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ABD G e n e l k u r m a y › :
‹ﬂbirli¤imiz görülmemiﬂ düzeyde
ABD Genelkurmay
Baﬂkan› Oramiral Mike Mullen, geçen hafta yapt›¤› aç›klamada,
Türkiye’yle ABD aras›ndaki iliﬂkinin “ da ha önce görülmemiﬂ düzeyde” oldu¤unu belirtti.

Onlar
iﬂbirlikçili¤i
pekiﬂtiriyor
Devrimciler
mücadeleyi
büyütüyor!

Amerikan Senatosu’nda bu konuﬂmay› yapan Mullen, sözlerine ﬂunu da
ekliyordu: "San›r›m sadece ordu de¤il,
iki ülkenin de üst düzey liderleri, bir
denge sa¤land›¤›n› ve öyle sürmesi gerekti¤ini anl›yor."
Yeni ﬁafak Gazetesi, ABD Genelkurmay Baﬂkan›’n›n aç›klamas›na iliﬂkin
haberi için de ﬂu baﬂl›¤› seçmiﬂti:
“ Türk-Amerikan iﬂbirli¤i ola¤anüstü! ”
‹slamc› Yeni ﬁafak, besbelli ki çok
memnundu bu ola¤anüstü iﬂbirli¤inden;
AKP’nin memnun oldu¤u bir ﬂeyden,
onun yalakal›¤›n› resmi yay›n politikas› haline getirmiﬂ bir gazete de memnun olacak elbette.
Hem Amerika, hem iﬂbirlikçileri, asl›nda bu aç›klama ve
yaklaﬂ›mlar›yla bizim vurgulad›¤›m›z bir ger-

22 ﬁubat-28 ﬁubat

çe¤i tescil
etmiﬂ oluyorlar: AKP,
emperyalizmle iﬂbirli¤i konusunda, kendinden öncekileri,
M e n d e resler ’i, Evre n l e r, Demi r eller ’i, Özallar ’› geride b ›rak m a k t a d › r.
Daha k›sa süre önce TC. Genelkurmay ‹kinci Baﬂkan› Orgeneral Ergin
Saygun ABD’ye gitmiﬂti. Bu hafta da
ABD Genelkurmay Baﬂkan Yard›mc›s›
Orgeneral Cartwright Ankara’da. Bu
arada ekleyelim, ‹srail Savunma Bakan›
Ehud Barak da Ankara’da. Bu tescilli
halk düﬂmanlar›n›n Ankara’da halklara
karﬂ› kanl› planlar›n haz›rl›¤› için bulunduklar›na ﬂüphe yok.
Görüﬂtükleri konunun, ‹ran’a karﬂ›
askeri önlemler oldu¤u yorumlar› yerald› bas›nda. Fark etmez, ‹ran de¤ilse, Suriye’dir, o da de¤ilse, BOP kapsam›ndaki bir planlamad›r. Ama her halukarda
bu iﬂbirli¤inin niteli¤i bellidir: Halk düﬂman›!
‹ﬂte net iki cephe: Birinde Amerika
ve Amerikanc›lar... ‹ k i n c i s i n d e ise
“ortak Düﬂman Amerika’d›r” diyerek
Amerikan emperyalizmine karﬂ›
ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› yükselten
vatanseverler, devrimciler.

Muharrem
KARADEM‹R

1973 Sivas Hafik do¤umluydu.
Yoksul bir ailenin çocu¤u olarak
‹stanbul'da mücadeleye kat›ld›.
Devrimci hareketin gecekondu
semtlerindeki örgütlülü¤ü içinde
yer ald›. Daha sonra SDB üyesi
olarak mücadelesini sürdürürken
1992 Haziran’›nda tutsak düﬂtü.

3 Mart 1981 ‹stanbul
do¤umluydu Orhan. 16
yaﬂ›ndayken mücadeleye kat›ld›. 1998 sonlar›nda örgütlü iliﬂkiler
içinde yer alarak, geceOr ha n O⁄ UR
kondu semtlerinde
devrimci faaliyetlerde
yer ald›. 6 Kas›m 2001’de DHKP-C davas›ndan tutuklanarak F Tipi hapishanelere at›ld›.

Tutsakl›k y›llar›n› hep direniﬂ içinde yaﬂad›. 20 Ekim
2003'te Kand›ra F Tipi Hapishanesi’nde ölüm orucuna
baﬂlad›. O günden itibaren tek kiﬂilik bir hücreye al›narak fiziki-psikolojik bask›lara maruz kald›. Fakat o, yoldaﬂlar› ad›na, halk›, vatan›, örgütü ad›na kuﬂand›¤› k›z›l band›na ihanet etmedi. 27 ﬁubat 2004’te ﬂehit
düﬂerek zalimleri kendi inlerinde, kendi iﬂkence hücrelerinde yendi.

28 ﬁubat 1993
1992’de Hacettepe T›p Fakültesi Hastahanesi’nde tedavi görürken Karadeniz
Devrimci Sol operasyonunda gözalt›na
al›n›p iﬂkenceciler taraf›ndan hasta yata¤›na zincirlendi. Tedavisi tamamlanmadan tutukland›. Tahliye olduktan
Ali TOPALO⁄LU
sonra ilerleyen hastal›¤› nedeniyle do¤um yeri olan Rize’de yaﬂam›n› yitirdi.

Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde tek kiﬂilik
hücresinde, tecrit iﬂkencesi alt›nda, bireysel
bir kararla, bedenini tutuﬂturarak tecrit alt›ndaki bu yaﬂam› reddetti. 27 ﬁubat
2003’te ﬂehit düﬂtü. Örgütünün iradi bir
karar› sonucu olmasa da, ölümünü zulme
karﬂ› bir protestoya dönüﬂtürdü.

Saf›n› seç!

Ayﬂenur’u Katledenler,
Meryem’i Tutuklayanlard›r
Ayﬂenur ﬁimﬂek devrimci bir sendikac›yd›. Halk›n›n ve vatan›n›n özgürlü¤ü için sahip olduklar›n› bir kenara b›rak›p mücadeleye kat›lm›ﬂt›. Gözalt›na ald›lar. Sonra iﬂkenceli sorgulardan geçirildi. Sustu. Susmak, iﬂkencecilere direnmek onuru temsil etmekti.
Ayﬂenur onuru temsil etmeyi tercih etti. Ve
onu katlettiler.
Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› üyeleri ve
mücadele arkadaﬂlar›, her y›l oldu¤u gibi, bu

Cemal ÖZDEM‹R

26 ﬁubat 1983
Hapishanede gördü¤ü iﬂkenceler sonucunda hastal›¤›n›n ilerlemesi ve tedavi
ettirilmemesi sonucu aram›zdan ayr›ld›. Cemal, 1956, Sivas Divri¤i do¤umluydu.

y›l da 9 ﬁubat günü Ayﬂenur’un Gölbaﬂ›’ndaki mezar› baﬂ›nda bir anma düzenlediler.
SES’liler ve yoldaﬂlar›, onun baﬂucunda
“Ayﬂenur ﬁimﬂek Ölümsüzdür, Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür” sloganlar›n› atarken,
sendikac›lar, yapt›klar› konuﬂmalarla Ayﬂenur’un kimler taraf›ndan ve neden katledildi¤ini anlatt›lar.
SES Ankara ﬁube Baﬂkan› ‹brahim Kara;
kamu emekçilerinin sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinin yükselmesini engellemek isteyenlerin 29 Ocak günü Ayﬂenur’u,
Necati ve Behçet’i katlettiklerini söyleyerek, konuﬂmas›n› “ba¤›ms›z, eﬂit ve özgür
bir ülke kuruluncaya kadar mücadeleye devam edece¤iz” sözleriyle bitirdi.
Kara’n›n ard›ndan söz alan SES Genel
Baﬂkan› Köksal Ayd›n Ayﬂenur’u katledenlerin bugün Meryem Özsö¤üt’ü tutuklayanlar oldu¤unu belirtirken, SES Genel Sekreteri Erkan Sümer’in de konuﬂma yapt›¤› anma “Bizler Ayﬂenur’u yaﬂatmaya kararl›y›z”
sözleriyle son buldu.

Tarih yazanlar›n
Kaleminden
Muharrem Karademir
Can›m Annem,
Can›m Kardeﬂim.
Sizler bu sat›rlar›
okudu¤unuz da sizleri çok ama çok seven
bu yürek durmuﬂ olacak. Daha do¤rusu bu bedende duran art›k sizlerin yüre¤inin yan›nda
çarpmaya baﬂlayacak. ﬁunu bilin ki
her zaman sizlerle birlikte olaca¤›m.
... Karademirler onurlu ve güçlüdür. Güçlü olun. ... Sizlere o kadar çok ﬂey yazmak istiyorum ki.
Ama zaman yok. Ki paylaﬂaca¤›m›z
birçok ﬂeyi paylaﬂt›k diye düﬂünüyorum. ‹nsan onuru için yaﬂar. Ben de
onurum için ölece¤im. Son nefesimi
verirken mutlu oldu¤umu bilmenizi
isterim. Siz de fazla üzülmeyin.
Onurlu bir o¤lunuz ve a¤abeyiniz
oldu¤undan dolay› gurur duyun.
Hepiniz onurun ne demek oldu¤unu
biliyorsunuz. Bizim ailenin en büyük
özelli¤i onuruna düﬂkün olmas›d›r.
... Sizleri çok ama çok seviyorum. Birbirinize s›k› s›k›ya ba¤lan›n.
Sizleri birbirinize ba¤layan kollar›n
aras›nda benim de kollar›m olacak.
Kendinize çok ama çok iyi bak›n.
Hoﬂçakal›n
Muharrem Karademir

*
Gece ﬂafa¤› karﬂ›lamaya haz›rlan›yor
zifiri karanl›¤›n korku düﬂürdü¤ü yürekler
Bu dipsiz karanl›¤›n sonsuza dek
sürece¤ini sanarak
pencerelerin perdelerini kapat›p
birer birer terk ediyorlar bizi
Vars›n bizi terk etsin
Tatl› su bal›klar›
mehtapl› gece romantikleri
Vars›n bizi terk etsin
Zifiri karanl›¤›n
sonsuza dek sürece¤ini sananlar
Yüre¤im sen güçlü ol
Bilki bu karanl›k sonsuz de¤il
Sökecek mutlaka ﬂafak
Sökecek Mutlaka....
Nisan 2001
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Samsun’da
“ORTAK
DÜﬁMAN
AMER‹KA’DIR”

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

Herkese Sa¤l›k Güvenli
Gelecek Platformu

Salonu- SAMSUN
‹letiﬂim: 0362 431
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ad›nlar, içinde yaﬂad›¤›m›z toplumda birer
köledir. Bu tespite elbette
itiraz edenler çok ç›kacakt›r; kad›n› köle yapt›¤›n›
kabul etmeyen erkek egemen anlay›ﬂ da, köleleﬂtirildi¤inin
fark›nda olmayan ezilen kad›n da
karﬂ› ç›kacakt›r bu tespite. Ama bu
karﬂ› ç›k›ﬂ, kad›nlar›n köleleﬂtirilmiﬂ konumunu de¤iﬂtirmez. Kad›n›n köleli¤inin tarih içinde birçok
biçimi oldu. Bugünkü toplumumuzda da kad›n›n köleleﬂtirilmesinin
binbir türlü yolu ve biçimi vard›r.
Burjuvazinin, küçük-burjuvalar›n,
iﬂçilerin ya da köylülerin kad›n› köleleﬂtirme biçimleri elbette birbirinin ayn› de¤ildir. ‹slamc›lar›n, sosyal demokratlar›n veya farkl› ideolojik yaklaﬂ›m içinde olanlar›n da
“köleleﬂtirme” tarz›nda farkl›l›klar
vard›r. Fakat dikkat ederseniz burada sadece bir biçim ya da tarz farkl›l›¤›ndan söz ediyoruz. De¤ilse,
tüm bu toplumsal kesimler, kiﬂisel
düﬂüncelerinden ba¤›ms›z olarak
kad›na “ikinci s›n›f” insan muamelesi yapmaktad›rlar. Çünkü düzen
hem toplumsal iliﬂkileri, hem beyinleri böyle ﬂekillendirmiﬂtir. ‹liﬂkileri
ve bilinciyle elbette bu kal›plar› yar›p d›ﬂa ç›kanlar olabilir, vard›r, fakat biz burada bu tür istisnai kesimlerden de¤il, toplumsal bir biçimden
söz ediyoruz.

