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Berkan, 1975’de ‹stanbul ﬁiﬂli’de do¤du. Aslen Erzurumlu’dur. Elektri¤i, suyu olmayan kondularda büyüdü. Yoksulluktan dolay› sadece ilkokulu okuyabildi.
Bir dönem fanatik bir futbol taraftar› olarak Beﬂiktaﬂ Çarﬂ› grubuna kat›ld›. Devrimci Solcular’la tan›ﬂt›ktan sonra yaﬂam› de¤iﬂti. Okmeydan›’nda mücadele içinde yer ald›. Daha sonra silahl› bir ekipte istihdam edildi. 1997'de tutsak düﬂtü.
F Tipi sald›r›s› gündeme geldi¤inde Ümraniye’deydi. Tekirda¤ F Tipi’nde 4.
Ekipler’de ölüm orucuna baﬂlad›. Açl›¤›n koynundaki ölüm yürüyüﬂünü tam
589 gün sürdürerek 20 Aral›k 2002’de ölümsüzleﬂti.

Be rka n ABATAY

Ö¤retmen okulunda devrim mücadelesine kat›ld›. ‹.Ü. Hukuk Fakültesi’nde Dev-Genç’li olarak mücadelesine devam etti. 1980’de tutsak düﬂtü. 1984 Ölüm Orucu direniﬂinde birinci ölüm orucu ekibinde
Apolar’la, Haydarlar’la birlikte ölüﬁaban ﬁEN
me yatt›. Tahliye olduktan sonra
yurtd›ﬂ› örgütlenmesinin siyasi sorumlulu¤una atand›. Bu
görevini sürdürürken Belçika’da, 18 Aral›k 1991’de
geçirdi¤i bir trafik kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

Tarih yazanlar›n
Kaleminden
Berkan ABATAY
Yoldaﬂlar›, Berkan Abatay’›, Berkan’›n
A¤z›ndan Anlatt›lar
Ad›m Berkan ABATAY; Kürt-Alevi bir ailenin
ikinci çocu¤uyum. Ben öldüm. 10 Aral›k 2002
tarihinde, ﬁiﬂli Etfal Hastanesi'nde verdim son
soluklar›m›. Ölüm orucundayd›m o zaman.
Tam 589 gün olmuﬂtu direniﬂe baﬂlayal›.
Bu sat›rlar› yazarken, ben toprakta, çiçekte ve
suday›m art›k: Denizde, rüzgarda; pankartta,
afiﬂte, bildiride ve mermideyim..
...
600 güne dayand› benim direniﬂim, ihanetler
gördüm. Kahramanl›klar gördüm daha çok. Çok
ﬂey yaﬂad›m. Çok ö¤rendim. Herﬂey çok oldu bu
süreçte. Çok özledim, çok sevdim, çok ba¤land›m, çok kin duydum... çok... çok... çok...
Bizim günlerimiz 6. ay›na, Büyük Direniﬂ birinci
seneye girerken ‹bo'mu alevler sard›. Ondan çok
ben yand›m. Haz›rd›m. Onlar›n yerinde ben de
olabilirdim. Tereddütsüz at›l›rd›m alevlerin içine. Bir selam yeterdi bunun için. Selam gelmedi. Bana bu direniﬂin uzun yürüyüﬂçüsü olmak

19 Aral›k
1978’de ‹stanbul Çarﬂ›kap›’da faﬂistler taraf›ndan katledildi. 1953,
Asaf TUNÇ
Denizli Güney do¤umluydu. ‹DMMA’da antifaﬂist mücadele içinde yeralan bir
Dev-Genç’liydi.

düﬂtü. 589 gün, hergün kendimle hesaplaﬂmak,
ihanetlere kin duyup, kahramanl›klarla beslenmek, hep ayakta durmak düﬂtü pay›ma.
Kahramanl›k, bir kiﬂinin çok üstün vas›flarla
donanmas› de¤ildir. Böylesi masallarda olur.
"Süperman"lar yoktur. Kahramanl›k, do¤ru
politikan›n yaratt›¤› bir ﬂeydir. Do¤ru zaman
da, do¤ru yerde, do¤ru tavr› almak gerekir.
Bunu belirleyen de politikad›r iﬂte. Yoldaﬂlar›m›z›n asil direniﬂi elbette ki tart›ﬂ›lmaz. Hepsi
kahramand›r. Önemli olan do¤ru safta olmakt›r. Biz hakl› ve do¤ru bir savaﬂ›n neferleriydik.
Ve bu savaﬂ bizi kahramanl›kla onurland›rd›.
Hepsi bu.
Yoldaﬂlar›m benim cesaretimi anlatacak muhakkak. Ben size korkular›m› anlataca¤›m.
Kimse korkusuz oldu¤unu iddia etmesin, yoktur böyle biri. Önemli olan korkular›n› tan›mak, onlar› tüm duygular›yla birlikte yönetmektir.
Ben en çok aln›ma leke sürülmesinden korktum. Öyle bir sonla karﬂ›laﬂmamak için hergün
sorgulad›m kendimi. Yaﬂama nedenlerimi, neden öldü¤ümü... o kadar çok soru sorup o kadar çok cevaplad›m ve yüre¤imin içindeki en küçük titremeyi dahi tan›mlamak için o kadar çok
düﬂündüm ki tahmin bile edemezsiniz. Çok yorucu olmad› bunu yapmak. Öyle bir direniﬂin
içindeydik, bu direniﬂimizden ald›¤›m güç ve tarihsel hakl›l›¤›m›zla verdi¤im cevaplar her zaman çok net ve terüddütsüz, kesin cevaplard›.

Fer i de HA R M AN

Feride Harman, 1973, Malatya Akçada¤ do¤umludur. Yoksullu¤a
mahkum edilen, ulusal onuru çi¤nenen milyonlarca gencimizden biri olarak, devrimci oldu. 1991’de
Cephe’yle tan›ﬂt›. 1993’de gerillaya kat›ld›. Yaklaﬂ›k 4 y›l gerillada kald›. Ard›ndan tutsak düﬂtü.

Malatya Hapishanesi’nde, 28 Temmuz 2001’de 6. ölüm
orucu ekibi direniﬂçisi olarak direniﬂe baﬂlad› Feride.
Ölüm orucundayken tahliye edildi. Tahliye rüﬂvetini zulmün yüzüne çarparak ‹stanbul Aksaray’da bir evde direniﬂine devam etti. 512 gün boyunca, direniﬂ bayra¤›n›
büyük bir sab›r ve kararl›l›kla taﬂ›yarak 16 Aral›k
2002’de ölümsüzleﬂti.

12 Mart sonras›n›n mücadelesinde öne ç›kan devrimci
ö¤rencilerdendi ﬁahin Ayd›n.
‹YÖKD yöneticisiydi. 19 Aral›k
1974’de ‹stanbul’da okulunun
önünde durakta beklerken falçata ile katledildi. Devrimci
ﬁa hin AYD IN
gençli¤in ‘73 sonras› ilk ﬂehididir. Ayd›n’›n katledilmesi üzerine birçok okulda boykot ilan edildi. Cenazesinde 12 Mart sonras›n›n en büyük kitleselli¤i topland›.
... Teoriyi pek sevmedi¤imi söylediysem, hani hiç
bilmez de de¤ilim. ‹nsan kendi içinde sürekli bir
savaﬂ›m halindedir. Bu çat›ﬂmaya tarafs›z kalmayacaks›n. Seyirci olmayacaks›n. Sürekli iyiyi, güzeli, do¤ruyu besleyeceksin ki iﬂin sonu kötü olmas›n. E¤er bunu yapmazsan nicel de¤iﬂimler birikir ve sonunda bambaﬂka bir niteli¤e bürünürsün. Hain olursun. (Buna da felsefe diyorlar)
Beﬂyüz seksendokuzuncu gün 20 Aral›k tarihine
denk geldi. Hapishanelerdeki yoldaﬂlar›m sloganlarla, açl›k grevleriyle anma programlar› yap›yordu biliyorum. 19-22 Aral›k direniﬂimizin
y›ldönümüydü. En güçlü selam› göndermek istedim. D›ﬂar›da olsayd›m bir savaﬂç› olarak eylemle selamlard›m. Tutsak bir direniﬂçi olarak
en güçlü selam›m hayat›md›. O'nu yollad›m.
Vakit gelmiﬂti zaten. Öldüm.
Ben Berkan Abatay. Ölüm orucunun 103. ﬂehidiyim. Öleli, toprak oldum ben. Çiçek oldum.
Umut, zafer, ç›¤l›k, isyan oldum. Ses oldum.
Nefes oldum.
Ben Berkan ABATAY. Yaﬂ›yorum. Bedreddin
demiﬂ ki: "Bir insan inançlar› u¤runa ölmüﬂse
ve inand›¤› ﬂeyler do¤ruysa, o insan ölmüﬂ say›lmaz". Yaﬂ›yorum ben. Yaﬂat›yorsunuz.
Cevahir yüreklilerim... zafer halay›n›zda benim
yerimi ay›r›n. Sloganlar›n›z› benim için biraz
daha gür at›n.
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H a k l a r v e Ö z g ü r l ü k l e r Cephesi :

Halklar›m›z

ﬁimdi Amerika’ya Karﬂ›
Birleﬂme Zaman›d›r!
Aﬂa¤›daki yaz›, Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin 5 Aral›k 2007
tarihinde yapt›¤› 96 No’lu aç›klamas›ndan al›nm›ﬂt›r.
Dev bir ahtapot üstümüze çullanm›ﬂ, kan›m›z› emiyor.
Bu ahtapotun ad› Amerikan emperyalizmidir. Amerika, onlarca
koldan Ortado¤u’yu sarm›ﬂ; Arap,
Fars, Türk, Kürt, çeﬂitli uluslardan
tüm Ortado¤u halklar›n›n kan›n›
emmektedir.
Ülkemizin de bir parças› oldu¤u
Ortado¤u bugün kuﬂatma alt›nda.
Ortado¤u bugün kan içinde. Üç ayr›
kanaldan ak›yor kan; b ir i n ci si,
Amerikan emperyalizminin halklara do¤rudan sald›r›p döktü¤ü kand›r; ikinci si, iﬂbirlikçilerin Amerika
ad›na döktü¤ü kand›r. Ve üçüncüsü, Amerika’n›n halklar› birbirine
düﬂürmesinin sonucunda, halklar›n
birbirine düﬂerek, birbirine vurarak
döktü¤ü kand›r. Halklar›n kan›,
hangi biçimde dökülüyor olursa olsun, dökülen kan, Amerikan emperyalizmi adl› ahtapotu besliyor.
Halklar›n çok kan› döküldü bugüne kadar. Fakat Amerika kana
doymad›. Hiçbir zaman da doymayacakt›r. Çünkü emperyalizm, karakteri gere¤i ya¤maya, talana, yeni
pazarlara doymaz.
Amerika Birleﬂik Devletleri, bir
emperyalisttir. Her emperyalist gibi,
asalakt›r, dünya halklar›n›n kan›n›
emerek yaﬂar. Her emperyalist gibi
sald›rgand›r; askeri ve ekonomik
gücüyle, tüm halklara önünde boyun e¤dirmek ister. Her emperyalist
gibi alçak ve namussuzdur. Herkesin son 15 y›ll›k yak›n tarihe bakt›¤›nda aç›kça görece¤i gibi, Amerikan emperyalizmi, sosyalist siste-
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min y›k›lmas›ndan sonra, ülkelere,
halklara karﬂ› daha da pervas›z bir
sald›rganl›k içindedir.
Amerika, di¤er emperyalistleri
ve iﬂbirlikçileri yede¤ine alarak
halklara karﬂ› savaﬂ açm›ﬂt›r.
Bu savaﬂ, halklar› teslim alma
savaﬂ›d›r. Bu savaﬂ, halklar› bölüp
parçalayarak, birbirine düﬂürerek,
dünyaya hakim olma savaﬂ›d›r.
Amerika karﬂ›s›nda direnebilecek
ve onu altedebilecek güce kavuﬂmak için; dünya genelinde ve ülkemiz özelinde, Amerikan emperyalizme karﬂ› birleﬂmeliyiz.

Tüm milliyetlerden, tüm
inançlardan halk›m›z!
Kim ki, ›rkç›l›¤›
k›ﬂk›rt›yorsa, bilin ki,
Amerika’n›n
hizmetindedir!
Amerikan emperyalizmi, hepimizin ortak düﬂman›n›n ad›d›r.

Halklar›n kan›,
Amerikan emperyalizmi
a dl › ah t ap o t u b es li y o r...
Fakat Amerika kana
d o y m a y a c a k t › r.
Amerika Birleﬂik
Devletleri, bir e m p e r y a l i s t t i r. H e r e mp er ya li st
g ib i, as ala kt› r, d ü n y a
halklar›n›n kan›n›
e m e re k y a ﬂ a r.

E¤er açsak, e¤er iﬂsizsek, e¤er
ulusal onurumuz çi¤neniyorsa, e¤er
ulusal haklar›m›z gasbedilmiﬂse,
e¤er ülkemiz tekeller taraf›ndan talan ediliyorsa, e¤er ülkemizi iﬂbirlikçiler yönetiyorsa, bilin ki, bunda
en büyük pay, Amerika’n›nd›r.
Amerika’n›n dünyaya hakim olmak için sürdürdü¤ü savaﬂ›n bir
parças› olarak ülkemizde de çeﬂitli
politikalar yürürlü¤e konulmuﬂtur.
E¤er bugün ülkemizde ›rkç›l›k k›ﬂk›rt›l›yorsa, e¤er faﬂist sald›r›lar tezgahlan›yorsa, Kürt-Türk çat›ﬂmas›n›n tohumlar› at›l›yorsa, yine bilmeliyiz ki, bu politikalar, Amerika’n›n
ç›karlar› do¤rultusundad›r.
Yak›n tarihimizi hat›rlay›n; 1980
öncesinin faﬂist terörünü örgütleyen
C‹A’yd›. 1980-90’larda Su s u rl u k’u
örgütleyen yine C‹A’yd›. Bugün de
emin olun ki, ›rkç›l›¤›, faﬂist sald›r›lar› k›ﬂk›rtan, halk›, milliyetlerine,
inançlar›na göre bölmeye çal›ﬂan
Amerika’d›r. Yine emin olun ki, dün
nas›l yoksul halk›n çocuklar› faﬂist
terörün tetikçileri olarak k u l lan›l d›l a r sa, bugün de gençlerimiz ›rkç›
sald›r›lara alet ediliyor. Bu ›rkç› sald›r›lara kat›lanlar, Amerika’ya karﬂ›
ç›kt›¤›n› san›rken, Ame r i ka’ya hizmet et miﬂ oluyorlar.
H a lk› m›z; ﬂundan herkes emin
olmal›d›r ki, kim ›rkç›l›k yap›yorsa,
kim halklar› birbirine düﬂürüyorsa,
kim halk› emperyalizme karﬂ› de¤il
de birbirine karﬂ› k›ﬂk›rt›yorsa, o
Amerika’dan yanad›r.
Hep birlikte düﬂünelim; Türk ve
Kürt halk›n›n birbirine düﬂmesinden ki min, ne ka z a nc› olur?.. Halk›n hak ve özgürlükleri için mücadele eden devrimci, demokratik, ilerici, vatansever örgütlenmelerin sindirilmesinden, yok edilmesinden
ki min ç› k a r › vard›r?.. Ba¤›ms›zl›¤›,
demokrasiyi gerçekten savunanlar,
ezilir, sindirilirse, buna kim sevinir?
Evet, bunlara sevinecekler, bunlardan ç›kar› olanlar bellidir; bunlardan sadece ve sadece Ame r ika’yla iﬂb i rlikçi ler i nin ç› k a r › vard›r. O halde, kim halk›n çeﬂitli kesimlerini birbirine d ü ﬂ m a n olarak
gösteriyorsa, kim ›rkç›l›¤›, faﬂist te-
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rörü k›ﬂk›rt›yorsa, o Amerikanc›d›r,
Amerika’ya hizmet ediyordur. Bunlar› yapanlar, tüm milliyetlerden,
tüm inançlardan halk›m›z›n o rt a k
d ü ﬂm a n› d › r.

Halk›m›z; kim ki,
Amerika’n›n Ortado¤u’da
‘iyi niyetli’ oldu¤unu
iddia ediyorsa,
bilin ki, Amerikanc›d›r,
iﬂbirlikçidir!
Yan›baﬂ›m›zdaki Irak’›n Amerika taraf›ndan iﬂgal edilmesine karﬂ›
ç›kt›k hep. Fakat, ülkemizin iﬂgaline ayn› ﬂekilde karﬂ› ç›kamad›k.
Çünkü iﬂgalin tam olarak fark›nda
de¤iliz. Henüz yeterince fark›nda
olmasak da, henüz ç›plak biçimde
görmesek de, bi zim ül ke miz de iﬂgal alt › nda. Amerika, Irak’ta oldu¤u gibi, tank›yla topuyla de¤il fakat,
s e rm a ye siy le, te kel le r i yle, ‘ulus lar a r a s›’ k u r u m l a r › y l a , ü s le r i y le,
NA T O’suy la iﬂgal etmiﬂtir ülkemizi. Ülkemiz de içinde olmak üzere,
Ortado¤u’da onlarca ülke, emperyalizmin gizli iﬂgaline u¤ram›ﬂ ve
iﬂbirlikçiler taraf›ndan yönetilmektedir. Amerika, Irak’ta, Afganistan’da göstermiﬂtir ki, her an “aç›k
iﬂgallere” de baﬂvurabilir.
Aç›k ve gizli iﬂgaller, dün de bugün de, her zaman o ülkeye “yard›m” gerekçeleriyle, o ülkeyi “gerilikten”, “ diktatörlüklerden” kurtarmak gibi gerekçelerle yap›lm›ﬂt›r.
Amerika’n›n Ortado¤u’da ne
yapmak istedi¤i art›k hiç kimse için
s›r de¤ildir. Ak l› baﬂ›n d a , n am u slu, vic d a nl› hiç kimse, art›k Amerika’n›n Ortado¤u’daki müdahalelerinin “diktatörlükleri y›kmak”, “demokrasi getirmek” için oldu¤unu
söyleyemez. Hala bunu söyleyenler,
bilinmelidir ki, Amerikanc›d›r. ‹ﬂbirlikçidir.
Ülkeleri iﬂgal ederek, yüzbinlerce insan› katlederek, ﬂehirleri yak›p
y›karak Amerika kendi yüzünü zaten yeterince aç›k biçimde ortaya
koymuﬂtur. Baﬂlang›çta k›saca BOP
diye tan›nan ve tam ad› “Geniﬂletil-
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miﬂ Ortado¤u ve Kuzey Afrika Projesi” olan proje, Ortado¤u’yu Amer i ka’n›n çift li ¤i yapma projesidir.
Bu amaçla, halklar› birbirine k›rd›rtmak isteyen Amerika’d›r. Çünkü, halklar birbirine düﬂtü¤ünde,
halklar birbirini zay›flat›rken, güçlenen Amerika olur. Halklar›n birbirini k›rd›¤› her ortamda, emperyalizm istedi¤i gibi at oynat›r. Ülkemizde de bugün sa¤lamak istedikleri budur.

Halk›m›z; AKP, Amerika’n›n iﬂbirlikçisidir;
Kim ki, AKP’nin
iﬂbirlikçili¤ini gizliyor ve
buna karﬂ› ç›km›yorsa,
bilin ki, o da sonuçta
Amerika’ya hizmet etmiﬂ
olur.
Amerika, bugün Irak’ta oldu¤u
gibi, art›k çok daha aç›k bir biçimde
müdahale etmektedir ülkelere. Buna paralel olarak ülkemizde de emperyalizmin varl›¤›, giderek daha
aç›k hale gelmektedir.
Amerikan yönetimi, ülkemizi
yönetenlere aç›kça talimatlar vermekte, TBMM’nin hangi kararlar›
almas› gerekti¤ini dikte ettirmektedirler. ABD Büyükelçisi, alenen ve
pervas›zca ülkemizin yönetimine
müdahale etmekte, Amerikan senatörlerinden Amerika’n›n ekonomik
ve askeri kurumlardaki memurlar›na kadar, Amerika ad›na davrananlar, gelip ülkemizi denetlemekte,

Bu savaﬂ, halklar› teslim
a l m a s a v a ﬂ › d › r. Bu savaﬂ,
halklar› bölüp parçalayar a k , b i r b i r i n e d ü ﬂ ü re rek,
dünyaya hakim olma sav a ﬂ › d › r. A m e r i k a k a r ﬂ › s › n d a d i re n e b i l e c e k v e o n u
altedebilecek güce kavuﬂ mak için; dünya genelinde ve ülkemiz özelinde,
Amerikan emperyalizme
karﬂ› birleﬂmeliyiz.

“incelemekte”, ve ülkemizi yönetenler onlara sesini ç›karamamaktad›r.
Ç›karamazlar da. Çünkü AKP,
baﬂta Amerika olmak üzere, emperyalistlerin deste¤iyle iktidar olmuﬂ
bir partidir. Bu deste¤in karﬂ›l›¤›,
Amerika’ya her alanda teslimiyettir.
AKP, bugün Amerikan emperyalizminin Ortado¤u’daki yard›mc› gücü
durumundad›r. Abdullah Gül, D›ﬂiﬂleri Bakan›’yken de Cumhurbaﬂkan›
olarak da, tüm diplomatik faaliyetlerini, Amerikan politikalar›n›n sözcüsü olarak yürütmektedir.
Geçti¤imiz günlerde “s›n›r ötesi
operasyon” tart›ﬂmalar›nda Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n “5 Kas›m’da Bush’la görüﬂmemi bekleyin” aç›klamas›n› yapmas› kimilerini ﬂaﬂ›rtt›. Oysa ﬂaﬂacak hiçbir ﬂey
yok. AKP, Amerikan emperyalizminin d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey yapamaz;
ekonomide, siyasette, kültürde, her
alanda böyledir bu. AKP, Amerika’dan izin almadan yatamaz, kalkamaz, nefes bile alamaz. Ba¤›ml›l›k ve iﬂbirlikçilik iﬂte böyle bir ﬂeydir zaten. Ülkemizin emperyalizmin
iﬂgali alt›nda oldu¤unun kan›t›, Taksim’deki K›z›lay’daki Amerikan
tanklar› de¤ildir, ama ülkemizi yönetenlerin Amerika’dan ba¤›ms›z
tek bir ad›m bile atamamalar› bunun
kan›t›d›r.

Irak’taki kukla Maliki
Hükümetiyle, AKP
Hükümeti’nin özde bir
fark› yoktur!
Amerika, iﬂgalle, ambargoyla,
ekonomik, siyasi, askeri yapt›r›mlar›yla ülkeleri sömürgeleﬂtiriyor. Sömürgeleﬂtirdi¤i her ülkede yapt›¤›
ilk iﬂ, kukla iktidarlar kurmak, kendi iﬂbirlikçilerini yaratmakt›r. Nitekim, ülkemizde de böyle olmuﬂtur.
Ülkemizde bu ba¤›ml›l›k ve iﬂbirlikçilik dönemi, 1945’lerde baﬂlam›ﬂt›r. Tekelci burjuvalar, toprak
a¤alar›, tefeci tüccarlar, emperyalizmin iﬂbirlikçisi olarak oligarﬂik iktidar› oluﬂturmuﬂlard›r. Bu sömürücü
s›n›flar ad›na hükümet koltu¤una
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oturan tüm düzen partileri de, bu iﬂbirlikçili¤i de¤iﬂik boyutlarda sürdürmüﬂlerdir. Tayyip Erdo¤an’›n
AKP Hükümeti, Adnan Menderes’in
DP Hükümeti’nden bugüne uzanan
iﬂbirlikçi çizginin devam›d›r. Fakat
AKP, iﬂbirlikçilikte, kendinden önceki tüm iktidarlar› geride b›rakm›ﬂt›r. Emperyalist tekeller, daha önceki hiçbir iktidar döneminde bu kadar
pervas›z talan yapamad›lar.
AKP, iﬂbirlikçili¤i en riyakar ve
kurnazca sürdüren bir iktidard›r ayn› zamanda. Ortado¤u’da Amerika
ad›na görevler üstlenirken, siyasi
olarak her zeminde Amerika’y› desteklerken, halka karﬂ› sanki Amerika’yla kavgal›larm›ﬂ, sanki onlar›n
her istedi¤ini yapm›yormuﬂ, sanki
Amerika’y› eleﬂtiriyorlarm›ﬂ gibi
bir hava yaratmaktad›rlar. Ayn› riyakarl›¤›, ‹srail’le tam iﬂbirli¤ini
sürdürürken Filistin davas›n› sahipleniyormuﬂ izlenimi yaratmalar›nda
da görebilirsiniz. Kürt sorunu’nda
da emperyalizme diyebilecekleri ve
dedikleri bir ﬂey yoktur. Kürt halk›na karﬂ› sürdürülen bask›lar, ony›llard›r zaten Amerika’n›n deste¤iyle
sürdürülmüﬂtür. Bugün de Kürt halk›, Amerika’n›n Ortado¤u’daki
planlar›n›n ve AKP’nin içteki iktidar kavgas›n›n parças› olarak kullan›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Amaçlar›na ulaﬂmak için Irak’ta Kürtleri

Amerika’n›n el att›¤› hiçb i r yerde, özgürlü¤e, de mokrasiye, ba¤›ms›zl›¤a,
r efaha, ulusal onura yer
y o k t u r.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
için, ulusal onurumuz ve
haklar›m›z için; Amerika’ya ve iﬂbirlikçilerine
karﬂ› birleﬂelim!
Araplara karﬂ› kulland›klar› gibi, ülkemizde de Türkleri Kürtlere karﬂ›
kullanmaktan çekinmezler. AKP;
iﬂte bütün bu politikalarda Amerika’n›n kuklas› gibi davranmaktad›r.
AKP, emperyalizme bu hizmetlerini sürdürebilmek için halk›m›za
karﬂ› kanl› tezgahlar kurmaktad›r.
2005 Nisan›ndan bu yana süren linç
sald›r›lar›, demokratik kurumlar›
hedef alan faﬂist terör, polisin iﬂkence ve infazlar›n› art›racak yasal düzenlemeler, bu iﬂbirlikçili¤in sonucu ve gere¤idir. Bu noktada karﬂ›m›za yine Amerika ç›kmaktad›r.

Türk, Kürt, Arap, Laz,
Çerkez, Gürcü, Boﬂnak,
Terekeme,
Tüm Milliyetlerden
Halk›m›z;
Ba¤›ms›zl›¤›m›z için, ulusal

“25 Kas›m’da...
dernek
binam›z,
kurﬂunland›, yak›lmaya çal›ﬂ›ld›, içerdeki bütün eﬂyalar k›r›ld›, kitaplar›m›z da¤›t›ld›. ... Bak›n bu ‘vatansever’ güruh 3-4 kiﬂiye karﬂ› nas›l bir donan›mla sald›r›yorlar. A rk a lar › n d a p olis panz e rle r i ,
a kr epl e r, yüz l e rce polis, el le r i nde de m i r sop al a r, kesi ci alet l e r, si l a h l a r la... Bir de güruhun içinde dalgalanan milliyetçiliklerini simgeleyen bayrak... Art›k kim
durabilir önlerinde?.. Arkan› polise yaslad›n m› güçsün... Eline bayra¤› ald›n m› önünde kimse duramaz...
Derne¤imize sald›ranlar›n vatanlar›n› sevdiklerine inan›yoruz elbette, inanmad›¤›m›z onlara ‘iﬂte ﬂur adaki
dernek bölücüdür’ diye iﬂar e t e d e n p a rm a¤a ve onun
arkas›ndaki efendilerinin hiçbirine inanm›yoruz.
O parmak iﬂgalcili¤in, ülkemizin ya¤malanmas›n›n,
her kar›ﬂ›n›n orman›ndan suyuna sat›lmas›n›n ifadesidir.
O p a rmak ne zam a n b i r yeri iﬂar et etse bizim ABD-

O Parmak!
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onurumuz için, ulusal haklar›m›z
için, ülkemizin zenginliklerini emperyalistlere peﬂkeﬂ çektirmemek
için, Ame r i ka ’ n› n o yu nla r › n› bozm a l› y›z. Amerika’n›n oyunlar›n›
bozmak, ona karﬂ› birlikte mücadele etmekten geçer. Ba¤›ms›zl›k ve
demokrasi için, ulusal onurumuz ve
haklar›m›z için;
Amerika’ya karﬂ› birleﬂelim! ‹ﬂbirlikçilerine karﬂ› birleﬂelim!
Amerikan emperyalizmi, son yar›m as›r içinde, onlarca iﬂgal, onlarca askeri darbe gerçekleﬂtirmiﬂ, ülkeleri NATO, ‹MF, Dünya Bankas›
gibi kendi denetimindeki kurumlar
arac›l›¤›yla denetim alt›na alm›ﬂt›r.
Amerika’n›n el att›¤› hiçbir yerde,
özgürlü¤e, demokrasiye, ba¤›ms›zl›¤a, refaha, ulusal onura yer yoktur.
E¤er bunlar› istiyorsak, bu topraklardan Amerikan emperyalizmini kovmal›y›z. Amerikan emperyalizmini kovmak demek, onun ülkemizdeki iﬂbirlikçilerinin iktidar›n›
y›kmak demektir.
Kurtuluﬂumuz, anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik devrimdedir.
‹ﬂte bu yüzden; Amerika’ya ve
‹ﬂbirlikçilerine karﬂ› birleﬂelim, savaﬂal›m!

Haklar ve Özgürlükler Cephesi

AB emperyalizmine ba¤›ml›l›¤›m›z artm›ﬂ...t›r.
‘Bö lü cül e r b u r a d a ’ di ye iﬂa r et eden o el le r i n sahipleri bu ülkede kardeﬂçe, eﬂit ve özgür yaﬂayabilecek
halklar› birbirine bo¤durarak güç olmuﬂ, beslenmiﬂtir.
Va t a nse v e r lik, buna karﬂ› durabilmek, vat a nse v e rlik emperyalistlerin yeni bir düzen kurma politikalar›na karﬂ› ç›kabilmek, va t a nse v e rlik her gün büyük tekellerin istekleri do¤rultusunda milim milim sat›lan
topraklar›m›z›n sat›lmas›na karﬂ› ç›kabilmektir. Derne¤imiz talan edildi, ya¤maland›. Arkadaﬂlar›m›z çeﬂitli
gerekçelerle gözalt›na al›nd›, tutukland›. Ancak bunlar›n hiçbiri bizim ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelemizin önüne geçemez. Biz bu derne¤in kap›s›nda bize
kurﬂun s›kanlara da diyoruz ki; bu ül ke yi gerçekt e n
se vi y o rsan›z ge lin bu ül keyi ya¤ m a la y a nla r a k a rﬂ›
b i r l i k t e m ü c a d e le e de l i m !
(‹kitelli Temel Haklar Ve Özgürlükler Derne¤i’nin derneklerine yap›lan sald›r›yla ilgili aç›klamas›ndan al›nm›ﬂt›r.)
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TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹
Ülkemizde, ba¤›ms›zl›¤› olan
herhangi bir ülkede göremeyece¤imiz geliﬂmeler yaﬂan›yor. Daha
do¤ru bir ifade ile, ülkemizi 60 y›ld›r bir yeni-sömürgesi olarak kullanan, tüm politikalar›n› belirleyen,
iﬂbirlikçi iktidarlar arac›l›¤›yla, darbelerle yöneten ABD emperyalizmi,
bugünlerde daha aleni, emperyalizmin aç›k iﬂgalinin yaﬂand›¤› ülkelerdeki “söm ü rge vali si” görünümü
yaratan bir pervas›zl›k içinde davran›yor.
Kuﬂkusuz tüm bunlar›n yaﬂanmas›n›n zeminini haz›rlayanlar yine
emperyalizmin iﬂbirlikçileridir. Hat›rlanacakt›r, ülkemize ABD yetkililerinin gelip görüﬂmeler yapmalar›
sürecinin baﬂlang›c›, Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n ABD’de Bush ile
baﬂbaﬂa yapt›¤› görüﬂmedir. Halen
içeri¤i aç›klanmayan bu görüﬂmenin üzerine, 27 Kas›m’da ABD Büyükelçili¤i’nde ABD Kongre üyesi
Christopher Shaeys ve Büyükelçi
Ross Wilson, Kürt sorununa iliﬂkin
“ a r a ﬂt›rma yapmak için”, AKP ve
CHP’li milletvekilleri ile emperyalizmin Kürt sorununa çözüm politikalar›na uyumlu kimi Kürtler’le görüﬂmeler yapm›ﬂt›.
Arkas›ndan, ABD’li Shaeys Güneydo¤u’ya giderek Cizre’den Nusaybin’e babalar›n›n çiftli¤i gibi dolaﬂarak “ a r a ﬂ t›rma la r› n›” engelsiz
sürdürmüﬂtü. Kimse; ‘Sen kimsin?
Ne ar›yorsun buralarda? Sen mi bu
ülkede halklar›n sorunlar›n› çözeceksin?’ diye sormam›ﬂt›.
Büyükelçili¤in Kürt sorununa
iliﬂkin yapt›¤› görüﬂmeler, kimi
AKP milletvekilleri ve ÖDP’li Ufuk
Uras’›n da içinde bulundu¤u baﬂka
kiﬂilerle sürdürülecekken, oluﬂan
tepkiler üzerine di¤er görüﬂme
programlar› iptal edilmiﬂti.
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Büyükelçi-Büyükan›t
Görüﬂmesi

Büyükelçi Anayasa
Komisyonu Görüﬂmesi

Ve ilginçtir; 6 Aral›k tarihli gazetelerde de okuyoruz ki, bu defa
bizzat Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar
Büyükan›t, Arnavutluk Milli Günü
için verilen davette, Büyükelçi Wilson’la bir duvar dibine çekilmiﬂ,
çok yo¤un bir sohbet içindeler. Davet salonunda olmalar›na ra¤men,
etraflar›na da “et ten bir kor u ma
duvar›” örülmüﬂ.

Yine gazetelerden okuyoruz, büyükelçili¤in ilgi duydu¤u tek konu
Kürt sorunu de¤il, o ülkemizdeki
ekonomik, siyasi, sosyal her konuda
yetkili, müdahaleci durumunda.
AKP’nin anayasa haz›rl›¤›ndan sorumlu Genel Baﬂkan Yard›mc›s›
Dengir Mir Mehmet F›rat, Anayasa
Komisyonu Baﬂkan› Burhan Kuzu,
Adalet Komisyonu Baﬂkan› Ahmet
‹yimaya, tasla¤› haz›rlayanlardan
Prof. Ergun Özbudun ve Eski Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’ün de
Wilson taraf›ndan “yeme¤e davet
edildi¤i” ve kendilerinden yeni anayasayla ilgili bilgi ald›¤› ortaya ç›kt›. Bas›na yans›yan bilgilere göre,
bu yemek, henüz anayasa tasla¤›yla
ilgili halka hiçbir aç›klama yap›lmadan önce gerçekleﬂti.

Bu ülkenin koskoca Genelkurmay Baﬂkan›, davetlerde duvar köﬂelerinde ne konuﬂur ABD Büyükelçisi’yle?
E¤er konuﬂaca¤› bir ﬂey varsa,
resmi görüﬂme yapmas› gerekmez
mi? Ama konuﬂulacak bir ﬂey varsa,
ABD Büyükelçisi’nin muhatab› da
zaten Genelkurmay Baﬂkan› de¤il,
D›ﬂiﬂleri’nin bir görevlisi olmal›d›r.
Ama ABD Büyükelçisi protokol
üstü; o kendini sadece Baﬂbakan ve
Genelkurmay’›n eﬂiti olarak görüyor olmal›. Hatta onlar›n da ÜSTÜ!
Ve elbette, sadece o kendisini öyle
görmüyor, iﬂbirlikçi ve uﬂaklar da
onu öyle görüyor ve ona göre davran›yorlar.
Kimi tepkiler üzerine ABD Büyükelçili¤i, sömürge valisi görüntüsüne k›smen dikkat etmiﬂ olsa da,
Genelkurmay Baﬂkan›’n› aç›ktan
ça¤›rm›yor da duvar diplerindeki
görüﬂmelerde iﬂlevini yerine getirmeyi sürdürüyor.
Milletvekillerini ça¤›r›p konuﬂuyor, Genelkurmay Baﬂkan› ile görüﬂüyor. Kürt sorununa iliﬂkin araﬂt›rmalar yap›yorlar. Tüm AKP’si, Genelkurmay’› ellerinden gelen kolayl›¤› sa¤l›yorlar. Sonra da utanmadan
ba¤›ms›zl›ktan sözederler.

Yani, bu ülkenin halk› henüz
hiçbir ﬂey ö¤renemeden, ABD Büyükelçisi’ne brifing veriliyor. ‹ﬂte
durum budur.
Anlaﬂ›lan o ki, ABD, yeni anayasa ile de çok yak›ndan ilgileniyor.

TBMM’de ABD’lilerle
Ortado¤u Görüﬂmesi
Hay›r son günlerin geliﬂmeleri
bu kadar da de¤il, 31 Kas›m günü
de ABD Senatosu üyelerinin dan›ﬂmanlar›ndan Chirs Socha, Catherina Henson, Martin Bayr, TBMM’
deydiler. AKP Çank›r› Milletvekili
Suat K›n›kl›o¤lu ile bir görüﬂme
yapm›ﬂlar. “Konuk he yet, ABD’nin
I r a k ’taki as keri gü cünü Ba¤dat’ta
yo¤ u nlaﬂ t›rmas›n›n, Kürtler, ﬁiiler
ve Sün n i l e r a r a s › n d a ‘ s a ¤ l a m b i r
a nlaﬂmaya’ yol aç›p açmayaca¤›n › ” sormuﬂ. (1 Aral›k 2007 Türkiye
Gazetesi)
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Tablo çarp›c›d›r, ABD senatosu
üyelerinin dan›ﬂmanlar› TBMM’de
cirit at›yor, Amerikan yetkilileri ülkenin her istedikleri köﬂesini geziyor, inceliyor, ülkenin Genelkurmay Baﬂkan›’ndan, milletvekillerine çekiyor konuﬂuyor...

Oligarﬂinin Tarihi,
Ba¤›ml›l›k Tarihidir
Bu k›sa özet ülkemizin 60 y›ll›k
tarihinin devam›d›r. Bugün ortaya
ç›kan bir durum de¤ildir. Sadece kapal› kap›lar ard›ndaki 60 y›ll›k ba¤›ml›l›k tarihi, 1990’l› y›llardan itibaren daha alenileﬂmiﬂtir.
60 y›ll›k bu ba¤›ml›l›k tarihinde
ABD emperyalizmi ile yap›lan ikili
anlaﬂmalar, askeri ve ekonomik paktlar vard›r. Bu 60 y›ll›k tarihte, emperyalizmin ülkemize NATO, IMF,
Dünya Bankas›, OECD gibi kurumlar›yla gelip yerleﬂmesi, ülkemizi
ekonomik, askeri, politik her alanda
kendi denetimine almas› vard›r.
Yeni sömürgecilik iliﬂkileri böyle
geliﬂtirilmiﬂtir. Ülkemizde emperyalizm d›ﬂtan müdahale eden bir konumda olmam›ﬂt›r. Bu 60 y›ll›k tarih
boyunca art›k ülkemizde içsel bir olgu durumuna gelmiﬂ, her alanda kendisine büyük bir ba¤›ml›l›k yaratm›ﬂt›r. Ülkede sanayii ad›na ne varsa
emperyalizme ba¤›ml›, emperyalist
patentli olarak geliﬂtirildi. Ordu, emperyalizmin denetimi d›ﬂ›nda hareket edemez hale getirildi. Ülkemiz
bu 60 y›l içinde emperyalizmin askeri üsleri ile dolduruldu. Partiler, emperyalizmden icazet almadan iktadar
olamaz duruma getirildi.
Emperyalizm öylesine içsel bir
olgu haline geldi ki, ulusal tüm de¤erleri yok etmeye yöneldi. Kültür
emperyalizmin kültürü olmaya baﬂlad›, TV’ler emperyalizmin üretimi
dizilerle doldu, pazarlar emperyalist
tekellerin mallar›yla doldu, yerli
üretim tamamen bitme noktas›na
getirildi.
Fakat, tüm bunlar›n yan›nda yine emperyalizmin iﬂgal görüntüsü-
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nü gizleme çabas› vard›. Ba¤›ms›zl›k demagojisi daha yayg›n olarak
kullan›l›yordu. Fakat, özellikle
1990’l› y›llardan itibaren, yine yeni
sömürgecilik iliﬂkilerinin gere¤i
olarak ba¤›ms›zl›ktan ihtiyaç çerçevesinde sözedilmeye devam edilse
de, di¤er yandan süreç, emperyalist
iﬂgallerin meﬂrulaﬂt›r›ld›¤›, sömürgecili¤in meﬂrulaﬂt›r›ld›¤›, ba¤›ml›l›¤›n aç›ktan savunulur hale geldi¤i,
tersine ba¤›ms›zl›k düﬂüncelerinin
yad›rgand›¤› çerçevede geliﬂtirildi.
Emperyalizmin böylesine aleni
hareket etmesinde, pervas›z davranmas›nda, dünyada sosyalist ülkelerin birbiri ard›na y›k›larak güç kaybetmesi ve emperyalizmin kendisini
ulusal sosyal kurtuluﬂ mücadeleleri,
ba¤›ms›zl›k mücadeleleri karﬂ›s›nda
politik ve askeri olarak daha güçlü
hissetmesinin pay› oldu.

‹ﬂbirlikçiler Emperyalizmin
Müdahalelerine Karﬂ›
Direnemezler
Bugün AKP iktidar›n›n emperyalizmle iliﬂkilerdeki iﬂbirlikçili¤i
salt AKP için bir tercih sorunu da
de¤il ayn› zamanda iktidar olma zorunlulu¤udur. AKP’nin iktidara gelmesi de ABD’nin deste¤i ve icazeti
ile olmuﬂtur. Fakat, bu salt AKP ile
s›n›rl› bir durum de¤il, ülkemizde
geçmiﬂten günümüze tüm iktidarlar›n gerçekli¤idir.
Bu gerçeklik nedeniyledir ki, ülkemizde hiçbir iktidar emperyalizmin dayatmalar›, istekleri karﬂ›s›nda duramam›ﬂ, s›n›rs›z iﬂbirli¤i içine girmiﬂtir. Kimse, AKP iktidar›n›n, generallerin, Genelkurmay baﬂkanlar›n›n mikrofonlar›n karﬂ›s›na
geçip efelenmelerine bakmamal›d›r.
Tüm bunlar› da ancak emperyalizmin icazet s›n›rlar› içinde yapmaktad›rlar. Sömürgecilik, iﬂbirlikçilik,
ulusal ba¤›ms›zl›¤›n olmamas› gerçekli¤i budur. Ne ekonomide, ne
politikada, ne askeri olarak emperyalizmin d›ﬂ›nda tek bir ad›m atamamakt›r. Emperyalizmle yat›p,
emperyalizmle kalkmakt›r.

