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fiubat 1978’de Ankara’ya gider-
ken geçirdikleri bir trafik kazas› so-
nucu aram›zdan ayr›ld›lar. Ça¤lar

1956, Ercüment 1958 do¤umlu idi.

ÇÇaa¤¤llaarr ÇÇOOfifiKKUUNNEERR EErrccüümmeenntt AAKKSSOOYY

9 fiubat
1996
‹stanbul
Bahçeli-
evler’de
kald›kla-
r› evde
polis ta-

raf›ndan katledildiler. Üç devrimci, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için
bofl koyduklar› yolda flehit düfltüler.  Fuat Berk, 1971 Tunceli-Ovac›k do-
¤umluydu. Lise y›llar›nda DLMK içinde mücadele etti. Daha sonra Esenler-Ba¤-
c›lar mahalli çal›flmas› içinde yer ald›. Meral Akp›nar, 1974 ‹stanbul do-
¤umluydu. Aslen Erzurumlu olan Meral,  ‘92 sonunda devrimci hareketle ta-
n›flt›. Çeflitli defalar gözalt›na al›nd›, direndi. ‘95 May›s’›nda bir savaflç› olarak
görev ald›. Ayten Korkulu, 1975 Erzincan, Çay›rl› ‹lçesi Gelinpertek Köyü
do¤umluydu. 1992’den itibaren devrimci hareket içinde yerald›. O da iflken-
celerden geçti, y›lmad›, direndi, kavgaya devam dedi.

AAyytteenn KKOORRKKUULLUU MMeerraall AAKKPPIINNAARR FFuuaatt BBEERRKK

Sivas Zara do-
¤umluydu. DEV-
GENÇ örgütlen-
mesi içinde yer
ald›. fiubat
1977’ de Beflik-
tafl Mimarl›k Yük-
sek Okulu’nu ba-
san sivil faflistler taraf›ndan katledildi. 

AAllii NNeecciipp BBOOZZAALL‹‹OO⁄⁄LLUU

Yakaland›-
¤› amans›z
hastal›ktan
kurtulama-
yarak 8
fiubat
1991’de
aram›zdan

ayr›ld›. 

AAllii ‹‹NNAANN

1959’da Bitlis’e ba¤l› Xaçukan Köyü’nde do¤du. Kürt milli-
yetindendi. 1979’da Ankara’da ö¤renci gençli¤in anti-faflist
mücadelesi içinde yer alarak devrimci mücadeleye bafllad›.
1983 yl›l›ndan itibaren bir süre tutsak kald›. 1991 Ey-
lül’ünde Ortado¤u’ya kamp alan›na gitti. Süreç içinde Orta-
do¤u Komitesi üyeli¤ine atand›. 14 fiubat 1995 gecesi
üç köylüyle birlikte ülke s›n›rlar›ndan girerken ç›kan çat›fl-
mada flehit düfltü.

‹‹rrffaann BBAARRLLIIKK

9 fiubat 1994’te Ordu’nun Kumru ‹lçesi’ne ba¤l› Eski-
çokde¤irmen Köyü’ne girerken oligarflinin kiral›k katilleri-
nin kurdu¤u pusuda katledildi. Bahattin An›k, 1962’de
Trabzon Çarfl›bafl›’nda do¤du. Laz milliyetindendi. 12 Eylül
döneminde tutukland›. Tutsakl›¤› bitti¤inde, ‘88’de yine
örgütlenme içinde yer ald›. 992’de Sivas-Tokat da¤lar›n-
dayd›. 1993 sonlar›nda Karadeniz da¤lar›nda k›r birli¤ini
kurmak ve gelifltirmek görevine atand›. Birli¤ini
oluflturdu. O art›k bir komutand›. fiehit düfltü¤ünde bu görevini sürdürüyordu. 

BBaahhaattttiinn AANNIIKK

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
8 fifiubat-14 fifiubat

Her fley
aç›kt›!

Üç 
befl

tetikçiyle
üstünü
örttüler

Ve 
tarih 

yine bizi
hakl›

ç›kard›

Meral AKPINAR
DDoossttaa aannllaatt››yyoorruuzz sseennii

‹lk defa ‹brahim Yalç›n Arkan'›n cenazesinde
gözalt›na al›nm›flt›. Gözalt› düflman› daha ya-
k›ndan tan›mas›n›, netleflmesini sa¤lam›fl, s›n›f
öfkesini ve coflkusunu art›rm›flt›. Cenaze s›ra-
s›nda kafas›na a¤›r cop darbeleri yemiflti ve
ciddi yaralar alm›flt›. Bafl›n› tedavi ettirmeyi is-
temifltik ama olmad› çünkü yeralt›na geçmiflti,
yapamad›k. ‹kinci gözalt›s›n› da Halk›n Gücü
Gazetesi'nde yaflam›flt›. Orada tavr› çok iyiydi.
‹nsanlar al›nd›ktan sonra oraya gitmiflti, tek
bafl›nayd›. Onu tek bafl›na almaya çal›flm›fllar,
direnmifl, kimli¤ini istemifller, vermemifl.

'Ben bu mücadeleyi verece¤im' dedi. Amaç-
lar› u¤runa kendini feda etmeye haz›rd›.

Meral sözünü sak›nmazl›¤›, direngenli¤i ve
inatç›l›¤›yla tan›n›rd›. Do¤ru bildi¤ini savun-
mak için can›n› veren bir türdendi. ‹nançlar›-
na da çok ba¤l›yd›. Meral'i en son gördü¤üm-
de... bana 'bizim yakalanma diye bir derdimiz
yok, biz teslim olmayaca¤›z' demiflti.

Evden ayr›lal› uzun zaman oldu. Aileden kim-
seyi dinlemedi, hatta çok sevdi¤i annemi bile.
Meral'i çok severdik, çevre olarak da akraba-
lar olarak da. Saz kursuna gitmiflti, çok güzel
saz çalard›. Ayten'le önceden de tan›fl›yorlar-
d›. Ayten'in de çok güzel sesi vard›. O söyler-
di, Meral çalard›. En çok ""oommuuzzddaann ttuuttuunn bbee--
nnii hhaallaayyaa kkaatt››nn bbeennii//ddüüflfleerrsseemm bbuu kkaavvggaaddaa ooyy
ddoossttaa aannllaatt››nn bbeennii"" türküsünü severlerdi.

Herkesin yard›m›na koflan bir insand›. Kim-
senin kalbini k›rmad›. 

Lise 2'den ayr›lm›fl ve mücadeleye bafllam›fl-
t›. Bizim gösterdi¤imiz tepkilere ald›rmazd›.
Annemi bile mücadelesine ikna etmifl, kabul

ettirmiflti. 'Ben akan kanlar›n hesab›n› sora-
ca¤›m' diyordu. Bu amaçla hareket etti.

Arkadafl›ma gidiyorum diye bir gün evden
ç›km›flt›. Gazi olaylar›na gitmifl. Sald›r›lar s›-
ras›nda bir insan›n yerde yatt›¤›n› görmüfl.
Hemen yaklafl›p kocaman bir vücudu sürük-
leye sürükleye minibüse tafl›m›fl. Nerede
oturdu¤unu sormufl, 'Ba¤c›lar'da oturuyo-
rum' deyince onu al›p evine götürmüfl. Ge-
tirdi¤i insan da bizim fazla iliflkimizin olma-
d›¤› bir komflumuzdu. fiimdi onlarla çok sa-
mimi olduk. Devaml› Meral'i sorarlard›. Onu
görmek istiyorlard›.

Sivas olaylar›nda ise annemle beraber yürü-
yüfle kat›lm›flt›. Her olayda biraz daha bileni-
yordu, etkileniyordu, kendini haz›rl›yordu...

Kendini adad›. Ailesini, annemi bu konuda
ikna etti. Hatta annem onu çok severdi, “tteekk
kk››zz››mm”” derdi. Annemin sevgisi onu eve ba¤-
lamaya yetmedi. Di¤er sevgisi a¤›r bast›. 

Tarih yazanlar

Cunta y›llar›nda faflizme karfl› direnifli örgütleyen ön-
der kadrolardan biri olarak ölümsüzleflti. 

Ömer, 1953’te Yozgat Bo¤azl›yan’da do¤du. Lise y›l-
lar›nda Bo¤azl›yan halk›n›n anti-faflist mücadelesinde
yer ald›. Daha sonra Bursa’da devrimci hareketin ör-
gütlenmesinde görevler üstlendi. Anti-faflist eylem-
lerde yer ald›. 

Daha sonra iradi olarak Ege bölgesine gönderildi.
Önce Bölge Komitesi üyesi, daha sonra Bölge Sorumlusu olarak mücadeleye
katk›lar›n› sürdürdü. ‘81 fiubat’›nda Kemeralt› Polis Karakolu’na yönelik bir
eylem sonras›nda tutsak edildi. 12 fiubat’ta 1981’de ‹zmir Emniyet
Müdürlü¤ü’nde iflkencede katledildi.

ÖÖmmeerr AAYYDDOO⁄⁄MMUUfifi
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BBuuccaa TTeemmeell
HHaakkllaarr DDeerrnnee¤¤ii
Yeni Adresi: 
Kuruçeflme Mah.
203/35 Sokak
No:23 K: 2 D:3
Buca- ‹zmir 

EEsseennyyuurrtt TTeemmeell
HHaakkllaarr
DDeerrnnee¤¤ii’’nnee ait
telefon ve fax
numaras›
de¤iflmifltir
Yeni mumara:
Telefon-Fax.
0212 428 44 32  

HHÖÖCC’’ddeenn MMiittiinnggee ÇÇAA⁄⁄RRII::
HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr CCeepphheessii,,  PPSSAAKKDD''nniinn
ddüüzzeennlleeddii¤¤ii,,
““ÖÖ¤¤rreettiimmiizzee vvee ÖÖzzggüürrllüü¤¤üümmüüzzee SSaayygg››”” MMiittiinnggii’’nnee
kkaatt››ll››mm ççaa¤¤rr››ss›› yyaapp››yyoorr::

“‹ktidar partisi AKP’nin Alevileri asimile etmek için gelifltirdi¤i
politikalar› protesto etmek amac›yla PSAKD taraf›ndan “Ö¤retimize ve
Özgürlü¤ümüze Sayg›” mitingi düzenlenmektedir. 
Her zaman oldu¤u gibi bugün de halk›m›z›n de¤erlerini savunmak, Alevi
kültürüne sald›ran ça¤dafl Yezitlere ve H›z›r Paflalara karfl› ç›kmak
amac›yla miting alan›nda olaca¤›z. Yozlaflmaya karfl› olan, onuruna,
de¤erlerine, gelece¤ine sahip ç›kan herkesi HÖC kortejine; sesimize ses,
gücümüze güç katmaya ça¤›r›yoruz.”

TTaarriihh:: 3 fiubat 2008/Pazar YYeerr :: Tepe Natilius önü-Kad›köy SSaaaatt:: 11:30

HHAAKKLLAARR VVEE ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKKLLEERR CCEEPPHHEESS‹‹

TTAAYYAADD’’ddaann ÇÇaa¤¤rr››::
22000077 YY››ll›› HHaakk ‹‹hhllaalllleerrii

Aç›klanacak, 1 Y›ll›k
De¤erlendirme Yap›lacak 

Tarih: 6 fiubat 2008 Çarflamba 
Saat: 13.00  Yer: Taksim Tramvay Dura¤› 

Kültür

Sanat

Yaflam›nda 

Tav›r

Dergisi’nin

fifiuubbaatt 22000088

Say›s› 

Ç›kt›

HHaaff››zzaa                                                4422
Gladio



Bu kez bir kamyon bir
Mercedes’e çarpmad›;

ancak oligarfli içi bir çarp›fl-
ma oldu¤u muhakkak. ‹flte
bu çarp›flman›n sonucunda
geçen hafta yeni bir “çete
operasyonu” gündemimize girdi.
Susurluk döneminde ad› ünlenen
Veli Küçük’ün bafl›nda oldu¤u çete,
halka ““TTüürrkkiiyyee’’nniinn GGllaaddiioossuu”” ola-
rak lanse edildi. NATO üyesi her ül-
kede farkl› bir ad alan Gladio’nun
Türkiye örgütlenmesinin ad›n›n da
“Ergenekon” oldu¤u iddia ediliyor-
du. 

Veli Küçükler’in oligarfli ad›na
politika yapan bir kontra örgüt-

lenmesi olduklar› aç›kt›r. Bu anlam-
da oligarfli taraf›ndan neden tasfiye
edildikleri de zaman içinde daha net
aç›¤a ç›kacakt›r. Oligarflinin genel
olarak deflifre olmufl veya teflhir ol-
malar› nedeniyle etkisini kaybetmifl
kontra örgütlenmelerini tasfiye edip
yerine yenilerini oluflturmas› bilinen
genel bir yöntemdir. Böyle olabile-
ce¤i gibi daha özgün nedenleri de
olabilir. AKP aç›s›ndan ise, faflist
politikalar› hayata geçirmekle bir-
likte, ayn› zamanda kendisine de
karfl› olan bir kontra örgütlenmesine
“çeki düzen verme” operasyonudur.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin
aç›klamas›nda da belirtildi¤i gibi,
AKP bu operasyonla kontrgerilla
örgütlenmelerine “halka karfl› iste-
di¤inizi yapabilirsiniz, ama bana
karfl› olmamak, bana karfl› komplo
düzenlememek flart›yla” demifl ol-
maktad›r. 

Ad›n›n “Ergenekon” olup olma-
mas› gerçekte bu meselede en

az önemli olan fleydir. Esas olan bu
örgütlenmede kimlerin yer ald›¤› ve
bu örgütlenmelerin neler yapt›¤›d›r.
Bu sorunun cevab› ise, Veli Küçük
ve onun on-yirmi adam›yla ifade
edilemeyecek kadar genifltir. Ülke-
mizdeki kontrgerilla örgütlenmesi-
ni, öncesindeki kimi yap›lanmalar›
bir yana b›rak›p, Türkiye’nin
1952’de NATO’ya üyeli¤iyle baflla-
t›rsak; o zamandan bu yana, bu yap›
içinde do¤rudan veya dolayl› yer al-
mayan devlet kurumu bulmak
mümkün de¤ildir. 

“Ergenekon Operasyonu”nu de-
¤erlendirirken öncelikle görül-

mesi ve bilinmesi gereken fludur; ül-
kemizdeki kontrgerilla, baz› NATO
ülkelerinde aç›¤a ç›kan örgütlenme-
ler gibi, baz› gruplar ve yetkililerle
s›n›rl› bir örgütlenme de¤ildir. E¤er
öyle oldu¤u kabul edilirse, ülkemiz-
de 6-7 Eylül’den bu yana yani 50 y›-
l› aflk›n bir süredir yaflanan ve kontr-
gerillan›n eseri olan katliamlar›, in-
fazlar›, faili meçhulleri, kaybetme-
leri, provokasyonlar› izah edebil-
mek mümkün de¤ildir.  

Gladio’nun aç›¤a ç›kar›ld›¤›n›n
iddia edildi¤i baz› emperyalist

Avrupa ülkelerinde aç›¤a ç›kar›lan
katliamlar, cinayetler, genellikle iki
elin parmaklar›n› pek geçmemekte-
dir. Peki ya ülkemizde? Biz yüzler-
ce katliamdan, binlerce infazdan,
yüzlerce kay›ptan, devletin resmi
rakamlar›yla on bini aflk›n faili meç-
hulden, onlarca ayd›n›n katledilme-
sinden, yüzlerce provokasyon eyle-
minden söz ediyoruz... Bütün bunla-
r›n befl-on kiflilik birkaç çapulcu
grubun ifli oldu¤unu, hele ki bundan
da devletin habersiz oldu¤unu iddia
etmek, insan akl› ve mant›¤›yla alay
etmektir. Asl›nda Susurlukçu’lar›n
y›llard›r yapt›¤› da budur. Mesela,
birileri aç›kça “kararlar devletin zir-
vesinde al›nd›, her fley MGK’n›n
bilgisi dahilindedir” diye aç›klar-
ken, ki mant›kl› olan buyken, birile-
ri de halkla alay edercesine önümü-
ze bir Çatl›, bir “Yeflil” at›p her fleyi
onlar›n yapt›¤›na inanmam›z› istedi. 

fiimdi ayn› manevray› AKP ikti-
dar› da “Veli Küçük çetesi” için

yap›yor. Hemen flunu söyleyelim ki,
o ünlü, “Türkiye’ni Gladio’su” s›fa-
t›n› tafl›yan “Ergenekon” buysa,
bunlardan ibaretse hiçbir fley de¤il-
mifl. Susurluk, Ergenekon ve benze-
ri oluflumlar üzerine yaz›lan bu ka-
dar kitaba, bu kadar teoriye yaz›k!

Fakat böyle oldu¤unu düflünmek ve
sanmak, yukar›da belirtti¤imiz gibi,
kontrgerillay› kavramamak, Susur-
luk sürecinde yaflananlar› do¤ru an-
layamamakt›r. 

Kontrgerilla, ülkemizde hiçbir
dönem, devletin d›fl›nda olma-

m›flt›r. Kontrgerilla veya Susurluk
için s›k s›k kullan›lan “devletin içi-
ne yerleflmifl güçler”, “karanl›k
güçler”, “devlete ra¤men devleti
koruyan yap›lar” gibi tan›mlamalar
eksik ve yanl›flt›r. Oligarfli, tüm res-
mi sivil güçlerinin kat›l›m›yla
“kontrgerilla” anlay›fl› temelinde bir
politika üretmekte ve bu politikay›
hayata geçirecek bir yap›n›n olufltu-
rulmas›na da izin ve onay vermekte-
dir. Bu noktadan sonra mesela
MGK’n›n veya Genelkurmay’›n ve-
ya bir hükümetin, teti¤i çeken üç iti-
rafç›y›, befl faflist katili tan›mas› ge-
rekmez. Ama bu durum, kontrgeril-
lan›n “devletin d›fl›nda” olmas› de-
mek de de¤ildir. 

Bu tür yap›lar, devletler nezdinde
gizli olmam›flt›r. Bunlar en te-

pedeki örgütlenmeleri, hiyerarflileri
ve faaliyetlerinin sonuçlar›yla aç›k-
t›rlar. Gizlilik, halk aç›s›ndand›r.
Halk ve halk›n demokratik, örgütlü
güçleri için kontrgerilla bir “giz”dir
elbette. Halk aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
bu yan›yla bir “karanl›k” sözkonu-
sudur. Ama egemenler için öyle de-
¤ildir. Ülkü Ocaklar›’n›n eski bafl-
kan›, Bahçelievler katliam›n›n bafl
faillerinden AAbbdduullllaahh ÇÇaattll››,, bu aç›-
dan çarp›c› bir örnektir. Resmen,
devletin polisi ve jandarmas› tara-
f›ndan “aranan” bir katildi. Fakat o
ortal›kta dolafl›yordu. Düzen içinde
say›s›z kifli ve kurum görüyordu
Çatl›’y›. Burjuva bas›n biliyordu.
Zaten bilinmemesi de mümkün de-
¤ildi; çünkü devletin “resmen” ara-
d›¤› Abdullah Çatl›, TTBBMMMM kkoorrii--
ddoorrllaarr››nnddaa milletvekilleriyle dola-
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Ergenekon 
iktidars›z olmaz!



fl›yor, odalarda parti liderleriyle gö-
rüflüyordu. Nitekim Susurluk kaza-
s›n›n da ortaya koydu¤u gibi, millet-
vekilleriyle, polis flefleriyle birlikte
yolculuklar yap›yordu. Gladio’nun,
Susurluk’un devlet nezdinde bir
gizlili¤inin olmad›¤›n›n bundan
aç›k göstergesi olabilir mi?

Hiçbir ülkede, bu tür örgütlen-
meler, devletin, iktidarlar›n

do¤rudan veya dolayl› himayesinin
d›fl›nda varolmam›fl, oluflmuflsa da
yaflayamam›flt›r. Onlar› yaflatan,
kal›c›laflt›ran devlet ve iktidar-
d›r. 

Türkiye topra¤› kan revan
içindedir. Bu topraklarda

kan bulaflmam›fl tek bir yer kal-
mam›flt›r. Kan› dökenler ise d›-
flar›dan gelmedi bu topraklara.
Bu devletin örgütledi¤i, organi-
ze etti¤i yap›lard›. Nitekim, bu
kan› dökenler, ayn› devlet tara-
f›ndan hep terfi ettirildiler, ma-
kam sahibi yap›ld›lar. Devlet
bürokrasisinde hiyerarfli, halka
karfl› uygulanan politikalardaki
“hizmetlere” göre belirlenir hale
geldi. Kontrgerilla politikalar›-
n›n uygulay›c›lar› sadece gene-
rallerin, polis fleflerinin de¤il,
burjuva politikac›lar›n›n, burjuva
medyan›n ve yarg›n›n da korumas›
alt›nda oldu. Böyle bir ülkede “dev-
letin ve iktidar›n d›fl›nda” bir kontr-
gerilla aramak, beyhudedir.  

Susurluk’ta hemen her fley  aç›¤a
ç›km›flt› asl›nda. O kadar ç›plak

bir tabloydu ki, ona ra¤men ört bas
edilebildiyse, art›k örtbas edileme-
yecek bir fley yok demektir. Veli Kü-
çükler’in operasyonu onun yan›nda
her yan›yla bir “hiç”tir. 

Susurluk soruflturma ve yarg›la-
malar›n› hat›rlay›n; TBMM’nin

görevlendirdi¤i soruflturma komis-
yonlar›ndaki milletvekilleri zavall›
ve çaresiz durumdayd›lar. TBMM
karfl›s›nda “boynu k›ldan ince” ol-
mas› gerekenler, ya onlar› kaale al-
may›p ifade vermeye gelmiyor ya da
geliyor ama sorulanlara cevap ver-
miyorlard›. Mahkemeler de ayn› fle-
kilde zavall›yd›. Karfl›lar›na ç›kar›l-
m›fl üç befl tetikçiyi yarg›lamaya

kalkt›lar, ama onu bile yapamad›lar;
karfl›lar›ndakiler ““ddeevvlleett ss››rrrr››”” de-
di¤i noktada bitiyordu her fley. Veli
Küçükler de hiç kuflkusuz birçok
“devlet s›rr›”na sahipler ve yine hiç
kuflku yok ki, o “s›r”r› onlardan hiç-
bir yarg›ç alamayacak. 

Gladio’yu tasfiye etmek, iflte o
“ss››rr”r› deflifre etmektir. AKP’

nin böyle bir niyeti ve politikas› var
m›d›r? Hay›r. Gladio konusunda
adeta klifleleflmifl iki deyifl s›k s›k

tekrarlan›r ülkemizde. Birincisi;
“tüm NATO üyesi ülkelerin Gladio-
su aç›¤a ç›kt›, bir tek bizimki ç›kma-
d›!” ‹kinci klifle ise, ortaya ç›kan,
oligarfli içi çeliflkiler nedeniyle de-
flifre edilen irili ufakl› her çetede
“Gladio aç›¤a ç›k›yor” söylemini
ortaya sürmektir. ‹ki bak›fl aç›s› da
sorunlu ve çarp›kt›r. Birincisi, tüm
NATO üyesi ülkelerin kontrgerilla-
y› tasfiye etti¤i tesbiti, gerçek duru-
mu yans›tmamaktad›r. 1990’lar›n
bafllar›ndaki tasfiyeler, esas olarak o
süreçte emperyalist tekelci burjuvi-
zinin art›k o yap›lara ihtiyaç duy-
mamas›n›n sonucuydu. Ama bu ih-
tiyac›n daha sonra duyulmayaca¤›
veya duyulmad›¤› anlam›na gelmi-
yor. Tam tersine, emperyalist ülke-
lerde 2001’den bu yana “terörle
mücadele” ad› alt›nda listelerin ha-
z›rland›¤›, yeni bask› yasalar›n›n ç›-
kar›ld›¤›, polise jandarmaya daha
özel yetkiler verildi¤i gözönüne al›-
n›rsa, kimse emperyalist ülkelerde

bu tür yap›lanmalar›n olmad›¤›n›
iddia edemez. 

Bizim ülkemizde ise, böyle bir
iddian›n sözü dahi edilemez.

Nitekim edilmemektedir de. Dema-
gojik aç›klamalar d›fl›nda, oligarflik
diktatörlü¤ün sözcüleri, ideologlar›
“devletin bu tür yap›lanmalara ihti-
yac›n›” aç›kça söylemekten geri
kalmam›fllard›r. Bunun anlam› flu-
dur; deflifre olan veya baflka pürüz-
ler ç›karan Veli Küçükler tasfiye

edilir, yerine baflka “Ergene-
kon”lar oluflturulur. 

Çetelerin üstüne gidiyoruz
diyen AKP de, “TSK suç

örgütü de¤il, suç iflleyen cezas›-
n› çeker” diyen Genelkurmay
da, gerçekte bu tasfiyeyi kendi-
lerini aklamak için kullanmak
istiyorlar. Gerçek, söyledikleri-
nin tam tersidir. Çeteleri yafla-
tan AKP iktidar›d›r, oligarflinin
daha önceki tüm hükümetleri
gibi... Genelkurmay ise, “suç
iflleyen cezas›n› çeker” derken
aç›kça kendi konumunu perde-
liyor. Küçükler’i daha önce ko-
ruyan, Yefliller’i himaye eden,
fiemdinli’deki “iyi çocuklar”›n

ceza almas›na engel olan kendileri-
dir. 

Yarat›lmaya çal›fl›lan havan›n
tersine, “Ergenekon Operasyo-

nu”yla birlikte AKP iktidar›n›n Ma-
latya, Hrant Dink, rahip cinayetle-
rindeki daha aleni tart›fl›labilir duru-
ma gelmifltir. AKP iktidar›n›n söz-
konusu cinayetleri Ergenekon’a ha-
vale ederek kendini kurtarmaya ça-
l›flmas› bile suç itiraf› niteli¤indedir. 

Sorun, iktidar›n yaratmaya çal›fl-
t›¤› ““bbaazz›› flfleeyylleerr ddee¤¤iiflflmmeeyyee bbaaflfl--

llaadd››”” havas›na kap›lmamaktad›r.
Sorun, her taraf› pisli¤e ve çeteye
kesmifl oligarflik devletin düzen par-
tileri taraf›ndan temizlenemeyece-
¤ini bilerek, ülkemizi bunlardan te-
mizleyecek bir hedefle mücadeleyi
yükseltmektir. Pisli¤i devrim temiz-
ler diyoruz tekrar; Susurluk’tan bu
yana geçen süre sadece bunun kan›-
t›d›r. Bize düflen, mücadeleyi dev-
rim hedefine yöneltmektir. 
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Türkiye topra¤› kan revan
içindedir. Bu topraklarda kan bu-
laflmam›fl tek bir yer kalmam›flt›r.
Kan› dökenler ise d›flar›dan gelme-
di bu topraklara. Bu devletin ör-

gütledi¤i, organize etti¤i yap›lard›.
Nitekim, bu kan› dökenler, ayn›

devlet taraf›ndan hep terfi ettiril-
diler, makam sahibi yap›ld›lar.

Böyle bir ülkede “devletin ve ikti-
dar›n d›fl›nda” bir kontrgerilla
aramak, beyhudedir.



‹nfazlar›n, katliamlar›n, provo-
kasyonlar›n, çetelerin, mafyac›lar›n,
Susurlukçular›n, ölüm mangalar›n›n
olmad›¤› bir ülkede yaflamak istiyo-
ruz. Bu, bir avuç az›nl›k hariç, 70
milyon halk›m›z›n özlemidir. Dü-
zen partileri ise, özellikle Susur-
luk’tan bu yana, bitmez tükenmez
“çete operasyonlar›”yla halk›m›z›n
bu özlemini istismar ediyorlar.
Dünyada bu kadar çok “çete operas-
yonu”nun yap›ld›¤› ikinci bir ülke
yoktur; Fakat bu kadar operasyona
ra¤men, “‹nfazlar›n, katliamlar›n,
provokasyonlar›n, çetelerin, mafya-
c›lar›n... olmad›¤› bir ülke” özlemi-
ne bbiirr aadd››mm ddaahhii yaklafl›lm›fl de¤il-
dir. Hiçbir de¤ifliklik olmad›¤› hal-
de, göstermelik operasyonlarla bizi
““ssiisstteemmiinn tteemmiizzlleennddii¤¤iinnee”” inand›r-
mak istiyorlar.  

Günlerdir gündemin ilk s›rala-
r›nda yer alan “Ergenekon Operas-
yonu” da bunlardan biridir. 

Hat›rlay›n; 1996’da kontrgerilla
örgütlenmesinin bir aya¤›n›n Susur-
luk’taki kazayla ortaya ç›kmas› son-
ras›nda ““aarrtt››kk hhiiççbbiirr flfleeyy eesskkiissii ggiibbii
oollmmaayyaaccaakk”” diye bir söz üretilmiflti. 

fiimdi de emekli Tu¤general Ve-
li Küçük ve ona ba¤l› oldu¤u iddia
edilen grubun tutuklanmas›yla, ayn›
sözler tekrarlan›yor: Kimileri iddia-
l› bir flekilde ““BBuu ooppeerraassyyoonn ggllaadd--
yyoossuuyyllaa hheessaappllaaflflmmaamm››flfl tteekk ddeevvllee--
ttiinn ggeerrççeekktteenn mmeeflflrruu bbiirr ddeevvlleett oollmmaa
aadd››mm››dd››rr..”” diye yaz›yor.

HHAAYYIIRR!! Ergenekon operasyo-
nundan sonra “Hiçbir fley eskisi gi-
bi olmayacak” diyenlere diyoruz ki,
““HHiiççbbiirr flfleeyy ddee¤¤iiflflmmeeyyeecceekk!!””......

Ad›na ister Ergenekon deyin, is-
ter Gladio veya kontrgerilla; bu ya-
p›, ülkemizde faflizmle birlikte hep

varolmufltur. Türkiye, 1952’de NA-
TO’ya girdi. Ayn› y›l›n Eylülünde
CIA’ya ba¤l› olarak Seferberlik Tet-
kik Kurulu ad› alt›nda kontrgerilla-
n›n resmi örgütlenmesine giriflildi.
Bu yap›, devletle içiçe oluflmufl ve
s›n›flar mücadelesinde emperyaliz-
min ve oligarflinin ihtiyaçlar›na
ba¤l› olarak, giderek devletin ken-
disine dönüflmüfltür. Gelmifl geçmifl
tüm iktidarlar, bu yap›ya tav›r al-
mak bir yana, kendi iktidarlar›n› pe-
kifltirmek, temsilcisi olduklar› em-
peryalizmin ve oligarflinin ç›karlar›-
n› savunmak için bu yap›yla iç içe
olmufllard›r. 

““GGLLAADD‹‹OO”” 5555 YYIILLLLIIKK 
KKAANNLLII BB‹‹RR TTAARR‹‹HHTT‹‹RR 
AAKKPP BBUU TTAARR‹‹HHEE 
DDOOKKUUNNAABB‹‹LL‹‹RR MM‹‹??

Öncesi de olmakla birlikte, siste-
matik olarak örgütlenifli 1952’de
bafllayan kontrgerilla, ilk büyük
provokasyonunu 6-7 Eylül 1955’de
gerçeklefltirdi. Sonraki y›llarda
“özel harp’in mükemmel bir organi-
zasyonu” diye itiraf da edilecek
olan az›nl›klara karfl› bu ya¤ma ve
talanla bafllayan kontrgerilla ope-
rasyonlar›; 19 fiubat 1969’da ‹stan-
bul’daki Kanl› Pazar sald›r›s›yla,
vatansever gençli¤e karfl› sald›r›lar-
la, 1970’in 27 Kas›m›nda ‹stan-
bul’da Kültür Saray›’n›n (bugünkü
Atatürk Kültür Merkezi) yak›lma-
s›yla, 1972’de Marmara ve Eminö-
nü Vapurlar›n›n bat›r›lmas› gibi pro-
vokasyonlarla devam etti. Bunlar›,
1 May›s 1977 katliam›, 16 Mart
1978 ‹stanbul Üniversitesi katliam›,
1978 Eylülünde Sivas katliam›,
1978 Aral›k ay›ndaki Kahramanma-
rafl Katliam›, 4 Temmuz 1980 Ço-
rum Katliam› gibi kitle katliamlar›
izledi. Ayn› dönemde sivil ve resmi
faflist güçler halka ve devrimcilere
karfl› binlerce cinayet iflledi. Türki-
ye tarihi kontrgerilla taraf›ndan ka-
na bo¤uldu. 11998800’’lleerr,, 9900’’llaarr bboo--
yyuunnccaa, kontrgerilla yüzlerce iinnffaazz,

yüzlerce kkaayy››pp, binlerce ffaaiillii mmeeçç--
hhuull, bombalamalar, kaç›rmalarla
devam etti faaliyetlerine. Muammer
Aksoylar’›, Bahriye Üçoklar’›,
U¤ur Mumcular’› katlettiler... Dev-
rimcileri kaç›r›p iflkencelerden ge-
çirdiler. Komplolar düzenlediler. Si-
vas’ta insanlar› diri diri yakt›rd›lar,
Hizbullah’› halk›n üzerine sald›rtt›-
lar, J‹TEM ad› alt›nda katliamlar
tertiplediler. Linç sald›r›lar›n› orga-
nize ettiler... Ve Hrant Dink’e kadar
uzand› bu katliamlar, cinayetler,
provokasyonlar zinciri. 

Bunlar› gerçeklefltiren Ergene-
kon’dur, Gladio’dur, Susurluk’tur,
kontrgerillad›r! Bunlara hangi ikti-
dar dokundu? “Karanl›k tarih” diye
adland›r›lan iflte bu tarihtir. Hangi
iktidar bu karanl›¤› ayd›nlatmaya
çal›flt›? AKP, “yasad›fl› oluflum”lara
dokunmak m› istiyor, dokunulmas›
gereken iflte bu zincirin halkalar›d›r. 

Bu katliamlar› sorgulamayan
hiçbir iktidar, “çetelerin, derin dev-
letin üstüne gidiyoruz” diye masal
anlatmas›n. 

AAKKPP,, OOPPEERRAASSYYOONNLLAA
SSAADDEECCEE ‘BANA
DOKUNMAYIN’ DD‹‹YYOORR!!

Denilebilir ki, sorunun kökenine
inemeyece¤ine göre, AKP bu “ope-
rasyon”la ne yapmaya çal›fl›yor?

Kontrgerilla politikalar›n›n uy-
gulay›c›s› durumundaki örgütlen-
meler, dönem dönem oligarfli içi çe-
liflkilerde kullan›lm›fl olsalar da, sis-
temli olarak iflbafl›ndaki bir hükü-
metle çat›flmaya girmemifl, tam ter-
sine iflbirli¤i içinde olmufllard›r. Bu-
gün oligarfli içi çeliflkiler nedeniyle
bu örgütlenmelerin bir k›sm›,
AKP’yi de hedefleyen bir konum-
dad›rlar. AKP, bu operasyonla, fa-
flist devleti “koruma ve kollama” te-
melinde örgütlenen tüm bu çetelere
“bana dokunmay›n” mesaj› vere-
rek, kendisine yönelik giriflimler
karfl›s›nda onlar› hizaya getirmek
istemifltir.
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HHaakkllaarr VVee ÖÖzzggüürrllüükklleerr CCeepphheessii,,
bir haftad›r gündemde olan "Ergenekon
Operasyonu" ile ilgili yay›nlad›¤›, 28

Ocak 2008 tarihli, 102 nolu,
aç›klamas›na yer veriyoruz: 

AKP’nin ‘Ergenekon Operasyonu’ Masallar›



AKP iktidar› diyor ki; Hrant
Dink’i öldürebilirsiniz, linç sald›r›-
lar› tezgahlayabilirsiniz, flu veya bu
kesime yönelik baflka provokasyon-
lar, katliamlar düzenleyebilirsiniz,
bunlarda hiç sorun yok; ama bana
yönelirseniz, ben de elimdeki güç-
leri ve yetkileri kullan›r›m!

AKP bu operasyonu sürdürürken
halk› aldatmaya da devam ediyor.
Bugüne kadar üç befl çeteciyi, maf-
yac›y› tutuklayan her hükümet gibi,
AKP de ““tteemmiizz eelllleerr”” demagojisi
yap›p pisliklerin üzerini örtmeye
çal›fl›yor. Katliamc›lara dokunmu-
yor, katliamlar› sorgulam›yor, sade-
ce aldat›yor. 

VVEELL‹‹ KKÜÜÇÇÜÜKKLLEERR,, 
‘‘DDEEVVEEDDEE KKUULLAAKK’’TTIIRR!!

6-7 Eylüllerden bugüne uzay›p
gelen provokasyonlar ve katliamlar
zinciri, bize aç›kça göstermektedir
ki, flu veya bu hükümetle s›n›rl› ol-
mayan bir POL‹T‹KA, flu veya bu
kiflilerle, kurumlarla s›n›rla olmayan
bir SÜREKL‹L‹K söz konusudur.
Burada tek tek kiflilerden, çetelerden
sözetmek, olay›n esas›n› görmemek-
tir. Söz konusu olan bir DEVLET
POL‹T‹KASI’d›r ve bu politikay›
hayata geçiren de DDEEVVLLEETT’tir.
Kulland›¤› güçler, dönem dönem
de¤iflebilir ama kullanan ayn›d›r. 

Dolay›s›yla, herkes görmeli ki,
ad›na “Gladio, Ergenekon, kontrge-
rilla, Susurluk, derin devlet”... gibi
adlar verilen bu yap›, Veli Küçük-
ler’den ibaret de¤ildir. M‹T’ten
Özel Harp Dairesine, polisten J‹-
TEM’e, MHP’den BBP’ye, itirafç›-
lardan koruculara, k›sacas› akla ge-
lebilecek tüm gerici, faflist kifli ve
kurumlar,  mekanizman›n içindedir-
ler. Tüm bunlar› içeren, kullanan,
fakat bbuunnllaarrllaa ddaa ss››nn››rrll›› oollmmaayyaann
bir yap›lanmadan söz ediyoruz. Bu
durumu, Susurluk sonras›nda ““SSuu--
ssuurrlluukk DDeevvlleettttiirr”” diye ifade etmifl-
tik. Bugün de özel olarak bilinmesi
ve görülmesi gereken budur.

Devlet Veli Küçükler’i kullan›r,
gerekti¤inde de gözden ç›kar›r , ye-
ni Veli Küçükler ise zaten hep haz›r-

d›r. Veli Küçükler’in tutuklanma-
s›ndan hareketle “Gladio tasfiye
ediliyor!”, “devlet ba¤›rsaklar›n›
temizliyor” gibi teoriler yapanlar,
bir hhaayyaall ddüünnyyaass››nnddaadd››rr ve
1996’da Susurluk’ta yaflananlardan
bu yana hiçbir fley ö¤renmemifller-
dir. A¤ar’›n, Çiller’in, Bucak’›n tas-
fiye edilmesiyle Susurluk tasfiye
edilmifl mi oldu? Korkut Ekenlerin,
Ayhan Çark›nlar›n tasfiyesiyle,
ölüm mangalar›n›n kökü kaz›nm›fl
m› oldu?.. Ki Veli Küçükler gibi bir
grubun tutuklanmas›yla tasfiye edil-
mifl olsun?!    

Oligarflik diktatörlük, halka kar-
fl› provokasyonlara, katliamlara, ifl-
kencelere, kaybetmelere ihtiyaç
duydu¤u müddetçe devletin halka
karfl› savafl›nda kulland›¤› bu tür ya-
p›lanmalar da hep olacakt›r. Susur-
luk’la ilgili Baflbakanl›k taraf›ndan
haz›rlat›lan “Susurluk Raporu’nda-
ki flu sözleri hat›rlamak, Veli Kü-
çükler’e yönelik operasyonu anla-
mak aç›s›ndan da yararl›d›r: “Dev-
let içinde bir infaz grubu kurulmufl-
tur. Ancak devlette böyle bir yetkiyi
kim kullanacakt›r? fiu husus bilin-
melidir: Ola¤anüstü Hal bölgesinde
adam öldürme konusunda karar
mercii baflçavufllara, komiser yar-
d›mc›lar›na ve daha önemlisi bu
yetki... itirafç›lara kadar inmifltir...
Kolordu Komutanl›¤›n›n her türlü
düzensizli¤e son vermek için hare-
kete geçmesi, adam öldürmekteki
keyfili¤i bir noktaya kadar önlemifl-
tir. ”

Bu yap›lanmalar, nitelikleri ve
karakterleri gere¤i her zaman kendi
ç›karlar› için ifller yapmaya, devle-

tin çizdi¤i s›n›rlar› aflmaya, müsait-
tirler. Keza, devletin iradesi d›fl›nda
bunlar›n kimileri de deflifre olur. Ki-
mileri de oligarfli içi çeliflkilerin
kurban› haline gelir. Hangi biçimde
olursa olsun, bu durumda devlet on-
lar› gözden ç›karmakta tereddüt et-
mez. Yerine yenileri konulur ve
kontrgerilla politikalar› devam eder.  

KKOONNTTRRGGEERR‹‹LLLLAADDAANN 
KKUURRTTUULLMMAANNIINN TTEEKK 
BB‹‹RR YYOOLLUU VVAARRDDIIRR!!

Resmi kurumlar taraf›ndan ha-
z›rlanan “Susurluk Raporu’ndaki flu
sözleri de hat›rlamal› herkes: 

““HHeerr üüllkkeenniinn kkeennddii mmeennffaaaattlleerrii
iiççiinn iilllleeggaall ffaaaalliiyyeettlleerrddee bbuulluunnmmaass››
ttaabbiiiiddiirr.. BBuu mmeettooddllaarr uuyygguullaannmm››flfl,,
hhaalleenn ddee uuyygguullaannmmaakkttaadd››rr,, ggeellee--
cceekkttee ddee uuyygguullaannaaccaakktt››rr..””

Bunun üzerine fazla söze gerek
yoktur. 

Veli Küçükler gidecek, baflka
Veli Küçüklerle, Hrantlar katledil-
meye, linç sald›r›lar› örgütlenmeye,
halka karfl› yeni infazlar, kaybetme-
ler, katliamlar gerçeklefltirilmeye
devam edecektir. 

Gladiolar’dan, tüm Veli Küçük-
ler’den kurtulman›n tek bir yolu
vard›r. O da Gladio’ya, çetelere ha-
yat veren faflizmi y›kmak, Devrimci
Halk ‹ktidar›n› kurmakt›r. 

Emperyalizmin ve iflbirlikçileri-
nin hükümeti AKP, ülkemizi çete-
lerden, pisliklerden temizleyemez. 

Çünkü, Faflizm y›k›l›p halk›n ik-
tidar› kurulmadan, kontrgerilla tas-
fiye edilemez. Unutmay›n ki faflist
bir devlet, asla temiz bir devlet ola-
maz; o yap›s› itibar›yla kirli ve kan-
l› bir devlettir.

AKP’nin “operasyon” masallar›-
na inanmayal›m. Temizli¤i, faflist,
gerici düzen partilerinden bekleme-
yelim. Kontrgerilla politikalar›ndan
ve örgütlenmelerinden kurtulabil-
mek için, kendi iktidar›m›z›n müca-
delesini verelim! 

Haklar ve Özgürlükler
Cephesi
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Unutmay›n ki faflist bir
devlet, asla temiz bir devlet
olamaz; o yap›s› itibar›yla
kirli ve kanl› bir devlettir.

AKP’nin “operasyon”
masallar›na inanmayal›m.

Temizli¤i, faflist, gerici düzen
partilerinden beklemeyelim.
Kontrgerilla politikalar›ndan

ve örgütlenmelerinden
kurtulabilmek için, kendi

iktidar›m›z›n mücadelesini
verelim! 
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22 Ocak’ta aralar›nda Susurluk-
çu Emekli Tu¤general Veli Küçük,
Emekli Albay Fikri Karada¤, ›rkç›
sald›r›lar›n bafl aktörlerinden Avu-
kat Kemal Kerinçsiz, mafyayla içli
d›fll› gazeteci Güler Kömürcü’nün
de oldu¤u çok say›da kifli, Türki-
ye’nin “Gladiosu” olduklar›, “Erge-
nekon” adl› bir örgütlenme içinde
yer ald›klar› gerekçesiyle gözalt›na
al›nd›lar. ‹çlerinde Veli Küçük’ün
de bulundu¤u 10’dan fazla kifli tu-
tukland›. Operasyonun hala “sürdü-
¤ü” belirtiliyor. 

Veli Küçük’ün ad› geçmiflte Su-
surluk soruflturmalar›nda birçok
kontrgerilla faaliyetinin içinde geç-
ti¤i için, operasyonla birlikte Susur-
luk da yeniden hat›rland›. 

‹ktidar›n aç›klamalar›na ve bur-
juva bas›na bak›l›rsa, son y›llarda
yap›lan kontrgerilla eylemlerinin
birço¤unun sorumlusu bunlard›.

Bunlar tutuklan›p yarg›land›-

¤›nda, “faili meçhul”ler art›k ayd›n-
lat›lm›fl olacakt›. Dolay›s›yla, bu
gözalt› ve tutuklamalar› herkes al-
k›fllamal›yd›.

