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Yürüyüfl’ün kapat›lmas›,
Masala’n›n 100. ve 
V›zgelir’in 97. say›s›n›n
kapaklar›ndayd›. 

Kapatmadaki hukuksuz-
lu¤u ve “Bu Yürüyüfl
Durmayacak” inanc›n›
resmetmiflti özgür 
tutsaklar. 

Ve biz, her yerdeydik
yine. Gecekondularda,
okullarda, pazarlarda,
inflaatlarda... 

Ferhatlar Ordusu,
Yürüyüfl’ün sesini
tafl›y›p durdu dört bir
yana. 

Kim susturabilir ki bu
sesi!

‹zmir Gültepe

Adana Temel Haklar ve

Özgürlükler Derne¤i kuru-

cular›ndan ve yönetim ku-

rulu üyesi ‹smail Y›lmaz,

Bulgaristan’dan Yunanistan’a geçerken

donarak hayat›n› kaybetti. Adana Temel

Haklar taraf›ndan, ‹smail Y›lmaz’›n ölü-

müyle ilgili yap›lan aç›klamada  ailesine,

arkadafllar›na bafl sa¤l›¤› dilenirken, ölü-

münden bu düzenin sorumlu oldu¤u belir-

tilerek flöyle denildi:

�

““ÖÖllüümmüünnddeenn ddüüzzeenniinn ssaahhiipplleerrii
ssoorruummlluudduurr””

‹fl ve afl umuduyla ya da ülkesindeki

bask›lardan dolay› bugüne kadar binlerce

insan bu flekilde hayat›n› kaybetmifltir. ‹s-

mail Y›lmaz’da bunlardan biri olmufltur. 

AKP iktidar›n›n istikrar ad› alt›nda ya-

ratt›¤› tablo ortadad›r. Bir istikrardan söz

edilecekse açl›k, yoksulluk ve iflsizli¤in ‘is-

tikrarl›’ bir flekilde artt›¤›d›r. Dolay›s›yla

Y›lmaz’›n ölümünden bu düzenin sahipleri

sorumludurlar.” 

�
‹smail Y›lmaz 1981'de Adana'da do¤-

mufltu. Lise y›llar›ndan itibaren devrimci-

lerle hep yan yana oldu. Lise’de demokra-

tik mücadele yürüttü¤ü için okuldan at›ld›.

Daha sonraki y›llarda da devrimcilere her

zaman olanaklar›n› sundu. 2005 y›l›nda

Adana’da 1 May›s mitinginde tek tip elbi-

se giydi¤i için evine polis taraf›ndan bas-

k›n düzenlenmifl, daha sonra da hakk›nda

dava aç›lm›flt›. Geçen y›l ‹stanbul Tak-

sim’de düzen-

lenen 1 Ma-

y›s’a da kat›l-

d›. ‹stanbul d›-

fl›ndan gelen-

lere karfl› jan-

darman›n ger-

çeklefltirdi¤i

sald›r›y› yafla-

d›. 

�
‹smail Y›l-

maz’›n cenazesi 18 Ocak’ta Adana’ya ba¤-

l› Gökkent Köyü’nde köylüleri, yak›nlar›

ve ailesi taraf›ndan defnedildi. Cenazeye

Adana Temel Haklar üyeleri de kat›ld›. Her

zaman özgür, ba¤›ms›z, demokratik bir ül-

ke için mücadele verenlerin yan›nda olan

‹smail, Temel Haklar ve Özgürlükler Der-

nekleri’nin mücadelesinde yaflayacak.  

Adana Temel Haklar Kurucular›ndan 

‹smail YILMAZ’› Kaybettik

Kastamonu Küre
do¤umluydu. Dev-
Genç saflar›nda an-
ti-faflist mücadeleye
kat›ld›. 1 fiubat
1979’da ‹nebolu
Halkevi’ne faflistle-
rin att›¤› bomban›n
patlamas› sonucu
flehit düfltü. 

MMeehhmmeett MMAARRAAfifi

1957 do¤umluydu.
Bir emekçi olarak
devrim mücadele-
sine kat›ld›. fiubat
1978’de ‹stanbul
fiehremini’de çal›fl-
t›¤› inflaatta sivil
faflistler taraf›ndan
katledildi. 

FFiikkrreett KKAARRAA

Ortaokul ve liseyi Hozat’ta okuyan Ali Hüseyin, bulun-
du¤u okulda, ilçede örgütlenme faaliyetleri yürütmüfl,
1983’de gerillaya kat›lm›flt›r. 
Elaz›¤ ve Dersim’de gerilla faaliyeti sürdürdü. 4 fiubat
1984’de Tunceli Çemiflgezek bölgesi Hadiflar köyünde
jandarmayla girdi¤i çat›flmada flehit düfltü. AAllii HHüüsseeyyiinn AAVVCCII

ESKAD ve Eskiflehir
ÖZGÜR-DER kuru-
cular›ndand›. KAN-
DEM‹R’i, 1 fiubat
1994’de çal›flmak
için gitti¤i Yalo-
va’dan Eskiflehir’e
dönerken geçirdi¤i
bir trafik kazas›n-
da kaybettik.

‹‹ssmmaaiill KKAANNDDEEMM‹‹RR

Ali Aygül, 1968 y›l›nda Amasya’n›n Gümüflhac›köy ilçesin-
de do¤du. Dev-Genç’li olarak mücadeleye kat›ld›. ‹stanbul
Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi’nin 3. s›n›f›ndan ayr›la-
rak kendini devrim mücadelesine adad›. “Bafl›na ödül konu-
lan” bir devrimci olarak afifle edildi. Ama hiçbir fley onu yo-
lundan döndüremedi. 
6 fiubat 1992’de Adana'da Çevik Kuvvet fiube Müdürlü-
¤ü’ne yönelik gerçeklefltirilen bir eylemde flehit düfltü.

AAllii AAYYGGÜÜLL

Amasyal›’yd›. 12 Eylül öncesinde mücadeleye kat›ld›. 12
Eylül sonras› baflka bir davadan y›llarca cunta hapishane-
lerinde tutsak kald›. Sonraki y›llarda gitti¤i Almanya’da
mücadelesini devrimci hareket içinde sürdürdü. Yakaland›-
¤› ölümcül hastal›k sonucu 6 fiubat 2002’de aram›zdan
ayr›ld›. “Bu hastal›¤› yenip aya¤a kalkaca¤›m, ülkeme gi-
dece¤im” dedi son an›na kadar. AAllii KKIILLIIÇÇ

Dev-Genç’in önder militanlar›ndand›. Anti-faflist müca-
delenin kararl› ve cüretli sürdürücülerinden biri olan
Musa, faflistlerin sald›r› planlar›n› bozmak için 1 fiu-
bat 1980’de düzenlenen eylemde, elindeki bomba-
n›n patlamas› sonucu flehit düfltü. 

MMuussaa ÖÖZZNNUURR 1 fiubat 1932
Latin Amerika’n›n Amerikan emperyalizmine
karfl› mücadelesinin efsanevi önderlerinden biri-
dir. 
1893'te El Salvador’da do¤an Marti, ö¤renciy-
ken mücadeleye kat›ld›. Bunun sonucunda Gu-
atemala'ya sürgün edildi. 1925'te kurulan Or-
ta Amerika Sosyalist Partisi'nin kurucula-
r› aras›nda yerald›. Nikaragua’da Augusto

Cesar Sandino'yla birlikte Amerika’ya karfl› silahl› mücadeleye kat›ld›. San-
dino’nun yard›mc›lar›ndan biri oldu. 
1930'da ülkesine dönerek mücadelesini El Salvador Komünist Partisi saf-
lar›nda sürdürdü. Parti, 1932 y›l› ocak ay›nda ayaklanma karar› ald› ve ayak-
lanman›n askeri önderli¤i görevini de Marti üstlendi. Ancak Marti, ayaklanma-
dan birkaç gün önce tutsak düfltü. Buna ra¤men ayaklanma gerçeklefltirildi ve
k›sa sürede katliamlarla bast›r›ld›. Marti, ayaklanman›n bast›r›lmas›ndan son-
ra 1 fiubat 1932'de kurfluna dizilerek katledildi. Marti, Farabundo Marti
Kurtulufl Cephesi’nde ve tüm halk kurtulufl cephelerinde o günden bu yana
yaflamaya devam ediyor.

FFaarraabbuunnddoo MMAARRTT‹‹

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde
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B
ir ülke düflünün ki, o

ülkenin Baflbakan› ve

Cumhurbaflkan›, baflka dev-

letleri ziyaretinde kendi ül-

kesinin düflüncelerinden

ziyade Amerika’n›n istek

ve ricalar›n› iletsin. Bir Baflbakan ve

Cumhurbaflkan› düflünün ki, yurtd›-

fl› gezilerinde bu s›fatlar›n› unutup

adeta bir kurye gibi davrans›nlar...

“Düflünün ki” diye yazd›k ama ne

yaz›k ki, bir varsay›mdan sözetmi-

yoruz. Böyle bir ülke var, böyle bir

Baflbakan ve Cumhurbaflkan› var.

Bu ülke Türkiye’dir. Sözü geçenler

de bu ülkenin Baflbakan› ve Cum-

hurbaflkan›! 

H
er ikisi de uzun bir süredir bafl-

ka devletlerle iliflkilerinde böy-

le bir kuryelik görevini üstlenmifller

ve daha da vahimi, bu görevden hiç

bir utanç duymamaktad›rlar. 

T
am tersine, “uluslararas› toplu-

mun –ki bunun diplomasi dilin-

deki karfl›l›¤›n›n Amerika oldu¤u

bilinmektedir– isteklerini ilettik”

diyerek bundan kendilerine önemli

bir “misyon” ç›karmakta, övünç

duymaktad›rlar. Onlar›n kendileri

için övünç olarak gördükleri, Türki-

ye’nin tarihine utanç olarak yaz›l-

makta olsa da; Abdullah Gül ve

Tayyip Erdo¤an, özellikle bu bölge-

lerde kat›ld›klar› uluslararas› top-

lant›larda ABD’nin projelerinin

avukatl›¤›n› üstlenmeye devam et-

mekte, Amerika’n›n a¤z›yla ‹ran’›,

Suriye’yi veya hedefteki bir baflka

ülkeyi tehdit etmektedirler. 

H
iç vazgeçmedikleri, a¤›zlar›n-

dan düflürmedikleri ““BBüüyyüükk

DDeevvlleett”” propagandas›n›n alt›n-

da iflte böyle bir basitlik ve çap-

s›zl›k vard›r. Baflbakan›n›n,

Cumhurbaflkan›n›n kendilerini

Amerika’n›n “kurye” düzeyine

düflürdükleri bir ülke, nas›l “bü-

yük” olabilir?! Böyle bir ülke

nas›l dünyan›n sayg›nl›¤›n› ka-

zanabilir? Kendisine “Medeni-

yetler ittifak›” projesinin genel-

kurmay› gibi roller vehmeden

Baflbakan Erdo¤an’›n uluslara-

ras› planda üstlendi¤i rol ger-

çekte iflte bu kadard›r. Emperya-

lizm iflbirlikçili¤i yaln›z ulusal

onuru yok etmiyor; her anlamda ye-

ni bir kiflilik oluflturuyor. Bu kiflilik,

iflbirli¤inden, emperyalizmin hizme-

tinde olmaktan utanmayan bir kifli-

liktir. Böyle olmasayd›, bir dan›flma-

n›n kalk›p ülkenin baflbakan› için

“onu delikten afla¤›ya süpürmeyin,

kullan›n” demesi mümkün olur

muydu? Diyelim ki böyle bir söz

söylendi. O sözü söyleyenin hala

ayn› görevini sürdürüyor olmas›

mümkün olur muydu?.. Bunlar nas›l

mümkün oluyorsa, ülke yönetiminin

en tepesindeki iki kiflinin Ameri-

ka’n›n kuryesi olmas› da iflte böyle

mümkün olabilmektedir.

A
merikan emperyalizmi, 90’la-

r›n bafllar›ndan itibaren gelifltir-

di¤i politikalar çerçevesinde Türki-

ye oligarflisine “Ortado¤u, Balkan-

lar ve Kafkaslar’da” ABD’nin tafle-

ronlu¤u rolünü verdi. ÖÖzzaall’›n, DDee-

mmiirreell’in “Türki Cumhuriyetler”e

yönelik ilgileri de as›l olarak bu po-

litikan›n sonucuydu. Bu üç bölgede,

Ortado¤u, Balkanlar ve Kafkas-

lar’da, ABD tafleronlu¤u için Tür-

kiye’nin seçilmesinin en önemli ne-

deni ise, Türkiye’nin ““TTüürrkk”” ve

““iissllaamm”” kimli¤iydi. Emperyalizm,

Kafkaslar’da karfl›s›na ç›kabilecek

kimi engelleri “Türk” kimli¤iyle afl-

may› hedeflerken, tamamen kendi-

sine sad›k oligarflinin “islam” kimli-

¤ini de Ortado¤u’da kullanmay› dü-

flünmüfltür. AKP bu rolü çok daha

aç›k ve heveskâr bir biçimde üstlen-

mifl ve sürdürmektedir. 

fi
unu da belirtmek gerekir ki, tüm

iflbirlikçiliklerine, kat›ks›z birer

Amerikanc› olmalar›na ra¤men

Özal ve Demirel de dahil olmak

üzere, geçmifl hiçbir hükümet ve

hiçbir baflbakan, Amerikan emper-

yalizminin kuryeli¤ini üstlenmekte

bu kadar pervas›z ve gönüllü olma-

m›fllard›r. Böyle olmas› da do¤ald›r.

Çünkü, AKP iktidar›, kendisinden

önceki tüm iktidarlardan daha fazla

s›rt›n› Amerikan emperyalizmine

yaslayan bir iktidard›r. Elbette bu-

nun bir karfl›l›¤› olacakt›r ve bu kar-

fl›l›¤›n bir bölümü, ABD’nin Büyük

Ortado¤u Projesi’nin uygulanma-

s›nda üstlenilen tafleronluk ve kur-

yelik göreviyle ödenmektedir.

(Amerika’dan al›nan deste¤in karfl›-

l›¤›n›n di¤er bölümü ise, ülkemizin

emperyalist tekellerin talan›na s›n›r-

s›zca aç›lmas›d›r.)

A
merika, Kandil bölgesindeki

Kürt yurtseverlerini vurmak

için oligarfliye istihbarat veriyor.

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’e bu

istihbarat›n ““nneeyyiinn kkaarrflfl››ll››¤¤››nnddaa””

verildi¤i soruluyor. Gül, ““hhiiççbbiirr

flfleeyy”” diyor. Amerika ne kadar da

“hay›rsever!” Emperyalizmle ilifl-

kilerde karfl›l›ks›z hiçbir fley yoktur.

Amerika AKP’yi ekonomik, siyasi,

askeri olarak desteklemekte ve bunu

karfl›l›¤›nda da yine ekonomik,

siyasi, askeri planda istedikleri-

ni Türkiye’den almaktad›r.

Amerikan tekellerine tan›nan

ayr›cal›klar, Türk Silahl› Kuv-

vetlerinin baflta Afganistan ol-

mak üzere çeflitli ülkelerde

ABD’nin planlar› do¤rultusun-

da kullan›lmas›, ‹ncirlik’in kul-

lan›m›n›n genifllemesi. Bu kar-

fl›l›¤›n parçalar›d›rlar. ABD des-

te¤inin siyasi düzeydeki diyeti

ise, BOP’taki tafleronluk ve kur-

yeliktir. Ve bu görev ço¤u kez

bizzat Baflbakan ve Cumhur-
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Amerika’n›n kuryesi

Abdullah Gül ve Tayyip
Erdo¤an, özellikle bu bölgelerde

kat›ld›klar› uluslararas›
toplant›larda ABD’nin projelerinin

avukatl›¤›n› üstlenmeye devam
etmekte, Amerika’n›n a¤z›yla

‹ran’›, Suriye’yi veya hedefteki
bir baflka ülkeyi tehdit

etmektedirler.



baflkan› taraf›ndan yerine getiril-

mekte, zaman zaman da devreye d›-

fliflleri, bürokratlar girmektedir. 

A
KP Genel Baflkan› Erdo¤an’›n

kendisinin formüle etti¤i bir po-

litikas› var hat›rlan›rsa: ““KKaazz››--kkaa-

zzaann””!! Bu kkuummaarr ddiilliinnee politika de-

menin ne kadar do¤ru olup olmad›¤›

bir yana, buradaki ç›karc›l›k ve

pragmatizm ortadad›r. Bu kuryelik-

te, ABD de kazan›yor, AKP de! So-

runa böyle bak›yor Erdo¤an. Fakat

asl›nda bu ancak k›sa dönemler

için geçerlidir; çünkü emperya-

lizmle kurulan iflbirlikçilik ilifl-

kilerinde as›l kazanan her zaman

emperyalizmdir. ‹flbirlikçinin

kazand›¤› ise dönemseldir. Ki

AKP de dönemsel olarak kendi

iktidar›n›n desteklenmesi karfl›-

l›¤›nda, ülkemize her alanda

kaybettirmektedir. Tüm pragma-

tist burjuva politikac›lar gibi, Er-

do¤an ve di¤er AKP yöneticileri

de kkuullllaann››llmmaayyaa aç›kt›rlar. Bun-

dan bir rahats›zl›k duymalar› da

sözkonusu de¤ildir. ‹ktidarlar›n›

pekifltirecek her unsur, onlar için, is-

lami deyimle “mübah”t›r. ‹ktidar ol-

mak ve iktidarda kalmak için ““flfleeyy-

ttaannllaa bbiillee”” iflbirli¤i yap›labilece¤i,

islamc› politika anlay›fl›n›n reddet-

medi¤i bir pragmatizmdir zaten. Bu

yüzden bir zamanlar dünya islamc›-

l›¤›n›n ““bbüüyyüükk flfleeyyttaann”” diye adlan-

d›rd›¤› Amerikan emperyalizmiyle

iflbirli¤i yapmak, onun ad›na kurye-

lik görevi üstlenmek, normal görüle-

bilmektedir. 

A
KP, tüm emperyalist ve iflbir-

likçileri tatmin ederek iktidarda

kalmay› esas alm›fl bir partidir. DDiinnii

iikkttiiddaarr m›, en iyisini biz yapar›z,

kkaappiittaalliizzmm mi, onun da en iyisini

yapar›z, uuflflaakkll››kk m›, bizden daha

iyisini bulamazs›n›z; AKP, iflte bu

politikay› izleyerek, hem emperya-

listlerin, hem iflbirlikçi burjuvazinin

ve hem de yoksul halk kesimlerinin

deste¤ini al›p, iktidar koltu¤undaki

yerini sa¤lamlaflt›rmaya çal›fl›yor.

fiu rahatl›kla söylenebilir ki, Türki-

ye oligarflisi flu anda, -‹‹ssrr aaiill’’llee bir-

likte- ABD’nin Ortado¤u’daki en

iyi iflbirlikçisidir. ‹lk tezkerenin

TBMM’den geçmemesi, AKP’nin

hem Ortado¤u halklar›n›n, hem hal-

k›m›z›n gözünü boyayabilmesi için

bulunmaz bir malzeme olmufltur ve

AKP bunu y›llard›r kullanmaktad›r.

Hem emperyalistlerin ve iflbirlikçi

burjuvazinin deste¤ini almak, hem

halk›n önemli bir bölümünün deste-

¤ini kaybetmemek kuflkusuz “zor”

bir ifltir ve AKP bu tür manevralar›,

demagojileri yapabildi¤i ölçüde

flimdilik bunu baflararak iktidar›n›

sürdürmektedir. 

E
rdo¤an, bu konumunu korumak

için zaman zaman çok tali say›-

labilecek kimi çeliflkileri alabildi¤i-

ne abartarak -ki bu abartma da esas

olarak sadece demeçlerle s›n›rl›d›r-

sanki ABD ile çat›flma içindeymifl

gibi bir izlenim vermeyi de ihmal

etmemektedir. Bu en çok Amerika

ad›na kuryelik yapt›klar› gezilerde

gündeme gelen bir demagojidir. Öy-

le bir hava verilmektedir ki, AKP

sanki, ‹ran’la, Suriye’yle iliflkilerin

“ABD’ye ra¤men” sürdürmektedir.

Oysa, kuflkusuz bu konuda farkl›

baz› hesaplar›, “islamc›” kökenden

gelen baz› hassasiyetleri olsa da,

AKP’nin bölgede Amerikan planla-

r› d›fl›na ç›kmas›, ““oonnaa rraa¤¤mmeenn”” bir

fley yapmas› sözkonusu de¤ildir. 

G
erek Baflbakan gerekse de

Cumhurbaflkan›, çok çeflitli ve-

silelerle, Amerika’n›n Ortado¤u’ya

yönelik politikalar›n›, planlar›n›

onaylad›klar›n› aç›kça ilan etmifller-

dir. Bu noktada Gül’ün ““AAKKPP''nniinn

ssiiyyaassii ççiizzggiissii,, AAmmeerriikkaann ddee¤¤eerrlleerriiyy-

llee öörrttüüflflüüyyoorr”” sözleriyle, Erdo-

¤an’›n ““TTüürrkkiiyyee OOrrttaaddoo¤¤uu vvee AAss-

yyaa’’ddaa WWaasshhiinnggttoonn iillee aayynn›› hheeddeeffii

iizzlleemmeekktteeddiirr.. BBuunnddaann bbööyyllee ddee ttüümm

aallaannllaarrddaa iiflflbbiirrllii¤¤iinnii ssüürrddüürreecceekk-

ttiirr”” sözlerini hat›rlatmak yeterlidir.

Özcesi, Amerikan politikas›yla

AKP’nin ç›karlar› ve politikalar›

aras›nda temelden bir çeliflki sözko-

nusu de¤ildir. 

B
elirtti¤imiz gibi, zaman zaman

ABD’yle çeliflki içinde bir gö-

rüntü vermeye çal›fl›lsa da, flu da bir

gerçektir ki, AKP ayn› zamanda

Amerikan iflbirlikçili¤iyle öövvüünneebbii-

lleenn bir pervas›zl›k içindedir.

Hat›rlanacak olursa, evvelki

hafta Baflbakanl›k Bafldan›flma-

n› Prof. Dr. Ahmet Davuto¤lu

bir aç›klamas›nda flöyle diyor-

du: ““TTüürrkk--AAmmeerriikkaann iilliiflflkkiilleerrii

ttaarriihhiinniinn eenn ddoo¤¤rruu zzeemmiinniinnee

oottuurrmmuuflfl dduurruummddaa””.. 

K
uryeler, iflte bu zeminde v›-

z›r v›z›r Ortado¤u ülkeleri-

ni dolafl›yorlar. ‹flte bu zeminde

ABD’nin mesajlar› “Türk ve is-

lam” kimli¤iyle ülkelere iletili-

yor. Türkiye Cumhuriyeti’ni

yönetenlerin bu “yo¤un” ulusla-

raras› trafi¤ine bak›p kimileri “em-

peryal Türkiye” teorileri yap›yor,

kimileri Osmanl› rüyalar› görüyor,

kimileri Halifeli¤i diriltme hesapla-

r› içine gömülmüfl; oysa, bir bilse-

ler, bir görseler, bu “yo¤un”luk,

uluslararas› arenada etkili siyaset

sand›klar› bu iliflkiler, Amerikan

emperyalizminin kuryeli¤inden bafl-

ka bir fley de¤ildir. 

A
merikan emperyalizmi görül-

dü¤ü kadar›yla Tayyip Erdo¤an

ve beraberinde AKP hükümetini de-

likten afla¤› süpürmeyip kullanma

karar› alm›flt›r. Kullan›lmaya böyle

haz›r bir partiyi kullanmamas› düflü-

nülemez zaten. Amerika, do¤al ola-

n› yapm›fl. Bu konuda as›l düflünüp

bir karara varmas› gereken Türkiye

halk›d›r; Tayyip Erdo¤an’› Baflba-

kan olarak bu ülkenin bafl›nda m›

tutacak, yoksa delikten afla¤› süpü-

recek, ait oldu¤u yere, tarihin çöp

tenekesine mi gönderecek?.. Em-

peryalizmin kuryeli¤ini kabul ede-

cek kadar halk›na ve vatan›na ya-

banc› biri için, daha uygun bir yer

yoktur bizce. 

Say›: 136 5GÜNDEM

Erdo¤an, bu konumunu
korumak için zaman zaman çok
tali say›labilecek kimi çeliflkileri

alabildi¤ine abartarak -ki bu
abartma da esas olarak sadece
demeçlerle s›n›rl›d›r- sanki ABD
ile çat›flma içindeymifl gibi bir

izlenim vermeyi de ihmal
etmemektedir.



6 ‹fiB‹RL‹KÇ‹ AKP 227 OOcak 22008

Önce peflpefle Amerika’ya gitti-

ler. Peflpefle ABD’yle müttefiklikle-

rinin ne kadar sa¤lam ve sars›lmaz

oldu¤una dair aç›klamalar yapt›lar.

Amerika’da kat›ld›klar› ve tekelci

burjuvazinin elit temsilcilerinin bu-

lundu¤u toplant›larda Amerikan po-

litikalar›n›n ne kadar do¤ru oldu¤u-

nu, kendilerinin de bu politikalara

sad›k olduklar›n› teyid ettiler.  

AKP yönetimi ve özel olarak da

Tayyip Erdo¤an bunu s›k s›k, nere-

deyse her y›l yap›yor. 

Sonras›nda ise, bafll›yorlar dün-

yan›n ve elbette as›l olarak da böl-

gemizin ülkelerini dolaflmaya. 

O kadar çok dolafl›yorlar ki, bir

ara s›k s›k karikatürlerde “Tayyip

Erdo¤an’›n ülkemize de u¤rad›¤›”

esprisi yap›lmaktayd›. 

Peki bu dikkat çekici Amerika

ziyaretlerinin yo¤unlu¤u ve bu ka-

dar çok d›fl gezi neden?

Bu sorunun cevaplar›ndan biri,

AKP hükümetinin uluslararas› siya-

set arenas›nda Amerika ad›na üst-

lendi¤i kkuurryyeelliikk mmiissyyoonnuunnddaadd››rr..

Elbette ülkemizdeki iflbirlikçi tekel-

ler ad›na bu gezilerde yap›lan pa-

zarl›klar›, pazarlamac›l›klar› da

unutmamak gerekir. Tekelci burju-

vazi de bu gezilerden çok memnun-

dur ve ancak biz meselenin bu yan›-

n› flimdilik bir kenara b›rak›yoruz. 

4.5 aayda 111 dd›fl ggezi

Abdullah Gül, önce 8 Ocak’ta

Washington’a gitti. Washington’a

gidiflinde bile kuryelik yap›yordu.

fiöyle ki, bas›na, “Gül’ün görüflme

s›ras›nda Bush’a Mahmut Abbas’›n

mesajlar›n› iletece¤i, ‹ran’›n duru-

munun görüflülece¤i” bilgisi veril-

di. Öyle ya, ABD’nin mesajlar›n›

ileten bir kurye, tersinden görüfltü-

¤ü farkl› ülkelerin temsilcilerinin

mesaj›n› da Amerika’ya iletecekti. 

Cumhurbaflkan› Amerika’dan

dönüflünde, Bush henüz Ortado¤u

gezilerini sürdürürken MMIISSIIRR’a

gitti. M›s›r dönüflü hemen SSUURR‹‹--

YYEE’’yi ziyaret etti. Bas›nda da aç›k-

ça yazd› ki, “fiam’da Esad'a ABD'

nin istek ve uyar›lar›n› iletti.”

Cumhurbaflkan› Gül, sadece ssoonn

ddöörrtt bbuuççuukk aayy içinde 1111 dd››flfl ggeezzii

yapt›, en az onun kadar da baflka ül-

kelerin temsilcilerini Çankaya’da

a¤›rlad›. Bu yo¤un trafi¤in bafl›nda

PPAAKK‹‹SSTTAANN’dayd› Gül, ABD’nin

Müflerref’e mesajlar›n› iletmiflti.

Son olarak da SSUUDDAANN Cumhurbafl-

kan› El Beflir’i Ankara'ya davet etti

ve ona da emperyalist dünyan›n ta-

leplerini iletti¤ini aç›klad›. 

AAmmeerriikkaann ddee¤¤eerrlleerriinniinn 

ssaavvuunnuuccuussuu bbiirr

TTCC.. CCuummhhuurrbbaaflflkkaann››

Gül de 2003 Temmuz’unda ver-

di¤i bir demeçte aynen flu sözleri

söylemiflti: ““AAKKPP''nniinn ssiiyyaassii ççiizzggiissii,,

AAmmeerriikkaann ddee¤¤eerrlleerriiyyllee öörrttüüflflüüyyoorr..””

fiimdi bu kiflinin, Çankaya’da,

yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-

baflkan› koltu¤unda oturdu¤una gö-

re, bu s›fatla kat›ld›¤› her platformda

AAmmeerriikkaann ddee¤¤eerrlleerriinnii savunmas›n-

dan daha do¤al bir fley olabilir mi?..

Amerikan de¤erlerini savunan biri-

nin o de¤erlerin hakim olmas› için

kuryelik yapmas› da do¤al elbette.

Fakat bir devletin “milli” olma-

s›n›n temsilcisi say›lmas› gereken

Cumhurbaflkan›’n›n baflka bir ülke-

nin, üstelik bu ülke, dünya halklar›-

n›n kan›n› döken bir ülke, onun “de-

¤erlerini” savunmas›, kabul edilebi-

lir mi?

Yasalar, Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaflkan›’n›n uluslararas›

iliflkilerde TTüürrkkiiyyee’’yyii tteemmssiill eeddee--

ccee¤¤iinnii yazmaz m›? Ayn› fley kuflku-

suz Baflbakan için de geçerli olma-

l›?.. Bu durumda, siyaset bir yana,

yasal olarak da bir sorun yok mu?

Amerikan bborazan›

2004 y›l›n›n bafl›nda yine ““KKaa--

bbeessiinnddee”” yani Washington’dayd›

Tayyip Erdo¤an. 

Görüflmelerden sonra ““GGüürrcciiss--

ttaann’’ddaa bbaaflflllaayyaann ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee

ssüürreecciinniinn ttüümm OOrrttaaddoo¤¤uu’’yyaa yyaayy››ll--

mmaass›› ggeerreekkttii¤¤iinnii”” belirtiyordu. 

Niye Gürcistan örne¤ini vermifl-

ti; çünkü Gürcistan, Amerikan haki-

miyetinin, aç›k iflgaller, askeri mü-

dahaleler yerine, AAmmeerriikkaanncc››llaarr››nn

iikkttiiddaarraa ggeettiirriillmmeessii yolunu simge-

liyordu. Tayyip Erdo¤an da bu yolu

benimsiyordu. Sonraki tüm ulusla-

raras› iliflkilerinde bu örne¤i vere-

cek, özellikle eski Sovyet ülkelerin-

deki bu “karfl›-devrimlerin” savunu-

culu¤unu yapacakt›. 

Erdo¤an’›n bu Washington ziya-

reti s›ras›nda, en yak›n adamlar›n-

dan biri olan ÖÖmmeerr ÇÇeelliikk flu aç›kla-

may› yapm›flt›.

“Demokrasiyle yönetilen ve re-

fah elde etmifl ülkelerin ka-

zanımlarının bbaaflflkkaa üüllkkeelleerrllee

ttaannııflflttıırrııllmmaassıı vvee ppaayyllaaflflttıırrııllmmaassıı,,

dünyanın gelece¤inin barıfl içinde

olması bakımından kaçınılmaz bir

Durmadan

geziyorlar. 

Ulusal çç›kar-

lar›m›z› mm›

savunuyorlar?

Dünya hhalk-

lar›n›n bbirli¤i

ve ddirli¤i iiçin

mi ggayret

gösteriyor-

lar?

Yoksa,

“baflka” bbir

amaçlar› mm›

var,

“baflka”lar›n›

m› ttemsil

ediyorlar?

TC’yi Mi, ABD’yi Mi
Temsil Ediyorlar?



gereklilik artık.”

Aç›k ki, Amerikan teorisyenleri-

nin kendileri bile, Amerika’n›n dün-

yaya müdahalesini bu kadar aç›k sa-

vunmuyor, böyle aklay›p paklam›-

yorlard›. Çelik ve bu söylemi tek-

rarlamaya devam edecek olan AKP

yöneticileri, art›k her zeminde bir

Amerikan borazan› gibi ses vere-

cekler, ayn› “notadan” çal›p söyle-

yeceklerdi. Bu aç›klamalar, ayn› za-

manda kuryeli¤in politik zeminini

olgunlaflt›r›yordu. 

‘‘Bafl iimam’a yyard›mc› 

imamlar laz›m!

Amerika, AKP’lilerin, bürokrat-

lar›n birçok platformda Amerikan

politikalar›n›, de¤erlerini savunurak

sundu¤u hizmetlerden memnundur

ve daha fazlas›n› istemektedir. 

Bu isteklerinden biri oldukça il-

ginçti; “ Amerika, Türkiye’den,

“Ortado¤u ülkelerine ddeemmookkrraattiikk,,

yyaapp››ss››nn››nn öörrnneekk oollmmaass›› iiççiinn imam-

lar›n›, ilahiyatç›lar›n› göndermesini

istedi¤ini duyurdu.” (Yeni fiafak, 1

fiubat 2004)

“Bafl imam” Tayyip Erdo¤an’›n

kuryelik ve tafleronluk hizmetlerin-

den memnun kalan Amerika, onun

personelinin de ayn› hizmette bulu-

naca¤›n› düflünmüfl olacak ki, imam

kaynayan Ortado¤u ülkelerine Tür-

kiye’den imam ihraç edilmesini is-

temifl. Bir tür misyonerlik görevi

veriyordu yani TC. imamlar›na. ‹s-

lam dünyas› içinde Amerikanc›l›k

misyonerli¤i. O günlerde 8 fiubat

2004 tarihli Adalet’te, flöyle denil-

miflti bunun üzerine:

“Kimin ad›na gidecek imamlar?

AABBDD aadd››nnaa??.... Ne yapacaklar?

IIll››mmll›› iissllaamm pprrooppaaggaannddaass››...... “Il›m-

l› ‹slam” kimin modeli? AAmmeerrii--

kkaa’’nn››nn...... “Il›ml› ‹slam”›n özü ne?

AABBDD iiflflbbiirrlliikkççiillii¤¤ii..””

“AKP’de somutlanan iflbirlikçi

islamc›l›¤›, Pakistan, Afganistan,

Arap Yar›madas› ve Ortado¤u'ya

“model” olarak gösteriyor ve yay-

mak istiyordu ABD. Bu yay›lman›n

bafl tafleronu ve kuryesi de yine biz-

zat AKP yöneticileri olacakt›. 

‹flte bu nedenle Erdo¤an ve Gül

durmaks›z›n dolafl›yor, hiçbir ulus-

lararas› toplant›y› kaç›rm›yorlar. Bu

toplant›larda neyin avukatl›¤›n›

yapt›klar› ise malumdu.

BOP’un hhizmetinde 

iki kkurye 

Abdullah Gül henüz D›fliflleri

Bakan› oldu¤u 2006 bafllar›nda flöy-

le demiflti: ""BBOOPP OOrrttaaddoo¤¤uu''yyuu ddee--

mmookkrraattiikklleeflflttiirreecceekk,, bbaarr››flfl vvee hhuuzzuu--

rruu ggeettiirreecceekk bbiirr pprroojjeeddiirr.. ""

2005 Haziran’›nda yine “Kabe-

si’ne” gitmiflti Tayyip Erdo¤an. 

Bu gidiflinde New York Times

gazetesiyle bir röportaj yapm›flt› ve

bak›n orada da ne söylemiflti:

“Asl›nda” diyor, “biz de Suri-

ye’yi de¤ifltirmek için 40 y›ld›r ‘ihti-

yatl› bir bask›’ uyguluyoruz”... Ve

sonra flöyle devam ediyor:

“Suriye teröristleri destekleme-

ye devam ederse dünyada yaln›z ka-

l›r. Türkiye hiçbir flekilde bask›c› re-

jimleri onaylamaz.”

Bu iddialar, bu söylem, Ameri-

ka’n›n söylemiydi. Kendilerine ait

tek bir kelime yoktu burada. 

Amerikan politikac›lar› bu ziya-

retten çok memnun olmufllard›: Tay-

yip Erdo¤an’›n flu sözü Amerikan

bas›n›nda övgülerle aktar›l›yordu:

““TTüürrkkiiyyee OOrrttaaddoo¤¤uu vvee AAssyyaa’’ddaa

WWaasshhiinnggttoonn iillee aayynn›› hheeddeeffii iizzlleemmeekk--

tteeddiirr.. BBuunnddaann bbööyyllee ddee ttüümm aallaannllaarr--

ddaa iiflflbbiirrllii¤¤iinnii ssüürrddüürreecceekkttiirr..””

Bu anlay›flta olanlar›n BOP’un

kuryeli¤ini yapmas› da do¤al. Kur-

yelik iflte bu anlay›flla sürdürülmek-

tedir. Ortada “zorla” kabul edilmifl

bir kuryelik yoktur. Beyinlerinin içi

Amerikanc›laflm›fl oldu¤u için, kur-

yelik onlara hiç de anormal gelmi-

yor, onu adeta do¤al görevleri say›-

yor  olmal›lar!

Say›: 136 7‹fiB‹RL‹KÇ‹ AKP

‹ncirlik’in Amerikan emperyaliz-

mine verdi¤i hizmet, iktidar›n ve

TSK’n›n hizmeti demektir. 

AKP, Irak’›n iflgali haz›rl›klar›n-

dan itibaren bu konuda Amerika’n›n

her istedi¤ine evet demifltir. “Tezke-

renin reddedildi¤i” zaman, ‹ncirlik

har›l har›l çal›fl›yordu. ‹ncirlik, AKP

iktidar›n›n ‹fiGAL ORTAKLI⁄I’n›n

da en somut kan›t›d›r.

Bu kan›t, bizzat ‹ncirlik Hava Üs-

sü’nün internet sitesindeki bir itiraf-

la pekiflmifl oldu. 

Üssün ‹nternet Sitesi’nde, “ABD’

nin, ‹ncirlik Hava Üssü’nü, Irak ifl-

gali için ‘sevkiyat üssü’ olarak kul-

land›¤›” alenen itiraf edildi. Sitedeki

yaz›da, ‘‘‹‹nncciirrlliikk’’tteenn IIrraakk’’aa 3300 bbiinn

ppeerrssoonneell iillee 116622 bbiinn kkaarrggoonnuunn ggöönn--

ddeerriillddii¤¤ii’’ belirtiliyor.

162 B‹N KARGO’da neler vard›

acaba? Cevab› çok s›r olmasa gerek. 

O kargoda yüzbinlerce Irakl›’y›

katledecek bombalar veya yüzbinler-

ce Irakl›’y› katleden katillerin lojistik

ihtiyaçlar› vard›. Hangisi olursa

olsun, bu AKP’nin Irak’taki katliam

suçuna yard›m ve yatakl›k suçunu

belgeler. 

Bu s›radan bir suç de¤il. 

‹ncirlik’in ““iinncciirrlliikk..aaff..mmiill”” adl›

resmi internet sitesinde yer alan ha-

berde, Amerika’n›n “Irak’a hava yo-

luyla gönderilen kargolar›n yüzde

70’ini, ‹ncirlik Hava Üssü’nü kulla-

n a r a k ”

g ö n d e r -

di¤i bilgi-

si yer al› -

yor. 

Suç

büyük,

suçlu

ortada. 

‹ncirlik TAM KAPAS‹TE ‹flgalcinin hizmetinde
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HHHHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr CCeepp--

hheessii,, ““OOrrttaakk DDüüflflmmaann AAmmeerriikkaa’’

dd››rr”” fliar› ile bir kampanya yürütü--

yor. HÖC, kampanya çerçevesinde

yapt›¤› eylemlerle Kürt, Türk, Arap,

Çerkez, Gürcü tüm milliyetlerden,

Alevi, Sünni tüm inanç ve mezhep--

lerden halk›m›z› Ame--

rikan emperyalizmine

karfl› mücadeleye ça--

¤›rd›.

HÖC’lüler kampan--

ya çerçevesinde, bulun--

duklar› her yerde ey--

lemdeydiler. Bas›n aç›k--

lamalar›, konserler, ge--

celer, afifl yap›flt›rma,

pankart asma, kufllama

ve bildiri da¤›t›mlar›

HÖC’ün eylem biçim--

lerinden baz›lar› oldu.

HÖC’lüler eylemle--

ri boyunca ayn› zaman--

da polislerin sald›r›lar›--

na u¤rad›lar. AKP ikti--

dar› ve onun polisi, HÖC’ün Ameri--

ka’y› ortak düflman›m›z olarak gös--

termesinden rahats›zlard›. Çünkü

onlar salt Amerika’n›n dostu de¤il--

ler, ayn› zamanda Amerikan ç›karla--

r›n›n ülkemizdeki en büyük savunu--

cular›yd›lar. ‹flbirlikçilik ve uflakl›k--

lar› bunu gerektiriyordu.

Bu nedenle HÖC’lüler birçok

eylemde sald›r›ya u¤rad›lar, gözalt›--

na al›nd›lar. Halk›m›za, düflman›m›--

z›n Amerika oldu¤unu göstermeleri

engellenmeye çal›fl›ld›. HÖC’lüler

kampanyay› önlerine ç›kar›lan en--

gellere ra¤men, kararl›l›kla, inançla

yürütüyorlar.

Emperyalizm ve iflbirlikçileri is--

tiyorlar ki, halk›m›z milliyetler,

inançlar çerçevesinde bölünsün ve

gerçek düflmanlar›n› görmesinler,

birbirlerine karfl› savafls›nlar, HÖC

ise eylemleriyle, halk›m›z› ülkemiz--

deki tüm sorunlar›n kayna¤› Ameri--

ka’ya karfl› birleflmeye ve mücade--

leye ça¤›r›yor.

AKP’nin, Amerikan
Bayra¤› Yak›lmas›na
Tahammülü Yok

23 Ocak günü “Ortak Düflman

Amerika’’d›r, Kahrolsun Amerikan

Emperyalizmi, Ba¤›ms›z Türkiye”

sloganlar›yla Taksim Tramvay Du--

ra¤›’nda biraraya gelen HÖC üyele--

ri bir bas›n aç›klamas› yapt›. Necdet

Dernek taraf›ndan yap›lan aç›kla--

mada açl›¤›m›z›n ve yoksullu¤umu--

zun Amerika ve onunla iflbirli¤i ya--

panlar oldu¤u vurguland›. 100 kifli--

nin kat›ld›¤› aç›klaman›n ard›ndan

emperyalist Amerika’n›n bayra¤›n›

yakmak isteyen HÖC üyelerine ifl--

birlikçi AKP polisi sald›rarak iflbir--

likçilerini bir kez daha ortaya koy--

dular. Amerika bayra¤›n› yakmak

isteyen 6 HÖC’lü yaka paça gözal--

t›na al›nd›. Sald›r› sonunda Sevinç

Bozda¤, Necdet Dernek, Sezai De--

mirtafl, Umut Kocaeli, Tolga Sevil--

mifl ve Aliflan Sevilmifl gözalt›na

al›narak Taksim Beyo¤--

lu Karakolu’na götürül--

düler.

Beyo¤lu Emniyet

Müdürü Tu¤rul Pek bas›--

na gözalt› sebebini ‘ka--

mu güvenli¤ini tehdit et--

me’ olarak aç›klarken

asl›nda kimin güvenli¤i--

ni korumaya çal›flt›klar›

n› da gözalt›nda bir kez

daha gösterdiler. Ameri--

kan Konsoloslu¤u’nu

arayan polis, durumu an--

latarak HÖC’lüler hak--

k›nda müflteki olmalar›n›

ister. Ancak konsolosluk

‘u¤raflamay›z’ cevab› verir. Efendi--

lerine hizmette kraldan daha kralc›

olan AKP polisi ‘siz karakola gelin

biz gerekeni yapar›z’ sözleriyle em--

peryalistlere yaranmak için ç›rp›n›r.

Ancak konsolosluktan gelen olmaz.

Polislerin bu ç›rp›n›fllar› kimlikleri--

nin göstergesidir.