Ulusal
ba¤›ms›zl›¤› olmayan bir ülkenin herhangi bir
sorununu
çözememesinin
alt›ndaki
gerçeklik
de budur.
Ulusal ba¤›ms›zl›¤›
olmayan
bir ülkenin, meclisinin de ulusal politikalar
belirlemesi beklenemez.
Dikkat edilirse, TBMM tamamen, emperyalist tekellerin ç›karlar›n› korumak için kararlar almaktad›r. Öyle ki, tek tek emperyalist ﬂirketler için bile yasalar ç›kar›labilmektedir.
Meclisin bu konumu, Ecevit’in
Baﬂbakan oldu¤u DSP-ANAPMHP hükümeti döneminde emperyalizmin meclise ekonomiden sorumlu bakan olarak Kemal Derviﬂ’i
atamas›yla yeni boyutlara ulaﬂm›ﬂt›.
Bu tablo, halka Kemal Derviﬂ’in
ekonomimizi kurtaraca¤› ﬂeklinde
sunuldu. Elbette Kemal Derviﬂ emperyalizm taraf›ndan ülkenin ekonomisini kurtarmas› için de¤il, emperyalizmin, IMF’nin programlar›n›
uygulamak için atanm›ﬂt›.
Bu durum, sömürgecili¤in çarp›c› görüntülerinden birisi olarak,
TBMM’nin d›ﬂar›dan bakan atamalar› yap›larak aﬂa¤›lanmas›n›n, halk›n iradesi denen kavram›n göstermelik bile bir de¤er taﬂ›mayaca¤›n›n, her ﬂeyi emperyalizmin belirledi¤inin görüntüsü olarak, iﬂbirlikçili¤in, uﬂakl›¤›n s›n›r tan›mazl›¤›
olarak tarihe geçti.
Yine ülkemiz tarihinde Cottarelli gibi “ I M F T ü rki ye Masas› ﬁe fi”
vard›r. A’dan Z’ye ülkemiz ekonomisinde nelerin yap›lmas› nelerin
yap›lmamas› gerekti¤ini dikte ettiren, ekonomik programlar empoze
eden emperyalist temsilciler vard›r.
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H. Koch isimli ABD D›ﬂiﬂleri Bakan Yard›mc›s›’n›n, Kahkonenler’in
günlerce ülkemizde teftiﬂler yapmas› gerçekli¤i vard›r.

haklar›n belirlenmesine, çal›ﬂma koﬂullar›n›n belirlenmesine, tar›m politikalar›n›n belirlenmesinde belirleyici olan emperyalist kurumlard›r.

Tüm bunlar yaﬂan›rken, ülkemizde bir meclis oldu¤u, ülkemizin
yönetiminde halk›n iradesinin oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir.

Do¤ald›r ki, emperyalist kurumlar›n belirledi¤i politikalar içinde, halk›n ç›karlar›n› ilgilendiren, halka ait
bir ﬂey olamaz. Emperyalizm kendi
ç›karlar›n› düﬂünür. Ülkemizde ekonominin geliﬂmesinde emperyalizmin ç›kar› yoktur. O zaman IMF’nin
belirledi¤i ekonomik politikalar do¤al olarak ekonominin emperyalizmin ç›karlar› çerçevesinde düzenlenmesi sonucunu do¤urmaktad›r.

Bu ülkenin bakanlar›, iﬂçilerle,
memurlarla toplu sözleﬂme görüﬂmelerinde “ I M F da ha faz las› n› kabul etmez” demeyi al›ﬂkanl›k haline
getirmiﬂlerdir.
Ba¤›ms›zl›¤›n olmamas› budur.
Halk›n ihtiyaçlar›n›n sözü bile edilemez, her ﬂey IMF’nin belirleyicili¤indedir, ülkenin bakanlar› kendilerini IMF’nin memurlar› gibi görmektedirler. Dolay›s›yla iﬂçilerin ücretlerinin belirlenmesine, sosyal

Özcesi, bu 60 y›ll›k tarih içinde
emperyalizmden ba¤›ms›z, emperyalizmin icazeti d›ﬂ›nda tek bir
ad›m, tek bir politika bulman›n olana¤› yoktur.

Bu 60 y›ll›k tarih içinde ulusal
onur diye bir kavram tarihe kar›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Halka karﬂ› terör estiren
generaller, bakanlar, baﬂbakanlar,
cumhurbaﬂkanlar› ABD karﬂ›s›nda
kiﬂiliksiz, uﬂak pozisyonunda olmuﬂlard›r.
Bu 60 y›ll›k tarih içinde ülkemizdeki egemen s›n›flar›n yeri, emperyalizmin iﬂbirlikçili¤i olmuﬂtur.
Oligarﬂi emperyalizmle iﬂbirli¤i
içinde, ba¤›ms›zl›¤›m›z›n yokedilmesinde rol oynam›ﬂt›r.
Dolay›s›yla, ülkemizde herhangi
bir sorun yoktur ki, kayna¤› emperyalizm olmas›n, dolay›s›yla ülkemizde emperyalizme karﬂ› mücadele etmeden, ba¤›ms›zl›¤› kazanmadan sorunlar›m›za köklü çözümler
üretmenin yolu da yoktur.

Abdullah Gül’ü kim koﬂturuyor Pakistan’a?
BOP taﬂeronlu¤unun Türkiye’deki en aktif eleman› Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül. BOP çerçevesindeki tüm görüﬂmeleri o yap›yor. ﬁimdi de Abdullah Gül Pakistan’a görevli gitti.
Milliyet Gazetesi Gül’ün Pakistan’a gidiﬂini, “ P a kistan’a ‘dost’
tas fi ye si” baﬂl›¤›yla verdi. Milliyet’in konuya iliﬂkin kulland›¤› bu
baﬂl›k, her ﬂeyi özetliyor; Cumhurbaﬂkan› Müﬂerref ve muhaliflerle
görüﬂen Gül, “Böy le kritik bir dönemde tüm liderler büyük resme
odakl a n mal›. Kardeﬂ Pakistan’da
ka r› ﬂ›k l›k iste mi yo ruz” (4 Aral›k
2007 Milliyet) demiﬂ.
Tabii, Gül’ün bunu söylemesinden daha önemlisi bunu kimin ad›na
söyledi¤idir. Politikada böyle “tavsi yeler de” bulunabilmek için, karﬂ›l›kl› ç›kar iliﬂkilerinin bulunmas›
gerekir. Gül’ün Türkiye ad›na “ k ar› ﬂ›kl›k istemiyo ruz” diyebilme gücü bu yan›yla yoktur. Türkiye’nin
de¤il, ABD’nin Pakistan’da ne isteyip ne istemedi¤i Müﬂerref ve
Gül’ün görüﬂtü¤ü di¤erleri için
önemlidir. Dolay›s›yla Gül’de oraya

Say›: 134

ABD’nin ne istedi¤ini ne istemedi¤ini iletmek için görevli memur olarak gitmiﬂtir.
Dolay›s›yla Abdullah Gül Pakistan’a, cuntay› ABD politikalar› çerçevesinde dizayn etmek için gitmiﬂ,
yapt›¤› görüﬂmelerle cuntan›n meﬂrulaﬂmas›na hizmet etmiﬂtir.
ABD ile yap›lan pazarl›klarda
Türkiye’ye biçilen BOP’un taﬂeronlu¤u rolü uzun zamand›r yazd›¤›m›z
bir konudur. Bu aﬂa¤›l›k rol her geçen gün yeni geliﬂmelerle daha da
netleﬂmektedir.
Türkiye’nin üstlendi¤i bu rolde
ve dolay›s›yla Pakistan’da Abdullah
Gül’ün yapt›¤› görüﬂmelerde ne
Türkiye halk›n›n, ne Pakistan halk›n›n bir ç›kar› yoktur. Bu görüﬂmelerde ve Türkiye’nin rolünde temel
ç›kar› olan ABD emperyalizmidir.
Bunun yan›nda ülkelerin iﬂbirlikçi
egemen s›n›flar›n›n ç›karlar› vard›r.
Abdullah Gül, halk›n gözünün
içine bakarak yalan söylemeyi b›rakmal›d›r. Halka, “dost tavsiye si”
masallar› anlatmay› b›rakmal›d›r.
Gerçekleri halka aç›klamal›d›rlar.

Emperyalizmle halklar›n aleyhine
hangi anlaﬂmalar› yapm›ﬂlard›r.
Kim Abdullah Gül’ü Pakistan’a görevli göndermektedir.
Bu ülkelerle iliﬂkiler TBMM’de
belirlenen, halka aç›klanm›ﬂ politikalar çerçevesinde yürütülmedi¤ine
göre, Abdullah Gül’ün halka aç›klanmayan görevleri var demektir.
Bugüne kadar BOP’u destekler
tarzda yap›lan aç›klamalar, Suriye,
Filistin, Suudi Arabistan ve baﬂka
bölge ülkeleriyle yap›lan görüﬂmeler, Abdullah Gül’ün ABD emperyalizminin ç›karlar› çerçevesinde,
BOP’un bölgede uygulanmas› için
rol üstlendi¤ini göstermektedir.
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Uras’›n ABD Büyükelçisi’yle
görüﬂme hevesi, bir tercihtir
Hat›rlanacakt›r, 27
Kas›m’da ABD Büyükelçili¤i’nde
Kürt sorununa iliﬂkin “araﬂt›rma
yapmak” amac›yla AKP’li ve
CHP’li milletvekilleri ve baz› Kürt
örgütlenmelerinin temsilcileri ile
“Kürt sorunu” üzerine görüﬂmeler
yap›lm›ﬂt›.
Bunun devam› niteli¤indeki görüﬂmeler için ça¤r›lan isimler içinde
Ö D P Genel Baﬂkan› Ufuk Uras da
vard›. Kendisini sosyalist olarak tan›mlayan bir kiﬂinin do¤al olarak,
emperyalizmin kendi politikalar›
çerçevesinde yapaca¤› bir toplant›ya
kat›lmayaca¤›n› aç›klamas›, emperyalizmin politikalar›n› teﬂhir etmesi
beklenirdi. Fakat Ufuk Uras, ABD
Büyükelçisi Ross Wilson’un görüﬂme davetine kat›laca¤›n› aç›klad›.
ABD Büyükelçisi’nin ve kongre
üyesinin “sömürge valisi” misyonuyla yapt›¤› görüﬂmeler tepki çekti¤i gerekçesiyle toplant›lar iptal edildi ve Uras bu görüﬂmeyi yapamad›.
Yapamad›, fakat bu durum görüﬂmeyi kabul etmesindeki politik tercihi
de ortadan kald›rmad›.
Evet, Uras’›n ABD Büyükelçisi
ile görüﬂme hevesi bir tercihin ürünüdür. Ve bu tercih tart›ﬂ›lmal›d›r.
Ufuk Uras, her ne kadar Amerika’
n›n do¤al olarak emperyalist amaçlar
taﬂ›yan bu çabas›n›n içinde görünmesinin oluﬂturdu¤u izlenimin bask›lanmas›yla, “kendilerine bu politikalara karﬂ› tutumumuzu anlatacak t›k” dese de, bu durum toplant›ya kat›lmay› kabul etmenin politik sorumlulu¤unu ortadan kald›rm›yor. Çünkü
toplant›da ne söylenece¤inin ötesinde, böylesi bir toplant›y› meﬂru görmek ve meﬂrulaﬂmas›nda rol oynamak yeterince vahimdir.
Vahimdir, çünkü Ufuk Uras emperyalizmle yapaca¤› bu görüﬂmeye,
“burjuva çerçevede sürdürülen bü yük pol itika zeminin e kabul edil me” misyonu yüklemiﬂ ve bunu kabul etmekte sak›nca görmemiﬂtir.
Toplant› vesilesiyle, böylesi bir so-
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runda ABD emperyalizmi taraf›ndan
görüﬂlerine baﬂvurulan kiﬂi olacakt›
Ufuk Uras. Peki bunda halklar›n yarar›na ne var? Bunu düﬂünmemiﬂ,
emperyalizmin politikas›na nas›l
hizmet etmiﬂ olaca¤›yla ilgilenmemiﬂ, önemsememiﬂ olmal› ki, sözkonusu görüﬂmeyi kabul etti.

Halkla m›? Emperyalizmle mi?
Sorun da buradad›r. Halklar›n yarar›n› düﬂünmek de bir tercihtir, politika yapma zeminini emperyalizmin, burjuvazinin platformunda görmek de bir tercihtir. Uras’›n tercihini
belirleyen halka güvenmemek, politikay› halk için ve halk›n gücüne dayanarak yapmamakt›r.
Örne¤in, Uras ABD ile görüﬂmeyi kabul etmesini, “bu sorunu ülkenin insanlar›n›n kendi içinde çöze ce¤ini söyleyecektim” diyerek izah
etmeye çal›ﬂ›yor? Fakat muhtemelen
fark›ndad›r ki, bu kimseyi ikna etmiyor. Bunu söylemek için görüﬂmeyi
kabul etmeye gerek yoktur. Dahas›,
bunu ABD elçisine söylemenin bir
gere¤i de yoktur. Emperyalist politikalar ikna edilerek boﬂa ç›kar›lmaz.
Emperyalist politikalar halklar›n örgütlü gücü ile boﬂa ç›kar›l›rlar. Dolay›s›yla bunu halka anlatmak gerekir.
Ki, Uras da zaten emperyalist politikalar› boﬂa ç›karmakla ilgili de¤ildir.
Kuﬂkusuz bu durum salt Uras’›n
ABD Büyükelçisi ile görüﬂmeyi kabul etmesinde ortaya ç›kan bir çarp›kl›k de¤ildir. Uras’›n parlamentodaki tüm politikalar›nda bu sosyalist
bak›ﬂ aç›s›na ayk›r›l›k vard›r. Bu yan›yla Uras’›n parlamentodaki politikas› emekçi politikas› de¤il, sosyalist politika de¤il, k e nd i ni dü z en
içi nde kabu l et ti rme politikas›d›r.
Yine, Uras Haber Türk’te Melih
Meriç’in yapt›¤› programda, ABD
Büyükelçisi’nin “DTP’yi bypas etmesi”ni eleﬂtiriyor. Bunun gerçekçi
bir politika olmad›¤›n› söylüyor. Büyükelçiye, Kürt sorununun “tek baﬂ›na bir güvenlik ve teftiﬂ meselesi ol-

mad›¤›, ciddi siyasal, sosyal reformlarl a bir arada
yaﬂama kültürünü geliﬂti r e r e k e l e a la b i le c e ¤ i n i s ö y leyecektik” diyor.
Bu anlat›mlar›yla, “ülkenin in sa nlar ›n›n ke ndi içinde çözec e¤i”
düﬂüncesi birbiriyle pek uyum içinde de¤ildir. Halk çözecek diye bir
düﬂüncesi ve politikas› olan, zaten
emperyalizmle bu sorunun çözümünü görüﬂmez. Uras ﬂu soruyu cevaplamal›: Ülke insan› kendi içinde çözecek diye düﬂünüyorsan, neden
ABD’nin DTP’yi bypas etmesini
eleﬂtiriyorsun, senin ABD’nin yapt›¤› toplant›lar› tümden ve külliyen
eleﬂtirmen gerekmez mi? Toplant›y›
eleﬂtirmeyip, DTP’nin ça¤r›lmamas›n› eleﬂtirmek, kendisi ça¤r›ld›¤›nda da koﬂa koﬂa gitmek, o toplant›y›,
yani emperyalizmin müdahalesini
meﬂru görmek demektir; ki o zaman
da “toplant›ya kat›l›ﬂ›n› mazur göstermek için” söyledi¤i tüm sözlerin
alt› boﬂalm›ﬂ demektir.
Devrimci, sosyalist zeminden
uzaklaﬂ›ld›¤›nda, kafa do¤rudan emperyalizmin, burjuvazinin zeminine
kay›yor. Uras da kendisini, “ h a l k l a r
oturup konuﬂup bi rlikte ç öz ec e k”
demek zorunda hissediyor olsa da,
önerdikleri, tavr› tersini söylüyor.
Emperyalizmin ülkemizde sömürge
valisi misyonuyla sorunlara müdahale etmesine tepki gösterenler içinde yer almas› gerekirken, o görüﬂmeyi kabul edenler içinde yer al›yor.
Soruna çözümü halklar›n iradesi dahilinde aramas› gerekirken, o emperyalizme reform gerekti¤ini anlatmaktan sözediyor, DTP’yle görüﬂmemesini eleﬂtiriyor.
Ortaya söylemlerde de bir tutars›zl›k ç›k›yor. Tutars›zl›¤›n nedeni,
halen sosyalist bir dil kullanmaya çal›ﬂ›rken, emperyalizme, oligarﬂik düzene aç›ktan tav›r almamak, tersine
onlar›n zemininde hareket etmektir.
Uras da bunlardan birinden vazgeçmek zorundad›r. Sosyalistse, halk zemininde hareket ederek, emperyalizmin, burjuvazinin politik zeminini
terketmelidir, de¤ilse bir süre sonra
dilinde halka ait kavramlar›n tamamen yokolmas› kaç›n›lmaz oland›r.
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ABD’yle Sorunu Olmayanlar›n
Yurtseverlikle, Demokratl›kla
Sorunlar› Vard›r!
“Amerika’n›n y›llar öncesinden
planlay›p uygulamaya soktu¤u BOP
projesi daha çok kan ak›taca¤a benzer” diye bitiyordu 3 Aral›k tarihli
Özgür Politika’daki Ölüm Senaryolar› baﬂl›kl› yaz›. Peki bu tespitin
gere¤i nedir?.. Bu tespitle tutarl›
olacak politika nedir?
BOP, bugüne kadar çok kan ak›tt› ve ak›tmaya devam edecek. Tespit
net ve do¤ru.
BOP e¤er daha çok kan ak›tacaksa, Kürt milliyetçi hareketin
BOP’a karﬂ› aç›k ve net bir sözü de
olmal›; keza, BOP kan ak›t›rken, o
kan deryas›n›n ortas›nda “Musul özgür” diye at›lan manﬂetlerin,
ABD’nin Irak’a müdahalesinin
“Irak’› demokratikleﬂtirdi¤i” tespitlerinin bir özeleﬂtirisi olmal›!
BOP kan ak›t›yorsa, bu projenin
sahibi ve uygulay›c›s› olan Amerikan emperyalizminin karﬂ›s›na dikileceksin. Amerikan emperyalizmine
karﬂ› direnenleri destekleyeceksin.
E¤er aç›kça ve net bir biçimde
BOP’a karﬂ› ç›k›lm›yorsa, e¤er
ABD’nin Irak’a müdahalesi konusunda yap›lan tespitlerin özeleﬂtirisi
yap›lm›yorsa, “BOP projesi daha
çok kan ak›taca¤a benzer” demenin
bir anlam› yoktur.
Daha do¤rusu, hem ABD’nin
politikalar›na karﬂ› ç›kmay›p, hem
BOP’tan ﬂikayet etmenin tek bir anlam› vard›r: Tutars›zl›k!
Kürt milliyetçi hareketi, emperyalist dünya düzenine yedeklenmiﬂ
politikalar› nedeniyle, bu politikalar› terketmedi¤i sürece, bu tutars›zl›k
içinden de ç›kamaz.
3 Aral›k’ta Kürt milliyetçi bas›nda yukar›daki sat›rlar yaz›l›rken, 4
Aral›k’ta ayn› bas›nda PKK yöneticilerinden Murat Karay›lan’›n ﬂu
sözleri yay›nlan›yordu:
“Daha önce de PKK hareketinin
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herhangi bir devletin düﬂman› olmad›¤›n› ifade ettik. ... ABD bölgede Kürt halk›na dayanmak ve Kürt
halk›n› dost görmek istiyorsa, Güney Kürtlerini dost, Kuzey Kürtlerini düﬂman görmek olmaz, bu da
ABD aç›s›ndan bir çeliﬂkidir. ”
Murat Karay›lan, iki noktan›n alt›n› çiziyor; b i r i n c i s i , PKK’nin
Amerikan emperyalizminin düﬂman› olmad›¤›n› söylüyor. ‹kincisi, Karay›lan, kendilerinin de Güney
Kürtleri [yani Barzani ve Talabaniler gibi] dost olarak görülmek istediklerini dile getiriyor.
Kuﬂkusuz bu yaklaﬂ›m yeni bir
ﬂey de¤il. “Bizim ABD’yle bir düﬂmanl›¤›m›z yok.”, “Bizim ABD’nin
bölgedeki planlar›na bir itiraz›m›z
yok” ﬂeklindeki aç›klamalar, Kürt
milliyetçi hareketin yönetici kadrolar› taraf›ndan tekrar tekrar söylenmiﬂ sözlerdir.
Bugün en baﬂta aktard›¤›m›z türden farkl› sözlerin duyuluyor oluﬂu,
tamamen d ö n e m s e l d i r ve yine
“ t a k t i k ” amaçl›d›r.
Amerikan
emperyalizminin,
Türkiye oligarﬂisiyle iﬂbirli¤i içinde
PKK’ye karﬂ› “ortak düﬂman›m›zd›r” diye en az›ndan politik bir sald›r›ya geçmesi, bu sald›r›n›n askeri
sald›r›yla bütünleﬂtirilmesi ihtimali,
Kürt milliyetçi cephede ABD’ye
yönelik söylemleri, tespitleri k›smen de¤iﬂtirmiﬂ görünüyor. Kuﬂkusuz, bugün için bu de¤iﬂimde herhangi bir köklü yaklaﬂ›m yoktur.
Geçmiﬂe dönük özeleﬂtirel bir yaklaﬂ›m da yoktur. De¤iﬂik biçimlerde
hala “bizim ABD’yle sorunumuz
yok” denilmeye devam edilmektedir.
Karay›lan, biz diyor ABD’ye
düﬂman de¤iliz. ABD Irak’› iﬂgal etmiﬂ, yüzbinlerce insan› katletmiﬂ ve
hala katletmeye devam ediyor. Sen
halktan yana bir güçsen, nas›l

ABD’ye düﬂman olmazs›n? BOP
kan ak›t›yor, sen nas›l o kan› ak›tanla düﬂman olmazs›n?
Kürt milliyetçi hareketindeki bu
ikili tavr›n ve ruh halinin tam bir
yans›mas›n› görmek için, en baﬂta
aktard›¤›m›z “BOP projesi daha
çok kan ak›taca¤a benzer” diye biten Ölüm Senaryolar› baﬂl›kl› yaz›n›n ilk bölümünü de aktaral›m:
Bak›n ne deniyor:
“Bilindi¤i gibi birkaç y›ld›r
Kürtleri sevindiren olaylar dizisi
baﬂlam›ﬂt›. Irak tarihinde ilk kez bir
Kürt -arkas›na Amerika’y› alarak
bile olsa- Cumhurbaﬂkan› olabilmiﬂ, ayn› Irak’ta Kürdistan Federe
Devleti tüm eksikliklerine karﬂ›n kurulmuﬂ, BM, Kürdistan Bölge Yönetimini Irak Konferans›na davet etmiﬂ... Bu arada petrol ç›karma ve
sat›ﬂlar› için ABD ve Norveç ile anlaﬂmalar yap›lm›ﬂt›.”
Evet, çeliﬂki burada iﬂte.
Çeliﬂki o kadar somut ve o kadar
içselleﬂmiﬂ ki, ayn› yaz›da hem
BOP’un kan dökmesi eleﬂtiriliyor,
hem de BOP’un kan dökerek gerçekleﬂtirdi¤i olaylar, “sevindiren
olaylar” olarak adland›r›l›yor.
Evet, Irak’›n iﬂgaline karﬂ› ç›kmak ve BOP’u eleﬂtirmek noktas›nda tutarl› olabilmek için, Kuzey
Irak’ta, ba¤›ml› ve yeni-sömürgeleﬂmekten baﬂka yönü olmayan bir
“devletleﬂme” karﬂ›l›¤›nda ABD
emperyalizmiyle yap›lan iﬂbirli¤i de
eleﬂtirilmelidir.
Türkiye solunun EMEP, SDP gibi, Kürt milliyetçi hareketine yedeklenmiﬂ kesimleri de, ayn› Kürt
milliyetçi hareketin kendisi gibi, bu
tutars›zl›ktan ç›kam›yorlar.
ABD emperyalizmini ve onun
Ortado¤u’ya müdahalelerini, BOP’u
eleﬂtiriyorlar, bu do¤rultuda da
Irak’ta Savaﬂa Hay›r Koordinasyonu
içinde de bulundular belli bir süre.
Ama ayn› politikan›n bir parças› haline gelmiﬂ olan Barzani-Talabani
iﬂbirlikçili¤ini eleﬂtiremiyorlar.
Kürt milliyetçi hareketinin ise bu
noktadaki tek eleﬂtirisi, kendilerinin
emperyalizm ve oligarﬂi taraf›ndan
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ayn› sürece dahil edilmemiﬂ olmalar›d›r.
PKK böyle bir politikaya aç›k
oldu¤unu defalarca ortaya koymuﬂtur. Türkiye oligarﬂisiyle “güçlerini
birleﬂtirip, Ortado¤u, Balkanlar ve
Kafkaslar’da” büyük bir güç olmay›
önermiﬂlerdir örne¤in. Veya Murat
Karay›lan’›n yukar›da aktard›¤›m›z
sözlerinde görüldü¤ü gibi, ABD’yle
“Güney Kürtleri gibi” bir dostluk
iliﬂkisinden sözedilebilmektedir.
Bütün bu yaklaﬂ›m ve tav›rlar›n
elbette “küçük burjuva milliyetçili¤i” aç›s›ndan bir aç›klamas› vard›r;
ancak bunlar› yurtseverlik, demokratl›k, ilericilik tan›mlar› içinde de¤erlendiremeyiz.
Baﬂl›kta söyledi¤imiz gibi, halktan yana bir güç aç›s›ndan dünya
halklar›n›n baﬂ düﬂman› olan bir ülkeyle, ABD’yle “sorunumuz, düﬂmanl›¤›m›z yok” demenin kendisi
bir sorundur.
Bu sorun, PKK nezdinde esas
olarak daha 1990’lar›n baﬂ›nda gündeme gelmiﬂtir. Emperyalizmin
Körfez y›¤›na¤› ve Irak’a sald›r›s›n›
Öcalan “bizi güçlendirecek bir ortam” diye de¤erlendirmiﬂ ve Kürt
milliyetçi hareket bu emperyalist
sald›rganl›¤a karﬂ› bir tav›r almam›ﬂt›. Devrimciler ülkemizde “emperyalist savaﬂa hay›r” mücadelesini
yükseltirken, Kürt milliyetçi hareketi genellikle bunun d›ﬂ›nda kald›.
Bu durum sonraki dönemde

ad›m ad›m teorileﬂtirildi. Ulusal
devletler, ba¤›ms›zl›k reddedildi.
Mesela, 1990’lar›n sonlar›na do¤ru
teori art›k ﬂöyle ifade ediliyordu.

“Dünya koﬂulları artık böyle bir
ﬂeyi (ba¤›ms›zl›¤›-bn) kaldırmıyor,
ulusal sorunun çözümünde zorlanıyor. ‹ki bloka ayrılmıﬂ dünyanın
ortaya çıkardı¤ı gerçeklik gibi bir
durum sunmuyor. Yaﬂanan geliﬂmeler içerisinde geri bir çözüm oluyor.
Ayrılmak, ayrı devlet kurmak, empe r y a l i s t s is t e m d e n g e l e n e g e m e n lik yaklaﬂımına karﬂı cep he al mak,
bütünüyle sistem dıﬂına çıkmak ve
kendi kabu¤una çekilmek, ulusları
geliﬂtirmiyor, -geliﬂtirmedi de.”
(Dünyadaki De¤iﬂimin Özellikleri
Ve Partimizin Yenilenme Yaklaﬂımları, Serxwebun, Sayı 212)
Bunun do¤al sonucu, biz
ABD’nin bölgedeki -Ortado¤u’daki- planlar›na bir ﬂey demiyoruz politikas› oldu.
Bunun do¤al sonucu, ABD’ye,
AB’ye, NATO’ya, BM’ye, “gelin,
müdahale edin, sorunu çözün” ça¤r›lar› yapmak oldu. Nitekim, Leyla
Zana daha geçti¤imiz hafta AB’nin
düzenledi¤i “AB, Türkiye ve Kürtler” konferans›ndaki konuﬂmas›nda
AB’yi Türkiye’ye bask› yapmaya
ça¤›r›yordu: “Çözüm sürecinde her
ﬂey yaln›zca Türkiye’den ve mevcut
iç dinamiklerden beklenmemelidir.
Amaç bask› de¤il katk› sunarak sinerji yaratmak olmal›d›r. ”

Okmeydan› Halk
Kitapl›¤›na Ses
Bombal› Sald›r›
Okmeydan›’ndaki faﬂist sald›r›lara bir yenisi daha eklendi. 24 Kas›m tarihinde Okmeydan› Yol- a¤z›’nda bulunan ve Okmeydan› halk›n›n kütüphane olarak kulland›¤›
Halk Kitapl›¤›'na gece saat 03.00 s›ralar›nda “kimli¤i
belirsiz” iki kiﬂi taraf›ndan ses bombas› at›ld›. Görgü
tan›klar›n›n anlat›m›na göre saat 03.00 s›ralar›nda Halk
Kitapl›¤›’na gelen iki kiﬂi kütüphanenin kepenklerinin
önüne bir poﬂet içindeki bombay› att›ktan sonra h›zla
kaçt›lar. Büyük bir gürültüyle patlayan ses bombas›
ciddi bir hasar vermezken kütüphanenin camlar› k›r›ld›.
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ﬁimdi “müdahale edin” ça¤r›s›
yapt›klar›
ABD’nin,
AB’nin
PKK’yi “düﬂman” ilan edip Türkiye
oligarﬂisiyle ortak operasyonlara
yönelmesi, asl›nda tüm o eski politikalar›n, tespitlerin, ça¤r›lar›n, çözüm formülasyonlar›n›n da bir iflas›d›r. Ama Kürt milliyetçi hareketi
ve ona yedeklenmiﬂ sol kesimler,
bunu da görebilecek durumda de¤iller. Çünkü bunu görmek demek,
emperyalizme aç›k cephe almay›
gerektirir ki, Kürt milliyetçi hareketin kaç›nd›¤› nokta da budur.
Bu durum sürdü¤ü müddetçe,
BOP üzerine yukar›daki gibi sat›rlar›n veya ABD’ye yönelik eleﬂtirilerin “taktik” olman›n ötesinde bir
önemi ve rolü olmayacak, Kürt milliyetçi hareketinin anti-emperyalizm ve bu çerçevede ilericilik, demokratl›k tan›m› aç›s›ndan “sorunu” sürecektir. Bu noktada ﬂunu
aç›kça belirtmeliyiz ki; hiçbir pragmatik ç›kar, hiçbir emperyalist dayatma, hiçbir ittifak veya baﬂka hiçbir nedenle, emperyalizme karﬂ›
ç›kmamay›, Barzaniler örne¤inde
oldu¤u gibi emperyalizmle iﬂbirli¤ini “sol” içinde, UKKTH içinde,
yurtseverlik içinde görmedik ve
görmeyece¤iz. ABD emperyalizmi,
düﬂman›m›zd›r, sol olan, halktan yana olan, ilerici, demokrat ve yurtsever olan herkesin de düﬂman›d›r ve
sol, halktan yana, ilerici, demokrat,
yurtsever tüm kesimler taraf›ndan
da böyle görülmelidir.

Esenler Temel
Haklar’a Faﬂist Sald›r›
30 Kas›m gece saat 02.00’de Esenler Temel
Haklar’a “kimli¤i belirsiz” kiﬂiler taraf›ndan molotoflu sald›r› gerçekleﬂtirildi¤i bildirildi. Ellerindeki
molotof ﬂiﬂelerini derne¤in camlar›na at›p yakmaya
çal›ﬂan kiﬂiler binada yaﬂayan insanlar›n tepki göstermesi üzere rastgele ﬂiﬂeleri at›p kaçarak uzaklaﬂt›lar.
Sald›r› sonras› dernek önüne gelen polislerin ise gerideki delilleri yok ettikleri görüldü.
Konu üzerine Esenler Temel Haklar Derne¤i
yapt›¤› aç›klamada bu faﬂist sald›r›y› k›nayarak
sald›r›lar›n devrimci mücadeleyi engelleyemeyece¤ini belirttiler.

9 Aral›k 2007

EMEP broﬂürü, ezilen ulusun
iﬂbirlikçili¤ini makul görüyor
EMEP, geçti¤imiz
günlerde “Milliyetçi
Dalgaya Karﬂ› Mücadele ve Kürt Sorunu”
baﬂl›kl› bir broﬂür yay›nlad›. Broﬂürü okuyanlar, “milliyetçi dalgaya”
karﬂ› nas›l mücadele edilece¤i konusunda somut bir öneri ve politikayla
karﬂ›laﬂamad›lar, ama bunun yerine
EMEP’in Kürt milliyetçi hareketinden al›nm›ﬂ teorileri ve bu çerçevede de Türkiye soluna yöneltilmiﬂ
bolca eleﬂtiriler vard›. EMEP, anlaﬂ›lan o ki, bu broﬂürü, bu konuda
halka söyleyecek bir sözü oldu¤u
için de¤il, Kürt milliyetçilerinin d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey söylemiyor ve yapm›yor oluﬂunu, solu eleﬂtirerek örtbas etmek için ç›karm›ﬂ. Ama bunda
çok baﬂar›l› oldu¤u söylenemez.
Kürt milliyetçi hareketiyle söylemde, taktikte, politikada bu kadar özdeﬂleﬂmiﬂken bunu baﬂarmas› da
mümkün de¤ildir.
EMEP’in, Kürt milliyetçi hareketine yedeklenmiﬂli¤i, broﬂürün
baﬂ›ndan sonuna damgas›n› vuran
özelliktir. EMEP’in kurdu¤u cümleler, Kürt milliyetçili¤inin cümleleridir. EMEP, çok uzun süredir bunun
d›ﬂ›nda bir cümle kuram›yor. Sorun
da buradad›r. EMEP çizgisiyle bir
tart›ﬂma yapmak mümkün de¤il;
çünkü karﬂ›m›zdaki teori ve politika, Kürt milliyetçili¤inden al›nm›ﬂ
veya ona yedeklenmiﬂ teori ve politika vard›r.

EMEP’in dayan›ﬂmadan
anlad›¤›, tabi olmak,
yedeklenmektir
EMEP broﬂüründe, ﬂovenist sald›r›lar karﬂ›s›nda solun “ortak tutum” alamamas›, sola yöneltilen temel eleﬂtirilerden biri olarak ortaya
konuyor. Bu konuda en son yap›lan
toplant›lar›n da “sonuçsuz” kald›¤›
biliniyor. Ancak niye sonuçsuz kald›¤›na dair gerçekler, EMEP’in yazd›klar›ndan çok farkl›d›r. EMEP’in

Say›: 134

“Ortak tutum” üzerine bu önerileri HÖC’e niye yap›yorsunuz?
HÖC, sizce zaten yok olmas›
gereken, yok olmas›n›n iﬂçi
s›n›f› aç›s›ndan “hay›rl›”
olaca¤› bir güç de¤il mi?
Bir siyaset düﬂünün ki, 70
milyon örgütsüz dururken, HÖC
yok olacak diye seviniyor.
Politika diye, devrimcilerin
yok oluﬂu üzerine hesaplar
yap›yor.
Bizim böyle hesaplar›m›z yoktur. EMEP de, solun di¤er kesimleri de yaﬂas›n, bin yaﬂay›n!
ortak tutum almaktan anlad›¤›, Kürt
milliyetçi hareketinin mitinglerine
kat›lmaktan, seçim dönemlerinde de
“iﬂbirli¤i” yapmaktan öteye geçmez. (Ki o iﬂbirli¤inin de nas›l eﬂitsiz bir iﬂbirli¤i oldu¤u, nas›l bir taraf›n belirleyicili¤inde oldu¤u çok yaz›l›p çizildi¤i için burada ayr›ca girmeyece¤iz.)
Peki tüm solu ortak tutum almaktan kaçmakla eleﬂtiren EMEP, o r t a k
t u t u m a l a r a k neler yapt›? Buna yukar›daki miting ve seçim “prati¤i”nden baﬂka verece¤i bir cevap olmayan EMEP’in bu konuda kimseye
söyleyebilece¤i bir ﬂey de yoktur.
Biz Kürt halk›n›n yan›nday›z.
Bunu tart›ﬂmak abestir. Ama EMEP
“yan›nda olmak”tan sadece tabi olmay› anlad›¤› için, HÖC’ü ve solun
çeﬂitli kesimlerini eleﬂtiriyor.
Eleﬂtirirken biraz düﬂünmeli ve
biraz da tarihe bakmal› EMEP. “Bat›da” Kürt halk›n›n mücadelesi için
tek cephe açan biziz. Bu mücadelede büyük bedeller de ödemiﬂizdir.
Biz dayan›ﬂman›n ne oldu¤unu biliriz. Laf›n› da etmeyiz üstelik. Yapt›¤›m›z› dost da görür, düﬂman da.
Bugün de böyledir. Israrla görmek
istemeyene, bizi de kendisi gibi “ta-

bi olma” iliﬂkisine zorlayana
ise söyleyecek
bir ﬂey yoktur.
Bu tart›ﬂmalarda iki noktada somutlad›k önerimizi.
B i r : Gelin, “ABD ortak düﬂmand›r” zemininde ›rkç›l›¤a karﬂ› mücadele edelim, bu zeminde halklar›
birleﬂtirelim. Bu zeminde AB’nin,
ABD’nin ve iﬂbirlikçilerinin oyununu bozal›m.
‹ k i : Bu konuda bir ﬂey yapacaksak, bu bir bas›n aç›klamas›, bir mitingle geçilemez. Uzun vadeli bir
kampanya gerçekleﬂtirelim.
‹kisine de olumlu cevap vermeyenlerin aras›nda EMEP de var.
Hay›r olmaz denildi. Peki niye?
EMEP’in de baﬂka baz› güçlerin
de beyni, ﬂovenizme hay›r diye birkaç aç›klama, bir miting yapmakta
donup kalm›ﬂt›r. Uzun süreli bir çal›ﬂmaya gelmiyor büyük ço¤unluk.
(Ki üstelik, EMEP’in “ortak tutum”unun göstergesi, doru¤u olarak
9 Aral›k’ta yap›lacak mitingin de
ﬂovenizme karﬂ› mücadeleyle bir ilgisi olmad›¤› hemen görüldü. Mitinge iliﬂkin aç›klamalar›n gösterdi¤i
gibi, miting, aç›kça DTP’nin “Edi
Bese” kampanyas›na eklemlenmiﬂ
bir faaliyettir. O kadar. ﬁovenizme
karﬂ› mücadeleyle ilgisi yoktur.)
Ortak tutum üzerine o kadar teori yap›l›p sonra ortaya ç›ka ç›ka
DTP kampanyas›na eklemlenmiﬂ
bir mitingin ç›kmas›, ufuklar›n›n ne
kadar darald›¤›n›n, Kürt milliyetçi
harekete tabi olmak d›ﬂ›nda bir ﬂey
üretemez hale geldiklerinin de göstergesidir.

E M E P düzeniçi
çözüm istiyor:
Peki Kürt sorunu üzerine bu kadar büyük laf edip, sola karﬂ› bu kadar eleﬂtiri yapan EMEP’in bu konudaki çözümü nedir? Broﬂürde diyor ki EMEP;
“Ama Türkiye, kendi Kürtleriyle
konuﬂup uzlaﬂarak, soruna ABD,
AB, Rusya gibi güçleri bulaﬂt›rma-
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dan çözebilirdi... Bugün bile Türkiye,
kendi Kürtleri’yle uzlaﬂabilir. Ama
Türkiye'yi yöneten güçlerin politikalar›na bak›l›nca bu konuda umutlu
olunabilecek bir iﬂaret yoktur.”
Sözü edilen Türkiye’nin “oligarﬂinin yönetti¤i Türkiye” oldu¤u,
al›nt›da tart›ﬂmas›zd›r. EMEP, tüm
keskinli¤ine, Kürt sorunu üzerine
etti¤i sözlerin kalabal›kl›¤›na karﬂ›n, reformist özünü burada aç›¤a
vuruyor. Kürt sorununun çözümünü
halklar›n birlikte mücadelesi ve
i k t i d a r › s o r u n u olarak tart›ﬂmak
yerine “Türklerin kendi Kürtleriyle
uzlaﬂmas›” diye tan›mlamak düze niçi bir yaklaﬂ›md›r.
EMEP’e, “Türkler’in kendi
Kürtleri’yle uzlaﬂmas›”yla sorunun
çözülebilece¤ini düﬂündüren ise,
tüm küçük-burjuva çevreler gibi, ülkemizde az-çok, iyi-kötü bir d e m o k r a s i o l d u ¤ u n u düﬂünmesidir.
Buras› nas›l bir ülke?
Bu düzene demokrasi denildi¤i
noktada, yaklaﬂ›mlar, çözüm önerileri farkl›laﬂ›yor.
Türkiye solunda daha önceden
böyle bir tespit de yoktu. Türkiye’nin sosyo-ekonomik yap›s› üzerine pek çok farkl› analizler vard›
ama kimse demokrasinin oldu¤unu
da iddia etmiyordu. Peki nas›l oldu
bu demokrasi? 12 Eylül’den sonra
düzen durmadan sivilleﬂti, demokratikleﬂme paketleri ç›kartt›, AB’ye
uyum yasalar› da ç›kt›; buyurun size
demokrasi!.. Böyle bir demokrasi
anlay›ﬂ› da olmaz. Ülkemizde demokrasi sorunu, oligarﬂinin tasfiyesi
sorunudur.
Ama EMEP, Türkiye’nin demokratikleﬂmesinin en önemli sorunu Kürt sorunudur diyor ve sonra da
o sorunu oligarﬂiyi “kendi Kürtleriyle” uzlaﬂt›rarak çözüyor ve o zaman da EMEP anlay›ﬂ›na göre san›r›z daha tam bir demokrasimiz olacak! Hem de oligarﬂiyi tasfiye etmeden, faﬂizme son vermeden bir demokrasi!.. Bu demokrasi anlay›ﬂ›n›n
ard›nda oligarﬂinin düzeninin demokrasisine gizli inanç vard›r. Gizli
AB’cilik vard›r.
Türkiye oligarﬂisi her ﬂeyiyle
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b a ¤ › m l › d › r. Donuna kadar. ABD ve
AB’yi kar›ﬂt›rmadan “oligarﬂiyle
kendi Kürtleri -yani Kürt milliyetçi
hareketi- aras›nda” çözüm formülleri üreten EMEP, Türkiye’nin bu en
yal›n gerçe¤ini de görmezden geliyor. EMEP’in en büyük yan›lg›lar›ndan biri buradad›r.
‹kincisi; demokrasi sorunu, Kürt
meselesi de¤ildir. Bütün halklar›n
haklar ve özgürlükler sorunu var.
Bütün halklar›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi, ulusal ve sosyal kurtuluﬂ
sorunu var. Demokrasi sorunu “Kürt
sorunu” de¤il, faﬂizm sorunudur.