K

aﬂad›¤›m›z topluma bakt›¤›m›zda, evde, iﬂyerinde, okulda,
her alanda mutlaka ama mutlaka kad›nlara yönelik bir ayr›mc›l›k, bir
aﬂa¤›lama, bir küçümseme görmek
mümkündür. Ama bunlar sorunun görünen k›sm›d›r. Yani daha
tam bir deyimle, sonuçtur. Ve
bilimsel olarak aç›kt›r ki; bir sorunun n e d e n l e r i n i do¤ru çözümlemeden sonuçlar›n› ortadan kald›ramazs›n›z.

Y

ad›n sorunu, düzen partilerinin en çok istismar ettikleri konular›n baﬂ›nda geliyor.
Öte yandan soruna iliﬂkin yorumlar da birbirine tamamen z›t
olabiliyor; baz›lar› için böyle
bir sorun hiç yok. Sözünü bile
etmek gerekmez. Baz›lar›na gö-

K
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GÜNDEM

Kad›n› Köleleﬂtiren
Sömürüdür
re de dünya “kad›n sorunu” etraf›nda dönüyor. Onlara göre, tüm sorunlar›n kayna¤›nda “ e rke k e ge menli¤i” vard›r. Düzen partilerinin
sorunu kabul etmekten bile uzak
yaklaﬂ›mlar› elbette hiçbir çözüm
ve ilerleme sa¤lamayacakt›r. Öte
yandan, sorunun tarihsel toplumsal
kökenlerini görmekten, o kökenlere
karﬂ› savaﬂa girmekten uzak feminist yaklaﬂ›m da ayn› çözümsüzlü¤e
mahkumdur. Çünkü feminizm de
esas olarak sadece sonuçlar› ortadan
kald›rmaya çal›ﬂ›yor. Çözüm olarak
ortaya koydu¤u yöntem ve anlay›ﬂ
da çarp›k. “Kad›n olsun da çamurdan olsun” anlay›ﬂ›yla, tüm sorun
kad›n ya da erkek olmaya hapsedilmektedir.
u anlay›ﬂ›n çarp›kl›¤›n› ‹ngiltere’nin “Demir Leydi” adl› Baﬂbakan› Teatcher’den Baﬂbakan Çiller’e kadar sömürü ve zulmün en
zalim uygulay›c›lar› olan birçok kad›n göstermiﬂtir, ama en son ve en
çarp›c› örneklerden biri de, türban›
TBMM kürsüsünde AKP’li kad›nlar›n savunmas› oldu. “Hangi parti d e n o l u r s a o l s u n ” anlay›ﬂ›yla
TBMM’ye “daha çok kad›n” sokma politikas›n›n nas›l çarp›k, yanl›ﬂ
ve burjuva bir politika oldu¤u san›r›z ﬂimdi daha aç›kt›r. Bunlar yü-

B

zeysel yaklaﬂ›mlar ve yüzeysel çözümlerdir.
ürban tart›ﬂmas›, AKP’nin Amerikanc› islamc›l›¤›n d›ﬂ›nda elbette ayn› zamanda “kad›n”a bak›ﬂ
aç›s› sorunudur. Türban takmak özgürlüklerin bir parças› olarak elbette bir hakt›r; bunu savunuruz; fakat
bu, türban›n, sömürücü düzenlerin
biny›ld›r kad›nlara reva gördü¤ü
aﬂa¤›laman›n, yaﬂam tarz›n›n günümüze uzayan bir simgesi oldu¤u
gerçe¤ini tart›ﬂmaya engel de¤ildir.

T

lkemizde kad›nlar önemli ölçüde eve hapsedilmiﬂtir. Çal›ﬂan
kad›nlar›n oran› da elbette hiç küçümsenemez, fakat bu kapitalist
ekonominin dayatmas›yla gerçekleﬂmiﬂ bir de¤iﬂimdir; baﬂta din ve
aﬂiret yap›lar› olmak üzere feodal
de¤erler, buna karﬂ› durmaktad›r
hala.

Ü

ad›n›n eve hapsedilmesinde de,
k›z çocuklar›n›n okula gönderilmemesinde de, dinin önemli bir
etkisi vard›r. “Haydi k›zlar okula”
kampanyas› sürdüren burjuvazinin
riyakarl›¤›, küçük burjuvazinin yüzeyselli¤i burada da kendini göstermektedir iﬂte. Dini, devrimci mücadeleye karﬂ›, halk›n devrimcileﬂmesine karﬂ› geliﬂtirip kullanan burjuvazinin kendisi de¤il miydi? Demek
ki, k›zlar›n okula gönderilmemesine sebep olanlar›n baﬂ›nda
burjuvazi de var. Küçük burjuvazi, ayd›nlar, bunu görmezden
Yaﬂad›¤›m›z topluma bakt›¤›gelip, burjuvaziyle kol kola k›zm›zda, her yanda kad›nlara
lar› okula gönderip kad›n soruyönelik bir ayr›mc›l›k görmek
nunu çözmeyi hayal ediyorlar.

mümkündür. Ama bunlar
sorunun görünen k›sm›d›r.
Sonuçtur. Bir sorunun nedenlerini do¤ru çözümlemeden
sonuçlar›n› ortadan
kald›ramazs›n›z.

K

ve hapsedilen kad›n, dört
duvar aras›nda bütün dinamizmini, yarat›c›l›¤›n›, yeteneklerini kaybeder, kendini geliﬂtiremez. Çünkü ondan sadece
“iyi bir ev kad›n›” olmas› beklenmektedir. Bu, kad›n› evinde
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“ t e c r i t ” edip kiﬂiliksizleﬂtirmektir.
Çocuk bak›m›n›n, ev iﬂlerinin ve
eve hapsolman›n bunalt›c› ortam›nda, kad›nlar›n siyasal, sosyal yönleri de köreltilmektedir. Bu koﬂullarda onun, erke¤in ihtiyaçlar›na cevap veren bir 'köle' olmaktan baﬂka
bir statüsü yoktur. Eve hapsedilen
kad›n, do¤al olarak erke¤e ba¤›ml›d›r. Erkek, eve hapsedilen kad›n›n
“ g a r d i y a n › ”d›r ayn› zamanda.
al›ﬂan kad›n›n durumu elbette eve hapsedilen kad›ndan biraz daha farkl› olsa da,
toplumsal konumunun de¤iﬂmemesi itibariyle sorunlar› hala
büyüktür. Baz› noktalarda sorunlar› daha da katlan›r hatta.
Çünkü, çal›ﬂan kad›n, emekçili¤inin yan›s›ra, ev iﬂlerini de
yapmak zorundad›r. Onun baﬂ›nda birden çok g a r d i y a n vard›r... Ve kad›nlar, ister ev kad›n›
olsunlar, ister çal›ﬂan kad›n, bu
“gardiyan”lar›n ﬂiddetine maruz
kal›rlar.

Ç

ad›nlara yönelik ﬂiddet, kad›n
sorununun en önemli parçalar›ndan biridir. Ama bu noktada da
soruna do¤ru yaklaﬂ›m belirleyicidir. Tek tek erkekleri e¤iterek çözülecek bir sorun de¤ildir bu da. Bu da
gereklidir ve yap›l›r. Fakat kad›na
daya¤›n “ s ö m ü r ü ” sistemiyle iliﬂkisini göremeyenler, meselenin kayna¤›na inemezler. Bunu tespit etmemiz karﬂ›s›nda “sosyalistler de kad›n dövüyor” türünden itirazlarla
s›kça karﬂ›laﬂ›r›z, tarihsel aç›dan bu
itirazlar ciddiye al›namaz. Evet,
kendini devrimci, sosyalist olarak
adland›rd›¤› halde bunu yapanlar
vard›r. Fakat bunu, kad›na yönelik
ﬂiddete baﬂvurmay›, sosyalist ol d u k l a r › için de¤il, o l a m a d › k l a r ›
için; feodal ve burjuva kültürü beyinlerinden ve yaﬂamlar›ndan tümüyle temizleyemedikleri için yapmaktad›rlar. Buradan asl›nda kapitalizmle sosyalizmin kad›n sorununa yaklaﬂ›m›ndaki temel farkl›l›¤a
geliriz.

K

erçek ﬂu ki, günümüz dünyas›nda tüm kapitalist ülkelerde

G
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kad›nlar hakk›nda her ﬂeye k a r a r
v e re n e r k e k t i r. Bu bir anlam›yla
binlerce y›ld›r da böyledir. Sosyalizm toplumsal yaﬂamda kad›na tan›d›¤› yerle bu adaletsiz ve utanç
verici tarihi zinciri, bir yerinden k›rm›ﬂ ve kad›n›n özgürleﬂmesinin tarihini baﬂlatm›ﬂt›r. Bu süreç de henüz çok baﬂ›ndad›r. Fakat bu çizgiden devam edecektir. Revizyonizmin tarihsel hatalar›yla bu geliﬂimde yaﬂanan kesintiler, kad›n sorunu-

Yaln›z biz devrimciler,
kad›nlar ne iktidarlar›n,
ne de erke¤in kölesi ve
olmamal›d›r diyoruz.
Düzenin parças› olan hiçbir
kesim, bunu diyemez ve
diyemeyecektir.

nun çözümünde sosyalistlerin önünü kesmeyecektir.

zgürlüklerin, sorunlar›n çözümlerinin önündeki engel
A m e r i k a ’ d › r ! Amerika’ya ve ‹ﬂbirlikçilerine Karﬂ› Birleﬂelim!..
Amerikan emperyalizmini kovm a d a n , iﬂ b i r l i k ç i i k t i d a r l a r › y › k m a d an , ö zg ü rl ü k l er sorunu çözülemez! Ülke gündeminin tart›ﬂmal›
konular›n›n baﬂ›nda bugün türban
meselesi, Kürt meselesi ve 301.
madde geliyor; biri, i na nç öz g ürl ü¤ü, bir di¤eri bir u l u s u n ö z g ü r l ü¤ü, biri de düﬂ ünc e öz gürl ü¤ü kapsam›na giriyor. Halk›n tüm kesimlerini ilgilendiren h a k l a r ve özgürl ü k l e r ise, de¤iﬂmeyen ve kal›c›
gündemdir!.. ‹ﬂte bunlar›n çözümü,
birbirine ba¤l›d›r; haklar ve özgürlükler konusunda b ü t ü n l ü k l ü b i r
bak›ﬂ aç›s›, bütünlüklü bir politika
yoksa, at›lan her ad›m k›smi ve geçici kal›r, ilk f›rsatta da geriye dönülür... Bütünlüklü çözüm ise mevcut
sistemin yap›s›na terstir. Bütünlüklü
çözümün yolu, sistemin köklü de ¤iﬂimiyle aç›l›r. Tüm farkl› inanç
kesimlerinin, farkl› milliyetlerin,

