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Edemezsiniz! 



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

AAllii TTuurrgguutt AAYYTTAAÇÇ

DDuurraann EERRDDOO⁄⁄AANN

19 fiubat 1972’de ‹stanbul Ar-
navutköy’de kuflat›ld›¤› evde di-
renerek flehit düfltü. 

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

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 bi-
ridir Ulafl Bardakç›. 

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

netleflmifllerdir. THKP-C'nin önder kadrolar›n› olufltura-
cak 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 Banka-
s›'ndan yap›lan kamulaflt›rmad›r. Ulafl bu eylemin içinde-
dir. Ulafl THKP-C'nin ilk Genel Komitesi'nde de yer al›r. 

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

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

UUllaaflfl BBAARRDDAAKKÇÇII

2233 fifiuubbaatt 11993344

Bir ba¤›ms›zl›k
savaflç›s›d›r o.
Amerikan emper-
yalizmine karfl›
Latin Amerika’da
ba¤›ms›zl›k bay-
ra¤›n› ilk dalga-
land›ranlardand›r. 

Sandino, 1893’te,
bir köylü ailesi-

nin çocu¤u olarak dünyaya geldi. Bir emek-
çi olarak büyüdü; madenlerde, petrol ifllet-
melerinde çal›flt›. 

1926’da ülkesindeki yabanc› iflgaline karfl›

savaflmak üzere birkaç yüz kifliyle da¤lara

ç›kt›. 

Sandino’nun üzerine ABD’nin kurup örgüt-

ledi¤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 engelleye-

medi. 

ABD, halk›n bu direnifli karfl›s›nda 1933’te

kuvvetlerini Nikaragua’dan çekmek zorun-

da kald›. Sandino, köylü kooperatifleri kur-

ma, ülkeden kaçan Amerikan sermayedarla-

r›n›n mallar›na el konulmas› gibi politikalar

gelifltirerek mücadeleyi sürdürürken, 22 fiu-

bat 1934’te Ulusal Muhaf›zlar taraf›ndan

kaç›r›larak katledildi. 

Cesar SSAND‹NO

Vatan›n›n ba¤›ms›zl›-
¤›, halk›n›n özgürlü-
¤ü için devrimci hare-
ketin saflar›nda mü-
cadeleye kat›ld›. 13
fiubat’ta gözalt›na
al›nd›, ayn› gün Be-
yo¤lu Emniyeti’nin 3.

kat›ndan afla¤›ya at›ld›. Kald›r›ld›¤› hastane-
de 16 fiubat 1991’de flehit düfltü. ‹flkence-
ciler 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. 

AAllii RR››zzaa AA⁄⁄DDOO⁄⁄AANN

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
15 fifiubat-21 fifiubat UUllaaflfl BBAARRDDAAKKÇÇII

Yanki Go Home 
ve Topra¤a Düflen Tohumlar

Tarih Ocak 1969’dur... ABD Elçisi Com-

mer, vatan› iflgal edenlerin, sömürenlerin elçi-

si olarak ODTÜ'de... Commer'in arabas› rek-

törlü¤ün önünde... Binlerce ö¤renci rektörlük

binas›n›n önüne kofluyor. Protesto gösterileri

bafll›yor... "Yanki Go Home", "Yanki Go Ho-

me", "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› tutuflu-

yor... Emperyalizme meydan okuyor genç-

lik... Ulafl en önde... 

Emperyalizmin egemenli¤indeki bir dün-

yada, Yanki Go Home demek dünyay› tan›m-

lamakt›r, kurtulufl mücadelesini anlatmakt›r,

k›sacas› emperyalizm, sömürgecilik ve kurtu-

lufl ad›na çok fley söylemektir...

Dünya Yanki’lerin iflgali alt›ndad›r. Dün-

yan›n ezilen halklar›n›n kurtuluflu Yanki’lerin

evlerine dönmek zorunda b›rak›lmas›ndad›r.

Ulafllar’›n dilindedir Yanki Go Home sloga-

n›. Anadolumuzda halk›m›z›n bir gelece¤i ola-

caksa, bunun bafllang›c›d›r Yanki Go Home...

Öncelikle Yanki’leri evine göndermek gerekir.

Yanki’lere bu ülkede yaflam hakk› tan›n-

mayaca¤›n›n göstergesidir, Commer’in ara-

bas›n›n yak›lmas›... Yanki’leri evine gönder-

mek için, Ulafl’›n elinde “mavzer” de olacak-

t›r. Anadolu halk›n›n ve dünya halklar›n›n

düflman›d›r Yanki’ler. Ve zaman› gelir, Ana-

dolu 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›ra-

cak 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›n-

dan birisidir. Fakat Ulafl’a yak›lan a¤›tta söy-

ledi¤i gibi “tohumlar düflmüfltür topra¤a”...

Bundand›r ki, bundan sonra art›k bu toprak-

larda Yanki Go Home sloganlar› susturulama-

yacakt›r... 

Tarih yazanlar
ADALET ‹STE⁄‹M‹Z BB‹TMEYECEK

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. 

11 MMaayy››ss MMaahhaalllleessii’’nnddee 3 fiubat günü yap›lan
eylemde “Ferhat Gerçek’i Vuran Polis Hala Tu-
tuklanmad›” 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 ““FFeerr-hhaatt’’››nn bb››rraakktt››¤¤›› yyeerrddeenn......”” 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›l-
d›¤› yerlerden birisi de Avc›lar oldu. 5 fiubat’ta
AAvvcc››llaarr YYeeflfliillkkeenntt MMaahhaalllleessii Sa¤l›k Oca¤› önün-

de aç›klama yapan Temel Haklar üyeleri 47  derginin da¤›t›m›n› yapt›lar. 

6 fiubat’ta OOkkmmeeyyddaann›› FFaattiihh SSuullttaann CCaaddddeessii yol a¤z›nda yap›lan eylemde de adalet
talebi hayk›r›ld› ve Yürüyüfl’ün kurflunlarla engellenemeye¤i vurguland›.   

Yo¤un kar ya¤›fl›yla yollar›n kapan-

d›¤› Erzincan’da 28 Ocak günü Yürüyüfl

Dergisi’nin sat›fl› gerçeklefltirildi. Erzin-

can Gençlik Dernekli ö¤renciler, Cum-

huriyet Mahallesi’nde ve çarfl› merke-

zinde Yürüyüfl’ün sesini halka tafl›d›lar,

Ortak Düflman Amerika’ya karfl› müca-

dele ça¤r›s› yapt›lar. Hava flartlar›n›n

tüm olumsuzlu¤una ra¤men 35 dergi sa-

t›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 ka-
dar cadde üzerinde bulunan esnaflara
Yürüyüfl’ü ulaflt›ran okurlar›m›z, girdik-
leri her esnafa; Amerika’ya neden karfl›
olunmas› gerekti¤ini anlatarak, herkese
bu kampanyaya destek verme ça¤r›s›n-
da bulundular. 25 derginin halka

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

dergiyi esnaflara tan›tt›. 

***

Yürüyüfl’ün tan›t›m ve sat›fllar› An-
talya’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. An-
talya’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 gü-
nü Bursa’n›n Teleferik, Mesken
ve Ortaba¤lar mahallelerinde
Yürüyüfl önlükleriyle dergi sat›-
fl›n› gerçeklefltirdiler 25 dergi-
nin sat›ld›¤› da¤›t›mda halka
“Ortak düflman Amerika’d›r”
kampanyas›n› anlatan okurlar›-
m›z, halk› 17 fiubat’ta yap›lacak

“Ortak Düflman Amerika’d›r” gecesine
davet ettiler. 

***

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

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

SSOOKKAAKK SSOOKKAAKK YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifi......

Ferhatlar yine
sokaklarda...
Ferhat yyine
yürüyor... 
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PPAANNEELL:: ““OORRTTAAKK
DDÜÜfifiMMAANN
AAMMEERR‹‹KKAA’’DDIIRR’’’’
TTaarriihh:: 17 fiubat
Pazar SSaaaatt:: 16.00
YYeerr:: Trakya Kültür
Merkezi
Hac› Hasan Mah. Aktan Apt.
Cumhuriyet Bulvar› Baflaran
Apt. No: 25/C  Babaeski/
KIRKLAREL‹

Haklar ve Özgür-

lükler Cephesi, Kürt,
Türk, Arap, Çerkes,
Gürcü tüm milliyet-

lerden, Alevi, Sünni tüm inanç
ve mezheplerden halk›m›za Amerikan
emperyalizmine karfl› tek ses tek
yürek olma zaman›d›r diyerek
bafllatt›¤› “Ortak Düflman
Amerika’d›r” kampanyas› çerçevesin-
de düzenledi¤i panele ça¤r› yap›yor:

KKaatt››ll››mmcc››llaarr:: 
• 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

TTaarriihh:: 10 fiubat 2008 /Pazar
SSaaaatt:: 13.00 –– 18.00
YYeerr:: Salon La Bella-Rumeli Cad. No:
142/ 4 Osmanbey / ‹stanbul

DDüüzzeennlleeyyeenn::

HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr CCeepphheessii 

Devrimci Sol Ana Davas›
Tarih: 12 fiubat 2008 Saat: 09.00 
Yer: Üsküdar 1. ACM.

Bayrampafla Katliam›
Davas›
Tarih: 22 fiubat 2008 Saat: 11.00 
Yer: Eyüp 3. ACM.

SSaammssuunn’’ddaa ““OORRTTAAKK DDÜÜfifiMMAANN
AAMMEERR‹‹KKAA’’DDIIRR”” KKoonnsseerrii

Suavi, Grup YORUM, Erdal Bayrako¤lu, Bayar
fiahin, Ercan Ayd›n, ‹dil Tiyatro Atölyesi, Tiyatro
Simurg
TTaarriihh:: 22 fiubat 2008 Cuma SSaaaatt: 18:00
YYeerr:: Derya Dü¤ün Salonu- SAMSUN 
‹‹lleettiiflfliimm: 0362 431 93 17- 0462 321 43 12

AAddrreess DDee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii

SSeeyyhhaann SSoossyyaall KKüüllttüürr
vvee SSaannaatt DDeerrnnee¤¤ii'nin

Yeni adresi:
Denizli Mah. M.Özel

Cad. No: 80 K: 2
Seyhan/ ADANA

PPAANNEELL:: ““OORRTTAAKK  DDÜÜfifiMMAANN  AAMMEERR‹‹KKAA’’ DDIIRR””



Haftalard›r türban ya-
sa¤›n›n kald›r›l›p kald›-

r›lmamas›n› m› tart›fl›yoruz?
Hay›r. Görünüm böyle olsa
da, gerçek farkl›; sürege-
len tart›flma, türban mese-
lesini de, üniversitelerin s›n›rlar›n›
da aflan bir tart›flmad›r... Öyleyse
tart›fl›lan nedir? Bu soruyu do¤ru
cevaplamak için, tart›flman›n oda-
¤›ndaki AKP’nin ülkemizde ve Or-
tado¤u’da üstlendi¤i rolü görmek
gerek. 

AKP, Amerikan emperyalizminin
Ortado¤u’nun ço¤u müslüman

halklar›na karfl› gelifltirdi¤i siyasi,
sosyal, kültürel ve askeri sald›r›
program›n›n bir parças›d›r. AKP, he-
nüz iktidar koltu¤una oturmadan
önce Amerika’ya bunun güvencesi-
ni vererek iktidar olmufltur. ‹ktidar
koltu¤unda oturdu¤u 5 y›l boyunca
da Amerika’ya verdi¤i taahhüde uy-
mufltur. Irak’›n iflgali s›ras›nda tez-
kerenin kabul edilmemesi, AKP’nin
Amerikanc› politikas› aç›s›ndan bir
de¤ifliklik demek de¤ildi. Ki Ameri-
kan emperyalizmini kuflkusuz hofl-
nut etmeyen bu durum, daha sonra
AKP taraf›ndan misliyle telafi edil-
mifltir. 

Bugün art›k hem Amerika, hem
AKP yöneticileri taraf›ndan

pervas›zca ilan edilmektedir ki,
AKP, Amerika’n›n BOP arac›l›¤›yla
islam ülkelerine “demokrasi, insan
haklar›, özgürlük” götürme politika-
s›n›n tafleronlar›ndan biridir. AKP,
gelece¤ini ABD’nin Ortado¤u
politikalar›na tabi k›lm›flt›r. Bu
anlamda AKP’nin “özgürlük”
anlay›fl›n›n çerçevesini ve muh-
tevas›n› belirleyen de yine
BOP’tur.

AKP’nin, Irak’ta, Afganis-
tan’da, Filistin’de müslü-

man halklar› katleden emperya-
list ittifak›n iflbirlikçisi oldu¤u
gözönünde bulundurulmadan
AKP’ye iliflkin do¤ru hiçbir de-
¤erlendirme yap›lamaz. Ve sa-
dece bunu gözönünde bulundur-
du¤umuzda da görürüz ki,
AKP’nin islam›, Amerika’n›n
istedi¤i, be¤endi¤i, flekillendir-
di¤i bir islamd›r. Bu ba¤›ml›l›k

iliflkisi içinde baflka türlü olmas› da
mümkün de¤ildir.

AKP’nin inanç diye, din diye, is-
lam diye bir derdi yoktur. Taba-

n›nda hangi rüzgarlar esiyor olursa
olsun, AKP bugün sadece iikkttiiddaarr
ssoorruunnuunnaa odaklanm›flt›r. Her fleye
bu aç›dan bakmaktad›r. Din bir mmee--
ttaa’d›r AKP için; yani al›n›p sat›lan
bir mald›r. ‹ktidar için kullan›lan
politik bir aarraaçç’t›r. Türban konu-
sunda “flimdi zaman› de¤il” deyip
bu konuyu gündeme getirenleri pro-
vokatör, marjinal diye suçlarken de,
türban yasa¤›n› kald›rmak için ana-
yasa de¤iflikli¤ini gündeme getirir-
ken de, dini inançlar› bir meta ve
araç olarak gördü¤ünü ortaya koy-
maktad›r. Esas olan türban özgürlü-
¤ü de¤il, türban sorununun AKP ik-
tidar›na hizmet edip etmemesidir.
E¤er türban yasa¤› AKP iktidar›n›n
ifline yar›yorsa, AKP, kimsenin kufl-
kusu olmas›n, yyaassaa¤¤››nn ddeevvaamm››nn--
ddaann yana olur; ki 5 y›ld›r yapt›¤› da
buydu. E¤er türban yasa¤›n›n kald›-
r›lmas› AKP’nin ifline yarayacaksa,
o zaman “özgürlükçülük” flovlar›
eflli¤inde iflte bugünlerde tan›k ol-
du¤umuz manevralar gündeme ge-
lir. 

Türbanla ilgili AKP’nin giriflim-
lerine yönelik de¤erlendirme-

lerden biri de, türban›n gündeme
getirilmesini “suni gündem” olarak
de¤erlendirmektir. Bununla ekono-
mik 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 gün-
dem” gibi de¤erlendirmek, olaya
yyüüzzeeyysseell bakmak, baflka bir deyiflle
hafife almakt›r. AKP, hayat›n her
alan›nda ve devlet kurumlar›nda
sürdürdü¤ü ggeerriiccii kkaaddrroollaaflflmmaayyllaa,,
imam hatiplere, türban meselesine,
din e¤itimine, tarikat ve vak›flara
iliflkin örtülü aç›k uygulamalar›yla,
AAmmeerriikkaanncc›› iissllaammcc››ll››kk ddoo¤¤rruullttuu--
ssuunnddaa öörrggüüttlleemmee yyaapp››yyoorr. Bunun
görülmemesi, çeflitli de¤erlendirme
yanl›fllar›n› da beraberinde getire-
cektir.   

Amerikanc› islamc›l›k, Ameri-
kan emperyalizminin Ortado-
¤u’daki tüm politikalar›na des-
tek verilen, islam›n, müslüman-
l›¤›n Amerika’n›n hizmetine su-
nuldu¤u bir islamc›l›kt›r. Ame-
rikanc› islamc›l›k, kitlelerin sa-
dakalarla idare edilebildi¤i bir
islamc›l›kt›r. Türban›n ve tüm
di¤er dini simgelerin, di¤er
inanç unsurlar›n›n bir meta ola-
rak görülüp al›n›p sat›ld›¤›, araç
olarak kullan›ld›¤› islamc›l›k,
Amerika’n›n Ortado¤u’da em-
poze etti¤i modelden baflka bir
fley de¤ildir. ““IIll››mmll›› iissllaamm”” de-
dikleri de budur; yani kapitaliz-
me, emperyalizme tam uyumu
sa¤lanm›fl islam! ABD böyle is-
tiyor ve AKP de uyguluyor. 
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AKP’nin Amerikanc›
‹slam›

AKP için
‘hassas’ ayr›m, hem Ameri-

ka ve Avrupa emperyalizminin
deste¤ini kaybetmemeli, hem de
islamc›l›¤› kullanmaya, islamc› 
taban› kendi yan›nda tutmaya 

devam edebilmelidir.
Bu ayr›m noktalar›, emperyalizmi

ürkütmeyecek, kendi kitlesini
küstürmeyecek bir islamc›l›kta
ifadesini bulur ki; iflte bu da

Amerikanc› islamc›l›kt›r.  



‹ster siyasal, ister dini aç›dan ol-
sun; Ortado¤u’da emperyalizmin

onay›n› alan bir “mmooddeell”” olmak de-
mek, Büyük Ortado¤u Projesi de-
mektir. ABD Devlet Baflkan›
Bush’un, Avrupal› emperyalistlerin
Türkiye’den söz ederken “müslü-
man ülke”, “müslüman demokratik
ülke” gibi islam ve müslümanl›k s›-
fatlar›yla birlikte söz etmesi, kuflku-
suz tesadüfi de¤ildir. Amerika’n›n
istedi¤i islamc›l›k budur.

AKP iktidar›, geçen 5 y›ll›k
iktidar dönemi boyunca, te-

melde ddüüzzeennee uuyyuumm ssaa¤¤llaarr--
kkeenn, belli baz› aç›lardan da ddüü--
zzeennii kkeennddiinnee uuyydduurrmmaayyaa ça-
l›flmaktad›r. Elbette AKP bunu
yaparken “tek bafl›na” de¤ildir.
Bafltan itibaren oligarflinin ica-
zetine s›¤›narak var olan, em-
peryalizmin deste¤iyle iktidar
olan bir partinin zaten tek bafl›-
na bir konuda politika belirleyip
uygulamas› da düflünülemez.
AKP’nin düzeni belli aç›lardan
kendine uydurma politikas›,
Amerikan islamc›l›¤›n› örgütle-
me politikas›d›r ve do¤al olarak
Amerika’n›n deste¤indedir. 

AKP, bu deste¤i de arkas›na
alarak, “›l›ml› islam mode-

li”nin bir devam› olarak yönetimini
bir tür ““ddiinnii oottoorriittee””yyee de dönüfl-
türmek istemektedir. Baflbakan Er-
do¤an’›n zaman zaman “bunu ule-
maya sormak gerek” deyiflleri, za-
man zaman bizzat kendisinin bir
ulema gibi “islamda neyin olup ne-
yin olmayaca¤›” hakk›nda fetvalar
vermesi, sadece Erdo¤an’›n “bofl-
bo¤azl›¤›”yla, irticalen yapt›¤› ko-
nuflmalardaki “gaf”larla aç›klana-
maz. Bu yaklafl›mlarda bir politika
oldu¤u aç›kt›r. Bunun AKP aç›s›n-
dan belirleyici ve vazgeçilmez bir
politika haline ggeelliipp ggeellmmeeyyeeccee¤¤ii
iissee esas olarak geliflmelere göre fle-
killenecektir. ‹slamc›l›¤›n takiyye
ve yavafl yavafl, s›zarak ele geçirme
politikas›, adeta gelenekselleflmifltir.
Yüzy›llar öncesinden Fethullah’a,
Tayyip Erdo¤anlar’a kadar uzay›p
gelen bir çizgidir. 

AKP için bu noktadaki ““hhaassssaass””
ayr›m, bütün bunlar› yaparken,

hem Amerika ve Avrupa emperya-
lizminin deste¤ini kaybetmemeli,
hem de islamc›l›¤› kullanmaya, is-
lamc› taban› kendi yan›nda tutmaya
devam edebilmelidir. AKP’nin iillee--
rrii--ggeerrii aadd››mmllaarr››,, zaman zaman
“milli görüfl gömle¤ini” ç›kard›k
deyip bir baflka zaman her ad›m›n›
“bismillahla” atan bir Baflbakan
görünümü sergilemesi, AKP’nin bu
dengeleri gözeten politikalar›n›n
ürünüdür. Dinin devletteki ve siya-

setteki yeri de iflte buna göre flekil-
leniyor; AKP; dini, hem bir meta
olarak, politik bir araç olarak kulla-
nabilmeli, ama ayn› zamanda islam-
c›, müslüman kitleye de s›rt›n› yas-
layabilmelidir. Bütün bu ayr›m nok-
talar›, emperyalizmi ürkütmeyecek,
kendi kitlesini küstürmeyecek bir
islamc›l›kta ifadesini bulur ki; bu da
AAmmeerriikkaanncc›› iissllaammcc››ll››kktt››rr. 

AKP iktidar›n›n gündemine ald›-
¤› veya alaca¤› hiçbir soruna

iliflkin, o soruna haklar ve özgürlük-
leri geniflleten bir bak›fl aç›s›ndan
çözüm getirmeyece¤i kesindir. Tür-
ban sorunundan F Tipi hapishane-
lerdeki tecrit sorununa, Kürt soru-
nundan 301. madde sorununa kadar
AKP’nin sergiledi¤i anlay›fl ve pra-
tik hiç de¤iflmemektedir. Böyle bir
parti, inanç özgürlü¤ünü savuna-
maz. Tayyip Erdo¤an tüm bu konu-
larda demagojik aç›klamalar yap-
makta, bu aç›klamalar›n›n alk›fllan-
mas›n›, övülmesini beklemekte ve

sonra da hiçbir pratik ad›m atmad›¤›
halde, o sözlerle yetinilip alk›fl ve
övgülerin devam etmesini istemek-
tedir. 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¤› an-
lam da, Amerikan islamc›l›¤›n›n ta-
n›yaca¤› kadar özgürlüktür!

Devrimciler halk›n çeflitli ke-
simlerinin maruz kald›¤› her
türlü haks›zl›¤›n karfl›s›na diki-
lirler; halk›n bütün hakl› ve
meflru taleplerini desteklerler.
Bizim inanç özgürlü¤ü konu-
sundaki tavr›m›zda, türban tak-
may› 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 bu-
günkü saflaflma art›k o noktay›
aflmaktad›r. Üniversitelerde bir-
kaç bin kifli örtünmüfl ya da tür-
ban›n› ç›karm›fl, bu ne demok-
rasi getirir, ne demokrasiyi öl-
dürür. Bugünkü tart›flma içinde
mesele sadece türban meselesi
de¤ildir. 

Bu noktada flunu bir kez da-
ha ortaya koyal›m; iinnaannçç öözzggüürrllüü--
¤¤üünnüü aannccaakk ddeevvrriimmccii,, ddeemmookkrraa--
ttiikk bbiirr iikkttiiddaarr ssaa¤¤llaarr;; Amerikanc›
bir iktidar de¤il. Kimileri, inanç öz-
gürlü¤ünü “herkes istedi¤ini yap-
s›n” fleklinde anl›yor; hay›r, böyle
bir özgürlük anlay›fl› da yoktur. Öz-
gürlü¤ün nesnel, tarihsel ve insanl›-
¤›n ç›karlar›yla belirlenen biçimleri
ve s›n›rlar› vard›r. Gericili¤in, fafliz-
min, fleriatç›l›¤›n, emperyalizm ifl-
birlikçilerinin örgütlenmesi ve buna
hizmet eden araçlar, bu anlamda öz-
gürlük s›n›rlar› içinde görülemez.
Yine bu çerçevede AKP gericili¤i-
nin, Amerikanc› islamc›l›¤›n gelifl-
mesine hizmet eden bir anayasa de-
¤iflikli¤i, bizim destekleyece¤imiz,
onaylayaca¤›m›z bir de¤ifliklik ola-
maz. Amerikanc› islamc›l›¤a hizmet
eden bir politika, özgürlükleri gelifl-
tiremeyece¤ine göre mevcut tart›fl-
ma içinde AKP-MHP ittifak›n› des-
teklemek, ne demokratl›kt›r, ne de
inanç özgürlü¤ünden yana olmak! 
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Amerikanc› islamc›l›¤a
hizmet eden bir politika, özgür-
lükleri gelifltiremeyece¤ine göre
mevcut tart›flma içinde AKP-MHP

ittifak›n› desteklemek, ne
demokratl›kt›r, ne inanç

özgürlü¤ünden yana olmak! 
inanç özgürlü¤ünü ancak

devrimci, demokratik bir iktidar
sa¤lar; Amerikanc› bir iktidar

de¤il.



6 fiubat’ta TBMM’de yap›lan
görüflmelerde, üniversitelerde tür-
ban yasa¤›n›n kald›r›lmas› için gün-
deme getirilen anayasa de¤iflikli¤i
önerisi, AKP ve MHP’lilerin oyla-
r›yla kabul edildi. Anayasa de¤iflik-
li¤inin meclis aflamas›, ikinci oyla-
man›n yap›lmas›yla sonuçlanacak. 

AKP ve MHP’nin anayasa de¤i-
flikli¤i önerisine en “fliddetli” muha-
lefeti CHP yapt›. CHP “siz fleriat›
getirmek istiyorsunuz” diye özetle-
nebilecek 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 muha-
lefetin, burjuva muhalefetin tüken-
mifl 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 örgütleyeme-
yen, kitleleri harekete geçiremeyen
Baykal’a kalm›flt›r.

AKP-MHP ittifak›n›n haz›rlad›-
¤› anayasa de¤iflikli¤i karfl›s›nda,
kimse, ““bbööyyllee,, yyaarr››mm,, ggüüddüükk vvee kkoo--
mmiikk bbiirr yyaassaakk kkaalldd››rrmmaa oolluurr mmuu??””
diye elefltirmedi iktidar partisini.
Oysa sözkonusu anayasa de¤iflikli-
¤ine yöneltilmesi gereken elefltiri-
lerden biri de buydu. Çünkü “türban
yasa¤›n› kald›rma!” ad›na ortaya
getirdikleri tam da böyle yyaarr››mm,, ggüü--
ddüükk,, kkoommiikk,, kkoorrkkaakk vvee rriiyyaakkaarrccaa
bir yasayd›.  

AKP hükümetinin bakanlar›n-
dan Cemil Çiçek, kameralar›n kar-

fl›s›na geçmifl, yemin billah ederek
“türbanlar›n› eskisi gibi ba¤layan-
lar üniversiteler yyiinnee giremeyecek”
diyordu.  

Kuflku yok ki masal anlat›yor. 

Kuflku yok ki, hem Amerikan is-
lamc›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 dü-
zen islamc›lar›n›n hiçbir inanc› sa-
vunamayaca¤›n›n, hiçbir hak ve öz-
gürlük için koltuklar›n› tehlikeye at-
mayacaklar›n›n kkaann››tt›› oollaarraakk kay-
dedilmifl oldu. 

Türban konusunda AKP ve
MHP’nin getirdi¤i ““ççeenneeddeenn bbaa¤¤--
llaammaall››”” özgürlük anlay›fl›, onlar›n
inanç özgürlü¤ünü savunmaktan ne
kadar aciz olduklar›n›n kan›t›d›r. Bu
ayn› zamanda bizzat türban konu-
sunda sorun yaflayan ve bir talebi
olan kesimlere HHAAKKAARREETTTT‹‹RR.
Burada bir sözümüz de türban ta-
kanlara ve türban hakk›n› savunan-
larad›r; türbanl›lar, böyle bir haka-
reti, 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 sseerrbbeesstt,
nas›l ba¤lan›rsa yyaassaakk olaca¤›n› tar-
t›fl›yorlar. Anayasa de¤iflikli¤i tasa-
r›s›na neredeyse foto¤raf koyacak-
lar! Asl›nda o foto¤raf, AKP ve
MHP’nin korkakl›¤›n›n ve riyakar-
l›¤›n›n foto¤raf›d›r... Bu korkakl›k,
riyakarl›k ve istismarc›l›kla, her-
hangi bir sorunu çözebilirler mi?

MMHHPP’’nniinn AAKKPP’’yyllee ooyy 
vvee iissttiissmmaarr yyaarr››flfl››......  

Türban yasa¤›n› kald›rma konu-
sunda oluflan AKP-MHP ittifak› ki-
milerini flafl›rtt›, beklenmedik bul-
dular. Oysa, TTüürrkk--iissllaamm sseenntteezzii
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 Bahçe-
li’ye, Bahçeli’nin Erdo¤an’a karfl›
sarfetti¤i sözleri hat›rlayanlar, oku-
yanlar, onlar›n bir daha b›rak›n yan-
yana gelmeyi, ittifak yapmay›, bir-
birlerinin yyüüzzlleerriinnee bbiillee bakamaya-
ca¤›n› san›rlar. Ama iflte, burjuva
politikac›l›¤› tam da böyle bir fley-
dir. Burjuva politikas›n›n ar damar›
yoktur. ‹flte bu yüzden, burjuvazi
aras›ndaki hiçbir ittifak flafl›rt›c› ol-
mamal›d›r. 

Fakat bu ittifak sorunsuz, çok
güçlü bir ittifak da de¤ildir; tersine
bbuu iittttiiffaakk iiççiinnddee çok fliddetli bir
yyaarr››flfl vvee rreekkaabbeett sürüyor. Bu en
baflta bir ooyy yyaarr››flfl››dd››rr. Yar›fl ddiinnccii--
lliikk vvee mmiilllliiyyeettççiilliikk zemininde sürü-
yor. MHP dincili¤i AKP’ye b›rak-
mak istemezken, AKP de milliyet-
çili¤i sadece MHP’ye b›rakmak is-
temiyor. 

AKP’nin uzun zamand›r sürdür-
dü¤ü “tek bayrak, tek millet” söyle-
mi, bir yan›yla da bu rekabetin ifa-
desiydi. AKP’nin milliyetçilik için
de bir çekim merkezi olmas›yla,
MHP’nin siyaset alan› daralmaktay-
d›. ‹flte MHP bu noktada AKP’nin
alan› fleklinde görülen ddiinncciillii¤¤ee el
atarak, alan›n› geniflletmeye çal›fl-
maktad›r. 

Fakat flu bir gerçek ki, dincilik
ve türban üzerinden MHP’nin girdi-
¤i bu yar›fl, MHP’ye yaramayacak-
t›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 AAKKPP’’nniinn kkoollttuukk ddee¤¤--
nnee¤¤ii olmufltur. 
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AAKKPP vvee MMHHPP
RRiiyyaakkaarrll››¤¤››nn››nn KKaann››tt››::

DDüü¤¤üümmllüü 
öözzggüürrllüükk!!....



Bu ise, seçimler öncesinde
MHP’yi, ““AAKKPP’’yyii dduurrdduurraaccaakk,,
ddeennggeelleeyyeecceekk””!! bir güç olarak pa-
zarlayanlar›n iflas› demektir.
MHP’nin Abdullah Gül’ü Çanka-
ya’ya ç›karmak için AKP’ye tam
destek vermesiyle birlikte, CCHHPP--
MMHHPP iittttiiffaakk›› üzerine yap›lan teori-
ler gümbür gümbür çökmeye baflla-
m›flt›. MHP, ‹lhan Selçuklar’dan
Tuncay Özkanlar’a uzanan yelpaze-
deki “ulusalc›-solcu” kesimin MHP
gerçe¤ine gözlerini kapayan tahlil-
lerini rezil ede ede AKP’yle iflbirli-
¤ini sürdürüyor. 

Bu vesileyle, burjuva bas›n ya-
y›n organlar›nda her gün ahkam ke-
senlerin, “siyaset duayeni” kabul
edilenlerin, gerçekte burjuva ayak
oyunlar›n›n ötesinde bir fley bilme-
dikleri de bir kez daha aç›¤a ç›km›fl
oluyor.  

MMeesseellee,, kkaadd››nnllaarr›› 
öözzggüürrlleeflflttiirrmmeekk mmii??...... 

Kim yapacak bunu? AKP ve
MHP mi? Burada asl›nda özet ola-
rak söylenmesi gereken söz belki de
fludur: “Hadi can›m sen de!!”

‹slamc›lar›n, gericilerin demago-
jilerine bak›l›rsa, türban, kad›n› evi-
ne hapsetmek için de¤il, tam tersine
“özgürlefltirmek”, toplumsal yafla-
ma kat›l›m›n› sa¤lamak içinmifl!...
AKP’nin ve MHP’nin de amac›
buymufl!

‹flte tam bu iddiaya karfl›l›k, ge-
çen hafta aç›klanan baz› rakamlar›
ortaya serece¤iz:

“- Ülkemizde, 15-19 yafl gru-
bundaki her yüz k›z›n 47.5’i evde
oturmaya mahkum edilmifltir. 

- Ülkemizde 20-24 yafl grubun-
daki her 100 k›z›n 5588..33’’üü evinde
oturmaktad›r. 

- Ülkemizde 25-29 yafl grubun-
daki genç k›zlar›n % 65.8’i ne ö¤re-
nim görmekte, ne de çal›flmakta-
d›r. ” (T‹SK raporundan)

Bu oranlar, birçok ülkede, ülke-
mizdekinin onda biri kadard›r. 

‹flte kad›nlar›m›za bu ülkede ta-
n›nan özgürlü¤ün s›n›rlar›!

Say›: 138 7TÜRBAN

Ö¤retim üyeleri! Akademisyenler! 
OOlliiggaarrflflii iiççii ççaatt››flflmmaann››nn ttaarraaff›› oollmmaayy››nn!!
SSeessiinniizzii,, bbaa¤¤››mmss››zz ddeemmookkrraattiikk bbiirr üüllkkee,, 
ddeemmookkrraattiikk bbiirr üünniivveerrssiittee iiççiinn yyüükksseellttiinn!!

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 bafl-
latt›¤› imza kampanyas›na karfl›l›k, daha sonra “türban yasa¤›n›n kald›r›l-
mas›na karfl›” olan akademisyenlerin imza kampanyas› duyuruldu. Aç›kla-
nanlara 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 sorum-
suz olmalar›ndan ye¤dir; ama bugün kendilerini bir politik tav›r içinde gör-
dükleri zeminin asl›nda kkeennddiilleerriinnee aaiitt bir zemin olmad›¤›n› da görmelidir-
ler. 

