diye konuﬂtu.
Yarg›n›n ve yarg› çal›ﬂanlar›n›n sorunlar›n›n, y›l›n bir gününde çözülecek sorunlar olmad›¤›n› hükümet ve
Adalet Bakan›’n›n görmesi gerekti¤ini
söyleyen Ç›nar, Adalet Bakanl›¤›’nda
yetkili olan sendikalar›n
taraf olarak kabul edilip,
toplu sözleﬂmeye oturmas› konusundaki Adalet Bakanl›¤›’n› görev ve
sorumlulu¤unu yerine
getirmeye ça¤›rd›.

Adalet
mekanizmas›
sistemin ﬂekline göre iﬂliyor.
Yani egemenler ﬂ u a n d a n e
istiyorsa adalet mekanizmas› da o yönde terazisini
dengede tutmaya çal›ﬂ›yor.
Bu durumda do¤al olarak
ad al et k av ram› h av ad a ka l›y o r.
ve birçok haktan faydalanmamas›,
keza sadece ekonomik de¤il sosyal
özlük haklar›n›n da s›n›rl› oldu¤u,
çok zor koﬂullarda uzun süreli bir
çal›ﬂma sistemleri var. Esnek çal›ﬂma daha bugünden adliyelerde uygulan›yor. ‹ﬂ yükü gerekçesiyle adliyelere personel al›nmamas›, personel yetersizli¤i ve var olan personele çok iﬂ yüklenmesi; en büyük
sorunlardan biri bu. Bir bütün olarak adliye çal›ﬂanlar› sorunlar yuma¤› olarak geçimini sürdürmeye
çal›ﬂ›yor. Böylesi bir durumda zaten
çal›ﬂan›n› normalde düﬂünmeyen
bir adalet mekanizmas› ya da kurumu, böylesi bir pozisyonda çal›ﬂan›n›n nas›l bir hayat sürdü¤ü neler yaﬂad›¤› konusunda herhangi bir giriﬂimi yok olamaz da.
Y: Sizce adalet mekanizmas› nas›l iﬂliyor?
E.E.: Adalet mekanizmas› sistemin ﬂekline göre iﬂliyor. Yani egemenler ﬂu anda ne istiyorsa adalet
mekanizmas› da o yönde terazisini
dengede tutmaya çal›ﬂ›yor. Bu durumda do¤al olarak adalet kavram›
havada kal›yor. Ve yaﬂanan süreçte
ülkemizde adaletin iﬂlemedi¤ini görebiliyoruz.
Y: Eklemek istedi¤iniz farkl› bir
ﬂey var m›?
E.E.: Görünen bu tabloda yarg›n›n ba¤›ms›z olmad›¤›n› söylüyoruz, halk kitlelerine demokratik,
adil ve hukuki bir yaklaﬂ›m›n olmad›¤›n› söylüyoruz. Bu
koﬂulda ülkemizde yo¤un bir karﬂ› ç›k›ﬂ olmal› ve tepkiler yo¤un
bir ﬂekilde biraraya gelinerek getirilmeli. Temennimiz budur.

ADALET
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Gazi’den yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele etti¤i için
tutuklanan bir devrimci anlat›yor:

‘Yozlaﬂma varsa ona karﬂ› mücadele de var’
Önceki say›m›zda yozlaﬂmaya karﬂ›
mücadele etmeleri nedeniyle tutuklanan devrimcilerle yap›lm›ﬂ röportajlar› yay›nlam›ﬂt›k. Bu hafta yine ‹stanbul Gazi’den ayn› nedenle, yani yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele nedeniyle tutuklanan bir devrimcinin kendi semtlerinde yozlaﬂman›n nas›l geliﬂtirildi¤ine dair izlenimlerini aktaran bir
baﬂka yaz›yla konuya devam ediyoruz.
Sözkonusu yaz›, Tekirda¤ 2 No’lu F
Tipi Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklar taraf›ndan yay›nlanan U m u t De rgisi ’nin A¤ustos 2007 tarihli say›s›nda yay›nland›.
Onlarca devrimci, bugün bu nedenle
F Tipi hapishanelerde yat›yor. Polisin
iste¤ini yerine getiren yarg›, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleden baﬂka “suçu” olmayan insanlar›n hapishanede
tutulmas› sürecini uzatt›kça uzat›yor.
Ama iﬂte en baﬂta yozlaﬂmaya karﬂ›
barikat olduklar› kendi semtlerinin
insanlar› sahip ç›k›yor onlara.
Dergimizin bu say›s›nda haberini
okuyaca¤›n›z Geleneksel Armutlu
Güz ﬁenli¤i’nde bu sahiplenmenin
örneklerine tan›k olundu.
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele, devam
edecek, devam etmeli, çünkü Gazili
devrimcinin de dedi¤i gibi, bunun
baﬂka çaresi yok.

Eskiden gecekonduda otururduk. Halk›m›z yoksul, yollar›m›z
çamurdu, otobüslerimiz yoktu, ama
mutluyduk. Evet, yanl›ﬂ okumad›n›z, herkes bir ﬂekilde mutluydu,
çünkü paylaﬂ›m vard›, insanl›k vard›, arkadaﬂl›k, dostluk vard›, uyuﬂturucu, fuhuﬂ, çeteleﬂme, bunlar çok
uzak geliyordu. H›rs›zl›k m›? Bir
insan h›rs›zl›k yap›nca soka¤a ç›kamazd›, ay›plan›rd›. Bir de büyüklerimizin, devrimcilerin onurlu mücadelesi vard›.
Bu birlik beraberlik zamanla sistemi rahats›z etmeye baﬂlad›. ‹lk
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baﬂta katliamla denediler ﬂanslar›n›.
Bunu beceremediler. Karﬂ›lar›nda
çok daha güçlü bir halk buldular.
Her gün “Tek Yol Devrim!” sloganlar›yla tutuﬂuyordu Gazi sokaklar›,
öfke ç›¤ gibi büyüyordu.
Egemenler bu gidiﬂin önünü bir
ﬂekilde kesmek istiyordu. Emperyalist efendilerinden ö¤rendiklerini
bir bir uygulamaya baﬂlad›lar.
‹lk baﬂta gecekondular y›k›ld›,
yerine apartmanlar yap›ld›. Yap›laﬂman›n önü aç›ld›. Eskiden bir gecekondunun oldu¤u yerde, bir aile yaﬂard›. Yeni yap›lan binalarla birlikte
yo¤un bir göç dalgas›yla karﬂ›laﬂt›
mahalle. Bu karmaﬂa ortam›nda
herkes kendi evinin, iﬂinin, yaﬂam
teleﬂ›n›n derdine düﬂünce insanlar
birbirinden kopmaya, yaln›zlaﬂmaya baﬂlad›lar.
Daha sonra Gazi d›ﬂ›nda yasak
olan tekel bayilerinin, birahanelerin
h›zla artmas›n›n önü aç›ld›. Devlet
her isteyene izin verdi, göz yumdu.
Yozlaﬂt›rma sald›r›s› bununla
bitmedi. Uyuﬂturucu, fuhuﬂ, h›rs›zl›k artmaya baﬂlad›. Devlet ortadan
kayboldu art›k. Daha do¤rusu senelerdir tan›d›¤›m›z yüzünün alt›nda
baﬂka bir yüzü ortaya ç›kt›. Bu yüzün ortaya ç›kmas›ndan sonra ciddi
bir yozlaﬂma baﬂlad›.
Dükkanlar soyuluyordu. Bazen
telsizli sivil kiﬂiler, bazen de resmi
polislerin korumal›¤›nda... Okul önlerinde uyuﬂturucu sat›ﬂlar› yap›lmaya baﬂland›. Sokaklarda, çete
kavgalar›nda ölenler oluyordu art›k.
Ama düzene muhalif, devrimci eylemlere an›nda müdahale eden polisler yoktu. Gelmiyorlard› bu tür
kavgalara.
Bunlar, devrimcilerin hep F Tiplerine yo¤unlaﬂt›¤› bir süreçte yaﬂan›yordu.
Öyle yo¤un bir dönemdi ki, insanlar adeta ne oldu¤unu anlayamadan ciddi bir yozlaﬂma tablosu bul-

dular karﬂ›lar›nda. Art›k daha zor
süreçler bek- ‹stanbul Gazi
liyordu devrimcileri.
K›sa süre önce tertemiz olan mahalle, herkesin evlerinin kap›s›n› rahatça aç›k b›rakt›¤› zamanlar kaybolmuﬂtu.
Bütün bu yaﬂananlar, bu sistemli
yozlaﬂt›rma politikas› devrimcilik
tercihini çoktan yapm›ﬂ olanlar› etkilemezdi belki, ama halk›n çocuklar› da yozlaﬂma tehlikesinin eﬂi¤indeydi. Mutlaka bir ﬂeyler yapmak
gerekiyordu. Böylelikle yozlaﬂma
karﬂ›t› eylemler artt›.
Devrimciler, sistemli bir ﬂekilde
yap›lan yozlaﬂman›n karﬂ›s›nda barikat oldu. Halk› bilinçlendirmeye
baﬂlad›lar. Herkes çok iyi biliyordu
zaten düzenin oyununu. Geliﬂen
olaylar da gösterdi ki, baﬂka mahallelerden özellikle fuhuﬂ yapanlar
polis taraf›ndan Gazi’ye taﬂ›n›yordu.
Bu yozlaﬂmaya karﬂ›, birçok
yerde oldu¤u gibi Gazi’de de ciddi
çal›ﬂmalar yap›ld›. Birçok pislik
Gazi’den kovuldu.
Devletin yapt›¤› ise pislik yuvalar›n›, kumarhaneleri, çetecileri kollay›p kanatlar› alt›na almakt›. Bir de
yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edenleri tutuklay›p hapishaneye atmak.
Böyle iﬂte... Kapitalizmin kültürü mahallemize girdikten sonra yozlaﬂmay› da beraberinde getirdi.
Ama yozlaﬂma varsa ona karﬂ› mücadele de var.
Bu sadece mahallemizin bir sorunu de¤il, genel bir sorun. Bunun
için bizlere, devrimcilere, onurlu insanlara düﬂen görev: Mücadele etmek, halk› bilinçlendirmek ve devrim saflar›na katmakt›r.
Çünkü bunun baﬂka çaresi ve alternatifi yok.
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Cesur Savc›lara Küçükarmutlu Sorusu
Ece Temelkuran, Milliyet, 7 Eylül 2007

Bahar aylar›nda Milliyet gazetesinde yay›mland›, yoksulluk üzerine
bir yaz› dizisi yapm›ﬂt›m. ‹stanbul'un
varoﬂlar›ndaki hayata bakm›ﬂt›k hep
beraber. "Ne kadar korkunç koﬂullarda yaﬂ›yorlar, görün ve a¤laﬂ›n" demek için de¤il, "Yoksul insanlar hangi koﬂullarda ayakta kal›yorlar" demek için yazm›ﬂt›m. Yaz› dizisinin
bir bölümü de Küçükarmutlu'ya ayr›lm›ﬂt›. Baﬂl›¤› "Bo¤aza ekmek ban›p yiyoruz" idi:
"Evet, Bo¤az'a bak›yoruz. Denize
ekmek ban›p ban›p yiyoruz!" demiﬂlerdi.
Dizinin o bölümünde sol varoﬂlarda lümpenleﬂmeye karﬂ› verilen
mücadele anlat›l›yordu. (...)
'Halk mahkemesi'?
‹ﬂte bu yaz› dizisinde Küçükarmutlulu Muammer Bey'le yapt›¤›m
bir konuﬂma bugün Muammer Bey'e
karﬂ› aç›lan ve a¤›r hapis cezas› istenen davan›n iddianamesine girmiﬂ.
Muammer Bey bana mahalle olarak
h›rs›zl›¤a karﬂ› örgütlendiklerini anlatm›ﬂ ve örgüt üyeli¤i suçlamas›n›
içeren iddianamede benim yaz›mda

söyledikleri onun itiraf› olarak geçirilmiﬂ.
Muammer Bey bana mahallenin
dokusunun bozulmamas› için buraya
yerleﬂmeye gelen insanlar aras›ndan
seçim yap›ld›¤›n› söylemiﬂ, bu da iddianamede benim yaz›m üzerinden
isnat edilen suçlar›n kabulü olarak
de¤erlendirilmiﬂ. Benim t›rnak içinde "halk mahkemesi" olarak adland›rd›¤›m durum onun kabulü say›lm›ﬂ.
Ben korkak m›y›m?
Korkak bir insan say›lmam. Yaz›
yazabilmek için Kuzey Irak da¤lar›nda zifiri gecelerde kayboldum,
Güney Lübnan'da patlamam›ﬂ bombalar›n oldu¤u yollarda mecburiyetten mihmandars›z gittim... Ama ben
yaﬂad›¤›m ﬂehirde, örne¤in Çarﬂamba semtine giremedim. Çünkü bir
gece zikir da¤›l›rken geçti¤imiz Çarﬂamba semtinde içinde bulundu¤um
Milliyet'in arabas›n›n etraf› karanl›k
kalabal›k taraf›ndan çevrildi, çember
giderek daral›rken oradan güç bela
uzaklaﬂt›k. (...) orada yaﬂamak zorunda kalan insanlar›n nas›l bir dene-

Devlet de mi
korkuyor? ﬁimdi
gelelim mese leye:
Çarﬂamba hakk›nda benzer bir iddianame haz›rlanam›yorsa Küçükarmutlu hakk›nda
da haz›rlanmas› hak m›d›r? Eﬂit midir? Adil midir? Bu bir.
‹kincisi, benim yaz›mdan iddianame yapanlar Çarﬂamba veya benzeri bir semt hakk›nda iddianame haz›rlamak için benden yararlanam›yorlarsa bunun sebebi o semtte benzeri bir röportaj› gerçekleﬂtiremiyor
olmamd›r.
(...) Tamam biz korkuyoruz. Ama
devlet de mi korkuyor? Küçükarmutlu'ya girmeye cesaret edenler niye ayn› cesareti Çarﬂamba'ya gösteremiyor? Çarﬂamba'ya cesaret edemeyenler Küçükarmutlu'yu mu ezmeli? Bu sorulara cevap verecek cesur savc›lar›n söyleyeceklerini merakla bekliyorum.

Halkevi ve
çeﬂitli DKÖ
temsilcileri
Yürüyüﬂ sat›ﬂ›na kat›larak
destek verdi. Yürüyüﬂ okurlar›n›n
yan›na gelen emekli bir ö¤retmen
“sizinle gurur duyuyorum” diyerek
Yürüyüﬂ’ü sahiplendi. Halk›n ilgiyle karﬂ›lad›¤› sat›ﬂ›n sonunda 75
dergi sat›ld›.
B u r s a - 8 Eylül’de Yürüyüﬂ
okurlar› yine Teleferik Mahalle si’ndeydiler. Dergi, anayasa de¤iﬂikli¤inin göstermelik bir de¤iﬂiklik oldu¤unu anlatan anonslarla sat›ld›. Millet Mahallesi’nde yap›lan
dergi sat›ﬂ›nda da Evrensel Sevgi
Derne¤i’nin devrimcilere olan yaklaﬂ›m›n›n yanl›ﬂl›¤› anlat›ld›...
‹sta nbul - 9 Eylül’de Üsküdar'a

ba¤l› E s a t P a ﬂ a M ahallesi’nde 12 Yürüyüﬂ okurunun önlükleriyle ve megafonlar›yla kat›ld›¤› sat›ﬂta 54 derginin sat›ﬂ›
gerçekleﬂtirildi.
‹ z m i r- Yürüyüﬂ
okurlar›, bu hafta da
Çi¤li Güzeltepe Mahallesi’nde derginin da¤›t›m ve sat›ﬂ›n› yapt›lar.
Sat›ﬂ boyunca uyuﬂturucuya, yozlaﬂmaya karﬂ› devam eden mücadele anlat›ld›. Halk Yürüyüﬂ okurlar›n› evlerine davet ederek sorunlar›n›
anlat›rken bundan rahats›z olan polis, Yürüyüﬂ okurlar›n› engellemeye çal›ﬂt›. Polise tepki gösteren halk›n sahiplenmesiyle polis uzaklaﬂt›.
Tan›t›m s›ras›nda 40 dergi halka
ulaﬂt›r›lm›ﬂ oldu.

YÜRÜYÜﬁ Gerçekleri Halka
Ulaﬂt›rmaya Devam Ediyor
Adana- Havuzlubahçe Mahallesi’nde dergi sat›ﬂlar›n› sürdüren
Yürüyüﬂ okurlar› kap› kap› dolaﬂarak dergimizin içeri¤ini halka anlatt›lar. 6 Eylül’de yap›lan sat›ﬂta
halk›n anayasas›n›n nas›l olmas›
gerekti¤i anlat›l›rken 23 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Antalya- Yürüyüﬂ okurlar›, 31
A¤ustos’ta yaﬂanan faﬂist sald›r›y›
protesto etmek ve bu sesin susmayaca¤›n› hayk›rmak için 5-6-7 Eylül’de K›ﬂlahan Meydan›’ndan
kavgan›n, gerçe¤in ve kararl›l›¤›n
sesini hayk›rd›lar. Geçen haftaki
sald›r›ya tepki gösteren Antalya

Say›: 122

time tabi tutuldu¤unu biliyorum.
Kendi ceza sistemleri oldu¤unu
da... Yani bir "halk
mahkemesi" de
orada var.
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AK P ’ n i n G ü n e y d o ¤ u ’ y u F e t h e t m e S e f e r i !
mak ise, do¤al olarak emperyalizmin Çankaya temsilcisi olmakt›r.
Çankaya, hiçbir zaman tarafs›z olmam›ﬂt›r ve Gül’ün öyle olmas›
için de bir neden yoktur.

ﬁovenist politika, ﬂefkat
d e ¤ i l , v a h ﬂ e t ü re t i r !

Abdullah Gül’ün Cumhurbaﬂkan› olarak ilk icraat› “Güneydo¤u seferi” oldu. Oligarﬂinin onlarca y›ld›r
sürdürdü¤ü sonuçsuz “bölge seferleri”ne bir yenisi daha eklendi. Hemen
baﬂta belirtelim ki bölgeye yap›lan
bu gezilerin “Sefer” olarak tan›mlanmas› da bizim tan›mlamam›z de¤ildir; bizzat oligarﬂinin y›llard›r
kulland›¤› bir kavramd›r. Gül’ün gezisine iliﬂkin olarak da 11 Eylül tarihli Milliyet’in baﬂl›¤› aynen ﬂöyleydi: “Gül’ün do¤u seferi baﬂlad›.”
Bu kavram›n y›llard›r Özallar’dan, Demireller’den bu yana
kullan›lmas› tesadüfi de¤ildir.
Neden sefer? Çünkü, bu ülkenin
herhangi bir bölgesine yap›lan gezilerden farkl› olarak bir “ f e t h e t m e ”
amac›n› içermektedir. Abdullah
Gül’ün gidiﬂi de ayn› muhtevadad›r.
Gül’ün ziyaretini AKP yetkililerinin “DTP’nin kalesini fethedece¤iz” söylemiyle birlikte düﬂünmek
gerekir. Hem Cumhurbaﬂkan› olarak Genelkurmay’la Kürt meselesinde “birlikteli¤ini” sergileyip kendini meﬂrulaﬂt›rmakta, hem de
AKP’nin bölgeye ve özel olarak da
önümüzdeki yerel seçimlere yönelik “fethetme” siyasetinin koçbaﬂ›
görevini üstlenmektedir. (Yeri gelmiﬂken Abdullah Gül ‘tarafs›z’ bir
Cumhurbaﬂkan› olacak m› olmayacak m› diye fikir cimnasti¤i yapanlara da bu gezi bir cevap oluﬂturmaktad›r. Gül, AKP politikalar›n›n
Çankaya’daki payandas› olacakt›r.
Baﬂka türlü olmas› için de bir neden
yoktur. AKP politikalar›n› uygula-
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KÜRT SORUNU

Abdullah Gül, “devletin ﬂefkatini” gösterme söylemiyle gitti
Güneydo¤u’ya. Birçok köﬂe yazar›
“devletin halka elini uzatmas›” olarak de¤erlendirerek Gül’ün ziyaretinin çok önemli ve olumlu oldu¤unu
yazd›lar. Mesele ﬂefkat meselesi de¤ildir, Kürt halk›n›n ihtiyaçlar›, sorun ve talepleri de “ﬂefkat”le ifade
edilemeyecek kadar kapsaml›d›r.
Kald› ki, “ﬂefkat” kelimesinin kendisi de, Kürt halk›n›n hakl›, meﬂru

Sorunun özü, ilhak,
inkar ve asimilasyondur.
‹lhak, asimilasyon ve
ﬂovenizm ise, ﬂefkat de¤il,
vahﬂet ü retecektir.

haklar›n› tan›maktan ziyade hâlâ
“ikinci s›n›f”, “yard›ma muhtaç”
olarak gören ›rkç› ve üstenci bak›ﬂ
aç›s›n›n bir tezahürüdür.
Sorunun özü, ilhak, inkar ve asimilasyondur. Bu ilhak ve asimilasyon politikas› sürdürüldükçe, bu ﬂovenizm körüklendikçe orada ﬂefkatin
“ﬂ”sinin bile hayat bulamayaca¤›
aç›kt›r. Çünkü; ilhak, asimilasyon ve
ﬂovenizm, sonuçta ﬂefkat de¤il, va hﬂet üretecektir. Bugüne kadar böyle
olmuﬂtur ve bundan sonra da böyle
olaca¤›n› tahmin etmek zor de¤ildir.
Da¤lar, ﬂehirler kan gölüyken
“devletin ﬂefkati”nden sözetmek zaten bir riya ve aymazl›kt›r. Gözalt›lar, tutuklamalar, adeta bir “kampanya” halinde sürdürülürken hangi
ﬂefkatten sözediyor Gül?..

Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Osman Baydemir’e ve
“Diyarbak›r kalesini düﬂürmeye”
yönelik sald›r›larla Gül’ün gezisi
birbirini tamamlamaktad›r. Bir yandan Kürt halk›n› kendine endekslemek, bir yandan da orduya bak›n
birlikteyiz mesaj›n› vermek istemektedirler. Ama esas olan Kürt
halk›n› kendi yan›na çekmektir. Bütün hesaplar, manevralar, demagojiler buna yöneliktir.
AKP iktidar›, seçimlerden ald›klar› güçle sald›r› ve seferberlik halindedir. Özellikle Kürt halk›n›n
a¤›rl›kl› olarak yaﬂad›¤› illerde belediyeleri ele geçirmek için bir seferberlik açm›ﬂ durumdad›rlar. Bu konuda oligarﬂinin tüm kesimlerinden
destek bulacaklar› da aç›kt›r.
AKP’ye karﬂ› ç›kan “keskin laikçiler” bile, “bölge” sözkonusu olunca,
DTP’yle AKP aras›ndaki mücadelede tercihlerini tereddütsüz AKP’den
yana yapmaktad›rlar ve önümüzdeki
dönemde de yapacaklard›r.

S e f e re ç › k a n l a r
de¤iﬂiyor; po l iti ka ay n ›
Hat›rlay›n, Özal gitti, ayn› söylem, D e m i rel gitti, ayn› söylem,
Çiller, E r d a l ‹ n ö n ü gitti, ayn› söylem, fakat sonuç de¤iﬂmedi.
Mesut Y›lmaz, baﬂbakanl›¤›nda
Diyarbak›r ziyaretine ç›km›ﬂ ve bölgede, “Kürt Sorununa ‹liﬂkin Üç
Aﬂamal› Çözüm Plan›” aç›klam›ﬂt›.
Sonraki dönemde de “AB’nin yolu
Diyarbak›r’dan geçer” diyecekti.
1992’de, devletin ﬂefkatini gös termek, devletin “bölge halk›yla
kavgal› olmad›¤›n›” k a n › t l a m a k
üzere, MGK ve Bakanlar Kurulu
toplant›lar› Diyarbak›r’da yap›lm›ﬂt›. Politika ayn› olunca, yöntemler
de de¤iﬂmiyor. Ayn› demagojiler,
ayn› manevralar her iktidar taraf›ndan tekrar edilip duruyor.
Hat›rlanacak olursa, 2005 A¤ustos’unda da Tayyip Erdo¤an “Diyarbak›r ç›karmas›” yapm›ﬂt›. O ç›-
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karmaya da çok büyük misyonlar
biçilmiﬂ, bu ziyaretten k›sa süre önce Erdo¤an’la Kürt sorunu üzerine
görüﬂen ayd›nlar›n da katk›s›yla büyük beklentiler içine girilmesine neden olunmuﬂtu. “ Demokrasi teminat› verdi”, “umut verici aç›l›mlar
yapt›” denilmekteydi.
Sonras› ise, klasik hikayeydi.

“Oras›” n eresi?
Kimse ﬂunu görmezlikten gelemez; bu ülkenin baﬂbakanlar›n›n,
cumhurbaﬂkanlar›n›n resmen bu ülkenin s›n›rlar› içindeki bir bölgesine
gidiﬂleri, her seferinde özel bir anlam kazan›yorsa, adeta “d›ﬂ geziye”, “baﬂka bir ülkeye” gidiyor gibi
bir ortam oluﬂuyorsa –ki bugüne kadar hep öyle oldu– o zaman orada
durup düﬂünmek gerekir. Niye böyle oluyor? Gül, mesela Do¤u’ya,
Güneydo¤u’ya de¤il de Akdeniz
bölgesine gitse, kimse buna özel anlamlar yüklemeyece¤ine göre, orta-

da özel bir sorun var demektir.
Özellikle 1980’li y›llar›n ikinci
yar›s›nda yay›nlanan siyasal gazete
ve dergileri izleyenler, “Ora” kelimesini hat›rlayacaklard›r. Kürt halk›na karﬂ› izlenen inkar politikas›n›n bir yans›mas› da Kürt kelimesini, bölgenin co¤rafi ad› olan Kürdistan kelimesini kulland›rmamakt›.
1980’lerin ikinci yar›s›nda kimi
dergiler Kürt kelimesinin üstünü siyaha boyayarak, kimi o kelimenin
yerini boﬂ b›rakarak yay›nl›yorlard›.
Sansüre karﬂ› geliﬂtirilen yöntemlerden biri de bölgeden “ora” diye
sözetmekti. “Ora”, “Oras›” denildi¤inde okur anl›yordu. Kürt de “oral›” oluyordu.
Hem bir özgün sorunu inkar edeceksiniz, hem de bölgeye özel geziler yapacaks›n›z. Oligarﬂinin açmaz› da bu iﬂte; ne ondan vazgeçebiliyor, ne ondan.
O zaman geriye ﬂu ç›plak soru
kal›yor; bir bölgenin ve halk›n ad›n›
bile söyleyemezken ve söyletmez-

11 Eylül tarihli
Özgür Gündem (Online) “Baﬂkomutan Gül
cephede” baﬂl›¤›yla
eleﬂtirel bir tutumla aktar›yor Gül’ün ziyaretini.
Devam›nda ﬂöyle deniyor: “Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül, ilk ziyaretini halka de¤il operasyonlar›n dalga dalga yay›ld›¤›, sivillere yönelik bask›lar›n artt›¤›, tampon
bölgeyi oluﬂturan s›n›r hatt›ndaki askerlere yap›yor. ”
Ayn› günkü Özgür Politika’da ise konuya iliﬂkin haberin baﬂl›¤› ise aynen ﬂöyle:
“G ül’den çöz üm be kle niyor”

ken, onlar›n sorunlar›n› çözebilir
misiniz?