Gözalt›na al›nan HÖC’lüler ise

ertesi gün serbest b›rak›ld›. 

Afifllemeye gözalt› ve 
tutuklama

‹stanbul’un EEsseennlleerr Nam›k Ke--

mal Mahallesi’nde 18 Ocak günü

“Ortak Düflman Amerika’’d›r” afifl--

lerini asan 4 HÖC’lü gözalt›na al›n--

“Ortak Düflman Amerika’d›r” Kampanyas› Sürüyor.
‹ktidar, anti-emperyalist mücadele bayra¤›n›n yükselmesine 
gözalt›larla, tutuklamalarla sald›r›yor.

‹ktidar›n Polisi, Amerika’ya 
Söz Söylettirmek ‹stemiyor!

‹stanbul



d›. Nesimi Özcan, U¤ur ‹lbey, Za--

fer Do¤an ve Seyit Güçtekin hiçbir

gerekçe gösterilmeden gözalt›na

al›n›rken 19 Ocak’ta Zafer Do--

¤an’›n kardefli Savafl Do¤an Esen--

ler Temel Haklar’›n önünden geçer--

ken gözalt›na al›nd›. Savafl Do¤an

serbest b›rak›l›rken 4 HÖC’lü tu--

tukland›.

Ayr›ca 18 Ocak’ta ‘Tayyip Erdo--

¤an Geçiyor’ gerekçesiyle güvenlik

önlemleri bahane edilerek Ça¤layan

Temel Haklar’›n iki çal›flan› ile

Eyüp Temel Haklar’›n iki çal›flan›

gözalt›na al›nd›. Konuyla ilgili ya--

z›l› aç›klama yapan Temel Haklar

Federasyonu “yaflanan bu bask›la--

r›n, keyfi sald›r›lar›n, gözalt›lar›n

son bulmas› için sesimizi yükselt--

meye devam edece¤imizi yineliyo--

ruz. Susmayaca¤›z” dedi. 

“Bu Ülke Bizim
Sahip Ç›kal›m”

22 Ocak günü Ankara Yüksel

Caddesi’nde yap›lan eylemde ise

‘bu ülke bizim sahip ç›kal›m’ ça¤r›--

s› yap›ld›. “Ortak Düflman Ameri--

ka’d›r” pankart› açan HÖC üyeleri

Kurtulufl Savafl›’nda vatan›m›z› ifl--

gal eden düflmanlara karfl› omuz

omuza mücadele verildi¤ini hat›rla--

tarak iflgalin bugün de sürdü¤üne

de¤indi. Bayram fiahin’in okudu¤u

aç›klamada ülkemizi küçük bir

Amerika yapaca¤›z diyenlerin he--

deflerine yozlaflmayla, yoz, bencil,

bireyci Amerikan kültürünün yara--

t›lmas›yla ulaflt›klar›n› söyledi.

Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan HÖC

imzal› kampanya bildirilerinden

1400 adet da¤›t›ld›. 

“Ortak Düflman
Amerika’d›r” Ça¤r›s›
‹zmir’de de Yank›land› 

‹zmir HÖC Temsilcili¤i de kam--

panyay› halka ulaflt›rmaya devam

ediyor. 19 Ocak’ta Kemeralt› Çarfl›--

s›’nda aç›klama yapan HÖC’lüler

“Ortak Düflman Amerika’d›r” pan--

kart› açarak “Emperyalizm Yenile--

cek Direnen Halklar Kazanacak”

slogan›n› att›lar. Yurdagül Gü--

müfl’ün okudu¤u aç›klamada ülke--

mizin Amerikan emperyalizminin

bir sömürgesi oldu¤una ve bunun

da flovenizmle, milliyetçilikle gizle--

nildi¤ine de¤inildi. Aç›klaman›n ar--

d›ndan 1500 bildiri da¤›t›ld›. 

20 Ocak günü de ‹zmir’in Buca

fiirinyer’deki NATO Üssü önünde

eylem yapan HÖC üyeleri “Ortak

Düflman Amerika’d›r” kampanyas›--

n›n çal›flmalar›n› sürdürdü. Dursun

Göktafl taraf›ndan yap›lan aç›kla--

mada ülkemizin NATO ve Ameri--

kan üsleriyle donat›ld›¤›na dikkat

çekildi. Polislerin HÖC’lüleri ablu--

kaya alarak halktan tecrit etmeye

çal›flt›¤› eylem “Kahrolsun Ameri--

kan Emperyalizmi” slogan›yla sona

erdi.  

23 Ocak günü Karfl›yaka Do¤an--

çay Köyü ve Yamanlar Mahalle--

si’nde bildiri da¤›t›mlar›yla kampa--

ya çal›flmalar› sürdü. 

‘Ba¤›ms›z Türkiye’
Diyenlere ‘Piflman
m›s›n?’ Dayatmas› 

“Nas›l bir ülkede yafl›yoruz? Na--

s›l yönetiliyoruz?” diye soran

HÖC’lüler Antalya K›fllahan Mey--

dan›’nda yapt›klar› eylemle kam--

panya çal›flmalar›na bafllad›klar›n›

duyurdular. 19 Ocak günü Selda

Bulut taraf›ndan yap›lan aç›klama--

da halk›m›z›n “Ay›dan Post Ameri--

ka’dan Dost Olmaz” sözü hat›rlat›--

larak Amerika’ya karfl› birleflme

ça¤r›s› yap›ld›. Eylemde 1000 adet

bildiri halka ulaflt›r›ld›.  

Ayr›ca 17 Ocak günü de K›flla--

han Meydan›’nda yar›m saat içinde

500 bildirinin da¤›t›m› yap›ld›. Bil--

dirilere halk ilgi gösterirken “anlat›n

k›z›m, anlat›n ki Amerikanc›lar’a oy

vermesin millet” “halklar›n düflma--

n›n›n Amerika oldu¤unu herkes bili--

yor” sözleriyle tepkilerini dile geti--

renler ve bildiriyi tart›flanlar da oldu.

“Piflman ol, tutuklanma”
‹flbirlikçilikte ve hukuksuzlukta

s›n›r tan›mayan AKP hükümeti, poli--

si ve yarg›s›yla halka sald›rmaya de--

vam ediyor. Antalya’da kampanya--

n›n afifllerini asan Emrah Erdo¤an ve

Sercan Ahmet Arslan, 24 Ocak günü

sabah saatlerinde polisler taraf›ndan

durdurulup yaka paça gözalt›na al›n--

d›. S. Ahmet Arslan savc›l›ktan ser--

best b›rak›l›rken “Polise mukave--

met” gerekçesiyle mahkemeye ç›ka--

r›lan Emrah Erdo¤an’a  hakim “pifl--

man m›s›n? Piflman oldu¤unu söyler--

sen seni serbest b›rakaca¤›m” diye--

rek Amerika’n›n halklara yapt›¤› kat--

liamlar›n ve sald›r›lar›n›n savunucu--

lu¤unu yapt›. Hakim, Emrah Erdo--

¤an’›n “piflman olsam yapmazd›m,

piflman de¤ilim” demesi üzerine tu--

tuklama karar› verdi.  Düzenin mah--

kemesinde bir kez daha “Ba¤›ms›z

Türkiye” diyenler emperyalizm ad›--

na yarg›lanm›flt›r. 

Say›: 136 9ORTAK DÜfiMAN

‹stanbul Antalya ‹skenderun



ABD
Bayra¤›,
Bush Ve

Rice’nin
Foto¤raflar›

Yak›ld›
Kampanya çerçevesinde halk›

bilinçlendirmek için yap›lan çal›fl--

malara, broflör ve afifllere tahammül

edemeyen AKP polisi ve jandarma

‹skenderun’nda da sald›rd›. 20 Ocak

günü Adana’da yap›lacak olan “Or--

tak Düflman Amerika’’d›r” konseri--

nin afifllerini asmak isteyen Seval

Arac› ve Mehmet Arac›’y› Karaa--

¤aç’ta jandarma keyfi bir flekilde

durdurarak gözalt›na ald›. “Ortak

Düflman Amerika’’d›r” slogan› atan

HÖC’lüler jandarman›n sald›r›s›n›

teflhir ederken yasal bir etkinli¤in

afifllerine dahi sald›ran jandarma

Amerika’ya karfl› yükseltilen sesten

rahats›z oldu¤unu göstermifl oldu.

Gözalt›lar ayn› gün serbest b›rak›ld›. 

Yine Esentepe Mahallesi’nde

kampanya çal›flmas› yürüten Zehra

Yumuflak ve Leyla Arac› da polis--

lerce durdurulup gözalt›na al›nd› ve

3 saat sonra serbest b›rak›ld›lar.  

Gözalt› sald›r›lar›na ra¤men ‹s--

kenderun’da çal›flmalar›n› sürdüren

HÖC’lüler, 22 Ocak günü Boyac›lar

Park›’nda aç›klama yapt›. Murat

Kaya’n›n okudu¤u aç›klamada

Amerika emperyalizmi teflhir edile--

rek Amerikan bayra¤› ile Rice ve

Bush’un foto¤raflar› yak›ld›.  Halk

eylemi ilgiyle izlerken halktan

‘Kahrolsun Amerika’ diyerek des--

tek olanlar›n yan›nda yak›lan ABD

bayra¤›n› tutarak yanmas›na yar--

d›mc› olanlar da oldu. “Kahrolsun

Amerika, Ba¤›ms›z Türkiye” slo--

ganlar›n›n at›ld›¤› eylemin ard›ndan

1000 bildiri da¤›t›ld›. 

Elaz›¤’da Sald›r› ve
Gözalt› Terörü 

Kampanya çerçevesinde Elaz›¤

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yap›--

lan “Ortak Düflman Amerika’d›r”

ve “Ba¤›ms›z Demokratik Türkiye

Mücadelesinde Birleflelim” ç›kart--

malar› ve kufllamalar› gerekçe gös--

terilerek Elaz›¤ Temel Haklar çal›--

flanlar› Nurcan Hanbayat ve Efka--

n›l Atasever gözalt›na al›nd›. An--

cak müvekkileriyle görüflmek iste--

yen avukatlara polisler “Halk Ana--

yasas› Tasla¤›n›” da¤›tt›klar›n› san--

m›flt›k diyerek gözalt›na alma ge--

rekçelerini de¤ifltirdiler. 

Böylece polis “Emperyalizmin

ve Oligarflinin De¤il Halk›n Anaya--

sas›n› Yapal›m” ve “Ba¤›ms›z De--

mokratik Türkiye Mücadelesinde

Birleflelim” ça¤r›lar›na tahammül--

süzlüklerini bir kez daha gösterdiler.

10 ORTAK DÜfiMAN 27 OOcak 22008

Ortak Düflman Amerika’d›r fliar›

‹stanbul’un birçok emekçi mahalle-

lerine pankartlarla, afifllerle, kuflla-

malarla, bildiri ve duvar yaz›lar›yla

ulaflt›r›ld›. 

17 Ocak’ta BBaa¤¤cc››llaarr Göztepe,

Y›ld›ztepe, Barbaros ve Yenimahal-

le, Kirazl›, Barbaros, Kaz›m Kara-

bekir, Fatih, Atefltu¤la mahallelerin-

de; BBeeyykkoozz Paflabahçe’de; NNuurrtteeppee

Çayan, Sokullu Caddesi ve Güzel-

tepe’de; GGaazzii Mahallesi’nde bildiri

da¤›t›m› ve pullamalar yap›ld›.

EEsseennyyuurrtt Pazar, Yeflilkent ve To-

kat mahalle-

lerinde ise

pullamalar-

la; ‹‹kkiitteellllii’

de Atatürk

ve Mehmet

Akif Mahal-

lesi’nde 40

ayr› yere;

EEsseennlleerr Na-

m›k Kemal Mahallesi’nde, BBaahhççeellii-

eevvlleerr-Yenibosna’da; Taflyol, Pazar

soka¤›nda “Ortak Düflman Ameri-

ka’d›r- HÖC” yaz›lamalar› ve pulla-

malar yap›ld›. 

GGeebbzzee Dar›ca’da; Afl›k Veysel,

‹stasyon, Atatürk, Rauf Orbay,

Genç Osman, Oruç Reis caddelerin-

de ve OOkkmmeeyyddaann››;; Piyalepafla,

Mahmut fievket Pafla, Anadolu kah-

vesinde afifllemeler; SSaarr››yyeerr Bo-

¤az’da, Ömürtepe, Cumhuriyet ve

Kars mahallelerinde; ÇÇaa¤¤llaayyaann De-

re’de, EEsseennyyuurrtt Depo’da, Tokat-

Zileliler’in ve Ardahanl›lar’›n köy

derneklerinde “Ortak Düflman

Amerika’d›r” vurgusunun yap›ld›¤›

kahve konuflmalar› yap›ld›, bildiri-

ler da¤›t›ld›.

22 Ocak’ta ise BBeeyylliikkddüüzzüü, Ta-

tilya, Haramidere, Esenyurt Mey-

dan, Yeflilkent, Depo, Fatih Mahal-

lesi, Sonevler Cemevi, Atatürk Ma-

hallesi 1. sokak, Karakol Caddesi,

M. Akif Caddesi, Parseller Caddesi,

‹‹kkiitteellllii Cemevi, BBaa¤¤cc››llaarr’da, Yeni-

mahalle, Kirazl›’ da, Fatih Mahalle-

si’nde; GGüüllssuuyyuu’ nda, OOkkmmeeyyddaa-

nn››’nda, AAlliibbeeyykkööyy’ de, ÇÇaa¤¤llaayyaann,

NNuurrtteeppee’de, SSaarr ››yyeerr Bo¤az’da,

GGeebbzzee’de, GGaazzii MMaahhaalllleessii’’nnddee;;

Son Durak, Esentepe, Sekizevler,

Gazi Girifli, Karayollar›, Heykel

Park›, Dörtyol’da; KK.. AArrmmuuttlluu’da

pankartlar as›ld›. 

Baz› mahallelerde pankartlar

gün boyu as›l› kal›rken, baz› mahal-

lelerde çevik kuvvet ve sivil polisler

taraf›ndan pankartlar indirildi.

Pankart, yaz›lama, afifller, pulla-

malarla kampanyan›n duyurusu her

kesime ulaflt›r›l›yor.

EMEKÇ‹ MAHALLELERDE PANKARTLAR,
AF‹fiLERLE, B‹LD‹R‹LER VE YAZILAMALARLA
KAMPANYA ÇALIfiMALARI SÜRÜYOR



Ankara’da 10 Aral›k 2007 tari-

hinde kald›¤› evde katledilen Kev-

ser M›rzak’›n katliam›n› protesto et-

mek için birçok ilde bas›n aç›kla-

malar› yap›lm›fl ve sorumlular›n

yarg›lanmas› istenmiflti. Ancak bu

ülkede katliam yapanlar de¤il hep

ezilen halk, hep devrimciler yarg›-

lanm›fl, cezaland›r›lmak istenmifltir. 

8 Ocak günü Ankara’da birçok

eve polis bask›nlar düzenlemifl ve

12 kifli bu bask›nlardan gözalt›na

al›n›p tutuklanm›fllard›. Büyük suç-

lar› bu ülkede bir devrimciyi meza-

r›nda anmakt›. Ankara polisinden

sonra Adana polisi de bir devrimci-

nin an›lmas›na tahammülsüzlü¤ünü

gösterdi. 

17 Aral›k 2007 tarihinde Adana

‹nönü Park›’nda HÖC taraf›ndan

yap›lan ve çeflitli demokratik ku-

rumlar›n da destek verdi¤i bir bas›n

aç›klamas› yap›lm›flt›. Yap›lan bu

aç›klamadan yaklafl›k bir ay sonra

22 Ocak’ta demokratik kitle örgütle-

rinde çal›flan, yönetici olan insanla-

r›n evleri bas›ld›. Adana Temel Hak-

lar ve Özgürlükler Derne¤i Baflkan›

fiemsettin Kalkan, fiakirpafla Temel

Haklar ve Özgürlükler Derne¤i Bafl-

kan› Mehmet B›ld›rc›n, fiakirpafla

Temel Haklar ve Özgürlükler Der-

ne¤i Çal›flan› ‹lhan Sar›o¤lu, Seyhan

Sosyal Kültür ve Sanat Derne¤i ça-

l›flan› Hasan Kutlu, ‹HD Adana fiu-

be Baflkan› Ethem Aç›kal›n, ÇHKM

Temsilcisi Hasan Yücel, ESP Tem-

silcisi Dinçer Birgün, Kevser M›r-

zak’›n infaz edilmesine iliflkin yap›-

lan aç›klamaya kat›ld›klar› gerekçe-

sile gözalt›na al›nd›lar. 

Devletin kendi anayasas›nda

“anayasal hak” olan bas›n aç›kla-

mas› yapmak ve kat›lmak, Adana

Cumhuriyet Savc›s› taraf›ndan suç

say›larak gözalt›na al›nan 7 kifli  tu-

tukland›. “DHKP-C örgütüne üye

olmak ve propagandas›n› yapmak”

iddias›yla 6. A¤›r Ceza Mahkeme-

since tutuklanan 7 kifli  Kürkçüler F

Tipi Hapishanesi’ne götürüldü. 

GGözalt›lar P rotesto EEdildi 

Gözalt›lar›n yafland›¤› gün saat

12.30’da ‹HD, KESK, HÖC, ESP,

EMEP, DTP, SDP, ÇHKM, DHP,

THAYD-DER, Al›nteri, Mücadele

Birli¤i Platformu, D‹P Giriflimi,

BDSP, Kurtulufl, Halkevi, ÖDP gibi

demokratik kurumlar bir araya gele-

rek polis terörünü protesto ettiler.

Burada yap›lan bas›n aç›klamas›nda

“Düflünce ve ifade etme hakk›n›

kullananlar›n yarg›lanmas›ndan bir

an önce vazgeçilmeli ve gerekli

anayasal düzenlemeler hayata geçi-

rilmelidir” denildi. “Bas›n Aç›kla-

mas›na Kat›lmak Suç Mu? Bask›lar

Bizi Y›ld›ramaz” yaz›l› pankart›n

aç›ld›¤› aç›klamada “Gözalt›lar Ser-

best B›rak›ls›n” sloganlar› at›ld›. 

Konuyla ilgili yaz›l› bir aç›kla-

ma yapan HÖC Adana Temsilcili¤i

bas›n aç›klamas›na kat›lmak suç mu

diye sorarak hukuksuz gözalt›lar›

protesto etti. Haklar›n bedellerle ka-

zan›ld›¤›na de¤inilen aç›klamada

“Bask›larla, gözalt›larla, ev bask›n-

lar›yla bu haklar›m›z› kullanmam›z

engellenemez” denildi. ‹HD Genel

Merkezi de 25 Ocak günü yaz›l› bir

aç›klama yaparak ‹HD Adana fiube

Baflkan› Ethem Aç›kal›n’›n serbest

b›rak›lmas›n› istedi. 

Adana’da HÖC’ün de içinde ol-

du¤u demokratik kitle örgütleri 25

Ocak günü de ‹nönü Park›’nda bira-

raya gelerek konuya iliflkin bir ba-

s›n aç›klamas› yapt›lar. “Bask›lar

Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›yla ya-

p›lan aç›klamada ‹HD fiube Sekre-

teri Mustafa Ba¤çiçek bir aç›klama

yapt›. 25 Ocak günü sabah saatle-

rinde 3 kiflinin daha ayn› nedenle

evnin bas›ld›¤›n› ve gözalt›na al›n-

d›klar›n› belirten Ba¤çiçek “Bu tu-

tuklama ve gözalt›lar AKP'nin ikti-

dara geldi¤inden bu yana demokra-

tik hak ve özgürlüklere yap›lan fü-

tursuzca engellemelerin son örne¤i

olmufltur" dedi. 

Say›: 136 11HABER

Polis son zamanlarda artan key-

filiklerine gün geçtikçe yenilerini

ekliyor. Son olarak Adana-fiakirpa-

fla Mahallesi’nde kurulu olan fiakir-

pafla Temel Haklar üyesi ‹lhan Sar›-

o¤lu ve ailesine yap›lanlar bu key-

fili¤e örnek olacak türden. 

Yaklafl›k 20 gün içerisinde Sar›-

o ¤ l u

e v d e

yokken

s i v i l

polisler evine gidiyor, ‹lhan Sar›o¤-

lu’nun efline sorular soruyor. Hiçbir

aç›klama gere¤i dahi duymayan po-

lisler aileyi tedirgin etmeye çal›lfl›-

yor. Birkaç gün sonra yeniden evi-

ne gidiyor komflular›na sorular so-

ruyor. 16 Ocak Çarflamba günü ö¤-

len saatlerinde 01.TU.755 plakal›

Ford Transit marka arabayla ‹lhan’›

soran ayn› polisler evinin önünde

duruyor. 

Konuyla ilgili 18 Ocak günü ya-

z›l› bir aç›klama yapan fiakirpafla

Temel Haklar “bu yapt›klar›n› han-

gi hukuka s›¤d›r›yor AKP polisi?

Mahallemizde çeteler, h›rs›zlar,

uyuflturucu tüccarlar› kol gezerken

ortada olmayan polisin, demokrat

kifli ve kurumlara karfl› yapt›¤› key-

filikler hangi hukuka uygun” diye

sorarak keyfi uygulamalara son ve-

rilmelidir dedi. 

BASIN AÇIKLAMASINA KATILMAK SUÇ MU?

fiakirpafla Temel Haklar:

Keyfilikler Hangi Hukuka Uygun?
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Tayyip Erdo¤an’›n 14 Ocak'ta

‹spanya gezisi s›ras›nda “velev ki

ssiiyyaassii ssiimmggee olsun... simgelere ya-

sak getirebilir misiniz?” diyerek

yeniden gündeme getirdi¤i türban

sorunu, AKP ve MHP’nin türban›

üniversitelerde serbest b›rakmak

için anayasa de¤iflikli¤inde anlafl-

malar›yla yeni bir aflamaya geldi. 

Tayyip Erdo¤an’›n demeci, da-

ha o günden bafllayarak yayg›n tar-

t›flmalara yol açt›. Yarg›tay ve Da-

n›fltay ad›na yap›lan aç›klamalarda,

CHP aç›klamalar›nda bu konuda

anayasa de¤iflikli¤i yap›lamayaca¤›

“sert uyar›”lar fleklinde ortaya ko-

nulurken, AKP’nin imdad›na MHP

yetiflti.

AKP ve MHP’nin “türban› en

çok ve en iyi istismar etme” yar›fl›

sonucunda, anayasan›n iki madde-

sinde yap›lacak de¤ifliklikle soru-

nun çözülebilece¤i noktas›nda an-

laflt›klar› aç›kland›. 

Peki gerçekten türban sorunu

çözüldü mü art›k? Y›llard›r s›k s›k

gündeme gelen bu sorun art›k ülke-

miz gündeminden ç›km›fl say›labi-

lir mi? 

Öncelikle flunu belirtmeliyiz ki,

türban bir inanc›n simgesi oldu¤u

kadar, ayn› zamanda oolliiggaarrflflii iiççii

ççeelliiflflkkiilleerriinn ddee ssiimmggeelleerriinnddeenn biri-

dir. Egemen s›n›flar›n sorunu, hiç-

bir zaman haklar ve özgürlükler so-

runu olmad›. Türbanl› ö¤rencilerin

ö¤renim haklar›n gasbedilmesi on-

lar›n sorunu olmad›. Genelkurmay,

laikli¤i iktidar›n› koruman›n bir ara-

c› haline getirirken, türban da din

tüccarlar› taraf›ndan iktidar kavga-

s›n›n bir arac› haline getirilmifltir.

Bu anlamda bu çeliflki sürdü¤ü

müddetçe, flu veya bu biçimde kul-

lan›lmaya devam edecektir. 

Kald› ki, bu yaz› kaleme al›nd›-

¤› s›rada henüz MHP-AKP uzlafl-

mas›n›n tüm ayr›nt›lar› belli olma-

sa da, gerek hukuki aç›dan, gerekse

de oligiarfli içi iliflkiler ve çeliflkiler

aç›s›ndan sürecin daha de¤iflik afla-

malardan gecece¤i aflikard›r. Bu

anlamda sorunun “çözülmüfl” veya

“afl›lm›fl” olmas› sözkonusu de¤il-

dir. Türban ç›k›fl›yla, AKP’nin ge-

rek oligarfli içi çeliflkilerde, gerekse

de ““ttoopplluummssaall hhaayyaatt›› ggeerriiccii bbiirr

tteemmeellddee kkeennddiinnee ggöörree bbiiççiimmlleenn--

ddiirrmmee”” noktas›nda bir ad›m daha

att›¤› gözönüne al›n›rsa, sorunun

çözülmesi, bitmesi bir yana, bu ze-

minde daha da t›rmanma potansi-

yeli tafl›d›¤› da söylenebilir. 

TTüürrbbaann ssoorruunnuunnuunn 

ssoorruummlluullaarr››,, ssoorruunnuu 

ççöözzeemmeezzlleerr!!

Türban sorunu bilindi¤i gibi ül-

kemizde esas olarak 1980’li y›llar-

da gündeme gelmifl, 90’larda çeflit-

li biçimler alarak sürmüfl bir sorun-

dur. 90’lar›n ikinci yar›s›nda baz›

üniversitelerin önlerindeki türbanl›

ö¤renciler ve karfl›lar›nda polis y›-

¤›na¤›, haf›zalarda yer eden görün-

tüler aras›ndayd›. Üniversite kap›-

lar›nda ö¤rencilere “iki yol” aras›n-

da tercih yapmalar› dayat›l›yordu:

Ya türban›n› ç›kar›p -veya türban

üstüne peruk takarak- üniversiteye

devam edersin, ya da evine döner-

sin!.. Bu, inanç özgürlü¤üne aç›k

bir sald›r›yd›. Hak ve özgürlükle-

rin; bunun bir parças› olarak da

inanç özgürlü¤ünün temel olarak

varoldu¤u bir ülkede, türban da bir

sorun olmazd›. Fakat ülkemizde

demokrasi olmad›¤› gibi, türban

düzen güçleri aras›ndaki bir çat›fl-

man›n da arac› haline gelmiflti.  

Yani sorunun bir yan› faflizmdi;

fakat ikinci olarak, türbanl› ö¤renci-

lerin inançlar›n› kullanan düzen

partileri, tarikatlar, din tüccarlar› da

faflizm kadar sorumluydular bu so-

rundan. Bugüne kadar binlerce ö¤-

rencinin flu veya bu biçimde ma¤-

dur edilmesinden oligarflik yönetim

ve siyasi rant elde etmek için türba-

n› kullanan tarikatlar, “islamc›” dü-

zen partileri de sorumludur. AKP de

iflte o sorumlulardan biridir. 

AKP iktidar›ndan önce zay›fla-

maya bafllayan türban eylemleri,

AKP iktidar›yla birlikte nerdeyse

tamamen sona erdi. Eylemler bitti

ancak hem sorun sürüyordu, hem

de sorunun kullan›lmas›. Sorunu

kullananlar›n bafl›nda da yine AKP

vard›. 

AAKKPP’’nniinn ssoorruunnuu,, 

iinnaannçç öözzggüürrllüü¤¤üü ddee¤¤iill,, 

iikkttiiddaarr kkaavvggaass››dd››rr!!

AAKKPP iinnaannçç öözzggüürrllüü¤¤üünnüü ssaa--

vvuunnmmuuyyoorr;; iikkttiiddaarr››nn›› ppeekkiiflflttiirrmmee--

yyii hheeddeefflliiyyoorr!! Bugüne kadar neden

çözmediler, niye flimdi gündeme

getirdiler? Sorunun özünü bu soru

ortaya koymaktad›r. AKP’nin türba-

n› gündeminden ç›karmas› da, tür-

ban› gündeme almas› da hep aayynn››

nneeddeennllee olmufltur: Hangisi iktidar›-

n› güçlendirecekse öyle yapm›flt›r. 

Türban konusunda taleplerini

gündeme getirenleri bazen “flimdi

zaman› de¤il” diye, bazen “provoka-

törler” diye susturan yine AKP’dir. 

AKP Milletvekili Elkatm›fl, bir

toplant›da kendisine 'Baflörtüsü na-

AKP’N‹N TÜRBAN ‹ST‹SMARI
AKP için her fley piyasa mal›d›r! Türban da öyledir! 

AKP inanç özgürlü¤ünü savunmuyor; iktidar›n› pekifltirmeyi hedefliyor! 
Düzen içi islamc›l›k, hiçbir inanc› savunamaz; kullan›r!

Kimse sorun çözüldü, art›k gündemden ç›kacak sanmas›n; Türban
“kullan›ld›¤›” sürece sorun da çözülmeyecektir!



musumuz dediniz, daha ne kadar

bekleyece¤iz” diyen türbanl› bir ka-

d›na flu cevab› veriyordu: “Çözme-

mizi sizin gibi insanlar engelliyor,

sabote ediyorsunuz.”

‹slamc› burjuva politikac›s›n›n

karakteri bu sözlerde kendini ele

veriyor. Ç›karlar›na göre türbanl›la-

r› el üstünde tutmufl, ç›karlar› gerek-

tirdi¤inde de onlar› sabotör, provo-

katör, marjinal ilan etmifllerdir. Tür-

ban meselesinin iktidardaki konum-

lar›n› zay›f düflürüce¤ini hesapla-

d›klar› dönemlerde, meydanlarda

türban yasa¤›na karfl› slogan atanla-

r› bile susturdular. 

‹slamc› partilerin kadrolar›ndan

biri “Bir türban yüzünden kaç  par-

ti kapatt›rd›k” derken zihniyetlerini

ortaya  koyuyordu. 

Türban sorununun SSÜÜRRMMEESS‹‹

de, ÇÇÖÖZZÜÜLLMMEESS‹‹ de, islamc› dü-

zen partilerinin iktidar olmas›na

hizmet etmeliydi. Sorunu ne zaman

gündeme getireceklerini, ne zaman

gündemden uzaklaflt›racaklar›n› be-

lirleyen buydu. 

Bunun d›fl›nda bir fley olmas›

mümkün de¤ildir zaten. Düzen is-

lamc›l›¤›, hiçbir zaman inançlar›

için ciddi bir savafl vermemifl, bedel

ödemekle karfl›laflt›¤›nda ya takiy-

yeye baflvurmufl ya da alenen teslim

olmufltur. fiu çok kesindir; Düzen

islamc›l›¤›, hiçbir fley için direne-

mez, iktidar›n› hiçbir inanç için

tehlikeye atmaz. ‹slamc› partilerin

ve islamc› sermayenin zor karfl›s›n-

da inançlar›n› ve kendi saf›ndakileri

nas›l terketti¤inin örneklerine s›k

tan›k olunmufltur ülkemizde. MSP-

RP çizgisini hat›rlay›n. 

“RReekkttöörrlleerr ttüürrbbaannll›› ggeennçç kk››zzllaa--

rr››mm››zz››nn öönnüünnddee eessaass dduurruuflflaa ggeeççee--

cceekklleerr” diyerek, “RReeffaahh GGeelleecceekk

ZZuullüümm BBiitteecceekk” slogan›yla inanç

istismar› yap›p hükümet olan

RP’nin 28 fiubat dönemindeki tavr›-

n› hat›rlay›n.  

Zulmü bitirmekten söz edenler,

kendi iktidarlar›nda zulmü sürdür-

düler. Evet, bir “esas durufl” görü-

yordu herkes  ama bu RP’nin em-

peryalizm ve oligarfli önündeki esas

durufluydu. 

Bu öylesine bir boyun e¤meydi

ki, “mücahit” Erbakan, 28 fiubat’ta

MGK’da al›nan “Birinci tehdit irti-

cad›r” karar›n›n alt›na bile imzas›n›

att›. Bugün AAKKPP’’yyii oolluuflflttuurraann kkaadd--

rroollaarr››nn o günkü tavr› da farkl› de-

¤ildir. 

Düzen islamc›s› kadrolar›n bu

tavr›na paralel olarak islamc› ser-

maye de o zaman sisteme güvence

verme manevralar›na girmiflti.

“Sermayenin yeflili k›rm›z›s› ol-

maz”d› zaten. Ülker, ‹hlas gibileri

TSK vak›flar›na ba¤›fl için birbirle-

riyle yar›flmaya bafllad›lar. 

Bas›na s›zd›r›lan haberlere göre

Genelkurmay “yeflil sermaye”yle il-

gili bir liste haz›rlam›flt›. O listede

ad› geçenlerden kimileri, öyle ol-

mad›klar›n› kan›tlamak için ma¤a-

zalar›n›n aç›l›fllar›nda “mini etekli,

ç›plak mankenlere” yer verdiler. Te-

levizyon kanallar›, flovlar›yla, dan-

sözleriyle “laik” kanallara benzetil-

di hemen. 

Türban nedeniyle okullar›na

al›nmayan ö¤rencileri, herkesten

önce bunlar gündeminden ç›kard›.

‹‹flflttee bbööyyllee bbööyyllee ppaallaazzllaanndd›› hheeppssii.. 

KKuullllaann››llaaccaakk bbiirr ““mmaall””

hhaalliinnee ggeettiirriilleenn ttüürrbbaann

Türban, bugün büyük bir güç ha-

line gelen “islamc› kapitalistler”in

yaratt›¤› inanç istismar›n›n bir par-

ças›d›r. Öyle “de¤erli” bir parçad›r

ki, düzen islamc›l›¤›, onu hem eko-

nomik, hem siyasi aç›dan y›llard›r

tepe tepe kullanmaktad›r. 

‹ktidardaki zalimler (AKP ikti-

dar›), türban yasa¤› sayesinde

“mazlum” rolünü oynamay› sürdü-

rebilmifltir. “Türban gündemimiz

diyerek!” tekellerin övgülerini ala-

bilmifltir. Önce TBMM Baflkanl›¤›-

na, ard›ndan Cumhurbaflkanl›¤›na

“efli türbanl›” birini seçtirme “karar-

l›l›¤›yla”(!) da islamc› taban›n öv-

gülerini alabilmifltir. Türban, hemen

her dönem, zamlar›, bask›lar›, em-

peryalizm iflbirlikçili¤ini örten bir

perdeye dönüfltürülmüfltür. 

Sa¤lad›¤› bu “siyasi” yararlar d›-

fl›nda, ‹slamc› sermayenin gelifli-

minde de özel bir rolü vard› türba-

n›n. 

Kapitalizm, ““ttüükkeettiimm”” olmadan

çarklar›n› döndüremez. Sermayesi

“yeflil” de olsa, “‹slamc›” da olsa,

kural de¤iflmez. Bu nedenle islami

inançlar›n istismar› temelinde hol-

dingleflen, burjuvalaflan kapitalist-

ler, inançlar› k›sa sürede tüketimin

hizmetine sokmakta gecikmediler.

Kapitalizmin reklam, defile, moda

gibi yöntemlerini islamc›lar›n yafla-

m›na soktular. Her müslüman, her

türbanl›, ayn› zamanda bir “tüketi-

ci”ydi çünkü. Tesettür defileleri

yayg›nlaflt›, eflarb›n, türban›n, teset-

tür pardesülerinin ““mmooddaass››”” olufltu-

ruldu. “‹slama uygundur” etiketli

deodorantlar, baflka lüks tüketim

malzemeleri raflar› doldurmaya,

“islama uygun” güzellik salonlar›

aç›lmaya bafllad›.  

Türban istismar› o kadar boyutlu

bir istismard› ki, “türban ma¤durla-

r›”n› da kullanmaktan geri durmad›

düzen islamc›l›¤›. Hem de en afla¤›-

l›k bir tarzda kulland›lar. Sorunun

bu yan› gerçekte ayr› bir yaz› konu-

su olacak boyutlar› içeriyor, bu yaz›

kapsam›nda iki al›nt›yla aktar›p ge-

çece¤iz. Türban yüzünden okuluna

devam edemeyenlerden biri nas›l

kullan›ld›klar›n› iflte flu sözlerle an-

lat›yordu:

“Örne¤in bizden oldu¤unu dü-

flündü¤ümüz sermayelerin ifl kolla-

r›na müracaat etti¤imizde ççookk ddüü--

flflüükk mmaaaaflfl teklif ediyorlar.” 

“Baz› arkadafllar›m›za ‘nas›l ol-

sa devlet dairelerinde ve di¤er ku-

rumlarda bu halinle çal›flamazs›n.

Sonuçta bize mahkumsunuz’ diyor-

lar.” (Yeni fiafak, 12 Mart 2000) 

Kullanman›n bir boyutu daha

vard›. Onu da bir baflka “türban

ma¤duru” flu sözlerle anlatm›flt›,

hem de Zaman gazetesinde:

“‹fle alınanlar oldu fakat bazı

zengin Müslüman erkekler, bu du-

rumdaki ma¤dur kızlara iikkiinnccii eeflfl

oollmmaayyıı teklif ettiler. Böyle 100’den

fazla örnek var. Tepki gösterdik.

Ama onların savunması flu: ‘Ne var

ki bunda? Ona ev verebilirim, para

verebilirim, ne hayır yapmak isti-

Say›: 136 13TÜRBAN
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yorsa yapsın, ne okumak istiyorsa

okusun.’” (15 Haziran 2003)

Bu al›nt›lar› uzun uzun aktarma-

m›z›n nedeni fludur; bugün türban

sorununu “çözmeye” soyunanlar, ifl-

te bunlard›r. Türban› siyasi olarak

istismar eden, inançlar› için türban

takanlar› kullanan, “türban ma¤dur-

lar›”n› da hem ucuz ifl gücü, hem

ikinci efl ya da düpedüz ‘metres’ ola-

rak kullanmak isteyenlerdir. 

Böylesine pervas›z bir istismar-

c›l›ktan çözüm ç›kar m›, bu zihni-

yettekiler inanç özgürlü¤ünü ger-

çekten savunabilir mi?

Türban›n bir ““mmeettaa”” olmas›, ka-

pitalist çarklar› döndürmek için kul-

lan›lmas›, en somut ifadesini bunla-

r›n prati¤inde buluyordu zaten. Yok-

sul halk›n inançlar›n› istismar ede-

rek, tarikat iliflkilerini kullanarak saf

müslüman insanlar› kendilerine

uuccuuzz iiflflggüüccüü haline getirdiler. “Faiz-

siz kazanç” söylemiyle, genifl müs-

lüman kesimlerin elindeki nakiti

kendilerine çektiler. Bunlarla dev

holdingler kuruldu. 

Ülkemizdeki düzen islamc›l›¤›-

n›n yüzünü görmek istemediler bir

türlü. Düzen islamc›l›¤›, türban ne-

deniyle ma¤dur edilenlerin haklar›-

n› savunuyor gibi göründükleri yer-

de bile yaln›zca kkeennddii iikkttiiddaarr he-

saplar›n› yap›yorlard›. Türbanl› ö¤-

renciler onlar için sadece üzerlerine

bas›l›p yükselinecek bbiirr bbaassaammaakk--

tt››.. Nitekim, tam da bu flekilde kul-

lanm›fllard›r onlar›. fiimdi AKP yi-

ne ayn› basamak üzerinde yeni ma-

nevralar yap›yor.

Sonuç olarak ttüürrbbaann iissttiissmmaarr››nn--

ddaakkii ‘‘ssoonn ppeerrddee’’yyii flöyle de¤erlen-

dirmek mümkündür: AKP için her-

fley piyasa mal›d›r. ‹ktidar yolunda

basamakt›r. Türbana da öyle bakt›¤›-

n› bugüne kadarki prati¤i yeterince

kan›tlam›flt›r. Türban ne getirip ne

götürecek, AKP ona bakar. ‹nanç

özgürlü¤ünü yaln›z devrimciler sa-

vunur; ve o özgürlü¤ü yaln›z ddeevv--

rriimmccii bbiirr hhaallkk iikkttiiddaarr›› uygulayabi-

lir. Bugünkü tart›flma, özgürlükler

tart›flmas› de¤ildir. As›l görülmesi

gereken budur. 

Biz devrimciler, oligarflinin tür-
ban dayatmas›n›n karfl›s›na, “Ö¤-
renim, hangi inançtan olursan
olsun bütün halk çocuklar›n›n
hakk›d›r” anlay›fl›yla ç›kt›k. Tür-
banl› ö¤rencilerin direniflini hakl›
ve meflru gördü¤ümüzü aç›klad›k. 

Türban için direnenler veya on-
lar›n bir k›sm›, “teokratik bir devle-
ti” hedefliyor olabilirler; ony›llard›r
faflizmin bask›s›yla yönetilen ülke-
mizi onlar da fleriat düzeninin zul-
müyle yönetmek istiyor olabilirler.
Biz kuflkusuz bu düflüncelere karfl›
mücadeleyi de hiçbir zaman bir
yana b›rakm›fl de¤iliz. Bu mücade-
lemiz sürecektir. Kuflku yok ki, hal-
k›n yaflam›na yönelik gerici dayat-
malar, inanç özgürlü¤ü ad›na savu-
nulup meflrulaflt›r›lamaz. buna izin
vermemek de görevimizdir. 

Fakat halka sald›rmad›klar›, ik-
tidarlar›n halka, devrimcilere karfl›
tetikçili¤ini yapmad›klar› sürece,
talep hakl› ve meflru bir zeminde
kald›¤› sürece, inanç özgürlü¤ünün
bir parças› olarak o talebi savunur,
destekleriz. Bu devrimcilerin tutar-
l›l›¤›d›r. 

Türban› savunan çeflitli kesim-
lerin hemen hiçbirinde ayn› tutarl›-
l›¤› görmek mümkün olmam›flt›r.
En radikal kesimleri dahi, “zulme
karfl›” direndiklerini söylerken, zu-
lüm olarak “türban yasa¤›”n›n d›-
fl›nda olup bitenleri, infazlar›, katli-
amlar› görmek istemediler. 

““BBiizz iimm ssoorruunnuummuuzzuu ççöözzüü--
yyoorr yyaa,,  bbaaflflkkaa hhaannggii  kkoonnuuddaa
nnee yyaappaarrssaa yyaappss ››nn”” diye dü-
flünmek, siyasi bencillik, pragma-
tizmdir. Bu anlay›fl, “kendi”sinin
baz› haklar›n›n verilmesi karfl›l›¤›n-
da halka karfl› her türlü zulmü, sö-

mürüyü destekleyebilen
bir anlay›fl ve kültürdür.
‹ktidarlar, bu kültürde
olanlar› ve onlar›n talep-
lerini, sorunlar›n› çok ra-
hatl›kla kkuull llaann››rrllaarr her
zaman. Nitekim kulland›-

lar ve hala da kullanmaya
devam ediyorlar. 

‹slamc›lar, hemen tüm
tarihleri boyunca düzenle iç
içe olduklar›ndan dolay›,
türban yasa¤›n›n kayna¤›n›
da mant›¤›n› da do¤ru tah-

lil edememifllerdir.
Ulusal ve dinsel tüm farkl›l›kla-

r›, düzenin çizdi¤i çerçeve d›fl›nda-
ki herfleyi yok etme üzerine flekil-
lenen küçük burjuva diktatörlü¤ü-
nün ve oligarflik diktatörlü¤ün ya-
p›s›n› anlayamam›fllard›r. Bu zu-
lüm düzenini “laik diktatörlük” ola-
rak tan›mlayarak yanl›fl içine düfl-
müfllerdir. Emperyalizme ba¤›ml›l›-
¤› ve iflbirlikçili¤i, hemen hiç gün-
demlerine almam›fllard›r. Kapita-
lizmle gerçek manada hiç savafl-
mam›fllard›r.  

Türban meselesinde onlar›n
karfl›s›ndaki bafl düflman YYÖÖKK’tü.
Fakat o noktada bile, YÖK’e karfl›
demokratik bir üniversite mücade-
lesinin içinde olmad›lar. YÖK’ü sa-
dece türban noktas›nda elefltirir-
ken, YÖK’ün ilerici, devrimci ö¤-
rencilere karfl› estirdi¤i terör karfl›-
s›nda olmad›lar. Dolay›s›yla “tür-
bana özgürlük” talep ederken, en
genel anlamda haklar ve özgürlük-
ler mücadelesini savunmad›lar.
Zulmü sadece kendilerine yap›lan-
la s›n›rl› görürken, özgürlü¤ü de
sadece kendi haklar›na indirgedi-
ler. Bak›fl aç›lar›, halen de böyle-
dir. 