Ülkemizdeki kontrgerilla örgüt-
lenmesinin, gözalt›na al›n›p tutukla-
nan bu kiflilerden ibaret oldu¤una
inanmam›z istenmektedir.

BBiirriinncciissii,, iddia edilen olaylar›n
tamam›n› Veli Küçük ve ekibinin
yapt›¤›n› kabul etsek bile, bunlar,
ülkemizdeki kontrgerilla faaliyetle-
rinin ancak küçük bir parças›n›
oluflturacakt›r. Oysa, geriye do¤ru
gidildi¤inde onlarca katliam, binler-
ce faili meçhul, kay›plar, provokas-
yonlar, ortada durmaktad›r.

‹kincisi, AKP medyas›n›n özel-
likle öne ç›kard›¤› Malatya Misyo-
ner katliam›n›n, Hrant Dink cinaye-
tinin faillerinin sadece bu çeteyle s›-
n›rl› oldu¤u iddias› da bir çarp›tma-
d›r. Sadece Hrant Dink’in katledil-
mesine iliflkin ortaya ç›kan bilgiler
bile göstermektedir ki, cinayetin
suç ortaklar› bu kiflilerle s›n›rlana-
mayacak geniflliktedir. 

Örne¤in, flu anda Emniyet Genel
Müdürlü¤ü’nde istihbarat bölümü-
nün bafl›nda bulunan RRaammaazzaann AAkk--
yyüürreekk,, bafl›ndan beri Hrant Dink ci-
nayetinin içindedir. Dolay›s›yla,
e¤er Hrant Dink’i katledenler “Er-
genekon çetesi” ise, Ramazan Ak-
yürek de “Ergenekon”un içinde de-
mektir. Yine, ‹stanbul Vali yard›m-
c›s›n›n odas›nda Hrant Dink tehdit
edilmifltir, ‹stanbul Emniyet Müdü-
rü Celalettin Cerrah, adeta Dink’in
katledilmesi için koflullar› haz›rla-
m›flt›r, ihbarlar› has›r alt› etmifltir.
Dolay›s›yla ‹stanbul Valisi Muam-
mer Güler, Emniyet Müdürü Cela-
lettin Cerrah da Ergenekon’a dahil
olmal›d›r.

Bunlar›n hepsi, AKP’ye ba¤l›
bürokratlard›r. Sorumluluklar› aç›k
olmas›na ra¤men, halen ifllerinin
bafl›ndad›rlar. Bunlar› koruyan, Ra-
mazan Akyürek’i istihbarat›n bafl›na
atayarak ödüllendiren AKP iktidar›
da “Ergenekon”un içinde demektir.

Dolay›s›yla, AKP iktidar› salt
“Ergenekon”cular› gözalt›na al›p
tutuklamakla, bu kiflilerin yapt›klar›

AKP riyakarl›-
¤›n›n bir örne¤i de

““EErrggeenneekkoonn OOppee--
rraassyyoonnuu”” oldu. AKP,

halka yönelik bask›,
zulüm politikalar›n›n sahibidir, fakat
kendisini bu politikalar›n d›fl›nda
göstermeye çal›fl›r.

Abdullah Gül’ün flu aç›klamas› da
bu riyakarl›¤›n göstergelerindendir.
Gül diyor ki; ““‹‹ssttiiyyoorruumm kkii üüllkkeemmddee
tteekk bbiirr ffaaiillii mmeeççhhuull oollaayy kkaallmmaass››nn......
FFaaiillii mmeeççhhuull ddeeyyiimmii aarrtt››kk oorrttaaddaann
kkaallkkss››nn...... TTüürrkkiiyyee''yyee yyaakk››flflmm››yyoorr..””..

San›rs›n›z ki, bu aç›klamay› ya-
panlar bu ülkede muhalefet duru-
mundalar. Oysa, 5 y›ld›r yöneten du-
rumundad›rlar. Onlar›n iktidar›nda,
tek bir kontrgerilla katliam› yarg›la-

n›p cezaland›r›lmad›¤› gibi, tersine
say›s›z kontrgerilla eylemi yap›ld›,
mahkemelerde infazc›lar akland› ve
tüm bunlar bugün de aynen sürmek-
tedir.

Sanki, Ergenekon ad›yla, üç-befl
kifliyi gözalt›na al›p tutuklad›klar›n-
da bu ülkedeki tüm katliamlar›n fail-
lerini cezaland›rm›fl oldular. Sanki
bundan sonra böyle fleyler art›k ol-
mayacak, bugüne kadar oldu¤undan
farkl› bir politika izleyecekler. Hay›r
böyle bir fley de yoktur. Böyle bir fle-
yin olmad›¤›n› görmek için, yorum
ya da tahmin yapmak da gerekmiyor.
Veli Küçükler’in gözalt›na al›nmala-
r›yla yarat›lmaya çal›fl›lan “faili
meçhulleri çözdük” havas› gelece¤in
nas›l flekillendirilece¤inin de göster-

gesidir. Halk›, kontrgerillay› tasfiye
ettiklerine inand›rma çabalar›, bu ör-
gütlenmeleri daha rahat kullanabil-
mek içindir.

Yani, Gül’ün söyledi¤inin aksine
AKP iktidar›, emperyalizmin ve oli-
garflinin Türkiye’sine yak›flan› yap-
m›flt›r. Kontrgerilla örgütlenmeleri
de, halk› aldatmaya çal›flmak da on-
lar›n Türkiyesi’ne yak›fland›r.

Abdullah Gül demagojiyi b›rak›p
cevap vermelidir: BBiinnlleerrccee ““ffaaiillii
mmeeççhhuull””üü ssoorruuflflttuurrmmaayyaa,, ssoorruummlluu--
llaarr››nn›› yyaarrgg››llaammaayyaa vvaarr mm››ss››nn››zz??
Binlerce faili meçhulün alt›ndaki im-
zalardan biri olan Hizbullah gerçe¤i-
ni sorgulamaya var m›s›n›z?

Bunlar cevaplar› merak edilen so-
rular de¤ildir. Bizler biliyoruz ki,
AKP böyle bir sorgulama içine gire-
mez, çünkü böyle bir sorgulama
AKP’yi de içerecektir.

Kontrgerillay› AKP Temizleyemez

AAKKPP RRiiyyaakkaarrll››¤¤››



iddia edilen katliamlara iliflkin bile
kendini aklayamaz. Çünkü sözü
edilen olaylar kendi döneminde ya-
flanm›flt›r, linç sald›r›lar›nda oldu¤u
gibi defalarca tekrar etmifl, Dink ci-
nayeti, misyoner katliam›nda “ha-
ber vere vere” gerçeklefltirilmifltir.
AKP; siyasi sorumlulu¤unu “Erge-
nekon’a” devredemez!

YYaayy››nn YYaassaakk,,    

DDeezzeennffoorrmmaassyyoonn SSeerrbbeesstt
Baflsavc›l›k Ergenekon için

mahkeme karar›yla yay›n yasa¤›
konuldu¤u aç›klamas› yapt›. Fakat
burjuva bas›na bak›n, yay›n yasa¤›
de¤il, sanki yay›n teflviki var. AKP
propagandas›na hizmet edecek,
halkta ““ççeetteelleerr ttuuttuukkllaann››yyoorr,, AAKKPP
ffaaiillii mmeeççhhuull cciinnaayyeettlleerrii ççöözzüüyyoorr””
izlenimi yaratacak flekilde yay›n
yapmakta s›n›rs›z bir özgürlük var.

Görülüyor ki, yay›n yasa¤› uy-
gulamas›, iktidar›n istedi¤ini halk-
tan gizleme, halka istedi¤i bilgileri
vererek yönlendirme faaliyetinin bir
arac›d›r sadece. 

“Ergenekon operasyonu”nu yan-
s›t›fl biçimi, adeta burjuva medya-
n›n AKP’ye ya¤c›l›k yar›fl›na dö-

nüflmüfl, AKP övülürken, halk da
ay›n Susurluk döneminde oldu¤u
gibi, “ba¤›rsaklar temizleniyor”,
“art›k yeni bir dönem olacak” söy-
lemleriyle oyalan›yor.

AAKKPP,, SSuussuurrlluukk’’uunn 

SSüürrddüürrüüccüüssüüddüürr
AKP kendi iktidar› dönemindeki

belli bafll› cinayetleri Ergenekon’a
malederek sorumluluktan kurtulma-
ya çal›flmaktad›r.

Ergenekon, ““DDaann››flflttaayy üüyyeelleerriinnii,,
RRaahhiipp SSaannttoorroo''yyuu,, HHrraanntt DDiinnkk''ii,,
ZZiirrvvee YYaayy››nneevvii ççaall››flflaannllaarr››nn›› ööllddüürr--
ddüü,, CCuummhhuurriiyyeett ggaazzeetteessiinnii bboommbbaa--
llaadd››””... Peki ama bu Ergenekon za-
ten aleni çal›flan kifliler iken, nas›l
bunca cinayeti AKP iktidar›n›n ruhu
duymadan gerçeklefltirebildi? Bun-
lar zaten aç›ktan ayd›nlar› tehdit
eden, mahkemelerde, panellerde
protestolar örgütleyen, bu kimlikle-
riyle de herkes taraf›ndan bilinen
kiflilerdir. Bu kontra çetesinin faali-
yetleri de, tehdit ve tacizleri de, ci-
nayetleri de iktidar›n gözleri önün-
de gerçekleflti. 

Sözkonusu cinayetleri bu kiflile-
rin örgütlemifl ve ifllemifl olmalar›

bile, cinayetlerden AKP’nin de bi-
rinci dereceden sorumlu oldu¤unu
göstermeye yeterlidir. Demek ki,
AKP iktidar› eenn aazz››nnddaann Ergene-
kon’un katliamlar›na gözyummufl-
tur. Fakat, AKP iktidar›n›n sorumlu-
lu¤unun gözyummakla s›n›rl› oldu-
¤una inanmak için de bir neden
yoktur. 

“Ergenekon” ad› verilen örgüt-
lenmenin 8 ayd›r denetlendi¤i, tele-
fonlar›n›n dinlenmeye baflland›¤›
masallar› anlat›l›yor. Soruyoruz; Ni-
ye 8 ayd›r? Bu kontrac›lar, alenen
herkese gözda¤› veren, aç›kça “öl-
dürece¤iz” diye tehditler ya¤d›ran
kifliler de¤il mi? Buna ra¤men niye
dinlemediniz? Demokratik kurum-
lar›, sendikalar› kimseyi tehdit etme-
dikleri halde sürekli dinliyorsunuz
da bunlar› niye dinlemediniz? Bu da
AKP iktidar›n›n Veli Küçükler’in
yapt›klar›ndan rahats›zl›k duymad›-
¤›n›n bir baflka göstergesidir.

Ayr›ca, Veli Küçükler’in yapt›k-
lar›n›n sadece son 8 ayd›r bilindi¤i-
ne kim inan›r? Hem Genelkurmay
ve hem de AKP iktidar›n›n onlar›n
faaliyetleri hakk›nda gerekti¤i ve
yeteri kadar bilgi sahibi oldu¤undan
kimsenin kuflkusu olmamal›d›r.

SSaayy››:: 113377 9KONTRGER‹LLA

fiemdinl i ’de
Umut Kitabevi’ni
bombalayanla r

halk taraf›ndan ya-
kaland›¤›nda, Büyü-

kan›t hemen ““TTaann››rr››mm
iiyyii ççooccuukkttuurr”” diye aç›kla-

ma yapm›flt›. Devam›nda, iyi ço-
cuklar mahkemeden tahliye edildi.

Fakat, ordunun iyi çocuklar› bir-
iki tane de¤ildir. Onlarda “iyi ço-
cuk” çoktur. Mesela flimdi, Veli Kü-
çük gözalt›na al›nd›. Büyükan›t
bunlarla ilgili de ““TTaann››rr››mm iiyyii ggee--
nneerraallddiirr”” aç›klamas› yapmayacak
m›? Biz inan›yoruz ki, tan›yordur
ve ““iiyyii ggeenneerraall”” oldu¤undan da
flüphesi yoktur. Dolay›s›yla bu
aç›klamay› yapabilir.

Atabeyler’den Sauna’ya, Veli
Küçükler’e kadar aç›¤a ç›kan her
çetede muazzaf veya emekli subay-
lar vard›r. Daha do¤rusu, Büyüka-
n›t’›n “iyi çocuklar›”n›n olmad›¤›
çete operasyonu neredeyse yok gi-
bidir. Genelkurmay’›n bunlarla ilgi-
li de bir aç›klamas›n›n olmas› ge-
rekmez mi? Mesela bunlar nas›l ço-
cuklard›r, Büyükan›t veya baflka bir
general bunlar› ne kadar tan›makta-
d›r?

Ne de olsa, Genelkurmay’›n bu
konuda yapt›¤› aç›klamalar halk için
de oldukça ayd›nlat›c›d›r. Örne¤in
Genelkurmay tan›yorsa bilece¤iz ki,
mahkemelerde fazla zaman geçirme-
den ttaahhlliiyyee olacaklard›r. Ayr›ca ödül
de alacaklard›r.

Yoksa, bunlar
Genelkurmay’›n
“iyi” de¤il de,
“yaramaz” ço-

cuklar› m›d›r? ‹yi çocuklar, tamamen
Genelkurmay’›n sözünden ç›kmayan
anlam›na gelirken, yaramaz çocuk-
lar, zaman zaman kendi kiflisel h›rs-
lar›yla m› hareket etmektedirler?

Bunlar Büyükan›tlar’›n s›rlar›d›r.
Fakat, bizler bu s›rlar›n detaylar›n›
bir yana b›rakarak, Büyükan›tlar’›n,
bu “çocuklar›n” hepsinin ideolojik,
politik babalar› oldu¤u gerçe¤ini bi-
liyoruz ve bununla ilgileniyoruz.

Ve diyoruz ki; Ergenekon’daki-
lerin ço¤unlu¤u sizin çocuklar›n›z-
d›r. Aç›klama yap›n, çocuklar›n›z›
sahiplenin. Tüm halk bu çocuklar›n
babalar›n› daha aç›k görebilsin. Sa-
hiplenin çocuklar›n›z›, ortada gay-
r›-meflru b›rakmay›n!

Büyükan›tlar’›n Çocuklar›



Veli Küçük ve çe-
tesine yönelik operas-
yon, ülkemizdeki

devlet gerçe¤ini görmemekte ›srar
edenlerin bofl beklentilerini de yeni-
den canland›rd›. Bir k›sm› düpedüz
iktidar yalakal›¤› içinde halk›n alda-
t›lmas›na ortak oluyor. Ancak bir
k›sm›, gerçekten de ciddi bir yan›lg›
içinde, bu operasyonlardan ciddi
sonuçlar bekliyor. AKP yalakas› ga-
zeteciler, gerçekleri çarp›tarak AKP
propagandas› yaparken, her seferin-
de aldanmaktan kaç›namayanlar, yi-
ne ayn› beklentileri dile getiriyor.
Elbette bunlar› ayn› kefeye koymu-
yoruz; birinci kategoriye girenler
için aç›k bir iflbirlikçilik ve suç or-
takl›¤› sözkonusu iken, ikinciler
için esas olarak bir yan›lg›dan söz
edilebilir. Ama ayn› yan›lg› y›llard›r
sürüyorsa ve bu yan›lg›lar›n sahip-
leri, durumlar›ndan pek de flikayetçi
de¤illerse, elbette orada da baflka
sorunlardan söz etmek gerekir.  

DDüüzzeenn cceepphheessiinnddeenn 
bbaakkaannllaarr››nn nnaakkaarraattllaarr››

Susurluk sürecinde “komplo” te-
orileri yazmay› seven Yeni fiafak
Yazar› Fehmi Koru 24 Ocak günkü

yaz›s›nda son Veli Küçük operasyo-
nuyla ilgili flöyle yazd›: “Devlet ilk
kez kendi derinliklerini soruflturma
cesaretini gösteriyor.”

Alt› bofl ve yap›lan› abartan bir
tespit. Susurluk’un üzerine neden
gidilemedi¤ini tahlil edemeyenler
veya yak›n zamanda fiemdinli’nin
üstünün nas›l ve neden örtüldü¤ünü
kavrayamayanlar, Veli Küçük ope-
rasyonuna do¤ru teflhis koyamazlar.
Bu anlamda Fehmi Koru gibiler de
olay› çözümlemekten çok, AKP
ya¤c›l›¤›n› yapmakla yetiniyorlar. 

Düzen cephesinden bakanlar›n
birkaç tespit ve yorumuna daha ba-
kal›m: “Türkiye Susurluk kazas› ile
yakalad›¤› olana¤› kaç›rd›. Kendisi-
ni devlet sanan çete ile hesaplafl-
mak için aarrtt››kk bbuu ff››rrssaatt›› kkaaçç››rrmmaayyaa--
ll››mm..”  (Mehmet Y. Y›lmaz, 29 Ocak
2008, Milliyet)

Basit birkaç soru: Bu gerçekten
bir “ff››rrssaatt” m›, Susurluk’ta esas so-
run “f›rsat kaç›rma” m›yd›, AKP gi-
bi bir partinin bunu yapabilmesi
mümkün mü?.. Al›nt›lara devam
ediyoruz:

Hasan Cemal’den aktar›yoruz:

“Rejimin ba¤›rsaklar›n› temizle-
mesi için... Ergene-
kon Operasyo-
nu'nda ipin ucunu
çekin!... ‹yi bafllan-
g›ç yap›ld›. ‹nflallah
sonu gelir!” diye
yazd›. (25 Ocak
2008, Milliyet)

Derya Sazak da
benzer bir beklentiyi ifade ediyor: 

“[Bu operasyon] Susurluk'un
‘dokunulmayan’ tarihine, ‘Türk
gladyosu Ergenekon’a dönüfl yolu-
nu açabilir. Bekleyelim, görelim!”
(24 Ocak 2008, Milliyet)

Benzer sorular soraca¤›z: “‹nflal-
lahla, maflallahla” düzenin ba¤›r-
saklar› temizlenemeyece¤ine göre,
bu operasyonun ‘sonunun’ gelmesi

mümkün
mü? 

Bekle-
di¤imizde
ne göre-

ce¤imizi biliyoruz asl›nda. Türkiye
tarihini az çok bilen, devleti az çok
tan›yanlar, ne göreceklerini bilirler. 

Bu ülkenin resmi organlar›, bafl-
bakanlar› devletin bu tür yap›lan-
malar›n›n her zaman olaca¤›n›, dev-
letin bunlar› ihtiyaç duydukça kul-
lanaca¤›n› defalarca aç›kça söyle-
mifltir. Ama düzenin faflist niteli¤ini
görmemekte ›srar edenler, bu gerçe-
¤i de bilmezden gelmekte ›srar edi-
yor. Bu “bilmeyen, duymayan, ha-
t›rlamayan” beyinler, iflte yukar›da-
ki sat›rlar› yaz›yorlar tekrar tekrar.  

AAllddaatt››llmmaayyaa hhaazz››rr oollaannllaarr
““DDeevvlleett bbaa¤¤››rrssaakkllaarr››nn›› tteemmiizzllii--

yyoorr”” nakarat›, devletin niteli¤ine,
ülkemizin gidiflat›na iliflkin ““kkeennddii--
nnii aallddaattmmaakk iisstteeyyeenn”” ayd›n›n
avuntusudur. Evet bu düzenin de-
mokratikleflece¤ine inanmak isti-
yorlar. Çünkü bunun olmayaca¤›n›
söyledikleri anda, kendileriyle tu-
tarl› olmak için farkl› mücadele ve
politikalar önermeleri gerekecek,
kendi konumlar›n› riske atmalar›
gerekebilecek. Bunun yerine düze-
nin gündeme getirdi¤i her manevra-
y› “olumlu fleyler de var” diye gör-
mek, iyi kötü de olsa bir demokra-
tikleflme yafland›¤›n› düflünmek isti-
yorlar. Bu yan›yla da asl›nda toplu-
mun ““aallddaatt››llmmaayyaa eenn hhaazz››rr kkeessii--
mmii””ni oluflturuyorlar.

Bazen fiiliyatta hükmü olmaya-
cak bir yasa de¤iflikli¤i, bazen s›ra-
dan bir çete operasyonu, onlar›n bü-
yük beklentilere girmelerine yetebi-
liyor. Bu tür bir “umut” içinde olan-
lar, her seferinde bir fleylerin olabi-
lece¤i beklentisini dile getirenler;
gerçekte karfl›lar›ndaki “Ergenekon
Operasyonu”nun niteli¤inin fark›n-
dad›rlar. Fakat belirtti¤imiz gibi,
düzene dair bir umut dile getirmek
zorundad›rlar. Çünkü e¤er bu dü-
zende hiç umut yoksa, tüm politika-
lar›n›, statükolar›n› gözden geçir-
meleri gerekecek! 
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ÇÇookk ggöörrddüükk bbiizz bbuu ssöözzlleerrii,,
ççookk dduuyydduukk.. 
YYuukkaarr››ddaakkii kküüppüürr,, 22000000
yy››ll››nn››nn flfluubbaatt aayy››nnaa aaiitt.. AAmmaa;; 
bbaa¤¤››rrssaakkllaarr oo kkaaddaarr ppiisslliikk
ddoolluu kkii aassllaa tteemmiizzlleenneemmiiyyoorr..
VVee tteemmiizzlleenneemmeeyyeecceekk ddee..
ÇÇüünnkküü,, ppiisslliikk,, ttüümm vvüüccuudduu,,
ttüümm ddüüzzeennii ssaarrmm››flfltt››rr!!

Bitmeyen Temizlik Beklentileri
Kaç›n›lmaz Hayal K›r›kl›klar›



SSoollddaa bbeekklleennttiilleerrii 
ssüürrddüürreennlleerr!!

‹ktidar›n borazan› olarak “temiz-
lik” beklentisinden söz edenler de,
yan›lg› içindeki, kand›r›lmaya haz›r
ayd›n da bir yere kadar anlafl›labilir;
ama ayn› tavr›n sol, ilerici kesimler-
de gündeme gelmesine ne denilme-
li?.. ‹lk söylenecek fley flu olsa ge-
rek: SSuussuurrlluukk ssüürreecciinnddeenn hhiiçç mmii
ddeerrss çç››kkaarrmmaadd››nn››zz?? 

Mesela EEvvrreennsseell Gazetesi’nde
flu sat›rlar› okuyoruz: “AKP derin-
lere inecek mi? Bu basireti göstere-
cek mi? AKP isterse bunu baflarabi-
lir. Bunu baflarmak için büyük bir
kamuoyu deste¤i var. Bunu arkas›-
na alabilir.” (Ender ‹mrek) 

BBiirrggüünn Gazetesi’nin “Ergene-
kon Operasyonu”na iliflkin spotla-
r›nda da flu sat›rlar› okuyabiliyoruz:

“Ergenekon Operasyonu, top-
lumda bir kez daha temizlenme
umudu do¤urdu. Kamuoyu... yak›n
tarihin birçok karanl›k olay›n›n ay-
d›nlanmas› beklentisi içinde.”

Evet, hala böyle beklentiler dile

getirilebiliyor... AKP derinlere ine-
bilir mi? Bu, en az›ndan  ihtimal da-
hilinde mi? Al›nt›lar›n sahiplerinin
bunu ihtimal dahilinde gördükleri
anlafl›l›yor. Görmekle kalm›yor ve
““AAKKPP iisstteerrssee bbuunnuu bbaaflflaarraabbiilliirr”” di-
ye yaz›yorlar. Bunu yazabilmek için
hem ülkemizdeki kontrgerillan›n ni-
teli¤i üzerine, hem de AKP’nin s›-
n›fsal niteli¤i üzerine derin bir ya-
n›lg› içinde olmak gerekir.

Birgün’den Mithat Sancar yaz›-
yor: “Kaç gündür... temkini elden
b›rakmadan, umut ve sevinç kar›fl›-
m› duygularla izliyoruz. Evet, ‘Er-
genekon operasyonu’ndan söz edi-
yorum. Hrant’›n ölüm y›ldönümün-
de ‘adalet için’ yürüyen insanlar›n
sesi, Rakel’in ‘adaletsizli¤e isyan
ç›¤l›¤›’ sanki yank› buluyor.”

Demek ki AKP de bu ç›¤l›¤›
bekliyormufl harekete geçmek için! 

Demek ki AKP kitlelerin mey-
danlardan yükselen taleplerine bu
kadar duyarl›!

PKK yöneticilerinden Murat
Karay›lan da flunu söylüyor:

“Ergenekon çetesini tüm yap›s›-
na yönelik olmasa da, en az›ndan
yönetim kademesine dönük bir ope-
rasyonun bafllat›lmas›, olumlu bir
ad›md›r. En az›ndan yapacaklar›
bir sürü cinayetler vard›, onlar›n
önüne geçilmifltir.” Bu sözlerin de-
vam›nda “fakat çok fazla ileriye gi-
decek bir yönelim de de¤ildir” de-
menin bir anlam› yoktur. Devam›n-
da ne denirse densin, diplomasi ad›-
na, “büyük politika” ad›na operas-
yon olumland›¤› noktada, AKP güç-
lendirilmifl olunuyor. Evrensel’den
Birgün’e, PKK’ye kadar reformiz-
min içine düfltü¤ü yan›lg› da bu. 

“Ergenekon Operasyonu” konu-
sunda, bafltan bu yana aktard›¤›m›z
bu tespit ve yorumlar›n sahiplerini
bekleyen iki kelimeyle ““hhaayyaall kk››--
rr››kkll››¤¤››”” olacakt›r. Baflka bir ihtimal
yoktur. Baflka bir ihtimal, düzenin
ve iktidardaki düzen partilerinin s›-
n›fsal niteli¤ine, emperyalizm ve
oligarflinin Türkiye’deki ihtiyaçlar›-
na terstir. Kontrgerillaya zaman
zaman çeki düzen verilebilir, ama
yok edilmez.
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Çeflitli çevrelerde, AKP ikti-
dar›n›n, düzeni ““GGllaaddiioo””lar-
dan temizleyece¤i beklentisi
var. Asl›nda AKP’den önce di-
¤er düzen partilerine de ayn›
umutlar ba¤lanm›flt›.

Elbette ki, bu beklentiler
bofltur, çünkü, hhiiççbbiirr ddüüzzeenn
ppaarrttiissii,, ddüüzzeennii GGllaaddiioo’’llaarrddaann
tteemmiizzlleeyyeemmeezz.. Bu, AKP önce-
sindeki partiler için geçerli ol-
du¤u gibi, AKP için de geçerli-
dir.

Nedeni asl›nda herkesin
anlayabilece¤i basitliktedir:
Gladio’lar kendi bafl›na ortaya
ç›km›fl, kötü niyetli kiflilerin
örgütlenmesi de¤ildir. Gladi-
o’lar NATO’nun kontrgerilla
örgütlenmesidir, emperyaliz-
min ve iflbirlikçi iktidarlar›n
ihtiyaç duydu¤u tüm ülkeler-

de de örgütlen-
mifltir. Dolay›-
s›yla “Gladio”
ismiyle de ta-

n›nm›fl olan
kontrgerilla örgütlenmesi, ül-
kemiz için de düzenin ihtiyaç-
lar› çerçevesinde kurulmufl
örgütlenmelerdir. Bu düzen
sürdü¤ü müddetçe de, düzenin
ihtiyaçlar› çerçevesinde de¤i-
flik düzeylerde ve biçimlerde
varl›¤›n› sürdürecektir.

Dikkat edilirse, sözünü etti-
¤imiz konu, AKP veya baflka
düzen partisinin özelliklerin-
den ba¤›ms›z olarak, düzenin
yap›sal gerçe¤idir.

Anlafl›laca¤› gibi, Gladio’lar
ancak onlara ihtiyaç duyma-
yan bir sistem kuruldu¤unda
ortadan kalkacaklard›r. Bura-
dan flu sonuç ç›kar: OOnnllaarr››
üürreetteenn ddüüzzeennllee ççaatt››flflmmaayyaa ggiirr--
mmeeddeenn,, Gladio’lar› temizlemek
mümkün de¤ildir.

Peki herhangi bir düzen
partisinin, düzenin kendisiyle
çat›flmas› sözkonusu olabilir
mi? Bunun da mümkün olma-
yaca¤› aç›kt›r.

AKP’nin bu düzen partile-
rinden biri oldu¤unu herkes
bugüne kadar görmüfl olmal›-
d›r. Ki, AKP iktidar› kendisin-
den öncekileri aratacak kadar
bu düzenin savunucusudur.
Amerikanc›d›r, tekellerin par-
tisidir.

Bu gerçekler ortada iken,
sözkonusu beklentilerin bofllu-
¤u da ortadad›r.

Yan›lg›, ddüüzzeennii ttaann››mmaa--
mmaakkttaann,, oligarflinin iç iktidar
çat›flmalar›n› sistemin niteli¤i-
ne iliflkin bir çat›flma sanmak-
tan ve beklentilerini gerçe¤in
yerine geçirerek kendini kan-
d›rmaktan kaynaklanmakta-
d›r. Oysa yan›lg›, Gladio’lar›
güçlendirmektedir, yan›lmaya
hakk›m›z yoktur.

NNeeddeenn ÇÇöözzeemmeezz ??

SSoorruunnllaarr // ÇÇöözzüümmlleerr
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Türbanla
ilgili düzenle-

mede AKP ve
MHP anlaflt› ve art›k

yap›lan düzenleme Mec-
lis önünde. Yasa haz›rl›¤›

s›ras›nda, düzen partilerinin istis-
marc›l›¤›n›n ne kadar trajikomik
boyutlara ulaflabildi¤ine tüm ülke
tan›k oldu. ‹stismar ve oligarfli içi
kavga, flimdi ““ttüürrbbaann››nn bbaa¤¤llaannmmaa
flfleekkllii”” üzerinden sürüyor. 

AKP, düzenin çeflitli kesimlerine
“vallahi de billahi de üniversite d›-
fl›nda türban olmayacak” diye gü-
vence üstüne güvence verirken, Ce-
mil Çiçek, güvenceyi “çene alt›
ba¤lamayan giremeyecek” diye pe-
kifltiriyor. Oysa hemen herkesin
aç›kça gördü¤ü gibi, “çene alt› ba¤-
lama” formülünün ne yasal, ne de
fiilen bir hükmü olmayacakt›r. 

Kald› ki, sorun haklar ve özgür-
lükler sorunu oldu¤unda, bir hak-
k›n, böyle budanmas›, ecifl büçüfl
hale getirilmesi kabul edilemez.

‹nanc›n›n bir parças› olarak türban
giyme özgürlü¤ü, koflulsuz tan›n-
mal›d›r. Fakat AKP için sorunun
haklar özgürlükler sorunu olmad›¤›,
türban ma¤durlar›n›n sorununu çöz-
mek olmad›¤› aflikard›r. 

‹flte bu noktada AKP’nin ttaakkiiyy--
yyee politikas› aç›¤a ç›k›yor. AKP yö-
netimi, güvence üstüne güvence ve-
rirken, as›l düflüncenin farkl› oldu-
¤u da kendini ele veriyor.

AKP saflar›ndan peflpefle üç de-
meç verildi. Bunlar hiç de s›radan
kifliler de¤ildi. Biri AKP Konya
Milletvekili ve Anayasa Komisyonu
üyesi Hüsnü Tuna’yd›. Tuna flöyle
dedi: ““HHeeddeeffiimmiizz kkaammuu hhiizzmmeettllee--
rriinnddee ddee ttüürrbbaann oollmmaass››dd››rr..”” 

Ard›ndan AKP'li Isparta Beledi-
ye Baflkan› Hasan Balaban’›n aç›k-
lamas› geldi: ““TTüürrbbaann hheerr yyeerrddee
oollaaccaakk”” diyordu o da. 

Bir di¤er aç›klama ise AKP Mil-
letvekili ve Kad›n Kollar› Baflkan›
Fatma fiahin'e aitti: “E¤itim hakk›-

n›n verilmesine iliflkin ad›m atma-
dan kamuda türban tart›flmas›n› ya-
parsak, e¤itim hakk› çözümsüzlü¤e
girer... ad›m ad›m gitmek laz›m”. 

AKP’lilerin söyledikleri esas
olarak fludur: “ Zaman› de¤il”,
“konjonktür uygun de¤il”, “ad›m
ad›m gidece¤iz”; Dolay›s›yla bu
noktada flu daha da netlefliyor:
AAKKPP’’nniinn ttüürrbbaann kkoonnuussuunnddaakkii
aammaacc››,, ddeemmookkrraatt,, öözzggüürrllüükkççüü
mmuuhhtteevvaaddaa ddee¤¤iill,, ggeerriicciiddiirr!! Tür-
bana serbestli¤i inanç özgürlü¤ü
için de¤il, gerici kadrolaflmas›n› pe-
kifltirmek, toplumsal yaflam› gerici
dayatmalar›yla kuflat›p halk› teslim
almak için istiyor.

AKP, bu aç›klamalar› yapanlar
hakk›nda soruflturma açt›¤›n› aç›k-
larken, takiyyecili¤in ve riyakarl›-
¤›n yeni bir örne¤ini daha koymufl
oluyor ortaya. Herkes çok iyi bili-
yor ki, bu aç›klamalar, gerçekte tüm
AKP’lilerin as›l düflünceleridir.
AKP yönetiminin bunlara k›zmas›,
düflüncelerini zamans›z ve yersiz

AKP’nin Sorunu ‹nanç Özgürlü¤ü De¤ildir...
AKP, Amerikan ‹slamc›s› Bir ‹ktidar Örgütlüyor!

Türbanl› ö¤renciler, inançlar›n›z›n 
istismar edilmesine izin vermeyin!

Bu “Türban Özgürlü¤ü”.

Türban›n yeniden gündeme gelmesiyle sorulan bir so-
ru var: “Üniversitelerde bir ma¤duriyet var m›yd›?” Bu
soru, bir aç›dan yerinde bir sorudur. Ma¤duriyet vard›r
ama ma¤duriyetin oldu¤una dair bir emare yoktu. Neden?
Çünkü; türbanl› ö¤renciler, 5-6 y›ld›r haklar›n›, inançlar›-
n›, özgürlüklerini savunmayarak, tersine AAKKPP’’nniinn iiccaazzee--
ttiinnee ss››¤¤››nnaarraakk,, bu konuda son derece olumsuz bir s›nav
vermifllerdir. 

Bugün onlara verilen özgürlük de ““AABBDD--AAKKPP iiccaazzee--
ttiiyyllee vveerriillmmiiflfl bbiirr öözzggüürrllüükk””tür. 

Kendilerini AKP’yle aayynn›› kkaammppttaa,, aayynn›› ssaaffttaa gören
türbanl› ö¤renciler, bilmelidirler ki, Amerika’yla ayn› saf-
tad›rlar. Soyguncularla ayn› saftad›rlar. 

Türbanl› ö¤rencilerin 5 y›ll›k AKP iktidar›ndaki ses-
sizliklerinin elbetteki politik bir anlam› vard›. AKP’nin
verece¤i “türban özgürlü¤ü” karfl›s›nda, AKP’nin bugüne
kadarki iflbirlikçili¤ine, faflist zulüm uygulamalar›na, ül-

kemizi emperyalist tekellere peflkefl çekmesine, Irak’taki
iflgal ortakl›¤›na ORTAK oldular. 

Türbanl› ö¤rencilerin bu prati¤i, “özgürlük mücadele-
si, zulme direnifl, inançlar› için direnifl” de¤il, tam tersine,
ne dini, ne ahlaki aç›dan savunulamayacak bir ppaazzaarr--
ll››kk’t›r; bunun sonucundad›r ki, “bana türban hakk› ver,
ben de senin bu iflbirlikçiliklerine, alçakl›klar›na, soygu-
nuna göz yumay›m” fleklinde bir pratik ortaya ç›km›flt›r.
Türban› savunanlar, bu politikan›n izah›n› yapmak, hesa-
b›n› vermek durumundad›rlar. 

Baflta AKP olmak üzere türban› kullanmaya, alenen ve
afla¤›lay›c› bir tarzda istismar etmeye devam ediyorlar.
Türbanl› ö¤renciler buna izin vermemek durumundad›r.
Bunun ise tek bir yolu vard›r: Türbanl› ö¤renciler, “türba-
n›” pazarl›k konusu yapmadan, AKP ve yeni YÖK’ün ica-
zetine s›¤›nmadan, AAKKPP’’nniinn vvee YYÖÖKK’’üünn bbaasskk››llaarr››nnaa
kkaarrflfl›› mücadele alanlar›na ç›kmal›d›rlar. Hiçbir fley –tür-
bana özgürlük dahil– karfl›l›¤›nda, AKP’nin ve YÖK’ün
zulümlerine göz yummayacaklar›n› göstermelidirler. 

De¤ilse icazet ve istismar, kullanma ve kullan›lma,
kendi ç›karlar› karfl›l›¤›nda AKP’nin suçlar›na ortak olma,
içiçe devam edecektir. 



““aaçç››kk eettmmiiflfl”” olmalar›-
nad›r. 

Öte yandan, gerici
bir kuflatma ve dayat-
mayla karfl› karfl›ya ol-
du¤unu görmeyen,
AKP’ye hala “demok-
ratl›k” rolü biçen kimi
ayd›nlar da, kendilerini tersinden
kand›r›yor, kand›racak malzeme
ar›yorlar. “AKP, türban, yüksek oku-
lun d›fl›na taflmayacak diye güvence
versin” diyenler veya yasada böyle
bir cümleye yer verilmesini iflte gü-
vence diye görenler, iflte bu kesim-
dir. Bu kesim kendini kand›rmakta
o kadar istekli ki, AKP’lilerin
“ad›m ad›m gidece¤iz” aç›klamala-
r›n› yok say›yorlar. Ama yok say-
mak gerçe¤i de¤ifltirmez. 

AAKKPP nnee iissttiiyyoorr??
Birçok kesim AKP’nin “türbana

özgürlük” yasas›yla nnee yyaappmmaayyaa ççaa--
ll››flfltt››¤¤›› üzerine de¤erlendirmelerde
bulunuyor. Kuflku yok ki, AKP’nin
yapmak istedi¤ini tüm di¤er gerici
politikalar›ndan, “islamc›” kökeni
ve taban›ndan, ABD’yle BOP çerçe-
vesindeki iflbirli¤inden ve ABD’nin
empoze etti¤i “›l›ml› islam” mode-
linden ba¤›ms›z düflünülemez. Bü-
tün bu ba¤lant›lar› içinde bak›ld›¤›n-
da, sorunun sadece bir “oy hesa-
b›”ndan, göstermelik bir hamleden
ibaret oldu¤u söylenemez.  

AKP, AAmmeerriikkaann eemmppeerryyaalliizzmmii--
nniinn kkeennddiissiinnee bbiiççttii¤¤ii rrooll çerçeve-
sinde, “islamc›” bir iktidar örgütle-
mek istemektedir. Bunun olup ola-
mayaca¤› veya nas›l, ne kadar za-
manda olabilece¤i üzerine çeflitli
yorumlar yap›labilir ama kesin olan
fludur ki, AKP’nin örgütlemeye ça-
l›flt›¤› islamc› iktidar›n islamc›l›¤›-
n›n asli niteli¤i, AAmmeerriikkaanncc›› olma-
s›d›r; Amerika’n›n izin verdi¤i ka-
dar islamc›, Amerika’n›n istedi¤i
biçimde bir “dini” damga olacakt›r
bu iktidarda. ABD diyor ki, sen bü-
tün Ortado¤u için ““››ll››mmll›› iissllaamm””
modelisin. AKP’nin böyle bir mo-
del olmaya itiraz› yoktur. Hem siya-
si, hem dini  anlamda buna raz›d›r.
Bu anlamda da AKP; Amerikan ç›-

karlar› için dini en genifl biçimde
kullanmak istiyor. 

Diyebiliriz ki; hükümet oldu-
¤undan bu yana sürdürdü¤ü dinci
kadrolaflmayla, hayat›n çeflitli alan-
lar›nda fiilen veya yasal olarak gün-
deme getirdi¤i dinci uygulamalarla,
AKP, Amerikan islamc›s› bir iktida-
r› örgütlemeye çal›flmaktad›r. Bu
noktada da türban sorunu, haklar ve
özgürlükler sorunu olmaktan ç›k-
makta ve AAKKPP’’nniinn ggeerriiccii ppllaannllaarr››--
nn››nn bir parças› olarak kulland›¤› bir
soruna dönüflmektedir. 

AKP’nin gerici planlar›n›n “s›r”
olan bir yan› yoktur. AKP, kapitaliz-
mi islamc›l›kla, fleriatç›l›kla sürdür-
me hesab› yap›yor. Böylelikle hem
emperyalist tekelleri, hem iflbirlikçi
tekelci burjuvaziyi ve hem kendi is-
lamc› militan taban›n› tatmin etmifl,
ve iktidar›n› pekifltirmifl olacakt›r.  

Amerikanc› islamc› iktidar, bir
bak›ma, kapitalizmin ve faflizmin
özü de¤iflmeksizin sürdürülüflünün
biçimi olacakt›r. AKP, faflizmi, ka-
pitalizmi, “islam” sosuna bat›r›p
sürdürecek yani.

Burada flunun alt›n› bir kez daha
çizmeliyiz: AKP ddiinnddaarr de¤ildir,
Amerikan iflbirlikçisidir. Amerikan
iflbirlikçilerinin ise dini, iman› ola-
maz. ‹flbirlikçiler, dini sadece kulla-
n›r. AKP de öyle yap›yor. 

FFaaflfliisstt vvee flfleerriiaattçç›› uuyygguullaammaa--
llaarr kkaarrflfl››ss››nnddaa,, ggeerrççeekk iinnaannçç 
öözzggüürrllüü¤¤üünnüü ssaavvuunnuuyyoorruuzz

Takiyyeci, icazetçi, fleriatç› poli-
tikalar aras›nda kimin neyi niçin
yapt›¤›n›n mu¤laklaflt›r›ld›¤› bir or-
tamda, kuflku yok ki, tavr›m›z› en
net flekilde ortaya koymak duru-
munday›z. AKP’nin gerici dayatma
ve kuflatmalar›n›n karfl›s›nday›z el-
bette. Fakat, AKP’nin örgütlemeye
çal›flt›¤› Amerikanc› islamc› iktidar

karfl›s›nda da, mmeevv--
ccuutt ddeevvlleett kkuurruummllaa--
rr››nn››,, mmeevvccuutt yyaassaall
ddüüzzeennlleemmeelleerrii ddee ssaa--
vvuunnmmuuyyoorruuzz.. 

fieriatç› kurumlafl-
ma ve yasalarla, fa-
flist kurumlaflma ve

yasalar aras›nda bir tercih yapmak
durumunda de¤iliz; biz her ikisine
de karfl›y›z ve her ikisini de devlete,
iktidara egemen olmaktan ç›karma-
n›n mücadelesini veriyoruz. Bu an-
lamda özet olarak söylersek:

11-- ‹‹nnaannçç öözzggüürrllüü¤¤üünnüü ssaavvuunnuu--
yyoorruuzz.. 

22-- MMeevvccuutt ddeevvlleett ppoolliittiikkaallaarr››nnaa
vvee kkuurruummllaarr››nnaa kkaarrflfl››yy››zz.. 

33-- KKaappiittaalliizzmm,, iissllaammcc››,, flfleerriiaattçç››
mmoottiifflleerrllee  ssüürrddüürrüüllmmeekk iisstteennii--
yyoorr;; iinnaannçç öözzggüürrllüü¤¤üünnüü ssaavvuunnuurr--
kkeenn,, kkaappiittaalliizzmmiinn,, ffaaflfliizzmmiinn iissllaamm--
cc››ll››kk aadd›› aalltt››nnddaa ssüürrddüürrüüllmmeessiinnee
kkaarrflfl›› ddaa mmüüccaaddeellee eeddeeccee¤¤iizz.. 

AKP bugün Amerikan islamc›s›
bir politikan›n tafllar›n› döflemek
için gündeme getirdi¤i bir politik
hamleyi, “özgürlük savunuculu¤u”
gibi, y›llard›r ma¤dur edilmifl bir
kesimin ma¤duriyetine son verme
gibi sunarak, milyonlarca insan›
böyle aldat›yor. Üniversiteler öze-
linde bile, oynanan oyun aç›kt›r;
AAKKPP,, üünniivveerrssiitteelleerrii ttiiccaarreetthhaannee vvee
kk››flflllaa yyaappaarrkkeenn,, “türbana özgür-
lük” manevras›yla üniversitelerdeki
bask› düzenini de perdelemifl olu-
yor. Üniversiteli k›zlar›m›z› ma¤dur
etmeyece¤iz diyen AKP ve onun
YÖK’ü, üniversitelerden sudan ba-
hanelerle ö¤renci atmaya, sorufltur-
malar açmaya devam ederken, “si-
yasi simgelere yasak olur mu?” di-
yen zihniyet ilerici, demokrat ö¤-
rencilerin halay çekmesini bile
“simge” say›p, suç haline getiriyor. 