Görmelidirler ki, bugünkü tav›rlar›yla inanç özgürlü¤ü veya laiklik
do¤rultusunda bir mücadele veriyor olmaktan uzakt›rlar; oligarfli içi çelifl-
kilerde 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 yar-
d›mc› doçent olarak 33 bin ö¤retim üyesi çal›fl›yor. Ö¤retim görevlileri ve
okutmanlar›n eklenmesiyle say› 8899 bbiinnii 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›la-
r›na, kah tekellerin talan›na maruz kal›rken, neredeydiniz?

Üniversiteleri yönetenlerin bask›c›, anti-demokratik, anti-bilimsel uy-
gulamalar› hiç durmaks›z›n sürerken, neredeydiniz?

E¤er özgürlüklerden yana bir tav›r içine giriyorsan›z; ssiizzlleerrii bbaa¤¤››mmss››zz--
ll››kk,, ddeemmookkrraassii mmüüccaaddeelleessiinnee ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz;; çünkü ba¤›ms›zl›¤›n› ve de-
mokrasiyi kazanamam›fl bir ülkede inanç ve düflünce özgürlü¤ü olamaz!

Profesör, doçent, ö¤retim görevlisi, okutman; kuflku yok ki, milyonlar-
ca 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, kurum-
lar›n›n nas›l bir sömürü ve zulüm mekanizmas›n›n parças› oldu¤unu anlat-
makt›r. Bunu anlatabilmek için ise, onlara hiçbir biçimde yyeeddeekklleennmmeemmiiflfl
oollmmaakk gerekir! SSiizzlleerrii,, ülkemizdeki olumsuzluklar›n kayna¤› olan iflbir-
likçi iktidarlara ve onlar› destekleyen emperyalizme karfl› mmüüccaaddeellee ssaaffllaa--
rr››nnaa ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz!!

Kavga asla llaaiikk--flfleerriiaattçç›› kkaavvggaass›› ddee¤¤iillddiirr;; kkaavvggaa,, aayydd››nn››yyllaa eemmeekkççii--
ssiiyyllee TTüürrkkiiyyee hhaallkk››nn››nn eemmppeerryyaalliizzmmee kkaarrflfl›› kkaavvggaass››dd››rr.. SSiizzlleerrii bbuu kkaavv--
ggaayyaa ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz.. 



Peki AKP’nin bu durumu de¤ifl-
tirmek için bir plan›, politikas› var
m›? MHP’nin bunun için bir politi-
kas› 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 indir-
mifl 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 iflbirlikçi-
lerinin ekonomi politikalar›n›n so-
nucudur. Bu sonuç, oligarflinin ken-
di ç›karlar› için çeflitli feodal de¤er-

leri, gelenekleri toplumsal yaflam
içinde sürdürmelerinin sonucudur. 

‹kiyüzlü burjuva politikas›, ka-
d›nlar›m›z›n, genç k›zlar›m›z›n
mevcut sorunlar›n› yok sayarak,
“Türban ma¤durlar›n›n sorunu ön-
celikli, onlar›n ma¤duriyetine son
verece¤iz” diyorlar. 

Peki mesela daha geçen hafta
Davutpafla’da onlarcas› ölen sigor-
tas›z çal›flan on milyon emekçinin
ma¤duriyeti ne olacak? AAKKPP’’nniinn
bu konuda bir program› var m›?
MMHHPP bu konuda haz›rlanacak bir
yasa tasar›s›n› da desteklemeye ha-
z›r m›?... YYaa CCHHPP,, türbana ‘suni

gündem’ mi diyorsunuz, o
zaman bu gerçek gündem-

leri gündeme getirmeye var m›s›-
n›z?.. 

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

8 ‹LKE 10 fifiubat 22008

Kimi ‹slamc› kesimler ABD kar-

fl›t› görünüp, bu çerçevede kimi ta-

v›rlar almakla birlikte, ayn›  zaman-

da 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 ça-

k›flan politikalar›na destek veriyor.

Fakat, bu kesimler bu politikala-

r›yla bilinçli ya da bilinçsiz olarak

ABD’yi ve daha önemlisi ABD’nin

BOP projesini desteklemifl oluyor-

lar. Çünkü, AKP’nin iktidar›n› sa¤-

lamlaflt›rmas›nda ve islamc›l›¤› yay-

g›nlaflt›rmas›nda ABD’yle uyum

içinde hareket etmektedir. Tüm bu

politikalar AKP’nin oldu¤undan da-

ha fazla ABD’nin politikalar›d›r.

Dolay›s›yla ortaya ç›kan durum,

“ABD’ye karfl›y›z, fakat ABD politi-

kalar›n›n AKP iktidar› taraf›ndan

uygulanmas›na karfl› de¤iliz” gibi bir

tutars›zl›k olmaktad›r.

ABD’nin BOP projesi-

nin öncelikli hedefinin Or-

tado¤u’da egemenlik kur-

mak oldu¤unu bilmeyen

yoktur. Ve bu noktada he-

def ald›¤› kesimler de, ön-

celikle Amerika’n›n iflgallerine karfl›

ç›kan islami devletler, islamc› örgüt-

ler ve müslüman halkt›r. Ve yine

herkes bilmektedir ki, AKP ve ABD

aras›ndaki iliflkinin belirleyici yanla-

r›ndan birisi, AKP iktidar›n›n

BOP’ta tafleronluk rolü üstlenmifl

olmas›d›r. Proje, AKP’nin Türki-

ye’deki iktidar›n› güçlendirmesi,

toplumsal yap›da ve devlet yap›s›n-

da “Il›ml› ‹slam” anlay›fl›n› yerlefltir-

mesi, kendisini bu çerçevede Orta-

do¤u’da kabul ettirmesi çerçevesin-

de flekillendirilmifltir. Durum buy-

ken, 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 dü-

flünülemez. Fakat, bu gerçeklere

ra¤men AKP iktidar›na verilen des-

te¤in bir nedeni olmal›d›r. Bu ne-

den, islamc› kesimlerin anlay›fllar›n-

dad›r. Pragmatizm, ilkesizlik bu so-

nucu yaratmaktad›r.

Bu kesimin dünyas›, kendi talep-

leri üzerinde dönmektedir. Baflörtü-

sünün önündeki yasaklar›n kald›r›l-

mas› bu kesimlere yetmektedir.

AKP’nin iflbirlikçilik politikalar›na

sessizdirler. Bu anlay›fl›n islam› sa-

vunma noktas›nda da tavr› tutars›z-

l›k içindedir.

Çünkü, AKP’nin BOP projesin-

de üstlendi¤i rol, ayn› zamanda isla-

m›n ABD’nin kullanabilece¤i zemi-

ne çekilmesini de içermektedir. Bu

islama da sald›r›d›r. Ki, “›l›ml› isla-

m›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 politikala-

r›n›, hepsini, sadece bafl örtüsünün

serbest b›rak›lmas› karfl›l›¤›nda gör-

mezden 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 göste-

remedi¤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.

Sonuç olarak; türban için

AKP’yi desteklemek, türban kar-

fl›l›¤›nda ABD ve BOP’a yedek-

lenmektir... Bunun da “yeflil ku-

flak” anlay›fl›ndan fark› yoktur...

ABD’ye, BOP’a karfl›ysan›z,

AKP’ye de karfl› olmal›s›n›z.

Siyasette

‹LKE
AKP’ye destek,

ABD’ye ve BOP’a
destektir



AKP-
MHP itti-
f a k › n › n
t ü r b a n ›
üniversi-
t e l e r d e
s e r b e s t
b›rakmak
için ana-

yasa de¤iflikli¤ini gündeme getir-
meleriyle pekiflen Sünni ‹slam› yay-
ma politikas›, laik kesim taraf›ndan
“devletin dini olmaz” itiraz›yla
elefltirildi.

“Devletin dini olmaz” de¤erlen-
dirmesi do¤rudur, fakat Türkiye’de
devletin dincili¤ini AKP ile s›n›rla-
mak eksik ve yanl›flt›r. Çünkü, Tür-
kiye’de ddeevvlleettiinn ddiinnii hemen her
dönem olmufltur. AKP iktidar›n›n
yapt›¤› bunu, ABD’nin Ortado-
¤u’da kendisine biçti¤i tafleronluk
rolüne hizmet edecek ve kendi ikti-
dar›n› pekifltirecek flekilde daha faz-
la 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¤i-
timle s›n›rl› kalmam›flt›r. Sünnilik
yaflam›n birçok alan›nda devlet ta-
raf›ndan desteklenmifl ve geliflmesi-
ne yard›m edilmifl ve as›l önemlisi,
toplumsal yaflam bu inanca göre fle-
killendirilmifltir.

Devletin resmi bir dininin olma-
s›, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
fluna kadar dayan›r. Feodal devletin,
burjuva demokratik devrimleriyle
y›karak kendi iktidar›n› kuran Avru-
pa kapitalist ülkelerinde, burjuvazi
ayn› zamanda dinin devletin üzerin-
deki egemenli¤ine de son verdi. Fe-
odalizmde sistemin en etkili kuru-
mu olan kiliselerin, kapitalizmle
birlikte etkileri s›n›rland›, egemen-
liklerini burjuvaziye kapt›rd›lar.

Fakat, Türkiye’de bu süreç bur-

juva demokratik devrimlerini yapan
ülkelerden farkl› yaflanm›flt›r. 

Bu çat›flma hiç kuflkusuz ülke-
mizde de Kurtulufl Savafl›’n› izleyen
y›llarda küçük-burjuva diktatörlü-
¤üyle feodal kesimler aras›nda da
yaflanm›flt›r. Kemalist devrimler
““yyuukkaarr››ddaann aaflflaa¤¤››yyaa”” gelifltirilen
devrimlerdir. Bu noktada da Kema-
list 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 gerici-
lik de dini kullanm›fl, çat›flma çeflitli
dönemlerde öne ç›km›fl ve bugüne
kadar da süregelmifltir. Cumhuriye-
tin ilk y›llar›nda, “tekke ve zaviyele-
rin kapat›lmas›”, “ezan›n Türkçe
okunmas›” gibi, dinin etkisini s›n›r-
layan kimi ad›mlar at›lsa da, sonuca
ulaflt›r›lamad›¤› için, bunlar cumhu-
riyetin laik bir sistem olarak flekil-
lenmesini sa¤lamaya yetmemifltir.

Sonraki dönemde de, yeni-sö-
mürgecilik iliflkileri ile gelifltirilen
çarp›k kapitalist yap› içinde, iflbir-
likçi tekelci burjuvazi, iktidar›n› fe-
odalizmle paylaflmak zorunda kal-
m›fl, oligarflik yap› içinde, ffeeooddaall
uunnssuurrllaarr ddaa iktidar gücü olarak yer
alm›flt›r. Feodalizmin tasfiye edile-
memesi, dinin de tasfiye edileme-
mesi anlam›na gelmektedir. 

Anlatt›¤›m›z bu süreç, ülkemiz-
de devletin dininin olmas›n›n ne-
denlerinden birisidir.

Di¤er bir neden, oligarflinin Sün-
nili¤i, kendi iktidar›n› pekifltirmek
için kullanmas›d›r. Oligarfli, Sünni-
li¤i kullanarak di¤er muhalif kesim-
leri bask› alt›nda tutmufltur. Oligarfli
Sünni tabandan iktidar›na kitle des-
te¤i oluflturma politikas› izlemifltir.
Türkiye’de s›n›flar mücadelesinin
geliflmesi ile birlikte de, milliyetçi-
li¤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 düflünül-
dü¤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 görüle-
ce¤i gibi, din, devlet yap›s› içinde
DDiiyyaanneett ‹‹flfllleerrii BBaaflflkkaannll››¤¤›› 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 la-
ik devletin yap›s›n› bozdu¤u” flek-
linde de¤erlendirmeleri gerçe¤i ifa-
de etmemektedir. Böyle yans›tmak
isteyenlerin bir k›sm› devleti çö-
zümleyemeyenler, bir k›sm› da dev-
letin mevcut yap›s›ndan rahats›zl›k
duymay›p, sadece dincili¤in
AKP’nin iktidar›n› güçlendirecek
flekilde kullan›lmas›na itiraz eden-
lerdir. Dinin baflka türlü kullan›lma-
s›na itirazlar› yoktur.

Laik devletlerin yap›s› böyle
olamaz. Elbette, laik devlet demek,
kiflilerin inanç özgürlü¤ünün yasak-
lanmas› demek de¤ildir. Fakat llaaiikk
ddeevvlleett,, farkl› dini inançlar aras›nda
ayr›m yapan, birini benimseyip di-
¤erlerini d›fllayan, birini destekle-
yip di¤erlerini bask› alt›na alan bir
devlet de olamaz. Böyle yapan dev-
letin dini var demektir.

Yine laik devlet, toplumun dinin
etkisi alt›nda, geri b›rakt›r›lmas›na
karfl› programl› bir flekilde mücade-
le eder. Toplumsal yap›y› dinin etki-
si alt›ndan kurtar›p, en genel anlam-
da da olsa bilime yönlendirir. Tekrar
belirtirsek, bu süreci bask› ile de¤il,
uzun vadeli bir e¤itim ve toplumsal
yap›da yarataca¤› dönüflümle sonu-
ca ulaflt›r›r.

Fakat aç›kt›r ki, Türkiye’de AKP
iktidar›ndan önce de böyle bir poli-
tika 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.

BBuu DDüüzzeennii LLaaiikk OOllaarraakk
TTaann››mmllaayyaannllaarr,, GGeerrççeekkttee
LLaaiikkllii¤¤ii SSaavvuunnaammaazzllaarr

“Devletin dini var m›d›r, yok
mudur, Türkiye Cumhuriyeti laik
midir de¤il midir?” tart›flmas›n›,
anayasa üzerinden, milletvekilleri-
nin mecliste ettikleri “Laik cumhu-
riyete ba¤l› kalaca¤›m” yeminleri
üzerinden de¤erlendirmeye çal›flan-
lar da, soruna biçimsel yaklaflmak-
tad›rlar.

Evet, anayasalar bir devletin ya-
p›s›n› ifade eden yaz›l› belgelerdir.
Fakat, bu demek de¤ildir ki, anaya-
salarda ne yaz›yorsa devletin yap›s›
da bire bir odur. Örne¤in, anayasada
“yönetim biçimi demokrasidir” di-
ye yazabilir, fakat devletin niteli¤i
faflist olabilir. Bunun gibi anayasa-
da laik diye yazar, fakat devletin ni-
teli¤inde dincilik olabilir. 

Laik düflünceyi savunan veya sa-
vundu¤unu söyleyen kimi kesimle-
rin, AKP’nin dincili¤i gelifltirmeye
yönelik politikalar›na karfl› göster-
dikleri 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 kesim-
leri, ddeevvlleettiinn ddiinnii kkuullllaannmmaass››nn››nn
tüm biçimlerine ve kurumlar›na
karfl› mücadele etmekten de al›koy-
maktad›r. Örne¤in, bu kesimler, bu-
gün MHP’nin türbana destek ver-
mesi, ordunun etkili bir tepki gös-
termemesi örneklerinde oldu¤u gi-
bi, laikli¤i savunmas›n› bekledikleri
çeflitli kesimlerin tavr›na flafl›rmak-
tad›rlar.

Bunun nedenlerinden biri de,
ddeevvlleett--ddiinn 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-

s›l örgütlendi¤ini, “yeflil kuflak”
projelerinden günümüze kadar di-
nin emperyalizm taraf›ndan nas›l
kullan›ld›¤›n› tahlil etmifl olsalard›,
ortaya ç›kan tav›rlara flafl›rmayacak-
lard›. Durum böyle oldu¤unda, bu
kesimler laik bir sistemin savunucu-
su da olamamaktad›rlar. Çünkü la-
iklik diye tan›mlad›klar› sistem, di-
ni Sünnilik olan bir sistem olmaktan
öteye gidememektedir.

ÇÇöözzüümm,, 1122 YY››llll››kk 

ZZoorruunnlluu EE¤¤iittiimm MMii??

Mevcut sistemin d›fl›nda düflüne-
meyen,  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›, ““1122 yy››llll››kk tteemmeell bbii--
lliimmsseell ee¤¤iittiimm zzoorruunnlluu kk››ll››nnmmaall››””
düflüncesiyle AKP’nin e¤itimde
dincili¤i gelifltirme anlay›fl›n›n kar-
fl›s›na alternatif üretti¤ini iddia et-
mektedir.

Hat›rlanacakt›r, laikçi kesim
geçmiflte 8 y›ll›k e¤itime de çok bü-
yük misyon yüklemiflti. fiubat 1997
MGK toplant›s›nda ““88 yy››llll››kk kkeessiinn--
ttiissiizz zzoorruunnlluu ee¤¤iittiimm”” karar› al›nm›fl
ve Anasol-D hükümeti o zaman bu-
nu ““ccuummhhuurriiyyeett ttaarriihhiinniinn eenn bbüü--
yyüükk ddeevvrriimmlleerriinnddeenn bbiirriissii”” olarak
de¤erlendirmiflti. Fakat, görüldü ki,
kendi bafl›na 8 y›ll›k e¤itim, ne din-
cili¤in geliflmesine engel oldu, ne
de toplumda bilinç seviyesini yük-
seltti. Farkl› olmas› da düflünüle-
mez. 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 al-
ternatifi de¤ildir. Ancak e¤itimin
muhtevas›n›n de¤iflmesi ile birlikte,
zorunlu e¤itimin süresi de, bir an-
lam ifade edecektir. E¤itimin muh-
tevas› 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›fl-
mas› tarif edilerek, deniyor ki, ““ÖÖzz--

ggüürrllüükkççüü ssooll bbuu kkaammppllaaflflmmaann››nn
kkaarrflfl››ss››nnaa üüççüünnccüü yyoolluu çç››kkaarr››yyoorr::
ÖÖzzggüürrllüükkççüü llaaiikklliikk..”” Ek olarak,
devletin bütün dinlere eflit mesafede
olmas›, Sünnili¤i desteklememesi
de alternatif diye öneriliyor.

Bunlar›n bir k›sm›, örne¤in top-
lumun belli kesimlerinin, demokra-
tik talepler olarak gündeme getire-
bilece¤i talepler olabilir. Fakat, bu
taleplerin mevcut kesimlerin çat›fl-
mas›n›n karfl›s›nda bir üçüncü yol,
bir alternatif olma özelli¤i zerre ka-
dar yoktur.

Tersine, bu önerileri bir alterna-
tif gibi sunmak mevcut çat›flman›n
niteli¤ini de anlamam›fl olmay› ge-
rektirir. Örne¤in 12 y›ll›k e¤itimi,
ayn› flekilde AKP’de uygulayabilir,
CHP’de uygulayabilir. Bunun ismi-
ni onlar da ““tteemmeell bbiilliimmsseell ee¤¤iittiimm””
koyabilir. Ve örne¤in AKP’nin elin-
de 12 y›ll›k zorunlu e¤itim, tam da
dinci kadrolaflmaya hizmet edecek
flekilde bir araç olabilir. Dolay›s›yla
bu önerileri alternatif olarak getir-
mek, bir alternatif önermemektir.
Düzeniçi düflünen anlay›fl asl›nda
bir alternatif önermemenin politika-
s›n› yapmaktad›r.

Sorunu sistemden ba¤›ms›z de-
¤erlendiren bak›fl aç›s›, laiklik de-
¤erlendirmesinde de kendini göste-
riyor. Sanki, mevcut sistemdeki
bask› “laiklik” kavram›ndan kay-
naklan›yormufl gibi, alternatif ola-
rak ““öözzggüürrllüükkççüü llaaiikklliikk”” öneriyor.
Bugün ülkede laiklik ad›na bask›
uygulan›yorsa, bu laiklik bask›c› ol-
du¤u için de¤il sistemin niteli¤iyle
ilgilidir. Ya da bu sistem içinde “öz-
gürlükçü laiklik” denildi diye oto-
matikman, özgürlükçülük gelmez.

Fakat, ÖDP anlay›fl› geçmiflte
“özgürlükçü sosyalizm” tan›m› ya-
parak, sosyalizmin bask›c› bir sis-
tem oldu¤u propagandalar›na hiz-
met etti¤i gibi flimdi de, dincili¤in
“laiklik bask›c›l›kt›r” çerçevesinde
yapt›¤› propagandaya destek ver-
mifl, dahas› kendisi bir alternatif gö-
rüfl ortaya koyamam›fl olmaktad›r.

E¤er AKP politikalar›na bir alter-
natif üretilecekse, bu mevcut siste-
min d›fl›nda bir alternatif olacakt›r.
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1950’lerden bu yana ül-
kemiz iflgal alt›nda... 1950’
lerden bu yana her gün bi-
raz daha artt› açl›¤›m›z,
yoksullu¤umuz... Zulüm-
ler, ölümler artt›.... Her
gün biraz daha kölelefltiril-
di Türkiye halklar›... ‹flbir-
likçi iktidarlar sayesinde
Amerika’ya ba¤›ml›l›¤›-
m›z artt›. Bugün yaflad›¤›-
m›z tüm sorunlar›n bafl so-
rumlusu Amerikan emper-
yalizmidir. Türkiye’den Fi-
listin’e, Afganistan’dan
Irak’a tüm dünya halklar›-
n›n yaflad›¤› ac›lar›n en bü-
yük sorumlusudur ayn› za-
manda. Halklar›n katledil-
di¤i her yerde Amerika’n›n
pay› vard›r. Akan her dam-
la gözyafl›nda parma¤› var-
d›r. ‹flte bundard›r ki halk-
lar›n ortak düflman›d›r.
Halklar›n birleflip karfl›
koymak zorunda olduklar›
zorba bir güçtür Amerika. 

Haklar ve Özgürlükler
Cephesi’nin bafllatm›fl ol-
du¤u kampanya ile Amerika’n›n
gerçek yüzü teflhir edilirken di¤er
yandan da iflbirlikçi iktidarlarla kar-
defl halklar›n katledilmesinde Tür-
kiye’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› bil-
diri da¤›t›mlar›yla kampanyan›n
amac›n› anlat›yor, emperyalizme

karfl› mücadele etmenin gereklili¤i-
ni gözler önüne seriyor. 

Kampanyan›n sesi 29 Ocak’ta
sabah saat 07:30’da Yenibosna’da
Merkez Mahallesi, Dereyolu Cad,
Zafer Mahallesi’nde “Ortak Düfl-
man 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 bildiri-
nin da¤›t›m›n› gerçeklefltiren HÖC
üyeleri, Çarflamba Pazar›’nda halka
AKP’nin türban aldatmacas›yla ik-
tidar›n› pekifltirdi¤ini anlatt›lar. 

8 fiubat günü fiirinevler Metro-
su’nda biraraya gelen HÖC üyeleri
megafonlarla yapt›klar› konuflma-

larda halka “halklar› bir-
birine k›rd›ran onlard›r.
Gelin birleflelim” ça¤r›-
s›nda bulundular. 28
HÖC’lünün kat›ld›¤› bil-
diri da¤›t›m›nda halktan
insanlar da bildirilerden
alarak da¤›t›ma yard›m et-
ti. 1 saat süren da¤›t›mda
3 bin bildiri halka ulaflt›r›-
l›rken halktan “hakl›s›n›z,
Amerika halklar›n düflma-
n›d›r” diyerek destek ve-
renler de oldu. Megafon-
dan yay›lan anti emperya-
list sesten rahats›z olan
polisin HÖC’lüleri tehdit
ederek engellemeye çal›fl-
mas› bofla ç›kar›larak da-
¤›t›ma devam edildi. 

ANKARA:
Kampanya
Çal›flmalar›
Sürüyor

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›fl-
malar› sürdü. 

Mamak’a ba¤l› Hüseyingazi
Mahallesi’nde 1 fiubat’ta “Ortak
Düflman Amerika’d›r” önlükleri gi-
yen HÖC’lüler 500 bildiri da¤›tt›lar. 

Ayr›ca 6 fiubat’ta Dikmen So-
kullu’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. 

“AMER‹KA’NIN OLDU⁄U YERDE 
KAN, AÇLIK, SEFALET VAR”



‹ZM‹R: “Amerika’n›n Suç
Orta¤› Yap›l›yoruz”

HÖC üyeleri ‹zmir’de de bildiri

da¤›t›m› gerçeklefltirerek çal›flmala-

r›na devam ettiler. 2 Ocak günü saat

13.00’da Buca Forbes’te 450 adet

“Ortak Düflman Amerika’d›r” bildi-

risini da¤›tan HÖC’lüler Ameri-

ka’n›n dünya halklar›n› katletmes-
inde suç orta¤› yap›ld›¤›m›z dile
getirilirken halktan insanlar ise “o
dünyan›n düflman›, Allah onun bela-
s›n› versin” diyerek Amerika’ya
olan tepkilerini gösterdiler.  Bildiri-
yi alan bir amcan›n ise “Ben sizin
bildirinizi ald›m okudum çok be¤en-
dim. Birkaç yere b›rakt›m izin alma-
d›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 des-
te¤inin küçük bir ifadesiydi.

ANTALYA: Her Yerde
Ayn› Vurgu: Ortak
Düflman Amerikad›r

“Ortak Düflman Amerikad›r”
slogan›n› halk›n her kesimine du-
yurmak için afifl asarken bir üyeleri

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›kla-
mada “Amerika’ya ve onursuz
uflaklar›na dur demezsek bizim için
ac›, gözyafl›, yoksulluk hep baki ka-
lacak. Belki bir gün, bir sinek gelip
Afrika’da ki açl›ktan karn›nda ödem
oluflmufl, gözleri sararm›fl 3 yafl›n-
daki çocu¤un üstüne de¤il de, sizin
3 yafl›ndaki can›n›zdan bir parça
olan Ahmet’inize, Ayfle’nize, Hüse-
yin’inize yap›flacak. Çocuklar›m›z,
bizler, halk›m›z o sineklerin pisli¤i-
ni hissetmeden, Amerika’n›n, em-
peryalizmin, iflbirlikçilerinin pislik-
lerini, onursuzluklar›n›, ahlaks›zl›k-
lar›n› ortadan kald›ral›m” denilerek
hukuksuz ve adaletsiz bir flekilde tu-
tuklanan Emrah Erdo¤an’›n serbest
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“Ortak Düflman Amerika’d›r”
kampanyas› çerçevesinde çal›flma-
lar›n› sürdüren HÖC’lüler bu hafta
Amerikan emperyalizminin ve
Türkiye ‹flbirlikçilerinin ortakl›¤›-
n›n ifadesi olan ABD Baflkonsolos-
lu¤u ve Türk Amerika Derne¤i
önündeydiler. 

HÖC’lüler 2 fiubat’ta ‹stan-
bul’da ‹stinye’deki  Amerikan em-
peryalizmini 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› tefl-
hir etmenin yan›nda ba¤›ms›z Tür-
kiye özlemi dile getirildi. 

Amerika’n›n Vietnam, Irak gibi
ülkelerde yapt›¤› katliam görüntü-
lerinin dövizlerinin tafl›nd›¤› ey-
lemde “Kahrolsun Amerikan Em-
peryalizmi, Kahrolsun Amerika
Tam Ba¤›ms›z Türkiye” sloganlar›
at›ld›. Devrim Turan taraf›ndan ya-
p›lan aç›klamada ülkemizde ikti-

darlar›n 60 y›ld›r ülkemizi Ameri-
ka’ya satt›klar›na de¤inilerek “Kö-
le gibi yaflamaya, ba¤›ms›zl›¤›n ol-
mad›¤› bir ülkede yaflamaya, hak-
k›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 ey-

lem boyunca barikat kurarak kon-

soloslu¤u korumaya almalar› iflbir-

likçiliklerinin bir göstergesi oldu.

���

‹zmir HÖC Temsilcili¤i Türk-
Amerikan Derne¤i’nin önünde
yapt›¤› eylemle de Amerika’y› tefl-
hir etti.. 3 fiubat günü yap›lan ey-
lemde Türk-Amerika Derne¤i’ni
korumaya alan polis, derne¤in
önünde bas›n aç›klamas›n›n yap›l-
mas›n› engellemeye çal›flt›. Yafla-
nan tart›flmadan sonra HÖC’lüler
dernek önünde “Ortak Düflman

A m e r i -
k a ’ d › r ”
pankart›
a ç a r a k
a ç › k l a -
malar›n›
yapt›lar. 

H Ö C
ü y e s i
Ç a ¤ r ›
Çevik’in
y a p t › ¤ ›
aç›klamada “Direnen halklar›n üze-
rine at›lan her bomba, her kurflunla
yaln›z kendi ülkemizin iflgaline göz
yummuyor, direnen halklar›n katle-
dilmesine de katil Amerika’n›n suç
orta¤› yap›l›yoruz” denildi. “Kah-
rolsun Amerikan Emperyalizmi,
Katil Amerika Ülkemizden Defol”
sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamada
Yurdagül Gümüfl,  Hasan Hüseyin
Korkmazgil’in “Birgün ç›k›p geldi-
ler” fliirini okudu.

Emperyalist Kurumlar›n Önünde Ayn› Ses Hayk›r›ld›...

““KKAAHHRROOLLSSUUNN AAMMEERR‹‹KKAA 
TTAAMM BBAA⁄⁄IIMMSSIIZZ TTÜÜRRKK‹‹YYEE””
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b›rak›lmas› gerekti¤i
dile getirildi. 

Aç›klaman›n ard›n-
dan “Ortak Düflman
Amerika’d›r” yaz›l›
önlüklerle flehrin mer-
kezi yerleri olan Ayd›n
Kanza Park› ve Güllük
Caddesi'nde 250 bildi-
ri da¤›t›ld›.

A n t a l y a ’ d a
HÖC’ün kampanya
çal›flmalar› pankart as-
ma eylemleriyle de sü-
rüyor. 2 fiubat günü
sabah saatlerinde üni-
versite gençli¤inin yo-
¤un olarak bulundu¤u
Meltem Mahalle-
si’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 Ma-
hallesi’nde pankart asma eylemi
gerçeklefltirildi. As›lan pankartlarda
hep ayn› vurgu vard›: ‘Ortak Düfl-
man Amerikad›r.’

BURSA: Konser 
Afifllerine Ceza

‹dil Kültür Merkezi taraf›ndan
pekçok ilde düzenlenen ve düzen-
lenmeye devam edilen "Ortak Düfl-
man Amerika" gecesi de¤iflik flekil-
lerde 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 key-
fi bir flekilde durdurularak  engel-
lenmek istendiler.  Durdurulma ge-
rekçesi olarak afifllerin izinsiz ol-
mas› gösterilirken  HÖC’lüler çev-
redeki halka afifllerin izinli oldu¤u-
nu ve afifllerde ortak düflman›n
Amerika oldu¤unun yaz›ld›¤›n› po-
lisin de bundan rahats›z oldu¤unu
anlatt›lar. 40 dakika al›konulan
HÖC'lülere 150'fler YTL para ceza-

s› kesildi. HÖC'lüler çal›flmalar›na,
tüm engellemelere ra¤men devam
edeceklerini, ortak düflman› her yer-
de, 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 kahvehaneler-
de yap›lan konuflmalarla Ameri-
ka’n›n ve iflbirlikçi AKP iktidar›n›n
politikalar› ve katliamlar› halka tefl-
hir 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 Gara-
j›’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 bulu-
nan insanlar da alk›fllar›yla destek
verdiler. Aç›klaman›n yap›ld›¤› ala-
na girildi¤inde sivil polisler her yer-
de yapt›klar› gibi aç›klamay› insan-
lar›n izlememesi için taciz ederek

gerginlik yaratmaya çal›flt›.

Hüseyin Çelik burada yapt›¤›
aç›klamada Amerika’ya karfl› müca-
delenin 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” marflla-
r›n›n söylenmesiyle son buldu.

Ayr›ca Y›ld›zba¤lar› Mahalle-
si’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 edeme-
yen Elaz›¤ polisi mahalleyi abluka
alt›na al›p, mahalle halk›n› tedirgin
etmeye çal›fl›rken ayn› gün  flehir
merkezine kampanya afiflleri as›la-
rak kampanya çal›flmalar› tüm h›-
z›yla sürdürüldü.

DERS‹M: Ülkemiz ABD’ye
Peflkefl Çekiliyor

HÖC’ ün bafllatm›fl oldu¤u “Or-
tak Düflman Amerika’d›r” kampan-
yas› Dersim’de de bir bas›n aç›kla-



mas›yla halka duyuruldu. “Ortak
Düflman Amerikad›r” HÖC imzal›
pankart›n tafl›nd›¤› aç›klama 6 fiu-
bat’ta Sanat Soka¤›’nda yap›ld›. 

Seval Yavuz’un okudu¤u aç›kla-
mada “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 Ameri-
ka’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 bildi-
rilerinin da¤›t›lmas›yla sona erdi. 

MALATYA: Kampanya
Halka Ulafl›yor 

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

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

Esnaflar, iflçiler, emekçiler,
halk›n her kesimine ulaflmaya
çal›flan HÖC’lüler her insana kam-
panyalar›n›n duyurusunu yap›yorlar. 

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

ga etmek zorunday›z.

‹‹flflççiilleerr,, EEmmeekkççiilleerr

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...

‹‹flflççiilleerr,, EEmmeekkççiilleerr

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 ““OOrrttaakk DDüüflflmmaann
AAmmeerriikkaa”d›r diye hayk›ran seslere sesinizi kat›n, bbaa--
¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn sseessii ssiizzlleerriinn sseessiiyyllee bbüüyyüüssüünn......

Antalya Elaz›¤ Dersim



4 fiubat günü s›n›r ötesi operas-
yonlara karfl› DTP’nin bafllatt›¤›
fi›rnak yürüyüflüne kat›lanlar birçok
ilden fi›rnak’a do¤ru yola ç›kt›lar. 

Yürüyüfle ‹stanbul Avrupa Yaka-
s›’ndan kat›lanlar saat 12.00’da DTP
‹stanbul ‹l Binas› önünde topland›lar.
“Operasyonlara Karfl› Demokratik
Çözüm ‹çin Yürüyoruz” yaz›l› pan-
kartla yürüyüfl yapan 300 kifli “Yafla-
s›n Halklar›n Kardeflli¤i” sloganla-
r›yla otobüslerin bulundu¤u Bilgi
Üniversitesi önüne geldiler. Burada
yap›lan aç›klamalarda s›n›r ötesi
operasyonlar›n Kürt sorununu çöz-
medi¤i ve çözemeyece¤i belirtildi.
HÖC, SDP, EHP, ESP, KÖZ, EMEP,
ÖDP, KESK, KALDIRAÇ, Sosya-
list Demokrasi Platformu’ndan tem-
silcilerin de içinde oldu¤u  230 kifli
fi›rnak’a do¤ru yola ç›kt›¤› eylemde
Haklar ve Özgürlükler Cephesi üye-
leri de 11 kifli fi›rnak’a giderek eyle-
me destek verdiler.