“Bölge halk› ve teröristi
ay›rmak” demagojisi
Abdullah Gül’ün “hem bölge
halk›na, hem çat›ﬂmalarda y›pranan güvenlik kuvvetlerine moral
vermek için” gitti¤i aç›kland›. Saçmal›¤›n dik alas›. Hem halka, hem
güvenlik kuvvetlerine moral vermek mümkün mü? “Güvenlik kuvvetlerine moral vermenin” tek bir
anlam› vard›r; yeni ﬁemdinliler, Diyarbak›r meydanlar›nda yeni katliamlar, bölge çap›nda yeni infazlar,
iﬂkenceler, köy bask›nlar›, yeni tutuklamalar demektir.
Asl›nda Kürt sorunu konusunda
ﬂu veya bu ﬂekilde bir kelime eden
herhangi bir burjuva politikac› ülkemizde illa ki yan›nda “teröre karﬂ›
mücadelede ne kadar kat›” oldu¤unu kan›tlayan bir cümle daha ekler.
Düzenin efendileri, en baﬂta da Ge-

dullah Gül, AKP hükümetinin
bir üyesi iken bu konuda özgün, orjinal, “çözüme yönelik”
ne söyledi de, ﬂimdi farkl› bir
söylemi veya politikas› olsun? Mesela, iktidar›n baﬂ›, “Yok
sayarsan›z yok olur... Bizim böyle bir sorunumuz yok,
sanal bir s o r u n ” derken, hükümetin üyesi durumundaki
Abdullah Gül buna karﬂ› m› ç›km›ﬂt›?
Bu konuda Gül’ün ziyaretine özel anlamlar yükleyenler, beklentilere girenler, kendilerini ve Kürt halk›n› kand›rmaktad›rlar. Yine yan›lacak, yine hayal k›r›kl›¤› yaﬂayacaklard›r.
Kürt milliyetçili¤inin AKP karﬂ›s›ndaki kafa kar›ﬂ›kl›¤› çok uzun süredir devam etmektedir. Bu nedenle
AKP’nin önceki hükümet döneminde adeta AKP’ye karﬂ› bir teﬂhir ve mücadele geliﬂtirilmemiﬂtir. Bunun siyasi
sonuçlar› konusunda devrimcilerin eleﬂtirilerini kulak ard› eden Kürt milliyetçili¤i, politikas›n›n bir baﬂka olumsuz boyutuyla seçimlerde karﬂ› karﬂ›ya kal›nca ancak gerçe¤in bir bölümünü görebildi. Bu anlamda da özellikle
seçim sonras› AKP’nin teﬂhirine yönelik bir çaba göze
çarp›yor. Fakat bu teﬂhirin etkili ve istikrarl› olabilmesi,
bir yan›yla da önceki süreçte neden bundan kaç›n›ld›¤›n›n muhasebesinin yap›lmas›yla mümkün. De¤ilse yukar›daki örne¤in gösterdi¤i kafa kar›ﬂ›kl›¤›n›n sürmesi kaç›n›lmazd›r.

Kürt milliyetçili¤inin kafa kar›ﬂ›kl›¤›

Devam›nda da ﬂöyle deniyor; “Sezer gibi Gül de ilk
yurt içi gezisini Van ve Hakkari’ye yapacak. Bölgede vatandaﬂlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Kürt sorununun çözümü konusunda Gül’ün Sezer’den farkl› davranmas›n› bekliyor. ” (11 Eylül 2007)
Ve ayn› gün islamc› bas›ndan bir yorum: “Gül’ün gezisi Güneydo¤u’ya umut oldu. Gül’ün yurt gezilerine Güneydo¤u’dan baﬂlamas› sorunlar›na kal›c› çözümler bekleyen bölge halk›n› heyecanland›rd›.” (Zaman, 11 Eylül)
‹slamc› ve milliyetçi ayn› cümleyi kuruyor. Çünkü onlar› düzeniçilik birleﬂtiriyor.
‹kincisi; Özgür Politika’daki yoruma göre, Gül’ün
Sezer’den farkl› davranmas› bekleniyor”muﬂ! Neden? Ab-
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nelkurmay taraf›ndan yanl›ﬂ anlaﬂ›lmak istenmezler çünkü.
Tayyip Erdo¤an da 2005’te tam
Diyarbak›r gezisini yapaca¤›n›n arifesinde “ t e rö rl e mü ca d e l e de G e n e l k u r m a y’la ayn› yerdeyiz” aç›klamas›n› yapm›ﬂt›. Gül de ﬂimdi Büyükan›t’la bunu gösteriyor..
MGK ve Bakanlar Kurulu’nun
Diyarbak›r’da toplanmas›n›n ard›ndan Erdal ‹nönü, bu toplant›lar›n niye bölgede yap›ld›¤›na iliﬂkin ﬂu
aç›klamay› yapm›ﬂt›:
“ﬁ›rnak olaylar›ndan sonra, baz›
konuﬂmalarda y›lg›nl›k havas› vard›.
Onu ortadan kald›rmak istedik."
Sözü edilen “ﬁ›rnak olay›”, oligarﬂinin ﬁ›rnak’ta eﬂi görülmemiﬂ
bir sald›r› gerçekleﬂtirmesiydi. 1992
A¤ustos’unda o zamanki nüfusu 35
bin olan ﬁ›rnak’a karﬂ› tanklarla,
toplarla giriﬂilen sald›r›da kent harabeye çevrilmiﬂ, binlerce ﬁ›rnakl›
da¤lara çekilmiﬂ, binlercesi göç yoluna düﬂmüﬂtü. Sald›r›dan sonra
devlet ve katliam› bizzat gerçekleﬂtiren özel timler, do¤al olarak çok
yo¤un eleﬂtirilere maruz kald›lar.
Düﬂünün ki, devlet böyle bir durumda bile “güvenlik kuvvetlerine” moral vermeyi kendine görev say›yor.
AKP de asl›nda bu noktada ayn›d›r. Hat›rlay›n Baﬂbakan Erdo¤an’›n “kad›nlara, çocuklara da
karﬂ› gereken yap›l›r” diyerek
onaylad›¤› Diyarbak›r katliam›n›n
ard›ndan da “güvenlik kuvvetleri”
kutlanm›ﬂt›.
Sözün özü, Abdullah Gül’ün de
kime “ m o r a l ” verece¤i bellidir. Elbette iyi çocuklara!..
Bir arﬂiv taramas› yapan herkes,
say›s›z MGK karar›nda, Bakanlar
Kurulu aç›klamas›nda, “ hem bölge
halk›na yard›mlardan, hem de “terör örgütünün her yerde takip edilerek vurulaca¤›ndan” sözedilir. Burjuva bas›nda bu “teröristle bölge
halk›n› ay›rdetmek” ﬂeklinde de
formülleﬂtirilmiﬂtir. Ama asl›nda
böyle bir ayr›m yoktur. Oligarﬂi
normal koﬂullarda bölgedeki tüm
Kürt halk›n› suçlu ve potansiyel terörist olarak görmektedir. Ve politi-
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ka da esas olarak buna göre ﬂekillenmektedir.
Abdullah Gül, bölgede yapt›¤›
konuﬂmalardan birinde ﬂöyle diyor:
“Devletin bütün imkanlar› hizmetinizde... Yeter ki kardeﬂlik duygular›
içinde birbirimizi kucaklayal›m.”
Burjuva bas›n da çok sevdi bu
sözleri. Gül’ün Güneydo¤u’da verdi¤i mesaj›n özeti böyleymiﬂ.
“Devletin bütün imkanlar›”n›n
halk›n hizmetinde olmad›¤› bir yana, Gül, bunu koﬂullu olarak sunuyor görüldü¤ü gibi. Çünkü o ﬂovenist, Kürt halk›n› “ikinci s›n›f” gören zihniyet yön veriyor diline.
Yani Kürt halk›, “ben Kürt’üm”
diyerek “kardeﬂlik duygular›”n›
bozmazsa, “Kürtçe e¤itim”, “kendi
kaderimizi tayin hakk›” diyerek, düzenin huzur ve istikrar›n› bozmazsa,
o zaman devletin bütün imkanlar›
onlar›n hizmetinde olacak; ama de¤ilse, “kardeﬂli¤e” ayk›r› davran›rlarsa, o zaman “devlet bütün imkanlar›yla”, yani tank›yla topuyla,
özel timleriyle, korucular›yla halk›n
tepesinde olacak. Ve zaten esas olarak, ony›llard›r olan da budur.

Bu manevralarla Kürt
sorunu çözülemez, Kürt
halk›n›n mücadelesi
bitirilemez!
Düzen partilerinin bu konudaki
sözlerinin, vaatlerinin, aç›klamalar›n›n hiçbir k›ymeti yoktur. En baﬂta bu böyle kavranmal›d›r.

Gündem Kapat›ld›
Gündem Gazetesi, "örgüt propagandas› yapt›¤›” iddias›yla 30 gün
süreyle kapat›ld›.
Daha önce de hakk›nda 3 kez kapatma karar› verilen Gündem Gazetesi’nin tekrar kapat›lmas› talebi, ‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›nca
yap›ld›. Dayanak malum, “ Terörle
Mücadele Kanunu uyar›nca” ...
‹stanbul 12. A¤›r Ceza Mahkemesi de talebi “uygun” görerek savc›l›-

Tüm sözler, demagojiler Kürt
halk›n› bir ﬂekilde düzene yedekleme amaçl›d›r.
Oligarﬂinin politikac›lar›n›n istismar amaçl› sözlerine büyük de¤erler
biçenler, bugüne kadar defalarca yan›ld›lar. Hâlâ bu yan›lg›lardan ders
ç›karmam›ﬂ olmak ise, çok daha büyük ve vahim bir yanl›ﬂt›r. Burjuva
politikac›s›n›n dilinin kemi¤i hiç
yoktur. Onun için “yalan” diye, “dürüstlük” diye kavramlar da yoktur.
‹ﬂte, A¤ustos 2005’te ayd›nlarla
görüﬂüp “onlar› heyecanland›ran”
mesajlar veren Baﬂbakan Erdo¤an,
birkaç gün sonra ç›kt›¤› Diyarbak›r
gezisinde de ﬂu sözleri söylemiﬂti.
“Geçmiﬂte yap›lan hatalar› yok
saymak büyük devletlere yak›ﬂmaz.
(...) ‹lla ad koyal›m diyorsan›z Kürt
s o r u n u bu milletin bir parças›n›n
de¤il, hepsinin sorunudur. Benim de
sorunumdur...”
Ayd›nlardan Kürt milliyetçili¤ine kadar geniﬂ bir kesim büyük anlamlar yükledi bu aç›klamaya. ‹slamc› bas›n “AKP’nin Kürtler’i kucaklamas›”na alk›ﬂ tuttu.
Fakat ayn› Erdo¤an, sadece iki
a y s o nr a ekim ay›nda Siirt’te yapt›¤› konuﬂmada Kürt sorunu sözünü
bir yana b›rak›p “Ülkemde birçok
sorun vard›r. Bu sorunlar içinde
Do¤u sorunu vard›r, Güneydo¤u sorunu vard›r.... Bu sorunlar bizim
birli¤imizi, dirli¤imizi tehdit eder
hale getirilmemelidir” diyor ve
“Kürt sorunu de¤il sorunlu Kürtler” oldu¤unu ima ediyordu.
Biz Kürt realitesini kabul ediyo¤›n iste¤i do¤rultusunda Gündem Gazetesi’ne 30 gün süreyle yay›n durdurma cezas› verdi.
Abdullah Gül, “Güneydo¤u seferine” ç›k›yor; halka “ﬂefkat” gösteriyor, ama o halk›n gazetelerinden biri,
ayn› günlerde iktidar-yarg› elbirli¤iyle kapat›l›yor. ﬁefkat ve kapatma; özgürlük vaatleri ve yasaklar; seferberlik ve fetih; bu tablo AKP’nin Kürt
politikas›n› özetliyor.
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Siyasette
ruz deyip, katliamlar sürecini baﬂlatan baﬂbakanlar biliyoruz. Biz Baﬂbakan iken “AB’nin yolu Diyarbak›r’dan geçer” dedikten sonra, koltuktan indi¤i gün, komﬂu ülkelere
savaﬂ aç›lmas›n› önererek, "PKK'ya
destek veren, silah sa¤layan komﬂu
ülkelere bunu savaﬂ sebebi sayaca¤›m›z› bildirmeliyiz" diyen burjuva
politikac›lar tan›yoruz. Bu manevralarla Kürt sorununun çözülmeyece¤i aç›kt›r. Ve zaten onlar›n da
böyle bir derdi yoktur. Onlar esas
olarak bu mücadeleyi bir ﬂekilde
tasfiye etme peﬂindedirler. Ama bunu da yapamayacaklard›r, bugüne
kadar yapamad›klar› gibi.
Burada daha önemli olan ﬂu ki,
bu sözler söylendi¤inde bu politikac›lara “çözüm gücü” olarak bak›lmas›, asl›nda onlar çözmek istiyor ama Genelkurmay engelliyor
teorilerinin tekrar tekrar ›s›t›l›p piyasaya sürülmesidir. Özal, Mesut
Y›lmaz, Tayyip Erdo¤an, birçok
politikac› için yap›ld› bu tespitler.
Fakat bu tespitleri bizzat o burjuva
politikac›lar›n kendisi tekzip etti.
Bunlardan ders ç›karmayanlar, Abdullah Gül ve onun nezdinde
hem AKP’nin hem yan›na al›p birlikte gezdikleri Genelkurmay’›n Kürt
sorunundaki politikalar›n› teﬂhir etmek yerine, hâlâ “bar›ﬂ için gelmeli”
gibi, AKP’den ve Abdullah Gül’den
–dolay›s›yla düzenden beklentileri
canl› tutan, tazeleyen– söylem ve politikalar geliﬂtirilmektedir.
Kürt halk›n›n “sa¤”dan aldat›lmas›na da, “sol”dan aldat›lmas›na
ve oyalanmas›na da karﬂ› durmal›y›z. Kürt halk›n›n bu manevralara
ﬂu veya bu ﬂekilde ortak edilmesine
karﬂ› durmal›y›z. Oligarﬂinin her
türden ve renkten politikac›s›n›n
karﬂ›s›na bu manevralarla Kürt sorununu çözemezsiniz de, bitiremezsiniz derdiye ç›kmal›y›z. Kürt halk›n›n taleplerini icazetçi bir yöntem
ve politikayla de¤il, mücadelenin
içinde istemeliyiz. Onlar›n ﬂefkatlerini de, halk›n mücadelesini tasfiye
etmeyi, Kürt halk›n› düzene yedeklemeyi amaçlayan “aç›l›m”lar›n› da
elimizin tersiyle itmeliyiz.

Say›: 122

‹LKE
Önce birtak›m insanlara, asl›nda
olmad›klar› kimlikler, üstlenemeyecekleri roller, s›fatlar atfedilirse, sonra hayal k›r›kl›¤› veya ﬂaﬂk›nl›k yaﬂanmas› kaç›n›lmazd›r... Ve ne yaz›k ki,
solda bu tür hayal k›r›kl›klar› ve ﬂaﬂk›nl›klar s›kça yaﬂanmaktad›r. Birtak›m kimlikler, roller yüklenenler, bazen bir ayd›n, bazen bir burjuva politikac›, bazen bir parti olabiliyor.
Marksist-Leninistler’in
y›llard›r
tekrar edegeldikleri
bir gerçektir: K i ﬂ i lerin ve partilerin
n i t e l i ¤ i n i k e n d i l er i i ç i n n e d e d i k l er i d e ¤ i l , n e y a pt › k l a r › b e l i r l e r. . .
Ama hayat›n içinden ç›kar›lm›ﬂ bu
basit ilke, solda s›k s›k unutuluyor. Peki neden unutuluyor? Düzen içine kabul edilme kayg›lar›, icazetçi hesaplar,
bu basit ilkeyi unutturuyor onlara.
C e m B o y n e r diyor, çözecek.
Tu r g u t Ö z a l diyor federasyonu
gündeme getirecek... Uzak örneklerden ikisi bunlar. Yak›n örneklere
gelelim.
Ö D P ’ l i l e r, bakm›ﬂs›n›z, A K P ’ y i
AB politikas›nda desteklemeliyiz diyor. AKP’yi d e m o k r a t ilan ediyor....DTP’ye bak›yorsunuz; Genekurmay AKP aras›nda oldu¤unu
varsayd›¤› abart›l› çeliﬂkiler üzerinden AKP’yi destekliyor, üzerine gitmiyor. Ayd›nlara bak›yorsunuz, Tayyip ﬂahs›nda “ c e s a r e t l i p o l i t i k ac › ” görüyorlar.

aradan birkaç hafta geçmiyor, bak›yorlar ki, Uras burjuva politikaya angaje olmuﬂ... A h m e t ‹ n s e l adl› bir
ayd›ndan bir “teorisyen” yaratmaya kalk›yorlar. Ama bir bak›yorlar ki, asl›nda söyledikleri s›radan
AB’cilerin söylediklerinden farkl› de¤il.
Velhas›l, köﬂemizi örneklerle doldurmayal›m, örnekler çok. Mesele
ﬂudur. Burjuva politikac›s›n›n tek bir
kelimesinden “heyecana kap›lan”,
bir vaatle “umutlu” hale gelen, burjuva siyasetin belkemiksizli¤i içinde hiçbir anlam›
olmayan söz ve
davran›ﬂlardan
çeﬂitli mesajlar
ç›karan yaklaﬂ›mlarla, kuﬂkusuz istikrarl› bir
çizgide durulamaz. Her mesajda, her vaatte, her
demagojik sözde bir yere savrulunacak, o mesajlar›n, sözlerin, vaatlerin
sahipleri hakk›nda yanl›ﬂ de¤erlendirmeler yap›lacakt›r.
Mesela, sadece “Güneydo¤u gezileri” aç›s›ndan ele alal›m. Bir gezide söyleyecekleri üç beﬂ sözle Kürt
halk›n› aldatacaklar›n› düﬂünmeleri
bile bir aﬂa¤›lama de¤il midir? O halde ayd›n›n görevi, halk› bu tür aldatmacalara karﬂ› uyarmak olmal›yken,
ayd›n kitlelerden önce aldanmaya
haz›r bir tablo sergiliyor. Halk›n aldat›lmas›na bizzat arac› oluyor.
Tüm ilerici, sol, demokrat güçler,
görmelidir ki, iktidarlar›n, burjuva
politikac›lar›n oyunlar›na ortak olmak, en az›ndan prim vermek, asl›nda ilerici güçlerin kendilerini zay›flatan, kendilerinin siyaset yapt›¤› zemini boﬂaltan bir rol oynuyor.
Bu meydanlarda da gösteriyor
kendini, seçimlerde de. Ama bunlardan da daha önemli olan, bu politikalar›n as›l sonucu, halk›n mücadeleye inanç ve güveninin yokedilmesidir. Sorunlar›n düzen içinde, düzen
politikac›lar›yla çözülebilece¤i beklentilerinin güçlendirilmesidir. Mücadeleye böyle bir zarar verme hakk›n›
kimse kendinde görmemeli. Kendini
de, halk› da böyle aldanmalardan
uzak tutmal›.

Yak›ﬂt›r›lan
S›fatlar ve
Gerçekler

Sonra ikisi de bak›yor ki, asl›nda
kendi zeminlerini oymaktalar.
B a s k › n O r a n adl› ayd›n, milletvekili aday› oluyor. Ezber bozacak,
meclisin alt›n› üstüne getirecek diye,
belki onun kendisinin bile akl›ndan
geçmeyecek teoriler yap›l›yor...
Sonra Oran konuﬂtukça, hiç de bu
öngörülerin adam› olmad›¤› ad›m
ad›m ortaya ç›k›yor.. Kal›yor geriye
bir hayal k›r›kl›¤› daha...
U f u k U r a s etraf›nda sosyalist
solun birli¤i teorileri yap›l›yor, ama
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Sevgili okurlar›m›z, merhaba. Savaﬂ ve bar›ﬂ konulu sohbetimizin ikinci bölümüne devam
ediyoruz.
Sohbetimizin önceki bölümünün sonunda sordu¤umuz soruyu k›saca hat›rlatarak devam
edelim: “Savaﬂ bar›ﬂ konusunu
ele al›rken, konunun eksik kavranmamas› için mutlaka de¤inilmesi gereken noktalardan biri de
ilelebet savaﬂlar
kaç›n›lmaz m›?
‹nsanl›k daha ne
zamana kadar
savaﬂlarda ölmeye
devam
edecek?...” diye
sormuﬂtuk. Evet,
savaﬂlara kim
nas›l son verebilir?
Bugünkü
sohbetimizin genelinde bu soruyu da cevaplam›ﬂ
olal›m.
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Konu: Savaﬂ ve Bar›ﬂ
-2-

vaziyi silahs›zland›rd›ktan sonra, proletarya, kendi dünya ölçüsündeki görevine ihanet etmeden bütün silahlar› hurdal›¤a
atar. Proletarya, kuﬂku yok ki,
bunu yapacakt›r, ama ancak bu
koﬂul yerine getirildikten sonra,
kesinkes önce de¤il." (Agk. syf:
63-64)

Özlem : Asl›nda, nesnel, öznel
savaﬂlar›n ortadan kalkmas›n›n koﬂullar›n› çok
güzel formüle etmiﬂ. ﬁu
sonuç ç›k›yor: Savaﬂlar›n durmas›
bir bütün olarak b u r j u v a zinin mülksüzleﬂtirilmesi ve si lahs›zland›r›lmas›yla mümkün olabilir.