Görülmesi gereken, AKP’nin
türban sorunundaki yaklafl›m›n›n
özgürlüklerle ilgili olmay›p, Ameri-
kanc› islamc›l›¤› hakim k›lmaya ça-
l›flt›¤›d›r. Politikalar›m›z› ve tavr›-
m›z› hem inanç özgürlü¤ü boyutu-
nu, hem AKP-ABD’nin bu hesapla-
r›n› gözönünde bulundurarak belir-
lemeliyiz. 
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ÖÖyyllee mmii bbaa¤¤llaannss››nn,,
bbööyyllee mmii?? BBuu bbiirr
aallddaattmmaaccaadd››rr.. 
““ZZaarrff”” ggöösstteerriipp ““mmaazz--
rruuff””uu,, yyaannii iiççiinnddeekkiinnii
ggöözzlleerrddeenn kkaaçç››rrmmaakktt››rr..
ÖÖzzggüürrllüükklleerr bbööyyllee
kkaarriikkaattüürriizzee eeddiilleemmeezz!!
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Afla¤›da ülkemizi y›llarca yöneten bur-
juva politikac›lar›n›n türban meselesi-
ne dair baz› sözlerini aktar›yoruz.
Fazla söze ve yoruma gerek
b›rakt›rmayan sözler; fakat kendi
bafllar›na bu konudaki büyük istismar›

ortaya koymaya yeter: 

"Hákim k›l›nacak olan fleyler, ‹s-
lam’›n getirdi¤i ana kaidelerdir.
Sünneti seniyyedir. ‹mam hatip

liseleri, imam yetifltirsin diye aç›l-
mad›. Dinini bilen doktorlar, avukat-

lar, mühendisler olsun diye aç›ld›." 
SSüülleeyymmaann DDeemmiirreell

"Baflörtüsü ile u¤raflmak, gard›-
rop Atatürkçülü¤ünün tipik örne-
¤idir. Atatürk, kad›nlar›n k›l›¤›na

k›yafetine kar›flmam›fl... ne giye-

ceklerine hiç müdahale etmemifltir."
BBüülleenntt EEcceevviitt

"Demokrasi afl›n›zd›r, ek-
me¤inizdir, baflörtünüz-
dür, namusunuzdur,
sahip ç›k›n... Bu se-
çim, evlad›n› baflörtülü

diye üniversiteye yolla-
yamayanlar›n seçimi ola-

cak. Zulüm edenlere karfl› hesap so-
ranlar›n seçimi olacak." 

TTaannssuu ÇÇiilllleerr

"Türkiye’nin AB’ye giden
yolu, sadece Diyarba-
k›r’dan geçmez. ...
‹mam hatip lisesinin
önünden de geçer. ...

Devrim kanunlar›nda

böyle bir örtü yasa¤› yok." 
MMeessuutt YY››llmmaazz

"Baflörtüsü dram›na son veril-
meli... Baflörtülü bac›lar›m,
üniversitelerde okumal›d›r. ...
Baflörtüsü, insan haklar› kapsa-
m›ndad›r."

DDeevvlleett BBaahhççeellii

"Laiklik, isteyenin takmas›n›n, iste-
yenin takmamas›n›n ortak güvencesi-
dir... baflörtüsünü yasaklamay›, Avru-
pa Konseyi’ne anlatamazs›n›z." 

‹‹ssmmaaiill CCeemm

"Üniversite özgürlüktür. ‹ktida-
ra gelir gelmez, baflörtüsü yasa-
¤›n› kald›raca¤›z." 

MMeehhmmeett AA¤¤aarr

"Y›llard›r söylüyorum; baflörtüsü ya-
sa¤›, hakka da, hukuka da uymaz." 

EErrkkaann MMuummccuu

Türban› istismar eden yaln›z Erdo¤an M›?
Dinci gericili¤i güçlendiren sadece AKP Mi?

2007’deki seçimlerden önce,
AKP’ye karfl› “laiklik” temelinde
bir “CHP-MHP ittifak›” flekillen-
miflti. ‹lhan Selçuklar, Tuncay Öz-
kanlar, H›ncal Uluçlar ya “CCHHPP’’yyee
vveerrmmeeyyeecceekksseenniizz MMHHPP’’yyee vveerriinn””
diyerek ya da do¤rudan, MHP’ye
oy istiyorlard›.

Bugünlerde, bu kesim MHP’nin
kendilerini hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›-
¤›n› yaz›yorlar. Çünkü, MHP, tür-
banla okullara girmenin serbest ol-
mas› için, AKP ile ortak yasa haz›r-
l›yor.  ‹lhan Selçuk o dönemlerde,
““((MMHHPP iillee)) eell eellee vveerrmmeeyyii yyuurrttssee-
vveerrllii¤¤iinn ...... ggeerree¤¤ii ssaayy››yyoorruumm......"" di-
ye yazd›¤›n› hat›rlatarak, hayal k›-
r›kl›¤›n›, ““MMee¤¤eerr MMHHPP mmiilllliiyyeettççiillii-
¤¤ii ddiinnccii kkuuyyrruukkççuulluu¤¤uunnaa ddöönnüüflflee-
cceekkmmiiflfl......”” diyerek belirtiyor.

H›ncal Uluç ise, MHP’ye oy
vermekten duydu¤u piflmanl›¤›; da-
ha önceki yaz›lar›nda ““EElllleerriimm kk››-
rr››llssaayydd›› ddaa MMHHPP''yyee vveerrmmeesseeyyddiimm””
diye yazd›¤›n› hat›rlatarak ifade
ediyor.

MHP’nin laiklik savunucusu
olaca¤›n›, AKP’ye karfl› muhalefet
yapaca¤›n› sanarak yan›lm›fllard›.

Fakat, bu kesimin, MHP ve di¤er
düzen partileri konusundaki ilk ya-
n›lg›s› bu de¤ildir. Onlar, MHP’nin
art›k ABD’nin kulland›¤›, eski eli
kanl› faflist MHP olmad›¤›n›, de¤ifl-
ti¤ini söylediklerinde de yan›lm›fl-
lard›. Peki, neden bu kadar yan›l›-
yorlar? Bunun cevab›n› yaz›lar›nda
bulam›yoruz.

Oysa, bunu yazmal›d›rlar.
MHP’ye oy istemek, öyle yan›ld›k
diye geçifltirilecek bir konu de¤ildir.
Örne¤in ‹lhan Selçuk, neye göre
MHP ile el ele vermeyi yurtseverlik
olarak tan›ml›yordu? Demek ki, ‹l-
han Selçuklar›n yurtseverlik tan›m-
lar› da çok kolayl›kla herkesi kapsa-
yabilecek genifllikteydi. Türbana
destek ç›k›ld›¤›nda da bu yurtsever-
lik bir anda yok oldu.

Sorun da as›l olarak buradad›r.

Bu kesimlerin yurtse-
verlik tan›mlar› ayak-
lar› havada bir söylem-
den ibarettir. Anti-em-
peryalist olmay›,  ba-
¤›ms›zl›k mücadelesi

yürütmeyi, demokrasi mücadelesi
içinde yeralmay› gerektirmeyen bir
yurtseverlik anlay›fl›, yan›lmaktan
kurtulamaz.

Oysa, bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n›
MHP mi savunuyor du da yurtsever
olmufltu? Tersine MHP, bundan bir
y›l önce, Marmaris ve Mu¤la Ülkü
Ocaklar› Derne¤i yöneticileri ile
Ülkü Ocaklar› genel baflkan›n›
ABD’yi protesto ettikleri için, an›n-
da görevden alm›flt›.

Fakat, ‹lhan Selçuklar›n böyle
fleyleri görecek halleri yoktu. Çün-
kü, onlar, sadece dincili¤e karfl› güç
olmaya çal›flmakla ilgiliydiler. Bu-
nun için ittifak aray›fl›ndayd›lar  ve
MHP gibi bir partiye oy isteyecek,
oy verecek kadar kendilerini kay-
betmifllerdi.

Bugün piflmanl›k ifade ediyorlar.
Fakat, neden ve nas›l yan›ld›klar›n›
sorgulam›yorlar. Demek ki, yar›n
yine yan›lacaklar.

MHP Yan›ltmad›,
Yan›lmak ‹stediniz
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Üniversiteler ve liseler, mevcut
sorunlar›na ek olarak gün geçtik-
çe yeni sorunlarla karfl›lafl›yor.
AKP iktidar› bir taraftan yeni YÖK
baflkan›n›n da dile getirdi¤i üzere
e¤itimi tam paral› hale getirmeye
çal›flmakta, bir taraftan da bunun
siyasi alanda önünü açacak yasa-
lar ç›karmaktad›r. 

Üniversite yurtlar› yetersiz ve
pislikten geçilmemektedir, ye-
mekhaneler ise içler ac›s›d›r, para-
l› e¤itim, e¤itimin ticarileflmesi
tüm h›zla sürmektedir. Liselerde
ise lise ö¤rencileri kay›t paras›,
spor paras›, karne paras› k›skac›n-
da b›rak›lmaktad›r. Bir taraftan da
ÖSS s›nav›n›n bask›s› alt›nda kal-
maktad›rlar. Hem üniversitelerde
hem de liselerde uygulanan anti-
demokratik sistemden bahsetme-
mize bile gerek yoktur art›k. Ne li-
selilerin, ne de üniversitelilerin
göstermelik dahi olsa örgütlenme
hakk› yoktur. Bunun en aç›k kan›-
t›n›, demokratik haklar›n› kullan-
d›klar› için okullar›ndan at›lan ve
e¤itim haklar› ellerinden al›nan
ö¤rencilerden görebiliriz.

Tüm bu sorunlar›m›z da¤ gibi
karfl›m›zda dururken ve bunlar›n
çözümü için ad›m at›lmas› gere-
kirken düzen yine karfl›m›za bafl-
ka bir gündemle ç›kmaktad›r: Tür-
ban sorunu. Tüm meclis, burjuva
bas›n, düzen partileri, YÖK bu
gündeme kitlenmifl, bu çerçevede
politika yapmaktad›r. 

Devrimcilerin elbette bu konu-
da da söyleyecekleri olacakt›r. Biz
türban sorununa da haklar ve öz-
gürlükler çerçevesinde bakar›z.
Sorunu inanç özgürlü¤ü kapsa-
m›nda ele al›r›z. Hiç kimsenin
inanc›n›n gere¤i olan ibadetlerini
gerçeklefltirmesi engellenemez.
Bunu engellemek inançlara sayg›-
s›zl›kt›r. Y›llard›r türbanl› genç k›z-
lar›m›z›n türbanlar›ndan dolay›

e¤itim-ö¤renim haklar›n›n gasp
edildi¤i bir gerçektir. Elbette bu
duruma karfl› mücadele etmek de
gerekir. Ancak bugün yap›lan bu

de¤ildir.

Y Ö K
baflka-
n › n › n
aç ›k la-

malar› ve prati¤i bunun aç›k bir
kan›t›d›r. Göreve bafllad›¤›nda
“üniversitelerde tüm yasaklar kal-
d›r›lmal›d›r.” aç›klamas› yapan Yu-
suf Ziya Özcan, bu yasaktan kast›-
n›n sadece türban oldu¤unu orta-
ya koymaktad›r. Onun derdi sade-
ce AKP iktidar›na ve onun taban›-
na yaranmaktan ibarettir. ‹craat-
lar›na bakt›¤›m›zda bunu görmek-
teyiz. Üniversiteden demokratik
haklar›n› kulland›klar› için at›lan
ö¤rencilerin geri al›nmas›na ya da
YÖK yönetmeli¤inin daha demok-
ratik hale getirilmesine yönelik
bir aç›klamas› yoktur. 

Üniversitelerin gündemini tür-
ban ile doldururken, bir taraftan
da tüm devlet üniversitelerini pa-
ral› hale getirecek politikalar› ha-
yata geçirmek istedikleri, art›k
herkes taraf›ndan aç›kça görülü-
yor. YÖK baflkan›n›n kendisi, üni-
versitelerin tamam›n› paral› hale
getirmek istedi¤ini aç›kça dile ge-
tirmifltir. 

‹ktidarlar ülkemizde kendi ç›-
kar› için her zaman bu tür manev-
ralara baflvurmufltur. Halk›n
inançlar›n› kendi ç›karlar› için is-
tismar etmifltir. AKP iktidar›n›n da
bugün yapt›¤› bundan ibarettir.
Halk›n dini duygular›n› istismar
ederek kendi iktidar›n› güçlendir-
meye çal›flmakta; bir taraftan da
emperyalistlerin ve iflbirlikçileri-
nin ihtiyaçlar› do¤rultusunda üni-
versiteleri ve tüm e¤itim sistemini
ticarilefltirmektedir. 

Geçti¤imiz hafta, bir toplant›da
mikrofonun aç›k unutulmas› üze-
rine Maliye Bakan› Kemal Unak›-
tan’›n bürokratlar›yla yapt›¤› ko-
nuflmalar bas›na yans›m›flt›. Bu
konuflma iktidar›n› YÖK’e bak›fl
aç›s›n› ve ne yapmak istedi¤ini
aç›kça ortaya koymaktad›r. 

Unak›tan, Müsteflar› Aktan ile
YÖK hakk›nda flunlar› konuflmufl-

tu: 

-Aktan: Yeni YÖK Baflkan›'n›n
havas› de¤iflmifl, gayet güzel söz-
ler söylüyor. 

-Unak›tan: ‹sterse söylemesin. 
-Aktan: Bu ortamdan faydala-

n›p üniversite reformunu da ya-
parsak hükümet olarak say›n ba-
kan›m, çok ciddi baflar› olurÂ… 300
milyona yak›n üniversitelere iyi-
lefltirme yap›yoruz y›ll›k. Gülüp
oynas›nlar. Daha sesleri ç›kmaz.
Tarifeyi de ufak bir rötuflla geçiflti-
ririz böylece.

AKP iktidar›n›n niyeti bu ko-
nuflmada aç›kça görülüyor. Planla-
r›, bu ortamdan faydalan›p tekel-
lerin isteklerine uygun bir “üni-
versite reformunun” yap›lmas›d›r.
Üniversite reformundan anlad›k-
lar› en baflta üniversitelerin paral›
hale getirilmesinden baflka bir fley
de¤ildir. 

Y›llard›r bu ülkenin devrimci
gençli¤i olarak biz bu zihniyete
karfl› mücadele ediyoruz. Halk›m›-
z› aldatan, kand›ran bu düzene ve
onun temsilcilerine karfl›, halk›n
inançlar›n› sömürerek siyasi rant
elde etmeye çal›flan, müslüman-
l›kla, ‹slamla alakas› olmayan, tüm
benli¤i ile Amerikan dolar›n›n hiz-
metinde olan bu kesimlere karfl›
mücadele ediyoruz.

Bunlar sadece dini, inanc› rant
için pazarlar, kullan›rlar. Bugüne
kadar türban sorununda somut
ad›m atmamalar›n›n nedeni de
budur. fiimdi ise durum buna mü-
sait oldu¤u için harekete geçmifl-
ler, bunu yine kitleleri kand›rma-
n›n bir arac›na dönüfltürmüfllerdir.

Ancak gençlerimizin, üniversi-
te ve liselerin problemi türban de-
¤ildir. E¤itim hakk›n›n gasp›d›r,
paral› e¤itimdir, elveriflsiz e¤itim
koflullar›d›r bizim sorunumuz. Bu
sorunlar› çözecek tek geçerli yol
ise gençli¤in demokratik halk üni-
versiteleri için mücadelesidir. Bu
üniversitelerde gerçekten demok-
ratik ve yasaks›z bir e¤itim orta-
m›na kavuflaca¤›z. Türban sorunu
da ancak bu üniversitelerde çözül-
müfl olacakt›r.

Gençlik Federasyonu

TÜM SORUN TÜRBAN MI?
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Emekli-Sen üyeleri 27 Ocak gü-
nü AKP ‹l binas› önünde yapt›klar›
bas›n aç›klamas›yla AKP’nin emek-
çilerin, emeklilerin hayatlar›n› gide-
rek zorlaflt›ran zamlar›n› ve SSGSS
gibi emekçilere yönelik sald›r› ya-
salar›n› protesto ettiler. 

“D‹SK Emekli-Sen Kapat›la-
maz” yaz›l› pankart açan emekliler
üzerlerine giydikleri “Haklar›m›z›
‹stiyoruz” yaz›l› önlükleri ile de
AKP’den insanca yaflama haklar›n›
istediklerini hayk›rd›lar. Tüm

Emekli-Sen ‹stanbul fiubele-
ri ad›na yap›lan aç›klamada
“Onlar ‘nas›lsa Allah’›n so-
pas› yok ama IMF’nin sopa-
s› var’ diye düflünüyorlar.

Fakat onlar bizi hesaba katm›yorlar.
Oysa bizler halk›z ve kazanaca¤›z”
denildi.  Emeklilerin taleplerini
okuduklar› fliirlerle de dile getirdi¤i,
eylemde “IMF Emreder Tayyip Uy-
gular” sloganlar› at›ld›. 

31 Ocak’ta da emekliler eylemdey-
di. Saat 12.00’da Sakarya Cadde-
si’nde bir araya gelen Emekli-Sen
üyeleri, “Sadaka De¤il Eme¤imizin
Karfl›l›¤›n› ‹stiyoruz” yaz›l› pankart
açarak AKP iktidar›n›n emekçilere
reva gördü¤ü %2’lik zam oran›n›
protesto ettiler. 
“Vekile 1500 YTL Emekliye 10
YTL” dövizleri açan Emekli-Sen
üyeleri K›z›lay Postanesi’ne yürü-
dü. Postane önünde Emekli-Sen
Baflkan› Veli Beysülen’in yapt›¤›
aç›klamada AKP’nin emekçileri
aldatmaya ve oyalamaya devam et-
ti¤i söylenerek, 5 y›ld›r emekli ma-
afllar›n›n enflasyon oran›n› bile
karfl›lamayan oranlarla artt›r›ld›¤›

dile getirildi. 
‹fl hayat›ndan emekli olduklar›n›
ama demokrasi mücadelesinden
emekli olmad›klar›n› söyleyen
Beysülen, tüm emeklilere kendi
sendikalar›na üye olmaya ça¤r›
yapt›. Aç›klaman›n ard›ndan emek-
liler kendilerine yap›lan %2’lik
zamm› protesto etmek için zarflara
koyduklar› 10’ar YTL’leri Tayyip
Erdo¤an’a yollad›lar. 
‹stanbul’da da emeklilerin %2’lik
zamm› protesto eylemleri vard›.
Galatasaray Postanesi önünde yap›-
lan eylemde Aksaray fiube Baflkan›
Rahime ‹ldeniz Bayrak aç›klama
yaparak “2008 y›l› içinde emeklile-
re %2 art› %2 zamm›n› uygun gö-
ern bu sistemin bekçileri AKP hü-
kümeti emekçilerin yeni y›l›n› her
y›l oldu¤u gibi bu y›lda yeni zam
dalgas› ile kutlad›. Önce emeklileri
sefalet ücretine mahkum edip sonra
henüz y›l dolmadan fazlas›yla geri
alarak halkla dalga geçiyor” dedi.
“Emekliyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klama Tay-
yip Erdo¤an’a 10 YTL’nin gönde-
rilmesiyle son buldu. 

EEMMEEKKLL‹‹LLEERR AAKKPP’’DDEENN 
HHAAKKKKIINNII ‹‹SSTT‹‹YYOORR!!

‹nflaat Mühendisleri
Odas› taraf›ndan bafllat›lan
Yetkin Mühendislik uygula-
mas›, Art› ‹vme Dergisi ad›na
Ercan Atalay’›n açt›¤› dava
sonucunda Dan›fltay 8. Daire-
si’nin 6 Kas›m 2007 tarihinde
ald›¤› kararla durduruldu. Ka-
rara iliflkin Ankara Çevre Mü-
hendisleri Odas›’nda 25 Ocak
günü saat 13.00’da yap›lan
bas›n toplant›s›nda Art› ‹vme
ad›na aç›klamay› Murat Çefl-
me okudu. Aç›klamada AKP
hükümetinin siparifliyle
TMMOB yöneticileri taraf›n-
dan Yetkili Mühendislik Yasa
Tasar›s› haz›rland›¤› ve bunun
AKP hükümetine sunuldu¤u
dile getirildi. 

Çeflme, genç mühendisle-
rin s›rt›ndan daha çok para ka-

zanma yar›fl›na giren ‹MO,
MMO, HKMO, JFMO, PMO
gibi odalar taraf›ndan ABD’de
uygulanan “professional engi-
neering” yönetmeliklerinden
kopyalanarak haz›rlanan Yet-
kin ‹nflaat Mühendisli¤i Yö-
netmeli¤i’nin meslektafllar
aras› eflitsiz ifl iliflkisi yaratt›¤›
ve mevcut yasalarla da ayk›r›
hükümler içerdi¤ini söyledi.
Çeflme Art› ‹vme’nin bu konu-
daki görüflünü “mühendislik
e¤itiminde belgelendirme üni-
versiteler taraf›ndan yap›lma-
l›, odalar›n yapmas› gereken
ise, kimin neyi bildi¤ini ölç-
mek yerine üretilen mühendis-
lik hizmetinin kalitesini denet-
lemek olmal›” fleklinde aç›kla-
d›. 

Yetkin Mühendislik 
Davas› Art› ‹vme 
Lehine Sonuçland›

Lojman Hakk›m›z
Gasbedilemez!

Aksaray SES fiubesi üyesi hemflireler  30
Ocak günü Cerrahpafla T›p Fakültesi Dekan-
l›¤› önünde saat 12.30’da yapt›klar› eylemle
lojman haklar›n›n gasbedilmek istenmesini
protesto ettiler. 

"Yeter Rahat B›rak›n ‹flimizi Yapal›m,
‹nsanca Yaflamak ‹stiyoruz" dövizleri tafl›-
yan hemflireler ad›na aç›klama yapan SES
Aksaray fiubesi Cerrahpafla T›p Fakültesi ifl-
yeri temsilcisi Saadet Pehlivan hemflirelerin
soka¤a at›lmak istendi¤ini dile getirerek
“lojmanda kalan sözleflmeli hemflirelere de
ya para ya da kap› d›flar› denmektedir. De-
kanl›¤›n bu tutumu nedeniyle hastanede
hemflire say›s› az olmas›na ra¤men hemflire-
ler tayin isteme fleklinde çözümler düflün-
mektedir” diye konufltu. Hastane idaresinin
yeni para kazanma yollar› arad›¤›n› ancak
bu yerlerin hemflire lojmanlar› olmad›¤›n›
kaydeden Pehlivan hemflirelerin insani ba-
r›nma haklar›n›n sa¤lanmas›n› istedi. 
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UUyyuurr uuyyaann››kk iiflfl bbaaflfl››
KKooflflaa kkooflflaa zzoorr yyeettiiflflttiikk
MMaakkiinnaallaarr hhaazz››rr zzaatteenn
BBiirr aann bbiillee dduurrmmaaddaann
BBuu ddeevvrr--ii ddaaiimmee // CCaann mm›› ddaayyaann››rr uussttaa......

EElliimmddee ddeemmiirr mmaakkaass
BBiiççeerrkkeenn kkuummaaflflllaarr››
ÖÖmmrrüümmüü kkeessiiyyoorruumm
BBuu aattööllyyeeddee hheerr zzaammaann
DDiikkeerrkkeenn kkuummaaflflllaarr››
HHaayyaatt›› ssöökküüyyoorruumm
BBuu ddeevvrr--ii ddaaiimmee // CCaann mm›› ddaayyaann››rr uussttaa......

MMaakkiinnaallaarr aacc››kkmmaazz kkii
‹‹nnssaann nneettssiinn nneeyylleessiinn
YYookkssuulllluukk nneerreeyyee kkaaddaarr
BBööyyllee mmii ggeeççeecceekk hhaayyaatt
SSöömmüürrüünnüünn mmaakkaass››
ÖÖmmrrüü kkeesseerr bbiittiirriirr
BBuu ddeevvrr--ii ddaaiimmee // CCaann mm›› ddaayyaann››rr uussttaa......

GGiiyyddiirrsseekk ddee ttüümm ddüünnyyaayy››
NNee bbiiççiimm iiflflttiirr bbuu uussttaa
BBaalldd››rr››mm››zz çç››ppllaakk hhaallaa
NNee yyaammaann ççeelliiflflkkii bbuu bbööyyllee
SSeenn ssööyyllee uussttaa,, sseenn ssööyyllee
SSöömmüürrüünnüünn mmaakkaass››
KK››rr››ll››rr eellbbeett bbiirr ggüünn......

Volta, Say› 2’den 

al›nm›flt›r. 

Sömürünün Makas›

D‹SK’e ba¤l› Limter-‹fl Sendi-
kas› son günlerde giderek ciddi bir
sorun haline gelen tersanelerdeki
ifl kazalar›na dikkat çekmek için
TBMM’nin Dikmen kap›s›nda
toplanarak bir protesto eylemi ger-
çeklefltirdi.

29 Ocak Sal› günü saat
12.30’da Meclis’in Dikmen kap›-
s›nda düzenlenen eylemde “Tersa-
ne ‹flçisi Yaln›z De¤ildir, Art›k Öl-
mek ‹stemiyoruz” sloganlar› at›l-
d›. Eyleme Tuzla’dan tersane iflçi-
lerinin yan› s›ra ÖDP, EMEP, CHP
‹stanbul Milletvekili Çetin Soysal,
Emekli Sen, PSAKD (Pir Sultan
Abdal Kültür Derne¤i), Halkevle-
ri, SES, D‹SK Ankara Bölge Tem-
silcili¤i, Sosyal-‹fl, ESP de destek
verdi.

Eyleme destek veren ÖDP Ge-

nel Baflkan› ‹stanbul Milletvekili
Ufuk Uras ve CHP ‹stanbul Mil-
letvekili Çetin Soysal’›n konufl-
malar yapt›¤› ve sorunu meclis
gündemine tafl›yacaklar›n› be-
lirttikleri eylemde Limter-‹fl Genel
Baflkan› Cem Dinç ise Tuzla tersa-
nelerinde yaflanan ifl güvensizli¤i-
nin hayat›n› kaybeden insanlar›n
say›s›n›n artmamas› için meclis
kap›s›nda olduklar›n› belirterek,
daha fazla ölüm istemediklerini
söyledi.  

Dinç, konuyu Meclis ‹nsan
Haklar› Komisyonu’na götürecek-
lerini ve tersaneler sorununun çö-
zümlenene kadar takipçisi olacak-
lar›n› kaydetti. Yap›lan aç›klama-
lar›n ard›ndan Tuzla Tersaneler
Gerçe¤i Raporu Meclis ‹nsan
Haklar› Komisyonu’na sunuldu. 

Art›k Ölmek  ‹stemiyoruz!

AAddaannaa’’ddaa SSSSGGSSSS MMiittiinnggiinnee ÇÇaa¤¤rr›› YYaapp››lldd›› 

Adana’da KESK, T‹HV, HÖC, ESP, EMEP, DTP, SDP, ÇHKM,
ÖDP, DHP, Thayd-Der, Al›nteri, Mücadele Birli¤i Platformu, D‹P Giri-
flimi, BDSP, Halkevleri, TMMOB ve ‹HD taraf›ndan 25 Ocak günü
‹nönü Park›’nda yap›lan bas›n aç›klamas›yla SSGSS’ye karfl› 3 fiubat
günü Adana’da yap›lacak olan bölgesel mitinge kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.
Saat 12.30’da yap›lan aç›klamada “Bizler sa¤l›kta yap›lmaya çal›fl›lan
bu dönüflüm veya y›k›mdan bir an önce vazgeçilmesini sosyal devlet
anlay›fl› içerisinde herkese eflit ücretsiz kaliteli ve ulafl›labilir bir sa¤l›k
hizmeti sa¤layacak düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyoruz. Tüm
bunlar› gerçeklefltirebilmek için 3 fiubat 2008 Pazar günü alanlarday›z”
denildi. Aç›klama sonunda mitinge ça¤r› bildirileri da¤›t›ld›.

Mitingin 3 fiubat günü saat 12.00’da Mimar Sinan Aç›k Hava Tiyat-
rosu önünden U¤ur Mumcu Meydan›’na kadar yap›lacak yürüyüflle ger-
çekleflece¤i belirtildi. 

AAKKPP PPrrootteessttoo EEddiillddii

S›n›r ötesi operasyonlar ve
AKP’nin yapt›¤› son zamlar çe-
flitli siyasi hareketler ve demokra-
tik kitle örgütleri taraf›ndan yap›-
lan bas›n aç›klamas›yla protesto
edildi. AKP ‹stanbul ‹l binas›
önünde saat 13.00’da yap›lan
aç›klamada “Savafla De¤il Emek-
çiye Sa¤l›¤a E¤itime Bütçe Yafla-
s›n ‹flçilerin Birli¤i Halklar›n
Kardeflli¤i” yaz›l› pankart aç›ld›. 

Eylemde yap›lan aç›klamada
AKP hükümetinin bir yandan
Amerika’yla iflbirli¤i halinde
Kürt halk›na sald›r›rken, bir yan-
dan da emekçilere yönelik ekono-
mik sald›r›lar›n› sürdürdü¤ü söy-
lendi. Aç›klama “bizler sermaye-
nin ekonomik sald›r›lar› karfl›s›n-
da tüm halk›m›z› iflçilerin birli¤i
halklar›n kardeflli¤i fliar›yla yan›t
vermeye ça¤›r›yoruz” sözleriyle
son buldu. 
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Ankara’da Kevser M›zrak'›n polislerce infaz edilmesi-
ni protesto eylemine kat›ld›¤› gerekçesiyle SES MYK
Üyesi Meryem Özsö¤üt ile birlikte 12 HÖC üyesinin evi
bas›lm›fl ve tutuklanm›flt›. Bir devrimcinin yarg›s›z infaz
edilmesini protesto edenlerin tutuklamas› yap›lan eylem-
ler ve aç›klamalarla protesto edilmeye devam ediliyor. 

E¤itim-Sen Genel Merkezi, SES yönetimi,  yaz›l› bir
aç›klama yaparak SES MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt’ün
serbest b›rak›lmas›n› istedi. 

8 milyon üyesi olan Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikalar› Federasyonu
(EPSU), 150 ülkede örgütlü olan Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI)
Meryem Özsö¤üt’ün tutuklanmas›n›n k›narken BES de 25 Ocak’ta bir
aç›klama yapt›. Anti-demokratik yasalar ve hukuk d›fl› uygulamalarla sen-
dikal haklar ve demokrasi mücadelesinin engellenmeye çal›fl›ld›¤› kayde-
dildi. Tar›m Orman ve Hayvanc›l›k Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendi-
kas› (Tar›m Orkam Sen) Merkez Yönetim Kurulu 26 Ocak’ta yaz›l› bir
aç›klama yaparken Birleflik Tafl›mac›l›k Sendikas› (BTS) yönetim kurulu
ad›na Genel Baflkan Yunus Ak›l, SES MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt’ün
tutuklanmas›na iliflkin Adalet Bakan› Mehmet Ali fiahin’e bir faks çekti.
Yap›lan aç›klamalarda keyfi uygulamalar›n sona erdirilmesi istendi.   

Türban meselesini “kad›n hakla-
r› konusundaki duyarl›l›¤›m›z” diye
piflkince savunuyor, “kad›n›n öz-
gürlü¤ü” ad›na savunuyorlar. 

AKP’nin bu göz yaflart›c› “kad›n
özgürlükçüsü” tavr›, kad›nlar›n
ekonomik, demokratik haklar› söz-
konusu oldu¤unda hiç ortada gö-
zükmüyor. SSGSS’de kad›nlara ge-
tirilen düzenlemeler, AKP’nin tüm
emekçilere oldu¤u gibi EMEKÇ‹
KADINLARA da düflman oldu¤unu
gösteriyor. Ama bu kadar da de¤il;
yetim k›z çocuklar›ndan tutun da
dullara kadar tüm EMEKÇ‹ YOK-
SUL KADINLARIN HAKLARI-
NIN GASBED‹LMES‹ sözkonusu. 

‹flte AKP’nin, emperyalist tekel-
lerin isteklerini yerine getirmek
üzere canh›rafl bir flekilde ç›karmak
istedi¤i SSGSS’deki hak gasplar›.

- Yürürlükteki yasaya göre çal›fl-
mayan ve evlenmeyen k›z çocukla-
r›, yafllar› ne olursa olsun, anne ya

da babalar›n›n sigortal›-
l›klar› nedeniyle sa¤l›k yar-
d›mlar›ndan yararlan›yorlard›.
Yeni yasayla 18 yafl›n› dolduran k›z
çocuklar› (okumalar› halinde 25
yafl) bu haktan yararlanamayacak-
lar. 

- 1965’ten beri kad›n sigortal›,
erkek sigortal›ya göre daha erken
emekli olma hakk›na sahipti. Yeni
yasa ile emeklilik yafl› tam ayl›kta,
kad›n sigortal›larda 58’den kademe-
li olarak 65’e yükseltildi. Bu de¤i-
fliklikle, kad›nlar›n, erkeklerden 2
y›l daha erken emekli olma hakk›
kald›r›lm›fl oldu. 

- Emeklilik ayl›¤›n› hak etmede
prim ödeme gün say›s› tüm sigorta-
l›larla birlikte, kad›n sigortal›lar
için de tam ayl›kta 7 bin günden 9
bin güne, k›smi ayl›kta ise 4500
günden 5400 güne yükseltildi. 

- Ayl›k ba¤lanacak çocu¤u bu-
lunmayan ve çal›flan dul eflin, ölüm

ayl›¤› ba¤lanma oran› %
75’ten % 50’e düflürüldü. 

- Yetim k›z çocuklar›na
ödenmekte olan 24 ayl›k
tutar›ndaki evlenme yard›-
m›, 12 aya indirildi. 

- Eski yasaya göre iflten
ç›kar›lan sigortal›n›n efli, 6 ay

süreyle sa¤l›k yard›m›ndan ya-
rarlanmaktayken, yeni yasayla bir-
likte iflten ç›kar›lan si¤ortal›n›n ken-
disi de, efli de ancak genel sa¤l›k si-
gortas› primi ödedi¤i takdirde genel
sa¤l›k si¤ortas›ndan yararlanabili-
cek. 

- Eski yasaya göre yeniden ev-
lendi¤i için ölüm ayl›¤› kesilen efle,
sonraki eflinden de ölüm ayl›¤›na
hak kazanmas› halinde, fazla olan
ayl›k ba¤lanmaktayd›. Yeni yasa,
önceki ayl›ktan az olsa dahi, sonra-
ki eflten hak kazan›lan ayl›¤›n ba¤-
lanmas›n› öngörüyor. 

- Eski yasaya göre, sa¤l›k primi
ödemeksizin iste¤i ba¤l› sigortaya
devam eden kad›n sigortal›, eflinin
sa¤l›k sigortas›ndan yararlan›yordu.
Bu hak yeni yasa ile kald›r›ld›. (Ak-
taran Meral Tamer, 8 Ocak 2008,
Milliyet)  

AAKKPP’’nniinn KKaadd››nnllaarr›› NNee KKaaddaarr
DDüüflflüünnddüü¤¤üünnüünn GGöösstteerrggeessiiddiirr::

SSSSGGSSSS’’ddee KKaadd››nnllaarr››nn 
HHaakkllaarr›› DDaa GGaassbbeeddiilliiyyoorr!!

Meryem Özsö¤üt'e Özgürlük

Ankara’daki Petrol ‹fl Toplant› Salo-
nu’nda ‘Novamed’li Kad›nlarla Daya-
n›flma Sürüyor’ bafll›kl› bir panel dü-
zenlendi. 

26 Ocak günü saat 17.00’da baflla-
yan panele Ankara Kad›n Platformu,
Tabip Odas›, TMMOB, D‹SK ve
KESK’ten kad›n örgütlenmeleri, Pet-
rol-‹fl Sendikas› kat›ld›.  

Panelde Novamed grevinin kazan›l-
mas›nda grevin sahiplenilmesinin ve
kararl› bir mücadele izlenmesinin etkili
oldu¤u vurgulan›rken birlik, dayan›flma
ve deste¤in önemi üzerinde de duruldu.
Novamed grevinin baflar›s›n›n ö¤retici
oldu¤u vurgulannd›. 

NNoovvaammeedd’’llii
KKaadd››nnllaarrllaa
DDaayyaann››flflmmaa 



AKP hükümeti, AKP’nin polisi
ve yarg›s›, ““AABBDD’’yyee kkooll kkaannaatt ggeerr--
mmeekk”” için seferber olmufl, Haklar ve
Özgürlükler Cephesi’nin “Ortak
Düflman Amerika’d›r” kampanyas›-
na sald›r›yorlar. Seferberlikleri, ay-
n› zamanda iflbirlikçiliklerinin tefl-
hir edilmesine tahammül edememe-
lerindendir. 

GGöözzaalltt››,, ttuuttuukkllaammaa vvee ppaarraa ccee--
zzaallaarr››nn››nn lliisstteessii,, AAmmeerriikkaanncc››ll››¤¤››nn
ddaa ttaabblloossuudduurr;;

‹‹ssttaannbbuull:: Esenler’de 5 gözalt› 4
tutuklama, Ça¤layan ve Eyüp’te 4
gözalt›, Taksim’de 6 gözalt›

‹‹sskkeennddeerruunn:: 4 gözalt›,

BBuurrssaa:: 3 gözalt› ve para cezas›

TTrraabbzzoonn:: para cezas›

AAnnkkaarraa:: 5 gözalt›

AAnnttaallyyaa:: 2 gözalt›, 1 tutuklama

EEllaazz››¤¤:: 2 gözalt›

Uflakl›¤›n Belgesi: fiikayetçi 
Olun ‹fllem Yapal›m
Taksim’de bas›n aç›klamas› yap-

t›ktan sonra Amerikan bayra¤› yak-
mak isteyen HÖC’lülere, AKP’nin
polisleri sald›r›yor, gözalt›na al›yor
ve bununla yetinmiyor, Amerikan
Konsoloslu¤u’nu telefonla arayarak
““ggeelliinn flfliikkaayyeettççii oolluunn”” diyor.

Uflak ruhlu polis, bunu gözalt›n-
da tuttu¤u tutana¤a flöyle yans›t›-
yor; ““TTCCKK 334411.. MMaaddddeessiinnee ((YYaa--
bbaanncc›› ddeevvlleett bbaayyrraa¤¤››nnaa kkaarrflfl›› hhaakkaa--
rreett)) ggöörree AAmmeerriikkaann BBaaflflkkoonnssoolloosslluu--
¤¤uu iillee iirrttiibbaattaa ggeeççiillmmiiflfl aannccaakk bbuu
kkoonnuu iillee aallaakkaall›› oollaarraakk flfliikkaayyeett eett--
mmeeyyeecceekklleerriinnii mmeerrkkeezziimmiizzee ggeellmmeekk
iisstteemmeeddiikklleerriinnii tteelleeffoonnddaa ssööyylleemmiiflfl--
lleerrddiirr..””

‹flte uflakl›k böyle bir fleydir. Po-
lisi, Amerika’dan daha Amerikanc›
yap›yor.

Hakimden 
Piflmanl›k Dayatmas›
Antalya’da tutuklama istemiyle

hakim karfl›s›na ç›kar›lan HÖC’lü
Emrah Erdo¤an’a hakim, ““ppiiflflmmaann
mm››ss››nn,, ppiiflflmmaann oolldduu¤¤uunnuu ssööyylleerrsseenn
sseennii sseerrbbeesstt bb››rraakkaaccaa¤¤››mm”” diyor.
Emrah Erdo¤an, piflman olmad›¤›n›
söylüyor ve hakim tutukluyor. Bu
tutuklama, ““MMaaddeemm ppiiflflmmaann ddee¤¤iill--
ssiinn,, sseennii ttuuttuukkllaayyaarraakk ppiiflflmmaann eeddee--
ccee¤¤iimm”” anlam› tafl›yor. Elindeki
yetkiyi kullanacak, tüm halk› Ame-
rikan iflbirlikçisi, uflak yapacak.
““BBaa¤¤››mmss››zz yyaarrgg››””m›z, halktan ba-
¤›ms›z, fakat Amerika’ya bilinciyle,
ruhuyla her fleyiyle ba¤›ml›...

Neden piflman olmas› isteniyor?
““OOrrttaakk DDüüflflmmaann AAmmeerriikkaa”” afiflleri
ast›¤› için, ““BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee”” is-
tedi¤i için. Hakim ç›k›p bas›n top-
lant›s› yaparak ilan etmelidir ki, tüm
halk bilmelidir. BBuu üüllkkeenniinn mmaahh--
kkeemmeelleerriinnddee,, BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee
iisstteemmeekk ssuuççttuurr,, AAmmeerriikkaa’’nn››nn ssöö--
mmüürrggeessii bbiirr TTüürrkkiiyyee iisstteemmeekk iissee
MMeezziiyyeettttiirr!!

Eminiz, bundan dolay› efendileri
Amerika’n›n övgüsüne mazhar ola-
caklard›r. Ki, istedikleri de budur.

Atatürk’e küfür mü ettiniz?
Uflakl›¤›n bir baflka versiyonu

Bursa’da yaflan›yor. 3 HÖC’lü dö-
vülerek gözalt›na al›n›yor. Karakol-
da, yüzlerine poflet geçirilerek bo¤-
ma iflkencesi uygulan›yor. Öyle ya,
suçlar› büyük, ba¤›ms›zl›k istiyor-
lar. “Siz misiniz ba¤›ms›zl›k iste-
yen?” AKP’nin polisi kuruyor ifl-
kence tezgah›n›, o da iflkencede pifl-
man edecek. Yetmiyor, ““SSiizz  tteerröö--
rriissttssiinniizz,, ssiizzii ööllddüürrmmeekk llaazz››mm”” di-
ye tehdit ediyorlar. 

Bursa polisi, Amerika’ya karfl›
ç›kmay› Atatürk’e sald›r›,  Ameri-
kanc›l›¤› Atatürk’ü savunmak ola-
rak alg›l›yor. Gözalt›na ald›klar›
HÖC’lülere, ““SSiizz  AAttaattüürrkk’’ee kküüffüürr
mmüü eettttiinniizz”” diyerek de iflkence ya-
p›yorlard›.

Polisler, HÖC’lülerin Amerikan
bayra¤› yakmalar›ndan o kadar ra-
hats›zlar ki, bir baflka aç›dan bakar-
sak, Amerika bayra¤›na o kadar
ba¤l›lar ki, Dünya Sosyal Forumu
eyleminde bile, HÖC’lülerin çevre-
sini ““AAmmeerriikkaann bbaayyrraa¤¤›› yyaakkaarrssaa--
nn››zz mmüüddaahhaallee eeddeeccee¤¤iizz”” diyerek
çeviriyorlar.

Sald›rd›klar›, yönetiminde ol-
duklar› ülkenin halk›d›r. Koruduk-
lar› bu ülkeyi 65 y›ld›r iflgal eden,
sömüren Amerika’d›r.

Oysa bu kurumlar yeri geldi¤in-
de ““mmiilllliiyyeettççii”” geçinmiyorlar m›?
Fakat, gerçek öyle de¤il, Türk,
Kürt, Arap, Laz, Çerkes her milli-
yetten halk›m›z›n içinde bulundu¤u
HÖC’lüler ba¤›ms›zl›k isterken, on-
lar bir yandan ““TTüürrkk mmiilllliiyyeettççiissii””
ggeeççiinniipp, ayn› zamanda Amerikan
ç›karlar› için ba¤›ms›zl›k isteyenle-
re sald›r›yorlar. Sald›r›lar›yla, Ame-
rika’ya ba¤›ml›l›¤›, Amerika’n›n
sömürgesi olmaya devam etmemizi,
Amerika’n›n ülkemizdeki iflgalini
savunuyorlar.

Ülkemizde böylesine uflak Ame-
rikanc› iktidar ve onun polisleri, ha-
kimleri görev bafl›ndayken, ne ge-
rek var Amerikan temsilciliklerine?
Düzenin tüm güçleri, kurumlar› za-
ten dünya halklar›n›n katili emper-
yalist Amerika’n›n ülkemizdeki
temsilcileri durumundalar.

Say›: 137 19HABER

Amerikal›lar’dan Daha Amerikanc›lar
“TTCCKK 334411.. MMaaddddeessiinnee ((YYaabbaanncc›› ddeevvlleett bbaayyrraa¤¤››nnaa kkaarrflfl›› hhaakkaarreett)) ggöörree AAmmeerriikkaann
BBaaflflkkoonnssoolloosslluu¤¤uu llee iirrttiibbaattaa ggeeççiillmmiiflfl aannccaakk bbuu kkoonnuu iillee aallaakkaall›› oollaarraakk flfliikkaayyeett
eettmmeeyyeecceekklleerriinnii mmeerrkkeezziimmiizzee ggeellmmeekk sstteemmeeddiikklleerriinn tteelleeffoonnddaa ssööyylleemmiiflfllleerrddiirr..