‹llerden yola ç›kan arabalar yol-
larda onlarca kez polis taraf›ndan
durduruldular. Araçlarda canl› bom-
ba olabilece¤i vb.. bahanelerle ara-
balar› durduran polis, yolda çeflitli

bahanelerle eyleme kat›lanlar› gö-
zalt›na ald›. 

fi›rnak yürüyüflçüleri gittikleri
Mardin, Diyarbak›r gibi illerde ey-
lemlerle, sloganlarla karfl›lan›rken
yürüyüfle ‹stanbul’dan kat›lanlar
polisin durdurmalar› nedeniyle fi›r-
nak’a geç ulaflt›lar. 

5 fiubat günü fi›rnak’›n Cizre il-
çesinde sloganlarla karfl›lanan ey-
lemciler Gabar ve Cudi da¤lar›n›n
eteklerinde bulunan fi›rnak Kasrik
Bo¤az›’nda kurulan yaklafl›k 50 ça-
d›ra ulaflt›lar. 

Kasrik Bo¤az›’nda toplanan
yaklafl›k 5000 kifli kurulan çad›rlar-
da sabahlad›lar. 6 fiubat sabah› saat
7:00’da konuya iliflkin DTP’nin
deklarasyonu aç›kland›. DTP Efl-
baflkan› Emine Ayna taraf›ndan
aç›klanan deklerasyonda; s›n›r ötesi
operasyonlar›n biran önce durdurul-
mas› gerekti¤i belirtilerek Meclis’in
s›n›r ötesi operasyon tezkeresini ge-
ri çekmesi gerekti¤i vurguland›.
“Çözüm, tek millet, tek dil üzerine
kurulu olan Kürtler’i, inkâr ve imha
politikalar›ndan vazgeçmektir” de-
nilen deklerasyonda anadilde e¤iti-

min vazgeçilemez evrensel bir in-
san hakk› oldu¤u vurguland›. 

Dönüflte bütün araçlara kimlik
kontrolü yap›l›rken DTP Van ‹l Bafl-
kan› gözalt›na al›nd›. 
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SINIR ÖTES‹ OPERASYONLAR
DURDURULSUN!

HÖC, SDP, EHP, ESP, KÖZ,
EMEP, ÖDP, KESK, KALDIRAÇ,
Sosyalist Demokrasi Platformu 31
Ocak günü saat 13.00’da DTP ‹stan-
bul il binas›nda  yapt›klar› bas›n top-
lant›s›yla DTP’nin s›n›r ötesi operas-
yonlar›n durdurulmas› için fi›rnak’a
düzenledi¤i yürüyüflü destekledikle-
rini ve kat›lacaklar›n› aç›klad›lar.
Eyleme kat›lacak olan DKÖ temsil-
cilerinin tek tek konuflma yapt›¤› ba-
s›n toplant›s›nda HÖC Temsilcisi
Eyüp Bafl yapt›¤› konuflmada “80
y›ld›r Kürt halk› imha ve asimilas-
yonla yok edilmeye çal›fl›l›yor. Kürt
halk›n›n yok edilmesine izin verme-
yiz. S›n›r ötesi operasyona, gerillaya
ve Kürt halk›na yap›lan sald›r›ya da
izin vermeyece¤iz. Biz de bu yürü-
yüflü destekliyoruz ve 10 kifli ile ka-
t›l›m›m›z› sa¤layaca¤›z” dedi. 

KKIISSAA...... KKIISSAA......
�Adana’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 sal-
d›rd›. 

�Adana'da TAYD-DER üyeleri, ‹mral› Cezaevi'nin ka-

pat›lmas› ve Öcalan'›n baflka bir hapishaneye nakli için
31 Ocak’tan bafllayarak üç günlük açl›k grevi yapt›lar. 

�‹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›. 

�Batman'da ise Öcalan'›n sa¤l›k durumuna iliflkin

TBMM ve CPT'ye mektup gönderen 6 kifli "yasad›fl› slo-
gan att›klar›" ve "örgüt propagandas› yapt›kla-
r›"gerekçesiyle tutukland›.

8 Asker Serbest B›rak›ld› 
Hakkari Da¤l›ca’daki çat›flmada PKK taraf›ndan re-

hin al›nan; ancak b›rak›ld›ktan sonra tutuklanan 8 as-

kerle ilgili aç›lan davan›n ilk duruflmas› yap›ld›.

2 fiubat günü  Van Jandarma Asayifl Kolordu Komu-

tanl›¤› 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 ifadele-

ri al›nd›.

2 gün süren mahkeme 8 askerin tahliyesine karar

verdi. Ramazan Yüce d›fl›ndaki 7 askerin birli¤ine gön-

derildi¤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. 
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3 fiubat’ta Almanya’n›n Lud-
wigshafen kentinde Türklerin otur-
du¤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›klanmaz-
ken, ilk akla gelen bu yang›n›n ›rk-
ç›lar›n bir sabotaj› olabilece¤iydi.
Çünkü, Almanya baflta olmak üzere,
Avrupa’da uzun bir süredir hem ›rk-
ç›lar›n bu tarz yang›nlar ç›kard›kla-
r› biliniyor, hem de ›rkç›l›k, bilinçli

bir politika olarak gelifltiriliyor.

Ki, bu yang›n›n bir gün son-
ras›nda bu sefer 3 yerde daha
yang›n ç›kt›, bunlardan Her-
ne’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 ol-
mas› bile oldukça çarp›c› bir

durumdur. Kad›n, çoluk çocuk bir
çok ailenin yaflad›¤› bir bina Al-
manya’da yak›lmakta ve bu yang›-
n›n nedeni olarak, ilk akla gelen ih-
mal de¤il, bir kaza de¤il, ›rkç›l›k ol-
makta ve ““yyeennii bbiirr SSoolliinnggeenn mmii””
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 ih-
timaldir. Bu nedenle, hemen suçlu-
luk psikolojisi içinde, Sosyal De-
mokrat Parti Genel Baflkan› Kurt
Beck, "" YYaanngg››nn››nn yyaabbaanncc›› ddüüflfl--
mmaannll››¤¤››nnddaann kkaayynnaakkllaanndd››¤¤›› yyöö--
nnüünnddee bbiirr iippuuccuu oollmmaadd››¤¤››nn››"" be-
lirten bir aç›klama yapt›. Suçluluk
psikolojisi tam da budur. Dengesiz
hareket edilmesine neden olur. Ger-
çekten olay›n nedenlerini netlefltir-
me niyetindeki bir devlet yetkilisi-
nin ilk yapaca¤› aç›klama elbette
böyle olamaz. Fakat, Alman yetkili-
ler tam bir savunma psikolojisi için-
de hareket etmektedirler. Bunun ne-
deni de, ›rkç› politikalar›n gelifltiril-
mesindeki belirleyicilikleridir.

Katliam Almanya’n›n salt ›rkç›
yüzünü göstermekle kalmad›, ayn›
zamanda, AB’nin “demokratik(!)”
yüzünü de gösterdi. Böyle bir kat-
liam›n arkas›ndan yap›lan tart›flma-

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

A l m a n y a ’ n › n
Ludwigshafen ken-
tinde ç›kan bir yan-

g›nda 9 gurbetçi hayat›n› kaybetti,
60 kifli yaraland›. Anadolu Federas-
yonu yapt›¤› aç›klama ile yang›n›n
›rkç› politikalar›n ürünü olup olma-
d›¤›n› sordu: “Yang›n›n çok k›sa
sürede bütün binay› sarmas› ve bi-
nada yaflayan küçük çocuklar›n
yafll› bir Alman› merdiven kat›nda
görmeleri ›rkç› bir sald›r› ihtimalini
güçlendiriyor.

Ludwigshafen NNaazziilleerriinn bir ka-
lesi olarak biliniyor. Geçen y›l ffaa--
cciiaann››nn yyaaflflaanndd››¤¤›› bbiinnaa bbiirr mmoolloo--
ttooffllaammaa ssaalldd››rr››ss››nnaa mmaarruuzz kkaall--
mm››flfltt››.. Daha önceki y›llarda da Na-
ziler bu kentte iltica kamplar›n› ate-

fle verip, 8 kifliyi yaralam›fllard›. Yi-
ne geçen y›l bir caminin duvar›na
gamal› haç resimlerinin çizilmesi
ve evin sadece 30 metre uza¤›na
‘Pis Türklerin kökünü kurutun’ ya-
z›lamalar› ak›llara ancak 2. Solin-
gen 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 mal-
zeme olarak kullanmalar› ve hedef
göstermeleri Nazileri harekete ge-
çirdi. ‹ktidarda olan Merkel’in de

Koch’un arkas›nda durmas›
bunun bir devlet politikas› ol-
du¤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› gur-
bet elde çal›fl›p, para biriktirip bir
gün memleketlerine geri dönmekti.
Ama dönemediler, ancak kül olmufl
cesetleri flimdi memlekete geri dö-
nüyor. NNeeddeenn bbuu ffeellaakkeettlleerr hheepp
bbiizz eemmeekkççiilleerriinn kkaaddeerrii mmii?? HHeepp
bbiizz mmii öölleeccee¤¤iizz,, hheepp bbiizz mmii aaflflaa¤¤››--
llaannaaccaa¤¤››zz?? 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?’
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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, yan-
g›n›n faillerini ortaya ç›karma güve-
ni 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 önü-
nü ancak böyle kesebilecektir. Ola-
y›n üzerine ciddiyetle gitmek, salt
bu yang›nla s›n›rl› bir tav›r göster-
mek de de¤ildir, daha köklü politi-
kalar gündeme getirmektir. Fakat,
Almanya’n›n böyle bir politikas›
görülmedi¤i gibi, genel olarak Av-
rupa Birli¤i’nin de bu çerçevede
ciddiye al›nacak bir politikas› orta-
da yoktur. Yap›lan aç›klamalar ge-
nel geçer aç›klamalard›r.

Yang›n olay›n›n, ortaya ç›kard›¤›
Avrupa’n›n di¤er bir yüzünde yok-
sullar›n dramatik yaflamlar› vard›r.
Bir itfaiye eri ““bbiinnaaddaakkii ttüümm mmeerr--
ddiivveennlleerriinn yyaannmmaass››nnddaann ddoollaayy››
bbiinnaayyaa ggiirreemmeeddiikklleerriinnii,,”” bu ne-

denle de bunca insan›n yanarak can
verdi¤ini anlat›yor.

Yang›n, Avrupa standartlar› de-
nen fleyin yoksullar için hiç de ge-
çerli 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 mah-
kum edilmifllerdi. Kimileri, Avrupa
deyince sadece ““VV‹‹PP ccaaddddeelleerrii”” ve
““ rreezziiddaannssllaarr››”” ak›llar›na getiriyor
belki... Fakat Avrupa gerçe¤i bun-
lardan ibaret de¤ildir. Çünkü oralar-
da da yoksullar var, oralarda da ada-
letsizlik var, sömürü var.

Yang›n, yoksul insanlar›m›z›n
Avrupa’n›n göbe¤inde de olsa de-
¤erlerini yitirmediklerini de göster-
di. Bir Anadolu kad›n›, kendi yafla-
m›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

yaflamlar›nda vard›r. Kendi canlar›-
n› sevdikleri için verme kültürü,
yoksul halk›n kültürüdür. Zenginle-
rin bencilli¤inde bu kültür buluna-
maz. Almanyas›nda da, Türkiyesin-
de de burjuvazinin kültürü ayn›d›r.
Onlar fedakarl›¤› aptall›k olarak gö-
rürler.

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› söyle-
mifl. Öyle ya, onlar›n mahkemeleri
de ölümlerin karfl›l›¤›nda tazminat
ödeme karar› almakla meflhurdur.
Emperyalistin Avro’su insan haya-
t›ndan de¤erlidir.

Yang›nlarda yak›nlar›n› kaybe-
den insanlar 5 bin Euro karfl›l›¤›nda
art›k tamam Almanya devleti gere-
keni yapt› demeli ve susmal›d›r!

‹nsanlar›m›z›n yaflamlar› en
az›ndan Avrupa’n›n emperyalist,
›rkç› yüzünü görmeye hizmet etme-
lidir. 

Say›: 138 17YURTDIfiI

1 Nisan 2004’ten bu yana ‹tal-
ya'da tutuklu bulunan DHKP-C da-
va tutsa¤› Avni Er, ‹talya’n›n Türki-
ye faflizmine teslim etme politikas›-
na karfl› açl›k grevine bafllad›.

Avni Er ve Zeynep K›l›ç; Türki-
ye, Belçika, Almanya, Hollanda, Al-
manya ve ‹talya'da, 1 Nisan 2004’te
yasal kurumlara yönelik polis bas-
k›nlar›nda ‹talya'da gözalt›na al›n-
m›fl ve o günden bu yana tutuklu
olarak yarg›lan›yorlard›. Türkiye’de
ayn› dava kapsam›nda tutuklu yar-
g›lanan kimse kalmad›¤› halde ‹tal-
yan “demokrasisi” Avni ve Zey-
nep’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, Türki-
ye'nin “iade iste¤i”, Sassari ‹stinaf

Mahkemesi'nde 7 fiubat Perflembe
günü ele al›nacak. 

‹talyan mahkemelerinin keyfi
uygulamalar›n› ve iade karar›n› pro-
testo etmek amac›yla 28 Ocak'ta aç-
l›k grevine bafllayan Avni Er, yapt›-
¤› aç›klamada flunlar› söyledi; ““DDee--
¤¤eerrllii ddoossttllaarr,, ...... kkeessiinn oollaarraakk iiflfl--
kkeenncceeyyee,, iinnssaannll››kk dd››flfl››,, oonnuurr kk››rr››cc››
mmuuaammeelleelleerree vvee kkaatt›› bbiirr tteeccrriittee
mmaarruuzz kkaallaaccaa¤¤››mm bbuu üüllkkeeyyee iiaaddee
eeddiillmmeeyyii kkaabbuull eettmmiiyyoorruumm......

MMaa¤¤dduurruu oolldduu¤¤uumm aaddaalleettssiizzlliikk
oorrttaaddaadd››rr.. BBuu nneeddeennllee,, aaççll››kk ggrreevvii--
nnee bbaaflflllaammaayyaa kkaarraarr vveerrddiimm.. DDaa--
yyaann››flflmmaann››zz iiççiinn ssiizzlleerree flfliimmddiiddeenn
tteeflfleekkkküürr eeddiiyyoorruumm..”” dedi.

Di¤er yandan, Avni Er’in açl›k
grevine destek eylemleri bafllad›.
Avni Er’le ayn› hapishaneden bir
grup tutuklu Er'in iadesinin engel-
lenmesi amac›yla açl›k grevine bafl-
lad›lar. Bu arada Nuoro kentinde de

Er'e destek vermek amac›yla bir yü-
rüyüfl düzenlenece¤i, duruflma s›ra-
s›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
iinntteerrnneett ssiitteessii aç›lm›fl durumda. Si-
tede Frans›zca ve ‹talyanca bilgilere
ulafl›labiliyor. ‹nternet sitesine
wwwwww..aavvnnii--zzeeyynneepp..nneett adresinden
ulafl›labilir.

‹ade Politikas›na Karfl› Açl›k Grevi



18 YURTDIfiI 10 fifiubat 22008

Belçika Anvers Temyiz Mahke-
mesi’nde görülen DHKP-C dava-
s›nda, 7 fiubat’ta karar verildi. Mah-
kemenin karar›nda DHKP-C’yi te-
rör örgütü olarak nitelendirmezken,
daha önce haklar›nda ceza verilen-
lerin bir k›sm› da beraat ettirildi.  

Mahkeme, Dursun Karatafl, Zer-
rin Sar›, fiükriye Akar ve Bahar
Kimyongür hakk›nda beraat karar›
verirken, silah ve sahte kimlik bu-
lundurmaktan 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 mah-
kemesi kararlar› kesinleflmifl karar-
lar niteli¤ini tafl›maktad›r. Bu an-
lamda Anvers Temyiz Mahkemesi’
nin 7 fiubat’taki karar› da art›k tem-
yiz 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, Tür-
kiye faflizminin DHKP-C hakk›nda-
ki “terörizm” çerçevesindeki iddia
ve kan›tlar›n› yetersiz buldu¤unu
aç›klad›. 

Belçika’da Knokke Davas› ola-
rak da adland›r›lan dava, hem huku-
ki, hem siyasal aç›dan pek çok tar-
t›flmaya yol açt›. Belçika demokra-
tik 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-

çülerini ayaklar alt›na alan müdaha-
lelerde bulunuldu. Bu müdahaleler
sonucunda da yarg›lanan DHKP-
C’lilere a¤›r cezalar verildi. 

Çeflitli aflamalardan sonra mah-
kemenin 27-29 Eylül 2007’deki du-
ruflmalar›nda; DHKP-C’lilerin avu-
katlar›, davan›n bir alt mahkemede
görülmesini, Türkiye faflizminin da-
vada mmüüddaahhiill oollmmaakkttaann çç››kkaarrtt››ll--
mmaass››nn›› talep etmifller, ancak mah-
keme taraf›ndan bu talepler redde-
dilerek, duruflmalara ayn› mahke-
mede devam edilmesi karar› al›n-
m›flt›.

Böylece 8 Kas›m 2007’de durufl-
malar tekrar ayn› mahkemede bafl-
lam›flt›. Davan›n Savc›s› DDeellmmuullllee
ve Sabanc› Holding’in avukatlar›
DHKP-C’yi “terörist örgüt” kabul
ettirmek istiyorlard›. Savc› ve Hol-
ding avukatlar›n›n DHKP-C’ye yö-
nelik iddialar›n› kan›tlamak için
mahkemeye sunduklar› “belgeler”,

DHKP-C davas› san›klar›n›n avu-
katlar› taraf›ndan çürütülmüfl, sav-
c›l›¤›n mahkemeye sundu¤u suçla-
malar›n büyük bölümünün as›ls›zl›-
¤› belgelenmiflti. San›k avukatlar›,
mahkeme salonunda DHKC’nin
Türkiye’de çeflitli alanlarda sürdür-
dü¤ü mücadeleleri anlatan bir video
gösterimi yaparak örgütün bir halk
hareketi oldu¤unu anlatm›fllard›.

Gelinen noktan›n faflizmin tem-
silcileri 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 hukuksuz-
lu¤u daha fazla sürdüremediler.

DHKP-C Davas›nda Beraat

Turgut ‹çp›nar An›ld›
Yakaland›¤› bir hastal›k sonu-

cunda 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 düzen-
lenen anma etkinli¤i, flehitler için
yap›lan sayg› durufluyla bafllad›.

Emekçili¤i, mütevaz›l›¤› ile ör-
nek oldu¤u belirtilen anmada, Tur-
gut’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 Ana-
dolu E¤itim Kültür Merkezi çal›-
flanlar›, türkü ve fliirlerle ‹çp›nar'›
unutmad›klar›n› ifade ettiler.

Belçika’da, özellikle Brüksel’deki ile-
rici, 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 bo-
yunca DHKP-C’lilere yönelik büyük
bir sahiplenme gösterirken, terör de-
magojisini, terör yasalar›n› ve AB’nin
kara listelerini b›kmadan, usanmadan
teflhir ettiler. 

Türkiye FFaflizmi, BBelçika VVe 

Hollanda EEmperyalizminin 

Kurdu¤u KKumpaslar ‹flas EEtti

Faflizm, SSabanc›lar ve

Sabanc›lar’›n AAvukatlar› 

‹çin AAnvers’te HHayal KK›r›kl›¤›!



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 Davut-
pafla’da ruhsats›z bir maytap ve ha-
vai fiflek imalathanesinde meydana
gelen patlama sonucunda 21 insan›-
m›z öldü, 116 kifli de yaraland›. 

fiehrin göbe¤inde büyük bir pat-
lay›c› imalathanesi iflletiliyor ve
hiçbir yetkili kurumun bundan ha-
beri yok! Halk› çocuk yerine koyup
kand›rmak istiyorlar. Hay›r! Hepi-
miz biliyoruz ki, belediye ve polis
iiflflbbiirrllii¤¤ii 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, ha-
vai fiflek imalathanesi de de¤il. Bu
gerçe¤i ‹stanbul’u yöneten tüm yet-
kililer bilir. Peki öyleyse, bildikleri
halde niye önlem alm›yorlar?

Cevab›; çç››kkaarr,, ssooyygguunn,, yyaa¤¤mmaa,,
ttaallaann,, rrüüflflvveett ddüüzzeenniinnddeeddiirr.. Da-
vutpafla’da 21 insan›m›z› katleden
bu düzendir.

SSUUÇÇLLUULLAARR 
HHAALLKKII SSUUÇÇLLUUYYOORR!!

‹stanbul Valisi, Belediye Baflka-
n›, daha alt düzey yetkilileri, iki
gündür konufluyorlar ama hepsi tek

bir ‘suçlu’yu iflaret ediyorlar: HHAALLKK!!

Baflka hiçbir suçlu yok ortada.
Ne o iflyerini denetlemekle görevli
kurumlar, ne o kurumlar›n amiri ve
sorumlusu durumundaki Vali ve Be-
lediye Baflkan›, hiç kimse hiçbir so-
rumluluk üstlenmiyor. Hep böyle
olmufltur. Bugüne kadar bu ülkede
yaflanan ve her biri aç›k bir katliama
dönüflen tüm büyük felaketleri gö-
zünüzün önüne getirin; hangisinde
bir sorumlu bulundu, hangisinde bir
sorumlu cezaland›r›ld›?

(...) Düzenin CEZA mekanizma-
s› muhaliflere karfl›d›r. 

Yarg›, esas olarak düzene muha-
lifler için ifller. E¤er muhalifsen, s›-
radan bir afifl asmak bile an›nda ce-
zaland›r›l›r. Polis, zab›ta 24 saat gö-
rev yap›yor; 24 saatin tamam›nda
muhaliflere karfl› çok çok duyarl›-
d›rlar. Hiçbir gerekçe bulamazlarsa
“çevreyi kirlettiniz” diye ceza ya-
zarlar. Ama ‹stanbul’un orta yerinde
patlay›c› deposu açabilirsiniz, envai
tür patlay›c› imal edebilirsiniz, her-
hangi bir izne gerek yoktur, ceza
yoktur. Rüflvetini verir, imalathane
ifline devam eder... Sonra patlama
olur, 21 kifli katledilir. Suçlu halkt›r!  

fifiEEHH‹‹RRLLEERR‹‹ BBUU HHAALLEE 
GGEETT‹‹RREENNLLEERR,, DDOO⁄⁄AABB‹‹--
LLEECCEEKK TTÜÜMM KKAAZZAA VVEE 
FFEELLAAKKEETTLLEERRDDEENN DDEE 
SSOORRUUMMLLUUDDUURRLLAARR

(...) Bu düzenin tüm DDEENNEETT‹‹--
MM‹‹ yoksul halka karfl›d›r. Gecekon-
dular› bir gecede y›kan, istediler mi
o gece yap›lan her gecekonduyu
tesbit edebilen zab›ta ve polisin gö-
zü, zenginler, patronlar karfl›s›nda
kör oluyor. Elbette gecekonducula-
r›n rüflvet verecek paras› yoktur.
Patronlar her türlü yasad›fl›l›¤› ya-
pacak, rruuhhssaattss››zz iiflflyyeerrii aaççaaccaakk,, iiflfl--
ççiilleerriinnii ssiiggoorrttaass››zz ççaall››flfltt››rraaccaakk,, iiflfl--
yyeerrii ggüüvveennllii¤¤ii iiççiinn hhiiççbbiirr öönnlleemm
aallmmaayyaaccaakk,, fakat onlara kimse do-
kunmayacakt›r. 

‹flte böyle bir düzen hüküm sür-
dü¤ü içindir ki; ‹stanbul’daki bina-
lar›n yyüüzzddee 6600’’›› RRUUHHSSAATTSSIIZZ’d›r.
‹ktidar ise, bu çarp›kl›¤›n kayna¤›na
inmek yerine, ““KKeennttsseell ddöönnüüflflüümm””
projesi ad› alt›nda, gecekondular›
y›k›p arazilerini ele geçirmeye ça-
l›flmakla meflgul. 

Diyorlar ki, flehre çeki düzen
vermek gerekir. Bu hale kendileri
getirmediler mi? Bir köyden, s›ra-
dan bir kasabadan de¤il, 12.5 mil-
yon nüfuslu bir flehirden söz ediyo-
ruz. Yüzbinlerce ruhsats›z binay›
kkiimm yyaapptt››,, kkiimm iizziinn vveerrddii,, kkiimm
oonnaayyllaadd››,, kkiimm ggöözz yyuummdduu?? Kim bu
rruuhhssaattss››zz flfleehhrriinn sorumlusu? Vali-
lik, Belediye, polis, jandarma, Dev-
let Su ‹flleri’nden ‹SK‹’ye kadar
tüm devlet ve belediye kurumlar›,
hheeppssii ssuuççlluudduurr;; hepsi bu rüflvet,
soygun, talan mekanizmas›n›n orta-
¤›d›rlar. Halk› katleden bunlard›r. 

AKP, tam 1144 yy››lldd››rr ‹stanbul’u
yönetiyor. ‹stanbul’daki AKP yöne-
timi bugün Baflbakan olan Tayyip
Erdo¤an’›n ‹stanbul Belediye Bafl-
kanl›¤›yla bafllam›flt›r. fiimdi kalk›p
Davutpafla’daki katliamda bizim so-
rumlulu¤umuz yok diyebilirler mi? 

Sistemin tüm çarklar›n›n sömü-
rü, soygun rüflvet ve talan için dön-
dü¤ü bir düzende, halk›n ne ifl gü-
venli¤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 örgüt-
lenmeli, iktidar ve patronlar›n suç
ortakl›¤› içinde oldu¤unu bilerek,
bu suç ortakl›¤›na karfl› mücadele
etmeliyiz. Haklar›m›z› gasbettikle-
rinde, can güvenli¤imizi yok ettik-
lerinde, Davutpafla’da oldu¤u gibi
can›m›z› ald›klar›nda, hesap sorma-
s›n› bilmeliyiz.  

DDAAVVUUTTPPAAfifiAA’’DDAA HHAALLKKIINN
KKAATT‹‹LL‹‹ AAKKPP’’DD‹‹RR!!

AAKKPP HHAALLKKAA HHEESSAAPP
VVEERRMMEELL‹‹DD‹‹RR!!

Haklar ve Özgürlükler
Cephesi

Say›: 138 19HÖC/ DAVUTPAfiA

Davutpafla’da Halk› Katleden
AKP’nin Rüflvet Çark›d›r!

HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr CCeepphheessii’nin
Davutpafla katliam›yla ilgili 22 fifiuubbaatt 2008

tarihli, 110044 No’lu aç›klamas›n›n baz›
bölümlerini afla¤›da sunuyoruz:



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 ima-
lathanesinde meydana gelen patla-
ma sonucunda 23 kifli öldü, 116 kifli
yaraland›. 

Patlaman›n gerçekleflti¤i iflyeri,
kaçak bir iflyeriydi. Belediyenin gö-
zünden mi kaçm›flt›? Hay›r, iflyeri
daha önce mühürlenmifl ama “ifl”ler
devam etmiflti. Para (daha tam bir
deyiflle rüflvet) her kap›y› açt›¤› gi-
bi, her mührü k›rabilirdi. 

Zeytinburnu Belediye Baflka-
n›’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 belediyele-
ri, 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 iflçile-
rin sigortas›z çal›flt›¤›ndan haberi
yoktu. Onlar da patlamayla ö¤ren-
diler bu vahim gerçekleri!

Evet, iflyerini ruhsats›z açmak,
iflçileri sigortas›z çal›flt›rmak, ““ggöö--
zzüünnüü kkaarr hh››rrss›› bbüürrüümmüüflfl ppaattrroonnuunn””
iflidir. Peki bu patron ve ülke çap›n-
da varl›klar› bilinen onun gibi bin-
lerce patron, hükümetlerin, beledi-
yelerin, yarg›n›n, polisin gözünü

nas›l ve neyle örtmektedir? 

Hükümetlerin, belediyelerin,
yarg›n›n, polisin gözünü ne bürü-
müfltür ki, ony›llard›r sürüp giden
bu duruma seyirci kalmaktad›rlar?

AAKKPP’’nniinn ‘‘iiflfl kkaazzaass››’’
kkaattlliiaamm››nn››nn bbiillaannççoossuu::  

55 yy››llddaa 44550000 ööllüümm!!

Büyük bölümünde AKP’nin hü-
kümette oldu¤u 22000011--22000055 aras›nda
ülkemizde toplam 337799 bbiinn 113322 iiflfl
kkaazzaass›› meydana geldi. Bunlar›n so-
nucunda ise 44 bbiinn 559977 kifli öldü. 

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤› taraf›ndan aç›klanan rakam-
lar bunlar. 

Yukar›da belirtilen dönemdeki ifl
kazalar› ve meslek hastal›klar› so-
nucunda toplam 9 milyon 576 bin
513 ifl günü kkaayybbeeddiillmmiiflfl.. ‹fl kazala-
r› ve meslek hastal›klar›n›n toplam
maliyetinin y›lda 4 milyar YTL ol-
du¤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 KKAAZZAANNÇÇ, bu
kay›ptan çok büyük. 

AKP de sisteme hiç dokunma-
dan 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›fl-
t›rmaya son verilmesi için hiçbir
politika gelifltirmemifltir AKP. Ge-
tirmedi¤i zaten bu rakamlardan da
bellidir. 

HHeerr ggüünn 44 cciinnaayyeett!!

‹‹flflççiilleerriinn üüzzeerriinnee eennkkaazz oolluupp
ççöökkeenn bbuu ddüüzzeenn,, ppaattrroonnllaarr iiççiinn
bbiirr cceennnneettttiirr.. 

1965'den 2000'e kadar 35 y›lda
ülkemizde ne kadar ifl kazas› oldu-
¤una iliflkin rakamlar, ülkemizi yö-
netenlerin “patronlardan yana” ol-
du¤unun bir kkaann››tt›› gibidir. 

Evet, bu sürede ülkemizde tam 44

mmiillyyoonn 667755 bbiinn 109 ifl kazas› ol-
mufltur. Bu, hheerr yy››ll ortalama 133
bin 575 kaza demektir. 

Kaza ise ölüm ve sakat kalmak
demekti elbette. Bu dönemde 4411
bbiinn 115588 iflçi ifl kazalar›nda katledil-
di. Tekrar yaz›yoruz: 4411 bbiinn 115588 iiflfl--
ççii ööllddüü!!.... 108 bin 839 iflçi de yara-
land›, sakat kald›. 

Bir baflka araflt›rma, bu rakamla-
r› flöyle özetliyor: ““HHeerr ggüünn 44 cciinnaa--
yyeett!!””

Evet, ülkemizdeki ifl kazalar›nda
her gün ortalama dört iflçi, kkoorruuyyuu--
ccuu öönnlleemm aall››nnmmaammaass›› vvee ççaall››flflmmaa
ssaaaattlleerriinniinn uuzzuunnlluu¤¤uu nneeddeenniiyyllee ifl
cinayetlerinde can veriyor. Ölümle-
re 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 hheerr yy››ll iiflfl kkaazzaallaarr››
ssoonnuuccuunnddaa yaklafl›k 1 milyon 200
bin kifli ölüyor; yani katlediliyor...
Tekeller ac›mas›z, patronlar ac›ma-
s›z, onlar›n ç›karlar›n› savunmay›
“birinci vazife”leri sayan hükümet-
ler ac›mas›z. Ülkemizdeki tablo da
dünyadaki bu alçakl›¤›n bir yans›-
mas›d›r. 

AAKKPP kkaattlliiaamm›› ssüürrddüürrüüyyoorr::
‹‹flflttee bbeellggeessii!!

AKP, olumsuzluklar›n oldu¤u
her konuda, sorumlulu¤u önceki ik-
tidarlar›n üzerine atmaya al›flm›fl,
iktidarda olmas›na ra¤men kendini
hala “muhalif” gibi gösterme aldat-
macas›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 22000066 yy››ll›› rakamlar›-
na bakal›m:

2006 y›l›nda iktidarda Tayyip Er-
do¤an Baflbakanl›¤›’ndaki AKP Hü-
kümeti vard›. Bu hükümetin üyeleri,
bakanl›k koltuklar›nda rahat rahat
otururken meydana gelen ifl kazala-
r›nda 991166 kkiiflflii 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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Türkiye’nin

‘KAZA’
DOSYASI

Trafik kazalar›... tren kazala-
r›... ifl kazalar›... inflaat kazala-
r›... ç›¤, deprem, sel, heyelan...
ve ‘görünmez kaza’lar... Türki-
ye’nin kal›n kaza dosyas›, ayn›
zamanda bir SUÇ DOSYASI’d›r.



iliflkin haz›rlanan rapordan al›nm›fl-
t›r. 

Bu teftifl raporuna göre, ifl mü-
fettiflleri, 2006 y›l› içinde tüm iflyer-
lerinde sadece 2266 bbiinn 661177 teftifl ger-
çeklefltirmifller. Bu teftifllerin de 4
bin 983'ü ifl kazalar› meydana gel-
mesi üzerine, yani mecburen yap›-
lan incelemelerden olufluyor. 

‹flte AKP’nin “emekçilerin can
güvenli¤i” konusunda gösterdi¤i
hassasiyetin düzeyi!

‘‘CCaannaavvaarr’’››nn ggiizzlleennddii¤¤ii
bbiirr kkaattlliiaamm!!

Trafik... Hay›r, bu kelimeden
sonra al›fl›lagelen kelimeyi söyle-
meyece¤iz; dikkat çekmek istedi¤i-
miz, ‘trafik canavar›’ de¤il, tekelci
burjuvazi canavar›d›r. 

‹flte ülkemiz gerçe¤ini ortaya ko-
yan vahim rakamlardan biri daha:

"1984- 2002 yılları arasında tra-
fik kazalar›nda kaç kifli öldü? Bin
mi, befl bin mi yoksa? Ya da on
bin?... Hay›r, ne yaz›k ki, bu rakam-
lar, ülkemizdeki trafik katliam›n›
ifade etmek için yeterli de¤il. 

Evet, sözü edilen kesitte, yani
1984-2002 aras›nda, ülkemizdeki
trafik kazalarında 110066 bbiinn 448888 insa-
n›m›z öldü. (Üstelik, bu rakama tra-
fik kazas›nda hemen ölmeyip hasta-
neye kald›r›ld›ktan birkaç gün sonra
ölenler dahil de¤ildir. Bunlar da ka-
t›l›rsa rakam›n yaklafl›k 115500 bbiinn
olaca¤› belirtiliyor.)

Bu süre içinde 44 mmiillyyoonn 558866 bbiinn
8822 trafik kazas› yaflanm›fl. 106 bin
488 ölünün yan›s›ra, 11 mmiillyyoonn 774488
bbiinn 556655 kifli de yaralanmıflt›r. 