Savaﬂlara son vermenin tek
yolu: Burjuvazinin
mülksüzleﬂtirilmesi ve
silahs›zland›r›lmas›d›r

M a z l u m: Savaﬂlar kaç›n›lmaz
m›, daha ne zamana kadar sürecek
gibi sorular›n ne yaz›k ki kolay ve
k›sa vadeli bir cevab› yok. Savaﬂlar›n ortadan kalkmas› sosyalizmin
zaferine ba¤l›, ﬂöyle diyor Lenin:

"Sosyalizmin tek bir ülkede zaferi, bir ç›rp›da genellikle bütün savaﬂlar› ortadan kald›rmaz (...) Ancak, biz, tek bir ülkede de¤il, bütün
dünyadaki burjuvaziyi devirir, yener ve onlar› mülksüzleﬂtirirsek savaﬂlar olanaks›z duruma gelir. (...)"
(Sosyalizm ve Savaﬂ, sayfa: 61-62)
Savaﬂlar›n varl›¤› gibi, yok olmas› da belli tarihsel, nesnel koﬂullarla belirlenir. Lenin, yine ayn› kitab›n bir baﬂka yerinde, “silahs›zlanma”y› savunanlara da cevap vererek, proletaryan›n ne zaman “silahs›zlanmadan” yana olaca¤›n› ortaya koyuyor:
"Proletaryaya karﬂ› silahlanm›ﬂ
bir burjuvazi, modern kapitalist
toplumun en büyük, temel ve belli
baﬂl› gerçe¤idir. ‹ﬂte bu gerçek karﬂ›s›nda, devrimci, sosyal-demokratlar› (Marksist-Leninistleri-bn), silahs›zlanmay› istemeye özendirmek!
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Bu, s›n›f savaﬂ›m› görüﬂünü büsbütün b›rakmak, devrim düﬂüncesini
yads›mak demektir. Bizim slogan›m›z, burjuvaziyi yenmek, onlar›
mülksüzleﬂtirmek ve silahs›zland›rmak için proletaryay› donatmak olmal›d›r. ”
Evet, buradaki formülasyon çok
önemli ve net: Burjuvaziyi silahs›zland›rmak için biz silahlanmal›y›z.
Veya ﬂöyle de diyebiliriz: Emperyalist savaﬂlara karﬂ› durabilmek için
emperyalizme karﬂ› savaﬂmal›y›z..
Devam edeyim Lenin’den yapt›¤›m›z al›nt›ya:
“Devrimci s›n›f için tek olanakl›
taktik budur; bu taktik, kapitalist
militarizmin bütünüyle nesnel geliﬂ mesinin mant›ksal sonucu ve gere¤idir. Ancak burju-

Formülasyon
çok önemli ve
net: Burjuvaziyi silahs›zland›rmak için biz silahlanmal›y›z. Veya ﬂöyle de diyebiliriz: Emperyalist savaﬂlara karﬂ› durabilmek
için emperyalizme karﬂ›
savaﬂmal›y›z.
t›n
Haya ki
e
d
n
i
ç
‹
‹
O
E
T R

Bu anlamda söyleyebiliriz ki,
devrim mücadelesi, proletaryan›n
burjuvaziye karﬂ› yürüttü¤ü s›n›f
mücadelesi objektif olarak bar›ﬂ
için mücadeleyi de içermektedir. Bu
anlamda emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› savaﬂ›rken, elbette “bar›ﬂ”
için, nihai bir bar›ﬂ için de mücadele etmiﬂ oluyoruz. Veya tersinden
ﬂöyle de söyleyebiliriz: Bugün “bar›ﬂ” politikalar›n› savunanlar, “her
türlü ﬂiddete”, “her türlü silaha”
karﬂ› olman›n propagandas›n› yapanlar, asl›nda savaﬂlar›n ömrünü
uzat›yor, ﬂiddetin as›l sahiplerinin
ﬂiddet uygulamak konusunda önlerini aç›yorlar. Yani savaﬂa, ﬂiddete,
silaha karﬂ› diye yürüttükleri mücadele tam tersi bir sonuç yarat›yor.
M a z l u m : Bu, bugün de böyle,
dün de böyleydi. 1. Emperyalist Savaﬂ karﬂ›s›nda bar›ﬂ ve silahs›zlanma savunuculu¤u da ayn› sonuçlara
yol aç›yordu ve bu nedenle de Lenin, as›l bar›ﬂ savunucular›n›n onlar
de¤il, halk› ayaklanmaya ça¤›ranlar
oldu¤unu söylüyordu:

"As›l demokratik bar›ﬂ için çal›ﬂanlar, pasifizmin, genel, anlams›z,
yuvarlak ve yapmac›k isteklerini yi-
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neleyip duranlar de¤il, bugünkü savaﬂ›n ve tezgahlanmak istenen bar›ﬂ›n emperyalist niteli¤ini sergileyenler ve halk› cani hükümetlere
karﬂ› ayaklanmaya çal›ﬂanlard›r."
(Agk, Syf:76)

K e m a l : ‹kiniz de çok aç›k formülasyonlarla özetlediniz devrimcilerin bu konudaki tutumunu. Bunu
halklar›n savaﬂ içindeki konumunu
ele alarak tamamlayabiliriz.
Sohbetimizin ilk bölümünde de
de¤indi¤imiz gibi, burjuvazi halklar› ü c retli köle olarak sömürmesinin
yan›nda tüm uluslararas› ve iç savaﬂlarda da “savaﬂ kölesi” olarak
kullanmaktad›r. Ama bunun çözümü de, yani emekçilerin bu ﬂekilde
kullan›lmas›n›n önüne geçmenin
yolu da “tüm savaﬂlara hay›r” demekten geçmiyor. Bu, emekçilerde
olsa olsa çarp›k bir bilinç oluﬂturur.
Ve onun burjuvaziye karﬂ›, emperyalizme karﬂ› savaﬂ›n› da gerileten
bir rol oynar.
Savaﬂ kölesi olarak kullan›lan
halk›, s›n›f bilinciyle donatmak ve
örgütlemek yap›lmas› gereken tek
ﬂeydir. Ancak böyle bir bilinçlenmeyle emekçiler “burjuvazi için”
savaﬂ›r olmaktan ç›kar›l›p b u r j u v a ziye karﬂ› savaﬂ›r konuma getirilebilirler.
Emekçileri emperyalizmin ç›karlar› için yap›lan savaﬂlar›n “askeri” olmamaya ça¤›r›rken, bunu
“savaﬂ karﬂ›tl›¤›”yla de¤il, “silah”
karﬂ›tl›¤›yla de¤il, tam tersine, emperyalizme karﬂ› savaﬂmak ve emperyalizme karﬂ› silahlanmak anlay›ﬂ›yla yapmak durumunday›z.
Çünkü, tarihsel olarak gerçek
ﬂudur ki, gerici, yay›lmac› savaﬂlar›
durdurman›n tek yolu emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› ulusal ve
s›n›fsal savaﬂ› örgütlemektir.
Emperyalizme karﬂ› savaﬂ yerine, "bar›ﬂ"› temel stratejik politika
haline getirmek, ezilen halklar›n
meﬂru mücadelesini yok saymakla
özdeﬂtir. Devrimci savaﬂ›n ve
Marksizm-Leninizm’in reddidir.
Silahlanma ve ﬂiddet hakk›n›, te-

Say›: 122

kelini devlette görüp, halklar›n silahtan, ﬂiddetten uzak durmas›n›n
teorisini yapmak, gerici, haks›z savaﬂlar› hakl› ve meﬂru görmektir.
Ne yaz›k ki, ülkemizdeki bar›ﬂ, uzlaﬂma, ateﬂkes politikalar›n›n içeri¤inde de bu vard›r.

zorlaman›n ürünü olarak gündeme
gelmiﬂtir. Ordunun ilericili¤ini keﬂfetmek veya orduda “Do¤an Avc›o¤lu çizgisinin hakim olmaya baﬂlad›¤›" teorileri, bar›ﬂ, uzlaﬂma politikalar›n› hakl› ç›karmak için ileri sürülmüﬂ boﬂ tespitlerdi.

Emperyalizme veya iﬂbirlikçi
yönetimlere karﬂ› sürdürülen silahl›
savaﬂlar sürecinde çeﬂitli koﬂullarda
ateﬂkesler ve bar›ﬂ anlaﬂmalar› gündeme gelebilir. Bunlar›n do¤ru devrimci taktik olarak de¤erlendirilebilmesinin tek ölçüsü, ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi hedefine hizmet ediyor olmas›d›r. Ulusal ve sosyal kurtuluﬂ hedefinden uzaklaﬂt›ran bar›ﬂ
politikalar› statükocu ve gericidir.
Bu hedeflerden vazgeçme pahas›na
yap›lacak "bar›ﬂ"lar, sonuçta o savaﬂta yenilgiyi kabullenmek, bir ﬂekilde teslim olmak demektir. Bizim
karﬂ› ç›kt›¤›m›z “bar›ﬂ”lar iﬂte politik anlamda böyle bir muhtevaya
sahip olan bar›ﬂlard›r.

Emperyalizmin ve oligarﬂinin
çeﬂitli etkenler sonucunda veya düpedüz “manevra ve demagoji!”
amac›yla geliﬂtirdi¤i politikalar da
genel olarak do¤ru de¤erlendirilememiﬂ, onlardan sürecin “bar›ﬂ”,
“çözüm” yönünde geliﬂti¤i gibi sonuçlar ç›kar›lm›ﬂt›. Mesela, AB
üyeli¤i meselesinin yine gündemin
ön s›ralar›nda oldu¤u bir dönemde
HADEP Genel Baﬂkan›’n›n yapt›¤›
ﬂu aç›klama bu yan›lg›y› karakteristik olarak yans›tmaktad›r: “Hiç
kimsenin, yanl›ﬂ bir kararla, ülkenin iç bar›ﬂ› sa¤lama yolunda kat
etti¤i aﬂamay› sekteye u¤ratmaya,
Avrupa ile iliﬂkileri darbelemeye,
siyasi ve ekonomik istikrar› bozmaya hakk› yoktur.” (11 Ocak 2000
Cumhuriyet)

M a z l u m : Bar›ﬂ politikas›n›
sürdürmek, bir anlamda karﬂ› tarafta da bu politikay› sürdürmenin
maddi koﬂullar›n› oluﬂturacak bir
gücün varl›¤›n› gerektirir. Fakat ülkemizde böyle bir güç olmad›¤›
için, genelde subjektif zorlamalarla
böyle bir güç yarat›lmaya, var gösterilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
TÜS‹AD’›n, Özal’›n veya baﬂka
baz› düzen partilerinin “asl›nda...”
bar›ﬂtan yana oldu¤u teorileri de bu

Bugün ‘bar›ﬂ’
politikalar›n›
savunanlar,
‘her türlü
ﬂiddete’, ‘her türlü silaha’
karﬂ› olman›n propagandas›n› yapanlar, asl›nda
savaﬂlar›n ömrünü uzat›yor, ﬂiddetin as›l sahiplerinin ﬂiddet uygulamak
konusunda önlerini aç›yorlar. Yani savaﬂa, ﬂiddete, silaha karﬂ› diye yürüttükleri mücadele tam tersi
bir sonuç yarat›yor.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin “bar›ﬂ› sa¤lama yolunda katetti¤i” herhangi bir aﬂama m› var? Yoktur ancak yukar›da da belirtti¤imiz gibi,
emperyalizm ve oligarﬂi sald›r›rken
sürdürülen, ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm hedeflerinden vazgeçilerek savunulan “bar›ﬂ” politikas›, kaç›n›lmaz olarak bu tip subjektif zorlamalarla devam ettirilebilmektedir
ancak.
Yine yukar›da aktard›¤›m›z sözler içinde “bar›ﬂ” savunuculu¤unun
bir baﬂka boyutu görülebilir. Al›nt›da dikkat edilirse, “kimsenin siyasi
ve ekonomik istikrar› bozmaya hakk› yoktur” denilerek, düzenin istikrar› savunulmaktad›r. Tüm reformistler ayn› çizgiyi izlerler bu noktada. Devrimciler, düzenin, genel
olarak emperyalist sistemin istikrar›n› de¤il, tam tersine krizinin derinleﬂtirilmesini savunurlar. Fakat “bar›ﬂ” savunucular› tam tersini savunmuﬂtur hep. Bu da “bar›ﬂ” politikas›n›n sistem içi niteli¤ini ve sadece
düzeni güçlendirmeye yarad›¤›n›
gösteren bir baﬂka önemli olgudur.
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Özlem : Bunun devam› da var.
Bu kesimler, savaﬂta ölmeyi “boﬂu
boﬂuna”, öldürmeyi de "kirli" bir iﬂ
olarak görürler. Savaﬂa böyle bakmak, burjuva hümanizmiyle düﬂünmektir. Ve burada ilginç olan, burjuvazi, kendisi halklara karﬂ› asla göstermedi¤i “burjuva hümanizmini”,
ayd›nlara, onlar arac›l›¤›yla sola
empoze etmeye çal›ﬂ›yor. Burjuva
hümanizmi, ikiyüzlülü¤ü, aldat›c›
yanlar› bir yana, sonuçta burjuvazinin ç›karlar›n›n ifadesidir. Çünkü o
hümanizm, s›n›fsal ç›karlar›n tehlikeye girdi¤i noktada yok say›lan,
rafa kald›r›lan bir hümanizmdir.
“Bar›ﬂ”› “stratejik” bir politika
ve bir ideolojik tutum haline getirerek savunanlar›n böyle zorlama,
çarp›tma söylemleri çoktur. Dünyan›n “ça¤daﬂl›¤a, modernli¤e, ak›lc›l›¤a” do¤ru gitti¤ini söylerler mesela... Zoru, ﬂiddeti de bu anlamda
“ça¤d›ﬂ›” ilan ederler. Ama mesela,
rakamlar farkl› ﬂeyler de söylüyor.
18. yüzy›lda çat›ﬂma ve savaﬂlarda
ölenlerin say›s› belki on milyona
ulaﬂm›yor; 19. yüzy›ldaki savaﬂlarda ölenlerin toplam› da birkaç on
milyonu geçmiyor; ama 20. yüzy›lda art›k tek bir savaﬂta ölenler onmilyonlarla ifade ediliyor. Sadece 2.
Emperyalistler Aras› Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n› düﬂünün. 40 milyonu aﬂk›n
ölü... Yani görülen odur ki, teknolojinin geliﬂimi, insanl›¤› daha çok
kan dökülen bir evreye getirmiﬂtir.
Niye çünkü, bu teknoloji büyük ölçüde emperyalistlerin elindedir ve
halklara karﬂ› ac›mas›zca kullan›lmaktad›r. Peki 21. yüzy›lda kaç yüz
milyon insan ölecek?.. E¤er halklar
emperyalizmi altedemezse, rakamlardaki büyümenin devam edece¤i
aç›kt›r... 21. yüzy›l, emperyalizmin
neredeyse yar›m as›rd›r fazla baﬂvurmad›¤› aç›k iﬂgallerle baﬂlad›;
daha yüzy›l›n baﬂ›nda "emperyalizm de¤iﬂti", "emperyalizm eski
emperyalizm de¤il art›k" söylemleri
tarihin çöplü¤üne at›ld›. Halklar
emperyalizmin vahﬂi ve kanl› sald›r›lar›na karﬂ› uzun ve kanl› savaﬂlar
vermeye haz›rlanmak zorunda.
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M a z l u m : Madem ölümlerin
bilançosundan söz edildi, yeri gelmiﬂken ﬂuna da de¤inelim. “Bar›ﬂ”
talebi ölümlerin bilançosu a¤›rlaﬂt›kça artan bir taleptir. Keza, birçok
ülkeye bak›ld›¤›nda da bar›ﬂ politikalar›n›n savunulmas›, bir yerde örgütlerin veya halklar›n “savaﬂ yorgunlu¤u” üzerine oturmaktad›r. Fakat bunlar yine de emperyalizmle
uzlaﬂma ve teslimiyet anlam›na gelen, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmden vazgeçiﬂ anlam›na gelen
bir “bar›ﬂ”› savunman›n hakl› gerekçeleri olamaz. 1. Emperyalist
Savaﬂ döneminde de “bar›ﬂ” politikas›, ayn› zeminde gündeme geliyor
ve bak›n o zaman Lenin bunu nas›l
de¤erlendiriyor:
“ Y›¤›nlar›n için için kaynayan
öfkesi, toplumun ezilmiﬂ ve bilinçsiz
katmanlar›n›n iyi (‘demokratik’) bir
bar›ﬂ için duydu¤u belli-belirsiz özlem, 'alt s›n›flar' aras›nda hoﬂnutsuzlu¤un baﬂlamas› -bütün bunlar
birer gerçek. ... Savaﬂ da tarihteki
öteki bunal›mlar gibi, baz› kimseleri sersemletir ve y›kar, ama baz›lar›n›n da gözlerini açar ve bunlar›
çelikleﬂtirir... Bar›ﬂ yap›lmas›, bütün bu s›k›nt›lara ve bütün bu çeliﬂkilerin büyümesine son vermek ﬂöyle dursun, birçok bak›mdan bu s›k›nt›lar›n yoksul halk y›¤›nlar› taraf›ndan daha ﬂiddetli ve çabuk duyulmas›na yol açar." (Agk, syf:104)
Koﬂullar, dönemler, siyasi partiler farkl› da olsa, olay›n özü büyük
ölçüde benzedi¤i için söylenecekler

“Bar›ﬂ”› “stratejik” bir politika olarak savunanlar›n zorlama, çarp›tma söylemleri çoktur. Dünyan›n “ça¤daﬂl›¤a, modernli¤e, ak›lc›l›¤a” do¤ru gitti¤ini
söylerler mesela... Zoru,
ﬂiddeti de bu anlamda
“ça¤d›ﬂ›” ilan ederler.
Ama mesela, ﬂu rakamlara ne denilecek?....
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de benziyor. Evet, bir “bar›ﬂ” ilk anda ölümleri durduracakm›ﬂ gibi görünür. Oysa, teslimiyet ve hedeflerden vazgeçiﬂ anlam›na gelen bir bar›ﬂ, halklar›n ac›lar›n› daha da art›rmaktan, daha da uzun bir zamana
yaymaktan baﬂka bir sonuç vermez.

K e m a l: Savaﬂ›n “sersemletici,
y›k›c›” etkisi kadar, kitlelerin gözlerini açan, onlar› çelikleﬂtiren etkilerinden de sözediliyor burada. Bir
baﬂka deyiﬂle, gerçekler, bir savaﬂ
ortam›nda aç›¤a ç›k›yor ve bilinçlenme süreci bu savaﬂa ba¤l› olarak
geliﬂiyor.
Siyasi literatürde eskiden daha
s›k kullan›lan bir deyim vard›: Pasifizm. “Mutlak bar›ﬂ” savunucular›n›n, “her türlü ﬂiddete, her türlü silahlanmaya” karﬂ› olanlar›n siyasi
olarak tan›m› budur asl›nda. Onlar
pasifistlerdir. Ve Lenin onlar› de¤erlendirirken savaﬂ›n “olumlu” yan›na
iﬂaret ediyor tekrar: “ Pasifizm, bar›ﬂ› soyut bir biçimde savunma, iﬂçi s›n›f›n› aldatman›n yollar›ndan biridir. Kapitalizmde, özellikle emperyalist dönemde, savaﬂlar kaç›n›lmazd›r, öte yandan sosyal demokratlar
devrimci savaﬂlar›n olumlu niteli¤ini görmezlikten gelemezler.” (Emperyalist Savaﬂ Üzerine, syf. 78)
Nedir savaﬂ›n “olumlu” yan›?
Kitlelerin gerçekleri görmesini sa¤lamas›, sarsmas› ve benzeri bir yana, esas olarak insanl›¤› emperyalizmden, kapitalizmden kurtaracak
oland›r savaﬂ. Ve onlardan kurtulabilmenin de baﬂka bir yolu yoktur.

Özlem : “Bar›ﬂ” politikalar› bilindi¤i gibi, özellikle ‘90’l› y›llarda
daha yayg›n bir biçimde gündeme
geldi. Onlarca y›ld›r silahl› mücadele veren ve önemli bir gerilla gücüne ulaﬂm›ﬂ hareketler bu çizgiye
savruldu. Kimisi askeri olarak taktik yenilgiler ald›klar› süreçlerde silahl› mücadelede ›srar edemeyip
"bar›ﬂt›¤›" için eridiler. Kimileri ise
tam tersine, askeri olarak, kitlesellik
olarak en geliﬂkin olduklar› dönemlerde oligarﬂilerle bar›ﬂ masas›na
oturarak kendilerini yok ettiler. Veya ayn› anlay›ﬂla Nikaragua'da ol16 Eylül 2007

du¤u gibi, silahla iktidar› al›p, seçimle burjuvaziye iade edenler de
oldu... Hepsinin ortak sonucu, “bar›ﬂ” politikalar›, hemen her yerde bu
hareketleri gerileten, eriten sonuçlar
verdi. Düzen içinde k›smen bir güç
olabilenler ise, siyasal hedeflerinden büyük ölçüde gerileyerek siyaseten kendilerini erittiler. Dolay›s›yla sohbetimizin baﬂ›nda teorik
olarak ortaya konuldu¤u gibi, “bar›ﬂ” halklar›, demokrasiyi ve bizzat
bar›ﬂ›n kendisini de¤il, sadece sömürücü egemen s›n›flar›n düzenini
güçlendiren sonuçlar yaratm›ﬂt›r
pratikte de.
Emperyalistlerle ve oligarﬂik
diktatörlüklerle bar›ﬂ, ba¤›ms›z, demokratik sosyalist bir ülke umudunu yoketmektir. Böyle oldu¤u içindir ki, bu tarz “bar›ﬂ” anlaﬂmalar›n›n gündeme geldi¤i her yerde, anlaﬂmalar imzaland›¤›nda baz› “sevinç gösterileri” yap›lsa da esas olarak halklar umutsuzlaﬂm›ﬂ ve moralsizleﬂmiﬂlerdir. Sonuçta da örgütlülükleri da¤›t›lan, umutlar› yokedilen, moral olarak çöken halklar, daha fazla yoksullu¤a, açl›¤a itildiler.
Öldürülmeye de devam edildiler üstelik. Belki bu kez kurﬂunla, bombayla de¤ildi, ama açl›kla, sefaletle,
sa¤l›k hizmetlerinden yoksunlukla
katledildiler. Ki “bar›ﬂ” imzalayan
oligarﬂik diktatörlükler, kurﬂun,
bomba kullanmaktan da geri durmad›lar.
Öyleyse ﬂunu söyleyebiliriz ki,
“bar›ﬂ” anlaﬂmalar›n›n yap›ld›¤› o
ülkelerde de "bar›ﬂ" sa¤lanamam›ﬂt›r. Savaﬂlar sona ermemiﬂtir. Çünkü
yukar›da de¤inildi¤i gibi, burjuvazi
silahl› oldu¤u sürece, burjuvazinin
sömürüsü sürdü¤ü müddetçe, savaﬂ
da devam edecek.

M a z l u m : O zaman ﬂu aç›k
gerçekleri bir kez daha özetleyerek
toparlayal›m konumuzu.
Emperyalizm ça¤›yla birlikte
devleﬂen ve ülke yönetimine egemen olan emperyalist tekeller dünyadaki di¤er ülkelerin pazarlar›na el
atm›ﬂlard›r. Bize bir S›rp gencinin
Avusturya-Macaristan veliaht›n› öl-
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dürmesi sonucu ç›kt›¤› ö¤retilen 1.
Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n
ç›k›ﬂ sebebi de, halklara Hitler’in
ihtiraslar›n›n sonucuymuﬂ gibi aç›klanan 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› da, emperyalistler aras› pazar
kavgas›d›r. Emperyalist devletler,
dünyay› paylaﬂma sorununu ekonominin kendi kurallar› ve diplomasi
yoluyla çözemeyince, devreye savaﬂlar girmiﬂtir. Baﬂka bir deyiﬂle,
onmilyonlarca insan, emperyalist
tekellerin pazar ve kârlar› u¤runa
kurban . edilmiﬂtir. Mesele Hitlerler’in h›rs› de¤il, Alman, Amerikan,
‹ngiliz, Frans›z... tekellerinin doymak bilmez kâr h›rs›d›r.
Emperyalistler o günden sonra
birbirleriyle askeri bir savaﬂa girmediler. Ama dünyan›n dört bir yan›nda savaﬂlar ç›karmaya devam ettiler. Ama buna ra¤men “bar›ﬂ” kavram› üzerine öyle bir kargaﬂa ç›kard›lar, kavram› öyle pervas›zca çarp›tt›lar ki, “bar›ﬂ› sa¤lamak ad›na”
iﬂgaller gerçekleﬂtiriyorlar. Emperyalist ittifak›n iﬂgal güçlerine, “Bar›ﬂ Gücü” üniformas› giydirildi.

“ Bütün savaﬂlar kötüdür” derken esas olarak mahkum edilmek,
meﬂrulu¤u yok edilmek istenen ulusal ve s›n›fsal kurtuluﬂ mücadeleleridir. Burjuva ideolojisinin empoze
etti¤i “her türlü ﬂiddete hay›r, her
türlü savaﬂa hay›r” söylemleri, at
iziyle it izini, sapla saman› birbirine
kar›ﬂt›rmaktan baﬂka bir anlama

Hem devrimciyim diyeceksiniz, hem sosyalistim diyeceksiniz, hem de savaﬂlara, ﬂiddete hay›r diyeceksiniz. Bu mümkün de¤ildir. Bu bilimsel olmad›¤›
gibi, siyasi olarak tutars›zd›r. Evet, devrim bir
ﬂiddet hareketidir. Devrimciyseniz, sosyalistseniz, devrimi istiyorsan›z,
bu ﬂiddeti savunacaks›n›z.
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gelmiyor. Ve bu söylemin sahipleri
bu anlamda yaratt›klar› bilinç bulan›kl›¤›yla da burjuvaziye hizmet etmiﬂ oluyorlar. Emperyalistlerin
haks›z savaﬂlar›yla, sömürülen
emekçilerin, ezilen halklar›n emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ›
verdi¤i hakl› savaﬂlar ayn› kefeye
konulamaz. Bunlar› ayn› kefeye koyan, b›rak›n Marksist-Leninist olmay›, sosyalist olmay›, bir demokrat bile olamaz. Bir ayd›n olamaz.
Burjuvazinin savaﬂ ve ﬂiddet konusunda ideolojik olarak bu kadar
yo¤un ve sald›rgan bir kampanya
yürütmesi, konunun önemini de
gösterir. Burjuvazi iyi biliyor ki,
ezilen halklar›n ve onlar›n öncülerinin en önemli silahlar›ndan biri
“ hakl›l›k ve meﬂruluk bilinci ” dir.
Bu silah› kaybeden halklar, savaﬂamaz. Savaﬂ›n meﬂrulu¤una inanmayan bir halk, savaﬂ›n zorluklar›na,
ac›lar›na katlanamaz, kurtuluﬂ için
fedakarl›klarda bulunamaz. Keza,
hakl›l›k ve meﬂrulu¤u konusunda
inançs›zlaﬂm›ﬂ bir hareket, halk› örgütleyip aya¤a kald›ramaz.
Hem devrimciyim diyeceksiniz,
hem sosyalistim diyeceksiniz, hem
de savaﬂlara, ﬂiddete hay›r diyeceksiniz. Bu mümkün de¤ildir. Bu bilimsel olmad›¤› gibi, siyasi olarak
tutars›zd›r. Mao’nun dedi¤i gibi;
"devrim yapmak, ziyafet vermeye,
yaz› yazmaya, resim yapmaya, ya
da nak›ﬂ iﬂlemeye benzemez; o kadar zarif, sakin ve yumuﬂak, o kadar
›l›ml›, uysal, kibar, ölçülü ve ali cenap olamaz. Devrim bir ayaklanmad›r, bir s›n›f›n baﬂka bir s›n›f› devirdi¤i bir ﬂid de t h arek eti di r..."
(Mao, Seçme Eserler, cilt 1, sayfa:38)
Evet, devrim bir ﬂiddet hareketidir. Devrimciyseniz, sosyalistseniz,
devrimi istiyorsan›z, bu ﬂiddeti savunacaks›n›z.
Ve elbette bu ﬂiddet, kaç›n›lmaz
olarak insanlar›n ölümünü içerecektir. Çünkü, " savaﬂ kan dökülen bir
siyasettir” . Ölmek ve öldürmek, her
savaﬂ›n yasas›d›r. “ ‹nsanlar ölmesin” demek sömürücü s›n›flar sonsuza dek yaﬂas›n, sömürü, zulüm
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düzenleri sonsuza dek sürsün demektir. Kans›z, bedelsiz bir savaﬂ›
istemek toplumlar›n tarihi geliﬂimini inkar etmek, s›n›flar savaﬂ›n›n
yasalar›n› bilmemektir. Ve elbette
asl›nda sözkonusu olan bilmemekten de çok, bilmezlikten gelmek, bu
anlamda devrimi istememektir.