KKoonnuu iillee iillggiillii ttaahhkkiikkaattaa bbaaflflllaannmm››flfltt››rr..””
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““OOrrttaakk DDüüflflmmaann AAmmeerriikkaa”” di-
yenler, iflbirlikçi oligarflinin sald›r›-
s›na u¤ruyor. Çünkü, ülkemizi iflgal
etmifl olan Amerika’n›n, düflman›-
m›z oldu¤unu hayk›rmak, bu ülke-
nin en büyük suçlar› içerisindedir.
Çünkü, Amerika’n›n düflman›m›z
oldu¤unu hayk›rmak, ayn› zamanda
oligarflinin iflbirlikçili¤ini, uflakl›¤›n›
hayk›rmakt›r. Amerika’n›n düflma-
n›m›z oldu¤unu hayk›rmak, ülke-
mizdeki sorunlar›n temel halkas›n›
yakalamakt›r. ÇÇüünnkküü,, AAmmeerriikkaa’’nn››nn
ddüüflflmmaann››mm››zz oolldduu¤¤uunnuu hhaayykk››rr--
mmaakk,, bbaa¤¤››mmss››zzll››kk iisstteemmeekkttiirr..

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk,, emperyalistlerin
ve iflbirlikçilerinin en büyük korku-
lar›, ezilen halklar›n en büyük düfl-
lerindendir. BBaa¤¤››mmss››zzll››kk,, sömüren
ve zulmedenlerin sonu, halklar için
onurlu, mutlu bir yaflam›n bafllang›-
c› demektir. Çünkü, bir halk ancak,
eme¤inin sömürülmedi¤i, suni çe-
liflkilerle birbirine karfl› düflmanlafl-
t›r›lmad›¤›, birlikte üretip birlikte
tüketebildi¤i, kendisinin yönetti¤i,
adaletli bir düzende mutlu ve onur-
lu olabilir.

Bu ülkeyi yöneten egemenler,
her zaman ba¤›ms›zl›¤› savunanlara
karfl› büyük bir düflmanl›kla sald›r-
m›fllard›r. Bu 1919’larda yürütülen
ulusal kurtulufl mücadelesi için de
böyleydi. Bu, 1960’lar›n sonlar›n-
dan günümüze devrimcilerin önder-
li¤inde yükseltilen anti-emperyalist

mücadele karfl›s›nda da böyle ol-
mufltur.

Bugün de, Haklar ve Özgürlük-
ler Cephesi’nin, ba¤›ms›zl›k iste-
yen, ““ddüüflflmmaann››mm››zz AAmmeerriikkaa’’dd››rr””
diyen sesini bo¤maya çal›flanlar,
halk›n, Amerika ve iflbirlikçilerinin
karfl›s›nda saflaflmas›n› engellemek
istemektedirler.

BBaaflflaarraabbiilliirrlleerr mmii?? HHaayy››rr,, bbaa--
flflaarraammaadd››llaarr,, bbaaflflaarraamm››yyoorrllaarr,, bbaa--
flflaarraammaayyaaccaakkllaarr!!

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk yyüürrüüyyüüflflüümmüüzz,,
hhaallkk››nn yyüürrüüyyüüflflüüddüürr!!

Ülkemizdeki iflbirlikçi egemen
s›n›flar, Amerika lehine en fazla
propaganda yapt›klar› zamanlarda
bile halk›m›zdaki emperyalizme
olan tepkiyi, sempatiye dönüfltür-
meyi baflaramad›lar. Fakat, bugün
için baflarabildikleri, bu öfkenin ör-
gütlenmesini ve emperyalistlerle
uflaklar›n› Anadolu topraklar›ndan
atmas›n› engellemek oldu. Anadolu
halk›n›n, beyninden anti-emperya-
list düflünceleri ç›kartmay› baflara-
m›yorlar. Ne zaman anket yapsalar,
sonuçlar›nda Amerika’ya karfl› öf-
keyi görüyorlar. Çünkü, Anadolu
halk›, bu topraklara ba¤›ms›zl›k için
kan›n› dökmüfl bir halkt›r. Çünkü,
Anadolu halk›, emperyalist iflgalin
ne demek oldu¤unu yaflayarak ö¤-
renmifl bir halkt›r. Ba¤›ms›zl›k bay-

ra¤›n›, 1960’lar›n sonlar›nda Ame-
rikan emperyalizmine ve iflbirlikçi-
lerine karfl› dalgaland›ranlar da bu
halkt›r. K›z›ldereler’de, dara¤açla-
r›nda, iflkencelerde ba¤›ms›zl›k için
kan›n› döken bu halk›n çocuklar› ve
önderleriydi.

Oligarfli, anti-emperyalist kav-
gam›z›n büyüdü¤ü 1970’lerde de
olanaklar›n› seferber etmifl, ba¤›m-
s›zl›k mücadelesi gerçe¤ini çarp›t-
maya, K›z›ldereler’de, meydanlar-
da, zindanlarda hayk›r›lan sloganla-
r›n, halk›n ba¤›ms›zl›k düflünü ifade
etti¤ini gizlemeye çal›fl›yordu. Bu
mücadeleyle halk›n ba¤›n› kopar-
mak, halktan tecrit etmek istiyordu.
Fakat yine baflaramad›. Onlarca
halk kurtulufl savaflç›s›n›, önderini
katletmifllerdi, fakat onlar›n yerini
binler doldurmufl, ba¤›ms›zl›k bay-
ra¤› “daha daha yukar›”da dalgalan-
d›r›lmaya devam ediliyordu. Bu se-
fer alanlar› yüzbinler dolduruyordu.

Oligarflinin meflhur söylemiyle,
““üüçç--bbeeflfl kkiiflflii”” ddee¤¤iillddii,, AAnnaaddoolluu
hhaallkk››yydd›› bbaa¤¤››mmss››zzll››kk iiççiinn aayyaa¤¤aa
kkaallkkaann.. Ba¤›ms›zl›k düflü, grevler-
de, mitinglerde, gösterilerde, afifl-
lerde, silahl› silahs›z say›s›z eylem-
de, marfllarda, sloganlarda ve ç›k-
mamacas›na halk›n beynindeydi.

Anadolu halk›n›n ba¤›ms›zl›¤a
bu yürüyüflü, oligarflinin korkulu
rüyas› olmufltu. Cuntalar, kontr-ge-
rilla sald›r›lar›, ideolojik-kültürel
sald›r›lar, hepsi bu yürüyüflü dur-
durmak içindi. Yüzlerce kez gazete-
lerin manfletlerine, haberlerin bafl-
l›klar›na ““yyookk eettttiikk,, bbiittiirrddiikk”” söz-
cükleri yaz›ld›. Yok edemedikleri,
bu sözcükleri tekrar tekrar yazmak
zorunda kalmalar›ndan belliydi.

BBiittiirreemmeezzlleerrddii.. Çünkü, bitir-
mek istedikleri halkt›. Ne kadar sak-
lamak isteseler de, ne kadar ““kköökkllee--
rrii dd››flflaarr››ddaa”” demagojisine sar›lsalar
da, tersine kökleri ve boy att›klar›
toprak Anadolu topraklar›yd›. Ana-

Ba¤›ms›zl›k Düflümüzü 
Gerçeklefltirece¤iz!



dolu halk›n›n içinden ç›km›fl, halk›n
ba¤›ms›zl›k savafl›na öncülük etmifl,
bu u¤urda canlar›n› vermekten çe-
kinmemifllerdi.

Bugün yine dolduruyoruz mey-
danlar›, bugün yine tek tek ad›ml›-
yoruz gecekondu mahallelerinin
yollar›n›. Biliyoruz ki, gitti¤imiz
her bir ev, günü gelecek Amerikan
emperyalizmine karfl› kavgan›n bir
mevzisi olacakt›r. Biliyoruz ki, ger-
çekleri tafl›d›¤›m›z her insan›m›z
emperyalizme karfl› kavgam›z›n bir
neferi olacakt›r. Ve biliyoruz ki, bu
mücadelemiz sonucunda yüzler bin,
binler onbin, yüzbin ve milyonlar
olacakt›r.

BBuu vvaattaann,, bbiirr aavvuuçç
iiflflbbiirrlliikkççiinniinn ddee¤¤iill,, hhaallkk››nndd››rr!!

Anadolu topraklar›, bir avuç ifl-
birlikçi oligarflinin de¤il, 70 milyon
halk›n topra¤›d›r. Bu topraklar›n
gerçek sahipleri Sabanc›lar, Koçlar
de¤ildir. Onlar›n bu topraklara ver-
di¤i hiçbir de¤er olmam›flt›r. Tersi-
ne, onlar, bu topraklar› sonuna ka-
dar sömüren ve satanlard›r.

Sabanc›lar, Koçlar, Tayyipler,
Unak›tanlar için Anadolu, ““bbaabbaallaarr
ggiibbii ssaatt››pp”” yenip yutulacak dev bir
pastad›r. Emperyalizme ba¤›ml›l›k
ve iflbirlikçilik, onlar›n bu pastay›
yutmalar›n›n yoludur. Bunun için
ba¤›ms›zl›¤a düflmand›rlar.

Fakat bu topraklar, ““YYaaflflaass››nn
TTaamm BBaa¤¤››mmss››zz TTüürrkkiiyyee”” diyen,
onun için kan›n› döken MMaahhiirr--
lleerr’’iinn,, DDeenniizzlleerr’’iinn;; Bushlar kanl›
çizmeleriyle bu topraklar› kirletme-
sinler diye canlar›n› veren NNiiyyaazzii
AAyydd››nnllaarr’’››nn,, CCaavviitt ÖÖzzkkaayyaallaarr’’›n
topraklar›d›r. Bu topraklar, Ameri-
ka’ya karfl› savaflta kan›n› döken
SSaadd››kkllaarr’’››nn,, SSeellççuukkllaarr’’››nn ve genç,

yafll›, kad›n, erkek yoksul halk›m›-
z›n topraklar›d›r. Bu topraklar›n
gerçek sahipleri; ““vvaattaann,, AAmmeerriikkaann
üüsslleerrii,, AAmmeerriikkaann bboommbbaass››,, AAmmeerrii--
kkaann ddoonnaannmmaass›› ttooppuuyyssaa,, vvaattaann,,
kkuurrttuullmmaammaakkssaa kkookkmmuuflfl kkaarraannll››¤¤››--
mm››zzddaann,, bbeenn vvaattaann hhaaiinniiyyiimm”” diyen
Naz›m Hikmetler’dir. Bu toprakla-
r›n sahipleri ““66.. FFiilloo DDeeffooll”” diyen,
““EEmmppeerryyaalliisstt SSaavvaaflflaa KKaarrflfl››””,,
IIrraakk’’››nn iiflflggaalliinnee kkaarrflfl›› meydanlarda
hayk›ranlard›r. Anadolu topraklar›,
onlar varoldu¤u için ““KKüüççüükk AAmmee--
rriikkaa”” de¤il, halen halk›m›za VVaa--
ttaann’’d›r. Ve bu nedenle ““kküüççüükk
AAmmeerriikkaa”” olmaya karfl› ç›k›p, ““bbüü--
yyüükk AAmmeerriikkaa””ya karfl› mücadele
edenlerin adlar›, bu topraklarda
““VVaattaann hhaaiinnii”” ddee¤¤iill,, iflkenceler,
hapislikler, sürgünler ve  canlar› pa-
has›na ““VVaattaannsseevveerr””dir.

Anadolu, onu binlerce y›ld›r
eken, biçen, iflleyen ve onunla bü-
tünleflen halk›n topra¤›d›r. Bu top-
raklar halk›n eme¤i ile verimlidir,
halk›n eme¤i ile vatand›r. 

Kavgam›z bir yerde de, Anadolu
topraklar›n›n kaderini kimin belirle-
yece¤i kavgas›d›r. Bugün halen top-
raklar›m›z emperyalist çizmeler al-
t›nda eziliyorsa, bu, halen toprakla-
r›m›z›n kaderi hakk›nda bir avuç ifl-
birlikçi egemen s›n›f›n karar alabil-
di¤inin göstergesidir.

‹flte, bbaa¤¤››mmss››zzll››kk için mücadele
etmek, ““OOrrttaakk DDüüflflmmaann››mm››zz AAmmee--
rriikkaa”” demek, topraklar›m›z›n kade-
rini bu bir avuç asala¤›n belirleme-
sine izin vermemek, topraklar›m›-
z›n Amerika’ya sat›lmas›na karfl›
mücadele etmektir.

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk mmiillyyoonnllaarr››nn
ttaalleebbiiddiirr..

Evet, bugün yüzbinlerin, mil-

yonlar›n ba¤›ms›zl›k mücadelesin-
de alanlar› doldurmad›¤› bir ger-
çektir. Fakat, bu milyonlar›n ba-
¤›ms›zl›k istemedi¤i anlam›na gel-
miyor. Bu, milyonlar›n, gözünde
sömürgecilik iliflkilerinin gizlene-
bildi¤i, milyonlar›n ba¤›ms›zl›¤a
nas›l ve kimlerin öncülü¤ünde ula-
flaca¤›n› bilmedi¤i, milyonlar›n ör-
gütsüz, da¤›n›k bir durumda oldu-
¤u ve mücadelesini etkili hale geti-
remedi¤i anlam›na geliyor.

Bu tablo, temel görevlerimizden
birinin milyonlara tüm bunlar› anlat-
mak oldu¤unu gösteriyor. Milyonla-
ra ev ev ulaflmak, onlar› tek tek ikna
etmek, büyük bir emek, sab›r ve öz-
veriyle, milyonlara duydu¤umuz gü-
venle, halka gerçekleri tafl›mak, mil-
yonlar› er ya da geç Amerika’ya kar-
fl› anti-emperyalist, anti-oligarflik ba-
¤›ms›zl›k bayra¤› alt›nda toplama id-
diam›z›n somutlanmas›d›r.

Bu iddiay› tafl›yabilecek, bu id-
diay› hayata geçirebilecek güce sa-
hibiz. ÇÇüünnkküü bbiizziimm bbaayyrraa¤¤››mm››zzddaa
bbaa¤¤››mmss››zzll››kk yyaazz››yyoorr,, bbiizzee ssaalldd››--
rraannllaarr,, bbiizzii eennggeelllleemmeeyyee ççaall››flflaannllaa--
rr››nn bbaayyrraa¤¤››nnddaa iissee ““uuflflaakkll››kk,, iiflflbbiirr--
lliikkççiilliikk”” yyaazz››yyoorr.. Do¤ru olan, hakl›
olan, halk›n ç›karlar›n›, gelece¤ini
düflünen biziz. Haks›z, adaletsiz,
halk›n gelece¤ini karartmak iste-
yenler, iflbirlikçi ve uflak olanlard›r.
Bundan ald›¤›m›z güçle gidiyoruz
halk›m›za. Her insan›m›z›n yüre-
¤indeki, bilincindeki ba¤›ms›zl›k
düflüncesini, duygusunu aya¤a kal-
d›rmak için seferberiz.

fiairimiz Ahmet Arif der ki;
““AAnnaaddoolluuyyuumm bbeenn ttaann››yyoorr mmuu--
ssuunn??”” Kuflkumuz yok, her geçen
gün daha fazla tan›yor ve daha faz-
la güveniyoruz. Tan›d›kça görüyo-
ruz ki, bu topraklara sadece ve sade-
ce ba¤›ms›zl›k yak›fl›r. Bu toprakla-
r› Yankee’nin çizmeleri alt›ndan
kurtarmak, tüm tarihimize ve vata-
na borcumuzdur. Ne gözalt›lar›n, ne
tutuklamalar›n, ne iflkencelerin, ne
katliamlar›n engelleyemeyece¤i
borcumuzdur. Borcumuzu, ba¤›m-
s›zl›k bayra¤›n› daha yükseklerde,
on milyonlar›n üstünde dalgaland›-
rarak ödeyece¤iz.

Say›: 137 21BA⁄IMSIZLIK
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Haklar ve Özgürlükler Cephesi
üyeleri, yürüttükleri kampanyada
““OOrrttaakk DDüüflflmmaann AAmmeerr iikkaa””d›r
dedikleri için gözalt›na al›n›yorlar,
tutuklan›yorlar. Afifllerle, bas›n
aç›klamalar›yla, bildirilerle, panel-
lerle, pankartlarla düflüncelerini
halka yaymak isteyen HÖC’lüler-
den, Elaz›¤’da, ‹skenderun’da, ‹s-
tanbul’da, Antalya’da, Bursa’da,
Ankara’da  toplam 31 kifli  gözalt›-
na al›nd› ve 5’i tutukland›.

Fakat, bu durum “düflünce öz-
gürlü¤ü” çerçevesinde belli bir du-
yarl›l›¤a sahip olan veya olduklar›n›
iddia eden kesimlerin –her zamanki
gibi– gündemine girmedi. Çünkü
teorik olarak ne derlerse desinler,
pratikte onlar›n “düflünce özgürlü-
¤ü” tan›mlar›n›n içine devrimcile-
rin, demokratik kitle örgütlerinin
düflüncelerini aç›klamalar› ggiirrmmee--
mmeekktteeddiirr..

Peki, bu nas›l bir düflünce özgür-
lü¤ü savunusudur, salt s›n›rl› bir ay-
d›n kesimin düflüncelerine mi öz-
gürlük istenmektedir? Belli bir

ayd›n kesimin düflüncele-
rini aç›klamalar› önünde-
ki engeller tamamen or-
tadan kald›r›ld›¤›nda, ül-
kemizde ddüüflflüünnccee öözz--
ggüürr ll üü¤¤üünnüünn aarr tt ›› kk  vvaarr
oo ll dd uu ¤¤ uu  mm uu  söylene-

cek?

Sorular uzat›labilir, fakat
göstermek istedi¤imiz, orta-
da düflünce özgürlü¤ünü sa-

vunmak ad›na bir ttuuttaarrss››zzll ››¤¤››nn,, ii ll--
kkeessiizzll ii¤¤iinn oldu¤udur... Bu tutars›z-
l›¤›n temel nedenlerinden ikisi flun-
lard›r;

BBiirriinncciissii,, ülkemizde ilerici kimi
düflünceleri savunan ayd›n kesimler
de, flu ya da bu oranda, halk›n   mü-
cadelesinden, sorunlar›ndan kop-
mufl, burjuvazinin yaratt›¤›yla s›n›rl›
bir gündeme ve kendi sorunlar›yla
s›n›rl› bir ilgi alan›na sahiptirler.

‹‹kkiinncciissii,, “düflünce özgürlü¤ü” gi-
bi en temel bir demokratik hakk› sa-
vunurken bile, düzenin ve AB’nin
meflruluk s›n›rlar› içinde düflünmekte,
bunun d›fl›nda gördükleri düflüncele-
re, özgürlük isteyememektedirler.

Bu durumda bu kesimlerin dilin-
deki “düflünce özgürlü¤ü” kavra-
m›n›n da içi boflalmaktad›r. Çünkü,
oligarflik iktidarlar kendi politikalar›
çerçevesinde zzaarraarrll ›› ddüüflflüünncceelleerrii
“düflünce özgürlü¤ü kavram›n›n d›-
fl›nda b›rak›rken, sözünü etti¤imiz
kesimler de “düflünceye özgürlük”
isterken, kendilerince ““ddüüflflüünnccee
öözzggüürrllüü¤¤üü ssaavvuunnuullaaccaakk vvee ssaa--

vvuunnuullmmaayyaaccaakk kkeessiimmlleerr””i belir-
leyip, ayr›flt›rmaktad›rlar.

Bu bak›fl aç›s›, do¤al olarak dü-
flünce özgürlü¤ü önündeki engelleri
de, ayd›nlara dava aç›lma gerekçe-
si haline getirilen yasa maddeleri ile
s›n›rlamakta, düflünce özgürlü¤ü
savunusunu da örne¤in ““330011’’iinn
kkaalldd››rr›› llmmaass››nnaa”” indirgemektedir.

Gerçekte ise, düflüncenin yasak-
lanmas›, sistemin 301. madde ile
s›n›rlanamayacak genifllikte uygula-
d›¤› bir politikas›d›r. Somut bir ör-
nek, HÖC’ün sözünü etti¤imiz
kampanyas›d›r. Sözkonusu kam-
panya, gözalt›larla, tutuklamalarla,
gözda¤›yla engellenmeye çal›fl›l›r-
ken, düzenin polisinin, hakim-
lerinin kendilerine dayanak yapt›k-
lar› sadece 301. madde de¤ildir.
Gerekti¤inde baflka yasa maddeleri
bulmakta, gerekti¤inde sald›r› ve
engellemelerini tamamen yasad›fl›
flekilde de yürütmektedirler.

Düzenin bu genifllikteki politika-
s› karfl›s›nda düflünce özgürlü¤ü-
nün, salt 301. maddeye karfl› ç›ka-
rak savunulamayaca¤› aç›kt›r.

Sonuç olarak, tutars›z ve ilkesiz
bir “düflünce özgürlü¤ü” anlay›fl›,
ayd›nlar› düflünce özgürlü¤ü üzerin-
deki bask›lara karfl› da duyars›z ve
tepkisiz hale getirmektedir. Oysa,
“düflünce özgürlü¤ü”, faflizmin dü-
flünceyi yasaklayan tüm bask›lar›n›
kapsayacak genifllikte ele al›nd›¤›n-
da, daha etkili bir mücadeleyi ör-
gütlemek de mümkün olabilecektir.

Siyasette

‹LKE
“düflünce özgürlü¤ü”

kimin için?

AANNKKAARRAA KKOONNSSEERR‹‹ 
““OORRTTAAKK DDÜÜfifiMMAANN 

AAMMEERR‹‹KKAA’’DDIIRR”” 

Suavi 
Grup Yorum 

Erdal Bayrako¤lu 
Mehmet Özer 

Tiyatro Simurg 
‹dil Tiyatro Atölyesi

TTaarriihh: 16 fiubat 2008
C.tesi 

SSaaaatt: 15.00 YYeerr:: Lale
Dü¤ün Salonu

(Abidinpafla Makro
Market yan›) 
ANKARA

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

‹‹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

BBUURRSSAA KKOONNSSEERR‹‹ 
““OORRTTAAKK DDÜÜfifiMMAANN 

AAMMEERR‹‹KKAA’’DDIIRR””

Suavi
Grup Yorum 

Erdal Bayrako¤lu
Mehmet Özer 

Tiyatro Simurg 
‹dil Tiyatro Atölyesi

TTaarriihh: 17 fiubat 2008
Pazar

SSaaaatt: 18.00 YYeerr::
Atalay Toplant› Salonu

BURSA
‹‹rrttiibbaatt: 0535 689 01 02



Belçika’n›n Le Soir Gazetesi’n-
de, 22 Ocak’ta yay›nlanan bir ha-
berde; DHKP-C davas›ndan yarg›-
lanan Bahar Kimyongür’e yönelik,
Belçika devletinin komplosunun
belgelerine yer verildi.

Hat›rlanacakt›r, Bahar Kimyon-
gür Hollanda’ya yapt›¤› bir yolcu-
lukta, Türkiye’den gelen iade istemi
nedeniyle tutuklanm›fl, bu olay›n 26
Nisan 2006’da Belçika ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›’nda yap›lan bir komplo pla-
n›n›n sonucu oldu¤u aç›¤a ç›km›flt›.
Belçika komplo planlamaya ihtiyaç
duyuyordu, çünkü yasal olarak Bel-
çika vatandafl› olan Kimyongür’ü
Türkiye’ye veremezdi. O dönem,
bas›na toplant›n›n tutana¤› yans›-
m›fl, ancak Belçika Adalet Bakan›
Onkelinx tutana¤›n bir “karalama”
oldu¤unu söyleyerek gerçekleri in-
kar etme yolunu seçmiflti.

Son olarak R Komitesi’nin (‹s-
tihbarat birimlerini denetleyen) y›l-
l›k raporu, Kimyongür’ün 2006 y›-
l›nda tutuklanmas›n›n TTüürrkkiiyyee,,
BBeellççiikkaa vvee HHoollllaannddaa taraf›ndan,
Türkiye’ye teslim edilmek üzere or-

ganize edildi¤ini kan›tl›yor. 

Habere göre, raporda geçen kimi
bölümler flöyle; ““TTooppllaanntt››ddaann bbiirr aayy
öönncceessiinnddee,, ‘‘ddoosstt bbiirr iissttiihhbbaarraatt tteeflflkkii--
llaatt››nn››nn’’ ((kkaasstteeddiilleenn TTüürrkkiiyyee iissttiihhbbaa--
rraatt››dd››rr)),, KKiimmyyoonnggüürr’’üünn GGeenntt’’ ttee ggöö--
rrüülleecceekk ddaavvaass››nnaa kkaatt››llmmaayyaarraakk kkaaçç--
mmaa iihhttiimmaallii oolldduu¤¤uunnuu vvuurrgguulluuyyoorr......
iissttiihhbbaarraatt,, mmaalluumm 2266 NNiissaann ttaarriihhllii
ggiizzllii ttooppllaanntt››yy›› ddüüzzeennlleeyyeenn AAddaalleett
BBaakkaannll››¤¤›› vvee FFeeddeerraall SSaavvcc››ll››¤¤aa uullaa--
flfl››yyoorr.. TTooppllaanntt›› eessnnaass››nnddaa,, OOAA33’’üünn
((aannttiitteerröörr ppoolliissii)) vvee FFeeddeerraall SSaavvcc››ll››--
¤¤››nn››nn,, ...... TTüürrkkiiyyee’’yyee tteesslliimm eeddiillmmeekk
üüzzeerree,, HHoollllaannddaa’’ddaa ddüüzzeennlleenneenn bbiirr
kkoonnsseerree ggiittmmeessii bbeekklleenneenn KKiimmyyoonn--
ggüürr’’üünn ggöözzaalltt››nnaa aall››nnmmaass››nn›› ssaa¤¤llaa--
mmaakk iiççiinn,, HHoollllaannddaa SSaavvcc››ll››¤¤››yyllaa hhaa--
bbeerrlleeflflmmeessii iisstteenniiyyoorr..””

AB’nin merkezi Belçika’n›n bir
devrimciyi Türkiye’ye teslim etmek
için nas›l yasalar›n› çi¤nedi¤ini gö-
rüyoruz. Belçika devleti, ç›karlar›
gerektirdi¤inde yasad›fl› yollara
baflvurman›n yan›nda, oluflturmaya
özen gösterdikleri, hukuka sayg›l›,
yasalarla yönetilen ülke imaj›n›
çi¤nemekten de çekinmiyor.

Toplant›daki baz› kifliler operas-
yonun yasad›fl›l›¤›n› vurguluyorlar.
Bunun üzerine yasad›fl›l›¤› gizle-
mek için toplant›n›n ttuuttaannaa¤¤›› ddee--
¤¤iiflflttiirriilliiyyoorr.. Fakat, de¤ifltirilmeyen
bir baflka tutanakta toplant›da konu-
flulanlar ve komplo yer al›yor.

Raporda, toplant›da al›nan karar-
lar›n hayata geçirildi¤i, Kimyon-
gür’ün takibe al›narak Hollanda’da
tutuklat›ld›¤›, fakat Kimyongür’ün
Türkiye’ye verilmesinin mahkeme
taraf›ndan reddedildi¤i de anlat›l›yor.

Le Soir Gazetesi, sözkonusu
komployu bir skandal olarak de¤er-
lendirip, Adalet Bakan›’n›n yalanla-
d›¤› toplant›n›n, istihbarat birimleri-
nin raporuyla da do¤ruland›¤›n› be-
lirterek, bu durumun halen mecliste
tart›fl›lmamas›n› sorguluyor. Haber-
de; MR üyesi Christine Defraigne
isimli senatörün, ““DDöönneemmiinn SSeennaattoo
BBaaflflkkaann›› AAnnnnee--MMaarriiee LLiizziinn,, bbuu kkoo--
nnuuddaa bbiirr kkoommiissyyoonnuunn kkuurruullmmaass››nn››
hhiiççbbiirr zzaammaann iisstteemmeeddii”” dedi¤ini de
belirterek, sözkonusu komplonun
merkezi olarak planlan›p, merkezi
olarak da örtbas edilmek istendi¤ini
vurgulam›fl oluyor.

Say›: 137 23DÜNYA

Belçika ‹stihbarat›n›n Raporu

Komplonun Belgesi

Avrupa Birli¤i ve Birleflmifl Mil-
letler’in oluflturdu¤u ““tteerröörr lliissttee--
ssii””,, Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi karar› ile illegal ilan edildi.

AKPM, Parlamento’nun ‹sviç-
re’li üyesi Dick Marty taraf›ndan
haz›rlanan raporu, 23 Ocak’ta yap›-
lan oylamada, 2 red oyuna karfl›l›k
110 kabul oyu ile onaylayarak, söz-
konusu ““TTeerröörriisstt ÖÖrrggüüttlleerr LLiissttee--
ssii””ni illegal ilan etti. Böylece söz-
konusu listeler AB nezdinde de tar-
t›fl›l›r duruma geldi.

Hat›rlanacakt›r, AB, 11 Eylül’de
ABD’ye yönelik eylemler sonras›n-
da, ABD’nin “terör listesi” politika-
s›na uygun olarak, bir çok örgütü
“terörist” ilan etmiflti. AB’nin bu

politikas› sonucu, Avrupa’daki dev-
rimci ve Amerika’ya karfl› mücade-
le eden örgütlere yönelik bask›lar
art›r›lm›flt›. Bu politikaya ba¤l› ola-
rak, “anti-terör” yasalar› ç›kar›lm›fl,
gözalt›, tutuklama koflullar› ve ce-
zalar hem keyfilefltirilmifl ve hem
de a¤›rlaflt›r›lm›flt›. Avrupa ülkeleri
de böylece daha önceleri sa¤lad›k-
lar› kimi özgürlükleri terk ediyor,
bask› ve yasaklarla yönetmeyi daha
fazla öne ç›karan bir politikay› be-
nimsiyorlard›.

Avrupa da, “terör listeleri” olufl-
turarak, Amerika’n›n ilerici, dev-
rimci, anti-emperyalist, anti-faflist
örgütlere karfl› savafl›na daha aktif
olarak kat›lm›flt›.

Emperyalist ülkelerin, ““tteerröörr
lliisstteelleerrii”” halklar nezdinde hiç bir
zaman meflru olmam›flt›r. Çünkü,
emperyalist ülkelerin gözünde,
halklar›n sömürü düzenlerine karfl›
mücadelesi ““tteerröörriizzmm””dir. Halkla-
r›n mücadelesini “terörizm” olarak
tan›mlamak, bir yan›yla da emper-
yalistlerin kendi terörlerini meflru-
laflt›rmalar›n›n bir yoludur.

Bununla birlikte, AB’nin olufl-
turdu¤u terör listelerinde, Ameri-
ka’n›n belirleyicili¤i sözkonusuydu.
Temel k›stas Amerika’n›n ç›karlar›
olmufltu. Türkiye’li devrimci örgüt-
lerin ““tteerröörriisstt”” ilan edilmesinde
de, AB’nin devrimcilere düflmanl›-
¤›, Türkiye ile ç›kar iliflkilerinin ya-
n›nda Amerika’n›n oluflturdu¤u lis-
telerin temel al›nmas› da belirleyici
faktörler içinde olmufltu.

AB Terör Listesi Gayri-meflru



24 HABER 3 fifiubat 22008

Tayyip Erdo¤an, 24 Ocak’ta e¤i-
tim için yurtd›fl›na gidecek ö¤renci-
lere yapt›¤› konuflmada; “BBiizz BBaatt››--
nn››nn iillmmiinnii,, ssaannaatt››nn›› aallmmaadd››kk.. MMaa--
aalleesseeff,, ddee¤¤eerrlleerriimmiizzee tteerrss ddüüflfleenn
aahhllaakkss››zzll››kkllaarr››nn›› aalldd››kk”” dedi.

E¤itime giden ö¤rencilere ö¤üt
veren Baflbakan’›n, ahlak anlay›fl›,
sadece kad›n-erkek iliflkileri ile s›-
n›rl›d›r. Kad›nlar tesettüre göre gi-
yinip, ona göre hareket ediyorlarsa,
Tayyip Erdo¤an için ahlak sorunu
çözülmüfl olmaktad›r. 

Peki mesela yolsuzluk, doland›-
r›c›l›k, ihaleye fesat kar›flt›rmak,
mevkini ekonomik ç›kar için kul-
lanmak ahlaks›zl›¤a dahil de¤il mi?
Tayyip Erdo¤an’›n konuflmalar›nda
ö¤rencilere bu konularda bir uyar›
yok. Çünkü, bu konularda yapaca¤›
her uyar›, baflta kendisi olmak üze-
re, tüm AKP’lilerin ahlaks›zl›¤›n›
onaylamak anlam›na gelecektir. Zi-
ra AKP milletvekillerinin ço¤u bu

ahlaks›zl›klarla maluldur.

Sormaya devam edelim; halk›
kand›rmak ahlaks›zl›k de¤il mi? ‹n-
san› asgari ücretle geçinmeye mah-
kum etmek ahlaks›zl›k de¤il mi? Bu
konularda da Baflbakan’›n söyleye-
ce¤i bir sözü yoktur. Çünkü, bunlar
tam da onlar›n ahlaks›zl›klar›d›r.

Yine bir baflka soru; tüm bu ah-
laks›zl›klar› Tayyip Erdo¤an’›n ‹s-
lam ile nas›l ba¤daflt›rd›¤›d›r? Ya da
bunlar kimin ahlak›? “Bat›” diye ta-
n›mlad›¤›n kapitalizmin ahlak› de-
¤il mi bunlar?

Tüm bu sayd›klar›m›z kapitaliz-
min as›l ahlaks›zl›klar›d›r. Ki, ka-
d›n-erkek iliflkilerindeki ahlaks›zl›-
¤› üreten ve körükleyen de as›l ola-
rak kapitalist sömürü düzeninin
kendisidir. ‹nsan› bencillefltiren, de-
¤erlerini yok eden, yozlaflt›ran, do-
lay›s›yla her türlü ahlaks›zl›¤›n
maddi zeminini yaratan kapitaliz-
min emek sömürüsü, adaletsizlik ve
bencillik üzerine kurulu düzenidir.

Kapitalizmin tüm bu ahlaks›zl›k-
lar›n› tafl›yanlar›n, kad›n-erkek ilifl-

kilerinde ahlak savunucusu kesil-
meleri de bir aldatmacad›r. Kapita-
lizmin ahlak›n› her konuda benim-
seyenlerin, kad›n-erkek iliflkileri
özelinde de benimsememeleri için
bir neden yoktur.

Fakat Tayyip Erdo¤an’›n kapita-
lizmin bu ahlaks›zl›klar›n› almaktan
yana bir ss››kk››nntt››ss›› yoktur, o ifline ge-
len ahlaks›zl›¤a itiraz etmiyor. Bir
yandan bu ahlaks›zl›klar› ülkeye ta-
fl›yor, di¤er yandan, dini de kullan-
mak için kkaapp››ss››nnddaa ddiilleenncciiyyee ddöönn--
ddüü¤¤üü ““BBaatt››””yyaa ahlaks›z demeyi de
ihmal etmiyor.

Ayr›ca flunu da belirtmek gerekir
ki, ülkemizde yefleren her türlü ah-
laks›zl›k, sadece Bat›’ya öykünme-
nin sonucu de¤il, as›l olarak emper-
yalistlerle girilen sömürü iliflkisinin
ülkemizde yaratt›¤› maddi zemin
üzerinde geliflmektedtir. Emperya-
lizmi ekonomisiyle, kültürüyle ül-
kemize her geçen gün daha fazla
yerlefltirenlerin bafl›nda gelen Tay-
yip Erdo¤anlar’›n bu yan›yla da
söyleyecek sözü yoktur.

“Bat›”n›n ve AKP’nin Ahlaks›zl›klar›

Kütahya'n›n merkeze ba¤l› Çö-
¤ürler Köyü yak›nlar›nda 27 Ocak
sabah› bir yolcu treninin raydan ç›k-
mas› sonucunda 9 kifli hayat›n› kay-
bederken 21 kifli de yaraland›. 

Kazalar birbirini izliyor ve ikti-
dar her seferinde suçu kendi d›fl›nda
bir “sebep”e ba¤l›yor. 

Bu “tren kazas›” için de diyorlar
ki, “conta yerinden ç›kt›”... Veya di-
yorlar ki, “Afrika’dan getirilen ray-
lar so¤uktan k›r›ld›”... 

Diyelim ki öyle, peki o contadan
sorumlu kimse yok muydu? Peki ül-

kenin iklimini hesaplamadan o so-
¤u¤a dayanamayacak raylar› oraya
yerlefltiren yetkili yok muydu?

O contalar kendili¤inden mi yer-
leflti oraya? Raylar› Afrikal›lar Tür-
kiye Cumhuriyeti yetkililerinden
habersiz mi gelip döflediler oraya?

Onlarca insan›m›z ölüyor, fakat
iktidarlar do¤ru düzgün bir aç›kla-
ma bile yapma gere¤i duymuyor,
ölen onlarca insan›n hesab›n› verme
gere¤i duymuyor, kimsenin inan-
mayaca¤› masallar› anlat›yorlar.

Oysa, ortaya ç›k›yor ki, ray kont-
rolleri yol görevlileri taraf›ndan
gözle bak›larak yap›lm›flt›r, bölgede
“TS‹” denilen “Trenlerin Sinyalle
‹daresi” sistemi bulunmamaktad›r,
hazine ray kontrollerini son tekno-

lojiye göre yapan ““YYooll vvee
KKaatteenneerr MMuuaayyeennee MMaakkii--
nneessii”” al›m› için gereken
krediye 88 aayydd››rr onay
vermemifltir.

Bunlar ilk etapta ortaya ç›kan
ayr›nt›lard›r. Birleflik Tafl›mac›l›k
Sendikas› (BTS) yap›lmas› gereken
hemen her fleyin yap›lmad›¤›n›
aç›kl›yor. Bu ayr›nt›lar bile, yaflana-
n›n bir “tren kazas›” olmad›¤›n›, ter-
sine insanlar›m›z›n yaflamlar›n›n hi-
çe say›lmas›n›n, tek de¤eri para
olan sistemin insanlar›n yaflamlar›
için yat›r›m yapmamas›n›n bir so-
nucu oldu¤unu göstermektedir.

Ve AKP iktidar›n›n olay› geçifl-
tirmeye yönelik yapt›¤› aç›klamalar,
bundan sonra da bunlar›n yaflanma-
ya devam edece¤ini göstermektedir.
Ne olay›n sorumlular› aç›¤a ç›kar›-
l›p cezaland›r›lmakta, ne de yenile-
rinin yaflanmamas› için önlemler
al›nmaktad›r.

Raydan ç›kan tren 
de¤il; soyguncu iktidar!



Emperyalist sistemin Amerika’
dan bafllayarak dünyaya flu ya da bu
düzeyde yans›yan krizi, ülkemizde-
ki patronlar› da harekete geçirdi.
Patronlar, ülkenin tek gündeminin
tekellerin karlar› olmas›n› ve herke-
sin tekeller için seferber edilmesini
istiyorlar.

Patronlar›n örgütü TÜS‹AD’›n
Baflkan› Arzuhan Yalç›nda¤ ve
Yüksek ‹stiflare Kurulu Baflkan›
Mustafa Koç, yapt›klar› aç›klama-
larda, düzen partileri aras›nda geri-
lim istemediklerini,  mevcut ekono-
mik program›n tekeller için yeterli
olmad›¤›n›, yeni ekonomik program
için çal›flmalar›n› istediler.

Koç diyor ki; ““ddaahhaa ffaazzllaa kkaattmmaa
ddee¤¤eerr üürreetteenn,, dd››flfl ttaalleepptteenn ddaahhaa ffaazz--
llaa ppaayy aallmmaamm››zz›› ssaa¤¤llaayyaaccaakk,, yyeennii
bbiirr ssttrraatteejjii vvee uuyygguullaammaa pprrooggrraamm››
yyaappmmaakk zzoorruunnddaayy››zz..””

Patronlar tek bir gündem istiyor-
lar, o da, tekellerin nas›l daha fazla
kazanacaklar›d›r. Mevcut durum da

zaten böyledir. Fakat mevcut durum
ne kadar patronlar›n lehine olursa
olsun, yeterli olmaz, onlar her f›r-
satta daha fazlas›n› isterler. fiimdi
de mevcut krizden nas›l yararlana-
bileceklerinin hesab›n› yapmakta-
d›rlar. 

Henüz boyutlar› ve Türkiye’yi
ne düzeyde etkileyece¤i tart›flmal›
olan krizin, muhtemel sonuçlar›n›n
en fazla küçük esnaf›, iflçileri, köy-
lüleri, emekçileri, bir bütün olarak
yoksul halk› etkileyecek olmas› ger-
çe¤i patronlar›n gündemine girmi-
yor. Halk›n herhangi bir kriz duru-
munda yaflayabilece¤i s›k›nt›lar on-
lar›n umurlar›nda de¤il, tersine hal-
k›n s›rt›na daha fazla nas›l binebile-
ceklerinin, nas›l daha fazla büyüye-
bileceklerinin hesab›ndalar.

Bu düzen, herkesten fazla tekel-
lerin düzenidir. Örne¤in, iktidarla-
r›n halk›n zarar görmemesi için ön-
lem ald›¤› görülmemifltir. Çokça ba-
s›ndan okumufluzdur; önlem al›n-
mad›¤› için bina çöker alt›ndan yok-
sul insanlar›m›z›n cesetleri ç›kar›l›r,

köprü yap›lmaz onlarca insan ölür,
viraja iflaret konulmaz trafik kaza-
s›nda insanlar›m›z ölür, üst geçit ya-
p›lmaz yine halktan insanlar ölür,
cangüvenli¤i önlemleri olmad›¤›
için “ifl kazas› olur(!)”  yine ölen ifl-
çidir, yoksul halkt›r. Halk›n yaflam-
sal sorunlar› için bile önlem alma-
yan iktidarlar, tekellerin karlar› için
an›nda toplan›rlar, yasa üstüne yasa,
program üstüne program ç›kar›rlar.
Nedeni basittir, düzen tekellerin dü-
zenidir ve tekellerin kar etmeleri
üzerine kurulmufltur.

AKP, iktidara geldi¤inden bu ya-
na emperyalist ve iflbirlikçi tekeller
için çal›flmaktad›r ve tekeller bu sü-
reçte en az üç kat büyümüfllerdir.
Özellefltirmelerden ücretlere, vergi-
lendirmeden ithalat ihracata, faizle-
re, iflçilerin haklar›na her fley tekel-
ler lehine düzenlenmektedir.  Fakat
tekelleri doyurmaya yetmiyor. Bu
durum de¤iflmeyecektir, tekeller ye-
ni düzenlemeler istiyorlarsa bunun
gere¤i de hemen yerine getirilecek-
tir.
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Her fiey Patronlar ‹çin

AKP, patronlar›n
karlar›n› art›racak ye-

ni düzenlemeler yap›-
yor. Bu yeni soygun pa-

ketinin ad› AKP’nin dilinde
““yyeennii iissttiihhddaamm ppaakkeettii””dir.
Bu paketin yürürlü¤e girmesin-

den sonra patronlar, ““ddaahhaa aazz ssii--
ggoorrttaa pprriimmii”” ödeyecekler, ihtiyaç
duyduklar›nda ““ööddüünnçç iiflflççii”” uygu-
lamas› ile geçici iflçi al›p çal›flt›rabi-
lecekler, ggeennçç iiflflççii ççaall››flfltt››rrdd››kkllaarr››nn--
ddaa,, aayyrr››ccaa pprriimm iinnddiirriimmii ile nere-
deyse prim ödemeyecekler.

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kan› Faruk Çelik’in, sözkonusu dü-
zenlemelerle ilgili verdi¤i bilgilerde
flunlar var:

1-‹malat sanayisinde iflgücünün
patronlara maliyeti yüzde 5 indirim-

le yüzde 36.5'e gerileyecek. Fakat
zaman içinde 10 puanl›k indirim da-
ha yap›larak iflçinin patrona maliye-
tinin yüzde 26’ya indirilmesi hedef-
leniyor.

2- Genç iflçi çal›flt›ranlara, flim-
dilik 5 y›l süreyle, prim indirimi ya-
p›lacak. ‹lk y›l patronun ödeyece¤i
primin tamam›, ikinci y›l yüzde
80'i, üçüncü y›l 60'›, dördüncü y›l
40'›, beflinci y›l 20'si ““hhaazziinnee ttaarraa--
ff››nnddaann”” üstlenilecek. Yani patronla-
r›n ödemesi gereken miktar halk›n
s›rt›na bindirilmifl olacak.

3- Patronlar geçici iflçi ihtiyaçla-
r›n›, kurulan ““ggeeççiiccii iiflflççii bbüürroollaa--
rr››””ndan karfl›layacaklar. Böylece,
patron herhangi bir yükümlülük al-
t›na girmeden, ihtiyaç duydu¤u gün
say›s› kadar iflçiyi al›p çal›flt›rd›ktan

sonra göndermifl
olabilecek.