E M E P,
UKKTH’yi çarp›t›yor:
EMEP, daha önce çeﬂitli yaz› ve
aç›klamalar› arac›l›¤›yla Kuzey
Irak’taki Barzani-Talabani hareketinin ABD’yle iﬂbirlikçili¤ini meﬂru
gördü¤ünü ve bunu UKKTH içinde
de¤erlendirdi¤ini ortaya koymuﬂtu.
Bu de¤erlendirmesini broﬂürde de
sürdürüyor. Barzani iﬂbirlikçili¤i
ehven-i ﬂer görüldü bu anlay›ﬂ taraf›ndan. Makul görüldü ve görülmekle yetinilmeyip, UKKTH içinde
görmek gerekir diye de iﬂbirlikçilik
Marksizm-Leninizm ad›na(!) teorileﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›.
Böyle aç›k bir Amerikan iﬂbirlikçili¤inin bu ﬂekilde savunulmas›,
T ü r k i y e s o l u n d a b i r i l k t i r.
Burada EMEP’in bunu teorileﬂtirmiﬂ olmas›n›n devam›ndaki daha
vahim sorun ise ﬂudur; EMEP anlay›ﬂ›, bu teoriyle, ülkemizde de ayn›
ﬂey olsa, makul görece¤ini aç›klam›ﬂ oluyor.
Ülkemize aç›k bir Amerikan müdahalesi durumunda, ezilen Kürt ulusu, “sömürgecilikten kurtulmak” ad›na, Amerikan iﬂbirlikçili¤i yaparsa,
bunu UKKTH içinde de¤erlendirmemizi ve meﬂru görmemizi söylüyor
bize EMEP. Marksizm-Leninizm’de
böyle bir ﬂeyi meﬂrulaﬂt›racak tek bir
kelime bulunamaz. EMEP teorisyenleri de bulamaz. ‹ﬂbirlikçili¤i hangi
teorilere sararsan›z sar›n, iﬂbirlikçilik, iﬂbirlikçiliktir. Ezilen ulus, ne
yaparsa yaps›n do¤rudur; EMEP’in
sergiledi¤i anlay›ﬂ bu. Hay›r, böyle

bir UKKTH anlay›ﬂ› olamaz.
EMEP, bu broﬂürde Barzaniler’in
iﬂbirlikçili¤ine dair bir de “ﬂimdilik”
kayd› koymuﬂ. ‹ﬂbirlikçi ama ﬂimdilikmiﬂ! Daha sonra Barzani’nin halk
cephesine gelece¤i konusunda belki
bir öngörüsü veya istihbarat› m› var
bilemiyoruz. Ama iﬂbirlikçili¤i meﬂrulaﬂt›rmay› böyle bir senaryo içinde
“mazur göstermeye” çal›ﬂmak hiç de
zekice say›lmaz.
Emperyalizm nedir, iﬂbirlikçilik
nedir, ilericilik nedir, UKKTH nedir, EMEP bunlar› yeniden tan›mlamal›. De¤ilse, Türkiye solunda bir
ilk olan “iﬂbirlikçilikle iktidar olmuﬂ
güçleri savunma” politikas›, çok daha vahim noktalara varacakt›r.

E M E P kime ne diyor?
EMEP’in hiç kuﬂku yok ki, yersizlik örne¤i olarak not düﬂülecek
bir eleﬂtirisi de ﬂudur. EMEP’e göre,
“Kendisini solcu demokrat sayan
küçük burjuva kesimler milliyetçi
yaygaradan çok çabuk biçimde etkilenip” çat›ﬂmalar›n d›ﬂ›nda kalmay›
tercih etmiﬂler.
EMEP, bizim olmad›¤›m›z hangi
çat›ﬂmalarda vard› acaba?
Bir söz ederken, ölçülü, ahlaki
edilmeli. Boﬂ, ucuz laf›n de¤eri yoktur. EMEP, barikatlarda çat›ﬂ›yordu
da acaba biz mi geri kald›k?! Biz
derneklerimizde resmi faﬂist güçlerin veya sivil faﬂistlerin sald›r›lar›na
karﬂ› onlarca kez barikatlar kurup
direnirken, EMEP de gelip bizim
barikatlar›m›z›n önüne bir s›ra barikat daha kurdu da biz mi görmedik?
EMEP, boﬂ eleﬂtiriler yapaca¤›na, baz› yerlerde faﬂist sald›r›lardan
“korunmak” için ilçe binalar›na
bayrak asanlar› tart›ﬂsa, kuﬂku yok
ki “ﬂovenizme” karﬂ› durmak, faﬂist
teröre karﬂ› mücadeleyi yükseltmek
aç›s›ndan daha hay›rl› bir iﬂ yapm›ﬂ
olur. Evet ﬂovenizme karﬂ› çok laf
edip bayrak as›lan örnekler de var
ve bunlar görmezden geliniyor.
Bursa Temel Haklar’a faﬂistler
taraf›ndan düzenlenen bask›n, saatlerce sürdü¤ü halde, tek bir sol grup
yoktu o süre boyunca; buna EMEP
de dahil. Ertesi gün de yoktular; yi-
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ne EMEP dahil... Geçti¤imiz günlerde faﬂist güruh, ‹kitelli Temel
Haklar’a sald›rd›, yak›p y›kt›.
EMEP o gün dayan›ﬂman›n neresindeydi?
EMEP de herkes de biliyor ki, bu
sorular ço¤alt›labilir. Linç sald›r›lar›, 2005 Nisan’›nda Trabzon’da TAYAD’la baﬂlad›. O günden bugüne
di¤er çeﬂitli örgütler, partilerle birlikte, özellikle HÖC’lülere karﬂ› onlarca sald›r› oldu. EMEP’e bu kadar
sald›r›lar olurken, neredeydiniz, ne
yapt›n›z diye sormam›z halinde
EMEP’in verebilecek cevab› var
m›d›r? Sanm›yoruz. Varsa, halka
aç›klas›n, herkes linç sald›r›lar› karﬂ›s›nda EMEP’in ne kadar direndi¤ini ve ne kadar dayan›ﬂma gösterdi¤ini bilsin.
Dayan›ﬂmadan söz edenlerin buna cevaplar› olmal›! Yoksa, dayan›ﬂmadan sözetmeye de haklar› yoktur.
EMEP laf ediyor, baﬂka bir ﬂey yapm›yor.
DTP’ye yönelik kuﬂatma karﬂ›s›nda ortak tutum almaya yanaﬂmaman›n bir örne¤i olarak da “seçim
tavr›”n› vermiﬂ EMEP. Diyor ki,
“HÖC seçimi ‘boykot’ etmiﬂtir!
Sanki böylece egemen güçlere büyük zararlar vermiﬂler gibi. Çünkü
onlara göre DTP ile seçimlere ortak
girmek, iﬂbirli¤i ya da ittifak yapmak, Kürt milliyetçili¤i ile uzlaﬂmakt›r.”
ﬁimdi burada EMEP’in Kürt
milliyetçili¤iyle ittifak yap›p egemen güçlere ne büyük zararlar verdi¤ini(!) de tart›ﬂabiliriz, ama gereksiz. ﬁu kadar›n› söyleyelim ki,
HÖC’ün seçim tavr›n› DTP’yle itti-

fak yap›p yapmama noktas›ndan
tart›ﬂmak, tam da EMEP gibi k e n d i
kimli¤ini kaybetmiﬂ bir bak›ﬂ aç›s›n›n yapaca¤› ﬂeydir.

EMEP’in boﬂ hayalleri
v e u n u t m a m a s › g e re k e n l e r
Barzani’nin bile bir gün “iﬂbirlikçilik”ten vazgeçece¤i ihtimalini
teorileﬂtiren EMEP, PKK’nin de
ABD zoruyla anti-emperyalizme
yönelece¤i tahlilleri yap›yor. Boﬂ
tahliller bunlar. Bu yüzeysel ve alt›
boﬂ yaklaﬂ›m yöntemi, ülkemizdeki
Kürt milliyetçili¤inin Irak’a ABD
müdahalesini “ihtiyatl›” karﬂ›lad›¤›n› söylüyor; “Musul özgür” diye at›lan manﬂetleri görmüyor. PKK’nin
oligarﬂiyi ABD sopas›yla tehdit
ederken iﬂgale adeta davetiye ç›kard›¤›n› görmüyor. Asl›nda pekala görüyor, biliyor ama iﬂte “teoriye” uymuyor. Bunlar› tart›ﬂm›yor EMEP.
Tart›ﬂt›¤›nda teorinin t›ls›m› bozulacak. Ayn› nedenle ve kopkoyu bir
pragmatizmle, Türk milliyetçili¤i nin yükseliﬂ nedenlerini tespit
ederken, bunda Kürt milliyetçili¤inin pay›n› da görmezden geliyor.
Bu broﬂürdeki eleﬂtiriler üzerine
son olarak EMEP’e ﬂunu sormak
durumunday›z:
“Ortak tutum” üzerine bu önerileri HÖC’e niye yap›yorsunuz?
HÖC, sizce zaten yok olmas› ger eken, yok olmas›n›n iﬂçi s›n›f› aç›s›ndan “h ay›rl›” olaca¤› bir güç de¤il mi? (Bak›n›z, Kamil Tekin Sürek’in 16 Kas›m 2007 tarihli Evrensel’deki ‘Panik’ baﬂl›kl› köﬂe yaz›s›.)
Yok oluyorlar... yok olacaklar...

DTP binalar›na sald›r›
A d a n a DTP Yüre¤ir ‹lçe binas› faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›. Binaya giren bir grup faﬂist, binada bulunan
eﬂyalar› tahrip edip, dijital uydu, faks makinas› ve bir k›s›m malzemeyi de çald›lar. H›rs›z faﬂistler, binay› da¤›tt›ktan ve çalacaklar›n› çald›ktan sonra, masan›n üzerine
Türk bayra¤› b›rakmay› da ihmal etmemiﬂler.
Faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rayan di¤er bir DTP binas›
‹ske nderun ‹l çe bi nas› oldu. ‹skenderun DTP ‹lçe Baﬂkan›, bunun alt›nc› sald›r› oldu¤unu söyleyerek emniyet
müdürlü¤üne tepki gösterdi.

Say›: 134

diye bu kadar sevinilen bir gücü
Kürt sorunu konusunda ortak tutum
almaya ça¤›rmak bile asl›nda gereksiz –veya kendi içinde tutars›z– de¤il mi?
Bir siyaset düﬂünün ki, 70 milyon örgütsüz dururken, HÖC yok
olacak diye seviniyor. Bunun “hay›rl›” olaca¤›n› teorik olarak kan›tlamaya çal›ﬂ›yor. Nas›l bir beyin bu?
Ve bu beyin, dayan›ﬂmadan, ortakl›ktan ne anlar? Böyle bir beynin
dayan›ﬂma üzerine ders vermeye
kalkmas› bile abes. Çünkü bu beyin
devrimcilerle, ilerici güçlerle d a y an › ﬂ m a d a n , b i r l i k t e n de¤il, “yok etm e k t e n ” haz duyuyor, politika diye,
devrimcilerin yok oluﬂu üzerine hesaplar yap›yor.
Bizim böyle hesaplar›m›z yoktur. EMEP de, solun di¤er kesimleri
de yaﬂas›n, bin yaﬂay›n.
Ortak tutum aç›s›ndan ise;
EMEP tart›ﬂmalara bir daha baks›n;
ortak tutumdan kaçan kim? Evet
t e k r a r e d i y o r u z ; bugün ABD’ye
karﬂ› birleﬂme zaman›d›r. ﬁovenist
sald›r›lar ancak bu zeminde durdurulabilir.
Te k r a r e d i y o r u z ; ﬂovenizme
karﬂ› mücadele uzun soluklu ve kapsaml› olarak örgütlenmesi gereken
bir mücadeledir. ﬁovenizm karﬂ›s›nda gerçek bir halk barikat› örmek istiyorsak, yapmam›z gereken böyle
bir çal›ﬂmad›r. Aksi halde, emperyalizm ve iﬂbirlikçileri ﬂovenizmi yükseltmeye, halklar› birbirine karﬂ›
k›ﬂk›rtmaya devam edeceklerdir. Ve
bundan böyle bir birli¤i ve mücadeleyi engelleyen sol kesimler de sorumlu olacakt›r.

TKM’de T iyatro
Bu y›l 10. kuruluﬂ y›ldönümünü kutlayan T i y a t ro
S i m u r g “Yaz Ki Bahar Olsun”oyunuyla 1 Aral›k Cumartesi günü saat 21.00’de TKM (Trakya Kültür
Merkezi)’nde Babaeskili tiyatro severlerle buluﬂtu.
K›rklareli, Lüleburgaz ve Çorlu’dan da kat›lanlar›n
oldu¤u ve yaklaﬂ›k 250 kiﬂinin ilgiyle izledi¤i oyun,
insan›n de¤iﬂik toplumsal dönemler, olaylar ve durumlar içindeki duruﬂunu ele al›yor. Yaklaﬂ›k iki saat
süren ve izleyenlerin be¤enisini kazanan oyun sonunda, etkinlik oyuncularla izleyiciler aras›nda tiyatro üzerine söyleﬂi biçiminde devam etti.
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neyle suçland›klar›n› bilmeden aylarca hapis yat›r›yor.
Polis, jandarma
komplo üretiyor, hakimler
bu komplolar›
esas alarak tutukluyor. ‹ﬂte adalet bu kadar
‘uyumlu’ sa¤lan›yor.
Aç›kki ﬂimdi de Sar›gazi jandarmas› komplo peﬂinde. Bu komplolarla insanlar› y›ld›rmak, korkuyla
sindirmek ve en nihayetinde halk›n
hakl› ve meﬂru mücadelesini engellemek amaçlan›yor.
Ev ve dernek bask›lar›, göz- alt›lar ﬂeklinde süren jandarma ve polis
terörü Sar›gazi ile s›n›rl› kalmad›.
Sar›gazi’de jandarma terörünün
yaﬂand›¤› ayn› günlerde edindi¤imiz bilgiye göre polisin, ‹stanbul 1
May›s Mahallesi ve Esenler Karabay›r’da gerçekleﬂtirdi¤i ev bask›nlar›nda Yetiﬂ Kirman, Emre ‹skender, Hasan Özdemir ve Veli Y›ld›r›m’›n yine hiçbir gerekçe gösterilmeden gözalt›na al›nd›¤› ö¤renildi.
5 Aral›k tarihinde yaﬂanan gözalt› olay›ndan sonra mahkeye ç›kan gözalt›lardan Sar›gazi’deki jandarma taraf›ndan gözalt›na al›nan
Kemal Avc›, Esenler’den gözalt›na
al›nan Hasan Özdemir ve Veli Y›ld›r›m’›n tutukland›klar› ö¤renildi.

Sar›gazi’de jandarman›n bask›n, gözalt› terörü

BASKILAR HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER
MÜCADELES‹N‹ YOK EDEMEZ

‹stanbul Sar›gazi’de jandarma, 5
Aral›k 2007’de sabaha do¤ru saat
04.00’da, evlere bask›nlar düzenleyerek 8 kiﬂiyi gözalt›na ald›. Yap›lan bask›nlarda Hüseyin Avc›, Kemal Avc›, U¤ur Çelik, Mahir Boz,
Deniz Külek, Sercan Sar›taﬂ, Cem
Nacar ve Tar›k Ateﬂ keyfi bir ﬂekilde hiçbir gerekçe gösterilmeksizin
gözalt›na al›nd›lar.
Ancak h›z›n› alamayan jandarma
ayn› gün baﬂta Sar›gazi Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i olmak

üzere, Sar›gazi’de faaliyet yürüten demokratik kurumlara da bask›nlar düzenledi. Derneklerde gözalt› yaﬂanmad› ancak arama
ad› alt›nda talan edildi.
Derneklerdeki arama
gerekçesi olarak ise
“aranan 85 kiﬂinin dernekte olma ihtimali”
gösterildi.
Geçen hafta ‹kitelli
Temel Haklar üzerinde
Polis terör estirdi bu
hafta ise Jandarma Sar›gazi’de hukuksuzlu¤una devam etti.
Jandarma, karakoluna giden ailelere, operasyon gerekçesi olarak;
ellerinde “85 kiﬂilik bir liste” oldu¤unu ve listede ad› geçenlerin gözalt›na al›nd›¤› ve operasyonlar›n
devam edece¤i söylemiﬂtir. Ülkemizde 1 Nisan 2004’ten itibaren polis elinde isim listesiyle, sahte disketlerle, sahte listelerle hiçbir hukuki dayana¤a gerek duymadan insanlar› rahatça gözalt›na alabiliyor ve

Polis ve Jandarma Terörünün
Sorumlusu AKP’dir!
Sar›gazi de jandarma’n›n Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’ne ve demokratik kurumlara yönelik
sald›r›lar› Ankara HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan yap›lan
eylemle protesto edildi.
7 Aral›k Çarﬂamba günü Yüksel Caddesi’nde biraraya gelen HÖC üyeleri AKP iktidar›n›n polise ve jandarmaya insan kurﬂunlama ve insan tutuklama yetkisini verdi¤ini dile getirdi. Saat 12.30’ da Erdinç Ero¤lu
taraf›ndan yap›lan aç›klamada bu tür sald›r›larla
AKP’nin ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesi verenlerin sesinin bo¤ulmak istendi¤ini dile getirdi.
“Demokratik kurumlara yönelik gerçekleﬂtirilen
jandarma ve polis terörü, bask›nlar, gözalt›lar, komplo-
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lar haklar ve özgürlükler mücadelemizi bitiremez, yok
edemez” diyen Ero¤lu aç›klamas›nda “AKP iktidar›
demokratik kurumlar üzerindeki bu bask›ya son vermelidir. Bundan önce oldu¤u gibi bundan sonra da
haklar ve özgürlükler mücadelesini hayat›n her alan›nda, sürdürmeye
devam edece¤iz” dedi.
“Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz, Polis-Jandarma Terörüne Son, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla
aç›klama sona
erdi.
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Malatya Katliam›’nda da Ba¤lant›lar Tamam!

ORDU-POL‹S-YARGI-MHP
Hat›rlanacakt›r, Malatya’da misyonerlik yapt›klar› gerekçesiyle Zirve Yay›nevi çal›ﬂanlar› Tilman Ekkehart Geske, Necati Ayd›n, U¤ur
Yüksel 18 Nisan 2007 tarihinde çal›ﬂt›klar› yay›nevinde bo¤azlar› kesilerek katledilmiﬂlerdi. Bu olay›n
içinden de devlet ç›kt›.
Davan›n avukatlar›n›n yapt›klar›
aç›klamaya göre, katliam›n san›klar›ndan Abuzer Y›ld›r›m’›n, 8 Kas›m
2006’da ‹stanbul’da görevli bir
Cumhuriye t S avc ›s ›’na ait telefonla karﬂ›l›kl› olarak iki kez mesajlaﬂt›¤›, 3 Mart 2007’de ‘Ankara özel
H a re k â t D a i resi Baﬂkanl›¤›’na kay›tl› görünen telefondan Canan K.
isimli kiﬂi taraf›ndan arand›¤›, yine
san›klardan Emre Günayd›n’›n 15
Mart-12 Nisan 2007 tarihleri aras›nda M H P M a l a t y a ‹l Genel Meclis
üyesi Ruhi P. isimli kiﬂi ile 18 kez
mesajlaﬂt›¤› ve görüﬂtü¤ü tespit
edildi. San›klar ayr›ca, Yüksekova
Çok Programl› Lisesi'nde ö¤retmen
Fatih L, "Bat›l›laﬂma Hastal›¤›" ve
"Bat›dan Gelen Veba" isimli kitaplar› olan Celal Ali Ahmet, adresi
Malatya 2. Ordu Lojmanlar› olarak
belirlenen Kamil D. dahil çok say›da kiﬂi ile telefon görüﬂmeleri yapm›ﬂ ve mesaj göndermiﬂ.
Düzenin kendisi için tehlikeli
gördü¤ü kesimlere yönelik bir katliam yoktur ki, içinde devlet olmas›n.
Nerede bir katliam varsa, görüntüde
kim kullan›lm›ﬂ olursa olsun, alt›ndan oligarﬂik düzen ç›kar. Ya do¤rudan karar alm›ﬂ ve uygulatm›ﬂt›r, ya
haberdar fakat gözyummuﬂ, teﬂvik
etmiﬂtir, ya politikalar›yla kitleleri
yönlendirmiﬂtir.
Zirve Yay›nevi katliam› davas›
da bu aç›dan di¤er örneklerden
farkl› olmad›. Katliama iliﬂkin ortaya ç›kan ayr›nt›lar, bu katliam›n da
bir istisna olmad›¤›n›, Hrant
Dink’in katledilmesi, ﬁemdinli’de
kitap evine bomba at›lmas›, Trabzon’da Rahip Santoro’nun öldürül-
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BUNLAR AÇIKLANANLAR
YA AÇIKLANMAYANLAR
* Katliam san›¤› Cumhuriyet Savc›s›’na ait telefonla
karﬂ›l›kl› mesajlaﬂt›
* Katliam san›¤› ‘Ankara
Özel Harekât Dairesi
Baﬂkanl›¤›’na kay›tl›
telefondan arand›
* Katliam san›¤› MHP Malatya il Genel Meclis üyesi
ile mesajlaﬂt› telefon
görüﬂmesi yapt›
* San›klar, adresi Malatya
2. Ordu Lojmanlar› olan
Kamil D. ile telefonla
görüﬂmüﬂ
* San›k Emre Günayd›n katliamdan önce adam b›çaklay›p karakola gitti, dosya
kapat›l›p serbest b›rak›ld›
* San›klardan Emre Günayd›n’a ait Malatya Hastanesi’ndeki güvenlik kameras›
kay›tlar› imha edildi
mesi, linç sald›r›lar›n›n örgütlenmesi gibi olaylarda oldu¤u gibi içinde
devletin tüm etkili organlar›yla varoldu¤unu gösterdi.
Dava avukatlar›n›n aç›klamalar›na göre ayr›ca katliam›n san›klar›n›n katliamdan önceki alt› ay içinde
106 ayr› telefon de¤iﬂtirdikleri bilindi¤i halde, mahkeme bu telefonlar›n kimlerle kullan›ld›¤›na dair bir

kan›t toplama gere¤i duymuyor. San›klardan Emre Günayd›n’›n üzerinden iki S‹M kart› ç›kt›¤› halde bu
kartlardan birisinin kay›tlar› ç›kar›lm›yor. Avukatlar›n aç›klamalar›na
göre dosyadaki bir baﬂka eksiklik,
katliam günü yap›lan telefon konuﬂmas› kay›tlar›d›r.
Davaya iliﬂkin soruﬂturma yap›lmay›p, deliller bulunmazken, mevcut olanlar ortadan kald›r›l›yor. San›klardan Emre Günayd›n’›n olaydan sonra kald›r›ld›¤› Malatya ‹nönü Üniversitesi Araﬂt›rma Hastanesi’ndeki “güvenlik kameras›” görüntüleri polis O¤uz Z. ve Hastane
Baﬂmüdürü Haydar E.’nin imzas›n›n oldu¤u bir tutanakla imha edildi. Kay›tlar tutanakla imha edilmiﬂ,
imha karar› Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na, Kaçakç›l›k ve Oraganize Suçlar ile Mücadele ﬁube Müdürü Orhan Ça¤layan imzal› yaz›yla bildirilmiﬂ oldu¤u halde, yani her ﬂey
belgeli kay›tl› oldu¤u olan bu imha
olay›n›, Malatya ‹l Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya inkar etmeyi
sürdürüyor. Oysa güvenlik kameras› kay›tlar›nda Emre Günayd›n’›n
itiraflar›n›n oldu¤u iddia ediliyor.
Ki ortada kay›tlar›n imha edilmesi
olay›n›n olmas›, delillerin karart›ld›¤›n› göstermeye yetmektedir.
Özcesi, di¤er katliam davalar›nda oldu¤u gibi mahkeme dosyaya
iliﬂkin delil toplamad›¤›, varolan
deliller ortadan kald›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› halde bu ba¤lant›lar ortaya ç›k›yor. Her ﬂey aleni, her ﬂey ortada
iken, bunlar mahkemelerde yoksay›l›yor ve devlet ba¤lant›lar› gözler
önündeyken gizlenmeye çal›ﬂ›l›yor.
Bu mahkemenin sonucunda da
devletin katliamdan “ a k l a n d › ¤ › n a ”
katillerin bir süre hapishanede tutulduktan sonra, yeni görevler için d›ﬂar›ya ç›kar›ld›¤›na tan›k olaca¤›z.

MALATYA KATL‹AMI
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TAYAD’l›lar Tekirda¤
F Tipi Önündeydi:
“GENELGE UYGULANSIN!”
TAYAD’l› Aileler, son aylarda
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutsaklar üzerinde artan
idare bask›s›n› Tekirda¤ Hapishanesi önünde yapt›klar› aç›klamayla
protesto ettiler. Tutsaklar da bir süredir yap›lan bask›lar› görüﬂe ç›kmayarak protesto ediyorlar.
5 Aral›k günü Tekirda¤ Hapishanesi önünde bir araya gelen aileler
“Hapishanelerde Tecrit Sürüyor Genelge Uygulanm›yor TAYAD” pankart› açarak bir aç›klama yapt›lar. Aileler ad›na aç›klama yapan tutsak
yak›n› Mehmet Koyup›nar hapishane idaresinin keyfilikte s›n›r tan›mad›¤›n› söyleyerek “Karﬂ›s›ndaki tutuklu ve hükümlüyü insan olarak de¤il düﬂman gören ve bu nedenle de
ona her türlü bask› ve zoru uygulamaktan geri durmayan bir anlay›ﬂt›r
bu. Bu anlay›ﬂ›n sonucudur ki, evlatlar›m›z aylard›r sald›r› alt›ndad›r ve
her türlü haks›z onursuz uygulama
kendilerine dayat›lmaktad›r” dedi.
Yaklaﬂ›k 1 ay önce Tekirda¤ 1 ve

2 No’lu Hapishaneleri’nde jandarman›n ayn› anda hücrelere girerek tutuklu ve hükümlülere sald›rd›¤›n› söyTekirda¤ F Tipi Önü
leyen Koyup›nar hapishanelerde su akma30 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klaman›n
d›¤› için tutsaklar›n suyu sat›n alard›ndan Tekirda¤ Adliyesi’ne gid›klar›n› ancak idarenin pet ﬂiﬂeleriden aileler Tekirda¤ Cumhuriyet
ni bile bahane ederek sald›rd›¤›n› ve
Baﬂsavc›s›’yla gruplar halinde göbu ﬂiﬂeleri toplama gerekçesiyle
rüﬂerek suç duyurusunda bulunduoperasyon düzenledi¤ini kaydetti.
lar. Cumhuriyet Baﬂsavc›s› yap›lan
“Hangi yetki ve hangi hukukla
bask›lar› “Cezaevinin belirli kuralhareket etmektedir hapishane yönetilar› vard›r, bu kurallara uymayanlar
cileri? Bu pervas›zl›¤› nereden alcezalar›n› çekerler” sözleriyle samaktad›r” diye soran Koyup›nar;
hiplenirken, aileler de evlatlar›n›n
“biz her koﬂulda ve her zaman evlatyan›nda olacaklar›n› dile getirdiler.
lar›m›z›n yan›nda olacak onlar›n hakAileler; hapishanede yaﬂanan
lar›na sahip ç›kaca¤›z” diye konuﬂtu.
hak gasplar›n›n ve sald›r›lar›n birinAileler aç›klama yapt›¤› esnada
ci dereceden sorumlular› olarak;
jandarma komutan› müdahale edeAdalet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin,
rek ‘buras› kamusal alan, eylem yaCeza ve Tevkif Evleri Genel Müdüpamazs›n›z’ sözleriyle aç›klamaya
rü Kenan ‹pek, Hapishane Savc›s›
engel olmaya çal›ﬂ›rken, aç›klamay›
ve Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishagörüntüleyen ‹HA muhabiri gözalt›ne Müdürü hakk›nda suç duyuruna al›nd›.
sunda bulundular.

Avukatlara da
bu iﬂkenceye karﬂ›
ç›kt›lar› için dava
aç›ld›. Davan›n ilk
duruﬂmas› Sincan 2. ACM’nde 3
Aral›k günü görüldü. Duruﬂmaya
san›k avukatlar Özgür Y›lmaz ve
Kenan Aslan 8 avukat› ile birlikte
kat›ld›. Avukat Özgür Y›lmaz savunmas›nda
iﬂkence
izlerini
gördü¤ünü bunun üzerine Ankara
Barosu Baﬂkanl›¤›’na, Adalet Bakanl›¤›’na ve Ankara Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤›’na bildirdi¤ini ve soruﬂturma aç›lmas›n› talep etti¤ini
söyledi. Kenan Aslan ise savunmas›nda memurlara yönelik bir tehdit
eylemi olmad›¤›n› söyleyerek suçlamalar› kabul etmedi.
ﬁikayetçi gardiyanlar Bülent
Coﬂkun, Fatih Demirtaﬂ ve ‹smet

Avukatlara ‹ﬂkenceye Karﬂ›
Ç›kmaktan Dava Aç›ld›!
Ankara’da yaﬂanan bir olay ülkemizdeki hukuksuzlu¤u, keyfili¤i
bir kez daha gözler önüne serdi. ‹ﬂkence gören müvekkillerinin adli t›pa ç›kar›lmas›n› isteyen ÇHD üyesi
Av. Özgür Y›lmaz ile Av. Kenan Aslan için 2 ile 5 y›l aras›nda hapis cezas› isteniyor.
20 Aral›k 2006 günü Associated
Press'in (AP) Ankara'daki bürosunu
iﬂgal eden TAYAD’l›lar tutuklanarak Sincan Hapishaneler Kampüsü’ne götürülmüﬂler ve 18–21 yaﬂlar›ndaki 3 TAYAD’l› götürüldükleri Sincan Gençlik Hapishanesi’nde
falakaya yat›r›lmak suretiyle a¤›r iﬂkenceye maruz kalm›ﬂlard›.
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HAP‹SHANELER

Karaman da duruﬂmaya
kat›larak
avukatlar› suçlay›c› ifadeler verdiler.
Dava delillerin
toplanmas› ve baz›
ﬂahitlerin dinlenmesi için 6 ﬁubat
2008 tarihine erte- Özgür Y›lmaz
lendi.
Hapishanede iﬂkence gören 3
gencin ise memurlara hakaret ve
mukavemetten 2 ile 7 y›l aras›nda
ceza istemi ile Sincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yarg›lanmalar›
sürüyor. ‹çlerinde hapishane müdürününde oldu¤u iﬂkence yapan toplam 16 hapishane görevlisi de iﬂkence yapmaktan de¤il “kasten yaralamadan” 4 aydan 1 y›la kadar hapis istemiyle yarg›lan›yorlar.

9 Aral›k 2007

TECR‹T‹ TAHL‹YE OLANLAR ANLATTI:

renin ayakkab› aramas›n› dayatmas›
nedeniyle ﬂu anda yap›lamad›¤›n›,
idarenin bu konudaki tahammülsüzlü¤ünün ortak görüﬂün baﬂlad›¤›
günden beri bariz bir ﬂekilde görüldü¤ünü söyleyerek “onlar›n elinde
bir ödül olmayan, ger çekte n t ut saklar›n kazand›¤› bir hak olan gö rüﬂ hakk›n› hazmedemediler” dedi.
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nde geçti¤imiz günlerde gardiyan ve
askerlerin arama bahanesiyle hücrelere girdi¤ini
söyleyen Do¤an “Girdikleri her hücrede bir baha ne bulup gerginlik ç›kartt›lar. Biz i m hü c re m iz d e m a s a m ›z da k i d e r gileri gizli bir ﬂekilde ald›lar. Biz
f a r k e d i p g e r i i s t e d i¤ im iz d e y ›r t › p
geri verdiler. Yine hücremizdeki bir
t a k v i m i a y n › ﬂ e k i l d e g i z l ic e a lm a y a
çal›ﬂt›lar. Fark edip geri istedi¤imizde takvimin üzerindeki Che
r es m ini y›r t ›p t akvi m i hücr eye at t› l a r ” dedi.
Yine Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nden tahliye olan Hüseyin Irmak
da hapishane idaresinin aileleri tutsaklara karﬂ› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›¤›n›
anlatt›. “ Bunlar örgüt talimat›yla
görüﬂe ç›km›yorlar, avukat görüﬂüne ç›k›yorlar ama sizin görüﬂü nüze ç›km›yorlar” denilerek aileleri görüﬂe gelmemeleri için yönlendirmeye çal›ﬂt›klar›n› belirtti. Irmak
mektuplar konusunda Tekirda¤ 1
No’lu F Tipi’nde de büyük bir keyfili¤in hakim oldu¤unu dile getirdi.
Bas›n toplant›s›nda son sözü
alan Özgür Ertürk’de, ﬂovenist sald›r›lar›n hapishanelere yans›mas›n›
anlatt›¤› konuﬂmas›nda Tekirda¤ 1
No F Tipi’nden tahliye oldu¤unu
belirterek “son dönemde d›ﬂar›da
da yü kseltilen ﬂovenist dalgan›n
hapishaneler aç›s›ndan da yüksel mesi söz konusu” dedi.
Aç›klama sonunda “Biz l e r,
ölüm oruc u b itirildi¤i süre çte bu
konu nun takipçis i olaca¤›n › s öyle yen bütün kurum ve kuruluﬂlar›
sö zle rin in tak ip çi si o lm aya ç a¤ ›r› yoruz ” sözleriyle demokratik kurumlara ça¤r› yap›ld›.

“Kurumlar› Sözlerinin Takipçisi
Olmaya Ça¤›r›yoruz”
29 Kas›m günü TMMOB’da yap›lan bir bas›n toplant›s›yla hapishanelerde yaﬂanan tecrit uygulamalar› ve hak ihlalleri, çeﬂitli hapishanelerden yeni tahliye olan tutsaklar
taraf›ndan anlat›ld›. DHP, ESP,
HÖC, ODAK, ÖMP, PART‹ZAN
taraf›ndan düzenlenen bas›n toplant›s›nda Av. Ebru Timtik Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› 45/1 say›l›
genelgenin yaklaﬂ›k bir y›ld›r ›srarla uygulanmad›¤›n› ve hapishanelerde hak ihlallerinin yayg›nlaﬂt›¤›n› söyledi. Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nde son dönemde tutsaklara “ silah olarak kullanabile cekleri (!)” ve “ birbirleriyle iletiﬂim kurduklar›” gerekçesiyle idare
taraf›ndan pet ﬂiﬂe suyu, gazoz, soda gibi içeceklerin verilmedi¤ini
anlatt›.
Gebze Hapishanesi’nden yeni
tahliye olan Ayten Öztürk, yaklaﬂ›k
1 y›l tutuklu kald›¤›n› belirterek, hapishanede özellikle aramalarda onur
k›r›c› uygulamalar›n yaﬂand›¤›n›
belirtti. Mektuplar›n›n da taahhütlü
olmad›¤› sürece gönderdikleri yere
ulaﬂmad›¤›n› söyleyen Öztürk, tutsaklara haftada 10 saat sohbet hakk›
tan›yan 45/1 say›l› genelgenin ise
tutsak say›s›n›n az olmas› nedeniyle
uyguland›¤›n› ancak idarenin tutsak
say›s› ço¤al›rsa saati düﬂürürüz dedi¤ini sözlerine ekledi.
11 ayd›r Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nde tutuklu bulundu¤unu belirten ‹nan Do¤an da yapt›¤›
konuﬂmada; hapishanede ortak görüﬂün bir süre yap›ld›¤›n› ancak ida-
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HAP‹SHANELERDE
D‹S‹PL‹N CEZALARI
HAK GASPLARI
Tekirda¤ 2 No' lu F T ipi
H ap i s h an e s i’n d e n S e r d a r
Karaçelik'in 16 Kas›m
2007 tarihli mektubundan:
"3 ayl›k mektup yasa¤›
sonras› sana gelmek için
yola ç›kt›m ama o mektuba
el koyma karar› ç›kar›ld›. 3
ayl›k özlemi paylaﬂmay› çok
gördüler
anlayaca¤›n...
Genelge uygulanm›yor...
Kimi arkadaﬂlara aç›lan
son soruﬂturma neticesinde
5+20 gün hücre cezalar› yine ziyaret yasaklar› verildi. Mektuplar›n engellenmesi için itirazlar›m›za ve soruﬂturmalar hakk›ndaki taleplerimize ne tür kararlar ç›kacak birlikte görece¤iz..."

E d i r n e 1 N o ’ l u F T ipi
H a p i s h a n e s i ' n d e n Ali
Osman Köse'nin 18 Kas›m
2007 tarihli mektubundan:
“Tek kiﬂilik hücresini badana
yapt›rmak isteyen bir adli tutukludan 30 (otuz) YTL istemiﬂ idare.
Art›k paras›z badana yap›lmayaca¤›n›, 30 YTL verirse badana yapabileceklerini söylemiﬂler. Hapishanelerin de art›k paral› hale
getirilmesinde yeni ad›mlar at›l›yor. Elektrikten baﬂlam›ﬂlard›.”

Hak Gasplar›n›n
Gerekçesi Açl›k Grevi
Hapishanelerde tutsaklar›n haklar›na yönelik sald›r›lar›n baﬂta gelenlerinden birisi de, “disiplin cezas›” uygulamas›. Buca K›r›klar 1
No'lu F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu ve hükümlülere, açl›k grevi
yapt›klar› gerekçesi ile 3 ay aç›k görüﬂ, bir ay ise sosyal faaliyetlerden
ve mektuptan men cezas› verildi.

TECR‹T
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‹çiﬂleri Bakanl›¤›’ndan ‘S›f›r Hata’ Genelgesi

“ Bütün polis
teﬂkilat›, büyük
bir özveri ile h a lk › n a h iz m e t e t m e
gayretini ﬂ u a n a
kadar oldu¤u gi bi bundan sonra
da sürdürecek...”
Halka yalan
söylemeyi siyasi çizgisinin bir parças› haline getiren iktidar›n genelgesinde baﬂka ne yazacak ki?!..
Oligarﬂinin hükümetlerinin, bakanlar›n›n ve bürokratlar›n›n, devlet
sözkonusu oldu¤unda “özür dileme”, “özeleﬂtiri yapma” gelenekleri yoktur. Hele ki sözkonusu olan
polis ise, “polisin elini so¤utma m a ” kayg›s›yla, polisin gerçekleﬂtirdi¤i vahﬂi infazlar, kar›ﬂt›¤› en pis
iﬂler bile eleﬂtirilmez. Eskaza bir
olayda üç-beﬂ polis veya tüm polis
teﬂkilat› eleﬂtirilerin hedefi haline
gelirse, baﬂbakanlardan hakimlere
kadar devletin her kademesi polisi
himaye etmek için seferber olur.
“Kol k›r›l›r yen içinde kal›r” diye düﬂünürler; böyle bir benzetmeyi
nas›l yapabilir bir ülkenin yöneticileri? Yapabilirler; çünkü polis
KEND‹LER‹NDEN, halk ise YABANCI’d›r onlar›n gözünde.
Bu yüzden cesetler ortadayken,
katledilenlerin mezarlar› henüz tazeyken bile, göstermelik de olsa,
polisin hatalar›n› ortaya koyamazlar. Polise yönelik tepkileri yat›ﬂt›rmak için yay›nlad›klar› bir genelgede bile, polisin yapt›klar›n› savunmaktan kendilerini alamazlar.
Genelgedeki bu ifadelerin tek bir
anlam› vard›r elbette: H e r ﬂey oldu ¤u gibi devam etsin! ‹çiﬂleri Bakanl›¤› diyor ki, biz halk›n tepkisiyle, bask›s›yla bazen teﬂkilat›m›z›
eleﬂtirsek, “e¤itim eksik” vs. desek
de, siz iﬂinizi ﬂu ana kadar oldu¤u
gibi sürdürün. Vatandaﬂa her zaman oldu¤u gibi davran›n!

Terörünüzü Genelgelerle
Örtbas Edemezsiniz!
Polis tekmeleyip öldürüyor; kurﬂunlay›p felç b›rak›yor; resmen gözalt›na ald›¤›n› karakolda katlediyor. Polisin zulmü, pervas›zl›¤› gizlenemez hale gelip polis teﬂkilat› ve
Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu tart›ﬂ›lmaya baﬂlay›nca, ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›, benzer her durumda baﬂvurduklar› bir yöntemi yürürlü¤e
koydu.
‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay, 81
il valili¤ine “Polisin Yetkileri” ile
ilgili bir genelge göndererek, polisin “daha hassas davranmas›n›, s› f›r hata ilkesi ile hareket etmesini”
istedi.
Bakanl›k genelgesinde polisin
“kamu düzeni ve güvenli¤ini sa¤laman›n yan›nda, hukuk devletinde
demokrasi ile insan hak ve özgürlüklerinin koruyucusu ve teminat›
oldu¤u” da söyleniyor ki, buna ülkemizde kargalar güler.
Ülkemizde polisin “hak ve özgürlükleri koruma, kullan›lmas›n›
teminat alt›na alma” gibi bir tavr›
görülmemiﬂtir. Ka¤›t üzerindeki ya-

salar ne diyor olursa olsun, böyle
bir görev tan›m› da yoktur zaten polisin. Bol bol demagojik sözlerle
doldurulmuﬂ bu genelgenin yay›nlan›ﬂ nedeni tart›ﬂma götürmeyecek
kadar aç›kt›r: ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, polis cinayetlerinin yaratt›¤› tepkiyi
etkisizleﬂtirmek, polisin sorguland›¤› ortam› de¤iﬂtirmek, tart›ﬂmay›
farkl› noktalara çekmek için bu genelgeyi yay›nlam›ﬂt›r.

