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ERZ‹NCAN, ANTALYA, ‹ZM‹R, ADANA, BURSA...

S O K A K S O K A K Y Ü R Ü Y Ü ﬁ . ..
Yo¤un kar ya¤›ﬂ›yla yollar›n kapand›¤› Erzincan’da 28 Ocak günü Yürüyüﬂ
Dergisi’nin sat›ﬂ› gerçekleﬂtirildi. Erzincan Gençlik Dernekli ö¤renciler, Cumhuriyet Mahallesi’nde ve çarﬂ› merkezinde Yürüyüﬂ’ün sesini halka taﬂ›d›lar,
Ortak Düﬂman Amerika’ya karﬂ› mücadele ça¤r›s› yapt›lar. Hava ﬂartlar›n›n
tüm olumsuzlu¤una ra¤men 35 dergi sat›l›rken Yürüyüﬂ’ün her zaman yoluna
devam edece¤inin ve gerçeklerin her
koﬂulda halka ulaﬂt›r›laca¤›n›n vurgusu
yap›ld›.
***
Adana’da Yürüyüﬂ okurlar› 1 ﬁubat
günü Obalar Caddesi’nde Yürüyüﬂ sat›ﬂ›na ç›kt›lar. Da¤l›o¤lu Mahallesi’ne kadar cadde üzerinde bulunan esnaflara
Yürüyüﬂ’ü ulaﬂt›ran okurlar›m›z, girdikleri her esnafa; Amerika’ya neden karﬂ›
olunmas› gerekti¤ini anlatarak, herkese
bu kampanyaya destek verme ça¤r›s›nda bulundular. 25 derginin halka

ulaﬂt›r›ld›¤›
da¤›t›mda bir
esnaf, dergi
sat›ﬂ›na bizzat kat›larak

dergiyi esnaflara tan›tt›.
***
Yürüyüﬂ’ün tan›t›m ve sat›ﬂlar› Antalya’da her hafta oldu¤u gibi bu hafta
da devam etti. 31 Ocak’ta ﬁarampol
Mahallesi’nde, 1 ﬁubat’ta ise Maz›da¤›,
Yavuz Selim mahallelerindeydiler. Antalya’n›n yoksul mahallelerinde dergi
baﬂl›klar› okunarak “Ortak düﬂman›m›z
Amerika’ya karﬂ› birleﬂelim, açl›¤›m›z›n yoksullu¤umuzun hesab›n›
soral›m” ça¤r›lar› yap›l›rken 59
dergi sat›ld›.
***
Yürüyüﬂ okurlar› 3 ﬁubat günü Bursa’n›n Teleferik, Mesken
ve Ortaba¤lar mahallelerinde
Yürüyüﬂ önlükleriyle dergi sat›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdiler 25 derginin sat›ld›¤› da¤›t›mda halka
“Ortak düﬂman Amerika’d›r”
kampanyas›n› anlatan okurlar›m›z, halk› 17 ﬁubat’ta yap›lacak

Ulaﬂ BARDAKÇI

15 ﬁubat-21 ﬁubat

Ferhat Gerçek’i vuran polisin hala tutuklan-mamas› nedeniyle adalet istemeye devam eden
Temel Haklar üyeleri, bu hafta da yapt›klar› ey-lemlerle katillerin tutuklanmas›n› istediler.
1 May›s Mah a llesi’nde 3 ﬁubat günü yap›lan
eylemde “Ferhat Gerçek’i Vuran Polis Hala Tutuklanmad›” pankart› aç›l›rken “Adalet ‹stiyoruz,
Ferhat’› Vuran Polis Tutuklans›n, Yürüyüﬂ Sustu-rula-maz” sloganlar› at›ld›. Eylemde yap››lan
aç›klama- da siyasi iktidar›n “Ergenekon” ope-rasyonla-r›yla aklanmaya çal›ﬂ›ld›¤› fakat Fer-hat’› vuran polisin tutuklanmad›¤› vurguland›.
Aç›kla- man›n ard›ndan Yürüyüﬂ okurlar› mahalle-de “ F e r hat’›n b›ra kt›¤› yerden...” derginin tan›t›m
ve sat›-ﬂ›n› sürdürerek bir saat boyunca Yürüyüﬂ’ün
sesini ve ça¤r›lar›n› halka ulaﬂt›rd›lar.
Ba¤›ms›zl›k kavgas›n› her koﬂulda sürdüren
Ferhatlar’›n seslerinin k›s›lamayaca¤›n›n hayk›r›ld›¤› yerlerden birisi de Avc›lar oldu. 5 ﬁubat’ta
Avc› l a r Yeﬂil k e n t M a h a l le si Sa¤l›k Oca¤› önünde aç›klama yapan Temel Haklar üyeleri 47 derginin da¤›t›m›n› yapt›lar.
6 ﬁubat’ta O kmeyd a n › F a tih Sul t a n C a dde si yol a¤z›nda yap›lan eylemde de adalet
talebi hayk›r›ld› ve Yürüyüﬂ’ün kurﬂunlarla engellenemeye¤i vurguland›.

Ferhatlar yine
sokaklarda...
Ferhat y ine
yürüyor...

Tarih yazanlar

Yitirdiklerimiz

“Ortak Düﬂman Amerika’d›r” gecesine
davet ettiler.
***
2 ﬁubat günü Buca Y›ld›z Mahallesi’nde yap›lan dergi da¤›t›m›nda
AKP’nin halklar›n de¤erlerini kullanarak oy kap›s› olarak gördü¤ü Alevi aç›l›m› politikas›yla Alevi halk›n›, türban
tart›ﬂmalar›yla da Sünni halk›n› kand›rd›¤› anlat›ld›. Halk›n ilgiyle karﬂ›lad›¤›
tan›t›mda, 25 dergi sat›l›rken bir Kürt
kad›n›n›n okuma-yazmas› olmad›¤› halde çocuklar›n›n okumas› için bakkaldan
borç ald›¤› para ile dergiyi almas›,
ö¤retici bir örnekti.

19 ﬁubat 1972’de ‹stanbul Arnavutköy’de kuﬂat›ld›¤› evde direnerek ﬂehit düﬂtü.

Ulaﬂ BARDAKÇI

ULAﬁ BARDAKÇI, THKP-C'nin önder kadrolar›ndand›r. 1947, K›rﬂehir ‹li, Hac›bektaﬂ ‹lçesi, Bala
Mahallesi do¤umludur.

netleﬂmiﬂlerdir. THKP-C'nin önder kadrolar›n› oluﬂturacak olan bu isimler, bu süreçte birlikte olduklar› çeﬂitli
çevrelerle de ayr›ﬂmay› ve netleﬂmeyi derinleﬂtirerek
1969 k›ﬂ›nda THKP-C'nin ilk çekirde¤ini oluﬂturdular.
‹lk büyük askeri eylemlerden biri Küçükesat Ziraat Bankas›'ndan yap›lan kamulaﬂt›rmad›r. Ulaﬂ bu eylemin içindedir. Ulaﬂ THKP-C'nin ilk Genel Komitesi'nde de yer al›r.

O daha çok gerilla yan›yla tan›n›r. Ancak THKP-C'nin ortaya ç›kt›¤› ideolojik mücadele
sürecinin bütününde yer alan, sürece siyasal katk›lar›yla
da yön veren bir önderdir. Ayr›ﬂmalar›n daha belirgin bir
karakter kazanmaya baﬂlad›¤› 1969 FKF Kurultay›'nda
devrimci bir partinin gereklili¤ini ortaya koyanlardan biridir Ulaﬂ Bardakç›.

1971'de Ulaﬂ da içlerinde olmak üzere THKP-C önderlerinin bir k›sm› tutsak düﬂerler. Ulaﬂ tutsakl›¤›n›n baﬂ›ndan
itibaren firar çabas› içinde olur. Ve çeﬂitli giriﬂimlerin baﬂar›s›z kalmas›ndan sonra 29 Kas›m 1971 günü Mahir Çayan, Ziya Y›lmaz, Cihan Alptekin, Ulaﬂ Bardakç› ve Ömer
Ayna Kartal-Maltepe Askeri Cezaevi'nden firar eylemini
gerçekleﬂtirirler.

ODTÜ'de Ulaﬂ Bardakç›, Münir Aktolga ve ‹rfan Uçar,
SBF'de Mahir Çayan, Yusuf Küpeli ve Hüseyin Cevahir,
“düzen d›ﬂ›” bir örgütlenmeye sahip olmak gerekti¤inde

Firarlardan sonra Genel Komite yeniden düzenlenir. Ulaﬂ
Bardakç› bu Genel Komite'nin de üyesidir. ﬁehit düﬂünceye kadar bu görevini sürdürdü.

Vatan›n›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›n›n özgürlü¤ü için devrimci hareketin saflar›nda mücadeleye kat›ld›. 13
ﬁubat’ta gözalt›na
Ali R›za A⁄DO⁄AN al›nd›, ayn› gün Beyo¤lu Emniyeti’nin 3.
kat›ndan aﬂa¤›ya at›ld›. Kald›r›ld›¤› hastanede 16 ﬁubat 1991’de ﬂehit düﬂtü. ‹ﬂkenceciler taraf›ndan gözalt›na al›nd›¤› o gün de
emperyalist savaﬂa karﬂ› bildiri da¤›t›yordu.
1971 Dersim Ovac›k do¤umlu Ali R›za, halk›n›n mücadelesinde ölümsüzleﬂti.

Cesar SAND‹NO

Ali Turgut AYTAÇ

Duran ERDO⁄AN

Amerikan 6. Filosu’nun
‹stanbul'a geldi¤i 16 ﬁubat
1969’da 6. Filo’ya karﬂ› protesto gösterisi düzenleyen iﬂçi ve ö¤renciler, Taksim Alan›’na girdiklerinde, birkaç
gündür toplu namazlar k›larak haz›rlanan faﬂistler ve
ﬂeriatç›lar›n, polis destekli
sald›r›s›na u¤rad›lar. Bu gerici kitlenin “Allah Allah”
naralar› ile sald›r›s›nda Ali
Turgut Aytaç ve Duran Erdo¤an ad›ndaki devrimci iﬂçiler
ﬂehit düﬂtü.

23 ﬁubat 1934

ç›kt›.

Bir ba¤›ms›zl›k
savaﬂç›s›d›r
o.
Amerikan emperyalizmine karﬂ›
Latin Amerika’da
ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› ilk dalgaland›ranlardand›r.

Sandino’nun üzerine ABD’nin kurup örgütledi¤i faﬂist “ulusal muhaf›zlar” sürüldü.
Sandino’nun önderli¤indeki köylü gerilla
hareketi h›zla geliﬂti, yayg›nlaﬂt›. ABD‘nin
hava sald›r›lar› da bu geliﬂmeyi engelleyemedi.

Sandino, 1893’te,
bir köylü ailesinin çocu¤u olarak dünyaya geldi. Bir emekçi olarak büyüdü; madenlerde, petrol iﬂletmelerinde çal›ﬂt›.
1926’da ülkesindeki yabanc› iﬂgaline karﬂ›
savaﬂmak üzere birkaç yüz kiﬂiyle da¤lara

ABD, halk›n bu direniﬂi karﬂ›s›nda 1933’te
kuvvetlerini Nikaragua’dan çekmek zorunda kald›. Sandino, köylü kooperatifleri kurma, ülkeden kaçan Amerikan sermayedarlar›n›n mallar›na el konulmas› gibi politikalar
geliﬂtirerek mücadeleyi sürdürürken, 22 ﬁubat 1934’te Ulusal Muhaf›zlar taraf›ndan
kaç›r›larak katledildi.

Yanki Go Home
ve Topra¤a Düﬂen Tohumlar
Tarih Ocak 1969’dur... ABD Elçisi Commer, vatan› iﬂgal edenlerin, sömürenlerin elçisi olarak ODTÜ'de... Commer'in arabas› rektörlü¤ün önünde... Binlerce ö¤renci rektörlük
binas›n›n önüne koﬂuyor. Protesto gösterileri
baﬂl›yor... "Yanki Go Home", "Yanki Go Home", "Yaﬂas›n Tam Ba¤›ms›z Türkiye"... Ulaﬂ,
Taylan, Sinan en önde... Commer'in arabas›
ters çevriliyor... Ulaﬂ, Taylan, Sinan en önde...
Dökülüyor benzin, çak›l›yor kurtuluﬂ yolunda
bir k›v›lc›m daha. Commer'in arabas› tutuﬂuyor... Emperyalizme meydan okuyor gençlik... Ulaﬂ en önde...
Emperyalizmin egemenli¤indeki bir dünyada, Yanki Go Home demek dünyay› tan›mlamakt›r, kurtuluﬂ mücadelesini anlatmakt›r,
k›sacas› emperyalizm, sömürgecilik ve kurtuluﬂ ad›na çok ﬂey söylemektir...
Dünya Yanki’lerin iﬂgali alt›ndad›r. Dünyan›n ezilen halklar›n›n kurtuluﬂu Yanki’lerin
evlerine dönmek zorunda b›rak›lmas›ndad›r.
Ulaﬂlar’›n dilindedir Yanki Go Home slogan›. Anadolumuzda halk›m›z›n bir gelece¤i olacaksa, bunun baﬂlang›c›d›r Yanki Go Home...
Öncelikle Yanki’leri evine göndermek gerekir.
Yanki’lere bu ülkede yaﬂam hakk› tan›nmayaca¤›n›n göstergesidir, Commer’in arabas›n›n yak›lmas›... Yanki’leri evine göndermek için, Ulaﬂ’›n elinde “mavzer” de olacakt›r. Anadolu halk›n›n ve dünya halklar›n›n
düﬂman›d›r Yanki’ler. Ve zaman› gelir, Anadolu topraklar›ndan cenazelerini de taﬂ›rlar
ülkelerine... Yanki Go Home!
Bir ülkenin sömürge olmas›ndan, iﬂgal
alt›nda olmas›ndan daha kötüsü vard›r. O da,
o ülkede ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› dalgaland›racak kimsenin olmamas›d›r. Anadolu böyle bir
utanc› yaﬂamam›ﬂt›r. Çünkü Anadolu’nun
Mahirler’i, Ulaﬂlar’› vard›r.
Ulaﬂ, 19 ﬁubat’ta Yanki’lerin iﬂbirlikçileri
taraf›ndan katledildi¤inde, teorik birikimi,
cüreti, militan kiﬂili¤i ile halk kurtuluﬂ savaﬂ›n›n önderlerinden, THKP-C’nin kurucular›ndan birisidir. Fakat Ulaﬂ’a yak›lan a¤›tta söyledi¤i gibi “tohumlar düﬂmüﬂtür topra¤a”...
Bundand›r ki, bundan sonra art›k bu topraklarda Yanki Go Home sloganlar› susturulamayacakt›r...
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yürek olma zaman›d›r diyerek
baﬂlatt›¤› “Ortak Düﬂman
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Yer: Üsküdar 1. ACM.
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Kat›l›mc›lar:
• Prof. Dr. Mehmet Bekaro¤lu
• Prof. Dr. Toktam›ﬂ Ateﬂ

• ﬁanar Yurdatapan - Sanatç›
• Av. Hüseyin Yüksel Biçen
• Av. Selçuk Koza¤açl› – ÇHD Genel
Sekreteri
• Alper Turgut – Gazeteci/ Yazar
• Ertu¤rul Ünlütürk – Çevre
Mühendisleri Odas›
• Sevim Belli – Siyaset Bilimci/ yazar
Ta r i h : 10 ﬁubat 2008 /Pazar
Sa a t: 13.00 – 18.00
Ye r: Salon La Bella-Rumeli Cad. No:
142/ 4 Osmanbey / ‹stanbul
Düzenleyen:

H a k l a r v e Ö z g ü r l ü k l e r Cephesi

PA N E L : “ O RTAK
D ÜﬁM A N
A M E R ‹ K A’DIR’’
Ta r i h : 17 ﬁubat
Pazar S a a t : 16.00
Ye r : Trakya Kültür
Merkezi
Hac› Hasan Mah. Aktan Apt.
Cumhuriyet Bulvar› Baﬂaran
Apt. No: 25/C Babaeski/
KIRKLAREL‹

Bayrampaﬂa Katliam›
Davas›
Tarih: 22 ﬁubat 2008 Saat: 11.00
Yer: Eyüp 3. ACM.
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Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20/ 2
Beyo¤lu/ ‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41
Faks: 0212 241 11 16

Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen / Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.
Altay Sokak No:10 Çobançeﬂme/
Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama
San. ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

aftalard›r türban yasa¤›n›n kald›r›l›p kald›r›lmamas›n› m› tart›ﬂ›yoruz?
Hay›r. Görünüm böyle olsa
da, gerçek farkl›; süregelen tart›ﬂma, türban meselesini de, üniversitelerin s›n›rlar›n›
da aﬂan bir tart›ﬂmad›r... Öyleyse
iliﬂkisi içinde baﬂka türlü olmas› da
tart›ﬂ›lan nedir? Bu soruyu do¤ru
mümkün de¤ildir.
cevaplamak için, tart›ﬂman›n oda¤›ndaki AKP’nin ülkemizde ve OrKP’nin inanç diye, din diye, istado¤u’da üstlendi¤i rolü görmek
lam diye bir derdi yoktur. Tabagerek.
n›nda hangi rüzgarlar esiyor olursa
olsun, AKP bugün sadece i k t i d a r
KP, Amerikan emperyalizminin
s o r u n u n a odaklanm›ﬂt›r. Her ﬂeye
Ortado¤u’nun ço¤u müslüman
bu aç›dan bakmaktad›r. Din bir mehalklar›na karﬂ› geliﬂtirdi¤i siyasi,
t a’d›r AKP için; yani al›n›p sat›lan
sosyal, kültürel ve askeri sald›r›
bir mald›r. ‹ktidar için kullan›lan
program›n›n bir parças›d›r. AKP, hepolitik bir a r a ç’t›r. Türban konunüz iktidar koltu¤una oturmadan
sunda “ﬂimdi zaman› de¤il” deyip
önce Amerika’ya bunun güvencesibu konuyu gündeme getirenleri proni vererek iktidar olmuﬂtur. ‹ktidar
vokatör, marjinal diye suçlarken de,
koltu¤unda oturdu¤u 5 y›l boyunca
türban yasa¤›n› kald›rmak için anada Amerika’ya verdi¤i taahhüde uymuﬂtur. Irak’›n iﬂgali s›ras›nda tezyasa de¤iﬂikli¤ini gündeme getirirkerenin kabul edilmemesi, AKP’nin
ken de, dini inançlar› bir meta ve
Amerikanc› politikas› aç›s›ndan bir
araç olarak gördü¤ünü ortaya koyde¤iﬂiklik demek de¤ildi. Ki Amerimaktad›r. Esas olan türban özgürlükan emperyalizmini kuﬂkusuz hoﬂ¤ü de¤il, türban sorununun AKP iknut etmeyen bu durum, daha sonra
tidar›na hizmet edip etmemesidir.
AKP taraf›ndan misliyle telafi edilE¤er türban yasa¤› AKP iktidar›n›n
miﬂtir.
iﬂine yar›yorsa, AKP, kimsenin kuﬂkusu olmas›n, yasa¤›n devam›n ugün art›k hem Amerika, hem
d a n yana olur; ki 5 y›ld›r yapt›¤› da
AKP yöneticileri taraf›ndan
buydu.
E¤er türban yasa¤›n›n kald›pervas›zca ilan edilmektedir ki,
r›lmas›
AKP’nin iﬂine yarayacaksa,
AKP, Amerika’n›n BOP arac›l›¤›yla
o
zaman
“özgürlükçülük” ﬂovlar›
islam ülkelerine “demokrasi, insan
eﬂli¤inde iﬂte bugünlerde tan›k olhaklar›, özgürlük” götürme politikadu¤umuz manevralar gündeme ges›n›n taﬂeronlar›ndan biridir. AKP,
lir.
gelece¤ini ABD’nin Ortado¤u
politikalar›na tabi k›lm›ﬂt›r. Bu
anlamda AKP’nin “özgürlük”
anlay›ﬂ›n›n çerçevesini ve muhAKP için
tevas›n› belirleyen de yine
‘hassas’ ayr›m, hem AmeriBOP’tur.
ka ve Avrupa emperyalizminin
KP’nin, Irak’ta, Afganisdeste¤ini kaybetmemeli, hem de
tan’da, Filistin’de müslüislamc›l›¤› kullanmaya, islamc›
man halklar› katleden emperyataban› kendi yan›nda tutmaya
list ittifak›n iﬂbirlikçisi oldu¤u
devam edebilmelidir.
gözönünde bulundurulmadan
Bu ayr›m noktalar›, emperyalizmi
AKP’ye iliﬂkin do¤ru hiçbir deürkütmeyecek, kendi kitlesini
¤erlendirme yap›lamaz. Ve saküstürmeyecek
bir islamc›l›kta
dece bunu gözönünde bulundurifadesini bulur ki; iﬂte bu da
du¤umuzda da görürüz ki,
Amerikanc› islamc›l›kt›r.
AKP’nin islam›, Amerika’n›n
istedi¤i, be¤endi¤i, ﬂekillendirdi¤i bir islamd›r. Bu ba¤›ml›l›k
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AKP’nin Amerikanc›
‹slam›
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ürbanla ilgili AKP’nin giriﬂimlerine yönelik de¤erlendirmelerden biri de, türban›n gündeme
getirilmesini “suni gündem” olarak
de¤erlendirmektir. Bununla ekonomik krizi veya Kürt sorununu veya
baﬂka ﬂeyleri örtmek istedi¤i ileri
sürülmektedir. AKP ekonomik krizi
veya Kürt sorununu örtmek istemez
mi, ister? Türban›, en genelde dini
bunlar için kullanmaz m›, kullan›r!
Fakat AKP’nin gericili¤i örgütleme
do¤rultusunda gündeme getirdi¤i
bu ve benzeri ad›mlar›, sadece
“gündem sapt›rma” veya “suni gündem” gibi de¤erlendirmek, olaya
yüzeysel bakmak, baﬂka bir deyiﬂle
hafife almakt›r. AKP, hayat›n her
alan›nda ve devlet kurumlar›nda
sürdürdü¤ü g e r i c i k a d rolaﬂmayla,
imam hatiplere, türban meselesine,
din e¤itimine, tarikat ve vak›flara
iliﬂkin örtülü aç›k uygulamalar›yla,
Amerikanc› islamc›l›k do¤rultus u n da ö rg ü t l e m e y a p› y o r. Bunun
görülmemesi, çeﬂitli de¤erlendirme
yanl›ﬂlar›n› da beraberinde getirecektir.
merikanc› islamc›l›k, Amerikan emperyalizminin Ortado¤u’daki tüm politikalar›na destek verilen, islam›n, müslümanl›¤›n Amerika’n›n hizmetine sunuldu¤u bir islamc›l›kt›r. Amerikanc› islamc›l›k, kitlelerin sadakalarla idare edilebildi¤i bir
islamc›l›kt›r. Türban›n ve tüm
di¤er dini simgelerin, di¤er
inanç unsurlar›n›n bir meta olarak görülüp al›n›p sat›ld›¤›, araç
olarak kullan›ld›¤› islamc›l›k,
Amerika’n›n Ortado¤u’da empoze etti¤i modelden baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. “Il›ml› islam” dedikleri de budur; yani kapitalizme, emperyalizme tam uyumu
sa¤lanm›ﬂ islam! ABD böyle istiyor ve AKP de uyguluyor.
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ster siyasal, ister dini aç›dan olhem Amerika ve Avrupa emperyalizminin deste¤ini kaybetmemeli,
sun; Ortado¤u’da emperyalizmin
hem de islamc›l›¤› kullanmaya, ismodel” olmak deonay›n› alan bir “m
lamc› taban› kendi yan›nda tutmaya
mek, Büyük Ortado¤u Projesi dedevam edebilmelidir. AKP’nin ile mektir. ABD Devlet Baﬂkan›
r i - g e r i a d › m l a r › , zaman zaman
Bush’un, Avrupal› emperyalistlerin
“milli görüﬂ gömle¤ini” ç›kard›k
Türkiye’den söz ederken “müslüdeyip bir baﬂka zaman her ad›m›n›
man ülke”, “müslüman demokratik
“bismillahla” atan bir Baﬂbakan
ülke” gibi islam ve müslümanl›k s›görünümü sergilemesi, AKP’nin bu
fatlar›yla birlikte söz etmesi, kuﬂkudengeleri gözeten politikalar›n›n
suz tesadüfi de¤ildir. Amerika’n›n
ürünüdür. Dinin devletteki ve siyaistedi¤i islamc›l›k budur.
KP iktidar›, geçen 5 y›ll›k
iktidar dönemi boyunca, temelde d ü z e n e u y u m s a ¤ l a r k e n, belli baz› aç›lardan da d üAmerikanc› islamc›l›¤a
z e n i k e n d i n e u y d u r m a y a çahizmet eden bir politika, özgürl›ﬂmaktad›r. Elbette AKP bunu
lükleri geliﬂtiremeyece¤ine göre
yaparken “tek baﬂ›na” de¤ildir.
mevcut tart›ﬂma içinde AKP-MHP
Baﬂtan itibaren oligarﬂinin icazetine s›¤›narak var olan, emittifak›n› desteklemek, ne
peryalizmin deste¤iyle iktidar
demokratl›kt›r, ne inanç
olan bir partinin zaten tek baﬂ›özgürlü¤ünden yana olmak!
na bir konuda politika belirleyip
inanç özgürlü¤ünü ancak
uygulamas› da düﬂünülemez.
devrimci, demokratik bir iktidar
AKP’nin düzeni belli aç›lardan
sa¤lar; Amerikanc› bir iktidar
kendine uydurma politikas›,
de¤il.
Amerikan islamc›l›¤›n› örgütleme politikas›d›r ve do¤al olarak
Amerika’n›n deste¤indedir.
KP, bu deste¤i de arkas›na
alarak, “›l›ml› islam modesetteki yeri de iﬂte buna göre ﬂekilli”nin bir devam› olarak yönetimini
leniyor; AKP; dini, hem bir meta
bir tür “dini otorite”ye de dönüﬂolarak, politik bir araç olarak kullatürmek istemektedir. Baﬂbakan Ernabilmeli, ama ayn› zamanda islamdo¤an’›n zaman zaman “bunu ulec›, müslüman kitleye de s›rt›n› yasmaya sormak gerek” deyiﬂleri, zalayabilmelidir. Bütün bu ayr›m nokman zaman bizzat kendisinin bir
talar›, emperyalizmi ürkütmeyecek,
ulema gibi “islamda neyin olup nekendi kitlesini küstürmeyecek bir
yin olmayaca¤›” hakk›nda fetvalar
islamc›l›kta ifadesini bulur ki; bu da
vermesi, sadece Erdo¤an’›n “boﬂA m e r i k a n c › i s l a m c › l › k t › r.
bo¤azl›¤›”yla, irticalen yapt›¤› koKP iktidar›n›n gündemine ald›nuﬂmalardaki “gaf”larla aç›klana¤› veya alaca¤› hiçbir soruna
maz. Bu yaklaﬂ›mlarda bir politika
iliﬂkin, o soruna haklar ve özgürlükoldu¤u aç›kt›r. Bunun AKP aç›s›nleri geniﬂleten bir bak›ﬂ aç›s›ndan
dan belirleyici ve vazgeçilmez bir
çözüm getirmeyece¤i kesindir. Türpolitika haline gelip gelmeyece¤i
ban sorunundan F Tipi hapishaneise esas olarak geliﬂmelere göre ﬂelerdeki tecrit sorununa, Kürt sorukillenecektir. ‹slamc›l›¤›n takiyye
nundan 301. madde sorununa kadar
ve yavaﬂ yavaﬂ, s›zarak ele geçirme
AKP’nin sergiledi¤i anlay›ﬂ ve prapolitikas›, adeta gelenekselleﬂmiﬂtir.
tik hiç de¤iﬂmemektedir. Böyle bir
Yüzy›llar öncesinden Fethullah’a,
parti, inanç özgürlü¤ünü savunaTayyip Erdo¤anlar’a kadar uzay›p
maz. Tayyip Erdo¤an tüm bu konugelen bir çizgidir.
larda demagojik aç›klamalar yapKP için bu noktadaki “ h a s s a s ”
makta, bu aç›klamalar›n›n alk›ﬂlanayr›m, bütün bunlar› yaparken,
mas›n›, övülmesini beklemekte ve
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sonra da hiçbir pratik ad›m atmad›¤›
halde, o sözlerle yetinilip alk›ﬂ ve
övgülerin devam etmesini istemektedir. Zihniyeti bu olan, önünde
Amerikanc› bir islamc›l›ktan baﬂka
bir “toplum projesi” olmayan bir
partidir AKP. Onun a¤z›ndan ç›kan
özgürlük kelimesinin taﬂ›yaca¤› anlam da, Amerikan islamc›l›¤›n›n tan›yaca¤› kadar özgürlüktür!
evrimciler halk›n çeﬂitli kesimlerinin maruz kald›¤› her
türlü haks›zl›¤›n karﬂ›s›na dikilirler; halk›n bütün hakl› ve
meﬂru taleplerini desteklerler.
Bizim inanç özgürlü¤ü konusundaki tavr›m›zda, türban takmay› inanç özgürlü¤ünün bir
parças› olarak gören bak›ﬂ aç›m›zda bir de¤iﬂiklik yoktur.
Türbanl› ö¤rencilerin bu hakk›n› yine destekliyoruz. Fakat bugünkü saflaﬂma art›k o noktay›
aﬂmaktad›r. Üniversitelerde birkaç bin kiﬂi örtünmüﬂ ya da türban›n› ç›karm›ﬂ, bu ne demokrasi getirir, ne demokrasiyi öldürür. Bugünkü tart›ﬂma içinde
mesele sadece türban meselesi
de¤ildir.
Bu noktada ﬂunu bir kez daha ortaya koyal›m; i na nç öz g ürl ü¤ünü ancak devrimci, demokrat i k b i r i k t i d a r s a ¤ l a r ; Amerikanc›
bir iktidar de¤il. Kimileri, inanç özgürlü¤ünü “herkes istedi¤ini yaps›n” ﬂeklinde anl›yor; hay›r, böyle
bir özgürlük anlay›ﬂ› da yoktur. Özgürlü¤ün nesnel, tarihsel ve insanl›¤›n ç›karlar›yla belirlenen biçimleri
ve s›n›rlar› vard›r. Gericili¤in, faﬂizmin, ﬂeriatç›l›¤›n, emperyalizm iﬂbirlikçilerinin örgütlenmesi ve buna
hizmet eden araçlar, bu anlamda özgürlük s›n›rlar› içinde görülemez.
Yine bu çerçevede AKP gericili¤inin, Amerikanc› islamc›l›¤›n geliﬂmesine hizmet eden bir anayasa de¤iﬂikli¤i, bizim destekleyece¤imiz,
onaylayaca¤›m›z bir de¤iﬂiklik olamaz. Amerikanc› islamc›l›¤a hizmet
eden bir politika, özgürlükleri geliﬂtiremeyece¤ine göre mevcut tart›ﬂma içinde AKP-MHP ittifak›n› desteklemek, ne demokratl›kt›r, ne de
inanç özgürlü¤ünden yana olmak!
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A K P ve MHP
Riyakarl›¤›n›n Kan›t›:

Dü¤ümlü
özgürlük!..
6 ﬁubat’ta TBMM’de yap›lan
görüﬂmelerde, üniversitelerde türban yasa¤›n›n kald›r›lmas› için gündeme getirilen anayasa de¤iﬂikli¤i
önerisi, AKP ve MHP’lilerin oylar›yla kabul edildi. Anayasa de¤iﬂikli¤inin meclis aﬂamas›, ikinci oylaman›n yap›lmas›yla sonuçlanacak.
AKP ve MHP’nin anayasa de¤iﬂikli¤i önerisine en “ﬂiddetli” muhalefeti CHP yapt›. CHP “siz ﬂeriat›
getirmek istiyorsunuz” diye özetlenebilecek bir çizgide yürütüyor bu
muhalefeti. CHP’nin ony›llard›r
çizgisi bu zaten. Çünkü onun da,
ayn› AKP ve MHP gibi haklar ve
özgürlükler sorunu yok.
Türban meselesinde görünen bir
baﬂka gerçek, düzeniçindeki muhalefetin, burjuva muhalefetin tükenmiﬂ olmas›d›r. Sistem kendi içinde
bir muhalefet üretememektedir.
Muhalefet, hiçbir ﬂeye esastan karﬂ›
ç›kamayan, karﬂ› ç›kt›¤› hiçbir ﬂeye
dair ciddi bir pratik örgütleyemeyen, kitleleri harekete geçiremeyen
Baykal’a kalm›ﬂt›r.
AKP-MHP ittifak›n›n haz›rlad›¤› anayasa de¤iﬂikli¤i karﬂ›s›nda,
kimse, “böyle, yar›m, güdük ve ko mik bir yasak kald›rma olur mu?”
diye eleﬂtirmedi iktidar partisini.
Oysa sözkonusu anayasa de¤iﬂikli¤ine yöneltilmesi gereken eleﬂtirilerden biri de buydu. Çünkü “türban
yasa¤›n› kald›rma!” ad›na ortaya
getirdikleri tam da böyle yar›m, gü dük, komik , korka k ve r iya ka rc a
bir yasayd›.
AKP hükümetinin bakanlar›ndan Cemil Çiçek, kameralar›n kar-
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ﬂ›s›na geçmiﬂ, yemin billah ederek
“türbanlar›n› eskisi gibi ba¤layanlar üniversiteler yine giremeyecek”
diyordu.
Kuﬂku yok ki masal anlat›yor.
Kuﬂku yok ki, hem Amerikan islamc›l›¤› politikas›n› sürdürüp hem
de oligarﬂinin çeﬂitli kesimlerine
güvence vermek için takiyye yap›yor. Ama ne yap›yor olursa olsun,
bu tav›rdaki korkakl›k, AKP’li düzen islamc›lar›n›n hiçbir inanc› savunamayaca¤›n›n, hiçbir hak ve özgürlük için koltuklar›n› tehlikeye atmayacaklar›n›n k a n › t › o l a r a k kaydedilmiﬂ oldu.
Türban konusunda AKP ve
MHP’nin getirdi¤i “çeneden ba¤ l a m a l › ” özgürlük anlay›ﬂ›, onlar›n
inanç özgürlü¤ünü savunmaktan ne
kadar aciz olduklar›n›n kan›t›d›r. Bu
ayn› zamanda bizzat türban konusunda sorun yaﬂayan ve bir talebi
olan kesimlere H A K A R E T T ‹ R .
Burada bir sözümüz de türban takanlara ve türban hakk›n› savunanlarad›r; türbanl›lar, böyle bir hakareti, aﬂa¤›lamay› reddetmelidirler.
Düﬂünün, inanç özgürlü¤ü aç›s›ndan türban takmay›, hak olarak
üniversitelere türbanla girilmesini
savunabilmekten o kadar uzaklar ki;
türban›n nas›l ba¤lan›rsa s e rb e s t,
nas›l ba¤lan›rsa yasak olaca¤›n› tart›ﬂ›yorlar. Anayasa de¤iﬂikli¤i tasar›s›na neredeyse foto¤raf koyacaklar! Asl›nda o foto¤raf, AKP ve
MHP’nin korkakl›¤›n›n ve riyakarl›¤›n›n foto¤raf›d›r... Bu korkakl›k,
riyakarl›k ve istismarc›l›kla, herhangi bir sorunu çözebilirler mi?

M H P ’ n i n AK P’yle oy
v e i s t i s m a r yar›ﬂ›...
Türban yasa¤›n› kald›rma konusunda oluﬂan AKP-MHP ittifak› kimilerini ﬂaﬂ›rtt›, beklenmedik buldular. Oysa, T ü r k - i s l a m s e n t e z i
aç›s›ndan oligarﬂinin ony›llard›r
sürdürdü¤ü genel politikalara son
derece uygun bir ittifakt›r.
ﬁaﬂ›ranlar›n “hakl›” oldu¤u tek
bir yan, geçmiﬂte Tayyip Erdo¤an
ve Devlet Bahçeli’nin birbirlerine
söyledikleridir. Erdo¤an’›n Bahçeli’ye, Bahçeli’nin Erdo¤an’a karﬂ›
sarfetti¤i sözleri hat›rlayanlar, okuyanlar, onlar›n bir daha b›rak›n yanyana gelmeyi, ittifak yapmay›, birbirlerinin yüzlerine bile bakamayaca¤›n› san›rlar. Ama iﬂte, burjuva
politikac›l›¤› tam da böyle bir ﬂeydir. Burjuva politikas›n›n ar damar›
yoktur. ‹ﬂte bu yüzden, burjuvazi
aras›ndaki hiçbir ittifak ﬂaﬂ›rt›c› olmamal›d›r.
Fakat bu ittifak sorunsuz, çok
güçlü bir ittifak da de¤ildir; tersine
bu ittifak içinde çok ﬂiddetli bir
yar›ﬂ ve re k a b e t sürüyor. Bu en
baﬂta bir oy yar›ﬂ›d›r. Yar›ﬂ dinci lik ve milliyetçilik zemininde sürüyor. MHP dincili¤i AKP’ye b›rakmak istemezken, AKP de milliyetçili¤i sadece MHP’ye b›rakmak istemiyor.
AKP’nin uzun zamand›r sürdürdü¤ü “tek bayrak, tek millet” söylemi, bir yan›yla da bu rekabetin ifadesiydi. AKP’nin milliyetçilik için
de bir çekim merkezi olmas›yla,
MHP’nin siyaset alan› daralmaktayd›. ‹ﬂte MHP bu noktada AKP’nin
alan› ﬂeklinde görülen dincili¤e el
atarak, alan›n› geniﬂletmeye çal›ﬂmaktad›r.
Fakat ﬂu bir gerçek ki, dincilik
ve türban üzerinden MHP’nin girdi¤i bu yar›ﬂ, MHP’ye yaramayacakt›r. Çünkü, e¤er islamc› tabanda bu
giriﬂim bir sempati toplayacaksa, bu
sempatinin
MHP’nin
de¤il,
AKP’nin hanesine yaz›lmas› daha
güçlü ihtimaldir. MHP, bu noktada
sonuç olarak AKP’nin koltuk de¤ ne¤i olmuﬂtur.
10 ﬁubat 2008

Bu ise, seçimler öncesinde
MHP’yi, “ A K P ’ y i d u r d u r a c a k ,
dengeleyecek”! bir güç olarak pazarlayanlar›n iflas› demektir.
MHP’nin Abdullah Gül’ü Çankaya’ya ç›karmak için AKP’ye tam
destek vermesiyle birlikte, C H P M H P ittifak› üzerine yap›lan teoriler gümbür gümbür çökmeye baﬂlam›ﬂt›. MHP, ‹lhan Selçuklar’dan
Tuncay Özkanlar’a uzanan yelpazedeki “ulusalc›-solcu” kesimin MHP
gerçe¤ine gözlerini kapayan tahlillerini rezil ede ede AKP’yle iﬂbirli¤ini sürdürüyor.
Bu vesileyle, burjuva bas›n yay›n organlar›nda her gün ahkam kesenlerin, “siyaset duayeni” kabul
edilenlerin, gerçekte burjuva ayak
oyunlar›n›n ötesinde bir ﬂey bilmedikleri de bir kez daha aç›¤a ç›km›ﬂ
oluyor.