4- Valiler, pat-
ronlara nitelikli iflçi yetifltirmek için
““‹‹flfl GGeelliiflflttiirrmmee MMeerrkkeezzlleerrii”” kura-
caklar. Buralarda, patronlar›n ihti-
yaçlar›na göre iflçi yetifltirecekler.
Patronlara iflçi yetifltirmek için ça-
l›flt›r›lacak bu sistemin giderini de
elbette patronlar karfl›lamayacak,
‹flsizlik Sigortas›'na devletin ödedi-
¤i miktar›n yüzde 30'u kullan›lacak. 

5- Patronlar›n iflçilere ödedikleri
““kk››ddeemm ttaazzmmiinnaatt››””ndan kurtulma
istekleri konusunda da pakette dü-
zenlemeler olacak.

AKP’nin iktidar oldu¤u günden
bugüne kadar, AKP iktidar›n›n te-
kellerin iktidar› oldu¤unu yazd›k.
Buradaki düzenlemeler de bunun
somut göstergelerinden birisidir. Ve
bunun ad›n› da ““ppaattrroonnllaarraa kk››yyaakk””
koyamayacaklar› için ““iissttiihhddaamm
ppaakkeettii”” koymufllar.

Patrona Köle Çal›flt›rma Özgürlü¤ü



Dünya halklar› bir önderini kay-
betti. FHKC Önderi George Hab-
bafl,  uzun süredir sürgün olarak ya-
flad›¤› Ürdün’ün baflkenti Am-
man’da geçirdi¤i kalp krizi sonra-
s›nda aram›zdan ayr›ld›. 

Kurulufluna önderlik etti¤i Filis-
tin Halk Kurtulufl Cephesi (FHKC)
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, "El
Hekim’in 7700 yy››ll bbooyyuunnccaa adaletsiz-
li¤e karfl› mücadele içinde oldu¤u”
belirtiliyordu. Hiç kuflku yok ki,
Habbafl, 70 y›l›n› kurtulufla adad›¤›
82 y›ll›k ömründe, devrimcili¤i de
Marksist-Leninist anlamda ele al-
m›flt›. Beyrut’ta t›p ö¤renimi gördü
Habbafl. Fakat onun halk› yaral›yd›.
‹flgal alt›ndaki yurdu yaral›yd›. Bu
büyük ve tarihsel yaralar karfl›s›nda
tek tek insanlar›n yaralar› ne ifade
ederdi ki! ‹flte bu yüzden halk›n›n
yaralar›n› iyilefltirme misyonunu
üstlendi. Belki bu yüzden halk› onu
““EEll HHeekkiimm”” diye and› ço¤unlukla. 

FFHHKKCC vvee HHaabbbbaaflfl,, CCüürreettiinn
vvee UUzzllaaflflmmaazzll››¤¤››nn AAdd››yydd››
Habbafl’›n gençlik y›llar›nda

“Arap Birli¤i”ni hedefleyen Nas›r-
c›l›k, Baasc›l›k, Araplar aras›nda en
etkili ak›mlard›. Ama zaman içinde
bu ak›mlar zay›flad›. Arap Birli¤i
düflüncesine en büyük darbeyi ise,
‹srail’le yap›lan alt› gün savafl›nda
Arap devletlerinin (M›s›r, Suriye ve
Ürdün) ald›¤› yenilgi vurdu. FHKC,

Araplar’›n 1967’de emperyalizmin
deste¤indeki ‹srail’le yapt›¤› bu sa-
vafltan yenilgiyle ve Bat› fieria, Gaz-
ze fieridi ve Golan Tepeleri'ni kay-
bederek ç›kmas›n›n ard›ndan, Arap
ve Filistin halklar› büyük bir güven-
sizlik ve moralsizlik içindeyken ku-
ruldu. 1967 Aral›k’›nda ç›k›fl, bu ya-
n›yla da son derece tarihsel ve cüret-
liydi. Habbafl asl›nda iflte bu cüretin
ad›yd›. Yenilgiyle sars›lan Arap
halklar›na kendilerine güvenmeleri
ve uzlaflmay› reddetmeleri ça¤r›s›y-
d›. Evet, öylesi bir yenilginin ard›n-
dan FHKC’nin kuruluflu herhangi
bir örgütün kurulufluyla da ayn› de-
¤ildi; o koflullarda silahl› mücadele
temelinde bir örgütü ilan ediyorlar-
d›. Bu büyük bir cüret ve iradeydi ve
bu ad›m, Filistin halk›na da savaflma
cüretini ve iradesini kazand›rmakta
belirleyici ad›mlardan biri oldu.
Habbafl’›n tarihteki yeri de esas ola-
rak bu ç›k›fl›yla belirlenmifltir. 

FHKC, 1971’de Filistin Kurtu-
lufl Örgütü'ne kat›ld›. FKÖ içinde
Arafat'›n önderli¤indeki El Fetih'
den sonra ikinci büyük örgüt konu-
mundayd› ve FKÖ’nün sa¤a-uzlafl-
mac›l›¤a savrulmas› karfl›s›nda da
en büyük engeldi. 

1973 savafllar›ndan sonra, bir
kez daha kuflat›ld› Filistin. Tüm em-
peryalist dünya “bar›fl ve diyalog”
ad›n› verdikleri teslimiyeti dayatt›-
lar. Dört Filistinli devrimci örgüt,

bu dayatmaya RReedd CCeepphheessii’ni
oluflturarak karfl›l›k verdiler; Hab-
bafl Red Cephesi’nin sözcülerinden
biriydi. Red Cephesi, onun uzlafl-
mac›l›¤a karfl› çizgisinde belirleyici
tav›rlardan biridir. 

Arafat taraf›ndan 1993’te imza-
lanan OOsslloo AAnnllaaflflmmaass››’ karfl›s›nda
en kararl› muhalefeti yürüten yine
Habbafl oldu. Oslo’yu ““FFiilliissttiinn ddaa--
vvaass››nnaa iihhaanneett”” olarak nitelendirdi.
‹srail’in uzun sürgün y›llar›ndan
sonra 1996’da Filistin’deki bir mi-
tinge gitmesi için ‹srail “uçufl izni
verdi¤ini” aç›klad›; ancak Habbafl
bunu kabul ederse, bunun “Oslo sü-
recini meflrulaflt›rmak” olaca¤›n›
belirterek, ‹srail izni alt›nda Filistin
topraklar›na girmeyi reddetti. 

HHaallkk›› GGiibbii SSüürrggüünnddeeyyddii!!
‹flgal alt›ndaki bir ülkenin kurtu-

lufl kavgas›n›n önderlerinden biri
olarak ömrünün ve kurtulufl kavga-
s›n›n büyük bölümü Ürdün’de,
Lübnan’da, fiam’da geçti. Ailesi, ‹s-
rail’in iflgaliyle birlikte kendi top-
raklar›nda mülteci konumuna düflen
Filistinli bir aileydi. Mültecilik ve
sürgün, milyonlarca Filistinli gibi,
do¤du¤u andan itibaren onun yafla-
m›n›n bir parças›yd› bu yüzden. 

Ürdün’deyken -ki 1970’lerin
bafllar›yd›- Filistin özgürlük müca-
delesiyle Ürdün’ün kurtulufl müca-
delesinin içiçeli¤inden hareketle
Kral Hüseyin’in egemenli¤ine karfl›
“Özgür Ürdün Hareketi”nin kurulu-
fluna da katk›da bulunmufltu...
1980’lerin bafllar›nda Lübnan’day-
ken, emperyalist sald›r› ve kuflatma
karfl›s›nda Halk Kurtulufl Cephesi
önderi, savaflç›lar›yla birlikte sava-
flan ve direnendi. Ve en son savaflç›-
lar›yla birlikte terkettiler Lübnan’›.  

FFiilliissttiinn’’ddee YYaass
ÜÜrrddüünn’’ddee TTöörreenn
Habbafl 2000 y›l›nda örgütsel
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“Bir savaflç› gibi yaflad› ve 
halk› için bir savaflç› gibi öldü”

"Bir büyük lider
düfltü ama onun,
emperyalizme ve

teslimiyetçili¤e karfl›
yüreklice savundu¤u

fikirleri yaflayacakt›r. Tüm koflullara
karfl›n, El Hekim, nehirden denize
kadar tüm Filistin'in kurtulufluna

ba¤l› kald›." (FHKC)



anlamda FHKC yönetiminden ay-
r›lm›flt›. Fakat o tarihsel bir liderdi;
yine Filistin davas›yla ve kurucusu
oldu¤u FHKC’yle birlikteydi elbet-
te. Son an›na kadar Gazze’deki son
kuflatmayla ilgilenmesi de bu  kop-
mazl›¤›n bir göstergesiydi. 

Filistin Devlet Baflkan› Mahmud
Abbas, George Habbafl'›n ““FFiilliissttiinn
ttaarriihhiinniinn bbüüyyüükk öözzggüürrllüükk ssaavvaaflflçç››--
llaarr››nnddaann”” biri oldu¤unu, ölümünü
"büyük bir kay›p" olarak gördükle-
rini aç›klarken, Filistin’de 3 günlük
yas ilan etti ve bayraklar›n yar›ya
indirilmesi talimat›n› verdi.

Hamas liderlerinden ‹smail Ha-

niye, yapt›¤› aç›klamada, FHKC li-
derinin hayat›n› Filistin'i savunma-
ya adad›¤›n› belirtti. fiam'daki Ha-
mas yöneticilerinden Muhammed
Nezzal da, Habbafl’›n ölümünü
““iiddeeoolloojjiilleerriinniinn ffaarrkkll›› oollmmaass››nnaa
rraa¤¤mmeenn ööllüümmüü bbüüyyüükk bbiirr kkaayy››pptt››rr””
diye de¤erlendirerek, "Hamas'›n,
Filistin Kurtulufl Örgütü’nün ‹srail
ile imzalad›¤› bar›fl anlaflmalar›na
karfl› Habbafl taraf›ndan yap›lan iti-
razlar› paylaflt›¤›n›” vurgulad›. 

Efli Hilda Habbafl da yapt›¤›
aç›klamada flöyle diyordu: “Ha-
bafl’›n ve onun de¤er vererek ba¤r›-
na bast›¤› Arap ulusunun bayra¤›n›
hepimiz tafl›yaca¤›z. Habbafl Filis-

tin’in kurtulaca¤›na daima inan-
m›flt›. Halk› için yaflad›, halk› için
öldü.”

Halk›n›n milyonlarcas› gibi, sür-
gündeydi Habbafl’da. Bu yüzden
son nefesini sevgili topraklar›nda
de¤il, Ürdün’de, Amman’da verdi.
Ve topra¤a da Amman’da verildi. 

George Habbafl için Ürdün’ün
baflkenti Amman’›n do¤usundaki
Sahab Mezarl›¤›’nda yap›lan törene
binlerce kifli kat›ld›. Yoldafllar› ba-
flucunda “Bir savaflç› gibi yaflad› ve
halk› için bir savaflç› gibi öldü”
sözleri ve “Bar›flç›l çözüme hay›r,
silahl› mücadeleye evet” sloganla-
r›yla u¤urlad›lar onu. 
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Filistin kurtulufl mücadelesinin
önderlerinden, Filistin Halk Kurtu-
lufl Cephesi’nin kurucusu George
Habbafl’› 27 Ocak’ta kaybettik. Fi-
listin halk›na, FHKC’ye, ailesine
ve tüm dünya halklar›na bafl sa¤l›¤›
diliyoruz. 

Habbafl, bütün dünya halklar›-
n›n, dünya sosyalist hareketinin bir
kayb›d›r. 82 y›ll›k ömrü, dünya
halklar›n›n kurtulufluna ve bu kur-
tuluflun bir parças› olan Filistin
devrimine adanm›flt›r. 

George Habbafl, Beyrut’taki
üniversite ö¤rencili¤i y›llar›nda
Arap Milliyetçi Hareketi’ne kat›ld›.
1960’l› y›llar›n bafl›nda bu hareket
kendi açmazlar› sonucunda da¤›l›r-
ken, Habbafl milliyetçilikten uzak-
laflan ve silahl› mücadeleyi temel
alan grup içinde yer ald›. Arap-‹sra-
il savafl›ndaki yenilgiden sonra GGee--
rriiyyee DDöönnüüflfl YYii¤¤iittlleerrii,, ‹‹nnttiikkaamm
GGeennççllii¤¤ii ve FFiilliissttiinn KKuurrttuulluuflfl
CCeepphheessii adl› fedai gruplar›n›n bir-
leflmesiyle Filistin Halk Kurtulufl
Cephesi’nin kurulmas› sürecinin
önderlerinden biri oldu. Habbafl ve
onun önderli¤indeki FHKC, savafl-
ç› bir anlay›fl›n Filistin davas›na ve
Filistin halk›na mmaalleeddiillmmeessiinnii sa¤-
layanlar›n bafl›ndad›rlar. Her türlü

silahl› eylemden intifadaya kadar
uzanan zenginli¤i içinde bugün de
devam eden militan direnifl çizgisi-
nin oluflturulmas›nda Habbafl’›n ro-
lü yads›namaz. 

O, Filistin ulusal kurtulufl müca-
delesini, s›n›fsal kurtulufl hedefiyle
birlikte yürüten bir Marksist-Leni-
nistti. Arap milliyetçili¤inin uzlafl-
mac› diplomasi yollar›n› tavsiye et-
ti¤i y›llarda, savaflç› bir örgütün ku-
rulufluna önderlik ederken, sonraki
dönemlerde de milliyetçili¤in Filis-
tin davas›n› yutmas›n›n önündeki
en büyük barikatlardan biri olmaya
devam etti. 

Mücadelesini “zafere kadar
devrim” ilkesiyle sürdürdü. Hiçbir
aflamada umutsuzlu¤a kap›lmad›,
hiçbir aflamada halk›na emperya-
lizmle, iflbirlikçilerle uzlaflmay›
önermedi. Bu devrimci çizgisi ne-
deniyle Siyonizmin hedefiydi hep.
Filistin’i iflgal edenler, Filistin dev-
riminin bu Marksist-Leninist önde-
rini katletmek için defalarca giri-
flimlerde bulundular. Ama bu da
onu çizgisinden ve görevlerinden
uzaklaflt›rmad›. Silahl› mücadelede
›srar ederken, özellikle El Fetih’de
somutlanan uzlaflmac›l›k çizgisine
her zaman karfl› durdu. Bu devrim-

ci tavr›n bedelleri büyük oldu,
FHKC çok büyük bedeller ödedi,
ama Habbafl, uzlaflmac›l›¤a karfl›
bu cüretli tavr›yla bir kez daha Fi-
listin halk›n›n kalbindeki yerini pe-
kifltirdi. 

Filistin halk›n›n kurtulufl süre-
cinde dönemsel olarak gericili¤in,
uzlaflmac›l›¤›n güç kazanm›fl olma-
s›, Filistin devriminin er geç dev-
rimci bir çizgide geliflece¤i gerçe-
¤ini de¤ifltirmez. Filistin devrimi
George Habbafl’›n miras›n› mutla-
ka sürdürecek, devrim bu temel
çizgide zafere ulaflacakt›r. 

Türkiye devrimci hareketi, tari-
hi boyunca Filistin halk›yla, Filistin
devrimiyle ve Filistinli örgütlerle
dayan›flma içinde olmufltur. FHKC
ve onun önderi Habbafl da, Türkiye
devrimci hareketinin en yak›n›nda-
kilerden biriydi. Bu yak›nl›ktan,
dayan›flmadan hep onur duyduk ve
duymaya devam edece¤iz. Türkiye
devrimci hareketi ve Türkiye halk›
olarak Habbafl’› unutmayaca¤›z!

Haklar ve 
Özgürlükler 

Cephesi
(Haklar Ve Özgürlükler

Cephesi’nin 28 Ocak 2008 tarihli,
103 No’lu aç›klamas›d›r.)
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GEORGE HHABBAfi
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‹srail, Gazze’yi kuflatarak, yiye-
cekten, ilaçtan, elektrikten, yak›ttan
yani günlük yaflam›n› sürdürebile-
cek her fleyden yoksun b›rakarak
teslim almak istiyordu. ‹srail’in bu
kuflatmas›na Gazze halk›n›n tepkisi,
isyan etmek, M›s›r’la Gazze aras›n-
daki duvar› birçok yerinden y›karak
kuflatmay› parçalamak oldu.

Gazzeliler duvarlar› y›kt›klar›
yerlerinden aflarak, M›s›r’a girdiler,
yiyecek, ilaç ve yak›t sat›n alarak,
yaflamsal ihtiyaçlar›n›n bir k›sm›n›
karfl›lad›lar.

25 Ocak’ta duvarlar› y›karak
M›s›r’a geçen Gazzeliler’in say›lar›
binlerce, onbinlerce de¤il, 775500 bbiinn
civar›nda idi. Bu rakam, Gazze nü-
fusunun yar›s›n› ifade etmektedir.

750 bin Gazzeli’nin, M›s›r duva-
r›n› parçalayan görüntüleri bir ya-
n›yla ‹srail zulmünün boyutlar›n› ve
di¤er yan›yla bir halk›n zulmün kar-
fl›s›ndaki isyan›n› anlat›yordu. Gaz-
ze halk›, M›s›r duvar›n› y›karak, ku-
flatmay› parçalarken, hiçbir halk›n
ilelebet kuflatma alt›nda tutulama-
yaca¤›n› da kan›tl›yorlard›.

Kuflatma, emperyalistlerin, siyo-
nistlerin halklar› teslim alma yönte-
midir, fakat kuflatma ayn› zamanda,

teslimiyeti reddeden onurlu halkla-
r›n isyan gerekçesidir. ‹flte Gaz-
ze’nin gösterdikleri buydu. Halk,
açt›, hastal›klardan ölümlere terk e-
dilmifl, onlarcas› ölmüfltü, bombala-
n›yordu ve tek seçenek sunuluyor-
du, direnmeyin, teslim olun. Fakat,
halk kendi seçeneklerini kendisi ya-
ratt›, M›s›r duvar›n› kepçelerle y›-
karak, kuflatmay› parçalayarak ya-
ratt› seçene¤ini. Hiçbir halk,
ekmeksiz ve adaletsiz kalamaz!
Halklar› ilelebet ekmeksiz ve ada-
letsiz b›rakabileceklerini düflünen-
ler Gazze’ye baks›n.  

Bu eylem, teslimiyet dayatmala-
r›n›, iki milyona yak›n nüfuslu Gaz-
ze halk›n›n bütününün reddetmesi-
nin göstergesi olmas› yan›yla da
görkemlidir.

Görülmüfltür ki, hiçbir halk tesli-
miyet dayatmalar›na teslim olacak
kadar çaresiz de¤ildir. Örgütlü, mü-
cadele ve direnifl kararl›l›¤›ndaki
milyonlar, mutlaka kuflatmalar› ya-
racak gücü de bar›nd›rmaktad›rlar.
Bu güç, tarihte yüzlerce örnekte gö-
rülmüfltür, bugün ise Gazze’de ku-
flatmay› yararak kendini göstermifl-
tir. Bu güç, ayn› zamanda ony›llar-
d›r ‹srail kuflatmalar›na, terörüne
karfl› direniflleri yaratan güçtür.

Bu eylem, ayn› zamanda ‹srail’e
karfl› direniflte sadece halka güven
duyulabilece¤ini gösteren bir eylem
olmufltur. Gazze halk›, Amerika’ya,
‹srail’e güvenip, halk›n direnifl gü-
cünü unutanlara yollar›n›n yanl›fll›-
¤›n› da göstermektedirler. 

***

‹srail ve Filistinliler’den 
Ortak Eylem:

Gazze’ye uygulanan ambargo.
27 Ocak’ta Erez’de protesto edildi.
Binlerce ‹srailli ve ‹srailli Arap ta-
raf›ndan gerçeklefltirilen eyleme,
Bat› fieria’daki Ramallah’tan gelen
Filistinliler de kat›ld›. “Gazze’de
Ablukay› Kald›r›n” pankart›yla
Erez s›n›r kap›s›na yürüyen binlerce
kifli, beraberlerinde getirdikleri yi-
yecekleri Gazze’dekilere ulaflt›r›l-
mak üzere s›n›r kap›s›na b›rakt›lar.
Eylemde tafl›nan bir baflka pankart
ise, ablukaya karfl› en güçlü direnifli
ifade ediyordu: ““‹‹nnssaannllaarr dduuvvaarr--
llaarrddaann ggüüççllüüddüürr!!””

Chavez: "Düflman›m›z ortak;
Birleflik Devletler
‹mparatorlu¤u"

Venezuella Devlet Baflkan› Hugo
Chavez; Nikaragua, Bolivya ve Küba’ya,

Amerika’ya karfl› askeri ittifak ça¤r›s› yapt›.

Chavez, Venezuella radyo ve televizyonlar›n-
daki haftal›k konuflmas›nda; Amerikan yönetiminin
bölgenin güvenli¤i aç›s›ndan tehdit oluflturdu¤unu ifa-
de ederek, Nikaragua, Bolivya ve Küba’ya ““oorrttaakk bbiirr
ssaavvuunnmmaa ssttrraatteejjiissii oolluuflflttuurrmmaa vvee kkeennddii ssiillaahhll›› kkuuvvvveett--
lleerriinnii kkuurrmmaa”” teklifinde bulundu. 

““DDüüflflmmaann››mm››zz oorrttaakk:: BBiirrlleeflfliikk DDeevvlleettlleerr ‹‹mmppaarraattoorr--
lluu¤¤uu”” ifadesini kullanan  Chavez; ““EE¤¤eerr iiççiimmiizzddeenn bbii--
rriinnee ssaalldd››rr››rrllaarrssaa,, bbuu hheeppiimmiizzee yyaapp››llmm››flfl bbiirr ssaalldd››rr››
oollaaccaakktt››rr”” dedi.

Gazze’nin Kuflatmaya ‹syan›

NAFTA'ya Karfl› Eylem
MMeekkssiikkaa’n›n çeflitli bölgelerinden NAF-

TA’y› (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Ant-
laflmas›) protesto amac›yla baflkente yürüyüfl
düzenleniyor. ABD’nin, Kuzey ve Orta Ame-
rika’daki ülke ekonomilerini kendisine ba¤-
lamas›na hizmet eden bir anlaflma olan NAF-
TA, ayn› zamanda, Amerikan emperyalizminin sömür-
gecili¤inin iflbirlikçi iktidarlar taraf›ndan onaylanmas›
anlam›na da geliyor. 

Yol boyunca kat›l›mlarla kitleselleflen yürüyüflçüle-
re, 24 Ocak’ta çiftçilerden, madencilerden, ö¤retmen-
lerden, ev kad›nlar›ndan oluflan topluluklar da kat›ld›.

Yürüyüfl organizasyon komitesi baflkan›, baflka
bölgelerde bulunan Cardenista Çiftçileri Birli¤i'nden
gruplar›n da yürüyüfl boyunca kendilerine kat›lacakla-
r›n› aç›klad›. 



““BBiizz 11997799 yy››--
ll››nnddaa AABBDD bbaaflfl--
ttaa,, BBMM vvee BBaa--

tt››’’nn››nn uuyygguullaammaayyaa
ssookkttuu¤¤uu ppllaann››nn kkuurr--

bbaann››yy››zz...... PPaakkiissttaann kkuullllaann››lldd›› vvee
kkaaddeerriinnee tteerrkk eeddiillddii..””

Bu itiraf, Amerikan iflbirlikçisi,
Pakistan Devlet Baflkan› Pervez
Müflerref’e aittir. Bu sözleri Müfler-
ref’e söyleten, Amerika’n›n art›k o
“eski konumunu”, ülkeyi cuntan›n
flefi olarak rahatl›kla yönetmesini
kabul etmeyip, kendisine Genelkur-
may Baflkanl›¤›’n› b›rakmaktan se-
çimleri yapmaya kadar bir dizi da-
yatmada bulunmas›d›r.

Müflerref sad›k bir iflbirlikçi ola-
rak Amerika’n›n bu dediklerini de
yapmaktad›r. Fakat flunu söylemek-

ten de geri kalm›yor: Ben eskiden
cuntayla yönetirken, o zaman bir iti-
raz›n›z yoktu! 

Müflerref’in hat›rlatt›¤› “eski”,
1979 dönemidir. 

Müflerref, hep kullan›larak,
Amerikan politikalar›na destek ve-
rerek iktidar olmufl bir kiflidir. Sözü-
nü etti¤i dönem bu iflbirli¤inin en üst
düzeyde gerçekleflti¤i dönemlerden-
dir. Müflerref, bu dönemde Amerika
ile iflbirli¤i yaparak, ülkesini SSCB’
ye karfl› ““YYeeflfliill KKuuflflaakk”” politikas›n-
da kulland›rd›. 1980’lerin bafl›nda
ilerici Afganistan yönetimine karfl›,
ABD’nin deste¤iyle TTaalliibbaanncc››llaarr››
e¤itip donatt›. Nitekim ABD-Pakis-
tan deste¤iyle Taliban bir süre sonra
Afganistan’da iktidar› ele geçirdi.
Ve bilindi¤i gibi gerici-fleriatç› bir

rejim kuruldu orada. 

Ayn› Pakistan, 2000’lerde Tali-
ban iktidar›n› y›kmak, Afganistan’›
iflgal etmek için de ABD’ye destek
verdi. Müflerref’in yeri hep ABD’
nin yan›yd›. ‹ktidar olmak için s›rt›-
n› ABD’ye dayam›flt›, ABD istiyor
fleriatç›lar› e¤itiyor, ABD istiyor fle-
riatç›lar› katlediyordu. 

Müflerref asl›nda o döneme dair
itiraf›yla hem ABD’nin hem de “ye-
flil kuflak”ta yer alan tüm iflbirlikçi-
lerin karakteristik özelliklerini orta-
ya seriyor. ABD gerekti¤inde Tali-
ban’› destekler, gerekti¤inde sald›-
r›r. Ç›kar› neyi gerektirirse dost düfl-
man ona göre de¤iflir. Müflerref,
Tayyip ya da bölgedeki di¤er iflbir-
likçilerin ise, bu politikalara tabi ol-
maktan baflka flans› yoktur. 
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Yeflil Kuflak iflbirlikçisi ‹tiraf Ediyor

Endonezya’n›n kanl› faflist dik-
tatörü Suharto, maalesef yapt›klar›-
n›n hesab›n› vermeden, 26 Ocak’ta
eceliyle öldü. Tarih onu, eli kanl›,
yüzbinlerce komünisti katletmifl bir
““aannttii--kkoommüünniisstt”” bir faflist olarak
yazd›.

Amerika ve di¤er emperyalistle-
rin egemenli¤indeki dünya öyle bir
dünyad›r ki, yüzbinleri tek seferde
katletmifl olan Suharto gibi bir faflist
diktatör yarg›lanamam›fl, hesap ver-
meden eceliyle ölmüfltür. Dahas› bu
faflist diktatörün cenaze törenine
Endonezya’n›n yeni yönetimi tam
kadro olarak kat›lm›flt›r.

Amerikanc› General Suharto,
Ekim 1965'te Genelkurmay Baflkan›
ve 12 Mart 1966’da ise Amerika ta-
raf›ndan da desteklenen bir darbe
ile iktidar› ele geçirdi.  Bu dönem,
ayn› zamanda Komünist Parti’nin
iktidar› alma giriflimlerinde buluna-
bilecek kadar güçlü oldu¤u bir dö-
nemdir. Suharto iktidara gelir gel-
mez Komünist Parti’ye yönelik kat-
liamlara giriflir. ‹ktidar›n›n ilk bir
haftas›nda 500 bin ile 1 milyon ara-

s›nda insan› vahflice katleder. Katli-
amlar› 6 ay boyunca sürdürür. Sade-
ce Komünist Parti üyeleri de¤il,
sempatizanlar›, akrabalar› ve yar-
d›m edenler de katledilir. Hapisha-
neler t›ka basa doldurularak tutuk-
lulara özel bask› yöntemleri uygu-
lanmaya bafllar.

Suharto’nun iktidarda bulundu-
¤u 32 y›l, ülkenin ABD emperyaliz-
minin ç›karlar› do¤rultusunda faflist
bask› ve yasalarla yönetildi¤i uzun
bir dönemdir.

Suharto'nun 32 y›ld›r süren dik-
tatörlü¤ü döneminde hiçbir muhale-
fetin geliflmesine izin verilmedi. ‹fl-
kencehaneler, hapishaneler, Suhar-
to'nun ölüm timleri 32 y›l boyunca
hiçbir gün bofl durmad›. Tüm eko-
nomik, demokratik, sosyal haklar
gasbedildi. Demokratik haklar ve
haklar için mücadele faflist yasalar-
la, yeni katliamlarla ortadan kald›-
r›ld›. 

‹flbirlikçi Suharto faflizminin
suçlar› sadece kendi ülkesindeki
halka ve komünistlere yönelik de-
¤ildir. Onun elinde di¤er ülke halk-

lar›n›n da kan›
vard›r. Suharto,
1975 y›l›nda
zengin petrol ya-
taklar›na sahip Do-
¤u Timur'un iflgal edil-
mesinden de sorumludur.
Ki, bu iflgal Endonezya ordusuyla
gerçekleflmifl bir ABD iflgalidir.

Suharto, iktidardan düflürüldü¤ü
1998 y›l›na kadar halklara karfl› suç
ifllemifl ve iflledi¤i suçlar›n hesab›
sorulamadan ölmüfltür. Halklar ad›-
na üzüntü verici olan durum budur.
Bu durum ayn› zamanda dünyadaki
adaletsizli¤in göstergelerinden de
biridir. Halklar›n mücadelesi, Su-
hartolar’›n yarg›lanaca¤›, suçlar›n
hesab›n›n soruldu¤u bir düzenin de
mücadelesidir. 

Di¤er yandan, Suharto yaflam›-
n›n önemli bölümünde emperyaliz-
me hizmeti ve halklara düflmanl›-
¤›yla, halklar›n ismini lanetle and›¤›
bir faflist diktatör olmufltur. Tarihte,
aradan yüzy›llar, bin y›llar geçse de
halklar›n sayg›yla and›¤›, insanl›¤›n
geliflimine hizmet etmifl kiflilikler
vard›r. Suhartolar ise tersine binler-
ce y›l geçse halklar›n suçlar› nede-
niyle lanetleyece¤i kifliliklerdendir.

Eli Kanl› Diktatör Suharto, Eceliyle Öldü

Dünya Lanetle Anacak



Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Bu hafta yeni bir konuya bafll›-
yoruz: Emperyalizm. Lenin, bu
konuda temel baflvuru kayna¤›-
m›z olan “Emperyalizm” kitab›-
n›n giriflinde flöyle der:

“‹nan›yorum ki, bu broflür,
en önemli ekonomik sorunun,
emperyalizmin ekonomik özünün
kavranmas›na yard›m edecektir; bu
incelenmedikçe, mmooddeerrnn ssaavvaaflfl›› vvee
mmooddeerrnn ssiiyyaasseettii aannllaammaakk ve de¤er-
lendirmek olanaks›z-
d›r. ”

Böyle oldu¤u, em-
peryalizmi kavrama-
dan s›n›flar mücade-
lesinin yeni koflulla-
r›nda do¤ru de¤erlen-
dirmeler yapman›n
imkans›zl›¤›, geçen
yüzy›l boyunca defalarca kan›tlan-
d›. Bugün de geçerli ayn› fley; hatta
daha fazla geçerli ve önemli. 

Emperyalizme ve Oligarfliye
Karfl› Yürüyüfl’ün 2. ve 3. say›lar›n-
da ““eemmppeerryyaalliizzmmii aannllaammaakk”” bafl-
l›kl› bir yaz› yay›nland› hat›rlarsa-
n›z. Emperyalizmi anlamaman›n s›-
n›flar mücadelesinde yol açt›¤› ve
açabilece¤i olumsuz sonuçlara de-
¤iniliyordu sözkonusu yaz›da. Ger-
çekten de oradaki örneklerin de
gösterdi¤i üzere, emperyalizmin
ekonomik özü kavranmad›¤›nda,
do¤ru bir siyaset üretmek de müm-
kün olmuyor. 

Biz de bu anlamda Hayat›n ‹çin-
deki Teori köflemizde emperyalizm
konusunu ele almakta yarar var diye
düflündük. Kuflkusuz, bugüne kadar
ki say›s›z sohbetimizde emperyaliz-
me flu veya bu aç›dan de¤indik. Ki
bugünün dünyas›nda herhangi bir
siyasal sorunu emperyalizmin d›fl›n-
da ele almak da zaten pek mümkün
de¤il. Fakat bunlara ek olarak em-
peryalizmi daha derli toplu bir fle-
kilde ifllememiz yararl› olacakt›r yi-
ne de. 

MMaazzlluumm:: Ben girifl anlam›nda
bir ek yapaca¤›m sadece. Duymufl-
sunuzdur, ba¤›ml›l›¤› anlatmak için
kullan›lan eski bir benzetmedir;

“ABBDD hhaappflfl››rrssaa,, bbiizz nneezzllee oolluurruuzz..””
Burada hem ABD’ye ba¤l›l›¤›m›z,
hem de olas› hastal›k (kriz) durum-
lar›nda bizim ABD’den daha fazla
hastalanaca¤›m›z vurgusu var. Ayn›
bugünlerde oldu¤u gibi. ABD’deki
kriz, Amerikan tekellerinden çok ifl-
birlikçileri kayg›land›r›yor olmal›.
Peki ülkemizin nas›l bir ekonomisi
var ki, nas›l bir siyasal yap›s› var ki,
böyle oluyor? 

E¤er ülkemiz Amerika’yla
“stratejik müttefik” ise, e¤er ülke-
miz Amerika’yla “eflit ortaklar”
durumunda ise, neden krizlerden bir
taraf daha fazla etkilenmekte; neden
çarklar bir tarafa do¤ru dönmekte-
dir? ‹flte bunun cevab› emperya-
lizmdedir. Emperyalizmin temel
özelliklerini gördü¤ümüzde, yuka-
r›daki sorulara daha somut olgularla
cevap verebiliriz. San›r›m Özlem
arkadafl devam edecekti. Buyur. 

ÖÖzzlleemm:: Bir tan›m; konuyu an-
lamak için her zaman gerekli bir
fley. Ama ayn› zamanda konunun
her yan›n› da içermez elbette; özünü
verir. Bu anlamda k›sa bir tan›mla
bafllayal›m. Lenin flöyle yap›yor bu
tan›m›: ““EEmmppeerryyaalliizzmmiinn oollaannaakkll››
eenn kk››ssaa ttaann››mm››nn›› yyaappmmaakk ggeerreekksseeyy--
ddii,, eemmppeerryyaalliizzmmiinn kkaappiittaalliizzmmiinn ttee--
kkeellccii aaflflaammaass›› oolldduu¤¤uunnuu ssööyylleerr--
ddiikk..””

Belirtti¤im gibi, bu tan›m
tüm yanlar› vermiyor. fiimdi
farkl› yanlar› da içerecek daha
genifl bir tan›ma bakal›m; elbette
yine Lenin’den aktaraca¤›z:

““EEmmppeerryyaalliizzmm,, tteekkeelllleerriinn vvee
mmaallii sseerrmmaayyeenniinn eeggeemmeennllii¤¤iinniinn
oorrttaayyaa çç››kktt››¤¤››,, sseerrmmaayyee iihhrraacc››--
nn››nn bbiirriinnccii ppllaannddaa öönneemm kkaazzaann--
dd››¤¤››,, ddüünnyyaann››nn uulluussllaarraarraass››
ttrröössttlleerr aarraass››nnddaa ppaayyllaaflfl››llmmaass››--
nn››nn bbaaflflllaamm››flfl oolldduu¤¤uu vvee ddüünnyyaa--

ddaakkii bbüüttüünn ttoopprraakk--
llaarr››nn eenn bbüüyyüükk kkaa--
ppiittaalliisstt üüllkkeelleerr aarraa--
ss››nnddaa ppaayyllaaflfl››llmmaass››--
nn››nn ttaammaammllaannmm››flfl
bbuulluunndduu¤¤uu bbiirr ggee--
lliiflflmmee aaflflaammaass››nnaa
uullaaflflmm››flfl kkaappiittaalliizzmm--
ddiirr..””

Emperyalizm üzerine tart›flma-
larda s›k s›k “emperyalizmin de¤ifl-
ti¤i” teorileri ve bunun karfl›s›nda
bizim emperyalizmin temel karak-
teristik özelliklerinin de¤iflmedi¤ine
yönelik vurgular›m›z gündeme gel-
mektedir. ‹flte yukar›daki tan›m›
esas olarak bunlar› bir bir gözden
geçirebiliriz?

Tekellerin ve mali sermayenin
egemenli¤i mi de¤iflti?.. Sermaye
(ve onun çeflitli bileflenlerinin) ihra-
c› önemini mi kaybetti?.. Dünyan›n
uluslararas› tröstler aras›nda payla-
fl›lmas›ndan m› vazgeçildi?.. Dün-
yadaki bütün topraklar›n en büyük
kapitalist ülkeler aras›nda paylafl›l-
mas›ndan m› vazgeçildi?

Bunlar, “emperyalizm de¤iflti
mi?” sorusuna cevap ararken baka-
ca¤›m›z yönlerin tamam›n› olufltur-
muyor elbette. Çünkü, sohbetimizin
bafl›nda aktar›lan al›nt›da da belirtil-
di¤i gibi, Lenin’in emperyalizm ki-
tab›, esas olarak ““eemmppeerryyaalliizzmmiinn
eekkoonnoommiikk öözzüünnüünn”” kavrat›lmas›na
yöneliktir. Fakat iflin bir de siyasi
boyutu vard›r. Yani bu ekonomik
flekillenmenin siyasi sonuçlar›, bu
emperyalist ekonomik yap›ya para-
lel olarak oluflan siyasi bir üst yap›
da var ve emperyalizmi bütün ola-
rak tan›mak ve tan›mlamak için el-
bette bu yönünü de ortaya koymak
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gerekir ve ona da gelece¤iz daha
sonra. 

MMaazzlluumm:: Özlem arkadafl›n ta-
n›mlad›¤› aflamaya gelifle iliflkin sü-
reci de k›saca anlatal›m. Kapitalizm
süreci, esas olarak ikiye ayr›l›r. SSeerr--
bbeesstt rreekkaabbeettççii kkaappiittaalliizzmm ve tteekkeell--
ccii kkaappiittaalliizzmm dönemi; emperya-
lizm, iflte bu ikinci aflaman›n ad›d›r.

Serbest rekabetçi kapitalizm dö-
neminin bafllang›c›nda küçük ifllet-
meler, küçük çapl› üretim vard›r.
Kapitalizm boyunca, bunlar sürekli
büyümüfltür. Hem iflletmeler, hem
üretimin çap› büyürken, “büyükle-
rin küçükleri yuttu¤u” bir süreç ya-
flanm›flt›r. Rekabete dayanamayan-
lar piyasadan çekildikçe, piyasa da-
ha az say›da büyük flirketin elinde
kalm›fl ve giderek tekelleflme tüm
piyasaya hakim olmufltur. 

Lenin tekelleflmeyle ilgili afla-
malar›, tarih bak›m›ndan 1860’lar-
dan bafllatarak flöyle s›ralar:

“ 11)) 11886600--11887700:: Serbest rekabe-
tin geliflmesinde en yüksek nokta;
tekeller belli belirsiz embriyonlar
halindedir. 22)) 11887733 bunal›m›ndan
sonra karteller önemli ölçüde geli-
fliyor; fakat hala istisnai ve kal›c›
de¤il geçici olgular durumundad›r.
33)) 1199.. yyüüzzyy››ll››nn sonunda görülen
yükselme ve 11990000--11990033 bunal›m›:
Karteller bütün ekonomik hayat›n
temeli haline geliyorlar. KKaappiittaalliizzmm
eemmppeerryyaalliizzmmee ddöönnüüflflmmüüflflttüürr..””

KKaarrtteell, ayn› sektördeki yani ay-
n› mal› üreten sanayiciler aras›nda
rekabeti ortadan kald›rarak daha
çok kar sa¤lama amac›yla tekel kur-
ma anlaflmas›yla ortaya ç›kan yap›-
lara verilen add›r. Yani tekelleflme-
nin bir biçimidir. Mesela, demir
üreten belli bafll› flirketler bir araya
gelip, anlaflma yaparlar ve demir fi-
yatlar›n› belirleme gücüne ulafl›rlar.
Kartel büyüdükçe, sadece fiyat be-
lirleme de¤il, üretim koflullar›n›,
üretimin miktar›n›, ödeme biçimle-
rini de belirler, pazarlar› kendi ç›-
karlar›na göre bölüflürler... Tekellefl-
me bazen, birinin ötekileri yutmas›
fleklinde de gerçekleflir. Ama ser-
best rekabetçi aflamadan tekelci afla-

maya geçiflte ilk baflta en çok rastla-
nanlar bu kartellerdir. Daha 1990’
lerin bafl›nda kkaarrtteelllleerr vvee ttrröössttlleerr,,
bbiirr ssaannaayyii kkoolluunnddaakkii ttooppllaamm üürreettii--
mmiinn oonnddaa yyeeddiissii yyaa ddaa sseekkiizziinnii eellllee--
rriinnddee ttooppllaayyaann bir düzeye ulaflm›fl-
lard›. 

Burada bir de ttrröösstt geçiyor, onu
da k›saca açal›m; tröst de kartelden
daha ileri bir tekel biçimidir. Kar-
telde flirketler aras›nda belli anlafl-
malar vard›r, bu anlaflmalar d›fl›nda
flirketler kendi içlerinde ba¤›ms›z-
d›r. Tröstler ise, flirketlerin tteekk bbiirr
yyöönneettiimm aalltt››nnddaa ttooppllaannmmaass››d›r. Yi-
ne tek bir sektördeki birleflmeleri
ifade eden kartelden farkl› olarak
tröstler, ayn› sanayi dal›nda olabil-
di¤i gibi, çok farkl› sanayi dallar›n-
daki flirketlerin birleflmesini de ifa-
de eder. 

KKeemmaall:: Sonuçta önemli olan
fludur; kartel veya tröst biçimindeki
tekeller, üretimin oonnddaa yyeeddiissiinnii,, ssee--
kkiizziinnii eelllleerriinnddee topluyorlar. Bu ge-
liflme, emperyalizme geçiflin de ilk
ve en belirleyici aflamalar›ndan biri-
ni oluflturuyordu. Lenin, “Emperya-
lizm” kitab›nda bu aflamay› “ ÜÜrreettii--
mmiinn vvee sseerrmmaayyeenniinn yyoo¤¤uunnllaaflflmmaass››,,
tteekkeelllleerriinn oorrttaayyaa çç››kkmmaass››”” olarak
adland›rm›flt›r. 

Bu aflamaya iliflkin flunu söylü-
yor Lenin: ““SSaannaayyiiiinn oollaa¤¤aannüüssttüü
ggeelliiflflmmeessii vvee üürreettiimmiinn ggiittttiikkççee ddaahhaa
bbüüyyüükk iiflfllleettmmeelleerrddee bbüüyyüükk bbiirr hh››zzllaa
yyoo¤¤uunnllaaflflmmaass›› ssüürreeccii,, kkaappiittaalliizzmmiinn
eenn kkaarraakktteerriissttiikk öözzeelllliikklleerriinnddeenn bbii--
rriiddiirr..””

Sanayideki bu yo¤unlaflmaya
iliflkin flu rakamlara dikkat edelim: 

Mesela Almanya’y› örnek veri-
yor Lenin: “‹flletmelerin yyüüzzddee
11’inden az›, toplam buhar ve elekt-
rik gücünün ddöörrttttee üüççüünnddeenn ffaazzllaa--
ss››nn›› elinde bulundurmaktad›r! Top-
lam iflletmelerin yyüüzzddee 9911’ini olufl-
turan 22,,9977 mmiillyyoonn küçük iflletme
toplam buhar ve elektrik gücünün
sadece yyüüzzddee 77’sine sahiptir!”

Tekrar bakal›m rakamlara: fiir-
ketlerin yüzde 91’i enerji gücünün
yüzde 7’sine, flirketlerin sadece
yüzde 1’i ise, enerji gücünün yüzde
75’ine sahip. Tekelleflme iflte böyle
bir fley ve Lenin bunu flöyle özetli-
yor: “ BBiirrkkaaçç oonn bbiinn bbüüyyüükk iiflfllleettmmee
hheerr flfleeyyddiirr;; mmiillyyoonnllaarrccaa kküüççüükk iiflfl--
lleettmmee iissee hhiiççbbiirr flfleeyy..””

1900 bafllar› tekelleflmenin kor-
kunç h›z kazand›¤› bir kesittir. Ku-
zey Amerika’da 11990044’te 11990000 bü-
yük iflletme (ki bunlar toplam ifllet-
me say›s›n›n sadece yüzde 00,,99’unu
oluflturuyordu); üretimin yyüüzzddee
3388’ini gerçeklefltiriyordu. Sadece 5
y›l sonra ise, “1909’da ülkedeki bü-
tün giriflimlerin toplam üretiminin
neredeyse yar›s›, toplam iflletmele-
rin yyüüzzddee bbiirriinniinn elindedir!”

Sermayenin bu yo¤unlaflmas›,
elbette zincirleme olarak baflka so-
nuçlar› beraberinde getirdi.