Daha muhalefette, türbanl›lara
yönelik kimi bask›lar› elefltirirken
“Türbanl›lara niye sald›r›yorsu-
nuz, as›l flu solcular›, devrimcile-
ri ortadan kald›r›n” diyen Vakit
gibi, AKP’liler gibi çevrelerin, ikti-
dar olduklar›nda farkl› davranma-
yaca¤› aç›kt›r. 

Bu noktada “türbana özgürlük”
veriyor diye AKP’yi destekleyen-
ler, AKP’nin tüm zulüm, sömürü
politikalar›na, Amerikan iflbirlikçi-
li¤ine destek vermifl olacaklard›r. 

Siyasette

‹LKE
AKP’yi destekleyenler

özgürlüklerin
savunucusu olamaz!



Sudan’›n katliamc› Cumhurbafl-

kan› El Beflir, 21-23 Ocak tarihleri

aras›nda, Abdullah Gül’ün konu¤u

olarak Türkiye’deydi.

El Beflir bir katliamc›d›r. Evet,

Sudan’da emperyalist ülkeler Darfur

sorununu kullanmakta ve körükle-

mektedirler. Dünyada, emperyaliz-

min elinin olmad›¤› bu tarz bir sorun

yok gibidir, fakat emperyalizm ora-

da bir zemin buldu¤undan dolay›, o

zemini halklar› birbirine k›flk›rtmak

için kullanmaktad›r. Sonras› malum-

dur, kendi ç›karlar›n› dayatmakta,

ihtiyaç duydu¤unda iflgale baflvur-

makt›r. Fakat, emperyalizmin soru-

nu kullanmas›, Darfur’da El Beflir

iktidar›n›n yüzbinleri katletti¤i, do-

lay›s›yla katliamc› olduklar› gerçe-

¤ini ortadan kald›rm›yor. Dolay›s›y-

la AKP iktidar› ülkemizde bir katli-

amc›y› a¤›rlam›fllard›r.

BBuu zziiyyaarreett,, hheemm EEll BBeeflfliirr’’iinn,,

hheemm AAKKPP iikkttiiddaarr››nn››nn vvee hheemm ddee

AAmmeerriikkaa’’nn››nn iiflfliinnee ggeellmmiiflflttiirr.. 

Beflir memnundur, çünkü Dar-

fur’da yapt›¤› katliamlar sonucu et-

raf›nda oluflturulan tecrit çemberini

k›rmak için at›lan bir ad›m olmufl-

tur. AKP memnundur, çünkü, bu zi-

yaret arac›l›¤›yla sanki ABD’ye

ra¤men bir d›fl politika izliyormufl

havas› pompalam›flt›r, El Beflir’in

ve hükümetinin ‹‹ssllaammcc›› kimli¤i

üzerinden ülkemizdeki ve Ortado-

¤u’daki ‹slamc› kesimlere mesaj

vermifltir, di¤er yandan Ameri-

ka’n›n politikalar›n› Beflir’e dayata-

rak Amerika’ya hizmetini de sür-

dürmüfltür. Di¤er yandan Sudan’la

çeflitli alanlarda gelifltirme karar›

al›nan ekonomik iliflkiler nedeniyle

tekeller de memnun edilmifltir.

Ortaya ç›kan sonuç, AKP politi-

kas›n›n karakteristik özelliklerini

göstermektedir. Amerika’ya hizmet

etmek, halk› aldatmak, ‹slamc› ke-

simlere “hala bir cephedeyiz” mesa-

j› vermek, onlarla iliflki gelifltirerek

tekellerin ç›karlar›na hizmet etmek,

ve böylece iktidar›n› sa¤lamlaflt›r-

mak.

AKP için bu temel ç›karlar söz-

konusu oldu¤unda, gerisi önemsiz-

dir. Türkiye bu ziyaret nedeniyle, El

Beflir’in katliamc›l›¤›n› meflrulaflt›r-

m›flt›r, Darfur’da bundan sonra da

yap›lacak katliamlarda pay sahibi

olacakt›r. Fakat onlar için bunun bir

önemi yoktur.

ABD emperyalizminin Darfur

üzerindeki emperyalist hesaplar›n›n

aleti olmufltur, bu ise “önemsiz”den

de öte AKP’nin memnuniyet duy-

du¤u bir durumdur. Zira, tam da

BOP’ta üstlendikleri tafleronluk ro-

lüne uygun düflen bir durumdur.

Demokrasi, insan haklar› gibi

kavramlar zaten AKP iktidar› için

ne ülkeler ile iliflkilerinde, ne ülke

içindeki yönetim anlay›fl›nda bir

önem tafl›mamaktad›r.

AAKKPP’’nniinn tteemmeell ddee¤¤eerrlleerrii,, öönnccee

ddoollaarr vvee ssoonnrraa iissllaammcc››ll››kktt››rr.. Kufl-

kusuz Sudan’la gelifltirilen iliflkiler

içinde, Sudan’daki iktidar›n ‹slamc›

kimli¤i özel bir önem tafl›maktad›r.

Dikkat edilirse, M›s›r, Sudan, Suudi

Arabistan, AKP iktidar›n›n ekono-

mik iliflkiler gelifltirmede, d›fl poli-

takas›nda da öncelikli yer alan ülke-

ler aras›ndad›rlar. Bu ülkelerin ter-

cih edilmesindeki nedenlerin bafl›n-

da gelenlerden birisi de ‹slamc› ül-

keler olmalar›d›r. 

‹slamc› olsun da, cuntac› da olsa

bir önemi yoktur. El Beflir cuntac›-

d›r, Abdullah Gül’ün “kardeflidir”,

Pakistan Devlet Baflkan› Müflerref

cuntac›d›r, Abdulah Gül’ün “karde-

fli”dir. Demek ki, ‹slamc›l›¤a, tekel-

lerin ç›karlar›na hizmet eden cunta-

lar›n AKP için bir sak›ncas› yoktur.

Bu cuntalarla iliflki gelifltirilebilir.

Cuntalara böyle dolayl›, do¤rudan

destek verilebilir.

AKP’nin islamc› kültürü Ameri-

kan emperyalizmi ile, iflbirlikçi

Arap petrol fleyhleriyle, cuntac› ‹s-

lamc›lar ile iliflki gelifltirmesine uy-

gundur. Çünkü, AAKKPP’’nniinn kkiimmllii¤¤ii

‹slamc›l›¤›n ötesinde esas olarak ifl-

birlikçilik ile flekillenmifltir.

Say›: 136 15AKP/ SUDAN

Darfur Sorunu NNedir?
Sudan, geçmifli ‹ngiliz sömür-

gecili¤i alt›nda olan bir ülkedir.

Darfur ise, Sudan'›n güneyinde pet-

rol ve di¤er zengin kaynaklar›na,

verimli topraklar›na karfl›n, açl›¤›n,

yoksullu¤un kol gezdi¤i bir bölge.

Darfur'da ba¤›ms›zl›k isteyen

örgütler var. Sudan Hükümetine

karfl› savaflan iki örgütten biri, ku-

rulufl amac› fleriat uygulamalar›na

karfl› mücadele olan Güney-Sudan

Halk Kurtulufl Hareketi (SPLM/A)-

d›r. Di¤eri ise, Afrika'l› müslüman-

lar›n oluflturdu¤u Darfur Adalet Ve

Eflitlik Hareketi (JEM)’dir. Bu ör-

gütler, petrolde hak sahibi olmak,

Darfur'a daha fazla yat›r›m, fleriat

yasalar›n›n uygulanmamas› gibi ta-

leplerle birlikte, daha ileri hedef

olarak, “Sudan’dan ba¤›ms›zl›k"

istiyorlar. Fakat, emperyalizmin

müdahalelerinden de memnunlar.

Arap ‹slamc› çizgideki El Beflir

hükümeti ise, Darfur bölgesinde

yaflayan ço¤unlu¤u H›ristiyan yerli

halk›n taleplerini askeri güçle bas-

t›r›yor, katliamlara yöneliyor. Afri-

kal› müslümanlara ise, onlar›n kül-

türel özelliklerini yok sayarak zor-

la flfleerriiaatt yyaassaallaarr›› dayat›yor. Halk›n

taleplerini bast›rmak için, Arap afli-

retlerin oluflturdu¤u ""CCaannccaavviidd""

adl› çetelerin vahflet uygulamas›n›

yönlendiriyor, destek veriyor.

Bu sorunlar ve bu çat›flmalar›n

yaratt›¤› açl›k nedeniyle Sudan’da

1956 y›l›ndan bu yana 2 milyondan

fazla insan hayat›n› kaybetti, 4 mil-

yon insan da evsiz kald›.

Bölge, yeralt› ve yerüstü büyük

zenginliklere sahip. Fakat bu zen-

ginlikler, bölgeye emperyalizmi

çekti¤i için ayn› zamanda yoksul-

luklar›n›n da nedenidir.

AKP’nin Katliamc› ‘Kardeflleri’



16 IRKÇILIK 227 OOcak 22008

Burjuvazinin bitmeyen Kürt

düflmanl›¤›n›n tarihteki bir örne¤i

de, Bülent Ecevit’in arflivlerine da-

yan›larak, Can Dündar ve R›dvan

Akar taraf›ndan, 22 Ocak tarihli

Milliyet’te yay›nland›.

1961 y›l›nda cuntan›n oluflturdu-

¤u ““DDoo¤¤uu GGrruubbuu””nun haz›rlad›¤›

raporda, Kürtler’i Türklefltirmek

için yap›lacaklar listesi, dönemin

Çal›flma Bakan› Ecevit’in önüne

konuluyor. Raporun üzerinde;

““DDeevvlleettiinn DDoo¤¤uu vvee GGüünneeyyddoo¤¤uu’’ddaa

UUyygguullaayyaaccaa¤¤›› KKaallkk››nnmmaa PPrrooggrraamm

EEssaassllaarr››”” yaz›yor. 

Bugün Kürt sorununun oligarfli-

nin literatüründeki ad›; ““tteerröörr ssoo-

rr uunnuu””dur, kimi zaman ““ddiinnccii

aayyaakkllaannmmaa””, ““‹‹nnggiilliizz kk››flflkk››rrttmmaa-

ss››””, kimi zaman ““bbööllüüccüüllüükk””tü, söz

konusu raporda ise ““kkeennddiinnii KKüürrtt

ssaannaannllaarr”” oluyor.

Rapor, kendini “Kürt sananlar”a

Türk olduklar›n› anlatma yollar›(!)

üzerine flekillendiriliyor. Bunun için

önerilen yöntemler ise, oldukça çar-

p›c›d›r.

‹‹llkk mmaaddddee aassiimmiillaassyyoonndduurr.. KKii

ddii¤¤eerr ttüümm mmaaddddeelleerr ddee aassiimmiillaass-

yyoonn aammaacc››nnaa hhiizzmmeett eettmmeekktteeddiirr..

Asimilasyon, Kürt’e kimli¤ini unut-

turup, Türk oldu¤unu kabul ettirme

politikas›d›r. Bunun için raporda

önerilen, halen yürürlükte olan ‹s-

kân Kanunu’nun, asimilasyona hiz-

met edecek flekilde uygulanmas›d›r.

Sözü edilen ““‹‹sskkâânn KKaannuunnuu””,,

1144 HHaazziirraann 11993344 tarihlidir. Kanun-

da Kürtler, ““TTüürrkkiiyyee’’yyee bbaa¤¤››mmll››

bbuulluunnaann,, TTüürrkk  kküüllttüürr üünnee bbaa¤¤›› ooll-

mmaayyaann ggööççeebbeelleerr”” olarak tan›m-

lanmakta ve Türkler’in oldu¤u ka-

sabalara serpifltirilerek aassiimmiillee eeddiill-

mmeessii, parça parça baflka bölgelere

““nnaakklleeddiillmmeelleerrii””, ““yyeenniiddeenn kkööyy

vvee mmaahhaallllee,, iiflflççii vvee ssaannaattçç›› kküümmeessii

kkuurrmmaass›› vveeyyaa bbiirr ssaannaatt›› ssooyyddaaflflllaa-

rr››nnaa iinnttiiflflaarr eettttiirrmmeelleerrii ((yyaayymmaallaa-

rr››nn››nn --bb..nn))””nin yasaklanmas› gibi

maddeler içermektedir.

Yine 1927’de ““MMaahhaallllii ‹‹sskkaann-

llaarr››nn›› BBiillaa MMeezzuunniiyyeett TTeebbddiill EEyyllee-

yyeenn KKaannuunn”” olarak tan›mlanan ««iiss-

kkaann»» kanunu ç›kar›lm›flt›r. Ki, 1934

y›l›nda ç›kar›lan kanun da, 1927’de

ç›kar›lan iskan kanununa yap›lan

eklerle düzenlenmifltir.

Adlar› iskand›r, içerikleri zorla

göç ettirme, dillerini, kültürlerini

yasaklama ve asimilasyondur.

Cuntac›lar›n raporlar›nda yer a-

lan bir di¤er madde, KKüürrttlleerr ’’ii KKaa-

rr aaddeenniizz BBööllggeessii’’nnee,, KKaarr aaddeenniizz

BBööllggeessii’’nnddeekkii vvee üüllkkee dd››flfl››nnddaann ggee-

lleenn TTüürrkklleerr ’’ii iissee KKüürrttlleerr ’’iinn yyaaflflaa-

dd››kkllaarr›› yyeerrlleerree yyeerrlleeflflttiirrmmeekkttiirr..

Bunun rapordaki ad› ““hhiiccrreett””tir.

Ki, bu madde, 1934 “iskân kanu-

nu”ndaki öngörülen asimilasyon

politikas›n›n, kimin nereye göç etti-

rilece¤i çerçevesinde somutlanm›fl

halidir.

Yine raporda, Irak ve ‹ran Kürt-

lerinden, ““kkeennddiinnii KKüürrtt ssaannaannllaa-

rr››nn”” ba¤›n›n kesilmesi isteniyor.

Bunun için, yap›lmas› istenen fley,

““ççoo¤¤uunnlluu¤¤uunnuu ddaa¤¤››ttmmaakk üüzzeerree,,

ssiisstteemmllii bbiirr flfleekkiillddee bböölleecceekk iisskkâânn

ssaahhaallaarr››nnaa aayy››rrmmaakk”” oluyor. Böl,

parçala ve asimilasyon uygula...

Halk›n iflsizlik sorunu da, göçü

teflvik edecek bir araç olarak görü-

lüyor. Bunun için do¤u bölgelerin-

de ““ss››nnaaii,, zziirraaii vvee ttiiccaarrii tteessiisslleerriinn

ppeerrssoonneell kkaaddrroossuunnuunn”” belirli bir

k›sm›n›n Türk iflçilere, bat› bölge-

lerindekinin ise Kürt iflçilere ayr›l-

mas› isteniyor.

BBööllggee ookkuullllaarr›› politikas› da,

Kürtler’i asimile etmenin temel

araçlar›ndan birisi olarak görülmüfl-

tür. Bu raporda da yine önerilen

bafll›klardan birini bu oluflturuyor.

Bölge okullar›, köy okullar› ve mes-

lek okullar›n›n faaliyete geçirilmesi

ve ““kk››zz vvee eerrkkeekk mmiissyyoonneerr yyeettiiflflttii-

rriillmmeessii””, “bölge halk›ndan kabili-

yetli ve küçükten aassiimmiillee eeddiilleenn

ggeennççlleerree yüksek tahsil imkanlar›

sa¤lanmas›” isteniyor.

Cuntac›lar, bu kadar Kürt halk›-

n› asimile etme üzerine politika

üretmek yerine, ba¤›ms›zl›k üzerine

kafa yormufl olsalard›, herhalde ül-

kenin durumu bugünkü sefilli¤in-

den farkl› olurdu. Emperyalizmi ül-

keden kovmay› düflünmüyor,

Kürt’ü yok etmeyi düflünüyor.

Kürt halk› gerçe¤ini kabul etme-

yen burjuvazinin gündeminde Kürt

sorunu her dönem varl›¤›n› sürdürü-

yor. Kürt yok diyor, fakat sürekli

nas›l asimile ederim diye politika

üretiyor, plan, program yap›yor.

Raporda önerilen asimilasyon

yöntemleri devam ediyor. Bunlar-

dan birisi de, Kürtler’in yaflad›¤›

bölgelere, yine Kürt kökenli ““vvaallii,,

kkaayymmaakkaamm,, hhââkkiimm,, jjaannddaarrmmaa ssuu-

bbaayy››,, oorrdduu ssuubbaayy››,, aassttssuubbaayy,, öö¤¤-

rreettmmeenn,, mmeemmuurr ggöönnddeerriillmmeessii””

oluyor. Cuntac›lar, Kürtler’i yine

kendi kimli¤ini inkar eden iflbirlik-

çilefltirilmifl Kürtler’e asimile ettir-

meyi düflünüyor.

Asimilasyonun bir yolu da,

KKüürrttççee ttüürrkküülleerriinn,, TTüürrkkççeelleeflflttiirrii-

lleerreekk radyolardan çal›nmas› ve rad-

yolar›n asimilasyon amaçl› olarak

kullan›lmas› oluyor. Bölgedeki ti-

yatrocu ve türkücülerin öncelikli

olarak asimile edilmesi ve bu kiflile-

rin halk› asimile etmede kullan›lma-

s› da cuntac›lar›n ““kküüllttüürreell ffaaaalliiyyeett

pp rrooggrraammllaarr›› ((!!))”” içinde yer al›yor.

Kürtler’e, TTüürrkk oollmmaayy›› kkaabbuull

eettmmeelleerriinniinn kkeennddiilleerriinniinn yyaarr aarr››nnaa

oollaaccaa¤¤›› propagandas› yap›lmas› da

ihmal edilmiyor. Bunun ad› da

Burjuvazinin Hiç Bitmeyen
Irkç›l›¤› ve Kürt Düflmanl›¤›



Kürtler’e rüflvet teklifidir. “Kimli¤i-

nin önemi yok, Türk oldu¤unu söy-

lemek yarar›nad›r, onun için asimi-

lasyona direnme” demeye getirili-

yor. Kürt’e ç›karlar› için kimli¤ini

inkar etmeyi dayatmak da, kuflku-

suz kendilerine yak›fland›r.

Cuntac›lar, Kürt halk›n› asimile

etmekle yetinmiyorlar. Onlara tarih-

sel gerçeklerin nas›l tersine çevril-

mesi gerekti¤ine iliflkin de öneriler-

de bulunuyorlar. Bunun için öneri-

leri ““TTüürrkkoolloojjii EEnnssttiittüüssüü”” kurula-

rak, ““kkeennddiinnii KKüürrtt ssaannaannllaarr””›n,

asl›nda Türk olduklar›n›n ispatlan-

mas› oluyor. ““TTüürrkkoolloojjii EEnnssttiittüü-

ssüü”” kurulmas› öneriliyor fakat, ens-

titünün araflt›rmalar› sonucunda ne-

yi bulmas› gerekti¤i de cuntac›lar

taraf›ndan belirtiliyor. Onlar bu ens-

titünün “kendini Kürt sananlar”›n

kökeninin, Turani kavime dayand›-

¤›n› ispatlanmas›n› istiyorlar.

Cuntac›lar, Lozan anlaflmas›nda,

Kürtler’in ayr› bir kökene dayan-

d›klar› gerçe¤inin, anlaflmay› imza-

layan Türkiye taraf›ndan da kabul

edilmifl olmas›na da çözüm üreti-

yorlar. Bu kabulün reddedilmesini

ve Kürtler’in Turani kökenden gel-

diklerinin söylenmesini istiyorlar.

Elbette, bu ““bbiilliimmsseell ggeerrççeekk-

lleerr((!!))”” ›fl›¤›nda dünyadaki di¤er ül-

kelerin Kürt sorunu olmad›¤›na ik-

na edilmesi de art›k zor olmasa(!)

gerektir. Cuntac›lar bu isteklerini de

rapora yaz›yorlar. Elbette, dünyan›n

Kürt sorunu olmad›¤›na ikna edil-

mesi, ülke içinde Kürtler’e yönelik

istedikleri politikay› uygulamalar›n›

da kolaylaflt›racakt›r. 

Bu raporda yap›lmas› istenenler,

o dönem için uygulanamad›, Kürt-

ler’e yönelik asimilasyon planlar›

içindeki yerini ald›. Fakat raporun

içerdi¤i politika, gerek rapordan ön-

ce ve gerekse de rapordan sonra çe-

flitli zamanlarda uyguland›.

Bu politika, bu kafa yap›s› he-

men her dönem sürmüfltür. Bu do¤-

rultuda, Kürt halk›n› asimile etmek,

yok etmek için onlarca yasa ç›kar›l-

d›, onlarca plan haz›rland›. Bunlar›n

kimileri, ““iisskkaann kkaannuunnuu”” döne-

minde ve 12 Eylül’de oldu¤u gibi

uyguland›, kimileri dönemsel ko-

flullar›n uygun olmamas› nedeniyle

uygulanamad›. Ama, bu amaçtan

egemen s›n›flar hiç vazgeçmediler.

Bu gibi programlar kafalar›nda her

zaman oldu.

Say›: 136 17IRKÇILIK

BEYO⁄LU KARAKOLU’NDA 
AVUKATLARA ‹fiKENCE

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹stanbul fiubesi 23

Ocak günü saat 13.00’da Beyo¤lu Karakolu’nun

önünde bir bas›n aç›klamas› yaparak avukatlara ya-

p›lan sald›r› ile birlikte polisin keyfi güç kullan›m›-

n› k›nayarak iflkencecileri teflhir etti.

‹stanbul Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i yaz›l› pan-

kart›n aç›ld›¤› bas›n aç›klamas›nda “Bu Karakolda

Hukuk Yok ‹flkence ve Ölüm Var!” yaz›l› döviz ta-

fl›nd›. Burada bir aç›klama yapan ÇHD üyesi Ke-

mal Aytaç Hrant Dink’in cenazesi sonras›nda gö-

zalt›na al›nan müvekkillerini görmek isteyen avu-

katlar›n polis taraf›ndan dövülerek karakoldan at›l-

d›¤›n› ve bir avukat arkadafllar›n›n da gözalt›na

al›nd›¤›n› söyledi. Avukatlara ve halka yönelik ar-

tan polis terörüne de¤inen Aytaç, “Avukatlar nez-

dinde savunma hakk›na yap›lan bu sald›r›lar›n so-

rumlular›n›n derhal yarg›lanmas› ve cezaland›r›-

lmas›n› sa¤lamak üzere sorunun takipçisi olaca¤›z”

dedi. Yaklafl›k

70 avukat›n

kat›ld›¤› aç›k-

lamada “‹n-

sanl›k Onuru

‹flkenceyi Ye-

necek, Savun-

ma Hakk›m›z

E n g e l l e n e -

mez” sloganla-

r› at›ld›. 

KOMPLOLARI
BOfiA ÇIKARTACA⁄IZ!

‹zmir’de komplo ile tutuklanan ‹leri K›z›laltun ile

Burak Demirci’ nin mahkemesi 23 Ocak günü saat

10.30’da Bayrakl› Adliyesi’nde görüldü. 

K›z›laltun ve Demirci, sa-

vunmalar›nda polis komplo-

sunu gözler önüne serdiler,

polisin tutuklanmalar› için

ileri sürdüklerini çeliflkile-

riyle ortaya koydular. “Bizi

suçüstü yakalam›fllarsa, Bu-

ca Hasana¤a Park›’nda suçu

kabul etmemiz için neden sa-

atlerce iflkence yapt›lar”

diyen K›z›laltun ve Demirci

burada ve TMfi’nde yap›lan iflkencelerin adli t›pda bel-

gelendi¤ini belirttiler.  

Duruflman›n ard›ndan Adliye önünde toplanan HÖC

üyeleri, saat 12.30’da  mahkemeye iliflkin bir bas›n

aç›klamas› yapt›lar.  “Komplo ile Tutuklananlar Serbest

B›rak›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde komplo teflhir

edildi. Mahkeme ile ilgili bilgi veren Yurdagül Gümüfl,

mahkemenin flahitlerin dinlenmesi ve kriminal sonuçla-

r›n›n gelmesi için 21 May›s’a ertelendi¤ini duyurdu.

Eylemde, “Bugün Burak ve ‹leri iki genç üniversiteli

olarak polis komplosu ile tutukland›. Bu ülkede insan-

l›k onurunu savunan her insan bir gün komplo ile tutuk-

lanabilir. Onun için ülkesini seven, insanl›k onurunu sa-

vunan herkesi bu gençleri sahiplenmeye ve mücadeleye

ça¤›r›yoruz” denilerek halka seslenildi.
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AKP’nin iktidar olmas›yla iligili

ortaya at›lan teorilerin bir k›sm›nda,

AKP iktidar›n›n ““ççeevvrreenniinn,,  mmeerrkkee--

zzee yyeerrlleeflflmmeessii””,, ““vvaarrooflflllaarr››nn iikkttiiddaa--

rraa ggeellmmeessii”” oldu¤u ileri sürülüyor-

du. K›sacas›, bu teorilerde AKP

““hhaallkk››nn iiççiinnddeenn ggeelleenn hhaallkk››nn tteemm--

ssiillcciilleerrii”” olarak kutsanmaktayd›.

AKP kadrolar›, halk›n içinden

ç›km›fl kiflilerdi, yoksulun halinden

anlarlard›! Allah’tan korkular› var-

d›, faize karfl›yd›lar, haram-helal bi-

lirlerdi...

Konuflmalar› halk›n üslubuydu,

dilleri halk›n diliydi! Halk›n anlaya-

ca¤› cümleler kuruyorlard›...

fiiir okuyorlard›, okuduklar›  fliir

nedeniyle devletin bask›s›na maruz

kalarak, halk gibi hapse girip yat›-

yorlard›...

Bu ve bunun gibi birçok özellik-

leri de gösteriyordu ki, AKP ken-

dinden öncekilerden farkl› olarak

burjuvazinin de¤il, halk›n partisiy-

di... AKP pazarlay›c›lar› halk›n bu-

na inanmas›n› istiyorlard›.

AKP iktidar›n›n böyle tan›mlan-

mas›nda sadece yan›lg› de¤il, bi-

linçli olarak halk› yan›ltma amac›

da belirleyicidir.

AKP, 3 Kas›m 2002 seçimlerin-

den k›sa bir süre önce, Fazilet Parti-

si’nin içinden ç›kan kadrolar tara-

f›ndan “de¤ifltik” söylemleriyle ku-

rulmufltu. Onun için oligarfli onlar›,

“yenilikçi” diye tan›mlad›. Pazarla-

y›c›lar› reklam›n› iyi yapm›fllard› ve

seçimlerde di¤er partilerin önüne

geçerek, tek bafl›na hükümet olufltu-

racak güce ulaflt›lar. Daha yeni ku-

rulmufl bir partinin, içinden ç›kt›k-

lar› parti büyük oy kayb› yaflarken,

bu kadar yüksek oy almas›, AKP’ye

iliflkin oluflturulan bu ““iimmaajj””dan

ayr› düflünülemez.

Halk›n önemli bir kesimi, bu

propagandadan etkilenmifl ve

AKP’ye yönelmifltir. AKP, sonra-

ki befl y›ll›k iktidar› döneminde

de bu “halkç›” izlenimi pekifltirme-

yi baflararak oylar›n› daha da art›rd›.

Peki, AKP gerçekten halktan ya-

na bir parti midir? Yoksa, halktan

yana olup olmad›klar›n› de¤erlen-

dirmek için,  yaratt›klar› görüntü-

nün ötesinde baflka k›staslar›m›z m›

olmal›d›r?

KKöökkeennlleerrii mmii,, bbuuggüünn 

kkiimmiinn hhiizzmmeettiinnddee 

oolldduukkllaarr›› mm›› eessaass??

Tayyip Erdo¤an’›n Kas›mpafla’l›

oldu¤u, Abdullah Gül’ün Kayse-

ri’de orta halli bir aileden geldi¤i

burjuva ve ‹slamc› bas›n taraf›ndan

her f›rsatta, özel olarak vurgulan›r.

Kas›mpafla’n›n, yoksullar›n ya-

flad›¤› bir semt olmas› kullan›larak,

Erdo¤an’›n halk›n Baflbakan› oldu-

¤una inanmam›z› isterler.

Oligarflinin temel sorunlar›ndan

birisi iktidara gelen burjuva partile-

rinin halk taraf›ndan ““kkeennddii iikkttiiddaa--

rr››”” olarak benimsenmemesidir. Oli-

garflinin partilerinin iktidardaki uy-

gulamalar›yla, kendilerini halka be-

nimsetmelerinin koflullar› yoktur.

Çünkü onlar, seçimler öncesi ne

sözler verirlerse versinler, iktidara

geldikleri andan itibaren emperya-

lizme ve iflbirlikçi egemen s›n›flara

hizmet etmeye bafllarlar.

Bu nedenle de, bu partileri halka

benimsetmek için demagojilere bafl-

vurmaktan baflka yollar› yoktur.

AKP içinde ayn› yola baflvuruluyor.

Ve AKP için baflvurulan demagoji-

lerin en bafl›nda da kadrolar›n›n hal-

k›n içinden ç›km›fl kifliler oldu¤u id-

dias› geliyor.

Evet, AKP kadrolar› içinde kö-

kenleri burjuva egemen s›n›flara da-

yanmayan kadrolar vard›r. Peki

böyle olmas› AKP’nin halkç› bir

parti oldu¤unu mu gösterir?

Cevab›m›z “HAYIR” olacakt›r.

Politikada belirleyici olan, herhangi

bir partinin kadrolar›n›n s›n›fsal kö-

kenleri de¤il, kimin ç›karlar›n›n sa-

vunucusu olduklar›d›r. Burjuvazi-

nin politikalar›n› savunduklar› süre-

ce, onlara hizmet etttikleri sürece,

geçmifllerindeki s›n›fsal kökenleri-

nin burjuvaziye dayanmamas›, kimi

koflullar içinde dezavantaj de¤il

avantaj olarak da görülebilmektedir.

AKP yöneticileri de bu özelliklerini

kullanm›fllard›r.

Bu, emperyalizm için de avantaj

olarak görülmüfltür, “‹slamc›” kim-

li¤iyle, BOP çerçevesinde tafleron-

luk görevi üstlenirken IMF prog-

ramlar›n› uygulamada, dayatmalar›-

na boyun e¤mede, kendisinden ön-

ceki burjuva partilerini geride b›ra-

k›rken, bu yanlar›n› gizlemekte

“kökenlerini” alabildi¤ine kulland›-

lar. 

Ayn› flekilde ülkemizdeki tekel-

lerin kârlar› en fazla bu iktidar dö-

neminde artm›fl, tekeller istedikleri

sömürü “istikrar”›na AKP iktidar›n-

da kavuflmufltur. Örne¤in, Tayyip

Erdo¤an 19 Ocak’ta yapt›¤› konufl-

mada tekellerin flirket de¤erlerinin

kendi iktidarlar›nda 10 kat›na ç›kt›-

¤›n› söylemektedir.

Halk›n durumu ise tam tersidir.

Halk AKP iktidar›nda daha fazla

yoksullaflm›flt›r. Halk, ekonomik

sosyal haklar› parça parça ellerin-

den al›narak, ücret düflürülerek, ifl-

siz b›rak›larak sadakalara mahkum

edilmifltir. 

‹flte AKP iktidar›n›n, halk›n m›

yoksa emperyalizmin ve tekellerin

mi partisi oldu¤unu bu gerçekler

›fl›¤›nda de¤erlendirmek gerekir.

Ek olarak söylemek gerekir ki,

AKP’nin yönetici kadrolar› da art›k

eski s›n›fsal kökenlerinden çok

uzaktad›rlar. Onlar da sömürücü,

asalak egemen s›n›flar içinde yerle-

AKP Halk›n PPartisi MMi,

Tekellerin PPartisi MMi?



rini alm›fllard›r.

KKiimmee ddaahhaa yyaakk››nnllaarr??

Halk›n düzen partilerini kendine

uzak hissetmesinin bir nedeni de,

düzen partilerinin yöneticilerini

herhangi bir flekilde kendi yan›nda

görememesidir.

AKP iktidar›, bu konuda da fark-

l› bir görüntü vermeye özen göster-

mifltir. Kimi zaman halk›n içine gi-

rerek, halk›n sorunlar›n› çözmek

yerine diline dolay›p istismar ede-

rek, “halka yak›n” bir görünüm ya-

ratmaya çal›flm›flt›r.

Çocuklara fleker, para, oyuncak

da¤›tmak, iftar çad›rlar›nda oruç aç-

mak, camilerde halk›n içine kar›fl-

mak gibi kimi örnekler burjuva ba-

s›n taraf›ndan da öne ç›kar›lm›fl ve

“halkç›” görüntüye hizmet edecek

tarzda kullan›lm›flt›r. 

Ayn› flekilde, bunlara bakarak

AKP’nin halkç› bir parti oldu¤u

söylenebilir mi? Yine cevab›m›z

“HAYIR” olacakt›r.

Evet, AKP halk›n içine giren,

halk› örgütlemeye çal›flan bir parti-

dir. Fakat, burjuvaziye hizmet eden

partiler, halk›n içine girmez, halk›

örgütlemezler diye bir genelleme

yoktur. Tersine gerçekte burjuvazi-

ye daha iyi hizmet edebilmek için

tüm burjuva partileri halk›n oylar›y-

la verdi¤i “deste¤e” ihtiyaç duyar-

lar. Bu çerçevede AKP iktidar›n›n

halkla kurdu¤u iliflki de, tamamen

kendi iktidar›n›n ç›karlar› için ku-

rulmufl bir iliflkidir.

Halk›n sorunlar›yla ilgili gibi

görünmektedirler fakat hiçbir politi-

kalar› halkç› de¤ildir. Halk›n her-

hangi bir sorununu çözmemifllerdir.

Halk›n yoksulluk sorununa bir çö-

zümleri yoktur, e¤itim, sa¤l›k, ko-

nut gibi temel sorunlara yönelik çö-

zümleri olmam›flt›r. Tersine halk›n

bir göz gece-

k o n d u s u n u

bile tekelle-

rin ç›karlar›

için “kentsel

d ö n ü fl ü m

projes i”yle

halk›n bafl›na

y›kmak isteyen bir politikan›n savu-

nucusu olmufllard›r. Ç›kard›klar›

yasalarla, iflçilerin, emekçilerin de-

¤il, patronlar›n ç›karlar›n› savun-

mufllard›r. ‹flçi direnifllerine sald›r-

m›fl, tehdit etmifl ve iflçilerin yasal

haklar›n› korumak bile bir yana, her

türlü yolla direniflleri k›rmaya çal›-

flarak patronlar›n yan›nda olmufllar-

d›r.

Halk›n hak ve özgürlük taleple-

rini karfl›lamak yerine, patronlar›n

soygun düzeninin selameti için, hak

ve özgürlükleri k›s›tlayan, halk›n

mücadelesini bask› ile yok etmeye

çal›flan, örgütlenme hakk›n› engel-

leyen bir politikay› hayata geçirmifl-

lerdir.

AKP iktidar›nda polislerin as-

kerlerin, sokakta insan vurmas› ser-

best hale getirildi. Faflist çetelerin

dizginleri çözüldü ve ayd›nlara, ra-

hiplere sald›r›lar birbirini izledi.

Linç politikas› yayg›n ve genel bir

sald›r› haline dönüfltü. AKP iktidar›

bu sald›r›lar›n sorumlular›n› aç›kça

sahiplendi.

Üniversitelerde soruflturmalar›n,

okuldan uzaklaflt›rma ve atmalar›n

en yo¤un yafland›¤› dönemlerden

biri de AKP iktidar› dönemi oldu.

K›sacas›, tüm politikalar›yla hal-

k›n de¤il, tekellerin yan›nda olmufl-

lard›r. Dolay›s›yla, AKP’nin halk›n

içinde olmas› veya olmamas› bu du-

rumda AKP iktidar›n›n niteli¤ini

belirlemek için bir gösterge de¤il-

dir. Bedenlerinin gecekondularda

boy göstermesinin bir önemi yok-

tur, beyinleriyle tekellerin yan›nda

ve yak›n›ndad›rlar.

DDiilllleerrii kkiimmiinn ddiillii??

AKP iktidar› için yap›lan çarp›t-

malardan birisi de, ““hhaallkk››nn ddiilliiyyllee

kkoonnuuflflttuukkllaarr››””d›r. AKP iktidar›n›n

halkç› oldu¤u propagandas›n›n bir

“dayana¤›” da budur.  Elbette, bu da

basit bir demagojidir. Örne¤in,

Unak›tan, ““bbaabbaallaarr ggiibbii ssaattaaccaa--

¤¤››mm””, ““‹‹flfliinnii bbiilleecceekkssiinn aarrkkaaddaaflfl””

““TTaaflfl ggiibbii eekkoonnoommiimmiizz vvaarr”” gibi

cümleler kuruyor. Baflbakan, ““KKaa--

ss››mmppaaflflaa aa¤¤zz››”” ile konufluyor, ““hhaadd--

ddiinnii bbiilleecceekkssiinn””,, ““sseenn öönnccee kkeennddii

iiflfliinnee bbaakk”” diyor.

Peki bu söylemler ““hhaallkkçç››”” söy-

lemler midir? Tersine, bu söylemle-

rin kendisi tam bir halk düflmanl›¤›-

n› ifade etmektedir. ““BBaabbaallaarr ggiibbii

ssaattaaccaa¤¤››mm”” cümlesiyle ifade edilen

politika argodur, kahvehane a¤z›d›r

ve fakat, halk›n açl›¤›n›, yoksullu-

¤unu büyüten bir politikad›r. Baflba-

kan›n muhalif herkesi azarlamas›,

demokratik en küçük bir itiraza ta-

hammül etmemesi yine halk düflma-

n› politikan›n di¤er bir yüzüdür.

Bu örneklerden de görülece¤i gi-

bi, AKP iktidar›n›n bakanlar›n›n,

Baflbakan’›n›n söylemlerinin halk›n

diliyle ilgisi yoktur. Tersine, bu dil,

burjuvazinin dilidir. Bu dil ac›ma-

s›z, vahfli kapitalizmin dilidir. Üslup

halkç› gibi görünebilir, fakat mmuuhh--

tteevvaass››yyllaa bu dil, sosyallik, adalet ta-

n›mayan bir kapitalistin dilidir.

Kendilerine yak›n tekelleri pa-

lazland›ran, yak›nlar›n› fabrikatör,

armatör yapan AKP yöneticileri,

halk› afla¤› gören tekellerle,  halka

karfl› savafl›n kurmay› generallerle

içli d›fll›, en az di¤er düzen partileri

kadar halk düflman› kimli¤e sahip-

tirler.

Yine ayn› soruyu soral›m.

AKP’nin kurdu¤u cümlelerde hal-

k›n dilinden kelimeler seçmesi, söy-

lediklerinin içeri¤inin halk düflman›

özelli¤ini ortadan kald›rmaya ve

AKP’yi halkç› bir parti yapmaya

yeterli midir? 

Tereddütsüz bu sorunun cevab›

da “HAYIR”d›r.

AKP, kendisinden önceki düzen

partilerini aratacak kadar emperya-

lizme ve iflbirlikçi tekellere hizmet

etmifl bir iktidard›r. Halkç› de¤il,

halka düflman bir partidir. Halk›n

de¤il, emperyalist ve iflbirlikçi te-

kellerin partisidir.

Say›: 136 19TEKELLER‹N PART‹S‹

kime yyak›n, kkimden yyana oolduklar›n›n rresmidir!



19 Ocak 2007'de, Hrant Dink’in

katledildi¤i gün “Hepimiz Hrant’›z

Hepimiz Ermeniyiz” diye caddeleri

dolduranlar, geçen zamanda t›rman-

d›r›lan flovenizme ra¤men yine ayn›

sloganla, ayn› caddedeydiler. Ve bu

kez, bir slogan daha eklenmiflti dil-

lerine: Adalet!

Katledilen Agos Gazetesi Genel

Yay›n Yönetmeni Hrant Dink için

en büyük anma töreni, katledildi¤i

yerde, fiiflli’de yap›ld›. 

Sabah saatlerinden itibaren bin-

lerce kiflinin toplanmaya bafllad›¤›

AAggooss GGaazzeetteessii önünde, gelenleri,

Hrant Dink’in pencerede as›l› resmi

karfl›l›yordu. Bir de “Hrant ‹çin

Adalet ‹çin” slogan›n yaz›l› oldu¤u

bir pankart as›lm›flt›. 

Adalet için toplananlar›n say›s›,

on bini aflm›fl, kitle, anma için çev-

rilen alana art›k s›¤m›yordu. Duduk

sesleriyle bafllayan anmada binlerce

kifli “Katil Devlet Hesap Verecek”

slogan›n› hayk›rd›. Bu slogan›n öne

ç›kmas›, anmaya kat›lanlar›n adalet

özleminin bir yans›mas›yd›. Saat

13.00’de Hrant Dink için sayg› du-

ruflu yap›ld›. “Hrant›m Shaç’e Ze-

fagem Shaç’e, Hrant ‹çin Adalet

‹çin” yaz›l› dövizlerin aç›ld›¤› an-

mada ilk konuflmay› gazeteci Oral

Çal›fllar yapt›. Çal›fllar bu katliam›n

ortaklafla haz›rlanan bir cinayet ol-

du¤unu belirterek “...katillerden he-

sap soracak bir cesarete ihtiyaç

var” dedi. Çal›fllar’›n konuflmas›

s›k s›k sloganlarla kesildi. Büyük

bir öfkenin hakim oldu¤u anmada,

Hrant Dink’in efli Rakel Dink de bir

konuflma yaparak adalet ad›na, ge-

çen bir y›lda hiçbir fley yap›lmad›¤›-

n› vurgulad›. “Katilimizin eline ül-

kenin bayra¤›n› verip poster çekti-

renlere ülkemin adaleti ne yapt›?”

derken, asl›nda birçok fleyi de özet-

lemifl oluyordu. Rakel Dink, etkili

üslubuyla binleri adalet için daha

fazla cesaret göstermeye ça¤›rd›.  

Rakel Dink’in konuflmas› s›ra-

s›nda faflist bir grubun kitleye satafl-

mas› nedeniyle kitle polis bariyerle-

rini y›karak faflistlerin sataflmalar›-

na cevap verdi. Burada yaflanan ar-

bede sonras›nda öfke dolu binlerce

kifli polis bariyerlerini y›karak fiiflli

ve Taksim yönünde eylemlerine de-

vam ettiler. Binlerce kifli Taksim

An›t› önünde toplanarak “Katil

Devlet Hesap Verecek, Hepimiz

Hrant’›z Hepimiz Ermeniyiz” slo-

ganlar›yla, Gündo¤du marfl›yla öf-

kelerini ve özlemlerini dile getirdi-

ler. Eylem ‹stiklal Caddesi’nde

MHP, ‹flçi Partisi ve CHP’ye yöne-

len tepkilerle devam etti. Düzen

partileri tepkilerin hedefi oldu. Poli-

sin kitleye sald›r›s› üzerine ‹stiklal

Caddesi ve ara sokaklarda çat›flma-

lar yafland›. Polisin kitleyi hedef

alarak atefl etti¤i çat›flmalar s›ras›n-

da Kemallettin R›dvan Yan›k isimli

iflçi, polis kurflunuyla aya¤›ndan ya-

raland›. Çat›flmalarda 15 kifli de gö-

zalt›na al›nd›. 

Anma töreninin tamamlanmas›y-

la kitle da¤›l›rken, 2008’in 19

Ocak’›ndan yar›na, Agos Gazete-

si’nin önünden yükselip her yana da-

¤›lan adalet hayk›r›fllar› kal›yordu.

***

TTüürrkküülleerr HHrraanntt ‹‹ççiinn!!