Ö

farkl› s›n›fsal katmanlar›n sorunlar›n›n çözüm yolu, iktidar de¤iﬂimiyle
aç›l›r. Sorun de¤iﬂimin önündeki
as›l engelin ne oldu¤unu do¤ru
tespit etmektedir. Bu engel, emperyalizme ba¤›ml›l›kt›r; yani en baﬂta
Amerikan emperyalizmidir!
ugün için ﬂunu görmeliyiz ki;
özgürlükler sorunu, öncelikle
b a ¤ › m s › z l › k v e d e m o k r a s i so r u n u d u r ! Amerikan emperyalizmini
kovmadan, iﬂbirlikçi iktidarlar› y›kmadan, ÖZGÜRLÜKLER SORUNU ÇÖZÜLEMEZ!
öyle oldu¤u için, diyoruz
ki; kad›nlar›m›z, bugün,
mevcut koﬂullar içinde esas olarak s›n›fsal sömürü ve bask›ya
karﬂ› mücadele etmelidirler.
Kad›nlara toplumda ikinci s›n›f
insan rolü biçen, hayat›n içinde
karﬂ›lar›na birçok engel ç›karan
politikalar›n temelinde bu sö m ü rü s is t em i vard›r; s ö m ü r ü c ü l e r de kad›n›n köle olmas›n›
be¤enerek benimsemiﬂlerdir.
Baﬂta, kad›n›n ikinci s›n›f olarak görülmesi olmak üzere, kad›nlara iliﬂkin tüm sorunlar, ancak s›n›fsal sömürünün ortadan kalkmas›na ba¤l›
olarak çözümlenebilir nitelikteki sorunlard›r.
ersini iddia edenler, ne mevcut
sistem, ne kad›n sorununu tam
olarak kavrayam›yorlar demektir.
Bu temel de¤iﬂiklik olmad›¤› sürece
hiçbir yasal de¤iﬂim, kad›nlar›n sorunlar›n› temel olarak çözemez. Elbette karﬂ›m›zdaki her somut sorunla mücadele edece¤iz. Kad›nlar,
mevcut düzen içinde kad›n olarak
demokratik haklar›n›, özgürlüklerini geniﬂletmek için mücadele verecekler; ama burada tekrar vurguluyoruz ki, bu mücadele de s›n›fsal bir
bak›ﬂ aç›s›yla, sömürü düzenini nihayetinde kökten ortadan kald›rma
hedefiyle verilmelidir. De¤ilse, sorun biny›ld›r oldu¤u gibi çözülmeden ortada kalmaya ve kad›nlar›m›z
köle olarak yaﬂamaya devam eder!
Yaln›z biz devrimciler, kad›nlar ne
iktidarlar›n, ne de erke¤in kölesi ve
olmamal›d›r diyoruz. Düzenin parças› olan hiçbir kesim, bunu diyemez ve diyemeyecektir.
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Nas›l Köleleﬂtirildi?
Nas›l Özgürleﬂecek?
1
“ Ka d e r s i z e üç a c › p a y a y› r d› :
ilki, bir köleyle evlenmek,
‹k incisi, b ir kö lenin an nesi olm ak ,
Üçüncüsü, bütü n hayat›n›z b oyu nca bir kö ley e ita at et mek .”
Bir ﬂair böyle sesleniyordu Rus kad›nlar›na. Ama asl›nda sesleniﬂi bütün kad›nlarayd›. Çünkü bu “kader”,
bütün kad›nlara yaz›lm›ﬂt›!
Kat kat köleli¤e mahkum edilmiﬂti bütün kad›nlar.
Türban tart›ﬂmalar› sürerken, asl›nda tart›ﬂ›lmas›
gereken kad›n›n bu binlerce y›ll›k köleli¤idir. Fakat
tart›ﬂm›yorlar. Tart›ﬂt›rm›yorlar.
Oysa tart›ﬂ›lmal›. Tart›ﬂmal›y›z. Ve tart›ﬂt›rmal›y›z.
‹çi boﬂ, kad›n›n köleli¤ini pekiﬂtiren gündemleri bozup
atman›n yolu bundan geçer...
Siyasal ve toplumsal her alanda erkek egemenli¤i nin oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r. Yüzy›llard›r yaﬂad›¤›m›z toplumda kad›n›n ikincil cins olarak görüldü¤ü de bir gerçek. Peki bunun nedeni nedir? Erkekler “kötü” oldu¤u
için mi? Bu durum, erkeklerin bencilli¤inden ya da baﬂka yanl›ﬂ düﬂüncelerinden mi kaynaklan›yor?
Bu say›dan itibaren baﬂlad›¤›m›z yaz› dizimizde bir
anlamda iﬂte bu sorunun da cevab›n› vermiﬂ olaca¤›z.
Köleci toplumda, feodal toplumda, kapitalist toplumda

ve nihayet sosyalist toplumda kad›n›n tarihine bakaca¤›z, k›sa ve özet bir bak›ﬂla da olsa.
“Kad›n sorunu”, baﬂka herhangi bir sorunla k›yaslanamayacak kadar büyük, genel ve kapsaml›d›r.
Çünkü, dünya nüfusunun yar›s›n› oluﬂturur kad›nlar.
Tek baﬂ›na bu bile sorunun çap›n› göstermeye yeter zaten. Ama devam edelim.
Kad›nlar, dünyadaki toplam iﬂgücünün yaklaﬂ›k olarak üçte birini oluﬂturmaktad›r. Tar›mda çal›ﬂan kad›nlar›n ürettikleri ise, d ün y a n › n y a r› s › n › beslemektedir.
Dünya nüfusunun yar›s›n› oluﬂturan kad›n, dünya
yönetiminin yar›s›nda yoktur. Dünya nüfusunun yar›s›n› oluﬂturan kad›n, eme¤inin de¤eri sözkonusu oldu¤unda erke¤in ald›¤› ücretin ancak yar›s› kadar›n› alabilmektedir.
Tüm ülkelerde okuma yazma bilmeyenlerin ço¤unlu¤unu kad›nlar oluﬂturmaktad›r. Ve dünyadaki tüm kad›nlar›n yüzde k›rk›na yak›n› okuma yazma bilmemektedir. Çocuk ölüm oranlar›nda da k›z çocuklar›n›n ölüm
oranlar›, erkek çocuklar›n ölüm oranlar›n›n iki kat›d›r.
Yani kad›nlar›n cephesinden her ﬂey tersine, her ﬂey
alabildi¤ine adaletsizdir. Çok olmas› gereken az, az olmas› gereken ise çoktur kad›nlar sözkonusu oldu¤unda.
Üstelik bu, sadece birkaç ülkeye özgü bir durum de¤ildir. Üstelik bu, sadece birkaç y›la, sadece bir döneme
özgü de de¤ildir. Neredeyse binlerce y›ld›r sürüp gelmekte olan bir adaletsizliktir.
Evet, binlerce y›l! Kad›nlar›n bugünkü durumunu nedenleriyle birlikte anlayabilmek için, iﬂte bu yüzden binlerce y›l geriye gitmek gerekiyor. Ki bu yaz› dizimizde
biz de böyle yapaca¤›z.

Hep ‘‹kinci S›n›f’ De¤ildik!
Baﬂta dedik ki, kad›n›n ikinci s›n›f insan haline getirilmesi binlerce
y›l önceye uzan›r. Ama bundan kimse, “bu her zaman böyleydi” sonucunu da ç›karmamal›d›r.
Burjuvazinin tarihçileri, nas›l ki
sömürü ve eﬂitsizli¤in insanl›¤›n
tüm tarihi boyunca oldu¤unu iddia
eden bir tarih yaz›yorlarsa, kad›nlara iliﬂkin de tarihi çarp›t›yorlar.
“Her zaman fakir ve zengin vard›r
ve her zaman da olacakt›r” diyen
ve asl›nda bunu demekle yalan söyleyen, tarihi çarp›tan sömürücü egemenin ideologlar›, “kad›n ve erkek
hiçbir zaman eﬂit olmam›ﬂt› ve hiçbir zaman da olmayacakt›r” diye
devam ediyor. Kad›nlar›n tarih bo-
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yunca “ikincil durumda” oldu¤unu
iddia ediyorlar bunlar.
Oysa öyle de¤ildi.
Toplumlar›n ilk oluﬂum sürecinde, insanlar “efendiler ve ezilenler”, “yönetenler ve yönetilenler”
diye ayr›lmam›ﬂlard›. Bu toplumda
sömürü yoktu. Bu toplumda henüz
devlet ve bask› da yoktu. Bu toplumda kad›n-erkek eﬂitsizli¤i de
yoktu. Bu toplum, insanl›k tarihindeki ilk toplum biçimidir, ki ad›na
ilkel komünal toplum denilmiﬂtir.
Tarihin bu ilk dönemlerinde insanlar küçük gruplar halinde ve toplu olarak yaﬂ›yorlard›. Bu ilk insanlar, yiyecek ve içecekleri kad›n-er-

kek o r t a k l a ﬂ a topluyor ve ortaklaﬂa
tüketiyorlard›. Bu yaﬂam içinde kad›n ve erkekler aras›nda özel bir ayr›m, sözkonusu de¤ildi. Cinsiyet ayr›m› henüz yoktu ortada.
Zamanla toplumlar›n nüfuslar›
artt›, daha çok yiyece¤e, içece¤e ihtiyaç duyuldu. Bu ise beraberinde
daha çok yiyecek ve içecek elde etmeyi sa¤layacak a l e t l e r i gerekli
k›ld›.
Bu ihtiyaç sonucunda önce basit
av aletleri yap›ld›. ‹lk aletler de taﬂ›n, sopan›n yontulmas›yla elde edilen aletlerdi. Hani herkesin ilkokuldan hat›rlayaca¤› “yontma taﬂ devri,
cilal› taﬂ devri” diye anlat›lan dönemlerdir bunlar. Bu basit aletler, ilkel komünal toplum insan›n›n üretim aletleriydi. Sonra aletler giderek
çeﬂitlendi; ok, yay yap›ld›. Yiyecek
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ona paralel olarak ço¤ald›.
Bugünden bak›ld›¤›nda küçük
veya çok önemli görünmeyen bu
geliﬂmeler, toplumlar› ad›m ad›m
ﬂekillendiren geliﬂmelerdi oysa. Kad›nlar›n biny›llarca sürecek kaderleri de iﬂte o zaman ﬂekillenmeye baﬂlam›ﬂt›.
Üretim aletlerinin ve üretimin
ço¤almas›, toplumlar tarihinde ilk
kez yaﬂa ve cinsiyete göre (kad›nve erkekler, çocuklar ve yaﬂl›lar
aras›nda) do ¤ a l b i r i ﬂ b öl ü mü nü ortaya ç›kard›. Bu ilk iﬂbölümünde;
erkekler fiziki olarak daha güçlü olmalar›n›n sonucunda avc›l›kla u¤raﬂ›rken, kad›nlar, hamilelik, çocuklar› besleme ve bakma gibi zorunluluklardan dolay›, kimi a¤›r iﬂlerden
uzaklaﬂ›p, kök toplama, bitki yetiﬂtirme gibi iﬂlere yöneldiler. Do¤al
iﬂbölümü, toplumlar›n bundan sonraki geliﬂiminde iki cinsin sosyal
evriminde de çeﬂitli farkl›l›klar› beraberinde getirecekti.
Toplumsal geliﬂimin bu aﬂamas›nda kad›n ve erkek aras›nda böyle
“do¤al” bir iﬂbölümü olsa da, her
ﬂey yine ortakt› ve üretilenlerin bölüﬂümü de eﬂitti. Daha önemlisi,
kimsenin söz hakk› ötekinden az ya
da çok de¤ildi. Topl umun üy el e ri
a r a s › n d a onlar›n cinsiyetine ya da
üretimdeki yerine göre bir üstünlük
ya da ayr›cal›k yoktu. Cinsellik konusunda da her iki cins de eﬂit toplumsal koﬂullara sahipti.
Do¤al iﬂbölümünde erkeklere
avc›l›k, kad›nlara bitki toplama, yetiﬂtirme iﬂinin düﬂmesi, bir zay›fl›k
yarat›yor gibi olsa da, bunun sa¤lad›¤› bir avantaja da sahip olmuﬂtu
kad›n. Av iﬂi, rastlant›lara ba¤l›yd›,
erke¤in toplulu¤a yiyecek bulmas›
garanti de¤ildi, ama kad›n›n bitki
toplama ve yetiﬂtirme iﬂi, daha düzenliydi, rastlant›lara ba¤l› de¤ildi.
Bu ise, anaerkil toplumlar›n maddi
zeminini oluﬂturdu.