M a n e v r a Yaparken Bile,
Özeleﬂtiri Ya p m › y o r l a r !
Fakat ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› genelge öyle bir genelge
ki, eleﬂtirilen polisin tav›r ve davran›ﬂlar›n› da, eleﬂtirilen Polis Kanunu da akl›yor. Mesela diyor ki: “ Polisin, vatandaﬂla muhatap olurken
her zaman oldu¤u gibi mutlaka güler yüzlü ve yak›n davranmas›. ”
Bu ülkede polisin vatandaﬂa h e r
z a m a n güler yüzlü davrand›¤›n› iddia edebilmek için ya bu ülkede yaﬂam›yor olmak gerek ya da yüzsüz
bir yalanc›. ﬁu bölüme bak›n bir de:

ÖLENLER ÖLDÜ⁄ÜYLE, VURULANLAR
VURULDU⁄UYLA MI KALACAK?..
‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n
“s›f›r hata” genelgesi neye
yarayacak? Ölenler ne olacak?
Nijeryal› Festus Okey’in Beyo¤lu
Emniyeti’nde polis taraf›ndan vurularak öldürülmesi, Ferhat Gerçek’in
Yenibosna’da dergimizi satarken polis kurﬂunuyla vurulup felç edilmesi,
Feyzullah Ete’nin Avc›lar’da polis
tekmesiyle öldürülmesi, Baran Tursun’un ‹zmir’de ensesinden vurularak katledilmesi, cezas›z m› kalacak?
E¤er ‘s›f›r hata’ isteniyorsa , iﬂe
önceki ‘hata’lar› cezaland›rarak baﬂla-
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mak gerekmez mi?
‹nfazc›, iﬂkenceci polislerin cezaland›r›lmad›¤› bir ülkede, polisin yeni
infazlar, iﬂkenceler yapmas› önlenebilir mi? “S›f›r hata” böyle sa¤lanabilir mi? Bu basit sorunun cevab›n› 5
yaﬂ›ndaki çocuklar bile bilir. Ama bu
ülkeyi yönetenler, halk, 5 yaﬂ›ndaki
çocuktan daha kolay kand›r›labilir diye düﬂünüyor, aç›kças› halk› aptal yerine koyuyorlar.
Ölenin öldü¤üyle, öldürenin öldürdü¤üyle kald›¤› bir ülkede, polis, iﬂkencelere, infazlara devam edecektir!

Önceki Genelgeler N e O ld u?
Burjuva bas›n onlarca kez “iﬂ kenceye yasak genelgesi” diye baﬂl›klar atm›ﬂt›r. Defalarca “iﬂkenceye
s o n” diye müjdeli(!) aç›klamalar

9 Aral›k 2007

yap›lm›ﬂt›r. Ve yine güya, AB’ye
uyum yasalar›yla, iﬂkenceyi, infazlar› engelleyen düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r. Ama sonuç ortadad›r. Karakollarda, sokak ortalar›nda polis terörü hüküm sürmektedir.
Daha önce yay›nlanm›ﬂ buna
benzer yüzlerce genelge var; onlar›n etkisi ve ak›beti ne olduysa, bu
genelgenin etkisi ve ak›beti de o kadar olacakt›r. Bunu bilmek için bu
ülkede kahin olmak gerekmez. Geçmiﬂ prati¤e bakmak yeter.

‘Polisimizin Eli So¤umas›n’
K o ro s u ‹ ﬂ b a ﬂ › n d a
Polisin bu ölçüde teﬂhir olmas›,
hem hükümeti, hem de burjuva bas›ndaki baz› kalemﬂörleri fazlas›yla
rahats›z etti. Hemen kalemlerine sar›l›p polisi aklamaya çal›ﬂan yaz›lar
yazd›lar.
Polis terörünün avukatl›¤›nda da
baﬂ› elbette Hürriyet’in “baﬂ” kalemﬂörü E r t u ¤ r u l Ö z k ö k çekti.
“Burada po lis hangi saikle ateﬂ et miﬂtir? Ac a b a, ‘d ur ’ i h t a r › n a u y ma y a n b ir g e nc e de ¤ il de 2 0 k g. C 4
patlay›c› taﬂ ›ma ihtimali olan bir
terör zanl›s›na ateﬂ etti¤ini dü ﬂün müﬂ olamaz m›?” sorusuyla polisi
aklamaya çal›ﬂan Özkök, bu soruyla beyninin içini de sergiliyordu. O
beyinde ise, polise her ﬂüphelendi¤ini infaz yetkisi veren bir H i t l e r
oldu¤u görülüyor.
Hürriyet’ten Ege Cansen de polisi eleﬂtirenlere tepki gösterip, eleﬂtirilen polisin “görevini” yapmayaca¤›n›, “‹ﬂte o zaman ortaya ‘da¤lara korku salamayan’ polis ç›kaca¤›n›” belirtiyor.
Radikal 2’de yazan H a s a n Ce l a l
Güzel, daha aç›kt›: “Sevgili okuyucular, polisimizi uluorta eleﬂtirerek
y›pratmak yerine, ona sahip ç›kmaya çal›ﬂmal›y›z.”
Polisin katliamc›l›¤›n›n art›k
saklanamaz hale geldi¤i zaman,
burjuva bas›ndan da kimi tepkiler
ortaya konur. Fakat, dönemsel oldu¤u belli olan bu k›smi tepki bile düzenin sahiplerini tedirgin etmeye
yeter. Tedirginlikleri, polisin katlederken tereddüt yaﬂayabilece¤i ihti-

Say›: 134

‹kitelli Temel Haklar:

‘Sald›rganlar,
Amerikan
Uﬂaklar›d›r’
‹kitelli
Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’ne
yap›lan faﬂist sald›r›lar, 2 Aral›k’ta
yap›lan bir eylemle protesto
“Bize kurﬂun s›kanlara diyoruz ki; bu
edildi.
ü
l
k
eyi ger çek ten seviyo rsan ›z gelin empe r25 Kas›m’da
polisin yönlendir- yalistlere karﬂ› birlikte mücadele edelim!”
mesindeki sivil
faﬂistler, 27 Kas›m’da da do¤rudan polisin gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›lar›n sorumlusunun AKP oldu¤unu iﬂaret etmek için yap›lan eylem, ‹kitelli Cemevi
önünde gerçekleﬂtirildi. Derne¤e yap›lan sald›r›y› anlatan resimli dövizlerin
de taﬂ›nd›¤› eylemde yap›lan aç›klamada yaﬂanan sald›r› anlat›larak ﬂöyle
denildi:
“ Vatanseverlik emperyalistlerin yeni bir düzen kurma politikalar›na
karﬂ› ç›kabilmek, vatanseverlik her gün büyük tekellerin istekleri do¤rultusunda milim milim sat›lan topraklar›m›z›n sat›lmas›na karﬂ› ç›kabilmektir.
Derne¤imiz talan edildi, ya¤maland›. Biz bu derne¤in kap›s›nda bize kurﬂun
s›kanlara da diyoruz ki; bu ülkeyi gerçekten seviyorsan›z gelin bu ülkeyi
ya¤malayanlara karﬂ› birlikte mücadele edelim.”
Yaklaﬂ›k 80 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klamada “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz, Faﬂist Sald›r›lar Bizleri Y›ld›ramaz!” sloganlar› at›l›rken, eylemin ard›ndan, Yürüyüﬂ Dergisi’nin “Faﬂist Sald›rganlar Amerikan Uﬂaklar›d›r” baﬂl›kl› ‹kitelli Temel Haklar’a yönelik sald›r›y› teﬂhir eden 133.
say›s›n›n da¤›t›m› yap›ld›. Da¤›t›m s›ras›nda megafonla ‹kitelli halk›na sald›r›lar anlat›ld›.
malinden kaynaklan›r. Cansen gibiler, iﬂte polisi bu “tedirginlikten”
kurtarma görevini üstlenmiﬂlerdir.

Polis Te r ö r ü n ü G e n e l g e l e r
De¤il, Halk Durdurur!
Sonuçta görülmesi gereken ﬂudur; devlet politikalar› genelgelerle
de¤iﬂmeyece¤i gibi, hiçbir genelge
oligarﬂinin ç›karlar›n›n önüne geçemez.
“S›f›r hata”n›n rolü, Tayyip Erdo¤an’›n “iﬂkenceye s›f›r tolerans”
sözünden bellidir. AKP ne zaman
“s›f›r”l› bir kavram kullan›rsa, art›k
bilece¤iz ki, s›f›r AKP’nin o konuda yapacaklar›n› temsil etmektedir.
AKP, nas›l ki iﬂkenceyi önlemek

için hiçbir ﬂey yapmad›ysa, polisin
estirdi¤i bu terör karﬂ›s›nda da bir
ﬂey yapmayacakt›r.
“S›f›r hata genelgesi” diye adland›r›lan genelgeden de bellidir ki;
asl›nda AKP hükümeti, ortada herhangi bir “hata” oldu¤unu düﬂünmemektedir. Bir hata yoksa, düzeltilecek bir ﬂey de yok demektir.
Sonuç; kimsenin polisin gerek
do¤rudan, gerekse faﬂist güruhlar
arac›l›¤›yla uygulad›¤› faﬂist teröre
dair bir de¤iﬂiklik beklememesi gerekti¤idir. Resmi ve sivil faﬂist terörün karﬂ›s›na ç›kacak tek güç, devrimcilerin, demokratik güçlerin önderli¤indeki halkt›r.
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Polis, Faﬂistlerle Birlikte Dernek
Bas›yor; - SIFIR HATA BU MU? ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay imzas›yla 81 ilin valili¤ine “Polisin Yetkileri” ile ilgili
bir genelge gönderilerek, polisin “s›f›r hata” ilkesi ile
hareket etmesi istendi. Eminiz ki, Valilik arﬂivleri buna benzer yüzlerce genelgeyle doludur; hepsinin ak›beti ka¤›t üstünde kalmak olmuﬂtur. “S›f›r hata” genelgesinin ak›beti de farkl› olmayacakt›r. Çünkü bu
genelge, cinayetleriyle teﬂhir olan polisin görünümünü kurtarmak, tepkileri geçici olarak etkisizleﬂtirmek
için yay›nlanan bir genelgedir.
Çünkü ortada bir “ H ATA” yoktur.
Daha henüz bir hafta bile olmad›;
‹stanbul’da bir dernek polis ve faﬂistlerin iﬂbirli¤iyle bas›ld›. Bas›lan, yak›lmak istenen dernek ‹kitelli
Te m e l Ha k la r ve Özgürlükler Derne¤i idi. 25 Kas›m akﬂam›, bir gösteriyi bahane eden polis ve faﬂistler, semtte terör estirdi. Sald›r›y› gerçekleﬂtiren yaklaﬂ›k 500 kiﬂilik güruh, saat 20.30
s›ralar›nda ‹kitelli Polis Karakolu önünde toplanmaya baﬂlad›. Faﬂistlerin toplanmak için seçti¤i yer, anlaml›d›r. Güruh toplan›rken, polis, sald›rganl›¤› alenen
ortada olan grubu da¤›tmak için
en küçük bir giriﬂimde bulunmad›.
Tam tersine güruhun daha da kalabal›klaﬂmas›n› bekledi.
Kalabal›k topland›¤›nda, kalabal›¤a hedef gösteren yine polisti.
Resmi bir polis, “iﬂte buras› da terör örgütünün yandaﬂlar›n›n yeri”
diyerek azmettiricilik yapacak kadar pervas›zd›. Güruh, yine polisin
gözlerinin önünde, ‹kitelli Temel
Haklar Derne¤i’ni bast›. O anda
dernek içinde bulunanlar darp edildi, dernek yak›lmak istendi, k›r›l›p döküldü; yine polis gözetim ve denetiminde.
‹çiﬂleri Bakan›’n›n s›f›r hatayla çal›ﬂ mak dedi¤i bu mu?
Faﬂistlerin toplanaca¤› yeri, sald›raca¤›
yeri, zaman›, sald›r›y› ne zaman durduracaklar›n› gayet planl› bir ﬂekilde polis belirliyor.
S›f›r ha ta yl a ç a l › ﬂ m a k b u m u ol u y or ? Amaç
devrimci, demokratik kurumlar› da¤›tmak, halk› sindirmek ise, polis sald›r›y› gayet organize
bir ﬂekilde, s›f›r h a t a y l a gerçekleﬂtirmiﬂtir! Son
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dönemde Bursa Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’ne, baﬂta DTP olmak üzere çeﬂitli ilerici, demokratik kurumlara yönelik faﬂist sald›r›lar da ayn› ﬂekilde
polis organizasyonlar›yla yap›lm›ﬂt›r.
7 Ekim’de Yürüyüﬂ Dergisi’nin sat›ﬂ›n› yaparken,
‹stanbul Yenibosna’da F e r h a t G e r ç e k’i vurarak felç
eden polis de iﬂini “s›f›r h a t a ” ile yapm›ﬂt›r. Beyo¤lu
Emniyet Müdürlü¤ü’nde Festus Okey’i, Avc›lar’daki
bir parkta Feyzullah Efe’yi, ‹zmir’de Baran Tursun’u
öldüren polisler de iﬂlerini “s›f›r h a t a ” ile yapm›ﬂt›r.

AKP iktidar› ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, bu
olaylar›n neden oldu¤unu, nas›l geliﬂti¤ini çok iyi biliyorlar. Bunlar›n iktidar›n d›ﬂ›nda,
polis teﬂkilat›n›n “e¤itimsizli¤i” veya “denetimsizli¤i” gibi nedenlerle oldu¤unu düﬂünmek, bu tür iddialara inanmak, körlüktür.
Faﬂistleri halka sald›rtmak, halklar› birbirine k›rd›rtmak, devrimci, antiemperyalist muhalefeti yok etmek,
Amerika’n›n politikalar›d›r. AKP
Amerikanc› politikalar› uygulamak
için sald›r›lar› teﬂvik ediyor. Bu sald›r› politikas›n›, kendi denetimindeki polisle yönlendiriyor.
Faﬂist güruhun “vatandaﬂ hassasiyeti”yle aç›klanan “galeyan”›,
gayet bilinçli ve hedeflidir. Çünkü, kime sald›r›p kime sald›rmayacaklar›, Amerika ve iﬂbirlikçisi
iktidar taraf›ndan belirlenmiﬂtir.
AKP’nin emrindeki polis ise, bu
sald›r›larda, s a l d › r › l a r › ö n l e mek, sald›r›ya maruz kalanlar› kor u m a k l a d e ¤ i l, s a l d › r g a n l a r a h e d e f
göstermek ve s a l d › r › n › n d u r d u r u lma an›n› belirlemekle görevlendirilmiﬂtir.
Faﬂist sald›r›lar›n hedefi, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için mücadele edenlerdir.
Amerikan iﬂbirlikçileri, iﬂgallere, faﬂist teröre ra¤men anti-emperyalizm bayra¤›n› dalgaland›rmaya devam edenleri, iﬂkencelerle, komplolarla, linç sald›r›9 Aral›k 2007

lar›yla sindirmek istiyor. Amerikan iﬂbirlikçileri,
gençleri aldatarak, ba¤›ms›zl›¤› savunanlar›n üzerine
yönlendiriyorlar.
‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n polise yay›nlad›¤› “s›f›r hatayla çal›ﬂmak” genelgesi, iﬂte bütün bunlar› örtbas etmek içindir. Ortada polis teﬂkilat› aç›s›ndan bir “hata”
yoktur; bir politikan›n uygulanmas› sözkonusudur.
Ve tekrar belirtiyoruz ki; politika Amerika’n›n politikas›d›r!
Genelge de zaten içi boﬂ bir genelgedir.
Atalay, “Polisin Yetkileri” ile ilgili bir genelge yay›nlayarak, polisin görevini özveri ve baﬂar› ile yerine getirirken daha hassas davranarak “s›f›r hata” ilkesi ile hareket etmesini istedi. Atalay, polis camias›n›
töhmet alt›nda b›rakacak personele müsamaha gösterilmeyece¤ini bildirdi.
Zaten genelge “Polis teﬂkilat›, halk›na hizmet etme gayretini ﬂu ana kadar oldu¤u gibi bundan sonra
da sürdürecek” diyerek, bugüne kadar yap›lanlar›
esas olarak savunmaktad›r. Yapt›¤› ise, halka de¤il,
Amerikanc› politikalara hizmettir.

Say›: 134

AMER‹KANCI P OL‹T‹KALARA SON
VER‹N!
KAHROLSUN A MER‹KANCILAR VE
‹ﬁB‹RL‹KÇ‹LER‹!
YAﬁASIN BA⁄IMSIZLIK VE
DEMOKRAS‹ M ÜCADELEM‹Z!

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
(HÖC’ün 95 No’lu, 2 Aral›k 2007 tarihli
aç›klamas›ndan al›nm›ﬂt›r)

Demokratik kitle örgütlerinin de konuya
duyarl› olmaya ça¤r›ld›¤›, birçok gazetecinin
Ferhat Gerçek’le röportaj yapt›¤› eylemde Federasyon ad›na Murat
Nedim ‹lker taraf›ndan
yap›lan aç›klamada ülkemizde polisin keyfili¤i ﬂu sözlerle dile
getirildi:“Ne kadar kolay! Hayat›n›z, üzerindeki üniformadan baﬂka kim oldu¤u belirsiz
birinin ‘insaf›na’ kalm›ﬂ. O üniforma ya da
cepteki o gizli ‘polis’
kimli¤i öldürülmeniz,
sakat b›rak›lman›z için
yeter de artar bile. Çünkü ‘Polis
Selahiyetleri Yasas›’ var ve buna
izin veriyor. Öldürülebilir, sakat b›rak›labilirsiniz ve bunun hukuki k›l›f› haz›rd›r.”
Aç›klamada Ferhat’› vuran polisin bilinmesi ve olay› gören birçok
insan olmas›na ra¤men polisler
hakk›nda hiçbir yasal iﬂlem baﬂlat›lmad›¤› belirtildi. Aç›klama ﬂu
sözlerle devam etti; “Bu ülkede

ADALET ‹ST‹YORUZ!
Dergimizin da¤›t›m›n› yaparken
s›rt›ndan vurulan Ferhat Gerçek
için bir kez daha adalet istendi.
Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan düzenlenen ve Ferhat Gerçek’in de tekerlekli sandalyeyle kat›ld›¤› eylem 1 Aral›k ö¤len saatlerinde, Taksim Tramvay Dura¤›’nda
“Ferhat ‹çin Adalet ‹stiyoruz, Polisin Öldürme Özgürlü¤ü Yoktur”
sloganlar›yla baﬂlad›.

“Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi” mücadelesi veren
derneklerin bas›l›p yak›lmas›n›n, anti-emperyalist
dergileri satanlar›n sokak ortas›nda kurﬂunlanmas›n›n, Amerika’ya de¤il, halka hizmet oldu¤unu akl›
baﬂ›nda hiç kimse söyleyemez. Kimse, bu iﬂbirlikçi
sald›r›lar›n vatanseverlik oldu¤unu iddia edemez.
Hata yok, iﬂbirlikçi politikalar var. Hata yok, Amerikan emperyalizminin ve iﬂbirlikçilerin talimatlar›yla gerçekleﬂtirilen sald›r›lar var.

adalet herkese gereklidir. Tan›klara
da, sessiz tan›klara da, tan›klar›
susturmaya çal›ﬂanlara da, görmezden gelenlere de, her ﬂeyi has›ralt›
edenlere de… Bu ülkede adalet yar›n›m›z için, özgürlü¤ümüz için, güven içinde sürdürülmesini istedi¤imiz bütün hayatlar için gereklidir.
Ferhatlara s›k›lan kurﬂunlar›, o
kurﬂunu s›kanlar› görmezlikten gelemeyiz, gelmemeliyiz.”

Bir kez daha soruyoruz;
Ferhat’›n olay günü
giydi¤i ve üzerinde
faili ele verecek
kurﬂun izini taﬂ›yan tiﬂörtü nerede?
Ferhat’› o gün sakat b›rakan kurﬂunun sahibi kim?
Neden bugüne kadar teslim edilmedi? Ferhat’› vuran
polis neden
tutuklanmad›?
Sormaya, herkesin
vicdan›n› kanatmaya devam
edece¤iz!
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Ülkemizde adalet böyle iﬂliyor!

la” sonuçland›r›ld›.
Katliamlar, iﬂte
bu zihniyetin sonucunda örtbas edildi.
‹ﬂte bu zihniyet,
polisin kurdu¤u komplolara “yarg›”
kürsüsünden destek verdi ve devrimciler, kan›ts›z, haks›z yere onlarca y›l hapishanelerde yat›r›ld›lar.
Gazi katliam› davas›n› düﬂünün.
12 Temmuz katliam› davas›n›, Perpa katliam› davas›n›, Ulucanlar katliam› davas›n›, Birtan Altunbaﬂ’›n
iﬂkencede katledilmesi davas›n›, 19
Aral›k katliam davalar›n› düﬂünün
–ki bu listeye daha onlarcas›n› ekleyebiliriz–; bu davalarda suçlular›n
nas›l göz göre göre korundu¤u biliniyor.
Düzenin kendi yasalar› çerçevesinde bile olsa adaletin yerine gelmesinden yana bir savc› veya hakim, kuﬂkusuz bu davalardaki gibi
davranmazd›. Oysa sözü edilen
davalarda, hukuk diye bir kavram
mahkeme salonlar›ndan içeriye bile
girmemiﬂtir.
Neden hukuku bu kadar aleni biçimde çi¤nediklerinin cevab›, araﬂt›rman›n ortaya ç›kard›¤› “zihniyet
kal›b›”ndad›r.
Bak›ﬂ aç›lar› ﬂudur hepsinin; bu
infazlar, bu iﬂkenceler DEVLET
‹Ç‹N yap›lm›ﬂt›r. Öyleyse, biz hukuk mukuk dinlemeyip, hukuku demokrasiyi gözard› edip, DEVLET
ADINA kurﬂun s›kan›, devlet ad›na
manyetoyu çal›ﬂt›ran› korumal›y›m.
‹ﬂte böyle olmuﬂtur.

– Bu gerçe¤i biz ony›llard›r yaﬂ›yoruz zaten –
Ülkemizde hukuk iﬂte
bu kafalar›n
elindedir!

Q "Ülke sözkonusu oldu¤unda,
hukuk m ukuk d inlemem!"

Q ''Ben devletçi hukukçuyum."
Q "Biz devletçi ekolden
geliyoruz!"

Q "Devlet olmazsa hukuk
olmaz, biz de olmay›z..."

Q "Cumhuriyet Savc›s› olarak
devleti ve rejimi k orumam
gerek. Ben rejimin
savc›s›y›m. Buna karﬂ› olan
bir ﬂeyde demokrasiyi
gözard› e derim..."

Adalet
beklenenlerin
zihniyeti iﬂte budur!
TESEV (Türkiye Ekonomik ve
Sosyal Etütler Vakf›), ülkemizdeki
hakimler ve savc›lar aras›nda bir
araﬂt›rma yapm›ﬂ. Yüz yüze yap›lan
görüﬂmeler sonucu ortaya ç›kan
tablo, ülkemizdeki adaletin nas›l bir
zihniyete teslim edildi¤ini, daha genel anlamda ise faﬂist devletin adalet anlay›ﬂ›n› oldukça aç›k bir biçimde ortaya koyuyor.
TESEV’in araﬂt›rmas›n›n ad›
' Ya r g › d a Alg› ve Zihniyet Kal›pla r › ' baﬂl›¤›n› taﬂ›yor. Ve yukar›da t›rnak içinde savc› ve hakimlerin verdikleri cevaplardan aktard›¤›m›z
sözler, savc›lar›n ve hakimlerin
“zihniyet kal›b›n›”n faﬂist bir kal›p
oldu¤unu anlat›yor.
Bu zihniyet kal›b›nda, asl›nda
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hukuka yer yok. Adalet ölçüsü diye
bir ölçü de yer bulam›yor kendine
bu kal›p içinde.
Kuﬂku yok ki, ony›llard›r devletin bask›lar›, yasad›ﬂ›l›klar›, keyfilikleri karﬂ›s›nda “ba¤›ms›z yarg›ya
güvenelim” deyip duranlar, yarg›n›n k›rk y›lda bir verdi¤i “adil” bir
karar› öne sürüp ülkemizdeki tüm
yarg› mekanizmas›na övgü düzenler, bu araﬂt›rman›n sonuçlar› karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›rm›ﬂ olmal›d›rlar.
Fakat, bu ülkenin devrimcileri,
demokratlar› ﬂaﬂ›rmad›lar. Çünkü
ony›llard›r bu zihniyete tan›k olmuﬂlard› hep. Düzene karﬂ› olan
güçler, yarg› karﬂ›s›na ister s a n › k
olarak, ister m a ¤ d u r, ﬂikayetçi olarak ç›ks›nlar; hep ayn› zihniyetle
karﬂ› karﬂ›ya kald›lar. Katledildik,
yine biz yarg›land›k. ‹ﬂkencelerde
öldürüldük, “kendini ast›” dediler,
bu zihniyetteki savc›lar ve yarg›çlar,
“evet kendini asm›ﬂt›r” diye onaylad›lar. Karﬂ›lar›nda bir tarafta “dev let görevlisi” ve di¤er tarafta da
devrimciler varsa, “ hu kuk ön ün de
herkes eﬂittir” kural›n› bir yana b›rakt›lar. Biz bunu hep yaﬂ›yor ve
söylüyorduk. Belki kuﬂkuyla bak›l›yordu. Ama iﬂte devletin savc›lar›,
hakimleri böyle yapt›klar›n› kendi
a¤›zlar›yla itiraf ediyorlar. Üstelik
bunu bir “itiraf” gibi de de¤il, sanki
bir hukukçu için çok normal bir
davran›ﬂm›ﬂ gibi anlat›yorlar.
Böyle bir anlay›ﬂa sahip olduklar› için de, karﬂ›m›zdaki savc›lar, hakimler, hep hukuktan de¤il, devletten yana oldular. “Devletin ç›karl a r › ” ad›na, “devlet politikalar›”
ad›na, hukuku paspas yapmakta hiç
tereddüt etmediler.

Dökülen kan›n aklay›c›s›
bu zihniyet oldu
Yüzlerce infaz, iﬂkence davas›,
iﬂte bu zihniyetin sonucunda hep infazc›lar›n, iﬂkencecilerin “beraat›y-

Bu zihniyet hukuku
polise teslim etti
Hat›rlanacakt›r; daha yak›n zamanda yozlaﬂmayla mücadele eden
devrimcilere karﬂ› büyük bir komplo kurdu polis. Asl›nda hiç de ustaca ve incelikli kurulmuﬂ bir komplo
yoktu ortada. Her ﬂey çok kabayd›.
Bir tane adam, 50 kiﬂiyi teﬂhis ediyordu mesela.
Ama polis, bu kadar kaba bir
komployla da gözalt›na ald›¤› devrimcileri, demokratlar› tutuklatt›rabilece¤ini, onlar› y›llarca F Tiple-
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rinde yat›rabilece¤ini biliyordu.
Çünkü “yarg›” e n büyük ort a¤› yd› .
Ki, bu ortakl›¤a dayanarak polis
geçmiﬂten bugüne say›s›z komplo
düzenledi.
Mevcut yasalara göre, polis, savc›ya ba¤l›d›r. Yine mevcut yasalara
göre, hakimler polis fezlekelerine
de¤il, polis, mahkemelerin kararlar›na uymak zorundad›r. Ama polisle
yarg› mekanizmas› aras›ndaki bu
iliﬂki ülkemizde t e r s i n e dönmüﬂtür.
Savc›lar, kendileri bir ﬂey haz›rlamaz, polis fezlekeleri ve senaryolar›na göre haz›rlarlar iddianameleri. Polisin “ y a r g › y a v u r d u ¤ u d a mga” iddianameyle de s›n›rl› kalmaz.
Mahkemeler de polis fezlekelerine
göre karar verirler. Özellikle 12 Eylül Cuntas›’ndan bu yana bu, adeta
“kural” olmuﬂtur.
Bu kafa yap›s›n›n iﬂkenceci, infazc› polisin emri ve etkisi alt›na
girmesinden do¤al bir sonuç yoktur.
TESEV araﬂt›rmas›nda görüﬂülen
savc› ve hakimlerin yüzde 50’ye yak›n› “insan haklar› devl et aç›s›nd a n t e h d i t o l u ﬂ t u r a b i l i r ” diye düﬂünmektedir. Bu kafa yap›s›, “ k a hrolsun insan haklar›” diye yürüyen
polisin kafa yap›s›yla tam tam›na
uyuﬂmaktad›r zaten.

Faﬂizmin yarg›s›, baﬂtan
kokmuﬂ bir bal›kt›r
Sonuçlar, hukuk ad›na, yarg›
ad›na, adalet ad›na kimsenin “çok
güzel” diyemeyece¤i sonuçlard›r
çünkü. Hukuka ve adalete inananlar, bu araﬂt›rma sonuçlar›ndan sonra, en az›ndan bu düzen içinde, düzenin yetiﬂtirmesi bu kadroyla, adalet beklenemeyece¤ini görmüﬂ olmal›d›rlar.
Bu tabloya bir de ﬂunu ekleyin,
daha geçen ay, 2 Kas›m’da Türkiye
Adalet Akademisi'nin 2007-2008
e¤itim y›l› aç›l›ﬂ töreninde, Ya r g › t a y B a ﬂ k a n› O s m a n Arslan, yarg›ç
adaylar›na seslenirken ﬂöyle diyordu: "Baz› kararlar›n›zda Türkiye
Cumhuriyeti'nin korunmas› ve ya ﬂ at›lmas ›n da taraf o lacaks ›n ›z. . . ay
y› l d› zl › ba yr a¤ a s ahi p ç › kma da , o
bayra¤› daha yükseklere ç›karma -

Say›: 134

AKP’nin Yarg›da
Kadrolaﬂma Yasas›
Yürürlükte
“Hakimler ve Savc›lar Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun”, 4 Aral›k’ta Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi. Yasan›n
birçok ayrk›nt›s› olmakla birlikte en önemli maddelerinden biri ﬂu: Bundan
böyle hakim ve savc›lar Adalet Bakanl›¤›’nca yap›lacak mülakatla al›nacak. Mülakatta aran›lacak ölçüler için yasada ne denirse densin, pratikte
hangi ölçünün aranaca¤› bellidir. Tek ölçü, mülakat› yapan iktidar›n geri cilik ölçüleri olacakt›r.
ﬁeriatç›, faﬂist olmayan bu mülakattan geçemeyecek.
AKP’nin ç›kard›¤› yasayla yarg› mekanizmas›nda “nitelik” bir de¤iﬂiklik olmayacak. Fakat sistem, hukukçular aras›ndaki i l eric il eri, de mokrat lar› “eleme” konusunda daha rahat davranabilecek. Dolay›s›yla bugün
için AKP’nin kadrolaﬂmak amac›yla düzenledi¤i yasa, en genelde düzenin
ihtiyac›na cevap verecek. Hangi düzen partisi iktidarda olursa olsun, devlet, hukukçular üzerindeki bu denetimini sürdürebilecek.
*

Ya r g › d a G e r i c i K a d rolaﬂma Ya s a s › P rotesto Edildi
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i üyesi avukatlar, 4 Aral›k’ta ‹stanbul Sultanahmet Adliyesi önünde yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla hakim ve savc› al›m›nda Adalet Bakanl›¤›’n›n yetkilerini artt›ran yasay› protesto ettiler. ÇHD
üyeleri ad›na, Av. Güray Da¤ taraf›ndan yap›lan aç›klamada TBMM Adalet Komisyonu'nda görüﬂülen teklifin 48 saatte yasallaﬂt›r›ld›¤› belirtilerek, mülakat kurulunun a¤›rl›kl› olarak Adalet Bakanl›¤› bürokratlar›ndan
oluﬂtu¤unu vurgulad›lar. ÇHD’li avukatlar ç›kar›lan bu yasay› AKP’nin
demokrasi ve hukuk anlay›ﬂ›n›n göstergesi olarak de¤erlendirerek, yasaya
karﬂ› olduklar›n› aç›klad›lar.

da taraf olacaks›n›z. Buralarda ta rafs›z ol ma lüksünüz yok"
Bak›n, TESEV araﬂt›rmas›nda
konuﬂan savc› ve hakimlerin sözleriyle ayn›.
Sistem budur. Bu da TESEV
araﬂt›rmas›nda ortaya ç›kan meselenin “kiﬂisel” de¤il, sisteme iliﬂkin
bir mesele oldu¤unu gösteriyor. Sistem onlara bu zihniyeti veriyor,
böyle davranmalar›n› istiyor. Oligarﬂi, böyle hukukçular› yetiﬂtirdi¤i
için kendi kurdu¤u sistemle övünebilir; çünkü sisteminin ihtiyac› olan
hukukçular bunlard›r. Ki asl›nda
meseleye ﬂu noktadan da bak›labilir; ony›llard›r Adalet Bakanl›klar›’na, hükümetlerin en katliamc›, iﬂkence savunucusu kiﬂilerini getirmeleri de iﬂte bu zihniyeti devam
ettirebilmek içindir.

O l t a n S u n g u r l u’dan M e h m e t
Topaç’a, M e hm e t A ¤ a r’dan ﬁevk e t K a z a n’a, Sami T ü r k’ten, Ce mil Çiçek’e kadar o koltu¤a oturanlar› bir düﬂünün; onlar›n yönetimindeki bir yarg›, baﬂka hangi zihniyette olabilirdi ki?..
Hepimizin gözleri önünde hakimler, savc›lar mafya-fuhuﬂ-uyuﬂturucu çeteleriyle, kontrgerillayla,
düzen partilerinin tamam›yla, askerle, polisle, M‹T’iyle itiyle içiçe
de¤il mi? Tüm bunlar aleniyken,
yar›n bunlar› unutarak yine hukukun ba¤›ms›zl›¤›ndan, konunun ba¤›ms›z yarg›ya intikal etti¤inden,
falanca kiﬂilerin mahkemelerde akland›¤›ndan ya da falanca kiﬂilerin
mahkemelerde mahkum edildi¤inden sözedecek olanlar aç›k olarak
sistemin adaletsizliklerine gözyumuyor olacakt›r.
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20 Hapishanede Ayn› Anda Katliam

Teslim olun ça¤r›s›na feda
at eﬂ l e ri y le v e r il en ce va p
caklar›n› tart›ﬂm›ﬂlard›.
Tutsaklar direniﬂ haz›rl›klar› yaparken, d›ﬂar›da da
demokratik güçler F Tipi
hapishanelere karﬂ› çeﬂitli
eylemler geliﬂtiriyorlard›.
Buna karﬂ›n iktidar F Tipi hapishanelerin haz›rl›¤›n› sürdürüyordu.
Nihayetinde, 20 Ekim 2000 tarihinde tutsaklar F Tipi hapishanelere
ve tecrite karﬂ›, süresiz açl›k greviyle direniﬂ sürecini baﬂlatt›lar. Oligarﬂinin F Tipi hapishaneleri açmaktaki ›srar› nedeniyle direniﬂ 19
Kas›m’dan itibaren ölüm orucu eylemine dönüﬂtürüldü.
DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti, bir yandan tutsaklar› görüﬂmeler yoluyla direniﬂten vazgeçirmeye çal›ﬂ›rken, di¤er yandan bir
y›ld›r haz›rland›klar› katliam›n
planlar›n› gözden geçiriyorlard›.
Ve tarihler 19 Aral›k’a do¤ru gelirken, önce direniﬂe iliﬂkin haberlerin bas›nda yeralmas›n› yasaklayan
mahkeme karar› ç›kar›ld›. Burjuva
bas›n h›zla oligarﬂinin katliam politikalar› çerçevesinde ﬂekillendirildi.
Sonra direniﬂin taleplerine iliﬂkin, arac› heyetlerle sürdürülen görüﬂmeler devlet taraf›ndan kesildi.
Art›k iki iradenin fiziki çat›ﬂmas›n›n günü yaklaﬂ›yordu.

Nas›l Katlettiler?
“Ölüyor insanlar›m›z çarp› ﬂarak
Ne kadar çok
Halbuki nas›l da ha k etmiﬂlerdi
yaﬂ ama y›”
Ölüyordu insanlar›m›z, fakat çaresizlik, umutsuzluk yoktu, katliamc›lar nas›l h›nçla yaﬂam› yok etmeye
çal›ﬂ›yorlarsa, daha büyük bir h›nçla
yaﬂam› savunuyordu devrimciler.
Usta ﬂairimiz Naz›m Hikmet’in
dedi¤i gibi; kuﬂku yoktu, var›lacak
yere kan içinde var›lacakt› ve zafer
art›k hiç bir ﬂeyi affetmeyecek kadar t›rnakla sökülüp kopar›lacakt›.
Bu, o anda tutsaklar›n tarihe kabul
ettirmeye çal›ﬂt›klar› bir yasa de¤ildi, tarihin geçmiﬂten günümüze
ulaﬂt›rd›¤› yasas›yd›. Yolu yoktu,
var›lacak yere varman›n bedeli ödenecekti ve tutsaklar bu bedeli ödemeye çoktan haz›rlard›.
Evet, tarihler 19 Aral›k 2000’i
gösterdi¤inde Türkiye hapishanelerinin 20’sinde ayn› anda bir katliam
baﬂlat›l›yordu.
Çat›ﬂman›n iki taraf› vard›: Bir
tarafta emperyalistler ve iﬂbirlikçisi
Türkiye oligarﬂisi, di¤er tarafta halk›n temsilcileri devrimciler. Katillerin amac› devrimcileri katlederek, F
Tipi hapishanelere atarak ve nihayetinde teslim alarak halk›n devrim
düﬂlerini bo¤makt›.
Hava çoktand›r pusluydu, yaklaﬂan günler katliam›n da yaklaﬂt›¤›n›
gösteren ipuçlar›yla doluydu. Aylarca önceden beri bu an›n haz›rl›klar›
vard›. Oligarﬂik düzen, F Tipi hapishaneleri gündeme getirmiﬂ ve tutsaklar buna karﬂ› aylarca ne yapa-
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Zafer Daha Çok Katledenin
De¤il, Teslimiyeti Reddederek
Direnenlerin Olacakt›
Bu çat›ﬂma eﬂitsiz koﬂullarda yap›lacakt›. Oligarﬂinin binlerce kiﬂilik her türlü silahla donat›lm›ﬂ ordusu, hapishanelerde dört duvar aras›nda tutsak edilmiﬂ, fiziki bir çat›ﬂmada kendini savunma koﬂullar› ortadan kald›r›lm›ﬂ tutsaklara karﬂ› savaﬂacakt›.