Mesele, kad›nlar›
özgürleﬂtirmek mi?...
Kim yapacak bunu? AKP ve
MHP mi? Burada asl›nda özet olarak söylenmesi gereken söz belki de
ﬂudur: “Hadi can›m sen de!!”
‹slamc›lar›n, gericilerin demagojilerine bak›l›rsa, türban, kad›n› evine hapsetmek için de¤il, tam tersine
“özgürleﬂtirmek”, toplumsal yaﬂama kat›l›m›n› sa¤lamak içinmiﬂ!...
AKP’nin ve MHP’nin de amac›
buymuﬂ!
‹ﬂte tam bu iddiaya karﬂ›l›k, geçen hafta aç›klanan baz› rakamlar›
ortaya serece¤iz:
“- Ülkemizde, 15-19 yaﬂ grubundaki her yüz k›z›n 47.5’i evde
oturmaya mahkum edilmiﬂtir.
- Ülkemizde 20-24 yaﬂ grubundaki her 100 k›z›n 58.3’ü evinde
oturmaktad›r.
- Ülkemizde 25-29 yaﬂ grubundaki genç k›zlar›n % 65.8’i ne ö¤renim görmekte, ne de çal›ﬂmaktad›r. ” (T‹SK raporundan)
Bu oranlar, birçok ülkede, ülkemizdekinin onda biri kadard›r.
‹ﬂte kad›nlar›m›za bu ülkede tan›nan özgürlü¤ün s›n›rlar›!
Say›: 138

Ö¤retim üyeleri! Akademisyenler!
Oligarﬂi içi çat›ﬂman›n taraf› olmay›n!
S e s i n i z i , b a ¤ › m s › z d e m o k r a t i k b i r ülke,
d e m o k r a t i k b i r üniversite için yükseltin!
Önce üniversitelerin üst yönetimi, Üniversiteleraras› Kurul arac›l›¤›yla
türban konusunda tavr›n› aç›klad›. Ard›ndan bir grup akademisyen AKP’yi
destekleyen bir bildiriyi üniversite camias›nda imzaya açt›lar.
“Türban yasa¤›n›n kald›r›lmas›ndan yana” olan akademisyenlerin baﬂlatt›¤› imza kampanyas›na karﬂ›l›k, daha sonra “türban yasa¤›n›n kald›r›lmas›na karﬂ›” olan akademisyenlerin imza kampanyas› duyuruldu. Aç›klananlara göre her iki kampanyaya da binlerce akademisyen imza at›yor.
Akademisyenlerin politikan›n içinde olmas›, düﬂünceleri do¤rultusunda
örgütlü bir pratik içinde yer almalar›, tamamen apolitik, duyars›z ve sorumsuz olmalar›ndan ye¤dir; ama bugün kendilerini bir politik tav›r içinde gördükleri zeminin asl›nda kendilerine ait bir zemin olmad›¤›n› da görmelidirler.
Görmelidirler ki, bugünkü tav›rlar›yla inanç özgürlü¤ü veya laiklik
do¤rultusunda bir mücadele veriyor olmaktan uzakt›rlar; oligarﬂi içi çeliﬂkilerde oligarﬂinin bir kesimine yedeklenmiﬂlerdir. AKP’ye veya CHP’ye,
Genelkurmay’a yedeklenerek, bilimi, özgürlükleri savunamazs›n›z.
2008 y›l› rakamlar› itibariyle üniversitelerde profesör, doçent ve yard›mc› doçent olarak 33 bin ö¤retim üyesi çal›ﬂ›yor. Ö¤retim görevlileri ve
okutmanlar›n eklenmesiyle say› 89 bini buluyor.
Üniversitelerin organik bir parças› olan 89 bin kiﬂiye sormak istiyoruz;
Ony›llard›r üniversitelerde bu kadar sorun yaﬂan›rken, neredeydiniz?
Üniversiteler kah faﬂizmin terörüne, kah emperyalist kültürün sald›r›lar›na, kah tekellerin talan›na maruz kal›rken, neredeydiniz?
Üniversiteleri yönetenlerin bask›c›, anti-demokratik, anti-bilimsel uygulamalar› hiç durmaks›z›n sürerken, neredeydiniz?
E¤er özgürlüklerden yana bir tav›r içine giriyorsan›z; sizleri ba¤›ms›z l›k, demokrasi mücadelesine ça¤›r›yoruz; çünkü ba¤›ms›zl›¤›n› ve demokrasiyi kazanamam›ﬂ bir ülkede inanç ve düﬂünce özgürlü¤ü olamaz!
Profesör, doçent, ö¤retim görevlisi, okutman; kuﬂku yok ki, milyonlarca insan›m›zdan daha fazla fark›ndas›n›z birçok ﬂeyin.
Adaletsizliklerin, soygunun daha çok fark›ndas›n›z. Fakat iﬂte bu ayd›n
olmaya yeterli de¤ildir. Ayd›n olmak, fark›nda olman›n ötesinde, halka bu
gerçekleri anlatmak, bunlar› de¤iﬂtirmek için halk›n önünde olmakt›r.
Profesörler, doçentler, ö¤retim görevlileri, okutmanlar; sizleri AYDIN
OLMAYA, baﬂta ö¤rencileriniz olmak üzere tüm halk› ayd›nlatmaya ça¤›r›yoruz. Bu ülkede halk› ayd›nlatmak, en baﬂta düzen partilerinin, kurumlar›n›n nas›l bir sömürü ve zulüm mekanizmas›n›n parças› oldu¤unu anlatmakt›r. Bunu anlatabilmek için ise, onlara hiçbir biçimde yedeklenmemiﬂ
olmak gerekir! Sizleri, ülkemizdeki olumsuzluklar›n kayna¤› olan iﬂbirlikçi iktidarlara ve onlar› destekleyen emperyalizme karﬂ› mücadele safla r›na ça¤›r›yoruz!
Kavga asla laik-ﬂeriatç› kavgas› de¤ildir; kavga, ayd›n›yla emekçi siyle T ür k i y e ha l k › n› n e m p e r y a l i z m e k a rﬂ › k a v g a s › d › r. Sizleri bu kavgaya ça¤›r›yoruz.
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Peki AKP’nin bu durumu de¤iﬂtirmek için bir plan›, politikas› var
m›? MHP’nin bunun için bir politikas› var m›? Veya CHP’nin?
Kad›nlar›m›z, genç k›zlar›m›z
“türbanl›!” olmad›klar› için mi evde
kalmaya mahkum oldular? Ama bu
oranlar› yüzde 1’lere, 5’lere indirmiﬂ ülkelerin birço¤unda türban
yok... Nas›l aç›klayaca¤›z o zaman
bu durumu?
Bu sonuç aç›k ki, türbanla de¤il,
emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin ekonomi politikalar›n›n sonucudur. Bu sonuç, oligarﬂinin kendi ç›karlar› için çeﬂitli feodal de¤er-

Siyasette

leri, gelenekleri toplumsal yaﬂam
içinde sürdürmelerinin sonucudur.
‹kiyüzlü burjuva politikas›, kad›nlar›m›z›n, genç k›zlar›m›z›n
mevcut sorunlar›n› yok sayarak,
“Türban ma¤durlar›n›n sorunu öncelikli, onlar›n ma¤duriyetine son
verece¤iz” diyorlar.
Peki mesela daha geçen hafta
Davutpaﬂa’da onlarcas› ölen sigortas›z çal›ﬂan on milyon emekçinin
ma¤duriyeti ne olacak? A K P ’ n i n
bu konuda bir program› var m›?
M H P bu konuda haz›rlanacak bir
yasa tasar›s›n› da desteklemeye haz›r m›?... Ya C H P, türbana ‘suni
gündem’ mi diyorsunuz, o
zaman bu gerçek gündem-

leri gündeme getirmeye var m›s›n›z?..
Sigortas›z çal›ﬂt›rma, aynen kad›nlar›m›z› feodal geleneklerle eve
hapsetmekte oldu¤u gibi düzenin
bir politikas›d›r. Nas›l ki emekçiler
iﬂ güvencesi olmayan bu tür iﬂyerlerinde üstelik sefalet ücretine çal›ﬂmak zorunda b›rak›l›yorlarsa, kad›nlar›m›z da feodal geleneklerin
esiri olmaya mahkum edilmiﬂlerdir.
Ne türban yasaklanarak, ne de türban›n serbest b›rak›lmas›yla bu sorun çözülmez. Çözülür diyen, yalan
söylüyor, halk› aldat›yor. Baﬂta
AKP olmak üzere düzen partileri
iﬂte bu aldatmacan›n politikas›n›
yap›yorlar.

tutars›zl›k olmaktad›r.
ABD’nin BOP projesinin öncelikli hedefinin Ortado¤u’da egemenlik kurmak oldu¤unu bilmeyen
yoktur. Ve bu noktada hedef ald›¤› kesimler de, öncelikle Amerika’n›n iﬂgallerine karﬂ›
ç›kan islami devletler, islamc› örgütler ve müslüman halkt›r. Ve yine
herkes bilmektedir ki, AKP ve ABD
aras›ndaki iliﬂkinin belirleyici yanlar›ndan birisi, AKP iktidar›n›n
BOP’ta taﬂeronluk rolü üstlenmiﬂ
olmas›d›r. Proje, AKP’nin Türkiye’deki iktidar›n› güçlendirmesi,
toplumsal yap›da ve devlet yap›s›nda “Il›ml› ‹slam” anlay›ﬂ›n› yerleﬂtirmesi, kendisini bu çerçevede Ortado¤u’da kabul ettirmesi çerçevesinde ﬂekillendirilmiﬂtir. Durum buyken, ne türban›n üniversitelerde
serbest b›rak›lmas›, ne de islamc›
kesimlere seslenen di¤er politikalar›
ABD’den ve BOP’tan kopart›larak
de¤erlendirilemez.
Bu gerçekleri sözkonusu islamc›
kesimlerin de göremeyecekleri düﬂünülemez. Fakat, bu gerçeklere
ra¤men AKP iktidar›na verilen deste¤in bir nedeni olmal›d›r. Bu neden, islamc› kesimlerin anlay›ﬂlar›ndad›r. Pragmatizm, ilkesizlik bu sonucu yaratmaktad›r.
Bu kesimin dünyas›, kendi talepleri üzerinde dönmektedir. Baﬂörtüsünün önündeki yasaklar›n kald›r›l-

mas› bu kesimlere yetmektedir.
AKP’nin iﬂbirlikçilik politikalar›na
sessizdirler. Bu anlay›ﬂ›n islam› savunma noktas›nda da tavr› tutars›zl›k içindedir.
Çünkü, AKP’nin BOP projesinde üstlendi¤i rol, ayn› zamanda islam›n ABD’nin kullanabilece¤i zemine çekilmesini de içermektedir. Bu
islama da sald›r›d›r. Ki, “›l›ml› islam›n” anlam› da budur.
Peki, bu nas›l bir islam anlay›ﬂ›d›r ki, kendi dindaﬂlar›na yönelen,
inand›¤› dine yönelik sald›r›lar›,
“ﬂeytan” diye tan›mlad›¤› ABD’nin
Ortado¤u’daki egemenlik politikalar›n›, hepsini, sadece baﬂ örtüsünün
serbest b›rak›lmas› karﬂ›l›¤›nda görmezden gelebiliyor?
‹slamc›lar›n, kendileri d›ﬂ›ndaki
kesimlerin hak ve özgürlüklerine
karﬂ› duyars›zl›klar› daha önce de
eleﬂtirilmiﬂtir. Bugün, bu anlay›ﬂ›n
kendi de¤erlerine yönelik sald›r›lar
karﬂ›s›nda bile tutarl› bir tav›r gösteremedi¤ine tan›k oluyoruz. ‹lkesizlik
böyle bir ﬂeydir. Ya savundu¤unuz
de¤erleri, düﬂünceleri tutarl› olarak
savunacaks›n›z ya da tutars›zl›kla
ABD’ye bile yedekleneceksiniz.

‹LKE
AKP’ye destek,
ABD’ye ve BOP’a
destektir
Kimi ‹slamc› kesimler ABD karﬂ›t› görünüp, bu çerçevede kimi tav›rlar almakla birlikte, ayn› zamanda AKP’yi de destekliyorlar.
Kimileri AKP’yi kendi iktidarlar›
gibi görürken, kimisi de AKP’nin
“türban›n üniversitelerde serbest b›rak›lmas›” gibi kendi talepleriyle çak›ﬂan politikalar›na destek veriyor.
Fakat, bu kesimler bu politikalar›yla bilinçli ya da bilinçsiz olarak
ABD’yi ve daha önemlisi ABD’nin
BOP projesini desteklemiﬂ oluyorlar. Çünkü, AKP’nin iktidar›n› sa¤lamlaﬂt›rmas›nda ve islamc›l›¤› yayg›nlaﬂt›rmas›nda ABD’yle uyum
içinde hareket etmektedir. Tüm bu
politikalar AKP’nin oldu¤undan daha fazla ABD’nin politikalar›d›r.
Dolay›s›yla ortaya ç›kan durum,
“ABD’ye karﬂ›y›z, fakat ABD politikalar›n›n AKP iktidar› taraf›ndan
uygulanmas›na karﬂ› de¤iliz” gibi bir
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‹LKE

Sonuç olarak; türban için
AKP’yi desteklemek, türban karﬂ›l›¤›nda ABD ve BOP’a yedeklenmektir... Bunun da “yeﬂil kuﬂak” anlay›ﬂ›ndan fark› yoktur...
ABD’ye, BOP’a karﬂ›ysan›z,
AKP’ye de karﬂ› olmal›s›n›z.

10 ﬁubat 2008

Devletin Dini!
AKPMHP ittifak›n›n
türban›
üniversitelerde
serbest
b›rakmak
için anayasa de¤iﬂikli¤ini gündeme getirmeleriyle pekiﬂen Sünni ‹slam› yayma politikas›, laik kesim taraf›ndan
“devletin dini olmaz” itiraz›yla
eleﬂtirildi.
“Devletin dini olmaz” de¤erlendirmesi do¤rudur, fakat Türkiye’de
devletin dincili¤ini AKP ile s›n›rlamak eksik ve yanl›ﬂt›r. Çünkü, Türkiye’de devletin dini hemen her
dönem olmuﬂtur. AKP iktidar›n›n
yapt›¤› bunu, ABD’nin Ortado¤u’da kendisine biçti¤i taﬂeronluk
rolüne hizmet edecek ve kendi iktidar›n› pekiﬂtirecek ﬂekilde daha fazla öne ç›karmak ve geliﬂtirmektir.
Fakat, bu gerçek, AKP iktidar›ndan
önce devletin, laik bir devlet oldu¤u
anlam›na gelmez.
Türkiye’de devletin her zaman
dini olmuﬂtur. Bu din Sünniliktir.
Devletin dini kullanmas›, salt e¤itimle s›n›rl› kalmam›ﬂt›r. Sünnilik
yaﬂam›n birçok alan›nda devlet taraf›ndan desteklenmiﬂ ve geliﬂmesine yard›m edilmiﬂ ve as›l önemlisi,
toplumsal yaﬂam bu inanca göre ﬂekillendirilmiﬂtir.
Devletin resmi bir dininin olmas›, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂuna kadar dayan›r. Feodal devletin,
burjuva demokratik devrimleriyle
y›karak kendi iktidar›n› kuran Avrupa kapitalist ülkelerinde, burjuvazi
ayn› zamanda dinin devletin üzerindeki egemenli¤ine de son verdi. Feodalizmde sistemin en etkili kurumu olan kiliselerin, kapitalizmle
birlikte etkileri s›n›rland›, egemenliklerini burjuvaziye kapt›rd›lar.
Fakat, Türkiye’de bu süreç burSay›: 138

juva demokratik devrimlerini yapan
ülkelerden farkl› yaﬂanm›ﬂt›r.
Bu çat›ﬂma hiç kuﬂkusuz ülkemizde de Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n› izleyen
y›llarda küçük-burjuva diktatörlü¤üyle feodal kesimler aras›nda da
yaﬂanm›ﬂt›r. Kemalist devrimler
“ y u k a r › d a n a ﬂ a ¤ › y a ” geliﬂtirilen
devrimlerdir. Bu noktada da Kemalist iktidar, bir yandan dincilikle,
dincili¤in kurumlar›yla çat›ﬂm›ﬂ
ama bir yandan da onlar› kullanmak
istemiﬂttir. Bu paradoks, neredeyse
cumhuriyet tarihi boyunca süren bir
paradoks olmaya devam etmiﬂtir.
‹ktidarlar da, tabandaki dinci gericilik de dini kullanm›ﬂ, çat›ﬂma çeﬂitli
dönemlerde öne ç›km›ﬂ ve bugüne
kadar da süregelmiﬂtir. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda, “tekke ve zaviyelerin kapat›lmas›”, “ezan›n Türkçe
okunmas›” gibi, dinin etkisini s›n›rlayan kimi ad›mlar at›lsa da, sonuca
ulaﬂt›r›lamad›¤› için, bunlar cumhuriyetin laik bir sistem olarak ﬂekillenmesini sa¤lamaya yetmemiﬂtir.
Sonraki dönemde de, yeni-sömürgecilik iliﬂkileri ile geliﬂtirilen
çarp›k kapitalist yap› içinde, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi, iktidar›n› feodalizmle paylaﬂmak zorunda kalm›ﬂ, oligarﬂik yap› içinde, feodal
u n s u r l a r d a iktidar gücü olarak yer
alm›ﬂt›r. Feodalizmin tasfiye edilememesi, dinin de tasfiye edilememesi anlam›na gelmektedir.
Anlatt›¤›m›z bu süreç, ülkemizde devletin dininin olmas›n›n nedenlerinden birisidir.
Di¤er bir neden, oligarﬂinin Sünnili¤i, kendi iktidar›n› pekiﬂtirmek
için kullanmas›d›r. Oligarﬂi, Sünnili¤i kullanarak di¤er muhalif kesimleri bask› alt›nda tutmuﬂtur. Oligarﬂi
Sünni tabandan iktidar›na kitle deste¤i oluﬂturma politikas› izlemiﬂtir.
Türkiye’de s›n›flar mücadelesinin
geliﬂmesi ile birlikte de, milliyetçili¤in, ﬂovenizmin yan›nda Sünni
dincili¤i de özel olarak geliﬂtirmiﬂ,

desteklemiﬂ, s›n›flar mücadelesinin
karﬂ›s›na ç›karm›ﬂt›r.
Bu gerçekler ›ﬂ›¤›nda düﬂünüldü¤ünde, dincili¤in Türkiye’de salt
AKP gibi dinci iktidarlar taraf›ndan
geliﬂtirilmedi¤i, bunun bir devlet
politikas› olarak süreklilik gösterdi¤i görülecektir. Zaten aç›kça görülece¤i gibi, din, devlet yap›s› içinde
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ﬂeklinde
kurumlaﬂm›ﬂt›r. Diyanet ‹ﬂleri,
“devletle din iﬂlerinin ayr›lmas›”n›
de¤il, tam aksine iç içe geçmesini
ifade eden bir kurumdur.
Bu yan›yla de¤erlendirildi¤inde,
laikçilerin “AKP politikalar›n›n laik devletin yap›s›n› bozdu¤u” ﬂeklinde de¤erlendirmeleri gerçe¤i ifade etmemektedir. Böyle yans›tmak
isteyenlerin bir k›sm› devleti çözümleyemeyenler, bir k›sm› da devletin mevcut yap›s›ndan rahats›zl›k
duymay›p,
sadece
dincili¤in
AKP’nin iktidar›n› güçlendirecek
ﬂekilde kullan›lmas›na itiraz edenlerdir. Dinin baﬂka türlü kullan›lmas›na itirazlar› yoktur.
Laik devletlerin yap›s› böyle
olamaz. Elbette, laik devlet demek,
kiﬂilerin inanç özgürlü¤ünün yasaklanmas› demek de¤ildir. Fakat laik
devlet, farkl› dini inançlar aras›nda
ayr›m yapan, birini benimseyip di¤erlerini d›ﬂlayan, birini destekleyip di¤erlerini bask› alt›na alan bir
devlet de olamaz. Böyle yapan devletin dini var demektir.
Yine laik devlet, toplumun dinin
etkisi alt›nda, geri b›rakt›r›lmas›na
karﬂ› programl› bir ﬂekilde mücadele eder. Toplumsal yap›y› dinin etkisi alt›ndan kurtar›p, en genel anlamda da olsa bilime yönlendirir. Tekrar
belirtirsek, bu süreci bask› ile de¤il,
uzun vadeli bir e¤itim ve toplumsal
yap›da yarataca¤› dönüﬂümle sonuca ulaﬂt›r›r.
Fakat aç›kt›r ki, Türkiye’de AKP
iktidar›ndan önce de böyle bir politika olmam›ﬂt›r. AKP iktidar›n›n bu
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noktada yapt›¤› dincili¤i daha fazla
geliﬂtirmek, devlet kurumlar›nda ve
toplumda daha fazla egemen hale
getirmektir.

Bu Düzeni Laik Olarak
Ta n › m l a y a n l a r, Gerçekte
Laikli¤i Savunamazlar
“Devletin dini var m›d›r, yok
mudur, Türkiye Cumhuriyeti laik
midir de¤il midir?” tart›ﬂmas›n›,
anayasa üzerinden, milletvekillerinin mecliste ettikleri “Laik cumhuriyete ba¤l› kalaca¤›m” yeminleri
üzerinden de¤erlendirmeye çal›ﬂanlar da, soruna biçimsel yaklaﬂmaktad›rlar.
Evet, anayasalar bir devletin yap›s›n› ifade eden yaz›l› belgelerdir.
Fakat, bu demek de¤ildir ki, anayasalarda ne yaz›yorsa devletin yap›s›
da bire bir odur. Örne¤in, anayasada
“yönetim biçimi demokrasidir” diye yazabilir, fakat devletin niteli¤i
faﬂist olabilir. Bunun gibi anayasada laik diye yazar, fakat devletin niteli¤inde dincilik olabilir.
Laik düﬂünceyi savunan veya savundu¤unu söyleyen kimi kesimlerin, AKP’nin dincili¤i geliﬂtirmeye
yönelik politikalar›na karﬂ› gösterdikleri tepki, bu yan›yla da etkisiz
kalmaktad›r.
Çünkü, devletin dincili¤ini AKP
ile baﬂlat›p, mevcut devletin yap›s›n› laik diye tan›mlamak, bu kesimleri, devletin dini kullanmas›n›n
tüm biçimlerine ve kurumlar›na
karﬂ› mücadele etmekten de al›koymaktad›r. Örne¤in, bu kesimler, bugün MHP’nin türbana destek vermesi, ordunun etkili bir tepki göstermemesi örneklerinde oldu¤u gibi, laikli¤i savunmas›n› bekledikleri
çeﬂitli kesimlerin tavr›na ﬂaﬂ›rmaktad›rlar.
Bunun nedenlerinden biri de,
devlet-din iliﬂkisinde yapt›klar› s›¤
de¤erlendirmelerdir. Sistemin yap›s›n› do¤ru tahlil etmiﬂ olsalard›,
geçmiﬂten günümüze Sünnili¤in
devlet dini olarak nas›l sahiplenildi¤ini, dinin düzen taraf›ndan nas›l
kullan›ld›¤›n›, toplumsal yap›da na-
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s›l örgütlendi¤ini, “yeﬂil kuﬂak”
projelerinden günümüze kadar dinin emperyalizm taraf›ndan nas›l
kullan›ld›¤›n› tahlil etmiﬂ olsalard›,
ortaya ç›kan tav›rlara ﬂaﬂ›rmayacaklard›. Durum böyle oldu¤unda, bu
kesimler laik bir sistemin savunucusu da olamamaktad›rlar. Çünkü laiklik diye tan›mlad›klar› sistem, dini Sünnilik olan bir sistem olmaktan
öteye gidememektedir.

Ç ö z ü m , 1 2 Y ›ll ›k
Zorunlu E¤itim Mi?
Mevcut sistemin d›ﬂ›nda düﬂünemeyen, dolay›s›yla AKP’nin türban
üzerinden geliﬂtirdi¤i politikaya
karﬂ› politika üretemeyen anlay›ﬂ›n
bir biçimi de, reformist sol cephede
görülmektedir.
Bu kesimlerin temsilcilerinden
ÖDP anlay›ﬂ›, “ 12 y›ll›k temel bi limsel e¤itim zorunlu k›l›nmal› ”
düﬂüncesiyle AKP’nin e¤itimde
dincili¤i geliﬂtirme anlay›ﬂ›n›n karﬂ›s›na alternatif üretti¤ini iddia etmektedir.
Hat›rlanacakt›r, laikçi kesim
geçmiﬂte 8 y›ll›k e¤itime de çok büyük misyon yüklemiﬂti. ﬁubat 1997
MGK toplant›s›nda “8 y›ll›k kesin tisiz zorunlu e¤itim” karar› al›nm›ﬂ
ve Anasol-D hükümeti o zaman bunu “ c u m h u r i y e t t a r i h i n i n e n b ü y ü k d e v r i m l e r i n d e n b i ri s i ” olarak
de¤erlendirmiﬂti. Fakat, görüldü ki,
kendi baﬂ›na 8 y›ll›k e¤itim, ne dincili¤in geliﬂmesine engel oldu, ne
de toplumda bilinç seviyesini yükseltti. Farkl› olmas› da düﬂünülemez. E¤itimin muhtevas›ndan ba¤›ms›z olarak, 8 y›ll›k e¤itim ya da
12 y›ll›k e¤itim, dinci e¤itimin alternatifi de¤ildir. Ancak e¤itimin
muhtevas›n›n de¤iﬂmesi ile birlikte,
zorunlu e¤itimin süresi de, bir anlam ifade edecektir. E¤itimin muhtevas› ise, sistemin yap›s›ndan ba¤›ms›z olarak düﬂünülemez.
Dolay›s›yla, 12 y›ll›k e¤itim
önerisinin de ÖDP anlay›ﬂ›n›n iddia
etti¤i gibi bir alternatif üretme yan›
yoktur. Yine mevcut türban çat›ﬂmas› tarif edilerek, deniyor ki, “ Ö z -

g ü r l ü k ç ü so l b u k a m p l a ﬂ m a n › n
karﬂ›s›na üçüncü yolu ç›kar›yor:
Ö z g ü r l ü k ç ü l a i k l i k .” Ek olarak,
devletin bütün dinlere eﬂit mesafede
olmas›, Sünnili¤i desteklememesi
de alternatif diye öneriliyor.
Bunlar›n bir k›sm›, örne¤in toplumun belli kesimlerinin, demokratik talepler olarak gündeme getirebilece¤i talepler olabilir. Fakat, bu
taleplerin mevcut kesimlerin çat›ﬂmas›n›n karﬂ›s›nda bir üçüncü yol,
bir alternatif olma özelli¤i zerre kadar yoktur.
Tersine, bu önerileri bir alternatif gibi sunmak mevcut çat›ﬂman›n
niteli¤ini de anlamam›ﬂ olmay› gerektirir. Örne¤in 12 y›ll›k e¤itimi,
ayn› ﬂekilde AKP’de uygulayabilir,
CHP’de uygulayabilir. Bunun ismini onlar da “temel bilimsel e¤itim”
koyabilir. Ve örne¤in AKP’nin elinde 12 y›ll›k zorunlu e¤itim, tam da
dinci kadrolaﬂmaya hizmet edecek
ﬂekilde bir araç olabilir. Dolay›s›yla
bu önerileri alternatif olarak getirmek, bir alternatif önermemektir.
Düzeniçi düﬂünen anlay›ﬂ asl›nda
bir alternatif önermemenin politikas›n› yapmaktad›r.
Sorunu sistemden ba¤›ms›z de¤erlendiren bak›ﬂ aç›s›, laiklik de¤erlendirmesinde de kendini gösteriyor. Sanki, mevcut sistemdeki
bask› “laiklik” kavram›ndan kaynaklan›yormuﬂ gibi, alternatif olarak “ özg ürl ükçü l ai kli k” öneriyor.
Bugün ülkede laiklik ad›na bask›
uygulan›yorsa, bu laiklik bask›c› oldu¤u için de¤il sistemin niteli¤iyle
ilgilidir. Ya da bu sistem içinde “özgürlükçü laiklik” denildi diye otomatikman, özgürlükçülük gelmez.
Fakat, ÖDP anlay›ﬂ› geçmiﬂte
“özgürlükçü sosyalizm” tan›m› yaparak, sosyalizmin bask›c› bir sistem oldu¤u propagandalar›na hizmet etti¤i gibi ﬂimdi de, dincili¤in
“laiklik bask›c›l›kt›r” çerçevesinde
yapt›¤› propagandaya destek vermiﬂ, dahas› kendisi bir alternatif görüﬂ ortaya koyamam›ﬂ olmaktad›r.
E¤er AKP politikalar›na bir alternatif üretilecekse, bu mevcut sistemin d›ﬂ›nda bir alternatif olacakt›r.
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“AMER‹KA’NIN OLDU⁄U YERDE
KAN, AÇLIK, SEFALET VAR”
1950’lerden bu yana ülkemiz iﬂgal alt›nda... 1950’
lerden bu yana her gün biraz daha artt› açl›¤›m›z,
yoksullu¤umuz... Zulümler, ölümler artt›.... Her
gün biraz daha köleleﬂtirildi Türkiye halklar›... ‹ﬂbirlikçi iktidarlar sayesinde
Amerika’ya ba¤›ml›l›¤›m›z artt›. Bugün yaﬂad›¤›m›z tüm sorunlar›n baﬂ sorumlusu Amerikan emperyalizmidir. Türkiye’den Filistin’e, Afganistan’dan
Irak’a tüm dünya halklar›n›n yaﬂad›¤› ac›lar›n en büyük sorumlusudur ayn› zamanda. Halklar›n katledildi¤i her yerde Amerika’n›n
pay› vard›r. Akan her damla gözyaﬂ›nda parma¤› vard›r. ‹ﬂte bundard›r ki halklar›n ortak düﬂman›d›r.
Halklar›n birleﬂip karﬂ›
koymak zorunda olduklar›
zorba bir güçtür Amerika.
Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin baﬂlatm›ﬂ oldu¤u kampanya ile Amerika’n›n
gerçek yüzü teﬂhir edilirken di¤er
yandan da iﬂbirlikçi iktidarlarla kardeﬂ halklar›n katledilmesinde Türkiye’deki iﬂbirlikçi iktidar›n da pay›
oldu¤u anlat›ld›. Kampanya ayn›
zamanda ülkemizi iﬂbirlikçili¤in
onursuzlu¤undan kurtarmaya ça¤r›d›r.

‹STANBUL: Halklar›
Birbirine K›rd›ran
Amerika’d›r
HÖC’lüler gerek konsolosluk
önünde yapt›klar› eylemle, gerekse
emekçi mahallelerde yapt›klar› bildiri da¤›t›mlar›yla kampanyan›n
amac›n› anlat›yor, emperyalizme
Say›: 138

larda halka “halklar› birbirine k›rd›ran onlard›r.
Gelin birleﬂelim” ça¤r›s›nda bulundular. 28
HÖC’lünün kat›ld›¤› bildiri da¤›t›m›nda halktan
insanlar da bildirilerden
alarak da¤›t›ma yard›m etti. 1 saat süren da¤›t›mda
3 bin bildiri halka ulaﬂt›r›l›rken halktan “hakl›s›n›z,
Amerika halklar›n düﬂman›d›r” diyerek destek verenler de oldu. Megafondan yay›lan anti emperyalist sesten rahats›z olan
polisin HÖC’lüleri tehdit
ederek engellemeye çal›ﬂmas› boﬂa ç›kar›larak da¤›t›ma devam edildi.

ANKARA:
Kampanya
Çal›ﬂmalar›
Sürüyor

karﬂ› mücadele etmenin gereklili¤ini gözler önüne seriyor.
Kampanyan›n sesi 29 Ocak’ta
sabah saat 07:30’da Yenibosna’da
Merkez Mahallesi, Dereyolu Cad,
Zafer Mahallesi’nde “Ortak Düﬂman Amerikad›r-HÖC” imzal› 3
pankart›n as›lmas›yla halka ulaﬂt›r›ld›.
Gülsuyu’nda 6 ﬁubat günü yap›lan bildiri da¤›t›m›nda 500 bildirinin da¤›t›m›n› gerçekleﬂtiren HÖC
üyeleri, Çarﬂamba Pazar›’nda halka
AKP’nin türban aldatmacas›yla iktidar›n› pekiﬂtirdi¤ini anlatt›lar.
8 ﬁubat günü ﬁirinevler Metrosu’nda biraraya gelen HÖC üyeleri
megafonlarla yapt›klar› konuﬂma-

Ankara’n›n gecekondu
mahallelerinde “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r”
kampanyas› kap› kap› dolaﬂ›larak
anlat›l›yor. Daha önce Ankara’da
haklar›m›z için, onurumuz ve ba¤›ms›zl›¤›m›z için birleﬂelim diyen
HÖC’lülere sald›r›lar olmuﬂtu. Ama
her yerde oldu¤u gibi sald›r›lar
amac›na ulaﬂmad›, kampanya çal›ﬂmalar› sürdü.
Mamak’a ba¤l› Hüseyingazi
Mahallesi’nde 1 ﬁubat’ta “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r” önlükleri giyen HÖC’lüler 500 bildiri da¤›tt›lar.
Ayr›ca 6 ﬁubat’ta Dikmen Sokullu’da, 7 ﬁubat günü ise Sinan
Caddesi, Sokullu, ‹lker, ﬁirintepe,
Ege Mahallesi, Cengizhan, Çöplük,
General Zekido¤an mahallelerinde
bildiri da¤›t›mlar›na devam edildi.
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Emperyalist Kurumlar›n Önünde Ayn› Ses Hayk›r›ld›...

“KAHROLSUN AMER‹KA
TAM BA⁄IMSIZ TÜRK‹YE”

“Ortak Düﬂman Amerika’d›r”
kampanyas› çerçevesinde çal›ﬂmalar›n› sürdüren HÖC’lüler bu hafta
Amerikan emperyalizminin ve
Türkiye ‹ﬂbirlikçilerinin ortakl›¤›n›n ifadesi olan ABD Baﬂkonsoloslu¤u ve Türk Amerika Derne¤i
önündeydiler.
HÖC’lüler 2 ﬁubat’ta ‹stanbul’da ‹stinye’deki Amerikan emperyalizmini temsil eden ABD
Baﬂkonsoloslu¤u önünde hayk›rd›lar “Kahrolsun Amerika Tam Ba¤›ms›z Türkiye” ﬂiar›n›. Bu ﬂiarda
halklar›n düﬂman› Amerika’y› teﬂhir etmenin yan›nda ba¤›ms›z Türkiye özlemi dile getirildi.
Amerika’n›n Vietnam, Irak gibi
ülkelerde yapt›¤› katliam görüntülerinin dövizlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi, Kahrolsun Amerika
Tam Ba¤›ms›z Türkiye” sloganlar›
at›ld›. Devrim Turan taraf›ndan yap›lan aç›klamada ülkemizde ikti-

‹ZM‹R: “Amerika’n›n Suç
Orta¤› Yap›l›yoruz”
HÖC üyeleri ‹zmir’de de bildiri
da¤›t›m› gerçekleﬂtirerek çal›ﬂmalar›na devam ettiler. 2 Ocak günü saat
13.00’da Buca Forbes’te 450 adet
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r” bildirisini da¤›tan HÖC’lüler Ameri-

darlar›n 60 y›ld›r ülkemizi Amerika’ya satt›klar›na de¤inilerek “Köle gibi yaﬂamaya, ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› bir ülkede yaﬂamaya, hakk›n hukukun, adaletin halktan yana
olmay›ﬂ›na isyan ediyoruz”denildi.
100 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klamada
HÖC’lüler “Ba¤›ms›z Türkiye”
slogan›n› hayk›r›rken polislerin
Amerika Konsoloslu¤u önünde eylem boyunca barikat kurarak konsoloslu¤u korumaya almalar› iﬂbirlikçiliklerinin bir göstergesi oldu.
NNN

‹zmir HÖC Temsilcili¤i TürkAmerikan Derne¤i’nin önünde
yapt›¤› eylemle de Amerika’y› teﬂhir etti.. 3 ﬁubat günü yap›lan eylemde Türk-Amerika Derne¤i’ni
korumaya alan polis, derne¤in
önünde bas›n aç›klamas›n›n yap›lmas›n› engellemeye çal›ﬂt›. Yaﬂanan tart›ﬂmadan sonra HÖC’lüler
dernek önünde “Ortak Düﬂman
ka’n›n dünya halklar›n› katletmesinde suç orta¤› yap›ld›¤›m›z dile
getirilirken halktan insanlar ise “o
dünyan›n düﬂman›, Allah onun belas›n› versin” diyerek Amerika’ya
olan tepkilerini gösterdiler. Bildiriyi alan bir amcan›n ise “Ben sizin
bildirinizi ald›m okudum çok be¤endim. Birkaç yere b›rakt›m izin almad›m ama fotokopiyle ço¤alt›p gitti¤im yerlere b›rak›yorum bildirileri.
Sizin için bir sak›ncas› olmaz de¤il
mi?” sözleri halk›n kampanyaya deste¤inin küçük bir ifadesiydi.

ANTALYA: Her Yerde
Ayn› Vurgu: Ortak
Düﬂman Amerikad›r
“Ortak Düﬂman Amerikad›r”
slogan›n› halk›n her kesimine duyurmak için afiﬂ asarken bir üyeleri
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Amerika’d›r”
pankart›
açarak
aç›klamalar›n›
yapt›lar.
HÖC
üyesi
Ça¤r›
Çevik’in
yapt›¤›
aç›klamada “Direnen halklar›n üzerine at›lan her bomba, her kurﬂunla
yaln›z kendi ülkemizin iﬂgaline göz
yummuyor, direnen halklar›n katledilmesine de katil Amerika’n›n suç
orta¤› yap›l›yoruz” denildi. “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi,
Katil Amerika Ülkemizden Defol”
sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamada
Yurdagül Gümüﬂ, Hasan Hüseyin
Korkmazgil’in “Birgün ç›k›p geldiler” ﬂiirini okudu.
tutuklanan Antalya HÖC’lüler üç
haftad›r K›ﬂlahan Meydan›’nda
yapt›klar› eylemlerine devam ettiler.
2 ﬁubat günü saat 14.30’da Mehmet
Çizmeci taraf›ndan yap›lan aç›klamada “Amerika’ya ve onursuz
uﬂaklar›na dur demezsek bizim için
ac›, gözyaﬂ›, yoksulluk hep baki kalacak. Belki bir gün, bir sinek gelip
Afrika’da ki açl›ktan karn›nda ödem
oluﬂmuﬂ, gözleri sararm›ﬂ 3 yaﬂ›ndaki çocu¤un üstüne de¤il de, sizin
3 yaﬂ›ndaki can›n›zdan bir parça
olan Ahmet’inize, Ayﬂe’nize, Hüseyin’inize yap›ﬂacak. Çocuklar›m›z,
bizler, halk›m›z o sineklerin pisli¤ini hissetmeden, Amerika’n›n, emperyalizmin, iﬂbirlikçilerinin pisliklerini, onursuzluklar›n›, ahlaks›zl›klar›n› ortadan kald›ral›m” denilerek
hukuksuz ve adaletsiz bir ﬂekilde tutuklanan Emrah Erdo¤an’›n serbest
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b›rak›lmas› gerekti¤i
dile getirildi.
Aç›klaman›n ard›ndan “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” yaz›l›
önlüklerle ﬂehrin merkezi yerleri olan Ayd›n
Kanza Park› ve Güllük
Caddesi'nde 250 bildiri da¤›t›ld›.
Antalya’da
HÖC’ün kampanya
çal›ﬂmalar› pankart asma eylemleriyle de sürüyor. 2 ﬁubat günü
sabah saatlerinde üniversite gençli¤inin yo¤un olarak bulundu¤u
Meltem
Mahallesi’nde, Antalya’n›n
merkez caddeleri olan
100. Y›l Bulvar›,
Dumlup›nar Bulvar› ve Burhanettin
Onat Caddesi’nde, Güllük Kavﬂa¤›’nda, Alevi ve emekçi halk›n ço¤unlukta bulundu¤u K›z›lar›k Mahallesi’nde pankart asma eylemi
gerçekleﬂtirildi. As›lan pankartlarda
hep ayn› vurgu vard›: ‘Ortak Düﬂman Amerikad›r.’

BURSA: Konser
Afiﬂlerine Ceza
‹dil Kültür Merkezi taraf›ndan
pekçok ilde düzenlenen ve düzenlenmeye devam edilen "Ortak Düﬂman Amerika" gecesi de¤iﬂik ﬂekillerde engellenmeye çal›ﬂ›l›yor. Bu
keyfi engelleme giriﬂimlerinden biri
de 5 ﬁubat günü Bursa'da yaﬂand›.
Bursa Santral Garaj bölgesinde, 17
ﬁubat günü Bursa'da yap›lacak olan
konser afiﬂlerini asmak isteyen 3
HÖC'lü saat 16:00'da baﬂlad›klar›
afiﬂlemede, polisler taraf›ndan keyfi bir ﬂekilde durdurularak engellenmek istendiler. Durdurulma gerekçesi olarak afiﬂlerin izinsiz olmas› gösterilirken HÖC’lüler çevredeki halka afiﬂlerin izinli oldu¤unu ve afiﬂlerde ortak düﬂman›n
Amerika oldu¤unun yaz›ld›¤›n› polisin de bundan rahats›z oldu¤unu
anlatt›lar. 40 dakika al›konulan
HÖC'lülere 150'ﬂer YTL para ceza-

Say›: 138

s› kesildi. HÖC'lüler çal›ﬂmalar›na,
tüm engellemelere ra¤men devam
edeceklerini, ortak düﬂman› her yerde, her ﬂekilde halka anlatacaklar›n›
söylediler.

ELAZI⁄: Amerika’n›n
Karﬂ›s›nda Biz Var›z...
Elaz›¤ bildiri da¤›t›mlar›yla
kampanya çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.
1 ﬁubat tarihinde kafelerde ve çarﬂ›
merkezinde bulunan kahvehanelerde yap›lan konuﬂmalarla Amerika’n›n ve iﬂbirlikçi AKP iktidar›n›n
politikalar› ve katliamlar› halka teﬂhir edildi.
2 ﬁubat tarihinde 20 kiﬂinin kat›l›m›yla “böyle bir zamanda neden
Ortak Düﬂman Amerika” konulu bir
sohbet düzenlenerek kampanyan›n
amac› ve önemi anlat›ld›.
3 ﬁubat günü de Hozat Garaj›’nda bir bas›n aç›klamas› yap›ld›.
Aç›klamaya
‹HD
gözlemci,
EMEP’te temsili olarak kat›ld›.
HÖC’lüler alk›ﬂ, z›lg›t ve “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r” slogan›yla
alana do¤ru yürürken çevrede bulunan insanlar da alk›ﬂlar›yla destek
verdiler. Aç›klaman›n yap›ld›¤› alana girildi¤inde sivil polisler her yerde yapt›klar› gibi aç›klamay› insanlar›n izlememesi için taciz ederek

gerginlik yaratmaya çal›ﬂt›.
Hüseyin Çelik burada yapt›¤›
aç›klamada Amerika’ya karﬂ› mücadelenin yükseltilmesi gerekti¤ini
vurgulad›. Aç›klaman›n sonunda da
Amerika’n›n; Somali, Vietnam ve
Filistin’de ‘Özgürlük, Demokrasi’
ad›na yapm›ﬂ oldu¤u katliamlar›
HÖC’lüler k›sa bir skeçle çevredeki
halka sergilediler.
Amerikan bayra¤›n›n sar›l› oldu¤u ﬂapkan›n tekmelendi¤i aç›klama
“Biz Var›z ve Gün Do¤du” marﬂlar›n›n söylenmesiyle son buldu.
Ayr›ca Y›ld›zba¤lar› Mahallesi’nde bulunan “Eski Araﬂt›rma
Hastanesi” arkas›na “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r HÖC” imzal› pankart
as›ld›. Pankart 13 saat boyunca as›l› kald›.
Kampanyaya tahammül edemeyen Elaz›¤ polisi mahalleyi abluka
alt›na al›p, mahalle halk›n› tedirgin
etmeye çal›ﬂ›rken ayn› gün ﬂehir
merkezine kampanya afiﬂleri as›larak kampanya çal›ﬂmalar› tüm h›z›yla sürdürüldü.

DERS‹M: Ülkemiz ABD’ye
Peﬂkeﬂ Çekiliyor
HÖC’ ün baﬂlatm›ﬂ oldu¤u “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” kampanyas› Dersim’de de bir bas›n aç›kla-
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Antalya

Elaz›¤

mas›yla halka duyuruldu. “Ortak
Düﬂman Amerikad›r” HÖC imzal›
pankart›n taﬂ›nd›¤› aç›klama 6 ﬁubat’ta Sanat Soka¤›’nda yap›ld›.
Seval Yavuz’un okudu¤u aç›klamada “Bugün açl›¤›m›z›n, yoksullu¤umuzun, iﬂsizli¤imizin sorumlusu
ABD ve onun iﬂbirlikçili¤ini yapan
AKP’dir. Ülkeleri ya¤malayan, iﬂgal
eden, halklar› katleden ABD’dir. Bu
yüzden diyoruz ki Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” sözlerine yer verildi.
S›k s›k “Ortak Düﬂman Amerika’d›r, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP,
Emperyalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak” sloganlar› at›l-

d›. Gençlik Marﬂ›’n›n okundu¤u ve
sembolik ABD bayra¤›n›n yak›ld›¤›
aç›klamaya ESP ve DHP destek
verdi. Aç›klama kampanyan›n bildirilerinin da¤›t›lmas›yla sona erdi.

diri da¤›t›m›nda 1000 bildiri halka
ulaﬂt›r›ld›.