Anaerkil toplum ve
kad›n› y›kan özel
mülkiyet!
Yaﬂad›¤›m›z toplumu e r k e k
Say›: 139

egemen toplum olarak adland›r›yoruz. Erkek egemen toplum, ayn› zamanda a t a e r k i l toplum olarak da
adland›r›l›r. Bu, toplumsal geliﬂimin
ve soy a¤ac›n›n “ e r k e k l e re göre”
belirlenmesi demektir. Ama her zaman böyle de¤ildi. Kad›n egemen
toplumlar da vard› insanl›¤›n tarihinde. Ki onlara da a n a e r k i l toplumlar denilmekteydi. Toplumun,
ailenin lideri, kad›nd› bu toplumda.
Çünkü toplumsal iliﬂkilere o
ﬂartlarda yön veren tek üstyap› kurumu soy-sop iliﬂkileriydi ve bu
iliﬂki o dönem sadece anal›k üzerinden belirlenebiliyordu. Anaerkil
toplumun hukuku, a n a l › k h u k u k u
olarak da adland›r›lm›ﬂt›r bu anlamda. Kad›n›n toplumsal üretimde ve
sosyal yaﬂamdaki belirleyici rolü,
toplumun temel özelliklerinden biridir ve toplumsal yaﬂamdaki bu
özellik, kad›nlar›n e r k e k l e r d e n d a ha fazla söz sahibi olmas›n› da beraberinde getirmekteydi.
Anaerkil toplumlarda soy zinciri
kad›na göre belirleniyordu. Bu nedenle ailede lider kad›nd›. Hemen
herkes A ma z on l a r› duymuﬂtur san›r›z. “Kad›n savaﬂç›lar” denilip geçilen bir “sinema malzemesi!”dir
daha çok. Oysa Amazonlar, anaerkil
topluluklar›n›n son temsilcilerinden
biriydiler ve belki kimi okurlar›m›z
ﬂaﬂ›racakt›r ama onlar, Anadolu’da
Karadeniz’in kuzey ve güneyindeki
topraklarda yaﬂam›ﬂ bir topluluktular. Neyse, biz tarihsel geliﬂime dönelim yine.
Toplumsal iﬂbölümünde fiziki
güç gerektiren iﬂlerin önem kazanmas›yla, kad›n›n topluluktaki yeri
ilk kez sars›ld›. Ama kad›n›n yerini
as›l sarsan, özel mülkiyetin ortaya
ç›k›ﬂ› oldu.
Özel mülkiyetle birlikte, miras
olgusunun gündeme gelmesi, miras›n b›rak›laca¤› çocu¤un babas›n›n
belli olmas› zorunlulu¤u, kad›n› liderlikten düﬂürdü. Anaerkil toplumlar, özel mülkiyetin geliﬂimine ba¤l› olarak dönüﬂtüler. Erke¤in üstünlü¤üne dayal› ataerkil aile ve ataerkil toplumlar do¤du. Kad›n üretimde ve toplumsal yaﬂamdaki söz hak-

Hangi kad›n?
Günün birkaç saatini kuaför
salonlar›nda geçiren kad›n› m›
tart›ﬂ›yoruz, çocu¤unu su testisi
gibi taﬂ›yan, tarladaki bir gölgeye yat›ran köylü kad›n›n› m›?
Güzellik salonlar›nda daha fazla
kalabilmek için gününü programlayan kad›n› m› tart›ﬂmak gerekiyor,
gün a¤ar›rken evinden ç›k›p gün bat›m›nda evine dönen köylü kad›n›n›
m›?
Partiden baloya, balodan defileye
koﬂuﬂturup duran kad›n›n “sorunlar”›n› m› tart›ﬂmal›y›z, bo¤az toklu¤una tezgah baﬂ›nda ömür tüketen,
çocu¤unu emzirme olanaklar›ndan
dahi yoksun iﬂçi kad›n›n› m›?
Hayvanseverler Derne¤i, Fakir
Çocuklar› Koruma Derne¤i, Lions
Kulübü’nde göz boyay›p, vicdan rahatlatan kad›nlar›n etkinliklerini mi
tart›ﬂal›m, dünyas› gecekondu duvarlar›yla s›n›rl› kad›nlar›, zengin evlerinde temizlik ve çocuk bak›m›nda
çal›ﬂan kad›nlar› m›?
Biz; iﬂçi, emekçi kad›nlar›, küçük-burjuva kad›nlar› ve onlar›n kurtuluﬂu sorununu tart›ﬂ›yoruz.
k›n›, sayg›nl›¤›n› yavaﬂ yavaﬂ yitirdi; ve iﬂte bu sürecin sonucunda e rke¤in kölesi haline geldi.
K›sacas›, özel mülkiyet kad›n›
erke¤e yenik düﬂürdü, erke¤in “keyif ve çocuk do¤urma aleti” haline
getirdi. Kad›n, erkek için, m i r a s › n ›
d e v re d e c e ¤ i ç o c u k l a r › d o ¤ u r a n
bir araçtan, evindeki iﬂlerini görecek bir hizmetçiden baﬂka bir ﬂey
de¤ildi art›k.
Bundan sonras› erke¤in ad›m
ad›m “egemenlik” kurma sürecidir.
Nas›l geliﬂti¤inin sat›r baﬂlar›n› aktaral›m yine.
Fiziki güçleriyle madenleri iﬂleyen, ondan alet yapan da erkekler
oldular. Özel mülkiyetin ç›kmaya
baﬂlamas›yla birlikte, erkekler bu
konumlar›n› kullanarak, ilk üretim
aletlerine ve üretim fazlas›na da el
koymaya baﬂlad›lar. Üretim fazla-
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s›yla birlikte savaﬂ tutsaklar›n›n öldürülmeyip köleleﬂtirilmeye baﬂlamas›yla birlikte, köleleri besleyecek
üretim fazlas›na sahip olanlar, o kölelerin de sahibi oldular. Erkek giderek mülk sahibi oluyor, kad›n
üretimden ve mülkten uzaklaﬂ›yordu. Üretim fazlalar›, köleler, ilkin
topluluklar›n ortak mal› iken, art›k
onlar›n sahibi erkeklerdi.
Bu düzenin sürebilmesi için
a n a l › k h u k u k u n u n da y›k›lmas› laz›md›. Anal›k hukukunun egemen
oldu¤u bir yap›da, erkek, elde etti¤i
serveti kime miras b›rakacakt›?
Anal›k hukukunda çocuklar›n babas›n›n de¤il, anas›n›n kim oldu¤u
esast›. Bu hukuk de¤iﬂmeliydi. Üretim iliﬂkilerinin geliﬂmesi, kölecili¤in yavaﬂ yavaﬂ yerleﬂmesiyle kendini dayatan bu de¤iﬂiklik, belli bir
toplumsal evrim içinde, b a b a l › k
h u k u k u n u n üstünlü¤üyle sonuçland›.
Anal›k hukukunun y›k›l›ﬂ›, k ad›n cinsinin büyük tarihi yenilgisi’dir ayn› zamanda. Çünkü, kad›n›n erke¤in egemenli¤ine girmesi,
üretimden kopar›l›p eve hapsedilmesi, sadece cinsel tatmin arac› olarak görülmeye baﬂlanmas›, erke¤e
göre daha fazla sömürülmesi ve bütün olarak ikinci s›n›f konumuna sürüklenmesi, iﬂte bu tarihi yenilginin
ard›ndan geliﬂti. Bugün “kad›n sorunu” olarak tart›ﬂt›¤›m›z hemen
tüm sorunlar, iﬂte bu tarihi temeller
üstünde ortaya ç›kt›.
Elbette anaerkil dönemin “ilkel
toplumuna” dönecek de¤iliz, kimse
de bunu istemiyor, savunmuyor. Fakat burada özel olarak belirtilmesi
gereken, “Böyle gelmiﬂ böyle gider” diyenlere karﬂ› tarihsel gerçeklerin hat›rlat›lmas›d›r. Dememiz o
ki, kad›nlar›n insanl›k tarihinin baﬂ›ndan beri “erke¤in kölesi” oldu¤u
yolundaki inan›ﬂ yanl›ﬂ ve boﬂ bir
inan›ﬂt›r.
Kad›n ikinci s›n›f de¤ildi. Aﬂa¤›lanm›yordu. Mal gibi sat›lm›yordu;
bir süs eﬂyas› gibi pazarlanm›yordu. Kad›nlar›n toplumsal yaﬂama
katk›s› “evinin kad›n› olmak”la, yani çocuk büyütmek, yemek piﬂir-
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mekle s›n›rl› de¤ildi. Do¤urganl›¤›n›n ona sa¤lad›¤› bir sayg›nl›k vard›.
Bunlar› k›saca özetleyerek ortaya koymuﬂ oluyoruz ki, kad›n erkek
eﬂitsizli¤ine dair böyle gelmiﬂ böyle
gider diyenler, tarihi çarp›t›yorlar.
Böyle gelmemiﬂti, o halde böyle
gitmesi de gerekmiyor. Böyle sürüp
gitmesi ne “Allah’›n emri”dir, ne da
do¤an›n!
Ama ilkel komünal toplumdan
bu yana, her sömürücü toplum biçimi kad›nlar›n sorunlar›n› daha da
a¤›rlaﬂt›rd›. Köleci toplum, feodal
toplum ve bunlar›n ard›ndan kapitalist toplum, kad›nlar›n sorunlar›n›,
ezilmiﬂli¤ini, ikinci s›n›f olmas›n›
a¤›rlaﬂt›rd›kça a¤›rlaﬂt›rd›.
Burjuvazi, bunu kabul etmez.
Tam tersine, kölecili¤in, feodalizmin ezdi¤i kad›n› kapitalizmin ve
burjuvazinin özgürleﬂtirdi¤ini iddia
eder. Kapitalist toplumda kad›n›n
yeri konusuna gelece¤iz ilerleyen
bölümlerde. ﬁimdi köleci toplumdaki konumunu k›saca özetleyerek
devam edelim.

Kölenin kölesi
a¤an›n mal›:
‹lkel komünal toplumu köleci
toplum izledi. Bu, ilk s›n›fl› toplumdu. Kölelik ve sömürü bu toplumun
temeliydi. Köleci toplumda, kad›n›n
köleli¤i de tahmin edilece¤i gibi iki
kat artt›. Çünkü o hem di¤er erkekler gibi, köle sahibinin kölesiydi,
hem de kocas›n›n kölesi.
Köle bir kad›n›n kocas› da köleydi elbette. Bu durumda kad›n,
ayn› zamanda bir kölenin kölesi olmak durumunda kalm›ﬂt›.
Kad›nlar, bu dönemde bir savaﬂ
ganimeti ve de esir pazarlar›n›n baﬂta gelen mal› durumundayd›lar. Erkek köleler de al›n›p sat›l›yordu,
ama kad›n›n ezilmiﬂli¤i yine de
onun iki kat›yd›.
Fakat, bu dönemde kad›nlar bir
baﬂka alandan daha büyük bir darbe
yediler. Kad›nlara bu darbeyi vuran
bu kez dinlerdi. Yukar›da “kad›n›n
yerini as›l sarsan, özel mülkiyetin

Hangi
soru n ?
“Ad› olmayan”
küçük-burjuva “ayd›n”
kad›nlar›n aﬂk özgürlü¤ünü, “tabular›
y›kma” faaliyetlerini, erkek düﬂmanl›¤›n› m› tart›ﬂal›m?
Bizim sorunumuz burjuva kad›n›n›n ve burjuva kad›na özenti içinde
bulunan kimi küçük-burjuva “ayd›n”
kad›n›n›n “sorun”lar›n› ve sosyete
sayfalar›na taﬂan bunal›mlar›n› tart›ﬂmak de¤ildir.
Bizim konumuz özgürlük ve tabular› y›kma ad›na, cinsel sap›kl›klar›
tart›ﬂanlar›nkinden farkl›d›r. ...
Konuya s›n›f bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂ›yoruz ve sorunu salt cinsel aç›dan
ele alarak, iﬂçi kad›nla burjuva kad›n›n›n sorunlar›n› ayn› kefeye koyup
çözme iddias›nda olanlarla ayr›l›yoruz.
Kad›n sorununun çözümünü mevcut düzende, burjuva reformlarda,
ka¤›t üzerindeki de¤iﬂikliklerde arayanlarla da yollar›m›z ayr›l›yor. Kad›n sorununun çözümünü devrimde
görmekle birlikte, eller gö¤üste birleﬂtirilip beklenilsin demiyoruz. Bu
düzende de olsa, kad›n haklar›n› geniﬂletmede, iyileﬂtirmeler sa¤lamada
ad›mlar at›laca¤›na, bu mücadelenin
de verilmesi gerekti¤ine inan›yoruz.
Ama mücadeleyi, bu kadarla s›n›rlam›yor ve hedef gösteriyoruz: “Dev r i m l e r olmaks›z›n kad›n›n kurtuluﬂu düﬂünülemez!”