Özlem : Savaﬂa soyut olarak, o
savaﬂ›n s›n›fsal niteli¤ini belirtmeden iyi veya k ö t ü demek bir ﬂey ifade etmez. Savaﬂlara iliﬂkin hepsi iyi
veya hepsi k ö t ü ﬂeklinde bir genelleme de yap›lamaz, böyle bir genelleme bilimsel de¤ildir.
Keza bar›ﬂ için de ayn› ﬂey sözkonusu asl›nda. Sevr Anlaﬂmas› da,
Lozan Anlaﬂmas› da “bar›ﬂ” anlaﬂmalar›yd›. Birincisi, Osmanl› topraklar›n› emperyalistlerin iﬂgal etmesine imkan sa¤layan bir “bar›ﬂ”t›. ‹kincisi ise, emperyalistlerin
Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤›n› tan›mak
zorunda kald›klar› bir “bar›ﬂ”t›. Dolay›s›yla nas›l ki tüm savaﬂlar için
bir genelleme yaparak iyi veya kötü
diyemezsek, ayn› ﬂey bar›ﬂlar için

de geçerlidir. Bar›ﬂ vard›r teslimiyettir, bar›ﬂ vard›r, halklar›n zaferinin
tescil edilmesidir... Hemen tüm savaﬂlar›n sonunda ortaya ç›kan bar›ﬂlar, asl›nda bir taraf›n iradesini, öteki
tarafa kabul ettirmesinin ifadesi olmuﬂlard›r. Birinci türden bar›ﬂlara
kökten karﬂ›y›z. ‹kinci türden bar›ﬂlar ise s›n›flar mücadelesi içinde olabilir. Fakat bu da, askeri anlamda bir
savaﬂ›n sona ermesiyle s›n›rl› bir bar›ﬂt›r. Yani taktiktir, de¤ilse, sömürücü ve sömürülen s›n›flar aras›nda s›n›fsal bir bar›ﬂ demek de¤ildir. Böyle bir bar›ﬂ olmayacakt›r da yeryüzünde. Savaﬂ, sömürücü s›n›flar›n
kesin tasfiyesine kadar sürecektir.
Emperyalizm dünya halklar›na
karﬂ› korkunç derecede silahlanm›ﬂ.
‹ﬂbirlikçi iktidarlar derseniz, hemen
hepsi “iç savaﬂa” göre, yani kendi
halklar›na karﬂ› örgütlenmiﬂ ve silahlanm›ﬂlar. Peki ezilen, sömürülen kitleler, böyle bir düﬂmana karﬂ›
nas›l, hangi yoldan ve hangi araçlarla mücadele edecekler? Sadece
“propaganda”yla m›?.. Biny›ll›k sö-

“Okul Kamunun Kamu Da Biziz”

Bize param›z kadar sa¤l›k, param›z kadar e¤itim, param›z kadar
bar›nma, param›z kadar söz hakk›n› reva gören ve rânt› insani ihtiyaçlara ye¤leyen zihniyet iﬂ baﬂ›nda! AKP düzeni öyle bir düzen ki,
bir avuç engellinin imkanlar›n› gasbetmekten çekinmiyor.
Alt› Nokta Körler Derne¤i üyeleri, 1960’tan bu yana ‹stanbul
Emirgan’da kendilerine belediye
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taraf›ndan verilmiﬂ bir yerde e¤itim
görüyorlard›. Türkiye’deki mevcut
iki rehabilitasyon merkezinden birini bugün ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi engellilerin elinden almak
istiyor. 33 y›ld›r yetiﬂkin görme engellilere e¤itim veren Rehabilitasyon Merkezi'ni, “arsam› iﬂgal ediyorsunuz” diyerek kap› önüne koymak istiyor.
30 May›s'tan bu yana birçok eylem yapan görme engelliler belediye tahliye dayatmas›ndan vazgeçene kadar mücadele etmeye kararl›
olduklar›n› söylüyorlar.
Okuluma Dokunma Platformu
üyesi 100 kiﬂi, 8 A¤ustos günü Galatasaray Lisesi önünden Taksim
Meydan›’na yürüyerek “Okuluma
Dokunma” dediler. Eylemde aç›lan
pankartta “E¤itim, Sa¤l›k, Bar›nma
Hakk›ma Dokunma” slogan›na yer

mürü düzeninden “bar›ﬂç›l” yöntemlerin zorlamas› sonucu vazgeçer
mi egemenler? Öyleyse ezilenler iktidar› nas›l alacak? Parlamentoda
parmak kald›rarak m›?...
Karﬂ›-devrimin ﬂiddetine karﬂ›
devrimin ﬂiddeti iﬂte bu yüzden tarihsel, siyasal bir zorunluluktur. Burada keyfi bir ﬂiddet tercihi sözkonusu de¤ildir. “ Düﬂman›n dayatt›¤›
karﬂ›-devrimci savaﬂa ne ile cevap
verelim? Silahlar›n d›ﬂ›nda, devrimci iç savaﬂ›n d›ﬂ›nda bir cevap
var m›?" (Savaﬂ ve Biz, syf: 3) Tarih, henüz baﬂka bir cevap ortaya
koymam›ﬂt›r.

K e m a l : Özlem son noktay›
koymuﬂ oldu asl›nda. Tarih henüz
baﬂka bir cevap ortaya ç›karmad›¤›na göre, savaﬂlar devam edecek.
Halklar›n kurtuluﬂu için de, insanl›¤›n savaﬂlar› topyekûn yoketmesi
için de baﬂka bir yol yok.
Savaﬂ ve bar›ﬂ konulu sohbetimizi burada noktal›yoruz. Sonraki
say›m›zda buluﬂmak üzere ﬂimdilik
hoﬂçakal›n.
verildi. Taﬂ›nan dövizlerde “Okul
Kamunun Kamu Da Biziz, Rant
H›rs›yla Kör Olanlar Kamu Yarar›na Kör Bakarlar” sloganlar› yaz›l›yd›. ‹stanbul Alt› Nokta Körler
Derne¤i Baﬂkan› Murat Demirok
ve Konfederasyon Baﬂkan› Turan
‹ﬂli taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda büyükﬂehir belediyesinin okuldan ellerini çekmesi istendi.
Okuluma Dokunma Platformu’nda pek çok ayd›n ve demokratik kitle örgütü yeral›yor.
Görme engelliler eylemde da¤›tt›klar› bildiride “sesimizin daha
gür ç›kmas› için sizin sesinize de
ihtiyac›m›z var” diyerek herkesi
mücadelelerini desteklemeye ça¤›rd›lar. Platform sözcüleri, 11 Eylül
günü Saraçhane’de Büyükﬂehir Belediyesi yetkilileriyle yapt›klar› görüﬂmede, okullar›n›n kapanmamas›
için toplad›klar› imzalar› teslim
ederek, belediyeden sürenin uzat›lmas›n› talep ettiler.
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Tanr› bizi Uraslar’›n iktidar›ndan korusun!
Küçük-burjuvazinin
demokrasi
normlar›, kendi s›n›fsal özelli¤i gibi,
mu¤lak ve kaypakt›r. Burjuva demokrasisiyle sosyalist demokrasi
aras›nda eklektik bir demokrasi anlay›ﬂ› savunur. Fakat özünde savundu¤u burjuva demokrasisidir. Sosyalist demokrasiyle burjuva demokrasisi aras›nda tercihi hep burjuva
demokrasisinden yanad›r. Çünkü o,
sosyalist demokraside salt “proletarya diktatörlü¤ünü” görürken,
burjuva demokrasisinde de sadece
özgürlükleri görür.
Hem sosyalizmi savunuyor gibi
gözükmek ve asl›nda hem de burjuva demokrasisini savunabilmek için
de “özgürlükçü sosyalizm” gibi
kavramlar geliﬂtirmiﬂlerdir. Özgürlükçü sosyalizm, asl›nda burjuva
demokrasisine uydurulmuﬂ –ne kadar uydurulabilirse elbette– bir sosyalizmdir.
‹ﬂte anlatt›¤›m›z bu olgular›n sonucudur ki, Avrupa’n›n sosyalist
kökenli “sosyal-demokratlar” da,
bizim gibi ülkelerdeki sosyalist s›fatl› küçük-burjuvazi de, burjuvazinin politikalar›na çok kolay angaje
olabilmektedirler.
Fakat tüm bu teorik gerçeklere
ra¤men, Bay Ufuk Uras’›n burjuva
politikas›na bu kadar kolay ve bu
kadar h›zl› angaje olabilmesi yine
de ﬂaﬂ›rt›c›d›r. Teorik olarak bu
mümkün olsa da, sosyalist oldu¤unu iddia eden bir partinin Genel
Baﬂkanl›¤›’n› yapan, “sosyalist sol”
ad›na seçimlere giren birinin bu süreci daha yavaﬂ yaﬂamas› beklenirdi.
Baﬂl›kta ifade edilen bir mizah
de¤il ne yaz›k ki!
Ufuk Uras, önce asl›nda bir zaferle ilgisi olmayan “seçim zaferi”nin sarhoﬂlu¤unu yaﬂad›. As›l oy
deste¤ini Kürt milliyetçi hareketinden ald›¤›n› unutup kendisinin ve
Bask›n Oran’›n ba¤›ms›z adayl›¤›
çerçevesinde “çok yeni tür bir birlik
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Dikkat: Aﬂa¤›daki sözler,
SOSYAL‹ST oldu¤unu iddia
eden bir milletvekiline aittir:

“ As k e r i b ü r o k ra s i , s o n u ç i t i b a r›yla devlet memurlar›d›r.
D e v l e t m em u r u s i ya s e t y ap a ma z . D e vle t me mu ru s i ya s et e
t a b i o l ma l › d › r. D e v l e t m e m u r l a r› , d e v l e t m e m u ru o l a r a k i ﬂ i n i y ap ac ak . S i ya s e t dü n ya s ›
d a k e nd i i ﬂ i n i y ap a c a k . ”
oluﬂtu¤u, yeni dinamiklerin ortaya
ç›kt›¤›” gibi yukar›dan tespitler yaparak, tüm solu birleﬂtirmek gibi iddial› sözler sarfetti.
Seçim zaferi sarhoﬂlu¤unun ard›ndan TBMM’de de k›sa sürede
baﬂ› döndü anlaﬂ›lan; burjuva medyan›n gösterdi¤i ilgiden tutun cumhurbaﬂkan› aday›n›n aya¤›na kadar
gelmesi, ona neyi, kimi temsilen
orada bulundu¤unu unutturdu belki... Her ne olduysa oldu ve sonuçta
Uras kendi “ezberlerini” ﬂaﬂ›rd›...
De¤ilse, bu sayfada aktard›¤›m›z
sözler, sosyalist oldu¤unu iddia
eden bir partinin genel baﬂkan›n›n
edece¤i sözler mi?
Bak›n ﬂu demece: “ Cumhurbaﬂkan›, devleti temsil ediyor. Eﬂi üzerinden cumhurbaﬂkanl›¤› tart›ﬂmas›
yapmamak gerekiyor. Türkiye normalleﬂme sürecine gidiyor... ” (8
Eylül 2007, Milliyet)

Cumhurbaﬂkan›’n› savunmak
Uras’a m› kald›? Mecliste yüzlerce AKP’li Gül’ün avukatl›¤›n›
yap›yor zaten. Onun bu sözleri
söylemesine ne gerek var? Onun
gündeme taﬂ›yaca¤› en önemli
konu bu mu?
Uras’›n gazetelere yans›yan
hemen tüm demeçleri, Uras’›n
burjuva siyasetin kulvarlar›nda
dolaﬂt›¤›na iﬂaret ediyor. F›rsat
bulup emekçilerin sorunlar›n› ne
zaman, nas›l dile getirecek bilinmez, fakat bilinen ﬂu ki, Uras’›n
sorunlara bak›ﬂ aç›s›, burjuvazinin
eylem ve söyleminin s›n›rlar› içine
girmektedir giderek.
ﬁu söze bak›n: “ Devlet memuru
siyaset yapamaz.”

Y›llarca siyaset yapabilmenin
mücadelesini veren kamu emekçilerine ve KESK’lilere de siyaseti yasaklad›¤›n›n fark›nda bile de¤il
Uras, baﬂ› o kadar dönmüﬂ... 657
zincirini k›rmak için ne büyük bedeller ödedi bu ülkede memurlar!
Öte yandan; demokrasi her kesimin içinde yerald›¤› bir süreçtir. Asker de konuﬂur, memur da... Askerin
siyasetin d›ﬂ›nda olmas›, burjuva
demokrasisinin aldatmacalar›ndan
biridir. Sosyalist demokrasi de askerler ve subaylar da -elbette halk
ordusunun askerlerinden ve subaylar›ndan sözediyoruz- kendi örgütlenmeleriyle siyasetin içinde olacaklard›r. Tersi, demokrasiyi
burjuva demokrasisinin veya oliDikkat: Bu sözler de TBMM’ye
garﬂilerin demokrasicilik oyunue z be r boz m a i dd ia s › y la gi de n
nun ölçüleriyle düﬂünmektir. ‹ﬂte
bir m i ll et v e k il ine a it t i r:
bu noktada en baﬂta ortaya koydu¤unuz noktaya geliyoruz. Bay
“Türkiye normalleﬂme süreci- Ufuk Uras da, küçük-burjuva bir
politikac› olarak, düzenin bir yen e g i d i y o r . . . Si y a s e t g i d e r e k
sivilleﬂiyor... Sivil bir anayasa - rine gelir gelmez, “sosyalist den›n gerçekleﬂmesiyle vesayet mokrasiye” dair beyninde az burejiminden demokratik rejime çuk olan düﬂünceleri de h›zla terdo¤ru h›zla evrilebilecek... Bir kedip burjuva demokrasisine “iltihak” etmiﬂtir. ‹ﬂte bu nokta ürsüre sonra bu tür gelgitler, ye- kütücüdür. Ve iﬂte bu yüzden
r i n i d e mo k r a s i n i n k u r u m s a l “tanr› bizi Uraslar’›n iktidar›nl a ﬂ m a s › n a b › r ak a c a k . . . ”
dan korusun” diyoruz. Daha
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meclise ad›m›n› att›¤›n›n ertesinde
memurlara siyaseti yasaklayan, oligarﬂinin Cumhurbaﬂkan›’n›n avukatl›¤›na soyunan, Çankaya’da tebrik kuyru¤una girip Gül’ü “içtenlikle” kutlayan bir anlay›ﬂ, yar›n gerçekten iktidar olursa, kimbilir daha
ne yasaklar koyacak, halka nas›l tepeden bakacak!
Demek Bay Uras’a göre politika
p rofesyonellerin iﬂi, bay mebuslar
politika yaps›n, ötekiler kar›ﬂmas›n... Öyle mi? Fakat bu görüﬂü tan›yoruz biz. Bu, b u r j u v a z i n i n e z b e r i d i r.
Uras, burjuva siyasete o kadar
tabi olmuﬂ ki, ne dedi¤inin fark›nda
de¤il. Siyaseti sadece milletvekillerinin, profesyonel burjuva politikac›lar›n yapmas›, Cuntac› K e n a n
E v ren’in de idealindeki siyaset tarz›yd›... Kald› ki, sosyalistler bu ülkede kullan›lan “siyaset dünyas›”
kavram›n›n burjuvazinin, siyaseti
bir avuç “profesyonel” politikac›n›n
iﬂi olarak dar bir alana s›k›ﬂt›r›p toplumu apolitikleﬂtirmeye çal›ﬂan politikas›n›n ürünü olan bir kavram oldu¤unu da bilirler.
Uras’›n burjuva politikas›yla
aras›na koydu¤u mesafenin simgesi
olarak “ k r a v a t ” a ald›¤› tutumun
yüzeyselli¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. Belki
de baﬂka noktalardan mesafe koy-

mak yerine, böyle bir konuda “fark›n›” koymak daha “sak›ncas›z”
gelmiﬂtir Uras’a.
Öyle ya, Avrupa’n›n birçok ülkesinde ve AB kurumlar›nda da art›k
Yeﬂiller’i tekellerin politikac›lar›ndan ay›rdeden tek ﬂey, giyim kuﬂamlar›, oturup kalkmalar›d›r. Ama
tüm “ayk›r›l›k”lar› da orada sona ermektedir. Tekelci burjuvazinin, emperyal politikalar› sözkonusu oldu¤unda son derece “uu y u m”ludurlar.
Ufuk Uras ve meclisteki di¤er
ilerici, demokrat milletvekilleri,
böyle bir uyumun parças› olmamal›d›rlar. Çünkü böyle bir uyum, en
baﬂta kendilerinin seçilmesi için
emek sarfedenlere, onlara oy verenlere ve ilerici, sosyalist olarak taﬂ›d›klar› s›fatlara ihanettir.
Oligarﬂinin meclisinde solun bak›ﬂ aç›s› ve emekçilerin ç›karlar› aç›s›ndan muhalefet etmesi gereken bir
vekil, h›zla AKP’nin politikalar›na
yedeklenip, onun söylemini benimseyip “sivil anayasa”dan sözediyor.
Hani nerede “sivil” bir anayasa?
Ortada “sivil” diye nitelendirilebilecek hiçbir ﬂey yoktur diye, anayasa
de¤iﬂikli¤i aldatmacas›n› teﬂhir edecek yerde, oyuna angaje oluyor.
AKP’nin “sivil” siyaseti temsil etti¤i, AKP’nin yapaca¤› anayasan›n
“sivil anayasa” oldu¤u, bunlar bü-

Orhan Pamuk: ‘Gençli¤imde
Solcuydum’... Peki ﬁimdi?
Yazar Orhan Pamuk, Londra’da ‹ngiliz edebiyat severlerle buluﬂtu¤u bir toplant›da, gençli¤inde solcu oldu¤unu söylüyor. Ve öyle bir söylüyor ki, adeta “mec buriyetten” bir solculuk bu. Hani ‘80 öncesi ﬂu veya bu
ölçüde politika içinde yeral›p da sonra apolitikleﬂenlerin
“o zamanlar ya solcu olmak zorundayd›n, ya sa¤c›” dedikleri gibi anlat›yor dönemi: “70'li y›llarda... toplum
sa¤ ve sol diye ikiye ayr›lm›ﬂt›. Sol görüﬂlüler modernist
ve Avrupa'dan ilham al›yordu; sa¤ görüﬂlüler ise aﬂ›r›
milliyetçilik ile dini esas alanlar›n bir kar›ﬂ›m›yd›.”
Yani o da solcu ama, zoraki...
Üstelik görülece¤i gibi, solu da yanl›ﬂ tarif ediyor.
‘70’li y›llar›n solu, ilham›n› Avrupa’dan de¤il, sosyalist
sistemden al›yordu. Avrupa’dan ilham alan az say›da ayd›n var idiyse de onlar, o sol içinde say›lm›yorlard›.
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yük aldatmacalard›r.
Ufuk Uras, elbette bunlar› göremeyecek kadar birikimsiz ve tecrübesiz de¤ildir. Ancak kendini düzene kabul ettirme kayg›s›, düzen taraf›ndan “olgun, ak›ll›, sa¤duyulu”
bir solcu olarak kabul edilme arzusu, bilgisinin de, partisinin politikalar›n›n da önüne geçmekte ve onu
AKP a¤z›yla “sivil anayasa”dan sözettirmektedir. Ayn› nedenle, Çankaya üzerinden sürdürülen oligarﬂi
içi bir kavgada sol bak›ﬂ aç›s›yla o
kavgan›n d›ﬂ›na ç›kmak yerine,
Cumhurbaﬂkan› Gül’den yana tutum tak›nmaktad›r.
Kendini oligarﬂiye olgun bir politikac› olarak kabul ettirerek eline
ne geçecek Uras’›n? Bunlarla
CHP’nin yerini alaca¤›n›, “sosyal
demokrat” alandaki “lider boﬂlu¤unu” dolduraca¤›n› düﬂünüyorsa, bu
ham hayaldir... Oligarﬂinin sözcüleri, Uras gibileri “ne kadar ak›ll› solcu” diye övebilirler, ama daha fazlas› için, düzene sadakat›n› kan›tlamak üzere çok daha fazlas›n› beklerler... Bay Uras, parlamentoda
hangi yoldan yürüyecek; kendini
oligarﬂiye kan›tlama yolundan m›,
yoksa, oligarﬂi taraf›ndan mecliste
bir “ç›ban” olarak de¤erlendirilme
pahas›na solun ve halk›n sözcüsü
olma yolundan m›?

Ermeni ve Kürt meselesinde kurdu¤u bir cümleye dair “Türkiye’de bunu
ilk defa ben dile getiriyorum” derken,
onlar› iﬂkenceler, hapislikler pahas›na
dile getirenleri yok sayan düﬂünce yap›s›, 1980 öncesinde de kendi d›ﬂ›ndaki
solu yok say›yor anlaﬂ›lan. Ama o tarihi biz yazd›k, Orhan Pamuklar de¤il.
Bu da bir yana, ﬂimdi ne oldu¤u, kendisini nas›l tan›mlad›¤› kuﬂkusuz daha önemli. ﬁimdi nerede yeral›yor: Sa¤da m›, solda m›? “ H i ç b i r i ” diyemez elbette.
Çünkü her ayd›n›n bilece¤i gibi, “hiçbiri” diye bir politik konum yok; hele dünya çap›nda bir yazar için... Bir
yazar olarak ne için yaz›yor romanlar›n›, hangi kimlikle;
sa¤c› olarak m›, solcu olarak m›?.. “Ya AB, ya barbar l›k” derken mesela, sa¤c› m›d›r, solcu mu? Kuﬂku yok ki
bunu bilmek, Türkiye halk›n›n hakk›d›r. B i t a r a f kal›p
b e r t a r a f olmay› hiçbir ayd›n›m›za yak›ﬂt›rmay›z da, onlar ad›na böyle bir sonu istemeyiz de. Çünkü böyle bir
tarafs›zl›ktan ancak oligarﬂi memnun olur.
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Amaç,
Halklar›
Fiziki ve
Siyasi Olarak
Tecrit
Etmektir

DUVARLAR ÖRÜLÜYOR HALKLARIN ETRAFINA
Kara ve Hava Kuvvetleri’nin ortak çal›ﬂmas›yla, Türkiye-Irak s›n›r›na 473 kilometrelik bir duvar inﬂa
edilecekmiﬂ. Kürt halk›n›n mücadelesini engelleme amac›yla, gerek
‹ran ve gerekse de Türkiye egemen
güçlerinin Kuzey Irak’a yönelik son
dönemlerde artan sald›r›lar› ve
bombalamalar›n›n devam›nda bu
kez de s›n›r›n duvarla örülmesi gündeme getirilmiﬂtir. ‹ran da, Irak ile
olan s›n›r›n›n Hac›umran bölgesinde 4 kilometrelik bir duvar örme
plan›n› yürürlü¤e koymuﬂ durumda.
Tel örgülerle, taﬂlarla, elektronik
gözlerle, termal kameralarla bir halk›n etraf› duvarlarla çevriliyor.
Fakat asl›nda, Kürt halk›n›n mücadelesine karﬂ› örülen bu duvarlar,
günümüz dünyas›nda bir istisna
oluﬂturmuyor. Emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin ördükleri duvarlar
dünyan›n dört bir yan›na yayg›nlaﬂmakta ve esas olarak halklar› belli
co¤rafyalar içinde tecrit etmeyi, onlar› hem fiziken hem siyasal olarak
dünya halklar›ndan koparmay›
amaçlamaktad›r. Duvarlar, emperyalizmin tecrit politikas›n›n halklar
nezdinde nas›l bir alenilik ve pervas›zl›k içinde sürdürüldü¤ünün en
aç›k göstergesidirler.

Emperyalizmin Nakarat›;
“Demirperde”
“Demirperde ülkeleri”; emperyalizmin sosyalizme karﬂ› y›llarca
kulland›¤› sald›r›lar›n demagojik
söylemlerinden biri de buydu. Sosyalist ülkelerin kendilerini dünyan›n di¤er k›s›mlar›ndan ay›rmak
için sosyalist sistemin etraf›na çektikleri “varsay›lan” hayali bir perdeydi bu. Hayali perdenin hayal olmayan gerçek parças› ise, Berlin

Say›: 122

Duvar› idi. Bu duvar, demokratik
Almanya’n›n emperyalist sald›rganl›ktan korunmak, emperyalist Almanya ile iç içe geçmiﬂ s›n›rlar› nedeniyle kendi varl›¤›n› sürdürebilmek amac›yla alm›ﬂ oldu¤u bir önlemdi. Sosyalist Do¤u Almanya,
1961 y›l›nda emperyalist Bat› Almanya ile olan s›n›r›na 46 km.
uzunlu¤unda bir duvar örmüﬂtü. Bu
duvar, iﬂte o günden itibaren, emperyalistlerin sosyalizme yönelik
sald›r›lar›nda kullan›lan önemli bir
malzeme oldu. Sosyalizmin özgürlükleri nas›l engelledi¤i, halk›n özgürlü¤e kavuﬂmak için nas›l bir engeli aﬂmak zorunda kald›¤›, insanlar›n ak›n ak›n bu duvar› aﬂarak özgürlü¤e, bat›ya koﬂtuklar› yalanlar›
birbiri peﬂi s›ra s›ralan›yordu. Duvarlar› y›karak özgürlük getirmekten dem vurdular sürekli. Öyle ki
emperyalizmin bu konuda yapt›¤›
yaygara kendisine sol diyen belli bir
kesimi de etkisi alt›na alm›ﬂt› ve
bunlar da emperyalist güçler gibi
“duvarlar›n y›k›lmas›” söylemini
benimsemiﬂlerdi. Nitekim, Berlin
Duvar›’n›n y›k›ld›¤›, karﬂ› devrim
rüzgarlar›n›n dünyay› sard›¤› günlerde, bunlar da emperyalist koroya
kat›l›p, duvarlar›n y›k›ld›¤›, özgürlüklerin ve demokrasinin her yana
yay›laca¤› bir dünyan›n geldi¤inden
söz etmeye baﬂlad›lar. Zafer demokrasinindi! Adeta özgürlük sarhoﬂu
olmuﬂtu geniﬂ bir kesim. Duvar›n
y›k›l›ﬂ›, tüm dünyay› “global ve öz g ü r ” bir köy haline getirecekti.. Hayal buydu ve ancak bu hayalin siyasi, sosyal, ekonomik, askeri hiçbir
gerçekli¤i yoktu.
Ve... halklar›n etraf›na duvarlar
örülmesi dönemi iﬂte as›l ﬂimdi baﬂl›yordu. “Tek kutuplu dünya”, tüm
dünyan›n emperyalist kuﬂatma alt›na al›nabilmesi anlam›na geliyordu.

Ancak g erçe¤e uyanmak için
f a z l a z a m a n g e re k m e d i .
Berlin Duvar›’n›n ve sosyalist
ülkelerin s›n›rlar›n› emperyalistlere
kapatan tüm duvarlar›n y›k›lmas›ndan sonra, dünyaya bir “serbestlik”
geldi gelmesine. Ancak gelen bu yeni sistem halklar için de¤ildi. Y›k›lan duvarlar emperyalist sermayenin, s›n›rs›z ve engelsiz olarak dünyan›n dört bir yan›na serbestçe girip
sömürü ve talan› gerçekleﬂtirme özgürlü¤ünü getirmiﬂti. Y›k›lan duvarlar sayesinde demokratik Almanya’dan SSCB’yi oluﬂturan ülkelere kadar eski sosyalist ülkeler,
yeni pazar alanlar› olarak emperyalistler taraf›ndan k›sa sürede yutulmuﬂ, sosyalist ülke halklar› dizginsiz bir sömürüye tabi tutulmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Berlin Duvar›’n›n y›k›lmas›ndan k›sa süre sonra “keﬂke o
duvar y›k›lmasayd›” diyordu, açl›kla, yoksullukla, iﬂsizlikle tan›ﬂan
Do¤u Almanya halk›.