MALATYA: Kampanya
Halka Ulaﬂ›yor

Kahvehanelere de girip bildiri
da¤›tarak, “Ortak Düﬂman”› teﬂhir
eden HÖC’lüleri polis durdurarak
kimliklerini ve izin belgelerini istedi. ‹zin belgelerini gösteren HÖC’
lüler bildiri da¤›t›mlar›na devam ettiler. Çevrede bulunan insanlarda,
bildiri da¤›t›m› s›ras›nda, polisler
taraf›ndan durdurularak kimlik kontrolüne tabi tutuldular.

Malatya HÖC üyeleri de 6 ﬁubat’ta Merkez Turan Emeksiz ve
Yeﬂilyurt caddelerinde yap›lan bildiri da¤›t›mlar›yla ulaﬂ›lan her insana emperyalizmin katliamc› yüzü
teﬂhir edildi. Amerika’y› biliyoruz
ne yapabiliriz diye soran halktan
insanlarla sohbetlerin yap›ld›¤› bil-

İşçiler, Emekçiler
Ortak düﬂman›m›za karﬂ› B‹RLEﬁEL‹M!
“Ortak Düﬂman›m›z AMER‹KA”DIR.
Ülkemiz, Amerikan emperyalizminin iﬂgali ve hal-k›m›z Amerikan tekellerinin sömürüsü alt›ndad›r.
Eme¤imiz, al›nterimiz on y›llard›r Amerikan em-peryalizmi, Amerikan tekelleri taraf›ndan sömürül-mektedir.
Çocuklar›m›z›n gelece¤i Amerikan tekelleri taraf›n-dan çal›nmaktad›r. Her do¤an çocu¤umuz bu sömürü-cü zorbalara borçlu do¤maktad›r.
Bu hak m›d›r, bu adalet midir?
Kimse bunu hak etti¤imizi söyleyemez. Fakat kim-se de bizlere hakk›m›z› durup dururken vermeyecektir.
Hak istiyorsak, adalet istiyorsak, eme¤imizin, al›n-terimizin karﬂ›l›¤›n› almak istiyorsak, bunun için kav--
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Esnaflar, iﬂçiler, emekçiler,
halk›n her kesimine ulaﬂmaya
çal›ﬂan HÖC’lüler her insana kampanyalar›n›n duyurusunu yap›yorlar.

ga etmek zorunday›z.
‹ﬂçiler, Emekçiler
Üreten biziz, var eden biziz... Bizim eme¤imiz ol-madan, hiçbir tekel çal›ﬂamaz, bizim eme¤imiz olma-dan hiçbir fabrikan›n bacas› tütemez...
Üreten biziz, fakat eme¤imiz üzerinde en küçük bir
söz hakk›m›z bile yoktur.
Bu vatan›, vatan yapan bizim eme¤imiz, fakat vata-n›m›z›n kaderi hakk›nda söz sahibi de¤iliz...
Söz sahibi olmak istiyorsak, kavga etmeyi ö¤ren-meliyiz...
‹ﬂçiler, Emekçiler
Bu kavgay› yürütebilecek güçteyiz. Kavgam›z ba-¤›ms›zl›k kavgas›d›r... Çünkü ancak emperyalizmin
egemenli¤inde olmayan, ba¤›ms›z bir ülkede iﬂçilerin,
emekçilerin söz haklar› olabilecektir.
Anadolu’nun dört bir yan›nda “ O r t a k D ü ﬂ m a n
A m e r i k a”d›r diye hayk›ran seslere sesinizi kat›n, b a¤› ms›zl ›¤›n se si sizl er in sesi yle büyüsün...
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SINIR ÖTES‹ OPERASYONLAR
DURDURULSUN!
4 ﬁubat günü s›n›r ötesi operasyonlara karﬂ› DTP’nin baﬂlatt›¤›
ﬁ›rnak yürüyüﬂüne kat›lanlar birçok
ilden ﬁ›rnak’a do¤ru yola ç›kt›lar.
Yürüyüﬂe ‹stanbul Avrupa Yakas›’ndan kat›lanlar saat 12.00’da DTP
‹stanbul ‹l Binas› önünde topland›lar.
“Operasyonlara Karﬂ› Demokratik
Çözüm ‹çin Yürüyoruz” yaz›l› pankartla yürüyüﬂ yapan 300 kiﬂi “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” sloganlar›yla otobüslerin bulundu¤u Bilgi
Üniversitesi önüne geldiler. Burada
yap›lan aç›klamalarda s›n›r ötesi
operasyonlar›n Kürt sorununu çözmedi¤i ve çözemeyece¤i belirtildi.
HÖC, SDP, EHP, ESP, KÖZ, EMEP,
ÖDP, KESK, KALDIRAÇ, Sosyalist Demokrasi Platformu’ndan temsilcilerin de içinde oldu¤u 230 kiﬂi
ﬁ›rnak’a do¤ru yola ç›kt›¤› eylemde
Haklar ve Özgürlükler Cephesi üyeleri de 11 kiﬂi ﬁ›rnak’a giderek eyleme destek verdiler.
‹llerden yola ç›kan arabalar yollarda onlarca kez polis taraf›ndan
durduruldular. Araçlarda canl› bomba olabilece¤i vb.. bahanelerle arabalar› durduran polis, yolda çeﬂitli

bahanelerle eyleme kat›lanlar› gözalt›na ald›.
ﬁ›rnak yürüyüﬂçüleri gittikleri
Mardin, Diyarbak›r gibi illerde eylemlerle, sloganlarla karﬂ›lan›rken
yürüyüﬂe ‹stanbul’dan kat›lanlar
polisin durdurmalar› nedeniyle ﬁ›rnak’a geç ulaﬂt›lar.
5 ﬁubat günü ﬁ›rnak’›n Cizre ilçesinde sloganlarla karﬂ›lanan eylemciler Gabar ve Cudi da¤lar›n›n
eteklerinde bulunan ﬁ›rnak Kasrik
Bo¤az›’nda kurulan yaklaﬂ›k 50 çad›ra ulaﬂt›lar.
Kasrik Bo¤az›’nda toplanan
yaklaﬂ›k 5000 kiﬂi kurulan çad›rlarda sabahlad›lar. 6 ﬁubat sabah› saat
7:00’da konuya iliﬂkin DTP’nin
deklarasyonu aç›kland›. DTP Eﬂbaﬂkan› Emine Ayna taraf›ndan
aç›klanan deklerasyonda; s›n›r ötesi
operasyonlar›n biran önce durdurulmas› gerekti¤i belirtilerek Meclis’in
s›n›r ötesi operasyon tezkeresini geri çekmesi gerekti¤i vurguland›.
“Çözüm, tek millet, tek dil üzerine
kurulu olan Kürtler’i, inkâr ve imha
politikalar›ndan vazgeçmektir” denilen deklerasyonda anadilde e¤iti-

KISA... KISA...
ªAdana’n›n Gülbahçe Mahallesi’nde 3 ﬁubat’ta “Êdî
Bes e” kampanyas› çerçevesinde yap›lan eyleme polis
sald›rd›. Halk ‹nsiyatifi taraf›ndan düzenlendi¤i belirtilen
eylem s›ras›nda kitlenin Da¤l›o¤lu Karakolu’na do¤ru
yürüyüﬂe geçti¤i s›rada polis coplar ve tazyikli su ile sald›rd›.
ªAdana'da TAYD-DER üyeleri, ‹mral› Cezaevi'nin kapat›lmas› ve Öcalan'›n baﬂka bir hapishaneye nakli için
31 Ocak’tan baﬂlayarak üç günlük açl›k grevi yapt›lar.
ª‹zmir’de de ayn› taleple açl›k grevi yapan TAYD-DER
üyesi 8 kiﬂi açl›k grevi yapt›klar› için 3 ﬁubat günü polis
taraf›ndan gözalt›na al›nd›lar. 5 ﬁubat’ta mahkemeye ç›kar›lan TAYD-DER üyelerinden 3’ü tutuklan›rken 5 kiﬂi
serbest b›rak›ld›.
ªBatman'da ise Öcalan'›n sa¤l›k durumuna iliﬂkin
TBMM ve CPT'ye mektup gönderen 6 kiﬂi "yasad›ﬂ› slogan att›klar›" ve "örgüt propagandas› yapt›klar›"gerekçesiyle tutukland›.

Say›: 138

min vazgeçilemez evrensel bir insan hakk› oldu¤u vurguland›.
Dönüﬂte bütün araçlara kimlik
kontrolü yap›l›rken DTP Van ‹l Baﬂkan› gözalt›na al›nd›.
HÖC, SDP, EHP, ESP, KÖZ,
EMEP, ÖDP, KESK, KALDIRAÇ,
Sosyalist Demokrasi Platformu 31
Ocak günü saat 13.00’da DTP ‹stanbul il binas›nda yapt›klar› bas›n toplant›s›yla DTP’nin s›n›r ötesi operasyonlar›n durdurulmas› için ﬁ›rnak’a
düzenledi¤i yürüyüﬂü desteklediklerini ve kat›lacaklar›n› aç›klad›lar.
Eyleme kat›lacak olan DKÖ temsilcilerinin tek tek konuﬂma yapt›¤› bas›n toplant›s›nda HÖC Temsilcisi
Eyüp Baﬂ yapt›¤› konuﬂmada “80
y›ld›r Kürt halk› imha ve asimilasyonla yok edilmeye çal›ﬂ›l›yor. Kürt
halk›n›n yok edilmesine izin vermeyiz. S›n›r ötesi operasyona, gerillaya
ve Kürt halk›na yap›lan sald›r›ya da
izin vermeyece¤iz. Biz de bu yürüyüﬂü destekliyoruz ve 10 kiﬂi ile kat›l›m›m›z› sa¤layaca¤›z” dedi.

8 Asker Serbest B›rak›ld›
Hakkari Da¤l›ca’daki çat›ﬂmada PKK taraf›ndan rehin al›nan; ancak b›rak›ld›ktan sonra tutuklanan 8 askerle ilgili aç›lan davan›n ilk duruﬂmas› yap›ld›.
2 ﬁubat günü Van Jandarma Asayiﬂ Kolordu Komutanl›¤› Askeri Mahkemesi'nde görülen duruﬂmada,
Ramazan Yüce, Fuat Baﬂoda, ‹lhami Demir, Fatih
Atakul, Özhan ﬁabano¤lu, ‹rfan Beyaz, Mehmet ﬁenkul
ile Uzman Çavuﬂ Halis Ça¤an isimli askerlerin ifadeleri al›nd›.
2 gün süren mahkeme 8 askerin tahliyesine karar
verdi. Ramazan Yüce d›ﬂ›ndaki 7 askerin birli¤ine gönderildi¤i duruﬂma sonunda dava avukatlar› mahkeme
ç›k›ﬂ›nda bas›na k›sa bir aç›klama yapt›lar.
Askerler “suç ve suçluyu alenen övmek, devletin
birli¤ini ve bütünlü¤ünü bozmak suçuna yard›m, emre
itaatsizlikte ›srar” gerekçeleriyle yarg›lan›yorlar.

KÜRT SORUNU
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3 ﬁubat’ta Almanya’n›n Ludwigshafen kentinde Türklerin oturdu¤u bir evin yanmas› sonucu 10
gurbetçi hayat›n› kaybetti, 60 kiﬂi
yaraland›.
Yang›n›n neden ç›kt›¤›na iliﬂkin
henüz resmi bir sonuç aç›klanmazken, ilk akla gelen bu yang›n›n ›rkç›lar›n bir sabotaj› olabilece¤iydi.
Çünkü, Almanya baﬂta olmak üzere,
Avrupa’da uzun bir süredir hem ›rkç›lar›n bu tarz yang›nlar ç›kard›klar› biliniyor, hem de ›rkç›l›k, bilinçli

Yak›ld›k Yine!
Yakan Belki Irkç›l›kt› Belki Yoksulluk

bir politika olarak geliﬂtiriliyor.
Ki, bu yang›n›n bir gün sonras›nda bu sefer 3 yerde daha
yang›n ç›kt›, bunlardan Herne’de de yak›lan bina Türklerin
kald›klar› bir bina idi.
Yang›n›n nas›l ç›kt›¤›ndan
ba¤›ms›z olarak, yang›n›n ›rkç›
bir sald›r› olarak tart›ﬂ›l›yor olmas› bile oldukça çarp›c› bir
durumdur. Kad›n, çoluk çocuk bir
çok ailenin yaﬂad›¤› bir bina Almanya’da yak›lmakta ve bu yang›n›n nedeni olarak, ilk akla gelen ihmal de¤il, bir kaza de¤il, ›rkç›l›k olmakta ve “ y e n i b i r Solingen mi”
tart›ﬂmalar› yap›lmaktad›r.
Bu durum Avrupa’n›n ve özelde
de Almanya’n›n mevcut durumunu
ortaya koyuyor.
Yang›ndaki ›rkç› sald›r› ihtimali,
ayn› zamanda Almanya’n›n ›rkç›

yetkililerinin de akl›na gelen ilk ihtimaldir. Bu nedenle, hemen suçluluk psikolojisi içinde, Sosyal Demokrat Parti Genel Baﬂkan› Kurt
Beck, " Ya n g › n › n y a b a n c › d ü ﬂ manl›¤›ndan kaynakland›¤› yön ü n d e b i r ip uc u ol ma d› ¤› n› " belirten bir aç›klama yapt›. Suçluluk
psikolojisi tam da budur. Dengesiz
hareket edilmesine neden olur. Gerçekten olay›n nedenlerini netleﬂtirme niyetindeki bir devlet yetkilisinin ilk yapaca¤› aç›klama elbette
böyle olamaz. Fakat, Alman yetkililer tam bir savunma psikolojisi içinde hareket etmektedirler. Bunun nedeni de, ›rkç› politikalar›n geliﬂtirilmesindeki belirleyicilikleridir.
Katliam Almanya’n›n salt ›rkç›
yüzünü göstermekle kalmad›, ayn›
zamanda, AB’nin “demokratik(!)”
yüzünü de gösterdi. Böyle bir katliam›n arkas›ndan yap›lan tart›ﬂmaKoch’un arkas›nda durmas›
bunun bir devlet politikas› oldu¤unu bizlere gösteriyor.
Solingen’den sonra yine
yüre¤imiz yand›, çünkü bu
kez Ludwigshafen’de 5’i çocuk 9
can›m›z› kaybettik. Tek suçlar› gurbet elde çal›ﬂ›p, para biriktirip bir
gün memleketlerine geri dönmekti.
Ama dönemediler, ancak kül olmuﬂ
cesetleri ﬂimdi memlekete geri dönüyor. Neden bu felaketler h e p
biz emekçilerin kaderi mi? Hep
biz mi ölece¤iz, hep biz mi aﬂa¤› l a n a c a ¤ › z ? Sa¤l›ks›z koﬂullarda
hep biz mi yaﬂayacak, en tehlikeli
iﬂlerde hep biz mi çal›ﬂaca¤›z?
Anadolu Federasyonu olarak
yang›nda hayat›n› kaybedenleri
ac›yla anarken, yak›nlar›na baﬂ sa¤l›¤› diliyoruz. Ayr›ca yetkililerden
yang›n›n sebebinin araﬂt›r›lmas›n›
ve gerçe¤in derhal aç›¤a ç›kmas›n›
istiyoruz.”

Anadolu Federasyonu Soruyor:
‘Ludwigshafen 2. Solingen Mi?’
Almanya’n›n
Ludwigshafen kentinde ç›kan bir yang›nda 9 gurbetçi hayat›n› kaybetti,
60 kiﬂi yaraland›. Anadolu Federasyonu yapt›¤› aç›klama ile yang›n›n
›rkç› politikalar›n ürünü olup olmad›¤›n› sordu: “Yang›n›n çok k›sa
sürede bütün binay› sarmas› ve binada yaﬂayan küçük çocuklar›n
yaﬂl› bir Alman› merdiven kat›nda
görmeleri ›rkç› bir sald›r› ihtimalini
güçlendiriyor.
Ludwigshafen Nazilerin bir kalesi olarak biliniyor. Geçen y›l fa c i a n › n y a ﬂ a n d › ¤ › b i n a b i r mo lo toflama sald›r›s›na maruz kalm›ﬂt›. Daha önceki y›llarda da Naziler bu kentte iltica kamplar›n› ate-
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ﬂe verip, 8 kiﬂiyi yaralam›ﬂlard›. Yine geçen y›l bir caminin duvar›na
gamal› haç resimlerinin çizilmesi
ve evin sadece 30 metre uza¤›na
‘Pis Türklerin kökünü kurutun’ yaz›lamalar› ak›llara ancak 2. Solingen mi, sorusunu getiriyor.
Almanya’da yeni ç›kan göçmen
yasas›yla birlikte biz yabanc›lara bir
linç kampanyas› baﬂlat›lm›ﬂt›. Irkç›
sald›r›lar, Nazilerin ‘Türk Av›’ bu
ülkenin art›k çirkin bir yüzü.
Irkç›l›¤›n ve sald›r›lar›n artmas›
kendili¤inden geliﬂmedi. Aksine
CDU’lu Koch gibi politikac›lar›n
bizleri seçim kampanyalar›nda malzeme olarak kullanmalar› ve hedef
göstermeleri Nazileri harekete geçirdi. ‹ktidarda olan Merkel’in de

10 ﬁubat 2008

lar salt katliam›n nedenlerinin aç›¤a
ç›kar›lmas› üzerinedir. Ki, Bech’in
aç›klamas›nda da görülece¤i gibi,
bu tart›ﬂma da a¤›rl›kl› olarak, yang›n›n faillerini ortaya ç›karma güveni veren bir tart›ﬂma de¤ildir.
Gerçekten demokratik bir ülke,
böyle bir katliam› ortaya ç›karan
nedenleri tart›ﬂ›r, bunun önlemlerini
tart›ﬂ›r. Zira yeni katliamlar›n önünü ancak böyle kesebilecektir. Olay›n üzerine ciddiyetle gitmek, salt
bu yang›nla s›n›rl› bir tav›r göstermek de de¤ildir, daha köklü politikalar gündeme getirmektir. Fakat,
Almanya’n›n böyle bir politikas›
görülmedi¤i gibi, genel olarak Avrupa Birli¤i’nin de bu çerçevede
ciddiye al›nacak bir politikas› ortada yoktur. Yap›lan aç›klamalar genel geçer aç›klamalard›r.
Yang›n olay›n›n, ortaya ç›kard›¤›
Avrupa’n›n di¤er bir yüzünde yoksullar›n dramatik yaﬂamlar› vard›r.
Bir itfaiye eri “ b i n a d a k i t ü m m e rdivenlerin yanmas›ndan dolay›
b i n a y a g i remediklerini,” bu ne-

denle de bunca insan›n yanarak can
verdi¤ini anlat›yor.
Yang›n, Avrupa standartlar› denen ﬂeyin yoksullar için hiç de geçerli olmad›¤›n›, ç›plak bir gerçek
olarak karﬂ›m›za ç›kard›. Binan›n
yang›n merdiveni yoktu, b›rak›n
yang›n merdivenini binan›n kendi
merdivenleri bile ahﬂapt›. Çünkü
onlar, yoksullara reva görülen eski
bak›ms›z evlerde oturmaya mahkum edilmiﬂlerdi. Kimileri, Avrupa
deyince sadece “ V ‹ P c a d d e l e ri” ve
“ re z i d a n s l a r ›” ak›llar›na getiriyor
belki... Fakat Avrupa gerçe¤i bunlardan ibaret de¤ildir. Çünkü oralarda da yoksullar var, oralarda da adaletsizlik var, sömürü var.
Yang›n, yoksul insanlar›m›z›n
Avrupa’n›n göbe¤inde de olsa de¤erlerini yitirmediklerini de gösterdi. Bir Anadolu kad›n›, kendi yaﬂam›n› kurtarabilecekken, önce felçli
eﬂinin yaﬂam›n› kurtard›, sonra
ölüm ateﬂinin içine çocuklar› için
dald› ve yaﬂam›n› yanarak yitirdi.
Bu fedakarl›k yoksul insanlar›n

‹ade Politikas›na Karﬂ› Açl›k Grevi
1 Nisan 2004’ten bu yana ‹talya'da tutuklu bulunan DHKP-C dava tutsa¤› Avni Er, ‹talya’n›n Türkiye faﬂizmine teslim etme politikas›na karﬂ› açl›k grevine baﬂlad›.
Avni Er ve Zeynep K›l›ç; Türkiye, Belçika, Almanya, Hollanda, Almanya ve ‹talya'da, 1 Nisan 2004’te
yasal kurumlara yönelik polis bask›nlar›nda ‹talya'da gözalt›na al›nm›ﬂ ve o günden bu yana tutuklu
olarak yarg›lan›yorlard›. Türkiye’de
ayn› dava kapsam›nda tutuklu yarg›lanan kimse kalmad›¤› halde ‹talyan “demokrasisi” Avni ve Zeynep’i tutuklu yarg›lam›ﬂ ve Avni
Er’e 7 y›l, Zeynep K›l›ç’a ise 5 y›l
hapis cezas› vermiﬂti. Ve ﬂimdi de
Türkiye'ye iade tehditini dayat›yor.
Sardunya Adas›'ndaki Badue
Carros A¤›r Ceza Hapishanesi'nde
tutulan Avni Er hakk›nda, Türkiye'nin “iade iste¤i”, Sassari ‹stinaf
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Mahkemesi'nde 7 ﬁubat Perﬂembe
günü ele al›nacak.
‹talyan mahkemelerinin keyfi
uygulamalar›n› ve iade karar›n› protesto etmek amac›yla 28 Ocak'ta açl›k grevine baﬂlayan Avni Er, yapt›¤› aç›klamada ﬂunlar› söyledi; “De ¤e rl i dos tl a r, ... kesin olarak iﬂ kenceye, insanl›k d›ﬂ›, onur k › r › c ›
m u a m e l e l e re v e k a t › b i r t e c r i t e
maruz kalaca¤›m bu ülkeye iade
edilmeyi kabul etmiyorum...
Ma¤duru oldu¤um adaletsizlik
o r t a d a d › r. Bu nedenle, açl›k grevi n e b a ﬂ l a m a y a k a r a r verdim. Day a n › ﬂ m a n › z i ç i n s i z l e re ﬂ i m d i d e n
t e ﬂ e k k ü r e d i yor um .” dedi.
Di¤er yandan, Avni Er’in açl›k
grevine destek eylemleri baﬂlad›.
Avni Er’le ayn› hapishaneden bir
grup tutuklu Er'in iadesinin engellenmesi amac›yla açl›k grevine baﬂlad›lar. Bu arada Nuoro kentinde de

yaﬂamlar›nda vard›r. Kendi canlar›n› sevdikleri için verme kültürü,
yoksul halk›n kültürüdür. Zenginlerin bencilli¤inde bu kültür bulunamaz. Almanyas›nda da, Türkiyesinde de burjuvazinin kültürü ayn›d›r.
Onlar fedakarl›¤› aptall›k olarak görürler.
Ve Almanya’n›n dünyaya insan
hayatlar›n› parayla ölçen kültürü
vard› yang›nda. Bech, yak›nlar›n›
kaybeden ailelere ilk aﬂamada 5'er
bin Euro yard›m yapt›klar›n› söylemiﬂ. Öyle ya, onlar›n mahkemeleri
de ölümlerin karﬂ›l›¤›nda tazminat
ödeme karar› almakla meﬂhurdur.
Emperyalistin Avro’su insan hayat›ndan de¤erlidir.
Yang›nlarda yak›nlar›n› kaybeden insanlar 5 bin Euro karﬂ›l›¤›nda
art›k tamam Almanya devleti gerekeni yapt› demeli ve susmal›d›r!
‹nsanlar›m›z›n yaﬂamlar› en
az›ndan Avrupa’n›n emperyalist,
›rkç› yüzünü görmeye hizmet etmelidir.
Er'e destek vermek amac›yla bir yürüyüﬂ düzenlenece¤i, duruﬂma s›ras›nda oturma eylemi yap›laca¤›
aç›kland›.
‹talya'da tutsak olan Avni ve
Zeynep ile dayan›ﬂmak amac›yla
‹talya'daki dostlar› taraf›ndan bir de
internet sitesi aç›lm›ﬂ durumda. Sitede Frans›zca ve ‹talyanca bilgilere
ulaﬂ›labiliyor. ‹nternet sitesine
www. a v n i - z e y n e p . n e t adresinden
ulaﬂ›labilir.

YURTDIﬁI
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Türkiye Faﬂizmi, Belçika Ve
Hollanda E mperyalizminin
Kurdu¤u K umpaslar ‹flas Etti
Faﬂizm, Sabanc›lar ve
Sabanc›lar’›n Avukatlar›
‹çin Anvers’te Hayal K›r›kl›¤›!

DHKP-C Davas›nda Beraat
Belçika Anvers Temyiz Mahkemesi’nde görülen DHKP-C davas›nda, 7 ﬁubat’ta karar verildi. Mahkemenin karar›nda DHKP-C’yi terör örgütü olarak nitelendirmezken,
daha önce haklar›nda ceza verilenlerin bir k›sm› da beraat ettirildi.
Mahkeme, Dursun Karataﬂ, Zerrin Sar›, ﬁükriye Akar ve Bahar
Kimyongür hakk›nda beraat karar›
verirken, silah ve sahte kimlik bulundurmaktan Fehriye Erdal’a 2 y›l,
Musa Aﬂo¤lu’na 3 y›l, Kaya Saz’a
21 ay tecilli hapis cezas› verildi.
Belçika yarg›s›nda, temyiz mahkemesi kararlar› kesinleﬂmiﬂ kararlar niteli¤ini taﬂ›maktad›r. Bu anlamda Anvers Temyiz Mahkemesi’
nin 7 ﬁubat’taki karar› da art›k temyiz edilemeyece¤i için kesinleﬂmiﬂ
karar anlam›na geliyor.
Anvers Temyiz Mahkemesi’nin
kararlar›, sadece kiﬂilerle ilgili de¤il; davan›n niteli¤ine ba¤l› olarak
ayn› zamanda DHKP-C hakk›ndaki
iddialar da ele al›nm›ﬂt› bu davada.
Verilen son kararda mahkeme, Türkiye faﬂizminin DHKP-C hakk›ndaki “terörizm” çerçevesindeki iddia
ve kan›tlar›n› yetersiz buldu¤unu
aç›klad›.
Belçika’da Knokke Davas› olarak da adland›r›lan dava, hem hukuki, hem siyasal aç›dan pek çok tart›ﬂmaya yol açt›. Belçika demokratik muhalefetinin de müdahil oldu¤u bir dava haline geldi. Belçika
emperyalizmi ve Türkiye faﬂizmi
aras›ndaki aç›k ve dolayl› iliﬂkilerle
birçok komplo kurulmaya çal›ﬂ›ld›.
Davaya burjuva demokrasisinin öl-
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çülerini ayaklar alt›na alan müdahalelerde bulunuldu. Bu müdahaleler
sonucunda da yarg›lanan DHKPC’lilere a¤›r cezalar verildi.
Çeﬂitli aﬂamalardan sonra mahkemenin 27-29 Eylül 2007’deki duruﬂmalar›nda; DHKP-C’lilerin avukatlar›, davan›n bir alt mahkemede
görülmesini, Türkiye faﬂizminin davada m ü d a h i l o l m a k t a n ç › k a r t › l mas› n› talep etmiﬂler, ancak mahkeme taraf›ndan bu talepler reddedilerek, duruﬂmalara ayn› mahkemede devam edilmesi karar› al›nm›ﬂt›.
Böylece 8 Kas›m 2007’de duruﬂmalar tekrar ayn› mahkemede baﬂlam›ﬂt›. Davan›n Savc›s› Delmulle
ve Sabanc› Holding’in avukatlar›
DHKP-C’yi “terörist örgüt” kabul
ettirmek istiyorlard›. Savc› ve Holding avukatlar›n›n DHKP-C’ye yönelik iddialar›n› kan›tlamak için
mahkemeye sunduklar› “belgeler”,

Belçika’da, özellikle Brüksel’deki ilerici, demokrat çevreler, ilk kez
DHKP-C davas›nda uygulanan “Terör
Yasalar›”n›n tüm Belçika halk›n›, tüm
ilerici, demokrat muhalefeti de tehdit
etti¤inin bilincinde olarak dava boyunca DHKP-C’lilere yönelik büyük
bir sahiplenme gösterirken, terör demagojisini, terör yasalar›n› ve AB’nin
kara listelerini b›kmadan, usanmadan
teﬂhir ettiler.

DHKP-C davas› san›klar›n›n avukatlar› taraf›ndan çürütülmüﬂ, savc›l›¤›n mahkemeye sundu¤u suçlamalar›n büyük bölümünün as›ls›zl›¤› belgelenmiﬂti. San›k avukatlar›,
mahkeme salonunda DHKC’nin
Türkiye’de çeﬂitli alanlarda sürdürdü¤ü mücadeleleri anlatan bir video
gösterimi yaparak örgütün bir halk
hareketi oldu¤unu anlatm›ﬂlard›.
Gelinen noktan›n faﬂizmin temsilcileri ve Sabanc›lar’›n do¤rudan
ve dolayl› avukatlar› aç›s›ndan bir
hayal k›r›kl›¤› oldu¤u aç›k. Belçika
mahkemeleri, çeﬂitli emperyalist
pazarl›klarla sahnelenen hukuksuzlu¤u daha fazla sürdüremediler.

Turgut ‹çp›nar An›ld›
Yakaland›¤› bir hastal›k sonucunda hayat›n› kaybeden Turgut
‹çp›nar, Duisburg Anadolu E¤itim
Kültür Merkezi'nde an›ld›.
3 ﬁubat’ta Duisburg Anadolu
E¤itim Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinli¤i, ﬂehitler için
yap›lan sayg› duruﬂuyla baﬂlad›.
Emekçili¤i, mütevaz›l›¤› ile örnek oldu¤u belirtilen anmada, Turgut’u tan›yanlar onu ve yaﬂad›klar›
an›lar› anlatt›.
Avrupa’n›n bencil ve bireyci

yoz kültürüne özenmeyen Turgut
‹çp›nar sade yaﬂam› ile devrimci
saflarda yerini ald›. Duisburg Anadolu E¤itim Kültür Merkezi çal›ﬂanlar›, türkü ve ﬂiirlerle ‹çp›nar'›
unutmad›klar›n› ifade ettiler.

10 ﬁubat 2008

Davutpaﬂa’da Halk› Katleden
AKP’nin Rüﬂvet Çark›d›r!
H a k l a r v e Ö z g ü rl ü k l e r Cephesi’nin
Davutpaﬂa katliam›yla ilgili 2 ﬁ u b a t 2008
tarihli, 104 No’lu aç›klamas›n›n baz›
bölümlerini aﬂa¤›da sunuyoruz:
Bu kez “ruhsats›z iﬂyeri” olup
geldi ölüm. Davutpaﬂa’da ölen yine
biz yoksul halkt›k. T›pk›, daha bir
hafta önce Kütahya yak›nlar›nda
raydan ç›kan trende ölen 9 kiﬂinin
de bizden oldu¤u gibi. Deprem, sel,
ç›¤, yang›n, salg›n hastal›k, trafik
kazas›, iﬂ kazas›... ölen hep biziz.
Düzen, durmaks›z›n katlediyor bizi.
Katliamlar›n biçimi de¤iﬂiyor, ama
esas› de¤iﬂmiyor.
31 Ocak günü, ‹stanbul Davutpaﬂa’da ruhsats›z bir maytap ve havai fiﬂek imalathanesinde meydana
gelen patlama sonucunda 21 insan›m›z öldü, 116 kiﬂi de yaraland›.
ﬁehrin göbe¤inde büyük bir patlay›c› imalathanesi iﬂletiliyor ve
hiçbir yetkili kurumun bundan haberi yok! Halk› çocuk yerine koyup
kand›rmak istiyorlar. Hay›r! Hepimiz biliyoruz ki, belediye ve polis
iﬂbirli¤i olmadan böyle bir yer aç›l›p iﬂletilemez.
Halk, bu rüﬂvet çark›n› çok iyi
biliyor. Devlet kat›nda iﬂler baﬂka
türlü halledilemez. Girdi¤in her
devlet ve belediye kap›s›, rüﬂvet
çark›yla döner.
(...) Bu imalathane, ‹stanbul’da
benzer durumdaki tek maytap, havai fiﬂek imalathanesi de de¤il. Bu
gerçe¤i ‹stanbul’u yöneten tüm yetkililer bilir. Peki öyleyse, bildikleri
halde niye önlem alm›yorlar?
Cevab›; ç › k a r, soygun, ya¤ma,
t a l a n , r ü ﬂ v e t d ü z e n i n d e d i r. Davutpaﬂa’da 21 insan›m›z› katleden
bu düzendir.

SUÇLULAR
HALKI SUÇLUYOR!
‹stanbul Valisi, Belediye Baﬂkan›, daha alt düzey yetkilileri, iki
gündür konuﬂuyorlar ama hepsi tek
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bir ‘suçlu’yu iﬂaret ediyorlar: HALK!
Baﬂka hiçbir suçlu yok ortada.
Ne o iﬂyerini denetlemekle görevli
kurumlar, ne o kurumlar›n amiri ve
sorumlusu durumundaki Vali ve Belediye Baﬂkan›, hiç kimse hiçbir sorumluluk üstlenmiyor. Hep böyle
olmuﬂtur. Bugüne kadar bu ülkede
yaﬂanan ve her biri aç›k bir katliama
dönüﬂen tüm büyük felaketleri gözünüzün önüne getirin; hangisinde
bir sorumlu bulundu, hangisinde bir
sorumlu cezaland›r›ld›?
(...) Düzenin CEZA mekanizmas› muhaliflere karﬂ›d›r.
Yarg›, esas olarak düzene muhalifler için iﬂler. E¤er muhalifsen, s›radan bir afiﬂ asmak bile an›nda cezaland›r›l›r. Polis, zab›ta 24 saat görev yap›yor; 24 saatin tamam›nda
muhaliflere karﬂ› çok çok duyarl›d›rlar. Hiçbir gerekçe bulamazlarsa
“çevreyi kirlettiniz” diye ceza yazarlar. Ama ‹stanbul’un orta yerinde
patlay›c› deposu açabilirsiniz, envai
tür patlay›c› imal edebilirsiniz, herhangi bir izne gerek yoktur, ceza
yoktur. Rüﬂvetini verir, imalathane
iﬂine devam eder... Sonra patlama
olur, 21 kiﬂi katledilir. Suçlu halkt›r!

ﬁEH‹RLER‹ BU HALE
GET‹RENL ER, DO⁄AB‹L E C E K T Ü M K A Z A VE
FELAKETLERDEN DE
SORUMLUDURLAR
(...) Bu düzenin tüm D E N E T ‹M ‹ yoksul halka karﬂ›d›r. Gecekondular› bir gecede y›kan, istediler mi
o gece yap›lan her gecekonduyu
tesbit edebilen zab›ta ve polisin gözü, zenginler, patronlar karﬂ›s›nda
kör oluyor. Elbette gecekonducular›n rüﬂvet verecek paras› yoktur.
Patronlar her türlü yasad›ﬂ›l›¤› yapacak, ruhsats›z iﬂyeri açacak, iﬂçilerini sigortas›z çal›ﬂt›racak, iﬂ yeri güvenli¤i için hiçbir önlem
a l m a ya c a k, fakat onlara kimse dokunmayacakt›r.

‹ﬂte böyle bir düzen hüküm sürdü¤ü içindir ki; ‹stanbul’daki binalar›n yüzde 60’› RUHSAT S I Z’d›r.
‹ktidar ise, bu çarp›kl›¤›n kayna¤›na
inmek yerine, “ K e n t s e l d ö n ü ﬂ ü m ”
projesi ad› alt›nda, gecekondular›
y›k›p arazilerini ele geçirmeye çal›ﬂmakla meﬂgul.
Diyorlar ki, ﬂehre çeki düzen
vermek gerekir. Bu hale kendileri
getirmediler mi? Bir köyden, s›radan bir kasabadan de¤il, 12.5 milyon nüfuslu bir ﬂehirden söz ediyoruz. Yüzbinlerce ruhsats›z binay›
kim yapt›, kim izin verdi, kim
onaylad›, kim göz yumdu? Kim bu
r u h s a t s › z ﬂ e h r i n sorumlusu? Valilik, Belediye, polis, jandarma, Devlet Su ‹ﬂleri’nden ‹SK‹’ye kadar
tüm devlet ve belediye kurumlar›,
h e p s i s u ç l ud u r ; hepsi bu rüﬂvet,
soygun, talan mekanizmas›n›n orta¤›d›rlar. Halk› katleden bunlard›r.
AKP, tam 14 y›ld›r ‹stanbul’u
yönetiyor. ‹stanbul’daki AKP yönetimi bugün Baﬂbakan olan Tayyip
Erdo¤an’›n ‹stanbul Belediye Baﬂkanl›¤›yla baﬂlam›ﬂt›r. ﬁimdi kalk›p
Davutpaﬂa’daki katliamda bizim sorumlulu¤umuz yok diyebilirler mi?
Sistemin tüm çarklar›n›n sömürü, soygun rüﬂvet ve talan için döndü¤ü bir düzende, halk›n ne iﬂ güvenli¤i, ne can güvenli¤i yoktur. Bu
bozuk yap›, daha çok felaketler ve
katliamlar üretecektir.
Halk olarak, iﬂ güvenli¤i için,
can güvenli¤i için kendimiz örgütlenmeli, iktidar ve patronlar›n suç
ortakl›¤› içinde oldu¤unu bilerek,
bu suç ortakl›¤›na karﬂ› mücadele
etmeliyiz. Haklar›m›z› gasbettiklerinde, can güvenli¤imizi yok ettiklerinde, Davutpaﬂa’da oldu¤u gibi
can›m›z› ald›klar›nda, hesap sormas›n› bilmeliyiz.

DAVUTPAﬁA’DA H A L K I N
KAT ‹ L ‹ AKP’D‹R!
AKP HALKA HESAP
VERMEL‹D‹R!

Haklar ve Özgürlükler
Cephesi
HÖC/ DAVUTPAﬁA
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‘KAZA’
DOSYASI
Trafik kazalar›... tren kazalar›... iﬂ kazalar›... inﬂaat kazalar›... ç›¤, deprem, sel, heyelan...
ve ‘görünmez kaza’lar... Türkiye’nin kal›n kaza dosyas›, ayn›
zamanda bir SUÇ DOSYASI’d›r.
30 Ocak sabah›nda ‹stanbul’un
orta yerindeki patlamalar, yeni bir
katliam›n habercisiydi. Davutpaﬂa
Semti’nde kalabal›k bir iﬂhan›nda
bulunan havai fiﬂek ve maytap imalathanesinde meydana gelen patlama sonucunda 23 kiﬂi öldü, 116 kiﬂi
yaraland›.
Patlaman›n gerçekleﬂti¤i iﬂyeri,
kaçak bir iﬂyeriydi. Belediyenin gözünden mi kaçm›ﬂt›? Hay›r, iﬂyeri
daha önce mühürlenmiﬂ ama “iﬂ”ler
devam etmiﬂti. Para (daha tam bir
deyiﬂle rüﬂvet) her kap›y› açt›¤› gibi, her mührü k›rabilirdi.
Zeytinburnu Belediye Baﬂkan›’n›n aç›klamas›na göre, binada 5
iﬂyeri var ancak sadece ikisi ruhsat
için müracaat etmiﬂ. Koskoca bina.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti,
‹stanbul ve Zeytinburnu belediyeleri, onlarca insan ölünce “haberdar”
oldular ruhsats›z iﬂyerlerinden!
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Müdürlü¤ü’nün de ne iﬂyerinden,
ne oradaki iﬂçilerden ne de o iﬂçilerin sigortas›z çal›ﬂt›¤›ndan haberi
yoktu. Onlar da patlamayla ö¤rendiler bu vahim gerçekleri!
Evet, iﬂyerini ruhsats›z açmak,
iﬂçileri sigortas›z çal›ﬂt›rmak, “gö zünü kar h›rs› bürümüﬂ patronun”
iﬂidir. Peki bu patron ve ülke çap›nda varl›klar› bilinen onun gibi binlerce patron, hükümetlerin, belediyelerin, yarg›n›n, polisin gözünü
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nas›l ve neyle örtmektedir?
Hükümetlerin, belediyelerin,
yarg›n›n, polisin gözünü ne bürümüﬂtür ki, ony›llard›r sürüp giden
bu duruma seyirci kalmaktad›rlar?

A K P ’nin ‘iﬂ kazas›’
katliam›n›n bilançosu:
5 y› l d a 4 5 0 0 öl ü m !
Büyük bölümünde AKP’nin hükümette oldu¤u 2001-2005 aras›nda
ülkemizde toplam 379 bin 132 iﬂ
kazas› meydana geldi. Bunlar›n sonucunda ise 4 bin 597 kiﬂi öldü.
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan aç›klanan rakamlar bunlar.
Yukar›da belirtilen dönemdeki iﬂ
kazalar› ve meslek hastal›klar› sonucunda toplam 9 milyon 576 bin
513 iﬂ günü kaybedilmiﬂ. ‹ﬂ kazalar› ve meslek hastal›klar›n›n toplam
maliyetinin y›lda 4 milyar YTL oldu¤u tahmin ediliyor; demek ki, 5
y›lda bu kay›plar 20 milyar YTL’ye
ulaﬂ›yor.
Peki patronlar bu “kayb›” niye
göze al›yorlar? Çünkü, patronlar›n,
iﬂ güvenli¤i için gerekli yat›r›mlar›
yapmayarak, sigortas›z iﬂçi çal›ﬂt›rarak elde ettikleri KAZANÇ, bu
kay›ptan çok büyük.
AKP de sisteme hiç dokunmadan patronlar›n bu “kar” düzeninin
devam›n› sa¤lam›ﬂt›r. Elbette 4500
iﬂçinin ölümü pahas›na...
‹ﬂ güvenli¤i için, kay›t d›ﬂ› çal›ﬂt›rmaya son verilmesi için hiçbir
politika geliﬂtirmemiﬂtir AKP. Getirmedi¤i zaten bu rakamlardan da
bellidir.