RReekkaabbeett yerini tteekkeellee b›rak›r-
ken, üretim daha da toplumsallafl›-
yor, teknik bulufllar art›yordu. Bir
baflka önemli geliflme, bütün dünya-
daki hammadde kaynaklar›n›n dev
tekeller taraf›ndan ele geçirilip bir
elde toplanmas› oldu. Hammadde
pazarlar›, tekeller aras›nda yap›lan
anlaflmalarla paylafl›ld›. 

ÖÖzzlleemm:: Bugün de söze gelince,
kapitalistler, hhüürr tteeflfleebbbbüüss’ten söz
eder, lliibbeerraalliizzmmii savunduklar›n›
söylerler. Ekonomik modellerini
““sseerrbbeesstt ttiiccaarreett”” diye adland›r›rlar.
Hay›r, asl›nda emperyalizmle bir-
likte bunlar sadece biçimsel olarak
kalm›flt›r: Lenin, 1900’lerin baflla-
r›ndaki durumu flöyle özetliyor:
“fieklen kabul edilen serbest reka-
betin genel çerçevesi varl›¤›n› sür-
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dürüyor ve bir avuç tekelcinin hal-
k›n geri kalan k›sm› üzerindeki bas-
k›s› yyüüzz kkeezz ddaahhaa aa¤¤››rr,, ddaahhaa hhiissssee--
ddiilliirr vvee ddaahhaa ddaayyaann››llmmaazz hale geli-
yor.”

Bugün ise, yüz kez de¤il, bin kez
daha a¤›r bir tekelci bask›dan söz
etmek durumunday›z. Bu hem eko-
nomik, hem siyasi olarak böyledir
de¤il mi!

MMaazzlluumm:: Elbette öyledir. Biz
“emperyalizm de¤iflti” teorilerine
genel olarak siyasi boyutlar›yla ce-
vap verdik. Ama emperyalizmin
ekonomik boyutunu ele ald›¤›m›z
bu sohbet çerçevesinde, emperya-
lizmin de¤iflip de¤iflmedi¤ine, te-
kelleflmeye dair ekonomik rakam-
larla da bakabiliriz. O noktada not-
lar›mdan aktarmak istedi¤im baz›
örnekler var. 

KKeemmaall:: O örneklere bakal›m,
ama önce isterseniz ben sermayenin
yo¤unlaflmas›yla ilgili bir noktay›
daha tamamlayay›m. Hatta bu arada
sohbetimizin genel gidiflat›n›n ve
sistemati¤inin tam anlafl›lmas› için
flunlar› da sayay›m: EEmmppeerryyaalliizzmmii
eemmppeerryyaalliizzmm yyaappaann uunnssuurrllaarr,,
flunlard›r:

-- sseerrmmaayyeenniinn yyoo¤¤uunnllaaflflmmaass››,, 

-- tteekkeelllleeflflmmee,, 

-- mmaallii oolliiggaarrflfliinniinn oolluuflfluummuu,, 

-- sseerrmmaayyee iihhrraacc››,, 

-- ddüünnyyaa ppaazzaarr››nn››nn tteekkeellccii kkaappii--
ttaalliisstt bbiirrlliikklleerr ttaarraaff››nnddaann ppaayyllaa--
flfl››llmmaass››,, 

-- ddüünnyyaa ttoopprraakkllaarr››nn››nn bbüüyyüükk
kkaappiittaalliisstt ddeevvlleettlleerr aarraass››nnddaa ppaayy--
llaaflfl››llmmaass››nn››nn ttaammaammllaannmmaass››..

Emperyalizmi tam kavramak
için bunlar›n hepsine de¤inmek du-
rumunday›z. fiimdi ilk iki unsura ek
olarak devam ediyorum. Ondan
sonra, güncel örneklere yer verece-
¤iz. Sermayenin yo¤unlaflmas› ve
tekelleflmede, “bankalar” da çok
önemli bir rol oynad›lar. 

‹lk zamanlar basit arac› ifllevi
gören, ödemelerde “para tafl›y›c›”
görevini üstlenen, at›l durumdaki
s›n›rl› paralar› burjuvaziye kazand›-

ran bankalar, kapitalizmin geliflme-
sine paralel olarak sürekli geliflen,
büyüyen, rollerini art›ran bir geli-
flim gösterdiler. 

“Bankac›l›k geliflti¤i ve az say›-
da kuruluflun elinde yo¤unlaflt›¤› öl-
çüde, bankalar mütevaz› arac›lar
olmaktan ç›k›p, bütün kapitalistle-
rin ve küçük giriflimcilerin bütün
para sermayelerini ve belli bir ülke-
nin ya da bir çok ülkenin üretim
araçlar›n› ve hammadde kaynakla-
r›n›n büyük k›sm›n› ellerinde tutan
ggüüççllüü tteekkeellcciilleerree ddöönnüüflflüürrlleerr.. Çok
say›da mütevaz› arac›n böyle bir
avuç tekelciye dönüflmesi, kkaappiittaalliizz--
mmiinn kkaappiittaalliisstt eemmppeerryyaalliizzmmee ddöö--
nnüüflflmmeessiinniinn temel süreçlerinden bi-
rini oluflturur.” 

‹lk baflta bankalarla sanayiciler
ayr› ayr›yd›. Bankalar, ellerindeki
nakit sermaye, kredi ve faiz sistemi-
nin sa¤lad›¤› avantajlar sayesinde,
kapitalistler üzerinde belli bir dene-
tim kurup, onlar› yönlendiren, k›s-
men kontrol eden bir güce ulaflt›lar.
Bu ise, “karfl› bir hamleyi” berabe-
rinde getirdi. Tekelci kapitalistler,
ya banka sahibi olmaya ya da bir fle-
kilde bankalarla ortakl›klar gelifltir-
meye yöneldiler... Bu sürecin sonu-
cu ise “mali sermaye”nin oluflumu
oldu: ““ÜÜrreettiimmiinn yyoo¤¤uunnllaaflflmmaass››,, bbuu--
nnuunn ssoonnuuccuu oollaarraakk tteekkeelllleerr,, ssaannaayyii
iillee bbaannkkaallaarr››nn kkaayynnaaflflmmaass›› yyaa ddaa iiçç
iiççee ggeeççmmeessii--iiflflttee mmaallii sseerrmmaayyeenniinn
oolluuflfluumm ttaarriihhii vvee bbuu kkaavvrraamm››nn iiççee--
rrii¤¤ii bbuudduurr..”” ((Lenin)

Yani tekelleflme sürecinde, “sa-
nayi sermayesi ile banka sermayesi-

nin iç içe geçmesi” sonucunda tüm
ekonomiyi denetim alt›nda bulun-
durabilen bir ffiinnaannss oolliiggaarrflfliissii orta-
ya ç›kt›. 

Serbest rekabetçi kapitalizmin
emperyalizme dönüflmesi sürecinin
temeli iflte bu tteekkeelllleeflflmmee vvee ffiinnaannss
oolliiggaarrflfliissiinniinn oluflumudur. Tekellefl-
me o dönemden bu yana sürmekte
olan bir olgudur. Belki baz›lar›n›z
hat›rlars›n›z, 1990’l› y›llarda em-
peryalist tekeller aras›nda çok yo-
¤un biçimde birleflmeler yaflanm›fl-
t›. O da iflte tekelleflmenin çok yak›n
zamandaki devam›n›n göstergele-
rinden biriydi. 

MMaazzlluumm:: Tekellerin hem üre-
tim, hem finans anlam›nda hakimi-
yetleri bugün de sözkonusu. Üstelik
biraz önce denildi¤i gibi ““tteekkeelllleeflfl--
mmee”” bbiittmmiiflfl,, dduurrmmuuflfl bbiirr ssüürreeçç de
de¤il. Mesela, ““SSeerrmmaayyee eevvlliilliikkllee--
rrii”” diye adland›r›lan olgu, 1995-96
y›llar›nda önceki dönemlere göre
büyük bir art›fl gösteriyor. Art›fl
oranlar› flöyle: ABD’de yüzde 33,
‹ngiltere’de yüzde 558, Fransa’da
yüzde 540, Japonya’da yüzde 1436,
Hollanda’da yüzde 700... Art›fl
oranlar› büyük, sonuçlar› da çarp›c›
oluyor elbette. Sermayelerini birlefl-
tirenler, dünya çap›nda pazarlar›
kontrol güçlerini iyice art›rd›. Tüm
dünya çap›nda, her sektör, giderek
daha az say›da tekelin elinde kal›-
yor ve bu süreç halen sürüyor. Me-
sela, 1974’de dünya üzerinde beyaz
eflya üreticisi 110022 tteekkeellccii eemmppeerryyaa--
lliisstt flfliirrkkeett varken bu say› 1995’de
48’e, 1998’de ise 24’e düfltü. San›-
r›z bugün rakam daha da düflmüfl ol-
mal›d›r. 

‹flte “emperyalizm de¤iflti” di-
yenleri çürüten en somut olgulardan
biri. Tekeller hakimse, orada emper-
yalizm vard›r. 

Baflka örneklerle devam ediyo-
rum: Bilindi¤i gibi, Newyork, Lond-
ra ve Tokyo borsalar›, tüm dünya
piyasas›n›, ticaretini yönlendiren
borsalar olarak kabul edilir. ABD,
Japonya, Avrupa Borsalar›’n›n top-
lam de¤eri ddüünnyyaaddaakkii bbüüttüünn hhiissssee
sseenneettlleerrii ppiiyyaassaallaarr››nn››nn ttooppllaamm ddee--

32 TEOR‹ 3 fifiubat 22008

Emperyaliz-
mi emperya-
lizm yapan
unsurlar,

flunlard›r: - sermayenin
yo¤unlaflmas›, - tekellefl-
me, - mali oligarflinin
oluflumu, - sermaye ihra-
c›, - dünya pazar›n›n ve
dünya topraklar›n›n ka-
pitalistler aras›nda pay-
lafl›lmas›...

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹



¤¤eerriinniinn yyüüzzddee 8844’’üünnüü oluflturmak-
tad›r... Veya flöyle bir rakam vere-
yim: AOL-Time Warner adl› em-
peryalist tekelin “ekonomik de¤e-
ri”, Türkiye, Macaristan, Ukrayna,
Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda,
Peru ve Pakistan gibi, hiç de küçük
say›lamayacak ülkelerin gayri safi
milli has›lalar›n›n toplam›ndan bü-
yük. 

200 emperyalist tekel, dünya
gayri safi milli has›las›n›n yyüüzzddee
3311,,22’’ssiinnii gerçeklefltiriyor. 

Sohbetimize paralel olarak bafl-
ka güncel örnekler de veririz. fiimdi
emperyalizmin di¤er unsurlar›n› ele
almaya devam edelim. 

KKeemmaall:: Biraz önce s›ralad›¤›m
unsurlardan biri de sermaye ihrac›y-
d›, bunu da sen özetle Özlem.

ÖÖzzlleemm:: Serbest rekabetçi dö-
nemin ilk aflamalar›nda, kapitalist
bir mal› üretiyor ve onu kendi ülke-
sinin ihtiyac›na yetecek kadardan
daha fazlas›n› ürettikçe, o mal› üre-
temeyen ülkelere ihraç ediyordu; ki
buna ““mmeettaa iihhrraacc››”” deniyordu. Ka-
pitalizmin geliflmesiyle birlikte üre-
timin, ticaretin yo¤unlaflmas› sonu-
cunda, ileri kapitalist ülkelerde yyaa--
tt››rr››mmaa ddöönnüüflflttüürrüülleemmeeyyeenn bir ser-
maye fazlas› birikti. Bu sermaye bir
yere akmal›, bir baflka fleye dönüfl-
meliydi. Ve elbette bu “kar” getiren
bir dönüflüm olmal›yd›. SSeerrmmaayyee
iihhrraacc›› kapitalizmin bu ihtiyac›n›n
sonucunda ortaya ç›kt›. Biriken ser-
maye, daha az geliflmifl ülkelere ser-
maye ihraç edilmesi yoluyla de¤er-
lendirilmeye baflland›. Meta ihrac›
tamamen ortadan kalkmad› ama,
sermaye ihrac› giderek öne ç›kt› ve
emperyalizmin ay›rd edici bir özel-
li¤i haline geldi. 

Sermaye ihrac› genel olarak iki
biçimde yap›l›yor. Biri, sermayeyi
borç olarak vererek. ‹‹kkiinncciissii,, sö-
mürgelere, yeni-sömürgelere ddoo¤¤--
rruuddaann üürreettiimm yyaappmmaakk amac›yla
sseerrmmaayyee yyaatt››rr››mm›› yapmak biçimin-
de. Sermaye ihrac›, emperyalistlere
beraberinde birçok baflka avantaj›
da getirmifltir. 

Mesela, nakit sermayeyi borç,
kredi olarak verirken, meta ihrac›n›
da garantiye al›r. Denir ki, borç al-
d›¤›n bu parayla flu mallar› benden
alacaks›n! Sermaye yat›r›m› karfl›l›-
¤›nda ülkenin iflgücünden daha ucu-
za yararlanmak, hammaddelerini
kullanmak gibi avantajlar sa¤lar
emperyalist. K›sacas›, sermaye ih-
rac› ad›n› verdi¤imiz bu mekaniz-
ma, durmadan ve birçok yönden
emperyalistlere kazand›ran bir me-
kanizmad›r. 

Sermaye ihrac›n›n rolüne iliflkin
de flunlar› belirtiyor Lenin: “...Ser-
maye ihrac› ihracatç› ülkelerdeki
geliflmeyi bir parça durdurma e¤ili-
mi tafl›sa da, bunun ancak ttüümm ddüünn--
yyaaddaa kkaappiittaalliizzmmiinn ggeenniiflfllleemmeessii vvee
ddeerriinnlleeflflmmeessii pahas›na gerçekleflti¤i
ortadad›r. (...) Mali sermaye tekel-
ler dönemini yaratm›flt›r. Tekeller
ise her yere tekelci ilkeleri tafl›yor-
lar. ... Sermaye ihrac› meta ihrac›n›
gelifltirmenin bir arac› haline gel-
mektedir. (...) Böylece mali serma-
ye, sözcü¤ün tam anlam›yla, aa¤¤llaarr››--
nn›› ddüünnyyaann››nn bbüüttüünn üüllkkeelleerriinnee yay-
maktad›r. Sömürgelerde kurulan
bankalar ve bunlar›n flubeleri bu
hususta önemli bir rol oynamakta-
d›r. ”

KKeemmaall:: Bu ne anlama geliyor?
Lenin’in çok çarp›c› bir özeti var,
dünyam›z›n üç befl emperyalistin
eline düflmesinin ekonomik, nesnel
temeli var o özette; o bölümü aktar-
mak istiyorum: 

“Mali sermayenin, sermayenin

öteki çeflitlerinin tümü üzerindeki
üstünlü¤ü, rantiyenin ve mali oli-
garflinin üstünlü¤ü, mali aç›dan
güçlü bir kaç devletin üstünlü¤ü an-
lam›na gelmektedir. (...) ‹ngiltere ve
Fransa, en eski kapitalist ülkelerdir
ve daha sonra görece¤imiz gibi, en
fazla sömürgeye sahiptirler; di¤er
ikisi, ABD ve Almanya ise, geliflme
h›z› ve kapitalist tekellerin üretimde
yayg›nl›k derecesi itibariyle en ileri
olan ülkelerdir. Bu dört ülke toplam
olarak 479 milyar frank, yani dünya
mali sermayesinin neredeyse yüzde
80’ine sahiptir. Dünyan›n di¤er ül-
kelerinin neredeyse tümü, bu ulus-
lararas› banker ülkelere, dünya ser-
mayesinin bu dört ‘dire¤i’ne flu ya
da bu biçimde borçlu durumdad›r
ya da haraç vermektedir. ”

MMaazzlluumm:: Burada yine güncel
bir örnek eklemek istiyorum. 

Giderek karteller, tröstler halinde
birleflen emperyalist flirketler, kü-
çük, yerel flirketlere giderek daha az
pay b›rak›p, sömürüden elde edile-
nin tümünü kendileri alma e¤ilimin-
dedirler. Bunu da a¤lar›n› dünyan›n
her köflesine daha fazla yayarak ger-
çeklefltiriyorlar. Emperyalist tekelle-
rin en tepesini oluflturan tekeller aç›-
s›ndan verilen bir rakam onlar›n aa¤¤--
llaarr››nn›› nnaass››ll ttüümm ddüünnyyaayyaa yyaayymmaayyaa
devam ettiklerini gösteriyor. Bu te-
keller ‘70’lerin bafl›nda 3300 bbiinn flfluu--
bbeeyyee sahiplerken, ‘70’lerin sonunda
flube say›s›n› 80 bine ç›karm›fllar;
‘93’te ise burakam 200 bin olmufl;
‘97’de de 210 bini aflm›fl... Buna pa-
ralel olarak da, 1986-90 aras›nda
y›lda 3377 mmiillyyaarr ddoollaarr olan sermaye
ihrac› ‘93’te 116600 mmiillyyaarr ddoollaarraa
yükselmifl. Bildi¤imiz gibi, emper-
yalizmin sonraki (üçüncü bunal›m
dönemi dedi¤imiz) döneminde, ser-
maye ihrac›n›n bileflenleri de¤iflime
u¤ram›flt›r. Ama bu haliyle bile, yani
sermaye ihrac›n›n iissiimm,, ppaatteenntt hhaakk--
kk››,, yyeeddeekk ppaarrççaa,, tteekknniikk bbiillggii,, tteekknniikk
eelleemmaann gibi elemanlar› ön plana
ç›km›fl olmas›na karfl›n, nakit ser-
maye ihrac›ndaki bu art›fl, emperya-
lizmin hakimiyetinin yayg›nlaflmak-
ta ve derinleflmekte oluflunun, baflka
bir deyiflle emperyalizmin sömürge-
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Emperyalist
flirketler, kü-
çük, yerel flir-
ketlere gide-

rek daha az pay b›ra-
k›p, sömürüden elde
edilenin tümünü kendi-
leri alma e¤ilimindedir-
ler. Bunu da a¤lar›n›
dünyan›n her köflesine
daha fazla yayarak ger-
çeklefltiriyorlar. 
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cili¤inin sürmekte oluflunun bir gös-
tergesidir. 

KKeemmaall:: Tekelleflmenin kaç›n›l-
maz bir di¤er aflamas› ise, yay›lma-
d›r. Tekeller büyüyüp palazland›kça
mevcut ülke içi pazarla yetinemeye-
ceklerine göre, dünyan›n di¤er ül-
kelerini kendi pazarlar› haline getir-
meye çal›fl›rlar. Bunun için de eko-
nomik, siyasi, askeri her yöntem
kullan›l›r. Tekeller, dünya çap›nda
karteller, tröstler, –tekelleflmede
bunlar›n da bir üst aflamas› olan–
kkoonnssoorrssiiyyuummllaarr oluflturarak, dünya
pazarlar›na hakim olmufllard›r. 

Tekelleflmenin nas›l yüzy›ldan
fazla bir süredir sürüp gelen bir ol-
gu oldu¤unu göstermek aç›s›ndan
flu örnek san›r›z çarp›c› olacakt›r.
fiimdi AAEEGG markas›n› hemen her-
kes bilir, duymufltur en az›ndan.
AEG bir Alman tröstüydü ve daha
11990044 y›l›nda AEG tröstü bünyesin-

de 200 flirket vard›. Bunlar›n 16’s›
kablo, yal›tkan malzeme, elektronik
eflya, dayan›kl› tüketim eflyalar›,
otomobil üreten imalat flirketleriydi. 

Elektrik sanayiinde dünya paza-
r›n›n afla¤› yukar› yar›s› da onun
elindeydi. Öteki yar›s› ise, Ameri-
kan tröstü GGeenneerraall EElleekkttrriikk’indi.
Aralar›nda belli bir rekabet olsa da,
esas olarak pazarlar› anlaflarak pay-
laflm›fl durumdayd›lar. (ABD ve
Kanada pazar› General Elektrik’in,
Almanya, Avusturya, Rusya, Hol-
landa, Danimarka, ‹sviçre, Türkiye
ve Balkan ülkeleri de AEG’nindi.)
Bu ikisi o kadar güçlüydü ki, ayn›
alanda bir baflkas›n›n varl›k göstere-
bilmesi imkans›za yak›nd›. 

Petrol sektöründe, ulafl›mda, de-
mir çelikte de benzer konumda te-
keller daha o zamandan ortaya ç›k-
m›flt› ve onlar›n birço¤u yüzy›ld›r
konumlar›n› afla¤› yukar› sürdür-

mektedirler. Yani özetlersek, em-
peryalizmle birlikte, tekeller dünya
pazarlar›n› paylaflmaya bafllam›flt›r.
Emperyalistler aras›ndaki eflitsiz
geliflim nedeniyle kimi tekeller ge-
ride kal›p, kimileri daha güçlenmifl
olsa da, dünya pazar›ndaki tekel ha-
kimiyeti olgusunda nitelik bir de¤i-
fliklik olmam›flt›r. Sosyalizmle kapi-
talist pazar›n d›fl›na ç›kan ülkeler
d›fl›nda, tüm ülkeler, bir biçimiyle
tekellerin ve emperyalist devletlerin
pazar› durumunda olmufltur. 

Sevgili okurlar›m›z, sohbetimizi
flimdilik burada noktal›yoruz. Haf-
taya devam edece¤iz. Bu bölümde
emperyalizmin a¤›rl›kla ekonomik
yan› üzerinde durduk. Önümüzdeki
bölüm, emperyalizmin “sömürgeci-
lik” özelli¤ini ve ard›ndan da siya-
sal alandaki yans›malar›n› ele alaca-
¤›z. Haftaya görüflmek üzere flimdi-
lik hoflçakal›n. 
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23 Ocak’ta Davos’ta toplanan Dünya
Ekonomik Forumu’nun bu seneki gündemi,
a¤›rl›kl› olarak krizdi. Zaten forum öncesi
haz›rl›k çal›flmalar›n›n, raporlar›n›n günde-
mi de kriz a¤›rl›kl›yd›. Tekelcilerin ve onlar
ad›na “teori, politika” üreten ekonomistle-
rin, yazarlar›n gündemi a¤›rl›kl› olarak kriz
olsa da, y›llard›r oldu¤u gibi, “küresellefl-

me”nin yaratt›¤› temel sorunlar da ister istemez gündem-
deydi ve bunlar›n bafl›nda da YOKSULLUK ve YOK-
SULLAR geliyordu.

Dünyan›n en zenginlerinden Microsoft tekelinin pat-
ronu Bill Gates’in Davos’ta yapt›¤› konuflmadan bir
cümle üzerinde çok durdu burjuva medya. 

GGaatteess,, konuflmas›nda flöyle diyordu: "Kapitalizmin
zengin insanlara oldu¤u kadar yoksul insanlara da hiz-
met etmesinin bir yolunu bulmal›y›z. Ben bunu ’Yarat›-
c› Kapitalizm’ olarak adland›r›yorum"... 

Burjuva bas›n›n bu sözü öne ç›karmas›, Davos’un “in-
sanl›¤›n sorunlar›n› çözmekle meflgul” bir zirve oldu¤u
propagandas› aç›s›ndan uygundu. Ama ne bu propaganda
gerçekti, ne de Gates’in sözlerinde bir gerçek pay› vard›.
Bill daha önceleri de ““kküürreesseelllleeflflmmeenniinn iinnssaanniilleeflflttiirriill--
mmeessii”” veya ““iinnssaanncc››ll kkaappiittaalliizzmm”” teorilerinin esin kay-
na¤› olmufltu. Davos’un gündemi, “küreselleflme”nin ne

olup olmad›¤› üzerine baflka fleyler de söylenebilir: Fakat
burada as›l olarak sorulmas› gereken tek bir soru var: ‹‹nn--
ssaannii vvee yyaarraatt››cc›› kkaappiittaalliizzmm mmüümmkküünn mmüü?? 

Cevap aç›kt›r: KKaappiittaalliizzmmiinn ddoo¤¤aass›› reddeder insa-
nili¤i ve yoksullar›n sorunlar›na çözümü. Klasik art›-de-
¤er teorisinden, sömürü mekanizmas›ndan söz etmeye-
ce¤iz, aç›k cevab› flu aç›k gerçekle dile getirece¤iz:

Kapitalizmde zenginlerin zenginli¤i, yoksullar›n
varl›¤› sayesindedir. E¤er yoksullar olmasayd› zenginler
de olmazd›. 

Kapitalizm, yoksullar› yoksul b›rakmadan, daha da
kötüsü, yoksullar› daha da yoksullaflt›rmadan zengin in-
sanlara hizmet edemez. Kapitalizmin yoksullara tek
“hizmeti” sistemin devam›n› güvenceye alacak kadar
yiyecek ve sosyal hak vermektir. Asla fazlas› de¤il! 

Bugüne kadar kapitalizm esas olarak zzeennggiinnlleerree hhiizz--
mmeett eeddeenn bir sistem olduysa, bu onun karakteri gere¤i-
dir. Baflka türlü olamayaca¤› içindir. Bu anlamdad›r ki,
Gates’in sözleri BBOOfifi SSÖÖZZLLEERR’dir.   

1997-98 rakamlar› üzerinden yap›lan bir hesaba gö-
re, Microsoft Patronu Bill Gates’in serveti 113300 mmiillyyoonn
iinnssaann››nn tüm ihtiyaçlar›n› karfl›layacak düzeyde!

Peki Gates böyle bir fleyi yapabilir mi? HHaayy››rr!! Kapi-
talizmin kanunlar› ona bu izni vermez. Bir kapitalist, bir
tekelci olmaktan vazgeçmedi¤i sürece, 130 milyon kifli-
nin ihtiyaçlar›n› karfl›lama gibi bir iinnssaanniillii¤¤ii de, öyle bir
yyaarraatt››cc››ll››¤¤›› da gösteremez. Tam tersine, Microsoft’un
patronu oldu¤u sürece, kapitalizm ona hizmet etmeye,
yoksullar› daha yoksullaflt›rmaya devam edecektir. 

Gates’in yarat›c› kapitalizmi!

MÜMKÜN MÜ?



SSaayy››:: 113377 35HABER

Yarg›tay Baflsavc›l›¤›, Mardin K›-
z›ltepe’de 12 yafl›ndaki U¤ur Kaymaz
ve babas› Ahmet Kaymaz’›  öldüren
polislerin ““ööllççüüllüüllüükk iillkkeessiinnee uuyygguunn
hhaarreekkeett eettttiikklleerriinnii”” ileri sürerek,
mahkemenin verdi¤i beraat karar›n›n
yerinde oldu¤unu belirtti. 

Eskiflehir A¤›r Ceza Mahkemesi,
polislerin aleni bir infaz yapt›¤›n› gös-
teren bilgi ve belgeleri yok sayarak
Kaymazlar’› katleden polisler hakk›n-
da beraat karar› vermiflti. 

Yarg›tay Baflsavc›l›¤› da polislerin
suçunu kan›tlayan belgeleri yok say›-
yor: 

“12 yafl›ndaki U¤ur Kaymaz’›n
Kalaflnikof silah tutacak büyüklükte
olmad›¤›” yolundaki de¤erlendirmele-
rin hükmü yok Yarg›tay’a göre. 

Bu da bir yana,

-- ““oollaayy yyeerr iinnddee yyaapp››llaann iinncceelleemmee-
ddee bbiirr ççaatt››flflmmaa iizziinnee rraassttllaannmmaadd››””

-- AAddllii TT››pp rraappoorruu,, UU¤¤uurr KKaayy-
mmaazz’’aa 1133 kkuurrflfluunn iissaabbeett eettttii¤¤iinnii vvee
bbuunnllaarrddaann ddaa 99’’uunnuunn SSIIRRTTIINNDDAA
oolldduu¤¤uunnuu ggöösstteerr iiyyoorr.. 

Ama Yarg›tay Baflsavc›l›¤›’na gö-
re, bunlar›n da önemi yok. Çünkü ne
yap›p edip polisler beraat ettirilecek,
gerekirse hukuk çi¤nenip polisin eli
so¤utulmayacak. 

Bizim için hukuk de¤il, devletin
ç›karlar› öncelikli diyen, devlet için!
“Polisin elini so¤utmama”,  görevini
üstlenen bir yarg›dan, hukuk ve adalet
beklenebilir mi?

Kaymazlar davas›ndaki kararlar›y-
la beklenemeyece¤ini tüm Türkiye’ye
bir kez daha ilan ediyorlar. 

KKaayymmaazzllaarr’’››nn KKaattllii DDaavvaass››
PPoolliissiinn ‘‘ÖÖllççüüllüü’’ KKaattlliiaamm››
HHuukkuukkuunn ‘‘ÖÖllççüüssüüzz’’ KKaattllii

Kevser M›rzak’›n 10 Aral›k
2007’de katledilmesini protesto
eden devrimci demokratlar üzerin-
deki bask›lar sürüyor. 

Adana’da HÖC’ün yapt›¤› bas›n
aç›klamas›na kat›ld›¤› gerekçesiyle
26 Ocak günü ö¤le saatlerinde Ada-
na Gençlik Derne¤i Üyesi Halime
Keçeli kald›¤› evin bas›lmas›yla gö-
zalt›na al›nd›. Ç›kar›ld›¤› mahke-
mede örgüt propagandas› yapmak
gerekçesiyle tutuklanan Keçeli
Kürkçüler Hapishanesi’ne götürül-
mek üzere adliyeden ç›kar›l›rken;
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” slogan-
lar› atarak sald›r›lara cevap verdi.

Mahkeme süresince Gençlik
Derne¤i üyeleri Halime Keçeli’yi
yaln›z b›rakmayarak adliye önünde
beklediler. 

Adana’da artan tutuklama furya-
s›yla ilgili 28 Ocak’ta yaz›l› aç›kla-
ma yapan Adana Gençlik Derne¤i,
tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›-

n› isteyerek “haklar›m›z› kullanma-
m›z engellenemez” sözleriyle karar-
l›l›klar›n› dile getirdi.  

26 Ocak günü bir baflka aç›kla-
ma da Hatay’da yap›ld›. HÖC, ESP,
CHKM, Al›nteri taraf›ndan  Ulus
Alan›’nda yap›lan aç›klamada An-
kara ve Adana’da tutuklananlar›n
serbest b›rak›lmas› istendi. Polisin
Kevser M›rzak’›n  katledilmesini
protesto eden 15 kiflilik bir listeyle
dolaflt›¤›n›n vurguland›¤› aç›klama-
da “polis ‘suçlu’ av›na ç›km›flt›r”
denildi. 

Düflünce ve ifade etme hakk›n›
kullananlar›n yarg›lanmas›ndan bir
an önce vazgeçilmesinin istendi¤i
aç›klama “Gözalt›lar, Tutuklamalar
Bizi Y›ld›ramaz, Tutuklananlar Ser-
best B›rak›ls›n” sloganlar›yla sona
erdi.  

Adana ‹HD fiubesi ise 29 Ocak’ta
Büyük Postane önünde yapt›klar›
aç›klamayla ‹HD fiube Baflkan› Et-

hem Aç›kal›n’›n serbest b›rak›l-
mas›n› istediler. Aç›klaman›n ar-
d›ndan Baflbakanl›¤a ve Meclis
‹nsan Haklar› Komisyonu’na

faks çekildi.
Protesto eylemleri 1 fiubat günü de
sürdü. Adana Temel Haklar, fiakir-
pafla Temel Haklar, Seyhan Der ve
Adana Gençlik Derne¤i üyeleri
‹nönü Park›’nda bir araya gelerek
tutuklanan arkadafllar›n›n yasal bir
haklar›n› kulland›klar›n› dile getir-
diler. 
Recep Gedik taraf›ndan yap›lan
aç›klamada “Gözalt›lar, Tutuklama-
lar, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” slo-
ganlar› at›ld›. Aç›klamaya Al›nteri
temsilcisi de destek verdi. 

ADANA’DA TUTUKLAMALAR DEVAM ED‹YOR!

‹‹fifiBB‹‹RRLL‹‹KKÇÇ‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹NN
AAHHLLAAKKII OOLLMMAAZZ

Edirne Gençlik Derne¤i, Bafl-
bakan Tayyip Erdo¤an’›n 24 Ocak
2008’de Mili E¤itim Bakanl›¤› fiu-
ra Salonu’nda yap›lan törene kat›l-
mas› ve gençlikle ilgili söyledikle-
rini de¤erlendiren bir aç›klama ya-
y›nlad›. 

"‹flbirlikçili¤in ahlak› olmaz”
bafll›kl› aç›klamada, Baflbakan
Tayyip Erdo¤an’›n 12 Ocak’ta ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediyesi’nin
düzenledi¤i toplu aç›l›flta sarf etti¤i
“Nitelikli hale getirece¤imiz genç-
lerimiz ayn› zamanda en de¤erli ih-
racat unsurumuz olacakt›r” sözünü
vakit kaybetmeden uygulamaya
koymak için kat›ld›¤› vurguland›.

Aç›klamada Erdo¤an’›n kendi
halk›n›n gençlerini bile ihracat
arac› olarak görmesinin düflüncele-
rinin yans›mas› oldu¤u ifade edil-
di. 
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Haklar ve Özgürlükler Cephe-

si’nin özgürlü¤ümüz için, ba¤›ms›z-

l›¤›m›z için, onurumuz için ortak
düflman Amerika’ya karfl› birlefle-

lim ça¤r›s› yap›lan etkinliklerle her
kesime ulafl›yor. 

‹STANBUL: “Amerika’ya
Karfl› Birleflelim”

‹stanbul’da kampanya çal›flma-
lar› bas›n aç›klamalar›yla, meflaleli
yürüyüfllerle, afifllemelerle, yaz›la-
malarla tüm h›z›yla sürüyor. 

27 Ocak günü  Galatasaray Lise-
si önünde “Ortak Düflman Ameri-
ka’d›r” pankart› açan HÖC üyeleri
oynad›klar› skeçle Türkiye'de ikti-
dar olman›n yolunun Amerika’dan
geçti¤ini elefltirel bir dille teflhir et-
tiler. Skeç oynan›rken ilgiyle izle-
yen halk alk›fllarla destek verirken
eylemdeki Bush’un eli kanl›
maketi de ilgi çekti. Skeçten
sonra HÖC’lü Veysel fia-
hin’in yapt›¤› aç›klamada,
en temel hak ve özgürlükle-
rin dahi yok edilmeye çal›-
fl›ld›¤›n›n, AKP’ nin politi-
kalar›yla halklar›n birbiriyle
düflmanlaflt›r›ld›¤›n›n alt› çi-
zildi. 

140 kiflinin kat›ld›¤›
aç›klamada “Ortak Düflman
Amerika’d›r, Kahrolsun
Amerika Emperyalizmi”
sloganlar› at›ld›. At›lan slo-
ganlara halk›n da kat›lmas›
Amerika’ya duyulan tepki-
nin yans›mas› oldu. 

***

31 Ocak günü ‹stan-
bul’un birçok emekçi mahal-
lesinde meflaleli yürüyüfller
yap›larak halklar›n Ameri-
ka’ya karfl› olan öfkeleri dile

getirildi. Aç›klamalarda HÖC imza-
l› “Ortak Düflman Amerika’d›r”
pankartlar› ve dövizleri tafl›nd›. 

Saat 20.00’de GGüüllssuuyyuu’nda Son
Durak’tan Heykel Meydan›’na ka-
dar yap›lan yürüyüfle 100 kifli kat›l-
d›. Polisin y›¤›nak yapmas›na ra¤-
men sloganlar›n coflkuyla hayk›r›l-
d›¤› eylemde “Amerika’ya karfl›
birleflelim” ça¤r›s› yap›ld›. 

‹stanbul HÖC Temsilcili¤i tara-
f›ndan ‹‹kkiitteellllii Atatürk Mahalle-
si’nde de meflaleli eylem düzenlen-
di. “Ba¤›ms›zl›¤›n ve demokrasinin
olmad›¤› bir ülkede halk›n hiçbir
sorunu çözülemez” denilen aç›kla-
maya 60 kifli kat›ld›. 

Ayr›ca NNuurrtteeppee Sokullu Cadde-
si’nde yine ayn› saatte yap›lan me-
flaleli yürüyüfle 80 kifli kat›ld›. Ey-
lemde Bush’un kuklas› yak›larak
“Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türki-
ye” sloganlar› at›ld›. 

Ortak Düflman
Amerikad›r fliar›
GGaazzii Mahallesi’nde
de yank›s›n› buldu.
Saat 20.30’da Gazi
Temel Haklar’›n
önünde toplanan
350 kifli ellerinde
meflalelerle ve dille-

rinde sloganlarla cemevine  kadar
yürüdü. Yürüyüfl boyunca Gazi hal-
k› camlardan alk›fllar›yla, ›sl›klarla
at›lan sloganlara ortak oldu. 

ANKARA: Amerika’ya
Karfl› Olmak
Zorunluluktur

Amerika dünyan›n dört bir ya-
n›nda her saat, her dakika kan dök-
meye devam ederken AKP polisi de
yine iflbafl›ndayd›. 28 Ocak günü
Ankara’da aç›klama yap›p bildiri
da¤›tan HÖC’lülere polis sald›rd›.
Sald›rma gerekçesi de Amerika’n›n
gerçek yüzünün teflhir edilmesine
duyulan tahammülsüzlüktü. 

Sakarya Caddesi’nde toplanan
HÖC üyeleri ad›na aç›klama yapan
Semiha Eyilik neden Amerika’ya
karfl› ç›kt›klar›n› dile getirerek “Bu-

gün Amerika’ya
karfl› olmak, birlefl-
mek görevdir, zo-
runluluktur” diye
konufltu.

20 kiflinin kat›ld›-
¤› aç›klaman›n ar-
d›ndan ABD bayra¤›
yakan HÖC’lüler
bildiri da¤›tmak iste-
yince polis engeli ile
karfl›laflt›lar. Mega-
fonla Amerika’y›
teflhir eden HÖC’lü-
lere sald›ran polis
U¤ur Eyilik, Berna
Y›lmaz, Onur Y›ld›-
r›m, Celal Elmac›,
Bahtiyar Do¤ruyol’u
gözalt›na ald›. Gö-
zalt›na al›nmayanlar
ise sald›r›ya ra¤men
bildiri da¤›t›m›na
devam ederek 1000

EMPERYAL‹ZME KARfiI 
TEK YÜREK, TEK SES
OLMA ZAMANI…



bildiri halka ulaflt›rd›lar. Gözalt›lar
ayn› gün akflam saatlerinde serbest
b›rak›ld›.

Hiçbir sald›r› gerçe¤in hayk›r›l-
mas›na, devrimcilerin halka ulafl-
mas›na engel olmad› bugüne kadar.
Bundan sonra da olmayacak. Y›ld›-
r›lmak amac›yla gözalt›na al›nan
HÖC’lüler 29 Ocak’ta Ulus Meyda-
n›’nda aç›klama yaparak, bildiri da-
¤›tarak y›lmayacaklar›n› hayk›rd›-
lar. ‘Ortak Düflman Amerika’d›r”
pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde Abbas
Kulu bir aç›klama yapt›. “Ortak
düflman Amerika’d›r demek suçsa
bu suçu ifllemeye devam edece¤iz”
diyen Kulu’nun aç›klamas›ndan
sonra Ulus Meydan›’nda bildiri da-
¤›t›m› gerçeklefltirildi. 

Kampanyan›n bildirileri Anka-
ra’n›n emekçi mahallelerinden olan
Tuzluçay›r halk›na da ulaflt›r›ld›. 30
Ocak günü “Ortak Düflman Ameri-
ka’d›r” yaz›l› önlüklerini giyen 10
HÖC’lü yar›m saat içinde 500 bildi-
riyi da¤›tt›. Ayr›ca fiirintepe ve Ege
mahallelerinde “Ortak Düflman
Amerika’d›r” yaz›l› afifller ve kuflla-
malar yap›ld›. 

‹ZM‹R: Saflar›m›z›
Netlefltirmeliyiz

HÖC ‹zmir Temsilcili¤i, 28
Ocak günü Amerika ‹zmir Konso-
loslu¤u önündeydiler. “Kahrolsun
Amerika Yaflas›n Ba¤›ms›z Türkiye,
Bu Ülke Bizim Amerika’n›n Elin-
den Kurtaral›m” dövizleri ve “Ortak
Düflman Amerika’d›r” pankart›
açan HÖC üyeleri ad›na aç›klamay›
Yurdagül Gümüfl okudu. Gümüfl
saflar›m›z› netlefltirmeliyiz diyerek
ezilen ve sömürülen halklar›n saf›n-
da olduklar›n› ifade etti. 

ANTALYA: “Emrah Erdo-
¤an Serbest B›rak›ls›n”

26 Ocak günü Antalya K›fllahan
Meydan›’nda aç›klama yapan
HÖC’lüler, Amerika bize kan ve
gözyafl›ndan baflka bir fley getire-
mez diye hayk›rd›lar. 

Halime Demirci’nin okudu¤u
aç›klamada “Halklar›n kurtuluflu

birlikte mücadele etmekten geçer “
fleklinde ortak mücadele ça¤r›s› ya-
p›ld›. S›k s›k “Ne ABD Ne AB Ya-
flas›n Tam Ba¤›ms›z Türkiye” slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamada bir
HÖC’lü ABD bayra¤›n› üzerine ge-
çirerek “Tüm dünya halklar›n› kat-
ledece¤im!”, “Kore, Somali, Viet-
nam, Küba, Afganistan, Irak, Türki-
ye…” yaz›l› dövizleri tafl›d›. Aç›k-
lama, HÖC’lülerin ABD bayra¤›n›
yakmas›yla sona erdi. 

***

28 Ocak günü saat 15.30’da An-
talya’da K›fllahan Meydan›’nda ba-
s›n aç›klamas› yapan Haklar ve Öz-
gürlükler Cephesi Antalya Temsil-
cili¤i “Ortak Düflman Amerikad›r!”
kampanyas› dolay›s›yla afifl yapar-
ken gözalt›na al›nan ve tutuklanan
Emrah Erdo¤an’›n serbest b›rak›l-
mas›n› istedi.  

Selda Bulut taraf›ndan yap›lan
aç›klamada Erdo¤an’›n tutuklanma-
s›n›n yarg›n›n ba¤›ms›z olmad›¤›n›
gösteren bir örnek oldu¤una de¤i-
nildi.  “Emrah Erdo¤an Serbest B›-
rak›ls›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›k-
lamaya halk ta destek verdi. Aç›kla-
maya kat›larak destek veren halk›n
yan›s›ra aç›klama esnas›nda mey-
dandan geçen bir avukat gelerek
Emrah Erdo¤an’›n avukatl›¤›n› üst-
lenebilece¤ini söylemesi de bu sa-
hiplenmenin bir boyutuydu. 

BURSA: Kampanya
Sokak Sokak Devam
Ediyor 

Kampanya çal›flmalar›n› yürüten
HÖC’lülere Bursa’da da sald›r› ol-
du. 24 Ocak günü Bursa’da Telefe-
rik Mahallesi’nde bildiri da¤›tmak
isteyen HÖC’lülere polis da¤›t›m
iznini sorup engellemek istedi.
HÖC’lüler da¤›t›m iznini gösterme-
lerine ra¤men dövülerek, yaka-paça
gözalt›na al›narak Ifl›klar Karako-
lu’na götürüldüler. HÖC’lüler
62’fler YTL’lik para cezas› verildik-
ten sonra serbest b›rak›ld›lar. 

Sald›r›lara, bir gün önceki gözal-
t›lara ra¤men Amerika’y› teflhir et-
meye devam eden HÖC’lüler 25
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Ocak‘ta daha kitlesel olarak yine
Teleferik Mahallesi’nde bildiri da-
¤›t›m› yapt›lar. Polis bu kez de “Ma-
halleden flikayet var” diyerek bildiri
da¤›t›m›na engel olmak isterken,
halk polise tepki gösterip flikayetçi
olmad›¤›n› söyledi. Polis amac›na
ulaflamad› ve gitti. Sesli propaganda
yapan HÖC’lüler bir yandan bildiri
da¤›t›rken bir yandan da iflbirlikçili-
¤i, ihbarc›l›¤› teflhir eden konuflma-
lar yapt›lar. 20 kiflinin kat›ld›¤› bil-
diri da¤›t›m›nda 1000 bildirinin da-
¤›t›m› gerçeklefltirildi. 

27 Ocak günü  Ortaba¤lar ve
Mesken mahallelerinde bildiri da¤›-
t›m› sürdü. Bildiri da¤›t›m› 1500
bildirinin halka ulaflt›r›lmas›yla so-
na erdi.

MALATYA: “Amerikan
Sömürgecili¤ine Son
Verelim”

Malatya’da Katil Amerika ve
Ortak Düflman Amerika’d›r pankar-
t› açan HÖC’lüler 27 Ocak günü
Merkez PTT önünde bas›n aç›kla-
mas› gerçeklefltirdiler. 

Eylemde Bush suretli Sam Amca
kuklas› çi¤nendi ve ABD bayra¤›
yak›larak emperyalizme duyulan
öfke dile getirildi. Aç›klamada
“Amerikan sömürgecili¤ine ve kö-
leli¤ine son verelim!” sözlerine yer
verildi. 