H a l k l a r › n Emperyalizme
D i reniﬂine K a r ﬂ › Ö r ü l e n
Yeni D u v a r l a r!
Bu dönemde emperyalizm öylesi vahﬂi bir sald›rganl›k içine girdi
ki, “düﬂman, ﬂer ekseni, tehdit unsuru, terörizmi destekleyen... ülkeler” denilerek onlarca ülke hedef
tahtas›na konuldu. Sald›r›n›n bir yan› bu aç›k sald›r›lar iken, bir di¤er
yandan da birbirini k›rmayan, birbirine düﬂman edilmeyen halk b›rakmamacas›na bir sald›rganl›kt› bu.
Ony›llarca kardeﬂçe yaﬂayabilmiﬂ
halklar, mezhepler, bir anda birbirine düﬂman kesiliyor, birbiriyle savaﬂ›yor, aralar›na korkunç mesafeler koyan bir vahﬂet sergiliyorlard›.
Ve emperyalizm ad›na düne kadar
özgürlüklerden, duvarlar›n y›k›lmas›ndan sözedenler halklar›n bu ﬂe-
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kilde birbirini k›rmas›n›n önünü daha da fazla aç›yor, ülkeleri iﬂgal
edip emperyalist tahakkümü her yere yaymaya çal›ﬂ›yorlard›.
Halklar aras›na böylesine örülen
“kin” duvarlar› da bir yerden sonra
yetmedi emperyalistlere, egemenlere. Ve bu kez gerçek duvarlar örmeye baﬂlad›lar. Halklar›n açl›¤a, sömürüye, zulme ve iﬂgale karﬂ› direniﬂlerini engelleyebilmek için taﬂlardan, tel örgülerden, kumlardan
örülmüﬂ ve onlarca, yüzlerce kilometre uzayan fiziki duvarlara baﬂvurdular. Halklar›n direniﬂlerini ve
isyanlar›n› bast›ramam›ﬂ olman›n,
çaresizli¤in bir sonucu olarak, halklar için bir dünyay›, düzeni de¤il,
halklara karﬂ› olan bir dünyay›, bir
düzeni halka karﬂ› korumak için
baﬂvurdular duvar örme yöntemine.
‹srail’in Filistin halk›na karﬂ› ördü¤ü duvar bunlar›n belki de en bilineni. Filistin halk›n› bir kez daha
ikiye, üçe, beﬂe bölüp parçalayan,
Filistin halk›n›n bir parça topra¤›n›
daha iﬂgal edip ‹srail s›n›rlar›na katan bu duvar›, bar›ﬂ ve demokrasi
ad›na duvarlara karﬂ› oldu¤unu söyleyenler sessizce izlemekle yetindiler. ‹srail siyonizmi, bu duvar sayesinde Filistin halk›n›n direniﬂini, feda savaﬂç›lar›n›n geçiﬂini engelleyebilece¤ini hesapl›yordu. Ancak hiç
de öyle olmad›. Halklar›n yarat›c›l›¤› ve direniﬂi karﬂ›s›nda hiçbir duvar›n ve de gücün hükmü yoktu. Filistin halk› kazd›¤› tünellerle, bitmez
tükenmez yarat›c›l›klar›yla duvarlar› aﬂ›p geçmesini bildi her zaman.
ABD de, göçmen geçiﬂlerini engellemek için, Meksika ile olan s›n›r›nda 1200 kmlik bir d u v a r inﬂa
etti. Duvar bariyerler, tel örgüler,
güvenlik kameralar› ile de donat›lan
bir duvar oldu.
Yine Suudi Arabistan, Irak ile
olan s›n›r›na duvar örme karar› alarak emperyalizme uﬂakl›k eden
köhne rejimini bu sayede korumaya
çal›ﬂmaktad›r.
ABD, Irak’ta halk›n direniﬂi karﬂ›s›nda çaresiz kald›kça yeni yöntemler geliﬂtirmek, halklar› birbirine k›rd›rma, birbirinden yal›tmak
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için birçok araç ve yöntem kullanmaktan çekinmedi bugüne kadar.
Kimi zaman katliamlar gerçekleﬂtirdi, kimi zaman provokasyon eylemleri yapt›. Ama hiçbiri direniﬂe karﬂ› bir çözüm olmad›. Son bir çare
olarak ﬁiiler’le Sünniler’i birbirinden ay›racak duvarlar inﬂa etti. Baﬂta Ba¤dat olmak üzere, Irak’›n çeﬂitli bölgelerinde duvarlar yükseliyor bugün. Ancak bu da direniﬂi bitiremedi. Bitirmesi de mümkün de¤ildi. Halklar›n hakl› direniﬂinin duvarlarla engellenemeyece¤i bir kez
daha böylece ispatlanm›ﬂ oldu.
Burada elbette önemli olan,
birçok ülkede, emperyalistlerin ve
iﬂbirlikçilerini akl›na ilk gelen önlemlerden birinin “duvar” olmas›d›r.
Y›llarca demirperde demagojisi yapanlar, ﬂimdi dünyan›n bir anlamda
emperyalizm karﬂ›s›ndaki “dengesi”
demek olan sosyalist sistemin y›k›l›ﬂ›yla, “sosyalizmin rekabetinden”,
bask› unsuru olmas›ndan kurtulmuﬂ
olman›n rahatl›¤›yla, zindanc› politikalar›n›, tüm dünya halklar›na karﬂ›
sergilemekten çekinmiyorlar. Bu
emperyalist düﬂünce yap›s›, siyasal
olarak kendini en somut tecrit politikas›nda ifade ediyor.

Kürt sorunu “duvar”›n
d›ﬂ›nda de¤il; i ç i n d e d i r
Bugün ise Kürt halk›n›n mücadelesine karﬂ› ‹ran ve Türkiye oligarﬂisi taraf›ndan duvarlar örülmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bunca duvar›n
dünyan›n dört bir yan›na örülmesinin tek nedeninin halklar›n fiili direniﬂleri olmad›¤›, ayn› zamanda
bu duvarlarla halklar aras›ndaki birli¤in önlenmeye çal›ﬂ›ld›¤› daha bir
aç›¤a ç›kmaktad›r.
Ony›llard›r ülkemizde oligarﬂi,
“d›ﬂ mihraklar”, “d›ﬂ destek” demagojisine sar›l›p durmuﬂtur. Devrimci mücadeleyi, Kürt halk›n›n direniﬂini hep bu ﬂekilde tan›mlamaya
çal›ﬂm›ﬂ, ülke içini adeta güllük gülistanl›k gösterip, “ﬂer oda¤›n›n”
d›ﬂtan oldu¤unu yaymaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Bugün örülen duvar da biraz bu
demagojiye hizmet edecektir. Bu-

güne kadar Irak s›n›r›ndan geçiﬂleri
engelleme ad›na birçok yöntem ve
araç hizmete sokulmuﬂ, s›n›r ötesi
operasyonlar yap›lm›ﬂ, tampon bölgeler oluﬂturulmuﬂ ve s›n›r geçiﬂleri
engellenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak
her seferinde bu çal›ﬂmalar esas sorunun ülkenin içinde oldu¤u, d›ﬂar›da yap›lacak bir operasyonun, s›n›r geçiﬂlerini engellemenin, tampon bölge oluﬂturman›n hiçbir iﬂe
yaramayaca¤› tart›ﬂmalar›n› da beraberinde getirmektedir. Çünkü mesele, s›n›rdan geçen gerillalar de¤il,
mesele bu ülkenin içinde bir Kürt
sorununun oldu¤u gerçe¤idir.
Bu sorun çözülmeden ne s›n›r
geçiﬂlerini engellemenin, ne de s›n›rlara duvarlar örmenin bir çare olmad›¤›n› egemenler de çok iyi bilmektedirler. O zaman bu duvarlar›n
gerçek amac› da ortaya ç›kmaktad›r: Duvarlar esas olarak h a l k l a r › n
beyinlerine örülmeye çal›ﬂ›lan duvarlar›n fiili yans›mas›ndan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir. Halklar›n birli¤ini,
beraberli¤ini engellemenin, halklar›
bu tür fiili duvar engelleri sayesinde
birbirinden her yönüyle uzaklaﬂt›rman›n yolu yap›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Halklar› hem birbirine düﬂman
k›larak hem de fiiliyatta ve esas olarak da beyinlerde aralar›na duvarlar
örerek yal›t›p, önünü düzlemek istemektedir egemenler. Ve çaresizlik
içindeki egemenlerin bugün duvarlarla aﬂmaya çal›ﬂt›klar› gerçekte
kendi korkular›d›r. Halklar›n direniﬂlerinin kendi saltanatlar›na son
verece¤i korkusudur. Bu korku bugün duvarlar ördürmeye götürüyor,
yar›n bunun da yetmedi¤i yerde
kimbilir daha ne tür engeller bulmaya çal›ﬂacaklar.
Ancak, egemenlerin ne halklar›n direniﬂlerini engellemek için ne
de kendilerini güvenceye almak
için ördü¤ü duvarlar ve di¤er tüm
yöntemler hiçbir iﬂe yaramayacakt›r. Hem örülen fiili duvarlar ve
hem de halklar›n kafalar›nda örülmeye çal›ﬂ›lan duvarlar er veya geç
mutlaka y›k›lmaya mahkumdur.
Halklar›n direniﬂi bu engelleri bir
bir aﬂacakt›r.
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Hamas Gazze’de yine sald›rd›;
‘‹srail sopalar›’ art›k Hamas’›n elinde...
Filistin'de Hamas'›n denetimindeki
Gazze ﬁeridi'nde cuma namaz› k›lmak
isteyen binlerce El Fetihli, Hamasl› güvenlik güçlerince sopalarla a¤›r ﬂekilde
dövüldü. En az 75 kiﬂinin yaraland›¤›
sald›r›da çok say›da El Fetih üyesi ve
taraftar› da gözalt›na al›nd›.
Hamas güvenlik güçleri, sald›r›yla
yetinmeyip, gözalt›na ald›¤› El Fetihliler’e “bir daha eylemlere kat›lmayaca¤›na” dair ka¤›t imzalama ﬂart› getiriyor. Üstüne üstlük, Hamas, yoksul,
iﬂsiz Filistinliler’e, e¤er bu imzalar›na
uymazlarsa 5 bin dolar para cezas› kesiyor...
Gazze’de “iktidar” olan Hamas,
Gazze’yi ele geçirdi¤inden beri, Arafat’›n evini ya¤malamaktan ayn› ‹srail
yöntemiyle El Fetih binalar›n› bombalarla yerle bir etmeye, dü¤ün bask›nlar›ndan sokak ortas›nda estirdi¤i vahﬂete kadar trajik ve bir o kadar da düﬂündürücü bir tablo sergiliyor. Son sald›r›s›, islamc› bir iktidar›n niteli¤inin görülmesi aç›s›ndan yeni bir aﬂama oldu.
‹ran’da da hapishaneden ç›kanlara

“bir daha hiçbir ﬂey yapmayaca¤›na”
dair taahhütname imzalat›yordu. Hamas
da ‹ran’dan ö¤rendi¤ini yap›yor. Sopalarla estirdi¤i terör ise ne yaz›kki ‹srail’in dünyan›n dört bir yan›nda iﬂbirlikçi iktidarlar›n uygulad›¤› yöntemlerden
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Hamas'›n sald›r›lar›n›n ard›ndan Filistin Kurtuluﬂ Örgütü'nün genel grev
ça¤r›s› yapmas› üzerine, 9 Eylül’de Hamas sald›r›s›n› protesto etmek için Gazze ﬁeridi'nde genel greve gidildi. Grev
boyunca ö¤retmenler ve ö¤renciler
okullara gitmedi, avukatlar, doktorlar
iﬂbaﬂ› yapmad›, çok say›da esnaf da
dükkan›n› açmad›. Hamas’›n grevi engelleme giriﬂimleri baﬂar›ya ulaﬂamad›.

‹ s r a i l ’ e ro k e t l i s a l d › r ›

hiç farkl› de¤il. Fakat hak ve özgürlük
diye bir anlay›ﬂ› yok islamc›l›¤›n. Bu
yüzden muhalefetin “m”sine bile tahammülsüzlük içinde. Bu yüzden, iﬂgal
alt›nda bir ülke, kuﬂat›lm›ﬂ bir halk olduklar›n› bile unutarak Filistin halk›na
karﬂ› bir zulüm politikas›n› yürürlü¤e
koymuﬂ durumda.

yüzde 61’i buluyor. Amerikan halk›n›n
büyük bölümü
de iﬂgale ortak
olmay› reddediyor art›k.
‹ﬂgalin birici dereceden ortaklar›n›n ülkesinde de durum
pek farkl› de¤il. ABD’nin Irak
iﬂgalindeki baﬂ müttefiki ‹ngiltere’de kat›l›mc›lar›n yüzde
65’i, di¤er iﬂgal ortaklar› Güney Kore ve Avustralya’da ise
yüzde 63’ü, Amerikan askerlerinin bir y›l içinde Irak’tan çekilmesini istiyor.
Ankete göre Türkiye, “iﬂgalin bitmesini en güçlü biçimde talep eden” ülkelerin
baﬂ›nda geliyor. Ülkemizde
ankete kat›lanlar›n y ü z d e
79’u, “Amerikan askerleri
Irak’tan bir y›l içinde çekilmeli” görüﬂünü belirtiyor.

Dünya Hal kla r›n›n
O r t a k Talebi “‹ﬂgale Son”!
BBC Dünya Servisi’nin 22
ülkede yapt›rd›¤› bir anket,
ABD emperyalizminin ve iﬂbirlikçilerinin y›llard›r Irak iﬂgali konusunda sürdürdükleri
tüm demagojik çabalara ra¤men, iﬂgali meﬂrulaﬂt›rmay›
baﬂaramad›klar›n› gösteriyor.
BBC’nin araﬂt›rma sonuçlar›na göre, “dünya kamuoyu nun yüzde 67’si” iﬂgalci ABD
ordusunun en k›sa sürede
Irak’› terk etmesi gerekti¤ini
düﬂünüyor.
Özellikle müslüman halklar›n yo¤un oldu¤u ülkelerde
ABD’ye yönelik tepki daha
boyutluyken, ABD’de bile,
ABD’nin Irak’tan çekilmesi
gerekti¤ini söyleyenlerin oran›

Gazze'de genel grev

Filistinli direniﬂçiler Siyonist ‹srail’in sald›r›lar›na roketlerle misillemede bulundular. 10 Eylül günü gerçekleﬂtirilen eylemde, iki roket 1948’de
iﬂgal edilmiﬂ topraklarda yer alan Askalan ﬁehri’nin yak›n›ndaki Zikkim
adl› askerî karargâha düﬂerken, 69 ‹srail askeri yaraland›. Yaralananlar›n
say›s› aç›s›ndan bu 2000 y›l›ndan beri
bir eylemde ‹srail’in u¤rad›¤› en a¤›r
darbe oldu.
Eylemi, ‹slami Cihat Hareketi ve
Halk Direniﬂ Hareketi’nin ortaklaﬂa
gerçekleﬂtirdi¤i aç›kland›.

S i d n e y ’de B u s h v e
I r a k ‹ ﬂg al i P r o t e s t o E d i l d i
Av u s t r a l y a ' n › n
Sidney kentinde, Asya Pasifik Ekonomik
‹ﬂbirli¤i (AFPEC) liderler zirvesi toplan›rken, zidney ayn›
anda gösterilere sahne oldu.
8 Eylül’de binlerce kiﬂi Bush'u ve Irak iﬂgalini protesto etti.
Protesto eylemi, Sidney'deki belediye binas›ndan baﬂlayarak, “s›k› güvenlik önlemleri” alt›nda 21 bölge liderinin toplanaca¤› Sidney
Opera Evi'nden birkaç blok ötedeki Hyde
Park'ta son buldu. Emperyalist ve iﬂbirlikçi
liderler için yine ola¤anüstü önlemler
al›nm›ﬂt›. Halktan korku art›k süreklileﬂti.
Parktaki gösteride de Bush, Avustralya Baﬂbakan› George Howard ve di¤er iﬂbirlikçiler protesto edildi.

DÜNYA
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Yeni Göç Yasas›na H ay›r
Kampanyas› S ürüyor
Anadolu Federasyonu’nun Yeni Göç Yasas›na
H a y › r Kampanyas› çerçevesinde afiﬂ bildiri gibi faaliyetler devam ediyor.
5 Eylül’de Almanya’n›n
Köln ﬁehri’nde afiﬂleme yap›ld›.
Yeni Göç Yasas› ile, baﬂta aile
birleﬂimi konusu olmak üzere,
ömrünü Almanya’da ter dökerek
geçirmiﬂ birinci kuﬂak göçmenlerin haklar›n›n gasbedildi¤i,
hakk›n› aramak isteyen yabanc›lar›n kriminalize edildi¤i konuﬂmalarda halka duyuruldu.
Hamburg’un Altona Semti’nden sonra Sternschanze semtinde de stant açan A na do l u- D er, da¤›tt›¤› bildirilerle göçmenlere Yeni Göç Yasas›’n›n ›rkç›
yönlerini anlatt›. Almanlar’›n da ilgisinin oldu¤u eylemde mücadele ça¤r›s› tekrarland›. Ayr›ca Sternschanze Semti’nde afiﬂler as›ld›.

Viyana'da
Kübal› 5'lere
D e st ek Ey le m i
ABD'de 9 y›ld›r hukuksuz
olarak tutsak edilen 5 Kübal›
yurtsever için uluslararas› düzeyde düzenlenen eylem haftas› çerçevesinde, bir gösteri de
Avusturya'da gerçekleﬂti.
Viyana Üniversitesi’nin önünde toplanan kitle
yap›lan konuﬂmalardan sonra ABD Büyükelçili ¤i ’ne do¤ru yürüyüﬂe geçti. Eyleme Avusturyal›Kübal› Toplulu¤u (ÖKG), "Küba'l› 5'lere Özgürlük" Komitesi, CDR Avusturya "Antonio Maceo"
(Devrimi Savunma Komiteleri)'nin yan›s›ra, Avusturyal› komünist ve anti-emperyalist gruplar›n da
destek verdi¤i görüldü. ÖKG'nin açt›¤› pankart›n
yan›s›ra Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu
(UTMP) da "Küba'ya Yönelik ABD ve AB Ambargosuna Hay›r - 5 Kübal› Yurtsevere Özgürlük" yaz›l› pankart› taﬂ›d›. Türkiyeli devrimcilerden bir
grup HÖC'lü de eyleme k›z›l bayraklarla kat›ld›.
Eylemde as›l teröristin ABD oldu¤una vurgu
yap›l›rken, 9 y›ld›r tutsak bulunan Kübal›lar’›n serbest b›rak›lmas› talep edildi. ABD Büyükelçili¤i
önündeki eylem, ABD ve Bush aleyhine sloganlarla sona erdi.
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mahallelerinde
yap›lan gösterilerde de yollara barikatlar kuruldu.
Gösterilerde 147 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
ﬁili’de 11 Eylül 1973’te
halk›n seçti¤i sosyalist
Devlet Baﬂkan› Salvador
Allende iktidar›na yönelik
CIA destekli bir darbe yap›lm›ﬂ, Allende silah elde
direnerek ﬂehit düﬂerken,
yönetimi eline geçiren cunta onbinlerce insan› katletmiﬂti.

ﬁili’de Cuntay› Protesto
ﬁili’de, 11 Eylül 1973’te
yap›lan faﬂist cuntan›n y›ldönümünde yap›lan gösterilerde binlerce kiﬂi polisle
çat›ﬂt›.
Baﬂkent Santiago’da 11
Eylül günü yap›lan gösterilerde CIA destekli cunta
protesto edildi.
Göstericilere tazyikli su
ve göz yaﬂart›c› bomba ile
müdahale eden polis karﬂ›s›nda 5 bin kiﬂi direndi. ‹ﬂçi

AFA’dan Kampanya
Avusturya genelinde
göçmenlere yönelik çal›ﬂmalar sürdüren Av u s t u r y a
Anadolu Federasyonu
(AFA) yozlaﬂmaya karﬂ›
bir kampanya baﬂlatt›.
Kampanya çal›ﬂmalar›n›n baﬂlad›¤› ilk yer Graz
ﬁehri’ydi. Özellikle göçmen gençler aras›nda
uyuﬂturucu al›ﬂkanl›¤›n›n
yüksek oldu¤u bu ﬂehirde,
bir hafta önce de 26 yaﬂ›ndaki bir genç uyuﬂturucu
komas›ndan yaﬂam›n› kaybetmiﬂti. Burada AFA üyelerinden oluﬂan 12 kiﬂilik

‹KAD’dan
Ça¤r›
Berlin’de faaliyetlerini
yürüten IKAD, 17 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te
CDU Kreuzberg parti binas› önünde Anadolu Federasyonu Temsilcili¤i’yle birlikte göç yasas›na karﬂ› ortak bir bas›n aç›klamas› düzenleyece¤ini duyurdu.
IKAD, Kreuzberg ve civar›nda ç›kard›klar› davetiye, afiﬂ ve el ilanlar›yla birlikte, göçmenleri göç yasa-

grup taraf›ndan, 7
Eylül’de
akﬂam saatlerinde
kahve konuﬂmalar› yap›ld›. Yine
Türkiyelilerin yo¤un olarak bulundu¤u Griesplatz
civar›nda kahvehanelerde
yap›lan
konuﬂmalarda
yozlaﬂmaya karﬂ› yürütülen kampanyaya kat›l›m
ça¤r›s›nda bulunuldu.
Bu faaliyetler s›ras›nda
Yürüyüﬂ okurlar› da dergilerinin tan›t›m›n› yapt›lar.

s›na karﬂ› etkinliklerine ça¤›rmaya devam ettiklerini
belirtti.
D e rnek
Aç› l›ﬂ Et k i nli ¤i:
-16 Eylül Pazar Saat
14.00’te / Lausitzer Str 35
Kreuzberg
Göç Ya sas› n a K a rﬂ›
Miting:
17 Eylül Pazartesi Saat
15.00’te / CDU Parti binas›
önü, Wallstr. 14 A 10179
Berlin
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Armutlu’da, Gazi’de ﬁenlik... Gülsuyunda Festival...
B‹RL‹⁄‹M‹Z‹ MÜCADELEM‹Z‹ GÜÇLEND‹REL‹M
Tarihe kimi destans›
direniﬂiyle ad›n› yazd›rd›, kimi ise devletin katliamlar›na, vahﬂetine tan›kl›k ederek direniﬂ
mahallesi olarak ad›n›
duyurdu. Buras› Gazi,
buras› Armutlu ve buras›
Gülsuyu.... Buras› egemenlerin y›k›m ekiplerini y›¤arak insanlar›n evlerini baﬂlar›na y›kmak
istedi¤i 3 ayr› mekan.
Ama birbirinden ayr› bu
üç gecekondu mahallesinin en belirgin ortak özelli¤i direniﬂle kurulmuﬂ olmalar›d›r. 8-9 Eylül tarihlerinde bu mahallelerde yap›lan geleneksel ﬂenliklerdeki coﬂku, kardeﬂçe kurulan uzun halaylar
ve marﬂlarda havada s›ms›k› duran
yumruklar da benzer özellikleridir.
Gecekondu halk› yapt›¤› ﬂenliklerde birli¤in güç oldu¤unu hayk›r›r
gibiydi.
ONB‹NLERCE GAZ‹L‹
ﬁENL‹KTE BULUﬁARAK
B‹RL‹⁄‹NE SAH‹P ÇIKTI...
3. Geleneksel 75. Y›l Mahallesi
Gazi Halk ﬁenli¤i’nde onbinlerce
kiﬂi biraraya gelerek coﬂku dolu bir
ﬂenlik yaﬂad›lar. 9 A¤ustos günü
Gazi Baraj’›n giriﬂi gün boyu insan
seliyle dolup taﬂt›.
Onbinlerce yürek hep bir a¤›zdan
türkülerini seslendirdi, omuz omuza
durup halay çekti. Geranimo’nun sunuculu¤unu yapt›¤› ﬂenlikte sanatç›lar sahne alarak Gazi halk›na seslendi. S›ras›yla Ali Ekber Duygulu,
Grup S›lam, Medet Karahan, Ali R›za Binbo¤a, Köylü, Nurettin Bay, Ya¤›z, Zeynel, Nurettin Rençber, Telli
K›l›ç, Nurettin Güleç, Kel Hüseyin,
Ercan Papur, Ali Sultan, Gani Rüzgar
ﬁavata, Cengiz Özkan, Hasan Y›lmaz, Sad›k Gürbüz, ﬁevin, Yeninur
Ada, Mehmet Özcan, Yaﬂar Kurt, Er-
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dal Bayrako¤lu, Ali Özel sahne alarak dayan›ﬂma mesajlar›n› verdiler.
Ayn› zamanda sunucu olan Yasemin
Göksu ﬂenli¤e kat›lanlara be¤enilen
sesiyle türküler seslendirdi.
S›ra Grup Yorum’a geldi¤inde
coﬂku doru¤a ulaﬂt›. Türküler s›k
s›k “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar›yla kesildi. Bir konuﬂma yapan Grup Yorum
Üyesi ‹nan Alt›n Gazi Mahallesi’nin ad›n›n ﬂenliklerle, ﬂölenlerle
an›lmad›¤›n› direniﬂlerle an›ld›¤›n›
vurgulayarak bu yönüyle Grup Yorum’un her zaman mahalle halk›n›n
yan›nda oldu¤una dikkat çekti. Ard›ndan direniﬂ mahallesinde direniﬂ
türküleri seslendirildi. Grup Yorum
dinletisinin bitmesinin ard›ndan
sahneden inecekleri s›rada yo¤un
tezahurat sonras› tekrar sahneye
ç›kt› ve uzun halaylar oluﬂturuldu.
Grup Yorum’un ard›ndan sahne
alan Ferhat Turç’ta büyük be¤eniyle dinlendi. Akﬂam geç saatlere kadar süren ﬂenlik beraberlik ve dayan›ﬂma mesajlar›yla son buldu.
ARMUTLU: “ADALET VE
ÖZGÜRLÜK MÜCADELEM‹Z
DEVAM EDECEK”
Armutlu demek direniﬂle yarat›lan tarih demektir. Armutlu demek
özgürlük ve adalet mücadelesinde