H e r gün 4 cinayet!
‹ﬂçilerin üzerine enkaz olup
ç ö k e n b u d ü z e n , p a t r o n l a r için
b i r c e n n e t t i r.
1965'den 2000'e kadar 35 y›lda
ülkemizde ne kadar iﬂ kazas› oldu¤una iliﬂkin rakamlar, ülkemizi yönetenlerin “patronlardan yana” oldu¤unun bir k a n › t › gibidir.
Evet, bu sürede ülkemizde tam 4

milyon 675 bin 109 iﬂ kazas› olmuﬂtur. Bu, h e r y›l ortalama 133
bin 575 kaza demektir.
Kaza ise ölüm ve sakat kalmak
demekti elbette. Bu dönemde 41
bin 158 iﬂçi iﬂ kazalar›nda katledildi. Tekrar yaz›yoruz: 41 bin 158 iﬂ çi öldü!.. 108 bin 839 iﬂçi de yaraland›, sakat kald›.
Bir baﬂka araﬂt›rma, bu rakamlar› ﬂöyle özetliyor: “ H e r gün 4 cina yet! ”
Evet, ülkemizdeki iﬂ kazalar›nda
her gün ortalama dört iﬂçi, koruyu c u ö nle m a l›n ma m as › ve ç a l › ﬂ m a
saatlerinin uzunlu¤u nedeniyle iﬂ
cinayetlerinde can veriyor. Ölümlere ek olarak yine her gün 10 kiﬂi iﬂ
göremez düzeyde sakat kal›yor.
Gerçekte ﬂunu söylemek gerekir
ki; alçak bir dünyada yaﬂ›yoruz;
çünkü dünyada h e r y›l i ﬂ k a z a l a r›
s o n u c u n d a yaklaﬂ›k 1 milyon 200
bin kiﬂi ölüyor; yani katlediliyor...
Tekeller ac›mas›z, patronlar ac›mas›z, onlar›n ç›karlar›n› savunmay›
“birinci vazife”leri sayan hükümetler ac›mas›z. Ülkemizdeki tablo da
dünyadaki bu alçakl›¤›n bir yans›mas›d›r.

AKP ka tl ia m› sü rd ü rü y o r:
‹ﬂte belgesi!
AKP, olumsuzluklar›n oldu¤u
her konuda, sorumlulu¤u önceki iktidarlar›n üzerine atmaya al›ﬂm›ﬂ,
iktidarda olmas›na ra¤men kendini
hala “muhalif” gibi gösterme aldatmacas›n› sürdüren bir iktidard›r.
Fakat “iﬂ kazalar›” katliam›nda
rakamlar ortada. Geçmiﬂi bir yana
b›rakt›k. Elimizde somut bir belge
olarak var olan 2006 y›l› rakamlar›na bakal›m:
2006 y›l›nda iktidarda Tayyip Erdo¤an Baﬂbakanl›¤›’ndaki AKP Hükümeti vard›. Bu hükümetin üyeleri,
bakanl›k koltuklar›nda rahat rahat
otururken meydana gelen iﬂ kazalar›nda 916 kiﬂi hayat›n› kaybetti.
Bu rakam, Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› ‹ﬂ Teftiﬂ Kurulu
Baﬂkanl›¤› taraf›ndan 2006 y›l›na
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iliﬂkin haz›rlanan rapordan al›nm›ﬂt›r.
Bu teftiﬂ raporuna göre, iﬂ müfettiﬂleri, 2006 y›l› içinde tüm iﬂyerlerinde sadece 26 bin 617 teftiﬂ gerçekleﬂtirmiﬂler. Bu teftiﬂlerin de 4
bin 983'ü iﬂ kazalar› meydana gelmesi üzerine, yani mecburen yap›lan incelemelerden oluﬂuyor.
‹ﬂte AKP’nin “emekçilerin can
güvenli¤i” konusunda gösterdi¤i
hassasiyetin düzeyi!

‘ C a n a v a r ’›n gizlendi¤i
b i r katliam!
Trafik... Hay›r, bu kelimeden
sonra al›ﬂ›lagelen kelimeyi söylemeyece¤iz; dikkat çekmek istedi¤imiz, ‘trafik canavar›’ de¤il, tekelci
burjuvazi canavar›d›r.
‹ﬂte ülkemiz gerçe¤ini ortaya koyan vahim rakamlardan biri daha:
"1984- 2002 yılları arasında trafik kazalar›nda kaç kiﬂi öldü? Bin
mi, beﬂ bin mi yoksa? Ya da on
bin?... Hay›r, ne yaz›k ki, bu rakamlar, ülkemizdeki trafik katliam›n›
ifade etmek için yeterli de¤il.
Evet, sözü edilen kesitte, yani
1984-2002 aras›nda, ülkemizdeki
trafik kazalarında 106 bin 488 insan›m›z öldü. (Üstelik, bu rakama trafik kazas›nda hemen ölmeyip hastaneye kald›r›ld›ktan birkaç gün sonra
ölenler dahil de¤ildir. Bunlar da kat›l›rsa rakam›n yaklaﬂ›k 150 bin
olaca¤› belirtiliyor.)
Bu süre içinde 4 milyon 586 bin
82 trafik kazas› yaﬂanm›ﬂ. 106 bin
488 ölünün yan›s›ra, 1 milyon 748
bin 565 kiﬂi de yaralanmıﬂt›r.
Her y›l, en az birkaç bin kiﬂi ölüyor trafikte. Dünyadaki “kaza” s›ralamalar›nda Türkiye y›llard›r “ b i r i n c i ” s›rada, utanç s›ras›nda yer al›yor.
Oligarﬂinin tüm hükümetleri,
“ t r a f i k c a n a v a r › o l m a y › n ! ” afiﬂleriyle güya bu katliama karﬂ› mücadele(!) ediyorlar. Yalan.
Trafik canavar› afiﬂlerini hat›rlars›n›z; ne idü¤ü belirsiz bir desen
koymuﬂlard›r afiﬂe. Koyduklar› “caSay›: 138

navar” bir aldatmacad›r; o
afiﬂlerdeki “trafik canavar›”
yaz›s›n› de¤iﬂtirmeden resimleri
de¤iﬂtirmeliler. Ve o canavar resminin yerine K o ç l a r ’›n, S a b a n c › l a r ’›n resimlerini ve OYAK’›n amblemini koymal›lar. Evet, ülkemiz
trafi¤inin bu hale gelmesinin baﬂ
sorumlular› Koç, Sabanc›, OYAK
ve onlar›n hizmetindeki hükümetlerdir.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü’ne
göre, ülkemizdeki trafik kazalar›nda yüzde 96.5 sürücüler suçlu, yollar›n kazalardaki pay› ise, polise göre sadece yüzde 0.1'miﬂ!.. Kaza mahallerindeki raporlar da buna göre
tutuluyor. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n,
“yol kusurlu” diye rapor tutulursa,
“ vatandaﬂlar›n devletten tazminat
alma hakk› kazand›¤›, bu konuda
daha dikkatli olunmas›...” için talimat yay›nlad›¤› bir ülke buras›.
Bir bilim adam›, 2918 say›l› Trafik Kanunu Komisyonu'nda, kazalarla ilgili olarak “ altyap› sorumlular›na ceza verilmesini” önerdi¤i¤inde, bürokratlar 'O zaman yüzlerce dava aç›l›r, bunu nas›l karﬂ›layabiliriz' diye itiraz etmiﬂlerdi.
Bir kez daha katliamc›lar›n korunmas›, katillerin kendi suçlar›n›n
kan›tlar›n› yok etmeleri tavr›yla karﬂ› karﬂ›yay›z. Katliam›n biçimleri
de¤iﬂiyor, katillerin tavr› de¤iﬂmiyor.

Ç a r k d ö n ü y o r,
emekçiler ölüyor!
Yukar›daki rakamlar›n “büyüklü¤ünü” k›yaslamak aç›s›ndan mesela ﬂunlar› hat›rlatabiliriz: Kurtuluﬂ
Savaﬂı'nda 10 bin 885, Çanakkale
Savaﬂı'nda 250 bin insan›m›z öldü.
Trafik istatistiklerinin tutulmaya
baﬂlandı¤ı 1955'ten Temmuz 2003'e
kadar ise trafik kazalar›nda ölenlerin say›s› 223 bin 118!
Bunlara depremleri, iﬂ kazalar›n›, selleri, heyelanlar› ekleyin... Ne
bir kaza, ne bir önlenemezlik sözkonusudur. Sorun bir sistem sorunudur. Kazalar her sektörde, her
alanda geliyorum diyor; düzen önlem alm›yor; davetiye ç›kar›yor!..

Deprem olur, sel olur, yang›n olur,
kaza olur, patlama olur... Nedenin ad›
de¤iﬂse de bize düﬂen hep ölüm olur...
Dün Kütahya’da ray›ndan ç›kan tren
kazas›nda 9 kez yand› can›m›z. 9 evin
oca¤›na ateﬂ düﬂmüﬂtü. Yüre¤imiz
yanarken gidenlerimize, 31 Ocak’ta
‹stanbul Davutpaﬂa’da yine aniden
geldi ölüm, “ruhsats›z” devletin
ruhsats›z iﬂyerinde ekmek param›z›
kazanmaya çal›ﬂ›rken. Kopar›verdi
bizi sevdiklerimizden ve yaﬂayamad›¤›m›z özlemlerimizden... Büyük bir
patlama, havada savrulan et parçalar›m›z ve enkaz›n alt›nda kalan
bedenlerimiz... Hay›r, ruhsats›z iﬂyeri
de¤ildi ölümün nedeni. Alenen, göz
göze iﬂlenen bir cinayetti ad›na tedbirsizlik dedikleri. Kaza de¤il yaﬂad›klar›m›z. En büyük nedeni ac›lar›m›z›n, kapitalist düzendir. ‹ﬂye-rinin
ruhsats›z çal›ﬂmas›na gözyuman ç›kar,
ya¤ma, rant, rüﬂvet ve sömürü üzerine
kurulu düzendir. Bu düzende yitip gitti
insanlar›m›z.
Biz 17 A¤ustos’ta enkaz y›¤›nlar›
alt›nda kalan halkt›k, elimizi uzatt›k
ancak devlet elimizi tutmayarak bizi
ölüme terk etti. Bursa’da kad›nlar›m›z›n can› yanarken etraf› saran kokular›na da ald›rmad›lar. ﬁimdi yine öyle
uzaklar ki ac›lar›m›za, öyle vurdumduymazlar ki ç›¤l›¤›m›za.
Ac›lar›m›zdan ö¤reniyoruz. Her ölüm
bize dostumuzu, düﬂman›m›z› gösteriyor. Ö¤reniyoruz sesimizi bizden
baﬂka kimselerin duymayaca¤›n›.
Ö¤reniyoruz, yaralar›m›z› ancak halk
olarak örgütlenip sarabilece¤imizi...
Çark, patronlara kazand›ran, yerel ve merkezi yönetimlere, düzen
partilerine kazand›ran bir ﬂekilde
dönüyor; çark›n dönmesi için düzenin kendi yasalar› çi¤neniyor. Bugüne kadarki hiçbir iktidar, ne trafik
kazalar›na karﬂ›, ne iﬂ kazalar›na
karﬂ› gerçek bir önlem politikas› geliﬂtirmemiﬂtir; çünkü bu, tekellerin
ve onlar›n temsilcilerinin ç›karlar›y-
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la çeliﬂir.
Maden kazalar›, adeta kesintisiz
süren bir katliamd›r. Ço¤unda ikiﬂer, üçer iﬂçinin ölmesi nedeniyle
fazla yank› yaratmam›ﬂ olsa da, son
beﬂ y›l içinde ölen maden iﬂçilerinin
say›s› 200'e yaklaﬂm›ﬂt›r.
Maden kazalar›n›n ço¤u, aleni
bir cinayet gibidir. Hukuksuzluklar,
düzenin kendi yasalar›na bile ayk›r›
uygulamalar, kazalar› kaza olmaktan ç›karmaktad›r.
TMMOB'un evvelki y›l bir maden kazas›n›n ard›ndan yapt›¤› aç›klamada belirtildi¤i gibi, madenlerin
birço¤unda üretim deneyimli iﬂçiler
yerine asgari ücretlilerle sürdürülmeye baﬂlanm›ﬂt›r. ‹ﬂçi sa¤l›¤› ve
güvenli¤i önlemleri ayaklar alt›na
al›nm›ﬂt›r. Denetim ise hemen hemen yok gibidir... Nas›l olsun?

Devletin “denetlememe”
politikas›!
Ülkemizde hali haz›rda yaklaﬂ›k
24 bin ruhsatl› maden iﬂletmesi var.
Peki bu kadar maden iﬂletmesini denetlemek için devlet kaç memurunu
görevlendirmiﬂ dersiniz? Sadece
230! Evet, madenleri denetlemekle
yükümlü Enerji Bakanl›¤›, ruhsat
maden iﬂletmelerini bir yana b›raksak bile- 24 bin madeni denetlemek
için sadece 230 denetim eleman› çal›ﬂt›r›yor. DEVLET, bu istihdam politikas›yla zaten aç›kça BEN DENET‹M YAPMAYACA⁄IM diyor.
Devlet, bu politikas›yla, maden
patronlar›na istedi¤iniz hukuksuzlu¤u yapabilirsiniz, güvenlik ve sigorta aç›s›ndan yasalar›n gereklerini
yerine getirmeyebilirsiniz, ben göz
yumaca¤›m diyor. Ve yumuyor.
Devlet göz yumuyor, p a t ro n l a r
k a z a n › y o r, iﬂçiler ö l ü y o r... Çark
dönüyor.
Rakamlar gösteriyor ki, ülkemizde 11 milyon kay›t d›ﬂ› çal›ﬂan
var. Kuﬂku yok ki kay›t d›ﬂ› çal›ﬂan
iﬂçiler, illegal iﬂyerlerinde çal›ﬂm›yorlar. Aleni, ortadalar. ‹ﬂçiler, sigortas›z-kay›ts›z çal›ﬂmaya gönüllü
de de¤iller elbette. Bir anlamda
ZORLA çal›ﬂt›r›l›yorlar. Çünkü 7-8
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milyon insan› iﬂsiz b›rakan bu düzen, onlar› asgari ücretin bile alt›ndaki ücretlerle ve sigortas›z olarak
çal›ﬂmaya mecbur b›rakm›ﬂ. O n l a r ›
k a y › t l › h a l e g e t i re c e k b i r sistem
yo k!

B i r ‘do¤al afet’in
katliama dönüﬂümü
Binlercemizi aram›zdan alan kazalar görünmez de¤ildir, sürpriz de
de¤ildir. Kazalar “geliyorum” demektedir. Fakat düzen, göz göre göre gelen kazalar› defetmek bir yana,
kazalara DAVET‹YE ç›karmaktad›r.
Son 10 yılda depremlerde 50 bine yak›n insan›m›z hayat›n› kaybetti. Seller, heyelanlar, ç›¤ felaketleri öylesine kan›ksanm›ﬂ ki, bunlara iliﬂkin istatistiki rakamlar bile
yok. 12.5 milyon insan, y›llard›r
“beklenen büyük ‹stanbul depremi!” ihtimalinin alt›nda yaﬂ›yor.
Beklenen sadece ‹stanbul depremi mi? Hay›r, Bursa’dan do¤uya
kadar birçok yerde ayn› vahim ihtimal sözkonusu. Fakat bu ihtimale
karﬂ› hiçbir ﬂey yap›lm›yor, do¤ru
dürüst ödenek ayr›lm›yor. Bilim
adamlar› avaz avaz ba¤›r›yor; bina-

lar iyileﬂtirilmezse, ‹stanbul’da depremde ﬂu kadar on bin kiﬂi ÖLECEK!
Evet, Ö-LE-CEK! Bu kadar
aç›k, kesin. Fakat türban için seferberlik ilan edenler, halk›n demokratik haklar›n› kullanmas›n› engellemek için devletin tüm güçlerini seferber edenler, halk›n devrimci mücadelesini önlemek için milyarlarca
dolarl›k harcamalar› gözü kapal› yapanlar, s›ra halk›n can güvenli¤ini
sa¤lamaya gelince k›llar›n› k›p›rdatm›yorlar.
Halk›n can güvenli¤i için meclisten ç›kar›lmas› gereken yasalar›
ç›karm›yorlar. Çünkü baﬂta AKP
hükümeti olmak üzere di¤er düzen
partilerinin OLAYLARA BAKTIKLARI PENCERE farkl›. Onlar patronlar›n penceresinden bak›yorlar,
Davutpaﬂa’da ölen yoksul sigortas›z
emekçilerin penceresinden de¤il.
Patronlar iﬂyeri güvenli¤i için gerekenleri yapm›yorlarm›ﬂ, AKP iktidar›n›n umurunda de¤il. Tam tersine, bu durum, rüﬂvetle, ihale yolsuzluklar›yla, aç›ktan verilen paralarla beslenen i k t i d a r l a r › n , b e l e d i y e l e r i n , b ü ro k r a s i n i n iﬂine gelen
ve bu yüzden de ony›llard›r sürdürdükleri bir Türkiye gerçe¤idir.

Pamukova H›zl› Tren Katliam› Davas›nda Karar:
Sorumlular koltuklar›nda
tek suçlu makinistler!
22 Temmuz 2004'te Pamukova’da 40 kiﬂinin öldü¤ü, 90 kiﬂinin
de yaraland›¤› “h›zl› tren” katliam›yla ilgili davada karar geçen
hafta ç›kt›. Sakarya 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi'nde görülen davada iki
makinist toplam 3 y›l 9 ay hapis cezas›na çarpt›r›l›rken t ren ﬂefi beraat
etti.
Sadece tren ﬂefi de¤il; “H›zl›
tren” politikas›yla bu katliam›n zeminini haz›rlayan AKP Hükümetinin Ulaﬂt›rma Bakan›, gereken önlemleri almaman›n baﬂ sorumlusu
konumundaki TCDD Genel Müdürü de “akland›”lar. Onlar zaten “san›k” sandalyesine bile hiç oturtul-

mam›ﬂlard›. Benzeri tüm ‘kaza’ katliamlar›nda oldu¤u gibi düzenin siyaseti de, yarg›s› da sorumlular›n
yakas›na yap›ﬂmam›ﬂlard›.
Bir polis infaz›n›n hemen ard›ndan infaz mahallinde delillerin kaybedilmesinde oldu¤u gibi, Pamukova’daki ‘kaza’dan sonra da TCDD
yetkilileri, vagonlardan savrulan
parçalar› öbek halinde toplam›ﬂ, kazan›n nedenini aç›klay›c› unsurlar›
ortadan kald›rm›ﬂ, yol düzeltilmiﬂti.
Demek ki TCDD yöneticileri, bir
‘kaza’ olmad›¤›n› çok iyi biliyorlard›. Katliamc› devlet refleksi öylesine yerleﬂmiﬂ ki, infaz ediyor, katledilenlerin elbisesini kaybediyor, treni deviriyor, k›r›k demir parçalar›n›
yok ediyor!.. Sonuç: Katiller aklan›yor, soygun katliam çark› dönüyor.
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Sorunlar / Çözümler
Kaybedece¤imiz
bir ﬂey yok
Davutpaﬂa’da bir anda onlarcam›z öldük. “Kaza” dendi,
“ruhsats›zm›ﬂ” dendi, “denetlenmemiﬂ” dendi. Devletin valisi, belediye baﬂkanlar› s›rayla kendilerinin bir suçlar›n›n
olmad›¤›n› söylediler. Devlet
ölümlerimizin sorumlulu¤unu
bile üstlenmedi.
Böyle ölümlerle ilk defa tan›ﬂmad›k. Hiçbir zaman, patronlara büyük kazançlar sa¤larken verdi¤imiz hayatlar›m›z›n bir karﬂ›l›¤› olmad›. Ne
bir daha olmamas› için önlem
al›nd›, ne de hayatlar›m›z› göz
göre göre elimizden alanlar
bunun bedelini ödediler. Ve
bizler ölmeye devam ettik.
Ölümden beter bir yaﬂama
mahkum edilmiﬂtik, ölümlerimiz de sudan ucuz oldu.

Aç›kt›r ki, kendi
hayatlar›m›za kendimiz sahip ç›kmad›¤›m›z sürece bu
düzenin bizler için
yapaca¤› bir ﬂey

yoktur.
Onlar bizleri çal›ﬂacak köleler olarak görürler ve çal›ﬂt›rabilecekleri milyonlarca iﬂsiz
s›rada dururken, onlarcam›z›n ölmesi umurlar›nda olmaz.
Ancak, haklar›m›z için mücadele etti¤imizde yaﬂam›m›z›n
bir de¤eri olacakt›r.
Yaﬂam kavgam›z›, sadece
kölece çal›ﬂt›r›ld›¤›m›z fabrikalarda, atölyelerde de¤il, ayn› zamanda mücadele ederek
vermeliyiz.
Birleﬂmekten ve mücadele
etmekten baﬂka seçene¤imiz
yoktur. Bu düzen bizlere hiçbir zaman bir gelecek sunmad›, bu nedenle kaybedecek bir
ﬂeyimiz yoktur. Fakat, mücadele ederek, onurlu bir yaﬂam›

Kaza De¤il ‹ﬂçi Katliam›
Davutpaﬂa’da 23 insan›m›z›n yaﬂam›n› yitirdi¤i ve yüzden fazlas›n›n
yaraland›¤› patlamaya iliﬂkin, kitle
örgütleri yapt›klar› aç›klama ve suçduyurusu ile, gerçek sorumlunun
AKP iktidar› oldu¤unu vurgulad›lar.

Ölüm hep bize mi düﬂer?
Esenler Temel Haklar Derne¤i,
31 Ocak’ta, patlaman›n yaﬂand›¤›
iﬂmerkezi önünde; “Bütün halk›m› z›n baﬂ› sa¤ olsun ” diyerek yapt›¤›
aç›klamada; “Ölüm hep bize mi düﬂ e r ? F e l a k e t l e r, f a c i a l a r, afetler
hep neden bizim kap›m›z› çalar?!”
diye sordu.
Eylemde, ”Katliam Gibi Kaza n›n Sorumlusu AKP ‹ktidar›d›r! ”
pankart› aç›larak, “Patlayan Azg›n
Sömürü Düzenidir” , “ P a t l a y a n
AKP’dir” dövizleri taﬂ›nd›. Temel
Haklar, halka, iﬂçi ve emekçilere
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seslenerek, “ölümlerin hesab›n› sormal›y›z” dedi. Halk aç›klamaya alk›ﬂlarla destek verdi.

ÇHD’den suç duyurusu
4 ﬁubat’ta, ÇHD üyesi avukatlar,
patlamaya iliﬂkin Bak›rköy Adalet
Saray›’nda suç duyurusunda bulundular. Avukatlar; iﬂçilerin hayatlar›na
önem verilmedi¤ini, yaﬂanan›n bir
katliam oldu¤unu söyleyerek, ‹çiﬂleri, Bay›nd›rl›k ve ‹skan, Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik, ‹stanbul Valisi,
Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› ve
Emniyet Müdürünün de aralar›nda
bulundu¤u yetkililer hakk›nda suç
duyurusu dilekçeleri verdiler.

HHB: “Kazalar› mücadele
ederek önleyebiliriz ”
Halk›n Hukuk Bürosu da, yaz›l›

kazanabiliriz.
Hiçbir mücadelenin bedeli,
bu kölece çal›ﬂma koﬂullar›nda
ödedi¤imiz bedelden daha yüksek de¤ildir. Korkular›m›z mücadele etmemizin önünde engel olmamal›d›r.
Bu düzeni tan›mak için, art›k yaﬂad›klar›m›z yeterli olmal›d›r. Yeni ölümler, yeni deneyler yaﬂamaya ihtiyac›m›z
yoktur. Görmeliyiz ki, hem yaﬂam ﬂartlar›m›z›, hem çal›ﬂma
koﬂullar›m›z› de¤iﬂtirecek tek
güç bizlerin mücadelesidir.
Bizleri güçsüz, çaresiz görenlere gücümüzü göstermeliyiz. Gücümüz, birli¤imiz ve örgütlülü¤ümüzdür. Art›k patronlar›n temsilcisi partilerin
etkisinden ç›k›p kendi örgütlerimizde birleﬂmeliyiz.
Tüm bunlara katlanmak zorunda de¤iliz. Fabrikalar› bizlere mezar yapanlar›n, tarihsel mezarlar›n› kazmal›y›z.

bir aç›klama yaparak, katliam›n sorumlular›na iﬂaret etti ve mücadele
ça¤r›s› yapt›. Aç›klamada; “Sorumlular... halk›n de¤il ortak düﬂman
ABD’nin isteklerini yerine getirenlerdir... çal›ﬂanlar›n taleplerini gürültü olarak nitelendiren, önlem almayanlar da sorumludurlar. Bu kazalar› örgütlenerek, birlikte mücadele ederek önleyebiliriz” denildi.

Bursa ve Tuzla’da protesto
3 ﬁubat’ta Bursa’da KESK ve
D‹SK’in de içinde oldu¤u sendikalar da bas›n toplant›s› yaparak, bu
tür cinayetlerin yaﬂanmad›¤› bir
Türkiye için mücadeleyi sürdüreceklerini belirttiler.
Tuzla Tersane iﬂçileri de Tuzla
tersaneleri önünde Davutpaﬂa katliam›n› bir protesto gösterisi yapt›.
Eylemde T‹B-DER taraf›ndan yap›lan aç›klamada, iﬂ cinayetlerine son
verilmesi istenerek, örgütlenme ve
hesap sorma ça¤r›s› yap›ld›.

SORUN/ÇÖZÜM
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E rgenekon Devlettir!
V e l i
Küçük ve
adamlar›na
yönelik operasyon, burjuva bas›n
yay›n kuruluﬂlar›n›n gündeminden
çabuk düﬂtü. Fakat “Ergenekon
operasyonu”na yönelik çeﬂitli yorum ve de¤erlendirmeler devam
ediyor yer yer. Ve yine abart›l› beklentiler dile getiriliyor.
Veli Küçükler, Ergenekon’un
“tamam›” ise, bundan böyle ülkemizde kontrgerilla faaliyetleri olmayacak m›d›r? E¤er Ergenekon
Veli Küçükler’den ibaretse, mant›ken olmamas› gerekir.
Fakat bu, ülkemizde Susurluk’tan bu yana tekrar tekrar içine
düﬂülen bir yan›lg›d›r.
Susurluk veya Ergenekon veya
kontrgerilla, nas›l adland›r›rsan›z
adland›r›n, “devlet ad›na”, halka
karﬂ› yasad›ﬂ› ve gayri-meﬂru bir savaﬂ sürdüren bu yap›lanmalar, birkaç kuruma veya birkaç kiﬂiye, gruba indirgenemez.
Faﬂist bir devlette, Ergenekonlar
da süreklili¤i olan bir yap›lanmad›r.
Kurumlar ve kiﬂiler de¤iﬂir, fakat
yap›lanma sürer. Oligarﬂinin kontrgerilla politikalar›na ihtiyaç duymad›¤› dönemlerde bile asgari anlamda varl›¤›n› sürdürür.
Bu tür operasyonlardan ne beklenip ne beklenemeyece¤ini do¤ru
de¤erlendirmenin yolu, çeﬂitli isimler alabilen ama özünde kontrgerilla
ana baﬂl›¤› alt›nda toplanabilecek
olan bu tür örgütlenmelerin devletle
ba¤›n› do¤ru tespit edebilmektir.
Hat›rlanacakt›r, Susurluk döneminde en özlü ve net tan›m devrimciler
taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r: “Susurluk
devlettir!”
Bugün karﬂ›m›za “Ergenekon”
ad›yla koyduklar› kontrgerilla oluﬂumuna dair de ayn› tespiti yapmak
durumunday›z: “ E r g e n e k o n d e v l e t t i r.” Yani geçen haftaki Yürüyüﬂ’te “ Erge n e kon i kt i d ar s› z o l m a z ” baﬂl›kl› yaz›da belirtildi¤i gi-
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bi, sözkonusu yap›lanmalar “ devletin örgütledi¤i, organize etti¤i yap›lard›r” ve “böyle bir ülkede ‘devletin ve iktidar›n d›ﬂ›nda’ bir kontrgerilla aramak, beyhudedir.”
Oligarﬂik diktatörlü¤ün oldu¤u
faﬂizmle yönetilen bir ülkede, devletten ba¤›ms›z bir kontrgerilla örgütlenmesi olmad›¤› ve esasen de
olamayaca¤› teorik bak›mdan da ortaya konulabilir kuﬂkusuz. Devletin
yap›s› ve niteli¤ini, sömürge tipi faﬂizmi, emperyalizme ba¤›ml›l›¤› ortaya koydu¤umuzda bunu da ortaya
koymuﬂ oluruz. Nitekim daha önce
çeﬂitli yaz›lar›m›zda bunu yapm›ﬂ›zd›r da. Fakat biz ﬂimdi burada, bunlar›n anlat›m›na de¤il de, kontrgerillan›n, yani Susurluklar’›n ve Ergenekonlar’›n devletin d›ﬂ›nda olmad›¤›n› aç›kça gösteren bir “ h a t ›r a ” y a yer verece¤iz.

Baﬂbakan› dehﬂete
d ü ﬂ ü re n g e r ç e k !
Gerçek ﬂu ki, Susurluk’un “devletin içinde” olman›n da ötesinde,
bizzat devletin kendisi oldu¤u, haz›rlanan birçok rapor, aç›¤a ç›kan
birçok belgede aç›kt›r. Fakat Susurluk’un devlet oldu¤unu anlamayanlar, anlamamakta ›srar edenler için,
yine de iﬂte bu belgeleri, itiraflar›
tekrar tekrar hat›rlatmak gerekiyor.
1974’te Baﬂbakan olan Ecevit anlat›yor:
“...1974’deki Baﬂbakanl›¤›m s›ras›nda, Genelkurmay Baﬂkan› Semih Sancar, Baﬂbakanl›¤›n örtülü
ödene¤inden acil bir ihtiyaç için,
birkaç milyon istedi... Benden istenen miktar örtülü ödenekteki paran›n tümüne yak›nd›... Genelkurmay’dan bu paran›n ne amaçla istendi¤ini sormak zorunda kald›m.
‘Ö ze l Ha r p Da i r es i i ç in i s ti y o r u z ’
yan›t› geldi.
Öyle bir resmi dairenin, o zamana kadar ad›n› bile duymam›ﬂt›m...
‘ﬁimdiye kadar bu dairenin giderle-

ri nereden karﬂ›lan›yordu?’ diye
sordum. O zamana kadar bu dairenin tüm giderlerini bir gizli ödenekle ABD’nin karﬂ›lad›¤›; ancak art›k
ABD’nin bu parasal katk›y› kesti¤i,
o nedenle Baﬂbakanl›¤›n örtülü
ödene¤inden para istemek zorunda
kal›nd›¤› bana bildirildi...” (28 Kas›m 1990, Milliyet)
Demek ki ﬂu aç›kça ortaya ç›k›yor; Özel Harp Dairesi (ki kontrgerillan›n resmi ad› say›labilir), bizzat
Genelkurmay Baﬂkan›’n›n bilgisi
dahilindedir.
Ecevit’in h a t › r a l a r › n d a bu sözlerin hemen devam›ndaki sözler de
çok çarp›c›.
“ Özel Harp Dairesi’nin nerede
bulundu¤unu sordum. ‘Amerikan
Askeri Ya rd›m Heyeti ile ayn› binada’ yan›t›n› ald›m...”
Yani, kontrgerilla, ABD himayesi alt›ndad›r ve de resmidir.

Baﬂbakana kontrgerilla
brifingi
Resmen bilmedi¤i bir kurum olmas›na ra¤men, Ecevit, örtülü ödenekten istenen paray› hemen veriyor elbette ve generallerden bu kurum hakk›nda biraz bilgi istiyor.
Hat›ra’lar›n devam›na bakal›m:
“ Baﬂbakanl›k Konutu’nda benim için bir özsunuﬂ (brifing) düzenlendi. Özsunuﬂ toplant›s›na rahmetli Milli Savunma Bakan› Hasan
Esat Iﬂ›k’la birlikte kat›ld›m. Bilgi
vermek üzere de rahmetli Genelkurmay baﬂkan› Semih Sancar’la,
o s›rada Özel Harp Dairesi Baﬂkan› oldu¤unu ö¤rendi¤im General
Kemal Yamak ve bir-iki subay kat›ld›. Anlatt›klar›n›n özeti ﬂu idi:
Özel Harp Dairesi, Türkiye’nin
veya bir k›s›m topraklar›m›z›n düﬂman istilas›na u¤ramas› durumunda, istilac›lara karﬂ› gerilla yöntemleriyle ve her türlü yeralt› etkinli¤iyle mücadeleye haz›rlanmak
üzere kurulmuﬂtu.

10 ﬁubat 2008

Adlar› gizli tutulan baz› ‘vatansever gönüllüler’ de Özel Harp Dairesi’nin sivil uzant›s› olarak çal›ﬂmak üzere ömür boyu görevlendirilmiﬂlerdi.
Gere¤inde bu gönüllü sivil vatanseverlerin kullanmalar› için de,
Türkiye’nin baz› yerlerinde gizli silah depolar› oluﬂturulmuﬂtu.”
Gizli kapakl› olan bir ﬂey var m›
burada?.. Evet, halktan gizli, ama
devlet biliyor. Bizzat Genelkurmay’›n bilgisi dahilinde. Hükümetler
de biliyor. Kontrgerilla örgütünün
baﬂ›nda da fiilen yine generaller,
polis ﬂefleri, M‹T’çiler var. Bunun
neresi “devlet içinde yuvalanma”?..
Bunun neresinde “devletin d›ﬂ›nda”
bir oluﬂum var?
Tarif edilen kontrgerilla örgütlenmesi, NATO’nun, özel olarak da
CIA’n›n teorisini yapt›¤›, fiili örgütlenmesini gerçekleﬂtirdi¤i örgütlenmenin kendisidir. “Gizli silah depolar›na”, “sivil vatansever gönüllülerin kullan›lmas›na” kadar birçok
ﬂey, belli bir modelin hayata geçirildi¤ini göstermektedir.

Va t a n s e v e r gönüllüler
v e re s m i o r g a n i z a s y o n !
Ecevit’in hat›ralar›, bize, kontrgerilla örgütlenmesini himaye edenleri ve fiilen bu örgütlenmenin hangi dayanaklar üzerine oturdu¤unu
göstermeye devam ediyor:
“ ... 1978’de yeniden Baﬂbakanl›¤a gelince, Orgeneral say›n Kenan Evren Genelkurmay Baﬂkanl›¤›’n› devral›r almaz, ilk iﬂ olarak
kendisine, Özel Harp Dairesi’yle ilgili olarak edindi¤im bilgileri ve bu
dairenin sivil uzant›s› ve gizli silah
depolar› hakk›ndaki kuﬂkular›m›
aç›klad›m. ... Say›n Evren kayg›lar›m› paylaﬂt›¤›n› söyledi ve isteklerimi yerine getirece¤i sözü verdi. Daha sonra her sordu¤umda da, isteklerimin gereklerini yapmakta oldu¤una dair bana güvence verdi.
O arada kayg›lar›m›, kuﬂkular›m› do¤rulayan ilginç bir ﬂey de oldu. 1978-1979’daki Baﬂbakanl›¤›m
s›ras›nda bir Do¤u ilçemizi ziyaret
Say›: 138

Bu bilanço neyi gösterir; TSK’n›n
bir ‘suç örgütü’ olmad›¤›n› m›!
Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t, kendisine “Ergenekon”la, Veli Küçük’le ilgili sorular soran gazetecilere, “ T S K suç örgütü de¤i ldi r!”
cevab›n› verdi. Öyle mi gerçekten?
Asl›nda Büyükan›t’›n bu cevab› üzerine sorulacak bir soru daha vard›;
bu soru, her ne kadar ülkemizde burjuva bas›n yay›n kuruluﬂlar›n›n soramayaca¤› bir soru olsa da, biz burada sorabiliriz; soru ﬂudur: Türkiye
Cumhuriyeti’nde, bugüne kadar halka karﬂ› iﬂlenen suçlar›n içinde
TSK’n›n bilgisi, onay› d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilmiﬂ tek bir suç var m›d›r?
TS K’y› y›pratmak i ste yenle r...” nakarat›yla püskürtmek, Genelkur“T
may’›n klasik davran›ﬂ›d›r. Ama bu soru, bu nakaratla püskürtülemeyecek
kadar yal›n bir sorudur. Çünkü bu soruyu sordurtan ülkemiz gerçekleridir.
Ergenekon operasyonu nezdinde sözkonusu olan, ülkemizde 1960’lardan bu yana süregelen, ‘80’lerde, ‘90’larda doru¤a ç›kan kontrgerilla operasyonlar›d›r. Bu operasyonlar›n oda¤›nda yer alan isimlerden biri olan
Mehmet A¤ar, “her ﬂey MGK’n›n bilgisi dahilindedir, her ﬂey devletin zirvesinde kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r” dedi.
Genelkurmay MGK’n›n içinde ve hiç kuﬂkusuz devletin zirvesindedir.
Nas›l bin operasyondan bizim haberimiz yok diyebilir?
Bin operasyon ise, halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlardan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Özel Harp Dairesi, baﬂ›ndan itibaren Genelkurmay’›n denetimindedir
ve bu kontrgerilla örgütlenmesi, halka karﬂ› iﬂlenen suçlar›n merkezlerinden biridir. Genelkurmay nas›l “suçsuzuz” diyebilir?
J‹TEM’ler, faili meçhuller, Hizbullah’›n e¤itilip donat›lmas›, infazlar,
Yeﬂiller, topyekun savaﬂ kararlar› ve bu do¤rultuda gerçekleﬂtirilen
p rovokasyonlar, itirafç›, korucu çeteleri, Çatl›lar ’›n, daha 1982’de bizz a t G e n e l k u r m a y v e 1 2 E y l ü l C u n t a s › b a ﬂ k a n › t a r a f › n d a n g ö re v l e n d i r i l mesi... daha hangi birini sayal›m??? Tüm bu suçlar, TSK bünyesinde organize edilmedi mi?.. Hal böyleyken, Büyükan›t nas›l o iddiada bulunabilir?

ederken, oradaki askeri birli¤in komutan› olan generalle görüﬂüyordum. Kendisinin bir ara Özel Harp
Dairesi’nde çal›ﬂm›ﬂ oldu¤unu ö¤renince, kuﬂkular›m› belirterek,
kendisinden bilgi almaya çal›ﬂt›m.
Generalin kuﬂkular›m› yersiz bulmas› üzerine bir soru yönelttim:
- Farz-› muhal, bu ilçedeki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Baﬂkan› ayn› zamanda Özel Harp Dairesi’nin sivil uzant›s›ndaki gizli elemanlardan biri olamaz m›?
General,
- Evet öyledir, ama kendisi çok
güvenilir vatansever bir arkadaﬂ›m›zd›r, yan›t›n› verdi.”
Her ﬂey aç›k de¤il mi!

Ne Çatl›lar, ne Yeﬂiller, ne ölüm
mangalar›, ne Susurlukçular’›n faaliyetleri, ne de Veli Küçükler’in
yapt›klar›, devlet için “bilinmeyen ”
de¤ildir. Politikay› oluﬂturan emperyalizm ve oligarﬂidir. Örgütlenmeye izin ve onay veren ayn› güçlerdir. Örgütlenme, tüm kurumlar›yla devletin himayesindedir.
Bunun d›ﬂ›nda zaman zaman
“operasyon”a maruz kalmalar›, onlar›n temizlendi¤i anlam›na gelmez.
Operasyonlar, ya oligarﬂi içi çeliﬂkilerin, ya da onlar›n deﬂifre olmas›
sonucu art›k devletin istedi¤i hizmeti göremeyecek olmalar›n›n sonucudur. Kiﬂiler, gruplar gider, Ergenekon devam eder. Çünkü, aç›kt›r
ki, Ergenekon devlettir.
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Ba¤›ms›zl›k Asgari Zemindir
lerden kopmas›n›n, zay›fl›¤›n›n da
nedenlerinden birisidir.

Ba¤›ms›zl›k Bayra¤›n›
Yükseltmek, Halk›
Mücadeleye Katman›n
Yo l u d u r

Ba¤›ms›zl›k için mücadele edip
etmemek gibi bir tart›ﬂma, sol aç›s›ndan abes bir tart›ﬂmad›r. Çünkü,
ba¤›ms›zl›k istemek ve emperyalizme karﬂ› mücadele etmek, sol olman›n do¤al bir parças›d›r. Fakat uzun
bir dönemdir, solun baz› kesimlerinin gündeminde ba¤›ms›zl›k mücadelesi ya yoktur, ya da temel önemini yitirmiﬂ durumdad›r.
Bunun maddi nedeni, emperyalizmin, art›k dünya halklar›n› sömüren ve katleden bir güç olmaktan
ç›km›ﬂ olmas›, yani “emperyalizmin
de¤iﬂmiﬂ olmas›” de¤il, solun bu
kesimlerinin de¤iﬂmiﬂ olmas›d›r.
De¤ilse, emperyalizm yine dünya halklar›n›n baﬂ düﬂman› olma
özelli¤ini sürdürmektedir. Dolay›s›yla, kimileri gündeminden antiemperyalistli¤i, ba¤›ms›zl›k mücadelesini ç›kard› diye, milyonlar›n
ba¤›ms›zl›k talebi ya da ba¤›ml›l›¤›n sonuçlar› olarak yaﬂad›¤› sorunlar ortadan kalkmad›.
Halk›n ekonomik sorunlar› için
mücadele eden sol, sorunun kayna¤›
olan emperyalizme, sömürgecili¤e
karﬂ› ba¤›ms›zl›k talebini yükseltmezse; halk›n demokratik talepleri
için mücadele eden sol, halka faﬂizmin kayna¤›n› göstermezse ve bu
kayna¤a -yani emperyalizme- yönelmezse, mücadelede zay›f ve etkisiz kal›r. Faﬂizmin kimi tekil uygulamalar›na karﬂ› c›l›z protestolar geliﬂtirmekten öteye gidemez.
Kuﬂkusuz, bu durum solun kitle-
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Solun güçsüzlü¤ü, çeﬂitli vesilelerle gündeme gelmekte, tart›ﬂ›lmaktad›r. Solun gündemi belirleyemedi¤i, hatta ço¤unlukla oluﬂmuﬂ gündemleri etkileyebilecek bir prati¤i
örgütleyebilmekten uzak oldu¤u, hemen herkesin kabul etti¤i bir gerçek
durumundad›r. Bunun nedenleri üzerinde düﬂünmek gerekiyor. Fakat,
önemli olan bunu de¤erlendirirken,
do¤ru sonuçlara varabilmektir.
Zay›fl›¤›n nedenlerini ya, solun
çal›ﬂma tarz›nda, politikalar›nda, örgütlenme anlay›ﬂ›nda arayaca¤›z ya
da sorunun kayna¤›n› halk›n içinde
bulundu¤u durumla izah etmeye
kalk›ﬂaca¤›z.
Bu noktada, yanl›ﬂ e¤ilim, eksiklikleri otomatikman k end i d ›ﬂ › nd a
arama e¤ilimidir ki, solda bunun
yayg›n oldu¤u söylenebilir. Bu bak›ﬂ aç›s›yla hareket eden sol güçler,
zay›fl›klar›n›n nedenlerini do¤ru de¤erlendiremedi¤i için, bunu aﬂacak
politikalar da üretememektedir.
Kuﬂkusuz, halk›n durumu, genel
politik ortam gibi, solun iradesinin
d›ﬂ›nda say›labilecek konular da bu
zay›fl›kta etkili olmaktad›r. Fakat,
temel nedenin solun kendisinden
kaynakland›¤› görülmelidir. Çünkü,
özellikle içinde bulundu¤umuz süreç, halk›n gerek ekonomik, gerekse
de demokratik sorunlar›n›n, a¤›rlaﬂt›¤› bir süreçtir. Ki bu zemin do¤al
olarak, sol için güçlü bir örgütlenme
zemini sunmaktad›r.
Bu koﬂullar do¤ru tahlil edildi¤inde, görülecektir ki, solun sorunu,
bu potansiyeli do¤ru politika ve
araçlarla örgütleme sorunudur.
Elbette, bu noktadaki tek eksiklik
ya da yanl›ﬂ, solun anti-emperyaliz-

mi ve ba¤›ms›zl›k talebini gündeminden ç›karm›ﬂ olmas› de¤ildir. Fakat, bunlar› gündeminden ç›karm›ﬂ
olmas›, hem en temel yanl›ﬂlar›ndan
birisidir ve hem de ideolojik bir sapma olarak baﬂka birçok yanl›ﬂ› beraberinde getiren bir yanl›ﬂt›r.
Çünkü, emperyalizme karﬂ› olmak, ülkemizdeki sorunlar›n kayna¤› olan emperyalizme karﬂ› mücadeleyi örgütlemek, hem solun halk kitleleriyle ba¤ kurmas›n›n zeminini
oluﬂturacakt›r, hem de da¤›n›k halde
etkisiz mücadele yürüten sol güçlerin ortak hedefler için biraraya gelmesinin zeminini oluﬂturacakt›r. Bu
aç›dan denilebilir ki, ba¤›ms›zl›k,
gerek ilerici, demokrat, sol güçlerin
ve gerekse de halk›n de¤iﬂik kesimlerinin birliktelik zeminidir.