19 Ocak’ta Hrant Dink için bir

baflka anma töreni de akflam ‹stan-

bul Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi

Saray›’nda yap›ld›. ““HHrraanntt ‹‹ççiinn

AAddaalleett ‹‹ççiinn”” ad›yla gerçeklefltirilen

geceye, birçok sanatç› türküleriyle

kat›ld›. Gece, saat 20.00’de Hrant’›

anlatan bir belgesel gösterimiyle

bafllad›. K›sa dinletilerin ard›ndan

Hintli Yazar Arundhati Roy bir ko-

nuflma yaparak, Türkiye’de oldu¤u

gibi Hindistan’da da faflistlerin ol-

du¤unu ve onlara karfl› mücadele et-

tiklerini ifade etti. Binlerce kiflinin

kat›ld›¤› gece Rakel Dink’in konufl-

mas› ve Hrant Dink’in görüntüleriy-

le sona erdi

***

AAnnkkaarraa,, ‹‹zzmmiirr::

Hrant Dink için Ankara’da da,

yazar› oldu¤u Birgün Gazetesi

önünde bir anma töreni düzenlendi.

Saat 15.30'da yap›lan anmada, bin-

lerce kifli adalet talebiyle, karanfil-

ler ve sloganlarla Yüksel Cadde-

si’ne yürüdü. 

Birçok demokratik kurumun ve

ayd›nlar›n kat›ld›¤› anmada, bas›n

metnini okuyan sanatç› Mehmet

Özer flöyle diyordu: “...Faflizm ami-
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Hrant Dink, 1. Y›ldönümünde An›ld›

Binlerin Dilinde Tek Bir Kelime Vard›:

ADALET!

““OOnnuunn kkaann››nn›› ssuuyyllaa,, ssaabbuunnllaa

tteemmiizzlleemmeeyyee ççaall››flfltt››kkllaarr›› kkaalldd››--

rr››mmddaayy››zz..…… OO kkaann bbiirr yy››lldd››rr hhiiçç

ssuussmmaadd›› kkaarrddeeflfllleerriimm.. ÇÇüünnkküü

kkaann››nn sseessii aannccaakk aaddaalleettllee ssuussaarr.. 

GGeeççeenn bbiirr yy››ll iiççiinnddee...... üüllkkeemmiinn

aaddaalleettii nnee yyaapptt››?? 

.... KKiimmiinn ööllddüürreeccee¤¤iinnii bbiilleenn

eemmnniiyyeettççiilleerree...... ddaahhaa kkaattiill yyaa--

kkaallaannmmaaddaann ssiillaahh››nn mmaarrkkaass››nnaa

kkaaddaarr bbiilleenn jjaannddaarrmmaallaarraa

nnee yyaapptt›› üüllkkeemmiinn aaddaalleettii?? 

YYaass ddaa kkaarrddeeflfllliikk ddee bbuu--

ggüünn cceessaarreett iissttiiyyoorr.. AAddaalleett

cceessaarreett iisstteerr kkaarrddeeflfllleerriimm..”” 

((RRaakkeell DDiinnkk))



golar›na, militarist çetelere inat, bu

topraklar› Ermeni-Kürt-Alevi-Türk,

inançl›, inançs›z, kad›n-erkek, tüm

emekçilerin özgür ve kardeflçe yafla-

yaca¤› ekmek ve hürriyet günlerine

eriflene dek, hepimiz Ermeni, hepi-

miz Kürt, sözün özü hepimiz ezilen,

hepimiz ötekiyiz!” ‹nsan Haklar›

An›t› önündeki anmada fliirler oku-

nup Ermenice ezgiler seslendirildi. 

***

‹‹zzmmiirr'de bir grup, Hrant Dink

an›s›na güvercin uçurarak, Ko-

nak'tan Cumhuriyet Meydan›'na yü-

rüdü. Hrant Dink, MMaarrddiinn'de ‹HD,

DTP ve çeflitli demokratik kitle ör-

gütlerinin kat›l›m›yla Cumhuriyet

Alan›'nda Meryem Ana Kilisesi'nin

önünde düzenlenen törenle an›ld›.

***

RRuussyyaa'da Moskova'daki Türkiye

Büyükelçili¤i karfl›s›nda bir protes-

to gösterisi yap›ld›. 

***

DDiinnkk,, MMeemmlleekkeettii 

MMaallaattyyaa’’ddaa DDaa AAnn››lldd››

Malatya, memleketiydi Hrant

Dink’in. “Bu topra¤›n alt›nda gözü-

nün oldu¤u” memleketi... Malat-

ya’daki anma töreni de 19 Ocak’ta

düzenlendi. Aralar›nda HÖC’ün de

bulundu¤u çeflitli demokratik ku-

rumlar taraf›ndan gerçeklefltirilen

anma töreni için ‹HD önünde topla-

nan kitle, saat 14.30’da Soykan Par-

k›’na do¤ru yürüyüfle geçti. Yaklafl›k

300 kiflilik kortej, Hrant Dink’i

Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” ya-

z›l› pankartla, “Faflizme Karfl› Omuz

Omuza, B›j› B›ratiya Gelan, Hepi-

miz Hrant’›z” sloganlar›yla yürüdü.

Yap›lan konuflmalarda “Hala

vatan ad›na cinayetler ifllendi¤i”

vurgulanarak flöyle denildi: “Biz yi-

ne cesaretimizle, yar›na dair hiç

bitmeyen umutlar›m›zla ve inanc›-

m›zla hep bu meydanlardan hayk›r›-

yoruz hayk›raca¤›z!”
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Hrant Dink davas›yla ilgili
ne kadar çok fley yaz›l›p çizi-
liyor. Ne kadar çok “belge” ve
“bilgi” ç›kart›l›yor ortaya.
Bütün bu karmafla, ad›m
ad›m bir dezenformasyona
dönüflüyor. Bundan kaç›nma-
n›n tek bir yolu vard›r:
O.S’lerle, Yasin H.lerle, Er-
han T’lerle, onlar›n karmafl›k
ve de karmafl›klaflt›r›lan ilifl-
kileriyle ggöözzüümmüüzzee ppeerrddee ççee--
kkiillmmeessiinnee izin vermeden as›l
sorumluya yönelmek. 

As›l suçlunun ad›n› koy-
mak zaman› gelmifltir: Suçlu-
nun ad›n› koymal›, kimden he-
sap soraca¤›m›z› bilmeliyiz!

Katilleri nerede ve nas›l
arayaca¤›n› bilmeyenler, öf-
kelerini do¤ru hedeflere yö-
neltemez, adalet mücadelesi-
ni do¤ru bir çizgide sürdüre-
mezler. “Katilleri nerede bu-
laca¤›z?”; bu soru asl›nda y›l-
lard›r ayr›flmalar›n nedeni
durumundad›r. SSuussuurrlluukk’a
bak›fl aç›lar›n› ayr›flt›ran bu
sorunun cevab›d›r. Ayd›nlara
yönelik cinayetleri, devrimci-
lere yönelik infazlar›, kaybet-
meleri, ““ddeevvlleettiinn vvee iikkttiiddaarr››nn
dd››flfl››nnddaa””,, baz› ““kkaarraannll››kk
ggrruuppllaarr””›n, “kklliikklleerriinn”” ifli
olarak gören bak›fl aç›s›, her
zaman devletin ve mevcut ik-
tidarlar›n ifline yarad›. HHrraanntt
DDiinnkk cciinnaayyeettiinnddee ddee sorun
ayn›d›r. 

AKP’nin Dink’in katledil-
mesini nas›l örtbas etti¤i, ört
bas edenleri nas›l kollay›p
terfi ettirdi¤i alenen ortada-
d›r. Bu gerçekte bir “üstlen-
me”dir. AKP’nin Hrant Dink
cinayetini üstlenmesidir. O
halde, düzenden hiçbir bek-
lentisi olmayanlar›n, gerçek-
ten adalet isteyenlerin flu an-
da yönelece¤i yer bellidir:

AKP! AKP’nin sorum-
lulu¤u gizlenemez hal-
dedir. Zaten AKP’nin
bu cinayete karfl› ç›k-
mas› için bir neden,
ideolojik bir gerekçesi

de yoktur. Bir ‘kafir’, bir “Er-
meni” öldürülmüfltür ve bu-
nun onlar›n zihniyetine göre
bir mahzuru yoktur. 

Bu “ideolojik” yap›s› da bir
yana, AKP, hükümet olarak
da hiçbir sorumlulu¤unu, yü-
kümlülü¤ünü yerine getirme-
yen bir aymazl›k içindedir.
Dink’i katleden çeteleri örgüt-
leyen bir emniyet müdürünü,
Ramazan Akyürek’i terfi etti-
rip istihbarat›n bafl›na getiri-
yor. Bundan ç›kan tek bir an-
lam vard›r: AKP, Akyürek’in
Trabzon’da gerçeklefltirdi¤i
faflist örgütlenmeyi ve linç
tezgahlar›n› “baflar›l›” bul-
mufl ve ayn› uygulamalar› ül-
ke çap›nda yayg›nlaflt›rmas›
için onu ödüllendirmifl, terfi
ettirmifltir.  

AKP ve yardakç›lar›, ikti-
dara geldiklerinden bu yana,
kendilerinin kontrgerilla d›-
fl›nda, Susurluk d›fl›nda ol-
duklar›, bu “iflleri” yaln›z or-
dunun organize etti¤i imaj›n›
vermeye çal›fl›yorlar. fiimdi
kontrgerilla fleflerinden Veli
Küçükler’e karfl› gerçekleflti-
rilen operasyonu da kullana-
rak, kendisinin “bu mekaniz-
man›n d›fl›nda oldu¤u” propa-
gandas›n› devam ettirecektir.
Bu progapandan›n karfl›s›na,
Hrant Dink cinayetinin ger-
çeklerini ç›karmal›y›z. 

fiemdinli’de bombalar›n
at›lmas› organizasyonunda
birlikte de¤illerse bile, örtbas
etmekte iflbirli¤i içindeydiler.
Hrant Dink’in katledilmesin-
de hep birlikteydiler. Hesap
sormak için, AAKKPP’’yyee vvee ddeevv--
lleettee yyöönneellmmeeyyeennlleerr,, bofla kü-
rek çekmifl, halk›n öfkesini,
adalet iste¤ini yanl›fl yerlere
yöneltmifl olurlar.

Katili NNerede
Arayaca¤›z?

Sorunlar // ÇÇözümler
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Bir y›l geçti Hrant Dink’in katle-

dilmesinin üzerinden! Cinayetin so-

rumlular›n›n cezaland›r›laca¤›na,

adaletin yerini bulaca¤›na dair hiç-

bir iflaret yok. Oysa her fley çok

aç›k! 

Hala “Dink cinayetinin üzerin-

deki sis perdesi”nden söz edenler

yan›lg› içindedir. S›r olan hiçbir fley

kalmam›flt›r. Karanl›kta olan hiçbir

fley yoktur. Hrant Dink’in katledil-

mesinde as›l söylenmesi gereken,

“cinayetin hala karanl›kta oldu¤u”

de¤il, katiller ve katilleri himaye

edenler bbuu kkaaddaarr aaçç››kk oolldduu¤¤uu hhaall--

ddee, hala sorumlular›n›n yarg› karfl›-

s›na ç›kart›lmam›fl olmas›d›r. 

Bugüne kadar aç›¤a ç›kan belge-

ler ortaya koydu ki; Hrant Dink’in

katledilmesi haz›rl›klar›ndan TTrraabb--

zzoonn EEmmnniiyyeettii’nin, ‹‹ssttaannbbuull EEmmnnii--

yyeett MMüüddüürrllüü¤¤üü’nün, EEmmnniiyyeett GGee--

nneell MMüüddüürrllüü¤¤üü’nün ve JJaannddaarrmmaa’

n›n haberi vard›. Aç›¤a ç›kan bilgi-

ler, “Ne kadar çok kifli biliyormufl

bu ifli” dedirtecek düzeyde bir suç

ortakl›¤›n› belgeliyor. Oligarfli içi

çeliflkiler veya baflka nedenlerle de

olsa aç›¤a ç›kan her yeni bilgi ve

belge, katili daha aç›k görmemizi

sa¤lad›. Art›k kesinlikle söyleyebi-

liriz ki; HHrraanntt DDiinnkk’’iinn kkaattiillii

AAKKPP’’ddiirr.. 

Cinayetten bilgisi olan polis,

AKP’nin emrindedir. Cinayetten

bilgisi olan jandarma, AKP’nin em-

rindedir. Cinayetin ifllenmesine

aç›kça göz yuman valiler, ‹çiflleri

Bakanl›¤› AKP’nin emrindedir. 

Ve AKP, bunlar›n hiçbirine do-

kunmuyor. Sorumlular yarg› önüne

ç›kart›lm›yor. 

SSUUÇÇ OORRTTAAKKLLAARRIINNII 

UUYYAARRIIYYOORRUUZZ:: Katillerin

yakas›na yap›flmayan, AKP’den bu

konuda hesap sormayan bütün AKP

milletvekilleri, suç orta¤›d›rlar.

AKP Hükümetinin bütün bakanlar›,

bütün yöneticileri, katilleri koru-

mak ve kollamaktan sorumlu ola-

caklard›r. 

AADDAALLEETT ‹‹SSTTEEYYEENNLLEERR!!

AKP, sistemi savunmak ve iktidar›-

n› sürdürmek için her türlü cinayeti

iflleyebilecek, halka karfl› her türlü

provokasyonu yapabilecek, gizli ve

kirli ifller çevirebilecek bir iktidar-

d›r. Bunu herkes görüp anlamal›d›r

art›k. Bu do¤rultuda da Hrant

Dink’in hesab›n› en baflta AKP’den

sormal›d›r. AKP’yi hedef almayan

bir mücadele, yanl›fl bir çizgide sü-

rüyor demektir.  

AAKKPP SSOORRUUMMLLUULLUU⁄⁄UU--

NNUU GG‹‹ZZLLEEYYEEMMEEZZ!! Hrant

Dink’i, OO.. SS.. adl› bir katil vurdu. O.

S., YYaassiinn HH.. adl› bir faflist taraf›n-

dan örgütlenmiflti. Yasin H. ise, EE rr--

hhaann TT..’e ba¤l›yd›... Peki Erhan T.

kimdi?

Erhan T., polis taraf›ndan istih-

dam edilmifl bir “haber elema-

n›”yd›. Erhan T’yi polis eleman› ya-

pan ise TTrraabbzzoonn EEmmnniiyyeett MMüüddüürrüü

RRaammaazzaann AAkkyyüürreekk’ten baflkas› de-

¤ildi. Akyürek, ayn› zamanda Trab-

zon’daki linç sald›r›lar›n› örgütle-

yen polis flefiydi. Faflist çeteler kur-

mak ve dört gün arayla iki linç sal-

d›r›s› gerçeklefltirmifl olmak gibi ba-

flar›lar› nedeniyle Emniyet Genel

Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire Bafl-

kanl›¤›’na terfi ettirilerek ödüllendi-

rildi. 

AAkkyyüürreekk’’ii bbuu kkoollttuu¤¤aa tteerrffii eett--

ttiirreenn iissee AAKKPP iikkttiiddaarr››yydd››.. 

Nerede bir linç varsa, nerede

halka, ayd›nlara karfl› bir cinayet

varsa, AKP’nin Emniyet Müdürleri

oradad›r. Bu ülkenin “güvenlik”

kuvvetlerinin dahil olmad›¤› ne bir

cinayet, ne bir çete, ne bir provo-

kasyon vard›r. Bu güçlerin ba¤l› ol-

du¤u AKP hükümeti ise, bunlar kar-

fl›s›nda kay›ts›z görünmektedir. Fa-

kat AKP’nin suçu sadece kay›ts›zl›k

de¤ildir. Çünkü AAKKPP hhaallkkaa kkaarrflfl››

ttüümm bbuu ssaalldd››rr››llaarr››nn OODDAA⁄⁄IINNDDAA--

DDIIRR.. 

AKP’nin daha iktidar oldu¤unun

ilk haftas›nda SSuussuurrlluukkççuullaarraa ssaa--

hhiipp çç››kkaann bir iktidar oldu¤unu gör-

mezden gelmiflti bir çok kesim.

Linç sald›r›lar›n›n süreklileflmesinin

iikkttiiddaarr››nn bbiillggiissii vvee oonnaayy›› dd››flfl››nnddaa

mümkün olamayaca¤› da görmez-

den gelinmiflti. Korkut Ekenler’in

deflifre edilmesine ve hapsedilmesi-

ne karfl› ç›kan AKP Hükümeti’nin

Adalet Bakan›, Dink’in katledilme-

sinin ard›ndan Erhan T.’nin deflifre

olmas› üzerine de büyük bir perva-

s›zl›kla “Bundan sonra güvenlik bi-

rimleri kolay kolay haber eleman›

kullanabilir mi? ‹stihbarat bu flekil-

de zaafa u¤ray›nca suçla nas›l mü-

cadele edilebilir?” diyordu. Asl›n-

da sadece bu aç›klama bile, AKP ik-

tidar›n›n suçunu ve sorumlulu¤unu

göstermeye yeter. 

UUNNUUTTAANNLLAARR,, 

‘‘KKAARRAANNLLIIKK GGÜÜÇÇ’’

EEDDEEBB‹‹YYAATTIINNAA

AALLDDAANNAANNLLAARR ‹‹ÇÇ‹‹NN 

HHAATTIIRRLLAATTAALLIIMM!! Hrant

Dink vurulur vurulmaz, Trabzon

polisi Erhan T.’yi emniyete ça¤›r›p

ona flu soruyu sordu: “Senin ekibin

mi yapt›?” 

Erhan T. ile görüflmeleri sürdüren

polis, TTrraabbzzoonn ‹‹ssttiihhbbaarraatt fifiuubbee MMüü--

ddüürrllüü¤¤üü’nde görevli Muhittin Zenit

idi. Dink’in katledildi¤i 19 Ocak gü-

nü Muhittin Zenit de, yine Erhan

T’ye telefonda flu soruyu sordu: 

“Alo, Hrant Dink cinayetini si-

zinkiler mi iflledi?... O.S.  hani tes-

lim olacakt›?.. Bana anlatt›¤›n›z gi-

bi mi oldu her fley?.. Yasin mi yap-

Hrant Dink’in Katili AKP’dir!
HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr CCeepphheessii,,

Hrant Dink’in katledilmesinin 1. y›ldö-

nümü vesilesiyle bir aç›klama yapt›. 19

Ocak 2008 tarihli, 101 No’lu aç›klama-

y› afla¤›da sunuyoruz:



t›?...” 

Yapan çok aç›k de¤il mi? Yapan,

O. S., Yasin H. de¤ildir. Onlara yap-

t›r›lm›flt›r. Ve flimdi yukar›daki bil-

giler ›fl›¤›nda, bu çetenin polis dene-

timinde örgütlenmifl bir çete oldu-

¤unu da hat›rlay›n. BBUUNNLLAARR BB‹‹--

LL‹‹NN‹‹YYOORR;; FAKAT B‹L‹NENLE-

R‹N GERE⁄‹ OLARAK YAPI-

LAN H‹ÇB‹R fiEY YOKTUR! Bu

cinayeti iflleyen, polisiyle, jandar-

mas›yla, valisiyle, hükümetiyle

AKP iktidar›d›r.

‹‹HHMMAALL DDEE⁄⁄‹‹LL,, FFAAfifi‹‹SSTT

SSAALLDDIIRRII PPOOLL‹‹TT‹‹KKAASSII 

VVAARR!! Sorun “ihmal” sorunu da

de¤ildir. Halka, ayd›nlara “gerekti¤i

zaman, gerekti¤i yerde” sald›rmak

ve gözda¤› vermek için bizzat polis

ve jandarma taraf›ndan kurulan ör-

gütlenmeler, kurulufl amaçlar›na uy-

gun olarak bir politikay› hayata ge-

çirmifllerdir. 

Hrant Dink’i açt›¤› davayla he-

def gösteren de devlettir. Mahkeme

önünde faflist çeteleri üzerine sala-

rak linç etmeye çal›flan devlettir.

Valilik makam›na ça¤›rarak alenen

tehdit eden devlettir. Burada bir ih-

malden de¤il, devletin çeflitli kade-

meleri taraf›ndan ad›m ad›m haz›r-

lanan bir cinayetten söz ediyoruz.

Her fley aç›kt›r. 

“Haber eleman›” Erhan T., 2006

y›l›n›n bafl›nda, Dink’in katlinden

ttaamm 1111 aayy öönnccee Trabzon Emniye-

ti’ne, Hrant Dink’in öldürülece¤i

bilgisini verdi. Erhan T.’nin verdi¤i

bilgi tamd›, cinayeti kimlerin ger-

çeklefltirece¤i, yani Yasin H. ve O.

S.’nin adlar› vard›, sadece ggüünn vvee

ssaaaatt eekkssiikkttii!! Ayn› bilgiler, Dink’in

katledilmesinden 99 aayy öönnccee ddee J‹-

TEM’e verildi. Tüm bunlara ra¤-

men katledildi Hrant Dink. Sorumlu

AKP’dir. 

Bu bilgiler ortadayken, ihmal

tart›flmas› yapmak, iktidar›n sorum-

lulu¤unu hafifletmektir. 

AADDAALLEETT ‹‹ÇÇ‹‹NN 

MMÜÜCCAADDEELLEEYYEE 

DDEEVVAAMM EEDDEELL‹‹MM!! Trab-

zon Valisi ve Emniyet Müdürü, O.

S.’nin yakalan›fl›n›n ikinci gününde,

soruflturman›n resmi olarak bitmesi-

ni dahi beklemeye gerek duymaks›-

z›n “arkas›ndan bir fley ç›kmayaca-

¤›n›” aç›klad›lar. ‹stanbul Emniyet

Müdürü Cerrah, ayn› gün “örgüt

yok, milliyetçi duygular var” aç›kla-

mas› yapt›. Cinayeti önlemedikleri

gibi, bir de  örtbas etmeye çal›flan bu

aç›klamalar›n hesab›n› soran bir hü-

kümet üyesi veya bir savc› ç›kt› m›?

Bunun cevab› da AKP hüküme-

tinin katliama onay›n› ve katilleri

himayesini göstermektedir. 

Katiller ve katilleri örgütleyen-

ler, teflvik edenler, himaye edenler,

AKP’nin flemsiyesi alt›ndad›rlar. 

Hukuki sorumluluk silsilesini ta-

kip edersek, TTrraabbzzoonn EEmmnniiyyeett

MMüüddüürrüü RRaammaazzaann AAkkyyüürreekk,, ‹‹ss--

ttaannbbuull EEmmnniiyyeett MMüüddüürrüü CCeellaalleett--

ttiinn CCeerrrraahh,, VVaalliissii MMuuaammmmeerr GGüü--

lleerr,, ‹‹ççiiflfllleerrii BBaakkaann›› AAbbddüüllkkaaddiirr

AAkkssuu bafl suçlular aras›ndad›r. Bu

cinayeti bilen, engellemeyen, cina-

yet ifllendikten bugüne kadar da so-

rumlulu¤unu yerine getirmeyen

herkes suçludur. AKP Hükümeti ve

Baflbakan Erdo¤an, suçludur. 

En baflta, adaletin yerine gelece-

¤ine dair bir iflaret görülmedi¤ini

söyleyerek bafllam›flt›k söze. Çün-

kü, Hrant Dink’in katledilmesinden

sorumlu olanlar, iktidardad›r.  

Fakat adalet istemekten, adalet

için mücadeleden bir an bile vaz-

geçmemeliyiz. Do¤ru hedefe yönel-

tilmifl olarak, as›l sorumlular›n yar-

g›lanmas›n› isteyerek sürdürülen bir

adalet mücadelesi er geç amac›na

ulafl›r. 

Herkes, bu cinayetteki sorumlu-

lu¤unun hesab›n› verecektir! 

Haklar ve 
Özgürlükler 

Cephesi

Say›: 136 23HÖC/HRANT D‹NK

Hrant Dink’in katledilmesinde

“ihmalleri” olan devlet görevlileri-

nin haddi hesab› yok. Ama bunlar-

dan sadece ikisi için dava aç›lm›fl

durumda. Okan fiimflek ve Veysel

fiahin adl› iki jandarma uzman ça-

vuflun yarg›land›¤› bu davan›n ilk

duruflmas› 22 Ocak’ta Trabzon’da

yap›ld›. Duruflmada, Yasin

H’nin “halas›n›n eski efli”

Coflkun ‹¤ci tan›k olarak

dinlendi. Evet, onun da ha-

beri varm›fl ifllenecek cina-

yetten ve ifadesinde aynen

flöyle diyor:

“Dink’in öldürülece¤i-

ni ilk kez Yasin’den duy-

dum. Yasin’in arkadaflla-

r›yla Agos Gazetesi ve Dink’in evi-

nin aras›ndaki bölgede keflif yapt›-

¤›n› ö¤rendim. Yasin’e cinayeti na-

s›l iflleyece¤ini sordu¤umda, fiifl-

li’deki Agos Gazetesi önünde öldü-

rece¤ini söyledi. 

Yasin’in böyle bir olay› yapma-

s›n› istemedi¤im için, Dink öldürül-

meden 3-4 ay önce duyduklar›m› iki

jandarma görevlisine söyledim. Not

ald›lar ve olay› takip edeceklerini

söylediler. ‹kisinin de Trabzon jan-

darma istihbarat›nda görev yapt›¤›-

n› biliyordum.

Dink öldürüldükten sonra ikisi

de [iki istihbaratç› jandarma] iflye-

rime geldi. Bana olay› kimseye söy-

leyip söylemedi¤imi sordular. Ben

de söylemedi¤imi ifade ettim. Hiç

kimseyle bu konu hakk›nda konufl-

mamam› tembihlediler. Bir gün son-

ra buluflmada ayn› fleyleri tekrar et-

tiler. ”

Katil kimmifl?

SÖZE GEREK YOK!
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DTP’liler taraf›ndan Kürt

halk›na yönelik bask›lara karfl›

yürütülen ve çeflitli demokratik

kurumlar›n da kat›ld›¤› “Êdî Bes e”

(Art›k Yeter) kampanyas› geçen

hafta yurt içinde ve d›fl›nda çeflitli

eylemlerle devam etti.  

� 20 Ocak’ta Ba¤c›lar’da parti

binas› önünde bas›n aç›klamas› yap-

mak isteyen DTP’lilere polis sald›r-

d›. Polisin cop ve gaz bombalar›

kulland›¤› sald›r›da 40’›n üzerinde

DTP’li de gözalt›na al›nd›. Eylem-

de, “operasyon bölgelerine yürü-

yüfl” eyleminin duyurusu yap›la-

cakt›. 

� Mezopotamya Kültür Mer-

kezleri, s›n›r ötesi operasyonlara ve

Kürtler’e yönellik artan bask›lara

karfl› Amed, Batman, Mardin, Urfa

ve Van’da açl›k grevi bafllatt›lar.

‹kifler gün sürecek açl›k grevleriyle

ilgili olarak MKM Sözcüsü Tuncay

Korkmaz, sanatç›lar›n da soka¤a

inece¤ini belirtti. 

� Batman’da 2 bin kifli, 20

Ocak’ta ‹mral› Hapishanesi’nin ka-

pat›lmas› talebiyle yürüyüfl yapt›.

Van’da tutuklu yak›nlar› açl›k gre-

vindeydi. 

� Çeflitli hapishanelerdeki

PKK’li tutsaklar da Abdullah Öca-

lan’›n sa¤l›k sorunlar›n›n çözülmesi

ve baflka bir hapishaneye nakli tale-

biyle açl›k grevleri yap›yorlar.  

� Birçok flehirde de yine Öca-

lan'›n sa¤l›k sorunlar›na dikkat çek-

mek amac›yla Avrupa Konseyi ‹fl-

kenceyi ‹zleme ve Önleme Komite-

si'ne (CPT), Avrupa Konseyi (AK)

‹nsan Haklar› Komiserli¤i'ne ve

TBMM ‹nsan Haklar› Komisyo-

nu'na mektup gönderme eylemleri

gerçeklefltirildi. 

� “Êdî Bes e” kampanyas› çer-

çevesinde yurtd›fl›nda da çeflitli ey-

lemler yap›l›yor. Strasbourg’da Av-

rupa Konseyi önünde 7 Ocaktan be-

ri Öcalan’›n baflka bir hapishaneye

nakli için dönüflümlü “nöbet eyle-

mi” sürdürülürken, 22 Ocak’ta Av-

rupa Konseyi önünde insan zinciri

oluflturularak, CPT’den ‹mral› rapo-

runu aç›klamas› talep edildi. Al-

manya ve Fransa’da miting ve yürü-

yüfller yap›ld›. Çeflitli flehirlerde

Türkiye Konsolosluklar› önünde

protesto eylemleri gerçeklefltirildi.

TTAAYYAADD’’ll››llaarrddaann DDeesstteekk

TUAD’l› Aileler; 18 Ocak’ta

Öcalan’›n tutukluluk koflullar›n›n

düzeltilmesi, ‹mral› Cezaevi'nin ka-

pat›lmas› ve s›n›r ötesi operasyonla-

r›n son bulmas› talepleriyle ‹stan-

bul’un DTP Beyo¤lu, Bahçelievler,

Kad›köy, Gaziosmanpafla ve Kü-

çükçekmece ilçe binalar›nda 2 gün-

lük dönüflümlü açl›k grevi yapt›lar. 

19 Ocak’ta TAYAD’l› Aile-

ler’den bir grup TUAD’l› Aileler’in

açl›k grevine destek verdi. DTP Be-

yo¤lu ‹lçe Binas›’nda aileler ad›na

aç›klama yapan TAYAD Baflkan›

Mehmet Güvel, s›n›r ötesi operas-

yonlar› lanetlediklerini belirterek

“Kürt halk›n›n bombalarla katliam-

larla yok edilemeyece¤ini” vurgula-

d›. Güvel’in aç›klamas›n›n ard›ndan

üç TAYAD’l› ana destek açl›k grevi-

ne bafllad›.

‘Êdî Bes e’
Kampanyas› Sürüyor

Genelkurmay Da¤-

l›ca’da ölen askerlerin

sorumlulu¤unu bir esir

al›nan askerlere, bir

bas›na ç›kar›yor. Da¤-

l›ca’da PKK bask›n› sonucu 12 as-

kerin ölmesi ve 8 askerin esir al›n-

mas› Genelkurmaya yönelik eleflti-

rilere neden olmufltu.

Bas›nda bu elefltirilerin yay›n-

lanmas›,  tutuklanan askerlerin rüt-

beli askerlerin sorumlulu¤una ilifl-

kin verdi¤i ifadelerin yay›nlanmas›

karfl›s›nda, Genelkurmay bas›na kar-

fl› tehdit dolu bir aç›klama yapt›. 

Genelkurmay Baflkanl›¤›’ndan

yap›lan aç›klamada; ““OOrrdduu kkaarrflfl››ttll››--

¤¤››nn›› ssiiyyaassii vvee eekkoonnoommiikk rraanntt aarraacc››

yyaappaann bbaazz›› ççeevvrreelleerr,, TTüürrkk SSiillaahhll››

KKuuvvvveettlleerriinnee sseevviiyyeessiizz bbiirr flfleekkiillddee

ssaalldd››rrmmaakk iiççiinn,, bbuu oollaayy›› ssaapptt››rraarraakk

kkeennddii aammaaççllaarr›› ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa kkuull--

llaannmmaakkttaadd››rrllaarr”” denildi.

Da¤l›ca’daki bask›n›n ard›ndan

da, askeri hakimlik haber yasa¤› ge-

tirmiflti. Kendinde, bas›na haber

yapmay›n emri verme yetkisini gö-

ren askeri mahkeme, ayn› zamanda

“sivil mahkemelere” de talimat ve-

rebiliyor. Genelkurmay aç›klamas›-

n›n arkas›ndan askeri hakimlik ha-

rekete geçerek, ceza talebiyle fiiflli

Cumhuriyet Savc›l›¤›’na baflvurdu

ve “sivil” yarg› da bu talebi emir

olarak telakki etti. Sonuç; Askeri-

sivil yarg› iflbirli¤iyle Evrensel Ga-

zetesi'ne 40 bin, Sabah, Hürriyet,

Milliyet, Zaman ve Birgün Gazete-

lerine de 20'fler

bin YTL ceza

verdirdi. Ceza-

lar›n gerekçesi Da¤l›ca eylemiyle

ilgili yap›lan haber ve yorumlar ol-

du.

Düflünün, askeri mahkemeler

bas›na yönelik haber yapma yasa¤›

getirebilmektedir. Askeri mahkeme-

ler di¤er mahkemelere istekleri

do¤rultusunda karar ald›rabilmekte-

dir. Oligarflinin literatüründe bunun

ad› demokrasidir.

Bir kez daha görülmüfltür ki, ne

iktidar partilerinin, ne Genelkurma-

y›n bas›n›n özgürce haber yapmas›-

na tahammülleri yoktur. Bas›n onlar

için ele geçirilmesi, kullan›lmas›

gereken bir güç durumundad›r. Bu

kullanman›n d›fl›na ç›kanlar› da

an›nda cezaland›rarak hizaya çek-

mektedirler.

Genelkurmay: Hepiniz Mehmetçik Olun!



Oligarfli Diyarbak›r’› kendisine

yol etti. Büyükan›t, Tayyip Erdo-

¤an, Deniz Baykal’dan sonra TÜS‹-

AD Yönetim Kurulu Baflkan› Arzu-

han Yalç›nda¤ ve beraberindeki pat-

ronlar da 18 Ocak’ta Diyarbak›r’a

giderek, bombal› sald›r›n›n oldu¤u

yere karanfil b›rakt›lar. Oligarflinin

tüm kesimleri, yanl›fl eylem çizgisi-

nin sonuçlar› üzerinde tepiniyorlar. 

Patronlar bu ziyaretle, Diyarba-

k›r’›n ac›s›n› paylaflmak, ““DDiiyyaarrbbaa--

kk››rr yyaallnn››zz ddee¤¤iill”” diye göstermek is-

temifller. Diyarbak›r halk› ad›na biz

soral›m; Diyarbak›r’›n ac›s› flimdi

mi akl›n›za geldi? Diyarbak›r’›n

ony›llard›r yaflamad›¤› ac› kalmad›,

gelmek hiç mi akl›n›za gelmedi,

yoksa iflinize mi? Daha da aç›k so-

ral›m; ç›karlar›n›za ve politikalar›-

n›za m› denk gelmedi bizim ac›lar›-

m›z? Dahas›; Diyarbak›r’›n ac›lar›-

n›n birinci dereceden sorumlusu siz

de¤il misiniz?

Patronlar›n halk›m›z›n herhangi

bir ac›s›n› paylaflt›¤› bugüne kadar

görülmüfl de¤ildir. Patronlar, kendi

flatafatl› dünyalar›nda yaflarlar. Hal-

k›n sefalet içindeki yaflam›, açl›¤›

ve ac›lar›, onlar›n umurunda olmaz.

Diyarbak›r da umurlar›nda de¤ildir.

Diyarbak›r halk›n›n büyük sefaleti-

ni umursamazlar. Onlar›n halk› ha-

t›rlad›klar› zamanlar, ““bbiirr ggüünn vvaa--

rrooflflllaarrddaann ggeelliipp bboo¤¤aazzllaarr››mm››zz›› kkeessee--

cceekklleerr”” korkusuna kap›ld›klar› za-

manlard›r.

Patronlar›n dünyas› o kadar “ka-

salar›yla” meflguldür ki, yüzlerine

hangi maskeyi takarlarsa taks›nlar,

kasalar›n› gündeme getirmeden du-

ramazlar. Yalç›nda¤’›n Diyarba-

k›r’daki konuflmas› da bu kural›

bozmad›. Yalç›nda¤, “Yaflananlar

ne kadar ac› olursa olsun buraya

moral vermeye geldik. Türkiye ba-

r›fl ve huzur sa¤lan›rsa kkaallkk››nn››rr.. Bi-

rinci flart bu”  diyor. Birinci flart

““kkaallkk››nnmmaadd››rr”” yani tekellerin da-

ha çok kazanmas›d›r. Onlar›n ç›kar-

lar› gerektirdi¤inde halk›n üzerine

atefl aç›l›r, halk göç ettirilir, asimi-

lasyon uygulan›r, onlar›n ç›karlar›

gerektirdi¤inde demokrasicilik oy-

nan›r... Her fley, tekellerin ç›karlar›

içindir.

Ülkemizdeki tüm ac›lardan, çö-

zülemeyen sorunlardan TÜS‹AD

birinci dereceden sorumludur. Kürt

sorunu da bunlar›n içindedir. Bugü-

ne kadar Kürt halk›na karfl› uygula-

nan tüm politikalar›n alt›nda TÜS‹-

AD’›n da sorumlulu¤u vard›r. Bu

nedenle, TÜS‹AD yaflananlarda so-

rumlulu¤u olmayan herhangi bir

kurum gibi “halk›n ac›lar›n› paylafl-

maktan” da sözedemez. Onlar›n,

her fleyden önce halka yaflatt›klar›

ac›lar›n hesab›n› vermeleri gerekir.

Bugün Kürt sorununda TÜS‹-

AD’›n ç›karlar›, Diyarbak›r Beledi-

yesi’nin AKP taraf›ndan al›nmas›n-

dan yanad›r. Gezi de bu yan›yla

AKP’ye verilmifl bir destektir. Bafl-

ta laiklik olmak üzere kimi konular-

da AKP’ye muhalefet eden Do¤an

Medya da, bu noktada aç›ktan AKP

için çal›flmaktad›r. Ki, Hürriyet

yazar› Ertu¤rul Özkök köflesinde

aç›k olarak da yazm›flt›.

AKP, oligarfli için, Kürt sorunu-

nu yok sayma, halk› düzen partileri-

ne çekerek, ulusal taleplerinden

vazgeçirme politikas›n› hayata geçi-

rebilme umudu olmufltur. Uzun y›l-

lar boyunca baflka bir düzen partisi,

Güneydo¤u’da AKP kadar büyük

bir oy almay› baflaramam›flt›. Bu ne-

denle, salt TÜS‹AD de¤il, oligarfli

tüm güçleriyle AKP’yi Do¤u ve

Güneydo¤u’da desteklemektedir.

K›sacas›, patronlar, ekonomik,

politik ç›karlar ve hesaplar› için Di-

yarbak›r’dayd›lar. 

Say›: 136 25HABER

TÜS‹AD Patronlar› Diyarbak›r’da

Sizinle Paylaflacak
Ac›m›z Yok!

‘DAĞITIM 
SANSÜRÜNE 
HAYIR’

Devlet y›llard›r katliamlarla,

bask›larla, yasaklarla, toplatmalar,

kapatmalar ve sansürle susturama-

d›¤› sosyalist bas›n›, da¤›t›m›n›

engelleyerek susturmaya çal›fl›yor. 

Son olarak Do¤an Holding’in

da¤›t›m kuruluflu YYAAYYSSAATT’›n ga-

zete ve dergi da¤›t›mlar›na yyüüzzddee

oonnbbiinnlleerree varan zam yapmas› ve

da¤›t›ma göre de¤il de, öncesinde

peflin ücret ödenmesini istemesi,

sosyalist bas›n›n kendi yay›nlar›n›

bu kanalla halka ulaflt›rmas›

imkan›n› ortadan kald›r›yor. 

Bu durumu bas›na yönelik yeni

bir sansür olarak de¤erlendiren

ilerici, devrimci dergi ve gazeteler,

18 Ocak’ta Türkiye Gazeteciler

Cemiyeti önünde bir protesto eyle-

mi gerçeklefltirdiler. At›l›m, Bir-

gün, Evrensel, K›z›lbayrak, ‹flçi

Köylü, ODAK, Devrimci Hareket,

Proleter Devrimci Durufl çal›flan-

lar›n›n düzenledi¤i aç›klamaya,

Yürüyüfl Dergisi çal›flanlar›, Tez-

kop-‹fl ve Bas›n-‹fl’den sendikac›-

lar, Gündem Gazetesi temsilcileri

de destek verdi. Eylemde “Da¤›-

t›m Sansürüne Hay›r, Devrimci

Bas›n Susturulamaz, Bas›na San-

süre Hay›r” sloganlar› at›ld›. 

At›l›m Yaz›iflleri Müdürü Sibel

Bulut taraf›ndan okunan aç›klama-

da, muhalif bas›na yönelik bask›

ve sansürün devam etti¤i belirtile-

rek “son süreçte Gündem, Yürü-

yüfl, K›z›lbayrak, At›l›m Gazete-

si’nin yay›nlar›n›n çeflitli sürelerle

kapat›ld›¤› ve yay›n yapma hakla-

r›n›n ellerinden al›nd›¤›” ifade

edildi. Eylem, sosyalist-muhalif

bas›n›n susturulamayaca¤› kararl›-

l›¤›n›n vurgulanarak sona erdirildi. 



YYüürrüüyyüüflfl:: Filistin direnifli dünya

halklar›n›n ortak moral de¤eri hali-

ne gelmifl bir direnifltir. Direniflin

bugünkü aflamas›n› nas›l de¤erlen-

diriyorsunuz?

TTaammiimmii:: Direnifl 1965’te ‹srail

iflgaline karfl› bafllad›. Filistin halk›

haklar›n› ve özgürlü¤ünü kazanmak

için silahl› mücadeleyi seçti. ‹flgale

karfl› direnmek bizim meflru bir

hakk›m›zd›r. Birleflmifl Milletler de

bu haklar› karar alt›na alm›flt›r. 1967

y›l›na kadar, yani büyük Filistin in-

tifadas› bafllayana kadar silahl› mü-

cadele verdik. Büyük intifada, iflgal

edilen Filistin topraklar›nda tafl,

molotof gibi ilkel silahlarla bafllad›.

2000 y›l›nda ikinci intifada bafllad›.

Bat› fieria'da ve Gazze'de direnifl

büyüdü ve bu direnifl bugüne kadar

devam ediyor. Filistin direnifli u¤ra-

d›¤› bütün zorluklara ra¤men bugün

halk›m›z›n kaderini tayin etme ve

zorla uzaklaflt›r›ld›¤› topraklar›na

geri dönüfl hakk›na ve özgürlü¤üne

kavuflmas› amac›yla sürmektedir. 

““TTeekk bbiirr yyöönntteemmee ss››kk››flfl››pp 

kkaallmmaammaall››yy››zz..””

Biz mücadele ve direniflin her

türlüsünü sürdürmemiz gerekti¤ini

düflünüyoruz. Tek bir yönteme s›k›-

fl›p kalmamal›y›z. Çünkü Siyonist

sald›r› kapsaml› bir sald›r›d›r. Bu

nedenle biz de her alanda mücadele

edip direnmeliyiz. SSiiyyaassii,, ddiipplloommaa--

ttiikk,, kküüllttüürreell,, ddeemmookkrraattiikk,, ssiillaahhll››

gibi alanlarda bir bütün olarak mü-

cadele etmeliyiz. Bizden önce dire-

nifl sergilemifl halklar›n deneyimle-

rinden de yararlan›yoruz. Örne¤in

Vietnam direnifli, kulland›klar› si-

lahlar ve yöntemlerle bize bir örnek

oldu. Ayn› zamanda daha önce iflga-

le u¤ram›fl Arap halklar›n›n da de-

neyimlerinden yararlan›yoruz. 

Elbette ki bugün Filistin direnifli

zor ve karmafl›k koflullarda sürüyor.

Bunun nedenlerinden biri ABD ve

‹srail’in komplo kurma çabalar›n›n

yo¤unlaflmas›d›r. Filistin halk›n›n

ulusal davas›n› tamamen yok etmek

istiyorlar. Bir Filistin devletinden

söz ediyorlar ama pratikte hiçbir

ad›m yok.

YYüürrüüyyüüflfl:: Filistin’de mücadele

ve direnifl halk›n günlük hayat›na

nas›l yans›yor?

TTaammiimmii:: ‹flgale karfl› mücadele

etmek Filistin halk›n›n günlük yafla-

m›n›n bir parças› haline geldi. Bu

hem iflgal alt›ndaki topraklar için

geçerli, hem de civar ülke halklar›

için. Halk direniflle birlikte yafl›yor.

Bazen direniflin çok çeflitli biçimler

ald›¤›n› görürüz. Bir yandan ‹srail

yerleflkelerinde ve iflgal alt›ndaki

topraklarda silahl› mücadele sürdü-

rüyor, silahl› birlikleri bulunuyor,

bir yandan da kitlesel gösteriler ya-

p›yor. Bu flekilde Filistin halk›n›n

bütün kesimleri direnifle kat›l›yor.