Her y›l, en az birkaç bin kifli ölü-
yor trafikte. Dünyadaki “kaza” s›ra-
lamalar›nda Türkiye y›llard›r ““bbii--
rriinnccii”” s›rada, utanç s›ras›nda yer a-
l›yor. 

Oligarflinin tüm hükümetleri,
““ttrraaffiikk ccaannaavvaarr›› oollmmaayy››nn!!”” afiflle-
riyle güya bu katliama karfl› müca-
dele(!) ediyorlar. Yalan. 

Trafik canavar› afifllerini hat›r-
lars›n›z; ne idü¤ü belirsiz bir desen
koymufllard›r afifle. Koyduklar› “ca-

navar” bir aldatmacad›r; o
afifllerdeki “trafik canavar›”
yaz›s›n› de¤ifltirmeden resimleri
de¤ifltirmeliler. Ve o canavar resmi-
nin yerine KKooççllaarr’’››nn, SSaabbaanncc››llaa--
rr ’’››nn resimlerini ve OOYYAAKK’’››nn amb-
lemini koymal›lar. Evet, ülkemiz
trafi¤inin bu hale gelmesinin bafl
sorumlular› Koç, Sabanc›, OYAK
ve onlar›n hizmetindeki hükümet-
lerdir. 

Emniyet Genel Müdürlü¤ü’ne
göre, ülkemizdeki trafik kazalar›n-
da yüzde 96.5 sürücüler suçlu, yol-
lar›n kazalardaki pay› ise, polise gö-
re sadece yüzde 0.1'mifl!.. Kaza ma-
hallerindeki 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 tali-
mat yay›nlad›¤› bir ülke buras›. 

Bir bilim adam›, 2918 say›l› Tra-
fik Kanunu Komisyonu'nda, kaza-
larla ilgili olarak “altyap› sorumlu-
lar›na ceza verilmesini” önerdi¤i-
¤inde, bürokratlar ''OO zzaammaann yyüüzzlleerr--
ccee ddaavvaa aaçç››ll››rr,, bbuunnuu nnaass››ll kkaarrflfl››llaa--
yyaabbiilliirriizz'' diye itiraz etmifllerdi. 

Bir kez daha katliamc›lar›n ko-
runmas›, katillerin kendi suçlar›n›n
kan›tlar›n› yok etmeleri  tavr›yla kar-
fl› karfl›yay›z. Katliam›n biçimleri
de¤ifliyor, katillerin tavr› de¤iflmiyor. 

ÇÇaarrkk ddöönnüüyyoorr,, 
eemmeekkççiilleerr ööllüüyyoorr!!

Yukar›daki rakamlar›n “büyük-
lü¤ünü” k›yaslamak aç›s›ndan me-
sela 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 ölenle-
rin say›s› 222233 bbiinn 111188!!

Bunlara depremleri, ifl kazalar›-
n›, selleri, heyelanlar› ekleyin... Ne
bir kaza, ne bir önlenemezlik söz-
konusudur. Sorun bir sistem soru-
nudur. Kazalar her sektörde, her
alanda geliyorum diyor; düzen ön-
lem alm›yor; davetiye ç›kar›yor!.. 

Çark, patronlara kazand›ran, ye-
rel ve merkezi yönetimlere, düzen
partilerine kazand›ran bir flekilde
dönüyor; çark›n dönmesi için düze-
nin kendi yasalar› çi¤neniyor. Bu-
güne kadarki hiçbir iktidar, ne trafik
kazalar›na karfl›, ne ifl kazalar›na
karfl› gerçek bir önlem politikas› ge-
lifltirmemifltir; çünkü bu, tekellerin
ve onlar›n temsilcilerinin ç›karlar›y-
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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 yaflayam-
ad›¤›m›z özlemlerimizden... Büyük bir
patlama, havada savrulan et parça-
lar›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 tedbir-
sizlik dedikleri. Kaza de¤il yafla-
d›klar›m›z. En büyük nedeni ac›la-
r›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 koku-
lar›na da ald›rmad›lar. fiimdi yine öyle
uzaklar ki ac›lar›m›za, öyle vurdum-
duymazlar ki ç›¤l›¤›m›za. 

Ac›lar›m›zdan ö¤reniyoruz. Her ölüm
bize dostumuzu, düflman›m›z› gösteri-
yor. Ö¤reniyoruz sesimizi bizden
baflka kimselerin duymayaca¤›n›. 

Ö¤reniyoruz, yaralar›m›z› ancak halk
olarak örgütlenip sarabilece¤imizi... 



la çeliflir.  

Maden kazalar›, adeta kesintisiz
süren bir katliamd›r. Ço¤unda iki-
fler, 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 olmak-
tan ç›karmaktad›r. 

TMMOB'un evvelki y›l bir ma-
den kazas›n›n ard›ndan yapt›¤› aç›k-
lamada belirtildi¤i gibi, madenlerin
birço¤unda üretim deneyimli iflçiler
yerine asgari ücretlilerle sürdürül-
meye bafllanm›flt›r. ‹flçi sa¤l›¤› ve
güvenli¤i önlemleri ayaklar alt›na
al›nm›flt›r. Denetim ise hemen he-
men yok gibidir... Nas›l olsun?

DDeevvlleettiinn ““ddeenneettlleemmeemmee”” 
ppoolliittiikkaass››!!

Ülkemizde hali haz›rda yaklafl›k
24 bin ruhsatl› maden iflletmesi var.
Peki bu kadar maden iflletmesini de-
netlemek için devlet kaç memurunu
görevlendirmifl dersiniz? Sadece
230! Evet, madenleri denetlemekle
yükümlü Enerji Bakanl›¤›, ruhsat
maden iflletmelerini bir yana b›rak-
sak bile- 24 bin madeni denetlemek
için sadece 230 denetim eleman› ça-
l›flt›r›yor. DEVLET, bu istihdam po-
litikas›yla zaten aç›kça BEN DE-
NET‹M YAPMAYACA⁄IM diyor. 

Devlet, bu politikas›yla, maden
patronlar›na istedi¤iniz hukuksuzlu-
¤u yapabilirsiniz, güvenlik ve sigor-
ta aç›s›ndan yasalar›n gereklerini
yerine getirmeyebilirsiniz, ben göz
yumaca¤›m diyor. Ve yumuyor.
DDeevvlleett ggöözz yyuummuuyyoorr,, ppaattrroonnllaarr
kkaazzaann››yyoorr,, iiflflççiilleerr ööllüüyyoorr...... Çark
dönüyor. 

Rakamlar gösteriyor ki, ülke-
mizde 1111 mmiillyyoonn kkaayy››tt dd››flfl›› ççaall››flflaann
var. Kuflku yok ki kay›t d›fl› çal›flan
iflçiler, illegal iflyerlerinde çal›flm›-
yorlar. Aleni, ortadalar. ‹flçiler, si-
gortas›z-kay›ts›z çal›flmaya gönüllü
de de¤iller elbette. Bir anlamda
ZORLA çal›flt›r›l›yorlar. Çünkü 7-8

milyon insan› iflsiz b›rakan bu dü-
zen, onlar› asgari ücretin bile alt›n-
daki ücretlerle ve sigortas›z olarak
çal›flmaya mecbur b›rakm›fl. OOnnllaarr››
kkaayy››ttll›› hhaallee ggeettiirreecceekk bbiirr ssiisstteemm
yyookk!!

BBiirr ‘‘ddoo¤¤aall aaffeett’’iinn 
kkaattlliiaammaa ddöönnüüflflüümmüü

Binlercemizi aram›zdan alan ka-
zalar görünmez de¤ildir, sürpriz de
de¤ildir. Kazalar ““ggeelliiyyoorruumm”” de-
mektedir. Fakat düzen, göz göre gö-
re gelen kazalar› defetmek bir yana,
kazalara DDAAVVEETT‹‹YYEE ç›karmaktad›r.

Son 10 yılda depremlerde 50 bi-
ne yak›n insan›m›z hayat›n› kay-
betti. Seller, heyelanlar, ç›¤ felaket-
leri öylesine kan›ksanm›fl ki, bunla-
ra iliflkin istatistiki rakamlar bile
yok. 1122..55 mmiillyyoonn iinnssaann,, y›llard›r
“beklenen büyük ‹stanbul depre-
mi!” ihtimalinin alt›nda yafl›yor. 

Beklenen sadece ‹stanbul depre-
mi mi? Hay›r, Bursa’dan do¤uya
kadar birçok yerde ayn› vahim ihti-
mal 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 dep-
remde flu kadar on bin kifli ÖLE-
CEK! 

Evet, Ö-LE-CEK! Bu kadar
aç›k, kesin. Fakat türban için sefer-
berlik ilan edenler, halk›n demokra-
tik haklar›n› kullanmas›n› engelle-
mek için devletin tüm güçlerini se-
ferber edenler, halk›n devrimci mü-
cadelesini önlemek için milyarlarca
dolarl›k harcamalar› gözü kapal› ya-
panlar, s›ra halk›n can güvenli¤ini
sa¤lamaya gelince k›llar›n› k›p›rdat-
m›yorlar. 

Halk›n can güvenli¤i için mec-
listen ç›kar›lmas› gereken yasalar›
ç›karm›yorlar. Çünkü baflta AKP
hükümeti olmak üzere di¤er düzen
partilerinin OLAYLARA BAKTIK-
LARI PENCERE farkl›. Onlar pat-
ronlar›n penceresinden bak›yorlar,
Davutpafla’da ölen yoksul sigortas›z
emekçilerin penceresinden de¤il.
Patronlar iflyeri güvenli¤i için gere-
kenleri yapm›yorlarm›fl, AKP ikti-
dar›n›n umurunda de¤il. Tam tersi-
ne, bu durum, rüflvetle, ihale yol-
suzluklar›yla, aç›ktan verilen para-
larla beslenen iikkttiiddaarrllaarr››nn,, bbeelleeddii--
yyeelleerriinn,, bbüürrookkrraassiinniinn ifline gelen
ve bu yüzden de ony›llard›r sürdür-
dükleri bir Türkiye gerçe¤idir. 
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Sorumlular koltuklar›nda 
tek ssuçlu mmakinistler! 

22 Temmuz 2004'te Pamuko-
va’da 40 kiflinin öldü¤ü, 90 kiflinin
de yaraland›¤› “h›zl› tren” katli-
am›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 ce-
zas›na çarpt›r›l›rken tt rreenn flfleeffii beraat
etti.

Sadece tren flefi de¤il; “H›zl›
tren” politikas›yla bu katliam›n ze-
minini haz›rlayan AKP Hükümeti-
nin Ulaflt›rma Bakan›, gereken ön-
lemleri almaman›n bafl sorumlusu
konumundaki TCDD Genel Müdü-
rü de “akland›”lar. Onlar zaten “sa-
n›k” sandalyesine bile hiç oturtul-

mam›fllard›. Benzeri tüm ‘kaza’ kat-
liamlar›nda oldu¤u gibi düzenin si-
yaseti de, yarg›s› da sorumlular›n
yakas›na yap›flmam›fllard›.  

Bir polis infaz›n›n hemen ard›n-
dan infaz mahallinde delillerin kay-
bedilmesinde oldu¤u gibi, Pamuko-
va’daki ‘kaza’dan sonra da TCDD
yetkilileri, vagonlardan savrulan
parçalar› öbek halinde toplam›fl, ka-
zan›n nedenini aç›klay›c› unsurlar›
ortadan kald›rm›fl, yol düzeltilmiflti.
Demek ki TCDD yöneticileri, bir
‘kaza’ olmad›¤›n› çok iyi biliyorlar-
d›. Katliamc› devlet refleksi öylesi-
ne yerleflmifl ki, infaz ediyor, katle-
dilenlerin elbisesini kaybediyor, tre-
ni deviriyor, k›r›k demir parçalar›n›
yok ediyor!.. Sonuç: Katiller aklan›-
yor, soygun katliam çark› dönüyor. 

Pamukova H›zl› Tren Katliam› Davas›nda Karar:



Say›: 138 23SORUN/ÇÖZÜM

Davutpafla’da 23 insan›m›z›n ya-
flam›n› yitirdi¤i ve yüzden fazlas›n›n
yaraland›¤› patlamaya iliflkin, kitle
örgütleri yapt›klar› aç›klama ve suç-
duyurusu 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; ““BBüüttüünn hhaallkk››mm››--
zz››nn bbaaflfl›› ssaa¤¤ oollssuunn”” diyerek yapt›¤›
aç›klamada; ““ÖÖllüümm hheepp bbiizzee mmii ddüü--
flfleerr?? FFeellaakkeettlleerr,, ffaacciiaallaarr,, aaffeettlleerr
hheepp nneeddeenn bbiizziimm kkaapp››mm››zz›› ççaallaarr??!!””
diye sordu.

Eylemde, ””KKaattlliiaamm GGiibbii KKaazzaa--
nn››nn SSoorruummlluussuu AAKKPP ‹‹kkttiiddaarr››dd››rr!!””
pankart› aç›larak, ““PPaattllaayyaann AAzzgg››nn
SSöömmüürrüü DDüüzzeenniiddiirr””,, ““PPaattllaayyaann
AAKKPP’’ddiirr”” dövizleri tafl›nd›. Temel
Haklar, halka, iflçi ve emekçilere

seslenerek, “ölümlerin hesab›n› sor-
mal›y›z” dedi. Halk aç›klamaya al-
k›fllarla destek verdi.

ÇHD’den suç duyurusu

4 fiubat’ta, ÇHD üyesi avukatlar,
patlamaya iliflkin Bak›rköy Adalet
Saray›’nda suç duyurusunda bulun-
dular. Avukatlar; iflçilerin hayatlar›na
önem verilmedi¤ini, yaflanan›n bir
katliam oldu¤unu söyleyerek, ‹çiflle-
ri, 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›

bir aç›klama yaparak, katliam›n so-
rumlular›na iflaret etti ve mücadele
ça¤r›s› yapt›. Aç›klamada; “Sorum-
lular... halk›n de¤il ortak düflman
ABD’nin isteklerini yerine getiren-
lerdir... çal›flanlar›n taleplerini gü-
rültü olarak nitelendiren, önlem al-
mayanlar da sorumludurlar. Bu ka-
zalar› örgütlenerek, birlikte müca-
dele ederek önleyebiliriz” denildi.

Bursa ve Tuzla’da protesto

3 fiubat’ta Bursa’da KESK ve
D‹SK’in de içinde oldu¤u sendika-
lar da bas›n toplant›s› yaparak, bu
tür cinayetlerin yaflanmad›¤› bir
Türkiye için mücadeleyi sürdüre-
ceklerini belirttiler.

Tuzla Tersane iflçileri de Tuzla
tersaneleri önünde Davutpafla katlia-
m›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›.

Davutpafla’da bir anda on-
larcam›z öldük. “Kaza” dendi,
“ruhsats›zm›fl” dendi, “denet-
lenmemifl” dendi. Devletin va-
lisi, belediye baflkanlar› s›ray-
la kendilerinin bir suçlar›n›n
olmad›¤›n› söylediler. Devlet
ölümlerimizin sorumlulu¤unu
bile üstlenmedi.

Böyle ölümlerle ilk defa ta-
n›flmad›k. Hiçbir zaman, pat-
ronlara 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, ölümleri-
miz de sudan ucuz oldu. 

Aç›kt›r ki, kendi
hayatlar›m›za ken-
dimiz sahip ç›kma-
d›¤›m›z sürece bu
düzenin bizler için
yapaca¤› bir fley

yoktur.

Onlar bizleri çal›flacak köle-
ler olarak görürler ve çal›flt›-
rabilecekleri milyonlarca iflsiz
s›rada dururken, onlarcam›-
z›n ölmesi umurlar›nda olmaz.
Ancak, haklar›m›z için müca-
dele etti¤imizde yaflam›m›z›n
bir de¤eri olacakt›r.

Yaflam kavgam›z›, sadece
kölece çal›flt›r›ld›¤›m›z fabri-
kalarda, atölyelerde de¤il, ay-
n› zamanda mücadele ederek
vermeliyiz.

Birleflmekten ve mücadele
etmekten baflka seçene¤imiz
yoktur. Bu düzen bizlere hiç-
bir zaman bir gelecek sunma-
d›, bu nedenle kaybedecek bir
fleyimiz yoktur. Fakat, müca-
dele ederek, onurlu bir yaflam›

kazanabiliriz. 

Hiçbir mücadelenin bedeli,
bu kölece çal›flma koflullar›nda
ödedi¤imiz bedelden daha yük-
sek de¤ildir. Korkular›m›z mü-
cadele etmemizin önünde en-
gel olmamal›d›r.

Bu düzeni tan›mak için, ar-
t›k yaflad›klar›m›z yeterli ol-
mal›d›r. Yeni ölümler, yeni de-
neyler yaflamaya ihtiyac›m›z
yoktur. Görmeliyiz ki, hem ya-
flam flartlar›m›z›, hem çal›flma
koflullar›m›z› de¤ifltirecek tek
güç bizlerin mücadelesidir.

Bizleri güçsüz, çaresiz gö-
renlere gücümüzü göstermeli-
yiz. Gücümüz, birli¤imiz ve ör-
gütlülü¤ümüzdür. Art›k pat-
ronlar›n temsilcisi partilerin
etkisinden ç›k›p kendi örgütle-
rimizde birleflmeliyiz.

Tüm bunlara katlanmak zo-
runda de¤iliz. Fabrikalar› biz-
lere mezar yapanlar›n, tarih-
sel mezarlar›n› kazmal›y›z.

Kaybedece¤imiz
bir flfley yyok

Sorunlar // ÇÇözümler

Kaza De¤il ‹flçi Katliam›



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 yo-
rum ve de¤erlendirmeler devam
ediyor yer yer. Ve yine abart›l› bek-
lentiler dile getiriliyor. 

Veli Küçükler, Ergenekon’un
“tamam›” ise, bundan böyle ülke-
mizde kontrgerilla faaliyetleri ol-
mayacak m›d›r? E¤er Ergenekon
Veli Küçükler’den ibaretse, mant›-
ken olmamas› gerekir.

Fakat bu, ülkemizde Susur-
luk’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 sa-
vafl sürdüren bu yap›lanmalar, bir-
kaç kuruma veya birkaç kifliye, gru-
ba indirgenemez.  

Faflist bir devlette, Ergenekonlar
da süreklili¤i olan bir yap›lanmad›r.
Kurumlar ve kifliler de¤iflir, fakat
yap›lanma sürer. Oligarflinin kontr-
gerilla politikalar›na ihtiyaç duyma-
d›¤› dönemlerde bile asgari anlam-
da varl›¤›n› sürdürür. 

Bu tür operasyonlardan ne bek-
lenip ne beklenemeyece¤ini do¤ru
de¤erlendirmenin yolu, çeflitli isim-
ler alabilen ama özünde kontrgerilla
ana bafll›¤› alt›nda toplanabilecek
olan bu tür örgütlenmelerin devletle
ba¤›n› do¤ru tespit edebilmektir.
Hat›rlanacakt›r, Susurluk dönemin-
de en özlü ve net tan›m devrimciler
taraf›ndan yap›lm›flt›r: “Susurluk
devlettir!”

Bugün karfl›m›za “Ergenekon”
ad›yla koyduklar› kontrgerilla olu-
flumuna dair de ayn› tespiti yapmak
durumunday›z: ““EErrggeenneekkoonn ddeevv--
lleettttiirr..”” Yani geçen haftaki Yürü-
yüfl’te ““EErrggeenneekkoonn iikkttiiddaarrss››zz ooll--
mmaazz”” bafll›kl› yaz›da belirtildi¤i gi-

bi, sözkonusu yap›lanmalar “devle-
tin örgütledi¤i, organize etti¤i yap›-
lard›r” ve “böyle bir ülkede ‘devle-
tin ve iktidar›n d›fl›nda’ bir kontrge-
rilla aramak, beyhudedir.” 

Oligarflik diktatörlü¤ün oldu¤u
faflizmle yönetilen bir ülkede, dev-
letten ba¤›ms›z bir kontrgerilla ör-
gütlenmesi olmad›¤› ve esasen de
olamayaca¤› teorik bak›mdan da or-
taya konulabilir kuflkusuz. Devletin
yap›s› ve niteli¤ini, sömürge tipi fa-
flizmi, emperyalizme ba¤›ml›l›¤› or-
taya koydu¤umuzda bunu da ortaya
koymufl oluruz. Nitekim daha önce
çeflitli yaz›lar›m›zda bunu yapm›fl›z-
d›r da. Fakat biz flimdi burada, bun-
lar›n anlat›m›na de¤il de, kontrgeril-
lan›n, yani Susurluklar’›n ve Erge-
nekonlar’›n ddeevvlleettiinn dd››flfl››nnddaa oollmmaa--
dd››¤¤››nn›› aç›kça gösteren bir ““hhaatt››--
rraa””yyaa yer verece¤iz. 

BBaaflflbbaakkaann›› ddeehhflfleettee 
ddüüflflüürreenn ggeerrççeekk!!

Gerçek flu ki, Susurluk’un “dev-
letin içinde” olman›n da ötesinde,
bizzat devletin kendisi oldu¤u, ha-
z›rlanan birçok rapor, aç›¤a ç›kan
birçok belgede aç›kt›r. Fakat Susur-
luk’un devlet oldu¤unu anlamayan-
lar, anlamamakta ›srar edenler için,
yine de iflte bu belgeleri, itiraflar›
tekrar tekrar hat›rlatmak gerekiyor.
1974’te Baflbakan olan Ecevit anla-
t›yor: 

“...1974’deki Baflbakanl›¤›m s›-
ras›nda, GGeenneellkkuurrmmaayy BBaaflflkkaann›› Se-
mih Sancar, Baflbakanl›¤›n öörrttüüllüü
ööddeennee¤¤iinnddeenn acil bir ihtiyaç için,
birkaç milyon istedi... Benden iste-
nen miktar örtülü ödenekteki para-
n›n tümüne yak›nd›... Genelkur-
may’dan bu paran›n ne amaçla is-
tendi¤ini sormak zorunda kald›m.
‘‘ÖÖzzeell HHaarrpp DDaaiirreessii iiççiinn iissttiiyyoorruuzz’’
yan›t› geldi.

Öyle bir resmi dairenin, o zama-
na kadar ad›n› bile duymam›flt›m...
‘fiimdiye kadar bu dairenin giderle-

ri nereden karfl›lan›yordu?’ diye
sordum. O zamana kadar bu daire-
nin tüm giderlerini bir gizli ödenek-
le AABBDD’’nniinn kkaarrflfl››llaadd››¤¤››;; 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 Ka-
s›m 1990, Milliyet)

Demek ki flu aç›kça ortaya ç›k›-
yor; Özel Harp Dairesi (ki kontrge-
rillan›n resmi ad› say›labilir), bizzat
Genelkurmay Baflkan›’n›n bilgisi
dahilindedir.

Ecevit’in hhaatt››rraallaarr››nnddaa bu söz-
lerin hemen devam›ndaki sözler de
çok çarp›c›. 

“Özel Harp Dairesi’nin nerede
bulundu¤unu sordum. ‘Amerikan
Askeri Yard›m Heyeti ile ayn› bina-
da’ yan›t›n› ald›m...”

Yani, kontrgerilla, ABD himaye-
si alt›ndad›r ve de resmidir. 

BBaaflflbbaakkaannaa kkoonnttrrggeerriillllaa 
bbrriiffiinnggii

Resmen bilmedi¤i bir kurum ol-
mas›na ra¤men, Ecevit, örtülü öde-
nekten istenen paray› hemen veri-
yor elbette ve generallerden bu ku-
rum hakk›nda biraz bilgi istiyor.
Hat›ra’lar›n devam›na bakal›m:

“Baflbakanl›k Konutu’nda be-
nim için bir özsunufl (brifing) dü-
zenlendi. Özsunufl toplant›s›na rah-
metli Milli Savunma Bakan› Hasan
Esat Ifl›k’la birlikte kat›ld›m. Bilgi
vermek üzere de rahmetli GGeenneell--
kkuurrmmaayy bbaaflflkkaann›› Semih Sancar’la,
o s›rada ÖÖzzeell HHaarrpp DDaaiirreessii BBaaflflkkaa--
nn›› oldu¤unu ö¤rendi¤im GGeenneerraall
KKeemmaall YYaammaakk ve bir-iki subay kat›l-
d›. Anlatt›klar›n›n özeti flu idi:

Özel Harp Dairesi, Türkiye’nin
veya bir k›s›m topraklar›m›z›n düfl-
man istilas›na u¤ramas› durumun-
da, istilac›lara karfl› gerilla yön-
temleriyle ve her türlü yeralt› etkin-
li¤iyle mücadeleye haz›rlanmak
üzere kurulmufltu. 
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Ergenekon Devlettir!



Adlar› gizli tutulan baz› ‘vatan-
sever gönüllüler’ de Özel Harp Da-
iresi’nin sivil uzant›s› olarak çal›fl-
mak üzere öömmüürr bbooyyuu görevlendi-
rilmifllerdi.

Gere¤inde bu gönüllü sivil va-
tanseverlerin kullanmalar› için de,
Türkiye’nin baz› yerlerinde gizli si-
lah depolar› oluflturulmufltu.”

Gizli kapakl› olan bir fley var m›
burada?.. Evet, halktan gizli, ama
devlet biliyor. Bizzat Genelkurma-
y’›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 örgüt-
lenmesi, NATO’nun, özel olarak da
CIA’n›n teorisini yapt›¤›, fiili örgüt-
lenmesini gerçeklefltirdi¤i örgütlen-
menin kendisidir. “Gizli silah depo-
lar›na”, “sivil vatansever gönüllüle-
rin kullan›lmas›na” kadar birçok
fley, belli bir modelin hayata geçiril-
di¤ini göstermektedir.  

VVaattaannsseevveerr ggöönnüüllllüülleerr
vvee rreessmmii oorrggaanniizzaassyyoonn!!

Ecevit’in hat›ralar›, bize, kontr-
gerilla örgütlenmesini himaye eden-
leri ve fiilen bu örgütlenmenin han-
gi dayanaklar üzerine oturdu¤unu
göstermeye devam ediyor:

“ ... 1978’de yeniden Baflbakan-
l›¤a gelince, Orgeneral say›n Ke-
nan Evren Genelkurmay Baflkanl›-
¤›’n› devral›r almaz, ilk ifl olarak
kendisine, Özel Harp Dairesi’yle il-
gili 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 istekleri-
mi yerine getirece¤i sözü verdi. Da-
ha sonra her sordu¤umda da, istek-
lerimin gereklerini yapmakta oldu-
¤una dair bana güvence verdi.

O arada kayg›lar›m›, kuflkular›-
m› do¤rulayan ilginç bir fley de ol-
du. 1978-1979’daki Baflbakanl›¤›m
s›ras›nda bir Do¤u ilçemizi ziyaret

ederken, oradaki askeri birli¤in ko-
mutan› olan ggeenneerraallllee görüflüyor-
dum. 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 bul-
mas› üzerine bir soru yönelttim:

- Farz-› muhal, bu ilçedeki Milli-
yetçi Hareket Partisi (MHP) Baflka-
n› ayn› zamanda Özel Harp Daire-
si’nin sivil uzant›s›ndaki gizli ele-
manlardan 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 fa-
aliyetleri, ne de Veli Küçükler’in
yapt›klar›, devlet için “bilinmeyen ”
de¤ildir. Politikay› oluflturan em-
peryalizm ve oligarflidir. Örgütlen-
meye izin ve onay veren ayn› güç-
lerdir. Örgütlenme, tüm kurumlar›y-
la devletin himayesindedir. 

Bunun d›fl›nda zaman zaman
“operasyon”a maruz kalmalar›, on-
lar›n temizlendi¤i anlam›na gelmez.
Operasyonlar, ya oligarfli içi çeliflki-
lerin, ya da onlar›n deflifre olmas›
sonucu art›k devletin istedi¤i hiz-
meti göremeyecek olmalar›n›n so-
nucudur. Kifliler, gruplar gider, Er-
genekon devam eder. Çünkü, aç›kt›r
ki, Ergenekon devlettir.

Say›: 138 25ERGENEKON

Genelkurmay Baflkan› Yaflar Büyükan›t, kendisine “Ergenekon”la, Ve-
li Küçük’le ilgili sorular soran gazetecilere, ““TTSSKK ssuuçç öörrggüüttüü ddee¤¤iillddiirr!!””
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 sora-
mayaca¤› 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? 

“TTSSKK’’yy›› yy››pprraattmmaakk iisstteeyyeennlleerr......”” nakarat›yla püskürtmek, Genelkur-
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’lar-
dan bu yana süregelen, ‘80’lerde, ‘90’larda doru¤a ç›kan kontrgerilla ope-
rasyonlar›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 zir-
vesinde 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 merkezlerin-
den biridir. Genelkurmay nas›l “suçsuzuz” diyebilir?

J‹TEM’ler, faili meçhuller, Hizbullah’›n e¤itilip donat›lmas›, infazlar,
Yefliller, ttooppyyeekkuunn ssaavvaaflfl kkaarraarrllaarr›› vvee bbuu ddoo¤¤rruullttuuddaa ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn
pp rroovvookkaassyyoonnllaarr,, iittiirraaffçç››,, kkoorruuccuu ççeetteelleerrii,, ÇÇaattll››llaarr’’››nn,, ddaahhaa 11998822’’ddee bbiizz--
zzaatt GGeenneellkkuurrmmaayy vvee 1122 EEyyllüüll CCuunnttaass›› bbaaflflkkaann›› ttaarraaff››nnddaann ggöörreevvlleennddiirriill--
mmeessii...... daha hhaannggii bbiirriinnii sayal›m??? Tüm bu suçlar, TSK bünyesinde orga-
nize edilmedi mi?.. Hal böyleyken, Büyükan›t nas›l o iddiada bulunabilir? 

Bu bilanço neyi gösterir; TSK’n›n
bir ‘suç örgütü’ olmad›¤›n› m›! 



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 emperyaliz-
me karfl› mücadele etmek, sol olma-
n›n do¤al bir parças›d›r. Fakat uzun
bir dönemdir, solun baz› kesimleri-
nin gündeminde ba¤›ms›zl›k müca-
delesi ya yoktur, ya da temel önemi-
ni yitirmifl durumdad›r.

Bunun maddi nedeni, emperya-
lizmin, art›k dünya halklar›n› sömü-
ren 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 dün-
ya halklar›n›n bafl düflman› olma
özelli¤ini sürdürmektedir. Dolay›-
s›yla, kimileri gündeminden anti-
emperyalistli¤i, ba¤›ms›zl›k müca-
delesini ç›kard› diye, milyonlar›n
ba¤›ms›zl›k talebi ya da ba¤›ml›l›-
¤›n sonuçlar› olarak yaflad›¤› sorun-
lar ortadan kalkmad›.

Halk›n ekonomik sorunlar› için
mücadele eden sol, sorunun kayna¤›
olan emperyalizme, sömürgecili¤e
karfl› ba¤›ms›zl›k talebini yükselt-
mezse; halk›n demokratik talepleri
için mücadele eden sol, halka fafliz-
min kayna¤›n› göstermezse ve bu
kayna¤a -yani emperyalizme- yö-
nelmezse, mücadelede zay›f ve etki-
siz kal›r. Faflizmin kimi tekil uygu-
lamalar›na karfl› c›l›z protestolar ge-
lifltirmekten öteye gidemez.

Kuflkusuz, bu durum solun kitle-

lerden kopmas›n›n, zay›fl›¤›n›n da
nedenlerinden birisidir.

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk BBaayyrraa¤¤››nn›› 
YYüükksseellttmmeekk,, HHaallkk››
MMüüccaaddeelleeyyee KKaattmmaann››nn 
YYoolluudduurr

Solun güçsüzlü¤ü, çeflitli vesile-
lerle gündeme gelmekte, tart›fl›lmak-
tad›r. Solun gündemi belirleyemedi-
¤i, hatta ço¤unlukla oluflmufl gün-
demleri etkileyebilecek bir prati¤i
örgütleyebilmekten uzak oldu¤u, he-
men herkesin kabul etti¤i bir gerçek
durumundad›r. Bunun nedenleri üze-
rinde düflünmek gerekiyor. Fakat,
önemli olan bunu de¤erlendirirken,
do¤ru sonuçlara varabilmektir.

Zay›fl›¤›n nedenlerini ya, solun
çal›flma tarz›nda, politikalar›nda, ör-
gütlenme 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, eksik-
likleri otomatikman kkeennddii dd››flfl››nnddaa
arama e¤ilimidir ki, solda bunun
yayg›n oldu¤u söylenebilir. Bu ba-
k›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 sü-
reç, halk›n gerek ekonomik, gerekse
de demokratik sorunlar›n›n, a¤›rlafl-
t›¤› 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 günde-
minden ç›karm›fl olmas› de¤ildir. Fa-
kat, bunlar› gündeminden ç›karm›fl
olmas›, hem en temel yanl›fllar›ndan
birisidir ve hem de ideolojik bir sap-
ma olarak baflka birçok yanl›fl› bera-
berinde getiren bir yanl›flt›r.

Çünkü, emperyalizme karfl› ol-
mak, ülkemizdeki sorunlar›n kayna-
¤› olan emperyalizme karfl› mücade-
leyi örgütlemek, hem solun halk kit-
leleriyle ba¤ kurmas›n›n zeminini
oluflturacakt›r, hem de da¤›n›k halde
etkisiz mücadele yürüten sol güçle-
rin ortak hedefler için biraraya gel-
mesinin zeminini oluflturacakt›r. Bu
aç›dan denilebilir ki, ba¤›ms›zl›k,
gerek ilerici, demokrat, sol güçlerin
ve gerekse de halk›n de¤iflik kesim-
lerinin birliktelik zeminidir.

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk YYookkssaa,, 
SSöömmüürrüü vvee FFaaflfliizzmm VVaarrdd››rr

Halk›n her kesiminin ortak talep-
lerini s›ralad›¤›m›zda, ilk baflta saya-
ca¤›m›z talepler içinde ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi mutlaka olacakt›r.

Ya da, sömürücü egemen güçler,
en fazla hangi gerçekleri halk›n gö-
zünden saklamaya çal›flmaktad›r di-
ye düflündü¤ümüzde, emperyalizme
ba¤›ml›l›k iliflkileri ve kendilerinin
iflbirlikçilik konumu oldu¤unu söyle-
yebiliriz. Çünkü, oligarfli, bu gerçek-
leri saklayarak, halk› kendi yan›nda
saflaflt›rabilmekte, halk›n emperya-
list güçlere karfl› tepkisini kendi ikti-
darlar› için kullanabilmektedir.

Bu gerçekler, solun omuzlar›na
iki noktada görev yüklemektedir.
Birincisi, halk›n gözünde, emperya-
list iflgal ve iflbirlikçilik gerçe¤ini
ayd›nlatmak, ikincisi, halk› bu ger-
çeklere karfl› ba¤›ms›zl›k ve demok-
rasi mücadelesinde birlefltirmektir.