Ba¤›ms›zl›k Yoksa,
Sömürü ve Faﬂizm Va r d › r
Halk›n her kesiminin ortak taleplerini s›ralad›¤›m›zda, ilk baﬂta sayaca¤›m›z talepler içinde ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi mutlaka olacakt›r.
Ya da, sömürücü egemen güçler,
en fazla hangi gerçekleri halk›n gözünden saklamaya çal›ﬂmaktad›r diye düﬂündü¤ümüzde, emperyalizme
ba¤›ml›l›k iliﬂkileri ve kendilerinin
iﬂbirlikçilik konumu oldu¤unu söyleyebiliriz. Çünkü, oligarﬂi, bu gerçekleri saklayarak, halk› kendi yan›nda
saflaﬂt›rabilmekte, halk›n emperyalist güçlere karﬂ› tepkisini kendi iktidarlar› için kullanabilmektedir.
Bu gerçekler, solun omuzlar›na
iki noktada görev yüklemektedir.
Birincisi, halk›n gözünde, emperyalist iﬂgal ve iﬂbirlikçilik gerçe¤ini
ayd›nlatmak, ikincisi, halk› bu gerçeklere karﬂ› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinde birleﬂtirmektir.
Bu temel iki noktadan, demokrasi mücadelesi, sol güçlerin birço¤unun gündeminde çeﬂitli eksiklikleri
taﬂ›makla birlikte bir ﬂekilde vard›r.
Fakat, ba¤›ms›zl›k için mücadele
solun önemli bir kesimi taraf›ndan
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gündeme al›nmamaktad›r.
Neden? Örne¤in, ba¤›ms›zl›k istemeden halk›n di¤er
sorunlar›n› çözmek mümkün
müdür? Buna “evet” cevab›n›
verenler var; hatta ülkemizdeki faﬂizm sorununu emperyalizmin gelip çözmesini bekleyenler de var. Yine örne¤in,
ülkemizdeki demokrasi sorununun
bir parças› olan ulusal sorunu, emperyalist güçlerin gelip çözmesini
savunanlar da var.
Fakat, emperyalizm gerçe¤i kendisini öyle aç›kça gösteriyor, “ b u
ülkede yaﬂanan tüm sorunlar›n
kayna¤› benim” diye adeta bas bas
ba¤›r›yor ki, kimseye “ben yanl›ﬂ
de¤erlendirmiﬂim, görememiﬂim”
deme zemini b›rakm›yor. Dolay›s›yla, bu kesimler demokrasi talebi ve
mücadelesinde tutarl› olmak istiyorlarsa, art›k emperyalizmi görmezden gelme ya da “de¤iﬂmiﬂ” kabul
etme yaklaﬂ›mlar›n› bir kenara b›rakmalar›n›n zaman› da gelmiﬂtir.
Art›k kabul etmek gerekiyor ki,
ba¤›ms›zl›k için mücadele etmeden,
baﬂka herhangi bir sorun için yürütülen tekil mücadelenin köklü çözümler üretmesi mümkün de¤ildir.
Örne¤in emekçilerin ç›karlar›n›
savunan, bu zeminde mücadele yürüten kesimler, e¤er gerçekten etkili
bir mücadele yürüteceklerse, ayn›
zamanda ba¤›ms›zl›k için de mücadele etmelidirler. Daha do¤ru bir tan›mla, yürüttükleri ekonomik mücadeleyi, ayn› zamanda ba¤›ms›zl›k
talebiyle de birleﬂtirmelidirler.
Çünkü, ülkemizdeki ekonomik
sorunlar›n kayna¤›nda da, yeni-sömürgecilik, yani emperyalizme ba¤›ml›l›k iliﬂkisi vard›r. Örne¤in,
özelleﬂtirmelere karﬂ› mücadele ayn› zamanda emperyalizme, ba¤›ml›l›¤a karﬂ› mücadele olmak zorundad›r, de¤ilse, sonuç al›namaz.
Keza, ekonomik talepler için
mücadele de emperyalizme ba¤›ml›l›¤›m›z›n göstergesi olan IMF gibi
kurumlara yönelmek durumundad›r.
Ayr› durum, demokratik talepli
mücadele için de geçerlidir. Demokratik mücadele, ayn› zamanda ülkeSay›: 138

Ayn› Hedefte Birleﬂmek
G e re k m i y o r M u ?

mizde bir yönetim biçimi olan faﬂizme karﬂ› mücadele etmek demektir.
Ülkemizin faﬂizmle yönetilmesinin
nedeni de, emperyalizmle kurulan
yeni-sömürgecilik iliﬂkileridir. Dolay›s›yla, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k mücadelesi yürütmeden, faﬂizme karﬂ› etkili bir mücadele yürütmek de mümkün de¤ildir.
Ve öyle de olmaktad›r. Emperyalizme karﬂ› ç›kmay›p, salt kimi demokratik talepler için mücadele yürütmeye çal›ﬂanlar, bir noktada emperyalizm gerçe¤iyle karﬂ›laﬂt›klar›nda geri ad›m atmakta ve demokratik talepler için mücadele ad›na,
tutars›z bir tav›r sergilemektedirler.
Yine gündeme getirdikleri demokratik talepler de, faﬂizmin bask›lar›n›n tümünü hedefleyen bir geniﬂlikte olmay›p, ancak emperyalizmin kabul edebilece¤i, dolay›s›yla,
halk›n taleplerini karﬂ›lamayan bir
çerçeveye s›k›ﬂt›r›lmaktad›r.
Oysa, ba¤›ms›zl›k mücadelesi ile
birlikte ele al›nacak olan demokrasi
mücadelesi, hem do¤ru ve tutarl› bir
zemine oturaca¤› için, hem de daha
geniﬂ kesimlerin demokratik taleplerini kapsayaca¤› için, daha etkili
olacakt›r.
Halk, ba¤›ms›zl›k mücadelesi ile
birleﬂtirilmiﬂ demokratik mücadelede, hem yaﬂad›¤› faﬂist bask›lar›n
hem ekonomik zorluklar›n›n kayna¤›n›, hem de bunlardan kurtulman›n
yolunu görmüﬂ olacakt›r. Böyle bir
zemin halk›n bu mücadeleye daha
geniﬂ olarak kat›lmas›n›n da zemini
olacakt›r.
Dolay›s›yla, gerek ekonomik ve
gerekse de demokratik talep için
mücadele yürütenler, bu mücadeleden sonuç almay› istiyorlarsa, ba¤›ms›zl›k için de mücadele etmek
durumundad›rlar.

Çin devriminin önderi Mao,
emperyalist iﬂgal alt›ndaki
Çin’in mücadele önceli¤ini;
“Bugünkü genel siyasetimiz...
emperyalizme karﬂ› sonuna dek
savaﬂmakt›r” diye tan›mlar. Ve,
kurtuluﬂa giden yolun halklar›n
ortak hedefler için birlikte mücadelesinden geçti¤ini gördü¤ü için, ayn›
cephede birleﬂmenin gereklili¤ini
söyler.
Ayn› durum, halk› zafere ulaﬂt›ran
baﬂka mücadeleler için de geçerlidir.
Mücadelede birliktelik sorunu,
salt iktidar mücadelesi yürüten örgütlerin sorunu da de¤ildir. Örne¤in, bir
sendika, bir demokratik kitle örgütü
de, sonuç al›c› bir mücadele yürütmek istiyorsa, kendi mücadelesini di¤er halk kesimlerinin mücadelesi ile
nas›l birleﬂtirebilece¤ini, düﬂünmelidir.
Ülkemizde, çeﬂitli devrimci, ilerici örgütlerden demokratik kitle örgütlerine, sendikalardan odalara, ayd›nlardan sanatç›lara kadar uzanan güçlerin ortak hedefler çerçevesinde biraraya geldikleri örnekler çok s›n›rl›d›r. Ki, bu yap›labildi¤inde de, ço¤unlukla tek tek eylemlerle s›n›rl›
kalmaktad›r.
Oysa, tüm sol ve halk güçlerini temel ortak hedefler için birleﬂtirebilmek her kesimin öncelikli gündemlerinden olmal›d›r. Zira, mücadele, büyük oranda mümkün olan en geniﬂ
kesimlerin biraraya getirilmesi ve ortak hedefe yöneltilmesi ile sonuç al›c› hale gelir.
Teorik olarak, san›r›z buna kat›lmayacak kimse yoktur. Önemli olan
bu genel do¤ruyu, lafta b›rakmayarak, güncel bir görev olarak önümüze
koymak ve hayata geçirebilmektir.
Peki hangi zeminde birleﬂebilir ve
halk› birleﬂtirebiliriz?
Bu sorunun cevab›, tekrar tekrar
vurgulad›¤›m›z gibi, ba¤›ms›zl›kt›r.
Çünkü, ülkemizde halk›n tüm kes i m l e r i n i b i r a r a y a g e t i rebil ece k ve
içinde yer a l a n t ü m h a l k k e s i m l e r i n i n s o r u n l a r › n › n ç ö z ü m üne hizmet
edebilecek a s g a r i z e m i n b a ¤ › m s › z l › k t › r.

BA⁄IMSIZLIK
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Kosova’da emperyalizmin ﬂemsiyesi alt›nda ba¤›ms›zl›k!

Bu, Kendi Kaderini Tayin Hakk› M›?
Kosova Baﬂbakan› Haﬂim Taci,
25 Ocak’ta görüﬂtü¤ü AB yetkilisi
Javier Solana’ya “ K o s ov a h er ﬂe yiyle ba¤›ms›zl›¤a haz›r” dedi. Taci, karar›n AB ve ABD ile koordine
edilece¤ini söyledi.
Rusya Devlet Baﬂkan› Vladimir
Putin ise, S›rbistan Devlet Baﬂkan›yla yapt›¤› görüﬂmede, ba¤›ms›zl›k ilan›na karﬂ› ç›karak " Ba ¤› ms› z l›¤›n bütün bir ulu s la r a ra s › huk u k s i s t e m i n e c i d d i z a r a r l a r v e r ece¤ini" söyledi.
Kosova, S›rbistan’dan ayr›l›k
ilan etmek için, AB D›ﬂiﬂleri Bakanlar› Konseyi'nin 18 ﬁubat'ta yapaca¤› toplant›n›n sonucunu bekliyor.
Sorun Kosova’n›n S›rbistan’dan
ayr›l›p ayr›lmamas› sorunu, fakat
sorunun taraflar›, S›rplar ve Kosoval›lar ile s›n›rl› de¤il, sorunun as›l
taraflar›, ABD, AB ve Rusya emperyalistleri durumundad›r.
Böyle bir durumda tart›ﬂman›n
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤› tart›ﬂmas›
olmad›¤› aç›kt›r. Tart›ﬂma, “Yugos lavya pastas›”n›n emperyalist s›rtlanlar taraf›ndan paylaﬂ›lmas› tart›ﬂmas›d›r.

Yugoslavya Ye d i P a r ç a
Yugoslavya, emperyalizmin, küçük devletlere bölme politikas›n›n
laboratuar› gibidir. Kosova’n›n da
ayr›lmas›yla Yugoslavya’dan 7 dev let ortaya ç›km›ﬂ olacakt›r.
Emperyalizm küçük devletlere
bölme politikas›n›, yüzy›l›n baﬂ›nda
Ortado¤u’da hayata geçirdi. Ortado¤u’yu “ cetvelle küçük parçala r a b ö l e rek” paylaﬂt›, kendi egemenli¤ini kurdu. Yüzy›l›n sonunda
ise, bu politikan›n uyguland›¤› yer,
Balkanlar ve Kafkasya oluyor.
Yugoslavya’n›n parçalanmas›,
emperyalizmin 1990’l› y›llarda yo¤unlaﬂt›rd›¤›, sosyalist ülkelere yönelik sald›r›lar›n›n bir parças›yd›.
Sosyalist ülkelerdeki revizyonist
yönetimler emperyalist ülkelerin
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destekledi¤i güçler taraf›ndan y›k›l›yor, bu ülkeler emperyalist sistem
taraf›ndan sömürgeleﬂtiriliyordu.
Yugoslavya’y› sömürgeleﬂtirmenin
yolu, milliyetçi çeliﬂkileri körüklemek, daha sonra ise çözen güç olarak müdahale etmek oldu.
Emperyalizm, bir yandan az›nl›klara yönelik S›rp milliyetçilerin
katliam politikas›n› yönlendiriyor,
di¤er yandan Kosova’da ›rkç› kontra örgüt olan UÇK (Kosova Kurtuluﬂ Ordusu) örne¤inde oldu¤u gibi,
iﬂbirlikçi milliyetçi güçleri silahland›r›p, örgütlüyordu.
Yugoslavya’ya yönelik emperyalist müdahalenin zemini de S›rp
milliyetçilerinin Kosova’da, Bosna’da gerçekleﬂtirdi¤i katliamlarla
olgunlaﬂt›r›ld›. ﬁovenist katliamlar
adeta emperyalizmin bekledi¤i f›rsatlar› sundu. Bu zeminde ABD ve
AB emperyalistleri önce havadan
bombard›manlarla Yugoslavya yönetimini zay›flatm›ﬂ, bu zeminde de
ony›llard›r Yugoslavya içinde birlikte olan halklar› birleﬂik devlete
karﬂ› k›ﬂk›rtm›ﬂt›r.
‹ﬂte bu “iç çat›ﬂmalar” sürecinde
hem emperyalist politikalar karﬂ›s›nda pürüz ç›karan Yugoslavya yönetimi y›k›lm›ﬂ, hem de emperyalist
güçler “bar›ﬂ gücü” denilerek NATO
ve BM ﬂemsiyesi alt›nda bölgeye
yerleﬂtirilmiﬂtir. Böylece, Yugoslavya’n›n parçalanmas› süreci emperyalizmin denetiminde geliﬂtirildi.

Kosova Ba¤›ms›z M›?
Kosova’n›n S›rbistan’dan ayr›lmas›na öncülük eden ve bugün Kosova’da egemen olan güç geçmiﬂin
UÇK’s›d›r. UÇK, ilk baﬂta Almanya
taraf›ndan örgütlenmiﬂ, silahland›r›lm›ﬂ ve daha sonra ABD’nin denetimine girmiﬂ bir kontrgerilla örgütüdür. Bugünün Kosovas›n›n baﬂbakan› Taci de, dünün UÇK’s›n›n komutan›d›r. UÇK, Yugoslav halklar›na karﬂ› emperyalizmin askeri gücü
olarak savaﬂm›ﬂ bir iﬂbirlikçidir.

Bugün de yine
ba¤›ms›zl›ktan sözederken bile, emperyalizmin icazetinde bir güçtür.
Ki bu nedenle, ba¤›ms›zl›k ilan›n›
tekrar tekrar ertelemektedirler(!).
Durum buyken, Kosova’n›n S›rbistan’dan ayr›lmas›n›n ba¤›ms›zl›k
olarak tan›mlanmas› mümkün de¤ildir. Kosova, S›rbistan’dan ayr›lm›ﬂ olacakt›r, fakat, emperyal iz min yeni sömürgesi olarak kalacakt›r. Çünkü, bu süreç do¤rudan
emperyalizmin denetimi alt›nda
baﬂlam›ﬂ ve bugün de emperyalizmin denetimi alt›nda sürdürülmektedir.
Dolay›s›yla Kosova’da yaﬂanan
sürecin ne S›rbistan halk›n›n ç›karlar›na, ne de Kosova halk›n›n ç›karlar›na olan bir yan› yoktur. Bu parçalanmadan ç›kar› olanlar, emperyalizm ve emperyalizmin iﬂbirlikçileridir. Ki, parçalanmay› örgütleyenler de bu güçlerdir.
Bunun ad› ise “ u l u s l a r › n k e n d i
k a d e r i n i t a y i n h a k k › ” de¤ildir.
Her ﬂeyden önce bu süreç, Kosova
halk›n›n ba¤›ms›z iradesini temsil
eden bir güç taraf›ndan ﬂekillendirilmemektedir. Emperyalizmin denetimi alt›nda halklar›n kendi iradeleriyle karar almas› söz konusu de¤ildir. Dolay›s›yla, Kosova örne¤i,
nas›l ba¤›ms›z bir devlet kurulaca¤›n›n de¤il, emperyalizmin denetiminde ba¤›ms›zl›k kazan›lamayaca¤›n›n bir örne¤i olmuﬂtur.
Bugün Kosova, NATO güçlerinin iﬂgali alt›ndad›r. 1999’lardan
günümüze bu iﬂgal sürdürülmektedir. Kosova S›rbistan’dan ayr›ld›¤›nda da görülecektir ki, halk aç›s›ndan durum bugünden daha iyi olmayacakt›r. Bugün a¤›rl›kl› olarak
ulusal bask›y› hisseden Kosova halk›, S›rbistandan ayr›l›k gerçekleﬂirse, yar›n “ba¤›ms›z” denilen Kosova’da s›n›fsal zemindeki bask› ve
azg›n emperyalist sömürü gerçe¤ini
daha yo¤un hissedecektir.
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Emperyalizmin denetimindeki
bir Kosova’n›n yar›n da, ulusal bir
onuru olmayacak, kendi kararlar›n›
alan bir parlamentosu olmayacak,
kendi ulusal ekonomisi, ulusal ordusu olmayacakt›r. Ba¤›ms›zl›k en
fazla görünürde bir ba¤›ms›zl›k olacakt›r.
Dolay›s›yla, Kosova halk›n›n
gelece¤ini S›rbistan’a ba¤l› kalmas›
veya S›rbistan’dan ayr›lmas› ikilemi içinde de¤erlendirmek do¤ru olmayacakt›r. Bir yan› Rusya emperyalizmine ba¤›ml›l›k, bir yan› AB

ve ABD emperyalizmine ba¤›ml›l›k
olan bir sürecin ne Kosova ne de
S›rbistan halk› için bir kurtuluﬂ anlam›n› taﬂ›mayaca¤› tart›ﬂmaya yer
b›rakmayacak bir gerçektir.
Kosova bu sürecin sonunda S›rbistan’dan ayr›labilir, fakat as›l sorun, NATO’dan, emperyalistlerden
nas›l kurtulaca¤›d›r!
Emperyalizmin egemenli¤indeki
dünyada, ulusal bask› alt›nda bulunan halklar için as›l tehlike budur.
Uluslar›n kendi kaderlerini tayin etmelerini engelleyen as›l güç emper-

Bir Y›l Sonra Feda Eylemi
Bombalarla, kuﬂatmayla Filistin halk›na teslimiyet
dayatan ‹srail’e yönelik, 4 ﬁubat’ta bir feda eylemi
gerçekleﬂtirildi.
Bas›n›n haberine göre, El Fetih'e ba¤l› El Aksa ﬁehitleri Tugay›, Filistin Halk Kurtuluﬂ Cephesi ve Ulusal Direniﬂ Tugaylar› taraf›ndan yap›lan ortak eylem,
bir y›ldan daha uzun bir süredir, ‹srail topraklar›nda
yap›lan ilk feda eylemi oldu.
Bir y›ld›r feda eylemi yöntemine baﬂvurmayan Filistin direniﬂi, bu eylemle ‹srail sald›r›lar› karﬂ›s›nda
çaresizili¤i kabul etmeyeceklerini bir kez daha ortaya
koydu.
Filistin devlet baﬂkan› Mahmud Abbas feda eylemini k›narken, Hamas eylemi “kahramanca bir eylem” olarak de¤erlendirdi. Filistinli Bakan Mahmud
Habbaﬂ ise eylemi onaylamad›klar›n› belirtirken, geliﬂmelerden "Gazze ﬁeridi'ne yönelik bask› politikas›n› yo¤unlaﬂt›ran ‹srail'in sorumlu olaca¤›n›" söyledi.

yalizmdir.
Emperyalizm, hiç bir halk›n ba¤›ms›zl›¤› için en küçük bir ﬂey
yapmaz, yapmam›ﬂt›r. Emperyalizm
ve ba¤›ms›zl›k kavramlar› yan yana
gelemeyecek iki düﬂman kavramlard›r. Bir yerde emperyalizm varsa,
orada sömürgecilik vard›r. Sosyalizmin y›k›lmas›ndan günümüze bu ülkeler de azg›n bir sömürgecilik alt›ndad›rlar. Yugoslavya ve Kosova
örnekleri bu yan›yla dünya halklar›n›n emperyalizm gerçe¤ini anlamalar›na hizmet etmelidir.

Oturum Hakk› ‹çin Miting
F r a n s a - Baﬂkent Paris’te kaçak göçmenlere oturum hakk› verilmesi için bir miting yap›ld›. Ö¤renci Aileleri Federasyonu, ‹ﬂçi sendikas› CGT, Göçe Karﬂ› Birleﬂik Kolektif ve
çeﬂitli demokratik örgütlerin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen mitingi düzenleyen kurumlardan S›n›r Tan›mayan E¤itim A¤›
taraf›ndan yap›lan aç›klamada “Fransa devletinin adeta bir
göçmen av› yürüttü¤ü” vurgulanarak oturum hakk› için mücadelenin sürece¤i belirtildi. Mitinge 5 bin kiﬂi kat›ld›.

Ücret Art›ﬂ› ‹çin Grev
Berlin: 1 ﬁubat’ta Almanya’n›n baﬂkenti Berlin’de Toplu
Taﬂ›mac›l›k ‹ﬂletmesi (BVG) emekçileri, 39 saatlik uyar› grevi ile ücret art›ﬂ› talep etti. Uyar› grevinde, metro, tramvay ve
otobüslerin büyük bölümü çal›ﬂmad›. “Ver.di” sendikas›n›n
öncülük etti¤i grevin, 1974 ve 1992’den sonra üçüncü büyük
grev oldu¤u aç›kland›. Sendika BVG’nin 11 bin 500 çal›ﬂan›
için yüzde 8 ila 12 oranlar›nda zam talep ediyor.

Polis ﬁiddetine Ve Irkç›l›¤a Son!
Avrupa’da ›rkç› sald›r›lar›n her gün bir yenisi yaﬂan›yor. Göçmenlere karﬂ› ç›kar›lan
yasalar ve ›rkç› partilerin propagandalar›yla
yabanc› düﬂmanl›¤› körükleniyor. Bu bilinçli
politikan›n sonucu olarak, resmi ve sivil faﬂistlerin sald›r›lar› süreklileﬂmiﬂ durumda.
Bu sald›r›lardan bir yenisi Hollanda’n›n Lahey kentinde, 16 yaﬂ›ndaki Turhan Y›lmaz isimli gencin, yan›ndaki
arkadaﬂ› ile birlikte, polisler taraf›ndan “uyuﬂturucu kuryesi san›ld›¤›” gerekçesiyle a¤›r yaralanacak ﬂekilde dövülmesi oldu.

Say›: 138

Hollanda’da yaﬂanan bu sald›r›ya iliﬂkin 1 ﬁubat’ta bir
yaz›l› aç›klama yapan Anadolu Federasyonu, Avrupa’da
göçmenlere yönelik polis ﬂiddetine son verilmesini isteyerek; “ Avrupa Birli¤i’ne üye olan ülkelerde, göçmenlere
yönelik polis ﬂiddetinin ve ›rkç› sald›r›lar›n yaﬂanmad›¤›
bir gün olmuyor...
Yeni göçmen yasalar› yürürlülükten al›nmadan, ›rkç›
parti ve siyasetçilerin politikalar›na zemin tan›yan koﬂullar ortadan kald›r›lmadan bu durumun de¤iﬂmesi söz konusu olmaz; tersine, daha da kötüye gidecektir.
Bizler burda ikinci s›n›f insan de¤iliz. Avrupa’da yaﬂayan insanlar olarak ayn› haklara sahip olmak istiyoruz.
Göçmen halk›m›za sesleniyoruz; Irkç›l›¤a, polis ﬂiddetine
ve haklar›m›z› ask›ya alan yasalara karﬂ› birleﬂmeli ve
mücadele etmeliyiz.” dedi.
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Yürüyüﬂ okurlar›na sevgi ve
selamlar›m›z› sunarak baﬂl›yoruz sohbetimize.
‹lk bölümde “eemperyalizmi
emperyalizm yapan unsurlar”
diyerek ﬂunlar› saym›ﬂt›k: S e rmayenin yo¤unlaﬂmas›, tekel le ﬂ me , m a li oliga rﬂin in oluﬂ u mu, sermaye ihrac›... ve de
dünya pazar›n›n tekeller, düny a t o p r a k l a r › n › n d a b ü y ü k k a p i t alist dev letler a r a s › n d a p a y l a ﬂ › l m a s›n›n tamamlanmas›.
Bunlar›n ilk dördünü, önceki bölümde ele
alm›ﬂt›k. ﬁimdi dünyan›n tekeller ve kapitalist devletler taraf›ndan
paylaﬂ›lmas›n› ele alarak devam edelim.
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hayati bir ihtiyaçt›r. Bu nedenle
kapitalist devletler 1850’lerden
itibaren h›zlanan bir biçimde sömürge fetihlerine giriﬂtiler. Sömürgeleﬂtirme süreci 1870’lerde
daha da yo¤unlaﬂt›.

Mazlum : ﬁimdi, sömürge-

Konu: Emperyalizm -2

ler meselesinden hareketle, Lenin’den, özellikle “emperyalizm
de¤iﬂti” tezleri aç›s›ndan da son
derece dikkate de¤er bir bölüm
aktaraca¤›m.
“Tekellere, rakipleriyle giriﬂtikleri
mücadelede (...) baﬂar› olana¤›n›, ancak
ve yaln›z sömürgelere sahip olmak sa¤lar. Kapitalizm ne
kadar geliﬂmiﬂse,
hammadd e eks ikli¤i kendini ne ka dar hisset tirirse, rekabet ve düny a da hammadde kaynaklar› için mü cadele ne kadar ﬂiddetliyse, sömürge elde etme mücadelesi o kadar
amans›zd›r. (...) Sermaye ihrac›n›n
ç›karlar› da sömürgelerin fethedil mesini dayatmaktad›r; çünkü tekeller kurarak bir rakibi saf d›ﬂ› b›rakmak, bir sipariﬂi üstlenmek... sömürge pazar›nda daha kolay...d›r
(hatta ancak böyle mümkündür).”
Kapitalizmin geliﬂmesi, görüldü¤ü gibi, öyle mutlak bir ça¤daﬂl›k,
uygarl›k anlam›na gelmiyor. Tersine, geliﬂme sömürge elde etme mücadelesini keskinleﬂtiriyor. Bu anlamda ekliyor Lenin: “Mali sermaye
özgürlük de¤il, egemenlik ister ’ diyor Hilferding, çok do¤ru olarak.”
Kapitalizm geliﬂtikçe, sömürge
elde etme ihtiyac› o kadar büyük
olur ve pazar için kavga ﬂiddetlenir!
Ekonominin yasalar› bu kadar aç›k.
Bunun d›ﬂ›ndaki teoriler, iﬂte bu
yüzden emperyalizm gerçe¤ini
aç›klayam›yor ve s›k s›k bu noktada
yan›l›yor.

Güçlü görünümüne ra¤men
o, asalak ve çürümüﬂ bir
sistemdir!

Özle m : Ben devam edeyim.
Sermayenin yo¤unlaﬂmas›, tekelleﬂme ve mali oligarﬂilerin oluﬂumu,
emperyalistleﬂen ülkelerin dünyay›
ad›m ad›m ele geçirmelerinin de koﬂullar›n› olgunlaﬂt›rd›. “Mali sermayenin, sermayenin öteki çeﬂitlerinin tümü üzerindeki üstünlü¤ü...
ma li a ç ›da n güç lü birka ç de vle tin”
dünya çap›ndaki hakimiyetini de
beraberinde getirdi.
1900’lerin baﬂlar›nda en eski kapitalist ülkeler olan ‹ n g i l t e re ve
F r a n s a , en fazla sömürgeye sahip
iki ülke durumundayd›lar. ABD ve
Almanya ise, “geliﬂme h›z› ve kapitalist tekellerin üretimde yayg›nl›k
derecesi itibariyle” en ileri durumdaki iki kapitalist ülkeydi.
Bu dört ülke; o zamanki rakamlarla, toplam 479 milyar frank, yani
dünya mali sermayesinin yüzde
80’ine sahiptiler. Bu durumun fiili
sonucunu ﬂöyle anlat›yor Lenin:
“Dünyan›n di¤er ülkelerinin neredeyse tümü, bu uluslararas› banker
ülkelere, dünya sermayesinin bu
dört ‘dire¤i’ne ﬂu ya da bu biçimde
borçlu durumdad›r ya da h a r a ç
vermektedir. ”
Bu dört ülkeye eklenen baﬂka
emperyalistler de vard›, ama emperyalizmin as›l gücünü bunlar oluﬂturuyordu. Bunlar›n içinde de ABD
gücünü sürekli art›ran emperyalist
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konumundayd›. ABD’nin gücünü
gittikçe art›rmas›n›n en önemli
ayaklar›ndan biri de dünya mali sermayesini kontrol edebilecek konuma yükselmiﬂ olmas›yd›.
Kapitalizmin emperyalizme dönüﬂtü¤ü yaklaﬂ›k yar›m as›r, ayn›
zamanda d ü n y a n › n p a y l a ﬂ › l m a s ›
sürecidir. Eski sömürgecilik bu süreçte yerini emperyalist sömürgecili¤e b›rakt›. Tekelleﬂme aﬂamas›nda
geçildi¤inde art›k dünyan›n hemen
tüm bölgeleri, ﬂu veya bu biçimde
kapitalist devletler taraf›ndan sömürgeleﬂtirilmiﬂtir: “‹lk kez olarak
dünya paylaﬂ›lm›ﬂ durumdad›r, öyle ki, bundan sonra ancak yeni paylaﬂ›mlar söz konusu olabilir, yani
sahipsiz topraklar›n ‘ele geçirilmesi’ de¤il, topraklar›n bir ‘sahip’ten
ötekine geçmesi.” (Lenin)
Evet, iﬂte bu nesnel durum, daha
sonraki emperyalistler aras› paylaﬂ›m savaﬂlar›n›n nedenlerini de
aç›klamaktad›r. Peki bu niçin böyle
olmaktad›r? Bu ülkeler neden “pazars›z” yapamamaktad›r?
Önceki bölümde k›saca vurgulam›ﬂt›k; kapitalist devletler, biriken
sermaye fazlas›n› ve keza üretim
fazlas›n› di¤er azgeliﬂmiﬂ kapitalist
ülkelere ve sömürgelere aktarmak
zorundad›rlar. ‹ﬂte bu aç›dan sermayeyi yat›racak, üretti¤ini satacak pazar bulmak kapitalist ülkeler için

Kemal: Bu konuya ﬂunu da ekleyelim isterseniz. 1900’lerin baﬂlar›nda geliﬂmiﬂ kapitalist ülkeleri,
sömürgelerini h›zla art›rmaya sevkeden etkenlerden biri de, h›zla bilinçlenmekte olan iﬂçi s›n›f›n›n bur10 ﬁubat 2008

juvazinin iktidar› için bir tehdit
oluﬂturmaya baﬂlamas›d›r. Sömürgelerden ne kadar çok kazanç elde
edilirse, içeride emekçilere o kadar
çok “sus pay›” verilebilirdi. Burjuva iktidarlar, iﬂçi s›n›f›n›n iktidar
hedefli mücadelesini bu yolla düzen
içine çekebilirlerdi. Nitekim de
böyle oldu. Ki bunu sa¤layabilmek
de, o kapitalist ülkeye, öteki kapitalist ülkeler karﬂ›s›nda bir avantaj
sa¤l›yordu; sömürgesi olmayan veya az olan kapitalist ülkeler, iﬂçi
mücadelesini geriletememeleri nedeniyle üretim sürecinin istikrar›n›
koruyam›yor, di¤er kapitalistler karﬂ›s›nda dezavantajl› duruma düﬂüyordu. Dolay›s›yla bu etken de kapitalistlerin sömürge elde etme savaﬂ›n› daha zorunlu k›lm›ﬂt›r.

Özlem : 1900’lerin baﬂ›nda, yani dünyan›n tekeller ve büyük kapitalist devletler taraf›ndan paylaﬂ›lmas›n›n büyük ölçüde tamamland›¤› dönemde dünya tablosu ﬂuydu:
Kapitalist devletlerin feodal yönetimden devrald›klar› daha önce
iﬂgal edilmiﬂ ülkeler, emperyalizmin sömürgeleri haline geldi önce.
Ama emperyalistler bunlarla yetinemezdi. 1800’lerin ikinci yar›s›nda
bilim ve teknikteki ilerlemeler sonucunda kapitalist geliﬂmenin h›zlanmas›, üretimin iç tüketim boyutlar›n› kat kat aﬂmas› ve keza sermaye birikiminin büyümesi, d ü n y a
topraklar›n›n kapitalist ülkeler
taraf›ndan talan edilmesini de
h›zland›rd›. O güne kadar ayak bas›lmam›ﬂ neresi varsa, gidildi.
Okurlar›m›z›n birço¤u, ‹ngilte r e’den “üzerinde güneﬂ batmayan
imparatorluk” diye söz edildi¤ini
duymuﬂtur. ‹ﬂte bu söz, o dönemlerden kalmad›r. ‹ngiltere o dönem,
A m e r i k a’dan A f r i k a’ya, O r t a d o ¤u’dan ve H i n d i s t a n’a kadar geniﬂ
bir alanda sömürgelere sahipti. ‹kinci büyük sömürgeci F r a n s a’yd›.
Onun da O r t a d o ¤ u ’da, A k d e niz’de, A f r i k a’da, Asya’da birçok
sömürgesi vard›. Keza H o l l a n d a,
D a n i m a r k a , B e l ç i k a gibi emperyalistlerin, J a p o n y a’n›n, R u s y a’n›n
da sömürgeleri vard›.
Say›: 138

O dönemde sömürgeleﬂtirmenin
temel biçimi, askeri güç kullanmakt›. Genellikle katliamlarla iﬂgal edilen ülkenin topraklar› “yasal” olarak
da iﬂgalci kapitalist ülkenin topra¤›
say›l›rd›. Sömürgeleﬂtirilen ülkenin
yönetimi de iﬂgalci emperyalistler
taraf›ndan atanan h ü k ü m e t ya da
v a l i l e r taraf›ndan üstleniliyordu.
Sömürgeleﬂtirilen ülkelerde el konulan ham maddeler, kapitalist geliﬂme aç›s›ndan önemliydi. Ucuz
hammadde, maliyetlerin düﬂürülmesi demekti; bu da rekabet gücü
demekti. Öte yandan sömürgeleﬂtirilen ülkeler ayn› zamanda meta ihrac› için de bir p a z a r durumundayd› ve pazarlar› ne kadar geniﬂse, kapitalist de o kadar güçleniyordu.
1870-80’lerden itibaren s e r m a y e
i h r a c › da sömürünün ön plana ç›kan
biçimlerinden biri oldu. Sömürge
yönetimlerine borç para verme biçiminde veya sömürge ülkeye do¤rudan yat›r›mlar ﬂeklinde gerçekleﬂen
sermaye ihrac›na ba¤l› olarak kapitalist pazar› geniﬂletecek demiryollar› yap›l›yor, bankalar aç›l›yor ve
sömürgecilik mekanizmas› daha
çok yönlü hale getiriliyordu.

K em al: Emperyalist sömürgecilik san›r›m az çok kafam›zda ﬂekillenmiﬂtir. Emperyalizm, sadece sömürgelerdeki yönetimi de¤il, geliﬂip
pekiﬂtikçe, kendi içinde de devleti,
ekonomiyi, sosyal yap›y› yeniden
kendine göre ﬂekillendirir. Yani,
dünyay› kendine tabi k›lmak isterken, üst yap›y› da kendine göre biçimlendirir. Bunu da k›saca somutlayal›m. Bunun ilk önemli sonuçlar›ndan biri devletin yap›s›ndaki deEmperyalizm
ça¤›nda tek
tek ulusal
ekonomilerden ve ulusal pazarlardan söz etmek mümkün
de¤ildir. Bu zincirin
d›ﬂ›na ç›kman›n tek bir
yolu vard›r, o da ulusal
kurtuluﬂ savaﬂlar›d›r.
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¤iﬂikliktir. Sanayi sermayesi ile banka sermayesinin bütünleﬂmesiyle ortaya ç›kan mali oligarﬂi, ülke ekonomisini kontrol eden bir güç haline
gelirken, devlete de hakim olur.
Do¤al olan da budur zaten; kapitalizm geliﬂip tekeller belirleyici unsur oldukça, tekellerin devlet üzerindeki belirleyicili¤i de pekiﬂecektir. Bu pekiﬂmenin belli bir noktas›nda devlet, tekelci devlete dönüﬂür. Devletin iﬂlevi de buna göre,
yani tekellerin ç›karlar›na hizmet
edecek ﬂekilde yeniden ﬂekillenir.
Devletin vergi, borç gibi ekonomik iﬂlevleri, tekellerin ihtiyaçlar›na göre düzenlenmesini beraberinde
getirirken, bu ayn› zamanda halk›n
daha çok sömürülmesi de demektir.
Sömürünün yo¤unlaﬂmas› ve devletin daha aç›k biçimde tekellerin hizmetine girmesi, s›n›f çeliﬂkilerinin
de derinleﬂmesine yol açar.
Emperyalizm aﬂamas›n›n bir
baﬂka sonucu, ekonominin dünya
çap›nda bir sisteme dönüﬂmesidir.
Emperyalizm tekelleﬂme ve sömürgeleﬂtirmeyle birlikte, tüm ülke
ekonomilerini emperyalist ekonominin bir halkas› durumuna getirmiﬂtir. Dolay›s›yla emperyalizm ça¤›nda tek tek ulusal ekonomiler d e n v e u l u s a l p a z a r l a r d a n söz etmek mümkün de¤ildir. Bu zincirin
d›ﬂ›na ç›kman›n tek bir yolu vard›r,
o da ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar›d›r.
Evet, bu yönünü de ortaya koyduktan sonra, emperyalizmin “ekonomik özü”nün d›ﬂ›ndaki özelliklerine geçelim. Buyur Mazlum.

M a z l u m : Emperyalizmin
“ekonomik özünü” ortaya koyarken
emperyalizm salt ekonomik bir olgu
da de¤ildir demiﬂtik. Lenin, ﬂöyle
diyor: “Emperyalizm, kapitalizmin
özel bir tarihsel aﬂamas›d›r. Bu
ö z el lik üç lü dür : E mp e rya l iz m : 1 )
te kelci kap ital izmd ir; 2) as alak v e
çürüyen kapitalizmdir; 3) can çeki ﬂen kapitalizmdir.”
Bu tan›m, emperyalizmin tarihsel geliﬂim içindeki yerini iﬂaret
eden önemli bir tan›md›r. Emperyalizm, dönemsel olarak güçlü görün-
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se de, tarihsel olarak bu çürümüﬂlük
onun karakteridir. Emperyalizm neden “ a s a l a k v e ç ü r ü y e n k a p i t alizm”dir? Bunu birkaç boyutuyla
cevaplayabiliriz.
Birincisi, s›n›f olarak çok yayg›n bir asalak s›n›f oluﬂur emperyalizmle birlikte.
Burjuvazi üretim sürecinden tümüyle koparak tamamen asalak bir
s›n›fa dönüﬂür. ﬁirketlerin, iﬂletmelerin yönetimini bile ço¤u durumda
ücretli profesyonellere devrederler.
Ama esas olarak “kazanç” biçimleri
de yeniden ﬂekillenir. Burjuvalar,
üretimin yan›s›ra ekonomide “ d e¤erli ka¤›t” olarak adland›r›lan hisse senetleri, bono, tahvil ve faizden
büyük ölçüde gelir elde etmeye baﬂlarlar. Buna rant gelirleri de denir.
Bu gelir, burjuvazinin tüm gelirleri
içinde önemli bir yer tutmaya baﬂlar. ‹kincisi, burjuvazinin tamamen
asalaklaﬂmas›na ba¤l› olarak, tüketimleri, hem miktar, hem muhtevas›
bak›m›ndan önceki dönemlerle k›yaslanamayacak ölçüde artar.
Lenin, rantiye s›n›f›n “de¤erli
ka¤›tlar”la büyük kazançlar elde etmesi konusunda ﬂunlar› vurguluyor:
“Emperyalizm, az say›da ülkede... büyük bir nakdi-sermaye birikimidir. Rantiye s›n›f›n ya da daha
do¤rusu rantiye tabakan›n, yani
‘k›rpt›klar› kuponlarla’ yaﬂayan insanlar›n, herhangi bir iﬂletmenin
çal›ﬂmas›na hiçbir biçimde kat›lmayan insanlar›n, meslekleri iﬂsizlik
olan insanlar›n ola¤anüstü bir biçimde ço¤almas› bundand›r. Emperyalizmin baﬂta gelen ekonomik
temellerinden biri olan sermaye ihrac›, rantiye tabakas›n›n üretim den kopuﬂunu daha da art›r›r ve
denizaﬂ›r› baz› ülkelerin ve sömürgelerin eme¤inin sömürüsüyle yaﬂayan ülkenin topuna asalakl›k damgas›n› vurur.”