bedel ödeyen halk demektir. Armutlu’da yap›lan ﬂenlikler, festivaller hep bu duygularla
yap›l›r, kat›lan sanatç›lar bu ruhla söyler türkülerini.
8-9 Eylül tarihlerinde
Küçükarmutlu
PSAKD Sar›yer ﬁubesi’nde gerçekleﬂtirilen
Geleneksel
Armutlu
Güz ﬁenli¤i'nin dördüncüsü saat 16.00’da Adalet ve Özgürlük paneliyle baﬂlad›. Panele konuﬂmac› olarak
ölüm orucuna yatm›ﬂ olan HHB
avukatlar›ndan Behiç Aﬂc›, Gazeteci Ayﬂe Düzkan, PSAKD Gençlik
Komisyonu’ndan Gülay Gül ve Yeliz Y›lmaz kat›ld›. ‹lk söz alan Gülay Gül panelin konusunu anlat›rken, Ayﬂe Düzkan Türkiye’de yaﬂanan adaletsizliklere vurgu yaparak,
adalet ve özgürlü¤ün önemine ve
insan yaﬂam›ndaki yerine de¤indikten sonra sözü bu u¤urda bedel ödeyen Av. Behiç Aﬂc›’ya verdi. Aﬂc›
konuﬂmas›nda “adalet güçlünün ç›kar›na göre belirlenir. Örne¤in, y›k›mlar… bizlere göre bar›nma bir
hakt›r. Devlet bunu vermekle mükelleftir. Ayn› zamanda bar›nma
hakk›n› savunmak meﬂruluktur.
Ama evlerimizi y›kmak istiyorlar.
Kim y›k›yor, patronlar›n, zenginlerin ç›karlar› için devlet y›k›yor. Peki bu adalet midir? Hay›r ama onlar
bunu adil görüyorlar” diyerek özetledi.
Cemevinin giriﬂ kap›s›na as›lan
“Baﬂkan›m›z Muammer ﬁimﬂek
Üyelerimiz Turan Özen, ‹lhan ‹ﬂeri,
Dursun Özen, Hasan Öztürk, Mehmet Akdemir’e Özgürlük Adalet ve
Özgürlük Mücadelemiz Devam
Edecek PSAKD Sar›yer ﬁubesi”
pankart›, sonra Armutlu tarihinden
kareler sunan Dünden Bugüne Armutlu resim panosu ile “Armutlu’da
Y›k›m Var” baﬂl›kl› resim panosu
etkinlikteki yerini ald›. Mahir Ça-
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yan, Deniz Gezmiﬂ ve ‹brahim Kaypakkaya’n›n resimlerinin yan›nda
Armutlu ﬂehitleri de yerini alarak
gelenleri selamlad›.
9 Eylül’de saat 14.00’te baﬂlayan
etkinli¤i sunan Devrim Turan “Bizim gecekondular›m›z› y›k›p yerine
askeri üs yapmak isteyenler de var,
lüks villalar, lüks siteler yapmak isteyenler de. Onlar bu isteklerini karﬂ›lamak için çeﬂitli oyunlar sergiliyorlar ony›llard›r. Ony›llard›r biz de
tek göz kondular›m›z› korumak için
örgütleniyor, direniyoruz. Direnece¤iz de. Bu topraklar bizim. Burada
oturmak bizim en do¤al hakk›m›z.
Bu hakk›m›z› sonuna kadar koruyaca¤›z” dedikten sonra sahneye ilk
olarak Niran Ünsal’› davet eti. S›ras›yla Duygu Koçak, Erdal Bayrako¤lu, Mercan Erzincan ve Y›rt›k
Uçurtma adalet ve özgürlük isteyen
Armutlu halk› için türkülerini söylediler. Karadeniz’in asi çocu¤u olarak tan›nan Kaz›m Koyuncu ve geçen y›l Armutlu güz ﬂenli¤ine kat›larak desteklerini sunan Bar›ﬂ A k a rsu’nun an›ld›¤› ﬂenlikte Tokat A lmus Semah Ekibi de semah gösterisi yapt›. Hemen hemen her festivale
kat›larak desteklerini sunan Nurettin Güleç’in yan›s›ra Nilüfer Sar›taﬂ
Sevcan Orhon ve Miﬂa’n›n türkülerini seslendirmelerinin ard›ndan da
Grup Simurg elemanlar›ndan Aynur
Diz’in Sabahattin Ali’den canland›rd›¤› oyunla Sabahattin Ali de ölümünün y›ldönümünde an›ld›. Sinevizyondan 1989 y›l›ndan bu yana
Armutlu tarihinin direnen yan› gösterildi. Ekrana yans›yan her kare
ödenen bedelin belgesi gibiydi. En
son Muammer ﬁimﬂek Neden Hücrede diye soran görüntü yo¤un alk›ﬂ
al›rken Armutlular baﬂkanlar›n› sahiplendiler. “Bar›nma Hakk›m›z En-
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gellenemez, Armutluda Y›k›m Var,
Yozlaﬂmaya Hay›r” dövizlerinin taﬂ›nd›¤› ve “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
Armutlu halk› imzal› pankart›n as›ld›¤› etkinlikte Armutlular bu sorunlara karﬂ› tav›rlar›n› bir kez daha
gösterdiler.
Armutlu 4. Güz ﬁenli¤inin son
konu¤u Grup Yorum, alk›ﬂlar ve ›sl›klar eﬂli¤inde sahneye ç›kt›. A rmutlu'da polis iﬂgali s›ras›nda panzerin alt›nda ezilen 7 yaﬂ›ndaki Sevcan için türkü yapan, direniﬂlerde,
barikat baﬂlar›nda gecekondu halk›n›n yan›nda olan Grup Yorum türküleriyle Armutlu halk›n› selamlad›.
Birliktelikleri, beraberlikleri büyütmenin önemine vurgu yapan Grup
Yorum 'Hakl›y›z Kazanaca¤›z' marﬂ›n› tüm kitleyle birlikte seslendirdi.
Türkülerin birlikte söylendi¤i,
coﬂkulu halaylar›n birlikte çekildi¤i
ﬂenlikte, Armutlular direniﬂ türkülerini Yorum’la söyleyerek adalet
ve özgürlük taleplerini hayk›rd›lar.
ﬁenlik alan›na gelip gidenlerle yaklaﬂ›k 1000 kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlik
23.30’da coﬂkulu bir ﬂekilde sona
erdi.
GÜLSUYU HALKI
YOZLAﬁMAYA, YIKIMLARA
VE YOKSULLU⁄A KARﬁI
TEK YÜREK
Gülsuyu halk› da “Yozlaﬂmaya,
y›k›mlara, yoksullu¤a karﬂ› mahallemize sahip ç›k›yoruz!” ﬂiar›yla düzenledi¤i ﬂenlikte biraraya geldi. ‹lk
kez düzenlenen ve 3 gün süren ﬂenlik 7 Eylül günü Gülensu Son Durak’tan Nurettin Sözen Park›’na düzenlenen yürüyüﬂe baﬂlad›. “Y›k›mlara Geçit Vermeyece¤iz, Yozlaﬂmaya Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir”
sloganlar›yla yürüyüﬂ yapan 150 kiﬂi parkta sayg› duruﬂunda bulunarak
tüm devrim ﬂehitlerini and›. Y › k › mlar›n konu al›nd›¤› sinevizyon gösterimi s›k s›k “Y›k›mlara Geçit Vermeyece¤iz” slogan›yla kesildi. A ç ›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan Tiyatro
Simurg tek kiﬂilik bir oyun sergiledi.
Daha sonra Gülensu Mahallesi
Muhtar› Sabri ﬁeker bir konuﬂma

yaparak destek verdi. Grup Diyar,
Domane Dersim, Grup F›rt›na sahne
alarak türkülerini seslendirirken, sokak tiyatrocusu Fatih Kolçak “Masallar Diyar› ‹mparatorlu¤u” isimli
bir kukla oyununu serg i l e d i.
ﬁenli¤in 2. günü “Y›k›mlar ve
Bar›nma Hakk›” konulu panel gerçekleﬂti. Orman Mühendisi Mehmet
Göçebe, Mimar Sinan Üniversitesi
ﬁehir Planlay›c›s› Beﬂime ﬁen, Celal
Beﬂiktepe ve Sosyolog ﬁükrü Aslan
panele kat›larak y›k›mlara karﬂ› al›nmas› gereken tav›r ve halk›n bar›nma haklar›na de¤indiler. Babil Halk
Sahnesi’nin sergiledi¤i oyun be¤eni
toplarken K›smet Y›ld›z Kürtçe türküleriyle, Birol Topalo¤lu Lazca türküleriyle halklar›n kardeﬂli¤ine örnekler sunarken, Grup Munzur da
alk›ﬂlar eﬂli¤inde yerini ald›. Söyledi¤i kavga türküleriyle halk›n mücadelesinin her zaman yan›nda olan
Grup Yorum alk›ﬂlar, sloganlar eﬂli¤inde türkülerini seslendirdi.
“Yozlaﬂmaya Karﬂ› Çözüm Yollar›” panelinde sözalan Temel Haklar Federasyonu Baﬂkan› Asuman
Akça, DHP’li Y›lmaz Kes yozlaﬂmay› ve mücadele yöntemlerini anlat›rken, örgütlenme ça¤r›s›nda bulundular. ‹dil Kültür Merkezi Tiyatro Atölyesi’nin k›sa bir oyunun sergilemesinin ard›ndan Grup Çinko,
Grup Toroslara Yolculuk, Gülnaz
O¤uz, Soner Soyer, Hasan Sa¤lam
türküleriyle Gülsuyu halk›n›n yan›nda oldular.

Her zaman direniﬂlerle an›lan ve
kucaklar› her zaman devrimcilere
aç›k olan mahalleler birli¤in, sahiplenmenin ve paylaﬂ›m›n güzel örneklerini gösterdiler.
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GECEKONDU H ALKI Y IKIM SALDIRISINI
D‹REN‹ﬁ‹YLE G ER‹ P ÜSKÜRTTÜ...
Y›llard›r yoksullarla,
tekellerin iktidar› aras›nda
bir savaﬂ sürüyor. ‹ktidar
halk›n iktidar› olmad›¤›ndan halk›n ç›karlar›n› de¤il, kazanaca¤› rant›n savaﬂ›n› verirken, yoksullar
baﬂ›n› sokacak ev için, bar›nma haklar› için savaﬂ
veriyor.
A d › n a
“Kentsel
Dönüﬂüm
P rojesi”
denilen ve
sermayeye
yeni rant
alanlar› açmay› hedefleyen bu proje kapsam›nda y›k›lmak istenen Mimar Sinan ve ﬁifa mahallelerinde 12 Eylül
günü yeni bir çat›ﬂma yaﬂand›.
‹stanbul Tuzla Mimar Sinan Mahallesi’nde geçen hafta direniﬂle geri püskürtülen y›k›m ekipleri, 12
Eylül günü sabah›n erken saatlerinde yeniden y›k›m sald›r›s›na geçti.
Çevik kuvvet eﬂli¤inde belediye y›k›m ekipleri saat 08.30’da mahalleyi kuﬂatmaya baﬂlad›. Mimar Sinan
Mahallesi'nden ‹çmeler'e kadar olan
yolu trafi¤e kapat›p y›¤›nak yaparak
mahalle halk› ile dayan›ﬂmay› kesmek isteyen polis mahallede terör
estirdi. Ancak di¤er gecekondulular›n deste¤ini engelleyemedi. Y›k›m sald›r›s›n› duyan devrimciler,
di¤er gecekondu mahalleleri, Mimar Sinan ve ﬁifa mahallelerine
ak›n etti.
Polisin halk›n üzerine gaz bombas› ve kurﬂunla sald›rd›¤› çat›ﬂmalarda TOK‹ konutlar›n›n önündeki
kavﬂakta kurulan barikatta Kerem
Öztürk isimli gecekondulu a¤›r yaraland›. Polisin att›¤› gaz bombas›n›n kalbinin üzerine isabet etmesi
nedeniyle a¤›r yaralanan Kerem
Öztürk Kartal Devlet Hastanesi'ne
kald›r›l›rken bu haberin yay›lmas›

Say›: 122

üzerine halk TOK‹
evlerini ateﬂe verdi.
Ö¤le saatlerinde
çevik kuvvet mahallenin içerisine panzerlerle y›¤›nak yaparken halk Emiro¤lu Caddesi üzerine barikat kurarak beklemeye baﬂlad›. Halk›n da¤›lmamas›
üzerine panzerleri insanlar›n üzerlerine do¤ru süren çevik kuvvet ekipleri, barikat› aﬂmay› baﬂaramad›.
Polisin yo¤un gaz bombas› ve silahlar›n kullan›ld›¤› sald›r›s›na ra¤men
gün boyu aralar›nda HÖC’ün de oldu¤u devrimciler öncülü¤ünde barikat kurarak direnen halk y›k›ma bir
kez daha izin vermedi. Tapular› olmas›na ra¤men imar izni olmad›¤›
gerekçesiyle Mimar Sinan ve ﬁifa
mahallelerinde 1000’e yak›n evi
y›kmak isteyen binlerce polis eﬂli¤indeki y›k›m ekipleri, “Yar›n ﬁifa
Mahallesi'ndeki evleri y›kaca¤›z”
tehditleri savurarak direniﬂ karﬂ›s›nda geri çekilmek zorunda kald›. Polis bölgeden tümüyle çekilmezken
halk da barikatlar›n ard›nda bekleyiﬂine devam ediyor.
Çat›ﬂman›n gün boyu sürdü¤ü
Mimar Sinan Mahallesi’nde çok say›da yaral›n›n hastaneye kald›r›lmas›
üzerine Kartal Devlet Hastanesi de
ablukaya al›nd›. 50’i aﬂk›n kiﬂinin
gözalt›na al›nd›¤› sald›r›da polisin
azg›n sald›r›s› da gün boyu sürdü.
Gecekondu halk› bir kez daha direni-

ﬂiyle y›k›m sald›r›s›na barikat oldu, evlerini ve hakk›n› koruyarak sald›r›y› ﬂimdilik geri püskürttü.
Evlerini korumak istedikleri için
sald›r›ya
u¤rayan, gözalt›na al›nan
Mimar Sinan ve ﬁifa
mahalleleri sakinlerinden
58 kiﬂi ertesi gün savc›l›¤a
ç›kar›ld›. Yaﬂlar› 18’den
küçük olanlar serbest
b›rak›l›rken
savc›l›¤a
ç›kan 38 kiﬂiden 8’i
tutuklanarak Kartal Hapishanesi’ne
gönderildi.
Y›k›m sald›r›s›n›n duyulmas›n›n
ard›ndan y›k›m›n oldu¤u gün orda
bulunan aralar›nda HÖC’ün de
oldu¤u kurumlar yürüyüﬂ yaparak
y›k›ma geçit vermeyeceklerini dile
getirdi.
Temel Haklar Federasyonu da
13 Eylül’de saat 13.00’te Mimar
Sinan Mahallesi’nde bir aç›klama
yapt›. Özgür Türk taraf›ndan
yap›lan aç›klamada “Gücümüz
Birli¤imizdir” denilerek evleri
y›kt›rmama kararl›l›¤› dile getirildi.

Tuzla'daki y›k›ma
Ankara'dan p rotesto
Baﬂkentin Dikmen bölgesinde bir
grup gecekondu halk›, ‹stanbul Tuz-la'daki y›k›m› protesto etmek için ay-n› gün bir yürüyüﬂ düzenledi.
Yukar› Dikmen Vadisi'nde yaﬂa-yan yaklaﬂ›k 200 kiﬂi, Oran'da bulu-nan eski milletvekili lojmanlar›
önünde toplanarak, burada sloganlar
atarak pankart açt›. Bas›n aç›klama-s›n›n yap›lmas›ndan sonra ise, Turan
Güneﬂ Bulvar› üzerinde yürüyüﬂ dü-zenledi. Bulvar› bir süre trafi¤e ka-patmak isteyen halk› polis ekipleri
engellemeye çal›ﬂ›rken, eylem bir
süre sonra bitirildi.

YIKIM
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ÜÇ ‹ﬁÇ‹ DAHA
TEDB‹RS‹ZL‹KTEN ÖLDÜ
Son günlerde artan iﬂ cinayetlerine karﬂ› tepkiler sürüyor. Son olarak Eskiﬂehir’de bulunan bir krom
madeninde meydana gelen göçükte
bir iﬂçi ölürken, Bal›kesir’de bir
iﬂçi iﬂ makinesinin çarp›ﬂmas› nedeni ile Bursa’da ise elektirik çarpmas› sonucu yaﬂamlar›n› yitirdiler.
Eskiﬂehir’in Mihall›çc›k ‹lçesinin Kavak Köyü’nde bulunan bir
krom madeninde çal›ﬂan 38 yaﬂ›ndaki R›dvan Balkan oca¤›n 330

metre alt›nda çal›ﬂ›rken, maden
parças›n›n
üzerine devrilmesi sonucu havas›z
kalarak hayat›n› kaybetti.
Bal›kesir’de ise A¤›r Sanayi
Bölgesi, Eski Kepsut Caddesi'nde
bulunan bir fabrikada iﬂ makinesinin çapmas› sonucu 53 yaﬂ›ndaki
Seyid Mehmet Öz isimli iﬂçi yaﬂam›n› yitirdi. Fabrika görevlileri taraf›ndan Bal›kesir Devlet Hastanesine kald›r›lan Öz kurtar›lamad›.
31 yaﬂ›ndaki inﬂaat iﬂçisi Murtaza
Tanr›verdi Karacabey'in Orhaniye

RIDVAN BUDAK,
TEKST‹L-‹ﬁ’‹N
G E N E L BAﬁKANI
SEÇ‹LD‹
DİSK’li işçiler, denenmiş Budaklar’dan
medet ummamalı: DİSK Tekstil’de Rıdvan
Budak yeniden başkanlığa seçildi. DİSK Genel Başkanlığı’na da adaymış; işçiler için,
DİSK için önceki başkanlığında ne yaptı ki?
DİSK Başkanlığı’nı basamak yapıp seçildiği
TBMM’de milletvekili olarak ne yaptı?..
D‹SK’e ba¤l› Tekstil ‹ﬂçileri Sendikas›
(Tekstil-‹ﬂ)’n›n 8-9 Eylül tarihlerinde yap›lan
11. Genel Kurulu’nda D‹SK Eski Genel Baﬂkan› R›dvan Budak Tekstil-‹ﬂ Genel Baﬂkanl›¤›’na getirildi.
Merter’deki Green Park Hotel’de yap›lan
genel kurulda D‹SK Genel Baﬂkanl›¤›’n› da
yürütmekte olan Süleyman Çelebi’ye yönelik
eleﬂtiri ve tepkiler dikkat çekti.
Genel Baﬂkan Çelebi ise eleﬂtirilere verdi¤i cevapta 4 y›ll›k dönem içinde yap›lan yanl›ﬂlar›n sorumlulu¤unu kabul etti¤ini belirtti.
Tekstil-‹ﬂ 11. Ola¤an Genel Kurulu’nun 2.
gününde delegeler oy kullanarak yeni yönetimi seçti. 259 delegeden 246’s›n›n oylamaya
kat›ld›¤› ve 24 oyun geçersiz say›ld›¤› genel
kurulda, R›dvan Budak 216 oyla Genel Baﬂkan seçilirken, di¤er aday Orhan Ünver 6 oy
ald›. Oylama sonucu Recep Türky›lmaz Genel Sekreter, Muzaffer Subaﬂ› Genel Baﬂkan
Vekili, Kaz›m Do¤an ve Muammer Özer de
yönetim kuruluna seçildi.
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Köyü’nde elektrik dire¤ine t›rmand›.
Orta gerilim hatt›na temas eden Tanr›verdi hayat›n› kaybetti.
Daha önce de sayfalar›m›zda
yer verdi¤imiz Tuzla Tersanesi’nde
de 12 günde 5 iﬂçi sorumsuzlu¤un
ve iﬂverenin tedbirsizli¤inin sonucu hayat›n› kaybetmiﬂti.
Hemen her gün bir iﬂçi sakat
kal›yor, ölüyor. Patronlar daha
fazla kâr h›rs›yla hiçbir önlem
almazken iktidar da sadece patronlara kazand›rmay› düﬂünüyor.
Onlar hiçbir tedbir almazken
bizim cesetlerimiz ç›kmaya devam
ediyor.
bunun
üzerine inﬂaat ﬂirketine ait 10 bin YTL de¤erinde ›s› yal›t›m›nda kullan›lan strafor malzemesini yakt›klar› belirtildi. Jandarma taraf›ndan gözalt›na al›nan 4 iﬂçi ifadeleri al›nd›ktan sonra serbest
b›rak›ld›.

‹ ﬁ Ç ‹ L E R M A L Z E M E L E R ‹ YA K T I
Denizli Baﬂkarc›’da TOK‹
taraf›ndan yapt›r›lan toplu konutlar›n inﬂaat›nda çal›ﬂan iﬂçiler, 11 Eylül günü çal›ﬂt›klar› firmadan yaklaﬂ›k bin YTL alacaklar›n›n verilmedi¤ini belirterek
malzemeleri yakt›lar. ‹ﬂçilerin

HABER ‹ﬁ
G R E V AﬁAMASINDA
Türkiye Haber-‹ﬂ Sendikas›, Türk Telekom’da yürütülen
toplu iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmelerinde anlaﬂmaya var›lamamas› nedeniyle 17 Eylül’e kadar grev karar› alacak. Öte
yandan Türkiye Haber-‹ﬂ Sendikas› Baﬂkanlar Kurulu toplant›s›nda toplu iﬂ sözleﬂmesi
müzakerelerinin masa baﬂ›nda
sonuçland›r›lamamas› durumunda Baﬂkanlar Kurulu taraf›ndan belirlenen günde grev
karar› al›narak iﬂyerlerinde
ilan edilmesine karar› verildi.
Türkiye Haber-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkan› Ali Akcan, baﬂkanlar kurulu toplant›s›n›n aç›l›ﬂ›nda yapt›¤› konuﬂmada, May›s ay›nda baﬂlayan görüﬂmelerin uyuﬂmazl›kla sonuçland›¤›n›, resmi
arabulucu sürecinden de so-

nuç al›namad›¤›n›
d i l e
getirdi.
‹ﬂverenin 112 gün olan ikramiyeleri 60 güne düﬂürmek
istedi¤ini, kendilerinin ise bu
sürenin 120 güne ç›kar›lmas›n› talep ettiklerini anlatan
Akcan “Bu iﬂi grevin çözece¤ine inan›yorum. Bunu söylerken grev borazanc›l›¤› da
yapm›yoruz. Grev son silah›m›z. Bizi grev silah›m›z› kullanmaya zorluyorlar. Sal› gününden sonra 6 gün içinde
grev karar› almazsak yetkimiz düﬂecek. ‹stemeye istemeye grev karar› almak zorunday›z. Ama bizi buna zorlarlarsa dü¤üne, bayrama gider gibi greve gideriz” dedi.
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leri yozlaﬂt›rmak, bireycileﬂtirmek
için medyay› kulland›. Dizileri, magazin programlar›n› kullanarak
yoz iliﬂkileri, yoz bir yaﬂam tarz›n›
empoze etti. Okullara
uyuﬂturucu ve fuhuﬂu soktu.