HÖC üyeleri ayn› gün Paflaköfl-
kü Mahallesi’nde yapt›klar› afiflle-
melerle kampanyan›n duyurusunu
yapt›lar

ELAZI⁄: Kampanyan›n
Sesi Ev Ev Yay›l›yor

Türkiye’nin birçok yerinde gö-
zalt›larla, tutuklamalarla, engelle-
melerle devam eden “Ortak Düfl-
man Amerika’d›r” kampanyas› Ela-
z›¤’da da bask›lara ra¤men tüm h›-
z›yla sürüyor. 

27 Ocak’ta Y›ld›zba¤lar› Mahal-
lesi Kanal Alt›nda HÖC’lüler ön-
lükleri ile kahvehanede yap›lan ko-
nuflmalarla ve kap› kap›, ev ev gezi-
lerek halklar›n katilinin Amerika ol-

du¤unu ve Amerika’n›n Ortado-
¤u’da yapt›¤› katliamlar ve ülke-
mizdeki sömürüsünü halka anlatt›.

HATAY: Kampanya
Çal›flmalar›n› Bafllatt›

Hatay HÖC Temsilcili¤i de 23
Ocak günü Antakya Ulus Ala-
n›’nda yapt›¤› bir aç›klama ile Or-
tak Düflman Amerika’d›r kampan-
yas›n› bafllatt›¤›n› aç›klad›. 

“Gün birlikte mücadele günü-
dür. Birlikte mücadele etmezsek
sömürülmeye devam ederiz” deni-
len aç›klama 1500 bildirinin da¤›t›-
m›yla sona erdi. 

27 Ocak’ta ‹skenderun'un  Fe-
ner Caddesi’nde ve Çay Mahalle-
si’nde HÖC imzal› ''Ortak Düfl-
man Amerika’d›r'' yaz›lamalar›n
yap›ld›¤› görüldü.

TRABZON: “Bizi
Birbirimize Düflüren
Amerika
Emperyalizmidir”

HÖC’lülerin bafllatm›fl oldu¤u
kampanyaya Karadeniz’den de
ses geldi. Bir hafta içinde 2000
adet bildiri, 1000 adet pul ve du-
var yaz›lamalar›yla “Ortak Düfl-
man Amerika’d›r” fliar› Trabzon’a
ulaflt›r›ld›. 

Trabzon HÖC Temsilcili¤i ise
26 Ocak’ta yapt›¤› yaz›l› aç›kla-
mayla linçlerle, provokasyonlarla
lanse edilen Trabzon’da Amerikan
karfl›tl›¤›n›n çok yayg›n oldu¤unu
vurgulayarak: “Bütün çektikleri-
miz birdir, bizler birbirimizi ac›la-
r›m›zdan tan›r›z. Bizlere bu ac›lar›
çektiren Amerikan emperyalizmi-
dir, birbirimize düflmeyelim; Bü-
tün halklar kardefltir” sözlerine
yer verildi.  

27 Ocak günü Ayasofya Mev-
kii’nde kampanyan›n afiflini asan
HÖC üyelerini polis durdurarak
engel olmak istedi. ‹zin belgesini
gösteren HÖC’lüler meflruluklar›-
n› ve hakl›l›klar›n› savununca po-
lis para cezas› kesip gitmek zorun-
da kald›. 
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Temel Haklar Federasyonu; Fer-
hat Gerçek için adalet istemeye ve
polis terörünü teflhir etmeye devam
ediyor. 

‹stanbul Gülsuyu’ndaki Fatma
Han›m Meydan›’nda 27 Ocak günü
eylem yapan Gülsuyu Temel Haklar
üyeleri “Adalet ‹stiyoruz” sloganla-
r›yla Ferhat Gerçek için bir bas›n
aç›klamas› yapt›lar.  Bunca zaman
geçmesine ra¤men Ferhat’› vuran po-
lisin yarg›lanmamas›n› protesto eden
Gülsuyu Temel Haklar ad›na Ertu¤rul
Karacan bir aç›klama yapt›. Ferhat-
lar’›n bitirilemeyece¤ini dile getiren
Karacan “Biz sustukça ülkemizin so-

kaklar›n-
da ileri-
c i , d e -
m o k r a t
ve dev-
r i m c i
g e r ç e k
vatanse-
v e r l e r

ayd›nlar katledilmeye devam edecek.
Temel Haklar Federasyonu olarak
adalet talebimizden vazgeçmeyece-
¤iz” diye konufltu.  Bas›n aç›klamas›-
n›n ard›ndan Yürüyüfl Dergisi’nin sa-
t›fl›n› yapan Gülsuyu Temel Haklar
“Yürüyüfl Susturulamaz” diye hay-
k›rd›lar. 30 derginin sat›ld›¤› eylem

adalet talebinin bas-
k›larla susturulama-
yaca¤› bir kez daha
dile getirildi.  

***

Ferhat için bir ey-
lem Esenler Nam›k Kemal Mahallesi
Bahçeli Kahve önünde yap›ld›. 29
Ocak günü  “Ferhat Gerçek’i Vuran
Polis Halen Tutuklanmad›” pankart›
açan Esenler Temel Haklar üyeleri
ad›na Duygu Ya¤mur bir aç›klama
yapt›. Ya¤mur aç›klamas›nda uyufltu-
rucu mafyalar›na, fuhufl yapt›ranlara,
halk› soyup so¤ana çevirenlere, ban-
ka boflaltanlara gücü yetmeyen poli-
sin Ferhatlar’a gücünün yetti¤ini,
Ferhat’›n vurulmas›n›n yok say›lma-
ya, unutturulmaya çal›fl›ld›¤›n›, Fer-
hat’a s›k›lan kurflunun bu ülkede ya-
flayanlar›n gelece¤ine s›k›ld›¤›n› ifa-
de etti. 

Her yerde oldu¤u gibi Esenler’de
de eylemin ard›ndan Yürüyüfl’ün sat›-
fl› yap›ld›. Kar ve so¤u¤a ra¤men der-
giyi halka ulaflt›ran federasyon üyele-
ri yar›m saatte 40 dergiyi satt›lar. 

“BAKALIM S‹Z NE 
D‹YORMUfiSUNUZ...”

‹llerde sokak sokak, mahalle
mahalle yap›lan sat›fllar bu hafta
Bursa ve ‹zmir’de de devam etti. 

Yürüyüfl okurlar› 26 Ocak günü
‹zmir Karfl›yaka’da bulunan ÇÇii¤¤llii
GGüüzzeelltteeppee Mahallesi’nde derginin
tan›t›m ve sat›fl›n› yapt›lar. Her za-
manki gibi megafonlar› ellerinde
Yürüyüfl önlükleri tan›t›mlar›na
bafllayan Yürüyüfl okurlar›, dergi-
den okuduklar› bafllakl›kla ortak
düflman›n Amerika oldu¤unu anlat-
t›lar, alevi halk›m›za AKP’nin
oyunlar›na gelmeyelim diye seslen-

diler.  Dergi sat›fl› s›ras›nda mahal-
lelilerden “adamlar düzenini kur-
mufl daha ne yapabiliriz“ diyerek
Yürüyüfl okurlar› ile konuflan ma-
hallelilerden baz›lar›, “bakal›m siz
ne diyormuflsunuz” diyerek dergiyi
ald›. 

16.40’da bafllayan Yürüyüfl Der-
gisi tan›t›m› ve sat›fl› saat 19.00’da
30 derginin halka ulaflt›r›lmas›yla
sona erdi.

27 Ocak günü ise Yürüyüfl okur-
lar›  BBuurrssaa’’ddaa TTeelleeffeerriikk,, VVaattaann
mmaahhaalllleelleerriinnddeeyyddiilleerr.. Halka Yürü-
yüfl’ün ‘ortak düflman Amerika’d›r’
yaz›l› kapa¤›yla halklar›n ortak düfl-
man›n›n anlat›ld›¤› sat›flta Yürüyüfl
okurlar› s›k s›k evlere davet edildi.

Sat›fl sonra  davet edildikleri evler-
den birinde  yöresel “flir” yeme¤i
ikram edildi.

Yürüyüfl önlüklerinin giyildi¤i,
dergiden okunan bafll›klarla  halkla
sohbetler edilen sat›fl yaklafl›k 3 saat
sürerken 35 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Ormanlar› 
Özellefltiriyorlar!

Meclis gündemine gelmesi
beklenen ormanlarla ilgili ana-
yasa de¤iflikli¤iyle nedeniyle
Tar›m-Orkam Sen Genel Bafl-
kan› Sezai Kaya 30 Ocak’ta ya-
z›l› bir bas›n aç›klamas› yapt›.
Kaya aç›klamas›nda ülke yüze-
yinin %26’s›n› kaplayan ve sa-
y›s›z yarar› bulunan ormanlar›n
gelece¤inin tehdit alt›nda bu-
lundu¤unu vurgulayarak, ama-
c›n daha fazla para sa¤lamak ve
yerli-yabanc› sermayenin istek-
lerinin karfl›lamak olunca or-
manlar›m›z›n da piyasan›n in-
saf›na terk edildi¤inin alt›n›
çizdi.

Kaya sözlerini flöyle sürdür-
dü; “Görünen o ki, AKP’nin as›l
amac›n›n sorunu çözmekten öte
sürdürülmesini esas almas›d›r.
Sat›fl vaadiyle orman arazileri
iflgale özendirilmekte,iflgal edi-
len orman alanlar›na sahip olma
beklentisi sürekli gündemde tu-
tularak, gerekti¤inde seçim rüfl-
veti olarak kullan›lacak destekçi
potansiyel olarak görülmekte-
dir. Aç›kças› Anayasa de¤iflikli-
¤i  ile orman iflgali suçu  teflvik
edilmektedir”

ADALET TALEB‹M‹ZDEN  

VAZGEÇMEYECE⁄‹Z!
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‹stanbul’un semtlerin-
de, sokaklar›nda, meydan-
lar›nda dünya halklar›n›n
ve halk›m›z›n ortak düfl-
man›n›n ad› lanetle yank›-
lan›yor. Devrimciler, va-
tanseverler, Haklar ve Öz-
gürlükler Cephesi’nin
““OOrrttaakk DDüüflflmmaann AAmmeerrii--
kkaa”” kampanyas› çerçeve-
sinde, ‹stanbul’un bir çok yerinde
kahve konuflmalar›yla, bildirilerle,
kufllamalar yaparak, afifller, pullar
yap›flt›rarak, pankartlar asarak hal-
k›m›z› Amerika karfl›s›nda birlefl-
meye ve birlikte anti-emperyalist
mücadele bayra¤›n› yükseltmeye
ça¤›r›yorlar. ‹flte dergimize de ula-
flan o ça¤r›n›n yank›lar›:

GGüüllssuuyyuu MMaahhaalllleessii’’nnddee;;
16, 19, 26 Ocak’ta 19 kahvede

konuflma yap›l›p bildiri da¤›t›ld›.

17 Ocak’ta Heykel Meydan'da,
Çiftlik Sokak’ta 100 afifl yap›flt›r›l-
d›.

19 Ocak’ta caddeler boyu kap›
kap› bildiri da¤›t›m› yap›ld›.

Gülsuyu meydanda, Kurfal›'da,
Kartal merkez'de pullar yap›flt›r›ld›. 

Çarflamba pazar›nda ve Heykel
meydan›nda kufllama yap›ld›. 

22 Ocak'ta "Ortak Düflman
Amerika'd›r -HÖC" yaz›l› 5 pankart
as›ld›. 16 farkl› yere duvar yaz›la-
malar› yap›ld›. 

SSaarr››ggaazzii’’ddee;;
22 Ocak’ta mahallenin çeflitli

yerlerine 5 pankart as›ld›. 

Meclis Mahallesi, ‹nönü Mahal-
lesi, Kemal Türkler Mahallesi ve
Emek mahallelerinde 19 yerde yaz›-
lamalar ve bildiri da¤›t›m› yap›ld›.

BBaahhççeelliieevvlleerr’’ddee;;
Kuleli, So¤anl› ve Y›ld›r›m Be-

yaz›t caddelerinde pullar yap›flt›r›-
l›p, kufllama yap›ld›. 

24 Ocak’ta Taflyol Trafo, Pazar
soka¤› ve Zafer Mahallesi meydan-
da 100 afifl, 3 ayr› yerde kahve ko-
nuflmas› yap›ld›.  

SSaarr››yyeerr’’ddee;;
19-27 Ocak aras›nda Ömürtepe,

Dereiçi, Cumhuriyet mahallelerinde
bildiri da¤›t›m› ve kufllama yap›ld›,
pullar yap›flt›r›ld›. 4 kahvede konufl-
ma yap›ld›.

22 Ocak’ta 2 ayr› yere pankart
as›ld›. 

ÇÇaa¤¤llaayyaann’’ddaa;; 
23 Ocak’ta 6 ayr› kahvede ko-

nuflma yap›ld› ve bildiri da¤›t›ld›. 

25 Ocak’ta Ça¤layan'da ve Son
Durak'ta 150 afifl yap›flt›r›ld›.

22 Ocak’ta mahallenin çeflitli
yerlerine 5 pankart as›ld›. 

Ça¤layan ve Dere'de 10 bin kufl-
lama yap›ld›, pullar yap›flt›r›ld›.

‹‹kkiitteellllii’’ddee;;
13 Ocak'ta Atatürk Ma-

hallesi ve Parseller'de pullar
yap›flt›r›ld›.

21 ve 23 Ocak’ta
Atatürk ve M. Akif
mahallelerinde afifl-
ler yap›flt›r›ld›, duvar
yaz›lamalar› yap›ld›.

22 Ocak’ta ma-
hallenin çeflitli yerle-
rine 5 pankart as›ld›. 

24 Ocak’ta Par-
seller Caddesi’nde afifller yap›flt›r›l-
d›, Atatürk Mahallesi’nde kufllama
yap›ld›. 

25 Ocak’ta Atatürk Mahallesi’n-
de 5 kahve konuflmas› yap›ld›. 

EEsseennyyuurrtt’’ddaa;;
17 Ocak'ta  Depo'da 3 ayr› yerde

kahve konuflmas› yap›ld›.

20 Ocak’ta Depo ve Pazar'da bil-
diri da¤›t›m› yap›ld›.

22 Ocak’ta çeflitli yerlere 9 pan-
kart as›ld›.

BBaa¤¤cc››llaarr’’ddaa;;
17 Ocak'ta Göztepe Mahalle-

si’nde 3 kahvede konuflma ve bildi-
ri da¤›t›m› yap›ld›. 

Göztepe, Y›ld›ztepe, Barbaros,
Yenimahalle, Kirazl›, Kaz›m Kara-
bekir, Fatih, Atefltu¤la mahallelerin-
de pullar yap›flt›r›ld›.

18 Ocak'da Göztepe, Y›ld›ztepe,
Barbaros, Yenimahalle, Papaz, Çift-
lik ve Tabya'da bildiri da¤›t›m› ya-
p›ld›.

23 Ocak'ta 4 pankart as›ld›. 

11 MMaayy››ss MMaahhaalllleessii’’nnddee;;
18 Ocak'ta afifller yap›flt›r›ld›.

21 Ocak'ta 6 kahvede konuflma-
lar yap›ld›, bildiri da¤›t›ld›. 

22-24 Ocak’ta mahallenin çeflitli
yerlerine 8 pankart as›ld›, bildiri da-
¤›t›ld›, pullar yap›flt›r›ld›, kufllama
yap›ld›. 

‹stanbul’un Her Yerinde 
Amerika’ya Karfl› Mücadele Ça¤r›s›



25 Ocak’ta 13 yere yaz›lama ya-
p›ld›.

PPaaflflaabbaahhççee’’ddee;;
Bildiri da¤›t›ld›, pullar yap›flt›r›l-

d›, kufllama yap›ld›.

SSuullttaannbbeeyyllii’’ddee;;
Bildiri da¤›t›ld›, kufllama yap›l-

d›, pankart as›ld›. 

AAlliibbeeyykkööyy’’ddee;;
22 Ocak'ta mahallenin çeflitli

yerlerine 7 pankart as›ld›. Pullar ya-
p›flt›r›ld›, kufllama, bildiri da¤›t›m›

ve kahve konuflmas› yap›ld›.

OOkkmmeeyyddaann››’’nnddaa;;
22-25 Ocak'ta mahallenin çeflitli

yerlerine 20 pankart as›ld›. 

1000 afifl, çok say›da pul yap›flt›-
r›ld›, 13 kahve konuflmas›, kufllama
yap›ld›, bilidiri da¤›t›ld›. 

Mahmut fievket Pafla mahalle-
sinde 20 duvar yaz›lamas› yap›ld›.

EEsseennlleerr ’’ddee;;
Bildiri da¤›t›ld›, pullar ve afifller

yap›flt›r›ld›.

NNuurrtteeppee’’ddee;;
22 Ocak'ta 10 ayr› yere "Or-

tak Düflman Amerika'd›r -

HÖC" yaz›l› pankartlar as›ld›.

750 afifl, 1200 pul yap›flt›r›ld› ve
10 kahve konuflmas› yap›ld›.

16-24 Ocak tarihleri aras›nda
Sokullu caddesi, Sedef caddesi, Ka-
an sokak, Ka¤›thane, ‹SK‹, Afl›k
Veysel, Güzeltepe, Emniyettepe’de
bildiri da¤›t›ld›, pullar ve afifller ya-
p›flt›r›ld›.

19 Ocak’ta Sokullu caddesi’nde
3 ayr› kahve konuflmas› yap›ld›. 

GGeebbzzee’’ddee;;
Dar›ca ve Gebze’de çeflitli cad-

delerde afifller, pullar yap›flt›r›ld›,
kufllama yap›ld›. 2 pankart as›ld›.

SSaayy››:: 113377 41ORTAK DÜfiMAN

““OOrrttaakk DDüüflflmmaann AAmmeerriikkaa’’dd››rr””
konserlerinin ikincisi 25 Ocak’ta
Adana’da yap›ld›.

Ülkemizin bir yan› iflgaldir, bir
yan› ba¤›ms›zl›k mücadelesi. O gün
Adana bu ülke tablosunu en ac›l›, en
coflkulu yans›tan yerdi. ‹flgalin ac›-
s›, ba¤›ms›zl›k mücadelesinin cofl-
kusu... ‹ncirlik üssü, iflgalin simge-
sidir Adana’da. ‹dil Kültür Merkezi
taraf›ndan düzenlenen konser, fiirin
Müzikhol’de, ba¤›ms›zl›k isteyen
Çukuroval›lardan yaklafl›k 1400 ki-
fliyi toplam›flt›.

O gün gecede, Akdeniz halk›n›n,
Amerika’ya karfl› öfkesi vard›, bü-
tün halklar›n dilinden at›lan ““OOrrttaakk
DDüüflflmmaann AAmmeerriikkaa’’dd››rr”” slogan›nda
ifadesini buluyordu. Bütün dünya
halklar› o gün orada hayk›r›yordu.
Öfkeliydiler, çünkü, Amerika ülke-
mizi iflgal etmifl, üsleriyle donatm›fl,
Ortado¤u halklar›n›n üzerine bom-
balar ya¤d›r›yordu. 

‹dil Kültür Merkezi’nin, konse-
rin amac›n› anlatt›¤› konuflmas›n›,

kitlenin, baflta Amerikan emper-
yalizmi olmak üzere, emperya-
lizme karfl› mücadelede hayat›n›
kaybedenler için sayg› duruflun-
da bulunmas› izledi. 1400 kol
havadayd›.

Kitlenin coflkusu vard› gece-
de, coflkuluydular, çünkü, binlerce
yürek Amerika’ya karfl› hep bir
a¤›zdan at›yordu sloganlar›n›, cofl-
kuluydular, çünkü, Ortado¤u halk-
lar›n›n temsilcileri de vard› gecede.
Emperyalizme karfl› mücadele halk-
lar›n› ayn› zeminde buluflturacak or-
tak nokta idi. 

Filistinlilerin, Hiroflima ve Na-
gasakililerin, Vietnaml›lar›n, Irakl›-
lar›n, Kübal›lar›n ve Türkiye halkla-
r›n›n Amerika’ya olan öfkeleri, on-
lar ad›na okunan metinlerle dile ge-
tirildi.

Filistin Halk Müzi¤inin temsilci-
lerinden, Grup Bisan vard› konser-
de, ““OOrrttaakk DDüüflflmmaann AAmmeerriikkaa””ya
ve ‹‹ssrraaiill’’e karfl› Filistin halk›n›n öf-
kesini ezgileriyle dillendirdiler. 

Ortak Düflman Amerika’d›r kon-
serleri, sadece, kitlenin toplan›p,
coflkusunu paylaflt›¤› konserler de-
¤il, emperyalizme karfl› mücadele
coflkusunun yafland›¤›, ba¤›ms›zl›k
bilincinin pekifltirildi¤i de yerlerdir.

Ayd›nlar›m›z›n, sanatç›lar›m›z›n il
il dolaflarak bu bilinci tafl›d›klar›
konserlerdir. EErrddaall BBaayyrraakkoo¤¤lluu,,
Lazca, Gürcüce ve Türkçe flark›la-
r›yla, SSuuaavvii,, gecenin anlam›n› ifade
eden konuflmalar› ve Karadeniz ez-
gileriyle, BBiillggeessuu EErreennuuss,, MMeehhmmeett
EEssaattoo¤¤lluu,, ““TTaarriihh BBööyylleeddiirr”” isimli,
Doktor Kevser’in emperyalizme
karfl› mücadelesini anlatt›klar›
oyunlar›yla gecedeydiler. Ere-
nus’un Ümit ‹lter’in fliirinden oyun-
laflt›rd›¤›, Esato¤lu’nun yönetti¤i
oyunu Tiyatro Simurg ve ‹dil Tiyat-
ro Atölyesi ortaklafla oynad›lar.

Adana Gençlik Derne¤i Halko-
yunlar› Ekibi, Adana Seyhan Sosyal
Kültür ve Sanat Derne¤i (SEY-
HAN-DER) Çocuk Korosu, Mer-
sin’den anti-emperyalist müzi¤iyle
Grup Umut, “Ortak Düflman Ameri-
kad›r” adl› fliiriyle fiair Hasan Biber
de geceye kat›lanlar aras›ndayd›lar.

Ve gecede coflku Grup Yorum ile
yine doru¤a ç›km›flt›. Grup Yorum,
yeni albümleri için haz›rlad›klar›
““DDeeddiilleerr vvee DDeeddiimm KKii”” adl› flark›-
lar›n› da di¤er flark›lar›yla birlikte
seslendirdi. Geceden geriye Çuku-
rova semalar›nda yank›lanan “Kah-
rolsun Amerikan Emperyalizmi”
sloganlar› kald›. 

Ba¤›ms›zl›k ‹steyenlerin Sesi Adana’dayd›

Çukurova’dan ABD’ye Lanet!



Bugünlerde en s›k kullan›lan ke-
limelerden biri Gladio olsa gerek.
1996’da da Susurluk kazas›n›n ar-
d›ndan Gladio’nun üzerinde çok du-
rulmufl, kitaplar yaz›lm›flt›.  

1990’lar›n bafllar›nda Avrupa’da
ortaya ç›kar›lan de¤iflik isimler al-
t›ndaki kontrgerilla örgütlerinin
hepsinin ortak noktas›, siyasi olarak
NNAATTOO’nun karar›yla kurulmufl ol-
malar› ve hepsinin kuruluflunun fii-
len CCIIAA uzmanlar› taraf›ndan ger-
çeklefltirilmifl olmalar›d›r. 

Gladio, hepsi için ortak bir isim
gibi kullan›lmaktad›r, ama asl›nda
her ülkedeki kontrgerilla örgütlen-
mesi ayr› bir ad alm›flt›r ve Glaido,
‹talyan kontrgerillas›n›n ad›d›r. ‹lk o
aç›¤a ç›kt›¤› için, adeta simge ol-
mufltur. Glaido, ““iikkii ttaarr aaff›› kkeesskkiinn
kk››ll››çç”” demektir. NATO’nun bu kon-
tra örgütlere yükledi¤i “‹ç ve d›fl
düflmana karfl›” savafl›n› ifade etme-
si için tercih edilmifl bir adland›r-
mad›r. HHeeppssiinnee biraz  daha yyaakk››nn-
ddaann bakal›m flimdi: 

HH

‹‹ttaallyyaa’’ddaa GGllaaddiioo:: ‹talya’da
bir savc›, Savc› Felice Casson, 1972
y›l›nda Trieste yak›nlar›nda patlay›-
c› madde at›larak üç kiflinin öldürül-
dü¤ü olay› 11998899 sonlar›nda yarg›
önüne getirdi. Savc› Casson sorufl-
turmay› derinlefltirdikçe bir kont-
rgerilla örgütlenmesi aç›¤a ç›kt›.
Savc›, ‹talyan gizli servisi ve Bafl-
bakan Andreotti taraf›ndan defalar-
ca engellendi; ama aç›¤a ç›kan ger-
çekleri örtbas etmek mümkün olma-
yacakt› art›k. 

‹talya’daki kontrgerilla örgütlen-
mesinin ad› Gladio idi. Soruflturma
sonucunda ‹talya Gladio’sunun 662222
üüyyeessii,, 113399 ggiizzllii ssiillaahh ddeeppoossuu ve
Sardilya Adas›’nda bir ee¤¤iittiimm kkaamm-
pp›› ortaya ç›kar›ld›. Bu soruflturma-
dan daha önce, 1988’de Kuzey ‹tal-
ya’da yere gömülü olarak 112277 aaddeett
ssiillaahh vvee ppaattllaayy››cc›› ddeeppoollaarr›› ortaya

ç›kar›lm›flt›. Depolar›n
‹talya resmi Haber Al-
ma Örgütü S‹SM‹’nin
denetiminde oldu¤u
anlafl›ld›. 

S‹SM‹’nin arflivlerinde her fley
kay›tl›yd›. ‹talyan kontrgerillas› ya-
ni GLAD‹O, 1956 Kas›m ay›nda
ABD ve ‹talya gizli servisleri tara-
f›ndan kurulmufltu. Örgütün yani
Gladio’nun ‹‹ttaallyyaa CCuummhhuurrbbaaflflkkaa-
nn›› Cossiga, P-2 Mason Locas› ve
BBaaflflbbaakkaann AAnndd rreeoottttii’’yyllee olan ilifl-
kilerinin oldu¤u ortaya ç›kt›. 

Ülkemizde gündeme gelen kimi
kontrgerilla eylemleri karfl›s›nda
““BBiirr ddeevvlleett,, bbuunnuu yyaappaarr mm››??”” soru-
suyla o kanl› iflleri devletin yapabi-
lece¤ine inanmak istemeyenlerle
‹talya Gladio’sunun sadece tespit
edilebilen eylemlerinin listesine
bakmalar›n› öneririz:

3 May›s 1988’de Kuzey ‹tal-
ya’da bir otomobilde patlat›lan
bombayla üç jandarman›n öldürül-
mesi. (Devlet kendi jandarmas›n›
öldürüyor!)

- 1980’de Bologna tren gar›na
bomba koyarak 35 kiflinin öldürül-
mesi. (Burjuva demokrasisiyle yö-
netilen bir devletin gerçeklefltirdi¤i
kitle katliam›na bak›n; burjuva de-
mokrasisinin bunlar› yapt›¤› bir
dünyada faflizmin yapmayaca¤›n›
düflünmek safdillik olsa gerek.)

- 17 May›s 1973’te Milano Em-
niyet Müdürlü¤ü önünde bomba ile
dört kiflinin öldürülmesi. 

HH
VVee öötteekkiilleerr;; ‹talya kontrgerilla-

s›n›n aç›¤a ç›kar›lmas›yla birlikte,
bunun “tekil” bir örgütlenme olma-
d›¤›, NATO üyesi tüm devletlerde
hatta NATO d›fl›nda bulunan baz›
devletlerde de kuruldu¤u az çok an-
lafl›lm›flt›. Bir Belçika hükümet
temsilcisi, bu örgütlerin 50’li y›llar-
da 1166 NNAATTOO üüyyeessii ddeevvlleettttee kkuurruull-
dduu¤¤uunnuu aç›klayarak Gladio’nun
yayg›nl›¤›n› teyid etti. 

HH
FFrraannssaa’’ddaa RRüüzzggaarr GGüüllüü::

Kontrgerillan›n Fransa’daki ad›

““RRüüzzggaarr GGüüllüü””ydü. Savunma ba-
kan› Jean Pierre Chavenement, bu
gizli örgütlenmenin Fransa’da da
kuruldu¤unu kabul etti. 

HH
‹‹ssppaannyyaa:: Gladio’nun aç›¤a ç›k-

t›¤› süreçte yönetimde olan “sosya-
list” Gonzales hükümeti, ilk önce
‹spanya’da bir kontrgerilla örgüt-
lenmesi oldu¤unu reddetti. Ama ge-
liflmeler onu yalanlayacakt›:

Bir ‹talyan Gladio üyesi, yapt›¤›
aç›klamalarda 1966 y›l›nda Kanar-

ya adalar›nda Amerikan askerleri
taraf›ndan ‹‹ssppaannyyoollllaarr’’llaa bbiirrlliikkttee
ee¤¤iittiimm ggöörrddüükklleerr iinnii,, bu e¤itimden
sonra benzer bir e¤itim merkezi ve
Gladio flubesini de ‹spanya’da kur-
duklar›n›, bunun için ‹‹ssppaannyyaa oorr-
dduussuunnddaann yard›m gördüklerini an-
latt›. 1994’te ise bir polisin itiraflar›
kontrgerilla örgütlenmesini tekrar
kan›tlad›. Polisin ifadeleri üzerine
aç›lan soruflturma ve mahkeme so-
nucunda sadece 1983-1987 y›llar›
aras›nda 2233 kkiiflfliinniinn EETTAA üüyyeessii ooll-
dduu¤¤uu ggeerreekkççeessiiyyllee kkaaçç››rr››lldd››¤¤›› ve
ööllddüürrüüllddüü¤¤üü aç›¤a ç›kt›.

NATO, ‹spanya ordusu, ‹spanyol
hükümetleri, alenen bir cinayet fle-
bekesi örgütlemifllerdi. 

HH

BBeellççiikkaa’’ddaa KK››ll››çç:: Belçika’da
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HHaaff››zzaa
Gerçekler unu tulmas›n diye

GladioGladio



kontrgerilla GGllaaiivvee (K›l›ç) ad›yla
1949’da kurulmufltu. “K›l›ç”, Ordu
Haber Alma Teflkilat› SGR’n›n alt bi-
rimi SDRAB’ya ba¤l›yd›. 

HH
HHoollllaannddaa’’ddaa OOppeerraassyyoonn vvee

KKeeflfliiff: Hollanda Baflbakan’› Ruud
Lubbers de 1990’da yapt›¤› aç›klama-
da Hollanda’da kontrgerilla türü bir
gizli örgütün olmad›¤›n› aç›klam›flt›.
Daha sonra yap›lan araflt›rmalar onun
da yalan söyledi¤ini gösterdi. Gladi-
o’nun Hollanda’daki ad› ““CCooooppeerr aattii-
oonn uunndd AAuuffkkllaaeerruunngg”” (Operasyon ve
Keflif) idi. Yine aç›¤a ç›kt› ki, 1983 y›-
l›nda Velp flehrinde ortaya ç›kar›lan
gizli silah deposu da bu kontra örgüt-
lenmesine aitti. Kontra örgütü, her y›l
savunma bakanl›¤›n›n gizli fonundan
22--44 mmiillyyoonn mmaarrkk al›yordu.

HH
YYuunnaanniissttaann’’ddaa KKooyyuunn PPoossttuu::

Yunanistan kontrgerilas›n›n ad› “She-
epskin”di (Koyun postu). Baflbakan
Papandreu Ekim 1990’da Yunanis-
tan’da da Gladio türü bir örgütlenme-
nin oldu¤unu kabul etti.

Yunanistan, ayn› ülkemiz gibi
1952’de NATO’ya girmifl ve ayn› y›l
“Merkezi Bilgi Servisi (KYB)” adl›
istihbarat örgütüne ba¤l› olarak “Özel
Operasyon Müdürlü¤ü” kurulmufltu.
Daha sonra “Sheepskin” ad›n› alan
kontrgerilla örgütünün kurulufl anlafl-
mas›, 25 Mart 1955’te Yunanistan Ge-
nelkurmay Baflkan› Konstantin Davos
ile CIA ad›na general Trascott aras›n-
da imzaland› ve Baflbakan Papagos ta-
raf›ndan onayland›. Yunan kontrgeril-
las›n›n silahlar, cephaneler ve telsizle-
rin bulundu¤u 880000 deposu vard›.

HH
AAllmmaannyyaa’’ddaa ‘‘AAnnttii--kkoommüünniisstt

SSaalldd››rr›› BBiirrllii¤¤ii’’:: Kontrgerilla örgüt-
lenmesinin baflkan›, 1945-1968 y›llar›
aras›nda AAllmmaann ‹‹ssttiihhbbaarraatt  ÖÖrrggüüttüü
BBNNDD’nin de baflkanl›¤›n› yapan
emekli general Reinhard Gehlen’di.
Alman kontrgerillas› “Gehlen hare-
kat›”, “Stay Behind”, “Sword” gibi
çeflitli adlar alt›nda de¤iflik yap›lan-
malar da oluflturmufltu. Kontrgerilla

elemanlar›nda sadece resmi BND tefl-
kilat›nda olan geliflmifl cihazlar bulu-
nuyordu. 

Almanya di¤er ülkelerde kontrge-
rilla örgütlerine “e¤itim ve donan›m”
da veren bir konumdayd›. Münih ya-
k›nlar›nda Amerikan 20. Özel Kuv-
vetler Komutanl›¤›’n›n, “ayaklanma-
lara karfl› koyma okulu” bulunmak-
tayd›. Bu kamplarda özellikle sömür-
ge ülkelerden gelen kontrgerilla aday-
lar› e¤itiliyordu.

HH

‹‹ssvviiççrree’’ddee ‘‘GGiizzllii MMüüddaaffaaaa ÖÖrr-
ggüüttüü’’:: ‹sviçre’nin kontrgerillas› 1950
y›l›nda “Gizli Müdafaa Örgütü” ad›y-
la kurulmufltu. Yap›lan araflt›rmalarda
örgütün ‹sviçre vatandafllar›n›n 1/6’s›
yani 900 bin ‹sviçreli hakk›nda rapor
tuttu¤u ortaya ç›kar›ld›. Örgüt, Genel-
kurmay Baflkanl›¤› “Haber ve Savun-
ma Servisi (UNA)”ya ba¤l›yd›.

‹sviçre parlamentosunda kurulan
soruflturma komisyonu, “Proje 26 (P-
26)” adl› bir kontra örgütlenmesini ve
buna ait silah ve patlay›c›lar›n bulun-
du¤u ddeeppoollaarr ortaya ç›kard›. 

HH

AAvvuussttuurryyaa’’ddaa ‘‘GGeezziiccii SSppoorr vvee
DDoossttlluukk BBiirrllii¤¤ii’’:: 1950’de bizzat
‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n organizasyo-
nuyla bir iflçi grevine sald›r› gerçek-
lefltirilir. Sald›r›dan sonra grev k›r›c›-
lar› “Gezici Spor ve Dostluk Birli¤i
(ÖWSGV)” ad›nda bir örgütte toplan-
d›lar. Bu örgüt, Avusturya kontrgeril-
las›n›n çekirde¤i oldu. ‹çiflleri Bakan-
l›¤› bu örgütün faaliyetini ““ÖÖzzeell PPrroo-
jjee”” olarak adland›rd›. Görevi, aynen
NATO’nun tan›mlad›¤› gibi, “bir ko-
münist iktidar› durumunda devreye
girmek”ti. ÖWSGV’nin Viyana’da
bir telsiz flebekesi ve ana istasyonu,
çeflitli yerlerde de silah ve patlay›c›
depolar› vard›.

HH

‹‹sskkaannddiinnaavvyyaa’’ddaa ddaa kkoonnttggee-
rriillllaa:: Bu arada eklemek ilginç ola-
cakt›r; öözzggüürrllüükklleerriinn bbeeflflii¤¤ii olarak bi-
linen ‹skandinav ülkelerinin tekelci
burjuvazisi ve hükümetleri de kont-
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3 fiubat 1986

TAYAD kuruldu.

6 fiubat 1968

Zonguldak ve Kozlu'da 10.000 ma-
den iflçisi greve gitti.

6 fiubat 1981

12 Eylül terörüne karfl› sürdürülen
kampanyada,  ‹stanbul Emniyet Mü-
dür Yard›mc›s› Mahmut Dikler, dev-
rimciler taraf›ndan öldürüldü. 

6 fiubat 1992

‹stanbul DGM Baflsavc›s› Yaflar Gü-
nayd›n, devrimciler taraf›ndan öldü-
rüldü. 

7 fiubat 1966

‹zmir Kula ve Yün Mensucat Fabrika-
s›'nda süren greve polis sald›rd›; 25
iflçi, 8 er, 13 polis yaraland›.

7 fiubat 1998

Okmeydan› Halk Meclisi, semtleri-
ndeki bar ve pavyonlar›n kapat›lmas›
için gösteri düzenledi. 

8 fiubat 1980

‹zmir'de 55 bin iflçi 1 gün ifl b›rakt›.
Ayn› gün Tarifl iflçileri iflletmeleri iflgal
etti.

8 fiubat 1986

6 y›l aradan sonra ilk iflçi yürüyüflü
Bal›kesir'de yap›ld›. Yürüyüfle yakla-
fl›k 5000 kifli kat›ld›.

8 fiubat 1990

Yeniçeltek madeninde meydana ge-
len patlamada 68 madenci hayat›n›
kaybetti. 
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rgerillay› örgütlemekten geri kalma-
d›lar. Danimarka, Norveç ve NATO
üyesi olmayan ‘tarafs›z’ ‹‹ssvveeçç ve
FFiinnllaannddiiyyaa’daki kontrgerilla örgüt-
lerinin birço¤u 1951-1953 aras›nda,
daha sonra CIA’n›n flefi olacak olan
WWiilllliiaamm CCoollbbyy taraf›ndan kuruldu.
Colby sonraki y›llarda yazd›¤› an›la-
r›nda kontrgerilla örgütlenmesini
Norveç ve Danimarka’da do¤rudan
hhüükküümmeettlleerriinn ddeessttee¤¤iiyyllee kurdu¤unu
anlatt›. 

HH

YYaa TTüürrkkiiyyee??!! Diyeceksiniz ki, e
peki NATO üyesi Türkiye’deki
kontrgerillan›n ad› neymifl?

Ülkemizdeki kontrgerilla teflkilat›
Seferberlik Tetkik Kurulu olarak ku-
ruldu. Daha sonra Özel Harp Dairesi
ad›n› ald›. Ama ülkemizdeki kontrge-
rilla öteki NATO üyesi ülkelerindeki
örgütlenmelere göre hem çok daha
yayg›n, kapsaml› ve pratikte de sü-
rekli devrede olan bir örgütlenmeydi.
Bu yüzden M‹T’ten MHP’ye, J‹-
TEM’den her türlü resmi devlet ku-

rumuna kadar pek çok kurum do¤ru-
dan veya dolayl› içinde yer ald›
kontrgerillan›n, ki bunlar› anlatmak
ayr› bir yaz› konusudur. 

1990’lar bafl›nda Avrupa ülkele-
rinde yukar›da anlatt›¤›m›z kontrge-
rilla örgütleri deflifre olunca, gözler
Türkiye’ye çevrildi. Öyle ya, bu tür
örgütlenmeler NATO karar›yla olufl-
turuldu¤una göre, Türkiye’de de ol-
mal›yd›. Resmi devlet yetkilileri he-
men reddettiler tabii. 

Fakat Lüxemburg Baflbakan› Ja-
cues Santes, 13 Kas›m 1990’da yap-
t›¤› aç›klamada ““TTüürrkkiiyyee’’ddee ddee
bbööyyllee bbiirr öörrggüüttlleennmmeenniinn oolldduu¤¤uunnuu
vvee ggiizzllii öörrggüüttüünn aadd››nn››nn kkoonnttrrggeerriillllaa
oolldduu¤¤uu””nu aç›klad›. Elbette kimse
bu aç›klamay› resmi olarak iflleme
koymad›. Ama bak›n ondan sonra ne
oldu:

Bu dönemde muhalefette olan
Demirel flu aç›klamay› yapt›: “Hu-
kuk devletinde bu tür örgütlenmelere
yer yoktur. Parlamentonun... devlet
içindeki bu gizli ör¤ütlenmeye karfl›
ç›kmas› bir görev haline gelmifltir...

Savc›lar ne güne duruyor” Muhale-
fetteki di¤er parti SODEP Genel
Baflkan› Erdal ‹nönü de benzer fleyle-
ri söylüyordu: “Kontrgerilla konu-
sunda çözüm bekliyoruz, ama biz
flimdi iktidar de¤iliz...”

Aradan üç y›l geçti. Demirel ve
‹nönü ikisi birden iktidar oldular. Fa-
kat kontrgerilla konusunda art›k
farkl› düflünüyorlard›: Demirel dedi
ki; “Kontrgerilla tart›flmalar› ha-
vanda su dövmektir. Bir ideolojinin
devleti y›pratmak için s›¤›nd›¤› bu
olay›n bir yerde bitmesi laz›m!”

O günden bu yana da de¤iflen bir
fley yok. “Türkiye Gladiosu”, 1996
Kas›m›nda Susurluk’ta kamyona
çarpt› ve hemen her yan›yla aç›¤a
ç›kt›. Ama yine bir fley de¤iflmedi;
üstü örtüldü... Yukar›daki soruyu ya-
ni soranlara “Türkiye’deki kontrge-
rillan›n ad› neymifl?” diyenlere flu ce-
vap verilebilir sadece:

“Türkiye’de –bol miktarda mün-
ferit ve kendi bafl›na buyruk çete var-
d›r fakat–, kontrgerillaya rastlanma-
m›flt›r!”

Dünya Sosyal Forumu’nun ald›¤› or-
tak karar do¤rultusunda, dünyan›n birçok
yerinde oldu¤u gibi,  Türkiye Sosyal Fo-
rumu Bileflenleri de 26 Ocak’da kapita-
lizmin sald›r›lar›na karfl› eylemler yapt›.

‹stanbul’daki eylem, Taksim Gezi
Park›’nda gerçeklefltirildi. ““EEmmppeerryyaalliizz-
mmee NNeeoolliibbeerraalliizzmmee IIrrkkçç››ll››¤¤aa GGeerriicciillii¤¤ee
KKaarrflfl››”” pankart›n aç›ld›¤› eyleme,
HÖC’lüler de ““OOrrttaakk DDüüflflmmaann AAmmeerrii-
kkaa’’dd››rr”” dövizleri ve k›z›l bayraklarla kit-
lesel olarak kat›ld›lar. TSF bileflenleri
ad›na yap›lan ortak aç›klamada, tüm dün-
yada adalet, eflitlik, özgürlük talepleriyle
eylemler yap›ld›¤› belirtildi. Dünyada
milyonlarca insan›n aç yaflad›¤›n›n ra-
kamlarla anlat›ld›¤› aç›klamada, ""BBiizz bbuu-
ggüünn ddee kkaazzaannaaccaa¤¤››mm››zzaa...... mmüüccaaddeelleemmii-
zziinn kkaazzaannaaccaa¤¤››nnaa dduuyydduu¤¤uummuuzz iinnaanncc››,,
ttüümm ddüünnyyaaddaa,, bbuuggüünn ssookkaakkllaarrddaa oollaann
ddoossttllaarr››mm››zzllaa bbiirr kkeezz ddaahhaa ppaayyllaaflfl››yyoorruuzz""
denildi.  ““KKaattiill AABBDD OOrrttaaddoo¤¤uu’’ddaann DDee-
ffooll,, YYaaflflaass››nn HHaallkkllaarr››nn KKaarrddeeflflllii¤¤ii”” slo-

ganlar›n›n at›ld›¤›
aç›klamada, polis
“HÖC’lüler Ame-
rikan bayra¤› ya-
kacak, yakarlarsa

müdahale ederiz” diyerek HÖC kitlesi-
nin bulundu¤u alan›n etraf›nda yo¤unlafl-
t›. Aç›klamaya yaklafl›k 200 kifli kat›ld›. 

Bir eylem de Ankara Yüksel Cadde-
si’nde yap›ld›. TMMOB, KESK, HÖC,
Marksist Bak›fl, Küresel BAK ve
KESK’in kat›l›m›yla 26 Ocak’ta yap›lan
eylemde, ““BBaaflflkkaa BBiirr TTüürrkkiiyyee,, BBaaflflkkaa BBiirr
AAvvrruuppaa BBaaflflkkaa BBiirr DDüünnyyaa MMüümmkküünn"" ya-
z›l› pankart aç›ld›.

26 Ocak’taki bir di¤er eylem alan›,
‹‹zzmmiirr’’di. TMMOB’un ça¤r›s› ile Gün-
do¤du Meydan›’nda toplanan kitle em-
peryalizme öfkesini sloganlarla hayk›rd›.