Ö z l e m : Geçti¤imiz y›llarda
Koç Holding’in, Sabanc›lar’›n kazançlar› içinde faiz gelirlerinin tüm
üretim gelirlerinden daha fazla oldu¤una dair bilançolar yay›nlanm›ﬂt› hat›rlars›n›z. Devletlerin tamamen
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tekellerin hizmetinde bir ﬂekil almas›yla birlikte, bu tüm dünya çap›nda
geçerli bir durum san›r›m.
Burjuvazinin tüketim kal›plar›na
iliﬂkin de bir ﬂey ekleyeyim. Bu rantiye kazanca ba¤l› olarak biraz önce
belirtildi¤i gibi tüketimde çok özel
biçimler ç›km›ﬂt›r. Rantiye kesimler, ak›llara durgunluk veren ölçülerde tüketim harcamalar› yap›yorlar. Dikkatinizi çekmiﬂtir bu kesimlerin tüketimlerini adland›rmak üzere “ u l t r a l ü k s ” diye bir kavram bile ç›kt› ortaya. Bir ülkenin ekonomisini düzeltecek ölçüde para, mesela bir tekelcinin sadece yat›na veya yazl›¤›na harcanabiliyor..

Mazlum : Ancak burada esas
olarak tek tek burjuvalardan söz etmenin de ötesine geçen bir durum
var. Lenin’in “ülkenin topuna asalakl›k damgas›n› vurur” sözlerinin
anlam› budur. Rantiye bir s›n›f›n
ötesinde “rrantiye devlet”ler oluﬂuyor emperyalizmle birlikte.
‹hraç edilen sermayeden ve yat›r›mlardan elde edilen gelirler, emperyalist ülkelerdeki asalak s›n›f›n
varoluﬂunu mümkün k›larken, bunun da ötesinde, gelirlerinin büyük
bir bölümünü meta ve sermaye ihraç etti¤i di¤er ülkelerden, sömürgelerinden elde etti¤i kazançlarla sa¤layan emperyalist devletlerin bizzat
kendisi bir rantiye devleti haline
gelmektedir.
Amerika Birleﬂik Devletleri,
rantiye devletin en çarp›c› örneklerinden biridir. Bir tarafa ABD’nin
di¤er ülkelere verdi¤i borçlar›, bir
Sömürgeler,
ABD’ye borçlar›n› ödemek
için ABD’den
yeni borçlar al›yorlar ve
bu çark yüzy›ld›r Amerika’ya para ak›t›yor.
Emperyalist tekeller, hiç
zahmetsiz, hiç üretimsiz
böyle bir kazanç kayna¤› sahibidirler.
t›n
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tarafa da bu borçlar karﬂ›l›¤›nda
ABD’ye ödenen faizleri yanyana
koyun... ‹kincisi, birincisinin yüzl e rce kat›n› oluﬂturur... Öyle bir
mekanizma var ki, sömürgeler,
ABD’ye borçlar›n› ödemek için
ABD’den yeni borçlar al›yorlar ve
bu çark yüzy›ld›r Amerika’ya para
ak›tan bir çark olarak dönüyor. Emperyalist tekeller, hiç zahmetsiz, hiç
üretimsiz böyle bir kazanç kayna¤›
sahibidirler.
Bu noktada “Rantiye-devlet,
as ala k, ç ürüyen ka pita lizm i n dev letidir” der Lenin. Ve dünya ülkelerini ikiye ay›r›r: Tefeci devletler ve
borçlu devletler...
“Rantiyelerin elde etti¤i gelir,
d›ﬂ ticaret gelirinden... beﬂ kat daha
fazlad›r! Emperyalizmin ve emperyalist asalakl›¤›n esas› budur iﬂte.
Bunun için, ‘rantiye-devlet’ ya
da tefeci-devlet kavram›, emperyalizmi iﬂleyen iktisat yaz›n›nda, s›k
s›k kullan›lan bir deyim olmuﬂtur.
Dünya, bir avuç tefeci devlete ve bir
borçlu devletler ço¤unlu¤una bölünmüﬂ bulunmaktad›r.”
Asl›nda sosyalist ülkeler hariç,
kalan ülkeler aç›s›ndan hala bölünmüﬂlük geçerlidir.

K e m a l : Emperyalizmin asalakl›¤›n›n bir di¤er boyutunu bilim
teknoloji alan›nda görürüz. Bunu da
sen aç Özlem.
Özlem : Baﬂlang›çta, yani serbest rekabetçi kapitalizm döneminde burjuvazi bilim ve tekni¤in geliﬂmesini teﬂvik eden, bu geliﬂmeyi
üretime yans›tan bir konumdad›r.
Serbest rekabet, kapitalisti buna
mecbur k›lmaktad›r zaten. Kapitalist, üretimi azami ölçüde art›rabilmek için her bilimsel geliﬂmeyi hemen üretim sürecinde kullan›r. Ama
tekelleﬂmeyle birlikte bu de¤iﬂir.
Tekeller, bilimsel, teknolojik geliﬂmeler üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunmaya baﬂlarlar. Bu “tasarruf” ise özünde bilim ve tekni¤in
önünde engel olma yönünde gerçekleﬂir. Bilim ve teknolojideki muazzam geliﬂmeler gözönüne al›nd›¤›nda bu bir çeliﬂki gibi görünür ve10 ﬁubat 2008

ya tekeller bilimi geliﬂtiriyor gibi
görünür. Evet, geliﬂtirmektedirler.
(Ar-Ge) ad›n› verdikleri araﬂt›rma
geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na büyük yat›r›mlar da yapmaktad›rlar.
Fakat bilimsel araﬂt›rmalar›n ne
için, hangi yönde yap›laca¤›n› belirleyen de, bilimsel buluﬂlar›n, yeni
teknolojik geliﬂmelerin n e za m a n ,
nas›l kullan›laca¤›n› belirleyen de
sadece ve sadece tekellerin kar-zarar hesaplar›d›r. Herhangi bir bilimsel keﬂif veya yeni geliﬂtirilen bir
teknoloji, geniﬂ kitlelerin yarar›na
olsa bile, e¤er tekeller için uygun
de¤ilse, piyasaya ç›kar›lmaz. Bilim
ve teknoloji üzerinde de tekel dene timi söz konusudur. Mesela, çeﬂitli
sektörlerde yeni teknolojiler geliﬂtirmiﬂ olmalar›na karﬂ›n, baﬂka ülkelere, ellerindeki eski teknolojiyi
satmaya devam edebilirler.
Tekellerin bilim ve teknolojinin
geliﬂmesinin önünde engel olduklar›n›n en aç›k kan›t› ise, dünyada
milyarlarca insan›n açl›ktan, hastal›klardan ölmesidir. Bilimin ve tekni¤in bugün ulaﬂt›¤› aﬂamada, bilim
ve teknolojinin insanl›¤›n bu temel
sorununu çözmeye yöneltilmesi halinde bunun çözülememesi mümkün mü?.. Lenin, henüz 1900’lerin
baﬂ›nda yazd›¤› bir makalede diyordu ki; “‹nsan nereye bakarsa baks›n
ad›m baﬂ›nda, insanl›¤›n derhal ta ma men çöz ebi le cek d u ru md a o ld u ¤u görevlerle karﬂ›laﬂ›yor. Kapitalizm bunu engelliyor. O, da¤ gibi
zenginlikler biriktirdi -ve insan› bu
zenginli¤in kölesi durumuna getirdi.
Tekni¤in en karmaﬂ›k sorunlar›n›
çözdü- ve nüfusun milyonlarca kitlesinin yoksullu¤u ve cehaleti karﬂ›s›nda ve bir avuç milyonerin dar kafal› h›rs› karﬂ›s›nda teknik iyileﬂtirmelerin kullan›lmas›n› engelledi.”

Kemal: Bir ek yapay›m. Tekellerin denetimindeki bilim ve teknoloji, insanl›¤›n sorunlar›n› nas›l çözeriz sorusuna de¤il de, tekellerin
kar›n› nas›l art›r›r›z, tar›m›, sanayiyi
emperyalist tekellere nas›l daha ba¤›ml› hale getiririz sorusuna cevap
ar›yor. Sorun burda.
Bilim, yine son derece çarp›c›
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bir noktad›r, esas ve öncelikli olarak
a s k e r i teknolojinin hizmetindedir.
Bugün tüketim unsuru haline gelen
birçok buluﬂ ya askeri araﬂt›rmalar
ya da uzay araﬂt›rmalar› kapsam›ndaki buluﬂlard›r. Ek o no mi n in as ke rileﬂtirilmesi ve askerileﬂtirilmiﬂ
ekonominin emperyalizmin en temel sektörü halinde olmas›, militarizmin dünya çap›nda körüklenmesi, emperyalizmin asalak karakterinin göstergelerinden biridir. Devletlerin, üretken, sorunlar› çözücü
alanlara de¤il de, silahlanmaya yönlendirilmesi emperyalizmin ortaya
ç›kard›¤› bir sonuçtur.

M a z l u m : Sohbetimizin bugünkü bölümünü bitirmeden asalaklaﬂman›n bir boyutuna daha de¤inelim isterseniz. Burjuvazi tamamen
asalaklaﬂ›rken, toplumun baz› kesimlerini de kendine benzetir. Bunlar›n baﬂ›nda da iﬂçi s›n›f› içindeki
bir kesim gelir. Daha 1902’de “Emperyalizm” adl› bir kitap yazan ‹ngiliz Yazar Hobson, bu noktadaki gözlemlerini ﬂöyle aktar›r: "Tam anlam›yla asalak nitelikteki bu siyaseti
yürütenler kapitalistlerdir; ancak,
ayn› itici nedenler, baz› özel iﬂçi
gruplar›n› da etkilemektedir. ”
Hobson, emperyalist ülkelerin
karakteristik davran›ﬂlar›na iliﬂkin
ﬂunu belirtiyor: "Bunlardan birincisi ekonomik asalakl›k gelene¤idir;
egemen devlet, bununla, kendi yöneten s›n›f›n› zenginleﬂtirmek ve sa kin dursunlar diye alt s›n›flar›na
rüﬂvet vermek için, eyaletlerini, sömürgelerini ve ba¤›ml› ülkeleri sömürmektedir."

Bilim, esas
ve öncelikli
olarak askeri
teknolojinin
hizmetindedir. Devletlerin, üretken, sorunlar›
çözücü alanlara de¤il de,
silahlanmaya yönlendirilmesi emperyalizmin ortaya ç›kard›¤› bir sonuçtur.
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Dünyay› paylaﬂm›ﬂ bir avuç çok
zengin ülkeye, çok yüksek tekel
karlar› sa¤lamak demek olan emperyalizm, “proletaryan›n üst tabakalar›na ekonomik bak›mdan rüﬂvet
verme olana¤› yaratm›ﬂt›r. ” Altaki
bu asalaklaﬂt›rman›n sonucu iﬂçi
a r i s t o k r a s i s i n i n oluﬂumudur.
Emperyalizmin bu kadar büyük
servetler ve rüﬂvetler da¤›tabilmesi
için elbette yüksek tekel karlar› gereklidir. ‹ngiltere'nin ulusal geliri
1865-1898 y›llar› aras›nda, hemen
hemen ik i k at › n a yükselmiﬂti; oysa
"yurtd›ﬂ›ndan sa¤lanan" yani sö m ü r g e l e r d e n s a ¤ l a n a n geliri ayn›
süre içinde d o k u z k a t artm›ﬂt›. ‹ﬂte
buna paralel olarak da asalakl›k pekiﬂti, asalak kesim geniﬂledi. Sömürgelerden akan gelir o kadar büyüktü ki, 1990’lar›n baﬂlar›nda ‹ngiltere’deki r a n t i y e i n s a n say›s›,
yaklaﬂ›k 1 milyona yükselmiﬂti.
Asalakl›k bugün de sürüyor.
Dünyan›n en zengin 10 milyon kiﬂi si, dünyadaki toplam servetin üçte
b i r i n i elinde bulunduruyor. Bunlar›n 37.2 trilyon dolar serveti oldu¤u
belirtiliyor ve bu servetin de yüzde
64'ü ABD, Japonya, Almanya, ‹ngiltere ve Fransa kaynakl›.
Düﬂünün, dünyan›n nüfusu 6
m i l y a r. Ve onlar –o 10 milyoncuk
az›nl›k–, 5 milyar 990 milyon kiﬂinin elindekiyle k›yaslanamayacak
büyüklükte bir servetin sahibi durumundalar. Onlar›n içinde de en zengin 10 tekelci burjuvan›n serveti
133 milyar dolar. Bu rakam, en yoksul 48 ülkenin y›ll›k gelirinin 1,5
kat› ediyor... Ve dünyan›n en zengin
225 kiﬂisinin serveti 2.5 milyar yoksulun giderlerine eﬂit... Emperyalizm de¤iﬂmiﬂ mi, yoksa asalakl›¤›
büyüterek sürdüren bir sistem olmaya devam m› ediyor? Cevap, ortada.

K e m a l : Evet arkadaﬂlar, emperyalizme önümüzdeki hafta da
devam edece¤iz. E m p e r y a l i z m i n
neden can çekiﬂen kapitalizm oldu¤unu, emperyalist dönemin ayn›
zamanda d e v r i m l e r ça¤› olmas›n›,
aralar›ndaki iliﬂkileri ele alaca¤›z.
ﬁimdilik hoﬂçakal›n.
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Siyaset sahnesinde herkes demokrasiden yana, herkes demokrat. Günümüzde kimse ona aç›kça
karﬂ› ç›km›yor, ama herkes de onu
kendine göre yorumluyor, oldu¤undan farkl› gösteriyor. Oysa demokrasinin herkesin keyfine göre yorumlayamayaca¤› tarihsel ve bilimsel bir anlam› var.
D e m o k r a s i ; eski Yunanca’da
halk anlam›na gelen demos ve otorite anlam›na gelen kratos kelimelerinin birleﬂmesinden oluﬂmuﬂ bir
kavramd›r. Kavram›n kökeninin de
gösterdi¤i gibi, “ h a l k › n y ö n e t i m i ”
anlam›na gelir. “Halk›n kendi kendini yönetmesi” olarak da tarif edilir.
Fakat, demokrasi gerçekte, ancak
sosyalist toplumda halk›n yönetimi
oldu.
Demokrasi, tarihsel olarak krallar›n, padiﬂahlar›n mutlak egemenli¤ine dayanan feodal sisteme karﬂ›,
toplumun tüm kesimlerinin yönetime kat›laca¤› bir yönetim biçimi
olarak ortaya ç›kt›. Bu nedenle de
tarihsel olarak feodalizme karﬂ› ileri
bir yönetim biçimidir.
Tüm toplumun seçme ve seçilme
hakk›n› kazand›¤› kapitalist toplumda, demokrasi de biçimsel olarak,
toplumun tamam›n›n seçimler arac›l›¤›yla yönetime kat›l›m› görünümünü ald›. Fakat bu, halk›n yönetime
gerçek anlamda kat›l›m› anlam›na
gelmedi.
Burjuvazi feodalizme karﬂ› savaﬂ›rken toplumun di¤er kesimlerini yan›na çekebilmek için onlar›n da yönetime kat›lmas›n› savundu. Fakat
burjuvazinin as›l amac› kendi iktidar›n› ve egemenli¤ini kurmakt›. Nitekim, burjuvazinin önderli¤inde kurulan demokrasi de onun egemenli¤inin damgas›n› taﬂ›d›.
Bu demokrasi biçimine, “burjuva
demokrasisi” denir.
Hiçbir toplumda ve tarihin hiçbir
aﬂamas›nda saf bir demokrasi olmad› ve olmayacakt›r da. Demokrasi,
her durumda bir s›n›f›n egemenli¤ini
dile getirir ve bu anlamda da bir s›n›f›n damgas›n› taﬂ›r.
Bu durumda, yönetim biçimi olarak demokrasi, ikiye ayr›l›r. Bunlar-
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DEMOKRAS‹
dan birisi “ b u r j u v a d e m o k r a s i s i ”,
di¤eri “ p roletar y a dem okra sisi”dir.
O halde, demokrasiden söz edildi¤inde en baﬂta sorulmas› gereken
soru “ kimin için demokrasi?” sorusudur. Buna göre, demokrasinin niteli¤ini, iktidar› hangi s›n›f›n elinde
bulundurdu¤u belirler. Burjuvazinin
iktidarda oldu¤u demokrasi “burjuvazi için demokrasi”, proletaryan›n
ve emekçi halk›n iktidarda oldu¤u
demokrasi “halk için demokrasi”dir.
Demokrasiler, ayn› zamanda iktidarda olmayan s›n›flar üzerinde bir
bask› gücü, yani diktatörlük anlam›na gelir. Her demokrasi, ayn› zamanda bir diktatörlüktür.
Yani; burjuva demokrasisi; burj uv az i i ç i n d e m o k r as i , i ﬂ ç i s › n › f › v e
halk için diktatörlüktür.
Sosyal ist demokrasi ise; iﬂçi s› n › f › v e h a l k i ç i n d e m ok r a si , b u r j u v a zi ve d i¤er s ömür ücü s ›n› flar ›n ka l›nt›lar› için diktatörlüktür.
Lenin, Devlet ve ‹htilal’de bu durumu; “d em ok ra s i, b ir s› n› f t a ra f ›ndan bir baﬂka s›n›fa, nüfusun bir
bölümü taraf›ndan nüfusun bir
baﬂka bölümüne karﬂ›, sistemli zor
uygulamas›n› sa¤lamaya yarayan
bir örg ü t t ü r ” ﬂeklinde ifade eder.
Tek baﬂ›na genel oy hakk›n›n
varl›¤›, “halk›n kendi kendini yönetmesini” sa¤layamaz. Burjuvazi, bir
anayasa yaparak, bir parlamento ve
baﬂka temsili kurumlar kurarak, halk›n genel oy hakk›n› kabul etti diye,
otomatik olarak kendi iktidar›n›
halkla paylaﬂm›ﬂ olmaz. Tersine,
kurdu¤u devlet örgütlenmesi ile,
halk›n oy kullanma hakk›n›, kendi
iktidar›n› güçlendirecek bir araca
dönüﬂtürür. Burjuva demokrasilerinde sistem, emekçi halk›n politik faaliyetlerini felce u¤ratacak, k›s›tla-

yacak ve gerekti¤inde politik faaliyetten uzak tutacak tarzda organize
edilmiﬂtir.
Demokrasi hakk›nda yanl›ﬂ ve
çarp›k görüﬂler vard›r: Demokrasi
“az›nl›¤›n ço¤unlu¤un kararlar›na
u y d u ¤ u ” bir yönetim biçimi de¤ildir; öyle görünse de, esas olan bir
s›n›f›n di¤er s›n›flar üzerindeki egemenli¤i olmas›d›r. Demokrasi, tüm
vatandaﬂlar›n yönetime Eﬁ‹T kat›l›m› da de¤ildir. Herkesin bir oy hakk›
vard›r ama demokrasilerin s›n›fsal
niteli¤ini belirleyen, say›sal bir az›nl›k ço¤unluk de¤il, iktidar gücünü
kimin elinde bulundurdu¤udur.
Demokrasi kelimesi, bu s›n›fsal
niteli¤inden ayr› olarak ifade edildi¤inde, somut bir olguyu tan›mlamaktan uzak kal›r. Dolay›s›yla, demokrasiden söz edilirken, s›n›fsal
niteli¤iyle birlikte kullan›l›r. Halk›n
yönetimini anlatmak için “ ha l k d em o k r a s i s i ”, burjuvazinin yönetimini
anlatmak için, “ b u r j u v a d e m o k r a s is i ” kavramlar› kullan›l›r.
Bu anlamda, demokrat oldu¤unu
ve demokrasiyi savundu¤unu iddia
edene sorulmas› gereken ikinci soru, “hangi demokrasi?” sorusudur.
Devrimciler, demokrasi mücadelesinden söz ederken, bundan kastedilen, halk için demokrasi mücadelesidir.
Gerçek anlamda halk›n yönetimini ifade eden demokrasi sosyalist demokrasinin bir biçimi olan halk demokrasisidir. Bu demokrasi, sosyalist toplumda yaﬂam bulur.
Burjuva demokrasisinde halk›n
yönetime kat›l›m›, 4-5 y›lda bir seçimlerde kullan›lan oy hakk› ile s›n›rlanmas›na karﬂ›l›k; sosyalist demokrasi ise; komünler, konseyler,
sovyetler, meclisler, sendikalar ve
onlarca biçimde örgütlenmiﬂ halk›n
do¤rudan yönetimidir.
Burjuva demokrasisini savunmak, burjuvazinin egemenli¤ini,
halk demokrasisini savunmak ise
halk›n egemenli¤ini savunmakt›r.
Demokrasiyi savunmakta ay›rdedici
nokta budur.

HIZIR PAﬁALAR’IN TORUNLARINA
BOYUN E⁄MEYECE⁄‹Z

Aleviler son günlerde Türkiye’de ve yurtd›ﬂ›nda Alevi halk›na
yönelik yap›lan iftira, karalama ve
sald›r›lara karﬂ› 3 ﬁubat günü Kad›köy ‹skele Meydan›’nda miting yaparak onuruna, kimli¤ine, kültürüne
sahip ç›kacaklar›n› hayk›rd›lar.
Saat 11.00’den itibaren Kad›köy
Tepe Natilius önünde toplanmaya
baﬂlayan PSAKD ﬂubeleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler
kortejler oluﬂturarak yürüyüﬂe baﬂlad›lar. PSAKD ﬂubeleri Aleviler’in
üzerindeki bask›lar› teﬂhir eden
pankartlar›n yan›nda “Yezitlerin ve
H›z›r Paﬂalar›n Torunlar›na Boyun
E¤meyece¤iz” pankartlar›yla yürüdüler. Mitinge kat›lanlara Sivas’ta
katledilen 35 can›n foto¤raf›n›n bulundu¤u “Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” pankart› öncülük etti. Onun
arkas›nda yer alan “Ö¤retine, Onuruna, Özgürlü¤üne Sahip Ç›k” pan-

kart›n›n ad›ndan mitinge kat›lanlar›n kortejleri s›raland›.
HÖC mitingin en
kitlesel ve görkemli
kortejiydi. “AKP-CHPDSP Alevi Halk›n Düﬂman›d›r, Alevi Halk›n›n
Üzerindeki Bask›lara
Son” pankart›yla birlikte baﬂlatt›klar› kampanyan›n temel slogan›
olan “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” vurgusunu ön plana ç›kartan pankartlar› taﬂ›yan HÖC’lüler yürüyüﬂ boyunca
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r” sloganlar›n› att›lar. HÖC’ lülerin kortejinde TAYAD’l› analar k›rm›z› bantl› beyaz baﬂörtüleriyle en önde yer
al›rken analar›n bulundu¤u kortejde
Gazi, Sivas katliamlar›n›n resimleri
taﬂ›nd›, bu katliamlar›n›n sorumlular›n›n korundu¤una dikkat çekildi.
Analar›n kortejinin arkas›ndan
emekliler, “Devrimci Mücadelede
Emekliler” imzal› ve taleplerini ifade eden dövizleriyle yer al›rken onlar›n ard›ndan “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” pankart› ve ayn› içerikte afiﬂler taﬂ›nd›. Afiﬂlerin arkas›ndan k›z›l bayrak denizini and›ran
flamalar›yla yüzlerce HÖC’lüden
oluﬂan kortej, disiplini, görkemi ve
düzeniyle göze çarpt›.
Mitinge kat›lanlar AKP’nin
Aleviler’e yönelik politikalar›n›
ve Munzur Cafe, Bursa’da
Bursa Temel Haklar, ‹zmir’de Buca Temel Haklar,
Mersin’de Demirtaﬂ Kültür
Sanat Derne¤i, ‹stanbul’da
Nurtepe Temel Haklar ve Ba¤c›lar
Karanfiller Kültür Merkezi taraf›ndan yap›lan etkinliklerde ‹mam Hüseyinler’den Mahirler’e uzanan direniﬂ gelene¤i sahiplenildi.

AﬁURE ZAL‹ME B‹AT
ETMEMEN‹N S‹MGES‹D‹R
Kerbela ﬂehitlerini anmak ve
Aleviler’in direniﬂ geleneklerini selamlamak için düzenlenen aﬂure etkinlikleri sürüyor. Geçti¤imiz hafta
Adana’da ﬁakirpaﬂa Temel Haklar,
Malatya’da Malatya Temel Haklar
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att›klar› sloganlarla protesto ettiler.
Miting devrim ﬂehitleri için
sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Mitinge
kat›lanlar ad›na söz alan PSAKD
Baﬂkan› Av. Kaz›m Genç’in AKP’
nin temel politikas›n›n inkar ve yok
etme üzerine kurulu oldu¤una ama
asla bitmeyeceklerine de¤inen konuﬂmas›n›n ard›ndan Hasan Sa¤lam, Grup Vardiya, Erdal Bayrako¤lu ve Tolga Sa¤ türküler söyleyip deyiﬂler okudular.
Mitinge yaklaﬂ›k 7000 kiﬂi kat›l›rken, Alevi halk›n›n üzerinden
rant sa¤lamaya çal›ﬂan ve Alevi halka yönelik gerçekleﬂtirilen katliamlar›n sorumlular›ndan olan CHP’de
mitinge kat›ld›.
HÖC’ün “AKP-CHP-DSP Alevi
Halk›n›n Düﬂman›d›r” pankart›ndan
ve slogan›ndan rahats›z olan CHP’
liler daha kortejler s›ralan›rken
HÖC’ün taﬂ›d›¤› pankart›n indirilmesi için mitingin tertip komitesine
bask› yapt›lar. Talepleri karﬂ›lanmay›nca da CHP’lilerin büyük bölümü
kortejler alana girmeden miting alan›n› terk etti. Faﬂizmle yönetilen ülkede s›k s›k “Türkiye Laiktir Laik
Kalacak” slogan›n› atan CHP’lilerin
Alevi halk›n sorunlar›yla bir ilgileri
yoktu.

Malatya Temel Haklar Derne¤i
ile Munzur Cafe’nin ortaklaﬂa düzenledi¤i aﬂure etkinli¤ine 250 kiﬂi
kat›l›rken, Mersin’de Demirtaﬂ Mahallesi’ndeki etkinlikte ise yaklaﬂ›k
100 kiﬂi vard›.
Etkinlikte halka aﬂure da¤›t›l›rken yap›lan konuﬂmalarda ilerici
de¤er ve geleneklerin yaﬂat›lmas›n›n
önemine vurgu yap›ld›.
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PSAKD, Kad›köy Mitingi ve CHP
PSAKD Marmara ﬁubeleri, 3
ﬁubat Pazar günü " Ö ¤ retimize Öz g ü r l ü ¤ ü m ü z e Sayg› M i t i n g i " düzenlediler. Kuﬂkusuz, Alevi kültürünü, Pir Sultan kültürünü sahiplenen
ve onu yaﬂatmaya çal›ﬂanlar, son
dönemlerde Alevi inanc› ve halk›
üzerindeki bask›lara karﬂ› böyle bir
mitingi yapmakta son derece hakl›yd›lar. Alevi halk›n inançlar›na,
kültürüne yönelik ahlaks›zca sald›r›lar sürerken, Alevi halk› AKP'siyle, CHP'siyle düzene yedeklenmeye
çal›ﬂ›l›rken, muhalif kimli¤i yok
edilmeye çal›ﬂ›l›rken, Alevi halk›ndan güçlü bir itiraz›n yükselmesi bir
zorunluluktu.
Ancak mitingin ön toplant›lar›,
bu toplant›lar›n yap›l›ﬂ biçimi ve
tart›ﬂmalar hiç de bu itiraz›n muhtevas›na denk düﬂmüyordu. Bir miting nas›l örgütlenir, güçlü olmas›
için neler yap›l›r sorusuna bu ülkede siyaset yapan her kurum, “ ortak
bir çal›ﬂma yap›lmal›” cevab›n› verir. PSAKD'nin tek baﬂ›na bir miting karar› alma hakk› vard›r. Kurumlardan destek isteyebilir, bu da
hakk›d›r. Fakat bunun bile bir usulü,
kurumlar aras› bir hukuku vard›r.
PSAKD bu hukuka uygun davranmam›ﬂt›r. Neden?
PSAKD miting karar›n› alaca¤›
Marmara ﬁubeleri Eﬂgüdüm Toplant›s›’na Sultanbeyli ﬁubesi’ni ça¤›rmam›ﬂt›r. Neden?
Bu ﬂubeyi ça¤›rmamalar›na iliﬂkin de hiçbir aç›klama yapmam›ﬂlard›r. Yine Eﬂgüdüm Toplant›s›’nda
al›nan kararlar -mitingin ad› da dahil- yok say›lm›ﬂ, genel merkezin
sundu¤u çerçeve ve tarz dayat›lm›ﬂ
ve hayata geçirilmiﬂtir.
PSAKD içinde entrikaya yer
yoktur. Maalesef 3 ﬁubat mitinginin
örgütlenme aﬂamas› ve yürütülen
tart›ﬂmalar, izlenilen yolun, küçük
hesaplar›n, entrikalar›n, PSAKD
kültürüne nas›l zarar verdi¤ini aç›kça ortaya koymuﬂtur. PSAKD, 19
Ocak Pazar günü demokratik kurumlar› telefonla aram›ﬂ, mitingten
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bahsetmiﬂ ve imzalar›n›, kat›l›mlar›n› istemiﬂtir. ‹mza veren kurumlar›n
ço¤u k i ml er le b ir l ik t e i mza at t› k l a r › n › bir gün sonra yap›lan miting
toplant›s›nda görmüﬂlerdir. PSAKD,
20 Ocak'ta yap›lan miting toplant›s›na, birgün önce imzas›n› istedi¤i
kurumlar›n ad›n›n da yaz›l› oldu¤u
miting afiﬂ ve bildirilerini bas›lm›ﬂ
olarak getirmiﬂtir. Bu bildiri ve afiﬂlerde kimlerin imzas› vard›r? Afiﬂ
ve bildiriler C H P, DSP, SHP'nin
imzalar›, devrimci demokratik kurumlarla, Alevi kurumlarla yan yana
yaz›larak bast›r›lm›ﬂt›. ‹mzalar›n›n
kimlerle yan yana oldu¤unu gören
kurumlar itiraz etmiﬂ, sonuç olarak
bildiri ve afiﬂler imzalar›n oldu¤u
alt k›s›mlar› kesilerek PSAKD taraf›ndan kullan›ma sunulmuﬂtur. Bir
gün önce imza isteyip ayn› gece afiﬂ
ve bildirileri bast›r›p kurumlar›n
önüne koymak ve üstelik C H P,
DSP, SHP gibi partilerin imzas› ile
bunu yapmak hangi kültürün ürünüdür? Pir Sultan ö¤retisinde, Alevili¤in kültüründe böyle bir davran›ﬂa
yer var m›d›r?
Sorun bununla da bitmemiﬂtir.
20 Ocak’ta yap›lan miting toplant›s›nda CHP, DSP ve SHP'ye itiraz eden devrimcilere karﬂ›, tarihlerinin her döneminde Alevi katliamlar›nda imzalar› bulunan bu partiler,
PSAKD yöneticileri taraf›ndan pervas›zca savunulmuﬂtur. CHP'nin
mitinge kat›l›m›, imzac›s› olmas›,
" P S A K D G e n e l Me r k e z i k a r a r › "
olarak ve "Mitingin kitlesel olmas›"
gerekçesiyle savunulmuﬂtur.
Toplant›da, CHP'nin katliamc›
yüzü teﬂhir edilmesine, “Sivas’›n
katilleri ile nas›l omuz omuza miting yap›labilir? ” eleﬂtirilerine ra¤men, “ mitingi ben örgütlüyorum, istedi¤imi ça¤›r›r›m” havas›yla, Alevi halk›n›n düﬂmanlar› savunulabilmiﬂtir.
Devrimcilerin itiraz›, CHP’nin
taban›ndaki halktan insanlar›n mitinge kat›l›m›na de¤ildi elbette.
CHP'nin taban› baﬂka, CHP'nin ku-

rumsal kat›l›m› baﬂkad›r. ‹tiraz,
CHP'nin taban›n›n kat›lmas›na de¤il
kurumsal kat›l›m›nad›r. Buna ra¤men kaba bir demagoji ile "kitlesellik" ad›na CHP'nin parti olarak mitinge kat›lmas› savunulmuﬂtur.
Hepimiz biliriz, Pir Sultan’›n haram yemeyen itleri dahi H›z›r’› hiç
sevmezler. Pir Sultan, H›z›r’› tan›d›¤›ndan, o giderken, "H›z›r H›z›r
umar›m paﬂa olup döndü¤ünde kellemizi istemezsin" diyerek kiﬂiliksizli¤ini yüzüne vurmuﬂtur.
Bunlar› geçmiﬂimizin aynas›ndan bugünümüzü görmek için yaz›yoruz. Bizler H›z›r Paﬂalar’› unutabilir miyiz? Günümüzün egemenleri de¤il midir k›l›çlar›n› kuﬂanacak
paﬂalar›n› yetiﬂtirmekle kalmay›p
içimize salanlar? Yak›n tarihimizin
katliamlar›n› unutabilir miyiz? Maraﬂ'›, Çorum'u, Sivas'›, Gazi'yi, da¤lar›, ﬂehirleri ve hapishanelerdeki
katliamlar› unutabilir miyiz? Bu
katliamlar› yapan yapt›ran H›z›r Paﬂalar’› unutabilir miyiz?
Elbette ki unutulmaz bunlar.
Hiçbir gerekçeyle, ne dünün tarihini, ne bugün yaﬂad›klar›m›z› unutamay›z, gerçeklere gözlerimizi kapayamay›z.
Alevilerin içine “s›zmaya” kalk›ﬂan CHP, DSP, SHP'nin tarihi bellidir. Sol ad›na, sosyal demokratl›k
ad›na sömürücü egemenlerin bir dedi¤ini iki etmemiﬂ, bu ülkede Alevi
halk›na yönelik en büyük katliamlar, onlar›n iktidarlar›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Tarihleri ihanet ve katliamlarla doludur. Nas›l bir arada olunur
bunlarla? Var m›d›r AKP'den bir
farklar›? Bunlarla birlikte hareket
etti¤imizde AKP'nin iftar›na kat›lan
düﬂkünlerden, Pir Sultan’a ihanet
eden H›z›rlar’dan ne fark›m›z kal›r?
Alevi halk›n› "ölümü gösterip
s›tmaya raz› etmek" misali, AKP'yi
gösterip CHP'ye yedeklemeye çal›ﬂanlar H›z›r Paﬂa’ya m›, Pir Sultan'a
m› hizmet etmektedirler?
Miting günü yaﬂananlar ise baﬂta
Haklar ve Özgürlükler Cephesi ol-
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mak üzere devrimci demokrat kurumlar›n neden CHP'yi istemediklerinin cevab› niteli¤indedir. CHP'
nin yapt›¤› ilk iﬂ HÖC'ü tertip komitesine "Alevileri bize karﬂ› k›ﬂk›rt›yorlar, söyleyin pankartlar›n›
indirsinler" ﬂeklinde ﬂikayet etmek
olmuﬂtur. Ne yaz›yordu o pankartta; " A K P, C H P, DSP Alevi halk›n › n d ü ﬂ m a n › d › r." Bu pankart› tarih do¤rulamaktad›r, CHP reddetse
ne olur? Çok geriye gitmeye gerek
yok; son 30 y›ll›k tarihimiz bile
Alevi halk›na yönelik katliamlar›
kimlerin yapt›¤›n›, inkar ve asimilasyonu kimlerin nas›l sürdürdü¤ünü göstermektedir. Pankartta bu
suçlar›n faillerinin isimleri yazmaktad›r sadece.
HÖC'ün pankart› kald›rmamas›
üzerine CHP'nin büyük bölümü
alan› terk etmiﬂtir. Miting alan›nda
da defalarca HÖC pankart›na yönelik tacizde bulunmuﬂlar ve k›sa süreli bir arbedeye neden olmuﬂlard›r.
‹ﬂte PSAKD Genel Merkezi’nin
davet etti¤i CHP, bu CHP'dir. Devrimcilerden rahats›z olan, pankartlar›na, sloganlar›na tahammül edemeyen ve hatta sald›rmaya çal›ﬂan
PSAKD'nin savundu¤u CHP'dir.
Yaﬂanan arbededen sonra CHP'lilerin kalan k›sm› da alan› terk etmek
durumunda kalm›ﬂt›r.
Sonuç olarak PSAKD Genel
Merkezi taraf›ndan davet edilen
CHP, "Türkiye Laiktir Laik Kalacak" slogan›n›n ve türban meselesinin d›ﬂ›nda tek bir slogan atmam›ﬂt›r. Alevilerin haklar›n›, inanç özgürlü¤ünü savunan tek bir slogan
bile atamam›ﬂt›r. CHP'nin Alevi
halk›n›n sorunlar›yla ilgisi, sadece
ve sadece o so r u n u n k a y n a ¤ › olmas›ndan gelmektedir. Ne CHP, ne
DSP, ne de AKP Alevi halk›n›n
dostu de¤ildir. PSAKD Genel Merkezi pragmatik davranmamal›, bir
stand ve ses düzeni veya düzeniçi
baﬂka hesaplar için CHP'yi miting
ve benzeri tüm faaliyetlerine ça¤›rmamal›d›r. PSAKD'nin dostlar› da
düﬂmanlar› da bellidir, belirsizli¤e
yer olmamal›d›r. Dostu ve düﬂman›
mu¤laklaﬂt›racak her politika, Alevi halk›na yarar de¤il zarar verir.
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PSAKD Mamak ﬁubesi’nden
Hat›rlanaca¤› gibi, geçen hafta
‹stanbul Esenler PSAKD seçimlerinde yaﬂanan sorunlar üzerine
Esenler HÖC Temsilcili¤i’nin aç›klamas›n› yay›nlam›ﬂt›k. PSAKD
Genel Merkezi’nin anti-demokratik
uygulamalar›n›n bir örne¤i de Mamak’ta yaﬂand›. PSKAD Mamak
ﬁubesi’nin 2 Aral›k’ta yap›lan Genel Kurulu’nda seçilen yönetim kurulunun soruna iliﬂkin aç›klamas›n›
aﬂa¤›da sunuyoruz:
“BAS INA V E K A M U O Y U N A
Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
Mamak ﬁubesi olarak 7. Ola¤an Genel Kurulumuzu 02 Aral›k 2007’de
Mamak ﬁubesinde yapt›k. Yo¤un kat›l›m›n oldu¤u genel kurulda 2 liste
yar›ﬂm›ﬂt›r. Demokratik bir ortamda
sorunsuz bir ﬂekilde genel kurul tamamlanm›ﬂ ve 54 oyla bizim liste
kazanm›ﬂt›r. Genel kurulda aidat
borcu olanlara seçme seçilme hakk›n›n tan›nmamas› yanl›ﬂ bulunmuﬂ,
üye olan herkes oy kullanm›ﬂt›r.
PSAKD Genel Merkezi seçimden sonra “ tüzü¤ün 6. maddesi ve
Hazirun cetvelinin onaylanmamas›n›” gerekçe göstererek soruﬂturma
açm›ﬂ ve 23 Ocak 2008 tarihli karar› ve oy çoklu¤u ile genel kurulumuzu iptal etmiﬂtir. PSAKD Genel
Merkezi Mamak ﬁubesini ola¤anüstü genel kurula götürmektedir. Yeniden atama yaparak yönetim kurulundaki arkadaﬂlar›n ço¤unlu¤una görev vermiﬂtir. Yani seçilenleri yeniden atam›ﬂt›r.
Biz Mamak ﬁubesi olarak al›nan
bu karar› do¤ru bulmuyoruz.
1) Çünkü derneklerde üyelik ve
mücadele gönüllülük temelinde sürmektedir. Derneklerimizin temel gelirinin üyelik aidat› oldu¤unu biliyoruz. Üyelerimiz ikna edilerek aidat
borçlar›n› yat›rmal›d›r. Aidat borcu
olanlar›n seçimlere kat›lmamas› daha büyük sorunlara sebep verecektir.
ﬁimdiye kadar yap›lan genel kurullar bu ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r. Bu 6.
maddede ›srarc› olunursa, derneklerimizde ileride çok ciddi sorunlarla

karﬂ›laﬂ›lacak ve seçimler anlams›z
olacakt›r. ﬁubelerimizi büyütmeyecek daraltacakt›r. ﬁimdiye kadar yap›lan tüm genel kurullar› tart›ﬂmal›
hale getirmiﬂtir.
2) Genel Merkeze hazirun cetveli eski yönetim taraf›ndan genel kuruldan önce teslim edilmiﬂtir. Genel
Merkez ise bu hazirun cetvelini ﬁubenin Genel merkeze borcu oldu¤u
gerekçesi ile onaylamam›ﬂt›r. Bilindi¤i üzere Mamak ﬁubesinin birikmiﬂ kira borcu vard›r. ﬁube borçlar›
nedeniyle çal›ﬂamaz hale gelmiﬂtir.
Bu durumda genel merkeze para aktarmas› mümkün olmam›ﬂt›r.
Mamak ﬁubesi olarak genel kurulun iptal edilmesinde yukar›da yaz›lanlar›n gerçek nedenler oldu¤una
inanm›yoruz. Gerçek neden ise yönetime gelen insanlar›n devrimci demokrat olmas›d›r. Yönetime gelenlerin Mamak Halk› ile bütünleﬂip mücadeleyi yükseltecek olmas›d›r.
Biz Mamak ﬂubesi olarak bu yap›lan yanl›ﬂl›¤a karﬂ› mücadelemizi
her platformda sürdürece¤iz. Tüm
üyelerimizin ﬂubelerimizin, halk›m›z›n, demokratik kitle örgütlerinin
Genel Merkezin yapt›¤› haks›zl›¤a
karﬂ› direnmelerini bekliyoruz. ...
Zaman örgütümüze sahip ç›kma zaman›d›r. Ülkemiz karanl›¤a sürüklenirken, cesaretle mücadeleyi büyütme zaman›d›r.
Genel Merkezin, Genel Kurulu
iptal etmesini do¤ru bulmad›¤›m›z
için bize bahﬂetti¤i görevi reddediyoruz. Yeniden ola¤anüstü genel kurulda yönetime aday olaca¤›z. Mücadelemizi büyüterek sürdürece¤iz.
Üyelerimize ve demokratik kitle
örgütlerine sayg›yla duyurulur.