ortaya ç›k›ﬂ› oldu” demiﬂtik ya. Tarihi geliﬂimin bu evresinde de ﬂunu
söylemeliyiz: “Kad›n›n ikinci s›n›f
olarak yerini as›l pekiﬂtiren, bunu
adeta de¤iﬂmez kadere dönüﬂtüren
etkenlerden biri din oldu.”
Köleci dönemde adeta toplumsal
hayattan silinen kad›nlar›, feodalizmde de daha büyük ezalar ve
ezilmiﬂlikler bekliyordu. Ve din
–H›ristiyanl›k, ‹slamiyet veya ötekiler– bu ezmeye meﬂruluk sa¤layan yeni dayanaklar olacakt›.
Feodal toplumda en temel üretim birimi aileydi. Ailenin tüm fert17 ﬁubat 2008

leriyle birlikte kad›nlar da üretime
kat›l›r, tarlada, bahçede çal›ﬂ›rd›.
Fakat feodalizmin en önemli niteliklerinden biri, üretimin alabildi¤ine fazla insana ihtiyaç duymas›yd›.
Bu ise, kad›n›n daha fazla çocuk
yapmas› demekti.
Evlenme, çocuk yapma gibi do¤al olaylar, tamamen dinin kontrolü
alt›na al›nd› bu dönemde. Evlili¤in
kurallar›, biçimi, vergiler, her ﬂey
feodal egemenler taraf›ndan belirleniyordu bu toplumda.
Feodal dönemde kad›n, özellikle
bat› toplumlar›nda önce senyörün,
sonra da evlendi¤i erke¤in mal›yd›.
Senyör ona koca seçer, satar, döver,
cezaland›rabilir, baﬂkas›na verebilirdi. Do¤u’da da a¤alar, beyler, sultanlar, ayn› hakk› görürlerdi kendilerinde. Kad›n topra¤› iﬂleyen bir
emekçi, bir zevk arac› ve anayd›.
Bat›’da feodalizm dönemini ideolojik siyasi olarak belirleyen kiliseydi ve kilisenin kad›na bak›ﬂ aç›s›, onu aﬂa¤›layan, günah unsuru,
ﬂeytan›n yeryüzündeki temsilcisi

olarak gören bir bak›ﬂ aç›s›yd›. Ama
‹slamiyet de bu noktada çok farkl›
de¤ildi; ‹slamiyet de kad›n› aﬂa¤›l›yor, onu “ﬂeytan›n yönlendirebilece¤i bir tehlike” olarak niteliyordu.
‹ncil diyordu ki; “Kad›n erke¤in
izzetidir. Çünkü erkek kad›ndan de¤il, kad›n erkektendir. Ve erkek de
kad›n için de¤il, kad›n erkek için
yarat›ld›.”
Ve Kuran, ‹ncil’in b›rakt›¤› yerden devam ediyordu: “Erkekler kad›nlardan üstündür. Çünkü Allah
onlar› bir çok ﬂeyde kad›nlardan üstün etmiﬂtir.” ... “Erkekler, kad›nlar
üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Çünkü bir kere Allah baz›lar›n›
di¤erlerinden üstün k›lm›ﬂt›r."
Dinsel otoriteler, erkek için suç
say›lmayan her ﬂeyi kad›n için suç
say›yordu. Kad›n›n taﬂlanarak öldürülmesi, k›rbaçlanmas› veya yak›lmas›, hem do¤uda, hem bat›da dinsel otoritelerin kad›nlara s›kça reva
gördü¤ü cezalard›.
K›z çocuklar›n›n d i r i d i r i t o p r a¤a gömülebilmesi, erkek egemen

Bu Düzen ‹nsan
Yaﬂam›na De¤er
Vermiyor
Temel Haklar üyeleri
Yürüyüﬂ satarken vurularak
felç kalan Ferhat’›n adalet hayk›r›ﬂ›na 12-13 ﬁubat tarihlerinde yapt›klar› eylemlerle ses olmaya devam ediyorlar.
B a ¤ c › l a r Ye n i M a halle’de Barbaros F›r›n›
önünde yap›lan eylemde
Ferhat’› vuran polisin
tutuklanmas›
istenerek Ba¤c›lar
halk›na polisin katliamc› yüzü teﬂhir
edildi. “Ferhat’›n
kald›¤› yerden
da¤›t›ma devam
ediyoruz” diyen
Temel Haklar

Say›: 139

iktidar anlay›ﬂ›n›n kad›nlara bak›ﬂ
aç›s›n› hiç tart›ﬂmaya yer b›rakmaks›z›n ortaya koyuyordu zaten.
‹slamiyet, kuﬂku yok ki, dönemi
aç›s›ndan baz› ileri yanlar taﬂ›yordu
ve bunun kad›na yans›yan yanlar›
da olmuﬂtu. Çünkü islamiyet, çürüyen kölecilik iliﬂkilerinin içinden
ç›km›ﬂ bir dini anlay›ﬂt›. Buna ba¤l›
olarak ‹slamiyet; kad›n›, diri diri
gömülmekten kurtard›, k›smen miras hakk›na kavuﬂturdu, ama köleci
iliﬂkilerin tutsa¤› olmaktan ç›kard›¤› kad›n› bu kez feodal gericili¤in
k a r a n l › ¤ › n a soktu. Kad›n›n, ezilip
horlanmas› bu kez islamla meﬂrulaﬂt›r›larak devam edecekti.
K›sacas›, kad›n›n üzerindeki
bask›lar giderek art›yordu. Köle sahibinin ve köle kocan›n bask›s› vard› önce. ﬁimdi, kad›n› kuﬂatan bask›lar zincirinde, toprak a¤alar›n›n,
evdeki kocas›n›n yan›na, kilisenin
veya ﬂeriat›n kurallar› da eklenmiﬂti. O, önce bir toprak kölesiydi, sonra evin kölesi ve en sonu anayd›...
- devam edecek-

üyeleri Yeni Mahalle Ahmet Kabakl› Caddesi üzerinde ve Sal› Pazar›’nda Yürüyüﬂ
da¤›t›m› yaparak 45 dergi da¤›tt›lar.
Gülsuyu Heykel Meydan›’nda biraraya
gelen Temel Haklar üyeleri de adalet talebini dile getiren pankartlar ve Ferhat Gerçek’in foto¤raflar›n› taﬂ›yarak yapt›klar›
aç›klamada AKP iktidar›n›n yeni suçlar iﬂlemeye devam etti¤ini söyleyerek yaﬂananlar›n düzenin insan yaﬂam›na hiçbir de¤er
vermedi¤inin
göstergesi
oldu¤unu
aç›klad›lar. Yürüyüﬂ önlükleriyle Telsizler
Mahallesi’nde Yürüyüﬂ da¤›t›m› yap›ld›.
Da¤›t›mda 30 dergi mahalleliye ulaﬂt›r›ld›.
K a ¤ › t h a n e ’ d e de Ka¤›thane Kültür
Merkezi önünde toplanan Temel Haklar
üyeleri “Ferhat Gerçek'i Vuran Polis Hala
Tutuklanmad›” pankart› açarak aç›klama
yapt›lar. Yap›lan aç›klamada "‹ﬂkenceye s›f›r tölerans diye demagoji yapan Baﬂbakan'a soruyoruz. Hani nerede haklar›m›z,
özgürlüklerimiz?” denildi. Aç›klaman›n ard›ndan yap›lan Yürüyüﬂ sat›ﬂ›nda 20 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›.

Naciye Güvel
Hayat›n›
Kaybetti
TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel’ in annesi Naciye Güvel 11 ﬁubat günü bir süredir tedavi için
yatt›¤› hastanede hayat›n› kaybetti. Naciye Güvel ameliyat sonras› bir
kaza geçirmiﬂ ve komaya
girmiﬂti. 11 ﬁubat akﬂam›
hayat›n› kaybeden Naciye Güvel 12 ﬁubat günü
ﬁiﬂli Camiinde ikindi namaz›n› takiben k›l›nan
cenaze namaz›ndan sonra Ayaza¤a Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.
Cenazeye TAYAD’l› ailelerle Mehmet Güvel’in
mücadele arkadaﬂlar› ve
aile fertleri kat›ld›.

HABER
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TBMM’de
Anayasa
De¤iﬂikli¤i

Özgürlüklere De¤il, Amerikan
‹slamc›l›¤›na Bir Ad›m!

Türbana iliﬂkin
AKP ve
MHP’nin
birlikte haz›rlad›klar›
“anayasa
de¤iﬂikli¤i paketi” AKP-MHP ve
DTP’lilerle kimi ba¤›ms›z milletvekillerinin verdikleri 411 kabul
oyuyla 9 ﬁubat’ta meclisten geçti.
Anayasan›n mecliste oyland›¤›
saatlerde, S›hhiye Meydan›’nda ise
“Ba¤›ms›zl›k ve Laiklik Mitingi”
ad›yla bir miting yap›ld›, mitinge
kat›lan onbinlerce kiﬂi, mecliste görüﬂülen anayasa de¤iﬂikli¤ini protesto ettiler. Mitinge laiklik çerçevesinde çeﬂitli kesimler kat›l›rken,
konuﬂmalarda ABD’nin ›l›ml› islam
projesinin, Türkiye’de AKP eliyle
uyguland›¤› vurgusu da yap›ld›.
“12 Eylül Anayasas›’n› de m o k r a t i k l e ﬂ t i r ece¤iz” diyerek,
anayasa de¤iﬂikli¤ini gündeme getirenlerin, 12 Eylül Anayasas›’n› demokratikleﬂtirmekten anlad›klar›n›n
da türban› üniversitelerde yasallaﬂt›rmak, kendi tabanlar›n› tatmin etmekten ibaret oldu¤u görüldü.
AKP, nerede “demokratikleﬂme
sorunu”nu gündemine al›yorsa, o
zemini kendi iktidar›n› güçlendirmek için kulland›¤› ortaya ç›k›yor.
YÖK’ün demokratikleﬂtirilmesi tart›ﬂmalar›, Y Ö K ’ ü n AKP’lileﬂtiril mesi ile sonuçland›. “Anayasan›n
demokratikleﬂtirilmesi”nin ilk ad›m› türban›n serbest b›rak›lmas› oldu. Devam›n›n nas›l gelece¤ini hep
birlikte görece¤iz.
AKP zihniyetinin halk›n yarar›na bir sorunu gündeme ald›¤› görülmüﬂ de¤il. Fakat, halk›n sorunlar›n›,
taleplerini kendi iktidar› için büyük
bir ikiyüzlülük ve riyakarl›kla kulland›¤›n›n örnekleri say›lamayacak
kadar çoktur. Yoksullu¤un kullan›lmas›, demokratikleﬂme beklentileri-
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nin, Kürt sorununun, dinin, türban›n, Aleviler’in sorunlar›n›n kullan›lmas›... liste uzay›p gidiyor.
Kimileri türban sorununun yasalaﬂmas› ile, AKP’nin bu zemini art›k kullanamayaca¤›n› düﬂünüyor,
kimisi de kendini böyle kand›rmay›
tercih ediyor. Kuﬂkusuz, AKP’yi tan›mayanlar›n yan›lg›s›d›r. AKP anlay›ﬂ› türban sorununu bitirmez, bugün türban sorunu üniversitelerde
vard›r, yar›n baﬂka alanlarda türban
tak›l›p tak›lmayaca¤› sorunu gündeme gelir, oralarda ad›m at›l›r, baﬂka
alanlar gündeme gelir. Yani kullanma bitmez... AKP’nin dini zemindeki tek malzemesi türban da de¤ildir, e¤itimde, hukukta, sosyal yaﬂam›n baﬂka alanlar›nda dini kurallar›n geçerli olmas› istenir, dini kullanma, türban› kullanma sürer. Ve
elbette, bir yandan kullan›rken,
halkta dincili¤in geliﬂtirilmesi üzerinden, iktidar›n› da güçlendirir.