TMMOB ve HÖC’ün kat›l›m›  ile ya-
p›lan eylemde TMMOB ‹KK temsilcisi
taraf›ndan okunan aç›klamada, ““SSöömmüü-
rrüüyyee,, aayyrr››mmcc››ll››¤¤aa,, yyookkssuulllluu¤¤aa,, aaççll››¤¤aa,,
ççeevvrree ffeellaakkeettiinnee,, iinnssaann hhaakkllaarr››nnddaann yyookk-
ssuunn bb››rraakkaann nneeoo--lliibbeerraalliizzmmee...... kkaarrflfl›› bbuu
ggüünn ttüümm ddüünnyyaaddaa yyaapp››llaann eeyylleemmlleerree bbiizz
ddee ‹‹zzmmiirr’’ddeenn kkaatt››ll››yyoorruuzz”” dendi. 80 kifli-

nin kat›ld›¤› eyleme, HÖC ““OOrrttaakk DDüüflfl-
mmaann AAmmeerriikkaa”” pankart›, dövizleri ve fla-
malar› ile kat›ld›.

‹sviçre’de de Davos Zirvesi’ni protes-
to eylemleri yap›ld›. 19 Ocak günü
Bern’de yap›lmak istenen yürüyüflün po-
lis taraf›ndan iptal edilmesi protestolarla
karfl›land›. Polis ablukas› ve polisin ger-
çeklefltirdi¤i anti demokratik gözalt›lar
nedeniyle miting yap›lamad›. Eylemciler
gün boyunca biraraya gelerek yürüyüfl
yapt›lar. Polisin sald›r›lar›na  tafllarla, fli-
flelerle karfl›l›k veren eylemcilerden yak-
lafl›k 100 kifli gözalt›na al›nd›. Bern so-
kaklar›nda polisle göstericiler aras›nda
bir irade savafl›n›n yafland›¤› eylemlere
Cephe taraftarlar› da kat›ld›lar. 

Dünyan›n meydanlar›ndan hayk›r›yoruz:

Mücadelemiz Kazanacak!



Sansürün ve sansürcülerin ka-
rakteristik özelliklerinden biri de
al›nganl›kt›r. Zalimler, her zaman
buluttan nem kapar, yelden hile se-
zerler. Ve bundand›r karanl›¤a kur-
flun s›kar da öyle yatar. Çünkü kor-
karlar. Bu korku bazen saçmal›klara
sürükler onlar›. Korku, kendini san-
sürcülerin “akla ziyan” uygulamala-
r›nda gösterir. Bunun sonucudur ki
kelimeler sansürlenmifl, iflaretler,
renkler, simgeler “yasak” ilan edil-
mifltir.

Abdülhamit’in “istibdat” (bask›)
dönemi, sansürcülü¤ün nerelere va-
rabilece¤inin en uçtaki örneklerin-
den biri olarak geçmifltir tarihe. Dö-
nemin gazetecilerinden Hüseyin
Cahit Yalç›n flöyle anlat›yor: 

“Sözgelimi ‘burun’dan bahsedi-
lemezdi. Çünkü ‘tanr›n›n yeryüzün-
deki gölgesi’nin çok büyük, kural-
d›fl› ve gösteriflli bir burnu vard›.
‘Burun’ sözünün onunla alay edil-
mesi sonucunu yarataca¤› kan›s›na
var›lm›flt›. Ben “‹zlanda Bal›kç›-
s›”n› çevirirken co¤rafyayla ilgili
‘burun’ sözü geldikçe ‘‘kkaarraallaarr››nn
ddeenniizzlleerree ddoo¤¤rruu iilleerrlleemmiiflfl bbööllüümmllee--
rrii’’ diye yaz›yordum.” 

*

12 Eylül’den sonra bas›n üzerin-
de en koyu bask›y› uygulama girifli-

mi Refahyol dönemindedir. Bas›n›
her ad›m›nda denetlemeye yönelik
bir yasa ç›karmaya giriflti, ancak
tepkiler üzerine vazgeçti.  Dönemin
baflbakan› ““ddüünnyyaaddaakkii eenn aazz››ll›› 1100
bbaass››nn ddüüflflmmaann››”” aras›na sokan bu
giriflim s›ras›nda Sanayi Bakan›
olan Yal›m Erez de flöyle diyordu:
““EEssnnaaffaa cceezzaa kkeessiiyyoorruumm,, bbaass››nnaa
nneeddeenn kkeessmmeeyyeeyyiimm??"" Oligarflinin
bas›na bak›fl› iflte budur. ‹slamc› ka-
fa bu tahakkümü daha da ileriye gö-
türüyor. Çünkü islamc› kafa, “kul”
mant›¤› nedeniyle her türlü muhale-
fete tahammülsüzdür. ‹slamc› kül-
türde “yönetenlere” itaat esast›r.
Tayyip’in elefltiriler, halk›n tepkile-
ri karfl›s›ndaki tahammülsüzlü¤ü-
nün kaynaklar›ndan biri de iflte bu
mant›kt›r.

*

Tayyip Erdo¤an Abdülhamit’in
ve Erbakan hocas›n›n sansürcülü¤ü-
nü kat be kat geride b›rakarak sür-
dürüyor; iflte televizyondaki son
sansür örneklerinden biri:

SSiinneekkllii BBaakkkkaall adl› dizinin yyoo--
bbaazz birini canland›ran baflrol oyun-
cusu, “bu takkeyle Fethullah Hoca-
ya benziyorsun” diye önce takkesi
sansürlendi, sonra baflka müdahale-
ler yap›ld› ve en sonunda dizi ya-
y›ndan kald›r›ld›.

Nere-
den nere-
ye de¤il
mi? Ab-
d ü l h a -

mit’in bur-
nu konusundaki hassas Osmanl›
sansüründen, Fethullah’›n takkesi
konusundaki sansür hassasiyetine... 

AKP’nin ülkemizi getirdi¤i “ile-
ri” nokta iflte buras›d›r. 

Ve böyle bir iktidar bu ülkede
“özgürlükçü” geçinebiliyor, “de-
mokratl›k”tan dem vurabiliyor.
Tabii yine yalakalar›, iflbirlikçileri,
her dönemin adamlar› sayesinde.
Oysa ülke yasaklardan, bask›lar-
dan, keyfiliklerden geçilmiyor. Ye-
ni haz›rlanan RTÜK yasa tasar›s›
da bas›na yans›yanlardan anlafl›ld›-
¤› kadar›yla tüm ilham›n› Abdülha-
mit’ten alm›fla benziyor. 

*

BBuu aarraaddaa bbiirr ssöözzüümmüüzz ddee ssaa--
nnaattçç››llaarraa oollaaccaakk:: Çünkü bu konu-
da onlar da kötü bir s›nav vermekte-
ler. Ayd›n›n, sanatç›n›n direnmedi¤i
yerde, sansürcü tüm toplumun boy-
nuna biner. Bu kurald›r. fiair Attila
‹lhan bofluna dememifltir; “o sözler
ki kalbimizin üstünde / dolu bir ta-
banca gibi / öldü ölesiye tafl›r›z / o
sözler ki bir kere ç›km›flt›r a¤z›m›z-
dan / u¤runda as›l›r›z.''

Bir sanatç›, sanat›n› savunam›-
yorsa, sanat›n›n özgürlü¤ünü savu-
nam›yorsa, o sanat›n› basit bir tica-
ret metas›na indirgemifl demektir.
Dizinin baflrol oyuncusu, “oyuncu-
lar ekmeklerinden olmas›n diye”
baflta sansüre karfl› ç›kmad›¤›n›, is-
teklere boyun e¤di¤ini anlat›yor. 

‹flte yan›lg› da burada. Bask›ya
boyun e¤mek, “ekmek paras›”yla
meflrulaflt›r›lamaz. O zaman tüm ifl-
birlikçiler mazur, tüm iflkenceciler
meflru görülür.

Yan›lg› flu ki; boyun e¤mek, asla
ve hiçbir yerde, hiçbir zaman sorun-
lar›n çözümü olmam›flt›r. Boyun
e¤erek, uzlaflarak ne sansürcü anla-
y›fl püskürtülebilir, ne özgürlükler
savunulabilir, ne de ekmek koruna-
bilir. 
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AAbbddüüllhhaammiitt’’iinn bbuurrnnuunnddaann 
FFeetthhuullllaahh’’››nn ttaakkkkeessiinnee......

11887766 
yy››ll››nnddaa 
DDiiyyoojjeenn 
DDeerrggiissii’’nnddee
yyaayy››nnllaannaann
bbuu 
kkaarriikkaattüürrddeenn
ddoollaayy››,, ççiizzeerrii
TTeeooddoorr
KKaassaapp,, 
33 yy››ll hhaappiiss 
cceezzaass››nnaa
ççaarrpptt››rr››lldd››.. 

Kanun daire-
sinde serbesti,

Hacivat›m. 

NNeeddiirr bbuu hhaall
KKaarraaggöözz??



Esenler Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i'nin seçim süreciyle birlikte ya-
flananlara dair aç›klamam›zd›r;

- “Esenler Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i Yönetim Kurulu”, bir süre ön-
ce ciddiyetsiz bir metin yay›nlad›.

- Metnin, dernekte yaflanan sorunla-
r› konu ald›¤› iddia ediliyor. Bunda kas-
tedilen, 7. Ola¤an Genel Kurul'da yafla-
nanlard›r.

- Metinde, derne¤in kongre karar›
belirlendikten sonra, bütün üyelere
ulaflmaya ve herkesi katmaya çal›flt›kla-
r› iddia ediliyor. Fakat ulafl›lmad›, bu-
nun için çaba harcanmad›.

- Gelen üyelere paralar›n› ödemeleri
flart› konuldu. 

- 7. Genel Kurul'da; metni kaleme
alanlar, a¤za al›nmayacak küfürler et-
mifllerdir ve buna ra¤men “ iliflkimizi
keseriz” , tehdidinde bulunmufllard›r.

- Bizim herkesle sorun yaflad›¤›m›z›
iddia ediyorlar. Ne zaman, nas›l, kimin-
le... bu sorular›n cevab› yok.

- Bu as›ls›z iddialar›n sahipleri,
ESP'li, ÖMP'li ve DHP'li üyelerdir. 

- ESP'liler, daha önce “ahlaks›zl›k
yapt›¤› için” yönetimden ç›kart›lan ve
hiç görüflmediklerini iddia ettikleri bir
kifliyi bile bir oy bir oydur mant›¤›yla
seçime getirmifllerdir. Ahlaks›zl›k yapa-
na oy hakk› var, paras› olmayana yok.

- Bu iddialar›n as›ls›z oldu¤u defa-
larca aç›¤a ç›kt›; Örne¤in 16 Aral›k'taki
genel kurul seçiminde oy kulland›rtma-
m›fllard›r. Ard›ndan da Kaz›m Genç'i
arayarak genel kurulu erteleyin dedi¤i-
ni iddia etmifllerdir. Fakat 30 Aral›k'ta-
ki genel kurulda Kaz›m Genç hem böy-
le bir fley söylemedi¤ini, hem de aidat
borcu olanlar›n divan seçiminde oy kul-
lanabilece¤ini söylemiflti. 

- Esenler Pir Sultan Yönetim Kuru-
lu ismini metnin imzas›nda kullanm›fl-
lard›r, oysa 30 Aral›k'tan sonra bu ismi
kullanamayacaklar›n› kendileri de bili-
yorlard›r.

- Düzen politikac›l›¤› yaparak dost-
lar›n› düflman görmeye ve düflmanlafl-
maya devam etmifllerdir.

Bu konuyla ilgili daha ayr›nt›l› aç›k-
lamam›z afla¤›dad›r:

Bir süre önce alt›nda “Esenler Pir

Sultan Abdal Kültür Derne¤i Yönetim
Kurulu” yazan bir metin yay›nland›. Bir
süre önce diyoruz, çünkü o denli ciddi-
yetsiz ki alt›nda bir tarih bile bulunmu-
yor. Ve yine öyle ciddiyetsiz ki bu me-
tinden yönetim kurulunun tümünün ha-
beri bile yok. Ama bu durum flafl›rt›c›
de¤il. Çünkü yaz›m›z›n bafll›¤›nda da
and›¤›m›z Pir Sultan'›n “bozuk düzende
sa¤lam çark olmaz” sözleri tam da bu
flube yönetiminin halini anlatmaktad›r. 

Sözkonusu metnin dernekte yaflanan
sorunlara iliflkin kaleme al›nd›¤› iddia
ediliyor ki bundan kas›t 7. Ola¤an Genel
Kurul sürecinde yaflananlard›r. Anlat›m-
lar da bununla s›n›rl›d›r. Yani genel kurul
süreci olmasayd› -ve hatta daha da daral-
t›rsak- seçimler olmasayd› ne de güzel
geçinip gidiliyordu iflte! Bu HÖC'lüler
de olmasa her fley yolunda gidiyordu...

PPAARRAA PPAARRAA PPAARRAA DD‹‹YYOORR...... 
YYAALLAANN SSÖÖYYLLÜÜYYOORR!!

Büyük büyük laflar edip yalan söy-
lüyorlar. Derne¤in kongre tarihini belir-
ledikten sonra yok bütün üyelere ulafl-
maya çal›flm›fllar da, yok genifl kat›l›m-
c› ve ço¤ulcu olmas› hedeflenmifl de...
Hepsi yalan! Ne yapt›n›z bunlar için
onu anlat›n. Bütün üyelere ulaflmaya
çal›flt›ysan›z neden ulaflmad›n›z? Üye
adresleri, telefon numaralar› vb. gerekli
bilgiler sizdeydi, ulaflmak isteyen ula-
fl›rd›.

Görüldü¤ü gibi biz emek harcad›k
ve ulafl›p genel kurula getirdik. Gel gör
ki gelen üye ço¤unlu¤unu görünce se-
vinmek yerine gelen üyeleri geldi¤ine
bin piflman etmek için elinizden geleni
ard›n›za koymad›n›z.

Üç befl kifliyle kendi aran›zda yapt›-
¤›n›z toplant›lar› “genifl toplant›lar” di-
ye kabul ettirmeye çal›fl›yorsunuz. Bu-
radan iki sonuç ç›kar. BBiirriinncciissii ufkunu-
zun, iddialar›n›z›n, hedeflerinizin ne
kadar küçük oldu¤udur. ‹‹kkiinncciissii de
“küçük olsun benim olsun” anlay›fl›n›
ne kadar içsellefltirdi¤inizdir. Fakat
bunlar›n da ötesinde ç›kan bir sonuç bu
duygu ve düflüncelerin devrimcilere,
demokratlara de¤il, düzen politikac›la-
r›na ait oldu¤udur. 

Zaten böyle oldu¤u içindir ki 20'yi
bile bulmayan bir kitle ile genel kurulu

yapmaya kalkt›n›z. Gözüken tablo içler
ac›s›yd› ve esas olarak orada bir türlü
yap›lmayan çal›flmalar›n sonucunu gös-
termekteydi. fiube daralt›la daralt›la
ESP, DHP ve ÖMP'nin oldu¤u birkaç
siyasetin taraftarlar›na indirgenmiflti ve
bunlar da ellerindekini koruman›n der-
dine düflmüfllerdi. Bu durumda seçimle-
ri atlatman›n hesab› içindeydiniz. 

Böyle bir hesab›n içinde olmad›k.
Ortak liste oluflturup sorumsuzca, emek
harcamaks›z›n günü kurtarma tercihi
yerine sorumluluk al›p flubeyi var olan
durumdan ç›kartabilmenin pefline düfl-
tük. Bu amaçla eski üyeleri tekrar bir
araya getirip flubeye sahip ç›kmalar›na
u¤raflt›k. 

Ama gelen üyeler sizden “para, pa-
ra, para” d›fl›nda bir laf duymad›lar.
Üyeliklerinin karfl›s›na paray› koydunuz.
Paran varsa üyesin, paran yoksa üye de-
¤ilsin... Paran varsa Pir Sultan'c›s›n,
yoksa Pir Sultan da yok... Bütün politi-
kan›z yalan ve entrika üzerine kurulu.

PPAARRAA YYOOKKSSAA
DDEEMMOOKKRRAASS‹‹ DDEE YYOOKK

Aç›kça söyleyemedi¤iniz budur.
Demokrasiyi paraya indirgedi¤inizde
kulland›¤›n›z yöntem de belli; seçimi
kaybedece¤ini anlad›¤›n an provoke et,
fliddet uygula, üye aidatlar› de... 

Hiçbir demokratik kitle örgütünde
her fley paraya ba¤lanmaz. Bu öylesine
anormal bir fleydir ki paras› olanlar siya-
set yapabilecek, demokrat olacak, oy
kullanacak, paras› olmayan›n cehenne-
me kadar yolu var. Gidin nereye gider-
seniz gidin. Paran yoksa Pir Sultan da
yok... Ba¤›r ba¤›r ba¤›r›yor, biz burjuva
entrikalar›n› uyguluyoruz burada. Seçi-
min kaybedilece¤ini anlad›¤›m›z an pa-
ra deriz ve bu meseleyi de merkezde
hallederiz... Merkez, kendisine muhalif
diye düflündü¤üne illa para diye tutturur.
Bu aç›kt›r ki burjuva politikas›d›r. Pir
Sultan kültürünü sat›l›¤a ç›kartmakt›r.

Bunu, hangi devrimci kültüre oturta-
caks›n›z? Devrimcilerin hangi ölçütün-
de bu vard›r? B›rak›n, burjuva politika-
c›l›¤›n› devrimci söylemlerle boyay›p
kitleleri kand›raca¤›n›z› san›yorsan›z
yan›l›yorsunuz.

46 ESENLER/ HÖC 33 fifiuubbaatt 22000088

EEsseennlleerr HHÖÖCC TTeemmssiillcciillii¤¤ii AAçç››kkllaammaass››::
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SSUUÇÇLLUULLAARR HHEEPP
YYAALLAANN SSÖÖYYLLEERR

Genel kurul sürecinde yapt›klar›n›z›
hiç anlatm›yorsunuz. Nas›l a¤za al›n-
mayacak küfürler etti¤inizi anlat›n.
Kimlere nas›l vurdu¤unuzu anlat›n.
Bunlar› anlatam›yorsan›z, genel mer-
kezle nas›l kafa kol iliflkisi kurup dev-
rimcilere karfl› nas›l kumpaslar yapt›¤›-
n›z› anlat›n.

Yok, bunlar›n hiçbirini yapamazlar.
Ama yapamad›klar›yla da kalm›yorlar.
Üstelik yavuz h›rs›z rolünde suçlar›n›
gizlemek istiyor, bir de tehdit ediyor.
Ya özelefltiri yapars›n›z ya da iliflkimizi
keseriz diyor. Hiç durmay›n, hemen
iliflkiyi kesin. Çünkü siz ciddiyetsizsi-
niz. 

Zaten biz herkesle sorun yafl›yor-
mufluz. Ahlak denen bir fley vard›r,
aç›kla da kitlelere görelim bunu, ney-
mifl bunlar kitleler de ö¤rensin. Hadi
aç›klay›n. Ve savunun ne diyorsunuz
herkes bilsin. Biz kimin nas›l provoka-
törlükler yapt›¤›n› çok iyi biliyoruz. Ki-
min nas›l siyaset yapt›¤›n› çok iyi bili-
yoruz. Yapmaya devam edin. 

Ama yapt›¤›n›z› halka anlatacak ce-
saretiniz olsun. Esenler'de provokatör-
lük yapanlar ESP, DHP ve ÖMP'li üye-
lerdir. Yalanlar›n sahibi de ayn› adreste-
dir. Ç›k›n savunun yalanlar›n›z›.

SSEEÇÇ‹‹MM‹‹ KKAAYYBBEEDDEECCEE⁄⁄‹‹NN‹‹ZZ‹‹
AANNLLAAYYIINNCCAA BBAAfifiKKAA
NNEELLEERR YYAAPPAARRSSIINNIIZZ,,
HHAALLKKAA BBUUNNUU AANNLLAATTIINN

Dertleri sadece ve sadece koltu¤unu
korumak olan düzen politikac›lar›ndan
hiçbir fark› olmayan bir anlay›flt›r bu. Ne
yöntemler konusunda, ne de bu yöntem-
lerin uygulanma karar›n›n al›nmas›n›n
alt›nda yatan ahlaki, kültürel, siyasal,
ideolojik etkenler aç›s›ndan hiçbir fark
yoktur. Öyle ki ESP'liler 30 Aral›k'ta ya-
p›lan genel kurula “bir oy bir oydur” di-
yerek daha öncesinde ahlaks›zl›k yapt›¤›
için yönetimden ç›kart›lan ve hiç görüfl-
mediklerini iddia ettikleri bir kifliyi bile
getirebilecek kadar düflkündürler.

Ahlaks›zl›k yapana oy hakk› var,
paras› olmayana yok. Ne de olsa seçim
kazanmak için her yol mübah...

Bir de kalkm›fl Pir Sultan kültürün-
den, devrimcilikten, demokratl›ktan
bahsediyorsunuz. Ama yüzde astar kal-
may›nca oluyor iflte.

Yalanlar› defalarca aç›¤a ç›kt›. Örne-
¤in 16 Aral›k'taki genel kurulda divan
seçiminde oy kulland›rtmam›fllar, ard›n-
dan da Kaz›m Genç'in telefonda genel
kurulu erteleyin dedi¤ini söyleyerek er-
telemifllerdi. 30 Aral›k’ta ise Kaz›m
Genç hem böyle bir fley söylemedi¤ini,
hem de aidat borcu olanlar›n divan seçi-
minde oy kullanabilece¤ini söylemiflti.
Yalanlar› aç›¤a ç›k›nca ESP'li baflkan
önce diretmeye kalksa da, DHP'linin ben
öyle söylemedim böyle söyledim diye
yeni bir yalanla geçifltirmeye kalkmas›y-
la kendilerini kurtarmaya çal›flt›lar.

Ayn› anlay›fllarla de¤iflik flube yöne-
timlerinin seçimlerinde de karfl› karfl›ya
geldik. Hepsinde de yönetime gelmek
için her yol mübaht›. Örne¤in ESP'liler
Alibeyköy'de bir yandan listeyi destekle-
mediklerini aç›klarken, di¤er yandan ar-
kadafllar› halen yönetimde kal›yordu. Ki
ayn› kifli hiçbir hakk› olmad›¤› halde
Esenler'de para diye ilk önce ortaya at›-
lan olmufltur. DHP Ümraniye seçimlerin-
de herkese pervas›zca sald›r›p, kavgayla
seçimi kazanm›flt›. Esenler'de en fazla
yumruk sallayan kifli de ÖMP’dendi.

Esenler'deki yöntem di¤er flubeler-
den farkl› de¤ildi. Önce kendi bafllar›na
bir genel kurul geçireceklerini düflün-
menin rahatl›¤›yla hareket ettiler. Sonra
az›nl›kta kald›klar›nda ayak oyunlar›y-
la, yaratt›klar› gerginlikle, genel merke-
zi de arkalar›na alarak seçimi kazana-
caklar›n› umdular. Ümraniye'de yapt›k-
lar› gibi kavga ç›kart›p bizim de olaylar
daha da büyümesin kayg›s›yla çekile-
ce¤imizi sand›lar... Yan›ld›lar. Yan›ld›-
lar çünkü bu tür ahlaks›z politikalar›n
süreklileflmesine, bir tarz haline gelme-
sine izin veremezdik. Vermedik. Bütün
dertleri de budur asl›nda.

Yalanlar› b›rak›n da, seçimi kaybe-
dece¤inizi anlay›nca baflka neler yapar-
s›n›z onlar› anlat›n. Yalan, demagoji,
çarp›tma ve küfürlerle durumu kurtara-
mazs›n›z. Bu, durumu kurtarmaya ça-
l›flma ruh hali kimliklerinize o denli
sinmifl ki b›rakal›m Pir Sultan kültürü-
nü yaflatmay›, bu konuda en s›radan fa-
aliyetleri bile yapm›yorsunuz. Derne¤i
aç›lmayan, ad› var kendisi yok hale ge-
tirdiniz. Sonra kalkm›fl derne¤in adresi-
ni bile bilmezler diyorsunuz. 

SS‹‹ZZ KK‹‹MMSS‹‹NN‹‹ZZ??
Esenler Pir Sultan Abdal Kültür

Derne¤i Yönetim Kurulu ismini kulla-

n›yorsunuz. Oysa 30 Aral›k'tan itibaren
yönetim kurulu imzas›n› kullanamazs›-
n›z. Bunu siz de biliyorsunuz. Bu imza-
y› kullanman›z, kimli¤inizi gizleme ça-
bas›ndan baflka bir fley de¤il.

Bu kimli¤in arkas›na gizlenenlere bi-
raz cüret, biraz cesaret diyoruz. Ve uya-
r›yoruz, Pir Sultan ad›n› kirletmeyin.
Aç›kça ortaya ç›k›p, ne diyorsan›z de-
yin... Haddinizi bilmelisiniz. Kim olarak
kimle konufltu¤unu bilmeyen küçük ço-
cuklar gibi sorumsuzca hareket ederek
sorumluluklar›n›zdan kaçamazs›n›z.
Husumetle sald›r›p kendi gerçekli¤iniz-
den kaçaca¤›n›za kendinizle yüzleflin.

Söyledi¤iniz yalanlar› bir düflünün
örne¤in. “Genifl üye toplant›s›” derken
o genifllikte ne kadar küçüldü¤ünüzü
düflünün. Ya da HÖC'lülere ana avrat
küfürler etmiflken bunun üstünü örtmek
için kaleminizi oynat›rken neden yüzü-
nüzün hiç k›zarmad›¤›n› düflünün. Ve
elbette Pir Sultan'›, Seyit R›za'y› nas›l
bir düflkünlü¤ü örtmek için a¤z›n›za al-
d›¤›n›z› düflünün. Düflünün ki biraz ol-
sun dürüst olun. 

Seyit R›za'n›n katillerine söyledi¤i
“ay›pt›r, günaht›r, yaz›kt›r” sözlerini
hat›rlatmaya kalk›yorsunuz yine yavuz
h›rs›zl›¤a soyunarak. Seyit R›za katille-
rine böyle söylüyordu. Siz de demek bu
denli düflmanlaflt›n›z. Bu duygular›n
masumlu¤u olmaz. Düzen politikac›l›¤›
yapa yapa düzenin gözüyle devrimcile-
ri görmeye al›fl›yorsunuz. Düzen politi-
kac›l›¤› yapt›kça dostlar›n›z› düflman
görmeye ve düflmanlaflmaya devam
edeceksiniz. Devrimci kültür, ahlak, il-
ke ve kurallar sizler için giderek içi bofl
birer kavramlar haline dönüflüyor. Dü-
flüncede ve pratikte saf›n›z› daha belir-
gin hale getirmek sizin için acil bir zo-
runluluktur.

Biz “bozuk düzende sa¤lam çark ol-
maz” diyerek yeni bir düzen kurmaya
u¤rafl›yoruz. Siz “bizim olsun da bozuk
olsun” diyorsunuz. Biz Pir Sultan'›n
miras›n›, ö¤retisini savunmaya devam
edece¤iz. Siz tercihlerinizde özgürsü-
nüz. Ama bu tercihlerinizi kimseye da-
yatamaya kalkmay›n. Kabul etmeyiz.

2277 OOccaakk 22000088
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HHaakkll›› bbiirr 
ddaavvaann››nn 

hhiizzmmeettiinnddee,,
bbüükküüllmmeeyyeenn bbiirr

iirraaddee vvaarrssaa,,
yyaassaall eennggeelllleerrii
aaflflmmaann››nn bbiirr

yyoolluu,, hheerr zzaammaann
bbuulluunnuurr..

AAllbbeerrtt 
EEiinnsstteeiinn 

BAM TELİ çizgiler

TSK’dan ‘t›k’ bekleyenler!
Belli baz› kesimler, AKP’nin türban konusundaki

giriflimlerine karfl›, ORDU’dan gelecek “uyar›”y› bekliyorlar. Ama
ordudan “t›k” yok.  

Adam Sincan’da tank yürütemezse bile, en az›ndan internet sitesi-
ne bir muht›ra koyar de¤il mi, laikçileri bu kadar üzmeye, beklenti
içinde b›rakmaya ne gerek var?

‹nternete muht›ra koymakta ne var; iki sat›r yaz›, mausa iki t›k
t›klayacaks›n›z tamam!

Ama yoksa o kadar›na bile mi izin vermiyor ABD!
Vah vah vah TSK’ya! Vah ki vah bütün ümidini TSK’n›n ‘t›k’›na

ba¤layanlara!

değin elerm

Ayn› yalaktan su içenler
Almanya'n›n Münih Kenti’nde düzen-

lenecek olan “Uluslararas› Savunma
Konferans›”na Türkiye'den kat›lacak olan
Tayyip Erdo¤an'la, Deniz Baykal, “AB
üyesi ülkelerden terörle mücadelede des-
tek isteyecek” mifl.

Türban’da ayr›, “terör”de bir;

Türbanda savafl, “terör”de ittifak.. 

Böylece ortaya ne ç›k›yor, Tayyip,
Baykal ve AB ortakl›¤›. Bakmay›n h›rlafl-
malar›na, ayn› yalaktan beslenenler h›r-
laflsalar da birbirlerini “›s›rmaz”lar...

BBiirr ööyyllee,, bbiirr bbööyyllee
“Bafl›n› açanlar laik de, örtenler de¤il mi?

Bafl›n› örten laik olmaz m›? Olur!”
Kim bunu diyen? 

CCeevvaapp:: BBaaflflbbaakkaann EErrddoo¤¤aann

**

“Kifli laik olmaz. Devlet laik olur.” 
Peki bunu diyen kim?

BBuunnuu ddiiyyeenn ddee BBaaflflbbaakkaann EErrddoo¤¤aann!!

Hem de bu iki sözün aras›nda 2244 ssaaaatt bile yok. Bu ne tutar-s›z-l›k
diyeceksiniz. ‹flte bu da Baflbakan’›n tarz›; ifline gelirse flöyle, ifline
gelmezse böyle!

BBiirraazz HHAARRBB‹‹ OOLLUUNN!!
MMHHPP GGeenneell BBaaflflkkaann YYaarrdd››mmcc››ss›› FFaarruukk BBaall ddiiyyoorr kkii::

“Biz türban› özgürlüklere sayg›m›z için yapt›k.”
MMHHPP GGrruupp BBaaflflkkaann VVeekkiillii MMeehhmmeett fifiaanndd››rr ddaa ddiiyyoorr kkii:: 

“Türban Allah’›n emridir, biz inanca sayg›m›z gere¤i yapt›k.”

Bu ne “ürkeklik!” Biraz harbi olun, ne için savunuyorsan›z, onu
söyleyin. Tayyip Erdo¤an gibi “bir öyle bir böyle” yapmay›n. 

Türban yüzünden siyasetin iyice c›lk› ç›kt›. Kimin neyi, niye savun-
du¤u iyice belirsiz hale geldi. 
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ideolojisiz üniversite
Gül gibi üniversite:

Abdullah Gül, Erciyes Üniversitesi'nde temel atar-
ken konufluyor; ""ÜÜnniivveerrssiitteelleerr,, iinnaannççllaarr››nn sseerrbbeessttççee
yyaaflflaanndd››¤¤››,, ssiiyyaasseettiinn kk››ss››rr ççeekkiiflflmmeelleerriinnee ggiirrmmeeyyeenn,,
llüüzzuummssuuzz iiddeeoolloojjiikk ttaarrtt››flflmmaallaarraa ssaahhnnee oollmmaayyaann yyeerr--
lleerr oollmmaall››..''''

Bir yandan temel atarken, bir yandan üniversitelerin
temeline kibrit suyu dökmeyi amaçlayan düflüncelerini de
aç›klam›fl oluyor. Öyle ya, ne diye üniversiteler politika ile
ilgilenecek, hepsinin bafl›na bir türban, gözlerine bant
ba¤lay›p, AKP’nin arkas›nda haz›r ola dikmek Gül’e göre
en makul oland›r!

Madalyay› hakediyor!
Genelkurmay ‹kinci Baflkan› Orge-

neral Ergin Saygun yyiinnee ABD’ye git-
mifl. Daha geleli kaç hafta oldu flunun
fluras›nda. Bush’un s›rt›n› p›flp›fllamas›
hofluna gitmifl olmal› ki, tekrar Was-
hington’a koflmufl..

Pek yak›nda Amerika’yla mükem-
melliyet derecesinde uyumlu iflbirli¤i
nedeniyle san›r›z Org. Saygun’a bir
madalya daha verirler. Ki versinler; bu kadar iflbirlikçilik
ödülsüz kalmas›n!   

Ha bir de, ülkenin generallerinin Pentagon kap›s›nda
yalvar yakar olan dilencilere dönüfltürülmesi için de bir
madalya tahsis edilmeli. Ondan da çok laz›m olacak anla-
fl›lan.  

Cezaevleri dolup tafl›yor
Bas›n yine yaz›yor: “Suç iflleme oran-

lar›n›n her geçen gün artmas› cezaevlerini
yine doldurdu. K›rm›z› alarm veren cezae-
vlerinin bafl›nda Bayrampafla Cezaevi geli-
yor. Kapasitesinin 4 kat› mahkum bar›nd›ran Bayrampafla
Cezaevi'nde ko¤ufllar mahkumdan geçilmiyor.”

Yetkililer aç›klama yapm›fl: "Bayrampafla’da ranzalar
üç kata ç›kart›ld›. Ko¤ufllarda bulunan koridorlar yer
yataklar›yla dolu. Baz› mahkumlar ayn› yata¤› paylaflmak
zorunda kal›yor." 

Türkiye de bulunan 458 ceza ve infaz kurumunun top-
lam mahkum kapasitesi 78 bin 318 kifliyle s›n›rl›. Ancak,
2007'nin Aral›k ay› verilerine göre cezaevlerinde toplam
90 bin hükümlü ve tutuklunun kald›¤› ö¤renildi...

Maflallah maflallah; baflka ne denir?
AKP iktidar›nda anlafl›lan ne maltalarda yer kalacak,

ne ranzalar› üç-befl katl› yapmak sorunu çözecek, ne de
yeni hapishaneler.. Doldurun bakal›m flimdilik hapishane-
leri... Elbet bir gün hepsi boflalt›l›r da... 

Geçen say›m›zdan hat›rlayaca¤›n›z gibi, fiiflli Endüstri
Meslek Lisesi ö¤rencilerinden Burak Tibar, Din Kültürü
Dersi Ö¤retmeni taraf›ndan dövülmüfl ve hastanelik edil-
miflti. Sorun katmerliydi; ö¤retmen, ö¤rencisini “kkoonnuuflflttuu--
¤¤uu” için dövmeye bafllam›fl ve “AAlleevvii” oldu¤u için de da-
ya¤a daha fliddetle devam etmiflti. 

Dövülen ö¤renci Burak Tibar’la k›sa bir röportaj yap-
t›k. ‹flte Tibar’›n bize anlatt›klar›:

Yürüyüfl: Okulunuzda Din Kültürü Ö¤retmeni taraf›n-
dan fliddete maruz kald›n›z, olay nas›l geliflti anlatabilir
misiniz?

BB.. TTiibbaarr:: Derste en arka s›rada oturuyorduk. Hoca ders
anlat›rken konuflanlara sürekli vuran biri. Derste arkadafl›m
bana saati sormufltu. Ben de cebimdeki telefonu ç›kar›p saa-
ti söyledim. Ö¤retmen yan›ma geldi. Arkamdan sert bir fle-
kilde bo¤az›ma sar›ld›. Ben de o anda “hocam oruçluyum
ne yap›yorsunuz?” dedim. O anda hiç bir fley söylemeden
vurmaya bafllad›. Sonra yere düflürdü, o anda sa¤ böbre¤ime
sert bir darbe ald›m. Tekme ile vuruyordu, nefesim kesildi.
Bakmadan etmeden vurmaya devam ediyordu. Saati soran
arkadafl›ma da vurup s›n›ftan att›. Bizi s›n›ftan att›ktan son-
ra s›n›fa geri döndü. K›sa bir süre sonra zil çald›. Dersten
ç›kt› bize bakmadan yan›m›zdan geçip gitti. Ben yedi¤im
dayaktan dolay› yerde yat›yordum. Arkadafllar›m beni kald›-
r›p müdür muavinin odas›na götürdüler. Oradan da okulun
arabas›na bindirip hastaneye getirdiler.

YYüürrüüyyüüflfl:: Okulunuzda ö¤renciler sürekli olarak fliddete
maruz kal›yor mu? Hangi gerekçelerle fliddet uygulan›yor?

BB.. TTiibbaarr:: Dersten derse de¤ifliyor, baz› ö¤retmenler da-
ha iyi davran›yor. Daha çok din dersinde korkarak ders ifl-
liyoruz, çünkü s›n›fta en ufak konuflmalarda bile din dersi
ö¤retmeni k›z›yor. Genel olarak s›n›fta konufluldu¤u için
ö¤rencilere fliddet uygulan›yor. Bana göre ö¤retmenin bu
flekilde davranmas›n›n nedeni Alevi olmamd›r.

YYüürrüüyyüüflfl:: Bugün ald›¤›n›z e¤itimi nas›l de¤erlendiriyor-
sunuz? Ve sizce yaflanan sorunlarla ilgili neler yap›labilir?

BB.. TTiibbaarr:: Ald›¤›m›z e¤itimi yetersiz buluyorum. Ö¤-
retmenlerin birço¤u bölümü olmayan dersleri anlatmaya
çal›fl›yor, tabii ki anlatam›yorlar, bunun için de fliddete
baflvuruyorlar. Ö¤retmenin görev yerini de¤ifltirmek çö-
züm de¤ildir. Burada as›l sorun onu e¤itendedir. Çünkü o
nas›l e¤itim görmüflse bize de o flekilde e¤itim veriyor. 

“Ö¤retmenin görev 
yerini de¤ifltirmek
çözüm de¤ildir”

ÖÖ¤¤rreettmmeennii ttaarraaff››nnddaann ddöövvüülleenn ggeennçç 
öö¤¤rreennccii öö¤¤rreettiiyyoorr::
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Temel Haklar ve çeflitli Pir Sul-
tan Abdal Kültür Derne¤i fiubeleri
taraf›ndan ‹stanbul, ‹zmir, Ankara
ve çeflitli illerde aflure da¤›t›mlar›
yap›ld›.

Armutlu’da, PSAKD Bo¤aziçi
Cemevi, Almus Kültür ve Dayan›fl-
ma Derne¤i, Turhal Orman Özü
Derne¤i, Çamdal› Köyü Derne-
¤i’nin düzenlemifl oldu¤u aflure Gü-
nü 27 Ocak’ta PSAKD Bo¤aziçi
Cemevi bahçesinde yap›ld›.

Saat 13:00’te bafllayan aflure gü-
nünün aç›l›fl konuflmas›n› yapan
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
üyesi Ali Haydar Arslan Kerbela’da
katledilen ‹mam Hüseyin’in yolun-
dan giden herkesi selemlad›¤›n›
söyleyerek bu yolda, zalimin zul-
müne karfl› direnenler için sayg› du-
rufluna ça¤r› yapt›.

PSAKD Yönetim Kurulu üyesi
Cemal Ça¤lar yapt›¤› konuflmada
Yezitler’in varl›¤›n›n halen sürdür-
dü¤ünü katliamlardan vazgeçmedi-
¤ini, katliamlardan sonuç alamad›k-
lar›nda ikiyüzlüce davran›p “iftar ye-
mekleri” verdiklerini, Alevili¤e iha-
net edenlerle kolkola verip Alevili-
¤in özünü unutturmaya çal›flt›klar›n›
vurgulad›. Aflure gününü düzenleyen
dernekler ad›na yap›lan konuflmala-
r›n ard›ndan Alevi Dedesi Pir Sultan
Abdal Kültür Derne¤i’ nin bahçesine
kurulan aflure kazanlar›n›n bafl›na
toplanan yüzlerce kiflinin önünde
aflure duas›n› okudu. Duan›n ard›n-
dan genç, yafll›, çocuk,  kad›n herke-
se aflure da¤›t›m› yap›ld›.

Aflure da¤›t›m› sonras›nda çocuk
semah ekibi ilgiyle karfl›lan›rken yi-
ne Yunus Emre’nin yaflam›ndan k›-
sa bölümler sergileyen tiyatro ekibi
ve gençlerin oluflturdu¤u semah
ekibi etkinli¤e coflku katt›. 1000’e
yak›n kiflinin kat›ld›¤› aflure günü
etkinli¤i saat 16.00’a do¤ru 3 fiu-
bat’ta Kad›köy’de yap›lacak “Ö¤re-

timize Özgürlü¤ümüze Sayg› Mi-
tingi”ne kat›l›m ça¤r›s›yla sona er-
di. 

***

Ankara’da aflure günü ‹dilcan
Kültür Merkezi taraf›ndan, Aç›kal›n
Dü¤ün Salonu’nda düzenlendi.
Aflure etkinli¤i saat 13.00'de baflla-
d›. Etkinlik kültür merkezi ad›na ya-
p›lan konuflma ve devrim flehitleri
ad›na yap›lan sayg› duruflu ile bafl-
lad›. Konuflmalarda kültür merkezi-
nin faaliyetlerine de¤inilerek, aflu-
renin tarihi anlat›ld›. Kerbela’dan
bugüne egemenlerin bask› ve zulüm
politikalar›n›n devam etti¤ine, buna
karfl› halklar›n verdi¤i mücadeleye
de¤inilerek günün anlam›na iliflkin
fliirler okundu.

Programda Murat Metin ve ko-
rosu söyledikleri türkü ve deyifllerle
etkinli¤e kat›lanlara coflku verirken,
semah ekibinin gösterisi be¤eniyle
izlendi.

Bir Alevi dedesinin Kerbela di-
renifliyle ilgili okudu¤u fliir, Yerel
Sanatç› Nimet Y›ld›z ve Afl›k Gula-
bi’nin de türküleri deyiflleriyle sü-
ren etkinlikte Ankara’da tutuklanan
kültür merkezi çal›flanlar›n›n hapis-
haneden gönderdi¤i mesajda okun-
du. Etkinli¤e 1200 kifli kat›ld›. 

***

Ankara PSAKD Mamak fiubesi
ve ‹zmir’de Çi¤li PSAKD de aflure
günleri düzenlediler. 

Ankara’da 26 Ocak’ta yap›lan
etkinlikte flube yöneticisi olan Bün-
yamin Kelefl Kerbela’dan bugüne
Aleviler’e uygulanan bask›lara de-
¤inen bir konuflma yapt›, Halk Oza-
n› Kenan fiahbudak ve Halis Dön-
mez de türküleri ve flark›lar› ile
kat›ld›lar.

PSAKD Çi¤li fiubesi 28 Ocak’ta
450 kiflilik aflure da¤›t›m› yapt›.  Da-
¤›t›m esnas›nda Aleviler aç›s›ndan
Muharrem ay›n›n önemi anlat›ld›. 

KERBELA, AfiURE
DA⁄ITIMLARIYLA ANILDI

FF TTiippii’’nnddee ÖÖllddüü!!
Hasan Ero¤lu adl› tutsak,

Sincan 2 No’lu F Tipi’nde ha-
yat›n› kaybetti. Mardin Darge-
çit’te tutuklanan ve 1992’den
beri tutsak olan Hasan Ero¤-
lu’nun ölümüyle ilgili olarak
hapishane idaresi “kalp krizi
sonucu öldü¤ü” aç›klamas›n›
yaparken,  Ero¤lu’nun o¤lu, ba-
bas›n›n “fleker, prostat gibi çe-
flitli rahats›zl›klar›n›n oldu¤unu,
ancak hiçbir tedavisine izin ve-
rilmedi¤ini” belirtti. 

-/-

BBoolluu FF TTiippii’’nnddee 
GGaarrddiiyyaann SSaalldd››rr››ss››

Bolu F Tipi Hapishanesi’nde
gardiyanlar taraf›ndan uygula-
nan bask›lar hakk›nda hapisha-
ne idaresine flikayette bulun-
mak için dilekçe yazan tutsak-
lar, dilekçelerin ard›ndan yine
gardiyanlar›n sald›r›s›na u¤ra-
d›lar.

Gardiyanlar›n cop ve sopa-
larla 15 dakika boyunca bir
hücredeki PKK’li tutuklular›
dövdükleri sald›r›da tutuklular
çeflitli yerlerinden yaraland›lar.
Üç tutsak, ancak sald›r›dan bir
gün sonra hastaneye sevkedildi. 

-/-

AAKK ÖÖnnüünnddee NNööbbeett
EEyylleemmii 44.. HHaaffttaaddaa

Abdullah Öcalan’›n sa¤l›k
sorunlar›n›n giderilmesi ve bafl-
ka bir hapishaneye nakledilme-
si talepleriyle, Avrupa Konseyi
(AK)’nde nöbet tutan grubun
eylemi, 3 haftay› aflt›. Grup ey-
lemin 22. gününde, bildiri da¤›-
t›m› yapt›, stant açt›. Eylemciler
ayr›ca kilise ziyaretleri yaparak
taleplerini içeren dosyalar veri-
yor. Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nden 10 kiflilik bir he-
yet de eylemcileri ziyaret ede-
rek, destek verdi.