Fakat, bu savaﬂ›n kazanan›n› belirleyecek olan, fiziki çat›ﬂmada kimin üstün gelece¤i de¤ildi. Ki,
mevcut koﬂullarda zaten tutsaklar›n
fiziki çat›ﬂmada üstün gelmesinin
koﬂullar› yoktu. Fakat, çat›ﬂman›n
kazanan›n›, kaybedenini belirleyecek olan, fiziki üstünlük olmayacakt›. Her ﬂeyden önce bu bir cephe
savaﬂ› de¤il, i r a d e savaﬂ›yd›. Oligarﬂinin binlerce kiﬂilik silahl› gücü
tutsaklara katliam amac›yla sald›r›rken, kuﬂkusuz amac› sadece katletmek de¤ildi. “Teslim ol”un sözleri,
oligarﬂinin hapishaneler katliamlar›n›n amac›n› yans›tan en karakteristik iki kelime idi.
Zaten hapishanede, fiziki anlamda oligarﬂinin denetiminde olan tutsaklara yap›lan bu ça¤r› komik gibi
görünebilir, fakat bu ça¤r›da komik
olman›n ötesinde çat›ﬂman›n özü
özetlenmektedir.
Ya oligarﬂinin iradesi kazanacak,
tutsaklar›n iradeleri teslim al›nacakt›r, ya da tüm katliamlar›na ra¤men
tutsaklar› teslim alamayan oligarﬂinin ordusu yenilgiyi yaﬂayacakt›r.
Bunun bilincinde olarak sald›r›yordu binlerce askerden oluﬂan oligarﬂinin ordusu 20 hapishaneye birden, bunun bilincinde olarak direniyordu tutsaklar 20 hapishanede birden... Bayrampaﬂa, Ümraniye, Çanakkale, Çank›r›, Bart›n, Malatya,
Ceyhan, Buca, Ulucanlar, Uﬂak,
Kürkçüler, Bursa, Ayd›n, Ni¤de,
Gebze...
Gecenin bir vakti, günlerden 19
Aral›k’t›... Dumanlar yükseliyordu
hapishanelerin üzerinden... Türkiye
bu görüntülere uyan›yordu 19 Aral›k sabah›...
19 Aral›k’› 20 ve 21 Aral›k izledi,
22 Aral›k tarihine kadar sürdü dört
duvar aras›ndaki tutsaklar›n direniﬂi.
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Katliamc›lar sevinç ç›¤l›klar›
at›yorlard›, fakat sevinebildikleri
sadece katliamd›. Yüzlerce tutsa¤›
hedef ald›klar› katliam sald›r›lar›nda onlar› sevindirecek baﬂka bir ﬂey
yoktu. Baﬂaramam›ﬂlard›, ne katliamla ne de sonras›nda iﬂkencelerle
tek bir tutsa¤› teslim almay› baﬂaramam›ﬂlard›.
Çünkü, ölüm orucu direniﬂçisi,
19 Aral›k ﬂehidi Ali Ateﬂ Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde yoldaﬂlar›na
sesleniyordu; “Yoldaﬂlar öyle günler gelecek ki, art›k ölmeyece¤iz.
Ö y l e g ün l e r ge l e c e k ki , A n a d o l u ' d a
d e v r i m a t e ﬂ i a l e v a l e v ya n a c a k. Ö y le gü n le r g e le c e k ki , A n a d o l u t o p raklar› özgür olacak. Be lki o gün leri göremeyece¤iz. Ama görecekle rim iz ol acak .”
Evet, o büyük günleri yaratmak
içindi her ﬂey ve Ali Ateﬂ 19 Aral›k
günü, kurﬂunlarla ﬂehit edilirken,
Bayrampaﬂa’dan yükselen dumanlar, sanki hapishaneden de¤il, Anadolu’da yanan devrim ateﬂinden
yükseliyordu.
O Büyük Direniﬂ gününü, Ölüm
Orucu ﬁehidimiz Hamide Öztürk
ﬂöyle anlat›yordu: “Çat›dan kame r aya çek iy o rlar d ›. 1 9 A r a l › k g ü n ü
sabah saat 05.00’te Sa¤malc›lar
duvarlar›n› de lmeye çal ›ﬂ›rlarken
h ep imiz in k a lkt› ¤›n› g örü nc e a te ﬂ
etmeye baﬂlad›lar. Arkas›ndan yo¤un bombard›mana tuttular. Sis,
s e s bo mba s ›, s inir ga z ›, bib e r ga z ›
att›lar. Biz onlara sürekli sloganlar›m›zla ve z›lg›tlar›m›zla cevap veriyorduk. Onlar bize sürekli ‘Tes-

Say›: 134

l i m ol u n yo ksa h ep in i zi ö ld ür e ce ¤iz’ dediler.”
Fakat, Feda savaﬂç›s› F›rat Tavuk’un sesi halen ko¤uﬂlar›n duvarlar›nda direniﬂ band›n› kuﬂand›¤›nda yapt›¤› konuﬂmadaki s›cakl›¤›yla
yank›lan›yordu: “Ödedi¤imiz be deller bu ndan son ra da ö deyece¤i miz bedellerin teminat›d›r. Hiç tesl im o l m ad › k y in e o lm a y ac a¤ › z .”
Katliamda Sa¤malc›lar Hapishanesi’nde Jandarma Tabur Komutanl›¤› yapan Binbaﬂ› Zeki Bingöl,
katliamdan y›llar sonra yazd›¤› kitapta anlat›yordu nas›l katlettiklerini: “ Operasyonda ne oldu¤unu bil medi ¤i miz bombala r kul lan›ld›.. .
Bombalar kara kuvvetleri komu tanl›¤ ›ndan gelmiﬂti... Ko¤uﬂlara
at›lan gaz bombalar› öldürücü dü z e y i n ç o k üz e r i n d e i di . . . ”
Zeki Bingöl gibi emperyalizmin
paral› katillerinin, kim için katlettik,
ne için katlettik sorular›n› sorma cüretleri olmaz, onlar ço¤unlukla ne
için katlettiklerini bilmezler de.
Amerikan mekteplerinde halka düﬂmanlaﬂt›ran kontrgerilla e¤itimiyle
yetiﬂtirilirler.
Fakat, Yazgülü biliyordu neden
bombalara meydan okuyarak ﬂehit
düﬂtü¤ünü. 1. Ekip Ölüm Orucu Direniﬂçisi Yazgülü Güder Öztürk,
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde 19
Aral›k günü yak›larak katledilen 6
kad›n tutsaktan biriydi. 6 kad›n tutsak birlikte direniﬂin alevi olmuﬂlard›. Yazgülü direniﬂ band›n› aln›na
geçirdi¤inde bir konuﬂma yapm›ﬂt›
ve konuﬂman›n dinleyicileri içinde
birlikte yanarak ﬂehit düﬂtü¤ü Ölüm
Orucu 3. Ekip Direniﬂçisi Özlem
Ercan, ﬁefinur Tezgel, Nilüfer Alcan, Gülser Tuzcu, Seyhan Do¤an
da vard›. Yazgülü hepsi ad›na konuﬂuyordu adeta, hepsinin duygular›
ayn›yd›: “Ve bizler kararl›l›¤›m› z› n, ir ad em izin , h alk a ba ¤l ›l› ¤› m› z› n, i na nç lar ›m› z›n e n net cevab›n›
be de nl e r i mi z i öl üme y at › r a r a k ve r iyo ru z . . . H a lk ›m ›z › n g öz ü ü z e ri miz de bu onur namus kavgas› n›
kazan›n diyor... Bir kad›n ölüm
orucu savaﬂç›s› olarak düzenin ka d›nlara reva gördü¤ü güçsüz, kor -

ka k, e di l gen ki ml i ¤i bi r kez d aha
paramp arça ed ece¤ iz. Kad›nlar›n
o nuru ol a c a ¤› z ve onl a ra y ol g ös te re c e ¤ iz . ”
Emperyalizmin düﬂünme yetene¤ini yok etti¤i katliamc› robotu
Zeki Bingöl’ün “ne oldu¤unu bil medi¤i”, fakat katliamc›n›n eline o
bombalar› tutuﬂturanlar›n ne oldu¤unu çok iyi bildikleri bombalarla
yak›larak katledilmiﬂlerdi.
Katliam an›n› ﬂöyle anlat›yordu
Uﬂak Hapishanesi’nde halen tutsak
olan Filiz Gencer; “Bir ara de¤iﬂik
bir bomba at›ld›. San›yorum mavi
renkliydi. Uzun bir bomba. Bunun
etkisini engellemek mümkün de¤ildi. Solunum duruyor, kas›l›yorsun.
Sonra bütün iç organlar›m›z patl›yormuﬂ gibi bir ac› veriyor. Bu bomba hepimizi bay›ltt›. Sonra tekrar
kalkt›k... Mazgallardan da alev f›ﬂk›rt›yorlard›... Tekrar bomba sa¤ana¤› baﬂlad›. Yine ﬂok eden gaz
bombas›ndan at›ld›. Bu kez insan
ç›ld›r›yormuﬂ gibi oluyor. Ben yere
düﬂtüm. Kafam› yana çevirdi¤imde
bir arkadaﬂ›n saçlar›n› yolarak ba¤›rd›¤›n› gördüm. "Halk›m›z için
ölüyoruz" diye hayk›rd›k. Yine sar›
duman yayan gaz bombas› ve yang›n bombalar› at›lmaya baﬂlad›. Arka ranzalar yan›yordu... Mazgallardan da alev f›ﬂk›rt›yorlard›... Sonra
yukar›dan tekrar sesler gelmeye
baﬂlad›. “Yan›yorlar, yan›yorlar"
diye ba¤›r›yorlard›... Birçok arkadaﬂ›m›z çeﬂitli yerlerinden yand›lar.
Havaland›rmaya ç›kt›k... Yukar›dan
hala bizi izliyorlar ve " te s li m o lu n "
diyorlard›. Bunun üzerine slogan
att›k "Devrim ﬂehitleri ölümsüzd ü r " diye ve halay çektik.”
6 kad›n tutsak yak›larak katledildi, onlarcas› yanarak yaraland›. Ayn› anda Bayrampaﬂa erkekler ko¤uﬂlar›nda da, di¤er hapishanelerde
de katliam ve direniﬂ sürüyordu. Erkek tutsaklar›n bulundu¤u ko¤uﬂlar
da uzun namlulu silahlarla taran›yordu ve katliam›n durdurulmas›n›
isteyen F›rat Tavuk tarihi konuﬂmas›n› yap›yordu: “ B e n D H K P - C
Ölüm Orucu 1. Ekip savaﬂç›s› F› rat Tavuk. E¤er operasyonu durdurmazsa n› z kendimi yakac a¤› m.”
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Kendini yakarak sloganlar hayk›rarak ﬂehit düﬂüyordu F›rat. Operasyon durmuyor katiller katliamlar›n› sürdürüyordu. Aﬂur Korkmaz
at›l›yordu öne, “ülkemizi, vatan› m›z› sevmek katledilmeyi mi gerektirir? E¤er bunu onayl›yorsan›z,
operasyonu durdur mazsan›z ken dimi yakaca¤›m.” Kuﬂkusuz bunun
için katletmeye gelmiﬂlerdi emperyalizmin uﬂaklar›, Aﬂur’un operasyonu durdurun ça¤r›s›na da ateﬂle
karﬂ›l›k verildi. Bunun üzerine Aﬂur
bedenini tutuﬂturdu. Havaland›rmada bir iki sefer döndü¤ünde son sözleri; “Yaﬂas›n Tam Ba¤›ms›z Türki ye, Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” oldu.
Bayrampaﬂa’da 12 tutsak katledildi o gün. Yazgülü Güder Öztürk,
Özlem Ercan, ﬁefinur Tezgel, Nilüfer Alcan, Gülser Tuzcu, Seyhan
Do¤an, F›rat Tavuk, Aﬂur Korkmaz,
Ali Ateﬂ, Mustafa Y›lmaz, Cengiz
Çal›koparan ve Murat Ördekçi.
Bayrampaﬂa’da yükselen alevlere
Bursa Hapishanesi’nden yükselen
alevler eﬂlik ediyordu. Evet Anadolu’nun tüm zindanlar› alev alevdi.
Katledenler yak›yordu, tutsaklar katliam›n durdurulmas› için kendilerini
feda ediyordu. Bursa’da gerçekleﬂtirilen katliam› yaﬂayanlardan Abidin
ﬁimﬂek anlat›yor; “Yataktan bomba
seslerine kalkt›m... ‹çeriye ...sürekli
bomba s›k›l›yordu... Bombalar, a¤z›m›zdan sürekli su gelmesi, tüm
vücudumuzda garip bir titreme,
y an m a o l m as › , g ö z l e r i a ç a m a m a ,
sü r ek li ö ksü r ere k a¤ z›m ›z da n v e
b u r n u m u z d a n s › v › l ar › n g e l m e s i g i b i
etkiler yarat›yordu...”
Yine katliam sald›r›s› yine direniﬂçilerin teslim olmay› reddeden
sesleri yükseliyor. Bu sefer öne ç›kan direniﬂçiler Murat Özdemir ve
Ali ‹hsan Özkan oldu. “Komutan
gel di ¤i nde Mur at A bi c a m› n ön ün e
g eç e r e k “ B i zl e r i t e sl i m a l a ma y a c a ks › n › z . . . ” d e y i p, ö l ü m l e r i m i i s t e d ik ler in i kast ed er ek “sey re di n ﬂe r e f s iz le r” d iy e ke n di n i a te ﬂ e v e r d i. ”
‹ki direniﬂçi; Murat ve Ali ‹hsan
kendini yakarak feda ediyordu, yoldaﬂlar›n›n yaﬂamas› için, ideallerinin, halklar›n›n kurtuluﬂ umudunun
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yaﬂamas› için.
Ve yer Ceyhan’d›... Katliam›
ve direniﬂi ölüm orucu direniﬂçisi
iken tahliye olup direniﬂini d›ﬂar›da da sürdürerek ﬂehit düﬂen U¤ur
Türkmen anlat›yor: “ Nefes ala m a z d u r u ma g e l m iﬂ t ik . H e pi m iz
mümkün oldu¤u kadar yere yat m›ﬂt›k... Askerler barikat› y›kmay a ç a l › ﬂ › y o r l a r m › ﬂ . A ma y› k a ma m›ﬂlar. Bulduklar› boﬂluktan sür ekli g az bo mbas› at›y or larm›ﬂ...
aﬂa¤›daki bütün kap›lara barikat
kurup herkes yatakhaneye ç›kt›.
Son barikat› yatakhane kap›s›na
kurduk. Ra nz a dolap, yatak ne var s a k ap› ya y› ¤d› k. H e p be r abe r sl o g a n a t › y o r d u k : “Ya ﬂ a s › n Ö l ü m
Orucu Direniﬂimiz”, “Devrimci
Tutsaklar Teslim Al›namaz”
Hayat kurtarmak için hapishanelere operasyon yapt›¤›n› söyleyenler katletmeyi sürdürüyorlard›. Ceyhan’da bedenini katliam›n önüne
geçmek için tutuﬂturan Halil Önder
olmuﬂtu. Tarihin tan›kl›¤›d›r, ölüme
neﬂeyle gidenler vard› katledilenler
içinde. Bunlardand› Halil. Neﬂeliydi, neﬂesi dayat›lan teslimiyet karﬂ›s›nda direniyor olmaktand›. Halil
tutuﬂturdu¤unda bedenini tutsaklar
onun ölüm orucuna baﬂlarken yapt›¤› konuﬂmay› düﬂünüyorlard›:
“ Ölüm orucu içe risinde ise hep ne ﬂ e l i b i r ﬂ e k il d e ﬂ e h it o l m a y › i s te d i m .
K o ¤ u ﬂta y a ta kl ar › m ›z ›n i l k h az ›r land›¤› günlerden baﬂlayarak bir
süre sessizlik oldu yukar›da. Yok
yok dedim. Böyle olmaz. Neﬂeli,
ﬂ en , g ü le r ek ö lü m e g i tm e li y iz .”
U¤ur Türkmen anlatmay› sürdürüyor; “Operasyonu durdurmalar› n› söylüyorduk. ... Tam bu anda...
bir yoldaﬂ›m›z kendini yakt›. “Operasyonu durdurun yoksa hepimiz
kendimizi yakaca ¤› z” denildi ¤ini
duydum. Arkam› dönüp bakt›¤›md a , b i r a r k a d a ﬂ› m › z › n d i z l e r i n i n ü s tüne çökmüﬂ bir ﬂekilde yand›¤›n›
gördüm. Vüc udu t a m a m e n ya n› yordu. ‹lk baﬂta tan›yamad›m. Ya n›mdaki a r k a d a ﬂ “ H a l i l ! H a l i l
kendini yakt›” dedi.”
Fakat, neﬂeyle ölüme giden tutsaklar› katletmek için gönderilenle-

rin yüce bir davas› yoktu. Onlar de¤il ölüme, herhangi bir zorlu¤a dayanma gücünden yoksun, elinde silah, savunmas›z insanlar› katletmeye göre ﬂekillendirilmiﬂ, insanl›klar›n› yitirmiﬂ aciz kiﬂilerdi. ‹ﬂte bunlardan birisi katliamda görevli bir
Te¤men, Ceyhan’da çat›ﬂma s›ras›nda tutsaklar›n bulundu¤u ko¤uﬂtan kaçamam›ﬂ ve içeride kalm›ﬂt›.
U¤ur Türkmen anlatmay› sürdürüyor; “Te¤meni, operasyonu yöneten komutanlar›yla konuﬂmas›
için pencere kenar›na getirdik.
“ Komutan› m be ni düﬂ ünmeyi n, gi rin içeri, ne olursa girin, öldürün
bunlar›” diye ba¤›rma ya baﬂlad›.
H i ç kar › ﬂm a d› k. Söyl e yec e kle r in i
s öy le di . O a nda bi r ka ç ga z bom b a s› patlad›. Te¤men biraz durduktan
s onra yine konuﬂma k için penc ere
kenar›na geçti. B u sefer “Komuta n›m ne olursunuz gaz bombas› at may›n, ne olursun uz atmay›n , da yanam›yorum” diye yalvarmaya
baﬂlad›. Sonra onu ve di ¤er askeri
bir yere oturttu k. Operas yonun so n u n a k a d a r o r a d a d u r d u l a r.”
Evet, bu tutsaklar›n adaletiydi.
Onlar katliama gelenleri bile rehin
ald›klar›nda öldürmeyen bir adalete
sahiptiler. 19 Aral›k’ta ülkenin hapishanelerinde bir yanda elindeki
tutsaklar› yakarak, kurﬂunlayarak,
binlerce askerlik orduyu seferber
ederek katledenlerin ahlak› vard›.
Di¤er yanda halk› için direnenlerin,
düﬂüncelerini, devrim düﬂlerini yaﬂatmak için ölenlerin ahlak›, adalet
anlay›ﬂ› vard›. 19 Aral›k’ta katledilen tutsaklard› fakat gerçekte yaﬂayacak olan onlar›n gelece¤i yaratacak olan bu düﬂünceleri, ahlaklar›,
adalet anlay›ﬂlar› olacakt›.
-sürecek-

9 Aral›k 2007

Kaza de¤il, cana de¤er
vermeyen sistemin katliam›!
Tarih: Ocak 2003
Yer: Diyarbak›r
Olay: Uçak Kazas›
Ölü Say›s›: 74
Çünkü; Diyarbak›r Havaalan›’nda ILS sistemi yoktu
Ekmek ve Adalet Dergisi’nin
44. say›s›nda sormuﬂ ve cevaplam›ﬂt›k; “ 1 8 H a v a a l a n › a y n › f a c i a y› bekliyor diye baﬂl›k yapt› gazeteler. Gereken yap›lacak m› sizce?
Do¤ru cevap için, 17 A¤ustos depremi ve sonras›n› hat›rlay›n.”
Biliyorduk ki, bu düzenin halk
için yapaca¤› bir ﬂey yoktur. Ve;

Tarih: 30 Kas›m 2007
Yer: Isparta
Olay: Uçak Kazas›
Ölü Say›s›: 57
Çünkü; Isparta Havaalan›’nda ILS sistemi yok
A¤l›yor insanlar, yak›nlar›n›
uça¤›n iniﬂ s›ras›nda da¤a çarpmas›
sonucu kaybetmiﬂler. Ölüyor insanlar›m›z ve a¤l›yor yak›nlar›. Uçak
düﬂüyor ölüyorlar, polis kurﬂunluyor ölüyorlar, iﬂ kazas› deniyor ölüyorlar, trafik kazas› deniyor ölüyorlar, hastalan›yor tedavi edilmiyor
ölüyorlar. ‹nsanlar›m›z› yaﬂatmaya

kaynak yok bu düzende. Neye kaynak var peki? Soyguncuya, talanc›ya, öldürmeye kaynak var ama yaﬂatmaya kaynak yok.
Peki bu durumda Isparta’da yaﬂanan›n ad› nedir? Kaza denilebilir
mi? Hay›r bunun ad› kaza de¤il,
halk›n can güvenli¤ine yat›r›m yapmayan çürümüﬂ kapitalizmin katliam›d›r. Ve halen faaliyette olan havaalanlar›ndan 20’sinde ‹LS k›saltmas›yla ifade edilen“Aletli ‹niﬂ Sistemi”nden yok. Yine soruyoruz, peki bu kazadan sonra havaalanlar›na
‹LS sistemi takt›racaklar m›?
Sistem bu oldukça halk›n can
güvenli¤i için herhangi bir ad›m
at›lmayaca¤›n› biliyoruz.
Uçak kazas›n›n hemen ard›ndan
Ulaﬂt›rma Bakan› “Kaza, i ns a n hatas› a¤›rl›kl› görünüyor” dedi, burjuva bas›n›n sayfalar›n› sorumlulu¤u
pilotun üzerine atmaya çal›ﬂan haberler süsledi. 2 Kas›m tarihli Hürriyet olaya iliﬂkin “5-10 dakika u¤runa m›?” diye baﬂl›k att›, ayn› gün
Sabah “5 dakika u¤runa can verdiler” diyordu. Daha uça¤›n neden
düﬂtü¤üne iliﬂkin bir belirleme yoktu, fakat onlar sistemi sorgulamaktan uzak, asparagas habercilik peﬂindeydiler. Neden bu havaalan›nda
ILS sistemi yok diye sormad›lar?
Neden yok? Neden halk›n can gü-

Engelli Olmak Suç De¤il Engel Olmak Suç
3 Aral›k Dünya Engelliler Günü’nde, engelliler birçok ilde alanlara
ç›karak haklar›n› istediler.
Türkiye Sakatlar Derne¤i’nin 3
Aral›k günü Taksim Meydan›’nda
gerçekleﬂtirdi¤i eyleme engelliler
çalg›lar›yla, düdükleriyle, sloganlar›yla ve dövizleriyle kat›larak seslerini duyurmaya çal›ﬂt›lar.
500 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde Milli
E¤itim Bakanl›¤›’n›n özel e¤itim ku-

Say›: 134

rumlar›nda e¤itim gören engellilere
ödedi¤i ödene¤i durdurmas› protesto
edilirken AKP hükümetinin ç›karmak
istedi¤i genelgeye de tepki gösterildi.
Eylem boyunca sloganlar atan engellilere aileleri de destek verdi. “Engelsiz Türkiye Dediniz Engellisiz Türkiye miydi, Engelli Olmak Suç De¤il
Engel Olmak Suç” dövizlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde Türkiye Sakatlar Derne¤i Baﬂkan› ﬁükrü Boyraz yapt›¤›

venli¤ini sa¤layacak basit bir sistem
kurulmaz? Neden ucuzdur bizim insanlar›m›z›n yaﬂam› bu kadar?
Evet bu kadar yal›nd›r yaﬂananlar. Bizim insanlar›m›z›n oligarﬂik
düzen için bir de¤eri yoktur. ‹nsanlar›m›z›n ölmesi onlar› ilgilendirmez, onlar hiç bunlar yaﬂanmam›ﬂ
gibi sefahat sürmeye devam ederler.
Ve oligarﬂinin bas›n yay›n organlar› daha katliamda ölen insanlar›m›z›n kanlar› kurumadan, daha cenazeleri kald›r›lmadan baﬂlarlar komplo
teorileri üretmeye. Oysa burjuva bas›n›n birazc›k ahlak› olsa, birazc›k o
çok sözünü ettikleri do¤ru habercilik
ilkesine uysalar, bu kadar rahatl›kla
ölmeyecek insanlar›m›z.
HAVA-‹ﬁ Sendikas› da 4 Aral›k’ta yapt›¤› aç›klamada sistemin
sorumlulu¤una dikkat çekerek ﬂöyle
dedi: “...bu ülkede uçak kazas› ne deniyle yarg›lanan bir havayolu
ﬂ i r k e t i Y K b a ﬂ k a n › v e y a G e n e l Mü d ü r ü ... ek si k d en et im l er n ed e ni y l e . . . b ir d e v l e t k u r u m u ye tk i li s i ni n
yarg›land›¤›n› gördünüz mü? Gör mediniz. Ama... “Önce uçuﬂ emniy et i ” d iy e g a z e te l e r e i l â n v er en b i r
sendika yarg›lanabilir.”
Evet, insanlar›m›z›n ölmesinin
sorumlusu, suçlular› yarg›lamayan,
cezaland›rmayan, katliamlar›n üstünü kaza diyerek örten sistemdir.
aç›klamada yok say›ld›klar›n› söyleyerek “Bundan sonraki
3 Aral›klar’da dertlerimizle de¤il, herkesle paylaﬂabildi¤imiz ortak sevinçlerimizle, baﬂar›lar›m›zla k›vançlar›m›zla ﬂenliklerde
buluﬂmak istiyoruz” diye konuﬂtu.
Aç›klamada Taksim An›t›’na da
çelenk b›rak›ld›.

HABER
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ÜMRAN‹YE HÖC T EMS‹LC‹L‹⁄‹ A ÇIKLAMASI:

Bir Anlay›ﬂ, Bir Seçim Ve
Devrimci Saflarda Yaﬂanan Erozyon!
Pir Sultan A bdal K ültür Derne¤i Ümraniye ﬁubesi
7. O la¤an K ongresi Öncesi Ve S onras›nda Yaﬂananlar
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
Ümraniye ﬁubesi 7. Ola¤an Kongresi, 18 Kas›m 2007 günü yap›ld›. Ancak, seçimler öncesi ve sonras› DHP’nin öznesi oldu¤u- yaﬂanan sorunlar Pir Sultan Abdal kültürü ve
gelene¤i ile örtüﬂmüyordu.

PSAKD Ümraniye ﬁubesi
Se ç i m l e r i n d e N e O l d u ?
Devrimci-demokratik kurumlar
aras›nda seçimler ile ilgili görüﬂmeler yaklaﬂ›k 3 ay öncesinde baﬂlad›.
Demokratik Haklar Platformu
(DHP), kendileriyle yap›lan görüﬂmelerde, "ESP haricinde tüm demokratik kurumlarla ortak liste üzerinde
çal›ﬂmay› düﬂündüklerini" söylemiﬂ,
ancak seçimlere daha uzun süre oldu¤unu belirtmiﬂ ve görüﬂmelerin
önünü kesmiﬂtir.
Seçimlerden yaklaﬂ›k bir ay önce
DHP ile yeniden görüﬂüldü. Bu kez
de; herhangi bir programlar›n›n olmad›¤›n›, birkaç gün içinde yapacaklar› toplant›da konuﬂacaklar›n›, ondan sonra da kurumlarla görüﬂeceklerini söylemiﬂlerdi. Bahsedilen toplant› gününden sonra yeniden soruldu¤unda ise, kendilerinin yaklaﬂ›k 6
ayd›r süren bir çal›ﬂmalar› oldu¤unu,
herhangi bir yap›yla birlikte hareket
etmeyi düﬂünmediklerini, ortak liste
ç›karmayacaklar›n› söylediler. Kendilerine neden bugüne kadar oyalad›klar›, neden beklettikleri sorulmas›na ra¤men bir cevap al›nmam›ﬂ, seçimler için ayr› bir liste çal›ﬂmas›
olaca¤› belirtilmiﬂti.
Bunun üzerine P a r t i z a n ve Haklar Ve Özgürlükler Cephesi (HÖC),
ortak bir liste haz›rlay›p seçim çal›ﬂmalar›na baﬂlad›lar.
DHP’nin neden böyle oyalamaya çal›ﬂt›¤› seçim sürecinde ortaya ç›km›ﬂt›r. DHP’nin her ﬂeyini bu seçimlere
endeksli düﬂünerek, seçimleri kazan-
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mak için her ﬂeyi mubah gördü¤ü
aﬂikard›r. Pir Sultan kültürünü yaﬂatmak iddias› ile yola ç›kanlar›n, b u rj u v a s i y a s e t k ü l t ü r ü n ü devrimci
saflara taﬂ›malar› üzerinden atlanamayacak kadar önemlidir. Bu nedenle PSAKD Ümraniye ﬁubesi 7. Ola¤an Kongresi’nin öncesi ve sonras›yla yaﬂanan geliﬂmeleri aktarmak istiyoruz.

D H P Ne Ya p t › ?
Üye kay›tlar› engellendi.
Seçimlerden aylarca önce üye
baﬂvurular› için gidenler "baﬂvuru
formu yok, yönetimden kimse yok, yönetim odas› kapal›" gibi gerekçelerle
geri çevrilmiﬂtir. Bunun üzerine Kad›köy ﬁubesi’nden form al›narak ço¤alt›lm›ﬂ ancak bu sefer de "bu ka¤›t
ince, olmaz” gibi ciddiyetsiz cevaplar
verebilmiﬂlerdir. Oysa üye formu yok
dedikleri zamanda kendi çevrelerindeki insanlar ellerinde kay›t formu ile
dolaﬂmaktayd›lar.
Yine formlar›n› teslim edenlerin
aidatlar› al›nmam›ﬂ, makbuz kesilmemiﬂtir. Bunun gerekçesi olarak
"merkez üyelikleri onaylas›n, ondan
sonra aidatlar› al›r›z" denmiﬂtir. Ancak ﬂunu herkes bilir ki, aidat›n› ödememiﬂ üyelik baﬂvurular› merkez taraf›ndan onaylanmaz. DHP’li eski
yönetim bunu bilerek aidat almam›ﬂ,
dolay›s›yla makbuz da kesmemiﬂtir.
PSAKD tüzü¤üne göre yönetimin
gelen üyelik baﬂvurular›n› bir ay bekletme tasarrufu vard›r. Ancak istedi¤i
üyeleri bekletme, istedi¤ini ise hemen gönderme gibi bir lüksü ve keyfiyeti yoktur. Bu aç›kça üye kay›tlar›n› engellemektir. Kendisine muhalif
gördü¤ü üyelerin kay›tlar›n› bu ﬂekilde engellemeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Seçimler sonras› DHP ile yap›lan
görüﬂmelerde bu olumsuzluklar›n
nedeni soruldu¤unda; "yönetimin

böyle bir hakk› var, tüzü¤e ayk›r› bir
durum yoktur" diyerek yapt›klar›n›
savunmuﬂlard›r. Soruyoruz DHP’ye;
d evr im ci d e¤ erl er, ilkeler ve iliﬂki l er üzerinde tepinmek hangi tüz ü k t e y a z m a k t a d › r ? Kim, neye göre hareket ediyor? Kimi yerde "tüzük
böyle onun d›ﬂ›na ç›kamay›z" derken, kimi yerde de "arkadaﬂ›m›z eksik davranm›ﬂ" gibi cevaplar verilebilmiﬂtir. Türkçesi, nas›l iﬂime gelirse öyle davran›r›m demektedir DHP.

Üyelerin H a b e r i n i n
O lmad›¤› Bi r Seçim Ta r i h i
Ve “ H a z › rol Cetveli ” nin
G österilmemesi
11 Kas›m sonras› cemevinde “ 11
Kas›m’da ço¤unluk sa¤lanamad›¤›ndan kongre 18 Kas›m’da yap›lacakt›r” , diye bir duyuru vard›r. 11 Kas›m günü yap›lacak seçimlerden ise
hiç kimsenin haberi yoktur. Üyelerin
haberi olmad›¤› bir seçim vard›r ortada. Ve haberi olmad›¤› seçimlere
gitmedi¤inden, ço¤unluk sa¤lanamam›ﬂ, ikinci seçim tarihi belirlenmiﬂtir. DHP’ye neden böyle yapt›klar›
soruldu¤unda; "Bizim tek tek üyeleri
aray›p duyurma gibi bir zorunlulu¤umuz yoktur" demiﬂlerdir. Bir derne¤in kongresi yap›lacaksa bunu
üyelerine hangi biçimde olursa olsun
duyurmak, haber vermek zorundad›r.
Üyeler bilmedikleri bir kongrede do¤ald›r ki, oy kullanamazlar. DHP tam
da bunun için, yani kendi listesine oy
vermeyece¤ini düﬂündü¤ü üyelere
oy kullanamamalar› için bilgi vermemiﬂtir.
PSAKD ilk seçim tarihini 11 Kas›m olarak belirlemiﬂ, ço¤unluk sa¤lanamad›¤›ndan18 Kas›m’da seçim
karar› al›nm›ﬂt›r. PSAKD seçim karar›yla birlikte merkeze haz›rol cetvelini de gönderir. PSAKD’nin seçim karar›n› ö¤rendikten sonra derne¤e gidilip haz›rol cetveli istenmiﬂ,
ancak buna karﬂ› "merkezden daha
gelmedi" denilerek haz›rol cetveli
gösterilmemiﬂtir. Normal olarak her
kongreden 15 gün önce haz›rol cetveli as›l›r. Bu sefer as›lmamas›, önce
"asmak zorunda de¤iliz, tüzükte böyle bir ﬂey yok" diye aç›klanmaya ça-
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l›ﬂ›lm›ﬂ, ›srarlar›m›z üzerine de
"merkez onaylamad›¤› için asmak istemedik, üyelikleri düﬂen olursa yanl›ﬂ bilgilendirmeyelim" aç›klamas›na
s›¤›nm›ﬂlard›r. Bu da elbette kabul
edilebilir bir cevap de¤ildir. Merkezin onaylamamas› gibi bir durum söz
konusu ise, bu aç›klan›r, bilgilendirilir. Haz›rol cetvelinin gösterilmemesi bilinçlidir. DHP’nin karﬂ› liste haz›rl›klar› ve çal›ﬂmalar›n› engelleme
yöntemlerinden birisidir bu.

18 Kas›m: Pir Sultan
Abdal K ü l t ü r ü n e
Ya k › ﬂ m a y a n Bi r G ü n
18 Kas›m gününe gelindi¤inde
ise üye olanlar sabahtan itibaren cemevi bahçesinde toplanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Birkaç gün öncesinden “ tüm
aidat borçlar› al›nacak, vermeyen oy
kullanamayacak” gibi söylentiler dolaﬂmakla birlikte, kimse böyle bir
ﬂey olmas›n› beklememektedir. Çünkü bir önceki seçimlerde de tüzükteki ilgili madde üzerinde konuﬂulmuﬂ
ve bir mutab›kl›k sa¤lanm›ﬂt›r. O seçimde, o y›l›n aidatlar›n› ödeyen her
üye oy kullanm›ﬂt›. Bu sefer de böyle olmas› bekleniyordu. Ancak olmad›! Oy kullanmak için gidenlerden
üye olmalar›ndan itibaren ki t ü m a id a t b o r ç l a r › istenmiﬂti. Bu neredeyse kimi ailelerin 300-400 milyon
ödemesi demekti. Bunu da karﬂ›layacak aile hemen hemen hiç yoktur.
K›sacas› aidatlar gerekçe gösterilerek sand›k baﬂ›na giden üyelerin oy
kullanmas› engellenmeye çal›ﬂ›ld›.
Nitekim bunda da baﬂar›l› olamay›nca art›k iﬂi ifrata vard›rm›ﬂlar, niha-

CEMEV‹N‹ CAM‹ YAPTILAR
AKP iktidar›, bir yandan alevilere yönelik reformlar yapaca¤› propagandas›n› yaparken, di¤er yandan
asimilasyonu sürdürüyor. Sivas merkeze ba¤l› alevi köyü olan Çatalkaya’daki cemevi, camiye dönüﬂtürülerek köye bir de imam atand›. Köyde ö¤retmen yok fakat alevi köyünde nereden ihtiyaç haline geliyorsa,
imam var.
AKP zihniyetine göre böyle! Kö-

Say›: 134

yetinde sand›k baﬂ›nda yap›lan sataﬂmalar patlama noktas›na gelmiﬂ ve
kavga ç›km›ﬂt›r.
Oylama baﬂlad›¤›nda önce sand›k
baﬂ›na gidenler oy kullanm›ﬂt›r.
Muhtar Cuma Kara da iﬂi oldu¤unu
belirterek oy kullanmak istemiﬂ,
"geç yerine, s›ran› bekle" gibi azarlarcas›na listeye göre oy kullan›laca¤› söylenmiﬂtir. Muhtar tamam demiﬂ ve beklemiﬂtir.
Listeye göre oy kullanma baﬂlad›¤›nda ise baﬂta divandakiler (eski
yönetimin insanlar›d›r) kendilerini
destekleyecek olanlar›n isimlerini
gelene kadar anons ederken, di¤er
listeyi destekleyeceklerini bildiklerinin isimlerini ise bir kere okuyup
geçmiﬂtir. Buna müdahale edenleri
ise yine divanda bulunan Mehmet
Tekeli "lan... sus…" diyerek susturmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Muhtar listedeki s›ras› geldi¤inde
ise divan baﬂkan› olan Erdal Y›ld›r›m
"muhtar olmuﬂsun ama oy kullanmay› ö¤renememiﬂsin" diyerek sataﬂm›ﬂt›r. Muhtar da terbiyesizlik yapma
diye cevap verdi¤inde yine divanda
olan ‹smail Arslan "at›n bunu d›ﬂar›"
diyerek gerginli¤in patlama noktas›na gelmesine sebep olmuﬂtur. At›n
bunu d›ﬂar› sözünü f›rsat bilenler
muhtara sald›rm›ﬂ, muhtar adeta bir
linçten zor kurtulmuﬂtur. Bu s›rada
DHP’nin listesinin baﬂkan aday› olan
kiﬂinin elinden b›çak zorla al›nm›ﬂt›r.
Ç›kan kavga sonucu gerginlik bir
türlü yat›ﬂmam›ﬂt›r. Orada bulunanlar
durumu sakinleﬂtirmeye çal›ﬂsa da
içeride bulunan DHP’lilerden "ﬂerefsizler..." diye ba¤›rarak masay› tekmeleyenler oldu¤undan ortam daha

ye tayin edilen imam da alevi halka
hakaret edercesine cemevi duvar›nda as›l› olan Hz. Ali, Hac› Bektaﬂ-›
Veli resimlerini duvardan indirdi.
Köylerindeki cemevinin cami yap›lmas›na ve okullar›nda ö¤retmen
yokken, köye imam atanarak okul
lojman›n›n imama tahsis edilmesine
tepki gösteren köylüler, durumu protesto ederek, toplad›klar› imzalar› Sivas Valili¤i’ne vererek durumun düzeltilmesini istediler.

da gerilmiﬂtir. Bunun üzerine Partizan
ve HÖC ortak oluﬂturdu¤u listeyi seçimlerden çekerek, yaﬂananlar› protesto edip seçimlerden çekilmiﬂtir.
Bunlar, PSAKD kongresinde yaﬂananlard›r; herhangi bir burjuva
partisinin kongresinde de¤il. Ancak
yaﬂananlar burjuva partilerini bile
arat›r durumdad›r.
Burada bahsettiklerimiz PSAKD
seçimleri öncesi ve seçim günü yaﬂananlar›n en bariz olanlar›d›r. Seçimler sonras›nda HÖC, Partizan ve
DHP olarak görüﬂmeler de yapt›k.
Süreci baﬂ›ndan sonuna konuﬂarak
eleﬂtirilerimizi DHP’ye anlatt›k. Ancak DHP yaﬂananlar›n a¤›rl›¤›n› taﬂ›mayan, "Tüzük böyle diyor, biz tüzü¤e uygun hareket etmek zorunday›z",
"arkadaﬂ›m›z›n hatas›d›r", "olmuﬂ
bir kere" gibi ciddiyetten yoksun cevaplar verebilmiﬂtir.
Yap›lan son görüﬂmede, seçimlere
dair mant›kl› bir aç›klama alamad›¤›m›z›, sürecin baﬂ›ndan sonuna birçok
engellemenin oldu¤unu, bunun kendilerinden kaynakland›¤›n› ve seçimi
bir bütün olarak anti-demokratik olarak de¤erlendirdi¤imizi söyleyerek,
s e ç i m i n i p t a l e d i l e re k o l a ¤ a n ü s t ü
k o n g reye gitmek gerekti¤ini düﬂündü¤ümüzü belirttik. DHP ilk toplant›larda "biz her türlü eleﬂtiriye
aç›¤›z, gerekirse bu yönetime istifa
ettirip seçimi yenileriz, bu bizim
aç›kl›¤›m›zd›r, samimiyetimizdir" demesine karﬂ›n, biz iptal edilmesi gerekti¤ini söyledi¤imizde "hay›r seçimlerde yanl›ﬂ ya da hatalar olmuﬂtur ancak anti-demokratik de¤ildir,
ola¤anüstü kongreye gidilmesine gerek yoktur" diyebilmiﬂtir.

S o n u ç o l a r a k;
18 Kas›m 2007 günü PSAKD seçiminde yaﬂananlar devrimci saflarda yaﬂanan kültürel erozyonun tipik
bir örne¤idir. DHP bu ﬂekilde seçimler kazanabilir, ancak bu tarzla ne Pir
Sultan kültürünü yaﬂatabilir, ne de
özümseyebilir. Yap›lan seçim meﬂru
de¤ildir, tekrar edilmeli, yanl›ﬂta ›srar edilmemelidir.

ÜMRAN‹YE HÖC
TEMS‹LC‹L‹⁄‹
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Temel H aklar Federasyonu

“BARINMA HAKKIMIZI
SAVUNALIM”
“Öncelikli hedefi gecekondular olan, ama
genel hedefi tüm ülkemiz ve halk›m›z olan
ve 2008’ e kadar yasalaﬂmas› beklenen
“Dönüﬂüm Alanlar› Yasa Tasar›s›” öyle bir
haz›rlanm›ﬂ ki; ya¤mac›l›kta, talanc›l›kta,
kendisinden öncekilere rahmet okutacak
kadar insafs›z, ac›mas›z ve pervas›zd›r.”
Temel Haklar Federasyonu Y›k›m Karﬂ›t› Halk Komisyonu 29 Kas›m Perﬂembe günü kendi binas›nda bir
aç›klama yaparak AKP hükümetinin Dönüﬂüm Alanlar›
Yasas›’n› yoksula y›k›m, tekellere rant alan› olarak de¤erlendirdi. Saat 13.00’te baﬂlayan bas›n toplant›s›na
Y›k›m Karﬂ›t› Halk Komisyonu ad›na Av. Oya Aslan,
Mühendis Mehmet Göçebe, Alibeyköy Y›k›m Komisyonu ad›na ﬁevket Avc›, Nursel Demirdö¤ücü ve Nevzat Özer kat›ld›.
Nevzat Özer taraf›ndan okunan aç›klamada; TOK‹
Baﬂkan› Erdo¤an Bayraktar’›n ‘Türkiye, gecekondu
problemini çözmeden kalk›nmadan bahsedemez’ ve ‹stanbul Anakent Belediye Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ’›n ‘‹stanbul yat›r›mc›lar için bir f›rsatt›r. Biz iﬂ adamlar›m›za,

Buca Te m e l H a k l a r :

ye gerekse karayollar› taraf›ndan
görmezlikten gelinmiﬂtir. Bahsedilen bölgeye trafik
lambas›n›n yap›lmas› ve bundan sonra
yaﬂanacak olan kazalar›n önüne geçebilmek için, sizleri bu sorunun etraf›nda
birleﬂmeye ça¤›r›yoruz. Çözüm birlikte
mücadelededir. Gücümüz birli¤imizdir” denilerek, 2 Aral›k günü kampanyan›n baﬂlad›¤› duyuruldu.
Kuruçeﬂme’de Dörtyol üzerinde,
yap›lan bas›n aç›klamas›nda “Enis,
Hasan, Muhammed Öldü Baﬂka Çocuklar Ölmesin!, Trafik Lambas› ‹stiyoruz- Buca Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i” pankart› aç›ld›, dövizler taﬂ›nd›.
Eylemde Buca Temel Haklar Derne¤i ad›na bas›n aç›klamas›n› okuyan
Ferit Mutlu soruna sahip ç›kt›klar›n›
ve çözülene kadar da kampanyaya devam edeceklerini belirtti.

BAﬁKA ÇOCUKLAR ÖLMES‹N!
‹zmir
Kuruçeﬂm e ’ d e
uzun süredir
aç›k
olan Dörtyol üzerinde, trafik
lambas› olmad›¤› için, sürekli kazalar yaﬂand›¤› ve
bu kazalar›n sonucunda bugüne kadar 12
kiﬂinin öldü¤ünü tespit eden Buca Temel
Haklar Derne¤i, “Çocuklar›m›z›n Sa¤l›¤› ‹çin Mahallemize Trafik Lambas› ‹stiyoruz!” kampanyas›na baﬂlad›.
Temel Haklar ad›na yap›lan aç›klamada “Kuruçeﬂme halk› olarak bugüne
kadar birçok kez bu sorunlar› dile getirdik, ancak tüm yap›lanlar, gerek beledi-
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yat›r›mc›m›za elimizden
geldi¤ince bu f›rsat› vermeye çal›ﬂ›yoruz’ sözleriyle gecekondulaﬂmay›, çarp›k kentleﬂmeyi yaratan bu
düzenin aklanmaya çal›ﬂ›ld›¤› dile getirildi.
Dönüﬂüm alanlar› yasa
tasar›s›n› ‘bu bir iﬂgal ve ilhak yasa tasar›s›d›r’ diye
nitelendiren Özer “Bu yasa tasar›s›n› haz›rlayan zihniyet, Anadolu halk›n›n her
ferdini bir böcek gibi, oradan oraya sürülmeyi hak etmiﬂ ilkel kabile toplulu¤u gibi gören, emperyalist-sömürgeci efendi zihniyetidir. Bu yasa tasar›s›, vazgeçilmez, devredilmez, ertelenemez bir insan hakk› olan bar›nma hakk›na sald›r›d›r. Bu tasar›n›n yasalaﬂmas› ve
uygulamaya sokulmas› halinde, ülkemiz topraklar› üzerinde yaﬂayan hiç kimsenin evinde, iﬂinde, köyünde, tarlas›nda rahat oturabilmesi, çal›ﬂabilmesinin hiçbir garantisi yoktur” diye konuﬂtu.
Ülkemize, kentlerimize, mahallemize, evlerimize,
bar›nma hakk›m›za, yaﬂam›m›za, gelece¤imize sahip ç›kal›m ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› aç›klama “gecekondulaﬂma
ve en genel anlamda konut sorunu, ancak ve ancak bütün toplumsal düzen temelden yeniden de¤iﬂtirildi¤i zaman, insan›n insan taraf›ndan sömürülmedi¤i, tüm ekonomik, siyasal, kültürel, bilimsel ve teknolojik geliﬂimin insanl›¤›n hizmetine sunuldu¤u bir sistemde çözülebilinir” sözleriyle sona erdi.