Genç, yafll›, kad›n, erkek ve din

adamlar›, bütün kesimler bu müca-

deleye kat›l›yor. Kad›nlar›m›z ço-

cuklar›n› direnifle sunmaktan onur

duyuyor. Her anne ya da aile direni-

fle kat›lan evlatlar›n›n olmas›n› ister

ve bununla gurur duyar. Birçok an-

ne iflgale karfl› silahl› eylem için ço-

cuklar›n› teflvik ediyor. Çünkü hal-

k›m›za yönelik ac›mas›z bir sald›r›

var. Ve Filistinli kimli¤i yok edil-

mek isteniyor. Ve bu nedenle Filis-

tin direnifli sürmekte olan ‹srail ifl-

galine gösterilen kkeessiinnttiissiizz bir tep-

kidir.

YYüürrüüyyüüflfl:: Büyük bir direniflten

söz ediyoruz. Ancak bugün direnifl

Hamas-El Fetih çat›flmas›yla gölge-

leniyor, bunun nedeni nedir?

TTaammiimmii:: Filistin direnifle baflla-

d›¤›ndan bu yana en büyük komplo-

lara maruz kal›yor bugünlerde. Bu

komplolar Filistin direniflinin parça-

lanmas›yla somutlafl›yor. Hamas ve

Fetih aras›ndaki parçalanmayla so-

mutlan›yor. Ve bu parçalanma böl-

gesel ve uluslararas› boyutta destek-

leniyor.

Elbette ki bizim düflüncemiz ttee--

mmeell ççeelliiflflkkiinniinn Siyonist iflgalle ol-

du¤udur. Ancak Hamas son zaman-

larda temel çeliflkiyi Siyonist iflgal

olarak de¤il Fetih olarak görmeye

bafllad›. Ve Hamas Gazze'de Filistin

devleti kurumlar›na karfl› askeri bir

darbe yapt›, kurumlara karfl› askeri

eylemler düzenledi. Bu ad›m dün-

yan›n her yerinde bulunan Müslü-

man Kardefller Örgütü taraf›ndan ve

Suudi Arabistan, Katar, Malezya,

Endonezya gibi ülkelerde bulunan

siyasi iktidarlar taraf›ndan da des-

teklendi. Yani Hamas, Fetih'e karfl›

desteklendi. Elbette ki bu taraf tut-

ma, Filistin direnifline zarar veren

bir durumdur. 

Hamas’a d›flar›dan destek gel-

mesi, Hamas'›n ‹ran taraf›ndan des-

teklenmesi, Abbas’›n Amerikan çö-

zümlerine meyilli olmas›, büyük si-

lahl› çat›flmalara neden oldu. D›fl

müdahaleler Filistin direniflinde bu

flekilde somutland›. Ve bir iç patla-

maya neden oldu. Bu durum Filistin

direniflini ve direniflle dayan›flmay›

zay›flat›yor.

Bizim düflüncemiz, ulusal sorun

çerçevesinde görüflüp anlaflmaktan
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Haklar ve Özgürlükler
Cephesi taraf›ndan dü-
zenlenen “Ortak Düflman
Amerika’d›r” konserinin
konuklar›ndan Filistin
Demokratik Kurtulufl
Cephesi Merkez Komite

Üyesi Usame TAM‹M‹ ile
Filistin direniflinin içinde
bulundu¤u aflama üzerine
yapt›¤›m›z röportaj› afla¤›-

da sunuyoruz:

Filistin Demokratik Kurtulufl Cephesi Merkez Komite Üyesi Usame TAM‹M‹:

Bölgesel ve uluslararas› 
çeliflkilere dâhil olmak Filistin 
davas›na yararl› de¤ildir.



baflka çözüm yok, anlaflmalarla ulu-

sal bir hükümet kurup bir direnifl

program› oluflturmal›y›z. D›flar›dan

gelen müdahale ve programlar› red-

detmezsek, ‹srail iflgalinden kurtu-

lamay›z.

““HHaammaass,, ssoolluu iiddeeoolloojjiikk 

ddüüflflmmaann›› oollaarraakk ggöörrüüyyoorr””

YYüürrüüyyüüflfl:: Filistin solu olarak bu

parçalanmay› engelleme giriflimle-

riniz var m›?

TTaammiimmii:: Filistin solu olarak De-

mokratik Cephe, Halk Cephesi ve

ayn› zamanda ‹slami Cihad’›n da

kat›ld›¤› çabalar›m›z var. Birlikte

bu çat›flmalar› ve kan› durdurmak

için birçok görüflme yapt›k. Baz›

bölgelerde baflar›l› da olduk. Ancak

flimdiye kadar Hamas solun istekle-

rine kulak asm›yor ve önerilerini

kabul etmiyor. Hamas, solu iiddeeoolloo--

jjiikk ddüüflflmmaann›› olarak görüyor, bunu

aç›k olarak söylemese de iliflkilerin-

de bize bu flekilde yaklafl›yor. Filis-

tin solu gücünü birlefltirmelidir. Bu-

nu, üüççüünnccüü kkuuttbbuu oolluuflflttuurruupp çat›fl-

malar›n önüne geçmek için yapma-

l›d›r. Filistin solunun, dünyadaki so-

lun özellikle Sovyetler’in da¤›lma-

s›ndan sonra zay›flamas› sonucu

birçok sorun ve zorluk yaflamakta-

d›r. Dünyada solun zay›flamas› Fi-

listin'deki solu da etkilemifltir. An-

cak buna ra¤men Filistin solu bu ça-

t›flmalar› durdurmak için yo¤un bir

çaba sarf ediyor. Fetih ve Hamas'la

ayr› ayr› yapt›¤›m›z görüflmelerde

bazen Fetih anlaflmaya ad›m at›yor

Hamas reddediyor, bazen de Hamas

ad›m at›yor Fetih reddediyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Filistin solunun bu-

günkü durumu nedir?

TTaammiimmii:: Demokratik Cephe’nin

ve Halk Cephesi’nin silahl› kanatla-

r› var. Demokratik Cephe’nin Filis-

tin Direnifl Birlikleri adl› silahl› bir-

likleri Gazze ve Bat› fieria'da silahl›

eylemler yapmaktad›r. Genelde fü-

zelerle ve havan toplar›yla ‹srail yer-

leflkelerine sald›r›lar düzenliyorlar.

Halk cephesinin de fiehit Ebu Ali

Mustafa Birlikleri ve Fetih'in El Ak-

sa birlikleri bulunmaktad›r. Biz bu

iki direnifl grubu ile ‹srail'in askeri

kurumlar›na karfl› sald›r›larda ortak-

laflabiliyoruz. Biz intihar eylemleri-

ni onaylam›yoruz. Çünkü intihar ey-

lemleri sivillere zarar veriyor. Cephe

ve Fetih'in silahl› birlikleriyle ortak-

lafl›yoruz, ancak ‹zzettin El Kassam

Birlikleri (Hamas’›n silahl› birlikle-

ri) ile ortaklaflam›yoruz, kendileri de

soldan uzak duruyorlar.

YYüürrüüyyüüflfl:: Ocak ay›nda fiam'da

Filistin konulu bir toplant› olacak.

Halk cephesi kat›l›yor ancak De-

mokratik Cephe kat›lm›yor, neden?

TTaammiimmii:: Bu toplant›n›n ad› mu-

halefet gruplar›n›n fiam Konferans›

ve biz diyoruz ki bu konferans Fetih

karfl›s›nda Hamas'›n yan›nda yer al-

mak için yap›l›yor. Bu konferans

ayn› zamanda Hamas'›n Gazze'de

darbeden bu yana yapt›klar›n› mefl-

rulaflt›rmak ve desteklemek anlam›-

na geliyor. Biz ne Fetih'e karfl› Ha-

mas'tan yana, ne de Hamas'a karfl›

Fetih’ten yana olmak istemiyoruz.

Çünkü bu Filistin'deki parçalanma-

y› derinlefltirir ve büyütür. Direnifli

ve birli¤i desteklemez. Bu nedenle

biz böyle bir konferansa kat›lmay›

reddettik. Ve herkese “bu konferan-

sa kat›lmak atefle körükle gitmek-

tir” dedik. Ve Halk Cephesi’nden

kat›lmamalar›n› talep ettik. Bizim

Hamas'tan ve de Fetih’ten yana ol-

mayan üçüncü bir taraf olmam›z ge-

rekir. Üçüncü taraf parçalanmay›

engelleyecek bir yol olmal›.

Ayr›ca fiam konferans›, Filis-

tin'in uluslararas› program›n bir par-

ças› oldu¤unu

ifade ediyor.

Bölgesel ve

u lus la ra ras ›

çeliflkilere dâ-

hil olmak Fi-

listin davas›na

yararl› de¤il-

dir. Bizim temel olarak Filistin ulu-

sal ç›karlar›n›n yan›nda olmam›z

gerekiyor. ‹ran, Suriye ile Amerika

aras›nda olan çeliflkilerin bir parças›

olmamam›z gerekiyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Ortak Düflman Ameri-

ka'd›r gecesine kat›ld›n›z, nas›l de-

¤erlendirdiniz?

TTaammiimmii:: Bu, gerçekten önemli

ve bizim gücümüzü artt›ran bir et-

kinlik. Ad›n›n Amerikan emperya-

lizmine karfl›, Amerikan vahfleti ve

sald›r›s›n› karfl› olmas› da çok an-

laml›. Bu isim alt›nda yap›lan bütün

faaliyetler biz Filistinlilerin de gü-

cünü büyütmektedir. Biz Türki-

ye’de, AAmmeerriikkaann iiflflbbiirrlliikkççiissii bbiirr

iikkttiiddaarrllaa yönetilen bir ülkede böyle

bir gücün bulunmas› nedeniyle çok

mutluyuz. ‹ktidar›n›n temel politi-

kas›n›n iflbirlikçilik üzerine olufltu-

ruldu¤u bir ülkede, “Ortak Düflman

Amerika’d›r” fliar›yla çocuk genç,

yafll› kad›n erkek her kesimden bu

kadar büyük bir kitleyi Amerikan

karfl›t› safta toplayabilmesi bizi çok

mutlu etti. Bu etkinlik için emek

harcayan herkese sayg›lar›m›z› ilet-

mek istiyoruz. Bizler arzu ederdik

ki bürokratik engele tak›lmay›p B‹-

SAN Müzik Grubumuz da bu gece-

ye kat›l›p türkülerimizi ortak düfl-

mana karfl› dillendirsin. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Ayr›ca eklemek istedi-

¤iniz bir fley var m›?

TTaammiimmii:: Yürüyüfl Dergisi’ne

düflüncelerimizi Türkiye halklar›na

tafl›ma f›rsat› verdi¤i için teflekkür

ederiz. Türkiye'de bulunan solcu

yoldafllar›m›za ve Haklar ve Özgür-

lükler Cephesi’ne teflekkür ediyo-

ruz. Ve belirtmek isteriz ki her za-

man ayn› saflarda mücadelemizi

sürdürüyoruz. Saf›m›z anti-Ameri-

kan, anti-Siyonist saflard›r.
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Bu konserin ad›n›n Amerikan emperya-
lizmine karfl› olmas› çok anlaml›. Bu
isim alt›ndaki bütün faaliyetler biz Fi-
listinliler’in de gücünü büyütmektedir. 

Biz Amerikan iflbirlikçisi bir iktidarla
yönetilen bir ülkede böyle bir

gücün bulunmas› nedeniyle
çok mutluyuz. 
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‹srail, Gazze’ye girifl ç›k›fl yol-

lar›n› kapatt›, ambargo uyguluyor.

Ambargo yüzünden, Gazze’deki

tek elektrik santrali de, 20 Ocak

akflam saatlerinde kapat›ld›. Halk

günlerce, ekmekten, elektrikten,

g›dadan, ilaçtan, yak›ttan, k›sacas›

yaflam›n› asgari koflullarda sürdü-

rebilecek temel gereksinimlerin-

den yoksun yaflamak zorunda b›ra-

k›ld›.

Hamas yönetiminin sa¤l›k baka-

n› Moaiya Hasanein, ambargonun

yaratt›¤› yaflamsal sorunlar›, ““DDoo--

¤¤uumm kkoo¤¤uuflflllaarr››nnddaakkii bbeebbeekklleerriinn

eelleekkttrrii¤¤iinnii yyaa ddaa kkaallpp hhaassttaallaarr››nn››nn

vveeyyaahhuutt aammeelliiyyaatt ooddaallaarr››nn››nn eelleekk--

ttrrii¤¤iinnii kkeessmmee sseeççiimmii iillee yyüüzz yyüüzzee--

yyiizz”” sözleriyle anlat›yor.

‹srail, halk›n yaflam›n› tehdit

eden, ambargo ve tecritin yan›nda

sald›r›lar› da sürdürüyor. Bir hafta

içinde yapt›¤› sald›r›larda 40’›n

üzerinde Filistinli’yi katletti.

Karanl›¤a gömülmüfl insanlar›n,

““ööllüüyyoorruuzz,, bbiizzii kkuurrttaarr››nn”” ç›¤l›klar›-

n› dünyaya hayk›rd›¤› tablonun yara-

t›c›s›, ‹srail ve Amerikan emperya-

lizmidir. Oysa daha yak›n zamanda

AAnnnnaappoolliiss KKoonnffeerraannss›› yap›lm›fl, bu

iki ülke Filistin-‹srail bar›fl›ndan sö-

zetmiflti. Asl›nda tav›rlar›nda çeliflki

yok. Bugün ambargo ve katliamla,

Annapolis’te sözünü ettikleri ““bbaa--

rr››flfl””› sa¤lamaya çal›fl›yorlar.

Emperyalizmin ve siyonizmin

bar›fl anlay›fl› budur. Onlar Annapo-

lis’te de, daha önceki “bar›fl görüfl-

meleri”nde de hep kendilerine ko-

flulsuz teslim olmufl bir Filistin iste-

mifllerdir. Annapolis’teki amaçla-

r›ndan birisi de Hamas’› tecrit ede-

rek teslim olmaya zorlamakt›.

Bugünkü ambargonun amac› da bu-

dur. ‹srail Baflbakan Yard›mc›s› Ha-

im Ramon ““GGaazzzzee fifieerriiddii’’nnee yyöönnee--

lliikk aasskkeerrii vvee eekkoonnoommiikk bbaasskk››,, uulluuss--

llaarraarraass›› iizzoollaassyyoonnllaarr ssoonnuuçç aall››nnccaa--

yyaa kkaaddaarr ddeevvaamm eeddeecceekk”” derken bu

amac› aç›kça ortaya koyuyor. ‹ste-

dikleri sonuç Filistin halk›n›n teslim

olmas›d›r.

MM››ss››rr ppoolliissii ddee,, 2222 OOccaakk’’ttaa RRee--

ffaahh ss››nn››rr kkaapp››ss››nn››nn aaçç››llmmaass››nn›› iissttee--

yyeenn FFiilliissttiinnllii kkaadd››nnllaarr››nn üüzzeerriinnee

aatteeflfl aaççaarraakk,, 2200 FFiilliissttiinnllii kkaadd››nn››

yyaarraallaadd››.. M›s›r hükümeti böylece

‹srail’in yan›nda yer ald›¤›n› göster-

di. Gazze’nin yönetiminin Hamas’

›n eline geçmesinden sonra M›s›r

hükümeti, Gazze ile M›s›r aras›nda-

ki geçiflleri daha s›k› denetim alt›na

alarak zorlaflt›rm›flt›. Filistinli ka-

d›nlar, kuflatmay› fiili olarak destek-

leyen M›s›r Cumhurbaflkan› Müba-

rek’i ““MMüübbaarreekk SSeenn BBiirr KKoorrkkaakk--

ss››nn,, SSeenn BBiirr AAmmeerriikkaann AAjjaann››ss››nn””

sloganlar›yla protesto ettiler. 

Bir gün sonra ise, binlerce Gaz-

zeli M›s›r Gazze s›n›r›ndaki duvar›

y›karak M›s›r’a geçmeyi baflard›.

Halk M›s›r’dan sat›n ald›klar› yiye-

ceklerle k›sa süreli¤ine de olsa aç-

l›klar›na çözüm buldular. 

‹‹ssrraaiill vvee AAmmeerriikkaa’’yyaa,, bbuu ddeennllii

ppeerrvvaass››zz ddaavvrraannaabbiillmmee cceessaarreettiinnii

vveerreenn eettkkeennlleerrddeenn bbiirrii,, AAnnnnaappoolliiss

vvee BBuusshh’’uunn FFiilliissttiinn’’ee ggeelliiflfliinnddee

ggöösstteerriilleenn iiccaazzeettççii ttaavv››rrdd››rr.. Filistin

direniflini güçlü k›lan, yanlar›ndan

biri de, kendi içlerinde ulusal birli¤i

sa¤layabilmeleri, direnifli birlikte

sürdürebilmeleriydi. Fakat, bir dö-

nemdir, Mahmud Abbas yöneti-

minin ve Hamas’›n politikalar›n›n

yaratt›¤› parçalanma, bugünkü tab-

lonun yarat›lmas›nda Filistin halk›-

n›n düflmanlar›na güç vermifltir.

Kuflatma ve sald›r›, Filistin

Devlet Baflkan› Abbas’›n tav›rs›z

kalamayaca¤› boyuttad›r. Bu ne-

denle Abbas, ambargonun kald›r›l-

mamas› ve sald›r›lar›n durdurul-

mamas› durumunda, ‹srail ile gö-

rüflmeleri kesmeyi düflündüklerini

de aç›klad›. Abbas ayr›ca Birlefl-

mifl Milletlere baflvuracaklar›n› bil-

dirdi ve Arap Birli¤i’ni toplant›ya

ça¤›rd›. Abbas, Bununla birlikte,

Arap Birli¤i, ‹ran, Suriye de ‹srail

kuflatmas›na tepki gösterdi.

EEmmppeerryyaalliisstt kkuuflflaattmmaayyaa kkaarrflfl››

hhaallkkllaarr››nn tteekk yyoolluu ddiirreenniiflfllleerriiyyllee

kkuurrttuulluuflflllaarr››nn›› ssaa¤¤llaammaakktt››rr.. Tari-

hin defalarca kan›tlad›¤› bu gerçek

bugün Filistin özelinde bir kez daha

kan›tlanmaktad›r. “Bar›fl” ad›na em-

peryalizmin icazetine s›¤›nmak, her

zaman halklar için en büyük y›k›m-

lar›n kap›s›n› aralam›flt›r. Emperya-

lizm bu zay›fl›¤› kullanarak, halkla-

r› parçalar, güçsüz düflürür ve kendi

koflullar›n› dayat›r.

Emperyalizmin herhangi bir de-

¤eri yoktur. Kendisini, ne vicdan, ne

adalet, ne halklar›n haklar›na sayg›

göstermek gibi kayg›larla hareket

etmek zorunda hissetmez. Emper-

yalizm esas olarak güç üzerinden

politika yapar ve sömürgeci ç›karla-

r›n› düflünür. Bu nedenle halklar›n

emperyalizm karfl›s›ndaki tek kurtu-

lufl yollar›, emperyalizm ve siyo-

nizm karfl›s›nda “güçlü” olmay› ba-

flarmakt›r.

‹cazetçi ve birli¤e zarar verici

politikalar Filistin’i emperyalizm ve

siyonizm karfl›s›nda zay›f düflür-

müfltür. Elbette, Filistin halk› için

d›flar›dan verilecek destekler önem

tafl›maktad›r, fakat Filistin halk›n›n

kurtuluflu için as›l belirleyici olan

Filistinli güçlerin aannttii--eemmppeerryyaalliisstt,,

aannttii--ssiiyyoonniisstt zeminde birleflmeleri

ve icazet yerine bbaa¤¤››mmss››zzll››kk hheeddee--

ffiinnii güçlendirecek politikalar› haya-

ta geçirmeleridir.

Ambargoyla Teslimiyet Dayatmas›

Ambargonun KKaranl›klara
Gömdü¤ü GGazze’de Halk,
““ÖÖllüüyyoorruuzz,, BBiizzii KKuurrttaarr››nn””

Ç›¤l›klar›yla DDünyaya
Sesleniyor. HHalklar, DDuyun

Filistin’in SSesini!

Gazze
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Göçmenlerle 
Dayan›flma Mitingleri

Fransa’da ilerici örgütlerin ça¤r›s›yla

mültecilerin gözalt› merkezlerine konulma-

s›n› protesto eylemleri gerçeklefltirildi. 

Paris, Lyon, Rennes, Marsilya ve Orlêans

flehirlerinde gerçeklefltirilen eylemlere binlerce kifli ka-

t›ld›. 20 Ocak’taki eylemlere kat›lanlar içinde iflçi ve

ö¤renci sendikalar› da yer ald›lar. 

Eylemlerde “Gözalt› Merkezleri Kapat›ls›n”, “S›n›r-

d›fl›lara Son” sloganlar› at›l›rken, Avrupa genelinde

göçmenlere yönelik politikalar›n sertlefltirilmesi protes-

to edildi. Avrupa’da s›n›rd›fl›lar› kolaylaflt›rman›n d›fl›n-

da, göçmenlerin gözalt› ve s›n›rd›fl› merkezlerinde ka-

pat›lma süresini 18 aya kadar ç›karma yönünde haz›r-

l›klar yap›l›yor.

Anadolu Federasyonu:
Irkç› Sald›r›lara Son

Anadolu Federasyonu Berlin Temsilcili¤i ve IKAD

çal›flanlar› Berlin Kreuzberg semtinde bildiri da¤›tt›.

Semtte kurulan pazar›n girifline pankart, afifl ve göç-

menlere iliflkin gazete haberleri as›larak bir pano olufl-

turuldu. Panonun önünde  Anadolu Federasyonu’nun

ç›kard›¤›  14 Ocak tarihli ““II rrkkçç›› SSaalldd››rr››llaarraa SSoonn”” bafl-

l›kl› bildiri da¤›t›ld›.

Bildiride, Almanya devletinin ›rkç›l›¤› gelifltirmek-

ten vazgeçmesi istenerek gençlerde ortaya ç›kan kültü-

rel dejenerasyondan da kendile-

rinin sorumlu oldu¤u belirtiliyor

ve ›rkç›lar›n bu oyununu boza-

cak gücün halk›n örgütlü gücü

oldu¤u vurgulanarak mücadele

ça¤r›s› yap›l›yor.

***

Futbol Turnuvas›
Anadolu Kültür ve Sanat Evi gençli¤i, 20 Ocak’ta

Almanya Stuttgart’ta 12 tak›m›n kat›ld›¤› bir futbol tur-

nuvas› organize etti. Turnuva, gençli¤i yoz kültürden

kurtarman›n arac› olarak de¤erlendirildi.

Nokia Mitingle Protesto Edildi
Nokia, Almanya’n›n Bochum kentindeki tesislerini

kapatma karar› alarak, 2300 çal›flan›n ifline son verece¤i-

ni aç›klad›. Nokia’n›n bu karar› alma gerekçesi, daha faz-

la kâr için fabrikas›n› Romanya’ya tafl›mak istemesi.

Emperyalist tekeller, fabrikalar›n› daha ucuz iflçi ça-

l›flt›rabilecekleri, kendileri için daha fazla kâr getirecek

ülkelere tafl›yorlar. Bu her iki ülke halklar›n›n da yoksul-

laflmas›na neden oluyor.

Nokia’n›n bu karar› da binlerce iflçiyi iflsiz b›rakt›. Bu

durumu protesto için Almanya’n›n her

yan›ndan Nokia iflçileri ve halk Boc-

hum’a gelerek Nokia’y› protesto mitingi

yapt›. 20 bin  kiflinin kat›ld›¤› mitingte,

iflçiler ifllerini kurtarmak için sonuna ka-

dar mücadele edeceklerini söylediler.

““AAmmeerriikkaa aarrtt››kk ffaaflfliisstt ddiikkttaattöörrllüükklleerrii ddeesstteekklleemmii--

yyoorr”” diyenler, bu kez bizzat ABD Temsilciler Meclisi

D›fl ‹liflkiler Alt Komitesi taraf›ndan yalanland›. Komi--

tenin aç›klamas›yla, birçok ülkeyi ““tteerröörrüü ddeesstteekklliiyyoorr””

diye suçlayarak, hedef alan Amerika’n›n, tekeller vas›--

tas›yla kontrgerilla örgütlerine para ak›tt›¤›, kendi ku--

rumlar› taraf›ndan da belgelenmifl oldu.

Amerikan emperyalizmi, neredeyse dünyan›n her ye--

rinde halka karfl› savafl sürdürüyor. Kimi yerlerde do¤ru--

dan kendi askerleriyle, kimi yerlerde iflbirlikçi iktidarlar

arac›l›¤›yla, kimi yerlerde ise para ak›tt›¤› kontrgerilla

örgütleri, faflist çeteleri arac›l›¤›yla bunu yap›yor.

ABD Temsilciler Meclisi D›fl ‹liflkiler Alt Komitesi

taraf›ndan aç›klananlar da bu savafl›n nas›l yürütüldü¤ü--

nün bir örne¤idir. Komite, Kolombiya'n›n Birleflik Öz--

savunma Güçleri (AUC) isimli kontrgerilla örgütünün

mali kaynaklar›n› araflt›r›yor. Komitenin bafl›nda bulu--

nan William Delahunt, araflt›rma çerçevesinde AUC’un

5 eleman›yla, tutuklu bulunduklar› hapishanede yapt›¤›

görüflmeleri

El Tiempo Gazetesi’ne anlatt›.

Delahunt, aç›klamada, hangi

flirketler üzerinden bu deste¤in verildi¤ine iliflkin

ayr›nt›lar› anlatamayaca¤›n› belirterek, ald›klar› bilgile--

rin kontrgerilla ile ABD flirketleri aras›ndaki iliflkileri

ayr›nt›l› olarak ortaya koydu¤unu belirtiyor. Bu flirketler

içinden muz flirketi CChhiiqquuiittaa,, kontrgerilla örgütüne

1997-2004 y›llar› aras›nda toplam 1,7 milyon dolar ak--

tard›¤›n› kabul etti.

Amerikan tekellerinin bu konudaki sicili kabar›kt›r.

Daha önce de CCooccaa--CCoollaa tekelinin, Kolombiya’da 9

sendikac›y› öldürtmek için AUC’a para verdi¤i ortaya

ç›km›flt›. 

Yine geçti¤imiz y›llarda, BBPP’nin de Kolombiya ikti--

dar›na toplam 6.85 milyon dolar ödedi¤ini ortaya ç›ka--

ran bir rapor ‹ngiliz bas›n›nda yay›nlanm›flt›. Raporda

BP'nin, infaz, kaybetme, iflkence konusunda kabar›k bir

sicili bulunan ordu birliklerine iissttiihhbbaarraatt bbiillggiilleerrii ver--

di¤i de belirtiliyordu... Sonuç: Temiz ve masum bir te--

kel yoktur ve olamaz.

Kontrgerilla Destekçisi Tekeller



Sevgili Yürüyüfl okurlar›,

merhaba! 135. say›m›zda, sohbe-

timizin sonunda “Haftaya bulufl-

mak üzere flimdilik hoflçakal›n”

demifltik. Ancak buluflamad›k.

Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosya-

lizm ‹çin Yürüyüfl, bir ayl›¤›na

kapat›ld›. Bundan dolay› sohbe-

timize de uzun bir ara vermek

zorunda kald›k. 

Sohbetimizin ilk bölümünü nok-

talarken, ikinci bölümde ele alaca-

¤›m›z konular› da flöyle

belirtmifltik: “DKÖ’lerin

iç iflleyifli, demokratik kit-

le örgütlerinin kitlelerin

e¤itimindeki rolü ve bu-

günkü sendikalarda, oda-

larda e¤itim olgusunun

neredeyse tümüyle rafa

kald›r›lm›fl olmas›,

DKÖ’lerde bürokratizm,

ayd›nca yaklafl›m, emek

vermemek gibi DKÖ’lerin misyonu-

na ayk›r› anlay›fllar, nas›l bir çal›fl-

ma tarz› yürütülmesi gerekti¤i...”

Bunlar› ele alaca¤›z, fakat, ara-

dan k›sa say›lmayacak bir zaman

geçti, bu anlamda ilk bölümde temel

olarak üzerinde durdu¤umuz baz›

noktalar› hat›rlatmakta yarar var sa-

n›r›m. Evet Özlem, sen k›sa bir özet

yap istersen. 

ÖÖzzlleemm:: Resmi ve sivil faflist te-

rör karfl›s›nda solun yetersiz kald›-

¤›ndan sözetmifl, konuyu gündeme

al›fl›m›z›n as›l sebebini de flöyle or-

taya koymufltuk hat›rlarsan›z: 

“En baflta yap›lmas› gereken ifl,

faflist terörün karfl›s›na kitleleri ç›-

karmak, kitleleri ›rkç›l›¤a, dincili¤e

karfl› ayd›nlatmak ve e¤itmektir.

KKiittlleelleerree ggiittmmeeyyeenn,, kkiittlleelleerrii öörrggüütt--

lleemmeeyyeenn bir anlay›fl, bugün faflist

teröre karfl› gerekti¤i gibi mücadele

edemez... Demokratik alandaki mü-

cadele ve bu alan›n somuttaki ifade-

si olarak da Demokratik Kitle Ör-

gütleri, bu mücadelede en fazla yü-

kü omuzlayacakt›r. ”

Niye böyledir?

Çünkü demifltik; demokratik

mücadele ve DKÖ’ler, kitleleri eko-

nomik, demokratik talepleri için

mücadeleye katman›n, faflizmin sal-

d›r›lar›na karfl› seferber etmenin en

önemli araçlar›ndan biridir. Ve bu

anlamda da ss››nn››ffllaarr mmüüccaaddeelleessiinniinn

bbiirr ookkuulluu, kitleleri devrime yönelt-

menin kanallar›d›r. 

Yine orada, demokratik kitle ör-

gütlerinin özellikle 12 Eylül’den

sonra misyonlar›n› yerine getirmek-

ten oldukça uzaklaflm›fl olduklar›n›

belirtmifl, bunun çeflitli nedenleri

aras›nda da özellikle ikisinin temel

oldu¤unu vurgulam›flt›k: Birincisi,

faflizmin bask›lar›, ikincisi, demok-

ratik kitle örgütlerine yönelik çar-

p›k, yanl›fl bak›fl aç›lar›... Ki, bu bö-

lümde ele alaca¤›m›z DKÖ’lerdeki

iiflfllleeyyiiflfl,, ee¤¤iittiimm gibi konular da esas

olarak bu çarp›k bak›fl aç›lar›n›n bir

sonucu olarak olumsuzlu¤a evril-

mifltir.  

KKeemmaall:: DKÖ’lerin bu rollerini

ve önemlerini tekrar vurgulam›fl ola-

rak konumuza devam edelim. 

MMaazzlluumm:: ‹sterseniz önce

DKÖ’lerin örgütsel iflleyifl yan›n›,

daha sonra da e¤itim meselesini ele

alal›m. DKÖ’lerin iç iflleyifli,  sade-

ce bir ““öörrggüütt iiççii ddeemmookkrraassii”” mese-

lesi de¤ildir. Bu iflleyifl, tamamen

nas›l bir mücadele anlay›fl›na, nas›l

bir sosyalizm anlay›fl›na sahip olun-

du¤uyla ve demokratik kitle ör-

gütlerine nas›l bak›ld›¤›yla ilgi-

lidir. Bugünkü durumu k›saca

özetlemek gerekirse; iflçi ve me-

mur sendikalar›n›n, meslek ör-

gütlerinin büyük ço¤unlu¤unda,

emekçileri karar süreçlerine ka-

tan bir iflleyifl söz konusu de¤il-

dir. Üstelik bu tablo bol bol “de-

mokrasiden”, “taban›n söz ve

karar hakk›ndan” söz edile edi-

le yarat›lm›flt›r. ‹lerici, demokrat

kitle örgütleri, bu nokta-

da ne “örgüt içi demok-

rasi” teorileriyle kendi

içlerinde tutarl› olabil-

mifl, ne de gericili¤in

karfl›s›nda bir alternatif

yaratabilmifllerdir. Hal-

deki durumda,  Türk-‹fl’e

ba¤l› bir sendikan›n her-

hangi bir flubesindeki

üyeleri aras›ndaki iflle-

yiflle D‹SK’e ba¤l› bir flubenin iflle-

yifli aras›nda çok bariz farklar olma-

yabiliyor. Düzen partilerine yak›n

isimlerin yönetti¤i bir odadaki iflle-

yiflle, kendisini ilerici, sosyalist ola-

rak tan›mlayanlar›n yönetti¤i bir

odadaki iflleyifl aras›nda da olmas›

gereken fark görülmeyebiliyor. 

Y›llard›r yönetiminde ilericile-

rin, demokratlar›n yer ald›¤› de-

mokratik kitle örgütlerinde tepeden

yönetimleri ele geçirme manevrala-

r›, naylon üye kaydetmeler veya

“karfl›” taraf› engellemek için üyeli-

¤e engel koymalar, delege avc›l›kla-

r› gibi, özü itibariyle bbuurrjjuuvvaazziiyyee

yyaakk››flfl››rr yöntemlere baflvurulabil-

mektedir. Bu durum da DKÖ’lerin

misyonlar›ndan, asli niteliklerinden

uzaklaflmas›n›n göstergelerinden bi-

ridir. 

DKÖ’lerin en çok yapt›klar› fley-

lerin bafl›nda, do¤al olarak düzen

partilerinin, düzenin di¤er kkuurruumm--

llaarr››nn››nn eelleeflflttiirriissii gelir. Düzenin ve

kurumlar›n›n anti-demokratikli¤ini,

kitleleri afla¤›lamas›n›, onlara söz

ve karar hakk› tan›mamas›n› –hakl›

olarak– elefltiren DKÖ’ler, elefltir-

dikleri noktada, kitlelere farkl› bir

anlay›fl›n mümkün olabilece¤ini

kendi iflleyifllerinde göstermek du-

rumundad›rlar. Kitleler bu pratik
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içinde, bbuurrjjuuvvaa yyöönntteemmlleerree baflvu-

rulmadan da bir kitle örgütü faaliye-

ti yürütülebilece¤ini, iinnssaann iilliiflflkkiillee--

rriinnddee,, aahhllaakkttaa,, kküüllttüürreell ddee¤¤eerrlleerr--

ddee,, ddeemmookkrraassii aannllaayy››flfl››nnddaa,, bbööllüü--

flflüümmddee,, kkoolleekkttiivviizzmmddee,, k›sacas›,

kapitalizmin her fleyinin karfl›s›nda

farkl› bir pratik olabilece¤ini göre-

bilmelidirler.  

KKeemmaall:: Kitlelerin kendi ald›k-

lar› kararlar› daha büyük bir kararl›-

l›kla sahiplendikleri, kitleleri üret-

me, düflünme, tart›flma, karar alma

ve uygulama süreçlerine katan bir

iflleyifl içinde kitlelerin üretkenli¤i-

nin, yarat›c›l›¤›n›n mücadelenin bir

unsuru haline gelece¤i bilinen genel

do¤rulard›r. Fakat bu genel do¤ru-

lar, bile bile çi¤nenmektedir. Müca-

delenin genel do¤rular›, kurallar›

reddedildikçe, yads›nd›kça da, el-

bette bunun olumsuz sonuçlar› ol-

makta, kitlelerin mücadeleye kat›l›-

m›nda  gerileme, sendika oda gibi

DKÖ’lerde yeralma, yani örgütlen-

me oran›nda azalma görülmektedir. 

Demokratik kitle örgütleri, hem

mücadelelerinin muhtevas› aç›s›n-

dan, hem iflleyiflleri aç›s›ndan “ddee--

mmookkrraattiikk” ve “kkiittlleesseell” olmak du-

rumundad›r. Demokratik bir iflleyifl

hakim k›l›nabildi¤inde, gerçekten

taban›n, üyelerin önerilerinin, dü-

flüncelerinin ortaya ç›kmas›na elve-

riflli bir örgütsel yap› kurulabildi-

¤inde, demokratik mücadele ve ör-

gütlenme, halk›n tüm de¤er ve zen-

ginliklerini, tarihsel süzgeçten ge-

çen deney ve birikimlerini mücade-

leye kazanman›n yollar›n› da açar.

Yani k›sacas› halk›n gücünü aç›¤a

ç›kar›r.  

Bugün mücadelenin gerili¤i, kit-

leselli¤in düflüklü¤ü üzerine çok

söz ediliyor; buna karfl› çok çeflitli

mücadele taktikleri, çeflitli teorik

yaklafl›mlar öneriliyor, kafa yorulu-

yor. Bu konuda kafa yoranlar›n için-

de elbette DKÖ’lerin yöneticileri

konumunda olanlar da var. Fakat en

az bu teoriler kadar önemli olan

DKÖ’lerin iflleyifli olsa gerek. Kufl-

kusuz, mücadelenin tüm sorunlar›

DKÖ’lerin yap›s›ndaki de¤iflimle

çözülmeyecektir. Fakat, tüm üyele-

rini, giderek örgütlendi¤i alandaki

üyesi olsun veya olmas›n tüm

emekçileri tart›flma ve karar alma

süreçlerine katan bir iflleyifl hakim

k›l›nabilse, bu da kitleselli¤i  sa¤la-

makta çok önemli bir ad›m olacak-

t›r. 

ÖÖzzlleemm:: Yani bu durumda, b›-

rak›n o kadar büyük teoriler yapma-

y› da sendikalar›n›zdaki, odalar›n›z-

daki örgütsel iflleyifli demokratik-

lefltirin, tüm emekçilerin kat›l›m›n›,

söz ve karar hakk›n› sa¤laya-

cak, iradesini ortaya ç›karacak bi-

çimde düzenleyin, onlar› mücadele-

ye ve örgütlenmeye çekecek yön-

temler gelifltirin diyorsunuz öyle

mi?

KKeemmaall:: Tam öyle de¤il; elbette

mücadelenin teorisine, politikas›na

kafa yorsun herkes; fakat söyledi¤i-

nin ikinci bölümü do¤ru; önce ken-

di kurumlar›n›n içini düzeltmeliler. 

Kitleler devrimcileri, birincisi

eylem içinde, ikincisi örgütlülük

içinde tan›rlar. Eylemde ve örgütlü-

lük içinde gördükleri, düzene karfl›

ç›kan, alternatif olma iddias› tafl›-

yanlar hakk›ndaki düflüncelerini de

belirler. Hatta devrime, sosyalizme

dair ilk izlenimlerini de bunlar ara-

c›l›¤›yla edinirler. 

Birçok insan›n mücadeleye ka-

t›lmas›n›n, en basitinden bir iflçinin

sendikal› olmas›n›n veya bir mahal-

lede derne¤e gidip gelmeye baflla-

mas›n›n en önemli etkenleri aras›n-

da, yaflad›klar› sorunlar kadar, o kit-

le örgütlerinde gördükleri iliflkiler,

dayan›flma gibi nedenler vard›r. 

Düzenin ç›karc›, yoz iliflkilerin-

den, yaflam tarz›ndan farkl›, giyim

kuflamdan konuflma tarz›na kadar

düzenin empoze ettiklerinin d›fl›nda

kalabilen, halk kültürünün yaflat›l-

maya çal›fl›ld›¤› kitle örgütleri, kufl-

ku yok ki, kitleler için hem daha

e¤itici olacak, hem de bir çekim

merkezi olabilmek aç›s›ndan haklar

için mücadelenin d›fl›nda ek özellik-

lere kavuflacakt›r. Bir demokratik

kitle örgütü, iflte bu nedenle kendini

salt “ekonomik” talep ve sorunlarla

s›n›rlamaz. Zaten kendini böyle s›-

n›rlayan bir örgütlenme, kendini tü-

ketir. 

Evet, DKÖ’lerle ilgili en önemli

sorunlardan biri, buralar› halk için

çekim merkezi yapabilmektir. fiura-

s› aç›kt›r ki, kitlelerin iradesini esas

almayan bir DKÖ, kitleselleflemez.

Biraz önceki deyimle söylersek,

“demokratik kurumlar›n içini dü-

zeltme”nin bir yan› demokratik iflle-

yifl ise, di¤er bir yan› da e¤itimdir.

Oradan devam edelim.  

MMaazzlluumm:: Demokratik bir kitle

örgütünde, e¤itim, o örgütün faali-

yetinin ayr›lmaz bir parças›d›r. Da-

ha do¤rusu öyle olmal›d›r. Fakat

mevcut prati¤e bakt›¤›m›zda ço¤un-

da kendi üyelerini ee¤¤iitteenn,, bbiilliinnçç--

lleennddiirreenn bir e¤itim söz konusu ol-

mad›¤›n› görürüz. 

Bunun neden böyle oldu¤unun

birçok nedeni var kuflkusuz. Bu ne-

denlere tekrar döneriz. Ama biz bu-

rada flimdi e¤itimin neden olmad›-

¤›ndan çok, neden olmas› gerekti¤i

üzerinde dural›m isterseniz. 

Halk›n hemen her kesiminin dü-

zenin ideolojik, kültürel kuflatmala-

r›ndan etkilendi¤i aç›kt›r. Ne iflçiler

memurlar, ne gençlik, ne gecekon-

dulular, ne de mühendisler, doktor-

lar, avukatlar gibi serbest meslek

sahipleri bu etkilenmenin d›fl›nda

de¤illerdir. Etkilenme düzeyleri

farkl› olsa da etki her kesimde so-

mut bir olgudur. O halde her DKÖ,

–bir sendika, bir gençlik örgütü, bir

mahalle veya köy derne¤i veya bir

Say›: 136 31TEOR‹

E¤itim faali-
yeti DKÖ’nün
taban›yla ara-
s›ndaki en

güçlü ba¤lardan biridir.
Bu ba¤ günümüzde ol-
dukça zay›ft›r. 
Ciddi bir e¤itim faaliyeti,
ciddi bir ideolojik müca-
dele yürütmeyen DKÖ’ler,
kaç›n›lmaz olarak kendi
tabanlar›n› “düzene kap-
t›racaklard›r.” 

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹



oda, hangisi olursa olsun– üyelerini

bunlar karfl›s›nda e¤itmekle yüküm-

lüdür. 

E¤itim faaliyeti asl›nda

DKÖ’nün ttaabbaann››yyllaa aarraass››nnddaakkii eenn

ggüüççllüü bbaa¤¤llaarrddaann biridir. Bu ba¤

günümüzde oldukça zay›ft›r. Bugün

DKÖ’ler, kendi üyelerini dahi hare-

kete geçiremez durumdaysa kuflku

yok ki, nedenlerden biri de budur. 

Ciddi bir e¤itim faaliyeti, ciddi

bir ideolojik mücadele yürütmeyen

DKÖ’ler, kaç›n›lmaz olarak kendi

tabanlar›n› ““ddüüzzeennee kkaapptt››rraaccaakk--

llaarrdd››rr””. Hep söylenir; s›n›flar mü-

cadelesi boflluk kabul etmez. E¤er

bir kitle örgütü, kendi taban›n› e¤it-

miyorsa, onu düzenin ideolojisine,

kültürüne karfl› koruyacak bir savafl

yürütmüyorsa, düzen, o taban› er ya

da geç, kkeennddiinnee çekecektir. 

KKeemmaall:: Demokratik kitle ör-

gütlerinin yöneticileri de içinde ol-

mak üzere, solun çeflitli kesimleri-

nin s›k s›k “kitlenin gerili¤inden,

korkular›ndan, bencilli¤inden, apo-

litikleflmesinden” flikayet etti¤i gö-

rülür. Fakat bu durumun ortaya ç›k-

mas›n›n en önemli nedenlerinin ba-

fl›nda, kitle örgütlerinde e¤itim di-

ye, ideolojik mücadele diye bir fle-

yin olmamas›n›n geldi¤ini pek az›

görmektedir. 

Faflizme, kapitalizme alternatif

olarak savundu¤umuz düflüncelerin

kitlelere tafl›nmas›nda, DKÖ’ler de

önemli araçlardan biridir. Fakat

kendi içinde demokratik bir iflleyifli

olmayan, kendi içinde bir e¤itim fa-

aliyeti olmayan bir kitle örgütünde

bunun yap›lamayaca¤› bellidir. 

Kitlelerin yarat›c›l›¤›n› aç›¤a ç›-

karacak olanlardan biri de yine

DKÖ’lerdir. Ama bunun aç›¤a ç›ka-

r›labilmesi de gelip yine oradaki ifl-

leyiflin nas›l flekillendi¤ine dayan›r.