“‹nsanlar güzel
ﬂeylere lay›kt›r”
Bu söz yeni e¤itim-ö¤retim y›l›n›n baﬂlamas›yla Emniyet Müdürlü¤ü’nün okul önlerinde da¤›tmaya baﬂlad›¤› dosya ﬂeklindeki broﬂürün giriﬂinde yaz›yor. ‹lk bak›ﬂta
masum, hatta ﬂirin gözüktü¤ü bile
söylenebilir. Oysa esas niyet broﬂürün devam›nda ortaya ç›k›yor.
Broﬂür güya uyuﬂturucu ve teröre
karﬂ› uyar› amaçl› da¤›t›lm›ﬂ ama
amaç belli: Ö¤rencilerin hak arama
eylemlerini terörize etmek ve
devrimci-demokrat ö¤rencileri ‘terörist’ gibi göstermek.
Ülkemiz tarihinde üniversite
gençli¤inin yeri hep farkl› olmuﬂtur. Hep haks›zl›¤›n karﬂ›s›nda, ezilenin yan›nda saf tutmuﬂtur. Yeri
gelmiﬂ evi y›k›lmak istenen gecekonduluyla omuz omuza direnmiﬂ, yeri gelmiﬂ bir iﬂçi grevinde
en ön safta yer alm›ﬂ, yeri gelmiﬂ
toprak iﬂgalinde köylülerin omuz
baﬂ›nda olmuﬂtur. Vatanseverdir
gençlik. 6. Filo’ya karﬂ› ba¤›ms›zl›k
ﬂiar›n› hayk›r›rken oldu¤u gibi. Faﬂizme karﬂ› mücadelede de yine
en ön saftayd› gençlik. Ve tabii
kendi sorunlar›yla ilgili olarak da,
mücadelesinin boyutlar› zaman
zaman de¤iﬂse de, her zaman duyarl› olmuﬂtur gençlik.
Egemenlerin iﬂine gelmeyen de
gençli¤in bu konumuydu. Oysa
gençlik sorgulamamal›yd›, düﬂünmemeliydi, hele muhalif hiç olmamal›yd›. Sömürülerinin bekas› için
gerekli olan bencil, bireyci dejenere olmuﬂ, apolitik bir gençlik modeliydi. Bunun içinse e¤itim sistemini apolitik bir nesil yaratma
üzerine programlad›. Zora, bask›ya
baﬂvurdu. Üniversitelilerin kurdu¤u ö¤renci derneklerini yasaklad›,
engelledi. ‹ﬂkencelere, tutuklamalara baﬂvurdu. Psikolojik savaﬂ
taktiklerini devreye soktu. GençSay›: 122

Tüm bu politikalara ra¤men egemenler muhalif
gençli¤i yoketmeyi baﬂaramad›. Çünkü ne kadar gerilerse gerilesin, ülkemiz ö¤renci gençli¤inin mücadelesinin dinamikleri hep var oldu. Düzeyi ne olursa olsun devrimci
gençlik okullarda akademik-demokratik mücadelenin sürdürücüsü oldu. Bundan dolay› bugün egemen s›n›flar›n birincil hedeflerinden biri devrimci gençliktir. Zorla,
bask›yla bitiremedi¤i devrimci
gençli¤i karalayarak, di¤er ö¤rencilerden tecrit etmek istiyor. ‹ﬂte
tam bu noktada karﬂ›m›za sözünü
etti¤imiz bu broﬂürler ç›k›yor.
Broﬂürü inceledi¤imizde karﬂ›m›za yasal derneklerin faaliyetlerinin terörize edilmesi ç›k›yor mesela. Üniversite ö¤rencilerinin sorunlar›na çözüm bulmaya çal›ﬂmak terörizm gibi gösteriliyor. Ya
da dernek faaliyeti olarak yap›lan
tiyatro, sinema gibi kültürel etkinlikler ‘teröristlerin hain emellerini
gerçekleﬂtirmek için yapt›klar›
faaliyetler’ olarak gösteriliyor polis taraf›ndan. Böylece ö¤renciler
ve veliler de derneklerden kuﬂku
duyacak, terörizm paranoyas›yla
ö¤renciler en ufak bir hak arama
eyleminden dahi -sözgelimi bir yemekhane zamm› protestosu- uzak
duracaklar. Böylece gençli¤in hiçbir politik yan› kalmayacak. Bu da
hükümetiyle, askeriyle, polisiyle,
yarg›s›yla, meclisiyle tüm oligarﬂinin esas istedi¤idir.
Broﬂürde dikkat çeken baﬂka
bir yan ise, uyuﬂturucuya de¤inilen bölümdür. Bilindi¤i gibi ülkemizde nerede bir uyuﬂturucu çetesi çökertilse, çetenin içinde polis
de ç›kar mutlaka. Ayn› gerçeklik
fuhuﬂ, doland›r›c›l›k gibi çeteler
için de geçerlidir. Ve asl›nda okul
önlerine uyuﬂturucuyu getiren de,
sat›lmas›na göz yuman da, satanlardan rüﬂvet alan da ayn› polis
teﬂkilat›d›r. Ayn› okula devrimci,

ilerici kimli¤iyle bilinen ö¤renciler
girememekte ama esrarkeﬂler çok
rahat girip parti yapabilmektedir.
Yine bugünlerde Emniyet Müdürlü¤ü’nün yay›nlad›¤› ve bas›n›n
‘polisiye tedbirler’ baﬂl›¤›yla verdi¤i genelge, bu ba¤lamda ele al›nd›¤›nda ayn› amaç karﬂ›m›za ç›k›yor.
Genelge okullarda ﬂiddeti önlemek gerekçesiyle “polislerin okul
önlerinde beklemesi, ailelerle sürekli iletiﬂim halinde olunmas› ve
polisin ﬂüpheli gördü¤ü herkese
kimlik kontrolü yapmas›n›” içeriyor. Ama biraz irdelendi¤inde gerekçelerin hiç de o kadar masum
olmad›¤› aç›kça görülüyor. Yani
makyaj›n› temizledi¤imizde ortaya yine ayn› politika ç›k›yor. Mesele, demokratik ö¤renci hareketini denetim alt›na almak, devrimci
ö¤rencileri sindirmektir.
Öte yandan ﬂiddeti önlemekten bahsediliyor genelgede. Herkes bilir ki; okullarda ﬂiddetin yayg›nlaﬂmas›, düzenin ekonomik,
kültürel politikalar›n›n sonucudur.
Birgünde ortaya ç›kmam›ﬂt›r.
Gençlerin özendi¤i Polat Alemdarlar onlar›n çocuklar› ve eserleridir.
Özcesi sorunu yaratan kendileri;
iﬂte bu yüzden çözüm olamazlar,
olmazlar. Sadece bu tarz genelgelerle, broﬂürlerle halk› aldatmaya,
oyalamaya çal›ﬂ›p, ayn› zamanda
halk›, kendi mücadelesinden uzak
tutmak isterler. Ama egemenlerin
hesap etmedi¤i nokta, gençli¤in
ileri yanlar›n›n ne kadar törpülense de asla yokolmayaca¤›.
Ve bu ülkenin devrimci gençli¤i
olarak bizlerin; her vatansever gibi, her devrimci gibi, gençli¤e ve
tüm halka yönelik olan her sald›r›n›n
karﬂ›s›na
tereddütsüzce
ç›kaca¤›m›z gerçe¤idir.
Evet, insanlar güzel ﬂeylere lay›kt›r ve insanlar›m›za o güzellikleri verecek olan biziz. Bu düzenin
insanlar›m›za ac›, gözyaﬂ›, açl›k ve
yoksulluktan baﬂka bir ﬂeyi lay›k
gördü¤ü yok. Oysa biz kuraca¤›m›z o güzel gelecekte insanlar›m›za lay›k oldu¤u eﬂit, özgür, kardeﬂçe yaﬂam› verece¤iz.

Gençlik Federasyonu
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Her ﬁeyi Bilen,
Ö¤renemez, Ö¤retemez!
‹nsan›n kendi geliﬂimini ve örgütün geliﬂimini engelleyen çeﬂitli
davran›ﬂlar, özellikler vard›r. “Her
ﬂeyi ben bilirim” tavr› da iﬂte bu
özelliklerden biridir.
“Her ﬂeyi ben bilirim” tavr›, bir
anlamda insan›n kendi önüne ördü¤ü barikatt›r. Çünkü her ﬂeyi bilen,
daha do¤rusu bildi¤ini sanan kiﬂi,
kendini o noktada ö¤renmeye kapatm›ﬂt›r.
Fakat iﬂin gerçe¤i ﬂudur ki, h e r
ﬂeyi bilen, asl›nda h i ç b i r ﬂey bilmi y o r d u r!
Her ﬂeyi bildi¤ini iddia eden ö¤renemez. Çünkü onun hem ö¤renece¤i bir ﬂey yoktur, hem de ona birﬂey ö¤retebilecek biri olamaz.
Öte yandan, her ﬂeyi bilirimci,
kendini ö¤renmeye kapatt›¤› gibi,
baﬂkas›na da ö¤retemez. Her ﬂeyi
biliyorum diyen, e¤itemez, çünkü o
e¤itimin içinde, yoldaﬂ›n›n veya kitlenin karﬂ›s›nda da ö¤retmek kayg›s›nda de¤il, sadece kendini tatmin
peﬂindedir.
Bilen insan e¤iticidir. Bilen insan, bildi¤ini ö¤retmekle yükümlüdür. Bilen insan mütevazidir. Herkesten ö¤renecek ﬂeyler oldu¤una
inan›r.
*
Çok bilmiﬂ, karﬂ›s›ndakinin anlatt›klar›nda illa ki bir eksik arar.
Güya bilmiyormuﬂ gibi sorular sorarak, karﬂ›s›ndakinin eksi¤ini aç›¤a
ç›karmaya çal›ﬂ›r. O asl›nda her ﬂeyi biliyordur da, sorular›n› karﬂ›s›ndakini “s›namak” için sorar. Bunu
“çakt›rmadan” yapt›¤›n› düﬂünür,
oysa yapt›¤›n›n s›r›tt›¤›n›n fark›na
bile varmaz. Her ﬂeyi bilir ama ortadaki olgular› göremez. Çok bilmiﬂlik, asl›nda insana burnunun ucunu
bile göstermez desek yeridir.
Kendine toz kondurmayan, eleﬂtiriye tahammülsüz, her ﬂeyi "ben
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bilirim" havas›ndaki kiﬂilik, geçmiﬂe ve gelece¤e dönük, kapsaml› bir
muhasebe yapamaz; özünde bu haliyle kendini yeterli görür. Eksik ve
hatalar, ona göre ya “nesneldir” ya
da “baﬂkalar›na” aittir. Kendisi hep
do¤rudur, kendisi hep her ﬂeyi bilendir.
*
Gerçekte bir insan her ﬂeyi biliyor olabilir mi?
Devrimciler, do¤al olarak birçok
konu hakk›nda bilgi sahibidirler. S›radan insanlardan farkl› olarak ilgi
ve bilgi alanlar› geniﬂtir. Bu olmas›
gerekendir. Olmas› gereken bir baﬂka ﬂey, devrimcinin halk› bilinçlendirme görevidir. Bildiklerini halka
ve yoldaﬂlar›na anlatacak, aktaracak, yayacakt›r.
Fakat çok ﬂey bilmekle, her ﬂeyi
bilmek birbirinden farkl› ﬂeylerdir.
Çok ﬂey bilmek mümkündür,
ama her ﬂeyi bilmek mümkün de¤il-

“...herhangi bir belirsizlik,
kafa k ar›ﬂ›kl›¤ › k›sa sü rede gi derilmezse... ortaya ç›kan , ç›kmas› muhtemel her türlü olum s u z l u k t a . .. ‘ n e s n e l l i k ’ d i y e r e k
ol u ms uz luk l ar te o ri l eﬂt i r il m ey e
baﬂlan›r. ‹radilik, programl› ça l› ﬂ ma , k o l e k t i f l i k v e b u n a b a¤ l ›
ol a r a k b i r d i z i i l k e v e d e ¤ e r g e r çek a nlamlar›n› yitirerek, içleri
boﬂa l t › l m › ﬂ, soy ut sö zc ükl e r ha line gelirler. Gerekçecilik... alan
ve bö l ge le rde ki so rum lu ya p›la r›n, h atta gi der ek tek tek bire yle rin kendilerini dayatmalar›n›,
be n b i li r i m c il i ¤ i n i, d is ip l i n e ge l me m e y i g ü n d e m e g e t i r e r e k , ö r güt e a na r ﬂi z a n b ir y a p› öz e ll i¤i
kaz a nd› r › r v e i ﬂl e m ez ha l e ge t i r i r.”
( K o n g re R a p o r u ’ n d a n )

dir. Gerekli de de¤ildir. Bir insan
herﬂeyi bilemez ve bilmesi de gerekmez.
Devrim mücadelesinin kendisine kazand›rd›¤› “çok yönlülü¤ü”,
“birikimi”, art›k ben her ﬂeyi biliyorum noktas›na taﬂ›mak, olmas› gerekenin ötesinde bir savruluﬂtur.
Çok klasik bir deyiﬂtir ama çok
da yerindedir; her devrimci h e m
ö ¤ renci, hem ö¤re t m e n d i r. Ö¤renci olunmadan ö¤retmen olunmas›
dünyan›n hiçbir yerinde görülmemiﬂtir. Ben ö¤rencili¤imi bitirdim,
her ﬂeyi biliyorum, art›k sadece ö¤retirim yaklaﬂ›m› da bilimin ve e¤itimin do¤as›na terstir. Ö¤rencilik ve
ö¤retmenlik bir devrimci için hayat boyu b i rl i kt e sürer. Birlikte sürmesi gerekir.
Yine klasik bir deyiﬂtir; devrimci kitlelerden ö¤renir, kitlelere ö¤retir... “Her ﬂeyi bilen” bu diyalekti¤in d›ﬂ›na düﬂer. Onun ö¤renme-ö¤retme süreci kesintiye u¤rar. Ö¤renme ve ö¤retme süreçlerinin nas›l iç
içe ve birbirini pekiﬂtiren, üreten,
geliﬂtiren süreçler oldu¤u kavranmad›¤›nda veya art›k ö¤renmeye ihtiyac›n›n olmad›¤› düﬂünülmeye
baﬂland›¤›nda geliﬂim durur. Ö¤renme ve ö¤retme, birbirinin olmazsa olmaz›d›r. Fakat ö¤renme,
kimileri için ister okuma-araﬂt›rma
anlam›nda olsun, ister halktan, hayattan, yoldaﬂlar›ndan ö¤renme anlam›nda olsun, pek cazip gelmiyor.
*
Her ﬂeyi bilirimciler, e¤itim çal›ﬂmas› gibi iﬂleri de “s›k›c›” iﬂler
olarak görürler. Genel olarak baﬂlanm›ﬂ hiçbir program› bitirmemeleri karakteristik özellikleridir. E¤itim çal›ﬂmalar›na bile haz›rl›ks›z
gelirler. Konu hakk›nda biraz da bilgileri varsa "cepten yer", böylece
tembelli¤i gizleme ﬂans›n› bulurlar.
Veya, çal›ﬂmaya haz›rlan›rken ﬂöyle
bir gözatmay› yeterli görürler. "Daha fazla neler katabilirim, ben bu
konuda yeni neler ö¤renebilirim"
diye düﬂünmez pek.
*
Devrimcinin her ﬂeyden ve her-
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kesten ö¤renmek gibi bir sorumlulu¤u vard›r. Devrimci bilgi karﬂ›s›nda aç›kt›r. Yenilikler, geliﬂme ve de¤iﬂmeler karﬂ›s›nda aç›kt›r. Bilmedi¤i ﬂeylerle karﬂ›laﬂ›r, ﬂaﬂ›r›r, ﬂaﬂ›rmay› araﬂt›rma ve ö¤renme takip
eder.
Fakat benim bilmedi¤im bir ﬂey
yok diye düﬂünen ﬂaﬂ›rmaz. ﬁaﬂ›rmad›¤› için herhangi bir ﬂeyi sorma,
araﬂt›rma gere¤i de duymaz. Dolay›s›yla varolan bilgilerine bir gram
dahi eklemez. Hep varolanla yetinir.
Asl›nda orada art›k, “ cepten ”
yeniyordur. Bir süre sonra ceptekiler de kaç›n›lmaz olarak tükenecek,
daha do¤rusu de¤iﬂen ve geliﬂen hayat karﬂ›s›nda yetersiz kalacakt›r.
Bu kez ceptekilerin tükendi¤ini
veya yetersizli¤ini, yani asl›nda bilmedi¤ini gizlemek için çok çeﬂitli
çarp›kl›klar› bar›nd›ran yöntemler
geliﬂtirilecektir. Elbette bunlar›n
herbiri de devrimcili¤i olumsuz bir
noktaya sürükleyecektir.
Güncel siyasi geliﬂmeleri, d›ﬂ›m›zdaki solu incelememe, dünyan›n
çeﬂitli ülkelerinde geliﬂen mücadeleleri önemsememe, en basitinden
okumama, bir süre sonra kiﬂiyi geriletmeye baﬂlayacakt›r. ‹lk baﬂta varolan bilgi ve birikimle bu tarz bir
eksiklik k›smen perdelenebilir, ama
bu bir yere kadar sürer. Her ﬂeyi bilen, bir noktadan sonra sürecin gerisinde kalmaya baﬂlar. Yenilenmek,
okumak, sürecin gerisinde kalmamak, bilmenin ön koﬂuludur. Kimse, böyle bir dinamizm göstermeden bilemez.
*
Ö¤renmeden ö¤retmeye kalkmak, en yal›n haliyle çok bilmiﬂlik,
yani baﬂka deyiﬂle ukalal›kt›r. Karﬂ›s›ndakine ve çevresine de¤er vermemektir. Anlamadan, dinlemeden,
kendinden baﬂka herkesi hiçe sayarak ö¤retmekte ›srar etmek, "ben"in
dayat›lmas›n›n baﬂka bir biçimidir.
Böyle bir bencillik, do¤al olarak
kitleyle iliﬂkilerdeyse kitleyi, yoldaﬂlar›yla iliﬂkilerdeyse yoldaﬂlar›n›
kendisinden uzaklaﬂt›racakt›r.
"Benim bildi¤im do¤ru” dayat-
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mas›, ö¤renme ve ö¤retme iliﬂkisini
baﬂtan sakatlayan bir yaklaﬂ›md›r.
Karﬂ›s›ndaki yanl›ﬂ bir ﬂeyi savunuyorsa dahi "ikna etmek" temel al›nmak durumundad›r. Ama ikna yerine “her ﬂeyi bilirim” havas›nda,
kendi düﬂündü¤ünün kesin do¤ru
oldu¤unu b i r önyarg› haline getirmiﬂ olarak tart›ﬂ›ld›¤›nda, o tart›ﬂmadan bir sonuç ç›kmaz. Çünkü
“her ﬂeyi bilirim” tavr›, her türlü
tart›ﬂmay› t›kayan bir tav›rd›r.
*
Her ﬂeyi bilirim diye düﬂünen,
bir noktadan itibaren kaç›n›lmaz
olarak kendine misyonlar biçmeye
de baﬂlar. Kendini dayatma, “ben
bilirimcili¤in” kaç›n›lmaz bir baﬂka
sonucudur. “Hangi görünümde gelirse gelsin, yarat›c› ve özverili olmama, tembellik, bilmedi¤i halde
biliyor görünme, giderek "buras›
benim, ben bilirim" ﬂeklindeki mülkiyet anlay›ﬂ› s›r›tmaya baﬂlar. ”
Her ﬂeyi bilme ruh hali içinde,
bildiklerini pekiﬂtirmeme, hayat›n
ve prati¤in süzgeçlerinden geçirmeme, bir noktadan itibaren kiﬂisel bunal›mlar›n, istikrars›zl›klar›n, inanç
sars›lmalar›n›n da kayna¤› olabilir.
Her somut durumda mutlaka olacak
diye bir kural yok ama, bu yaklaﬂ›m
tarz›, neticede kariyerizme, özerklik
e¤ilimlerine, statükoculu¤a aç›k kap› demektir. Her devrimci örgüt,
devrimci örgütün her üyesi, örgüt
içinde ve kendi bünyesinde bunlarla

“Kariyerizm,
k üçükburjuva e ksiklikleri d evrimci
hareketin geliﬂmesini engelleyen ö nemli olumsuzluklard›r.
Buna e k o larak, "ben eskiyim, ben bilirim, damar›m›
kess eniz Marksizm akar. . . "
gibi böbürlenmelerle devrimci
saflarda a yr›cal›kl› y er aramak da ayn› ﬂekilde yanl›ﬂ,
p roleter devrimci olmayan
yaklaﬂ›m biçimleridir.”
Niyazi Ayd›n
(“Devrimci Harekette Denetim Sorunu” baﬂl›kl› yaz›s›ndan)

savaﬂmak zorundad›r. Bunlarla savaﬂmamak, as›l savaﬂ› kaybetmeye
hizmet eder.
*
Bizim her ﬂeyi bilmememiz bir
sorun de¤ildir. Hergün karﬂ›m›za
bilmedi¤imiz ama ö¤renece¤imiz
onlarca ﬂey ç›kar. Kimden neyi, nas›l ö¤renece¤iz, ö¤rendiklerimizi
nas›l paylaﬂaca¤›z, bunlar› nas›l ö¤retece¤iz? Bu sorulara verdi¤imiz
cevaplar, asl›nda az çok kendimizi
tarif etmektir. Verdi¤imiz cevaplarla, ö¤renmekten ve ö¤retmekten,
baﬂka bir anlamda da devrimcilikten ne anlad›¤›m›z› ortaya koymuﬂ
oluruz.
Bilmedi¤i ﬂeyleri biliyormuﬂ gibi yap›p övünmek, karﬂ›s›ndakinin
bir ﬂeyler göstermesine, anlatmas›na izin vermemek, müdahalelere
kapal› olmak, bunlardan rahats›z ve
huzursuz olmak, b›rak›n devrimcili¤i, asl›nda s›radan iliﬂkiler içinde
bile, onaylanmayacak, benimsenmeyecek tav›r ve yaklaﬂ›mlard›r.

"En bilge kiﬂi bilmedi¤ini bilen
kiﬂidir" sözü hiç kuﬂkusuz boﬂuna
söylenmiﬂ bir söz de¤ildir.
Devrimci en baﬂta alçakgönüllüdür, mütevaz›d›r. Bunun d›ﬂ›ndaki
bir yaklaﬂ›m da, oturdu¤u yerden
ahkam kesmek, hariçten gazel okumak, boﬂ gevezelik vard›r. Bu tarz
içinde söylenen sözler, yerli yerine
oturmaz, amac›na da ulaﬂmaz.
*
Kuﬂku yok ki, sözünü etti¤imiz
bu davran›ﬂ tarzlar› terkedilemez,
bu eksiklik aﬂ›lamaz, bu özellik de¤iﬂtirilemez de de¤ildir. Kiﬂi, her
ﬂeyden önce, "ben he rﬂeyi biliyorum" yaklaﬂ›m›yla kendi geliﬂiminin önüne ördü¤ü duvar› y›kmak
zorundad›r. O duvar› y›kmak için
önce mütevaz› olmay› bilmeli, her
devrimci gibi, ö¤renecek daha çok
ﬂeyimiz oldu¤unu görmeliyiz. Ben
bilirimcilik yerine mütevaz›l›¤›,
kendine alt› boﬂ güvenin yerine halka, devrime, örgüte ve sosyalizme
güveni, ben yerine kolektifi koyabildi¤imiz ölçüde bu eksiklikler geride kalacakt›r.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

9 Eylül, ‹zmir’in kurtuluﬂ günü
bilindi¤i gibi... Her sene törenlerin
bir parças› olarak iﬂgalcilere “ilk
k u r ﬂ u n u ” s›kan Hasan Tahsin An›t›
önünde de bir tören yap›l›r. Her sene o an›t›n önünde bir riyakarl›k
tekrarlan›r...
An›tta, emperyalist iﬂgale karﬂ›
kurﬂun s›kanlar; an›t›n karﬂ›s›nda
ise, emperyalist sermaye ülkemize
gelsin diye göbek atanlar yeral›r. Ve
bu konumlan›ﬂ içinde söylenen her
hamasi söz, bir ikiyüzlülük belgesine dönüﬂür. Hasan Tahsin kim? Karﬂ›s›na geçip tören yapanlar kim?..
Bu sorular›n cevab› bilinince, oradaki riyakarl›k da anlaﬂ›l›r olur.

H
Hasan Tahsin, genellikle gazeteci kimli¤iyle bilinir; ancak siyasal
faaliyetleri birçok dönemde daha ön
plandad›r.
Di¤er ad› O s m a n N e v res olan
Hasan Tahsin, 1888'de Selanik'te
do¤du. Selanik Fevziye Lisesi'ni,
sonras›nda Paris'te Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Türkiye'ye döndükten
sonra, 1908'de ‹ t t i ha t ve Te r a k k i
Cemiyeti'ne kat›ld› ve bu örgütün
militan bir eleman› oldu. Cemiyet
içinde ve sonra Teﬂkilat-› M a h s u sa’da çeﬂitli görevler üstlendi. 1.
Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› s›ras›nda, 1914 y›l›nda Romanya'n›n
Baﬂkenti Bükreﬂ'te iki ‹ngiliz diplomat›na karﬂ› gerçekleﬂtirilen bir suikast eylemi sonras›nda tutukland›.
Bu eylemden dolay› hakk›nda 10 y›l
hapis istemiyle dava aç›ld›. 1 y›ll›k
bir tutsakl›ktan sonra özgürlü¤üne
kavuﬂtu. Bu y›llarda sosyalist görüﬂleri benimsemeye baﬂlad› (Baz›
kaynaklara göre, onun o aﬂamadaki
sosyalist görüﬂleri, k›smen de anarﬂizmden etkilenmiﬂ görüﬂlerdi). Henüz netleﬂmiﬂ bir formasyonu yoktu
ama, yönelimini belirlemiﬂti art›k.

H
Hasan Tahsin daha sonra ‹zmir'e
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yerleﬂerek Hukuk-u
Beﬂer ismiyle bir gazete ç›karmaya baﬂlad›.
Tarih, 1918-1919 y›llar› aras›d›r. Yani iﬂgalin

arifesi...
Emperyalizmin Anadolu’yu iﬂgal etmesi ihtimali karﬂ›s›nda Hasan
Tahsin ve baﬂka ayd›nlar, ortak bir
tutum alarak " R e d d i ‹ l h a k " bildirisini yay›nlad›lar.
15 May›s 1919'da Yunanl›lar deniz yoluyla gelip ‹zmir'de karaya
ç›kt›lar. Yunan birli¤i Kordon boyunda yürüyerek Konak Meydan›’na kadar geldi.
Hasan Tahsin, iﬂgalci Yunan askerlerini gördü¤ü ilk anda, Kemeralt› Geçidi’nin baﬂ›nda silah›n› çekip kurﬂunu s›kt›. Tek baﬂ›na giriﬂti¤i bu eylemde Yunan Efsun Alay›
bayraktar›n› öldürdü. Daha sonra
ç›kan çat›ﬂmada Hasan Tahsin, Yunan askerlerinin açt›¤› ateﬂle vuruldu.
Asl›nda kimilerinin bugünkü ölçülerine göre bakarsan›z bu tav›rda
ﬂiddet var, silah var; üstelik eylem
“ b i reysel terör” eylemidir... Ve üstelik, Hasan Tahsin’in o eylemden
sa¤ kurtulmas› ihtimali de pek
yoktur ve bu yan›yla da bir “ i nt i h a r eylemi” gibidir i l k k u r ﬂ u n
eylemi. Bütün bu “k›stas”larla
bak›ld›¤›nda, en baﬂta ayd›nlar›n, reformist solculu¤un, burjuvazinin o eylemi mahkum etmesi, hatta ﬂiddetle “kk › n a m a s ›” laz›m! Ama bunu da yapacak kadar tutarl› ve cüretli olamazlar.
Çünkü o eylem, tarih taraf›ndan
yerine oturtulmuﬂtur. O eyleme karﬂ› ç›kmakla emperyalizme karﬂ›
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na karﬂ› ç›kmak
aras›nda fazla bir fark yoktur. Ege
halk›n›n Yunan iﬂgaline karﬂ› savaﬂa
kat›lmas›nda itici bir güç olmuﬂtur.
Tarihte her direniﬂin ilk k›v›lc›m›n› çakan birileri mutlaka olmuﬂtur. 1919'un 15 May›s’›nda k›v›lc›m
olmak, kendini feda etmekti.
Hasan Tahsin iﬂte o günün feda
savaﬂç›s›yd›, k›v›lc›m› çakand›.
Meslek onuruna sahip bir gazeteci,
halk›na, vatan›na karﬂ› sorumlulu-

¤unun bilincinde olan bir ayd›n,
halk›n›n kurtuluﬂu için her dönem
siyasi faaliyetler içinde bulunan bir
militand› Hasan Tahsin.
Bir gazeteci olarak yaln›zca iﬂgalin haberlerini yapmakla, köﬂesine çekilip yaﬂan›lan tarihi yazmakla
yetinebilirdi. Ama o zaman Hasan
Tahsin ne bir ayd›n, ne bir yurtsever
olabilirdi.