Yürüyüﬂ
Gecekondularda:
‘Bunlar Bizim
Çocuklar›m›z’
Yürüyüﬂ okurlar› 60 haftad›r
‹zmir’in gecekondu mahallelerinde yapt›klar› toplu dergi da¤›t›m›na 30 Kas›m günü de Bornova
Atatürk Mahallesi’nde devam ettiler. Mahalleden insanlar›n Yürüyüﬂ okurlar›n› “ﬂu eve de gidin,
onlar da al›p okusunlar, ﬂu kahveye de mutlaka u¤ray›n” diyerek
yönlendirdi¤i dergi da¤›t›m› boyunca, okurlar›m›z dergimizi götürdükleri her yerde “yeni” anayasan›n hiçbir sorunumuza çare
olamayaca¤›n›, ortak düﬂman›n
Amerika oldu¤unu anlatt›lar. Dergi sat›ﬂ› 23 derginin mahalle halk›na ulaﬂt›r›lmas› ile sona erdi.
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IMF istiyor AKP yap›yor
vahﬂi kapitalizmin sald›r›s› sürüyor

Hak Gasb›n›n Ad› ‘Reform’
ﬁimdi hak gasplar›n›n ad› tüm
dünyada r eform. Ç›kar›lan yasalarla sosyal haklar gaspediliyor, fakat
ad›na r eform deniyor. Oysa reform,
sözlük anlam›yla “Daha iyi durum a ge t i r m e k i ç i n ya p› l a n d e¤ iﬂ i k l i k , d ü z e lt m e, i y i l eﬂ t i r m e , › s l ah at ”
anlam›na geliyor.
AKP iktidar› da “Sosyal Sigorta lar v e Ge nel Sa¤ l›k Si go r tas› Ka n u n u Tasar›s›”n› kas›m ay› sonlar›nda TBMM’ye sundu. Yasa halka
“sosyal güvenlik reformu” olarak
sunuldu.
Peki, ç›kar›lacak olan bu yasayla
neyi iyileﬂtiriyor AKP iktidar›? Hiçbir ﬂeyi! Tersine, AKP, bu yasalarla
halk›n yaﬂam koﬂullar›n› daha da
a¤›rlaﬂt›r›rken, tekellerin, emperyalistlerin ceplerine akan paray› daha
da art›r›yor. Bu durumda, yasan›n
ad›n›, “halk için hak gasb›, emperyalistler ve iﬂbir likçi si pat ronlar
için reform” ﬂeklinde düzeltmek
yerinde olacakt›r.
Sözkonusu yasan›n neler içerdi¤ini çeﬂitli zamanlarda dergimizde
iﬂlemiﬂtik. Ki, bu hak gasplar› y›llard›r gündemde, kimi maddeleri
yasalaﬂt›r›ld›, kimi maddeleri ise
yasalaﬂt›r›lmay› bekliyor.
TBMM’ye sunulan yasa tasar›s›n›n içerdi¤i maddeleri k›saca gözden geçirerek nas›l bir reform oldu¤unu hat›rlayal›m. Sözkonusu yasa
mecliste onaylan›rsa -ki, karﬂ›s›nda
ciddi bir tepki göstermeme tavr› sürerse onaylanacakt›r- yaﬂam›m›z›
daha da olumsuz yönde etkileyecek
olan ﬂu de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂ olacakt›r:
* ‹ﬂçiler v e esnaf›n emekli ma aﬂlar› düﬂecek.
* Ö lüm a yl ›¤› nda n ya ra r la nmak için daha fazla prim ödemek
g e re ke c e k.
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* Sigortal›n›n ölümü halinde
yak›nlar›na ödenen ölüm yard›m›
azalacak.
* ‹ﬂ kazas›, hastal›k, do¤um gi b i h a l l e r d e ö d e n e n i ﬂ g ö re me zlik
ödene¤i düﬂürülecek.
* Kad›n esnafa do¤um yard›m›
ödenmeyecek.
* Baz› iﬂkollar›nda y›pranma
paylar› kald›r›lacak.
* B a ¤ - K u r ’lunun emeklilik
destek primi art›r›lacak.
* Malul emeklinin evlenen k›z lar›n›n ayl›¤› kesilecek.
* Borçlu çiftçiden fazla kesinti
yap›lacak.
* Dul ayl›klar› düﬂecek.
* E m e k l i l i k s ü re s i u z a y a c a k .
* Cenaze ödene¤i düﬂürülecek.
* Ya t a r a k t e d a v i o l a n d a n k a t k ›
pay› al›nacak.
* Sa¤l›k hizmetinin bedeli çal› ﬂanlara yüklenecek...
Hemen akl›m›za zaten çok mu
yüksek maaﬂ al›yoruz, zaten sa¤l›k
sorunlar›m›z› çok rahat koﬂullarda
m› çözüyoruz, zaten sosyal haklar›m›z yeterli mi ki sorusu gelebilir.
Elbette ki ne yüksek maaﬂla yaﬂ›yor
emeklilerimiz, ne de sosyal haklar›m›z yeterli. Hastahanelere gitmek
mevcut durumda bile tedaviden çok
iﬂkenceye dönüﬂmektedir.
Fakat, düzen bunu da fazla görüyor, daha fazla gasbediyor. Öyle ki,
halk yeni hak taleplerinde bulunmas› gereken durumda iken, mevcut
haklar›n› korumak için ç›rp›n›r duruma getiriliyor.
Örne¤in iﬂçi memur emeklilerinin ortalama 650 YTL maaﬂ alanlar›, yeni yasayla 500 YTL maaﬂa
mahkum ediliyorlar. Bunlar›n oldu¤u bir ülkede, Maliye Bakan› ç›k›p
meclis kürsüsünden, “benim o¤lum

milyon dolarl›k vergi ödüyor, maaﬂ›n›z oradan geliyor” diye piﬂkince konuﬂma yapabiliyor. Halka diyor ki, sizin elinizdeki bir kuru ekmek bile fazla, onu da elinizden alaca¤›z, yemeyin, içmeyin, YAﬁAMAYIN! Fakat patronlar›n karlar›n›n küçücük bir parças›n› bile vergilendirmeyen bu düzende o¤lunun
milyon dolarlarla ifade edilebilen
vergileri öderken, nas›l bir soygunun baﬂ›nda oturdu¤unu kimsenin
sorgulamayaca¤›n› düﬂünüyor.
Emperyalizmin ve iﬂbirlikçisi
AKP iktidar›n›n, iﬂbirlikçi patronlar›n soygunda herhangi bir s›n›rlar›
yoktur. Vahﬂi kapitalizmin sömürüde tan›yaca¤› s›n›r ancak halk›n çizece¤i s›n›r olacakt›r. De¤ilse herhangi bir merhamet beklemek, kendi yaﬂam›m›z› hiçe saysak bile çocuklar›m›z›n geleceklerinin karart›lmas›na izin vermek, göz yummak
anlam›na gelmektedir.

‹slamc›lar›n neden sesi
ç›km›yor?
‹slamc› kesimleri izleyenler san›rlar ki, dünyan›n tek sorunu türban sorunudur. Yok mudur, bu ülkede baﬂka bir sorun? Hangi dini kitap, “yoksullu¤u, açl›¤›, zulmü yan›baﬂ›n›zda yaﬂansa da görmeyin” diye ö¤ütlemektedir?
‹slamc› kesimlere soruyoruz: Siz
yoksullara poﬂet da¤›tmaktan baﬂka
bir ﬂey bilmez misiniz? Hani yoksuldan yanayd›n›z, hani anti-emperyalisttiniz! Neden emperyalizmin
ülkemizden istedi¤i ve AKP iktidar›n›n aksatmadan yerine getirdi¤i
hak gasb› yasalar›na halk›n ç›karlar› için karﬂ› ç›km›yorsunuz? Siz
soyguna, talana, ranta, sömürüye
karﬂ› de¤il misiniz? Neden tüm
bunlar yaﬂan›rken seyrediyorsunuz?
Bu ülkede yaﬂayan halk müslü-
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man de¤il mi? Siz nas›l islamc›s›n›z
ki, müslüman halk›n yoksullu¤una,
açl›¤›na, sa¤l›k sorunlar›na duyars›zs›n›z. Sizin için halk sadece kendi düzeniniz için kulland›¤›n›z bir
kitle deste¤i midir?
Kuﬂkusuz, bu sorunun cevab›
evettir. Ülkemizdeki dinci gericilik,
halk›m›z›n dini duygular›n›, inançlar›n› kendi ç›karlar› için kullanmakta,
sonuçta halk daha fazla yoksullaﬂ›rken onlar zenginleﬂmektedirler.

Siyasette

Dinci gericili¤in etkisi alt›nda ki halk›m›z!
AKP iktidar›, bir yandan haklar›n›z› gasbederken, elinizdeki avucunuzdakini soyarken, di¤er yandan
türban sorununu kullanarak deste¤inizi almaktad›r. Sizlerin rahat rahat
türban takman›z›n önündeki bir engel “laiklik” söylemine sar›lm›ﬂ kesimlerken, di¤er engel AKP iktidar›d›r. Onlar, sizlerin dini bask› alt›nda tutulman›zdan memnundur. Sizin türban›n›z yasak oldu¤u sürece,

onlar sizin gücünüzü arkalar›na alarak, ülkemizi emperyalistlerle kolkola talan etmektedirler. Düﬂünün,
güya, islamc› bir parti iktidardad›r,
fakat ne halk›n yoksullu¤una bir çözüm üretilmekte, ne halk›n herhangi
bir sorunu çözülmektedir. Fakat, di¤er yandan devasa boyutlarda zenginleﬂen bir “islami kesim” oluﬂmuﬂtur.
Bunun nedenlerini düﬂünün, nedenlerini sorgulay›n. Bu soygun düzenine güç vermeyin!

Yaﬂam, emperyalizmin
ve iﬂbirlikçilerinin sald›r›lar›
karﬂ›s›nda birlikte hareket
etmeyi dayatmaktad›r. Fakat, yaﬂam ayn› zamanda,
bu birliklerin sonuç almas›
için kararl›, ilkeli bir mücadele çizgisini de dayatmaktad›r.
Peki bugüne kadar neden kararl› bir mücadele çizgisi hayata geçirilememiﬂtir? Bu sorunun cevab›
verilmeden mücadeleci bir direniﬂ

le etmek yerine, emperyalist AB
ülkelerine ﬂikayet etmek, haklar›
için mücadele etmek yerine AB yasalar›n›n kabul edilmesi için mücadele etmek, sendikalar›n çizgileri
haline getirilmiﬂtir.

‹LKE
‹çlerinde Türk-‹ﬂ, D‹SK, KESK,
TBB, TTB, Diﬂ Hekimleri Birli¤i,
Eczac›lar Birli¤i, TÜRMOB,
TESK, TMMOB’un da oldu¤u 14
örgüt, geçti¤imiz günlerde bir araya gelerek sosyal güvenlikte hak
gasplar›na karﬂ› birlikte mücadele etme karar ald›.
Elbette bu say›da demokratik kitle örgütünün bir araya
gelerek hak gasplar›na karﬂ›
direnme karar› almalar› olumludur. Fakat tek baﬂ›na karar
alman›n yeterli olmad›¤› da gerçektir. Bugüne kadar çeﬂitli halk
güçlerinin, kitle örgütlerinin ka¤›t
üzerinde kalan birlikleri çok olmuﬂtur. Büyük büyük örgütlenmeler biraraya gelmiﬂ fakat pratikte, kendilerini dikkate ald›ran, sonuç al›c›
bir direniﬂ örgütleyememiﬂtir.
Sorun da buradad›r. Birlikte neler yap›lacak? Gerçekten direnilecek mi, yoksa yine yasak m› sav›lacak? Sosyal güvenlikte hak gasplar› yeni gündeme gelmedi ve bugüne kadar çeﬂitli maddeleri yasalaﬂt›r›ld›. Tüm bunlar yap›l›rken, bu
örgütlerin tavr›, yasak savma mahiyetinde oldu. Göstermelik eylemlerle s›n›rl› bir tav›r, emperyalizmin ve iﬂbirlikçi iktidarlar›n rahatl›kla emekçilerin haklar›n› gasbetmelerine imkan tan›m›ﬂt›r.

34

AKP/YOKSULLUK

Çat›ﬂmaya
Girmeden Gasplar
Önlenemez
çizgisi geliﬂtirilemez. Evet, koca
koca konfederasyonlar nas›l bu duruma gelmiﬂtir? Nas›l bir anlay›ﬂ bu
örgütleri direnemez, basit bir hak
için bile mücadele edemez hale getirmiﬂtir? Bunlar mutlaka tart›ﬂ›lmal›d›r. Tart›ﬂ›ld›¤›nda görülecektir
ki, bugün iﬂçi ve emekçilerin mücadelesinin önündeki temel engel
sendikal örgütlerin emperyalizme,
sömürüye, iﬂçi ve patron aras›ndaki iliﬂkiye, devletin rolüne bak›ﬂ aç›lar›ndaki çarp›kl›klard›r. Ancak tüm
bunlar›n yeniden ﬂekillendirilmesi,
bu örgütleri mücadeleci, emekçi
kitlelerini örgütleyebilen, harekete
geçirebilen bir konuma getirebilecektir.
Emperyalizmin sömürücü karakteri unutulmuﬂ, emekçilerin
haklar›n› savunmas› beklenir olmuﬂtur. Hak gasplar› için mücade-

Patronlar›n ad› “ i ﬂ v e re n ” olarak de¤iﬂtirilmiﬂ, burjuvaziden al›nan bu yeni isimlendirmeye uygun
olarak, patronlar›n sömürücü karakterleri unutulmuﬂ ve emekçilere
unutturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, onun yerine patronlara kendilerinin
karn›n› doyuran kesimler olarak bakmalar› istenmiﬂtir. Bunun sonucunda, patronlara
verilen zarar, iﬂçilerin emekçilerin kendilerine verdikleri zarar gibi alg›lanm›ﬂ, zarar vermemek için direniﬂ örgütlenmemiﬂ, direniﬂ örgütlenmek zorunda kal›nd›¤›nda da öncelikle patronun ç›karlar› düﬂünüldü¤ü için direniﬂler sonuç almam›ﬂt›r.
Devlet, patronlar›n devleti olarak alg›lanmam›ﬂ, sorunlar› çözücü
bir güç olarak görülmüﬂ ve gösterilmiﬂ, iﬂçilerin s › n › f b i l i n c i , d e v l e t e b a k › ﬂ a ç › s › çarp›klaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Süreç içinde bu bak›ﬂ aç›lar›,
sendikalar›n kendi örgütlerini zay›flatm›ﬂ, eylemsizli¤e sürüklemiﬂ,
hantal, iﬂ yapamaz yap›lar ortaya
ç›karm›ﬂt›r. Bu durum gelinen
noktada görülmeli ve de¤iﬂtirilmelidir. De¤ilse, oligarﬂinin hak gasplar›, IMF’nin dayatmalar› sürece¤i
gibi, kitle örgütleri bugünkü güçlerini dahi bulamaz duruma geleceklerdir.
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Güney Afrika’da
Madenci Grevi
Avrupa’daki
grevlerden sonra ﬂimdi
de Güney Afrik a ' d a
yaklaﬂ›k
240 bin
madenci
grev yapt›.
Ülkedeki maden ocaklar›n›n yeterince güvenli olmad›¤› gerekçesiyle bir günlü¤üne
greve giden maden iﬂçileri
ayn› zamanda büyük bir yürüyüﬂ düzenlemeyi planl›yor.
Madenciler grevinin amac›, hem iﬂgüvenli¤inin art›r›lmas›n›, hem de gerekli önlemleri almayarak suç iﬂleyen maden oca¤› sahiplerinin yarg›
önüne ç›kart›lmas›n› sa¤lamak.

‹talya’da da Grev
Av r u p a ’ d a
ulaﬂ›m alan›nda
grev yap›lan ülkeler aras›na
‹talya da kat›ld›.
‹talya’da son
y›llar›n en büyük grevi sonucunda, otobüs,
tren, gemi ve
uçak ulaﬂ›m›nda büyük oranda aksamalar yaﬂand›.

Grevi
düzenleyen
Ulusal Maden ‹ﬂçileri
Sendikas› yetkililerinden Erick Gcilitshana
yapt›¤› aç›klamada, " ‹ ﬂçiler art›k 'yeter' diyor. Güv e n li ¤ e h e m e n ﬂ i m d i i h t i y a c›m›z var" dedi ve maden iﬂletmelerinde, birçok taahhütlerde bulunulmas›na ra¤men
bunlar›n hiçbiri yerine getirilmedi¤i için ölümlerin devam etti¤ini söyledi.
Güney Afrika, Afrika'n›n
en büyük alt›n ve platin üretilen ülkelerinden biri. Ülkedeki maden ocaklar›nda sadece
bu sene içinde 180 kiﬂi sa¤l›ks›z çal›ﬂma koﬂullar› yüzünden hayat›n› kaybetti.
Geçti¤imiz Ekim ay›nda
da Johannesburg yak›nlar›ndaki bir maden oca¤›n›n
asansör boﬂlu¤unda oluﬂan
hasar nedeniyle 3.000'i aﬂk›n
madenci yerin alt›nda 40 saat
boyunca mahsur kalm›ﬂ ve
sa¤ kurtar›lm›ﬂt›.

Ulaﬂ›m sektöründe çal›ﬂanlar grevle, 2008 bütçesinde
hükümetin ulaﬂ›ma ayr›lacak
paylarda kesintiye gitmesini
protesto etti. Ulaﬂ›m alan›ndaki sendikalar ayr›ca Alitalia
Havayolu ﬁirketi’nin zarar
gerekçesiyle sat›lmas› planlar›n› da protesto ediyorlar.
‹talya’da ayr›ca taksiciler
de grev yaparak, trafi¤e yeni
taksilerin ç›kmas›na neden
olacak yeni taksi ruhsatlar›n›n verilmesini protesto etti.
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24 Kas›m’da Anadolu Federasyonu Gençlik
Komisyonu'nun organize etti¤i ' A l t e r n a t i f
Gençlik ﬁöleni' Almanya Stuttgart’ta yap›ld›.
Gençlik ﬂölenine, Kübal› bir müzik grubu,
Servet Kocakaya, Erdal Bayrako¤lu, Aynur
Do¤an, Haluk Levent ve Grup Yorum türkülerini seslendirerek, Köln ﬂiir grubu ﬂiir dinletisi
sunarak kat›ld›. Gecede ayr›ca sinevizyon gösterimi yap›ld›, Stuttgart halkoyunlar› ekibi gösteri sundu.
Av. Kugler’in, Alman devletinin Gençlik
ﬁöleni’ni engelleme çabalar›na iliﬂkin kitleyi
bilgilendirmesinin ard›ndan, Gençlik Komisyonu ad›na, asimilasyona, ›rkç›l›¤a, yozlaﬂmaya ve artan bask›lara karﬂ› mücadeleye, bunun
için kendi kültür ve de¤erleriyle yaﬂayan, kendi sorunlar›na ve dünyadaki geliﬂmelere duyarl›, örgütlü bir gençlik yaratmaya de¤inildi.
Salona üzerinde; " Avrupada Asimilasyona,
I rkç›l›¤a, Bask›lara, Yozlaﬂmaya Karﬂ› Kimli¤imizle Yaﬂamak ‹çin Birleﬂiyoruz" ile “Gençlik Gelecektir Gelecek Sosyalizmde” yaz›l›
pankartlar›n yan› s›ra M a h i r Çayan, Che, Canan ve Zehra Kulaks›z kardeﬂlerin büyük boy
resimlerinin oldu¤u pankartlar as›ld›.
“Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i”, “ Va t a n
Bi zi m H a lk B i zi m , Ka h r o l su n Em p er y a l iz m ” ,
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n
s›k s›k at›ld›¤› Gençlik ﬁöleni, 2 bini aﬂk›n kiﬂinin kat›l›m› ve coﬂkusuyla gerçekleﬂtirildi.

‹ﬂçi Partisi’nin seçimleri kazanmas›ndan önce Avustralya’da 11 y›ld›r Muhafazakar
Parti iktidarda idi.
Rudd, halen ‹ngiltere’de
bulunan Kraliçe Elizabeth'in temsilcisi Avustralya Genel Valisi Michael Jeffery huzurunda yemin ede-

Avustralya Askerlerini
Çekece¤ini Aç›klad›
Avustralya'da yap›lan seçimleri
kazanan ‹ﬂçi Partisi Lideri Kevin
Rudd, ülkenin 26. Baﬂbakan› oldu.

Stuttgart’da Alternatif
Gençlik ﬁöleni

rek görevine baﬂlad›.
Rudd, Baﬂbakanl›¤a geldikten
sonra Kyoto Protokolü'nü imzalad›¤›n› ve Irak'ta bulunan 550 kadar
askerin 2008 ortas›na kadar çekilece¤ini de duyurdu. Böylece
Irak’tan askerlerini keçen ülkelere
bir yenisi daha eklenmiﬂ olacak.
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milyonlar› açl›¤a mahkum etmenin ad›

ASGAR‹ ÜCRET
görüntüsü yarat›lmak isteniyor. Ki,
iktidar mevcut durumda 419 YTL
olan asgari ücret için yüzde 6 art›ﬂ
belirlemiﬂ durumda. Bu rakam en
fazla bir puan daha artabilir o kadar.
Dolay›s›yla ortada bir asgari ücret
belirleme toplant›s› yoktur, tersine
halk› kand›rma toplant›s› vard›r.

Oligarﬂik düzenin Asgari Ücret
Tespit Komisyonu ad› alt›nda bir
kurumu vard›r. Bu kurumun iﬂi, düzenin halk›n önemli bir bölümüne
lay›k gördü¤ü sefalet ücretini meﬂrulaﬂt›rmakt›r. Mevcut iﬂ kanununa
göre, asgari ücretin komisyon taraf›ndan en geç iki y›lda bir belirlenmesi gerekiyor.
5'i iﬂçi (Türk-‹ﬂ’ten), 5'i patron
(T‹SK’ten), 5'i de hükümet temsilcisi olmak üzere, toplam 15 kiﬂiden
oluﬂan komisyon, 3 Aral›k’ta, asgari ücret ad› alt›nda 2008 y›l›nda geçerli olacak sefalet ücreti “belirle m e k ” için ilk toplant›s›n› yapt›.
Oligarﬂik düzende, emekçilerin
haklar› olmas› gereken düzenlemeler, tersine emekçileri uyutman›n,
soygunu, talan› meﬂrulaﬂt›rman›n
arac› haline getiriliyor.
Sözde halen toplant›lar sürüyor.
Fakat gerçekte toplant›larda bir tart›ﬂma yok, dahas› tart›ﬂma için taraflar yok. ‹ﬂçilerin 5 kiﬂiyle temsil
edildi¤i -ki Türk-‹ﬂ’in komisyon
toplant›lar›na gönderdi¤i iﬂçilerin,
ne kadar iﬂçilerin haklar›n› savundu¤u tart›ﬂmal›d›r- toplant›da, patronlar›n toplam› hükümet üyeleri ile
10 kiﬂi oluyor.
Dahas›, bu toplant›lar göstermelik olarak yap›l›yor, as›l olarak zaten asgari ücret patronlar ve iktidar
taraf›ndan belirleniyor ve bu toplant›larda iﬂçilerle ortak karar al›nm›ﬂ
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Asgari Ücret Mi Halk›n
Ço¤unlu¤unu Sefalete Mahkum
Etmek Mi?
Asgari ücret belirlemenin mant›¤›, patronlar karﬂ›s›nda emekçinin
sefalet ücretiyle çal›ﬂt›r›lmas›n› engellemek olarak sunulur. Fakat tersine, düzen asgari ücret belirleme
ad› alt›nda, sefalet ücretini meﬂrulaﬂt›rmakta, patronlar›n sefalet ücretine iﬂçi çal›ﬂt›rmas›n›n, iﬂçilerin
buna karﬂ› direnmemesinin yasal
zeminini haz›rlamaktad›r.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an
TÜRK-‹ﬁ Genel Kurulu’nda iﬂçilere hitap ederken; “ B u g ü n Anka ra’da iﬂçi dostu bir hükümet var...
Bu asg ari ücret yeterli m i gön lü müzden geçen mi hay›r, ama biz 70
milyonun sorumlulu¤unu taﬂ›yo ruz” diyerek iﬂçilerle adeta alay
ediyor. Tayyipler iﬂçiye dostsa düﬂman kim? Rakamlar 7 milyon kay›tl› iﬂçinin yüzde 44’ünün asgari ücretle çal›ﬂt›¤›n› gösteriyor. Yani kay›tl› çal›ﬂanlar›n yar›s› asgari ücretle çal›ﬂmaktad›r. Kay›ts›z çal›ﬂanlar
ise, zaten ço¤unlu¤u asgari ücretin
de alt›nda çal›ﬂt›r›lanlard›r. Ortaya
korkunç bir sefalet tablosu ç›kmaktad›r. Halk›n yar›s›ndan fazlas›n›n
geçim koﬂullar› asgari ücret veya alt›ndad›r. Yani 697 YTL olarak belirlenen açl›k s›n›r›n›n da alt›ndad›r.
Bu nas›l 70 milyonun sorumlulu¤unu taﬂ›makt›r, bu nas›l iﬂçi dostu bir hükümet olmakt›r. Tekeller
zenginliklerine zenginlik katarken,
ülkede para eden ne varsa hepsi sa-

t›l›p cebinize at›l›rken, halk›n büyük bir k›sm› sefalet ücretine mahkum edilmiﬂ durumda. Bu sorumlulu¤u taﬂ›nan 70 milyonun içine kimler giriyor, halk bu 70 milyonun
içinde de¤ilse bu 70 milyon kimlerden oluﬂuyor? Tayyip yalanc›d›r,
onlar›n sorumlulu¤unu taﬂ›d›¤› laikiyle, dincisiyle bir avuç patrondur
ki, say›lar› milyonlarla de¤il, ancak
binlerle ifade edilebilir. Milyonlar
açt›r.

‹ﬂçinin Bu Sefalet Ücretine
Mahkum Edilmesinde Sendikalar›n Da Sorumlulu¤u Vard›r
Sanki sendikac›l›k, salt rakam
aç›klamakt›r. Sendikac›l›k o hale
getirildi ki, her belirlenen asgari ücretin ad›n› sefalet ücreti olarak tan›mlarlar, açl›k s›n›r›, yoksulluk s›n›r› rakamlar› aç›klarlar, görevleri
sanki sona erer.
Sendikac›n›n misyonu, rakamlar
aç›klayarak halk› bilgilendirmek
midir? Peki sendikalar bu asgari ücrete karﬂ› mücadele etmeyecekse kimin mücadele etmesini beklemektedirler?
Elbette Tayyip Erdo¤an’›n Türk‹ﬂ Genel Kurulu’nda yapt›¤› konuﬂmada söyledi¤i ﬂu sözler üzerinde
düﬂünülmesi gereken sözlerdir;
“ G e ç m iﬂ te iﬂ ç i iﬂ v e r e n il iﬂ k il e ri ç a t›ﬂma pazarl›k üzerinde kuruluy ken bugün art›k uzlaﬂma diyalog
üzerine kuruludur” diyor Tayyip
Erdo¤an.
Nedir Tayyipler’in uzlaﬂma dedikleri? Ortada bir uzlaﬂma m› vard›r, hay›r patronlar›n iktidarlar›n
halka dayatt›klar› açl›k, yoksulluk
ve bunun karﬂ›s›nda sessizlik vard›r.
Uzlaﬂmadan anlad›klar› budur, bunun için de elbette mutludurlar.
Oysa, patronlar›n karlar›n› art›rmaktan baﬂka bir ﬂey düﬂünmedi¤i,
iktidarlar›n patronlar›n ç›karlar›n›
savunmaktan baﬂka bir ﬂey düﬂünmedi¤i bir sistemde uzlaﬂma olabilir mi? Böyle bir uzlaﬂman›n ad›, iﬂçilerin, emekçilerin al›nterinin,
eme¤inin patronlara sat›lmas›d›r.
Elbette, tüm iktidarlar›n patron-
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lar›n gönlünden geçen budur. Bunun için s›k s›k Tayyip Erdo¤an’›n
da iﬂçilere yapt›¤› konuﬂmada söyledi¤i “ Hepimiz ayn› gemideyiz,
hep imiz h uzu r istik rar i stiy or uz”
demagojisine baﬂvururlar. Bununla
iﬂçinin tek alternatifinin patronun
kendisine verece¤i sefalet ücreti oldu¤unu vurgulamak isterler. Fakat
bu demagojiyi boﬂa ç›karma sorumlulu¤unda olan sendikalar ve di¤er
emekçi örgütleridir. Elbette ki, bu
bir demagojidir. Tersine patronlar
iﬂçiye muhtaçt›r, çünkü iﬂçinin s›rt›ndan büyük kar elde edenler patronlard›r. Oysa iﬂbirlikçi sendikac›l›k, düzenin iﬂçiye memura dayatt›¤› sefaleti meﬂrulaﬂt›rma, emekçilerin mücadelesini engelleme misyonu üstlenmektedir.
Türk-‹ﬂ’in sefalet ücreti belirle-

me komisyonu toplant›lar›na kat›lmas› da bu politikay› meﬂrulaﬂt›rman›n temel yanlar›ndan birisi durumundad›r.

Patronlar›n Asgari Ücret
Mant›¤›na Bir Örnek
19 Mart 1984’te yap›lan, asgari
ücret tespit komisyonu toplant›s›nda patronlar›n temsilcisi, “ a s g a r i
ücret rakam›nda et yerin e bak lagil
fiyat›n›n esas al›nmas›n›” istiyor.
Bu asgari ücret denen ﬂeyin nas›l
anlaﬂ›ld›¤›n› ifade eden bir örnektir.
1984 y›l›nda bu mant›k etin karﬂ›s›na baklagil koyuyordu, bugün kuru
ekmek koyuyor, simit koyuyor.
‹nsan›, bundan daha büyük bir
aﬂa¤›lama olamaz. Patronun, oligarﬂik iktidarlar›n mant›¤›nda ete lay›k

Gazeteciler Y›pranmak
‹stemiyorlar
Gazeteciler, SSGSS
Yasas›’yla birlikte, bas›n
emekçilerinin 30 y›l önce
kazand›¤›
“y›pranma
hakk›”n›n gasbedilmesini
‹stanbul ve Mersin’de
yapt›klar› yürüyüﬂlerle
protesto ettiler.
Gazeteciler 5 Aral›k
günü Taksim Tramvay
Dura¤›’ndan Galatasaray Lisesi önüne kadar
yürüdüler. Baz› gazetecilerin meseklerini yaparken polis
sald›r›lar›na maruz kald›klar›n› göstermek için gaz maskeleri takarak yürüyüﬂe kat›ld›¤› görüldü. Bas›n emekçileri ad›na TGS ‹stanbul ﬁube Baﬂkan› Gülser Eser bir aç›klama
yapt›. Aç›klamada “TBMM’nde 5510 Say›l› SSGSS Kanunu’nda de¤iﬂiklik yaparak patronlar›n her ay yaklaﬂ›k 1 milyon YTL’yi ceplerine indirmesine kap› aralan›yor. TBMM
patronlar›n kar h›rslar›n› giderme, emekçileri y›pratma yeri
de¤ildir” denildi.
TGS Genel Baﬂkan› Ercan ‹pekçi, TGS ‹stanbul ﬁube
Baﬂkan› Gürsel Eser, D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Baﬂkan› Orhan
Erinç'in de birer aç›klama yapt›¤› eylem sonunda Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, TBMM Baﬂkan› Köksal Toptan ve
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’a mektup gönderildi.
Mersin'de de gazeteciler, Gazeteciler Cemiyeti önünde
bir araya gelerek Cumhuriyet Alan›'na yürüdüler. Yap›lan
aç›klamalarda, haklar›n mücadeleyle korunaca¤› belirtildi.
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insanlar vard›r, ki onlar kendileridir,
bir de baklagillere, simite bile lay›k
olmayan insanlar vard›r, ki onlar iﬂçidir, emekçidir.
Asgari ücret ad› alt›nda açl›k s›n›r›n›n alt›nda ücreti iﬂçiye memura
lay›k görmek, kendileri büyük bir
sefahat içindeyken, halka aç›kça
pervas›zl›kla sürünün demektir.
Evet, mevcut komisyon toplant›lar› ile bir kez daha sefalet ücreti
aç›klayacaklar. Bu komisyon toplant›lar›n›n meﬂrulu¤una itiraz eden
sendikalar baﬂta olmak üzere, nas›l
bir programla hareket edecekler?
Temel sorun ve temel çözüm de buradad›r. De¤ilse oligarﬂik düzenin
halk›n yaﬂad›¤› yoksullu¤u düﬂünmesi, çözüm üretmesi söz konusu
de¤ildir.

SES Üyeleri Eylem Yapt›!
KESK'e
ba¤l›
Sa¤l›k ve Sosyal
Hizmet Emekçileri
Sendikas›
(SES),
Sosyal Güvenlik ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s› ile
Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar›s›'n›n geri çekilmesi
için, Aral›k ve Ocak aylar› içerisinde gerçekleﬂtirmek
üzere bir eylem program› haz›rlad›.
***
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi hastane yönetiminin “9 saat çal›ﬂt›rmay›” hayata geçirmesiyle birlikte
‹bn-i Sina Hastanesi çal›ﬂanlar› 3 Aral›k’tan itibaren
toplu bir ﬂekilde saat 16.00’da hastaneden ç›karak iﬂ
b›rakma eylemine baﬂlad›lar. Radyoloji Bölümü’nde
çal›ﬂanlar da fazla çal›ﬂt›r›ld›klar› için bir haftad›r her
gün 1 saat iﬂ b›rakma eylemi yap›yorlar.
SES Ankara ﬁubesi üyeleri de 5 Aral›k günü ‹bn-i
Sina Hastanesi önünde çal›ﬂanlar›n durumlar›n›n düzeltilmesi ve sa¤l›k alan›nda yaﬂanan sorunlara dikkat çekmek amac›yla bir bas›n aç›klamas› gerçekleﬂtirdiler. 80
kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klamada iﬂ akitleri ask›ya al›nan 98
sa¤l›k emekçisinin derhal iﬂe al›nmas›, taﬂeron ve her
türlü ayr›mc›l›¤›n son bulmas›, tek ve eﬂit statü güvenceli iﬂ talebinin yerine getirilmesi istendi.
SES üyeleri 7 Aral›k günü de çocuklar› ile birlikte
‹bn-i Sina Hastanesi önünde bir araya gelerek taleplerini tekrarlad›lar.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Asgari ücreti belirlemek üzere
patronlar, iﬂçi sendikas› ve hükümet
temsilcileri masaya oturdular. “Diyalog” içinde, “uzlaﬂarak” bir sonuca varacaklar. Fakat hep böyle mi
oldu asgari ücretin belirlenmesi?
Tarih bize farkl› ﬂeyler gösteriyor.

H
1830 y›l›yd›. ‹ngiltere'de iﬂsiz
kalm›ﬂ köylüleri topra¤›ndan atan
zengin bir toprak a¤as›n›n ambar›,
"bilinmeyen bir nedenle" tutuﬂtu.
Ard›ndan buna benzer eylemler birbirini izledi.
Bir süre sonra da toprak a¤alar›,
Swing veya K a ptan Swing imzal›
mektuplar almaya baﬂlad›lar. Hay›r,
bizim anlataca¤›m›z K a p t a n
Swing’in, bu ad› okuyunca akl›n›za
gelecek olan “çizgi film” kahraman›yla ilgisi yok. Belki arada bir
esinlenme vard›r, ama bizim anlataca¤›m›z K a ptan Swing bir emekçi
önderi. Evet, sömürücülere yazd›¤›
mektuplardan birinde ﬂöyle diyordu
mesela:
“Siz beyler; [bu mektup].. yoksul adamlar›n ücretlerini artt›rmaz,
bekarlar›n günlü¤ünü iki ﬂiline, evlilerinkini iki ﬂilin alt› pence’e ç›karmazsan›z, baﬂ›n›za neler gelece¤ini bildirmek içindir. Yoksa ambarlar›n›z› ve sizi de ambarlar›n›zla
birlikte yakaca¤›z. Bu sonuncu nottur. Kaptan Swing.”
Toprak sahipleri, bu mektuplarda "adil ücret ödemedikleri takdirde" ambarlar›n›n yak›lmas› ve makinelerinin k›r›lmas›yla tehdit ediliyordu. Kaptan Swing'in taraftarlar›,
birkaç yüz kiﬂilik gruplar halinde
çiftlikleri kuﬂat›yor, çiftlik sahipleri
ile onlara karﬂ› zor kullanmamaya,
tehdit etmemeye özen göstererek
asga r i ü cr et l e r ve a z a mi fi y a t l a r
üzerine pazarl›k ediyorlard›.
Tarih kitaplar› sistemi do¤rudan
tehdit etmeyen Kaptan Swing'in önderli¤indeki bu mücadelenin sonu-
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1) Maden patronlar› taraf›ndan dercuna iliﬂkin ﬂu kayd›
"
O
k
a
d
a
r
k
i
,
neklerinin tan›nmas›, 2) Asgari bir
düﬂtüler:
diye
1 8 3 0 ' u n s o n u n a v a r›lücret tespit edilmesi, 3) Kömür fid›¤›n da, güney bat› ‹nyatlar›n›n art›ﬂ›na paralel olarak ücgiltere 'd eki toprak saretlerin de art›r›lmas›.
hip lerinin ço¤u, Kaptan Swing taMadenciler, 1868’de bu talepler af›ndan bir asgari ücret po litikarinin üçünü de kabul ettirdiler.
s›n a r az› edilmiﬂ lerd i . "
Ancak bu kazan›mlar, 5 y›l sonFakat, asgari ücret kavgas› orada
ra gasbedildi. Bunun üzerine
kalmad›. Egemenler, asgari ücreti
1875’e kadar sürecek bir grev baﬂkabul etmeyi kendi ç›karlar› için zalad›. Talepler yine ayn›yd›.
rarl› görmüﬂlerdi.
‹çiﬂleri Bakan› Lord Melbuorne bölge yetkililerine
ﬂöyle bir yaz› gönderdi: "Ak›l
ve deneyim, kendi içinde bu
kadar ak›ld›ﬂ› olan ve üstelik
bu tarzda dayat›lm›ﬂ olan taleplere boyun e¤menin, k›sa
vadede, en vahim sonuçlar›
do¤ur aca¤›n› teyid etmekte
Kaptan Swing’i
birleﬂiyor."
yakalatana 50
Asgari ücret "ak›ld›- Poundluk ödül vaadediﬂ›"yd› burjuvaziye göre.
yor egemenler.
Ama daha önemlisi, halAma Swingler’in biri
k›n mücadelesi karﬂ›s›nda
gidiyor, biri geliyor;
sömürücü egemenlerin geri
bugün de hala ödüller
ad›m atm›ﬂ olmas›yd›. Bu
koyuyorlar
halk önderhalk›n öteki kesimleri için
lerinin
baﬂlar›na.
Ve yikötü örnek olur, halka daha
fazlas›n› isteme cesareti ve- ne kavga sürüyor. Hem
asgari ücretler, hem
rebilirdi. Bu kötü örne¤in
azami hedefler için!
yol açabilece¤i etkiler yok
edilmeliydi: Peki nas›l?
Bunun cevab› belliydi. ‹çiﬂleri
Burjuvazi
Bakanl›¤›'n›n bu yaz›s›n›n ard›ndan
grev k›rmak için, 20 iﬂçiye karﬂ› ciyaklaﬂ›k 2 bin iﬂ çi, köylü gözalt›na
nayet, kundaklama, gizli örgüt üyeal›n›p mahkemeye ç›kar›ld›.
si olma gibi as›ls›z suçlamalarla dava açt› ve maden iﬂçisi Jack Hehoe
9 ' u i d am a , 64 4 ' ü h a pis ce za s›ve 19 yoldaﬂ› as›ld›.
na, 481'i Avus t r a l y a ' d a ki ko lonil e rd e s ü r gü ne gönderildi.
‹ﬂçiler dara¤ac›na giderken, her
birinin ellerinde suçsuzluklar›n›n ve
Onlardan geriye asgari ücret kohakl›l›klar›n›n simgesi olarak birer
nusunda tarihsel bir kazan›m kald›.
k›rm›z› gül vard›.
H
20 Haziran 1980’de Pennsylva‹ngiltere’deki bu olaylardan yaknia Pottsville’deki bir hapishanede,
laﬂ›k 35-40 y›l sonrayd›. Ame r i k a l›
duvara onlar›n haks›z yere as›ld›km a den iﬂ çi si Jack He hoe ve yollar›na dair bir levha as›ld›. Onlardan
daﬂlar›, bir yard›mlaﬂma örgütünün
geriye de, önceki kavga kardeﬂlerinüyesiydiler. Madenciler, yard›mlaﬂde oldu¤u gibi, hakl›l›klar› ve asgama örgütü olarak asl›nda bir nevi
ri ücret mücadelesinde kazan›lm›ﬂ
madenciler sendikas› kurmuﬂlard›.
bir mevzi kalm›ﬂt›.
Madencilerin yüzde 80’inden fazlaH
s›n› örgütlemiﬂti bu sendika.
Zaman, 19. yüzy›ldan, 20. yüzSendikan›n üç temel talebi vard›:

Kaptan Swing ve
asgari ücret için
dökülen kanlar
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y›la geçmiﬂtir. S›n›f mücadelelerinin
oda¤›, “ b at› dan do ¤u ya” kaym›ﬂt›r.
‹ngiltere’deki, Amerika’daki kavgalar›m›zdan sonra, bu kez asgari ücret
kavgas›nda, Rusya’day›z. Yüzbinlerce iﬂçi, 1905 y›l›n›n 22 Ocak günü,
Petersburg’da Çar'a bir dilekçe sunmak üzere, K›ﬂl›k Saray'a do¤ru yürümeye baﬂlad›lar... ‹ﬂçilerin iki temel
talebi vard›: Bir iﬂ gününün 8 saate indirilmesini, iki asga r i ü c r etin de en
a z b i r r u ble ol m a s› n› istiyorlard›.
Çar'›n askerleri, silahs›z, bar›ﬂç›
bir yürüyüﬂ yapan yaklaﬂ›k 200 bin iﬂçinin üzerine ateﬂ açt›lar. K›ﬂl›k Saray'›n önü bir anda k›z›la kesti. ‹ﬂçilerin kanlar›yla meydandaki karlar k›pk›z›l olmuﬂtu. O gün pazar günüydü
ve bu katliam, Rusya tarihine “ K a nl›
P a z a r” olarak geçti.
Kanl› Pazar, iﬂçilerin mücadelesini
de, ufkunu da büyüttü. Rusya’daki iﬂçi s›n›f›, k›sa bir müddet sonra, yaln›zca asgari ücreti de¤il, iktidar› da isteyecek ve alacakt›.