1 ﬁubat 2008

Pir Sultan A bdal K ültür Derne¤i Mamak ﬁubesi Görevden
Al›nan Yönetim K urulu
Süleyman B‹ÇER, Murat KILIÇ,
Leyla KIRLANGIÇ, Bar›ﬂ SARIG‹L, Bünyamin KENEﬁ, Songül
ÜNALMIﬁ, Sevim KAÇMAZ
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uluslararas› sendikalara
durumu bildirdiklerini
bunun sonucunda Özsü¤üt’ün mahkeme tarihinin
22 ﬁubat 2008 olarak belirlendi¤ini söyledi.
‹fade ve örgütlenme özgürlü¤ü
sözkonusu oldu¤unda insan haklar›,
demokrasi sözcüklerinin rafa kald›r›ld›¤›n› söyleyen Tombul, Meryem
Özsö¤üt’ün tutuklanmas›ndaki hukuksuzlu¤u dile getirerek “buradan
bir kez daha yetkililere sesleniyoruz. Hiçbir delil ve belge olmaks›z›n hukuk d›ﬂ› olarak tutuklanan
Meryem Özsö¤üt derhal serbest b›rak›lmal›d›r. Üyelerimize ve yöneticilerimize yönelik her türden bask› ve anti demokratik uygulamalara
bir son verilmelidir” dedi.
KESK’e ba¤l› tüm sendika yöneticilerinin kat›ld›¤› eylemde,
emekçilerin y›llard›r yürüttükleri
fiili-meﬂru mücadele gelenekleriyle, bundan sonra da özgür, demokratik, eﬂitlikçi, bir ülke yaratma mücadelelerinin sürece¤i vurguland›.
KESK ayr›ca Özsö¤üt'ün serbest b›rak›lmas› için Uluslararas›
Çal›ﬂma Örgütü'ne (ILO) baﬂvurdu.

TÜMT‹S Ankara Sendika
ﬁubeleri Platformu, bir süre önce tutuklanan Ankara ﬂube yöneticileri ve üyelerinin serbest b›rak›lmas› için 4 ﬁubat günü bir
eylem gerçekleﬂtirdi.
Saat 12.30’da K›z›lay YKM
önünde toplanan TÜMT‹S üyeleri, “Çete De¤il ‹ﬂçiyiz Örgütlüyüz Güçlüyüz, Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n” pankart› açt›lar. Eylemde TÜMT‹S Genel
Sekreteri Gürel Y›lmaz taraf›ndan yap›lan aç›klamada “ﬂube
yöneticilerimiz yasad›ﬂ› çete
kurmakla, iﬂverenlere bask› yapmakla suçlanm›ﬂlard›r. Demokrasi tart›ﬂmalar› yap›lan ﬂu günlerde bu tutumlar›n hiçbiri demokrasiye uygun de¤ildir” denildi. Özel ﬂirketlerde çal›ﬂan iﬂçileri sendikaya üye yapt›klar›
için bu sald›r›lara maruz kald›klar›n› söyleyen Y›lmaz, yöneticilerinin biran önce serbest b›rak›lmas›n› istedi.

Sinan Aç›k
Hava Tiyatrosu önünde toplanmas›yla
baﬂlayan mitinge Haklar ve Özgürlükler Cephesi de “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” pankart›yla kat›ld›.
HÖC’lüler miting boyunca “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r, IMF Defol
Bu Memleket Bizim, GSS Yasas›
Geri Çekilsin” sloganlar›n› atarak SSGSS yasas›n›n IMF’nin,
Amerikan
emperyalizminin
emekçilere yönelik sald›r›s›n›n
bir parças› oldu¤unu anlatt›lar.
E¤itim-Sen, BES, KESK,
Türk-‹ﬂ, SES, Adana Tabipler
Odas›, Gaziantep-Kilis Tabip
Odas›, TEB. 4. Bölge Adana
Eczac›lar Odas›, TMMOB, E¤itim-‹ﬂ, DSP, Alevi Bektaﬂi Birli-

¤i Adana ﬁubesi, Al›nteri, Atak,
BDSP, ÇHKM, Mücadele Birli¤i,
Partizan, DHP, Devrimci Yaﬂam,
Devrimci Yol, HÖC, TÖP, Dev-Lis,
78’liler Adana Giriﬂimi, TekstilSen, ESP, CHP Adana ﬁubesi,
EMEP, ÖDP, SHP, SDP, Yurtsever
Cephe, Çukurova Halkevleri’nin
kat›ld›¤› yürüyüﬂ sonunda U¤ur
Mumcu Meydan›’na gelindi¤inde
tüm demokrasi ve devrim ﬂehitleri
an›s›na 1 dakikal›k sayg› duruﬂunda
bulunuldu.
Sayg› duruﬂundan sonra söz alan
KESK Adana ﬁubeler Platformu
ad›na E¤itim-Sen Adana ﬁube Baﬂkan› Güven Bo¤a ve KESK Genel
Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul yapt›klar› konuﬂmalarda SSGSS Yasas›’n›n çok ciddi bir sald›r› oldu¤una
dikkat çektiler. Mitinge 3000 kiﬂi
kat›ld›.

Meryem Özsö¤üt’e
Destek Sürüyor
KESK Ankara ﬁubeler Platformu, Kevser M›rzak’›n katledilmesinin protesto edildi¤i bir aç›klamaya
kat›ld›¤› gerekçesiyle tutuklanan
SES MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt’ün serbest b›rak›lmas› için bas›n aç›klamas› yapt›. 1 ﬁubat Cuma
günü saat 12.30’da Yüksel Caddesi’nde toplanan KESK üyeleri ad›na KESK Genel Baﬂkan› ‹smail
Hakk› Tombul konuﬂma yapt›.
Tombul konuﬂmas›nda KESK
ve SES olarak ba¤l› bulunduklar›
Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü’ne ve

SSGSS Yasas›na Karﬂ›
Adana’da Miting Yap›ld›
3 ﬁubat Pazar günü Adana’da
AKP’nin emekçilere yönelik sald›r›lar›ndan biri olan SSGSS yasas›n›n protesto edildi¤i bir miting düzenlendi.
Saat 12.00’de DKÖ’lerin Mimar
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TÜMT‹S:
Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n!
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bilmezli¤ini görmezden geliyor” diye konuﬂtu. Galatasaray Postanesi’nden Baﬂbakanl›¤a ve Çal›ﬂma Bakanl›¤›’na toplanan 500 imzan›n
gönderildi¤i eyleme, Türk‹ﬂ, D‹SK Genel Sekreteri
Musa Çam, TGC, ÇGD, Bas›n-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Yakup
Akkaya ve Haber-Sen yöneticileri kat›larak destek verdi.
TGS Antalya Temsilcili¤i de
5 ﬁubat günü y›pranma hakk›
için eylemdeydi. Antalya’da da
toplanan imzalar›n Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an ve Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Faruk Çelik'e gönderildi¤i eylemde gazetecilere CHP, Türk‹ﬂ, KESK ve E¤itim-Sen temsilcileri de destek verdi.
Gazeteciler Ankara’da ise 7
ﬁubat’ta Yüksel Caddesi’nde biraraya geldiler. “Y›pranma Hakk› Gasbedilemez” kokartlar›n›
takan TGS üyesi gazeteciler ad›na yap›lan aç›klamada gazetecili¤in bedenen y›prat›c› ve tehlikeli bir görev oldu¤u söylenerek
y›pranma hakk›n›n gazeteciler
için önemli oldu¤u belirtildi. Eylem sonunda toplanan imzalar
K›z›lay
Postanesi’nden
TBMM’ye gönderildi.

YIPRANMA HAKKIMIZ
GASBED‹LEMEZ
Türkiye Gazeteciler Sendikas› üyeleri çeﬂitli illerde yapt›klar› eylemlerle SSGSS yasa tasar›s› ile y›pranma haklar›n›n ellerinden al›nmak istenmesini protesto ettiler.
6 ﬁubat günü saat 10.00’da
Taksim Tramvay Dura¤›’nda biraraya gelen gazeteciler, “Y›pranma Hakk›m›z Gasp Edilemez” pankart› açarak Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüdüler.
“Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde
TGS ﬁube Baﬂkan› Gürsel Eser
yapt›¤› konuﬂmada; hükümetin
patronlar›n talebi ve ç›karlar›
do¤rultusunda bir düzenlemeye
gitti¤ini belirterek “Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, bas›n emekçilerine adeta savaﬂ
açarken, bir hafta içinde alt› arkadaﬂ›m›z› daha iﬂlerinden eden
medya patronlar›n›n doymak

Say›: 138

Davutpaﬂa’da maytap fabrikas›nda
katledilen 23 iﬂçinin sorumlular›n›n ortaya ç›kar›lmas› ve yarg›lanmas› için
HÖC’ün de içinde oldu¤u SSGSS Platformu, 6 ﬁubat günü Davutpaﬂa’da patlaman›n oldu¤u yerde bir bas›n aç›klamas› yapt›lar.
“Yaﬂanan Facia ve Ölümlerin Sorumlusu Sorumsuzluk ve Denetimsizliktir” pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme 200
kiﬂi kat›ld›. Kaz›m Mermer taraf›ndan
yap›lan aç›klamada 2 y›l önce Ümraniye’de meydana gelen maytap atölyesi
patlamas›ndan hiç ders ç›kar›lmad›¤›na
de¤inilerek “yaﬂanan facian›n sorumlusu sorumsuzluk ve denetimsizliktir. Bu
olaydan sorumlu kiﬂilerin veya kurumlar›n ortaya ç›kar›larak kamuoyuna
aç›klanmas› gerekmektedir” denildi.
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi de patlaman›n iﬂ kazas› de¤il bir cinayet oldu¤unu ifade ederken Çal›ﬂma
Bakanl›¤›’na da birlikte denetim yapma
ça¤r›s›nda bulundu.

Mitingde Tek G›da-‹ﬂ Baﬂkan› ve
Türk–‹ﬂ Genel Sekreteri Mustafa Türkel
bir konuﬂma yapt›.
Tekel iﬂçilerinin lideri denilerek
kürsüye davet edilen Türkel’e, alandaki iﬂçiler yuhalamalarla ve “Sat›lm›ﬂ Türk-‹ﬂ ‹stemiyoruz, Türk-‹ﬂ
Uyuma ‹ﬂçine Sahip Ç›k” sloganlar›yla tepki gösterdiler. Miting Türkel’in k›sa konuﬂmas›n›n ard›ndan
saat 14.00’de sona erdi.
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› sendikalar›n yan›s›ra EMEP, BDSP, ESP, TKP, ‹ﬂçi
Gazetesi, Devrimci ‹ﬂçi Partisi Giriﬂimi, Tekstil-Sen, PSAKD ‹st. ﬁubesi’nin kat›ld›¤› mitinge, Cumhuriyet Gazetesi Okurlar› (CUMOK),

TEKEL’‹N ÖZELLEﬁT‹R‹LMEK
‹STENMES‹ PROTESTO ED‹LD‹
Tekel’in özelleﬂtirilmek istenmesi ‹stanbul’da Tekel iﬂçileri taraf›ndan 4000 kiﬂinin kat›ld›¤› mitingle protesto edildi.
2 ﬁubat günü saat 10.30’da Haydarpaﬂa Gar› önünde toplanan iﬂçiler “Tekel Vatand›r Vatan Sat›lmaz”
sloganlar›yla Kad›köy ‹skele Meydan›’na do¤ru yürüyüﬂe geçtiler.
En önde çocuklar›n yürüdü¤ü
mitingde “Ülkene ve Tekel’e Sahip
Ç›k” yaz›l› Türk- ‹ﬂ imzal› pankart
aç›l›rken AKP iktidar›n› protesto
eden birçok döviz taﬂ›nd›.

‹ﬂçiye Verilen
De¤er: ÖLÜM

DSP, BBP, CHP, MHP, ANAP, Atatürkçü Düﬂünce Derne¤i, Cumhuriyet Kad›nlar› Derne¤i, Ba¤›ms›z
Cumhuriyet Partisi, Öncü Kad›n ‹stanbul, www.bizkackisiyiz.com ve
‹ﬂçi Partisi’nin de kat›ld›¤› görüldü.
Mitingin sonunda 18 ﬁubat’ta
Ankara’da “özelleﬂtirme binas›n›n
önünde” yap›lacak eyleme ça¤r› yap›ld›.
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Tecrit Örtbas Edilemiyor
Aç›ld›klar› günden günümüze,
tecritin, iﬂkencenin merkezi olarak
iﬂlev gören F Tipi Hapishanelerde,
tecrit ve iﬂkence devam ediyor. Bu
gerçe¤i, TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu’na hapishanelerden yap›lan baﬂvurular›n bir y›l
içinde yüzde 100’ün üzerinde artmas› da gösterdi. Ço¤unlu¤unu F
Tipi Hapishaneler’deki " k ö t ü m u amele ve iﬂkence" ile " k e y f i t u t u m v e i ﬂ l e m l e r "in oluﬂturdu¤u
baﬂvurular›n say›s›, geçen y›l 87
iken, bu y›l 225 oldu.
Adalet Bakanl›¤›, bundan yaklaﬂ›k 1 y›l önce, ölüm orucu direniﬂinin kazan›m› olarak tecritin gevﬂetilmesine yönelik bir genelge yay›nlam›ﬂt›. Yine yak›n zamanda tutuklu
aileleri, Adalet Bakanl›¤›’na giderek, F Tipi Hapishanelerde tecrit ve
iﬂkencenin sürdü¤ünü anlatm›ﬂlar,

karﬂ›l›¤›nda bakanl›k yetkilileri ilgilenecekleri sözü vermiﬂlerdi.
Salt TBMM Komisyonu’na yap›lan " k ö t ü m u a m e l e v e i ﬂ k e n c e "
baﬂvurular›ndaki bu art›ﬂ bile sözlerinde durmad›klar›n› gösteriyor.
AKP, dincili¤i geliﬂtirme söz konusu oldu¤unda, demokratikleﬂmeyi, hak ve özgürlük söylemlerini dilinden düﬂürmüyor. Fakat, gerçekte
bu kavramlarla ilgisinin ancak demagoji yapmaya yönelik oldu¤u,
baﬂka birçok konuda oldu¤u gibi F
Tipi Hapishane’lerde tecrit ve iﬂkenceyi sürdürmekteki ›srarlar›nda
da görülüyor.
Hangi sorunu çözdüklerini söyledilerse, görüldü ki daha da büyüttüler. Yoksulluk, iﬂsizlik, asgari ücret, sa¤l›k sorunlar›, Kürt sorunu,
Alevilerin sorunlar› hepsi AKP’nin
gündemine girdi, fakat çözülmedi
daha da büyütüldü. Tüm politikalar›
halk› kand›rmaya yöneliktir. F Tipi

Hapishane’lerde yaﬂanan sorunlar›
da çözeceklerini söylediler, genelge
yay›nlad›lar, ama uygulamad›lar.
Bask›y›, iﬂkenceyi daha da art›rd›lar.
TBMM Komisyonu, baﬂvurular›n bu oranda artmas› üzerine Tekirda¤ ve Edirne F Tipi’nde inceleme
yapma karar› alm›ﬂ. Bir ‹nsan Haklar› Komisyonu, ülkesindeki hapishaneler gerçe¤ini ö¤renmek için dilekçeli baﬂvurular› beklemez. Hele
ki, bu ülke bizim ülkemizse, bu ülkenin hapishanelerinden yüzlerce
tutsa¤›n cans›z bedenleri ç›kar›lm›ﬂsa, komisyonun hapishanelerin içinden ç›kmamas› gerekir. Ayn› durum,
“cezaevlerini izleme kurullar›” için
de geçerlidir. Fakat, her ikisinin
fonksiyonu da bugüne kadar hapishanelerdeki tecriti, iﬂkenceyi gizlemeye çal›ﬂmak olmuﬂtur. Bu ziyaretleri de bu amaca hizmet edecek
ﬂekilde olmamal›d›r.
n› ifade eden Koza¤açl›, bakanl›¤›n
özellikle sivil bir
izleme komitesi
kuraca¤›n› dile getirerek kendilerinin içinde bulunmad›¤› bir komiteyi kabul etmediklerini ve bunun hukuk d›ﬂ› oldu¤unu
söyledi.
ATO ‹nsan Haklar› Komisyonu
üyesi Ça¤r› Temuçin de, oluﬂturduklar› rapor neticesinde 45/1 No’lu genelgenin uygulanmad›¤›na vurgu
yapt›. ATO YK Üyesi Selçuk Atalay
ise taleplerinin bir izleme faaliyeti
oldu¤unu, bunu da kendilerinin belirlemesi gerekti¤ini ifade etti.

ATO: 45/1 NOLU
GENELGE UYGULANMIYOR

19 Kas›m 2007’de Sincan Hapishaneler Kampüsü’nü ziyaret
eden Ankara Tabip Odas›, özellikle
45/1 say›l› genelge ile ilgili izlenimlerini bir rapor haline getirerek kamuoyu ile paylaﬂt›.
ATO’da 6 ﬁubat günü düzenlenen bas›n toplant›s›nda ilk olarak
Tecrite Karﬂ› Ankara ‹nisiyatifi ad›na ÇHD Genel Sekreteri Selçuk Koza¤açl› söz ald›. Koza¤açl› Adalet
Bakanl›¤› taraf›ndan OPCAT (Optional Protocol to the Convention
Against Torture – BM ‹ﬂkenceyle
Mücadele Sözleﬂmesine Ek Seçmeli
Protokol) kapsam›nda gündeme al›-
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nan “Cezaevlerinde Sivil ‹zleme”
çal›ﬂmas›n›n tamamen hatal› yönelimler üzerine kuruldu¤unu dile getirerek, insan haklar› örgütleri ile
meslek odalar›n›n ve sendikalar›n
birikim ve görüﬂlerinin de¤erlendirilmedi¤i bir izlemenin amaca uygun olmad›¤›n› söyledi.
Türkiye’de izleme yapacak bir
mevzuat›n bulunmad›¤›n›, fakat
BM’de imzalanan protokol neticesinde bunun haz›rl›¤›na baﬂland›¤›-

Van F Tipi’nde Piﬂmanl›k Dayatmas›
Van Tuyad-Der taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Van F Tipi Hapishanesi’nde idarenin tutsaklara TCK’nin 221. maddesini dayatt›¤›n›, dayatmay›
kabul etmeyen 30 tutsa¤›n da hücrelere at›ld›¤›n› belirtti.
Tuyad-Der Baﬂkan› Adil Kotay, Van Hapishanesi’ndeki politikay› ﬂu
sözlerle özetledi: “Burada tutsaklara ‘ya teslim olacaks›n›z, ya da tek ki ﬂilik hücrelerde bitirileceksiniz’ deniliyor.”
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AKP’nin Zindanc›l›k Rekoru
Kenan E vren Cuntac›
Ya Tayyip E rdo¤an ? !
Bir ülkede hapishanelerdeki doluluk say›s›, ço¤u zaman o ülke halk›n›n içinde yaﬂad›¤› durumun ve
iktidar›n›n niteli¤inin de göstergesidir. O halk yoksuldur, bask› ve zulüm alt›ndad›r, o ülke adaletsiz bir
ülkedir ve iktidar› zulmederek yöneten bir iktidard›r.
Tüm bunlar, salt bugünü de¤il,
ayn› zamanda geçmiﬂi de dahil olmak üzere tam da ülkemizi tan›mlamaktad›r. Fakat, bu genelleme AKP
iktidar› dönemini anlatmaya yetmiyor. Çünkü, AKP iktidar› kendisinden önceki hiçbir iktidar›n baﬂaramad›¤›n› baﬂararak, hapishanelerdeki tutuklu hükümlü say›s›n› 12
eylül cuntas› döneminde, yani
1981’deki say›n›n bile üzerine ç›karmay› baﬂard›. Hapishaneleri doldurma rekoru k›rd›.

Hapishanelerdeki tutuklu-hükümlü say›s›, 12 Eylül cuntas›yla 70
bine ulaﬂm›ﬂt›. AKP’nin iktidar oldu¤u 2002’de say› 59 bindi. Ve
A K P iktidar›ndaki 5 y›l içinde, tu tuklu-hükümlü say›s› 93 bine
ulaﬂt›.
Tayyip Erdo¤an televizyonlar›n
karﬂ›s›na geçerek, bu rakamlar›n nas›l böyle artt›¤›n›, Nas›l bu kadar
suç ve suçlu üretmeyi baﬂard›klar›n›
izah etmelidir.
Çünkü, bu tablo AKP politikalar›n›n özeti gibidir. AKP politikalar›;
halk› yoksul b›rakmaktad›r. Yoksul
halk gayr› meﬂru yollara baﬂvurmaya müsait hale gelmektedir.
AKP politikalar› halkta kültürel
dejenerasyonu büyütmektedir. Dejenerasyon suç iﬂleme oran›n› art›rmaktad›r.
AKP iktidar›, halk›n her kesimine suçlu gözüyle bakmakta, tüm
hak ve özgürlük eylemlerini suç
olarak tan›mlamaktad›r. En basit

hak arama eyleminin karﬂ›l›¤›nda
baﬂvurulan yöntem tutuklama yöntemi olmuﬂtur.
Sonuç olarak AKP politikalar›,
halk› yoksullaﬂt›ran, kültürel dejenerasyonu art›ran, hak ve özgürlükleri k›s›tlayan, bask› ve yasaklarla
halk› susturmaya, sindirmeyi amaçlayan politikalard›r.
Ve hapishanelerdeki bu doluluk
oran›na, AKP iktidar›n›n çözümü
yeni hapishaneler yapmakt›r. Bir iktidar, kendi döneminde hapishanelerdeki tutuklu-hükümlü say›s›n›n
bu kadar artmas› üzerine, nedenlerini araﬂt›r›p çözüm üretmiyor, tersine kapasiteyi daha fazla art›rmay›
düﬂünüyorsa, bu iktidar›n niteli¤i
demokrat, özgürlükçü olabilir mi,
ve hepsinden önemlisi halkç› olabilir mi? Böyle bir iktidar›n niteli¤ini
tan›mlayacak tek bir kavram vard›r,
o da küçük bir az›nl›¤›n hizmetinde
h a l k a d ü ﬂ m a n b i r i k t i d a r oldu¤udur.

TAYAD: GENELGE UYGULANSIN
Adalet Bakanl›¤›; ölüm orucu direniﬂinin gücü, geliﬂen kamuoyu
bask›s›, demokratik kitle örgütlerinin tutuklu ve hükümlüleri sahiplenmesi sonucu 45/1 say›l› genelgedeki
sohbet hakk›n› kabul etmiﬂti. Ancak
genelgenin yay›nlanmas›n›n üzerinden 1 y›ldan fazla süre geçmiﬂ olmas›na ra¤men halen genelge uygulanmamakta, tutsaklar›n 10 saatlik sohbet haklar› gasbedilmektedir.
Genelgenin uygulanmas›n› isteyen TAYAD’l› Aileler 6 ﬁubat günü
Taksim Tramvay Dura¤›’nda yapt›klar› eylemde 2007 Hak ‹hlalleri
Raporu’nu aç›klad›lar.
“F Tipi Hapishanelerde 10 Saatlik Sohbet Hakk› Gasp Ediliyor
45/1 Say›l› Genelge Uygulans›n!”
pankart› açan aileler F Tiplerinde
tecrit iﬂkencesinin sürdü¤üne dikkat
çektiler. Aileler ad›na aç›klama yaSay›: 138

pan Lerzan Caner Adalet Bakanl›¤›'n›n 10 saatlik sohbet hakk›n› ilerleyen süreçte 20 saate ç›karmay› taahhüt etti¤ine, ancak 10 saatlik hakk›n bile gasp edildi¤ine de¤indi.
Aç›klamada genelgeyle kazan›lan
sohbet hakk›n›n gasbedilmesine
izin verilmemesi gerekti¤i kaydedilerek “Biz bu hakk› büyük bedeller
karﬂ›l›¤›nda diﬂimizle-t›rna¤›m›zla
kazand›k. Uygulatmay› ve daha da
geniﬂletmeyi baﬂarabiliriz” denildi.

TUYAB:
SALDIRILARA SON
TUYAB’l› Aileler Taksim Tramvay Dura¤›'nda yapt›klar› bas›n
aç›klamas›yla F Tiplerindeki bask›lar›n artmas›n› protesto ettiler. 6 ﬁubat günü “Hapishanelerdeki Sald›r›-

lara Son” pankart› açan aileler ad›na
aç›klama yapan Emriye Demirk›r
Sincan 2 No'lu F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan 60 yaﬂ›ndaki
Hasan Ero¤lu'nun 26 Ocak akﬂam›
hayat›n› kaybetti¤ini, ancak bunun
s›radan bir ölüm de¤il, cinayet oldu¤unu dile getirerek "Hasta tutsaklar
acilen serbest b›rak›ls›n, talebimizin
ne kadar yak›c› oldu¤u F Tiplerinde
yaﬂanan ölüm olaylar›yla ispatlanmaktad›r” diye konuﬂtu.
Aç›klama “Tecrit ‹ﬂkencesine
Son, F Tiplerinde ‹ﬂkenceye Son"
sloganlar›yla sona erdi.
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‘‹ﬂgali bitirmenin tek
yolu silahl› mücadeledir!’
Abeer Abu Kheder
(FHKC Kad›n Birlikleri Üyesi)
FHKC’nin kollar›ndan biri olan
F i l i s t i n K a d › n Bi r l i k l e r i ü y e s i A b e e r
E b u K hed e r, ‹s t a nbu l ’da d üz e nl e ne n
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r”
toplant›s›nda HÖC’ün konuklar›ndan
biriydi. K h ed e r ’le Filistin direniﬂinin
dünü ve bugünü üzerine görüﬂtük.

Y ü r ü y ü ﬂ : Kad›n Birlikleri’nin
faaliyetlerinin kapsam› nedir?
FHKC, Kudüs’te pek güçlü de¤il. Oslo sürecinde Filistin direniﬂinin bütününde oldu¤u gibi bizim de
pasifleﬂti¤imiz yaklaﬂ›k 10 y›ll›k bir
süreç yaﬂad›k. Son üç y›ld›r kad›n
birlikleri olarak yeniden örgütlenme
çal›ﬂmalar› yap›yoruz.
Kudüs’te yaﬂanan tehditler nedeniyle biz ﬂu anda Kudüs'te Halk
Cephesi ad›yla hiçbir faaliyet yapam›yoruz. Biz Halk Cepheliyiz dedi¤imiz anda tutuklan›r›z.
Bizim Kad›n Birlikleri olarak Filistin genelinde 9 ﬂehirde merkezlerimiz bulunuyor. Sadece Nablus'ta
10 merkezimiz var. Kad›n Birlikleri
olarak kad›n sorunlar›yla da ilgileniriz, ulusal konularla da ilgileniriz.
Ama temel amac›m›z iﬂgale karﬂ›
savaﬂmak ve iﬂgalden kurtulmak
için ulusal mücadelenin her alan›na
kat›lmak. En son Türkiye'ye geldi¤im gün Bush'un ziyaretini protesto
etmek için bir gösteri yapm›ﬂt›k.
Gösteriye vahﬂice sald›rm›ﬂlard›. Ve
bunu yapan Filistin iktidar›yd›.
Bugün Filistin direniﬂinde yer alan bütün gruplar Kudüs’te ulusal
temelde bir birlik sa¤lamaya çal›ﬂ›yor. Kudüs'ün özel konumu ve Filistin iktidar› alt›nda olmamas› nedeniyle, Kudüs'teki mücadeleyi toparlayabilmek ve Kudüs konusunun
unutturulmas›n› engellemek için
önümüzdeki günlerde Kudüs'te bir
konferans düzenlemeyi düﬂünüyo-
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ruz. Bu konferansta Fetih’in iﬂbirlikçi politikalar›n› engellemek ve
bizim ulusal politikalar›m›z›n etkili
olmas› için büyük bir kat›l›m sa¤lamaya çal›ﬂ›yoruz.

Y ü r ü y ü ﬂ : Filistin solu olarak
Filistin Halk Kurtuluﬂ Cephesi ve
Demokratik Cephe tan›n›yor daha
çok. Bize Filistin solu hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Filistin solunda büyük bir sorunla karﬂ› karﬂ›yay›z. Bir tarafta sa¤c›
bir “sol” anlay›ﬂ› var; bu anlay›ﬂ
Mahmut Abbas'la birlikte hareket
ediyor. Bu anlay›ﬂa güvenmek zor.
Bir yandan da Halk Cephesi’nin de
dahil oldu¤u ve Filistin’de güçlü
olan sol var. Biz Halk Cephesi olarak sa¤c›lar›n geri ad›mlar›na kat›lmak istemiyoruz. Filistin’de FHKC,
FDKC, Halk›n Partisi, Reform ve
Dönüﬂüm Partisi (Barguti'nin cemaati), Feda (Demokratik Cephe’den kopan bir grup), Arap Cephesi bulunuyor sol olarak.
Ne yaz›k ki Filistin solu genel
olarak Abbas'›n ve Fetih’in att›¤›
geri ad›mlara uyum sa¤lam›ﬂ. Fetih'in peﬂinde sürükleniyor, ancak
biz FHKC olarak ulusal ilkelerimize ba¤l› kal›yoruz. Örne¤in Annapolis görüﬂmelerine kat›lmayan tek
partiydik. Kudüs’ün merkezinde de
Annapolis'e karﬂ› bir yürüyüﬂ düzenledik. Annapolis’e kat›lan di¤er
gruplara bir mesaj ileterek v a t a n › m›za dönüﬂ hakk›, ba¤›ms›z Filis tin ve kendi kaderimizi tayin hakk› ilkelerine sad›k kal›n dedik. Daha
sonra Annapolis’in baﬂar›s›zl›¤› ortaya ç›kt›... Daha önce de Bush bir
konuﬂmas›nda bizim temel ilkelerimizden biri olan ve direniﬂin belkemi¤ini oluﬂturan d ö n ü ﬂ h a k k › n › n
tan›nmayaca¤›n› söylemiﬂti, direniﬂin belkemi¤i olan madde görüﬂmelere konu olamayacaksa, bu görüﬂmelere kat›l›p ayn› masaya oturman›n hiç gere¤i yoktu. ﬁimdi bütün

gruplar da zaten Abbas'tan görüﬂmelere kat›lmamas›n› istiyorlar.
Filistin’deki sol örgütlerin bugün amac› Fetih ve Hamas aras›ndaki çat›ﬂmalar› durdurmak, bütün
gruplar› çat›s› alt›nda toplayacak
ulusal bir birlik kurmakt›r.

“ B u iç ça t › ﬂm a la r i ﬂgal c iye
hizmet e diyor”
Yürüyüﬂ: Bugün Filistin direniﬂi
hangi aﬂamada? Özellikle direniﬂten çok Fetih Hamas çat›ﬂmas›ndan
söz ediliyor, bu çat›ﬂmalar›n nedeni
nedir, halka yans›mas› nas›l oluyor?
Filistin direniﬂiyle baﬂlayacak
olursak, bugün Filistin direniﬂi h e r
ö r g ü t ü n k e n d i d ir en i ﬂ i d i r. Bütün
direniﬂ gruplar›n›n kendi mücadeleleri var. Bugün Filistin’deki sol
gruplar›n öncelikli amac› Hamas ve
Fetih aras›ndaki çat›ﬂmalar› durdurmak. Çünkü bu çat›ﬂma ve Filistinliler’in Filistinliler’i katletmesi, direniﬂi parçalad›. Herkesin ‹srail iﬂgali karﬂ›s›nda Filistin direniﬂini büyütmeyi düﬂünmesi gerekirken bugün bütün enerjimizi Fetih ve Hamas aras›ndaki çat›ﬂmalar› durdurmak için harc›yoruz. Bu çabalar›m›z çat›ﬂmalar› büyük oranda azaltt›. Bugün Filistinli bütün gruplar›n
çabas› direniﬂi yeniden toparlamak
yönündedir. Ve bu çok büyük emek
istiyor. Çünkü Hamas da anlaﬂmay›
reddediyor Fetih de. Yani Gazze’de
bir taraf ambargoyla halk› daha çok
ac›kt›rarak teslim olmas›n› bekliyor, biri de gücümden kaybederim
korkusuyla anlaﬂmaya yanaﬂm›yor.
Di¤er bir yandan da ‹srail yerleﬂkelerini büyütme program›n› hayata
geçirmeye devam ediyor. Genel
olarak da yeni Ortado¤u Projesi’ni
hayata geçirmeye devam ediyorlar.
K›sacas› bu iç çat›ﬂmalar iﬂgale ve
iﬂgalciye hizmet etmekten baﬂka
hiçbir ﬂey yapm›yor. Bu çat›ﬂmalar
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direniﬂi felç etmiﬂ durumda.
Halk ise iki tarafa da sövüyor ve
çözüm istiyor, sol nerede diyor. Biz
de sol olarak bir ﬂeyler yapmam›z
gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Filistin
halk› bir Filistinli’nin baﬂka bir Filistinli’yi katletmesine al›ﬂ›k de¤il
ve bu durumu alg›layam›yor.
Bir yandan da ekonomik s›k›nt›
var. Memurlar iki-üç ayda bir maaﬂ
alabiliyor, çat›ﬂmalar›n baﬂlad›¤›ndan bugüne geçen iki sene boyunca
halk›m›z açl›kla yüz yüze b›rak›ld›.
Halk›n da istedi¤i bu çat›ﬂmalar›n
bitmesi ve Filistin halk› olarak bar›ﬂ
içinde yaﬂamak...

Yürüyüﬂ: Fetih ve Hamas aras›nda daha önce de bir çeliﬂki vard›,
bu çeliﬂkinin çat›ﬂmaya dönüﬂmesinin nedeni nedir?
Hamas'›n seçimleri kazanmas›yla çat›ﬂmalar baﬂlad›. Hamas'›n kazanmas›n›n önemli bir sebebi Filistin halk›n›n Fetih’in yapt›¤› yolsuzluk ve namussuzluklardan b›km›ﬂ
olmas›d›r. Halk›n alternatif arad›¤›
bir dönemde Hamas'›n ç›kmas› seçimleri kazanmas›na yol açt›. Fetih
Amerika ve d›ﬂ güçler taraf›ndan
destekleniyordu ve bunca y›ll›k iktidar›n› bir ç›rp›da kaybetmek istemiyordu. Hamas kazan›nca bütün Avrupa da Filistin direniﬂine olan deste¤ini çekti. Hamas ambargo nedeniyle do¤ru düzgün maaﬂlar› bile
ödeyemedi. Okullar ekonomik s›k›nt›lar nedeniyle kapal› kald›.
1969'dan bu yana Fetih’in elinde
olan iktidar›n birden bire Hamas'a
geçmesi Fetih’i ﬂok etti, Fetih’in
kitlesi Hamas taraf›ndan yönetilmeyi reddediyordu. Hamas'la Fetih
güç yar›ﬂ›na girdiler, sonuçta katledilen, kurban olan yine halk oldu...
Bütün bunlar›n sonucunda seçimlerin yeniden yap›lmas› gündeme gelince Hamas da yeniden kazanamam kayg›s›yla kabul etmedi. Fetih
de iktidar› teslim etmeyi kabul etmeyince bu noktaya geldik.

“ ‹ k t i d a r ‹ s r a i l ' in m a ﬂ a s › ”
Yürüyüﬂ: Filistin’de bunca çeSay›: 138

liﬂki yaﬂan›yor ama bir yandan da
direniﬂ sürüyor. Bu ortamda Filistin
direniﬂinin gelece¤i nedir?
Halk Cephesi olarak bizim ilk ve
temel hedefimiz Filistin’in kurtuluﬂudur. Ve direniﬂin sürmesidir. Biz
diyoruz ki bar›ﬂ içinde yaﬂamak istiyoruz! Bu nas›l bir bar›ﬂ olacak,
ABD ve ‹srail’in bize bahﬂedece¤i
bir bar›ﬂ m›, yoksa bizim Halk Cephesi olarak istedi¤imiz Ba¤›ms›z Filistin Devleti yönetimi alt›nda m›?
Bizim inand›¤›m›z temel bir ilke
var, ki z o r l a ç a l › n a n h e r ﬂey zorla
g er i a l › n› r.
Bu durumda Halk Cephesi olarak bizim görevimiz direnmeye devam etmektir. Direniﬂte bir an geri
ad›m atmamal›y›z, ki ‘60'lardan bu
yana direniyoruz, silahl› mücadele
de dahil mücadelemizi sürdürmeliyiz. ‹srail'in görüﬂme ve anlaﬂmalarla iﬂgali sona erdirmesi mümkün
de¤ildir. ‹srail bu görüﬂme ve anlaﬂmalarla kendi projesini hayata geçirmeye çal›ﬂ›yor. ‹ﬂgali bitirmenin
tek yolu silahl› mücadeledir. Biz Filistinliler olarak iﬂgale ve ABD'nin
Ortado¤u projelerine karﬂ› sonuna
kadar mücadele etmemiz gerekiyor.
Bugüne kadar yap›lan Kahire, Oslo,
Filistin ulusal anlaﬂmalar›, ‹srail
yerleﬂtirmelerinin sona erece¤ini
söylüyordu. Ancak ‹srail yay›lmac›l›¤› devam ediyor. Yani aç›kça Filistin halk›yla alay ediyorlar. Bu nedenle de direniﬂi yeniden toparlay›p
her alanda mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor.
Yürüyüﬂ: Türkiye'ye geldiniz ve
burada HÖC’ün “ Ortak Düﬂman
Amerika'd›r” kampanyas›n›n baﬂlang›c› olan bir toplant›ya kat›l›p
bir konuﬂma yapt›n›z. Bu gece hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz.?
Ben hala o etkinli¤in etkisi alt›nday›m... Ve sahneye ç›kan herkes
Filistin’le ilgili mutlaka bir ﬂeyler
söyledi. Bu, herkesin davam›z› bildi¤i, bizi sevdi¤i ve davam›z› destekledi¤i anlam›na geliyor. Bunlar
bizi gururland›rd›. Ve Filistin’e gitti¤imde bu olanlarla ilgili bir rapor
yazaca¤›m. Türkiye halk›n›n bu

“Sizlerleyken kendimi
Kudüs'te y a d a R amallah'taki
yoldaﬂlar›mla birlikteymiﬂim
gibi hissediyorum”
deste¤i üzerinde duraca¤›m. Gerçekten çok etkilendim. Bunlar bizim moralimizi yükseltiyor. Bunlar›
görünce anl›yoruz ki dünyada bizi
bilen, bizi destekleyen birileri var.

Yürüyüﬂ: Filistin direniﬂi dünya
halklar›n›n moral ve onur kayna¤›d›r. Elbette Türkiye ve dünya solunun gündeminde olacak. Hamas
Fetih çat›ﬂmas› bunu zedelemez. Elbette Filistin direniﬂine deste¤imiz
sürecek.
Teﬂekkür ederim, bu söylediklerinizi kat›ld›¤›m etkinlikte hissetmiﬂtim, görmüﬂtüm. Türkiye halk›n›n, özellikle halk cephesinin
(HÖC) bizi nas›l destekledi¤ini gördüm. Sizlerleyken kendimi Kudüs'te ya da Ramallah'taki yoldaﬂlar›mla birlikteymiﬂim gibi hissediyorum. Ve sizleri tan›d›¤›ma çok sevindim.
Yürüyüﬂ: Son olarak eklemek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?
Biz Filistinliler’in durumu zor.
Bugün Filistin yönetiminde bulunan
Ramallah'a iﬂgalciler girdi ve yoldaﬂ›m›z Zekeriya El Nahas› tutuklad›.
Peki iﬂgalciler Filistin yönetimindeki topraklara girip iste¤i kiﬂiyi tutukluyorsa, Filistin halk›na nas›l bir
güvenlik vaadi verebilir ki? Bu tür
olaylar Filistin yönetiminin ve yap›lan görüﬂmelerin baﬂar›s›zl›¤›n›
gösterir. Bizler böyle tutuklan›rken
Filistin yönetimi bunlar›n önünde
duramayacaksa, nas›l olur da kendini Filistin “iktidar›” olarak görebilir? Filistin iktidar› bizi bask› alt›nda tutmak için alet oluyor. Filistin iktidar› ‹srail'in maﬂas› durumunda.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

1918 Ekim’inde imzalanan
M o n d ros Mütarekesi, Osmanl› ‹mparatorlu¤u yönetiminin emperyalistlerin dayatmalar›na kay›ts›z ﬂarts›z teslim oluﬂu demekti.
10 A¤ustos 1920'de de Osmanl›
yönetimi ile ‹tilaf Devletleri aras›nda Sevr Anlaﬂmas› imzaland›; bu
anlaﬂmaya göre, Osmanl›’ya sadece
Anadolu'nun iç kesimleriyle s›n›rl›
bir alan b›rak›lm›ﬂ, Osmanl›’ya
ba¤l› çeﬂitli bölgeler emperyalistlere da¤›t›lm›ﬂt›; Filistin ‹ngiltere'nin,
Suriye de Fransa'n›n mandas› alt›na
girecek, Irak, Hicaz ve Yemen Osmanl› Devleti’nden ayr›lacakt›. Dahas›, emperyalistler bunlar›n d›ﬂ›nda kalan yerleri de “gerek duyduk ça” iﬂgal edebileceklerdi.
Önce Mondros, ard›ndan Sevr,
özellikle ayd›n kesimde büyük bir
karamsarl›¤a yol açm›ﬂ, s›rtlar›n›
yaslayacak bir yer, emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›n›n f›rt›nal› ortam›nda
s›¤›nacak bir liman aramaya baﬂlam›ﬂlard›.
Halka güvenmeyen, s›rt›n› halk›na yaslamayan bir ayd›n ne yapabilirse ayd›nlar›n önemli bir k›sm› da
öyle yapt›. Kurtuluﬂu, “uygarl›¤›n
temsilcisi” oldu¤u varsay›lan ülkelerde aramaya baﬂlad›lar. ‹ﬂte bu
aray›ﬂ içinde, ABD Baﬂkan› Woodiow Wilson'un bir iki y›l önce Amerika Kongresi’ne sundu¤u 14 maddeyi içeren program, Osmanl› "ayd›nlar›" aras›nda önemli etkilerde
bulundu.