Bu temel iki noktadan, demokra-
si mücadelesi, sol güçlerin birço¤u-
nun 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¤›m-
s›zl›k istemeden halk›n di¤er
sorunlar›n› çözmek mümkün
müdür? Buna “evet” cevab›n›
verenler var;  hatta ülkemiz-
deki faflizm sorununu emper-
yalizmin gelip çözmesini bek-
leyenler de var. Yine örne¤in,
ülkemizdeki demokrasi sorununun
bir parças› olan ulusal sorunu, em-
peryalist güçlerin gelip çözmesini
savunanlar da var.

Fakat, emperyalizm gerçe¤i ken-
disini öyle aç›kça gösteriyor, ““bbuu
üüllkkeeddee yyaaflflaannaann ttüümm ssoorruunnllaarr››nn
kkaayynnaa¤¤›› bbeenniimm”” diye adeta bas bas
ba¤›r›yor ki, kimseye ““bbeenn yyaannll››flfl
ddee¤¤eerrlleennddiirrmmiiflfliimm,, ggöörreemmeemmiiflfliimm””
deme zemini b›rakm›yor. Dolay›s›y-
la, bu kesimler demokrasi talebi ve
mücadelesinde tutarl› olmak istiyor-
larsa, art›k emperyalizmi görmez-
den 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 yürü-
tülen tekil mücadelenin köklü çö-
zümler üretmesi mümkün de¤ildir. 

Örne¤in emekçilerin ç›karlar›n›
savunan, bu zeminde mücadele yü-
rüten kesimler, e¤er gerçekten etkili
bir mücadele yürüteceklerse, ayn›
zamanda ba¤›ms›zl›k için de müca-
dele etmelidirler. Daha do¤ru bir ta-
n›mla, yürüttükleri ekonomik müca-
deleyi, ayn› zamanda ba¤›ms›zl›k
talebiyle de birlefltirmelidirler.

Çünkü, ülkemizdeki ekonomik
sorunlar›n kayna¤›nda da, yeni-sö-
mürgecilik, yani emperyalizme ba-
¤›ml›l›k iliflkisi vard›r. Örne¤in,
özellefltirmelere karfl› mücadele ay-
n› zamanda emperyalizme, ba¤›ml›-
l›¤a karfl› mücadele olmak zorunda-
d›r, de¤ilse, sonuç al›namaz.

Keza, ekonomik talepler için
mücadele de emperyalizme ba¤›m-
l›l›¤›m›z›n göstergesi olan IMF gibi
kurumlara yönelmek durumundad›r.

Ayr› durum, demokratik talepli
mücadele için de geçerlidir. Demok-
ratik mücadele, ayn› zamanda ülke-

mizde bir yönetim biçimi olan fafliz-
me karfl› mücadele etmek demektir.
Ülkemizin faflizmle yönetilmesinin
nedeni de, emperyalizmle kurulan
yeni-sömürgecilik iliflkileridir. Dola-
y›s›yla, emperyalizme karfl› ba¤›m-
s›zl›k mücadelesi yürütmeden, fafliz-
me karfl› etkili bir mücadele yürüt-
mek de mümkün de¤ildir.

Ve öyle de olmaktad›r. Emperya-
lizme karfl› ç›kmay›p, salt kimi de-
mokratik talepler için mücadele yü-
rütmeye çal›flanlar, bir noktada em-
peryalizm gerçe¤iyle karfl›laflt›kla-
r›nda geri ad›m atmakta ve demok-
ratik talepler için mücadele ad›na,
tutars›z bir tav›r sergilemektedirler. 

Yine gündeme getirdikleri de-
mokratik talepler de, faflizmin bas-
k›lar›n›n tümünü hedefleyen bir ge-
nifllikte olmay›p, ancak emperyaliz-
min 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 talep-
lerini kapsayaca¤› için, daha etkili
olacakt›r. 

Halk, ba¤›ms›zl›k mücadelesi ile
birlefltirilmifl demokratik mücadele-
de, 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 mücadele-
den sonuç almay› istiyorlarsa, ba-
¤›ms›zl›k için de mücadele etmek
durumundad›rlar. 

AAyynn›› HHeeddeeffttee BBiirrlleeflflmmeekk
GGeerreekkmmiiyyoorr MMuu??

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 mücadele-
sinden 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 örgüt-
lerin sorunu da de¤ildir. Örne¤in, bir
sendika, bir demokratik kitle örgütü
de, sonuç al›c› bir mücadele yürüt-
mek istiyorsa, kendi mücadelesini di-
¤er halk kesimlerinin mücadelesi ile
nas›l birlefltirebilece¤ini, düflünmeli-
dir.

Ülkemizde, çeflitli devrimci, ileri-
ci örgütlerden demokratik kitle örgüt-
lerine, sendikalardan odalara, ayd›n-
lardan sanatç›lara kadar uzanan güç-
lerin ortak hedefler çerçevesinde bi-
raraya 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 te-
mel ortak hedefler için birlefltirebil-
mek her kesimin öncelikli gündemle-
rinden olmal›d›r. Zira, mücadele, bü-
yük oranda mümkün olan en genifl
kesimlerin biraraya getirilmesi ve or-
tak hedefe yöneltilmesi ile sonuç al›-
c› hale gelir. 

Teorik olarak, san›r›z buna kat›l-
mayacak kimse yoktur. Önemli olan
bu genel do¤ruyu, lafta b›rakmaya-
rak, 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.
ÇÇüünnkküü,, üüllkkeemmiizzddee hhaallkk››nn ttüümm kkee--
ssiimmlleerriinnii bbiirraarraayyaa ggeettiirreebbiilleecceekk vvee
iiççiinnddee yyeerr aallaann ttüümm hhaallkk kkeessiimmlleerrii--
nniinn ssoorruunnllaarr››nn››nn ççöözzüümmüünnee hhiizzmmeett
eeddeebbiilleecceekk aassggaarrii zzeemmiinn bbaa¤¤››mmss››zz--
ll››kktt››rr..
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Kosova Baflbakan› Haflim Taci,
25 Ocak’ta görüfltü¤ü AB yetkilisi
Javier Solana’ya ““KKoossoovvaa hheerr flflee--
yyiiyyllee bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤aa hhaazz››rr”” dedi. Ta-
ci, karar›n AB ve ABD ile koordine
edilece¤ini söyledi.

Rusya Devlet Baflkan› Vladimir
Putin ise, S›rbistan Devlet Baflka-
n›yla yapt›¤› görüflmede, ba¤›ms›z-
l›k ilan›na karfl› ç›karak ""BBaa¤¤››mmss››zz--
ll››¤¤››nn bbüüttüünn bbiirr uulluussllaarraarraass›› hhuu--
kkuukk ssiisstteemmiinnee cciiddddii zzaarraarrllaarr vveerree--
ccee¤¤iinnii"" söyledi.

Kosova, S›rbistan’dan ayr›l›k
ilan etmek için, AB D›fliflleri Bakan-
lar› 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 Koso-
val›lar ile s›n›rl› de¤il, sorunun as›l
taraflar›, ABD, AB ve Rusya em-
peryalistleri durumundad›r.

Böyle bir durumda tart›flman›n
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤› tart›flmas›
olmad›¤› aç›kt›r. Tart›flma, ““YYuuggooss--
llaavvyyaa ppaassttaass››””n›n emperyalist s›rt-
lanlar taraf›ndan paylafl›lmas› tart›fl-
mas›d›r.

YYuuggoossllaavvyyaa YYeeddii PPaarrççaa

Yugoslavya, emperyalizmin, kü-
çük devletlere bölme politikas›n›n
laboratuar› gibidir. Kosova’n›n da
ayr›lmas›yla Yugoslavya’dan 77 ddeevv--
lleett ortaya ç›km›fl olacakt›r. 

Emperyalizm küçük devletlere
bölme politikas›n›, yüzy›l›n bafl›nda
Ortado¤u’da hayata geçirdi. Orta-
do¤u’yu ““cceettvveellllee kküüççüükk ppaarrççaallaa--
rraa bböölleerreekk”” paylaflt›, kendi ege-
menli¤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 yö-
nelik sald›r›lar›n›n bir parças›yd›.
Sosyalist ülkelerdeki revizyonist
yönetimler emperyalist ülkelerin

destekledi¤i güçler taraf›ndan y›k›-
l›yor, bu ülkeler emperyalist sistem
taraf›ndan sömürgelefltiriliyordu.
Yugoslavya’y› sömürgelefltirmenin
yolu, milliyetçi çeliflkileri körükle-
mek, daha sonra ise çözen güç ola-
rak müdahale etmek oldu.

Emperyalizm, bir yandan az›n-
l›klara yönelik S›rp milliyetçilerin
katliam politikas›n› yönlendiriyor,
di¤er yandan Kosova’da ›rkç› kon-
tra örgüt olan UÇK (Kosova Kurtu-
lufl Ordusu) örne¤inde oldu¤u gibi,
iflbirlikçi milliyetçi güçleri silahlan-
d›r›p, örgütlüyordu.

Yugoslavya’ya yönelik emper-
yalist müdahalenin zemini de S›rp
milliyetçilerinin Kosova’da, Bos-
na’da gerçeklefltirdi¤i katliamlarla
olgunlaflt›r›ld›. fiovenist katliamlar
adeta emperyalizmin bekledi¤i f›r-
satlar› sundu. Bu zeminde ABD ve
AB emperyalistleri önce havadan
bombard›manlarla Yugoslavya yö-
netimini zay›flatm›fl, bu zeminde de
ony›llard›r Yugoslavya içinde bir-
likte olan halklar› birleflik devlete
karfl› k›flk›rtm›flt›r. 

‹flte bu ““iiçç ççaatt››flflmmaallaarr”” sürecinde
hem emperyalist politikalar karfl›s›n-
da pürüz ç›karan Yugoslavya yöneti-
mi y›k›lm›fl, hem de emperyalist
güçler “bar›fl gücü” denilerek NATO
ve BM flemsiyesi alt›nda bölgeye
yerlefltirilmifltir. Böylece, Yugoslav-
ya’n›n parçalanmas› süreci emperya-
lizmin denetiminde gelifltirildi. 

KKoossoovvaa BBaa¤¤››mmss››zz MM››??

Kosova’n›n S›rbistan’dan ayr›l-
mas›na öncülük eden ve bugün Ko-
sova’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 dene-
timine girmifl bir kontrgerilla örgü-
tüdür. Bugünün Kosovas›n›n baflba-
kan› Taci de, dünün UÇK’s›n›n ko-
mutan›d›r.  UÇK, Yugoslav halklar›-
na karfl› emperyalizmin askeri gücü
olarak savaflm›fl bir iflbirlikçidir.

Bugün de yine
ba¤›ms›zl›k-
tan sözeder-
ken bile, em-
peryalizmin icazetinde bir güçtür.
Ki bu nedenle, ba¤›ms›zl›k ilan›n›
tekrar tekrar ertelemektedirler(!).
Durum buyken, Kosova’n›n S›rbis-
tan’dan ayr›lmas›n›n ba¤›ms›zl›k
olarak tan›mlanmas› mümkün de-
¤ildir. Kosova, S›rbistan’dan ayr›l-
m›fl olacakt›r, fakat, eemmppeerryyaalliizz--
mmiinn yyeennii ssöömmüürrggeessii olarak kala-
cakt›r. Çünkü, bu süreç do¤rudan
emperyalizmin denetimi alt›nda
bafllam›fl ve bugün de emperyaliz-
min denetimi alt›nda sürdürülmek-
tedir. 

Dolay›s›yla Kosova’da yaflanan
sürecin ne S›rbistan halk›n›n ç›kar-
lar›na, ne de Kosova halk›n›n ç›kar-
lar›na olan bir yan› yoktur. Bu par-
çalanmadan ç›kar› olanlar, emper-
yalizm ve emperyalizmin iflbirlikçi-
leridir. Ki, parçalanmay› örgütle-
yenler de bu güçlerdir. 

Bunun ad› ise ““uulluussllaarr››nn kkeennddii
kkaaddeerriinnii ttaayyiinn hhaakkkk››”” de¤ildir.
Her fleyden önce bu süreç, Kosova
halk›n›n ba¤›ms›z iradesini temsil
eden bir güç taraf›ndan flekillendi-
rilmemektedir. Emperyalizmin de-
netimi alt›nda halklar›n kendi irade-
leriyle 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 deneti-
minde ba¤›ms›zl›k kazan›lamayaca-
¤›n›n bir örne¤i olmufltur.

Bugün Kosova, NATO güçleri-
nin iflgali alt›ndad›r. 1999’lardan
günümüze bu iflgal sürdürülmekte-
dir. Kosova S›rbistan’dan ayr›ld›-
¤›nda da görülecektir ki, halk aç›-
s›ndan durum bugünden daha iyi ol-
mayacakt›r. Bugün a¤›rl›kl› olarak
ulusal bask›y› hisseden Kosova hal-
k›, S›rbistandan ayr›l›k gerçekleflir-
se, yar›n “ba¤›ms›z” denilen Koso-
va’da s›n›fsal zemindeki bask› ve
azg›n emperyalist sömürü gerçe¤ini
daha yo¤un hissedecektir.
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Kosova’da emperyalizmin flemsiyesi alt›nda ba¤›ms›zl›k!

Bu, Kendi Kaderini Tayin Hakk› M›?
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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 or-
dusu olmayacakt›r. Ba¤›ms›zl›k en
fazla görünürde bir ba¤›ms›zl›k ola-
cakt›r.

Dolay›s›yla, Kosova halk›n›n
gelece¤ini S›rbistan’a ba¤l› kalmas›
veya S›rbistan’dan ayr›lmas› ikile-
mi içinde de¤erlendirmek do¤ru ol-
mayacakt›r. Bir yan› Rusya emper-
yalizmine 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 an-
lam›n› tafl›mayaca¤› tart›flmaya yer
b›rakmayacak bir gerçektir.

Kosova bu sürecin sonunda S›r-
bistan’dan ayr›labilir, fakat as›l so-
run, NATO’dan, emperyalistlerden
nas›l kurtulaca¤›d›r!

Emperyalizmin egemenli¤indeki
dünyada, ulusal bask› alt›nda bulu-
nan halklar için as›l tehlike budur.
Uluslar›n kendi kaderlerini tayin et-
melerini engelleyen as›l güç emper-

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 kavram-
lard›r. Bir yerde emperyalizm varsa,
orada sömürgecilik vard›r. Sosyaliz-
min y›k›lmas›ndan günümüze bu ül-
keler de azg›n bir sömürgecilik al-
t›ndad›rlar. Yugoslavya ve Kosova
örnekleri bu yan›yla dünya halklar›-
n›n emperyalizm gerçe¤ini anlama-
lar›na hizmet etmelidir.

Oturum Hakk› ‹çin Miting
FFrraannssaa -- Baflkent Paris’te kaçak göçmenlere oturum hak-

k› verilmesi için bir miting yap›ld›. Ö¤renci Aileleri Federas-
yonu, ‹flçi sendikas› CGT, Göçe Karfl› Birleflik Kolektif ve
çeflitli demokratik örgütlerin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen mi-
tingi düzenleyen kurumlardan S›n›r Tan›mayan E¤itim A¤›
taraf›ndan yap›lan aç›klamada “Fransa devletinin adeta bir
ggööççmmeenn aavv›› yürüttü¤ü” vurgulanarak oturum hakk› için mü-
cadelenin sürece¤i belirtildi. Mitinge 5 bin kifli kat›ld›.

Ücret Art›fl› ‹çin Grev
BBeerrlliinn:: 1 fiubat’ta Almanya’n›n baflkenti Berlin’de Toplu

Tafl›mac›l›k ‹flletmesi (BVG) emekçileri, 39 saatlik uyar› gre-
vi 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.

Avrupa’da ›rkç› sal-
d›r›lar›n her gün bir ye-
nisi yaflan›yor. Göç-
menlere karfl› ç›kar›lan
yasalar ve ›rkç› partile-
rin propagandalar›yla
yabanc› düflmanl›¤› kö-
rükleniyor. Bu bilinçli
politikan›n sonucu ola-

rak, resmi ve sivil faflistlerin sald›r›lar› süreklileflmifl du-
rumda.

Bu sald›r›lardan bir yenisi Hollanda’n›n Lahey kentin-
de, 16 yafl›ndaki Turhan Y›lmaz isimli gencin, yan›ndaki
arkadafl› ile birlikte, polisler taraf›ndan “uyuflturucu kurye-
si san›ld›¤›” gerekçesiyle a¤›r yaralanacak flekilde dövül-
mesi oldu. 

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 isteye-
rek; “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 koflul-
lar ortadan kald›r›lmadan bu durumun de¤iflmesi söz ko-
nusu olmaz; tersine, daha da kötüye gidecektir.

Bizler burda ikinci s›n›f insan de¤iliz. Avrupa’da yafla-
yan 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.

PPoolliiss fifiiiddddeettiinnee VVee IIrrkkçç››ll››¤¤aa SSoonn!!

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 fie-
hitleri Tugay›, Filistin Halk Kurtulufl Cephesi ve Ulu-
sal 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 Fi-
listin 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 eyle-
mini k›narken, Hamas eylemi “kahramanca bir ey-
lem” olarak de¤erlendirdi. Filistinli Bakan Mahmud
Habbafl ise eylemi onaylamad›klar›n› belirtirken, ge-
liflmelerden "Gazze fieridi'ne yönelik bask› politikas›-
n› yo¤unlaflt›ran ‹srail'in sorumlu olaca¤›n›" söyledi.



Yürüyüfl okurlar›na sevgi ve
selamlar›m›z› sunarak bafll›yo-
ruz sohbetimize.

‹lk bölümde “eemmppeerryyaalliizzmmii
eemmppeerryyaalliizzmm yyaappaann uunnssuurrllaarr””
diyerek flunlar› saym›flt›k: SSeerr--
mmaayyeenniinn yyoo¤¤uunnllaaflflmmaass››,, tteekkeell--
lleeflflmmee,, mmaallii oolliiggaarrflfliinniinn oolluuflfluu--
mmuu,, sseerrmmaayyee iihhrraacc››...... ve de
ddüünnyyaa ppaazzaarr››nn››nn tteekkeelllleerr,, ddüünn--
yyaa ttoopprraakkllaarr››nn››nn ddaa bbüüyyüükk kkaappiittaa--
lliisstt ddeevvlleettlleerr aarraass››nnddaa ppaayyllaaflfl››llmmaa--
ss››nn››nn ttaammaammllaannmmaass››..

Bunlar›n ilk dördü-
nü, önceki bölümde ele
alm›flt›k. fiimdi dünya-
n›n tekeller ve kapita-
list devletler taraf›ndan
paylafl›lmas›n› ele ala-
rak devam edelim.  

ÖÖzzlleemm:: Ben devam edeyim.

Sermayenin yo¤unlaflmas›, tekellefl-
me ve mali oligarflilerin oluflumu,
emperyalistleflen ülkelerin dünyay›
ad›m ad›m ele geçirmelerinin de ko-
flullar›n› olgunlaflt›rd›. “Mali ser-
mayenin, sermayenin öteki çeflitleri-
nin tümü üzerindeki üstünlü¤ü...
mmaallii aaçç››ddaann ggüüççllüü bbiirrkkaaçç ddeevvlleettiinn””
dünya çap›ndaki hakimiyetini de
beraberinde getirdi. 

1900’lerin bafllar›nda en eski ka-
pitalist ülkeler olan ‹‹nnggiilltteerree ve
FFrraannssaa,, en fazla sömürgeye sahip
iki ülke durumundayd›lar. AABBDD ve
AAllmmaannyyaa ise, “geliflme h›z› ve kapi-
talist tekellerin üretimde yayg›nl›k
derecesi itibariyle” en ileri durum-
daki iki kapitalist ülkeydi. 

Bu dört ülke; o zamanki rakam-
larla, toplam 479 milyar frank, yani
ddüünnyyaa mmaallii sseerrmmaayyeessiinniinn yyüüzzddee
8800’’iinnee sahiptiler. Bu durumun fiili
sonucunu flöyle anlat›yor Lenin:
“Dünyan›n di¤er ülkelerinin nere-
deyse tümü, bu uluslararas› banker
ülkelere, dünya sermayesinin bu
dört ‘dire¤i’ne flu ya da bu biçimde
bboorrççlluu durumdad›r ya da hhaarraaçç
vermektedir. ”

Bu dört ülkeye eklenen baflka
emperyalistler de vard›, ama emper-
yalizmin as›l gücünü bunlar olufltu-
ruyordu. Bunlar›n içinde de ABD
gücünü sürekli art›ran emperyalist

konumundayd›. ABD’nin gücünü
gittikçe art›rmas›n›n en önemli
ayaklar›ndan biri de dünya mali ser-
mayesini kontrol edebilecek konu-
ma yükselmifl olmas›yd›. 

Kapitalizmin emperyalizme dö-
nüfltü¤ü yaklafl›k yar›m as›r, ayn›
zamanda ddüünnyyaann››nn ppaayyllaaflfl››llmmaass››
sürecidir. Eski sömürgecilik bu sü-
reçte yerini emperyalist sömürgeci-
li¤e b›rakt›. Tekelleflme aflamas›nda
geçildi¤inde art›k dünyan›n hemen
tüm bölgeleri, flu veya bu biçimde
kapitalist devletler taraf›ndan sö-
mürgelefltirilmifltir: “‹lk kez olarak
dünya ppaayyllaaflfl››llmm››flfl dduurruummddaadd››rr,, öy-
le ki, bundan sonra ancak yeni pay-
lafl›mlar söz konusu olabilir, yani
sahipsiz topraklar›n ‘ele geçirilme-
si’ de¤il, topraklar›n bir ‘sahip’ten
ötekine geçmesi.” (Lenin)

Evet, iflte bu nesnel durum, daha
sonraki emperyalistler aras› payla-
fl›m savafllar›n›n nedenlerini de
aç›klamaktad›r. Peki bu niçin böyle
olmaktad›r? Bu ülkeler neden “pa-
zars›z” yapamamaktad›r?

Önceki bölümde k›saca vurgula-
m›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 serma-
yeyi yat›racak, üretti¤ini satacak pa-
zar bulmak kapitalist ülkeler için

hayati bir ihtiyaçt›r. Bu nedenle
kapitalist devletler 11885500’lerden
itibaren h›zlanan bir biçimde sö-
mürge fetihlerine girifltiler. Sö-
mürgelefltirme süreci 1870’lerde
daha da yo¤unlaflt›. 

MMaazzlluumm:: fiimdi, sömürge-

ler meselesinden hareketle, Le-
nin’den, özellikle “emperyalizm
de¤iflti” tezleri aç›s›ndan da son
derece dikkate de¤er bir bölüm
aktaraca¤›m. 

“Tekellere, rakip-
leriyle girifltikleri
mücadelede (...) ba-
flar› olana¤›n›, ancak
ve yaln›z sömürgele-
re sahip olmak sa¤-
lar. KKaappiittaalliizzmm nnee
kkaaddaarr ggeelliiflflmmiiflflssee,,

hhaammmmaaddddee eekkssiikkllii¤¤ii kkeennddiinnii nnee kkaa--
ddaarr hhiisssseettttiirriirrssee,, rreekkaabbeett vvee ddüünnyyaa--
ddaa hhaammmmaaddddee kkaayynnaakkllaarr›› iiççiinn mmüü--
ccaaddeellee nnee kkaaddaarr flfliiddddeettlliiyyssee,, sömür-
ge elde etme mücadelesi o kadar
amans›zd›r. (...) Sermaye ihrac›n›n
ç›karlar› da ssöömmüürrggeelleerriinn ffeetthheeddiill--
mmeessiinnii dayatmaktad›r; çünkü tekel-
ler kurarak bir rakibi saf d›fl› b›rak-
mak, bir siparifli üstlenmek... sö-
mürge pazar›nda daha kolay...d›r
(hatta aannccaakk bbööyyllee mümkündür).”

Kapitalizmin geliflmesi, görüldü-
¤ü gibi, öyle mutlak bir ça¤dafll›k,
uygarl›k anlam›na gelmiyor. Tersi-
ne, geliflme sömürge elde etme mü-
cadelesini keskinlefltiriyor. Bu an-
lamda ekliyor Lenin: “MMaallii sseerrmmaayyee
öözzggüürrllüükk ddee¤¤iill,, eeggeemmeennlliikk iisstteerr’’ di-
yor 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.  

KKeemmaall:: Bu konuya flunu da ek-

leyelim isterseniz. 1900’lerin baflla-
r›nda geliflmifl kapitalist ülkeleri,
sömürgelerini h›zla art›rmaya sev-
keden etkenlerden biri de, h›zla bi-
linçlenmekte olan iflçi s›n›f›n›n bur-
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juvazinin iktidar› için bir tehdit
oluflturmaya bafllamas›d›r. Sömür-
gelerden ne kadar çok kazanç elde
edilirse, içeride emekçilere o kadar
çok ““ssuuss ppaayy››”” verilebilirdi. Burju-
va 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 kapita-
list ülkeler karfl›s›nda bir avantaj
sa¤l›yordu; sömürgesi olmayan ve-
ya az olan kapitalist ülkeler, iflçi
mücadelesini geriletememeleri ne-
deniyle üretim sürecinin istikrar›n›
koruyam›yor, di¤er kapitalistler kar-
fl›s›nda dezavantajl› duruma düflü-
yordu. Dolay›s›yla bu etken de ka-
pitalistlerin sömürge elde etme sa-
vafl›n› daha zorunlu k›lm›flt›r. 

ÖÖzzlleemm:: 1900’lerin bafl›nda, ya-

ni dünyan›n tekeller ve büyük kapi-
talist devletler taraf›ndan paylafl›l-
mas›n›n büyük ölçüde tamamland›-
¤› dönemde dünya tablosu fluydu:

Kapitalist devletlerin feodal yö-
netimden devrald›klar› daha önce
iflgal edilmifl ülkeler, emperyaliz-
min sömürgeleri haline geldi önce.
Ama emperyalistler bunlarla yetine-
mezdi. 1800’lerin ikinci yar›s›nda
bilim ve teknikteki ilerlemeler so-
nucunda kapitalist geliflmenin h›z-
lanmas›, üretimin iç tüketim boyut-
lar›n› kat kat aflmas› ve keza serma-
ye birikiminin büyümesi, ddüünnyyaa
ttoopprraakkllaarr››nn››nn kkaappiittaalliisstt üüllkkeelleerr
ttaarraaff››nnddaann ttaallaann eeddiillmmeessiinnii ddee
h›zland›rd›. O güne kadar ayak ba-
s›lmam›fl neresi varsa, gidildi. 

Okurlar›m›z›n birço¤u, ‹‹nnggiillttee--
rree’den ““üüzzeerriinnddee ggüünneeflfl bbaattmmaayyaann
iimmppaarraattoorrlluukk”” diye söz edildi¤ini
duymufltur. ‹flte bu söz, o dönemler-
den kalmad›r. ‹ngiltere o dönem,
AAmmeerriikkaa’dan AAffrriikkaa’ya, OOrrttaaddoo--
¤¤uu’dan ve HHiinnddiissttaann’a kadar genifl
bir alanda sömürgelere sahipti. ‹kin-
ci büyük sömürgeci FFrraannssaa’yd›.
Onun da OOrrttaaddoo¤¤uu’da, AAkkddee--
nniizz’de, AAffrriikkaa’da, AAssyyaa’da birçok
sömürgesi vard›. Keza HHoollllaannddaa,
DDaanniimmaarrkkaa,, BBeellççiikkaa gibi emperya-
listlerin, JJaappoonnyyaa’n›n, RRuussyyaa’n›n
da sömürgeleri vard›. 

O dönemde sömürgelefltirmenin
temel biçimi, askeri güç kullanmak-
t›. Genellikle katliamlarla iflgal edi-
len ülkenin topraklar› “yasal” olarak
da iflgalci kapitalist ülkenin topra¤›
say›l›rd›. Sömürgelefltirilen ülkenin
yönetimi de iflgalci emperyalistler
taraf›ndan atanan hhüükküümmeett ya da
vvaalliilleerr taraf›ndan üstleniliyordu.
Sömürgelefltirilen ülkelerde el ko-
nulan ham maddeler, kapitalist ge-
liflme aç›s›ndan önemliydi. Ucuz
hammadde, maliyetlerin düflürül-
mesi demekti; bu da rekabet gücü
demekti. Öte yandan sömürgeleflti-
rilen ülkeler ayn› zamanda meta ih-
rac› için de bir ppaazzaarr durumunday-
d› ve pazarlar› ne kadar geniflse, ka-
pitalist de o kadar güçleniyordu.
1870-80’lerden itibaren sseerrmmaayyee
iihhrraacc›› da sömürünün ön plana ç›kan
biçimlerinden biri oldu. Sömürge
yönetimlerine borç para verme biçi-
minde veya sömürge ülkeye do¤ru-
dan yat›r›mlar fleklinde gerçekleflen
sermaye ihrac›na ba¤l› olarak kapi-
talist pazar› geniflletecek demiryol-
lar› yap›l›yor, bankalar aç›l›yor ve
sömürgecilik mekanizmas› daha
çok yönlü hale getiriliyordu. 

KKeemmaall:: Emperyalist sömürge-

cilik san›r›m az çok kafam›zda flekil-
lenmifltir. Emperyalizm, sadece sö-
mürgelerdeki yönetimi de¤il, geliflip
pekifltikçe, kendi içinde de devleti,
ekonomiyi, sosyal yap›y› yeniden
kendine göre flekillendirir. Yani,
dünyay› kendine tabi k›lmak ister-
ken, üst yap›y› da kendine göre bi-
çimlendirir. Bunu da k›saca somut-
layal›m. Bunun ilk önemli sonuçla-
r›ndan biri ddeevvlleettiinn yap›s›ndaki de-

¤iflikliktir. Sanayi sermayesi ile ban-
ka sermayesinin bütünleflmesiyle or-
taya ç›kan mmaallii oolliiggaarrflflii,, ülke eko-
nomisini kontrol eden bir güç haline
gelirken, ddeevvlleettee ddee hakim olur.

Do¤al olan da budur zaten; kapi-
talizm geliflip tekeller belirleyici un-
sur oldukça, tekellerin devlet üze-
rindeki belirleyicili¤i de pekiflecek-
tir. Bu pekiflmenin belli bir nokta-
s›nda devlet, tteekkeellccii ddeevvlleettee dönü-
flür. Devletin ifllevi de buna göre,
yani tekellerin ç›karlar›na hizmet
edecek flekilde yeniden flekillenir. 

Devletin vergi, borç gibi ekono-
mik ifllevleri, tekellerin ihtiyaçlar›-
na göre düzenlenmesini beraberinde
getirirken, bu ayn› zamanda halk›n
daha çok sömürülmesi de demektir.
Sömürünün yo¤unlaflmas› ve devle-
tin daha aç›k biçimde tekellerin hiz-
metine 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 sömür-
gelefltirmeyle birlikte, tüm ülke
ekonomilerini emperyalist ekono-
minin bir halkas› durumuna getir-
mifltir. Dolay›s›yla emperyalizm ça-
¤›nda tteekk tteekk uulluussaall eekkoonnoommiilleerr--
ddeenn vvee uulluussaall ppaazzaarrllaarrddaann söz et-
mek 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 koy-
duktan sonra, emperyalizmin “eko-
nomik özü”nün d›fl›ndaki özellikle-
rine geçelim. Buyur Mazlum. 

MM aa zz ll uumm :: Emperyal izmin

“ekonomik özünü” ortaya koyarken
emperyalizm salt ekonomik bir olgu
da de¤ildir demifltik. Lenin, flöyle
diyor: ““EEmmppeerryyaalliizzmm,, kkaappiittaalliizzmmiinn
öözzeell bbiirr ttaarriihhsseell aaflflaammaass››dd››rr.. BBuu
öözzeelllliikk üüççllüüddüürr:: EEmmppeerryyaalliizzmm:: 11))
tteekkeellccii kkaappiittaalliizzmmddiirr;; 22)) aassaallaakk vvee
ççüürrüüyyeenn kkaappiittaalliizzmmddiirr;; 33)) ccaann ççeekkii--
flfleenn kkaappiittaalliizzmmddiirr..””

Bu tan›m, emperyalizmin tarih-
sel geliflim içindeki yerini iflaret
eden önemli bir tan›md›r. Emperya-
lizm, dönemsel olarak güçlü görün-
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se de, tarihsel olarak bu çürümüfllük
onun karakteridir. Emperyalizm ne-
den ““aassaallaakk vvee ççüürrüüyyeenn kkaappiittaa--
lliizzmm””dir? Bunu birkaç boyutuyla
cevaplayabiliriz. 

BBiirriinncciissii,, s›n›f olarak çok yay-
g›n bir asalak s›n›f oluflur emperya-
lizmle birlikte. 

Burjuvazi üretim sürecinden tü-
müyle koparak tamamen asalak bir
s›n›fa dönüflür. fiirketlerin, iflletme-
lerin yönetimini bile ço¤u durumda
ücretli profesyonellere devrederler.
Ama esas olarak “kazanç” biçimleri
de yeniden flekillenir. Burjuvalar,
üretimin yan›s›ra ekonomide ““ddee--
¤¤eerrllii kkaa¤¤››tt”” olarak adland›r›lan his-
se senetleri, bono, tahvil ve faizden
büyük ölçüde gelir elde etmeye bafl-
larlar. Buna rant gelirleri de denir.
Bu gelir, burjuvazinin tüm gelirleri
içinde önemli bir yer tutmaya bafl-
lar. ‹kincisi, burjuvazinin tamamen
asalaklaflmas›na ba¤l› olarak, tüke-
timleri, 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 et-
mesi konusunda flunlar› vurguluyor:

“Emperyalizm, az say›da ülke-
de... büyük bir nakdi-sermaye biri-
kimidir. RRaannttiiyyee ss››nn››ff››nn ya da daha
do¤rusu rantiye tabakan›n, yani
‘k›rpt›klar› kuponlarla’ yaflayan in-
sanlar›n, herhangi bir iflletmenin
çal›flmas›na hiçbir biçimde kat›lma-
yan insanlar›n, meslekleri iflsizlik
olan insanlar›n ola¤anüstü bir bi-
çimde ço¤almas› bundand›r. Em-
peryalizmin baflta gelen ekonomik
temellerinden biri olan sseerrmmaayyee iihh--
rraacc››,, rraannttiiyyee ttaabbaakkaass››nn››nn üürreettiimm--
ddeenn kkooppuuflfluunnuu ddaahhaa ddaa aarrtt››rr››rr ve
denizafl›r› baz› ülkelerin ve sömür-
gelerin eme¤inin sömürüsüyle yafla-
yan üüllkkeenniinn ttooppuunnaa aassaallaakkll››kk ddaamm--
ggaass››nn›› vurur.” 