H
Gerçek ﬂu ki, Hasan Tahsin’i
anarken, mutlaka o günün iﬂbirlikçilerini, iﬂgal karﬂ›s›nda teslim olan
yöneticileri de lanetlemek gereki-

Hasan Tahsin
An›t› önünde riya!
yor. Çünkü onlar lanetlenmedi¤inde, Hasan Tahsin’in eyleminin anlam› kavranamaz. Onlar lanetlenmedi¤inde an›t›n karﬂ›s›nda duracak
yüzü olmaz insan olan insan›n.
Yunan askerleri Hasan Tahsin’i
öldürdükten sonra, onun eylemini
bahane ederek, ‹zmir’in çeﬂitli mahallelerine yay›larak bir katliam
gerçekleﬂtirdiler. ‹ki gün süren sald›r› ve ya¤mada yaklaﬂ›k 2 bin ‹zmirli’yi katlettiler.
Hasan Tahsin'in ilk kurﬂunu, katledilmesi ve onu izleyen ‹zmir'deki
katliam üzerine, bütün Anadolu 'yu
iﬂgale karﬂ› güçlü bir öfke dalgas›

16 Eylül 2007

sard›. Denizli, Ilg›n, Karaman, Alaﬂehir, Ni¤de, Ezine, Antalya, Erzurum, Yalvaç, Ayd›n, Konya, Burdur,
Mu¤la, Bal›kesir, Keçiborlu gibi yörelerde gösteriler yap›lmaya baﬂland›. ‹ﬂgalin dördüncü gününde 23
May›s 1919 günü, Sultanahmet
Meydan›’nda 200 bin kiﬂinin kat›ld›¤› dev bir gösteri yap›ld›. Kurtuluﬂ
Savaﬂ›’n›n fitili ateﬂlenmiﬂti art›k.
‹hanet ve kahramanl›k içiçeydi o
günlerde. ‹ﬂgalci emperyalizmin askerleri, Hasan Tahsin’i öldürdükten
sonra ‹zmir’e sald›r›rken, ‹zmir’in
güvenli¤inden sorumlu komutanlardan biri olan Ali Nadir bütün askerini k›ﬂlaya toplam›ﬂ bekliyordu.
Yunan askeri gelerek k›ﬂlay› ateﬂe
tuttu. Biraz sonra, k›ﬂladan beyaz
teslim bayraklar› ç›kar›ld›. Baﬂta
Ali Nadir ve askerleri, elleri havada
Kordon boyunda yürütülerek bir geminin ambar›na at›ld›lar.
Yolda Türk subaylara " Z i t o Venizelos" (Yaﬂas›n Venizelos) diye
ba¤›rt›yorlard›. Ve ne yaz›k ki ba¤›r›yordu subaylar›n ço¤u da. Ba¤›rmad›¤› için, Kurmay Albay Süleyman Fethi Bey, dipçik ve süngüyle
öldürüldü.... Tarih böyle yaz›l›yordu iﬂte. Tarih, Kordon boyunda " Z i to Venizelos" diye ba¤›ran teslimiyetle de¤il, Hasan Tahsinler’in s›kt›¤› kurﬂunlarla, direnen Süleyman
Fethi Bey’lerle yaz›l›yordu.

H
‹ﬂgalin hemen öncesinde de tarih, Osmanl› yönetimindeki teslimiyet ve ihanete tan›kl›k ediyordu.
Yunanl›lar’la iﬂbirli¤i içinde
olan ‹ngiliz ve Frans›z filolar› komutanlar›, 14 May›s 1919 Çarﬂamba günü, ‹zmir’de Vali Kona¤›’na
giderek Vali ‹zzet Bey’e iﬂgali bildirdiler. Vali Kona¤›’n›n önünde
toplanan ‹zmirli gençler, Vali Kona¤›’ndan ç›kan ‹ngiliz temsilcilerine
“Ülkemizin peﬂkeﬂ çekilmesini kabul edemeyiz. Biz ölebiliriz, ama
baﬂkalar› da beraber ölecektir.” diye ba¤›r›rlarken, Vali ve ﬂürekas›
gençleri yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂmakla
meﬂguldü.
Bu arada belirtelim ki “Yunan

Say›: 122

düﬂmanl›¤›’ndan ony›llard›r medet
umanlar›n gizledi¤i gibi, ‹zmir’i
Yunanl›lar tek baﬂ›na iﬂgal etmiﬂ de
de¤ildi. Yunan ordusuna mensup 12
bin asker, ‹ngiltere, Fransa, ABD ve
‹talyan gemilerinin koruyuculu¤unda ‹zmir’e ç›km›ﬂt›. Yunan ç›karma
birliklerinin içinde de, ‹ngiliz, Frans›z, ‹talyan ve Amerikan birlikleri
de vard› zaten.
‹ﬂgalciler, iki gün önce bildirimde bulunduklar› Vali ‹zzet Bey ve
memurlar›n› da, Kordon boyunda
“Zito Venizelos!” diye yürümeye
zorlarlar. Vali ve memurlar›n›n ço¤u
da söyleneni yap›p, iﬂgalcinin buyruklar›n› yerine getirirler.
Gerçek ﬂudur ki, Hasan Tahsin
An›t› önünde her sene resmi törenler yapan mülki erkan, iﬂte Vali ‹zzet Bey gibi teslimiyetçilerin devam›d›rlar. Asl›nda onlar›n anmas› gereken Hasan Tahsin de¤il, Vali ‹zzet
Bey gibi Kordon’da " Z i t o Venize l o s " diye ba¤›ranlard›r. Yar›n bir
aç›k emperyalist iﬂgalde ço¤u ayn›
tavr› sergileyeceklerdir. Çünkü, beyinleriyle, yürekleriyle iﬂbirlikçidirler zaten. Emperyalistlere direnmeyi ak›llar›ndan bile geçirmezler, tek
bildikleri halka zulümdür... ‹ﬂte bu
yüzden ‹zmir’in kurtuluﬂuna dair
de, Hasan Tahsin’in eylemine dair
de a¤›zlar›ndan ç›kan kelimelerin
bir tekini bile içten söyleyemezler.
O yüzdendir ki, Hasan Tahsin
An›t› önünde yap›lan yüzlerce törenin konuﬂma metinlerini taray›n;
onun sosyalistli¤ine dair de muhtemeldir tek kelime bile bulamayacaks›n›z. Keza, Hasan Tahsin, Bolﬂevikler’e yak›nl›¤› nedeniyle Ç e rk e s Et h e m’e de sempatiyle bakmaktad›r. 8 Mart 1919 günkü Hukuk-u Beﬂer’de Çerkes Ethem’i savunan bir makale yay›nlam›ﬂt›r.
Bundan da sözetmeyi sevmez bugünkü düzenin temsilcileri.

H
Biz 9 Eylüller’de Hasan Tahsin
An›t› karﬂ›s›ndaki riyakarlar›, kendi
riyakarl›klar›yla baﬂbaﬂa b›rak›p,
ayd›nlar›m›z›, vatanseverlerimizi
Hasan Tahsin'in yolundan yürümeye ça¤›rarak bitirelim sözümüzü.

K›sa Tarih
16 Eylül - 22 Eylül

1 6 Ey l ül 1 9 7 6
DGM’lere karﬂ› D‹SK öncülü¤ünde ‘genel yas’ eylemi yap›ld›.
16 Eylül 1997
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü'ne
karﬂ› lavl› sald›r› düzenlendi.
16 Eylül 1997
Trabzon'a sürgün edilen Gazi
Davas› Trabzon A¤›r Ceza Mahkemesi’nde baﬂlad›.
17 Eylül 1961
Adnan Menderes idam edildi.
1 7 E y lü l 19 9 2
‹stanbul’un dört bir yan›ndan
gecekondulular, Anakent Belediyesi önünde gecekondu y›k›mlar›n› protesto ettiler.
1 9 E yl ül 19 9 4
ABD Haiti’yi iﬂgal etti.
2 0 E yl ül 19 8 7
12 Eylül sonras› ilk iﬂçi mitingi
‹stanbul'da Deri-‹ﬂ Sendikas› taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.
2 0 Ey lü l 1 99 2
Musa Anter katledildi.
20 Eylül 1995
128 bin iﬂçi, toplu iﬂ sözleﬂmelerinden dolay› iﬂ b›rakt›.
20 Eylül 1997
Okmeydan› Halk Meclisi, batakhanelere karﬂ› kampanya baﬂlatt›.
2 1 E yl ül 19 4 7
Kozlu’da grizu patlamasında 48
iﬂçi öldü.
22 Eylül 1976 - Profilo patronunun 18 iﬂçiyi iﬂten atmas›
üzerine iﬂçiler fabrikay› iﬂgal
ederek direniﬂe geçti. Polisin direniﬂe sald›r›s›nda Yakup Keser
adl› iﬂçi katledildi.
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değin m eler
Ne siyasi geçmiﬂi varm›ﬂ,
ne çileli yollardan geçmiﬂ!
Ahmet ‹nsel, 11 Eylül günkü
Birgün’de yay›nlanan röportaj›nda siyasi geçmiﬂine dair bir
soruyu ﬂöyle cevapl›yor:

“Ö¤renciyken Fransa'dayd›m
ve orada ö¤renci sendikalar›na üye oldum. Türkiyeli Ö¤renciler Derne¤i'nde aktif
olarak bulundum. Hatta dernek baﬂkanl›¤› ve yönetim kurulu üyelikleri yapt›m. Daha sonra
Ö¤retim Elemanlar› Sendikalar›'nda
çal›ﬂt›m. Türkiye'de Birikim Dergisi'nde hep yer ald›m. Aktif parti üyeli¤im ÖDP'yle baﬂlad›. Fakat sonra
istifa ettim...”
Ne siyasi geçmiﬂi varm›ﬂ, ne çileler
çekmiﬂ. Özellikle Fransa’da çok
çekmiﬂ olmal›.
ÖDP’de yeralm›ﬂ. Ama sanmay›n ki
bir sosyalist olarak! ÖDP’de de AB
avukat› olarak yeralm›ﬂ. AB’cili¤i
tam kabul görmeyince de ÖDP’den
istifas›n› vermiﬂ.
Bu konuda da diyor ki, “art›k

ÖDP'nin belkemi¤ini
oluﬂturan çevrenin AB
konusunda çok fazla
hamle yapmayaca¤›na... kanaat getirdim ve
istifa ettim.”
Ne kadar ilginç de¤il
mi; böyle biri, AB’nin emperyalist görülmesine bile
tahammülsüz biri, “sosyalist sol” ad›na teorisyenli¤e soyunuyor veya soyunduruluyor ve bu da
bir kesimde kabul
görüyor. Sol ad›na
hayret vericidir.

Bugün de AB
ajanl›¤›na devam
ediyor anlaﬂ›ld›¤›
kadar›yla. Ba¤›ms›z adayl›k, solun yeni dinamikler
üzerinde örgütlenmesi ve benzeri
söylemler de hep “AB projesi” çerçevesindeki düﬂünceler. Zaten beyninden de baﬂka bir düﬂünce geçmiyor.
Biraz daha “ak›ll›” olsa, AB yolunda daha etkili görevler üstlenip
daha büyük roller oynayabilir. Mesela biraz güven verse, Baﬂbakan Dan›ﬂman› olsa... de¤il mi?
Nas›l ki Bask›n Hoca, Baﬂbakanl›k taraf›ndan oluﬂturulan bir kurula
bizzat Baﬂbakanl›k taraf›ndan seçilmiﬂti, neden Ahmet ‹nsel de seçilmesin?

Hilvan’da 7 k›z...
7 k›z sulama göletinde bo¤uldu; 6 yaﬂ›ndaki Esra düﬂtü önce gölete. Sonra onu kurtarmak için iki kardeﬂ, sonra onlar› kurtarmak
için di¤er kardeﬂler ve amca k›zlar›... Belki
e¤itimsizlik, belki cahillik diyeceksiniz, peki
öyle olsun. Ama birbiri ard›ndan suya atlayan
o yüreklerdeki bencilli¤in, bireycili¤in bulaﬂ mad›¤› safl›¤› da düﬂünün... Birbirini kurtarmak için canlar›n› feda eden o kültürü düﬂünün. Ve bir de insanlar›n bireycileﬂtirildi¤i,
kendinden baﬂkas›n› düﬂünmedi¤i kültürleri...

10 bin kiﬂilik dev cami
Tatvan’a 10 bin kiﬂilik bir cami yap›lm›ﬂ...
Öyle ki Kocatepe, Sultanahmet, Selimiye, Süleymaniye’den sonra Türkiye’deki en büyük
camilerden biri.. Eh, Tatvanl›lar’›n en büyük
sorunu çözülmüﬂ, iﬂsiz, aç, yoksul Tatvanl›lar
camiye...

AKP Sansürü
RTÜK, Kanaltürk’ün Ana
Haber Bülteni’nin yay›nlanmas›n› 6 gün süreyle durdurdu.
Gerekçe; AKP ile ilgili haberleri, kamuoyunu
yönlendirebilecek yorumlarla aktarmas›, tek
yönlü taraf tutan yay›nlar yapmas›...”
Peki böyle yapmayan m› var?
AKP’yi övüyorsan›z, kamuoyunu yönlendirecek yay›n yapabilirsiniz...

E¤itim Bir-Sen’in Ucuz
Kahramanl›¤›
E¤itim Bir-Sen Genel Baﬂkan› Ahmet Gündo¤du,
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nin zorunlu
olmas› halinin anayasadan ç›kar›lmas› halinde,
eylem yapmaktan çekinmeyeceklerini” aç›klam›ﬂ.
E¤itim emekçilerinin haklar› gasbedilirken,
anayasaya faﬂist yasalar doldurulurken sesini
ç›karmayan bir sendika, Din Kültürü Dersi için
militanl›k tasl›yor. Biliyor ki zaten AKP’nin öyle
bir niyeti yoktur, biliyor ki, eylem de yapsa,
AKP’nin kendisine bir ﬂey yapaca¤› yoktur, o
zaman ucuz kahramanl›k f›rsat›n› kaç›rmamak
laz›m!
O kadar cesursan›z, memurlar›n haklar› için
eylem yapsan›z ya...
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SEZERVE
GÜL
Abdullah Gül de Sezer
gibi yapt›; az oy alan
aday› rektör seçti; peki
ne olacak ﬂimdi? Sezer’i ayn› uygulamadan
dolay›
eleﬂtirenler
Gül’e ne diyecek?

Uçurtmalar
rüzgar gücü
ile de¤il, o
güce karﬂ›
koyduklar›
için yükselir ler.
W. Churchill

16 Eylül 2007

Y›l›n Ya¤c›l›¤›
Van’da
Abdullah
Gül’ü yola serilen 23 bin
gülle karﬂ›lam›ﬂlar.
‹sraf haram de¤il miydi? 23 bin gül kaç para
ediyor acaba? Onlar›n paras› nereden karﬂ›land›.
Güllerin, Baﬂkale Belediye Baﬂkan› Ejder Ya¤›zer taraf›ndan al›nd›¤›

belirtiliyor.
Ejder Ya¤›zer’in saltanat dönemine yaraﬂ›r bu
“karﬂ›lama” ile, y›l›n
ya¤c›s›, yalakas› ödülünü
alaca¤› kesin. Ama acaba
Baﬂkale’de tek ekme¤e
muhtaç kaç yoksul var?
Onlardan da m› utanmad›
Ya¤›zer?

Generallerden C evap
Bekleniyor
....Hakkari Yüksekova’da may›n patlamas› sonucu ölen Üste¤men Ça¤lar Cambaz’›n babas› bak›n ne
diyor:
“ B i r o ¤ l u m d a h a o l s a a s k e re g ö n d e r m e m . . . ”
Ve baba Hayrettin Cambaz soruyor:
“ﬁehitlik sadece yoksullar›n kaderi mi?”
Generallerin, evlad›n› kaybetmiﬂ bir baban›n bu
basit ve ç›plak sorusuna bir cevab› var m› acaba?

‹ﬂte b ir do¤a katliam›…
Dersim’de son günlerde yaﬂananlar›n özeti: Operasyonlar, katliamlar, orman yang›nlar›... Aç›kça o bölgede
yaﬂayan halk tedirgin edilmeye, sindirilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Temmuz ay›n›n sonlar›nda Kinzir ormanlar› ve Çiçekli Köyü bölgesi yanmaya baﬂlam›ﬂt›. Bugünlerde orman yang›nlar›na bir yenisi daha eklendi. Alibo¤az›
Tornoti ve Amotka Karakolu etraf›ndaki ormanlar helikopterlerle bombalan›p ateﬂe verildi. Pülümür’e ba¤l›
K›rm›z›köprü beldesinde bulunan H›z›r Tepesi’nde (Tüme X›z›r) 10 A¤ustos günü ç›kar›lan yang›nlar›n ise hala sürdü¤ü ö¤renildi.
Birçok köyde orman yang›nlardan kaynakl› köylüler
davarlar›n› otlatam›yor, ayn› zamanda da aﬂ›r› ses ve
dumandan kaynakl› birçok insan zarar görüyor. Köylüler “insanlar›m›z› öldürdükleri yetmedikleri gibi ﬂimdide ormanlar›m›z› yak›yorlar, bu gün ormanlar›m›z yak›l›p tarand›¤› gibi yar›n da evlerimiz yak›l›r ve taran›r”
diyerek öfkelerini dile getiriyorlar.
Do¤a katliamlar›ndan bahsedenler için iﬂte iki ayd›r
süren orman yang›nlar›; gerçekten do¤a ve insan düﬂman› kim?

Gelece¤imizde susuz ve
karanl›k günler;
BAM TELİ çizgiler

EMO uyard›: Sonbahardan itibaren Türkiye
elektriksiz kalabilir!
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas› (EMO)’nun
düzenledi¤i Marmara Enerji Forumu yap›ld›. Enerjinin
özel sektörün kâr inisiyatifine b›rak›lmas›ndan nükleer
santrallar›n olumsuz etkilerine, hükümetin yanl›ﬂ enerji
politikalar›ndan küresel ›s›nmaya kadar çok say›da ko-nu tart›ﬂ›ld›. Aç›l›ﬂta konuﬂan EMO ‹stanbul ﬁube Baﬂ-kan› Erol Celepsoy, AKP hükümetinin gerekli yat›r›m-lar› yapmayarak Türkiye'yi karanl›k riskiyle karﬂ› karﬂ›-ya b›rakt›¤›n›, önümüzdeki günlerde elektrik fiyatlar›na
yüksek oranda zam yap›lmas›n›n beklendi¤ini söyledi.
Kurakl›k ve s›cak hava koﬂullar› ile aç›klanmaya ça-l›ﬂ›lan elektrik üretimindeki s›k›nt›n›n, enerji alan›n›n ta-mamen serbest piyasaya b›rak›lmas›ndan kaynakland›¤›-n› vurgulayan Celepsoy, "kamuya yat›r›m yapmas› ya-saklan›rken bir kamu hizmeti olarak elektri¤in güvenli,
sürekli ve ucuz sa¤lanmas› amaçlar› yok say›l›yor. 4628
say›l› Elektrik Piyasas› Yasas›'n›n ç›kar›lmas›n›n ard›n-dan kamuda yat›r›mlar dururken, özel sektör aradan ge-çen 5 y›ll›k sürede gerekli yat›r›mlar› yapmad›" dedi.
Okan Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Tolga
Yarman da Türkiye'deki nükleer enerji yönetiminin ciddiyetsizli¤ine vurgu yaparak, "Türkiye'nin enerji yet-mezli¤i de¤il enerji yönetimi yetmezli¤i sorunu var" di-ye konuﬂtu.

Say›: 122
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güzel ﬂeyler istiyorduk
akﬂam o tepede
seninle y›ld›zlara
bakmay› keﬂfettik. Bu ilk kez
hissetti¤imiz bir
duyguydu sanki. Biliyoruz, biz materyalistiz ama olsun, ne olurdu ki,
y›ld›zlarla dilek tutuyorduk. Dile¤imiz özgür olsun diyeydi ülkemiz.
Yoksulluk, haks›zl›k, adaletsizlik olmas›n diyorduk ki, biliyorduk esas
olan dilemek de¤il, o dile¤i gerçek
k›labilmek için savaﬂmakt›. Ve biz
bunun için savaﬂ›yorduk, aln›m›zdaki yaradan boﬂalsa da kan›m›z, de¤iﬂmeyecek gerçek buydu.
Bir de o tepede y›ld›zlara bakarken bir ﬂark›n›n sözleri doland› dilimize. Tekrarlay›p duruyorduk. Sanki
ve fakat bizden sonrakiler de devam
etsin diye orada b›rakt›k ﬂark›n›n
sözlerini. O sözlerin içinde ihtilal
vard›, ihtilaldi düﬂümüz, düﬂümüz
kanatlar›m›zd›. Ve iﬂte belimizdeki
ondörtlüler bunun için sab›rs›zca
parmaklar›m›z›n komutunu beklerken ve biz h›zl› ad›mlarla çocuklu¤umuzun geçti¤i tepeyi terk ediyorduk.
Belki de bir daha dönemeyecektik.
Ama bizleri omuzlar›nda taﬂ›yanlar,
son kez türküler söyleyecek, halaylar
çekebilecekti o tepede. O günler hem

...ve hala istiyoruz!
Evet evet, kavgan›n en uçlar›ndayd›k seninle, art›k rüzgar›n kanatlar›na ihtiyaç duymuyorduk; kendimize kanat yapm›ﬂt›k düﬂlerimizden.
Seninle yolculu¤umuz baﬂlam›ﬂt› bir
kez. Kanatlanacak ve güneﬂe yükselecek bir hayaldi bizimkisi. Bazen
öyle sözler vard›r ki söylenmemiﬂtir
daha; söylenmemiﬂ sözlerdi bizimkisi. Ve o sözler söylendi¤inde gül
sular› akacakt›r da¤lar›m›z›n eteklerinden kan yerine. Ve o sözler için
eyleme geçmiﬂtik memleketimizin
sokaklar›n›n en çok sustu¤u zaman.
Fakat son kez seninle büyüdü¤ümüz mahalleye gitmeye karar vermiﬂtik ve gittik. Cadde ve kald›r›mlar›nda kan›m›z›n kurumad›¤› mahallemize do¤ru yürüyorduk, çocuklar kadar ﬂendik seninle...
Do¤du¤umuz, büyüdü¤ümüz,
polis kurﬂunlar›yla evcilik oynad›¤›m›z mahallemize gitmiﬂtik. Her bir
yeri an›lar›m›zla doluydu, Kiremitli
gecekondu evleriyle resim tuvallerine benziyordu halk›m›z›n sevecen
bak›ﬂlar›.
Mahalleyi eskiden oldu¤u gibi
kolaçan edip annenlere u¤rad›k.
Annen çok güzel yemekler yapard› hep. Ve sanki ellerinin mahareti yoksullu¤a meydan okuyordu.
Ama o gün haz›rl›ks›z yakalanm›ﬂ, bizim gelece¤imizden habersizdi. Bunun için çayla idare etmiﬂtik, o bile bize bir ziyafet olmuﬂtu, özlemiﬂtik anam›z›n çay›n›.
Annemiz bizi hem sevgi bahçelerinde a¤›rlarken, hem de fena
halde f›rça at›yordu. Anneydi o,
ö¤üt veriyordu. Bir yandan da düzene kin kusuyordu. Kin kusmas›
bize güç veriyor, daha da yüreklendiriyordu. Yani söz uygunsa,
kavgan›n namlusuna haz›r bir
mermi gibi sürüyordu anam›z›n
sözleri bizi.
Sonra seninle çocuklu¤umuzun geçti¤i tepeye gittik. ‹lk kez o
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ensemizdeki ter kadar bize yak›n ve
o y›ld›zlar kadar uzakt›...
Tepeyi y›ld›zlarla baﬂ baﬂa b›rak›p ﬂehrin göbe¤ine do¤ru yola ç›km›ﬂt›k. Bir kez olsun arkam›za bakm›yorduk. Bütün an›lar›m›z› duvarlara afiﬂ gibi yap›ﬂt›rarak ç›km›ﬂt›k
do¤up büyüdü¤ümüz mahalleden.
Ne kadar çok hayallerimiz vard›.
Hatta mutlulu¤un resmini bile yapaca¤›z demiﬂtik. Mavi boncuklar gibi
takaca¤›z mutlulu¤u çocuklar›m›z›n
hayat›na demiﬂtik. Güzel ﬂeyler istiyorduk, sevgili ﬂeyler.
Ve iﬂte biz hayallerimizi birbirimize anlat›rken, ﬂehrin ›ﬂ›ks›z sokaklar›ndan kurﬂun sesleri geliyordu.
ﬁehrin yoksullar›n›n üstüne ya¤mur
çiseliyordu ve uzaktaki pazarc› arabalar›nda “u¤urlama” ﬂark›s› duyuluyordu en son. “Uykusunda bir kuﬂ
ölür ecelsiz” derken birbirimizi kaybetmiﬂtik sanki. ‹kimizin ortas›nda
may›n patlam›ﬂt›, sen ayr› yere, ben
ayr› yere savrulmuﬂtuk. Oysa ikimiz
tek vücuttuk, koparmak mümkün de¤ildi bizi birbirimizden... Lakin ﬂimdi bir elman›n iki yar›s› misali, ayr›
düﬂmüﬂtük. Tutsakt› ﬂimdi bir yar›m›z. Bir yar›m›z ﬂehrin en yüksek tepelerinde y›ld›zlara daha
çok bak›yordu.
Seninle anlaﬂmam›z vard›;
en yüksek tepelere ç›k›p türkü
söyleyecek ve y›ld›zlara bak›p
hayallerimizin gerçekleﬂmesi
için silah çatacakt›k. Evet sen
ﬂimdi hücrenin penceresinden
bak›yorsun yaratt›¤›m›z ve yarat›lacak güzelliklere. Ve senin
gözlerin hepimizin gözleri oluyor ve türkünün söyledi¤i gibi,
o gözlerinde çizgilenecek sevdam›z›n yar›n›, al›n yaz›s›...
Ve ﬂimdi sana illegal mektuplar yaz›yorum en yüksek tepelerden. Yan›mda ayaklar› yal›n ayak, gözlerinin aynas›nda
seni gördü¤üm bir çocuk umutla bak›yor gözlerimin içine. Ve
onun mahzun bak›ﬂlar›n› selam
niyetine yolluyorum mektubumda...
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