Müslümanl›¤› Ya ﬂ a m a k ?
Bugün birçok kesim görmektedir ki, AKP iktidar› özgürlüklerin
savunucusu de¤ildir, türban› serbest
b›rakarak özgürlükleri geniﬂletmiyor, tersine “›l›ml› ‹slam” politikas›yla Amerikanc›l›¤› daha fazla örgütleyerek, özgürlükleri de daha
fazla yok ediyor. Çünkü, bir ülkede
Amerikanc›l›k ne kadar geliﬂtiriliyorsa, bilinmelidir ki, özgürlükler
de o oranda yok ediliyordur.
Türban sorununa AKP iktidar›n›n yaklaﬂ›m›n›n da özgürlüklerle
ilgisi yok. Tayyip Erdo¤an’›n konuﬂmalar›n›n her biri bunun kan›t›
niteli¤indedir. Örne¤in, iktidar›ndan
önce, “ millet isterse laiklik elbet gi decek” diyen Erdo¤an, bugün de
türban›n serbest b›rak›lmas›na iliﬂkin, “müslümanl›¤› lay›k›yla ya ﬂ a m a k ”tan sözediyor.
Demek ki, amaç, hak ve özgürlükler de¤il, müslümanl›¤› lay›k›yla

yaﬂamakm›ﬂ.
Elbette, türban, haklar ve özgürlükler kavram›n›n içini tek baﬂ›na
dolduramayacak kadar s›n›rl› bir özgürlük sorunudur. Haklar ve özgürlükler çok daha geniﬂ, çok daha köklü bir sorundur. Bu yan›yla sadece
üniversitelerde bile özgürlükleri geniﬂleten bir ad›mlar› olmam›ﬂt›r, tersine özgürlükleri yok etmiﬂlerdir.
Halk›n iﬂçisinden, köylüsünden, memuruna, ö¤rencisine, Kürt’ünden,
Alevi’sine, kad›n haklar›na, hapishanelerine, di¤er az›nl›k milliyet ve
inançlar›na kadar onlarca temel hak
ve özgürlük sorunu yak›c› bir ﬂekilde ortada durmaktad›r.
Baﬂbakan’›n gündeminde ise bu
haklar ve özgürlükler yok, müslümanl›¤› yaﬂamak, yaﬂatmak var. Ve
“müslümanl›¤›n lay›k›yla yaﬂan mas›” da kuﬂkusuz, türban›n üniversitelerde serbest b›rak›lmas› ile
s›n›rl› tutulamaz. Müslümanl›¤› lay›k›yla yaﬂamak, müslüman olmayanlara yaﬂam hakk› tan›mamaya
kadar uzanabilecek geniﬂlikte, hak
ve özgürlükleri yok etmeyi içine
alabilen bir yaklaﬂ›md›r.

“ Medet ya T S K !”
Cem Vakf› Baﬂkan› ‹zzettin Do ¤an, Türk Silahl› Kuvvetleri’ni türban konusundaki görüﬂünü net bir
ﬂekilde ortaya koymaya ça¤›rd›:
“Laik cumhu riyetin korunmas › ve
kol l a nm as › göre v i ö nc e l ik l i o l a rak
TSK’ya verilmiﬂ bir görevdir. Bu
konu da yuva r l a k ke l i m e le r l e ‘ bi z
k›sa sºöylüyoruz ama halk anlas›n’
ﬂ e kl in de bi r y o ru ma gi di le m e z . ”
Çarp›k bir bak›ﬂ aç›s›! Kim vermiﬂ TSK’ya laikli¤i koruma görevini? Halk›n verdi¤i böyle bir görev
yoktur. Cem Vakf› Baﬂkan› bilmiyor
mu, TSK’ya görev verecek tek bir
merci vard›r, oras› da NATO ve
Amerika’d›r.
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Sorunlar / Çözümler
Halk›n gündemini belirlemek, bu gündemi tart›ﬂt›rmak, bu gündem etraf›nda halk› harekete geçirmek kuﬂkusuz ki, politika yapman›n temel gerekliliklerindendir.
Bugün sol bu gereklili¤i yerine getiremedi¤i için, laiklik-ﬂeriatç›l›k gibi halk› ilgilendiren bir
gündem, solun müdahalesinden
uzak tart›ﬂ›lmakta, halk özünde
egemen s›n›flar›n farkl› iki anlay›ﬂ›ndan birisi etraf›nda hareket etmeye zorlanmaktad›r.
Solun belki her birinin tek
baﬂ›na halk›n gündemini belirleyecek güçleri yoktur, fakat
en az›ndan güçlerini birleﬂtirdiklerinde, halk›n gündemi
üzerinde etkili olma, kendi politikalar›n› tart›ﬂt›rma ﬂanslar›
daha fazla olacakt›r.
Solun asl›nda son dönemlerde bir araya geldi¤i zeminler
de var. Örne¤in SSGSS çerçevesinde, s›n›rötesi sald›r›lara
karﬂ› tav›r çerçevesinde bir
araya gelinebiliyor. Fakat bu
zeminler gündeme müdahale
edebilecek ﬂekilde de¤erlendiri-

lirse, bu eksiklik sol perspektifle hareket edebilecek çeﬂitli kesimlerde
umutsuzlu¤a, düzen içi politikalardan bir tarafa yedeklenmeye neden olmaktad›r.
Gerçekte, ne ABD’nin ›l›ml›
islam politikalar› çerçevesinde
gericili¤in ad›m ad›m örgütlenmesi, ne de mevcut faﬂist sistemi “laiklik” ad›yla oldu¤u gibi
sürdürmek isteyenler karﬂ›s›nda sol çaresiz durumda de¤ildir. Solun dayanabilece¤i çok
büyük bir güç vard›r. Bu güç
halkt›r.
Halk, gericilik, faﬂist cuntalar, ﬂeriatç› dayatmalar karﬂ›s›nda güvenilecek tek yerdir.
Halka güvenen, fakat ayn› zamanda halk› örgütleme sorumlulu¤uyla hareket eden bir sol,
halka karﬂ› üretilen politikalar› püskürtebilecek güçtedir.
Do¤ru bir bak›ﬂ aç›s›yla halka giden, halk›n sorunlar›n› sahiplenenlerin sonuç almamas›
sözkonusu de¤ildir. Sorun bunu
solun tüm güçleriyle yapabilmesi ve süreci kendi lehine h›zland›rabilmesidir.

Solun Gündemi

Asl›nda bu bak›ﬂ aç›s› ‹zzettin
Do¤an’la s›n›rl› de¤il, çeﬂitli kesimlerin düﬂüncesidir. Bu düﬂüncenin
temelinde Amerikanc› TSK’ya iliﬂkin yanl›ﬂ de¤erlendirmelerin yan›nda, daha ileri bir çarp›kl›k söz
konusudur. Çarp›kl›k, hak ve özgürlükler için mücadele etmeyip, faﬂist
bir kurum olan TSK’dan medet ummakt›r.
Ya da örne¤in çeﬂitli kesimler
çaresiz, teslim olmuﬂ bir ruh hali
içinde, AKP iktidar›n›n att›¤› ad›mlara karﬂ› durulamayaca¤›n› söylüyor. Sadece, bu ad›mlar› nerede nas›l s›n›rlayabilece¤ini tart›ﬂ›yor.
Mücadele etmeyi düﬂünmeyen,
halka güvenmeyen bak›ﬂ aç›s›, ya
denize düﬂen y›lana sar›l›r misali
“Medet ya TSK” diyor ya da teslim
bayra¤›n› çekiyor. Art›k AKP iktidar› Amerikanc› islamc›l›¤› yerleﬂSay›: 139

lemiyor.
Bunun önündeki temel engellerden birisi, birlikte hareket etme kültürüne uygun hareket edilmemesidir. Örne¤in,
mevcut birliktelikler içinde
sendikalar, odalar eylemlere
kendilerinin damgas›n› vurmakla meﬂgul, kendi baﬂ›na
karar al›yor, kat›l›m› bile s›n›rl›yor, çeﬂitli kesimler her zeminde “Kürt sorununu” birincil gündem haline getirmeye
çal›ﬂ›yor.
Sonuç olarak, mevcut birliktelikler, ülke çap›nda politika
belirleyen, tüm güçlerini bu politika etraf›nda etkili bir ﬂekilde harekete geçirebilen niteli¤e
ulaﬂam›yor.
Solun mevcut gündemlere
iliﬂkin kendi politikalar›n› halka etkili bir ﬂekilde tart›ﬂt›ramamas› demek, halk›n sorunlar›n›n çözümlerinin de tart›ﬂ›lamamas› demektir. Dikkat edi-

tirdi¤i ölçüde kendilerine bir parça
yaﬂam hakk› tan›yacaksa orada yaﬂayacaklar, de¤ilse... iﬂte oras› belli
de¤il... Muhtemel ki, mücadele etmeyi düﬂünmeyen bak›ﬂ aç›s›, iktidar›n gerici politikalar›na da uyum
sa¤layacakt›r. Bunun ipuçlar› görülebilmektedir.

‘Amerikanc› ‹slam’›n
Karﬂ›s›nda D u r a c a k
Olan Da Halkt›r
Halka dayanmayan, halk› etkileyip harekete geçiremeyen herhangi
bir politikan›n, egemen s›n›flar›n
sald›r›lar› karﬂ›s›nda ciddi bir direnme gücü oluﬂturmas› beklenemez.
Bu durum, kuﬂkusuz ki, AKP iktidar›n›n Amerikanc› “›l›ml› ‹slam”
çerçevesindeki sald›r›lar› için de geçerlidir. Bu sald›r›lar›n karﬂ›s›ndaki

güvence de halkt›r. Üretilen politikalar ancak halka taﬂ›nabildi¤i
oranda, bir direniﬂ gücü oluﬂturabilecektir. ‹lerici demokrat olmak,
halka uzak, halk› küçümseyen bir
bak›ﬂ aç›s›yla hareket etmek de¤ildir. Halk›n bilinçsiz kesimlerini, gerici iktidarlar›n destek gücü olmaya
terk etmek, kullan›lmalar›na göz
yummak de¤ildir.
Bugün AKP iktidar›n› türbana
özgürlük zemininde destekleyen kesimler de gerek ilerici, devrimci kesimlerin çal›ﬂmalar›, gerek süreç
içinde AKP iktidar›n›n gerçek yüzünün daha fazla aç›¤a ç›kmas› ile,
ABD ve AKP’ye karﬂ› mücadele
eden konuma gelebileceklerdir.
Ki, iktidar›n gerici politikalar›na
karﬂ›, daha h›zl›º örgütlü hale gelebilecek, duyarl› bir halk potansiyeli
oldu¤u gerçe¤i de yads›namaz.

SORUN/ÇÖZÜM
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HÖC Ortak Düﬂman Amerika’d›r Paneli Düzenledi:

AMER‹KA B‹R DE BU
TOPRAKLAR DA YEN‹LECEK!
düﬂman Amerika’d›r denildi¤ini
de somut bir ﬂekilde yans›tt›.
Panel saat 13.00’de sinevizyon gösterimiyle baﬂlad›. Gösterim tek bir gerçe¤e vurgu yap›yordu: “Ortak Düﬂman Amerika’d›r.” Sinevizyon gösteriminNagazaki, Kore, Guatemala, Irak...
de ‘iiﬂ g a l i n a d a le ti yok t u r,
ve daha nice dünya halklar›...
Ame r i k a n em p e r y a liz mi n i n
hiç’ denilerek emperyalizmin
Ayr› co¤rafyalarda, birbirlerinden
katliamc›l›¤›na
iﬂaret edildi.
belki de kilometrelerce uzakl›kta ayn›
ac›lar› yaﬂayan halklar. Ac›lar›n dili
Prof. Dr Mehmet Bekaro¤lu,
ayn›d›r, gözyaﬂlar› gibi. Ac›lar›n›n nedeÇHD Genel Merkez Genel Sekni de ayn›d›r, ayn› adrestir...
reteri Av. Selçuk Koza¤açl›, Av.
Hüseyin Biçen, D‹SK Genel-‹ﬂ
Ve hepsinin kurtuluﬂ yolu da ayn›d›r.
ad›na Mehmet Karagöz, GazeOrtak düﬂmana karﬂ› birleﬂmeleri... Bu
teci Yazar Alper Turgut, Sanatç›
ac›lar› onlara yaﬂatan Amerika imparaﬁanar Yurdatapan ve HÖC ad›torlu¤una karﬂ› mücadele etmeleri...
na Sad›k Ero¤lu’ nun konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› panele rahatDostun, düﬂman›n belirsizleﬂtis›zl›¤›ndan dolay› Sevim Belli kat›¤i, bilinçli olarak çarp›t›ld›¤› bir sülamad›. Mazeret bildiren Belli’nin
reçte dostu, düﬂman› hat›rlatmak
“ortak düﬂman konusundaki tespitiönemli ve gereklidir. Çünkü 1990’
nize elbette ki yürekten kat›l›yorum
lar›n baﬂ›ndan itibaren ‘emperyave destekliyorum” mesaj› okundu.
lizm de¤iﬂti’ teori ve düﬂüncesi haOrtak düﬂman Amerika’dan zikim k›l›narak emperyalizmin müdayade
ortak düﬂman emperyalizmdir
halesi karﬂ›s›nda halklar tav›rs›z b›diyerek
sözlerine baﬂlayan Av. Hürak›lmak, ba¤›ms›zl›k ve anti-emseyin
Biçen
Genelkurmay’›n insan
peryalizm mücadelesi anlams›zlaﬂhaklar›
konusunu
devrimcilere kapt›r›lmak isteniyor.
t›rd›k
sözünü
hat›rlatarak
yarat›lan
Tüm bu bulan›kl›¤›n içinde halkçarp›tmaya
de¤indi.
Biçen,
“Her
lar›n dostunu, düﬂman›n› bir kez datürlü
savaﬂa
karﬂ›
olmak
Filistin’deha hat›rlatmak ve emperyalizme
ki, Irak’taki direniﬂ bitsin demektir.
karﬂ› mücadelenin zorunlulu¤unu
Sömürüye karﬂ› olmak gerekir” devurgulamak için Haklar ve Özgürdi. Amerika’n›n nükleer silahlar›
lükler Cephesi taraf›ndan “Ortak
bahane ederken en büyük nükleer
Düﬂman Amerika’d›r” ad›yla bir panel düzenlendi. 10
ﬁubat günü La Bella Dü¤ün
Salonu’nda gerçekleﬂtirilen
panele kat›lanlar anti-emperyalist duygularla biraraya geldiler.
Salonda
Amerika’n›n
dünya halklar›na yaﬂatt›¤›
katliamlar›n tüm boyutuyla
gözler önüne serildi¤i resim
sergisi, panele kat›lanlar›n öfkesini art›r›rken neden ortak
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silah üreticileri aras›nda bulundu¤una de¤inen Gazeteci, Yazar Alper
Turgut ise “ka¤›ttan kaplan›n umar›z sonunu görürüz” diye konuﬂtu.
Ortak düﬂman Amerika’d›r ﬂiar›n›n anti-Amerikanc›l›k olmad›¤›n›
ifade eden Selçuk Koza¤açl› ise “bu
ﬂiar emperyalizme karﬂ› mücadelenin sadeleﬂtirilmesidir. Ve do¤rudur.
ABD bir amiral gemisidir, bunun
teﬂhiridir” sözleriyle düﬂüncelerini
paylaﬂ›rken Mehmet Karagöz politikalar›n ve düﬂüncelerin halka taﬂ›nmas›n›n önemine de¤indi.
10 dakika ara verilen panel Prof.
Dr. Mehmet Bekaro¤lu’nun konuﬂmas›yla devam etti. ‘Ortak Düﬂman
Amerika’d›r’ do¤ru bir slogand›r diyen Mehmet Bekaro¤lu “Kürt-Türk,
Alevi-Sünni, sa¤-sol vb. ayr›mlar
emperyalist politikalard›r. Cepheyi
da¤›tmak de¤il birleﬂtirmek gerekir”
ﬂeklinde görüﬂlerini anlatt›.
Panelin ikinci bölümünde panele
kat›lan ﬁanar Yurdatapan ise “ Amerika da emperyalizmin göbe¤inde
oldu¤u ve dünyan›n oras›nda buras›nda milyonlarca insana çektirdi¤i
ac›n›n tam ortas›da oldu¤u için bizim hedefimiz haline geliyor. Ama
Amerikan halk› de¤il” sözleriyle
düﬂüncelerini belirtti.
Son olarak HÖC ad›na konuﬂan
Sad›k Ero¤lu “Ortak düﬂman Amerika’d›r demek bir hedef belirlemektir
her ﬂeyden önce. Do¤ru hedefi göstermek sorunlar›n kayna¤›na ve dolay›s›yla çözümüne
götürecektir. Dostu
düﬂman› do¤ru bilmek bizi kurtuluﬂa
götürecektir” diyerek panelin amac›n›
da özetledi.
360 kiﬂinin kat›ld›¤› panel “Amerika
bir de bu topraklarda
yenilecektir”
sözleriyle sona erdi.
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Ad›m Ad›m, Sokak Sokak...
Ulaﬂabildi¤imiz Her ‹nsana
Sesimizi Taﬂ›yaca¤›z...

A

merika’n›n iﬂgal etti¤i,
onurunu k›rd›¤›, ambargolar›yla bombalar›yla
teslimiyeti dayatt›¤› her halka sözümüzdür ki emperyalizme karﬂ›
verdi¤imiz ba¤›ms›zl›k ve onur
kavgam›z sürecek. Ulaﬂabildi¤imiz her insana, her kula¤a anlataca¤›z dünya halklar›na emperyalizmin çektirdi¤i ac›lar›, anlatmakla kalmayacak anti-emperyalist bir mücadaleyi büyütmeye,
emperyalizme f›rlat›lan bir taﬂ›n
sesini bile taﬂ›maya çal›ﬂaca¤›z.
Bildirilerle, afiﬂlerle, sohbetlerle, pankartlarla hep emperyalizm gerçe¤i anlat›l›yor, karﬂ› ç›kma ça¤r›s› yap›l›yor. Her kula¤a
asl›nda
ezilen
halklar›n ç›¤l›¤›
ulaﬂt›r›l›yor.
Birçok ilde da¤›t›m› gerçekleﬂtirilen bildiri da¤›t›mlar›na halk›n ilgi göstermesi emperyalizme
karﬂ› duyduklar› öfkenin bir göstergesi.
OOO
HÖC’lüler ‹ s t a n b u l’un Taksim
ve Kad›köy’de yapt›klar› bildiri
da¤›t›mlar›yla kampanyan›n sesini
yaymaya devam ettiler. 8 ﬁubat
günü Kad›köy ‹skele Meydan›’nda
biraraya gelen HÖC üyeleri bir saat boyunca bildiri da¤›tarak halka
gerçekleri anlatt›lar. “Ben de da¤›tmak istiyorum” diyerek HÖC üyelerinden bildiri al›p da¤›t›ma kat›lanlar›n olmas› halk›n kampanyaya
deste¤ini ortaya koydu. 20 kiﬂinin
kat›ld›¤› da¤›t›mda 2 bin bildiri da¤›t›ld›.
9 ﬁubat günü saat 16.00’da ‹stiklal Caddesi üzerinde anonslarla
bildiri da¤›tan 10 HÖC’lü Tramvay Dura¤›’ndan Galatasaray Lise-
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si önüne kadar birleﬂelim ça¤r›lar›yla bildirilerini halka ulaﬂt›rd›lar.
‹stanbul’un emekçi mahallelerinden biri olan 1 May›s Mahallesi’ nde bildiriler ve kuﬂlamalar,
afiﬂler insanlara “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” ﬂiar›n› ulaﬂt›r›rken
bu slogan›n nedenlerini de ortaya
koydu. 4-10 ﬁubat tarihleri aras›nda Perﬂembe günleri kurulan semt
pazar›nda, Mandra bölgesine ve
3001 caddelerinde kuﬂlamalar yap›ld›.
13 ﬁubat günü de Okmeydan›
Anadolu Kahvesi Dura¤›’nda sabah 08.30'da kar ya¤›ﬂ› alt›nda yap›lan bildiri da¤›t›m›nda yar›m saatte 750 adet bildiri halka
ulaﬂt›r›ld›.
Ayr›ca Güllüba¤lar,
Esenler, Kavakp›nar
ve Aydos mahallelerinde Gülsuyu’nda
ise 5 Ocak’ta Fatma
Han›m esnaf›na bildiriler da¤›t›l›rken
11-12 Ocak günleri
de Çiftlik, Esenkent, Minibüs dura¤›, Dudullu, Kartal, So¤anl›, K›z›lay Caddesi’nde binlerce kuﬂlama
ve yüzlerce pullamalar›n yap›ld›¤›
ö¤renildi. 11-14 ﬁubat tarihlerinde de Sar›gazi’de yap›lan çal›ﬂmalarla halka ça¤r›lar yap›ld›.
OOO
‹z m i r’in Konak, Buca, Bornova, Narl›dere ilçelerine ve Yamanlar Mahallesi’ne yap›lan afiﬂlemelerle çal›ﬂmalar sürdürüldü. ‹zmir’in de¤iﬂik semt ve mahallelerinde 5-8 ﬁubat tarihlerinde “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” afiﬂleri
yap›ld›. Ayr›ca Buca ve Yamanlar’da “Ortak Düﬂman Amerika’d›r, Kahrolsun Amerika, Yaﬂas›n Ba¤›ms›z Türkiye” yaz›lamalar›n›n yap›ld›¤› görüldü.
13 ﬁubat günü Çi¤li ‹lçesi’nin
Güzeltepe Mahallesi’nde mega-

Ö ¤ r e n c i l e r,
Gençlerimiz
Ba¤›ms›zl›¤› olmayan,
bizim olmayan, emperyalizmin sömürgeleﬂtirildi¤i bir ülkede yaﬂ›yoruz.
Ne bu ülkenin iktidarlar› bizim
temsilcilerimizden oluﬂuyor, ne bu ülkenin
ordusu bize ait, ne fabrikalar› tarlalar› bizler
için üretiyor.
Tüm bunlar olmad›¤› için, bu ülkenin
üniversiteleri de, bizlerin e¤itimi için de¤il,
emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar›na göre ﬂekillendirilmiﬂtir.
Fakat, her ﬂeye karﬂ›n bu ülke bizim
VATANIMIZDIR!

Ö ¤ renciler, Gençlerimiz
Bir ülke iﬂgal alt›ndaysa, o ülkenin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele etmek, öncelikle
biz gençli¤in görevidir.
Ba¤›ms›zl›¤› elinden al›nm›ﬂ bir halk,
ba¤›ms›zl›¤› için mücadele etmezse, onuru
da ayaklar alt›na al›nm›ﬂ olur.
Emperyalizmin çizmeleri alt›nda aﬂa¤›lanarak yaﬂamay› reddetmeliyiz. Böyle bir
yaﬂam, belki fiziken yaﬂamakt›r, fakat insan
olarak tüm de¤erlerimizin yok edildi¤i bir
yaﬂamd›r.

Ö ¤ renciler, Gençlerimiz
Emperyalistler ve oligarﬂiler, kendi halk›na, vatan›na karﬂ› sorumsuz, iﬂgalcilerle
kol kola girmekten çekinmeyen, düﬂkünleﬂtirilmiﬂ bir gençlik isterler.
Hay›r! Böyle bir gençlik olmay› reddedelim...
Gençlik olman›n sorumlulu¤u, halk›n
öncülü¤ünü yapmak, halk› ba¤›ms›zl›¤a,
kurtuluﬂa götürmektir.
Önümüzdeki örnekler, Amerikan uﬂaklar›, sat›lm›ﬂ iﬂbirlikçiler de¤ildir.
Önümüzde onur duyaca¤›n›z örnekler
vard›r; ba¤›ms›zl›k için canlar›n› vermekten
çekinmeyen Mahirler, emperyalizme karﬂ›
mücadele bayra¤›n› dünyan›n dört bir yan›nda dalgaland›ran Cheler’in izinden yürüyelim...