Taban›yla sürekli, ciddi, e¤itici ve

içten bir ba¤› olmayan, onlar›n ira-

desini ve yarat›c›l›¤›n› ortaya ç›ka-

racak mekanizmalara sahip olma-

yan bir DKÖ’de bu da baflar›lamaz. 

Peki bu noktada bir DKÖ’deki

e¤itim nneelleerrii iiççeerrmmeelliiddiirr?? sorusuy-

la devam edelim. Buyur Özlem.

ÖÖzzlleemm:: Elbette e¤itimle kas-

tetti¤imiz 3-5 ayda bir yap›lan ve

bir sendikac›n›n veya bir uzman›n,

akademisyenin somutluktan, dina-

mizmden uzak seminerleri de¤ildir.

“SSeennddiikkaa iiççii ee¤¤iittiimm” ad›na ço¤u

kez adet yerini bulsun türünden ya-

p›lan bu tür e¤itimler, birçok iflçi ve

memur sendikas›nda tamamen bü-

rokratik mekanizman›n bir parças›

durumundad›r ve bunlara kat›l›m›

sa¤lamak bile sorun olmakta, iflçi-

ler, memurlar bunlara kat›lmak için

bir istek de duymamaktad›r. 

Suç iflçilerin, memurlar›n m›?

Hay›r. ‹flçiye, memura, mühendise

ihtiyac›n› duydu¤unu vermeyen, o

çal›flmalar› ilgi çekici ve verimli ha-

le getiremeyen, e¤itimi mücadeley-

le birlefltiremeyen yöntemler ve yö-

netimlerdedir.  

Evet, e¤itimden kas›t, çok yönlü

bir e¤itimdir; iflçilerin günlük ya-

flamlar›nda karfl›laflt›klar› sorunlar›,

ideolojik olarak maruz kald›klar›

sald›r›lar›, kültürü, spordan aile ya-

flam›na kadar düzenin dejenere etti-

¤i konular›, sendikal mücadeleden

siyasi mücadeleye kadar mücadele-

nin mant›¤›n› ve tarihselli¤ini, kapi-

talizm ve sosyalizmi, düzenin teflhi-

rini ve onun yan›s›ra alternatif bir

sistemin temellerini... yani insanla-

r›n hayat›n içinde karfl› karfl›ya ol-

duklar› her konuyu içermelidir.

Elbette tüm DKÖ’ler için tek bir

e¤itim program› reçetesi ç›kar›la-

maz; bulunulan alandaki emekçile-

rin niteli¤ine, düzeyine, sorunlar›na

ve ihtiyaçlar›na göre bu çal›flmala-

r›n hem konular›, hem biçimleri de-

¤iflebilir. Her DKÖ’deki e¤itim fa-

aliyeti, kkeennddii ssoommuuttlluu¤¤uunnaa denk

düfltü¤ü ölçüde baflar›l› ve etkili

olacakt›r. 

MMaazzlluumm:: fiimdi yukar›da son-

raya b›rakt›¤›m›z soruya geçebili-

riz: Önce soruyu netlefltirelim: E¤i-

tim faaliyetinin zorunlulu¤u ve e¤i-

timin olmamas›n›n yolaçt›¤› olum-

suzluklar bu kadar aç›k oldu¤u hal-

de niye e¤itmiyorlar? ‹lk akla gelen

nedenlerden biri fludur: Sorun, pra-

tik bir eksiklik, bir ihmalkarl›k so-

runu de¤il, tamamen politik bir so-

rundur. EE¤¤iittmmeemmeenniinn aalltt››nnddaa, mü-

cadele konusunda umutsuzlaflmak,

halka güvenini kaybetmek, müca-

delede reformist, uzlaflmac› politi-

kalar› esas almak, DKÖ’lerin mis-

yonundan uzaklaflmak, düzen için-

de statükolara sahip olup bunlar›

korumay› her fleyin önünde tutmak

gibi nedenler vard›r.

En genel anlamda devrim, sos-

yalizm gibi hedefler bir yana, sendi-

kal mücadele anlam›nda, ekono-

mik-demokratik mücadele anlam›n-

da bile iddias› kalmayanlar, kkeennddii

üüyyeelleerriinnii ddee e¤itmezler. Sendika,

oda yönetimlerini ddüüzzeenniiççii ssiiyyaasseett--

ttee yyüükksseellmmee aarraacc›› olarak görenler

de, üyelerini e¤itmeyeceklerdir.

Çünkü e¤itimin olmas› demek, kit-

lenin bilinçlenmesine paralel olarak

en baflta kendi statülerinin de sorgu-

lanmas›n› beraberinde getirebile-

cektir. Veya militan bir mücadele

çizgisinin geliflmesi, tüm statülerle

birlikte yöneticilerin de statüsünü

sarsacakt›r. 

Kimisi CHP’nin gerici çizgisi-

nin, kimisi uzlaflmac› icazetçi refor-

mizmin etkisi alt›na giren birçok

DKÖ, o hale gelmifltir ki, üyelerini

bilinçlendirmek bir yana, onlar›n

““aappoolliittiikklleeflflttiirriillmmeessiinnee”” hizmet

eder noktalara savrulmufllard›r.

Türk-‹fl’in ““ppaarrttiilleerr üüssttüü”” anlay›-

fl›ndan söz etmiyoruz sadece. 

Bu statükocu, icazetçi tutum

kendini bazen Kürt sorununa uzak

durmakta, bazen Büyük Direnifl sü-

recinde oldu¤u gibi F Tiplerini gün-
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demine almamakta, bazen infazlar›,

kay›plar› DKÖ’lerin gündemi ola-

rak kabul etmemekte gösterir kendi-

ni. Bu politika, kaç›n›lmaz olarak o

DKÖ’lerin taban›n› aappoolliittiikklleeflflttiirr--

mmeekktteeddiirr. ‹flte tam bu noktada

DKÖ’lerde e¤itimin olmamas› salt

bir e¤itim faaliyeti meselesinin çok

ötesinde boyutlar kazanmaktad›r. O

DKÖ’lerin düzene hizmet eden ör-

gütlülükler mi, halka hizmet eden

örgütlülükler mi oldu¤u tart›flmal›

hale gelmektedir. Klasik bir do¤ru-

dur ve defalarca kan›tlanm›flt›r;

eekkoonnoommiizzmmee gömülen bir kitle ör-

gütü, bir süre sonra eekkoonnoommiikk mmüü--

ccaaddeelleeyyii ddee vveerreemmeezz hale gelir.

Baflta sendikalar olmak üzere ülke-

mizdeki kitle örgütlerinin önemli

bölümü de nitekim bu durumdad›r.  

Demokratik örgütlenme, kitlele-

rin ekonomik demokratik haklar›n›

savunmak ve buna paralel olarak

kitleleri bbiilliinnççlleennddiirrmmeekk,, ssiiyyaassaall--

llaaflfltt››rrmmaakkllaa yükümlüdür. Bu iki

yan birbirinden ayr› düflünülemez.

Birincisini savunup ikinci yana kar-

fl› ç›kmak nas›l ki bir ekonomizm

ise, ikincisini bafla al›p, kitlelerin

ekonomik, demokratik haklar› için

mücadeleyi tali görmek de,

DKÖ’lere yanl›fl bir yaklafl›m›n ifa-

desidir. 

Fakat flunu da belirtmek gerekir

ki, bugün demokratik kitle örgütle-

rinin birço¤u, ““eekkoonnoommiisstt”” bir pra-

ti¤in bile hakk›n› vermekten uzak-

t›rlar. Üyelerinin haklar›n› savunma

çizgisinde bile bir ›srar, kararl›l›k

yoktur. Tam tersine bugün genelde-

ki hava, kaderine raz›, daha farkl›

bir fley yap›lamayaca¤› düflüncesi-

ne, yani çaresizli¤ine teslim olmufl

bir pratiktir. 

Bugün DKÖ’lerin birço¤u belli

bir mücadele perspektifini kaybet-

mifltir. Bir kitle örgütü, bir halk ör-

gütü olman›n ay›rdedicili¤i kalma-

m›fl, “ayd›nca” yaklafl›mlar, düzen

için ve salt yasalc› yaklafl›mlar öne

ç›km›flt›r. Bu yaklafl›m mücadele

yerine diyalog, direnifl yerine “sa¤-

duyu”, söke söke alma anlay›fl› yeri-

ne iktidarlardan, AB’den beklentile-

ri esas alan bir yaklafl›md›r. 

KKeemmaall:: Ele ald›¤›m›z DKÖ’ler

meselesinin tam anlafl›lmas› için bu

noktada birkaç ek daha yapal›m.

Bugün DKÖ’lerde e¤er bir sorun

varsa, ki var, bu kendini en baflta

DKÖ’lerin yönetiminde ve DKÖ’

leri yyöönneetteenn ppoolliittiikkaallaarrddaa somutla-

maktad›r. Genel bir do¤rudur; her

politika, kkeennddii kkaaddrroollaarr››nn›› ve ken-

di ççaall››flflmmaa ttaarrzz››nn›› yarat›r. 

Demokratik kitle örgütlenmele-

rindeki yönetici kadrolar, ço¤unluk-

la kitleden soyutlanm›fl, “baflkan-

l›k” kültürü içinde kitleye ve onla-

r›n duygular›na, düflüncelerine ya-

banc›laflm›fl, birçok yerde de adeta

bir kast haline gelmifllerdir. “Bafl-

kanl›k kültürü” gelifltikçe, bu kül-

tür, flu veya bu düzeyde ekonomik

olarak da kendi s›n›f›ndan daha üst

bir basama¤a ç›k›flla birlefltikçe, bü-

rokratikleflme pekiflmifltir. Odalar-

da, sendikalarda bunun olumsuz

yans›malar› y›llard›r yaflan›yor. 

Kendi taban›ndan kopuk, onlar›n

nabz›n› elinde tutamayan yönetici

elitlerle, bir DKÖ, nas›l misyonunu

üstlenebilir ki?.. 

Kuflkusuz ki, çeflitli sendikala-

r›n, odalar›n yönetiminde bulunan

ilerici, demokrat, hatta sosyalist ol-

du¤u iddias›ndaki insanlar, bu elefl-

tirileri kabul etmeyecekler, en az›n-

dan kendilerinin bunlar›n d›fl›nda

oldu¤unu düflüneceklerdir. Diyelim

ki bu nedenler geçerli de¤il; öyley-

se e¤itimin olmamas›n›n nedeni ne-

dir? Kitle çal›flmas›ndan uzaklaflma-

n›n nedeni nedir? Birçok sendika-

n›n, odan›n, derne¤in kendi üyele-

riyle, potansiyel taban›yla organik

iliflkisi alabildi¤ine daralm›fl ve bu

taban içinde flfloovveenniisstt,, ddiinnccii ddüüzzeenn

ggüüççlleerrii cirit atmaktad›r. 

E¤itimden, kitle çal›flmas›ndan

uzaklafl›ld›¤› noktada, demokratik

kitle örgütleri de göstermelik, sade-

ce s›n›rl› kesimleri bir araya getir-

meye yarayan derneklere dönüfl-

mektedir. Sonuç: Kitlelere gitmiyor,

lüks otellerin salonlar›na gidiyor..

Niye oteller? Mesela KESK, bili-

yorsunuz yak›n zamanda kurulufl

y›ldönümü için Dedeman’da kutla-

ma yapt›. Evet, niye? Meflruiyet için

mi? KESK’in böyle bir meflruiyete

ihtiyac› da yok... Ama çal›flma tarz›,

siyaset anlay›fl›, onlar› kitlelere de-

¤il, lüks otel salonlar›na götürüyor.

MMaazzlluumm:: Toparlarken, de-

mokratik mücadelenin ifllevine,

DKÖ’lerin rolüne iliflkin birkaç

noktay› daha belirtmifl olal›m:

Demokratik mücadele temel ola-

rak kitleleri kendi taleplerinden ha-

reketle örgütler. Halk›, haklar› için

mücadelenin içinde e¤itir ve dönüfl-

türür. Kitleler, en demokratik, en

mütevaz› talepleri için mücadeleye

kat›ld›klar›nda karfl›lar›nda bask›la-

r›, yasaklar›, polis terörünü görür-

ler; mücadele biraz daha keskinlefl-

miflse bunu iflkenceler, tutuklamalar

izler. HHüükküümmeett,, mmeeddyyaa,, ppoolliiss,, ppaatt--

rroonn,, aasskkeerr,, yyaarrgg›› ve ddeevvrriimmcciilleerr;;

hepsinin bbuu kkaavvggaann››nn nneerreessiinnddee

yyeerr aalldd››¤¤››nn›› bizzat kendi pratikle-

rinde görür emekçiler. Bu pratik

içinde düzeni tan›rlar, dost düflman

ayr›m›na var›rlar. Önceki bölümde

de vurgulad›¤›m›z gibi, s›n›f ger-

çekleri ile, devlet ve iktidar gerçe¤i

ile yüz yüze gelirler. Ezen-ezilen,

sömüren-sömürülen, hakl›-haks›z,

bu mücadele süreci içerisinde kav-

ran›r ve bir bilinç oluflmas›na hiz-

met eder.”

fiunu da ekleyelim; demokratik

kitle örgütleri, düzen içinde haklar

ve özgürlükler mücadelesini örgüt-

lemek durumundad›rlar; ama ayn›

zamanda kitlelerde sorunlar›n›n dü-

zen içinde çözülebilece¤i yan›lsa-

mas› da yaratmamal›d›rlar. Demok-
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Bugün
DKÖ’lerde
e¤er bir so-
run varsa, ki

var, bu, kendini en baflta
DKÖ’lerin yönetiminde
ve DKÖ’leri yöneten poli-
tikalarda somutla-
maktad›r. Genel bir do¤-
rudur; her politika, ken-
di kadrolar›n› ve kendi
çal›flma tarz›n› yarat›r. 

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹



ratik alandaki mücadele de, devrim-

ci bir anlay›flla yürütülmelidir. Yani

“demokratik mücadele”, kendini sa-

dece düzenin s›n›rlar›na hapseden

bir anlay›flla sürdürülemez. 

Önceki bölümde vurgulam›flt›k:

DKÖ’lerin örgütlenmesi, iflleyifli

aç›s›ndan bbiiççiimmlleerr mmuuttllaakkllaaflfltt››rr››llaa--

mmaazz;; eessaass oollaann mücadeleyi geliflti-

ren, kitlesellefltiren, kitleleri politik-

lefltiren bir rol oynayabilmeleridir. 

Demokratik mücadelenin ve de-

mokratik kitle örgütlerinin rolü ve

biçimlenifli, mevcut iktidarlar›n ni-

teli¤ine, kitlelerin ekonomik-sos-

yal-kültürel- genel durumuna, bi-

linç düzeyine, demokrasicilik oyu-

nunun daral›p genifllemesine ba¤l›

olarak biçimlenir. Bunlar gözönün-

de bulunarak biçimlendirilecek de-

mokratik mücadele ve örgütlenme,

lay›k›yla sürdürüldü¤ünde, halk ha-

reketinin en güçlü kanal› olur. 

Demokratik kitle örgütleri, kitle-

lerin somut çeliflkileri temelinde

programlar gelifltirmek durumunda-

d›rlar. Kitlelerin önüne genel teorik

programlarla ç›k›ld›¤›nda veya dar,

grupçu programlar dayat›ld›¤›nda,

orada mücadelenin kitleselleflmesi-

nin önüne bafltan bir s›n›r çekilmifl

olaca¤› aç›kt›r. 

KKeemmaall:: Son olarak flunu belir-

telim ki, tüm halk s›n›f ve tabakalar›,

ekonomik, siyasi, kültürel sald›r›lar-

la karfl› karfl›yad›r. Bu bask›lara kar-

fl› direnifl örgütlemek, sürece müda-

hale etmek, kitleleri ayd›nlatmak,

sald›r›y› durdurmak, yeni hak ve öz-

gürlükler için mücadeleyi gündeme

getirmek, demokratik alandaki mü-

cadelenin kapsam›ndad›r ve bu an-

lamda da DKÖ’lere önemli görevler

düflmektedir.

Sevgili okurlar›m›z, uzun bir ara

vermifl, daha do¤rusu vermek zo-

runda kalm›fl olsak da sohbetimizi

yar›m b›rakmad›k ve dergimizin bu

say›s›nda tamamlam›fl olduk. Hepi-

nizi sevgiyle selaml›yoruz. Sonraki

Hayat›n ‹çindeki Teori’de buluflmak

üzere. 
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ÇÇHHDD üüyyeessii aavvuukkaattllaarr,, Birtan

Alt›nbafl’› katleden iflkencecilerin

cezalar›n› yatmak üzere hapishaneye

teslim olmalar› s›ras›nda, u¤urlama

“merasimine”  kat›lan eski Ankara

Cumhuriyet Savc›s› NNuuhh MMeettee YYüükk--

sseell hakk›nda suç duyurusunda bu-

lundular. 

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i üye-

si avukatlar Oya Ayd›n, R›za Kara-

man ve Elvan Oklun taraf›ndan Ada-

let Bakanl›¤›'na verilen flikayet dilek-

çesinde “16 y›l süren davada, hüküm-

lü polislerin, bir üniversite ö¤rencisi-

ne iflkence yapt›klar› kesin biçimde

ortaya ç›km›flt›r” denilerek, iflkence-

den hüküm giymifl polislerin bir sav-

c› taraf›ndan hapishaneye “törensel

biçimde” u¤urlanmas›n›n dikkat çe-

kici oldu¤u ifade edildi.

Dikkat çekiciydi elbette.

Avukatlar “dikkat çekici”

bir baflka noktay› daha ortaya koyu-

yorlard› dilekçelerinde. Savc› Nuh

Mete Yüksel, Alt›nbafl’›n iflkencede

katledilmesi olay›nda, “görevsiz ol-

du¤u halde bir soruflturma bafllat-

m›fl, Adli T›p Kurumu raporunun ve

san›k isimlerinin görevli Ankara

Cumhuriyet Savc›l›¤›na verilmemesi

konusunda özel çaba göstermiflti!”

Dilekçede, Savc› Yüksel’in tutu-

munun “yarg› mensuplar› aç›s›ndan

son derece kötü bir örnek oluflturdu-

¤u” belirtilerek, hakk›nda gerekli in-

celemenin bafllat›larak cezai uygula-

maya gidilmesi talep edildi. 

‹flkencecileri

törenle 

u¤urlayan

bir hukukçu!

Hat›rlanaca¤› gibi, bir süre Zon-

guldak Gençlik Derne¤i üyeleri Ga-

zel Güzel ve Günay Özarslan’a U¤ur

Bülbül'ün mezar›n› yapt›rmalar› ge-

rekçesiyle “örgüt üyeli¤inden” dava

aç›lm›flt›. Davan›n duruflmas› 15

Ocak’da yap›ld›. 

Savc›, iddias›nda ›srarl›yd›. Me-

zar yapt›rma girifliminin örgüt üyeli-

¤inin kan›t› oldu¤unu ileri sürerek,

iki ö¤rencinin örgüt üyeli¤inden ce-

zaland›r›lmalar›n› istedi. 

Avukat Selçuk Koza¤açl› 'Günay

Özarslan ve Gazel Güzel hakk›nda

“örgüt ba¤lant›lar›”na dair hiçbir ka-

n›t bulunmad›¤›n› belirtti¤i savun-

mas›nda, “bu gibi olaylara daha ön-

ce de rastland›¤›n› ve bunlar›n tahli-

yeyle sonuç-

l a n d › ¤ › n › ”

v u r g u l a y › p

beraat talep etti. 

Hakim, duruflma  sonunda Gazel

Güzel'in tahliyesine Günay Özars-

lan'›n tutuklulu¤unun devam›na ka-

rar verirken, “durumdan vazife ç›ka-

rarak” Gazel Güzel'in babas›na ''Bu

yan›ndaki (Günay Özarslan) k›z›n›

zehirliyor, al k›z›n› götür'' diye tavsi-

yede bulunmay› da ihmal etmedi.

Böyle bir tavsiye TCK’n›n hangi

maddesinde yaz›yor bilinmez ama,

“ba¤›ms›z yarg›” öyle uygun gör-

müfltü. 

Samsun Temel Haklar ve Zongul-

dak Gençlik Derne¤i üyeleri taraf›n-

dan da izlenen duruflma sonucunda

dava, 12 fiubat 2008’e ertelendi.

Hrant Dink’i katledenler, onu ve

muhalif tüm sesleri susturmak isti-

yorlard›. Susturma politikas›, sürü-

yor. ‹flte iki dava daha.

**** Hrant Dink’in katlediliflinin y›l-

dönümünde, fiiflli Cumhuriyet Savc›-

l›¤›, Agos Gazetesi Sahibi Serkis Se-

ropyan ve Sorumlu Yaz›iflleri müdü-

rü Aris Nalc› hakk›nda 44..55 yy››ll hhaappiiss

istemiyle dava açt›. Dava, Agos Ga-

zetesi yöneticileri AArraatt DDiinnkk ile

SSeerrkkiiss SSeerrooppyyaann’›n 301. maddeden

cezaland›r›lmas›yla ilgili yay›nlanan

bir yaz›da, ““aaddiill yyaarrgg››llaammaayy›› eettkkiillee--

mmee”” gerekçesiyle aç›ld›.

**** ‹kinci dava ise, gazeteci-yazar

Temel Demirer hakk›nda, Dink’in

katledilmesinin ertesi günü, Ankara

Yüksel Caddesi’nde yap›lan protesto

eylemindeki konuflmas› nedeniyle,

yine malum 301. maddeden aç›ld›. 

‹flkenceci hamisine suç duyurusu

Hakimden hukuksuz tavsiye:

Susturma Davalar›



Ölüm orucuna ara veriliflin 1.

y›l›nda  Adalet Bakanl›¤›’n›n ya-

y›nlad›¤› genelgenin arkas›nda

olmas›  ve sohbet hakk›n›n veril-

mesi için TAYAD’l› Aileler,

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i, ‹s-

tanbul Barosu, D‹SK Baflkan›

Süleyman Çelebi, Tecrite Karfl›

Sanatç›lar, TMMOB ‹‹KK ve Av.

Behiç Aflc›’n›n kat›l›m› ile  ‹stan-

bul Tabipler Odas›’nda bir bas›n

aç›klamas›  gerçeklefltirildi.

“Hapishanelerde 10 Saatlik

Sohbet Hakk› Uygulans›n” pan-

kart›n›n as›ld›¤› aç›klamada ilk

olarak TAYAD’l› Ahmet Kulak-

s›z konufltu. Kulaks›z; Adalet

Bakanl›¤›’na verdi¤i sözün arka-

s›nda durma ça¤r›s› yaparken

“Bundan sonraki sürecinde ta-

kipçisi olaca¤›z dedik. Bu sözü

vererek oradan ayr›ld›k ve o

günde o genelgenin uygulanaca-

¤› konusunda taahhütte bulunan-

lar bunu uygulam›yorlar” diyen

D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi

sorunu aflman›n hükümetin bi-

rinci görevi oldu¤unu söyledi.

Çelebi konuflmas›na talepleri

sürdürmekte ve takipçisi olmak-

ta kararl› olduklar›n› belirterek

son verdi. 

TMMOB ‹‹KK’dan Dinçer

Mete “Bu ülkenin mühendisleri,

mimarlar›, flehir planc›lar› flimdi

oldu¤u gibi demokrasinin insan

haklar›n›n geliflmesi yan› s›ra  bu

tür taleplerin gerçekleflmesi için

hem sesini yükseltecek hem de

bu sürecin kendisinin bir parças›

olacak ve izleyicisi olacakt›r” di-

yerek taleplerin takipçisi olacak-

lar›n› belirtti. Aç›klamaya ÇHD

ad›na kat›lan Nazan Yaman “Biz

o tecrit sürecindeki duruflumuzu

ayn› flekilde kurumsal anlamda

bireysel anlamda yanyana duru-

flumuzu bozmazsak bu genelgeyi

de uygulat›r›z yeni genelgeler de

ç›kar›r›z” sözleriyle kararl›l›¤›n

önemini vurgularken, Tecrite

Karfl› Sanatç›lar’dan Mehmet

Esato¤lu ise “bu iflin peflini b›-

rakmayaca¤›z” diyerek genelge-

nin uygulanmas› için mücadele

edeceklerini söyledi. “Burada bir

uygulama sorunu vard›r somut

olarak 45/1 uygulanm›yor” flek-

linde konuflan ‹stanbul Baro-

su’ndan Av. Lütfü Topraç da

genelgenin uygulanmas› için

gerekli kurumsal deste¤i vere-

ce¤iz dedi. 

Bas›n toplant›s›nda son ola-

rak 293 gün ölüm orucu direni-

fliyle tecrittekilerin sesi olan Av.

Behiç Aflc› konuflma yapt›. Afl-

ç›’n›n “Bizler bakanl›k yetkilile-

rinin rahatça kand›rabilecekleri

saf insanlar de¤iliz. Bize ne söz

verildi¤ini gayet iyi biliyoruz.

Biz bugüne kadar hep sözlerimi-

ze sad›k olduk ama verdi¤i söz-

leri daha cümlesi bitmeden çi¤-

neyen hep Adelet Bakanl›¤› ol-

mufltur. Hapishaneler tarihi bu

verilen sözlerin çi¤nenmesinin

tarihidir. Ama 122 insan›n haya-

t› ile elde edilen bu hakk› gasbet-

tirmeyece¤iz. Bakanl›¤›n verdi¤i

her sözün takipçisiyiz.

Sohbet hakk› F Tiplerinde-

ki tüm tutuklu ve hüküm-

lüler için derhal ve koflul-

suz uygulanmal›d›r” sözle-

ri aç›klamaya kat›lanlar ta-

raf›ndan alk›fllarla karfl›-

land›. 70 kiflinin izledi¤i

aç›klama tecritin kald›r›l-

mas› talebiyle sona erdi. 
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Tecrite Karfl› Yay›nlanan 
Genelge 1. Y›l›nda

“KAZANDI⁄IMIZ HAKLARIMIZI “KAZANDI⁄IMIZ HAKLARIMIZI 
GASBETT‹RMEYECE⁄‹Z”GASBETT‹RMEYECE⁄‹Z”

Tekirda¤ FF TTipi RRaporu

‹HD ‹stanbul fiubesi’nin oluflturdu¤u Tekir-

da¤ F Tipi Cezaevi Araflt›rma ve ‹nceleme

Heyeti hapishanelerle ilgili haz›rlad›¤› rapo-

ru aç›klad›. 22 Ocak günü ‹HD ‹stanbul fiu-

besi’nde aç›klama yapan heyet, hapishane

savc›s› ve müdürüyle yapt›klar› görüflmele-

rin sonuçlar›n› kamuoyuna duyurarak hapis-

hanelerde hak gasplar›n›n sürdü¤üne dikkat

çekti. 

‹HD ‹stanbul fiube Baflkan› Gülseren Yoleri

taraf›ndan yap›lan aç›klamada Devletin 10

saatlik sohbet genelgesini uygulamamak

için elinden geleni yapt›¤› hat›rlat›larak bu

genelgenin ç›kmas›nda katk›s› olan ve ge-

nelgenin hayata geçirilmesinin takipçisi ola-

ca¤›n› söyleyen kurumlar›n ve kiflilerin üzer-

lerine düfleni yapmas› gerekti¤i vurguland›. 

A¤›r TTecrit KKoflullar›

‹HD Ankara fiube Hapishane Komisyonu 22

Ocak’ta yapt›¤› bas›n toplant›s›yla tecritin

a¤›r koflullarda devam etti¤ini ve 45/1 No’lu

Genelge’nin uygulanmad›¤›n› dile getirdi.

Dernek binas›nda saat 11.30’da yap›lan

aç›klamay› okuyan Elif Zavar son dönemde

hapishanelerden gelen haberlerin ve ‹HD’ye

yap›lan baflvurular›n kayg› verici oldu¤unu

dile getirerek “Biliyoruz ki hangi genelge

yay›nlan›rsa yay›nlans›n uygulama hapisha-

ne idarelerinin keyfiyetine b›rak›lmaktad›r”

dedi. 

Hapishanelerdeki keyfi uygulamalar› özetle-

yen Zavar, hapishanelerin ba¤›ms›z izleme

kurullar›n›n denetimine aç›lmas› gerekti¤ini

söyleyerek, keyfi disiplin cezalar›na son ver-

ilmesi ve genelgenin uygulanmas› gerekti-

¤ini söyledi. 

GGöörrüüflfl SSoonnrraass›› GGöözzaalltt››
Buca K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nde tutsak-

lar› ziyarete giden tutsak yak›nlar› 17 Ocak

Perflembe günü, bir komployla karfl› karfl›ya

kald›. 

Tutsak yak›nlar›ndan Ege Temel Haklar çal›-

flan› Fatma Alan görüflçüsü oldu¤u Ercan

Y›ld›z’a iletilmek üzere “Emperyalizm ve

Devrim” isimli kitab› ilgili cezaevi görevlile-

rine teslim ederken, cezaevine yasak yay›n

sokmaya çal›flmakla suçland› ve jandarma ta-

raf›ndan gözalt›na al›nd›. 

Fatma Alan ertesi gün ç›kar›ld›¤› savc›l›k

taraf›ndan serbest b›rak›ld›. 
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AKP hükümeti özellefltir-

melerle ülkemizi emperyaliz-

me peflkefl çekmeye devam

ediyor. fiimdi de Samsun’da-

ki Ball›ca Tekel Sigara Fabri-

kas› da özellefltirilmek isteni-

yor. 

Tek G›da-‹fl Samsun fiube-

si 20 Ocak Pazar günü Sam-

sun Ball›ca Tekel Sigara Fab-

rikas›’n›n sat›lmak istenmesi-

ni düzenledi¤i bir mitingle

protesto etti. 

Ray Apartma-

n› önünde “Tekel

Vatand›r Vatan

Sat›lmaz, ‹flçiyiz

Hakl›y›z Kaza-

naca¤›z” sloganlar›yla topla-

nan yüzlerce emekçiye

KESK, D‹SK, EMEKL‹-

SEN, TARIM-‹fi, HABER-‹fi

gibi sendikalar da destek ver-

di. 1 May›s güzergâh›nda ya-

p›lan yürüyüflte “Tekeli Em-

peryalist fiirketlere Terk Et-

meyece¤iz” pankart› tafl›yan

emekçiler, özellefltirmelerin

emperyalist para babalar›n›n

ç›karlar› için yap›ld›¤›n›, ço-

cuklar›n›n gelece¤i için ülke-

mizin peflkefl çekilmesine

karfl› ç›kt›klar›n› dile getirdi-

ler. 

Yap›lan konuflmalarda

AKP’nin özellefltirme politi-

kas› protesto edildi. Binlerce

kiflinin kat›ld›¤› miting cofl-

kulu ve tekeli satt›rmama ka-

rarl›l›¤›yla sona erdi. 

D‹SK’e ba¤l› Genel-‹fl Sendikas›

14. Ola¤an Genel Kurulu’nu Ankara

DS‹ Konferans Salonu’nda 18-19 ve

20 Ocak günlerinde gerçeklefltirdi.

18 Ocak’ta Genel Sekreter Kani

Beko’nun konuflmas›yla bafllayan

genel kurul divan›n›n seçilmesiyle

devam etti. D‹SK Baflkan› Süley-

man Çelebi’nin baflkanl›k etti¤i ge-

nel kurulda TAYAD açt›¤› standla

tutsaklar›n el emekleriyle haz›rla-

d›klar› ürünleri sergiledi. 

Genel kurula baflkanl›k eden Sü-

leyman Çelebi hapishanelerde ölüm

oruçlar›nda birçok insan›n hayat›n›

kaybetti¤ini söyleyerek, Behiç Afl-

ç›’n›n ölüm orucu eylemine de¤in-

di. Yay›nlanan 45/1 Nolu Genel-

ge’nin uygulanmas› konusunda, söz

verdikleri gibi takipçisi olacaklar›n›

s ö y l e d i .

TAYAD’›n

açt›¤› stant-

ta tutsakla-

r›n el

emekleriy-

le yapt›klar› ürünlere bakmalar›,

TAYAD’›n stand›na gitmeleri nok-

tas›nda ça¤r›da bulundu. 

260 delegenin kat›ld›¤› kurulda

delegeler devrimci sendikac›l›k,

aleviler üzerindeki oyunlar ve Kürt

sorunu gibi konularda konuflmalar

gerçeklefltirdiler. 253 geçerli oyun

236’s›n› alan Erol Ekici yeniden ge-

nel baflkan seçilirken Cafer Konca

121 oy ald›. 

Böylelikle sendikan›n Genel

Baflkanl›¤›na Erol Ekici, Yönetim

Kuruluna ise; ‹smail Özhamarat,

Osman Kaplan, Remzi Çal›flkan,

Kani Beko, Fahrettin Keçimer, Hü-

seyin Yaman seçildi. Seçim sonu-

cunda 143 kifli D‹SK delegesi ola-

rak belirlendi. 

Delegelere teflekkür konuflmas›

yapan Erol Ekici,

bunun demokratik

bir yar›fl oldu¤unu,

iki gündür yap›lan

konuflmalardan ve

elefltirilerden yarar-

lanarak, yollar›na devam edecekle-

rini dile getirdi.

Ekici ayr›ca s›k›nt›lar›n kayna¤›-

n›n yaln›zca iktidar olmad›¤›n›, em-

peryalist bask›lara karfl› da ete ke-

mi¤e bürünmeleri gerekti¤ine vurgu

yapt›. Özellikle ABD emperyaliz-

minin ne kadar can al›c› boyutlara

vard›¤›n›n üstünde duran Ekici, em-

peryalizmin kendi ç›karlar› için

halklar›n üzerine bomba ya¤d›rd›¤›-

n›, ba¤›ms›zl›k mücadelesi veren

halklar›n üzerine bomba ya¤d›ran-

lara karfl› herkesin birlik beraberlik

içinde hareket etmeleri gerekti¤ini

dile getirdi.

En büyük terörist ABD’dir diyen

Ekici “sesimizi pekifltirmezsek bu

katliamlar devam edecektir” diye

konufltu.

GENEL-‹fi GENEL BAfiKANLI⁄INA 
EROL EK‹C‹ SEÇ‹LD‹

ÇGD: Haklar›m›za 
Dokunmay›n

Ça¤dafl Gazeteciler Derne¤i (ÇGD) üyeleri,

bas›n emekçilerinin y›pranma hakk›n›n gasbe-

dilmesine karfl› eylemliliklerini sürdürüyor.

ÇGD üyeleri Baflbakan Recep Tayyip Erdo-

¤an'a bir mektup göndererek, gazetecilerin ka-

zan›lm›fl haklar›na dokunulmamas›n› istedi. 

K›z›lay Güvenpark'ta 22 Ocak günü toplanan

ÇGD üyeleri, "Görevimiz Risk Alt›nda, Kaza-

n›lm›fl Haklar›m›za Dokunma" dövizleri

tafl›yarak taleplerini hayk›rd›. ÇGD Genel Bafl-

kan› Ahmet Abakay gazetecilerin s›k›nt›l› ve

sanc›l› bir süreç yaflad›¤›n› belirten bir konuflma

yaparak sosyal güvenlik yasa tasar›s›yla gazete-

cilerin kazan›lm›fl hakk› olan "y›pranma pay›-

n›n" ortadan kald›r›lmak istendi¤ini belirtti. 

“‹ktidar› bu tutumdan vazgeçmeye, hak

etti¤i, kazan›lm›fl hakk› olan y›pranma hakk›na

dokunmamaya davet ediyoruz” sözleriyle sona

eren aç›klaman›n ard›ndan,  bir kifli, Erdo¤an'a

iletilmek üzere, "Say›n Baflbakan, gazetecilerin

kazan›lm›fl haklar›na dokunmay›n›z" yaz›l› tek

sat›rl›k mektubu, ilgililere vermek üzere Baflba-

kanl›k Merkez Bina'ya götürdü. 

Samsun’da Peflkefl’e 
Karfl› Miting

EE rrooll EEkkiiccii



Dünya Bankas› Türkiye Direktö-

rü Ulrich Zachau dedi ki; ““TTüürrkkii--

yyee’’ddee öö¤¤rreettmmeenn mmaaaaflflllaarr›› OOEECCDD

oorrttaallaammaass››nn››nn üüzzeerriinnddee””.. Zacha-

u’nun yüksek buldu¤u ö¤retmen

maafllar› ayl›k 600 Euro civar›nda

iken, örne¤in Almanya, ‹talya,

Fransa gibi ülkelerde 3500 euro, ‹s-

kandinav ülkelerinde, ‹ngiltere’de

5000 euronun üzerine ç›kmaktad›r.

Daha önce de IMF sosyal hakla-

r›n, emekli maafllar›n›n ve asgari

ücretin fazla oldu¤una kanaat getir-

miflti. Devlet Bakan› Mehmet fiim-

flek de “Türkiye’de asgari ücret ile

emekli maafl› dünya ortalamas›n›n

üstünde seyrediyor” aç›klamas›

yapm›fl, iflçiler ayl›k 435 YTL asga-

ri ücrete mahkum edilmifllerdi.

Oysa Hz. Muhammed’in ise ““bbiirr

hhaarrff öö¤¤rreetteenniinn kk››rrkk yy››ll kköölleessii oolluu--

rruumm”” dedi¤i söylenir. Do¤al olarak,

‹slamc› AKP’nin peygamberin sö-

zünü dinlemesi gerekir de¤il mi?

Fakat böyle konularda AAKKPP’’nniinn

ppeeyyggaammbbeerrii IIMMFF’’ddiirr, Dünya Ban-

kas›’d›r. Onlar›n sözünü dinler.

Asgari ücret fazla, emekli maafl-

lar› fazla, ö¤retmen maafllar› fazla,

sosyal haklar›n devlete yükü fazla,

tar›ma verilen destek fazla, e¤itime

ayr›lan pay fazla... 

Buna karfl›n örne¤in, tekellerin

karlar›n› üç kat›na ç›karm›fl olmas›

yetersizdir, emperyalistlerin ülke-

mizden soyup götürdükleri yetersiz-

dir, Ülker’in ve di¤er ‹slamc› hol-

dinglerin yükselifli ve en büyük te-

keller aras›na girmesi yetersizdir,

Unak›tan’›n o¤lunun fabrikalar›,

Tayyip’in, Binali Y›ld›r›m’›n o¤ul-

lar›n›n gemileri, yedi kuflak sonrala-

r›n› bile bol bol doyuracak kadar

soymufl olmalar› yetersizdir.

Halka, üç kurufl paray› bile fazla

görürken, kendileri için her türlü

zenginlik yetersizdir, daha fazlas›n›

isterler. Örne¤in, Abdullah Gül,

Cumhurbaflkan› seçilir seçilmez ilk

ifl köflkün ödene¤i art›r›ld›. Tayyip

Erdo¤an utanmadan gelirinin yeter-

sizli¤inden yak›n›yordu. Tekeller

halen kazançlar›n›n yetersizli¤inden

flikayet edip, kazançlar›n› art›racak

yasal düzenlemelerin yap›lmas›n›

istiyorlar. IMF ve Dünya Bankas›

emperyalist tekeller lehine yeni ye-

ni düzenlemeler istiyorlar.

Sonuç olarak, bu tablo, emper-

yalist tekellerin ve iflbirlikçilerinin,

halk›n s›rt›na yap›flm›fl asalaklar

olarak nas›l bir soygun sistemi kur-

duklar›n› göstermektedir. 

Utanmalar› yoktur. ‹nsan olarak

en küçük bir de¤er tafl›yanlar bile,

halk›n içinde bulundu¤u bu durum-

dan utan›r. Fakat bunlar, kölece ça-

l›flmaya mahkum ettikleri halde aç

yaflatt›klar› insanlara halen ““ssiizziinn

aalldd››¤¤››nn››zz üüccrreett ffaazzllaa”” demekten bir

utanç duymamaktad›rlar.

Adaletleri yoktur. Küçücük bir

az›nl›¤›n, milyonlar›n açl›¤› üzerin-

den, belki yüzlerce y›l sonraki to-

runlar›n›n bile tüketemeyece¤i ka-

dar büyük kazançlar sa¤lamas›n›

normal görebilen bir adalet anlay›-

fl›n›n sahipleridirler.

Ahlaki de¤erleri yoktur. Bu soy-

gun düzenini meflru göstermek için

her türlü yalan› söyleyebilecek bir

ahlaka sahiptirler. Ö¤retmen maafl-

lar›n›n, asgari ücretin OECD ülke-

lerinin ortalamas›ndan yüksek oldu-

¤unu iddia etmeleri bu yalanlar›n-

dan sadece birisidir.

Gözlerinde insan›n herhangi bir

de¤eri yoktur. Bu nedenle, emekçi-

lerin mümkün olan›n en az› ücretle,

en uzun süre çal›flmalar›n› isterler.

Hak ve özgürlüklere düflmand›r-

lar. Halk›n yaflam› üzerine istedikle-

ri gibi karar al›rken, halka kendi ya-

flam› hakk›nda söz söyleme hakk›

tan›mazlar. Halk› bask›yla, bu sö-

mürü düzenlerine boyun e¤meye

zorlarlar.

Güçsüzdürler. Halk›n örgütsüz-

lü¤ü üzerinden bu soygun düzenle-

rini yürütmektedirler. Kurduklar› en

büyük soygun düzenleri bile örgütlü

bir halk karfl›s›nda çaresizdir.

Say›: 136 37EMEK

Emir Yüksek Yerden:

‘Öğretmen Maaşlarını İndirin’

400 Yörsan iflçisine destek
Bal›kesir Susurluk’ta sendikaya üye olduklar›

için iflten at›lan ve  7 Aral›k’tan bu yana direniflte

olan 400 Yörsan iflçisiyle dayan›flma amac›yla

“Yörsan ‹flçileriyle Dayan›flma Platformu”  Taksim

Tramvay Dura¤›n’da bir aç›klama yapt›. 19 Ocak

günü “Yörsan Yersen Sendika Hakk›m›z Engelle-

nemez” pankart› açan grup ad›na aç›klama yapan

Bilge Çetinkaya Yörsan ürünlerini boykot ça¤r›s›

yapt›.

"Yörsan ‹flçisi Yaln›z De¤ildir, Örgütlenme

Hakk›m›z Engellenemez" sloganlar›n›n at›ld›¤›

eylemde iflçilerin talepleri yerine getirilinceye ka-

dar Yörsan ürünlerinin tüketilmemesi ça¤r›s› ya-

p›ld›.

ARÇEL‹K’te ‹flçi K›y›m›na Son
D‹SK'e ba¤l› Nakliyat-‹fl Sendikas› bas›n aç›klamas› ya-

parak, Koç Holding'in sendikayla yap›lan toplu ifl sözlefl-

mesine uymayarak Arçelik'te çal›flan 160 iflçiyi iflten atma-

s›n› protesto etti. 2 Ocak’tan beri direniflte olan iflçiler

Arçelik’te iflçi k›y›m›na son verilmesini istiyor. 

18 Ocak günü saat 15.30’da fabrika önünde aç›klama

yapan Nakliyat-‹fl Sendikas› Genel Baflkan› Ali R›za Kü-

çükosmano¤lu, Koç Holding'i Arçelik'te çal›flan 355 iflçi

ad›na imzalanan toplu ifl sözleflmesini tan›maya ve üyelerin

anayasal haklar›na sayg› duymaya ça¤›rd›. Eylemde “Dire-

ne Direne Kazanaca¤›z, Bençelik, Arçelik Reklam›n› B›rak,

Att›¤›n ‹flçiye Bak” sloganlar› at›ld›. 

250 kiflinin kat›ld›¤› eyleme iflçiler aileleri ve çocuk-

lar›yla kat›ld›. 
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YÖK Başkanı “Küçük
Amerika” İstiyor

18 Ocak günü saat 14.00’de YÖK önünde toplanan E¤itim-

Sen üyeleri YÖK Baflkan› Yusuf Ziya Özcan’›n ünivesitelerin

paral› hale getirilmesine iliflkin aç›klamalar›n› protesto etti. 