ÖÖzzlleemm:: Geçti¤imiz y›llarda

Koç Holding’in, Sabanc›lar’›n ka-
zançlar› içinde faiz gelirlerinin tüm
üretim gelirlerinden daha fazla ol-
du¤una dair bilançolar yay›nlanm›fl-
t› hat›rlars›n›z. Devletlerin tamamen

tekellerin hizmetinde bir flekil alma-
s›yla birlikte, bu tüm dünya çap›nda
geçerli bir durum san›r›m. 

Burjuvazinin tüketim kal›plar›na
iliflkin de bir fley ekleyeyim. Bu ran-
tiye kazanca ba¤l› olarak biraz önce
belirtildi¤i gibi tüketimde çok özel
biçimler ç›km›flt›r. Rantiye kesim-
ler, ak›llara durgunluk veren ölçü-
lerde tüketim harcamalar› yap›yor-
lar. Dikkatinizi çekmifltir bu kesim-
lerin tüketimlerini adland›rmak üze-
re ““uullttrraa llüükkss”” diye bir kavram bi-
le ç›kt› ortaya. Bir ülkenin ekono-
misini düzeltecek ölçüde para, me-
sela bir tekelcinin sadece yat›na ve-
ya yazl›¤›na harcanabiliyor.. 

MMaazzlluumm:: Ancak burada esas

olarak tek tek burjuvalardan söz et-
menin de ötesine geçen bir durum
var. Lenin’in “ülkenin topuna asa-
lakl›k damgas›n› vurur” sözlerinin
anlam› budur. Rantiye bir s›n›f›n
ötesinde “rraannttiiyyee ddeevvlleett”ler oluflu-
yor emperyalizmle birlikte. 

‹hraç edilen sermayeden ve yat›-
r›mlardan elde edilen gelirler, em-
peryalist ülkelerdeki asalak s›n›f›n
varoluflunu mümkün k›larken, bu-
nun da ötesinde, gelirlerinin büyük
bir bölümünü meta ve sermaye ih-
raç etti¤i di¤er ülkelerden, sömürge-
lerinden elde etti¤i kazançlarla sa¤-
layan emperyalist devletlerin bizzat
kendisi bir rraannttiiyyee ddeevvlleettii haline
gelmektedir. 

Amerika Birleflik Devletleri,
rantiye devletin en çarp›c› örnekle-
rinden biridir. Bir tarafa ABD’nin
di¤er ülkelere verdi¤i borçlar›, bir

tarafa da bu borçlar karfl›l›¤›nda
ABD’ye ödenen faizleri yanyana
koyun... ‹kincisi, birincisinin yyüüzz--
lleerrccee kkaatt››nn›› 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. Em-
peryalist tekeller, hiç zahmetsiz, hiç
üretimsiz böyle bir kazanç kayna¤›
sahibidirler. 

Bu noktada ““RRaannttiiyyee--ddeevvlleett,,
aassaallaakk,, ççüürrüüyyeenn kkaappiittaalliizzmmiinn ddeevv--
lleettiiddiirr”” der Lenin. Ve dünya ülkele-
rini ikiye ay›r›r: TTeeffeeccii ddeevvlleettlleerr vvee
bboorrççlluu ddeevvlleettlleerr......

“Rantiyelerin elde etti¤i gelir,
d›fl ticaret gelirinden... befl kat daha
fazlad›r! Emperyalizmin ve emper-
yalist asalakl›¤›n esas› budur iflte. 

Bunun için, ‘rantiye-devlet’ ya
da tefeci-devlet kavram›, emperya-
lizmi iflleyen iktisat yaz›n›nda, s›k
s›k kullan›lan bir deyim olmufltur.
Dünya, bbiirr aavvuuçç tteeffeeccii ddeevvlleettee ve bir
bboorrççlluu ddeevvlleettlleerr ççoo¤¤uunnlluu¤¤uunnaa bö-
lünmüfl bulunmaktad›r.” 

Asl›nda sosyalist ülkeler hariç,
kalan ülkeler aç›s›ndan hala bölün-
müfllük geçerlidir. 

KKeemmaall:: Emperyalizmin asa-

lakl›¤›n›n bir di¤er boyutunu bilim
teknoloji alan›nda görürüz. Bunu da
sen aç Özlem. 

ÖÖzzlleemm:: Bafllang›çta, yani ser-

best rekabetçi kapitalizm dönemin-
de burjuvazi bilim ve tekni¤in gelifl-
mesini teflvik eden, bu geliflmeyi
üretime yans›tan bir konumdad›r.
Serbest rekabet, kapitalisti buna
mecbur k›lmaktad›r zaten. Kapita-
list, üretimi azami ölçüde art›rabil-
mek için her bilimsel geliflmeyi he-
men üretim sürecinde kullan›r. Ama
tekelleflmeyle birlikte bu de¤iflir.
Tekeller, bilimsel, teknolojik gelifl-
meler üzerinde istedikleri gibi tasar-
rufta bulunmaya bafllarlar. Bu “ta-
sarruf” ise özünde bilim ve tekni¤in
önünde eennggeell oollmmaa yönünde ger-
çekleflir. Bilim ve teknolojideki mu-
azzam geliflmeler gözönüne al›nd›-
¤›nda bu bir çeliflki gibi görünür ve-
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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, hhaannggii yyöönnddee yap›laca¤›n› be-
lirleyen de, bilimsel bulufllar›n, yeni
teknolojik geliflmelerin nnee zzaammaann,,
nnaass››ll kullan›laca¤›n› belirleyen de
sadece ve sadece tekellerin kar-za-
rar hesaplar›d›r. Herhangi bir bilim-
sel keflif veya yeni gelifltirilen bir
teknoloji, genifl kitlelerin yarar›na
olsa bile, e¤er tekeller için uygun
de¤ilse, ppiiyyaassaayyaa ç›kar›lmaz. Bilim
ve teknoloji üzerinde de tteekkeell ddeennee--
ttiimmii söz konusudur. Mesela, çeflitli
sektörlerde yeni teknolojiler gelifl-
tirmifl olmalar›na karfl›n, baflka ül-
kelere, ellerindeki eski teknolojiyi
satmaya devam edebilirler. 

Tekellerin bilim ve teknolojinin
geliflmesinin önünde engel oldukla-
r›n›n en aç›k kan›t› ise, dünyada
milyarlarca insan›n açl›ktan, hasta-
l›klardan ölmesidir. Bilimin ve tek-
ni¤in bugün ulaflt›¤› aflamada, bilim
ve teknolojinin insanl›¤›n bu temel
sorununu çözmeye yöneltilmesi ha-
linde bunun çözülememesi müm-
kün mü?.. Lenin, henüz 1900’lerin
bafl›nda yazd›¤› bir makalede diyor-
du ki; “‹nsan nereye bakarsa baks›n
ad›m bafl›nda, iinnssaannll››¤¤››nn ddeerrhhaall ttaa--
mmaammeenn ççöözzeebbiilleecceekk dduurruummddaa oolldduu--
¤¤uu görevlerle karfl›lafl›yor. Kapita-
lizm 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 kit-
lesinin yoksullu¤u ve cehaleti karfl›-
s›nda ve bir avuç milyonerin dar ka-
fal› h›rs› karfl›s›nda teknik iyilefltir-
melerin kullan›lmas›n› engelledi.”

KKeemmaall:: Bir ek yapay›m. Tekel-

lerin denetimindeki bilim ve tekno-
loji, insanl›¤›n sorunlar›n› nas›l çö-
zeriz 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›

bir noktad›r, esas ve öncelikli olarak
aasskkeerrii teknolojinin hizmetindedir.
Bugün tüketim unsuru haline gelen
birçok bulufl ya askeri araflt›rmalar
ya da uzay araflt›rmalar› kapsam›n-
daki bulufllard›r. EEkkoonnoommiinniinn aasskkee--
rriilleeflflttiirriillmmeessii ve aasskkeerriilleeflflttiirriillmmiiflfl
eekkoonnoommiinniinn emperyalizmin en te-
mel sektörü halinde olmas›, milita-
rizmin dünya çap›nda körüklenme-
si, emperyalizmin asalak karakteri-
nin göstergelerinden biridir. Devlet-
lerin, üretken, sorunlar› çözücü
alanlara de¤il de, silahlanmaya yön-
lendirilmesi emperyalizmin ortaya
ç›kard›¤› bir sonuçtur. 

MMaazzlluumm:: Sohbetimizin bu-

günkü bölümünü bitirmeden asalak-
laflman›n bir boyutuna daha de¤ine-
lim isterseniz. Burjuvazi tamamen
asalaklafl›rken, toplumun baz› ke-
simlerini de kendine benzetir. Bun-
lar›n bafl›nda da iflçi s›n›f› içindeki
bir kesim gelir. Daha 1902’de “Em-
peryalizm” adl› bir kitap yazan ‹ngi-
liz Yazar Hobson, bu noktadaki göz-
lemlerini flöyle aktar›r: "Tam anla-
m›yla asalak nitelikteki bu siyaseti
yürütenler kapitalistlerdir; ancak,
ayn› itici nedenler, baz› öözzeell iiflflççii
ggrruuppllaarr››nn›› da etkilemektedir. ”

Hobson, emperyalist ülkelerin
karakteristik davran›fllar›na iliflkin
flunu belirtiyor: "Bunlardan birinci-
si ekonomik asalakl›k gelene¤idir;
egemen devlet, bununla, kendi yö-
neten s›n›f›n› zenginlefltirmek ve ssaa--
kkiinn dduurrssuunnllaarr ddiiyyee aalltt ss››nn››ffllaarr››nnaa
rrüüflflvveett vveerrmmeekk için, eyaletlerini, sö-
mürgelerini ve ba¤›ml› ülkeleri sö-
mürmektedir." 

Dünyay› paylaflm›fl bir avuç çok
zengin ülkeye, çok yüksek tekel
karlar› sa¤lamak demek olan em-
peryalizm, “proletaryan›n üst taba-
kalar›na ekonomik bak›mdan rüflvet
verme olana¤› yaratm›flt›r. ” Altaki
bu asalaklaflt›rman›n sonucu iiflflççii
aarriissttookkrraassiissiinniinn oluflumudur.  

Emperyalizmin bu kadar büyük
servetler ve rüflvetler da¤›tabilmesi
için elbette yüksek tekel karlar› ge-
reklidir. ‹ngiltere'nin uulluussaall ggeelliirrii
1865-1898 y›llar› aras›nda, hemen
hemen iikkii kkaatt››nnaa yükselmiflti; oysa
"yurtd›fl›ndan sa¤lanan" yani ssöö--
mmüürrggeelleerrddeenn ssaa¤¤llaannaann geliri ayn›
süre içinde ddookkuuzz kkaatt artm›flt›. ‹flte
buna paralel olarak da asalakl›k pe-
kiflti, asalak kesim geniflledi. Sö-
mürgelerden akan gelir o kadar bü-
yüktü ki, 1990’lar›n bafllar›nda ‹n-
giltere’deki rraannttiiyyee iinnssaann say›s›,
yaklafl›k 11 mmiillyyoonnaa yükselmiflti. 

Asalakl›k bugün de sürüyor.
Dünyan›n en zengin 1100 mmiillyyoonn kkiiflflii--
ssii,, dünyadaki toplam servetin üüççttee
bbiirriinnii elinde bulunduruyor. Bunla-
r›n 37.2 trilyon dolar serveti oldu¤u
belirtiliyor ve bu servetin de yüzde
64'ü ABD, Japonya, Almanya, ‹ngil-
tere ve Fransa kaynakl›.

Düflünün, dünyan›n nüfusu 66
mmiillyyaarr.. Ve onlar –o 10 milyoncuk
az›nl›k–, 5 milyar 990 milyon kifli-
nin elindekiyle k›yaslanamayacak
büyüklükte bir servetin sahibi duru-
mundalar. Onlar›n içinde de en zen-
gin 1100 tteekkeellccii burjuvan›n serveti
133 milyar dolar. Bu rakam, en yok-
sul 4488 üüllkkeenniinn y›ll›k gelirinin 1,5
kat› ediyor... Ve dünyan›n en zengin
225 kiflisinin serveti 2.5 milyar yok-
sulun giderlerine eflit... Emperya-
lizm de¤iflmifl mi, yoksa asalakl›¤›
büyüterek sürdüren bir sistem olma-
ya devam m› ediyor? Cevap, ortada. 

KKeemmaall:: Evet arkadafllar, em-

peryalizme önümüzdeki hafta da
devam edece¤iz. EEmmppeerryyaalliizzmmiinn
neden ccaann ççeekkiiflfleenn kkaappiittaalliizzmm ol-
du¤unu, emperyalist dönemin ayn›
zamanda ddeevvrriimmlleerr ççaa¤¤›› olmas›n›,
aralar›ndaki iliflkileri ele alaca¤›z.
fiimdilik hoflçakal›n.
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Bilim, esas 
ve öncelikli
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hizmetindedir. Devletle-
rin, üretken, sorunlar› 
çözücü alanlara de¤il de,
silahlanmaya yönlendiril-
mesi emperyalizmin orta-
ya ç›kard›¤› bir sonuçtur. 
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Siyaset sahnesinde herkes ddee--
mmookkrraassiiddeenn yana, herkes ddeemmookk--
rraatt.. Günümüzde kimse ona aç›kça
karfl› ç›km›yor, ama herkes de onu
kendine göre yorumluyor, oldu¤un-
dan farkl› gösteriyor. Oysa demok-
rasinin herkesin keyfine göre yo-
rumlayamayaca¤› tarihsel ve bilim-
sel bir anlam› var. 

DDeemmookkrraassii;; eski Yunanca’da
halk anlam›na gelen ddeemmooss ve oto-
rite anlam›na gelen kkrraattooss kelimele-
rinin birleflmesinden oluflmufl bir
kavramd›r. Kavram›n kökeninin de
gösterdi¤i gibi, ““hhaallkk››nn yyöönneettiimmii””
anlam›na gelir. ““HHaallkk››nn kkeennddii kkeennddii--
nnii yyöönneettmmeessii”” olarak da tarif edilir.
Fakat, demokrasi gerçekte, ancak
sosyalist toplumda halk›n yönetimi
oldu.

Demokrasi, tarihsel olarak kral-
lar›n, padiflahlar›n mutlak egemenli-
¤ine dayanan feodal sisteme karfl›,
toplumun  tüm kesimlerinin yöneti-
me kat›laca¤› bir yönetim biçimi
olarak ortaya ç›kt›. Bu nedenle de
tarihsel olarak feodalizme karfl› iilleerrii
bir yönetim biçimidir. 

Tüm toplumun seçme ve seçilme
hakk›n› kazand›¤› kapitalist toplum-
da, demokrasi de biçimsel olarak,
toplumun tamam›n›n seçimler arac›-
l›¤›yla yönetime kat›l›m› görünümü-
nü ald›. Fakat bu, halk›n yönetime
gerçek anlamda kat›l›m› anlam›na
gelmedi.

Burjuvazi feodalizme karfl› sava-
fl›rken toplumun di¤er kesimlerini ya-
n›na çekebilmek için onlar›n da yö-
netime kat›lmas›n› savundu. Fakat
burjuvazinin as›l amac› kendi iktidar›-
n› ve egemenli¤ini kurmakt›. Nite-
kim, burjuvazinin önderli¤inde kuru-
lan demokrasi de onun egemenli¤i-
nin damgas›n› tafl›d›.

Bu demokrasi biçimine, ““bbuurrjjuuvvaa
ddeemmookkrraassiissii”” denir. 

Hiçbir toplumda ve tarihin hiçbir
aflamas›nda ssaaff bbiirr ddeemmookkrraassii olma-
d› 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 ola-
rak demokrasi, ikiye ayr›l›r. Bunlar-

dan birisi ““bbuurrjjuuvvaa ddeemmookkrraassiissii””,
di¤eri ““pprroolleettaarryyaa ddeemmookkrraassiissii””dir.

O halde, demokrasiden söz edil-
di¤inde en baflta sorulmas› gereken
soru ““kkiimmiinn iiççiinn ddeemmookkrraassii??”” soru-
sudur. Buna göre, demokrasinin ni-
teli¤ini, iktidar› hangi s›n›f›n elinde
bulundurdu¤u belirler. Burjuvazinin
iktidarda oldu¤u demokrasi ““bbuurrjjuu--
vvaazzii iiççiinn ddeemmookkrraassii””, proletaryan›n
ve emekçi halk›n iktidarda oldu¤u
demokrasi ““hhaallkk iiççiinn ddeemmookkrraassii””dir.

Demokrasiler, ayn› zamanda ikti-
darda olmayan s›n›flar üzerinde bir
bask› gücü, yani diktatörlük anlam›-
na gelir. Her demokrasi, ayn› za-
manda bir diktatörlüktür.

Yani; bbuurrjjuuvvaa ddeemmookkrraassiissii;; bbuurr--
jjuuvvaazzii iiççiinn ddeemmookkrraassii,, iiflflççii ss››nn››ff›› vvee
hhaallkk iiççiinn ddiikkttaattöörrllüükkttüürr..

SSoossyyaalliisstt ddeemmookkrraassii iissee;; iiflflççii ss››--
nn››ff›› vvee hhaallkk iiççiinn ddeemmookkrraassii,, bbuurrjjuuvvaa--
zzii vvee ddii¤¤eerr ssöömmüürrüüccüü ss››nn››ffllaarr››nn kkaa--
ll››nntt››llaarr›› iiççiinn ddiikkttaattöörrllüükkttüürr..

Lenin, Devlet ve ‹htilal’de bu du-
rumu; ““ddeemmookkrraassii,, bbiirr ss››nn››ff ttaarraaff››nn--
ddaann bbiirr bbaaflflkkaa ss››nn››ffaa,, nnüüffuussuunn bbiirr
bbööllüümmüü ttaarraaff››nnddaann nnüüffuussuunn bbiirr
bbaaflflkkaa bbööllüümmüünnee kkaarrflfl››,, ssiisstteemmllii zzoorr
uuyygguullaammaass››nn›› ssaa¤¤llaammaayyaa yyaarraayyaann
bbiirr öörrggüüttttüürr”” fleklinde ifade eder.

Tek bafl›na genel oy hakk›n›n
varl›¤›, “halk›n kendi kendini yönet-
mesini” sa¤layamaz. Burjuvazi, bir
anayasa yaparak, bir parlamento ve
baflka temsili kurumlar kurarak, hal-
k›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 demokrasilerin-
de sistem, emekçi halk›n politik fa-
aliyetlerini felce u¤ratacak, k›s›tla-

yacak ve gerekti¤inde politik faali-
yetten uzak tutacak tarzda organize
edilmifltir. 

Demokrasi hakk›nda yanl›fl ve
çarp›k görüfller vard›r: Demokrasi
““aazz››nnll››¤¤››nn ççoo¤¤uunnlluu¤¤uunn kkaarraarrllaarr››nnaa
uuyydduu¤¤uu”” bir yönetim biçimi de¤il-
dir; öyle görünse de, esas olan bir
s›n›f›n di¤er s›n›flar üzerindeki ege-
menli¤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›n-
l›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›mla-
maktan uzak kal›r. Dolay›s›yla, de-
mokrasiden söz edilirken, ss››nn››ffssaall
nniitteellii¤¤iiyyllee birlikte kullan›l›r. Halk›n
yönetimini anlatmak için ““hhaallkk ddee--
mmookkrraassiissii””, burjuvazinin yönetimini
anlatmak için, ““bbuurrjjuuvvaa ddeemmookkrraassii--
ssii”” kavramlar› kullan›l›r.

Bu anlamda, demokrat oldu¤unu
ve demokrasiyi savundu¤unu iddia
edene sorulmas› gereken ikinci so-
ru, ““hhaannggii ddeemmookkrraassii??”” sorusudur.
Devrimciler, demokrasi mücadele-
sinden söz ederken, bundan kastedi-
len, halk için demokrasi mücadele-
sidir. 

Gerçek anlamda halk›n yönetimi-
ni ifade eden demokrasi sosyalist de-
mokrasinin bir biçimi olan hhaallkk ddee--
mmookkrraassiissiiddiirr.. Bu demokrasi, sosya-
list toplumda yaflam bulur.

BBuurrjjuuvvaa ddeemmookkrraassiissiinnddee halk›n
yönetime kat›l›m›, 4-5 y›lda bir se-
çimlerde kullan›lan oy hakk› ile s›-
n›rlanmas›na karfl›l›k; ssoossyyaalliisstt ddee--
mmookkrraassii iissee;; komünler, konseyler,
sovyetler, meclisler, sendikalar ve
onlarca biçimde örgütlenmifl halk›n
do¤rudan yönetimidir.

Burjuva demokrasisini savun-
mak, burjuvazinin egemenli¤ini,
halk demokrasisini savunmak ise
halk›n egemenli¤ini savunmakt›r.
Demokrasiyi savunmakta ay›rdedici
nokta budur.

B‹LG‹

DDEEMMOOKKRRAASS‹‹



Aleviler son günlerde Türki-
ye’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 ya-
parak 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, demok-
ratik kitle örgütleri ve siyasi partiler
kortejler oluflturarak yürüyüfle bafl-
lad›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 yürü-
düler. Mitinge kat›lanlara Sivas’ta
katledilen 35 can›n foto¤raf›n›n bu-
lundu¤u “Unutmad›k Unutturmaya-
ca¤›z” pankart› öncülük etti. Onun
arkas›nda  yer alan “Ö¤retine, Onu-
runa, Özgürlü¤üne Sahip Ç›k” pan-

kart›n›n ad›ndan mitin-
ge kat›lanlar›n kortejle-
ri s›raland›. 

HÖC mitingin en
kitlesel ve görkemli
kortejiydi. “AKP-CHP-
DSP Alevi Halk›n Düfl-
man›d›r, Alevi Halk›n›n
Üzerindeki Bask›lara
Son” pankart›yla birlik-
te bafllatt›klar› kampan-
yan›n temel slogan›
olan “Ortak Düflman
Amerika’d›r” vurgusu-

nu ön plana ç›kartan pankartlar› ta-
fl›yan HÖC’lüler yürüyüfl boyunca
“Ortak Düflman Amerika’d›r” slo-
ganlar›n› att›lar. HÖC’ lülerin korte-
jinde TAYAD’l› analar k›rm›z› bant-
l› beyaz baflörtüleriyle en önde yer
al›rken analar›n bulundu¤u kortejde
Gazi, Sivas katliamlar›n›n resimleri
tafl›nd›, bu katliamlar›n›n sorumlu-
lar›n›n korundu¤una dikkat çekildi. 

Analar›n kortejinin arkas›ndan
emekliler, “Devrimci Mücadelede
Emekliler” imzal›  ve taleplerini ifa-
de eden dövizleriyle yer al›rken on-
lar›n ard›ndan “Ortak Düflman
Amerika’d›r” pankart› ve ayn› içe-
rikte afifller tafl›nd›. Afifllerin arka-
s›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›

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 ko-
nuflmas›n›n ard›ndan Hasan Sa¤-
lam, Grup Vardiya, Erdal Bayra-
ko¤lu ve Tolga Sa¤ türküler söyle-
yip deyifller okudular. 

Mitinge yaklafl›k 7000 kifli kat›-
l›rken, Alevi halk›n›n üzerinden
rant sa¤lamaya çal›flan ve Alevi hal-
ka yönelik gerçeklefltirilen katliam-
lar›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 indiril-
mesi için mitingin tertip komitesine
bask› yapt›lar. Talepleri karfl›lanma-
y›nca da CHP’lilerin büyük bölümü
kortejler alana girmeden miting ala-
n›n› terk etti. Faflizmle yönetilen ül-
kede s›k s›k “Türkiye Laiktir Laik
Kalacak” slogan›n› atan CHP’lilerin
Alevi halk›n sorunlar›yla bir ilgileri
yoktu.
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Kerbela flehitlerini anmak ve
Aleviler’in direnifl geleneklerini  se-
lamlamak için düzenlenen aflure et-
kinlikleri sürüyor. Geçti¤imiz hafta
Adana’da fiakirpafla Temel Haklar,
Malatya’da Malatya Temel Haklar

ve Munzur Cafe, Bursa’da
Bursa Temel Haklar, ‹z-
mir’de Buca Temel Haklar,
Mersin’de Demirtafl Kültür
Sanat Derne¤i, ‹stanbul’da

Nurtepe Temel Haklar ve Ba¤c›lar
Karanfiller Kültür Merkezi taraf›n-
dan yap›lan etkinliklerde ‹mam Hü-
seyinler’den Mahirler’e uzanan di-
renifl gelene¤i sahiplenildi.

Malatya Temel Haklar Derne¤i
ile Munzur Cafe’nin ortaklafla dü-
zenledi¤i aflure etkinli¤ine 250 kifli
kat›l›rken, Mersin’de Demirtafl Ma-
hallesi’ndeki etkinlikte ise yaklafl›k
100 kifli vard›.

Etkinlikte halka aflure da¤›t›l›r-
ken yap›lan konuflmalarda ilerici
de¤er ve geleneklerin yaflat›lmas›n›n
önemine vurgu yap›ld›.

AfiURE ZAL‹ME B‹AT 
ETMEMEN‹N S‹MGES‹D‹R



PSAKD Marmara fiubeleri, 3
fiubat Pazar günü ""ÖÖ¤¤rreettiimmiizzee ÖÖzz--
ggüürrllüü¤¤üümmüüzzee SSaayygg›› MMiittiinnggii"" dü-
zenlediler. Kuflkusuz, Alevi kültürü-
nü, 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 hak-
l›yd›lar. Alevi halk›n inançlar›na,
kültürüne yönelik ahlaks›zca sald›-
r›lar sürerken, Alevi halk› AKP'siy-
le, CHP'siyle düzene yedeklenmeye
çal›fl›l›rken, muhalif kimli¤i yok
edilmeye çal›fl›l›rken, Alevi halk›n-
dan 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 muhte-
vas›na denk düflmüyordu. Bir mi-
ting nas›l örgütlenir, güçlü olmas›
için neler yap›l›r sorusuna bu ülke-
de siyaset yapan her kurum, “ortak
bir çal›flma yap›lmal›” cevab›n› ve-
rir. PSAKD'nin tek bafl›na bir mi-
ting karar› alma hakk› vard›r. Ku-
rumlardan destek isteyebilir, bu da
hakk›d›r. Fakat bunun bile bir usulü,
kurumlar aras› bir hukuku vard›r.
PSAKD bu hukuka uygun davran-
mam›flt›r. Neden?

PSAKD miting karar›n› alaca¤›
Marmara fiubeleri Eflgüdüm Top-
lant›s›’na Sultanbeyli fiubesi’ni ça-
¤›rmam›flt›r. Neden?

Bu flubeyi ça¤›rmamalar›na ilifl-
kin de hiçbir aç›klama yapmam›fl-
lard›r. Yine Eflgüdüm Toplant›s›’nda
al›nan kararlar -mitingin ad› da da-
hil- 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›k-
ça ortaya koymufltur. PSAKD, 19
Ocak Pazar günü demokratik ku-
rumlar› telefonla aram›fl, mitingten

bahsetmifl ve imzalar›n›, kat›l›mlar›-
n› istemifltir. ‹mza veren kurumlar›n
ço¤u kkiimmlleerrllee bbiirrlliikkttee iimmzzaa aatttt››kk--
llaarr››nn›› 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 afifl-
lerde kimlerin imzas› vard›r? Afifl
ve bildiriler CCHHPP,, DDSSPP,, SSHHPP'nin
imzalar›, devrimci demokratik ku-
rumlarla, 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› kkeessiilleerreekk PSAKD tara-
f›ndan kullan›ma sunulmufltur. Bir
gün önce imza isteyip ayn› gece afifl
ve bildirileri bast›r›p kurumlar›n
önüne koymak ve üstelik CCHHPP,,
DDSSPP,, SSHHPP gibi partilerin imzas› ile
bunu yapmak hangi kültürün ürünü-
dür? 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 top-
lant›s›nda CHP, DSP ve SHP'ye iti-
raz eden devrimcilere karfl›, tarihle-
rinin her döneminde Alevi katliam-
lar›nda imzalar› bulunan bu partiler,
PSAKD yöneticileri taraf›ndan per-
vas›zca savunulmufltur. CHP'nin
mitinge kat›l›m›, imzac›s› olmas›,
""PPSSAAKKDD GGeenneell MMeerrkkeezzii kkaarraarr››""
olarak ve "Mitingin kitlesel olmas›"
gerekçesiyle savunulmufltur. 

Toplant›da, CHP'nin katliamc›
yüzü teflhir edilmesine, “Sivas’›n
katilleri ile nas›l omuz omuza mi-
ting yap›labilir? ” elefltirilerine ra¤-
men, “mitingi ben örgütlüyorum, is-
tedi¤imi ça¤›r›r›m” havas›yla, Ale-
vi halk›n›n düflmanlar› savunulabil-
mifltir. 

Devrimcilerin itiraz›, CHP’nin
taban›ndaki halktan insanlar›n mi-
tinge 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 "kitlesel-
lik" ad›na CHP'nin parti olarak mi-
tinge kat›lmas› savunulmufltur.

Hepimiz biliriz, Pir Sultan’›n ha-
ram 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 kel-
lemizi istemezsin" diyerek kiflilik-
sizli¤ini yüzüne vurmufltur.

Bunlar› geçmiflimizin aynas›n-
dan bugünümüzü görmek için yaz›-
yoruz. Bizler H›z›r Paflalar’› unuta-
bilir miyiz? Günümüzün egemenle-
ri de¤il midir k›l›çlar›n› kuflanacak
paflalar›n› yetifltirmekle kalmay›p
içimize salanlar? Yak›n tarihimizin
katliamlar›n› unutabilir miyiz? Ma-
rafl'›, Çorum'u, Sivas'›, Gazi'yi, da¤-
lar›, flehirleri ve hapishanelerdeki
katliamlar› unutabilir miyiz? Bu
katliamlar› yapan yapt›ran H›z›r Pa-
flalar’› unutabilir miyiz?

Elbette ki unutulmaz bunlar.
Hiçbir gerekçeyle, ne dünün tarihi-
ni, ne bugün yaflad›klar›m›z› unuta-
may›z, gerçeklere gözlerimizi kapa-
yamay›z.

Alevilerin içine “s›zmaya” kal-
k›flan CHP, DSP, SHP'nin tarihi bel-
lidir. Sol ad›na, sosyal demokratl›k
ad›na sömürücü egemenlerin bir de-
di¤ini iki etmemifl, bu ülkede Alevi
halk›na yönelik en büyük katliam-
lar, onlar›n iktidarlar›nda gerçeklefl-
mifltir. Tarihleri ihanet ve katliam-
larla 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 ku-
rumlar›n neden CHP'yi istemedik-
lerinin cevab› niteli¤indedir. CHP'
nin yapt›¤› ilk ifl HÖC'ü tertip ko-
mitesine "Alevileri bize karfl› k›fl-
k›rt›yorlar, söyleyin pankartlar›n›
indirsinler" fleklinde flikayet etmek
olmufltur. Ne yaz›yordu o pankart-
ta; ""AAKKPP,, CCHHPP,, DDSSPP AAlleevvii hhaallkk››--
nn››nn ddüüflflmmaann››dd››rr.."" Bu pankart› ta-
rih 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 asimi-
lasyonu kimlerin nas›l sürdürdü¤ü-
nü göstermektedir. Pankartta bu
suçlar›n faillerinin isimleri yaz-
maktad›r sadece. 

HÖC'ün pankart› kald›rmamas›
üzerine CHP'nin büyük bölümü
alan› terk etmifltir. Miting alan›nda
da defalarca HÖC pankart›na yöne-
lik tacizde bulunmufllar ve k›sa sü-
reli bir arbedeye neden olmufllard›r.
‹flte PSAKD Genel Merkezi’nin
davet etti¤i CHP, bu CHP'dir. Dev-
rimcilerden rahats›z olan, pankart-
lar›na, sloganlar›na tahammül ede-
meyen ve hatta sald›rmaya çal›flan
PSAKD'nin savundu¤u CHP'dir.
Yaflanan arbededen sonra CHP'lile-
rin kalan k›sm› da alan› terk etmek
durumunda kalm›flt›r.

Sonuç olarak PSAKD Genel
Merkezi taraf›ndan davet edilen
CHP, "Türkiye Laiktir Laik Kala-
cak" slogan›n›n ve türban meselesi-
nin d›fl›nda tek bir slogan atmam›fl-
t›r. Alevilerin haklar›n›, inanç öz-
gürlü¤ünü savunan tek bir slogan
bile atamam›flt›r. CHP'nin Alevi
halk›n›n sorunlar›yla ilgisi, sadece
ve sadece oo ssoorruunnuunn kkaayynnaa¤¤›› ol-
mas›ndan gelmektedir. Ne CHP, ne
DSP, ne de AKP Alevi halk›n›n
dostu de¤ildir. PSAKD Genel Mer-
kezi pragmatik davranmamal›, bir
stand ve ses düzeni veya düzeniçi
baflka hesaplar için CHP'yi miting
ve benzeri tüm faaliyetlerine ça¤›r-
mamal›d›r. PSAKD'nin dostlar› da
düflmanlar› da bellidir, belirsizli¤e
yer olmamal›d›r. Dostu ve düflman›
mu¤laklaflt›racak her politika, Ale-
vi halk›na yarar de¤il zarar verir. 

Say›: 138 37ALEV‹LER

Hat›rlanaca¤› gibi, geçen hafta
‹stanbul Esenler PSAKD seçim-
lerinde yaflanan sorunlar üzerine

Esenler HÖC Temsilcili¤i’nin aç›k-
lamas›n› yay›nlam›flt›k. PSAKD

Genel Merkezi’nin anti-demokratik
uygulamalar›n›n bir örne¤i de Ma-
mak’ta yafland›. PSKAD Mamak

fiubesi’nin 2 Aral›k’ta yap›lan Ge-
nel Kurulu’nda seçilen yönetim ku-
rulunun soruna iliflkin aç›klamas›n›

afla¤›da sunuyoruz: 

““BBAASSIINNAA VVEE KKAAMMUUOOYYUUNNAA

Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i
Mamak fiubesi olarak 7. Ola¤an Ge-
nel Kurulumuzu 02 Aral›k 2007’de
Mamak fiubesinde yapt›k. Yo¤un ka-
t›l›m›n oldu¤u genel kurulda 2 liste
yar›flm›flt›r. Demokratik bir ortamda
sorunsuz bir flekilde genel kurul ta-
mamlanm›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 seçim-
den sonra “ tüzü¤ün 6. maddesi ve
Hazirun cetvelinin onaylanmamas›-
n›” gerekçe göstererek soruflturma
açm›fl ve 23 Ocak 2008 tarihli kara-
r› ve oy çoklu¤u ile genel kurulumu-
zu iptal etmifltir. PSAKD Genel
Merkezi Mamak fiubesini ola¤anüs-
tü genel kurula götürmektedir. Yeni-
den atama yaparak yönetim kurulun-
daki arkadafllar›n ço¤unlu¤una gö-
rev vermifltir. Yani seçilenleri yeni-
den atam›flt›r. 