H
Amerikan emperyalizmi tüm
emperyalistler içinde “h›zla geliﬂen” bir konumdayd›. Bu anlamda
da peﬂpeﬂe ekonomik, siyasi askeri
etkisini art›racak hamleler yap›yordu. Daha sonra “ Wilson ‹lkeleri”
olarak an›lacak program›n ilan› da
bu hamlelerden biriydi. Programda
ortaya konulan “ilkeler” de, Amerika’n›n di¤er emperyalist ülkelerin
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TAR‹H

hakimiyetine
karﬂ›
kendi lehine bir alan
diye
açma amac›n› yans›tmaktayd›.
“ Wi l s o n ‹ l k e l e r i ”
olarak adland›r›lacak programdaki
baz› maddeler ﬂunlard›:
- Gizli diplomasiye son verilmesi.
- Silahlar›n azalt›lmas›.
- Denizlerde tam serbestli¤in
sa¤lanmas›.
- Milletler Cemiyeti’nin kurulmas›.
- Sömürge halklar›n›n ba¤›ms›zl›klar›na kavuﬂmalar›.
- Tüm uluslar›n kendi geleceklerini kendilerinin belirlemeleri...
Görüldü¤ü gibi, her biri demokrasi ad›na, eﬂitlik ad›na, özgürlükler
ad›na savunulabilecek maddelerdi.
Osmanl›'n›n halktan kopuk "ayd›nlar"› özellikle "tüm uluslar›n
kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi" ilkesine
sar›ld›lar; Wilson
‹lkeleri, Anadolu’nun kurtuluﬂunu da sa¤layacakt›
onlara göre.

yan›n (Amerika’n›n) yetene¤i yaratabilir. ”

H
Wilson ‹lkeleri sempatisi ve
mandac›l›k e¤ilimleri o kadar alenileﬂti ve yayg›nlaﬂt› ki, ‹stanbul'da
W ilson Prensipleri Cemiyeti ad›yla bir dernek kuruldu. 4 Aral›k
1918'de kurulan derne¤in kurucular› aras›nda bak›n kimler vard›:
Yazar Halide Edip Ad›var, Gazeteci Yu nu s N a d i, Vakit Gazetesi
Baﬂyazar› A hme t Em i n Ya l m a n,

MANDACILAR!

H

AB’cilikten Önce ABD Mandac›l›¤›
Kopenhag Kriterlerinden Önce
Wilson ‹lkeleri Vard›...

Wilson ‹lkeleri’ni savunanlar
zamanla daha aç›k
bir ﬂekilde A m e r i k a
mandac›l›¤›n› savunmaya baﬂlad›lar. Bu kadar “medeni ve uygar” bir
devletin himayesine girmekte ne sak›nca vard› ki???

Amerikan mandac›l›¤›n› savunanlardan biri olan H a l i d e Edi p
A d › v a r, 10 A¤ustos 1910'da Mustafa Kemal'e yazd›¤› mektupta "Serüven ve savaﬂ döneminin art›k geçti¤ini” ileri sürüyor, “kalk›nma”ktan
söz ediyor ve kalk›nma için de sözü
Amerika’ya getirip ﬂöyle diyordu:
“Filipin gibi vahﬂi bir ülkeyi bugün kendi kendini yöneten yepyeni
bir makina haline koyan Amerika,
bu konuda çok iﬂimize geliyor. Onbeﬂ, yirmi y›l s›k›nt› çektikten sonra
yeni bir Türkiye'yi ancak Yeni Dün-

Akﬂam Gazetesi Baﬂyazar› Necmettin (Sad›k), Sabah Gazetesi Baﬂyazar› Ali Kemal, Ati ve ‹kram Gazeteleri Baﬂyazar› Celal Nuri (‹leri),
Eski Bakanlardan Velid Ebuzziya,
Re fi k Ha l it Ko ra y, Leman Gazetesi Baﬂyazar› Cemal Bey, Yeni Gazete Baﬂyazar› Mahmut Sad›k Bey...
Cemiyet, ilk toplant›s›ndan sonra 6 Aral›k 1918'de bir bildiri yay›nlayarak aç›k bir biçimde A m e r i k a n
m a n d a s › n d a n y a n a olduklar›n› ilan
ettiler. ABD Devlet Baﬂkan› Wilson'a da bir mektup göndererek
Amerikan mandas›n›n sa¤lanmas›
için baﬂvuruda bulundular. Mektupta ﬂu istemlerde bulunulmaktayd›:
1) Padiﬂah egemenli¤i ve Meﬂru-
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ti Hükümet biçimi korunacakt›r.
2) Tüm seçimlerde nispi temsil uygulanarak az›nl›klar›n haklar› sa¤lanacakt›r. Tüm Osmanl› uyruklar›...
tüm hükümet memurluklar›na atanacaklard›r.
3) Maliye, Tar›m, Sanayi, Ticaret,
Bay›nd›rl›k ve E¤itim Bakanl›klar›’
n›n her birine uzman yard›mc›larla
birlikte bir A m e r i k a n b a ﬂ m ü s t e ﬂ a r ›
atanacak ve bu müsteﬂarlardan kurulu
A m e r i k a n k o m i s y o n u . . . ülkenin
mutlulu¤u ve maddi geliﬂmesini sa¤layacak reformlar› yapacak yeni yöntemleri ülkeye getirecek, öte yandan
ülkemizdeki çeﬂitli siyasal ak›mlar
yüzünden hiçbir zaman düzenli biçimde y e r i n e g e t i r emeyece¤imiz
toplumsal gönenç ve ö¤retim ile ilgili
tüm iﬂleri düzenleyecek...tir.
4) Adliyede reform için yürürlükteki hukuk siteminin kurallar›n› ortadan kald›rmak amac›yla A m e r i k a n
B a ﬂ m ü s t e ﬂ a r › ’ n › n u y g u n g ö r ec e ¤ i
ülke ve uluslardan seçilerek uzman
bir kurul yap›lacakt›r. Bu kurul Türk
yasalar›n› tüm Osmanl›lar’a adalet ve
eﬂitlik sa¤layacak biçimde yenileﬂtirecektir.
5- Jandarma ve polis iﬂleri bir
Amerikan genel müfettiﬂine... b›rak›lacakt›r.
6- Türkiye'nin her ilinde görevi
yöresel yönetimde reform yapmak
olan bir A me r i ka n ba ﬂ müf e t t i ﬂi ve
ona ba¤l› uzmanlar bulunacakt›r.
8- .... Amerika'dan yönetilmesi istenen Türk imparatorlu¤unun s›n›rlar›
Bar›ﬂ Konferas›’nda saptanacakt›r.

¤un bulunduklar› k›y› bölgeleri uluslararas› denetim alt›nda Yunanl›lar’a
verilmeli, Do¤u Anadolu'yu kapsayan
bir Ermeni devleti kurulmal›, Türkler
Trakya'dan ç›kart›lmal›, Bo¤azlar ve
çevresinde tek ya da çok uluslu bir
m a n d a d ü z e n i sa¤lanmal›.
Bu koﬂullarda Wilson Prensipleri
Cemiyeti’nin ömrü pek uzun olmad›.
Ama mandac›l›k düﬂüncesi devam etti yine de. ‹zmir'in iﬂgal edilmesinden
sonra Amerikan Mandas› görüﬂü daha
da yay›ld›. Sonralar› Kurtuluﬂ Savaﬂ›’
n›n komutanlar›ndan, yeni kurulacak
Cumhuriyetin Baﬂbakan› ve Cumhurbaﬂkan› da olacak olan ‹ s m e t ‹ n ö n ü
de o dönemde 15. Kolordu Komutan›
Kaz›m Karabekir'e yazd›¤› mektupta
ﬂöyle diyordu:
"Tüm ülkeyi parçalamadan bir Ameri ka n de netimine b›rakmak, yaﬂaya b i lm e k i ç in te k z a ra r s› z ça r e g i b i dir. . "
Evet, ‹smet ‹nönü de mandac›yd› o
s›ralar. Erzurum Kongresi’nde de
mandac›l›k konusunda yo¤un tart›ﬂmalar yaﬂanm›ﬂt›. Orada da, daha sonralar› Kurtuluﬂ Savaﬂ› dönemi meclisinde bakanl›k, baﬂvekillik yapacak
olan R a u f O r b a y ve Rafet Bele de
mandac›l›¤› savunanlar aras›ndayd›lar.
Mandac›l›k, Anadolu’da Kurtuluﬂ
Savaﬂ› geliﬂtikçe etkisini kaybetti.
Mandac›l›¤› savunan birçok ayd›n,
politikas›, asker, Kurtuluﬂ Savaﬂ› cephesine kat›ld›. Mandac›l›k mahkum
edildi; emperyalist iﬂgali yaﬂam›ﬂ bu
topraklarda art›k ony›llar boyunca
kimse mandac›l›¤› savunmaya cesaret
edemeyecekti... Ta ki...

H

H

Mandac› ayd›nlar›n Wilson’a mektubunu biraz uzun aktard›k. Ama bu
mektup ayd›n›n “ u t a n ç t a r i h i ” n i n en
önemli belgelerinden biri olarak bilinmeli diye düﬂündük.
Mandac›lar›n isteklerinden ziyadesiyle memnun olmuﬂtu Amerika. Fakat onun kendine göre planlar› vard›:
ABD Devlet Baﬂkan›, mandac›lar›n
taleplerine karﬂ›l›k "Türk olan bölgelere güvenlik ve egemenli¤in verilmesini" kabul ederken, di¤er yandan ﬂu
planlar› yap›yordu: Yunanl›lar’›n yo-

Ta ki... 1945’lere kadar.
Y›l 1947; bir milletvekilli Türkiye
Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuﬂuyor; sanki m a n d a c › l a r h o r t l a m›ﬂ, sanki 1920’lerin baﬂ›nda Wilson
‹lkeleri için cemiyet kuran mandac›lardan biri konuﬂuyor:
"... Maddi ilerlemeler sahas›nda
en önde gelen millet, ruh yüksekli¤i
bak›m›ndan da en baﬂtad›r. Gerçekten, ABD'nin gerek harp içinde ve gerek ﬂu harp sonras› aleminde oynad›klar› asil rol bu millet tarihinin en
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K›sa Tarih
10 ﬁubat - 16 ﬁubat

10 ﬁubat 1969
ABD 6. Filo'suna ait gemilerin
‹stanbul'a geliﬂi ö¤renciler taraf›ndan protesto edildi.
8 ﬁubat 1980
‹zmir Çi¤li ‹plik Fabrikas›'nda
1500 iﬂçi barikat kurdu. 10
ﬁubat'ta polis iﬂçilere sald›rd›. 15 iﬂçi yaraland›, 500 kiﬂi
gözalt›na al›nd›.
13 ﬁubat 1967
D‹SK kuruldu.
13 ﬁubat 1990
10 bini aﬂk›n tütün emekçisi
Manisa'n›n Akhisar ‹lçesi ve
birçok yörede eylemlerle taban fiyatlar›n› protesto ettiler.
Eylemlerde Akhisar-Soma
Karayolu kesildi, ANAP binas›
ve tüccarlara ait iﬂyerleri tahrip edildi.
8 ﬁubat 1980
‹stanbul Bayrampaﬂa’da Migros ana deposu devrimciler
taraf›ndan bas›larak yiyecek
kamyonlar› kamulaﬂt›r›larak
yiyecekler gecekondu semtlerinde da¤›t›ld›.
14 ﬁubat 1980
‹stanbul esnaf›, IMF talimat›yla al›nan “224 Ocak Kararlar›”n› protesto etmek için Devrimci Sol’un ça¤r›s›yla kepenk kapatt›. Eylem tüm ‹stanbul çap›nda yüzde 90'l›k
kat›l›mla gerçekleﬂtirildi.
15 ﬁubat 1990
35 binden fazla Belediye iﬂçisi Yeniçeltek Madeni’nde
meydana gelen katliam› protesto etmek amac›yla iﬂ b›rakma eylemi yapt›.

TAR‹H

45

büyük ﬂereflerinden biri olarak yad
edilecektir. ... ABD'nin yeni bir hükümranl›k, taptaze bir ekonomik
anlay›ﬂ›n›n öncüsü olarak bu bütün
insanl›k için hay›rl› iﬂler baﬂarmak
iste¤i görülüyor ve takdirle karﬂ›l›yoruz. (Bravo sesleri)." (Çetin Yetkin; Türkiye'de askeri darbeler ve
Amerika. Syf. 19)
Konuﬂan CHP Milletvekili Nihat
Erim’dir. Fakat CHP’lisi, DP’lisi
tüm meclis “ b r a v o ” sesleriyle alk›ﬂlamaktad›r bu konuﬂmay›.
Menderes’in açt›¤› “ K ü ç ü k
A m e r i k a ” olma yolunda, mandac›lar dizginsizce ilerlemektedir art›k.
1920’de gerçekleﬂmeyen Amerikan mandas›, 1945’lerden sonra
“yeni-sömürgecilik” biçiminde gerçekleﬂecekti ne yaz›k ki..

ticaret, bay›nd›rl›k iﬂlerine, e¤itimine, jandarmas›na, polisine, adliyesine Amerikan müfettiﬂleri ve uz m a n l a r › taraf›ndan çeki düzen verilmesini isteyen mektubu yazanlar›n yerini, ülkenin ekonomik, siyasi,
sosyal, kültürel, hukuki tüm kurumlar›na Avrupa Birli¤i taraf›ndan çe ki düzen verilmesini isteyen ayd›nlar, politikac›lar alm›ﬂt›r.
Bizi AB’ye al›n, bize, ülkemize
çeki düzen verin, biz kendi baﬂ›m›za bunlar› yapam›yoruz diyen mandac› ayd›n ve politikac›lar, u t a n ç
t a r i h i n e yeni sayfalar eklemektedir.
Fakat sayfalar eklenmekle bitmez. M a n d a c › l › ¤ › n u t a n ç t a r i h i,
k a l › n b i r k i t a p o l a c a k t › r.

H

Y›l, 2006; Türkiye Cumhuriyeti’nin D›ﬂiﬂleri Bakan› konuﬂuyor:
“Büyük Ortado¤u Projesi, Ortado¤u ’ yu de m o kr a t ik l eﬂ t i r ec e k, ba r›ﬂ ve huzuru getirecek bir projedir... Biz... Büyük Ortado¤u Projesi

Dönem 2000’lerin baﬂ›; ABD
Baﬂkan› Wilson’a 1918’de yaz›lan
mektuptan tam 82 y›l sonra.
Ülkenin maliye, tar›m, sanayi,

H

Çocuklar Ölmesin Diye!
Buca Temel Haklar Derne¤i, 2 Aral›k 2007’de “Çocuklar›m›z›n Sa¤l›¤›
‹çin Mahallemize Trafik Lambas› ‹stiyoruz!” diyerek baﬂlatt›¤› imza kampanyas›n›, 30 Ocak’ta bitirdi.
Dernek çal›ﬂanlar›, toplad›klar› 2
bin imzay›, ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi önünde 30 Ocak’ta yapt›klar› bas›n aç›klamas› ile belediye yetkililerine verdi.
“Enis, Hasan, Muhammed Öldü, Baﬂka Çocuklar Ölmesin! Trafik Lambas› ‹stiyoruz” pankart› aç›larak yap›lan bas›n aç›klamas›nda; bir trafik lambas› olmad›¤›
için, Kuruçeﬂme Mahallesi’ndeki Do¤uﬂ ve Ahmet Yesevi caddelerinde ço¤u çocuk 12 kiﬂinin öldü¤ü anlat›larak, “‹nsan Hayat›n›n Bir Trafik Lambas› Kadar De¤eri Yok Mudur?” diye soruldu.
Bu ülkede, bir trafik lambas›n›n yap›lmas› gibi basit
ve düﬂük maliyetli bir konu bile eylemlerle gerçekleﬂtiriliyor. Dernek yapt›¤› aç›klamada kendilerinin de imza
toplarken polisler taraf›ndan engellenmeye çal›ﬂ›ld›klar›n› anlatt›lar.
Eylem, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla bitirildi.
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kapsam›nda ABD ile birlikte hareket edece¤iz. ... BOP'u destekliyoruz, bu proje Türkiye'nin d›ﬂ politika hedef ve ilkelerine uymaktad›r...
‹slam ülkelerinde demokrasi, insan
haklar› ve özgürlüklerin geliﬂtirilmesini ve tüm ‹slam dünyas›na yay›lmas›n› amaçl›yoruz...”
Döndük yine 1910’a. Halide
Edip’in Mustafa Kemal’e yazd›¤›
mektuba; ne diyordu orada Halide
Edip:
“Filipin gibi vahﬂi bir ülkeyi bugün kendi kendini yöneten yepyeni
bir makina haline koyan Amerika..”
Ne diyor Abdullah: “Afganistan,
Irak gibi vahﬂi islam ülkelerini kendi kendini yöneten yepyeni bir makina haline koyan Amerika...

H
Yaz›k ki, ülkemizi Wilson Prensipleri’ne yürekten inanan, aradan
geçen 80 küsur y›la ra¤men mandac›l›k batakl›¤›ndan ç›kamam›ﬂ
BOP’cu Abdullahlar yönetiyor.

Çi¤li’de “Gelenekten
Gelece¤e” Konseri
‹zmir PSAKD Çi¤li ﬁubesi taraf›ndan düzenlenen
“Gelenekten Gelece¤e” Hasan Yükselir konseri, 2 ﬁubat
günü Fuar ‹çi ‹smet ‹nönü Kültür Merkezi’nde gerçekleﬂtirildi.
Saat 19.30’da Çi¤li PSAKD ﬁube Baﬂkan› Türkan Do¤an’›n yapt›¤› konuﬂmayla baﬂlayan etkinlikte Do¤an,
Amerikan emperyalizminin yoz kültürünün ülkemizin her
yan›na yay›ld›¤›n›, yarat›lan bireycili¤e, yozlu¤a ve çürümeye karﬂ› Anadolu’nun kültürüne, de¤erlerine sahip ç›kt›klar› için düzenledikleri etkinli¤e bu ismi verdiklerini
söyledi. “AKP hükümeti de¤erlerimizin üzerinden elini
çekecek” diyen Do¤an konuﬂmas›nda ac›lar›m›z›, sevinçlerimizi, isyanlar›m›z›, ezilmiﬂli¤imizi en yal›n biçimiyle
ifade eden türkülerimizi yaratan ozanlar›m›z› yad etmek
için düzenledikleri etkinli¤i onlara adad›klar›n› ifade etti.
Do¤an’›n konuﬂmas›n›n ard›ndan sahneye ç›kan Hasan Yükselir verdi¤i konserde Yunus Emre, Karacao¤lan
ve Pir Sultan Abdal’dan türküler okurken yine Naz›m
Hikmet’in ﬂiirlerinden besteledi¤i türkülerden örnekler
sundu.
500’den fazla insan›n kat›ld›¤› etkinli¤in sonunda Hasan Yükselir ayakta alk›ﬂland›.

10 ﬁubat 2008

karnesinde 9 zay›f oldu¤u ö¤renilen bir lise ö¤rencisi, girdi¤i bunal›m sonucu intihar etti. Erdemli
Mesleki ve Teknik E¤itim Merkezi (METEM) ö¤rencisi Sinan Akgün (16), çok say›da hap içerek
intihar etti.

KARNELER BAﬁARI VEYA
BAﬁARISIZLIKLARIMIZIN
BELGELER‹ DE⁄‹LD‹R
Bir e¤itim ö¤retim döneminin
daha sonuna geldik elbette ki bu
dönemin bitiﬂi hiç de kolay olmad›. Onlarca sorun s›k›nt›yla sonuçland›. Bu sorunlar, s›k›nt›lar dönemler boyunca de¤il on y›llard›r
peﬂimizi b›rakm›yor. ﬁimdiye kadar Milli E¤itim Bakanlar› de¤iﬂti,
YÖK baﬂkanlar› de¤iﬂti. Ama ne
sorunlar bitti ne de s›k›nt›lar›m›z
azald›. Her yaz›m›zda yazd›k, önümüzde sorun olarak duran çözümleri!?. Hep çözüm olarak sunulanlar yaﬂam›m›zda kolayl›klar yerine yeni yeni zorluklar yaratt›. Onlar sorunlar›m›z› çözemezler. Çünkü bu sorunlar› yaratanlar kendileridir. Bugün bizim sorun olarak
gördüklerimizin baz›lar›n› sayarsak; paral› e¤itim, not bask›s›, liselerde dayak, söz ve örgütlenme
özgürlü¤ü önündeki engeller, ulaﬂ›m, kantin sorunlar› gibi.
Dönemin sonlanmas›yla birlikte yüz binlerce liseli genç karnesini ald›. Karne neyi ifade ediyor? Bu
gün not bask›s›yla ö¤renciler öyle
bir hale getirilmiﬂtir ki, gençlerimiz karneyi her ﬂey olarak görmektedir. Ondand›r ki her dönemin sonunda, notlar› kötü olan
ö¤renciler aras›ndan ‹NT‹HARLAR
yaﬂan›r, birçok gencimiz bunal›mlara ve depresyona girer.
‹ﬂte bu olaylardan baz›lar›;
Hatay'›n ‹skenderun ilçesinde,
‹skenderun Anadolu Lisesi 2. s›n›f
ö¤rencisi Süleyman K›l›ç karnesindeki k›r›k notlar yüzünden bunal›ma girerek babas›n›n beylik tabancas›yla gö¤süne tek el ateﬂ
ederek intihar etti, tüm müdahalelere ra¤men kurtar›lamad›.
(27.01. 2008, stargazete.com)
Mersin'in Erdemli ‹lçesi’nde,
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Rize Çayeli'ne
ba¤l› Beyazsu Köyü’nde meydana gelen olayda, lise
ö¤rencisi 15 yaﬂ›ndaki E.Ç, ders
notlar›n›n düﬂük olmas› nedeniyle
kendini öldürme giriﬂiminde bulundu. Evde bulunan bir ilaçtan
içerek intihara teﬂebbüs eden E.Ç,
yak›nlar›n›n olay› fark etmesi üzerine hastaneye kald›r›ld›.
Bunlar sadece yaﬂananlardan
göze çarpan birkaç örnektir, gerçekte tablo çok daha kötüdür.
Durum o kadar vahimdir ki liseli gençler içinde karnesindeki
zay›f› eve götürmemek için eve
gitmemeyi dahi göze alanlar bulunmaktad›r. Bu sonucu yaratan
kimdir, neden böyle bir sonuç yarat›ld›? Bu sonucu yaratanlar
gençlerimizi not yar›ﬂ›na sokarak,
baﬂar›n›n tek ölçüsünü ne olursa
ve hangi yöntemle olursa olsun
yüksek not almak olarak gösterenlerdir. Onlar›n amac› egemen
olana karﬂ› itaatkar, çevresindeki
sorunlara karﬂ› duyars›z, yozlaﬂm›ﬂ kiﬂilikler yaratarak gelece¤e
dair hiçbir umudu olmayan gençlik yaratmakt›r. ‹ﬂte bunlar› yaratmay› baﬂar›rlarsa as›l o zaman hedeflerine ulaﬂm›ﬂ olacaklar bugün
karnelerle amaçlanan tam da budur. ﬁöyle bir düﬂündü¤ümüzde
elinde not gibi bask› arac› olan ö¤retmen ö¤renciye her ﬂekilde hakaret edebilir, yönlendirebilir durumdad›r. Böyle olunca ö¤retmen
birçok uygulamay› ö¤renciye dayatabilmektedir. Bunun son örne¤ini ﬁiﬂli Endüstri Meslek Lisesi’nde gördük. Burak Tibar adl›
genç hastanelik edilene kadar
tekme tokat dövülmüﬂtür. Buna
ra¤men dayak yiyen genç a¤z›n›
aç›p tek kelime dahi söyleyememektedir. Bu sonuç bir anda yara-

t›lmad›. Onlarca y›ld›r uygulanan
e¤itim sisteminin sonucudur.
Gençlerimiz; karneler bizim her
ﬂeyimiz de¤ildir, karnelerdeki verilen notlar bizim baﬂar› ve baﬂar›s›zl›klar›m›z›n tek ölçüsü olamaz.
Çünkü karnelerde verilen notlarda
bilgi birikimimizin yan›nda düzene
ne kadar itaat edersek o kadar iyi
not al›nd›¤› da görülmektedir.
E¤er ilerici-demokrat insanlar
olursak, araﬂt›ran, soran, sorgulayan, hakk›m›z olan› isteyen ö¤renciler olursak, ço¤unlukla notlar›m›z zay›f olmaktad›r. Bugün onlarca liseli ve üniversiteli gencimizin e¤itim hakk› elinden al›nm›ﬂt›r; tek nedeni ise devrimci olmas›,
kendi sorunlar›na sahip ç›kmas›d›r. Öyle ki, gençlerimiz s›rf kendi
sorunlar›na sahip ç›kt›¤›, hakk›
olan› istedi¤i için “terörist” ilan
edilirler. ‹ﬂte bu bile bize e¤itim
sisteminin niteli¤ini göstermesi
aç›s›ndan yeterlidir.
Bunun için bizler, bu ülkenin
üreten, paylaﬂan, vatansever
gençli¤i olarak liseli gençlerimize
diyoruz ki; bunal›mlara, depresyonlara girerek sorunlar›m›z›-s›k›nt›lar›m›z› çözemeyiz. Çözüm bizim birlikteli¤imizde, ellerimizdedir. Bizler bir araya gelip örgütlenirsek yaﬂad›¤›m›z sorunlar›n bir
ço¤unu çözebiliriz. E¤er birlikte
olursak güçlü oluruz. Ayn› ﬂekilde
yaln›z olursak savrulup dururuz.
Bu düzen bize çözüm sunamaz.
Bunun en güzel örne¤ini görmek
için çokta uza¤a gitmeye gerek
yoktur. Bak›n günlerdir televizyonlarda, çevik kuvvet polisleri
taraf›ndan Adana’da KÜRT ÇOCUKLARA muz da¤›t›l›rken yaﬂanan izdiham› gösteriyorlar. Sonra
da sanki çok iyi bir ﬂey yapm›ﬂlar
gibi övüne övüne anlat›yorlar. Bu
yaﬂanan izdiham›n sorumlusu o
küçük çocuklar› onlarca y›ld›r horlayan yok sayan düzenin kendisidir. Düzene karﬂ› mücadelemiz, bu
ﬂekilde çocuklar›m›z›n onurunu
k›rarak, aﬂa¤›layarak günlerce televizyonda gösterenlere karﬂ› da
mücadeledir.
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değin m eler
Parlamenter s eviye
Atilla Kart, Burhan Kuzu diyalogu...
TBMM Anayasa Komisyonu Baﬂkan›
Burhan Kuzu, söz isteyen CHP'li Atilla Kart'a
söz vermeyince ﬂöyle bir tart›ﬂma geliﬂti:
Kart: Sayg›s›zl›k yapmay›n.
Kuzu: Ayn›s›n› yapaca¤›m iﬂte.
Kart: Yapamazs›n. ‹ktidar›n aynas›s›n.
Kuzu: Vay yavrum, vay. Otur yerine seni atar›m d›ﬂar›.
Kart: Despot adam, terbiyesiz adam. Sözlerini geri al,
özür dile.
Kuzu: Buldunuz benim gibi demokrat baﬂkan› ç›t›r ç›t›r
yiyorsunuz.
CHP'li Atilla Emek: Ne biçim konuﬂuyorsun lan.
Kuzu: Terbiyesizlik yapmay›n atar›m. (2 ﬁubat 2008,
Sabah)
‹ﬂte veriler; art›k seviyesizli¤in boyunu kendiniz
ö lçü n.

Bazen Allah, bazen millet!
Saadet Partisi Genel Baﬂkan› Recai Kutan türban konusunda “millet ne derse o olur” demiﬂ;
O söz “Allah’›n dedi¤i olur” ﬂeklinde de¤il miydi?
Söz mü de¤iﬂti, islamc›lar m› “demokrat”laﬂt›?
Yoksa yine takiyye mi var?!
BAM TELİ çizgiler

Do¤ru Davetli
Halis Toprak’›n Londra’daki malikanesini 50 milyon sterline sat›n alan “Kazak
emlak kraliçesi”, Hourieh Peramaa, malikaneyi sat›n almas›n›n ﬂerefine verdi¤i ilk özel
davete “onur konu¤u” olarak SSCB’’nin son Devlet
Baﬂkan› Mihail Gorbaçov’u ça¤›rm›ﬂ.
Neden malikanede ilk olarak Gorbaçov’u
a ¤ › r l a d › ¤ › n › i s e “ e n f a z l a s a t › ﬂ › R u s m i l y o n e r l e re
yapt›¤› “için” diye aç›klam›ﬂ.
Ya n i d i y o r ki, Gorbaçov’un sayesinde oldu bütün
b u n l a r.. Do¤ru söz!

YAKIﬁTIRAMADIK!
Adalet A¤ao¤ lu’nu n Çank ay a’d a “yeﬂil k uﬂak savaﬂç›s›”, MTTB militan›, A m e ri k a n i ﬂ b i r l i k ç i s i , B O P t a ﬂ e ro n u , g e r i c i A K P ’ n i n C u m h u r b a ﬂ k a n › A b d u l l a h
Gül’ün sofras›na oturmas›n›... yak›ﬂt›ramad›k.

Bu iﬂte bir terslik var!
Akbank’›n sponsorlu¤uyla kurulan “Zeynep Tanbay
Dans Projesi!” iki yeni oyununu geçen hafta sahnelemiﬂ.
Zeynep Tanbay, Türkiye’nin ﬂu an mecliste olan tek
“sosyalist” partisinin genel baﬂkan›n›n eﬂi...
Parti ve Genel Baﬂkan›, sosyalist yani tekellere karﬂ›.
Fakat tekeller onun eﬂine sponsor olmakta sak›nca
görmüyor, bir terslik var bu iﬂte..
Sabanc›lar m› kendi ç›karlar›na ters iﬂ yap›yor
‹lerici Tanbay m› Sabanc›lar’›n sponsorlu¤unu kabul
etmekle yanl›ﬂ davran›yor?
Tanbay’›n sahneledi¤i oyun bar›ﬂ› anlat›yormuﬂ;
tekelci burjuvazi acaba neden “bar›ﬂ”tan yana bir projeye
dolarlar yat›rm›ﬂ. Akbank m› kafay› yemiﬂ, o bar›ﬂta m›
sorun var, yoksa...
Bu arada sosyalist bir partinin genel baﬂkan›, eﬂinin
tekellerden sponsorluk kabul etmesine nas›l bak›yor?...
Baﬂl›kta “bir terslik” var dedik ama, düﬂününce,
meselede birden de fazla terslik var de¤il mi!

Hac›
hac› olmaz
gitmekle
Mekke'ye,
Dede
dede olmaz
gitmekle
Te k k e ' y e .
(Anonim)
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TÜRK‹YE’DE MUTLULUK!
“Ya b a n c › l a r, borsada 26.7 milyar dolarla 9 y›l›n
k â r r e k o r u n u k › r d › . ” (6 ﬁubat Hürriyet)
8.4 milyar dolar getirmiﬂler, bir y›lda üç kat›ndan fazlas›n› al›p gitmiﬂler.
Ne mutlu T ü r k i y e b o r s a s › n d a y a t › r › m y a p a n a !

Grup Yorum’dan Dayan›ﬂma Konseri

Demokrasiden nasip almam›ﬂlar!
Bülent Ar›nç, muhaliflerden söz ediyor: “Seçimden
sonra utançlar›ndan soka¤a ç› ka ma z d edi ¤i mi z in sa nl a r s oka k ta teneke çalmaya baﬂlad›lar.”
Erbakan, Susurluk’a karﬂ› 1
dakika karanl›k eylemleri için:
“Glu glu dans› yap›yorlar”
Yarg›tay Baﬂkanvekili Osman
ﬁirin: “ Ü n i v e r s i t e k a p › l a r › n d a
‘inanc›m›n gere¤idir ’ diye bar bar ba¤r›l›yor.”
Mehmet ﬁimﬂek, asgari ücreti eleﬂtirenleri tasvir
ediyor: “Bir sürü gürültü”...
Unak›tan, çevre konusunda eylem yapan köylülerden
söz ediyor: “Pijamalar›n›n alt›n› giydiriyorlar, üstü
y ok , yal lah d ›ﬂar›”...
Tayyip’ten rektörlere “Siz kendi iﬂinize bak›n”...

Beyaz Saray’›n üzüntüsü
Beyaz Saray Sözcüsü Dana Perino,
‹ran'›n füze f›rlatmas›n›n " ü z ü n t ü v e r i c i " oldu¤unu belirterek bunun sadece
Tahran'›n uluslararas› toplumdan soyutlanmas›na yol açaca¤›n› öne sürdü.
Apollolar, Celencirler, Colombiyalar
uzaya ç›karken iyi de, baﬂkas› füze f›rlat›nca m› üzüntü
verici...
Bu Amerikal›lar’›n da üzüntüsü de, sevinci de bir
baﬂka oluyor; halklar›n sevindi¤ine onlar üzülüyor,
halklar üzüldü¤ünde onlar seviniyor!

‹HT‹MALLER!
Akbank’›n Private Banking’den (özel bankac›l›k)
sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Fikret Önder,
Türkiye’deki baz› ‘süper zengin’ ailelerin en az 60-70
milyar dolar›n› “her ihtimale karﬂ›” yurtd›ﬂ›nda
tuttu¤unu söyledi.
Nedir acaba o ihtimaller?
Kriz mi? ‹flas m›? Devrim mi?
Hepsi olabilir elbette, hatta
taﬂ düﬂebülü, ay› ç›kabülü, tomruk kayabülü, her ﬂey
olabülü...
Allah hepsini birden versin tekelcilerin baﬂ›na. Amin.

Say›: 138

“PAYLAﬁTIKÇA AZALTACA⁄IZ
ACILARIMIZI,
PAYLAﬁTIKÇA BÜYÜTECE⁄‹Z
UMUTLARIMIZI”
Ac›lar paylaﬂ›ld›kça azal›r, umutlar paylaﬂ›ld›kça büyür diyen Dersim HÖC üyeleri 29 Ocak günü düzenledikleri etkinlikle 27 Eylül 2007’de Hozat’›n Boybaﬂ
Köyü’nde katledilen Bülent Karataﬂ ve yaral› olarak tutuklanarak Malatya Hapishanesi’ne gönderilen R›za Çiçek ve aileleriyle dayan›ﬂma içerisinde olduklar›n› gösterdiler.
Yo¤un kar ya¤›ﬂ› nedeniyle köylerden arabalar›n gelemedi¤i, kat›lmak isteyen birçok kiﬂinin mahsur kald›¤› olumsuz koﬂullara ra¤men Belediye Dü¤ün Salonu’nda saat 18.00’de baﬂlayan etkinli¤e 700 kiﬂi kat›ld›.
Devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂunun
ard›ndan Zeynep Karademir bir aç›l›ﬂ konuﬂmas› yapt›.
Bülent Karataﬂ’›n sevdi¤i Ahmet Arif’in “Caney” adl›
ﬂiirinin okunmas›n›n ard›ndan HÖC Temsilcisi Sakine
Ögeyik de yapt›¤› konuﬂmada tarihi egemenlere karﬂ›
direnenlerin yazd›¤›n›, egemenlere karﬂ› bir direniﬂ tarihi oldu¤unu dile getirirken onurlu bir yaﬂam›n Bülentler’in yolundan geçti¤ini söyledi. Ögeyik’in konuﬂmas›n›n ard›ndan Grup Yorum Dersim halk›yla buluﬂtu.
Dersim jandarmas›, polisi, trafik polisleri Grup Yorum’un Dersim halk›yla biraraya gelmesini ve direniﬂ
türkülerinin tek bir a¤›zdan söylenmesini engellemek
için keyfi arama yaparak Grup Yorum üyelerinin araçlar›n› ba¤lad›. Yine konsere gelmek isteyenler ve araç
sahipleri polis ve jandarmaca tehdit edildi. Ancak Grup
Yorum’un Dersimliler’le buluﬂmas› engellenemedi.
Coﬂkuyla söylenen marﬂlara havaya kalkan yumruklar
eﬂlik ederken türkülerle omuz omuza halaya duruldu.
Grup Yorum ad›na yap›lan konuﬂmada “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” kampanyas›n› destekleme ça¤r›s› yap›ld›.
Etkinli¤in ikinci bölümünde Dersim’i, 38 katliam›n›,
orman yang›nlar›n›, köy boﬂaltmalar›nda katledilenleri,
Bülent Karataﬂ’›n cenaze görüntülerini içeren sinevizyon gösterimi yap›ld›. Dersim halk›n›n öfkesinin doru¤a ç›kt›¤› sinevizyon gösteriminde s›k s›k “Bülent Karataﬂ Ölümsüzdür, Katiller Halka Hesap Verecek, Mahir
Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar› at›ld›.
Etkinlik birlik ve beraberlik mesajlar›yla saat
22.00’de sona erdi.
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EGE TEMEL HAKLAR’A
KEYF‹ BASKIN

TUTUKLAMALARA
TEPK‹LER SÜRÜYOR

Ege Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i takvimlerinde Mahir Çayan’›n ve Che’nin
resmi oldu¤u gerekçesiyle 5
ﬁubat günü 13.30 s›ralar›nda
polis taraf›ndan bas›ld›. Polisler
avukatlar›n gelmesini de beklemeden kap›y› k›rarak derne¤e
girdiler ve keyfili¤e karﬂ› ç›kan
iki dernek üyesine sald›r›p gözalt›na ald›lar. Bask›nda çok say›da takvime el konulurken
iki ay önceki bask›nda el konulmayan ve toplatmas› olmayan Canan ve Zehra, Canan ve Zehra’n›n ‹ngilizce bas›m›,
Milliyetçilik Ç›kmaz›, Direniﬂ Ölüm ve Yaﬂam, Bir Direniﬂ
Oda¤› Metris ve Server Tanilli’nin Nas›l Bir Demokrasi kitaplar› ile Sanat ve Edebiyat dergisine de el konuldu.
Ege Temel Haklar bask›ndan sonra yapt›¤› aç›klamada “Che’nin resmi cola, bira bardaklar›na hatta ayakkab›lara kadar bast›r›ld›¤›nda ya da Mahir Çayan devrimci
de¤erlerin içini boﬂaltmak için yap›lan dizilere malzeme
yap›ld›¤›nda sald›r› veya yasaklar devreye girmiyor. Ancak ezilen, sömürülen halklar›n önderi olup, milyonlar›
örgütleyen Che ve Mahir Çayan’›n resimleri ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi mücadelesinin bir parças› haline getirildi¤inde, yasaklar, sald›r›lar baﬂl›yor” diyerek Bu sald›r›lar›n devrimcilerin halklar› örgütlenmeye, mücadeleye ça¤›ran resimlerine karﬂ› duyulan korkunun ifadesi oldu¤u
belirtildi.

Adana polisi taraf›ndan 22 Ocak tarihinde sabah›n erken saatlerinde ev bask›nlar› düzenlenerek gözalt›na al›nan ve ç›kar›ld›klar› mahkeme taraf›ndan “bas›n aç›klamas›na kat›ld›” denilerek 7 kiﬂinin tutuklanmas›na ve sonras›nda devam eden tutuklamaya iliﬂkin tepkiler sürüyor.
Adana Temel Haklar Derne¤i, ﬁakirpaﬂa Temel Haklar
Derne¤i, Seyhan Sosyal Kültür ve Sanat Derne¤i ve Adana Gençlik Derne¤i taraf›ndan, 1 ﬁubat tarihinde düzenlenen bas›n aç›klamas›nda tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› istendi.
Aç›klamada “Devleti ve ülkeyi soyanlar, emperyalist
ülkelere peﬂkeﬂ çekenler ellerini kollar›n› sallayarak gezerken, bunlara karﬂ› gelenler gözalt›na al›nmakta, tutuklanmakta, katledilmektedir” sözleriyle Türkiye’de hukukun durumuna dikkat çekildi. Bu ülkede haklar kolay kazan›lmad›¤›, bunun için bedeller ödendi¤i haklar› kullanman›n engellenemeyece¤i belirtilen aç›klama “Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n!, Bask›lar, Gözalt›lar Bizleri Y›ld›ramaz!" sloganlar› ile sona erdi.

TÜRK‹YE
DEMOKRAT‹K M‹?
Gençlik Federasyonu 1 ﬁubat tarihinde yapt›¤›
aç›klamayla artan bask›lara, gözalt›, tutuklama ve
komplolara bir kez daha dikkat çekti.
Federasyon aç›klamas›nda ülkemizde infaz edilen
Kevser M›rzak örne¤inde oldu¤u gibi mezar ziyaretinin, infaz ve katliamlarla ilgili bas›n aç›klamas› yapman›n suç haline getirildi¤i belirtilirken Ankara ve
Adana’daki tutuklamalar protesto edildi.
Ülke manzaras› söylendi¤i gibi demokrasi manzaras› olmad›¤› tersine hukuksuzluk, keyfilik ve insani
olan her ﬂeyin suç olarak görülmesi ve bask›larla
karﬂ›laﬂmakt›r. Bunun bir örne¤inin de ‹zmir Gençlik
Derne¤i Baﬂkan› ‹leri K›z›laltun’un da polisin komplosu ile tutuklanmas› oldu¤u belirtilen Federasyon
aç›klamas›nda ac›lar› paylaﬂman›n suç olmad›¤›, de¤er
ve geleneklere sahip ç›k›laca¤› belirtilirken, hak ve
özgürlük mücadelesinde tutuklananlar›n serbest
b›rak›lmas› istendi.
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‹HD: ‹ fade Özgürlü¤ü K ›s›tlan›yor
‹HD Ankara ﬁubesi 5 ﬁubat günü yapt›¤› bas›n
toplant›s›yla tutuklanan ‹HD yöneticilerinin serbest b›rak›lmas› için bir kampanya baﬂlatt›¤›n› duyurdu. Son zamanlarda ifade özgürlü¤ünün k›s›tland›¤›n› söyleyen
‹HD’liler bunun sonucunda birçok yöneticinin tutukland›¤›n› dile getirdiler.
Aç›klamada “Toplumsal muhalefete dönük bask›lar
her geçen gün artarak devam ediyor. Günümüzde en demokratik haklar ve özgülükler için soka¤a ç›kan muhalif
kesimler gözalt› ve tutuklama sald›r›s›yla karﬂ› karﬂ›ya kal›yor” denildi. Aç›klama hukuksuzlu¤un sona erdirilmesi
talep edildi.

Bolu F Tipi’ne Sürgünler
Hapisanelerde keyfi uygulamalar, yapt›r›mlar, bask›lar devam ediyor.
6 ﬁubat günü ziyarete giden ailelerin verdi¤i bilgiye
göre Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi ve Edirne F Tipi hapishanelerinden zorla Bolu F Tipi’ne sürgünler oldu.
Edinilen bilgiye göre; Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nde 9 adli, 2 PKK ve 1 TDP’li tutuklu ve
hükümlü zorla sevk edildi.
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndeki tutsaklar›n 4-6 ﬁubat tarihlerinde açl›k grevi yaparak keyfi
sürgünleri protesto ettikleri ö¤renildi.
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