YÖK Baflkanl›¤› önünde toplanan E¤itim-Sen 5 No’lu fiube

üyeleri ad›na Alaaddin Dinçer’in yapt›¤› aç›klamada Yusuf

Ziya Özcan’›n aç›klamalar›n›n “Dünya Bankas› patentli”

oldu¤u belirtildi. Alaaddin Dinçer konuflmas›n›n devam›nda

YÖK Baflkan›’n›n Küçük Amerika olma hayali kurdu¤unu söy-

leyerek "Üniversiteleri paral› yapal›m, ihtiyac› olan herkese

burs verelim. Ö¤renciler paray› sonra geri ödesin diyen Özcan,

Dünya Bankas› taraf›n-

dan Türkiye'ye önerilen

ve uluslararas› f›nans ku-

rulufllar›n›n ve içerideki

ba¤lafl›klar›n›n görüflleri-

ni yans›tan aç›klamala-

r›yla, karfl› karfl›ya oldu-

¤umuz plan› bir kere da-

ha aç›¤a vurmufltur" dedi.

Eylemde "E¤itim Hakk›-

m›z Sat›lamaz" sloganla-

r› at›ld›. 

Polisin keyfi
uygulamaları
Erzincan polisi gençli¤in örgütlenmesini

sald›r›larla engellemeye çal›fl›yor. 

Erzincan polisi 16 Ocak günü saat 16.30 ci-

var›nda Erzincan Gençlik Derne¤i’nden ç›kan

ö¤rencilere kimlik göstermedikleri bahanesiyle

sald›rd›. Dernek ç›k›fl›nda Gençlik Derneklileri

bekleyen polis kimlik istemifl, Gençlik Dernek-

liler de kim olduklar›n›, neden kimlik istedikle-

rini sormufltur.  Bu tart›flmadan sonda kendile-

rine sald›ran polisin sald›r›s›n›, sloganlarla pro-

testo eden Düzgün Karal, Güler Arslan, Mahir

Arslan, Tahir Sevinç, Coflgun Suçsuz ve Gür-

kan Karada¤  kelepçelenerek gözalt›na al›nm›fl

ve fiehit Enis Bediz Karakolu’na götürülmüfl-

tür. 17 Ocak günü ö¤len saatlerinde ç›kar›ld›k-

lar› savc›l›ktan serbest b›rak›lan Gençlik Der-

nekliler’den Düzgün Karal ve Güler Arslan’a

slogan att›klar› gerekçesiyle 62’fler YTL para

cezas› kesilmifltir. 

ÖKM’LER‹N 
KAPATILMASI 
PROTESTO
ED‹LD‹

‹Ü Beyaz›t Kampüsü önünde eylem yapan ö¤renciler ‹Ü

Rektörü Mesut Parlak’›n halkbilim kulübü, müzik, sinema,

tiyatro gibi birçok kulübün y›llard›r faaliyet yürüttü¤ü

Ö¤renci Kültür Merkezi (ÖKM)’ni 10 Ocak’ta kapatmas›n›

protesto etti. 

18 Ocak günü ‹letiflim Fakültesi önünde biraraya gelen

400 ö¤renci hiçbir gerekçe gösterilmeden kapat›lan ÖKM’ye

sahip ç›karak “Ö¤renci Kültür Merkezini A-ÇA-CA-⁄IZ”

pankart›yla Beyaz›t Meydan›’na yürüdüler. Yürüyüfl boyunca

“Polis ‹dare ‹flbirli¤ine Son, ÖKM’yi Geri ‹stiyoruz, F Tipi

Üniversite ‹stemiyoruz” sloganlar› atan ö¤renciler "Meso'nun

Önlenemez Yükselifli" adl› bir tiyatro oyunuyla polis-idare

iflbirli¤ini elefltirdiler. Oyunun ard›ndan okunan aç›klamada

"ÖKM kuruldu¤u günden bugüne ö¤rencilerin kültür ve sanat

çal›flmalar›n›n merkezi olmufltur. Toplumda yaflanan her

geliflmeye oyunlar›yla, sergileriyle, filmleriyle, panelleri vb

etkinlikleriyle bilimden, ayd›nl›ktan yana taraf olmufltur.

ÖKM, üniversite ö¤rencisinin toplumla ba¤ kurmas›nda

önemli bir araçt›r" denildi. ““ÖÖzzssöö¤¤üütt''ee ÖÖzzggüürrllüükk””
KESK Genel Merkezi 18 Ocak günü yaz›-

l› bir aç›klama yaparak, Ankara'da 8 Ocak'ta
Kevser M›rzak’›n cenazesine kat›ld›¤›
gerekçesiyle gözalt›na al›nan ve daha sonra
'Örgüt üyesi' oldu¤u iddias›yla tutuklanan
SES MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt'ün serbest
b›rak›lmas›n› istedi. 

Aç›klamada flöyle denildi; "Meryem
Özsö¤üt, gözalt›na al›nmas›ndan sonra
ç›kart›ld›¤› mahkemede hiçbir delil ve bel-
geye dayanmaks›z›n tutuklanm›fl ve cezae-
vine gönderilmifltir. Gözalt› sürecinden
tutuklanma karar›na kadar tümüyle hukuk
d›fl› ve anti-demokratik olarak iflleyen bu
süreç, ülkemizdeki demokrasinin düzeyini
ve sendikal örgütlülü¤e karfl› taham-
mülsüzlü¤ü göstermesi bak›m›nda ibret
vericidir. Üyelerimize yönelik her türden
anti-demokratik ve bask›c› tavr› k›n›yoruz"
denildi. 

Tüm Bel-Sen Yönetim Kurulu da 22 Ocak
tarihinde yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla Meryem
Özsö¤üt’ün serbest b›rak›lmas› talebini
yineledi. “Meryem Özsö¤üt'e atfedilen
suçun bas›n aç›klamas›na kat›lmak oldu¤u
belirtilmektedir. Böylesi bir gerekçenin
hukuki olmad›¤› aç›kt›r” denilen aç›klama
“Meryem Özsö¤üt derhal serbest
b›rak›lmal›d›r” sözleriyle sona erdi. 
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Ülkemizin liselerinde yaflanan
sorunlar› saymak istesek herhalde
s›rf bunun için bir kitap yazmam›z
gerekir. Paral› e¤itim, ticarethane-
ye döndürülmüfl liseler, ö¤retmen
kadrosunun niteli¤i... Bir de tüm
bunlar›n üstüne e¤itimin niteli¤ini
de eklememiz de gerekiyor elbet-
te. Tüm bu sorunlar ise bu düzen
içinde azalaca¤› yerde büyümekte
ve bunlara yenileri eklenmekte-
dir.

‹ktidar sahipleri, bu sorunlara
iliflkin çözüm bulmak yerine baha-
ne bulmay› tercih ederler. Mesela
her y›l okul kay›tlar› s›ras›nda
"ö¤renciden ve velisinden para
al›nmayacak, zorla ba¤›fl toplayan›
görevden al›r›m" aç›klamalar› ya-
p›l›rken, bir taraftan da ö¤renci
velilerinin kay›t paralar›n› öde-
mek için okulda tuvalet temizle-
diklerine tan›k oluruz. K›sacas› bu
düzen ö¤renci gençli¤in hiçbir so-
rununa cevap veremez, bizim hiç-
bir ekonomik talebimizi çözemez.
Ayn› flekilde bu düzenin e¤itim
anlay›fl›nda ö¤rencilerin hiçbir de-
mokratik hakk› da yoktur.

Düzenin e¤itimden anlad›¤› ö¤-
renciyi yolunacak kaz gibi görüp
soymak, bunun d›fl›nda da bask›,
dayak, tehdittir.

Tüm bu s›ralad›klar›m›z asl›nda
hiçbirimize yabanc› olmayan fley-
ler, hepimiz ya flimdi okudu¤umuz
lisede ya da mezun oldu¤umuz li-
sede bu ve buna benzer uygula-
malarla karfl›laflt›k. Bizi tek bir ka-
l›ba sokmak istedikleri düflünme-
yen, üretmeyen ya da en çok ken-
dileri gibi düflünen bireyler yap-
makt›r amaçlar›. Üniversitelerde
YÖK'ün, liselerde ise Milli E¤itim
Bakanl›¤›'n›n yapmak istedi¤i de
budur. Tek tip bireyler yaratmak,
herkesi ayn› kal›ba sokmak için

u¤rafl›rlar. Bu kal›ba girmek iste-
meyenlerin ise karfl›s›na dayakla,
bask›yla, gerici disiplin yönetme-
likleriyle ç›karlar. Sistem, ilk oku-

luyla, lisesiyle,
üniversitesiyle
okullar› e¤itim
ve çocuklar›,
gençleri bilime,
ahlaka, vatanse-
verli¤e göre ye-

tifltirme yeri olarak de¤il de “dü-
zene uygun kafalar” imal etme
yeri olarak görür.

Böyle bir “imalata” karfl› ç›kan-
lar› ise, bekleyen bir çok bask› bi-
çimi vard›r. 

Tüm bunlar› neden anlat›yo-
ruz?

Geçen hafta fiiflli Endüstri Mes-
lek Lisesi’nde yaflanan bir olay dü-
zenin e¤itim anlay›fl›n› bir kez da-
ha ortaya koydu. Din Kültürü Der-
si s›ras›nda arkadafl›n›n saati sor-
mas› üzerine ona cep telefonunun
saatine bak›p cevap veren lise ö¤-
rencisine, ö¤retmeni arkas›ndan
gelip bir tokat att›. Ö¤renci "ho-
cam vurmay›n, oruçluyum" diye
cevap verince karfl›l›¤›nda din kül-
türü ö¤retmeninin sald›r›s›yla kar-
fl›laflt›. Çünkü sözü edilen ö¤renci,
Alevi’ydi, sözünü etti¤i oruç Mu-
harrem Orucu’ydu ve anlafl›ld› ki o
Din Kültür dersi ö¤retmeni, farkl›
olana düflmand›. Dakikalarca ö¤-
rencisini döven Din Kültürü Ö¤ret-
meni öfkesini al›nca, ö¤rencisini
bir posa gibi kap› önüne b›rakm›fl-
t›r. Ö¤renci arkadafl›m›z daha son-
ra hastaneye kald›r›lm›flt›r. 

Bir ö¤retmen, kiflili¤i oturma
ça¤›ndaki bir ö¤rencisini neden bu
kadar ac›mas›zca döver? Asl›nda
bu sadece bir ö¤retmenin tavr›yla
aç›klanabilecek bir durum de¤il-
dir. Bu olay ve buna benzer yüz-
lerce olay bize ülkemizdeki e¤itim
sisteminin niteli¤ini daha iyi gös-
termektedir. Ülkemizdeki liseler-
de tek bir anlay›fl vard›r. O da ken-
dinden olmayan herkese düflman
olma anlay›fl›d›r. Ve bu herkesin
iyi bildi¤i gibi, temelinde faflizm
kültürüdür. Bu Din Kültürü ö¤ret-
meni de bu anlay›fl›n gere¤ini yap-
m›flt›r. Farkl› olana sald›rm›flt›r.
Farkl› olana sald›rmas›n›n tek ne-

deni vard›r oda 'tek tip' ö¤renciler
yaratmakt›r. Bu düzenin liselerin-
de ALEV‹ olmak suçtur. KÜRT ol-
mak suçtur. Tek dini anlay›fl Sün-
ni-‹slam'd›r. Tek millet tek ›rk var-
d›r: Türk. Bunun d›fl›nda bir kimli-
¤iniz varsa ve bu kimli¤inizi orta-
ya koyuyorsan›z, bask› ve dayak
sizi bekler. Hele bir de devrimci
olursan›z vay halinize. Bu sefer sa-
dece din hocas› de¤il, polis de size
sald›rmaya bafllar. Ayr›kotu misali
hemen sizi bitirmeye çal›fl›rlar. 

Liselerdeki bu dayak olay› ül-
kemizin emperyalizmin yeni-sö-
mürgesi olmas›yla ba¤lant›l›d›r.
Çünkü emperyalist tekeller kendi-
lerine boyun e¤ecek ne verilirse
onunla yetinecek genç iflçiler iste-
mektedir. ‹flte liselerdeki bask› ve
daya¤›n ana nedeni budur.

Bu ülkede 1940'larda, 'Köy Ens-
titülerinde', flöyle bir genelge
okunmufltur; "hiçbir ö¤retmen
hiçbir ö¤renciye kötü söz söy-
leyemez, küfredemez, dayak
atamaz. E¤er ö¤retmen bunu
ö¤renciye yaparsa ö¤renci de
ayn› flekilde karfl›l›k verir". 

Kuflkusuz dönemin e¤itim sis-
temi de neticede sömürücü bir sis-
teme tabidir. Fakat yine de bu ge-
nelge ilginçtir. En az›ndan Köy
Enstitülerinde haks›zl›k gördü-
¤ünde karfl›l›k verebilecek,
kendisiyle birlikte çevresini de de-
¤ifltirebilecek ö¤retmenler yetifl-
tirmek amaçlanm›flt›r. 

Bu gün ise tek ihtiyaç fabrika-
larda sessizce çal›flacak, hiçbir
hakk›n› istemeyecek 'kalifiye
eleman' yetifltirmektir. Bu sus-
kun, uysal ve uyumlu kalifiye
elemanlar›n yetifltirilece¤i yerler
ise as›l olarak liselerdir. Hay›r, biz
bu sisteme uyumlu elemanlar ol-
may› reddediyoruz. Bize reva
görülen bu kaderi de¤ifltirmeliyiz.
Ülkemizdeki e¤itim sistemini de-
¤ifltirmenin tek yolu ise, ORTAK
DÜfiMANIMIZ AMER‹KA'YI ve
onun iflbirlikçilerini ülkemizden
kovup, her türlü güzelli¤in boy ve-
rece¤i HALK ‹KT‹DARINI kurmak-
tan geçiyor.

Gençlik Federasyonu

DAYAK VE ‹TAAT



40 HABER 227 OOcak 22008

fi i fl l i

Endüstr i

M e s l e k

Lisesi ö¤rencisi Burak Tibar, Alevi

oldu¤u için ““DDiinn KKüüllttüürrüü vvee AAhh-

llaakk BBiillggiissii”” dersi ö¤retmeni Musta-

fa Kurt taraf›ndan, 15 Ocak’ta has-

tanelik edilene kadar dövüldü.

Tibar’› derste cep telefonunun sa-

atine bakt›¤› için dövmeye bafllayan

din dersi ö¤retmeni, ö¤rencinin,

''oorruuçç ttuuttuuyyoorruumm,, vvuurrmmaayy››nn'' deme-

si üzerine, daya¤›n fliddetini daha da

art›rd›. Öyle ya, bu ülkede Sünni ol-

mak serbest, hatta iktidarlar taraf›n-

dan teflvik edilen bir durumken, Ale-

vi olmak yasakt›r. Sünni orucunu tut-

mamak dayak nedenidir, Alevi oru-

cunu ise tutmak dayak nedenidir.

Ve tabii daha önemlisi, AKP ik-

tidar›n›n bu konudaki tavr› nedir?

AKP iktidar›, Alevilere yönelik bas-

k›lar›, sald›r›lar› teflvik eden, cesa-

retlendiren konumdad›r. AKP ikti-

dar› ve oligarflik devlet, Alevili¤i

asimile edilmesi, yasaklanmas› ge-

reken bir inanç olarak hedef göster-

mektedir. Ö¤rencilerini döverek

hastanelik eden Kurtlar da böylesi

havalarda yetiflmektedirler.

Burak Tibar dayak olay›n› flöyle

anlat›yor; ““AArrkkaaddaaflflllaarr››mm››nn ggöözzlleerrii-

nniinn öönnüünnddee tteekkmmee--ttookkaatt ddöövvddüü..

SS››rrtt››mmaa bbiirrkkaaçç ddaarrbbee aalldd››kkttaann ssoonn-

rraa yyeerree yy››¤¤››lldd››mm.. BBaayy››llmm››flfl››mm.. AArrkkaa-

ddaaflflllaarr››mm bbeennii hhaassttaanneeyyee kkaalldd››rr-

mm››flfl”” dedi.

Böylesine Alevi’lere düflmanl›k

duygular› içindeki din dersi ö¤ret-

menlerini yetifltiren sistem, Alevili-

¤i ““mmuumm ssöönnddüü””lerle, ““hhoorroozz bb››-

rraakktt››””larla, ahlaks›zca iftiralarla

anlatan sistemdir. Ve yak›n zaman

içinde bile, Alevi ö¤rencilere yöne-

lik okullarda yap›lan bask›lar›n tek

örne¤i de de¤ildir.

Mustafa Kurt bu sistem içinde

tekil bir örnek de¤ildir. Bu nedenle

de fiiflli’deki dayak olay› bir ö¤ren-

cinin dövülmesi olay›ndan daha

fazla önemlidir. Mustafa Kurt bu ik-

tidar döneminde Alevilere yönelik

bask›lar›n, daya¤›n prim yapaca¤›n›

bilen ö¤retmenlerden biridir. Mus-

tafa Kurt, baflkalar›na dini inançlar›

nedeniyle daya¤› meflru gören ve

bunun iktidar taraf›ndan da onay-

land›¤›n› bilenlerden biridir.

Ülkemizde Mustafa Kurtlar çok-

tur. AKP iktidar›n›n, ülkede dincili-

¤i gelifltirirken, Alevi ve di¤er

inançlar›, dini inanc› olmayanlar›

bask› alt›na almaya yönelik politi-

kas› ile sözkonusu dayak olay› bir-

birini bütünlemektedir.

Alevi Oldu¤u ‹çin Ö¤retmen Daya¤›

15 Ocak tarihinde fiiflli Endüstri

Meslek Lisesi’nde Türkiye’deki

e¤itimin bask›ç›, dayakç›, ezbere

dayal› niteli¤inin bir sonucu olarak

yaflanan dayak olay› Liseli Gençlik

taraf›ndan protesto edildi. 

20 Ocak günü yaz›l› bir aç›kla-

ma yapan Liseli Gençlik olay›n so-

rumlular›n›n bir iki göstermelik

soruflturmayla aklanaca¤› ve unut-

turulaca¤›n› kaydederek bunun so-

rumlusunun faflist-gerici e¤itim sis-

temi oldu¤unu, çö-

zümünün ise halk

için bilim, halk için

e¤itim için müca-

dele etmekten geç-

ti¤i vurguland›.

Görevi ö¤rencilerini e¤itmek olan

ö¤retmenlerin nas›l bu flekilde ö¤-

rencilerini döver hale geldi¤i sorgu-

lan›rken daya¤›n çok s›k  karfl›lafl›-

lan bir durum oldu¤u bu flekilde tek

tip insanlar yarat›lmaya çal›fl›ld›¤›

belirtildi.

Liseli Gençlik 24 Ocak günü de

fiiflli Endüstri Meslek Lisesi önünde

“Liselerde Bask› ve Daya¤a Son”

pankart› açarak Tibar’›n dövülmesi-

ni  protesto etti. “Ö¤renci Dövmek

Suçtur, Dayakç› Ö¤retmen Yarg›-

lans›n” dövizleri tafl›yan ö¤renciler

ad›na aç›klamay› okuyan Ünal Çi-

men “bugün AKP’nin verdi¤i e¤i-

tim dayak ve bask›yla verilmekte-

dir. Çünkü AKP kendisine itaat

eden bireyleri yaratma çabas›nda-

d›r. Ondand›r ki bir taraftan alevi-

lerden bahsederken, onlarla yemek-

ler, toplant›lar düzenlemeye çal›fl›r-

ken bir taraftan da AKP’ nin  e¤itim

sistemi s›rf alevi mezhebinden ol-

du¤u için muharrem orucu tuttu¤u

için fiiflli Etfal Hastanesi’nde yatan

Burak Tibarlar yarat›yor” dedi. 

Eyleme kat›lmak isteyen ö¤ren-

cileri polis ve ö¤retmenleri korkuta-

rak kat›lmalar›n›n engellendi¤inin

gözlendi¤i aç›klama “Ö¤renciyiz

Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Liselerde

Daya¤a Son” sloganlar›n›n at›lma-

s›yla ve Tibar’› döven ö¤retmenin

yarg›lanmas› talebiyle sona erdi.

Bir baflka protesto eylemi de

Alevi Bektafli Federasyonu ‹stanbul

Bileflenleri, Pir Sultan Abdal Derne-

¤i Marmara Bölge fiubeleri, Hubyar

Sultan Alevi Kültür Derne¤i, Yal›n-

cak Sultan Derne¤i, Tafldelen Hac›-

baktafl Veli Derne¤i, Çamfl›h› Hüse-

yin Abdal Derne¤i ve Tunceliler

Derne¤i  taraf›ndan 18 Ocak günü

yap›ld›. fiiflli Endüstri Meslek Lise-

si önünde yap›lan aç›klamada der-

nekler ad›na aç›klamay› okuyan

Hubyar Sultan Alevi Kültür Derne-

¤i Baflkan› Ali Kenano¤lu, “AKP

Hükümeti göstermelik flovlar yapar-

ken, Alevilerin sorunlar› art›yor ve

buna e¤ilmiyorlar” dedi.

LL‹‹SSEELLEERRDDEE BBAASSKKIIYYAA 
VVEE DDAAYYAA⁄⁄AA SSOONN!!



Kerbela fiehitleri Elaz›¤ Temel

Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde

yap›lan etkinlikle an›ld›.

Dernek binas›nda yap›lan etkin-

li¤in iki anlam› vard›. 22 Ocak hem

12 ‹mamlar’›n son günü olmas›

hem de Büyük Direnifl’in   45/1 sa-

y›l› genelgenin yay›nlanmas›yla

zafer günü olmas› gibi önemlere

sahipti. Bu nedenle de yap›lan

etiknlikte hem Kerbela flehitleri

hem de Büyük Direnifl’in flehitleri

an›larak zülme karfl› direnifllere de-

¤inildi.  

Direnmenin öneminin öne ç›ka-

r›ld›¤› etkinlikte “dün Hz. Hüseyin-

ler zalime karfl› biat etmedilerse,

bugün de zalime karfl› biat edilmi-

yor. Onlar›n onurlu tarihleri bu gün

devrimcilerin elinde yeniden flekil-

lendiriliyor. Dünün Yezitler’i, Hü-

seyinler’i varsa bugünün de Yezit-

ler’i ve Hüseyinler’i var. Ölüm

orucunda flehit düflenler de t›pk›

Hüseyin ve yoldafllar› gibi inançla-

r› için flehit düflmüfllerdir” denildi. 

Kerbela’da flehit düflenlerin mi-

rasç›lar› devrimcilerdir” sözleriyle

devam eden etkinlikte ayr›ca son

süreçte AKP’nin Aleviler’e dönük

politikalar›n›n Alevileri Kerbe-

la’n›n as›l özünden uzaklaflt›r›p,

asimile etmek, oylar›n› almak için

oldu¤u dile getirildi.fiiirlerin oku-

nup, deyifl ve türkülerin söylendi¤i

etkinlikte flehitler selamland›. 
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‹slamc› Yeni

fiafak Gaze-

tesi, 18

Ocak’ta Ker-

bela anmas›

haberinde ““fifiiiiilleerr ‘‘KKeerrbbeellaa ffaacciiaass››-

nn››’’ aannaaccaakk”” bafll›¤› kulland›. Ker-

bela, Yeni fiafak’a göre bir ““ffaacciiaa””

idi. Sanki bir ““ddoo¤¤aall aaffeett””ten söze-

diyor. Ortada ne bir katletme olay›

var, ne ‹mam Hüseyin’lerin direni-

fli. Ayn› flekilde, gazetenin bu bafll›-

¤›n alt›ndaki haberinde de tek keli-

me bile Kerbela’n›n ne oldu¤undan

bahsedilmiyor. 

Aradan binüçyüz y›l geçmifl, Ye-

ni fiafak’›n beyni halen Kerbela’y›

çarp›tmakla, katliam› gizlemek,

katliamc›lar› aklamakla meflgul.

Fakat bunu aç›ktan yapamayacak

kadar da yapt›¤› çarp›tman›n far-

k›nda, bu nedenle tarihte herkesin

bildi¤i bir ddiirreenniiflfl için ““ffaacciiaa”” keli-

mesini kullanarak kendisini ayn›

zamanda komik duruma düflürüyor.

Kuflkusuz, Yeni fiafak’›n Kerbe-

la karfl›s›ndaki bu tavr›n›n tek aç›k-

lamas› Sünni mezhebinin bir savu-

nucusu olmas› de¤ildir. En az›ndan

onun kadar belirleyici di¤er yan,

egemen s›n›flar içinde yeral›yor

olufludur. Egemen s›n›flar tarihteki

direnifllerin günümüzdeki ezilenle-

re güç vermesini istemezler, bunun

için salt günümüzdeki de¤il, tarih-

teki tüm direnifllere düflmand›rlar

ve çarp›t›rlar.

Yeni fiafak’›n tavr›nda da bu

vard›r. Kerbela’n›n direnifl yan›n›

saklayacak, katliam› saklayacak,

geriye zaten Kerbela’dan bir fley

kalmam›fl olacak, onun üzerinden

‹slamc›lar kursunlar Muharrem

orucu sofralar›n›, bunun bir sak›n-

cas› yok. Hatta, tersine bu sofralar,

Yeni fiafak ve AKP’nin içeri¤i bo-

flalt›lm›fl Kerbela tan›m›n› kabul et-

tirebilirlerse Alevi halk› asimile et-

mede ifllevli bile olacakt›r.

Yeni fiafak ve onun düflüncesin-

deki dinci gericilik Kerbela’da kat-

ledenlerin düflüncelerinin devamc›-

s›d›rlar. Bugün de Kerbela’lar› sür-

düren veya destekleyen konumda-

d›rlar. Kerbela’y› sürdürmeye bu-

gün için güçleri yetse de, Kerbela-

lar› yok etmeye yetmemektedir.

Yeni-fiafak’›n Kerbela Çarp›tmas›

19 Ocak’ta ‹mam

Hüseyin’in Kerbe-

la’da katlediliflinin

y›ldönümünde dün-

yan›n bir çok yerinde

fiii’ler ve Aleviler ta-

raf›ndan anma tören-

leri düzenlendi.

Anma törenlerinin

en büyü¤ü, ‹mam Hüseyin’in katle-

dildi¤i Kerbela’da yap›ld›. Burada

yap›lan törene 4 milyona yak›n fii-

i kat›ld›. Anma törenine, Irak’›n ya-

n›nda, Pakistan, Afganistan, ‹ran,

Suudi Arabistan, Suriye, Azerbay-

can baflta olmak üzere dünyan›n

birçok yerinden de kat›l›m oldu.

Ortado¤u’da Kerbela’da yap›lan

anma törenlerinin yan›nda, Irak’›n

Kerkük ve Telafer kentleri ile, Lüb-

nan’da da anma törenleri düzenlen-

di. Kerkük ve Telafer kentlerindeki

törenlere yap›lan sald›r›larda,

fiii halktan 9 kifli öldü. Lübnan’da-

ki törenler ise Kerbela’dan sonraki

en büyük kitlenin kat›l›m› ile ger-

çeklefltirildi.

Dersim Temel Haklar Derne¤i

Kerbela direniflini anmak amac›yla

22 Ocak günü Sanat Soka¤›’nda

halka aflure da¤›tt›. 

Da¤›t›m, 1 saat boyunca gen-

ciyle, yafll›s›yla, her meslekten, her

kesimden insanlar›n kat›l›m›yla,

coflkulu bir havada geçti. Yaklafl›k

300 kiflinin kat›ld¤› aflure gününde

yap›lan konuflmada “‹mam Hüse-

yin dönemin zalimlerine biat etme-

yerek gelece¤e bir direnme gelene-

¤i b›rakm›flt›r. O gelenek pir sul-

tanlardan günümüze özü de¤iflme-

yen bir gelenektir.  Alevi halk› bil-

melidir ki sorunlar›n›n tek çözümü

devrimcilerle birlikte bu düzene

karfl› birleflmektir. Alevilerin yan›

Devrimcilerin yan›d›r” denildi. 

BUGÜNÜN YEZ‹TLER‹NE KARfiI 

HEP B‹RL‹KTE D‹RENEL‹M!

DDeerrssiimm’’ddee AAflfluurree 
GGüünnüü YYaapp››lldd››

Milyonlarca fii i  
Kerbela’dayd›!
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““BBeenn bbuu aaflflkk››

KKiimmsseessiizzlleerr GGöömmüüttllüükklleerriinnddee

ÇÇooccuukkllaarr››nn›› aarraayyaann AAnnnneelleerriinn

YYaallnn››zzll››¤¤››nnaa ssaarrdd››mm ddaa bbüüyyüütt-

ttüümm”” 

diyen Ruhan Mavruk’un  ““IIssss››zz

AAddaa VVee SSaavvaaflfl ZZ››rrhhll››ss››”” adl› kitab›

Ekim 2007’de yay›nland›. Kitab›n

ilk bölümü fliirler ve iki fliirsel de-

nemeden olufluyor. ““SSiimmuurrgg TTuuffaa-

nn››”” ad›n› tafl›yan ikinci bölümse

mektup, an› ve denemelerle flairin

2001-2007 Ölüm Orucu direniflinde

bir flair duyarl›l›¤›yla tan›kl›¤›n›

içeriyor.

M a v r u k ,

tecrit ve sansü-

rü k›rmak için halkç› bir ayd›n so-

rumlulu¤uyla bir çok etkinli¤e ve

eyleme kat›ld›¤› bu günler için, ki-

tab›n›n ““SSiimmuurrgg TTuuffaann››”” adl›

ikinci k›sm›n›n ““MMeerrhhaabbaa iinnssaann””

ad›n› tafl›yan ilk bölümünde ““YYooll-

llaarr ››mm››zz›› ff››rrtt››nnaallaarr bbeekklliiyyoorr..

ÇÇüünnkküü kkeennddii aadd››nnaa bbiirr ddaall ççiiççeekk

iisstteemmeezzkkeenn bbaaflflkkaallaarr››nnaa ddüünnyyaa-

llaarr›› yyaarr aattaannllaarr,, hheerr ççaa¤¤ddaa zzoorr-

bbaann››nn hheeddeeffii oollmmuuflflttuurr”” diyor.

fiair kitab›nda, tecrit ve sansür

duvar›n› k›rmak için; her an› müca-

deleyle direniflle geçen yedi direnifl

y›l›n›n an›lar›n› yer yer masals›, yer

yer fliirsel, destans› bir dille anlat›-

yor. ““ÜÜrreettkkeenn,, ggüüzzeell vvee iiyyii oollaann nnee

vvaarrssaa ttüükkeennmmeekktteeyymmiiflfl bbiirr bbiirr......

ZZaalliimmlleerr yyüürreekkllii oollmmaazz ddeerrlleerr..

FFeerrmmaann çç››kkaarrmm››flfl hhüükküümmddaarr

––GGöörrddüü¤¤üünnüüzz yyeerrddee vvuurruunn-- ddee-

mmiiflfl ggeennçç SSiimmuurrggllaarr››……

ÖÖlleennlleerrii yyüürreekklleerriinnee ggöömmüüpp,,

yyaarr aall››llaarr››nn›› ttooppllaayy››pp ddeevvaamm eett-

mmiiflfllleerr yyoollaa..

OOnnllaarr yyüükksseellddiikkççee,, SSuussuurrlluukk

ttaannrr››llaarr›› ookkççuullaarr››nn›› ggöönnddeerrmmiiflfl......

YYaann››kk kkaannaattllaarr››yyllaa ssaarr››llmm››flflllaarr

bbiirrbbiirrlleerriinnee……

OOnnllaarr yyüükksseellddiikkççee...... fifiiiiirrlleerr yyaa-

zz››llmm››flfl dduuvvaarrllaarr››nn aarrdd››nnddaa…… KK››rr-

mm››zz››ss››nn›› kkaannddaann aallaann rreessiimmlleerr bboo-

yyaannmm››flfl…… TToopprraakkllaa ddoollmmuuflfl ttaaflfl

aavvlluullaarr…… kkeennddiilleerrii bbuulluutt oolluupp

yyaa¤¤mm››flflllaarr:: YY››lldd››zz ttoozzuu,, ddüüflfl ttoozzuu,,

ççiiççeekk ttoozzuu kkaappllaamm››flfl eevvrreennii……

KKaarrddeelleenn oolluupp aaççmm››flflllaarr yyoollllaarrddaa

uummuutt iiflflççiissii aannaallaarr”” diyen Mavruk

tarihi ilmek ilmek, nak›fl nak›fl yeni-

den, yeni bafltan yazan umutsuzluk-

lar› umuda dönüfltüren direnifl des-

tan›n› kaleme al›yor kitab›nda.

S›rf yazmakla da kalmay›p dire-

niflin her an›nda tutsaklarla dayan›fl-

ma içerisinde olan, en zorlu anlar›n-

da bile direniflin ayd›n cephesinden

sesi olmay› sürdüren, kah TA-

YAD’l›larla bas›n aç›klamas›na,

kah tecride dair bir foruma panele

koflan flairin eseri bu duyarl›l›¤›n›n

ve içtenli¤inin bir ifadesi ayn› za-

manda. 

KKiittaabb››nn aadd››::

IIssss››zz AAddaa VVee

SSaavvaaflfl ZZ››rrhhll››ss››

YYaazzaarr››:: RRuuhhaann

MMaavvrruukk

YYaayy››nneevvii::

AAyy››flfl››¤¤›› SSaannaatt

MMeerrkkeezzii

Iss›z Ada

TKM’de TTürkü 
Geceleri DDevam
Ediyor

Trakya Kültür Merkezi’nde

her pazar yap›lan türkü gecelerin-

den biri daha 20 Ocak Pazar saat

20.00’de gerçeklefltirildi. Çeflitli

yerel gazetelerin TKM hakk›nda

yapt›¤› provokatif haberlere ve

TKM’ye yönelik polis bask›nlar›-

na ra¤men TKM etkinlik ve faali-

yetlerine devam ediyor. 

20 Ocak günü yap›lan ve yak-

lafl›k 100 kiflinin kat›ld›¤› etkin-

likte de aileler kendi evlerinde

yapt›klar› yiyecekleri getirerek

TKM dostlar› ile paylaflt›. Daya-

n›flman›n en güzel örne¤inin ya-

fland›¤› gecede ilk olarak TKM

müzik toplulu¤u çald›¤› türküler-

le dinleyicilere keyifli anlar ya-

flatt›. TKM çocuk korosu da ses-

lendirdi¤i flark›larla ailelere e¤-

lenceli dakikalar yaflatt›.

Pir Sultan Abdal Kültür Derne-

¤i Çi¤li fiubesi Davut Sulari’yi an-

ma etkinli¤i düzenledi. 

17 Ocak 1985 y›l›nda hayat›n›

kaybeden ozan Davut Sulari için

yap›lan anma etkinli¤i saat

17.00’de dernek binas›nda yap›ld›. 

Halk ozan› Davut Sulari, 17

Ocak 1985 y›l›nda hayat›n› kay-

betmiflti. 

Etkinlik Davut

Sulari’nin hayat›-

n›n ve anlat›ld›¤›

konuflmayla bafl-

lad›. 

“Davud Sulari Erzincan’›n Ter-

can ilçesinin Çay›rl› buca¤›nda do-

¤ar. Anlat›ld›¤› üzre, Davut Sulari,

17 yafl›nda pir elinden dolu içer ve

“badeli afl›klar” kervan›na kat›l›r.

“Davud Sulari’nin fliirlerine top-

lumsal sorunlar›, politik açmazlar›,

inançsal istismarlar› da konu edil-

mifltir. Toplumsal hayat›n bütünü-

ne dair politik kimli¤i 1950’lerle

bafllam›fl 1970’lerle beraber kendi-

ne karakter bulmufltur. Yoksulluk,

gelir adaletsizli¤i, yobazl›¤a karfl›

durufl gibi kavramlar, bu dönem

afl›¤›n saz›ndan sözünden dökül-

meye bafllam›flt›r” denilen konufl-

man›n sonunda Yaren Türküler

Müzik Grubu halk ozan› Davut

Sulari’nin bestelerinin de içinde

oldu¤u türkülerle dinleti verdi.

Program saat 21:30 da sona erdi. 

Davut Sulari Anıldı



AAMMEERR‹‹KKAANNCCII

AAKKSS‹‹YYOONN

DDEERRGG‹‹SS‹‹

HHAALLKKIINN

KKEENNDD‹‹ KKÜÜLLTTÜÜRRÜÜNNEE SSAAHH‹‹PP

ÇÇIIKKMMAASSIINNDDAANN NNEEDDEENN

RRAAHHAATTSSIIZZ??

Fethullahç› Aksiyon Dergisi’nin

7 Ocak 2008 tarihli 683. say›s›nda

"‹stanbul'un Terör Haritas›" bafll›kl›

yaz› yay›nland›. Haflim Söylemez

imzas›yla yay›nlanan yaz› haberci-

lik iddias›n› tafl›d›¤›n› söyleyen der-

ginin kim için ve ne için habercilik

yapt›¤›n› gözler önüne sermektedir.

‹stanbul'un hangi semtinde han-

gi örgütün oldu¤unun haberi yap›l-

d›¤› söylenen dergide semtler PKK

ve DHKP-C'nin parselledi¤i alanlar

olarak s›ralanm›fl. ‹stanbul'un semt-

lerini "terör alanlar›" olarak tasnif

etmek ve böylelikle de bu semtlerde

yaflayan bütün bir halk› terörist ya

da teröre destek sunan olarak gös-

termek tam da Fethullahç› anlay›fla

yak›flan bir durumdur. Bu yönüyle

yaz›lan yaz›n›n yad›rganacak bir

yan› yoktur. Bu tür provokatif ha-

berler yapmak, ihbarc›l›k Aksiyon

dergisinin ne ilk ne de son icraat›

olacakt›r.

Bununla birlikte yaz›n›n bütü-

nünde tek bir kurum isminin Karan-

filler Kültür Merkezi'nin geçmesi

de dikkat çekicidir. " Ba¤c›lar'daki

Demirkap› ve Yenimahalle DHKP-

C'nin kulland›¤› alan iken flimdi

PKK da ayn› bölgeye geçmifl du-

rumda. DHKP-C'nin taraf toplad›¤›

ve örgütleflme merkezi olarak kul-

land›¤› Karanfil Kültür Merkezi Ye-

nimahalle'de bulunuyor." denilen

yaz›da kurumumuz hedef gösteril-

mektedir. Oysa bu yaz›da imzas›

bulunan kifli ne kurumumuza gel-

mifl, ne de bizden kurumumuza ilifl-

kin bir bilgi talebinde bulunmufltur.

Sorulsa yerimizi bile bilmeyecektir

mutlaka. Kontra bir haber için bun-

lara gerek de yoktur elbette...

Kurumumuz neden böylesi kon-

tra bir habere malzeme edilmifltir?

Bunun cevab› Karanfiller Kültür

Merkezi'nin bugüne kadar yürütmüfl

oldu¤u faaliyetleri ve bunun sonu-

cunda edindi¤i sayg›nl›kta bulun-

maktad›r. Çünkü bizler bugüne ka-

dar bulundu¤umuz yerde halk›m›-

z›n de¤erlerine sahip ç›karak, hal-

k›n kültürüne yöneltilen her türden

yozlaflt›rma sald›r›lar›na karfl› bir

çal›flma yürütmekteyiz. Fethullahç›

derginin bizden rahats›zl›k duydu¤u

as›l nokta da buras›d›r. Ne Ameri-

kanc› yoz kültüre, ne de gericili¤e

izin vermemekteyiz. Bunun için he-

def seçiliyoruz. E¤er halk›n kültü-

rünü yozlaflt›ran ahlaks›zl›klara, ya

da gericiliklere göz yumsak, teflvik

etsek ve dahas› bizler de ayn›s›n›

yapsak böyle bir kontra haberin

malzemesi olmak flöyle dursun, rek-

lam›m›z› da yaparlard› mutlaka. 

...Bu suçun sahipleri özür dile-

melidir. Ama öncelikle kurumu-

muzdan de¤il, kurumumuzla birlik-

te sald›rd›klar› bütün semtlerin hal-

k›ndan özür dilemelidirler. Bütün

halk› terörist gören bu zihniyetten

bir an önce vazgeçmelidirler. Halk-

lar› terörist görmek Aksiyon'un ho-

cas› Fethullah'›n kuca¤›na oturdu¤u

Amerikan emperyalizminin ve ifl-

birlikçilerinin anlay›fl›d›r. Bu anla-

y›fla ortak olan, kalemflorlu¤unu ya-

panlar da nas›l bir pisli¤e ortak ol-

duklar›n› görmelidirler. Fitne, fesat-

la varl›klar›n› sürdürmeye çal›flanlar

eninde sonunda bu fitne fesatlar›n›n

alt›nda kal›rlar.

KKAARRAANNFF‹‹LLLLEERR KKÜÜLLTTÜÜRR 

MMEERRKKEEZZ‹‹

Say›: 136 43KÜLTÜR/SANAT

‹‹ZZMM‹‹RR KKOONNSSEERR‹‹ 
““OORRTTAAKK DDÜÜfifiMMAANN  AAMMEERR‹‹KKAA’’DDIIRR””

Suavi 

Grup Yorum 

Grup Gün›fl›¤› 

Erdal Bayrako¤lu 

Tiyatro Simurg

‹dil Tiyatro

Atölyesi

TTaarriihh: 8 fiubat

2008 Cuma 

SSaaaatt: 20.00 

YYeerr: Tepekule

Kongre ve Sergi

Merkezi-‹ZM‹R  

‹‹rrttiibbaatt:0232 436

86 49 

AANNTTAALLYYAA KKOONNSSEERR‹‹ 

““OORRTTAAKK DDÜÜfifiMMAANN

AAMMEERR‹‹KKAA’’DDIIRR””

Suavi 

Grup Yorum 

Grup Gün›fl›¤› 

Erdal Bayrako¤lu 

Tiyatro Simurg 

‹dil Tiyatro Atölyesi

TTaarriihh: 10 fiubat 2008, Pazar 

SSaaaatt: 17.00 

YYeerr: Sultan Dü¤ün Salonu -

ANTALYA

‹‹rrttiibbaatt: 0242 243 41 09

AANNKKAARRAA KKOONNSSEERR‹‹ 
““OORRTTAAKK DDÜÜfifiMMAANN

AAMMEERR‹‹KKAA’’DDIIRR”” 

Suavi 

Grup Yorum 

Erdal Bayrako¤lu 

Mehmet Özer 

Tiyatro Simurg 

‹dil Tiyatro

Atölyesi

TTaarriihh: 16 fiubat

2008 Cumartesi 

SSaaaatt: 15.00

YYeerr:: Lale

Dü¤ün Salonu

(Abidinpafla

Makro Market

yan›)-  

ANKARA



Çal›flma yürüttü¤ümüz hemen

tüm birimlerde karfl›m›za en s›k ç›-

kan sorunlar›n s›ralamas›n› yapsak,

san›r›z, “al›nan kararlar›n, ç›kar›-

lan programlar›n hayata geçirilme-

mesi”  baflta gelen sorunlardan biri

olacakt›r. Birçok kez, enerjimizi,

zaman›m›z›, “kararlaflt›r›lan ifllerin

neden yap›lamad›¤›n›” tart›flmaya

ay›rmak durumunda kal›r›z. 

Kararlaflt›r›lan ifllerin yap›lama-

mas›nda, faaliyetlerin, birimin, bi-

rimdeki insanlar›n niteli¤ine göre

de¤iflebilen birçok farkl› neden var-

d›r. Fakat hemen tümünde ortak bir

neden de ç›kar karfl›m›za; o ortak

neden, al›nan kararlar›n, haz›rlanan

programlar›n hayata geçirilmesinin

YYEETTEERR‹‹NNCCEE DDEENNEETTLLEENNMMEE--

MM‹‹fifi OOLLMMAASSII’d›r. 

O halde çal›flma tarz› aç›s›ndan

flöyle somutlayabiliriz; faaliyetleri-

mizden sonuç elde etmek istiyor-

sak, karar almak, plan ve program

yapmak ve bunlar›n uygulan›p uy-

gulanmad›¤›n› sistematik bir flekil-

de ddeenneettlleemmeekk zorunday›z. 