Biz Mamak fiubesi olarak al›nan
bu karar› do¤ru bulmuyoruz. 

1) Çünkü derneklerde üyelik ve
mücadele gönüllülük temelinde sür-
mektedir. Derneklerimizin temel ge-
lirinin üyelik aidat› oldu¤unu biliyo-
ruz. Üyelerimiz ikna edilerek aidat
borçlar›n› yat›rmal›d›r. Aidat borcu
olanlar›n seçimlere kat›lmamas› da-
ha büyük sorunlara sebep verecektir.
fiimdiye kadar yap›lan genel kurul-
lar bu flekilde yap›lm›flt›r. Bu 6.
maddede ›srarc› olunursa, dernekle-
rimizde ileride çok ciddi sorunlarla

karfl›lafl›lacak ve seçimler anlams›z
olacakt›r. fiubelerimizi büyütmeye-
cek daraltacakt›r. fiimdiye kadar ya-
p›lan tüm genel kurullar› tart›flmal›
hale getirmifltir. 

2) Genel Merkeze hazirun cetve-
li eski yönetim taraf›ndan genel ku-
ruldan önce teslim edilmifltir. Genel
Merkez ise bu hazirun cetvelini fiu-
benin Genel merkeze borcu oldu¤u
gerekçesi ile onaylamam›flt›r. Bilin-
di¤i üzere Mamak fiubesinin birik-
mifl kira borcu vard›r. fiube borçlar›
nedeniyle çal›flamaz hale gelmifltir.
Bu durumda genel merkeze para ak-
tarmas› mümkün olmam›flt›r. 

Mamak fiubesi olarak genel ku-
rulun iptal edilmesinde yukar›da ya-
z›lanlar›n gerçek nedenler oldu¤una
inanm›yoruz. Gerçek neden ise yö-
netime gelen insanlar›n devrimci de-
mokrat olmas›d›r. Yönetime gelenle-
rin Mamak Halk› ile bütünleflip mü-
cadeleyi yükseltecek olmas›d›r. 

Biz Mamak flubesi olarak bu ya-
p›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 za-
man›d›r. Ülkemiz karanl›¤a sürükle-
nirken, cesaretle mücadeleyi büyüt-
me zaman›d›r. 

Genel Merkezin, Genel Kurulu
iptal etmesini do¤ru bulmad›¤›m›z
için bize bahfletti¤i görevi reddedi-
yoruz. Yeniden ola¤anüstü genel ku-
rulda yönetime aday olaca¤›z. Mü-
cadelemizi büyüterek sürdürece¤iz.

Üyelerimize ve demokratik kitle
örgütlerine sayg›yla duyurulur. 

1 fiubat 2008 

Pir Sultan AAbdal KKültür Der-
ne¤i MMamak fifiubesi Görevden

Al›nan YYönetim KKurulu 

Süleyman B‹ÇER, Murat KILIÇ,
Leyla KIRLANGIÇ, Bar›fl SARI-
G‹L, Bünyamin KENEfi, Songül

ÜNALMIfi, Sevim KAÇMAZ

PSAKD MMamak fifiubesi’nden
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KESK Ankara fiubeler Platfor-

mu, Kevser M›rzak’›n katledilmesi-

nin protesto edildi¤i bir aç›klamaya

kat›ld›¤› gerekçesiyle tutuklanan

SES MYK Üyesi Meryem Özsö-

¤üt’ün serbest b›rak›lmas› için ba-

s›n aç›klamas› yapt›. 1 fiubat Cuma

günü saat 12.30’da Yüksel Cadde-

si’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

uluslararas› sendikalara
durumu bildirdiklerini
bunun sonucunda Özsü-
¤üt’ün mahkeme tarihinin
22 fiubat 2008 olarak be-
lirlendi¤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 hu-
kuksuzlu¤u dile getirerek “buradan
bir kez daha yetkililere sesleniyo-
ruz. Hiçbir delil ve belge olmaks›-
z›n hukuk d›fl› olarak tutuklanan
Meryem Özsö¤üt derhal serbest b›-
rak›lmal›d›r. Üyelerimize ve yöne-
ticilerimize yönelik her türden bas-
k› ve anti demokratik uygulamalara
bir son verilmelidir” dedi. 

KESK’e ba¤l› tüm sendika yö-
neticilerinin kat›ld›¤› eylemde,
emekçilerin y›llard›r yürüttükleri
fiili-meflru mücadele gelenekleriy-
le, bundan sonra da özgür, demok-
ratik, eflitlikçi, bir ülke yaratma mü-
cadelelerinin sürece¤i vurguland›. 

KESK ayr›ca Özsö¤üt'ün ser-
best b›rak›lmas› için Uluslararas›
Çal›flma Örgütü'ne (ILO) baflvurdu. 

Meryem Özsö¤üt’e
Destek Sürüyor 

TÜMT‹S  Ankara Sendika
fiubeleri Platformu, bir süre ön-
ce tutuklanan Ankara flube yöne-
ticileri 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 üye-
leri, “Çete De¤il ‹flçiyiz Örgütlü-
yüz Güçlüyüz, Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n” pankart› açt›-
lar. Eylemde TÜMT‹S Genel
Sekreteri Gürel Y›lmaz taraf›n-
dan yap›lan aç›klamada “flube
yöneticilerimiz yasad›fl› çete
kurmakla, iflverenlere bask› yap-
makla suçlanm›fllard›r. Demok-
rasi tart›flmalar› yap›lan flu gün-
lerde bu tutumlar›n hiçbiri de-
mokrasiye uygun de¤ildir” de-
nildi. Özel flirketlerde çal›flan ifl-
çileri sendikaya üye yapt›klar›
için bu sald›r›lara maruz kald›k-
lar›n› söyleyen Y›lmaz, yönetici-
lerinin biran önce serbest b›ra-
k›lmas›n› istedi. 

TÜMT‹S: 
Tutuklananlar 
Serbest B›rak›ls›n!

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 dü-

zenlendi. 

Saat 12.00’de DKÖ’lerin Mimar

Sinan Aç›k
Hava Tiyat-
rosu önün-
de toplan-
m a s › y l a

bafllayan mitinge Haklar ve Özgür-
lükler 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› ata-
rak 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¤i-
tim-‹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, Tekstil-
Sen, 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 Bafl-
kan› Güven Bo¤a ve KESK Genel
Baflkan› ‹smail Hakk› Tombul yap-
t›klar› konuflmalarda SSGSS Yasa-
s›’n›n çok ciddi bir sald›r› oldu¤una
dikkat çektiler. Mitinge 3000 kifli
kat›ld›. 

SSGSS Yasas›na Karfl› 
Adana’da Miting Yap›ld›
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Tekel’in özellefltirilmek isten-
mesi ‹stanbul’da Tekel iflçileri tara-
f›ndan 4000 kiflinin kat›ld›¤› mi-
tingle protesto edildi. 

2 fiubat günü saat 10.30’da Hay-
darpafla Gar› önünde toplanan iflçi-
ler “Tekel Vatand›r Vatan Sat›lmaz”
sloganlar›yla Kad›köy ‹skele Mey-
dan›’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›. 

Mitingde Tek G›-
da-‹fl Baflkan› ve
Türk–‹fl Genel Sekre-
teri Mustafa Türkel
bir konuflma yapt›.

Tekel iflçilerinin lideri denilerek
kürsüye davet edilen Türkel’e, alan-
daki iflçiler yuhalamalarla ve “Sat›l-
m›fl Türk-‹fl ‹stemiyoruz, Türk-‹fl
Uyuma ‹flçine Sahip Ç›k” sloganla-
r›yla tepki gösterdiler. Miting Tür-
kel’in k›sa konuflmas›n›n ard›ndan
saat 14.00’de sona erdi.

Türk-‹fl’e ba¤l› sendikalar›n ya-
n›s›ra EMEP, BDSP, ESP, TKP, ‹flçi
Gazetesi, Devrimci ‹flçi Partisi Giri-
flimi, Tekstil-Sen, PSAKD ‹st. fiu-
besi’nin kat›ld›¤› mitinge, Cumhu-
riyet Gazetesi Okurlar› (CUMOK),

DSP, BBP, CHP, MHP, ANAP, Ata-
türkçü Düflünce Derne¤i, Cumhuri-
yet Kad›nlar› Derne¤i, Ba¤›ms›z
Cumhuriyet Partisi, Öncü Kad›n ‹s-
tanbul, 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› ya-
p›ld›. 

Türkiye Gazeteciler Sendika-
s› üyeleri çeflitli illerde yapt›kla-
r› eylemlerle SSGSS yasa tasa-
r›s› ile y›pranma haklar›n›n elle-
rinden al›nmak istenmesini pro-
testo ettiler. 

6 fiubat günü saat 10.00’da
Taksim Tramvay Dura¤›’nda bi-
raraya gelen gazeteciler, “Y›p-
ranma Hakk›m›z Gasp Edile-
mez” pankart› açarak Galatasa-
ray 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›¤›, ba-
s›n emekçilerine adeta savafl
açarken, bir hafta içinde alt› ar-
kadafl›m›z› daha ifllerinden eden
medya patronlar›n›n doymak

bilmezli¤ini görmezden geli-
yor” diye konufltu. Galatasa-
ray Postanesi’nden Baflba-
kanl›¤a ve Çal›flma Bakanl›-
¤›’na toplanan 500 imzan›n
gönderildi¤i eyleme, Türk-
‹fl, D‹SK Genel Sekreteri
Musa Çam, TGC, ÇGD, Ba-
s›n-‹fl Genel Baflkan› Yakup
Akkaya ve Haber-Sen yöne-

ticileri 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›fl-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Faruk Çelik'e gönderildi¤i ey-
lemde gazetecilere CHP, Türk-
‹fl, KESK ve E¤itim-Sen temsil-
cileri de destek verdi. 

Gazeteciler Ankara’da ise 7
fiubat’ta Yüksel Caddesi’nde bi-
raraya geldiler. “Y›pranma Hak-
k› Gasbedilemez” kokartlar›n›
takan TGS üyesi gazeteciler ad›-
na yap›lan aç›klamada gazeteci-
li¤in bedenen y›prat›c› ve tehli-
keli bir görev oldu¤u söylenerek
y›pranma hakk›n›n gazeteciler
için önemli oldu¤u belirtildi. Ey-
lem sonunda toplanan imzalar
K›z›lay Postanesi’nden
TBMM’ye gönderildi. 

YIPRANMA HAKKIMIZ
GASBED‹LEMEZ

TEKEL’‹N ÖZELLEfiT‹R‹LMEK
‹STENMES‹ PROTESTO ED‹LD‹

Davutpafla’da maytap fabrikas›nda
katledilen 23 iflçinin sorumlular›n›n or-
taya ç›kar›lmas› ve yarg›lanmas› için
HÖC’ün de içinde oldu¤u SSGSS Plat-
formu, 6 fiubat günü Davutpafla’da pat-
laman›n oldu¤u yerde bir bas›n aç›kla-
mas› yapt›lar. 

“Yaflanan Facia ve Ölümlerin So-
rumlusu Sorumsuzluk ve Denetimsiz-
liktir” pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme 200
kifli kat›ld›. Kaz›m Mermer taraf›ndan
yap›lan aç›klamada 2 y›l önce Ümrani-
ye’de meydana gelen maytap atölyesi
patlamas›ndan hiç ders ç›kar›lmad›¤›na
de¤inilerek “yaflanan facian›n sorumlu-
su sorumsuzluk ve denetimsizliktir. Bu
olaydan sorumlu kiflilerin veya kurum-
lar›n ortaya ç›kar›larak kamuoyuna
aç›klanmas› gerekmektedir” denildi. 

D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çe-
lebi de patlaman›n ifl kazas› de¤il bir ci-
nayet oldu¤unu ifade ederken Çal›flma
Bakanl›¤›’na da birlikte denetim yapma
ça¤r›s›nda bulundu. 

‹flçiye Verilen 
De¤er: ÖLÜM
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19 Kas›m 2007’de Sincan Ha-
pishaneler Kampüsü’nü ziyaret
eden Ankara Tabip Odas›, özellikle
45/1 say›l› genelge ile ilgili izlenim-
lerini bir rapor haline getirerek ka-
muoyu ile paylaflt›. 

ATO’da 6 fiubat günü düzenle-
nen bas›n toplant›s›nda ilk olarak
Tecrite Karfl› Ankara ‹nisiyatifi ad›-
na ÇHD Genel Sekreteri Selçuk Ko-
za¤açl› söz ald›. Koza¤açl› Adalet
Bakanl›¤› taraf›ndan OPCAT (Op-
tional Protocol to the Convention
Against Torture – BM ‹flkenceyle
Mücadele Sözleflmesine Ek Seçmeli
Protokol) kapsam›nda gündeme al›-

nan “Cezaevlerinde Sivil ‹zleme”
çal›flmas›n›n tamamen hatal› yöne-
limler üzerine kuruldu¤unu dile ge-
tirerek, insan haklar› örgütleri ile
meslek odalar›n›n ve sendikalar›n
birikim ve görüfllerinin de¤erlendi-
rilmedi¤i bir izlemenin amaca uy-
gun olmad›¤›n› söyledi.

Türkiye’de izleme yapacak bir
mevzuat›n bulunmad›¤›n›, fakat
BM’de imzalanan protokol netice-
sinde bunun haz›rl›¤›na baflland›¤›-

n› ifade eden Koza-
¤açl›, bakanl›¤›n
özellikle sivil bir
izleme komitesi
kuraca¤›n› dile ge-

tirerek kendilerinin içinde bulunma-
d›¤› bir komiteyi kabul etmedikleri-
ni ve bunun hukuk d›fl› oldu¤unu
söyledi. 

ATO ‹nsan Haklar› Komisyonu
üyesi Ça¤r› Temuçin de, oluflturduk-
lar› rapor neticesinde 45/1 No’lu ge-
nelgenin uygulanmad›¤›na vurgu
yapt›. ATO YK Üyesi Selçuk Atalay
ise  taleplerinin bir izleme faaliyeti
oldu¤unu, bunu da kendilerinin be-
lirlemesi gerekti¤ini ifade etti.

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› ‹n-
celeme Komisyonu’na hapishane-
lerden yap›lan baflvurular›n bir y›l
içinde yüzde 100’ün üzerinde art-
mas› da gösterdi. Ço¤unlu¤unu F
Tipi Hapishaneler’deki ""kkööttüü mmuu--
aammeellee vvee iiflflkkeennccee"" ile ""kkeeyyffii ttuu--
ttuumm vvee iiflfllleemmlleerr""in oluflturdu¤u
baflvurular›n say›s›, geçen y›l 87
iken, bu y›l 225 oldu.

Adalet Bakanl›¤›, bundan yakla-
fl›k 1 y›l önce, ölüm orucu direnifli-
nin kazan›m› olarak tecritin gevfle-
tilmesine yönelik bir genelge yay›n-
lam›flt›. Yine yak›n zamanda tutuklu
aileleri, Adalet Bakanl›¤›’na gide-
rek, F Tipi Hapishanelerde tecrit ve
iflkencenin sürdü¤ünü anlatm›fllar,

karfl›l›¤›nda bakanl›k yetkilileri ilgi-
lenecekleri sözü vermifllerdi.

Salt TBMM Komisyonu’na ya-
p›lan ""kkööttüü mmuuaammeellee vvee iiflflkkeennccee""
baflvurular›ndaki bu art›fl bile sözle-
rinde durmad›klar›n› gösteriyor.

AKP, dincili¤i gelifltirme söz ko-
nusu oldu¤unda, demokratikleflme-
yi, hak ve özgürlük söylemlerini di-
linden düflürmüyor. Fakat, gerçekte
bu kavramlarla ilgisinin ancak de-
magoji yapmaya yönelik oldu¤u,
baflka birçok konuda oldu¤u gibi F
Tipi Hapishane’lerde tecrit ve ifl-
kenceyi sürdürmekteki ›srarlar›nda
da görülüyor.

Hangi sorunu çözdüklerini söy-
ledilerse, görüldü ki daha da büyüt-
tüler.  Yoksulluk, iflsizlik, asgari üc-
ret, 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, baflvurula-
r›n bu oranda artmas› üzerine Tekir-
da¤ ve Edirne F Tipi’nde inceleme
yapma karar› alm›fl. Bir ‹nsan Hak-
lar› Komisyonu, ülkesindeki hapis-
haneler gerçe¤ini ö¤renmek için di-
lekçeli baflvurular› beklemez. Hele
ki, bu ülke bizim ülkemizse, bu ül-
kenin hapishanelerinden yüzlerce
tutsa¤›n cans›z bedenleri ç›kar›lm›fl-
sa, komisyonun hapishanelerin için-
den ç›kmamas› gerekir. Ayn› durum,
“cezaevlerini izleme kurullar›” için
de geçerlidir. Fakat, her ikisinin
fonksiyonu da bugüne kadar hapis-
hanelerdeki tecriti, iflkenceyi gizle-
meye çal›flmak olmufltur. Bu ziya-
retleri de bu amaca hizmet edecek
flekilde olmamal›d›r.

Tecrit Örtbas Edilemiyor

Van FF Tipi’nde PPiflmanl›k DDayatmas›
Van Tuyad-Der taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Van F Tipi Hapishane-

si’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: ““BBuurraaddaa ttuuttssaakkllaarraa ‘‘yyaa tteesslliimm oollaaccaakkss››nn››zz,, yyaa ddaa tteekk kkii--
flfliilliikk hhüüccrreelleerrddee bbiittiirriilleecceekkssiinniizz’’ ddeenniilliiyyoorr..””

ATO: 45/1 NOLU 
GENELGE UYGULANMIYOR
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Adalet Bakanl›¤›; ölüm orucu di-
reniflinin gücü, geliflen kamuoyu
bask›s›, demokratik kitle örgütleri-
nin tutuklu ve hükümlüleri sahiplen-
mesi sonucu 45/1 say›l› genelgedeki
sohbet hakk›n› kabul etmiflti. Ancak
genelgenin yay›nlanmas›n›n üzerin-
den 1 y›ldan fazla süre geçmifl olma-
s›na ra¤men halen genelge uygulan-
mamakta, tutsaklar›n 10 saatlik soh-
bet haklar› gasbedilmektedir.

Genelgenin uygulanmas›n› iste-
yen TAYAD’l› Aileler 6 fiubat günü
Taksim Tramvay Dura¤›’nda yap-
t›klar› eylemde 2007 Hak ‹hlalleri
Raporu’nu aç›klad›lar. 

“F Tipi Hapishanelerde 10 Saat-
lik 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 ya-

pan Lerzan Caner Adalet Bakanl›-
¤›'n›n 10 saatlik sohbet hakk›n› iler-
leyen süreçte 20 saate ç›karmay› ta-
ahhüt etti¤ine, ancak 10 saatlik hak-
k›n bile gasp edildi¤ine de¤indi.
Aç›klamada genelgeyle kazan›lan
sohbet hakk›n›n gasbedilmesine
izin verilmemesi gerekti¤i kaydedi-
lerek “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 Tram-
vay Dura¤›'nda yapt›klar› bas›n
aç›klamas›yla F Tiplerindeki bask›-
lar›n artmas›n› protesto ettiler. 6 fiu-
bat günü “Hapishanelerdeki Sald›r›-

lara Son” pankart› açan aileler ad›na
aç›klama yapan Emriye Demirk›r
Sincan 2 No'lu F Tipi Hapishane-
si’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 ispatlan-
maktad›r” diye konufltu.

Aç›klama “Tecrit ‹flkencesine
Son, F Tiplerinde ‹flkenceye Son"
sloganlar›yla sona erdi. 

Bir ülkede hapishanelerdeki do-
luluk say›s›, ço¤u zaman o ülke hal-
k›n›n içinde yaflad›¤› durumun ve
iktidar›n›n niteli¤inin de göstergesi-
dir. O halk yoksuldur, bask› ve zu-
lüm alt›ndad›r, o ülke adaletsiz bir
ülkedir ve iktidar› zulmederek yö-
neten bir iktidard›r.

Tüm bunlar, salt bugünü de¤il,
ayn› zamanda geçmifli de dahil ol-
mak üzere tam da ülkemizi tan›mla-
maktad›r. Fakat, bu genelleme AKP
iktidar› dönemini anlatmaya yetmi-
yor. Çünkü, AKP iktidar› kendisin-
den önceki hiçbir iktidar›n baflara-
mad›¤›n› baflararak, hapishaneler-
deki tutuklu hükümlü say›s›n› 12
eylül cuntas› döneminde, yani
1981’deki say›n›n bile üzerine ç›-
karmay› baflard›. Hapishaneleri dol-
durma rekoru k›rd›.

Hapishanelerdeki tutuklu-hü-
kümlü say›s›, 12 Eylül cuntas›yla 70
bine ulaflm›flt›. AKP’nin iktidar ol-
du¤u 2002’de say› 59 bindi. Ve
AAKKPP iikkttiiddaarr››nnddaakkii 55 yy››ll iiççiinnddee,, ttuu--
ttuukklluu--hhüükküümmllüü ssaayy››ss›› 9933 bbiinnee
uullaaflfltt››..

Tayyip Erdo¤an televizyonlar›n
karfl›s›na geçerek, bu rakamlar›n na-
s›l böyle artt›¤›n›, Nas›l bu kadar
suç ve suçlu üretmeyi baflard›klar›n›
izah etmelidir.

Çünkü, bu tablo AKP politikala-
r›n›n özeti gibidir. AKP politikalar›;
halk› yoksul b›rakmaktad›r. Yoksul
halk gayr› meflru yollara baflvurma-
ya müsait hale gelmektedir.

AKP politikalar› halkta kültürel
dejenerasyonu büyütmektedir. De-
jenerasyon suç iflleme oran›n› art›r-
maktad›r.

AKP iktidar›, halk›n her kesimi-
ne suçlu gözüyle bakmakta, tüm
hak ve özgürlük eylemlerini suç
olarak tan›mlamaktad›r. En basit

hak arama eyleminin karfl›l›¤›nda
baflvurulan yöntem tutuklama yön-
temi olmufltur.

Sonuç olarak AKP politikalar›,
halk› yoksullaflt›ran, kültürel deje-
nerasyonu art›ran, hak ve özgürlük-
leri k›s›tlayan, bask› ve yasaklarla
halk› susturmaya, sindirmeyi amaç-
layan politikalard›r.

Ve hapishanelerdeki bu doluluk
oran›na, AKP iktidar›n›n çözümü
yeni hapishaneler yapmakt›r. Bir ik-
tidar, kendi döneminde hapishane-
lerdeki tutuklu-hükümlü say›s›n›n
bu kadar artmas› üzerine, nedenleri-
ni araflt›r›p çözüm üretmiyor, tersi-
ne kapasiteyi daha fazla art›rmay›
düflünüyorsa, bu iktidar›n niteli¤i
demokrat, özgürlükçü olabilir mi,
ve hepsinden önemlisi halkç› olabi-
lir mi? Böyle bir iktidar›n niteli¤ini
tan›mlayacak tek bir kavram vard›r,
o da küçük bir az›nl›¤›n hizmetinde
hhaallkkaa ddüüflflmmaann bbiirr iikkttiiddaarr oldu¤u-
dur.

Kenan EEvren CCuntac› 
Ya TTayyip EErdo¤an ??!

AKP’nin Zindanc›l›k Rekoru

TAYAD: GENELGE UYGULANSIN



YYüürrüüyyüüflfl:: Kad›n Birlikleri’nin
faaliyetlerinin kapsam› nedir?

FHKC, Kudüs’te pek güçlü de-
¤il. Oslo sürecinde Filistin direnifli-
nin 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 nede-
niyle biz flu anda Kudüs'te Halk
Cephesi ad›yla hiçbir faaliyet yapa-
m›yoruz. Biz Halk Cepheliyiz dedi-
¤imiz anda tutuklan›r›z. 

Bizim Kad›n Birlikleri olarak Fi-
listin genelinde 9 flehirde merkezle-
rimiz bulunuyor. Sadece Nablus'ta
10 merkezimiz var. Kad›n Birlikleri
olarak kad›n sorunlar›yla da ilgile-
niriz, ulusal konularla da ilgileniriz.
Ama tteemmeell aammaacc››mm››zz 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 a-
lan bütün gruplar Kudüs’te ulusal
temelde bir birlik sa¤lamaya çal›fl›-
yor. Kudüs'ün özel konumu ve Fi-
listin iktidar› alt›nda olmamas› ne-
deniyle, Kudüs'teki mücadeleyi to-
parlayabilmek ve Kudüs konusunun
unutturulmas›n› engellemek için
önümüzdeki günlerde Kudüs'te bir
konferans düzenlemeyi düflünüyo-

ruz. Bu konferansta Fetih’in iflbir-
likçi politikalar›n› engellemek ve
bizim ulusal politikalar›m›z›n etkili
olmas› için büyük bir kat›l›m sa¤la-
maya çal›fl›yoruz. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Filistin solu olarak
Filistin Halk Kurtulufl Cephesi ve
Demokratik Cephe tan›n›yor daha
çok. Bize Filistin solu hakk›nda bil-
gi verebilir misiniz? 

Filistin solunda büyük bir sorun-
la 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 ola-
rak sa¤c›lar›n geri ad›mlar›na kat›l-
mak istemiyoruz. Filistin’de FHKC,
FDKC, Halk›n Partisi, Reform ve
Dönüflüm Partisi (Barguti'nin ce-
maati), Feda (Demokratik Cep-
he’den kopan bir grup), Arap Cep-
hesi bulunuyor sol olarak. 

Ne yaz›k ki Filistin solu genel
olarak Abbas'›n ve Fetih’in att›¤›
geri ad›mlara uyum sa¤lam›fl. Fe-
tih'in peflinde sürükleniyor, ancak
biz FHKC olarak ulusal ilkelerimi-
ze ba¤l› kal›yoruz. Örne¤in Anna-
polis görüflmelerine kat›lmayan tek
partiydik. Kudüs’ün merkezinde de
Annapolis'e karfl› bir yürüyüfl dü-
zenledik. Annapolis’e kat›lan di¤er
gruplara bir mesaj ileterek vvaattaann››--
mm››zzaa ddöönnüüflfl hhaakkkk››,, bbaa¤¤››mmss››zz FFiilliiss--
ttiinn vvee kkeennddii kkaaddeerriimmiizzii ttaayyiinn hhaakk--
kk›› ilkelerine sad›k kal›n dedik. Daha
sonra Annapolis’in baflar›s›zl›¤› or-
taya ç›kt›... Daha önce de Bush bir
konuflmas›nda bizim temel ilkeleri-
mizden biri olan ve direniflin belke-
mi¤ini oluflturan ddöönnüüflfl hhaakkkk››nn››nn
tan›nmayaca¤›n› söylemiflti, direni-
flin belkemi¤i olan madde görüflme-
lere konu olamayacaksa, bu görüfl-
melere kat›l›p ayn› masaya oturma-
n›n hiç gere¤i yoktu. fiimdi bütün

gruplar da zaten Abbas'tan görüfl-
melere kat›lmamas›n› istiyorlar.

Filistin’deki sol örgütlerin bu-
gün amac› Fetih ve Hamas aras›n-
daki çat›flmalar› durdurmak, bütün
gruplar› çat›s› alt›nda toplayacak
ulusal bir birlik kurmakt›r. 

““BBuu iiçç ççaatt››flflmmaallaarr iiflflggaallcciiyyee 
hhiizzmmeett eeddiiyyoorr””

YYüürrüüyyüüflfl:: Bugün Filistin direnifli
hangi aflamada? Özellikle direnifl-
ten çok Fetih Hamas çat›flmas›ndan
söz ediliyor, bu çat›flmalar›n nedeni
nedir, halka yans›mas› nas›l olu-
yor?

Filistin direnifliyle bafllayacak
olursak, bugün Filistin direnifli hheerr
öörrggüüttüünn kkeennddii ddiirreenniiflfliiddiirr.. Bütün
direnifl gruplar›n›n kendi mücadele-
leri var. Bugün Filistin’deki sol
gruplar›n öncelikli amac› Hamas ve
Fetih aras›ndaki çat›flmalar› durdur-
mak. Çünkü bu çat›flma ve Filistin-
liler’in Filistinliler’i katletmesi, di-
renifli parçalad›. Herkesin ‹srail ifl-
gali karfl›s›nda Filistin direniflini bü-
yütmeyi düflünmesi gerekirken bu-
gün bütün enerjimizi Fetih ve Ha-
mas aras›ndaki çat›flmalar› durdur-
mak için harc›yoruz. Bu çabalar›-
m›z çat›flmalar› büyük oranda azalt-
t›. 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› bekli-
yor, biri de gücümden kaybederim
korkusuyla anlaflmaya yanaflm›yor. 

Di¤er bir yandan da ‹srail yerlefl-
kelerini 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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‘‹flgali bitirmenin tek 
yolu silahl› mücadeledir!’

Abeer Abu Kheder
(FHKC Kad›n Birlikleri Üyesi)

FFHHKKCC’’nniinn kkoollllaarr››nnddaann bbiirrii oollaann
FFiilliissttiinn KKaadd››nn BBiirrlliikklleerrii üüyyeessii AAbbeeeerr

EEbbuu KKhheeddeerr,, ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa ddüüzzeennlleenneenn
““OOrrttaakk DDüüflflmmaann AAmmeerriikkaa’’dd››rr””

ttooppllaanntt››ss››nnddaa  HHÖÖCC’’üünn kkoonnuukkllaarr››nnddaann
bbiirriiyyddii.. KKhheeddeerr’’llee FFiilliissttiinn ddiirreenniiflfliinniinn

ddüünnüü vvee bbuuggüünnüü üüzzeerriinnee ggöörrüüflflttüükk..



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 Fi-
listinli’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›¤›n-
dan 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...

YYüürrüüyyüüflfl:: Fetih ve Hamas ara-
s›nda daha önce de bir çeliflki vard›,
bu çeliflkinin çat›flmaya dönüflmesi-
nin nedeni nedir?

Hamas'›n seçimleri kazanmas›y-
la çat›flmalar bafllad›. Hamas'›n ka-
zanmas›n›n önemli bir sebebi Filis-
tin halk›n›n Fetih’in yapt›¤› yolsuz-
luk ve namussuzluklardan b›km›fl
olmas›d›r. Halk›n alternatif arad›¤›
bir dönemde Hamas'›n ç›kmas› se-
çimleri kazanmas›na yol açt›. Fetih
Amerika ve d›fl güçler taraf›ndan
destekleniyordu ve bunca y›ll›k ikti-
dar›n› bir ç›rp›da kaybetmek istemi-
yordu. Hamas kazan›nca bütün Av-
rupa da Filistin direnifline olan des-
te¤ini çekti. Hamas ambargo nede-
niyle 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 yönetilme-
yi reddediyordu. Hamas'la Fetih
güç yar›fl›na girdiler, sonuçta katle-
dilen, kurban olan yine halk oldu...
Bütün bunlar›n sonucunda seçimle-
rin yeniden yap›lmas› gündeme ge-
lince Hamas da yeniden kazana-
mam kayg›s›yla kabul etmedi. Fetih
de iktidar› teslim etmeyi kabul et-
meyince bu noktaya geldik.

““‹‹kkttiiddaarr ‹‹ssrraaiill''iinn mmaaflflaass››””

YYüürrüüyyüüflfl:: Filistin’de bunca çe-

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 kurtulu-
fludur. Ve direniflin sürmesidir. Biz
diyoruz ki bar›fl içinde yaflamak isti-
yoruz! Bu nas›l bir bar›fl olacak,
ABD ve ‹srail’in bize bahfledece¤i
bir bar›fl m›, yoksa bizim Halk Cep-
hesi olarak istedi¤imiz Ba¤›ms›z Fi-
listin Devleti yönetimi alt›nda m›?
Bizim inand›¤›m›z temel bir ilke
var, ki zzoorrllaa ççaall››nnaann hheerr flfleeyy zzoorrllaa
ggeerrii aall››nn››rr.. 

Bu durumda Halk Cephesi ola-
rak bizim görevimiz direnmeye de-
vam etmektir. Direniflte bir an geri
ad›m atmamal›y›z, ki ‘60'lardan bu
yana direniyoruz, silahl› mücadele
de dahil mücadelemizi sürdürmeli-
yiz. ‹srail'in görüflme ve anlaflma-
larla iflgali sona erdirmesi mümkün
de¤ildir. ‹srail bu görüflme ve anlafl-
malarla kendi projesini hayata ge-
çirmeye çal›fl›yor. ‹flgali bitirmenin
tek yolu silahl› mücadeledir. Biz Fi-
listinliler 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 Filis-
tin halk›yla alay ediyorlar. Bu ne-
denle de direnifli yeniden toparlay›p
her alanda mücadeleyi sürdürme-
miz gerekiyor.

YYüürrüüyyüüflfl:: Türkiye'ye geldiniz ve
burada HÖC’ün “Ortak Düflman
Amerika'd›r” kampanyas›n›n bafl-
lang›c› olan bir toplant›ya kat›l›p
bir konuflma yapt›n›z. Bu gece hak-
k›nda ne düflünüyorsunuz.?

Ben hala o etkinli¤in etkisi alt›n-
day›m... Ve sahneye ç›kan herkes
Filistin’le ilgili mutlaka bir fleyler
söyledi. Bu, herkesin davam›z› bil-
di¤i, bizi sevdi¤i ve davam›z› des-
tekledi¤i anlam›na geliyor. Bunlar
bizi gururland›rd›. Ve Filistin’e git-
ti¤imde bu olanlarla ilgili bir rapor
yazaca¤›m. Türkiye halk›n›n bu

deste¤i üzerinde duraca¤›m. Ger-
çekten çok etkilendim. Bunlar bi-
zim moralimizi yükseltiyor. Bunlar›
görünce anl›yoruz ki dünyada bizi
bilen, bizi destekleyen birileri var.

YYüürrüüyyüüflfl:: Filistin direnifli dünya
halklar›n›n moral ve onur kayna¤›-
d›r. Elbette Türkiye ve dünya solu-
nun gündeminde olacak. Hamas
Fetih çat›flmas› bunu zedelemez. El-
bette Filistin direnifline deste¤imiz
sürecek.

Teflekkür ederim, bu söyledikle-
rinizi kat›ld›¤›m etkinlikte hisset-
mifltim, görmüfltüm. Türkiye halk›-
n›n, özellikle halk cephesinin
(HÖC) bizi nas›l destekledi¤ini gör-
düm. Sizlerleyken kendimi Ku-
düs'te ya da Ramallah'taki yoldaflla-
r›mla birlikteymiflim gibi hissediyo-
rum. Ve sizleri tan›d›¤›ma çok se-
vindim.