H
Asgari ücret için dökülen kanlara
bir örnek de daha yak›n tarihten ve
Fransa’dan aktaral›m.
Y›l 1968; yani Avrupa’y› ve özellikle de Fransa’y› ö¤renci hareketlerinin sarst›¤› dönem. Ö¤renci hareketlerinin geliﬂimine paralel olarak iﬂçilerle aras›nda k›smi bir ba¤ da oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›. 68’in 8 May›s’›nda
Bat› Fransa’da ortak bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. Yaklaﬂ›k 150 bin ö¤renci
ve iﬂçi kat›ld› bu eyleme. May›s'›n
ikinci yar›s›nda ise, hiçbir sendikan›n
veya ö¤renci kuruluﬂunun önderlik etmedi¤i kendili¤inden bir grev geliﬂti.
Grevin fitili, 13 May›s'ta, Nantes
bölgesinde Sud Aviation iﬂçilerinin
greve ç›kmas›yla ateﬂlendi. ‹ﬂçiler eyleme fabrika yöneticilerini bürolar›na
hapsederek baﬂlad›lar. Polis eyleme
sald›rd›, iﬂçiler çat›ﬂarak grevi devam
ettirirken 14 May›s'ta bu kez Bouguenais adl› fabrikadaki iﬂçiler, fabrika
kap›lar›n› yöneticilerin üzerine lehimleyerek greve baﬂlad›lar. Bunu Cleon'daki Renault Fabrikas› yöneticilerin bürolar›na hapsedilmesi izledi.
Fabrikaya k›z›l bayrak çekilip süresiz
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iﬂgal eylemi baﬂlat›ld›.
Grev dalgas› k›sa sürede bütün ülkeye yay›ld›. Grevcilerin say›s› 18
May›s'ta 2 mil yonu, 20 May›s'ta 4
mil yo n u buldu. Direniﬂ büyümeye
devam etti ve 22 May›s'ta grevci iﬂçilerin say›s› 8 mil yo n u geçti. K›sacas›,
bütün Fransa iﬂçi s›n›f› grevdeydi. Ülkede üretim ve temel hizmetler tamamen durdu. ‹ﬂçilerin talepleri esas olarak ekonomikti. En baﬂta gelen taleplerinden biri de AS GA R ‹ Ü C R ET ‹ N
YÜKS E LT ‹ LM ES‹ idi.
Grev, geleneksel bürokratik sendikal önderlikleri de çoktan aﬂm›ﬂt›. 29
fabrikada patronlar ve onlar›n temsilcileri hapsedilmiﬂti.
24 May›s akﬂam›, de Gaulle yönetimini protesto eden iﬂçiler ve ö¤rencilere polis sald›rd›. Paris, Bordeaux,
Lyon, Strasbourg ve Nantes gibi büyük ﬂehirlerde çat›ﬂmalar saatlerce
sürdü, 2 kiﬂi öldü, 500 kiﬂi yaraland›.
Grev ve iﬂçiler daha da militanlaﬂ›yordu. Fransa Baﬂbakan› Pompidou, bu
geliﬂmeyi durdurmak için, patron ve
iﬂçi sendikalar›n› masaya ça¤›rd›. 2527 May›s günleri boyunca yap›lan görüﬂmeler sonucunda Frans›z hükümeti, II. E mp e rya list Pay la ﬂ›m Sa va ﬂ›
son r a s› n › n e n b üyük as ga r i ü c r et
z a mm› n› kabul etti.
Asgari ücret, yüz de 35 oran›nda
art›r›lm›ﬂt› ki; ne Fransa’da ne de baﬂka bir ülkede asgari ücretin bu oranda
art›r›lmas› enderdi.

H
Göstermek ve demek istedi¤imiz o
ki; asgari ücret hiç de öyle san›ld›¤›
gibi, asgari bir uzlaﬂman›n, asgari bir
demokratik ortam›n sonucunda tan›nm›ﬂ bir hak de¤il emekçilere.
Emekçiler tüm haklar›n› oldu¤u
gibi bunu da yüzy›llara yay›lan büyük, kanl› kavgalarla kazand›lar. E¤er
burjuvazi bugün emekçileri daha az›na mahkum edemiyorsa, bunda Kaptan Swing’in önderli¤inde dö¤üﬂenlerin, Amerikal› maden iﬂçisi J a c k H eh o e’nun, Rusya’da K›ﬂl›k Saray
önünde kanlar› dökülen iﬂçilerin,
Frans›z iﬂçilerinin ve elbette ülkemizin fedakar devrimci iﬂçilerinin pay›
var.. Unutmay›n.

K›sa Tarih
9 Aral›k - 15 Aral›k
9 Aral›k 1967
Ankara'da ö¤renciler "NATO'ya karﬂ› direniﬂ" mitingi düzenledi.
9 Aral›k 1987
Filistin’de intifada baﬂlad›.
10-17 Aral›k
‹nsan Haklar› Haftas›
13 Aral›k 1990
TAYAD kapat›ld›.
10 Aral›k 1992
‹stanbul Özgür-Der kapat›ld›
10 Aral›k 1994
DEP'li milletvekilleri tutukland›,
Avukat Faik Candan katledildi
10 Aral›k 1995
Batman'da SHP'li belediye baﬂkan› ve
5 yak›n› katledildi.
9-11 Aral›k 1996
Eskiﬂehir, Antakya, Kocaeli Kurtuluﬂ
bürolar› bas›ld›, çal›ﬂanlar gözalt›na
al›nd›.
12 Aral›k 1990
‹ﬂkenceci Ayd›n Bar›ﬂ, Devrimci Sol
militanlar› taraf›ndan öldürüldü.
13 Aral›k 1961
Türkiye ‹ﬂçi Partisi kuruldu
13 Aral›k 1980
Erdal Eren 17 yaﬂ›nda idam edildi
14 Aral›k 1994
Binbaﬂ› Fuat Ç›k Cepheliler taraf›ndan
öldürüldü.
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Zay›fl›klar›m›z-1
Al›nganl›k
E¤er, devrimcilik yapmaktaki
amac›m›z devrim yapmak ise, kendimizi ve örgütümüzü devrimin ihtiyaçlar› çerçevesinde güçlendirmek
de temel görevlerimiz içinde olmal›d›r. Kimse, do¤uﬂtan güçlü ya da
do¤uﬂtan zay›f de¤ildir. Zay›fl›k ya
da güçlülük, kiﬂilerin yaﬂamlar› süresince kendilerini çevreleyen maddi yaﬂamdan edindikleri kiﬂilik
özellikleridir. Dolay›s›yla zay›fl›klar›m›z kal›c› olmak zorunda olmad›¤› gibi, güçlü yanlar›m›z da hiçbir
koﬂulda zay›fl›¤a dönüﬂmez de¤ildir.
Bu bilimsel gerçekten bizim öncelikle ç›karmam›z gereken iki sonuç vard›r: Birincisi, zay›f yanlar›m›z› aﬂmam›z›n mümkün olabildi¤idir. ‹kincisi ise, güçlü yanlar›m›z›
geliﬂtirmedi¤imiz, yenilemedi¤imiz
koﬂullarda onlar›n da zay›fl›¤a dönüﬂebilece¤ini gözden uzak tutmamam›z gerekti¤idir.
Al›nganl›k, zay›fl›klar›m›zdan
biridir. Al›nganl›¤› s›radan bir “kiﬂisel özelliktir” diye geçemeyiz. “Bu
da onun özelli¤i” diye masum ve
mazur göremeyiz. Çünkü, al›nganl›klar›m›z mücadele içinde baﬂar›m›z›, sonuç almam›z›, verimimizi
olumsuz yönde etkileyen bir özelliktir.
Fakat bunu tespit etmek de yeterli de¤ildir. Çünkü, sadece durum
tespitiyle yetinirsek, sorunun kayna¤›na gidemeyiz. Al›nganl›k ne demektir? Bir insan neden al›ngan
olur? Nas›l bir düﬂünce tarz›n›n,
nas›l bir kültürün ürünü olarak
al›nganl›k yap›yoruz?... Bunlar› cevaplamal›y›z. Bunlar› çözümlemek,
al›nganl›¤›n yaratt›¤› zay›fl›ktan da
kurtulman›n ilk ad›m› olacakt›r.
Al›nganl›klar›n temel nedenlerinden biri, sorunlar› ele al›ﬂ yöntemindeki çarp›kl›ktan kaynaklan-
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maktad›r. Genellikle kulland›¤›m›z
bir kavram oldu¤u için ço¤umuz biliriz, “ k üçük bur juvazi al›ng a n d›r”
deriz. Evet, al›nganl›k küçük burjuvazinin dünya görüﬂüne, yaﬂama
bak›ﬂ aç›s›na iliﬂkin karakteristik bir
özelliktir. Marksist-Leninist dünya
görüﬂünü benimseyen devrimcilerin
özelli¤i de¤ildir.
Küçük burjuvazi yaﬂama, olaylara bilimsel bir bak›ﬂ aç›s›na sahip
olamad›¤› sürece, onda daha çok
idealist bir bak›ﬂ aç›s› egemenlik
kurar. Bu bak›ﬂ aç›s›yla da var olan
olumsuzluklar›n nesnel nedenlerini
çözümleyemez. Yaﬂamda karﬂ›laﬂt›¤› sorunlarda, ald›¤› eleﬂtirilerde bilimsel bir çözümleme yapmak yerine ki ﬂi selleﬂ ti ren, dolay›s›yla eleﬂtiriyi bir olumsuzlu¤ u o rt a ya ç› k a rma ve aﬂ ma yönte mi olarak de¤il
de, kendisinin a ﬂ a ¤› l a n d› ¤› bir yöntem olarak ele al›r. Al›nganl›k yapar, küser. Yaﬂamda karﬂ›laﬂt›¤›
olumsuzluklar karﬂ›s›nda da ayn›
tavr› al›r, karamsarlaﬂ›r.
Soruna bilimsel çerçevede bakan
devrimcinin tutumu, bundan temel
farkl›l›klar içerir. Devrimci al›ngan
de¤ildir. Çünkü, o zay›fl›klar›n da,
olumsuzluklar›n da y a ﬂ a m › n b i r
p a rça s›, topl u ms a l b i r ol gu oldu¤unu bilir. Ve yaﬂamdan edindi¤i bu
özelliklere karﬂ› mücadele etmenin,
bu olumsuz özellikleri aﬂman›n
mümkün oldu¤unu da bilir. Dolay›s›yla soruna bilimsel bak›ﬂ aç›s›yla
bakan bir devrimcinin al›nganl›k
yapmas› için bir neden yoktur.

Al›nganl›k yapan, küsen bir
devrimci verimli olamaz
Al›nganl›¤›n devam› olarak karﬂ›m›za s›kl›kla ç›kan davran›ﬂlardan

biri de küsmedir. Al›nganl›¤› küsme
tavr›n›n takip etmesi, neredeyse de¤iﬂmez kural› gibidir.
Küsme, kelimenin gerçek anlam›yla “çocukça”d›r. Ne var ki, böyle olmas›, yine de böyle bir zay›fl›¤›n zaman zaman karﬂ›m›za ç›kmas›na engel olmuyor. Oysa, düﬂünsek, küsme tavr›n›n anlam› nedir?
Küsmek nas›l bir sonuç yaratacakt›r? Küsen bir devrimci nas›l verimli çal›ﬂacak, hangi ruh haliyle görev
yapacakt›r?
Kuﬂkusuz bunlar›n olumlu bir
cevab›n› veremeyiz. O zaman al›nganl›k, küsme gibi tav›rlar› ortadan
kald›rma zorunlulu¤u, devrimcilik
iddias›n› sürdüren her devrimci için
kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r.
Yapt›¤›m›z iﬂe, örgüt bilinci ve devrim sorumlulu¤uyla yaklaﬂmal›y›z.
O iﬂi coﬂkuyla ve disiplinle yapabilmek için bu ﬂartt›r. Küserek, susarak, al›nganl›klarla iﬂ yapamay›z.
Veya bu ﬂekilde yapt›¤›m›z iﬂ her
zaman eksikliklere, hatalara, yanl›ﬂl›klara, olumsuz sonuçlara neden
olmaya aç›kt›r.
Al›nganl›k ve bunun devam›
olan küsme tavr›nda d a y a t m a vard›r. ﬁöyle düﬂünelim bir de; küsme
al›ﬂkanl›¤›n›n genel bir özellik olarak saflar›m›zda yayg›nlaﬂmas› nas›l bir sonuç ortaya ç›karacakt›r?
Küsen bir devrimcinin söylemek istedi¤i, eleﬂtirilmenin zoruna gitmesi
midir? Yine düﬂünelim; küsme,
al›nganl›k gibi olumsuz tav›rlarla,
bu tav›rlara teslim olunarak eleﬂti r i özeleﬂ ti r i m e k a niz m a s› n›n et ki sizleﬂ ti r i l di ¤i bir örgüt, nas›l bir örgüt
olur?
Sorun elbette, hepimizin görebilece¤i aç›kl›ktad›r. Kimse, örgütümüz zaaflarla mücadele etmesin,
eleﬂtiri-özeleﬂtiri mekanizmalar›n›
iﬂletmesin diye düﬂünemez. Fakat
sorun zaaflar›m›z›n güçlülü¤üne yenilmekten kaynaklanmakta, d i li miz le söy leyeme ye ce ¤i miz ve sav u n a m a y a c a ¤› m›z bu sonuçlar,
pratikte dayatma tavr› ile ortaya
ç›kmaktad›r.
Bu yan›yla görülmelidir ki, küsme al›nganl›k, en baﬂta eleﬂtiri-öze-
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leﬂtiri mekanizmas›n› etkisizleﬂtiren, dolay›s›yla da örgütün bir yan›n› kötürümleﬂtiren bir özelliktir.
Hemen her iﬂte ﬂu süreç yaﬂan›r:
Yapt›¤›m›z iﬂin niteli¤i ne olursa olsun, üzerimize ald›¤›m›z görevler
çerçevesinde, emek harcar, belli bir
ürün, belli bir sonuç koyar›z ortaya.
O ürünü örgüt al›r, denetler, bir sonrakinin daha geliﬂmiﬂ olabilmesi
için eksikliklerini, yanl›ﬂlar›n› ortaya koyar. Gerekli eleﬂtiri ve önerilerde bulunur. Bize neyi yanl›ﬂ yapt›¤›m›z› kavratmaya çal›ﬂ›r. ‹ﬂte bu
noktada iki davr an›ﬂ t ür ü ç›kar ortaya. Biri, kendi eksikliklerini tamamlamak için, nerede neyi eksik
b›rakt›¤›n›, neyi yanl›ﬂ yapt›¤›n›, bu
yanl›ﬂ›n nedenlerini ö¤renmeye,
kavramaya çal›ﬂ›r. Di¤eri ise, tam
tersi bir davran›ﬂ içine girer. Kendisinde eksiklikler bulunmas›n› “gurur” sorunu yapar. Kendisinde nas›l
eksiklik bulunabildi¤ini kabullenemez hatta kimi. ‹ﬂte bunu al›nganl›k
ve küsme takip eder ki; bu tipik bir
küçük burjuva ayd›n tepkisidir.
Bu tarz tepkiler içine girenlere
karﬂ› "kapris yap›yor" denir ço¤u
zaman. Evet, esas itibariyle do¤rudur ve kapris de tipik bir küçük burjuva tepkisidir. Kapris yap›lan yerde ise, bencillik ve benmerkezcilik
vard›r. Devrimci, yapt›¤› ve eleﬂtirilmesine neden olan iﬂi, asl›nda
halk için, devrim için de¤il, sanki
k e n di için yapm›ﬂ gibidir. Bu anlamda da yapt›¤› iﬂi, çal›ﬂt›¤› alan›,
elde etti¤i ürünü, sonucu adeta
“ k e ndi mül ki ye ti” gibi görmeye
baﬂlar. Eleﬂtirilmekle de o iﬂten alaca¤› “ k i ﬂi sel tat m i n ” engellenmiﬂ
ve o buna tepki göstermektedir.
Devrimci faaliyet içinde, niteli¤i,
türü ne olursa olsun, yap›lan her
iﬂin, üstlenilen her görevin devrim
ve sosyalizm için yap›ld›¤› konusunda net olan bir devrimci, o iﬂlerin, o görevlerin daha iyi yerine
getirilmesine yönelik her türlü
eleﬂtiriyi, öneriyi memnuniyetle
karﬂ›lar. Çünkü böylelikle kendisinin devrime ve sosyalizme katk›s›
daha büyüyecek, daha eksiksiz
olacak, devrim ve sosyalizm daha
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fazla geliﬂecektir.
Çok derin bir araﬂt›rma veya keﬂif yapmak gerekmiyor; küsme küçük burjuva gururun-bencilli¤in bir
sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Devrimci bilimsel insand›r, zaaflar›na yenilen de¤il, zaaflar›n› bilimsel düﬂünce ile yenmeyi, aﬂmay› baﬂarabilen insand›r. O halde, bilimsel
olarak bakt›¤›m›zda, kendimizde
nereye yönelmemiz, hangi yan›m›za vurmam›z gerekti¤i de aç›kt›r.
Devrimci, devrimin ç›karlar›
çerçevesinde soruna yaklaﬂan, devrimi geliﬂtiren veya gerileten özellikleri ay›rt edebilen, devrimi geliﬂtirmeyip tersine zarar veren özelliklerini atabilen insand›r. Fakat küsme, kendisi bir zaaf oldu¤u gibi, ayn› zamanda di¤er zaaflar›n aﬂ›lmas›n› da engelleyen bir zaaf özelli¤i taﬂ›r. Al›ngan biriyle, zaten zaaflar›n›
konuﬂamazs›n›z. Al›nganl›k ve küsme, bu noktada kiﬂinin di¤er zaaflar›n›n önüne çekti¤i bir barikata dönüﬂür adeta. Onun al›nganl›¤›n› aﬂ›p
öteki zaaflarla savaﬂamazs›n›z bile.
Eleﬂtiriler karﬂ›s›nda al›nganl›k
göstermek, küsmek, bir yan›yla
eleﬂ ti r i le r i b o ﬂa ç› k a rma, etkisizleﬂtirme tavr›d›r. Bu yan›yla kiﬂili¤imizdeki küçük burjuva zaaflar›n
oluﬂturdu¤u bir savunma mekanizmas›d›r.
Al›nganl›¤›n, küsmenin verdi¤i
zararlar›n fark›nda olup da, hala bunu sürdürmek durumunda kal›yor-

Zay›fl›klar›m›z›
küçümsemek de bir
zaaf ve zay›fl›kt›r.
Genellikle
zay›fl›klar›yla
savaﬂma cüreti ve
gücü olmayanlar,
zay›fl›klar›n›
oldu¤undan küçük
ve önemsiz görür
ve gösterirler.

sak, kendimizle ciddi bir savaﬂa girmiyoruz demektir. O zaman sadece
niyet etmekle sadece “dikkat etmek”le bu sorun aﬂ›lamaz. Sadece
dikkat ederek, kendimizi biraz frenlemiﬂ oluruz, ama sorun, asl›nda kiﬂili¤imizde bir ﬂekilde duruyorsa ve
bir noktada mutlaka kendini aç›¤a
vuracakt›r.
Kendimize, kiﬂisel özelliklerimize, al›ﬂkanl›klar›m›za, yapt›¤›m›z
iﬂe yönelik eleﬂtirileri, müdahaleleri, önerileri, e¤er “ben” sorunu yap›yorsak, "ben"i "biz"e çevirememiﬂ, kolektivizmi içselleﬂtirememiﬂ
bir yan›m›z var demektir.
Devrimci, al›nganl›k, küskünlük
gibi tav›rlar›n en baﬂta da, bulundu¤u alanda, birimde birleﬂtirici ve
bütünleﬂtirici de¤il, d a ¤› t› c› ve boz guncu, mor a l b o zucu oldu¤unu;
bu davran›ﬂ›n geliﬂtirici ve e¤itici
de¤il, aksine geriletici oldu¤unu
görmek zorundad›r. Bunu görmek,
sözkonusu zay›fl›¤›m›z›n önemini
farketmek ve onu yenmek konusunda daha kararl› bir savaﬂa giriﬂmek
demektir. Z a y›fl›k la r › m› z› küç ü mse m e k d e b i r za af ve za y›fl›k t › r.
Genellikle zay›fl›klar›yla savaﬂma
cüreti ve gücü olmayanlar, zay›fl›klar›n› oldu¤undan küçük ve önemsiz görür ve gösterirler.
Küçük burjuvazi bilimsel gerçekler ›ﬂ›¤›nda bir tart›ﬂma yürütmek istemez. Bilimsel gerçekler ›ﬂ›¤›nda yürütülen tart›ﬂma gerçeklerin ortaya ç›kmas› anlam›na gelecektir. Oysa, küçük burjuvazi gerçeklerle -yani asl›nda kendi gerçe¤iyle- yüzleﬂmekten korkar, onlar›n
gizli kalmas›n› tercih eder.
Al›nganl›klar›m›z, bu yan›yla
ki ﬂi li ¤i miz d e k ü ç ü k b u rj uva zi n i n
t e msil ci si olarak bulunmaktad›rlar.
Elbette, hepimizin küçük burjuva yanlar›m›z oldu¤u gibi devrimci
özelliklerimiz de vard›r. Bu yan›yla
da kiﬂili¤imizde elbette hep olumsuz özellikler bulunmamaktad›r.
Sorun burada küçük burjuva özelliklerimizi bularak, devrimci özelliklerimizle bu olumsuzluklar› çat›ﬂt›rmay› ve bu çat›ﬂmadan zaferle
ç›kmay› baﬂarmaktad›r.
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değin m eler
Ne kadar medya
deste¤i; o kadar arsa,
o kadar ruhsat!
Do¤ an Med ya, AKP’ye
deste¤inin k a r ﬂ ›l ›¤ › n› a l› y or ;
Sar›yer'deki 5 bin 460 metre
karelik spor alan› POAﬁ’a verildi; ard›ndan spor alan›n›n
bir k›sm›n›n da akaryak›t is-

tasyonu
olarak kullan›lmas›na izin ç›kar›ld›...
Ne kadar gazeten
var, ne kadar televizyon kanal›n var, sana o kadar arsa var,
sana o kadar rant var.
Eskiden denirdi ki, ödedi¤iniz her kuruﬂ vergi size yol,
su, elektrik olarak geri döner,
yanl›ﬂt› hiç dönmedi, fakat bu
do¤ru, ald›¤›n›z her gazete,
TV kanal› size arsa olarak,
spor alan› olarak geri döner...

Aran›yor!
‹hbar Edene Eurolar!
Frans›z polisi, geçen hafta
Paris’in banliyölerinde yap›lan protesto gösterileri s›ras›nda polise ateﬂ
açanlar› ihbar edenlere para ödülü
verilece¤ini aç›klad›.
Zavall› burjuva demokrasisi.
Art›k o güçlü, her türlü tepkiyi
sistem içinde eritmekle övünen
emperyalist demokrasi, bir halk hareketi karﬂ›s›nda, yoksullar›n
öfkesi karﬂ›s›nda, ekonomik, siyasi, sosyal bir çözüm üretmekten yoksun, muhbirlikten, “kelle baﬂ›” verece¤i ödüllerden
medet umuyor!!!

BAM TELİ çizgiler

Lokum - çelik iliﬂkisi
Fortis’in Türkiye Yöneticisi Yvan De Cock, “Türkiye ekﬂiyen dünya ekonomisinde tatl› lokum gibi görünüyor.”
Lokum gibi görünür ya, bu iﬂbirlikçiler iktidardayken... Siz yeyin bakal›m Cock efendi, emekçilerin
iktidar›nda o lokum de¤il çelik olur ve o gün geldi¤inde kustururlar o lokumu sana!..

AKP’ye yak›ﬂ›r liyakat
“Ç›kar amaçl› suç örgütü kurmak, görevi kötüye
kullanmak ve ihaleye fesat kar›ﬂt›rmak” suçlar›ndan
yarg›lanan SSK ‹laç ve Eczac›l›k Daire Baﬂkan›
Hülya Özdemir, ilaç ödemelerinde en kritik kararlar›
verecek komisyona baﬂkan olarak atanm›ﬂ!..
Yeni göreviyle ilgili sorulara da ﬂöyle cevap
vermiﬂ: “Komisyondaki tek yarg›lanan üye ben
de¤ilim. Çal›ﬂma ahlak›m ve liyakat›m nedeniyle bu
göreve getirildim”
H›rs›zlardan, ihalelere fesat kar›ﬂt›ranlardan, nitelikli doland›r›c›l›k yapanlardan HÜKÜMET kurulan
bir ülkede, komisyonlar›n ayn› “liyakat›” gösterenlerden oluﬂmas› normaldir.

ÖZÜRLÜ S ÖZLER
Ortado¤u’yu f orm atlamak
Optimuma ulaﬂmak
Bypas edilerek
(Yukar›daki öz(ür)lü sözler, Ufuk Uras’›n 3 Aral›k günü
HaberTürk televizyonunda yapt›¤› “siyasal”
konuﬂmalardan al›nm›ﬂt›r.)

Masala’dan
Al›nm›ﬂt›r

“Hayat
bir k avgad›r,
onu
as›l y aﬂayanlar
mücadele
edenlerdir”
( Victor H ugo)
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Türbanlı First
Lady’nin Ayakkabısı
‹ﬂte ayakkab›yla ilgili bas›nda
yer alan bilgiler:
“Frans›z modac› Christian
Louboutin imzal› ayakkab›lar›n
fiyat› 450-670 Euro aras›nda. Bu
ayakkab›lar› Sarah Jessica Parker,
Gywneth Paltrow Nicole Kidman, Cameron Diaz, Angelina
Jolie, Madonna gibi isimler giyiyor. ”
Bunlar› ö¤renmiﬂ olduk da bizim merak etti¤imiz iki
soru var: 1) Hayrünnisa Gül de ayn› ayakkab›y› giyen sözü
geçen isimler gibi sahneye ç›kmaya veya artist olmaya m›
niyetli? 2) ‹slamda israf haram oldu¤una göre, bir ayakkab›ya 500 Euro israf de¤il mi? 3) Bu “dikkat çekici” ayakkab›lar, islama uygun mu?

“‹zan”s›z bir yazar
“Ses ve görüntülü kay›tlar, PKK’liliere ait ses bantlar› ve
videolar, art›k an›nda Türk Silahl› Kuvvetleri’ne iletiliyor.
PKK’liler ma¤arada m› konuﬂuyor, yoksa da¤›n baﬂ›nda
m› ya da herhangi bir kentin sokak ortas›nda m›, Türkiye
topraklar›nda ya da Kuzey Irak’ta m›, hiç fark etmiyor. Onlar kendi aralar›nda ne konuﬂuyor, neye karar veriyor, hangi karardan vazgeçiyor, bunlar›n tümü o anda uzaydan banda al›n›yor; ses ve görüntü olarak. ... O teknolojik üstünlü¤ü Amerika ﬂimdi Türkiye ile paylaﬂ›yor.” (Yalç›n Do¤an, 1
Aral›k Hürriyet)
Adam (yazar) hiç düﬂünmüyor; ABD’nin elinde böyle
bir teknoloji olsa, Irak’taki eylemleri engeller. Filistin direﬂinin eylemlerini engeller.

General g azete..!
‹mha bitene kadar nokta operasyon (3 Aral›k Hürriyet)
Özkök bas›nda kafas›nda general ﬂapkas›yla da çizildi
fakat ne gam, Özkök bunlardan mutlu, general gazetecilik
misyonuyla Hürriyet’i dört nala koﬂturmaya devam ediyor...
‹mha ettiriyor, as›yor kesiyor!.. Özkök mü yanl›ﬂ meslek
seçmiﬂ, yoksa bas›n dendi¤inde akla sadece gazete gelmesi
mi yanl›ﬂ?

Haraç Mezat
Sabah Gazetesi ve ATV, evlere ﬂenlik bir ihaleyle Çal›k
Grubu’na, daha aç›k bir yaz›l›mla ise, “Baﬂbakan Tayyip
Erdo¤an’›n damad›n›n ﬂirketine” sat›ld›.
Sabah Grubu içinde 6 gazete, 1 TV, 1 radyo ve 11 dergi
bulunuyordu... Çal›k Grubu, istedi¤i fiyat› verip ald›, çünkü ihaleye kat›lan baﬂka bir ﬂirket yoktu. Daha önce
kat›lacak baﬂka ﬂirketler var diye ihale iptal edilmiﬂti oysa...
Sabah grubuyla ilgilenen pek çok ﬂirket “son anda vazgeç miﬂ”ti. Neden, nas›l vazgeçtiler, devrede yeni Alaaddin Çak›c›lar m› var? Yeni Çak›c›lar “Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n damad›” ad›na m› devreye girdi?.. Gün gelir bu sorular da cevap bulur elbet.
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Gebizli’de
Anayasa
Söyleﬂisi
Halk Anayasas› tart›ﬂmalar› Antalya’n›n merkeze
ba¤l› Gebizli Mahallesi’nde de gerçekleﬂtirildi. 25 Kas›m günü saat 14.30’da “Halk›n Anayasas›n› Yapal›m”
ad›yla gerçekleﬂtirilen söyleﬂiye 40 kiﬂi kat›ld›. Gebizli
Mahallesi’nin kahvesinde yap›lan söyleﬂiye Temel
Haklar ad›na M. Ali U¤urlu, Alt›nova Yard›mlaﬂma ve
Dayan›ﬂma Derne¤i ad›na Ertu¤rul Sa¤lam ve K›z›lar›k
Kültür Merkezi ad›na Selda Bulut kat›ld›.
Temel Haklar ad›na konuﬂan U¤urlu ve kültür merkezi ad›na konuﬂan Selda Bulut anasaya tart›ﬂmalar› konusunda düﬂüncelerini anlatt›lar.
Mahalle halk›ndan yaﬂl› bir amca çözümün örgütleme oldu¤unu herkesin bildi¤ini ancak halk› biraraya getirebilecek bir gücün gerekti¤ini dile getirirken mahalle
halk› daha önce pek çok siyasi partinin bu kahveye geldi¤ini ama hiçbirinin vaatlerini tutmad›klar›n›, bu yüzden onlara ve onlar›n yapt›klar› anayasaya güvenmediklerini söylediler. “Dünyan›n her taraf›ndan insanlar›n
denize gelmek için geldi¤i bir ﬂehirde yaﬂad›¤›m›z halde bu y›l bir defa bile denize giremedik”, denize gitmemiz demek o gün iﬂsiz ve aç olmak demektir” diyen mahalle halk› asl›nda ülke gerçe¤ini de anlatm›ﬂ oldu.

Avusturya'da Anayasa Paneli
Avusturya genelinde faaliyetlerini sürdüren Avusturya
Anadolu Federasyonu (AFA)’
nun Türkiye’de süren anayasa
tart›ﬂmalar›yla ilgili düzenledi¤i panellerden ilki 30 Kas›m’da Graz’da yap›ld›.
Halk Anayasas› Tasla¤›’n›
tan›tan Federasyon Temsilcisi;
“Ba¤ ›ms› z ol may an bi r ül ke de
y a p › l a c a k a n a y a s a h a l k › n t a l e b i n i d e ¤ i l e m p e r ya l i s t l e r
ve iﬂb i rl ik çi le ri n s öm ü r ü ve y a¤ m a d ü zen i ni sa¤ l am laﬂt›rmay› amaçlar. Bundan dolay› halk anayasas›
halk iktidar›n›n ifadesi ve ›srar›d›r. Ba¤›ms›z olmayan
bir ülkede demokratikleﬂmeden bahsedilemez” dedi.
Federasyon Temsilcisi, Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin haz›rlad›¤› Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n toplat›lmas›na da de¤indi.
Halk Anayasas› Tasla¤›’ndan baz› maddelerin okunmas›ndan sonra soru cevap bölümüyle panele devam
edildi. Panelden sonra halk anayasas› taslaklar› da¤›t›ld›.
Avusturya’da, ayr›ca 1 Aral›k’ta Innsbruck ve Neunkirchen ﬂehirlerinde de Anadolu Kültür Merkezleri’nde
“Halk›n Anayasas›n› Yapal›m” panelleri gerçekleﬂtirildi.
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Merhaba sevgili okurlar›m›z.
Bir süredir gerek Haklar ve Özgürlükler Cephesi aç›klamalar›nda, gerekse de dergimizde
“ortak düﬂman Amerika’d›r”
vurgusu yap›l›yor ›srarla. Bunu
öne ç›karmak neden gerekli olmuﬂtur? Bunun kavranmas› ve
kavrand›¤› ölçüde de tüm sola,
halka kavrat›lmas› önemlidir.
Bugünkü sohbetimizde esas olarak
iﬂte bunu ele alaca¤›z. “Ortak düﬂman›m›z ABD’dir” tespitinin, bu tespiti geniﬂ kitlelere ulaﬂt›rman›n neden
gerekli oldu¤unu somutlayarak baﬂlayal›m sohbetimize.
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Konu: Ortak Düﬂman ABD

Çünkü ﬂuras› aç›k ki, bir güruh tavr› sergileyen o kitle içinde
de ABD’ye ciddi tepkiler duyan
kesimler var. Onlar, özel olarak
PKK’nin ama daha genelde de
“solun” ABD ve AB emperyalizmi taraf›ndan korundu¤unu, solun emperyalistlerin maﬂas› oldu¤unu düﬂünüyorlar, öyle inand›r›lm›ﬂlar, bu nedenle de sola
sald›rd›klar›nda kendilerini ayn›
zamanda ABD’ye, AB’ye karﬂ›
ç›km›ﬂ gibi hissediyorlar.
‹ﬂte bizim bu oyunu bozmam›z için de, anti-emperyalist niteli¤imizi daha aç›k bir ﬂekilde anlatmam›z ve göstermemiz,
onlara gerçek düﬂmanlar›n›n, halk›n ortak düﬂman›n›n kim oldu¤unu gösterebilmemiz gerekiyor.
K e m a l: Bugün ülkemizin emperyalizmin sömürgesi oldu¤u reddedilemez durumda; reddedenler de bunu olgular
üzerinden de¤il, ancak “günümüzde
ba¤›ms›zl›¤›n modas› geçmiﬂtir”,
“hiçbir ülke bibirinden ba¤›ms›z
de¤ildir”, “ülkelerin içiﬂleri diye
bir ﬂey kalmam›ﬂt›r” gibi demagojilere yaslanarak yap›yorlar.
Ekonomik, siyasal, askeri, her
yönden nas›l bir ba¤›ml›l›k içinde
olundu¤u son geliﬂmeler içinde bir
kez daha aç›¤a ç›kt›. En aç›k olgulardan biri de ﬂudur ki; topraklar›m›z, y›llard›r Ortado¤u ülkelerine
karﬂ› bir sald›r› üssü olarak kullan›l›yor.
Art›k emperyalizme ba¤›ml›l›k,
1980 öncesiyle k›yasland›¤›nda belli bir aleniyet kazanm›ﬂt›r. Emperyalist temsilcilerin biri gidiyor, biri
geliyor. Dergimizin di¤er bölümlerinde de de¤inilece¤i gibi, ABD Büyükelçileri aç›kça “iç politik faaliyetler” sürdürüyor. “Sömürge valisi” deyimi art›k burjuva bas›nda bile s›k kullan›l›r oldu. Ç›kar›lacak
yasalar›, bütçemizi onlar belirliyor.
Müdahaleleri yaln›z ekonomik
planda de¤il; demokrasicilik oyununun s›n›rlar›n› da onlar çiziyor.
Halka ne kadar hak ve özgürlük tan›naca¤›n›, kime havuç, kime sopa

Ortak düﬂman›
gösterebilmeli
Ortak düﬂmana karﬂ›
birleﬂtirebilmeliyiz!

Özle m : Çeﬂitli sol
kesimler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, mücadele, uzunca bir süredir, rotas›ndan
sapt›r›lm›ﬂ, adeta hedefsiz b›rak›lm›ﬂt›r. Mesela,
kimileri bu mücadeleyi “insan haklar›” meselesine hapsetmiﬂtir. Kimileri, kendilerini, devrim mücadelesinin bir parças› olmas› gereken
“hak ve özgürlükler mücadelesi”yle
s›n›rlam›ﬂ ve bunu da düzeniçi, yasall›k s›n›rlar› içinde vermeyi çizgi
haline getirmiﬂlerdir. Kimilerinin
dilinden devrim, kimilerinin dilinden emperyalizm gibi, s›n›flar mücadelesinin en temel kavramlar› yok
olmuﬂtur.
Daha önceki baz› yaz›lar›m›zda
da vurguland›¤› gibi, bu savrulmalar sonucunda, biz yeniden faﬂizmin
ne olup olmad›¤›n›, ABD’nin veya
Avrupa ülkelerinin birer emperyalist oldu¤unu anlatma zorunlulu¤uyla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂ›zd›r. Bugünkü ortak düﬂman Amerika’d›r
vurgusu da iﬂte yine benzeri bir ihtiyac›n sonucudur.
Sorunun teorik çerçevesini de
ﬂöyle çizebiliriz:
Baﬂ çeliﬂki, baﬂ düﬂman, do¤ru
tespit edilemezse, hiçbir ﬂeyi yerli
yerine oturtmak mümkün olmaz.
Keza, bu tespitler do¤ru olmad›¤›nda, ilericilik, demokratl›k, devrimcilik, vatanseverlik gibi tutum ve
kavramlar› da do¤ru tan›mlayamay›z. Çünkü bu kavramlar, farkl› dö-
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nemlerde, farkl› iliﬂki ve çeliﬂkiler
içinde farkl› ﬂekillenirler. Bugün
ilericilik olan, yar›n gericilik olabilir. ‹ﬂte neyin ilerici, neyin gerici oldu¤unu do¤ru tespit etmenin ilk ﬂart›, yaﬂan›lan süreçteki temel ve baﬂ
çeliﬂkileri, baﬂ düﬂman› do¤ru tespit
edebilmektir.
Mesela, Amerikan emperyalizmini “dost” bir güç, “demokratik”
bir güç olarak tespit eder ve politikalar›n›z› buna göre belirlerseniz,
orada yap›lacak demokrat, ilerici,
vatansever tan›m› farkl› olur. Ama
ABD’yi oldu¤u gibi, yani bir emperyalist olarak tespit ederseniz, o
zaman bu tan›mlar daha farkl› olur.
Politikalar›n›z, taktikleriniz de ona
göre farkl› ﬂekillenir.

M a z l um : Ortak düﬂman›m›z›n
Amerika oldu¤unu halk kitlelerine
b›kmadan, usanmadan anlatmal›y›z.
Özellikle ﬂuna dikkat çekmek istiyorum; son dönemde giderek karﬂ›m›za daha s›k ç›kmaya baﬂlayan
linç sald›r›lar›n›n, ›rkç› sald›r›lar›n
önünü kesmenin, en az›ndan geniﬂ
kitlelerin bu politikan›n aleti olmas›n› önlemenin yolu da bunu anlatabilmemizden geçiyor.

9 Aral›k 2007

gösterilece¤ini onlar belirliyor.
K›sacas›, ülkemizdeki sömürünün, tüm anti-demokratik uygulamalar›n, faﬂist terörün, yoksulluk ve
sefaletin baﬂ sorumlusu emperyalizmdir. Bu 1945’lerden beri böyledir. Dönem dönem oligarﬂinin k›smi
özerk olarak nitelendirilebilecek
davran›ﬂlar›, politikalar› olsa da, o
günden bugüne kadar, her alanda
ülkemizin kaderi emperyalizm taraf›ndan belirlenmiﬂtir. 60 y›l› aﬂk›n
bir süredir, ulusal egemenlik diye
bir olgu sözkonusu de¤ildir. Yeni
sömürge bir ülkede böyle bir olgu
sözkonusu da olamaz.
ABD için ülkemiz, yaklaﬂ›k yar›m as›rd›r “stratejik önemde” bir
ülke olarak tan›mlanmaktad›r. Bu
önemin anlam› art›k bellidir.
Bütün bu tablo esas olarak en
geniﬂ kitlelerin de ﬂuras›ndan, buras›ndan gördü¤ü bir tablodur. Yukar›da da de¤inildi¤i gibi, bir bak›ma
emperyalizme ba¤›ml›l›k eskiye göre daha alenidir. Ama bu noktada da
halkta anti-emperyalist düﬂüncelerin ve prati¤in geliﬂmesini engellemek için farkl› demagojilere, yöntemlere baﬂvurulmaktad›r.
Bizim bu yalanlar›, çarp›tmalar›
aç›¤a ç›kar›p kitleleri onlar›n etkisinden kurtarmam›z, ülkemizdeki
devrimci mücadelenin geliﬂmesi
aç›s›ndan hayati önemdedir.
Bu tabloyu kitlelerin önüne koyup, kimin nerede, kimin yan›nda
oldu¤unu aç›kça ortaya koymaya
zorlamal›y›z. Linç güruhlar›na, faﬂistlerin etkisi alt›ndaki gençlere
durdu¤u yeri gösterecek olan da,
onlar› yönlendirenlerin iﬂbirlikçi niteli¤ini teﬂhir edecek olan da bu politikay› her alanda geliﬂtirmektir.
Ülkemizde solun “d›ﬂ mihrakl›” oldu¤u propagandas› ony›llar boyunca durmaks›z›n iﬂlenmiﬂtir; bunun
kitleler üzerindeki etkisini küçümsememeliyiz. ABD helikopterlerinin PKK’ye silah att›¤› veya Belçika’n›n Fehriye Erdal’› korudu¤u
üzerine burjuva bas›nda ç›kan yalan
haberlerin üç beﬂ de¤il, onlarca,
yüzlerce oldu¤unu hat›rlarsak, bu
propagandan›n nas›l ›srarl› bir ﬂekil-
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de sürdürüldü¤ü somutlaﬂ›r. Öte
yandan, gerek AB’ci reformizmin,
gerekse de Ortado¤u’da Amerikan
müdahalecili¤ini bazen aç›ktan, bazen dolayl› onaylayan Kürt milliyetçili¤inin tutumlar›n›n da solu,
ABD-AB emperyalizminin himayesinde gösteren propagandaya güç
verdi¤ini, ortam› bu aç›dan daha da
bulan›k hale getirdi¤ini de unutmamal›y›z. ‹ﬂte bu ortamda, ABD’nin
tüm halklar›n, tüm emekçi kesimlerin ortak düﬂman› oldu¤unu anlatmak, bu temelde bir pratik anti-emperyalist mücadele geliﬂtirmek, karﬂ›-devrimin ony›llard›r sürdürdü¤ü
propagandan›n etkisini y›kmak, bu
bulan›kl›¤› da¤›tmak aç›s›ndan da
gerekli, önemlidir.