Kararlar›n uygulanmamas›n›n,

programlar›n hayata geçirilmemesi-

nin olumsuz sonuçlar› ortaya ç›kt›-

¤›nda bunlar› de¤erlendirip ders ç›-

karmak da kuflkusuz yap›lmas› ge-

reken bir fleydir. Ancak bu de¤erlen-

dirme bize kaybetti¤imiz zaman›,

harcad›¤›m›z eme¤i geri veremez.

Ama sürekli ve sistematik, kurum-

sallaflm›fl bir denetim mekanizmas›,

bofla zaman ve emek harcanmas›n›

bafltan önleyebilir. Denetimsizlik

koflullar›nda kaybetti¤imiz zaman

ve enerjiyi bize kazand›rabilir. 

DDeenneettiimm oollmmaadd››¤¤››nnddaa,, ortaya,

yukar›da vurguland›¤› gibi, yap›l-

mayan ifller, uygulanmayan kararlar

ç›kar. Bunu da hiç kuflku yok ki bafl-

ka olumsuzluklar takip edecektir. 

Bu ne demektir? Bu, o birimde

örgütlenme, kadrolaflma yap›lma-

mas›, yavafl yavafl çürümek ve var

olan› da kaybetmek demektir. De-

netim örgütsel faaliyette istikrar ve

geliflme demektir. E¤er denetim

mekanizmalar› iflliyorsa, o örgütlen-

me geliflir, güçlenir. Denetimin ol-

du¤u bir birimde yönetici, o birime

hakim olur. Orada, gelece¤e yönelik

do¤ru, isabetli kararlar al›nabilir ve

böylelikle geliflme koflullar›na sahip

olunabilir. 

Denetim birbirini tamamlayan

çeflitli yanlar› içerir; al›nan karar›n

uygulan›p uygulanmad›¤›n›, uygu-

lan›yorsa nnaass››ll uyguland›¤›n›, uy-

gulanm›yorsa nneeddeenn uygulanmad›-

¤›n›, uygulama aflamas›nda ortaya

ç›kan sorunlar›n tespit edilmesini,

sorunlara yerinde ve zaman›nda çö-

züm üretilmesini, içeren bir süreçtir.

Denetim ancak bu yönlerin hepsini

birden içerirse, denetimle amaçla-

nan yarar tam manas›yla sa¤lanabi-

lir. 

Denetim ee¤itimdir: Dene-

tim denilince ilk akla gelen gözle-

mek, izlemek gibi bir faaliyettir. Fa-

kat bu eksik bir tan›m ve kavray›fl-

t›r. Denetim, bunlardan önce, bir

iflin, bir görevin nas›l yap›laca¤›n›

pratikte göstermektir. Kadrolar›n

donan›m›n› ve kapasitesini büyüt-

mektir. 

Bu konuda keskin kararlar, sek-

terlikler, sonuç alamaz. ‹kna ve yol

göstericilik esast›r. Denetim bu an-

lamda konum, yetki kullanmak de-

¤il, iknad›r, yol göstermektir. Yöne-

tici karars›zl›klar›, ikna olmayanla-

r›, yanl›fl düflünenleri önceden gör-

melidir. Bu durumda e¤itim de so-

yut olmaktan ç›kar ve pratikte so-

mutlan›r. 

Denetleyen yönetici, olumsuz-

luklar›n bir k›sm›n› da pratik içinde

görür ve düzeltir. Ama pratik içinde

görebilmesi için kurumsallaflm›fl bir

denetimin varl›¤› flartt›r. E¤er bu

yoksa, eksiklikler, ikna olmayanlar,

karars›zl›klar, olumsuzluklar, ancak

sonuç olarak ortaya ç›kt›ktan sonra

görülür, ki ifl iflten geçmifltir. 

‹nsanlar›m›zdaki ideolojik, teo-

rik eksiklikleri, pratik yetersizlikle-

ri, kültürel sorunlar› görmek, buna

göre e¤itim programlar› gelifltirebil-

mek de yine ancak denetim meka-

nizmas› sayesinde mümkün olabilir.

E¤er böyle bir denetim ifllemi-

yorsa, orada tespit edilen e¤itim

programlar›n›n insanlar›n ihtiyaçla-

r›na karfl›l›k verip vermemesi, tesa-

düflere kalm›flt›r. E¤er yönetici al-

t›ndaki insanlar› gelifltirmek istiyor-

sa, onlar› denetlemelidir. Denetle-

mek, bu yan›yla t›pk› elefltirmek gi-

bi, ayn› zamanda de¤er vermektir.

Mao bunu flu sözlerle ifade ediyor:

"... çal›flmalar›n› denetleyin; tecrü-

belerini özetlemelerine, baflar›lar›-

n› ilerletmelerine ve hatalar›n› dü-

zeltmelerine yard›mc› olun. KKaaddrroo--

llaarraa öözzeenn ggöösstteerrmmeenniinn yyoolluu,, görev

verip denetlememek ve ancak ciddi

hatalar yap›ld›ktan sonra ilgilen-

mek de¤ildir." 

Denetim ddo¤ru ssorular

sormakt›r: Evet, bu da denetim

aç›s›ndan son derece önemli ve fa-

kat gerekti¤ince önem verilmeyen

bir yand›r. E¤er sorular›m›z do¤ru

de¤ilse, denetimi tam yapm›fl ola-

may›z. Peki do¤ru sorular nelerdir?

Do¤ru sorular, gerçekte o görev

yap›l›yor mu, yap›lm›yor mu, bunu

tam anlam›yla oorrttaayyaa çç››kkaarrttaaccaakk

sorulard›r. Do¤ru sorular sorulmaz-

sa, denetim yap›l›yor gibi görülür

ama asl›nda yap›lmam›flt›r; görevler

yap›l›yor gibi gözükür; ama gerçek

bu de¤ildir. 

Yöneticinin görevi, bulundu¤u

yerde hareketin politikalar›n›n ha-

yata geçirilmesini sa¤lamakt›r. Bu-

nun ne kadar sa¤land›¤›n›n cevab›n›

da bize do¤ru sorularla yap›lm›fl bir
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denetim verir. Bunun cevab›n› e¤er

alandaki yönetici bilmiyorsa, zaten

bu cevab› örgütüne de veremez. 

Yönetici, biriminde varolan in-

sanlar›n düzeyleri ne, neyi ne kadar

yapabilirler, kim nereye nas›l istih-

dam edilebilir gibi sorular›n cevap-

lar›n› bilmek durumundad›r. Bunla-

r› bilmenin yolu da denetimden ge-

çer. Do¤ru soru, yöneticinin o biri-

me ve birimdeki hakimiyeti ve bi-

rimdeki kadrolar›, taraftarlar› ge-

rekti¤i kadar tan›mas›yla mümkün-

dür. 

Denetim, hem birim içinde he-

defler, durumumuz, eksiklikler, sür-

dürülen faaliyetler hakk›nda sürekli

ve sistemli bilgilenmeyi sa¤lamak,

hem de bu bilgilerin merkezilefltiril-

mesiyle kolektif denetimin sa¤lan-

mas› için flartt›r. Tek tek birimlerde,

alanlarda denetimin olmad›¤›, iflle-

medi¤i koflullarda, sa¤l›kl› bir mer-

kezilik de sa¤lanamaz do¤al olarak. 

DDenetim, ssürekliliktir:
Denetim arada bir ifllerin nas›l gitti-

¤ini sormak de¤ildir. Arada bir otu-

rup de¤erlendirme almak da de¤il-

dir. Bir süreklili¤i ve sistemati¤i ol-

mal›d›r. Ço¤u zaman bir iflin yap›l›p

yap›lmad›¤›n› ggüünnllüükk olarak da de-

netlemek gerekir.  Bu, o birimin ko-

flullar›na, özgünlüklerine kadrolar›n

durumuna göre de¤iflebilir. Sorun

bir görevi, bir ifli, yyaapp››llaabbiilliirr dduu--

rruummaa getirmektir. 

E¤er bir birimde olumlu so-

nuçlar al›nm›yorsa, sorun varsa,

yap›lmas› gereken, iflleri ayr›nt›l›

biçimde denetleyerek, günlük ta-

kip ederek, neyin nas›l yap›ld›¤›-

n›, nerede nas›l aksad›¤›n› gör-

mektir. Buna göre gereken müda-

halelerde bulunup sonuç almak

zorunday›z. 

Denetimin çeflitli biçimleri ve

yöntemleri vard›r. Biçimi, aaflflaa¤¤››--

ddaann yyuukkaarr››yyaa ve yyuukkaarr››ddaann aaflflaa--

¤¤››yyaa olmak üzere bafll›ca iki bi-

çimdir. Sa¤l›kl› bir denetim me-

kanizmas› kurmak için iki yönü-

nün de ifllerli¤ini sa¤lamak gere-

kir. 

Kuflkusuz, yukar›da da örnek-

lendi¤i gibi, denetim için birçok yol

yöntem önerebiliriz. Fakat esas

olan, denetim mekanizmas›n›n ku-

rumsallaflmas› ve denetim anlay›fl›-

n›n da içsellefltirilerek ççaall››flflmmaa ttaarr--

zz››nn››nn bbiirr ppaarrççaass›› haline dönüflme-

sidir. 

Yani baflka bir deyiflle, denetim

sadece bir kurallar dizgesi de¤il, ay-

n› zamanda içselleflmesi gereken bir

tarzd›r. Denetim kurumsallaflt›r›ld›-

¤› ve içsellefltirildi¤i ölçüde sürekli-

leflir. Bu konuda mekanik zorlay›c›-

l›klara gerek kalmaz. 

Denetim, p rogramda

netliktir: fiunu da unutmamal›-

y›z ki, denetimin sa¤l›kl› olabilmesi

için, al›nan kararlar›n, ç›kar›lan

programlar›n, verilen talimatlar›n

da net, aç›k, çerçevesi ve biçimi be-

lirli olmas› gerekir. Kim-kimler ya-

pacak, nas›l, hangi araçlar› kullana-

rak yapacak, neyi hedefleyecek, ne

kadar sürede yapacak, net olmal›d›r. 

E¤er karar, talimat veya prog-

ram, zaten biçim ve zaman aç›s›n-

dan soyutsa, belirsizlikler içeriyor-

sa, neyin nas›l denetlenece¤i de or-

tada kal›r. Lenin, örgütlenmeye ilifl-

kin bir yaz›s›nda “Tüm eylemcilere

ttaamm vvee bbeelliirrlleennmmiiflfl ifller verin, iflin

uygulanmas› için somut süreler ta-

n›y›n ve bb››kk››pp uussaannmmaaddaann iflin yü-

rütülmesine dikkat edin." derken

program, karar ve talimatlarla, de-

netim aras›ndaki bu iliflkiye dikkat

çeker.

Denetim aayn› zzamanda

disiplindir: Denetimle disiplin,

birbirinin parças›, birbirinin bütün-

leyeni gibidir. Bu anlamda deneti-

min olmad›¤› yerde disiplinin olma-

mas›, disiplinsizliklerin yerleflmesi,

kangrenleflmesi, büyük ihtimaldir.

Disiplinsizlikler, ancak sa¤l›kl› bir

denetimle aç›¤a ç›kar›labilir. 

Denetim yoksa, orada, kimin ek-

sik kimin tam, kimin do¤ru kimin

yanl›fl davrand›¤›, ifllerin nerede ak-

sad›¤› ve nas›l yol al›nd›¤›, hangi

noktalarda hatal› davran›ld›¤›  bilin-

mez, görülmez. Kurallar rahatl›kla

ihlal edilir. Rehavet hakim olur.

“Bafl›na buyrukluk” ya eflikteki teh-

likedir ya da eflikten içeri girmifltir

bile. 

Denetimin olmamas›n›n yaratt›-

¤› boflluk, ddiissiipplliinnssiizzlliikklleerriinn yyeeflflee--

rriipp bbooyy vveerreeccee¤¤ii boflluktur. Bu bofl-

luk büyüdükçe, orada mücadelenin

geliflimi aksar, yavafllar, orada, oli-

garfliye aç›k kap› b›rak›lm›fl olur,

mücadelede ödenecek bedeller bü-

yür. 

‹lkeler, kurallar kuflku yok ki,

onlarca y›ll›k tecrübelerin sonucu-

dur. Bunlar›n ilkeler haline dönüfl-

mesi, bir yan›yla da herkesin kkeenn--

ddii ddeenneeyyiinnii yaflamamas› içindir.

Herkesin kendi deneyini yaflad›¤›

bir pratik, durmaks›z›n ayn› bedel-

lerin ödenmesi, ayn› olumsuzluk-

lara düflülmesidir. Denetim, iflte bu

noktada, öönnlleeyyiiccii bir rol oynar. Ki-

min neyi, nas›l yapt›¤›n› bilerek,

öngörerek uyar›c› olma imkan› ya-

rat›r. 

Kendini denetleyen ve deneti-

me aç›k, eksikliklerini gideren ve

elefltirilmeye aç›k her insan›m›z,

geliflme flans›na sahiptir. Denetimi,

disiplini hep olumsuz ve “d›fltan”

gelen bir fley olarak gören, onun

mücadeleyle, ideallerimizle, hede-

fimizle ba¤›n› kuramayanlar, so-
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runlarla yaflamaya mahkum olacak-

t›r. Denetim ve disiplinin olmad›¤›

yerde, birime, örgüte, yoldafllar›na

zarar gelece¤ini düflünmek bile, bu-

nun zorunlulu¤unu kavramak aç›s›n-

dan yeterlidir. Denetim sorununa

yaklafl›mda da esas olan, devrime,

halka karfl› duyulan sorumluluk ol-

mal›d›r. 

DDenetim kkolektivizmdir:
Kolektif iflleyifl, bir faaliyetin her yö-

nüyle denetlenebilmesini mümkün

k›lar. Çünkü orada herkes birbirinin

eksikliklerini görebilecek, birbirini

denetleyebilecektir. Birimdeki faali-

yetler, kolektif bir mekanizman›n

üretimiyle olgunlaflacak, kolektif de-

netim sayesinde de eksiksiz sürdü-

rülmesi sa¤lanm›fl olacakt›r. Deneti-

mi süreklilefltirecek mekanizman›n

zemini, bizzat kolektif iflleyifltir. 

Ortak düflünmek, sorunlara ortak

çözümler gelifltirmek, politikay› bir-

likte üretmek, prati¤i birlikte örgüt-

lemek, do¤al olarak ortak bir dene-

tim mekanizmas›n› da hayata geçire-

bilmek demektir. 

Herhangi birimiz, dikkatsizlikten,

unutkanl›ktan, baflka kiflisel zaaflar-

dan, yanl›fl anlamalardan ve buna

benzer nedenlerden dolay›, çal›flma-

lar›m›za, yoldafllar›m›za, örgütlülü-

¤ümüze birçok zarar verebilir. Ör-

nekleri de çoktur kuflkusuz. Bunu is-

teyerek yapm›fl olmamas›, sonuç aç›-

s›ndan hiçbir fleyi de¤ifltirmez. Bura-

da demek ki esas olan, çal›flmalar›-

m›z›n süreklili¤ini, örgütlülü¤ümü-

zün güvencesini tek tek kiflilere

“ba¤l›” olmaktan ç›karmakt›r. Bunu

sa¤layacak olan denetimden baflka

bir fley de¤ildir. Kifliler hangi hatala-

r› yap›yor olurlarsa olsunlar, dene-

tim, bunlar›n örgütlülü¤e, çal›flmala-

ra verece¤i zararlar› asgariye indirir. 

Denetim zzorunluluktur:
Denetim, faaliyetimiz içindeki her

iflin, iliflkinin, yöntemlerin do¤rulu-

¤unu, geçerlili¤ini, uygunlu¤unu, ifl-

leyiflini, gidiflat›n›, sonuç almas›n›

incelemek, izlemek, kontrol etmek-

tir. Denetim her devrimci için, her

birim ve alan için ve her örgüt için

hayati bir önem tafl›r. 

Sömürü düzenini y›k›p halk›n ik-

tidar›n› kurmak büyük bir iddiad›r ve

zorlu bir savafl› gerekli k›lar. Ege-

men s›n›flar bu amaca ulaflmam›z›

engellemek için her yolu dener. Bu

engellemelere ra¤men iddiam›z› ve

mücadelemizi sürdürebilmek, örgüt-

lenmenin kendi içinde bir tak›m ilke

ve kurallar›n› zorunlu k›lar. Bu ilke

ve kurallar, örgütün yaflamas›n›, dev-

rim yolunda ilerlemesini sa¤lar. De-

netim, iflte bu ilke ve kurallar›n en

önemli yanlar›ndan birini oluflturur

ve bu anlamda da vazgeçilmezdir. 

Faflizmle yönetilen bir ülkenin

polisinin, M‹T’inin ne gibi yöntem-

lere baflvurabildi¤i herkesin malu-

mudur. ‹llegal bir örgüte yönelik tak-

tiklerden tutun da s›radan bir derne-

¤e kadar polis her yerde komplolar,

provokasyonlar gerçeklefltirmeye ça-

l›flabilir. Denetim, iflte bu tür provo-

kasyonlara, komploculuklara karfl›

da bizim en güçlü barikatlar›m›zdan

biridir. Bir köy derne¤i bile, faaliyet-

lerini sa¤l›kl› bir flekilde sürdürebil-

mek için asgari ölçülerde bir denetim

mekanizmas›na ihtiyaç duyar. Hele

ki düzene karfl› mücadele eden her-

hangi bir örgütlenmenin bu ihtiyac›

duymamas› sözkonusu olamaz. 

Denetimin zorunlulu¤u bizim he-

defimize ilerlememizi sa¤layacak

araçlardan biri oluflundan dolay›d›r.

Denetim kiflisel olarak da genel ola-

rak da bu yoldan sapmadan yürüye-

bilmenin, bu yolda mümkün olan en

h›zl› ve sa¤lam ad›mlarla yürümenin

de araçlar›ndan biridir.

Yürüyeceksek, ddeenneettlleenneecceekk vvee

ddeenneettlleeyyeeccee¤¤iizz.. Kongre Raporu’nda

denildi¤i gibi; “Stratejik hedefler

do¤rultusunda örgütlenebilmek, geç-

mifl hatalar› tekrar etmemek ve ek-

sikleri giderebilmek için... stratejik

hedeflerde yo¤unlaflmay›, güç birik-

tirmeyi özenle takip etmek, ad›m

ad›m denetlemek gerekir. Bu denetle-

me ve iradilik, e¤itilen, istihdam edi-

len her kadro için gerekli oldu¤u ka-

dar... ttüümm ffaaaalliiyyeettlleerr iiççiinn geçerli-

dir.” (Kongre Raporu)
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Yürüyüfl Dergisi’nin sat›l-

d›¤› her yerden ayn› ses yük-

seliyor, ayn› ça¤r›lar yap›l›-

yor. Yürüyüfl okurlar› bu haf-

taki sat›fllar›nda “düflman›m›z

Amerika’d›r” anonslar›yla ve

emperyalizme karfl› mücade-

leyi büyütme ça¤r›lar›yla yine

emekçi mahallelerindeydiler. 

***

20 Ocak günü Adana’n›n

Narl›ca Mahallesi’nde 6 Yü-

rüyüfl okurunun kat›l›m›yla

gerçeklefltirilen sat›flta Ame-

rika’n›n katliamc›l›¤› teflhir

edildi. Tüm halklar›n birlikte

mücadele etmesinin önemini

vurgulayan sohbetlerin yap›l-

d›¤› sat›flta 13 dergi sat›ld›. 

***

19 Ocak günü ise ‹zmir’in

Gültepe Mahallesi’nden ger-

çe¤in sesi yükseldi. Emperya-

lizme karfl› verilen mücadele-

nin önemi, AKP’nin ve

YÖK’ün tekellere çal›flt›¤›,

üniversitelerin paral› hale ge-

tirilip halk çocuklar›na kapa-

t›lmak istenmesi konular›n›n

ön plana ç›kar›ld›¤› sat›flta 50

dergi halka ulaflt›r›ld›. 

Dergi sat›fl› s›ras›nda po-

lislerin dergi alan iflportac›n›n

elinden dergisini zorla alarak

tehdit etmesi gerçe¤in halka

ulaflmas›n›n engellenmek is-

tenmesinin bir sonucudur. Efl-

yalar›n› almas›n diye bir fley

diyemeyen iflportac›n›n daha

sonra Yürüyüfl okurlar›n› bu-

larak durumu anlat›p tekrar

dergiyi almas› ise Yürü-

yüfl’ün halka ulaflmas›n›n en-

gellenemeyece¤inin de bir

göstergesi oldu. 



AAmmeerriikkaa’’ddaann ssaatt››nn aall››nnaann ssaa--

vvaaflfl uuççaakkllaarr››nn››nn,, hheelliikkoopptteerrlleerriinn

ppiilloottllaarr›› TTüürrkkiiyyee’’ddeenn,, ffaakkaatt kkuu--

mmaannddaa mmeerrkkeezzlleerrii AAmmeerriikkaa’’ddaa..

fiu anlama geliyor ki, bu savafl

uçaklar›yla Amerika’n›n belirledi¤i

hedefler d›fl›nda atefl etmenin olana-

¤› yok.

Konunun teknik ayr›nt›s› flöyle;

Amerika Türkiye’ye satt›¤› savafl

uçaklar› ve helikopterlerde Ameri-

kan “yyaazz››ll››mm ssiisstteemmii”ni kullanma

zorunlulu¤u getiriyor. “Milli yaz›-

l›m” denen, Türkiye’nin üretti¤ini

söyledi¤i sistemin kullan›lmas›na

izin vermiyor. Amerika’n›n yaz›l›-

m›n›n kullan›lmas› ise, HHaavvaa kkuuvv--

vveettlleerriinniinn bbeeyynniinnddeenn AAmmeerriikkaa’’yyaa

bbaa¤¤ll›› olmas› anlam›na geliyor. Dost

ve düflman güçleri bu yaz›l›m siste-

mi sayesinde ay›rt eden uçak veya

helikopter, Amerika’n›n istemedi¤i

hedefleri düflman olarak alg›lam›-

yor. Yani, pilot Türkiye’nin fakat,

dostunu düflman›n› belirleyen Ame-

rika oluyor. Böylece, pilot ne yapar-

sa yaps›n, cihaz Amerika’n›n iste-

medi¤i hedeflere atefl etmesine izin

vermiyor.

Konuya devam etmeden, burada

bir not düflmek istiyoruz. Bu al›fl ve-

rifl Türkiye’nin Amerika’dan ald›¤›

her fley için geçerlidir. Türkiye kah

helikopter sanayii, kah “insans›z

uçak” sanayii kurdu¤unu aç›klar,

fakat bu sanayilerin(!) en hayati

parças›n› üretmesine Amerika izin

vermez. 

Uçak konusuna devam edersek;

Türkiye Amerika’dan 30 adet F-16

uçak daha alacak ve bu uçaklarda

da ““AAmmeerriikkaa’’nn››nn bbeeyynniinnii”” kullan-

mak zorunda. Ki, Türkiye ordusu-

nun durumu Amerika ile kurulan

yeni-sömürgecilik iliflkilerinden gü-

nümüze böyledir. Amerikan ç›karla-

r› d›fl›nda hareket edemez. Aradan

63 y›l geçmifl olmas›na karfl›n iliflki

biçiminde görüldü¤ü gibi bir de¤i-

fliklik olmam›flt›r.

Peki Türkiye oligarflisine ve mil-

lili¤i dilinden düflürmeyen general-

lere sormak gerekiyor?

Bu ülkenin ç›karlar›n›n Amerika

ile karfl› karfl›ya gelmesi durumunda

ne yapacaks›n›z? Hangi ba¤›ms›z

askeri gücünüzle ““vvaattaann›› ddüüflflmmaannaa

kkaarrflfl›› kkoorruuyyaaccaakkss››nn››zz??””

Gerçek fludur ki, ordunun Ame-

rika’ya, Amerika taraf›ndan destek-

lenen bir güce karfl›, herhangi bir

savunmas› yoktur. Yani, bu ülke salt

ekonomik, siyasi  olarak de¤il, as-

keri olarak da Amerika’n›n iradesi

d›fl›nda hareket edemeyecek duru-

ma getirilmifltir. Bu ülkeyi yöneten-

ler, Amerika otur dedi¤inde otur-

mak, Amerika kalk dedi¤inde kalk-

mak zorundad›rlar. Bu nedenledir

ki, Amerika kafalar›na çuval geçir-

di¤inde sesleri ç›km›yor, büyük bir

onursuzlukla bunlar› sineye çekebi-

liyorlar.

Ve bu onursuz iliflkiyi sürdür-

mekten memnundurlar. Tersine, bu

ülkede ba¤›ms›zl›k isteyen devrim-

cileri düflman olarak görür, onlara

karfl› savafl›rlar.

BBööyyllee bbiirr iiflflbbiirrlliikkççiilliikk iilliiflflkkiissiinnii

yyüürrüütteenn oolliiggaarrflflii kkeennddii kkaaddeerriinnii

AAmmeerriikkaa’’nn››nn çç››kkaarrllaarr›› iillee oorrttaakk--

llaaflfltt››rrmm››flfl vvee eeffeennddiissiinniinn eelllleerriinnee

bb››rraakkmm››flfltt››rr.. Oligarfli, Amerika’n›n

denetimi d›fl›nda bir askeri güç

edinme ihtiyac› duymamaktad›r.

Amerika’n›n istedi¤i anda etkisiz-

lefltirebilece¤i bir savafl sistemine

kendini mahkum etmifl, politikas›n›

esas olarak bu iflbirlikçilik iliflkisini

sürdürme üzerine kurmufltur. Ame-

rika, ““ssiizzee ssaatttt››¤¤››mm ssaavvaaflfl uuççaakkllaarr››

bbeeyynniinnddeenn bbaannaa bbaa¤¤››mmll›› oollaaccaakk””

diyor, fakat iflbirlikçi ““BBiirr üüllkkee

kkeennddii kkaaddeerriinnii nnaass››ll ssiizziinn eelliinniizzee

bb››rraakkaaccaakk??”” diyemiyor. Sonra,

Amerika’n›n kendilerini ““ddeelliikktteenn

ssüüppüürrmmeemmeessii,, kkuullllaannmmaass››”” için

ellerinden geleni yap›yorlar.

Bu halk›n en küçük taleplerini

bile tehlikeli gören, fliddetle bast›-

ran oligarflinin, Amerikan emperya-

lizmine bu ba¤l›l›¤›, güveni kuflku-

suz ki, halk›m›z taraf›ndan sorgu-

lanmal›d›r. Ayn› flekilde kendi hal-

k›n› en tehlikeli düflman olarak gö-

ren ve savaflan ordunun, Ameri-

ka’ya beyinden ba¤l› durumu sor-

gulanmak durumundad›r. 

Bu örne¤in bize gösterdi¤i ger-

çek, savafl uçaklar›n›n hangi yaz›l›-

m› kullanaca¤›na bile AAmmeerriikkaa’’yyaa

ssoorrmmaaddaann kkaarraarr aallaammaayyaann bbiirr üüll--

kkee vvee oorrdduu ggeerrççee¤¤iiddiirr.. 

Akla gelen soru fludur; peki bu

ülke hangi konularda kendi ba¤›m-

s›z kararlar›n› alabilmektedir? Biz

iddia ediyoruz ki, ülkemizi yöne-

tenler, Amerika’n›n çizdi¤i çerçeve

d›fl›nda bir yaprak bile k›p›rdata-

mazlar. Fakat bu gerçe¤i ony›llard›r

bizden saklamakta, bizlere ““ggüüççllüü

ddeevvlleett,, ggüüççllüü oorrdduu”” masallar› anlat-

maktad›rlar.

Amerika, bir ülkenin savafl

uçaklar›n› bile istedi¤inde bir dü¤-

meyle oyuncaktan farks›z duruma

getirebildi¤ine, o uçaklar› kendisi

kumanda edebildi¤ine göre, o ülke-

nin ba¤›ms›z bir gücünden söz et-

mek mümkün olabilir mi? Ve bu ül-

kenin Amerika karfl›s›nda kendi ç›-

karlar›n›n oldu¤undan söz edilebilir

mi? Her ikisinden de söz edilemez.

Ancak bu ülkenin egemen s›n›flar›-

n›n Amerikan emperyalizmiyle hal-

k›m›za karfl› ortaklaflt›r›lm›fl ç›kar-

lar›ndan söz edilebilir.

Bu savafl uça¤› sat›n alma örne-

¤inden yola ç›k›larak, Amerika ile

kurulan tüm iliflkileri de¤erlendire-

bilmek mümkündür. Ortaya ç›kan

sonuç, oligarflinin Amerika’y› bu

ülkenin gerçek sahibi haline getirdi-

¤idir. Bu nedenledir ki, Ameri-

ka’n›n halk›m›z›n ortak düflman› ol-

du¤u soyut bir tan›mlama de¤il, ya-

flam›n her alan›ndaki gerçekliktir.

Say›: 136 47‹fiB‹RL‹KÇ‹

Beyninden Amerika’ya Ba¤l›
Türk Hava Kuvvetleri
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BBaaflflbbaakkaann’’››nn 

CCeehhaalleettii;; 
Tayyip Erdo¤an bir ko-

nuflmas›nda diyor ki “Gala-

taport’a biri geliyor, Efendim

bu Yahudi’dir, Haydarpafla-

port’a biri geliyor, Efendim

bu Arap’t›r olmaz, o olmaz,

bu olmaz. Bu komünist zihni-

yetin ürünüdür.”

CCaahhiill.. 

Ve y a

böyle bir

tan›m ya-

pan› biz

de flöyle

tan›mla-

yabiliriz: AAnnttii--kkoommüünniizzmmllee

bbeeyynnii dduummuurraa uu¤¤rraamm››flfl bbiirr

ddeemmaaggoogg.. 

Baflbakan Erdo¤an, dan›fl-

manlar›na dan›fls›n, belki ara-

lar›nda ona en az›ndan bu ko-

nudaki gerçe¤i söyleyebile-

cek biri vard›r. Dan›flman› ya

da baflkas›, biri ona ö¤retmeli

ki, aannllaatttt››¤¤›› kkoommüünniizzmm ddee--

¤¤iill,, ffaaflfliizzmmddiirr ffaaflfliizzmm;;

ÖÖ¤¤rreenn ddee ööyyllee kkoonnuuflfl!!

Yasaklar, aancak
çi¤nenerek aafl›labilir.
Bu  ggüne kkadar hhep

böyle  oolmufltur. DDev-
rimci  ddüflüncenin vve

sanat›n yyasak kkarfl›s›n-
daki  ttavr› tteslimiyetçi

de¤il, ççi¤nemek
olmal›d›r. AAkarsu yyo-
lunu bbulur. ÖÖnündeki
engelleri aaflar, dda¤lar›
deler, ddenize uulafl›r.

Y›lmaz GGüney 

BAM TELİ çizgiler

Paray› Veren... ‹smi Siler 

““OOyyaakkbbaannkk ttaarriihh oolluuyyoorr””... Böyle yazd› gazeteler. Habere

göre, ING Bank, 2.7 milyar dolara sat›n ald›¤› OYAKBANK’›n

ad›n› IINNGG TTüürrkkiiyyee olarak de¤ifltiriyormufl. 

Bak›n flu ifle; en M‹LL‹ kurumlardan ORDU YARDIMLAfi-

MA KURUMU, emperyalist tekellerin eline düfltü, onu istedik-

leri gibi kullanan tekeller, ismini de çöpe at›yorlar demek ki...

Eee, paray› veren düdü¤ü de çalar, isimleri de...  

Kapitalizmin kanunu bu. 

değin elerm

AAKKPP ddeemmookkrraassiissiinnddeenn ssoonn sseeççmmeelleerr ::

“Kimsin sen ya.. Herkes yerini, konumunu bilsin.... Otur

oturdu¤un yerde... Bu hakk› sana kim verdi... 

(Tayyip Erdo¤an’›n sadece bir konuflmas›ndan al›nm›flt›r)  

ÖZÜRLÜ SSÖZLER

SS››ccaakk bbaakk››yyoorruumm

SSoo¤¤uukk bbaakk››yyoorruumm

KKööyylleerriimmiizziinn nneeyyee iihhttiiyyaacc›› vvaarr??

Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, köylerin ihtiyac›n›n art›k

yol-su de¤il, ADSL (genifl taban internet) oldu¤unu söyledi. 

Y›ld›r›m bunu nerede söylemifl: Antalya’da Gloria Golf Re-

sort Otel’de düzenlenen bir toplant›da.

Bundan olmal› ki, her ya¤murda, karda, yollar› kapanan, ya-

z›n kurakl›ktan kavrulan köyleri gönül rahatl›¤› içinde yok say-

m›fl. 

Bir de ADSL yan›nda her köyümüzün bir piyanoyla bir pi-

yanist ihtiyac› var deseydi, Çetin Altan’›n da gönlü olurdu. 



Dersim Temel Haklar'da 
Keyfi Arama

Dersim Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i 22

Ocak günü saat 14.30’da “2008 y›l› için dernek ad›na

bast›r›lan takvimlerin toplat›lma karar› oldu¤u”

gerekçesiyle aranmak istendi.

Araman›n derne¤in düzenledi¤i aflure da¤›t›m›ndan

hemen sonra gerçekleflmesi dikkat çekiciydi. Dernek

üyelerinin arama s›ras›nda avukatlar›n bulunmas›n›

istemesi nedeniyle arama Tunceli Barosu Baflkan› Öz-

gür Ulafl Kaplan ve Av. Alifler Ölmez nezaretinde

yap›ld›.

Ancak arama ad› alt›nda derne¤i talan eden TMfi

polisleri talanla birlikte dernek ad›na bast›r›lan 100 adet

takvime ve “Tav›r” dergilerine el koydular. 

Aramadaki talan ve keyfilik karfl›s›nda avukatlar ve

dernek üyeleri arama tutana¤›n› imzalamayarak durumu

protesto ettiler.

Yaklafl›k 1.5 saat süren arama s›ras›nda dernek üye-

si Murat Kaymaz pencereden halka seslenerek ara-

man›n hukuksuzlu¤unu, keyfili¤ini teflhir etti. Kaymaz

mücadele ettikleri için bask›larla yüzyüze geldiklerini

anlatt›. Konuflman›n ard›ndan dernek üyeleri “Bask›lar

Bizi Y›ld›ramaz” slogan› atarken dernek önünde bulu-

nan kitle de alk›fllarla destek verdi.

Aramaya gerekçe gösterilen dernek ad›na bast›r›lan

takvimde ise Che resmi oldu¤u belirtildi.

SSay›: 136 49DE⁄‹NMELER

Yalanc› aayna
Yeni aç›klanan Türkiye nüfusu, gerçek sand›¤›m›z

rakam›n 3,5-4 milyon kadar alt›nda ç›kt›!

Kelle sayarken bile yüzde 5-6 hata yap›lmaz, de¤il ki

vatandafl sayarken...

Bu büyük fark›n fert bafl›na düflen gelirden bafllay›p

ölçme ve planlama temelinde pek çok hesab›n yeniden

yap›lmas›na yol açacak olmas› önemlidir ama daha

önemli olan Türkiye’nin itibar›d›r.

Bu durum seçmen kütüklerini etkilemifl midir, vaz-

geçtik; rakamlar› 70 milyonda 4 milyon sapm›fl bbiirr

ddeevvlleettiinn hhaannggii ssöözzüünnee ggüüvveenniirrlleerr??

Güngör Mengi (Vatan, 22.01.2008)

ÇÇEETTEELLAANNDD

TBMM ‹nsan Haklar› Araflt›rma Komisyonu Eski

Baflkan› Mehmet Elkatm›fl’›n aç›klad›¤› rakamlara göre:

1998-2007 A¤ustos aras›nda 3783 çete operasyonu

yap›lm›fl, bu operasyonlarda 35 bin 368 kifli mahkemeye

ç›kar›lm›fl; 14 bin 871 kifli tutuklanm›fl; Bunlardan 11 bin

290’u ilk mahkemede serbest b›rak›lm›fl. Ceza alanlar›n

say›s› ise 183.

TTeerrffii eettmmeekk iissttiiyyoorrssaann,, nniitteelliikkllii 

ddoollaanndd››rr››cc››ll››kk yyaappaaccaakkss››nn

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›, bakanl›¤a ba¤l›

Ekonomik de¤erlendirme Komisyonu’na, “SSK’ya fahifl

fiyatla ilaç al›m› nedeniyle” yarg›lanan memuru atad›. 

Doğruya ddoğru

Aç›k MMikrofonda BBeyinlerinin ‹‹çi
Unak›tan’›n 2007 bütçe sonuçlar›yla ilgili düzenledi¤i

bas›n toplant›s›nda, kahvalt› bölümünde mikrofanlar aç›k

unutulunca, iflte afla¤›daki konuflmalar kaydedilmifl oldu. 

‹flte sonradan inkar edece¤i konuflmalar:

- Bürokrat: Yeni YÖK Baflkan›’n›n havas› de¤iflmifl.

Gayet güzel sözler söylüyor. 

- Unak›tan: ‹sterse söylemesin... 

- Bürokrat: Bu ortamdan faydalan›p üniversite refor-

munu da yaparsak hükümet olarak Say›n bakan›m, çok

ciddi baflar› olur. 

- Bürokrat: 300 milyona yak›n, üniversitelere iyileflme

yap›yoruz y›ll›k. Gülüp o ynas›nlar... daha sesleri

ç›kmaz... Tarifeyi de ufak bir rötuflla geçifltiririz böylece..

Dersim Temel Haklar’›n
Feshedilme Davas›nda Karar

16.10.2007 günü Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi

“Dersim Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nin fes-

hedilmesi, dernek baflkan› olmas› nedeniyle Murat Kay-

maz’›n 1 y›l hapis ve 450 YTL adli para cezas›na çarp-

t›r›lmas›” karar›na imza att›. Sözkonusu karar›n gerek-

çesini ancak ö¤renebilen Dersim Temel Haklar kararla

ilgili 23 Ocak 2008 tarihinde yaz›l› bir aç›klama yapt›.

“Derne¤imizin; tüzü¤üne ayk›r› olarak faaliyet yü-

rüttü¤ü, dernek ambleminin örgüt amblemiyle benzerlik

gösterdi¤i, vatandafllar› k›flk›rt›p tahrik etti¤i, derne¤in

suç oda¤› haline gelerek yasad›fl› örgüt hücresi görünü-

münde oldu¤u” iddia edilmektedir.

“Derne¤imizin hedef haline gelmesinin ve kapat›l-

mak istenmesinin tek nedeni, hakl› ve meflru temelde

halk›n ç›karlar› do¤rultusunda mücadele etmesidir”

denilen aç›klamada kapatma karar›n›n hukuksuz

oldu¤u, bask›lar›n kendilerini y›ld›ramayaca¤›n› ifade

ettiler. 



Bir

dergi sayfas›nda karfl›laflt›m seninle.

Bak›fllar›nda tak›l› kald›m. Gözlerin

insan› derinden yaral›yordu. Küçük

ellerini arad›m dokunmak için. Tüm

arad›klar›m ellerindeydi. Özlemle-

rimi tutuyordun ellerinde. 

Neleri doldurmufltun gözlerinin

karas›na. Biliyorum, gelece¤e dair

ne varsa senin o gözlerindedir. Ben

gördüm. Arada ürkekti bak›fllar›n.

Neleri gördün ki sen o gözlerinde.

Ya da belki flöyle demem gerek; ne-

leri görmedin ki! Söylesene Karatafl

Bülent’in o¤lu, neleri görmedin ki!

Hangi ölümleri, hangi ç›¤l›klar›,

hangi ah'lar› ve babas›zl›¤›?

Kimbilir o ç›¤l›klarda kaç kez

kanad› minik yüre¤in. Kaç kez ka-

nat ç›rpt› kalbindeki serçeler. Ve

sen, kimbilir kaç kez o gözlerden

akan yafllar›, iflaret parma¤›nla geri

yerine koyarcas›na sildin.. Gözün-

deki yafl, kalbindeki ç›¤l›¤a kar›flt›

sonra. Sonra serçeler havaland› göz-

lerinden... 

‹flte o minik parma¤›nla tuttun

baban›n ellerini. Kocaman ve nas›r-

l› avuçlar›n içinde eridi senin par-

maklar›n. S›cak ama s›ms›cakt› ba-

ban›n elleri. D›flar›s› is-

tedi¤i kadar ayaz ol-

sun, içerisi s›cakt›.

Çünkü baban›n

kalbi, sönmeyen

bir ocakt›.

Kimleri ›s›t-

mad› ki o

atefl...

B ü l e n t '

in o¤lu,

ad›n› hala

b i l m i y o -

rum. Bu

k u s u r s a ,

kusuruma

sadece sen

bak. Ama

bir çok isim

verdim sana.

Art›k birçok

ad›n oldu. Ve bili-

yor musun ci¤er parem, flimdi baba-

n›n atefli, sadece senin aln›na de¤il,

nice kimsesiz çocu¤un baht›na dü-

flüyor...

Babas›z kal›fl›n› düflündüm flim-

di. "Art›k babam yok mu yani?" de-

miflti çocu¤un biri. Evvel zamand›

ve asl›nda hep ayn› zaman hüküm

sürüyor buralarda. Sen de öyle de-

din mi? Köflelerde ve sessiz sessiz

a¤lad›n m› babas›zl›¤›na?!

Dün gece, gözyafllar›n› avuçlar›-

ma doldurdum ci¤erparem. Konufl-

tum seninle, duydun mu beni? Hani

içinden bir fleyler kabard›ysa, hani

iç çektiysen bir fleylere... o zaman

beni duymuflsun demektir.

Sen, bir isyan tarihinin zamana

nak›flland›¤› topra¤›n çocu¤usun.

Gördü¤ü her mefle a¤ac›n›n alt›nda,

birilerini aray›p bulamad›¤›nda kü-

sen çocuklardans›n.. Topra¤›n üze-

rine isimler yazan, sonra da uzaktan

izleyen çocuklardan. Yani sen, bü-

yüyünce ne olaca¤›n› gayet iyi bilen

çocuklardans›n.. Ki hasretini büyüt-

tü¤üm topraklar›n çocu¤usun sen.

Ci¤erparem, bilirsin bu topra¤›n

s›rr›n›. Henüz bilmiyorsan da bile-

ceksin. Topra¤›n her defas›nda nas›l

ço¤ald›¤›n›, ço¤alan yerinden ka-

ranfillerin boy verdi¤ini. Görecek-

sin. O karanfilleri senin gözlerinde-

ki yaflla suluyoruz flimdi.  

Seyidim kaç kez rüyana girip ba-

fl›n› okflam›flt›r. Severken "berxa-

m›n" demifltir. Sen o sevinçle sa-

bahlam›fls›nd›r. Ber diline dolan-

m›flt›r. Gün boyu Seyidin ellerinin

s›cakl›¤› bafl›nda kalm›flt›r. Hani

derler ya, o topraklar›n Seyidi, is-

yan çocuklar›n›n bafl›n› okflar rüya-

lar›nda. Babana da böyle olmufltu

ci¤erparem.. Senin de düflüne düfle-

cek elbette. Belki de düfltü bile. 

Sen düfllerinde Fidan olan ço-

cuklardans›n. Onlar gibi kendinle

konuflan, onlar gibi gülen, onlar gi-

bi seni ba¤r›na basan... Ve sen, Fi-

dan'›n düfllerindeki özgür büyüyen

çocuklardans›n. Yani bizim çocuk-

lardan. Bizim topra¤›n çocuklar›n-

dan... 

Sen yine öyle bak dünyaya. Öy-

le derinden, öyle içli, öyle kara ka-

ra, öyle cesur, öyle ".,,,," bak!

Baban›n emekçi elleri alt›nda

dimdik duran omuzlar›n, hep öyle

kals›n. fiimdi ac›y› yüklenmifl o mi-

nik omuzlar›n, günü geldi¤inde ba-

bandan yadigar her fleyi s›rtlayacak-

t›r.

Ama sen, yine de "art›k babam

yok mu" der ya da "babam nerede?"

diye sorarsan, senin babas›zl›¤›na

yand›¤›m yerden kanar›m ben. Sen

o hasreti gözlerinden ellerine tafl›-

maya devam et. Nas›lsa, bir gün el-

lerimiz kavuflacak ve yüzümüzü ay-

d›nlatacak bir kez daha baban›n, Se-

yidler’in ve ora da¤lar›n›n flavk›...

‘Babam nerede?’
diye sorarsan...
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