YYüürrüüyyüüflfl:: Son olarak eklemek is-
tedi¤iniz bir fley var m›?

Biz Filistinliler’in durumu zor.
Bugün Filistin yönetiminde bulunan
Ramallah'a iflgalciler girdi ve yolda-
fl›m›z Zekeriya El Nahas› tutuklad›.
Peki iflgalciler Filistin yönetiminde-
ki topraklara girip iste¤i kifliyi tu-
tukluyorsa, 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 kendi-
ni Filistin “iktidar›” olarak gö-
rebilir? Filistin iktidar› bizi bask› al-
t›nda tutmak için alet oluyor. Filis-
tin iktidar› ‹srail'in maflas› duru-
munda.
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“Sizlerleyken kkendimi
Kudüs'te yya dda RRamallah'taki
yoldafllar›mla bbirlikteymiflim

gibi hhissediyorum”



1918 Ekim’inde imzalanan
MMoonnddrrooss Mütarekesi, Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u yönetiminin emperya-
listlerin dayatmalar›na kay›ts›z flart-
s›z teslim oluflu demekti. 

10 A¤ustos 1920'de de Osmanl›
yönetimi ile ‹tilaf Devletleri aras›n-
da SSeevvrr 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 emperyalistle-
re da¤›t›lm›flt›; Filistin ‹ngiltere'nin,
Suriye de Fransa'n›n mandas› alt›na
girecek, Irak, Hicaz ve Yemen Os-
manl› Devleti’nden ayr›lacakt›. Da-
has›, emperyalistler bunlar›n d›fl›n-
da kalan yerleri de ““ggeerreekk dduuyydduukk--
ççaa”” 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 pay-
lafl›m savafl›n›n f›rt›nal› ortam›nda
s›¤›nacak bir liman aramaya baflla-
m›fllard›. 

Halka güvenmeyen, s›rt›n› halk›-
na yaslamayan bir ayd›n ne yapabi-
lirse ayd›nlar›n önemli bir k›sm› da
öyle yapt›. Kurtuluflu, ““uuyyggaarrll››¤¤››nn
tteemmssiillcciissii”” oldu¤u varsay›lan ülke-
lerde aramaya bafllad›lar. ‹flte bu
aray›fl içinde, ABD Baflkan› Woodi-
ow Wilson'un bir iki y›l önce Ame-
rika Kongresi’ne sundu¤u 14 mad-
deyi içeren program, Osmanl› "ay-
d›nlar›" aras›nda önemli etkilerde
bulundu. 

HH
Amerikan emperyalizmi tüm

emperyalistler içinde “h›zla geli-
flen” bir konumdayd›. Bu anlamda
da peflpefle ekonomik, siyasi askeri
etkisini art›racak hamleler yap›yor-
du. Daha sonra ““WWiillssoonn ‹‹llkkeelleerrii””
olarak an›lacak program›n ilan› da
bu hamlelerden biriydi. Programda
ortaya konulan “ilkeler” de, Ameri-
ka’n›n di¤er emperyalist ülkelerin

hakimiyetine karfl›
kendi lehine bir alan
açma amac›n› yans›t-
maktayd›.

““WWiillssoonn ‹‹llkkeelleerrii””
olarak adland›r›lacak programdaki
baz› maddeler flunlard›:

- Gizli diplomasiye son verilme-
si.

- Silahlar›n azalt›lmas›.

- Denizlerde tam serbestli¤in
sa¤lanmas›.

- Milletler Cemiyeti’nin kurul-
mas›.

- Sömürge halklar›n›n ba¤›ms›z-
l›klar›na kavuflmalar›.

- Tüm uluslar›n kendi gelecekle-
rini kendilerinin belirlemeleri...

Görüldü¤ü gibi, her biri demok-
rasi ad›na, eflitlik ad›na, özgürlükler
ad›na savunulabilecek maddelerdi. 

Osmanl›'n›n halktan kopuk "ay-
d›nlar"› özellikle "tüm uluslar›n
kendi geleceklerini kendilerinin be-
lirlemesi" ilkesine
sar›ld›lar; Wilson
‹lkeleri, Anado-
lu’nun kurtuluflu-
nu da sa¤layacakt›
onlara göre. 

HH
Wilson ‹lkele-

ri’ni savunanlar
zamanla daha aç›k
bir flekilde AAmmeerriikkaa
mmaannddaacc››ll››¤¤››nn›› savunmaya bafllad›-
lar. Bu kadar “medeni ve uygar” bir
devletin himayesine girmekte ne sa-
k›nca vard› ki???

Amerikan mandac›l›¤›n› savu-
nanlardan biri olan HHaalliiddee EEddiipp
AAdd››vvaarr, 10 A¤ustos 1910'da Musta-
fa Kemal'e yazd›¤› mektupta "Serü-
ven 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 bu-
gün kendi kendini yöneten yepyeni
bir makina haline koyan Amerika,
bu konuda çok iflimize geliyor. On-
befl, yirmi y›l s›k›nt› çektikten sonra
yeni bir Türkiye'yi ancak Yeni Dün-

yan›n (Amerika’n›n) yetene¤i yara-
tabilir. ”

HH
Wilson ‹lkeleri sempatisi ve

mandac›l›k e¤ilimleri o kadar aleni-
leflti ve yayg›nlaflt› ki, ‹stanbul'da
WWiillssoonn PPrreennssiipplleerrii CCeemmiiyyeettii ad›y-
la bir dernek kuruldu. 4 Aral›k
1918'de kurulan derne¤in kurucula-
r› aras›nda bak›n kimler vard›:

Yazar Halide Edip Ad›var, Gaze-
teci YYuunnuuss NNaaddii, Vakit Gazetesi
Baflyazar› AAhhmmeett EEmmiinn YYaallmmaann,

Akflam Gazetesi Baflyazar› Necmet-
tin (Sad›k), Sabah Gazetesi Baflya-
zar› AAllii KKeemmaall, Ati ve ‹kram Gaze-
teleri Baflyazar› Celal Nuri (‹leri),
Eski Bakanlardan Velid Ebuzziya,
RReeffiikk HHaalliitt KKoorraayy, Leman Gazete-
si Baflyazar› Cemal Bey, Yeni Gaze-
te Baflyazar› Mahmut Sad›k Bey...

Cemiyet, ilk toplant›s›ndan son-
ra 6 Aral›k 1918'de bir bildiri yay›n-
layarak aç›k bir biçimde AAmmeerriikkaann
mmaannddaass››nnddaann yyaannaa olduklar›n› ilan
ettiler. ABD Devlet Baflkan› Wil-
son'a da bir mektup göndererek
Amerikan mandas›n›n sa¤lanmas›
için baflvuruda bulundular. Mektup-
ta flu istemlerde bulunulmaktayd›:

1) Padiflah egemenli¤i ve Meflru-
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

MANDACILAR!
AB’cilikten Önce ABD Mandac›l›¤› 

Kopenhag Kriterlerinden Önce
Wilson ‹lkeleri Vard›...



ti Hükümet biçimi korunacakt›r.

2) Tüm seçimlerde nispi temsil uy-
gulanarak az›nl›klar›n haklar› sa¤la-
nacakt›r. Tüm Osmanl› uyruklar›...
tüm hükümet memurluklar›na atana-
caklard›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 AAmmeerriikkaann bbaaflflmmüüsstteeflflaarr››
atanacak ve bu müsteflarlardan kurulu
AAmmeerriikkaann kkoommiissyyoonnuu...... ülkenin
mutlulu¤u ve maddi geliflmesini sa¤-
layacak reformlar› yapacak yeni yön-
temleri üüllkkeeyyee ggeettiirreecceekk,, öte yandan
ülkemizdeki çeflitli siyasal ak›mlar
yüzünden hiçbir zaman düzenli bi-
çimde yyeerriinnee ggeettiirreemmeeyyeeccee¤¤iimmiizz
toplumsal gönenç ve ö¤retim ile ilgili
tüm iflleri ddüüzzeennlleeyyeecceekk......tir.

4) Adliyede reform için yürürlük-
teki hukuk siteminin kurallar›n› orta-
dan kald›rmak amac›yla AAmmeerriikkaann
BBaaflflmmüüsstteeflflaarr››’’nn››nn uuyygguunn ggöörreeccee¤¤ii
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 yenileflti-
recektir.

5- Jandarma ve polis iflleri bir
AAmmeerriikkaann ggeenneell mmüüffeettttiiflfliinnee...... b›ra-
k›lacakt›r.

6- Türkiye'nin her ilinde görevi
yöresel yönetimde reform yapmak
olan bir AAmmeerriikkaann bbaaflflmmüüffeettttiiflflii ve
ona ba¤l› uzmanlar bulunacakt›r.

8- .... Amerika'dan yönetilmesi is-
tenen Türk imparatorlu¤unun s›n›rlar›
Bar›fl Konferas›’nda saptanacakt›r.

HH
Mandac› ayd›nlar›n Wilson’a mek-

tubunu biraz uzun aktard›k. Ama bu
mektup ayd›n›n ““uuttaannçç ttaarriihhii””nniinn en
önemli belgelerinden biri olarak bilin-
meli diye düflündük. 

Mandac›lar›n isteklerinden ziyade-
siyle memnun olmufltu Amerika. Fa-
kat onun kendine göre planlar› vard›:
ABD Devlet Baflkan›, mandac›lar›n
taleplerine karfl›l›k "Türk olan bölge-
lere güvenlik ve egemenli¤in verilme-
sini" kabul ederken, di¤er yandan flu
planlar› yap›yordu: Yunanl›lar’›n yo-

¤un bulunduklar› k›y› bölgeleri ulus-
lararas› 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
mmaannddaa ddüüzzeennii sa¤lanmal›.

Bu koflullarda Wilson Prensipleri
Cemiyeti’nin ömrü pek uzun olmad›.
Ama mandac›l›k düflüncesi devam et-
ti 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 Cumhur-
baflkan› da olacak olan ‹‹ssmmeett ‹‹nnöönnüü
de o dönemde 15. Kolordu Komutan›
Kaz›m Karabekir'e yazd›¤› mektupta
flöyle diyordu:

""TTüümm üüllkkeeyyii ppaarrççaallaammaaddaann bbiirr AAmmee--
rriikkaann ddeenneettiimmiinnee bb››rraakkmmaakk,, yyaaflflaayyaa--
bbiillmmeekk iiççiinn tteekk zzaarraarrss››zz ççaarree ggiibbii--
ddiirr....""

Evet, ‹smet ‹nönü de mandac›yd› o
s›ralar. Erzurum Kongresi’nde de
mandac›l›k konusunda yo¤un tart›fl-
malar yaflanm›flt›. Orada da, daha son-
ralar› Kurtulufl Savafl› dönemi mecli-
sinde bakanl›k, baflvekillik yapacak
olan RRaauuff OOrrbbaayy ve RRaaffeett BBeellee 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› cep-
hesine 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... 

HH
Ta ki... 1945’lere kadar. 

Y›l 1947; bir milletvekilli Türkiye
Büyük Millet Meclisi kürsüsünde ko-
nufluyor; sanki mmaannddaacc››llaarr hhoorrttllaa--
mm››flfl,, 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. Gerçek-
ten, AABBDD''nniinn gerek harp içinde ve ge-
rek flu harp sonras› aleminde oyna-
d›klar› asil rol bu millet tarihinin en

Say›: 1138 45TAR‹H

K›sa TTarih
1100 fifiuubbaatt -- 1166 fifiuubbaatt

1100 fifiuubbaatt 11996699
ABD 6. Filo'suna ait gemilerin
‹stanbul'a gelifli ö¤renciler ta-
raf›ndan protesto edildi. 

88 fifiuubbaatt 11998800 
‹zmir Çi¤li ‹plik Fabrikas›'nda
1500 iflçi barikat kurdu. 1100
fifiuubbaatt'ta polis iflçilere sald›r-
d›. 1155 iflçi yaraland›, 500 kifli
gözalt›na al›nd›. 

1133 fifiuubbaatt 11996677
D‹SK kuruldu. 

1133 fifiuubbaatt 11999900
10 bini aflk›n tütün emekçisi
Manisa'n›n Akhisar ‹lçesi ve
birçok yörede eylemlerle ta-
ban fiyatlar›n› protesto ettiler.
Eylemlerde Akhisar-Soma
Karayolu kesildi, ANAP binas›
ve tüccarlara ait iflyerleri tah-
rip edildi. 

88 fifiuubbaatt 11998800
‹stanbul Bayrampafla’da MMiigg--
rrooss ana deposu devrimciler
taraf›ndan bas›larak yiyecek
kamyonlar› kamulaflt›r›larak
yiyecekler gecekondu semtle-
rinde da¤›t›ld›.

1144 fifiuubbaatt 11998800
‹stanbul esnaf›, IMF talimat›y-
la al›nan “2244 OOccaakk Kararla-
r›”n› protesto etmek için Dev-
rimci Sol’un ça¤r›s›yla ke-
penk kapatt›. Eylem tüm ‹s-
tanbul çap›nda yüzde 90'l›k
kat›l›mla gerçeklefltirildi. 

1155 fifiuubbaatt 11999900
35 binden fazla Belediye iflçi-
si Yeniçeltek Madeni’nde
meydana gelen katliam› pro-
testo etmek amac›yla ifl b›rak-
ma eylemi yapt›.
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büyük flereflerinden biri olarak yad
edilecektir. ... ABD'nin yeni bir hü-
kümranl›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 Yet-
kin; Türkiye'de askeri darbeler ve
Amerika. Syf. 19)

Konuflan CHP Milletvekili Nihat
Erim’dir. Fakat CHP’lisi, DP’lisi
tüm meclis ““bbrraavvoo”” sesleriyle al-
k›fllamaktad›r bu konuflmay›. 

Menderes’in açt›¤› ““KKüüççüükk
AAmmeerriikkaa”” olma yolunda, mandac›-
lar dizginsizce ilerlemektedir art›k. 

1920’de gerçekleflmeyen Ameri-
kan mandas›, 1945’lerden sonra
“yeni-sömürgecilik” biçiminde ger-
çekleflecekti ne yaz›k ki.. 

HH
Dönem 2000’lerin bafl›; ABD

Baflkan› Wilson’a 1918’de yaz›lan
mektuptan tam 82 y›l sonra.  

Ülkenin maliye, tar›m, sanayi,

ticaret, bay›nd›rl›k ifllerine, e¤itimi-
ne, jandarmas›na, polisine, adliyesi-
ne AAmmeerriikkaann mmüüffeettttiiflfllleerrii vvee uuzz--
mmaannllaarr›› taraf›ndan ççeekkii ddüüzzeenn ve-
rilmesini isteyen mektubu yazanla-
r›n yerini, ülkenin ekonomik, siyasi,
sosyal, kültürel, hukuki tüm kurum-
lar›na Avrupa Birli¤i taraf›ndan ççee--
kkii ddüüzzeenn verilmesini isteyen ayd›n-
lar, politikac›lar alm›flt›r. 

Bizi AB’ye al›n, bize, ülkemize
ççeekkii ddüüzzeenn verin, biz kendi bafl›m›-
za bunlar› yapam›yoruz diyen man-
dac› ayd›n ve politikac›lar, uuttaannçç
ttaarriihhiinnee yeni sayfalar eklemektedir. 

Fakat sayfalar eklenmekle bit-
mez. MMaannddaacc››ll››¤¤››nn uuttaannçç ttaarriihhii,
kkaall››nn bbiirr kkiittaapp oollaaccaakktt››rr..  

HH
Y›l, 2006; Türkiye Cumhuriye-

ti’nin D›fliflleri Bakan› konufluyor:

“Büyük Ortado¤u Projesi, OOrrttaa--
ddoo¤¤uu’’yyuu ddeemmookkrraattiikklleeflflttiirreecceekk,, bbaa--
rr››flfl vvee hhuuzzuurruu ggeettiirreecceekk bir proje-
dir... Biz... Büyük Ortado¤u Projesi

kapsam›nda ABD ile birlikte hare-
ket edece¤iz. ... BOP'u destekliyo-
ruz, bu proje Türkiye'nin d›fl politi-
ka hedef ve ilkelerine uymaktad›r...
‹slam ülkelerinde demokrasi, insan
haklar› ve özgürlüklerin gelifltiril-
mesini ve tüm ‹slam dünyas›na ya-
y›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 bu-
gün kendi kendini yöneten yepyeni
bir makina haline koyan Amerika..” 

Ne diyor Abdullah: “Afganistan,
Irak gibi vahfli islam ülkelerini ken-
di kendini yöneten yepyeni bir ma-
kina haline koyan Amerika...

HH
Yaz›k ki, ülkemizi Wilson Pren-

sipleri’ne yürekten inanan, aradan
geçen 80 küsur y›la ra¤men manda-
c›l›k batakl›¤›ndan ç›kamam›fl
BOP’cu Abdullahlar yönetiyor. 

Çocuklar Ölmesin Diye!
Buca Temel Haklar Derne¤i, 2 Ara-

l›k 2007’de ““ÇÇooccuukkllaarr››mm››zz››nn SSaa¤¤ll››¤¤››
‹‹ççiinn MMaahhaalllleemmiizzee TTrraaffiikk LLaammbbaass›› ‹‹ss--
ttiiyyoorruuzz!!”” diyerek bafllatt›¤› imza kam-
panyas›n›, 30 Ocak’ta bitirdi. 

Dernek çal›flanlar›, toplad›klar› 2
bin imzay›, ‹zmir Büyükflehir Beledi-
yesi önünde 30 Ocak’ta yapt›klar› ba-
s›n aç›klamas› ile belediye yetkilileri-
ne verdi. 

“Enis, Hasan, Muhammed Öldü, Baflka Çocuklar Öl-
mesin! Trafik Lambas› ‹stiyoruz” pankart› aç›larak ya-
p›lan bas›n aç›klamas›nda; bir trafik lambas› olmad›¤›
için, Kuruçeflme Mahallesi’ndeki Do¤ufl ve Ahmet Ye-
sevi caddelerinde ço¤u çocuk 12 kiflinin öldü¤ü anlat›-
larak, ““‹‹nnssaann HHaayyaatt››nn››nn BBiirr TTrraaffiikk LLaammbbaass›› KKaaddaarr DDee--
¤¤eerrii YYookk MMuudduurr??”” diye soruldu.

Bu ülkede, bir trafik lambas›n›n yap›lmas› gibi basit
ve düflük maliyetli bir konu bile eylemlerle gerçekleflti-
riliyor. Dernek yapt›¤› aç›klamada kendilerinin de imza
toplarken polisler taraf›ndan engellenmeye çal›fl›ld›kla-
r›n› anlatt›lar.

Eylem, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›y-
la bitirildi.

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 gerçeklefl-
tirildi.

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 çürü-
meye karfl› Anadolu’nun kültürüne, de¤erlerine sahip ç›k-
t›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›, sevinç-
lerimizi, 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 Ha-
san 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 Ha-
san Yükselir ayakta alk›flland›. 
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Bir e¤itim ö¤retim döneminin
daha sonuna geldik elbette ki bu
dönemin bitifli hiç de kolay olma-
d›. Onlarca sorun s›k›nt›yla sonuç-
land›. Bu sorunlar, s›k›nt›lar dö-
nemler boyunca de¤il on y›llard›r
peflimizi b›rakm›yor. fiimdiye ka-
dar 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, önü-
müzde sorun olarak duran çözüm-
leri!?. Hep çözüm olarak sunulan-
lar yaflam›m›zda kolayl›klar yeri-
ne yeni yeni zorluklar yaratt›. On-
lar sorunlar›m›z› çözemezler. Çün-
kü bu sorunlar› yaratanlar kendi-
leridir. Bugün bizim sorun olarak
gördüklerimizin baz›lar›n› sayar-
sak; paral› e¤itim, not bask›s›, lise-
lerde dayak, söz ve örgütlenme
özgürlü¤ü önündeki engeller, ula-
fl›m, kantin sorunlar› gibi.

Dönemin sonlanmas›yla birlik-
te yüz binlerce liseli genç karnesi-
ni ald›. Karne neyi ifade ediyor? Bu
gün not bask›s›yla ö¤renciler öyle
bir hale getirilmifltir ki, gençleri-
miz karneyi her fley olarak gör-
mektedir. Ondand›r ki her döne-
min sonunda, notlar› kötü olan
ö¤renciler aras›ndan ‹NT‹HARLAR
yaflan›r, birçok gencimiz bunal›m-
lara 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 karnesin-
deki k›r›k notlar yüzünden bunal›-
ma girerek babas›n›n beylik ta-
bancas›yla gö¤süne tek el atefl
ederek intihar etti, tüm müdaha-
lelere ra¤men kurtar›lamad›.
(27.01. 2008, stargazete.com)

Mersin'in Erdemli ‹lçesi’nde,

karnesinde 9 zay›f oldu¤u ö¤reni-
len bir lise ö¤rencisi, girdi¤i buna-
l›m sonucu intihar etti. Erdemli

Mesleki ve Tek-
nik E¤itim Mer-
kezi (METEM) ö¤-
rencisi Sinan Ak-
gün (16), çok sa-
y›da hap içerek
intihar etti.

Rize Çayeli'ne
ba¤l› Beyazsu Kö-

yü’nde meydana gelen olayda, lise
ö¤rencisi 15 yafl›ndaki E.Ç, ders
notlar›n›n düflük olmas› nedeniyle
kendini öldürme girifliminde bu-
lundu. Evde bulunan bir ilaçtan
içerek intihara teflebbüs eden E.Ç,
yak›nlar›n›n olay› fark etmesi üze-
rine hastaneye kald›r›ld›.

Bunlar sadece yaflananlardan
göze çarpan birkaç örnektir, ger-
çekte tablo çok daha kötüdür.

Durum o kadar vahimdir ki li-
seli gençler içinde karnesindeki
zay›f› eve götürmemek için eve
gitmemeyi dahi göze alanlar bu-
lunmaktad›r. Bu sonucu yaratan
kimdir, neden böyle bir sonuç ya-
rat›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 göste-
renlerdir. Onlar›n amac› egemen
olana karfl› itaatkar, çevresindeki
sorunlara karfl› duyars›z, yozlafl-
m›fl kiflilikler yaratarak gelece¤e
dair hiçbir umudu olmayan genç-
lik yaratmakt›r. ‹flte bunlar› yarat-
may› baflar›rlarsa as›l o zaman he-
deflerine ulaflm›fl olacaklar bugün
karnelerle amaçlanan tam da bu-
dur. fiöyle bir düflündü¤ümüzde
elinde not gibi bask› arac› olan ö¤-
retmen ö¤renciye her flekilde ha-
karet edebilir, yönlendirebilir du-
rumdad›r. Böyle olunca ö¤retmen
birçok uygulamay› ö¤renciye da-
yatabilmektedir. Bunun son örne-
¤ini fiiflli Endüstri Meslek Lise-
si’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 söyleyeme-
mektedir. Bu sonuç bir anda yara-

t›lmad›. Onlarca y›ld›r uygulanan
e¤itim sisteminin sonucudur. 

Gençlerimiz; karneler bizim her
fleyimiz de¤ildir, karnelerdeki ve-
rilen 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, sorgula-
yan, hakk›m›z olan› isteyen ö¤-
renciler olursak, ço¤unlukla notla-
r›m›z zay›f olmaktad›r. Bugün on-
larca liseli ve üniversiteli gencimi-
zin e¤itim hakk› elinden al›nm›fl-
t›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, depres-
yonlara girerek sorunlar›m›z›-s›-
k›nt›lar›m›z› çözemeyiz. Çözüm bi-
zim birlikteli¤imizde, ellerimizde-
dir. Bizler bir araya gelip örgütle-
nirsek 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 televiz-
yonlarda, çevik kuvvet polisleri
taraf›ndan Adana’da KÜRT ÇO-
CUKLARA muz da¤›t›l›rken yafla-
nan 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 hor-
layan yok sayan düzenin kendisi-
dir. Düzene karfl› mücadelemiz, bu
flekilde çocuklar›m›z›n onurunu
k›rarak, afla¤›layarak günlerce te-
levizyonda gösterenlere karfl› da
mücadeledir.

GENÇL‹K FEDERASYONU

KARNELER BAfiARI VEYA 
BAfiARISIZLIKLARIMIZIN 
BELGELER‹ DE⁄‹LD‹R
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HHaacc›› 

hhaacc›› oollmmaazz 

ggiittmmeekkllee

MMeekkkkee''yyee,, 

DDeeddee 

ddeeddee oollmmaazz 

ggiittmmeekkllee

TTeekkkkee''yyee.. 

(Anonim)

BAM TELİ çizgiler

Do¤ru Davetli
Halis Toprak’›n Londra’daki malikanesi-

ni 50 milyon sterline sat›n alan “Kazak
emlak kraliçesi”, Hourieh Peramaa, malika-
neyi sat›n almas›n›n flerefine verdi¤i ilk özel

davete “onur konu¤u” olarak SSCB’’nniinn ssoonn DDeevvlleett
BBaaflflkkaann›› MMiihhaaiill GGoorrbbaaççoovv’’uu ççaa¤¤››rrmm››flfl.. 

NNeeddeenn mmaalliikkaanneeddee iillkk oollaarraakk GGoorrbbaaççoovv’’uu
aa¤¤››rrllaadd››¤¤››nn›› iissee ““eenn ffaazzllaa ssaatt››flfl›› RRuuss mmiillyyoonneerrlleerree
yyaapptt››¤¤›› ““iiççiinn”” ddiiyyee aaçç››kkllaamm››flfl.. 

YYaannii ddiiyyoorr kkii,, GGoorrbbaaççoovv’’uunn ssaayyeessiinnddee oolldduu bbüüttüünn
bbuunnllaarr.... Do¤ru söz!

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! 

Parlamenter sseviye
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)

‹‹flflttee vveerriilleerr;; aarrtt››kk sseevviiyyeessiizzllii¤¤iinn bbooyyuunnuu kkeennddiinniizz
ööllççüünn.. 

AAddaalleett AA¤¤aaoo¤¤lluu’’nnuunn ÇÇaannkkaayyaa’’ddaa ““yyeeflfliill kkuuflflaakk ssaavvaaflfl--
çç››ss››””,, MMTTTTBB mmiilliittaann››,, AAmmeerriikkaann iiflflbbiirrlliikkççiissii,, BBOOPP ttaa--

flfleerroonnuu,, ggeerriiccii AAKKPP’’nniinn CCuummhhuurrbbaaflflkkaann›› AAbbdduullllaahh
GGüüll’’üünn ssooffrraass››nnaa oottuurrmmaass››nn››...... yyaakk››flfltt››rraammaadd››kk..

YAKIfiTIRAMADIK!

değin elerm

Bazen Allah, bazen millet!
Saadet Partisi Genel Baflkan› Recai Kutan türban konu-

sunda ““mmiilllleett nnee ddeerrssee oo oolluurr”” 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?!
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TÜRK‹YE’DE MMUTLULUK!
““YYaabbaanncc››llaarr,, bboorrssaaddaa 2266..77 mmiillyyaarr ddoollaarrllaa 99 yy››ll››nn

kkâârr rreekkoorruunnuu kk››rrdd››..”” (6 fiubat Hürriyet) 

8.4 milyar dolar getirmifller, bir y›lda üç kat›ndan faz-
las›n› al›p gitmifller. 

NNee mmuuttlluu TTüürrkkiiyyee bboorrssaass››nnddaa yyaatt››rr››mm yyaappaannaa!! 

Demokrasiden nasip almam›fllar!
Bülent Ar›nç, muhaliflerden söz ediyor: ““SSeeççiimmddeenn

ssoonnrraa uuttaannççllaarr››nnddaann ssookkaa¤¤aa çç››--
kkaammaazz ddeeddii¤¤iimmiizz iinnssaannllaarr ssookkaakk--
ttaa tteenneekkee ççaallmmaayyaa bbaaflflllaadd››llaarr..””

Erbakan, Susurluk’a karfl› 1
dakika karanl›k eylemleri için:
““GGlluu gglluu ddaannss›› yyaapp››yyoorrllaarr””

Yarg›tay Baflkanvekili Osman
fiirin: ““ÜÜnniivveerrssiittee kkaapp››llaarr››nnddaa
‘‘iinnaanncc››mm››nn ggeerree¤¤iiddiirr’’ ddiiyyee bbaarr bbaarr bbaa¤¤rr››ll››yyoorr..””

Mehmet fiimflek, asgari ücreti elefltirenleri tasvir
ediyor: ““BBiirr ssüürrüü ggüürrüüllttüü””......

Unak›tan, çevre konusunda eylem yapan köylülerden
söz ediyor: ““PPiijjaammaallaarr››nn››nn aalltt››nn›› ggiiyyddiirriiyyoorrllaarr,, üüssttüü
yyookk,, yyaallllaahh dd››flflaarr››””...... 

Tayyip’ten rektörlere ““SSiizz kkeennddii iiflfliinniizzee bbaakk››nn””...... 

Beyaz Saray’›n üzüntüsü
Beyaz Saray Sözcüsü Dana Perino,

‹ran'›n füze f›rlatmas›n›n ""üüzzüünnttüü vveerrii--
ccii"" oldu¤unu belirterek bunun sadece
Tahran'›n uluslararas› toplumdan soyut-
lanmas›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. 

Grup Yorum’dan Dayan›flma Konseri

“PAYLAfiTIKÇA AZALTACA⁄IZ
ACILARIMIZI, 
PAYLAfiTIKÇA BÜYÜTECE⁄‹Z
UMUTLARIMIZI”

Ac›lar paylafl›ld›kça azal›r, umutlar paylafl›ld›kça bü-
yür diyen Dersim HÖC üyeleri 29 Ocak günü düzenle-
dikleri etkinlikle 27 Eylül 2007’de Hozat’›n Boybafl
Köyü’nde katledilen Bülent Karatafl ve yaral› olarak tu-
tuklanarak Malatya Hapishanesi’ne gönderilen R›za Çi-
çek ve aileleriyle dayan›flma içerisinde olduklar›n› gös-
terdiler.  

Yo¤un kar ya¤›fl› nedeniyle köylerden arabalar›n ge-
lemedi¤i, kat›lmak isteyen birçok kiflinin mahsur kald›-
¤› olumsuz koflullara ra¤men Belediye Dü¤ün Salo-
nu’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 tari-
hi oldu¤unu dile getirirken onurlu bir yaflam›n Bülent-
ler’in yolundan geçti¤ini söyledi. Ögeyik’in konuflmas›-
n›n ard›ndan Grup Yorum Dersim halk›yla bulufltu. 

Dersim jandarmas›, polisi, trafik polisleri Grup Yo-
rum’un Dersim halk›yla biraraya gelmesini ve direnifl
türkülerinin tek bir a¤›zdan söylenmesini engellemek
için keyfi arama yaparak Grup Yorum üyelerinin araçla-
r›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 sineviz-
yon gösterimi yap›ld›. Dersim halk›n›n öfkesinin doru-
¤a ç›kt›¤› sinevizyon gösteriminde s›k s›k “Bülent Kara-
tafl 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

Ege Temel Haklar ve Öz-
gürlükler Derne¤i takvimlerin-
de 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 bekle-
meden kap›y› k›rarak derne¤e
girdiler ve keyfili¤e karfl› ç›kan
iki dernek üyesine sald›r›p gö-

zalt›na ald›lar. Bask›nda çok say›da takvime el konulurken
iki ay önceki bask›nda el konulmayan ve toplatmas› olma-
yan 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 ki-
taplar› ile Sanat ve Edebiyat dergisine de el konuldu.

Ege Temel Haklar bask›ndan sonra yapt›¤› aç›klama-
da “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. An-
cak 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›la-
r›n devrimcilerin halklar› örgütlenmeye, mücadeleye ça-
¤›ran resimlerine karfl› duyulan korkunun ifadesi oldu¤u
belirtildi.

Bolu F Tipi’ne Sürgünler
Hapisanelerde keyfi uygulamalar, yapt›r›mlar, bas-

k›lar devam ediyor. 

6 fiubat günü ziyarete giden ailelerin verdi¤i bilgiye
göre Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi ve Edirne F Tipi hapisha-
nelerinden 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 tutsak-
lar›n 4-6 fiubat tarihlerinde açl›k grevi yaparak keyfi
sürgünleri protesto ettikleri ö¤renildi. 

TUTUKLAMALARA 
TEPK‹LER SÜRÜYOR

Adana polisi taraf›ndan 22 Ocak tarihinde sabah›n er-
ken saatlerinde ev bask›nlar› düzenlenerek gözalt›na al›-
nan ve ç›kar›ld›klar› mahkeme taraf›ndan “bas›n aç›kla-
mas›na kat›ld›” denilerek 7 kiflinin tutuklanmas›na ve son-
ras›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 Ada-
na Gençlik Derne¤i taraf›ndan, 1 fiubat tarihinde düzen-
lenen bas›n aç›klamas›nda tutuklananlar›n serbest b›rak›l-
mas› istendi. 

Aç›klamada “Devleti ve ülkeyi soyanlar, emperyalist
ülkelere peflkefl çekenler ellerini kollar›n› sallayarak ge-
zerken, bunlara karfl› gelenler gözalt›na al›nmakta, tutuk-
lanmakta, katledilmektedir” sözleriyle Türkiye’de huku-
kun durumuna dikkat çekildi. Bu ülkede haklar kolay ka-
zan›lmad›¤›, bunun için bedeller ödendi¤i haklar› kullan-
man›n engellenemeyece¤i belirtilen aç›klama “Tutukla-
nanlar Serbest B›rak›ls›n!, Bask›lar, Gözalt›lar Bizleri Y›l-
d›ramaz!" sloganlar› ile  sona erdi. 

‹HD: ‹‹fade Özgürlü¤ü KK›s›tlan›yor
‹HD Ankara fiubesi 5 fiubat günü yapt›¤› bas›n

toplant›s›yla tutuklanan ‹HD yöneticilerinin serbest b›ra-
k›lmas› için bir kampanya bafllatt›¤›n› duyurdu. Son za-
manlarda 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 de-
mokratik haklar ve özgülükler için soka¤a ç›kan muhalif
kesimler gözalt› ve tutuklama sald›r›s›yla karfl› karfl›ya ka-
l›yor” denildi. Aç›klama hukuksuzlu¤un sona erdirilmesi
talep edildi. 

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 ziyareti-
nin, infaz ve katliamlarla ilgili bas›n aç›klamas› yap-
man›n suç haline getirildi¤i belirtilirken Ankara ve
Adana’daki tutuklamalar protesto edildi.

Ülke manzaras› söylendi¤i gibi demokrasi manza-
ras› 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 komp-
losu 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.