M a z l u m : Asl›nda siyasal güçler aç›s›ndan emperyalizmin karﬂ›s›nda tak›n›lan tutum, bir yerde, de v a s a b i r a y n a gibidir. Herkesin gerçekli¤ini gösteren bir aynad›r bu.
Bizim yapmam›z gereken iﬂte bu
aynay› meydana ç›karmak ve kitlelerin dikkatini bu aynaya çekmektir.
O zaman tart›ﬂmay›, iﬂbirlikçi güçlere karﬂ› propaganday› da çok daha
net, aç›k bir zeminde geliﬂtirebiliriz; vatanseverli¤in, ilericili¤in, demokratl›¤›n, olmazsa olmaz koﬂulu, emperyalizme karﬂ› olmakt›r. Bu
zeminde hem sa¤ iﬂbirlikçi kesimleri, hem de solda anti-emperyalizmden yan çizenleri teﬂhir etmiﬂ, do¤ru bir çizgiye gelmeleri için demokrasi mücadelesinin çeﬂitli biçimleri

Asl›nda siyasal güçler
aç›s›ndan
emperyalizmin karﬂ›s›nda tak›n›lan
tutum, bir yerde, devasa
bir ayna gibidir.
Herkesin gerçekli¤ini
gösteren bir aynad›r bu.
Bizim yapmam›z gereken iﬂte bu aynay›
meydana ç›karmak ve
kitlelerin dikkatini bu
aynaya çekmektir.
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vard›r. Bu mücadele çok çeﬂitli örgütlenmeler içinde de sürdürülür.
Halk› oluﬂturan s›n›f ve katmanlar›n
bu konuda farkl› tercihleri de olabilir. Ama demokrasiyi kazanmak için
ayn› zamanda anti-emperyalist olmak bir tercih meselesi de¤il, bir
zorunluluktur. Anti-emperyalist olmayan, ABD’yi baﬂ düﬂman, halklar›n ortak düﬂman› kabul etmeyen,
demokrasi mücadelesinde de tutarl›
olamaz.
Bizim özellikle Avrupa emperyalizmi nezdinde anlatmaya, göstermeye çal›ﬂt›¤›m›z demokrasi mücadelesiyle ba¤›ms›zl›k mücadelesinin birbirinden ayr› ele al›namayaca¤›d›r. Amerikan emperyalizmi
nezdinde ayn› sorun sözkonusudur.
‹ﬂgal gibi bir olguyu görmezden gelip “ d e m o k r a t i k , f e d e r a l I r a k ” tan›mlar› yapmak, siyasal aç›dan aymazl›k ve halklara karﬂ› büyük bir
aldatmacan›n orta¤› olmakt›r.
O zaman vatanseversen, de m o kr a t s a n , ö n ü n d e k i g ö rev bellidir.
‹kisi için de asgari ﬂart, emperyalizme ba¤›ml›l›¤a ve faﬂizme karﬂ› olmakt›r. Bu yoksa, orada vatanseverlik, demokratl›k yoktur.

Özle m : Kim kimden yanad›r,
kim kime neden karﬂ› olmal›d›r?
Bunlar› net olarak göstermek durumunday›z. Demokratikleﬂmeyi savunmak ad›na Avrupa emperyalizmini göklere ç›karmak, onun ülkemizdeki tahakkümünü meﬂrulaﬂt›rmak, demokrat veya ilerici bir davran›ﬂ de¤ildir. Kürt ulusal haklar›
ad›na, ülkemize ABD müdahalesini
savunur bir pozisyonda olman›n da
demokratl›k, ilericilik içinde yeri
olamaz. Bu politikalar, 1920’lerin
baﬂ›nda, ülkemiz iﬂgal alt›ndayken
mandac›l›¤› isteyen politikalardan
özünde çok da farkl› de¤ildir.
Hak ve özgürlükleri, Kürt ulusal
haklar›n› savunacak, ama bunu
ABD’den, AB’den isteyeceksin.
ABD’nin bugün yeryüzünde neler
yapt›¤›n› düﬂünen ak›l ve izan sahibi biri, bunun ma nt › kl › ve a h l a k i
olmad›¤›n› görmekte zorlanmaz.
Demokrasiyi isteyeceksin, ama
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e m p e r y a l i z m e b a ¤ › m l › l › ¤ a karﬂ›
olmayacaks›n. Ba¤›ms›zl›k isteyeceksin ama ülkemizde bizzat emperyalizm taraf›ndan inﬂa edilmiﬂ
ve halen desteklenmekte olan faﬂizme karﬂ› olmayacaks›n. Bunlar
mümkün de¤ildir. Mümkün olmad›¤›n› en iyi bu politikalar›n savunucular› biliyor. Bu anlamda demokrasi istiyor görünüp ba¤›ml›l›¤a karﬂ› olmayanlar, ba¤›ms›zl›ktan yana
görünüp faﬂizme karﬂ› olmayanlar,
emperyalizmin ve faﬂizmin dolayl›
iﬂbirlikçileri, dolayl› savunucular›d›r demek yanl›ﬂ de¤ildir.
Biz “ o r t a k d ü ﬂ m a n A m e r i k a ’ d › r ” gerçe¤ini öne ç›kar›rken,
tüm bu çarp›k anlay›ﬂlar› da düzeltmiﬂ, sol ad›na bugüne kadar kitlelere verilen yanl›ﬂ düﬂüncelerin yolaçt›¤› t a hr i ba t › on a rm › ﬂ olaca¤›z.
Emperyalizmin bir ülkeye demokrasi götürdü¤ü görülmüﬂ müdür? Emperyalizmin sömürge, yenisömürge bir halk› refaha kavuﬂturdu¤u görülmüﬂ müdür? Bunlar çok
somut tart›ﬂma konular›d›r. Fakat
biz ancak çok ›srarl› bir ﬂekilde kitlelere gidersek, burjuva gündemlerin, günlük s›radanl›klar›n peﬂinde
sürüklenmek yerine çok ›srarl› bir
ﬂekilde bu meseleleri halk›n önüne
koyarsak, o zaman kitle çal›ﬂmas›ndan, devrimci propagandadan
önemli sonuçlar almaya baﬂlar›z.

K e m a l: Bu sonucu almak için
siyasi arenada yer alan örgütlü güçlerin konumlar›n› netleﬂtirmeye zorlamak da önemli gerçekten. Baﬂ
düﬂman ve dolay›s›yla ortak düﬂman›m›z Amerikan emperyalizmidir.
E¤er egemen s›n›flardan de¤ilse,
e¤er bir iﬂbirlikçi de¤ilse, bu halk›n
tüm kesimleri ve tüm muhalif güçler aç›s›ndan da böyle kabul edilmelidir. Baﬂ düﬂman ve ortak düﬂman›m›z Amerikan emperyalizmidir tespiti, kendisine Kemalistim diyenler
için de, emperyalist dünya düzenine
karﬂ› olan islamc› kesimler için de
geçerli olmal›d›r.
Kemalizm’in en temel özelliklerinden biri ba¤›ms›zl›ktan yana olmas› ve bu temelde emperyalizme
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tav›r al›ﬂ›yd›. Kemalistim diyenler
bugünkü tav›rlar›n›, konumlar›n› bu
ölçüye göre de¤erlendirmek durumundad›rlar. Emperyalizme karﬂ›
“ya istiklal ya ölüm” diye bayrak
kald›rmadan, ba¤›ms›zl›¤› yok eden
emperyalizmin ülkemizdeki iﬂbirlikçilerine aç›k savaﬂ ilan etmeden
anti-emperyalizmden de, Kemalizm’den de söz edilemez.
Kim gerçekten inanç özgürlü¤ünü savunuyor? Kim Kürt halk›n›n
gerçekten kurtuluﬂunu savunuyor?
Kim ulusal onuru savunuyor? Bunlar soyut sözlerle anlaﬂ›lmaz. ‹ﬂte
somut ölçü: Halklar›n ortak düﬂman›na ne kadar karﬂ›s›n?
‹cazetçilik halklar›n ortak düﬂman›n› farkl› yere koydurur. Bak›n
mesela, bugünkü Saadet Partisi Genel Baﬂkan› Recai Kutan Fazilet
Partisi baﬂkan›yken, gazetecilerin
laiklik, özgürlükler konusunda ne
istiyorsunuz sorusuna “ABD’de ol du¤u gibi istiyoruz“ diye cevap
vermiﬂti. ‹lginçtir, ayn› tan›m, kelimesi kelimesine Kürt milliyetçileri
taraf›ndan da yap›ld›. Onlar da Kürt
sorununun çözümünü “ABD’deki
eyalet sistemi gibi olabilir” diye
tan›mlam›ﬂlard›.
Türkiye ve dünya halklar›n›n
baﬂ çeliﬂkisi emperyalizmle, özel
olarak da Amerikan emperyalizmiyledir. O halde halktan yana olan, oldu¤unu ileri süren tüm güçlerin de
baﬂ çeliﬂkisi ayn› zemindedir.
Demokrasi mücadelesinin de,
inanç özgürlü¤ü mücadelesinin de,
ulusal mücadelenin de gelip dayan-

Kim gerçekten inanç
özgürlü¤ünü
savunuyor?
Kim Kürt halk›n›n
gerçekten kurtuluﬂunu
savunuyor? Kim ulusal
onuru savunuyor? Bunlar soyut sözlerle anlaﬂ›lmaz. ‹ﬂte somut ölçü:
Halklar›n ortak düﬂman›na ne kadar karﬂ›s›n?
t›n
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d›¤› yer buras›d›r. Demokrasi ve ba¤›ms›zl›k, halk›n iktidar› hedefinde
somutlanm›ﬂt›r. Bu hedefe ulaﬂmak
için de “Zincirin öncelikle kopar›lmas› gereken halkas›”, emperyalizme ba¤›ml›l›k halkas›d›r.

M a z l u m : Emperyalizmin düzeniyle halk›n sorunlar› ve talepleri
ba¤daﬂmaz. Çak›ﬂ›r göründü¤ü dönem ve yerlerde de bunun geçici,
izafi oldu¤unu unutmamak gerekir.
Emperyalizmin halklar›n sorunlar›na iliﬂkin formülü ﬂöyle özetlenebilir: “Ya ben çözerim ya da hiç!”
Ya dayat›lan bu politikaya teslim
olunur, ya da emperyalizme karﬂ›
ba¤›ms›zl›k bayra¤› aç›l›r.
ABD emperyalizmi, bilindi¤i gibi, 1980’lerin sonlar›ndan itibaren
dünya çap›nda bir sald›r›ya geçmiﬂtir. “Ulusal Güvenlik Stratejisi” gibi kararlar›yla, “önleyici vuruﬂ” gibi politikalar›yla sald›r›s›n›n zeminini olgunlaﬂt›rm›ﬂ, ideolojik kültürel hamleleriyle sald›r›y› çok yönlü
olarak sürdürmüﬂtür. Di¤er emperyalistleri ve “uluslararas› kurumlar›” kendisine yedeklemesi de bu sald›rganl›¤›n bir parças›d›r.

“Ülkelerin art›k içiﬂleri diye bir
ﬂey yoktur”, “dünya global bir köydür” gibi, ilk bak›ﬂta özellikle küçük-burjuva ayd›nlara oldukça ca zip gelen düﬂünceler, emperyalist
müdahalelerin ideolojik zeminini
haz›rl›yordu. Bu ideolojik etkinin
nas›l geniﬂ cepheli bir savaﬂ yürütülerek geniﬂletildi¤ini Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’›n BM aç›l›ﬂ›nda yapt›¤› resmi
konuﬂmadaki ﬂu sözlerinde de görebiliriz: Annan, bu konuﬂmas›nda
“ulusal s›n›rlar›n art›k ‘insani müdahale’nin önünde engel olamayaca¤›n›” söylüyordu. Ne yaz›k ki,
emperyalizmin memuru olmaktan
baﬂka bir özelli¤i olmayan BM Sekreteri’nin bu sözleri; k›sa bir süre
sonra, sol ad›na savunulan bir teoriye dönüﬂecek, emperyalizmin ülkelere “insan haklar› temelinde müdahale etti¤i” teorisi yap›lacakt›.
Görüyor musunuz solun çeﬂitli kesimlerin beyninin nas›l burjuvaziye
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aç›k hale geldi¤ini?!..
ABD “ t e r ö r i s t ü l k e l e r ” , “ t e r ör e destek veren ülkeler” tan›m›
yapm›ﬂt›. BM de bu politikaya “ S uça e¤ilimli devletler” tan›m›yla kat›ld›. Peki suç neydi? Te r ö r neydi?
Suç; ABD’nin ç›karlar›na dokunmakt›. Terör, ABD’nin hükmüne
boyun e¤memek için direnmekti.
ABD iﬂte böylece kendisine boyun e¤meyen tüm ülkeleri “hedef”
haline getirdi. Önünde diz çökmeyenleri bombalarla teslim almak,
halklara ekonomik ambargolarla,
tecrit politikalar›yla boyun e¤dirmek için, gerekçeler yarat›ld›. ABD
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, ülkeleri çeﬂitli
kategorilere ay›r›p tehdit ediyordu.
Bir grup ülkeler “ﬂer ekseni”ni oluﬂturuyordu. Bir grup “teröre destek
veren”lerdi. Mesela, bir grup ülkenin de ABD taraf›ndan “ekonomik
yapt›r›m”la tehdit edilmesinin gerekçesi “dinsel özgürlükleri ‘çok
ciddi’ biçimde ihlal etmek”ti. ABD
D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› bu gerekçeyle
“Çin, Afganistan, Burma, ‹ran,
Irak, S›rbistan ve Sudan’a, iktisadi
yapt›r›m uygulanabilece¤ini” aç›klam›ﬂt› 1999’da.
Sorun, tüm ülkeleri, ﬂu veya bu
biçimde hizaya getirmektir. Gerekçe de herhangi bir ﬂey olabilir. Burada as›l üzerinde durulacak mant›k, ABD’nin kendini tüm ülkelerin,
kurumlar›n, ulusal ve uluslararas›
yasalar›n üstünde görmesidir. Clinton, Ecevit’le görüﬂmesinde “Her
isteyene ba¤›ms›z devlet hakk› verirsek, ulus devletler küçülür, bu küçülme ekonomik geliﬂmeye zarar
verir.” derken, iﬂte bu zihniyeti gösteriyordu. Dünyan›n neresinde, hangi halk›n “ba¤›ms›z” yaﬂayaca¤›n›,
hangi halk›n sömürge kalaca¤›n› da
ABD belirler! Hangi ülkenin hangi
iﬂbirlikçi uﬂa¤› taraf›ndan yönetilece¤ine de o karar verecektir. Bu kararlar›n› yerine getirmeyenlere karﬂ›
tankla topla, iﬂgalle harekete geçmeye haz›rd›r. Irak’l›lara hem gökten bomba ya¤d›r›p hem de “baﬂ›n›zdaki Saddam yönetimini de¤iﬂtirin” diye sesleniyordu ABD.
ABD, “dünyan›n babas›”yd›. Ve-
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rilecek olan› o verir, al›nacak olan›
o al›r... ‹ﬂte bundan dolay› ABD,
dünya halklar› için b a ﬂ d ü ﬂ m a n d › r.
Bu sald›rganl›k, istisnas›z tüm halklara yönelik oldu¤u için ABD o r t a k
d ü ﬂ m a n d › r.

Özlem : Ülkemizin yaﬂad›¤› koﬂullar›, tüm milliyetlerden, inançlardan halk›n ortak düﬂman›n›n ABD
oldu¤unu anlatabilmenin yollar›ndan
biri de ülkemizdeki emperyalist iﬂgali gösterebilmektir kan›mca.
Kuﬂkusuz, birçok de¤iﬂiklik sözkonusudur. Emperyalizmin iﬂgal biçiminde de bir de¤iﬂiklik sözkonusudur. Ama yine de özü farks›zd›r.
Tekelleri, üsleriyle topraklar›m›z›
iﬂgal etmekte, ulusal onurumuzu
ayaklar alt›na almaktad›rlar. Her
türlü zulmün kayna¤› durumundad›rlar. Ve bu tabloda “zulme karﬂ›y›z” diyen, “bat› kültürüne karﬂ›y›z” diyen islamc›lar, “bayrak, vatan” diyen “ulusalc›lar”, emperyalizm iﬂbirlikçili¤inin baﬂ›n› çekiyorlar. Çok çarp›c› bir tablodur gerçekten. Ve bu kesimlerin etkisi alt›ndaki halk kitleleri, bilinçsiz olarak bu
kesimlere verdikleri destekle,
ABD’ye destek vermiﬂ oluyorlar.
ABD’nin ortak düﬂman›m›z oldu¤unu gösterebilmenin ne kadar
önemli oldu¤unu, bunu gösterebildi¤imiz ölçüde siyasal tablonun nas›l de¤iﬂebilece¤ini bu durum da
gösteriyor san›r›m.
Ki bir de ﬂu var; o gün nas›l ki,
Osmanl› saray› ve Padiﬂah Vahdet-

Bu tabloda
‘zulme karﬂ›y›z’ diyen,
‘bat› kültürüne
karﬂ›y›z’ diyen islamc›lar,
‘bayrak, vatan’ diyen
‘ulusalc›lar’, emperyalizm
iﬂbirlikçili¤inin baﬂ›n›
çekiyorlar... Ve bu
kesimlerin etkisi alt›ndaki
halk kitleleri, bilinçsiz
olarak bu kesimlere
verdikleri destekle, ABD’ye
destek vermiﬂ oluyorlar.
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tin ihanet içindeyse, halka iﬂgal
güçlerine boyun e¤me ça¤r›lar› yap›yor ve iﬂgale karﬂ› direniﬂe geçen
subaylar hakk›nda ölüm fermanlar›
ç›kar›yorduysa, bugün ülkemizi yönetenler de ayn›s›n› yap›yor. Vahdettin bugünkü yöneticiler gibi asl›nda. Bugünküler bunu biraz daha
inceltilmiﬂ yap›yorlar. ABD stratejik müttefikimiz, BOP iyi bir ﬂeydir,
kimse ona karﬂ› ç›kmas›n diyorlar.
Karﬂ› ç›kanlar, anti-emperyalistler
tutuklan›yor, bask›ya u¤ruyor.

M a z l u m : Tam bu noktada bir
örnek aktaray›m. Emperyalizmin iﬂbirlikçisi Yunan kuvvetleri ‹zmir’i
iﬂgal etti¤inde Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi halk› mücadeleye ça¤›ran bir konuﬂma yap›yor.
ﬁöyle diyor:
"Sayg›de¤er Denizlililer... Bugün sabah›n erken saatlerinde ‹zmir
Yunanl›larca iﬂgal edilmiﬂtir. ... Silah›m›z olmayabilir. Topsuz-tüfeksiz, sapan taﬂlar›yla da düﬂman›n
karﬂ›s›na ç›kaca¤›z... Bu kesin olarak kutsal bir cihatt›r. Sizlere vatan›m›z› düﬂmana teslim etmekten
baﬂka çare olmad›¤›n› söyleyenler,
düﬂman›n tutsa¤› olanlard›r... Bu
durumda onlar›n buyruk ve fetvalar› aklen ve ﬂeran caiz kabul edilebilir ve geçerli de¤ildir. Meﬂru olan
özellikle vatan savunmas› ve ba¤›ms›zl›k u¤runa savaﬂt›r. Korkmay›n›z... Üzülmeyiniz... Müftünüz olarak kutsal savaﬂ fetvas›n› veriyor ve
sizlere duyuruyorum." (Yurt Ansiklopedisi, cilt-3, syf. 2141)
Dikkat çekmek istedi¤im; iﬂbirlikçi yöneticilerin söylediklerinin
geçerli kabul edilmemesine iliﬂkin
vurgusu. ‹kinci nokta, as›l meﬂru
olan›n, ne padiﬂah, ne baﬂka bir ﬂey,
sadece vatan savunmas› ve ba¤›ms›zl›k u¤runa savaﬂ›n meﬂru oldu¤unu söylüyor. Düﬂman iﬂgalcidir ve
ona yard›m eden herkes düﬂmand›r.
O zaman mesela, Saltanat›n ihaneti karﬂ›s›nda Osmanl›'ya ba¤l› komutanlar hiçbir ﬂey yapmam›ﬂlard›r.
O günkü Osmanl› ordusu içinde kal›nd›¤› sürece iﬂgale karﬂ› ç›kmak,
kurtuluﬂ mücadelesinde yeralmak
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mümkün de¤ildi. Ordu içinde olup
da ulusal onurunu korumak isteyen,
vatan›n›n iﬂgal edilmesine karﬂ› ç›kmak istiyen subay ve askerlerin yapaca¤› tek ﬂey vard›; o da Osmanl›
yönetiminin emri alt›ndan ç›kmakt›.
Nitekim bu gerçe¤i gören pekçok
subay ve asker, silahlar›yla birlikte
Osmanl› ordusundan kopup Kuvayi
Milliye’yi oluﬂturdular.
Bunlar› ﬂunun için anlat›yoruz;
Nas›l ki, o günün koﬂullar›nda Osmanl› ordusu içinde kalarak vatan›
savunmak, ba¤›ms›zl›k ve kurtuluﬂ
için savaﬂmak mümkün de¤il idiyse, bugünkü koﬂullarda da, iﬂbirlikçi ordu içinde ulusal onura sahip
ç›kmak, ba¤›ms›zl›¤› savunmak
mümkün de¤ildir. Ayn› ﬂey, iﬂbirlikçi iktidarlar› destekleyenler için de
geçerlidir.

Özlem: Amerikan emperyalizminin dünya çap›nda uygulad›¤› politikalar pek gizli sakl› operasyonlar
durumunda de¤ildir. Balkanlar’da,
Kafkaslar’da, Ortado¤u’da, Orta
Asya’da milliyetçili¤i, farkl› ulusal
savaﬂlar› körükleyerek, Rusya, Yugoslavya gibi ülkeleri güçten düﬂürüp parçalayarak, bölgeleri “ y u t a bilece¤i küçük lokmal ara” ay›r›yor. “Yeni Dünya Düzeni” ya da
BOP, bütün bu adland›rmalar, her
ﬂeyin emperyalizmin ç›karlar›na göre ﬂekillenmesi anlam›na geliyor.
Bu ﬂekillendirmenin baﬂ›n› çeken ABD, g e ç t i ¤ i m i z y ü z y › l d a
rastlanmad›k kabal›kta ve aç›kl›kta, ülkeleri, halklar› tehdit etmektedir. Türkiye’yi yönetenlerle
iliﬂkilerinde de defalarca tan›k olundu buna. Alenen azarlad› ve aﬂa¤›lad›lar. Bu, i m p a r a t o r l u ¤ u n d i l i d i r.
Amerika, tüm yeni-sömürgeleri için
geçerli oldu¤u gibi, Türkiye’den
klasik bir yeni-sömürge olmas›n›n
ötesinde, eyaleti olmas›n› istiyor ve
bunu dayat›yor. Ülkelerin özgünlükleri, “görece özerklik” alan› emperyalist dayatmalar alt›nda iyice
daralt›l›yor.
Ba¤›ms›zl›¤› savunan ve sa¤layabilecek hiçbir düzen gücü, partisi
yoktur. Ortak düﬂman›n Amerika
oldu¤unu gösterirken, Amerika’ya
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karﬂ› mücadelenin de sadece devrimcilerin önderli¤inde tutarl›, kararl› ve sonuç al›c› bir ﬂekilde sürdürülebilece¤ini ortaya koymam›z
gerekir.
AB’den
demokrasi,
ABD’den özgürlük bekleyenler, ülkemizde demokrasinin, ba¤›ms›zl›¤›n, ulusal ve sosyal kurtuluﬂun öncüsü olamazlar.
Bütün dünya halklar›n›n özgür
iradesiyle kendi kaderini belirleme
hakk› vard›r. Ba¤›ms›zl›¤› ne emperyalizm verir, ne de halklar emperyalizme s›¤›narak özgürlüklerini
kazanabilirler. Bu politikalar ç›kmaz yoldur. Bu politikalar, halklar›n
ortak düﬂman› ABD’yi bir ﬂekilde
meﬂrulaﬂt›ran, ABD’yi güçlendirirken, halklar› güçsüzleﬂtiren politikalard›r. ABD’nin dayatt›¤› yeni
politikalarda “demokrasi, hukuk,
benim ç›karlar›md›r” dayatmas›
vard›r. Dolay›s›yla tüm ülkeler ve
ülkemiz, halk›m›z bir tercihle karﬂ›
karﬂ›yad›r: Ya ABD’nin eyaleti ola ca ¤ › z , y a b a¤ ›m s› z b i r ü l k e !

K e m a l : Sohbetimizi burada
noktalayal›m yavaﬂ yavaﬂ. Baﬂta
vurgulad›¤›m›z noktay› hat›rlat›rsak, ABD’in ortak düﬂman›m›z oldu¤unu her zeminde anlatmak, bunu propagandam›z›n, kitle çal›ﬂmam›z›n en önemli yanlar›ndan biri
olarak süreklileﬂtirmek, anti-emperyalist mücadelenin sadece devrimciler taraf›ndan tutarl› bir ﬂekilde
ABD’in ortak
düﬂman›m›z
oldu¤unu her
zeminde anlatmak, bunu propagandam›z›n, kitle çal›ﬂmam›z›n en
önemli yanlar›ndan biri
olarak süreklileﬂtirmek,
anti-emperyalist mücadelenin sadece devrimciler
taraf›ndan tutarl›
bir ﬂekilde verildi¤ini
gösterebilmek, bugünkü
tart›ﬂmalar ve güncel
görevlerimiz aç›s›ndan
son derece önemlidir.
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verildi¤ini gösterebilmek, bugünkü
tart›ﬂmalar ve güncel görevlerimiz
aç›s›ndan son derece önemlidir.
ﬁunu da belirtelim bitirmeden
önce. Solda, birlik, halk›n birli¤i
üzerine çok ﬂey söylenir, siyasi hareketler, kitle örgütleri aras›nda çeﬂitli dönemlerde çok farkl› biçimler
alabilen birlikler yap›labilir kuﬂkusuz. Bunlar›n en geniﬂ kesimleri birleﬂtirebilmesinin en önemli koﬂullar›ndan biri, birli¤in a n t i - e m p e r y a list, anti-faﬂist ilkeler temelinde olmas›d›r. Bugüne kadar solda en geniﬂ birli¤i sa¤layan ilkesel zemin,
bu olmuﬂtur.
‹kincisi, halk›n birli¤ini sa¤layabilece¤imiz en uygun ve en geniﬂ
zemin de bugün için özellikle a n t i e m p e r y a l i s t zemindir. ﬁöyle bir
bakt›¤›m›zda, bugün farkl› farkl›
düzen partilerinin etkisi alt›ndaki
halk kesimlerinin en öne ç›kan ortak noktalar›n›n “ABD ve AB’ye
karﬂ› olmak” oldu¤u görülür. Bugün
dinci, ›rkç› partilerin etkisinde olan
kesimler de içinde olmak üzere, biz
tüm halk› anti-emperyalist ve antioligarﬂik bir zeminde birleﬂtirebiliriz. Çünkü halk›n objektif olarak bu
iki kesimle çeliﬂkisi vard›r. Bizim
görevimiz bizzat çeﬂitli biçimlerde
yaﬂad›¤› bu çeliﬂkilerden hareketle,
çeliﬂkinin kayna¤›n› yani düﬂman›n›
gösterebilmektir. Bunu görmesini
engelleyen ›rkç›, dinci, gerici, politik, ideolojik, kültürel perdeleri, onlar›n gözlerinin önünden çekmektir.
ﬁovenizmin karﬂ›s›na, AB’cili¤in karﬂ›s›na, AKP’cili¤in karﬂ›s›na
her zeminde bunu ç›karmal›y›z.
Mazlum’un “ayna” benzetmesiyle
vurgulad›¤› gibi, kimin halktan yana, kimin halka karﬂ›, kimin adaletten yana kimin adaletsizlikten yana
oldu¤unu ortaya ç›karacak olan budur. Bu tart›ﬂma ve bu zeminde propaganda, karﬂ›-devrimin devrimciler hakk›ndaki çarp›tma ve karalamalar›n› bertaraf edecektir.
Sevgili okurlar›m›z, haftaya baﬂka bir konuda, baﬂka bir sohbette
buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Bugün bizler bu sayfada sizlere
e¤itim ve ö¤retimde at›lan ileri
ad›mlardan baﬂar›lardan bahsetmek isterdik. Ama ne yaz›k ki durum bunun tam
tersidir. ‹ﬂte bunun için sizlere liselerde yaﬂanan
bir sorundan daha bahsedece¤iz.
Sadece sorunlar›
de¤il ayn› zamanda çözümlerinden de bahsedece¤iz. Bu sene Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan hayata geçirilen yeni uygulamalardan biri de okullarda tecrit s›n›flar›n› açmak oldu. Milli E¤itimi Bakanl›¤› o kadar çok kafa yorduktan sonra böyle bir uygulamay›
hayata geçirerek dahice bir çözüm(süzlük) daha üretmiﬂtir. Art›k
liselerde s›n›fta kalan ö¤renciler
ayr› bir s›n›fta toplanacak yani
okuldaki baﬂar›s›zlar genel kitleden tecrit edilerek onlar›n daha
fazla gerilemesine neden olunacakt›r. Baz› liselerde s›n›flara göre
ö¤rencilerin k›yafetleri de farkl›
renklerde oluyor. S›n›fta kalan ö¤rencilerin büyük bir bölümü yeni
k›yafet alamad›¤›ndan farkl› renk
k›yafetlerle okula gitmek zorunda
kal›yor. Böyle olunca ö¤renci tümden e¤itimden uzaklaﬂm›ﬂ oluyor.

L‹SELERDE TECR‹T
UYGULAMASI
Ülkemizin nüfusunun büyük
bölümü genç kesiminden oluﬂmaktad›r. Bu genç kesimin içerisinde ö¤renci gençli¤in say›s›
az›msanmayacak
derecededir.
E¤itim-ö¤retim bir ülkedeki yaﬂam›n tamam›n› yönlendiren ve etkileyen faktördür. Üretimden tutun, sa¤l›¤›na, gelenek-göreneklerine, insanlar aras›ndaki iletiﬂime,
k›sacas› yaﬂam›n her alan› üzerinde e¤itimin bir etkisi vard›r. Örne¤in bir hastay› en iyi e¤itimli doktor, bir inﬂaat› en iyi e¤itimli mühendis yapar. Ayr›ca birçok kiﬂinin
gelece¤e dair kurdu¤u hayaller
içinde e¤itim de bir yer tutar.
Yazd›klar›m›z› okuyan okurlar›m›z do¤al olarak ﬂu düﬂünceyi
kafalar›ndan geçirmektedirler;
“madem bizim ülkemizde bu kadar çok ö¤renci genç var o zaman
bütün alanlarda en ileride olan ülkenin bizim ülkemiz olmas› gerekmiyor mu?” Asl›nda düﬂündü¤ümüz gibi olmas› gereken budur.
Bu olmas› gerekenin neden olmad›¤›n› açarsak; bunun cevab› her
hafta bu sayfada e¤itim ile ilgili
yazd›¤›m›z sorunlarda sakl›d›r. Bugün k›sacas› ne kadar çok e¤itimö¤retim varsa o kadar huzur, güven vard›r yerine ne kadar çok
e¤itim-ö¤retim varsa o kadar çok
sorun vard›r demek zorunda kal›yoruz.
Bu olumsuzlu¤un nedeni e¤itimin-ö¤retimin hangi amaçla verildi¤inde yatmaktad›r. Bugün verilen e¤itim daha küçük yaﬂlardan
itibaren sormayan, sorgulamayan,
itaatkar, çevresinden ve kendi sorunlar›na dahi duyars›z kiﬂilikleri
yaratan bir e¤itimdir. Çünkü okullar›m›zdaki gençler gelecekte
ucuz iﬂ gücü olarak çal›ﬂt›r›lacak
ya da iﬂsiz olacakt›r. Yani geleceksiz ve umutsuzlaﬂt›r›l›yoruz.
Say›: 134

“Liselerin 3 y›l oldu¤u dönemde
haz›rl›k s›n›f› olan okullarda e¤itime baﬂlayan ö¤rencilerden 9. s›n›fta kalanlar için ‘S›n›fta kalanlar
s›n›f›` oluﬂturuluyor. Kalanlar›n
say›s› 7`den az oldu¤u takdirde
yeni s›n›f aç›lmayaca¤› için s›n›fta
kalan ö¤renciler baﬂka okula gönderilecek.” (Sabah, 16 Eylül 2006)
Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n yay›nlad›¤› 2006/76 say›l› bir genelge adeta 'ölüm emri!' niteli¤inde.
Sözkonusu genelgede, s›n›fta kalan ö¤rencilere ayr› bir s›n›f›n aç›lmas› öngörülüyor, do¤al olarak di¤er s›n›flara (ö¤rencilere) ayr›cal›k
tan›n›yor. S›n›fta kalan ö¤rencilerin bir s›n›fta toplanmalar›, di¤er
ö¤renciler karﬂ›s›nda, “ikinci s›n›f”
tecrit edilmiﬂ duruma düﬂürülmesi demektir. Böyle bir uygulaman›n anlam›, "s›n›fta kald›n, o halde
sana reva görülen uygulamay›

çekmelisin!" tarz›nda bir cezaland›rmad›r.
Bu durum da o ö¤rencinin psikolojisinin altüst olmas› anlam›na
gelir. Ayr›ca s›n›fta kalanlar›n ayn›
s›n›fta toplanmas›, f›rsat ve imkan
eﬂitli¤ine de ayk›r› bir durumu ifade eder. O ö¤rencileri sab›kal› duruma düﬂürecektir.
Bu uygulama cezaland›rmad›r,
çözümsüzlü¤ün göstergesidir. Bugün okullarda yaﬂanan baﬂar›s›zl›klar ö¤renci gençli¤in de¤il mevcut e¤itim sisteminin baﬂar›s›zl›¤›d›r. Verilen e¤itim uygulamal›, deneye, gözleme dayal› de¤il ezbere
dayal›d›r. Liselerin birço¤unda laboratuar, bilgisayar odas›, beden
e¤itimi için salonlar yoktur. Ya da
ö¤rencilerin kendi okulundaki laboratuarlardan dahi haberi yoktur.
Çünkü oraya hiç deney yapmak
için, bir ﬂeyler ö¤renmek için gitmemiﬂtir. Böyle olunca ö¤renciler
de e¤itime ilgisizleﬂip baﬂar›s›z
olurlar. Ö¤rencinin okulda ö¤rendikleri yaﬂam›nda hayat bulmay›nca do¤al olarak ö¤renci de
okulda verilenleri gereksiz bulur.
Yukar›da e¤itim-ö¤retimin bir
ülkedeki yaﬂam›n tümünü etkiledi¤inden bahsettik. Bu anlatt›¤›m›z
sorunlar›m›zdan sadece biri bunun
gibi yüzlerce sorun mevcuttur.
Hepsini anlatmaya kalkarsak dergileri b›rak›n kitaplar dahi yetmez
herhalde. Bizler diyoruz ki e¤itim
halk için ve bilimsel olmal›d›r.
Okulda ö¤rendiklerimiz yaﬂam›m›za yön verebilmelidir yani gerekli
bilgiler olmal›d›r. Ö¤renciler cezaland›r›larak hiçbir ﬂey de¤iﬂmeyecektir. As›l olarak e¤itimi yönlendiren zihniyetin de¤iﬂmesi gereklidir. Ancak o zaman sorunlar›m›z
çözülür. Bunun için de ö¤renci
gençli¤in bir araya gelerek örgütlenmesi, birlikte hareket etmesi
gerekir. Bizler üretim, paylaﬂ›m,
çözüm ﬂiar›yla ö¤renci gençli¤in
yaﬂad›¤› sorunlara karﬂ› mücadele
eden liseli gençleriz. Sorunlar›na
çözüm arayan bütün gençleri birlikte hareket etmeye ça¤›r›yoruz.
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Edirne Gençlik
Derne¤i Aç›ld›!
Bir süredir kuruluﬂ çal›ﬂmalar› yapan Edirne Gençlik Derne¤i Giriﬂimi,
haz›rl›k çal›ﬂmalar›n› tamamlayarak Edirne Gençlik Derne¤i’nin kuruluﬂunu ilan etti.
Soruﬂturmalara, bask›lara, yozlaﬂt›rmaya, duyars›zlaﬂt›rmaya Edirne ö¤renci gençli¤in bir cevab›yd› bu. Dernek binas›nda 1 Aral›k günü yap›lan
aç›l›ﬂ etkinli¤inde konuﬂma yapan Edirne Gençlik
Derne¤i Baﬂkan› Metin Do¤an kuruluﬂ amaçlar›n›
anlatarak “Gençli¤in apolitikleﬂtirilip, yozlaﬂt›r›lmas›na karﬂ› sahip oldu¤umuz halk kültürünü yükselterek, var gücümüzle mücadele edece¤iz” dedi.
Gençlik Dernekliler, Edirne Gençlik Derne¤i’nin
baﬂta ö¤renci gençlik olmak üzere tüm gençli¤in
sorunlar›n›, birlikte paylaﬂ›p, birlikte tart›ﬂ›p çözümler arayacaklar› bir yap›da olacaklar›n›n alt›n›
çizdiler.
Aç›l›ﬂ etkinli¤ine baz› ö¤rencilerin ailelerinin
de kat›lmas› ailelerin, mücadele eden evlatlar›n›n
yan›nda olmas› aç›s›ndan küçük bir olumluluktu.
Etkinlikte Edirne Gençlik Derne¤i Müzik Grubu da
bir dinleti verdi. Aç›l›ﬂ etkinli¤i birlikte söylenen
türkülerle sona erdi.
Edirne Gençlik Derne¤i A d resi: Sabuni Mahallesi K›zanl›k ‹ﬂ Merkezi, Kat 3, No: 38 ED‹RNE

“Ba¤›ms›zl›k Nedir,
Kim Savunur?” Semineri
Ankara Gençlik Derne¤i 2 Aral›k’ta dernek binas›nda “Ba¤›ms›zl›k Nedir, Kim Savunur?” konulu bir
seminer düzenledi. Seminere Ankara Gençlik Derne¤i’nden Didem Akman ve Ebru Gürler konuﬂmac›
olarak kat›ld›.
Seminerin birinci bölümünde sözalan Ebru Gürler, Türkiye’nin ba¤›ml›l›k sürecini, yeni sömürgecilik iliﬂkileri üzerinden bugün ulusal görünen ordunun
gerçek yüzünü anlatt›.
‹kinci bölümde konuﬂan Didem Akman ise
60’l›–70’li y›llarda Ba¤›ms›z Türkiye isteyenleri katleden “milliyetçilerin” emperyalizm taraf›ndan yetiﬂtirildi¤ini ve bugün vatansever görünümlerinin alt›nda asl›nda ayn› iﬂbirlikçili¤i sürdürdükleri ve vatanvatanseverlik gibi kavramlardan özel olarak kaç›nan
sol’un da buna f›rsat verdi¤ini söyledi. Emperyalizm
için Türkiye’nin önemli bir yerde durdu¤unu vurgulayan Akman, Ba¤›ms›z Türkiye’yi as›l savunanlar›n
devrimciler oldu¤una vurgu yapt›. 40 kiﬂinin kat›ld›¤› seminer ilgiyle dinlenildi.
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Mu¤la Üniversitesi’nde
Sald›r›lar Devam Ediyor!
Mu¤la Üniversitesi’
ndeki bask›lar sürerken
ö¤renci gençlik de bu
bask›larla y›lmayaca¤›n›
hayk›r›yor.
Geçti¤imiz hafta 41
ö¤rencinin
gözalt›na
al›n›p serbest b›rak›lmas›
sonras› savc›l›¤›n itiraz›
sonucu Mu¤la Üniversitesi ö¤rencisi Ersel Tutkuner 28 Kas›m günü tutuklanarak Mu¤la E Tipi Hapishanesi’ne gönderildi.
Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, DTP, ÖDP, EMEP,
DPG, SGD, YDG TKP'li Ö¤renciler, Genç-Sen Gelece¤imizi
‹stiyoruz, ‹‹BF-ÖDER, MUÜ-ÖDER üyeleri 1 Aral›k günü
Mu¤la S›n›rs›zl›k Meydan›'nda biraraya gelerek bu tutuklamay› protesto ettiler. 100 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem “Ersel Tutkuner Yaln›z De¤ildir!, Ersel Tutkuner Serbest B›rak›ls›n!, ‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek” sloganlar›yla sona erdi.
***
Faﬂist sald›r›lar 2 Aral›k’ta da sürdü. Mu¤la Üniversitesi'nde okuyan Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nden
Arkeoloji ö¤rencisi Mehmet K›¤›l›, polislerin gözü önünde
sivil faﬂistler taraf›ndan b›çakland›. S›n›rs›zl›k Meydan›’nda
sald›r›ya u¤rayan K›¤›l›, Mu¤la Devlet Hastanesi’nde tedavi
alt›na al›nd›.

Gençlik Dernekliler’e
Soruﬂturma!
Birçok üniversitede oldu¤u gibi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde de bask›lar bitmiyor. “Üniversite içerisinde
bildiri da¤›tmak” “suç”unu iﬂledi¤i için Sivas Gençlik Dernekli 6 ö¤renciye -1 haftadan 1 aya kadar- disiplin soruﬂturmas› aç›ld›.
Soruﬂturmalar, polis idare iﬂbirli¤inin yeni örneklerinden biri oldu. Polis takip ediyor, izliyor idareye söylüyor,
idare de soruﬂturma aç›yor.
Gençlik düﬂünmeden, sorgulamadan, soruﬂturmadan,
hakk›n› aramadan okusun istiyorlar. Bunu yapmayanlar suç
iﬂlemiﬂ oluyorlar. Onlar susturulmal› ki di¤erlerine kötü
örnek olmas›nlar. Yap›lan da bu zaten. Soruﬂturmalar hem
soruﬂturma aç›lan ö¤rencilere hem de onlar›n d›ﬂ›ndaki
ö¤rencilere bir gözda¤›.
Gençlik Dernekliler ise bu keyfi soruﬂturmalar›n ve
polis idare bask›s›n›n, demokratik üniversite mücadelesini
dur- duramayaca¤›n› aç›klad›lar.
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