Ö ¤ renciler, Gençlerimiz
Zaman, “Ortak Düﬂman Amerika”ya
karﬂ› k›z›l bayra¤› elimizde dalgaland›rma
zaman›d›r!..
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EMPERYAL‹ZME KARﬁI YÜKSELT‹LEN
BA⁄IMSIZLI⁄IN SES‹ EGE’DE DE YANKILANDI
Ezgilerimiz, türkülerimiz, marﬂlar›m›z, ﬂiarlar›m›z hep Amerika’ya
karﬂ› yükseliyor. Binlerce yüre¤in ‹stanbul’da hayk›rd›¤› slogan Adana’da da ayn› ruhla, ayn› heyecanla
hayk›r›lm›ﬂt›.
Türkülerle, tiyatroyla, marﬂlarla
dile getirilen Ortak Düﬂman Amerika’d›r ﬂiar›n›n bu haftaki dura¤› efeler diyar› Ege’ydi...
‹dil Kültür Merkezi’nin düzenledi¤i etkinliklerin üçüncüsü 8 ﬁubat
günü ‹zmir’de gerçekleﬂtirildi. Saat
20.00’de, TMMOB’un Tepekule
Kongre Salonu’nda düzenlenen etkinlik Amerikan emperyalizmine
karﬂ› hayk›r›lan seslerden birisiydi.
Daha önceki etkinliklerde oldu¤u gibi ‹zmir Tiyatro Evi’nin “Beyaz ada-

fonla yapt›klar› anonslarla bildiri
da¤›tan HÖC’lülere “Siz kimsiniz”
diyen bir gence “biz devrimcileriz”
diye cevap verdiler. “Zaten baﬂkas›
olamaz ki, bunlar› ancak devrimciler söyler” dedi.
OOO
Ad›m ad›m, sokak sokak... ‹l il,
köy köy... Her yerde devam ediyor
bu yürüyüﬂ... bu yolda yürüyenlerin dilinde Ortak Düﬂman Amerika’d›r ﬂiar›. Sokaklarda kuﬂlamalar,
duvarlarda yaz›lamalar, as›l› pankartlar... Ve sokaklardan hayk›r›lan
ses Ortak Düﬂman Amerikad›r... Bu
sese kulak verenler A n k a r a’n›n
emekçi mahallelerindeydiler.
9 ﬁubat’ta Ankara’da Natoyolu’nda bulunan Cumartesi pazar›nda ve ﬁirintepe 5. Cadde üzerinde
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r-HÖC”
imzal› önlükler giyen HÖC üyeleri
1000 bildiriyi da¤›tt›lar.
Mamak ‹lçesi’ne ba¤l› Mutlu
Mahallesi’nin sokaklar› 12 ﬁubat’ta
kuﬂlamalarla dolarken 13 ﬁubat günü ﬁirintepe, Tuzluçay›r, ‹ncirli,
D›ﬂkap›, Dikmen Sinan Caddesi ve
‹lker 1. Cadde, K›z›lay Mithat Paﬂa
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m›n” aç gözlülü¤ünü, zulmünü K›z›lderililer’in yaﬂad›klar› ile anlatan
danslar›yla karﬂ›land› etkinli¤e gelenler. Etkinli¤e gelen ‹zmirliler ﬂaﬂ›rd› önce ilk karﬂ›laﬂt›¤› gösteriyle,
sonra da ilgiyle izledi.
Grup Gün›ﬂ›¤›’n›n türküleriyle baﬂlayan etkinlikte “Amerika Katil Katil”
türküsü alk›ﬂlan›rken ayn› zamanda etkinli¤i izleyenlerin düﬂüncelerini yans›t›yordu. Karadeniz halk›n›n ac›lar›n›,
sevdalar›n›, öfkelerini ‹zmirliler’e taﬂ›yan Erdal Bayrako¤lu Lazca ezgilerle
etkinlikteki yerini ald›.
Daha sonra HÖC ‹zmir Temsilcili¤i ad›na Yurdagül Gümüﬂ bir konuﬂma yapt› ve Cheler’in, Mahirler’in emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine korku salmaya devam ettiklerine,

bu nedenle Ege Temel Haklar’›n bas›ld›¤›na de¤inerek “Dünya halklar›n›n yüreklerine, beyinlerine yerleﬂen
bu önderleri oralardan nas›l sökecekler? As›l korku bu devrim önderlerinin halka gerçekleri gösterip, örgütlemesidir” diye konuﬂtu.
‹dil Tiyatro Atölyesi ve Simurg
Tiyatro Toplulu¤u’nun ortak oynad›¤› Tarih Böyledir oyunuyla insanlar
duyguland›, daha da öfkelendi.
Suavi ve Grup Yorum’un türküleriyle coﬂku artarken, çekilen halaylar
bu mücadelenin omuz omuza verilmesi ve büyütülmesi gerekti¤i dile

Caddesine “Ortak Düﬂman Amerika’d›r HÖC” yaz›l› pankartlar halka
yine ayn› sesi ulaﬂt›r›yordu.

gözalt›na alarak 500’er YTL para
cezas› kestikten sonra HÖC’lüleri
serbest b›rakt›.

OOO
Sa msun’un Zafer, 19 May›s,
Hürriyet, Yenido¤an, Adalet, Kad›köy, Bahçelievler, Rasathane gibi
birçok
mahalle-

OOO
A d a n a’daki çal›ﬂmalar da tüm
h›z›yla sürüyor. 8 ﬁubat tarihinde
Adana’n›n çarﬂ› merkezinde Denizli’nin Özel Caddesi’nde afiﬂlemeler
yap›ld›. Duvar›na afiﬂ yap›ﬂt›r›ld›¤›n› gören bir ev sahibi önce itiraz
ederken afiﬂlerin Amerika’ya oldu¤u ö¤rendi¤inde bir tane de fazladan yap›ﬂt›r›n diyerek Amerika’ya
olan tepkisini dile getirdi.
Adana’n›n Denizli Mahallesi’nde 11 ﬁubat günü yap›lan bas›n
aç›klamas›yla kampanya çal›ﬂmalar› devam etti. Sa¤l›k Oca¤›’n›n
önünde Recep Gedik taraf›ndan
aç›klamada kampanya halka duyurulurken aç›klaman›n sonunda
Amerika bayra¤› yak›ld›.

sinde
ve
Yüzüncü Y›l Bulvar›, Çiftlik, 56’lar
gibi merkezi caddelerinde yap›lan
afiﬂleme, pullama ve kuﬂlamalarla
kampanya çal›ﬂmalar› sürüyor.
10 ﬁubat günü 1000 bildiriyi da¤›tan HÖC’lüler ayn› gün Çiftlik
Caddesi üzerinde saat 11:00 civar›nda kampanyan›n afiﬂlerini asarak
kampanya çal›ﬂmalar›n› sürdürdüler. Yasal afiﬂe dahi tahammül edemeyen polisler iki HÖC üyesini,

OOO
B u r s a’n›n yoksul, emekçi mahallelerinde yap›lan bildiri da¤›t›mlar›yla Amerika halka teﬂhir edilmeye devam ediyor.
HÖC’lüler, 7 ﬁubat günü Esenevler, Erikli halk›na ulaﬂarak 1500
17 ﬁubat 2008

getiriyordu bir yandan da. 800 kiﬂinin kat›ld›¤› halaylar, ses verdi¤i türküler emperyalizme karﬂ› onurlu duruﬂun simgesiydi.
***
10 ﬁubat günü de Antalya halk›
kat›ld› türkülere, sloganlara. “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r ﬂiar› Sultan
Dü¤ün Salonu’nda Suavi, Grup Yorum, Grup Gün›ﬂ›¤›, Erdal Bayrako¤lu, ‹dil Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro
Simurg’un sesiyle ulaﬂt› Antalyal›lar’a.
Tiyatroevi Oyuncular› K›z›lderili
davullar›n› çalarak selamlad›lar An-

bildiriyi da¤›tt›lar. 8 ﬁubat günü ise
Bursa’n›n en yoksul ve ‹slamc› ideolojinin en fazla etkisini gösterdi¤i
mahallelerde da¤›t›mlar›n› yapt›lar.
Arabayata¤›, Yavuz Selim, Mevlana, Ulus mahallelerinde saat
13.00’da baﬂlan›lan da¤›t›mda pek
çok insanla sohbet edildi. “Bize verin biz de da¤›tal›m” gibi tekliflerde
bulunan mahalle halk› HÖC’lülere
ilgi gösterirken 600 bildiri halka
ulaﬂt›r›ld›.
9 ﬁubat günkü Panay›r Mahallesi’nde
yap›lan
da¤›t›mlarda
HÖC’lülere çocuklar›n ilgisi yo¤undu. Da¤›t›m s›ras›nda, HÖC’lülerin yan›na gelen bir çocu¤un “abi
Amerika’y› kim sever ki?” sorusu
düﬂündürücüydü. 1000 bildiri ise
Panay›r halk›na ulaﬂt›r›ld›.
OOO
Ülke genelinde coﬂkuyla süren
kampanya çal›ﬂmalar› Gemlik’te
de ayn› kararl›l›kla sürüyor. 26-27
Ocak ve 1 ﬁubat günleri Hamidiye
ve Eﬂref Dinçer mahallelerini dolaﬂan HÖC’lüler kampanya bildirilerini da¤›tarak kampanyay› halka tan›tt›lar.
Say›: 139

talya halk›n›. Amerikan emperyalizmine karﬂ› bayrak açanlar dolaﬂ›yordu il il. Ve ﬂimdi bu bayra¤› Antalya’da dalgaland›r›rlarken herkes kendi sesiyle, kendi yüre¤iyle yer al›yordu etkinlikte.
Yap›lan konuﬂmalarda Amerikan›n gerçek yüzünü halka anlatt›¤›
için tutuklanan Emrah Erdo¤an’a de¤inilerek “Bedelleri ödeyece¤imizi
biliyoruz ama biz kazanaca¤›m›z› da
biliyoruz. Biz kazanaca¤›z” sözleriyle hiçbir bask›n›n, hiçbir bedelin verilen mücadelenin zafere eriﬂmesine
engel olamayaca¤›na vurgu yap›ld›.
Her dilden tek yürekten söylenen
türkülerle coﬂkulu bir konser yaﬂad›
hem Antalyal›lar hem de emperyalizme karﬂ› bayrak açan sanatç›lar... Özverili bir çal›ﬂmayd› bu. Ki Suavi,
Ankara’daki konserinden sonra nefes
nefese konsere yetiﬂmiﬂ ve Amerika’ya karﬂ› yükseltilen sese yürekten
kat›lm›ﬂt›. Konserde harcanan eme-

Ayr›ca Gemlik’te neden ortak
düﬂman Amerika’d›r sorusunun tart›ﬂ›ld›¤› bir panel düzenlendi. 10
ﬁubat günü Gemlik HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan düzenlenen panele
Hayriye Gündüz konuﬂmac› olarak
kat›ld›. Panelde kurtuluﬂun ancak
halklar›n baﬂ düﬂman› Amerika’ya
karﬂ› birleﬂmeden geçti¤i vurgusu
yap›ld›.

OOO
HÖC’lüler, Dersim’ de düzenledikleri söyleﬂi ile kampanyan›n
amac›n› halka anlatt›lar. 10 ﬁubat’ta
Dersim Temel Haklar’da yap›lan
söyleﬂi de ABD’nin milliyetçilik,
ﬂovenizm, inanç temelinde halklar›
birbirine k›rd›rd›¤›na de¤inildi.

¤in güzelli¤i ve kitlenin coﬂkusu hakimdi.
Etkinli¤i izleyen 900 kiﬂi “Ortak
Düﬂman Amerikad›r, Kahrolsun
Amerikan Emperyalizmi” sloganlar›
att› hiç durmadan. Etkinlik boyunca
Amerika’ya duyulan öfke yans›d› her
ad›ma, her söze.
***
Emperyalizme karﬂ› türküler, ezgiler, oyunlar, gösteriler Ege’den
sonra 16 ﬁubat’ta Ankara halk›yla
buluﬂacak. Etkinli¤in çal›ﬂmalar›na
baﬂlayan Ankara HÖC üyeleri her
gün saat 15.00-18.00 saatleri aras›nda Yüksel Caddesi ve Sakarya Caddesi’nde masa açarak tüm halk› konsere ça¤›r›yor.
Konserlerin bir sonraki dura¤› ise
17 ﬁubat’ta Bursa’da Atalay Toplant›
Salonu’nda yap›lacak konserin çal›ﬂmalar› da sürüyor.

OOO
A n t a k y a ’n›n Harbiye Beldesi’nde ve Gündüz Caddesi’nde afiﬂlemelerle, pullamalarla halka ulaﬂ›l›yor. 12 ﬁubat günü afiﬂlemeler yap›l›rken halk›n yo¤un ilgisi vard›.
“Evet, hakl›s›n›z, elinize sa¤l›k” diyenler, “Gelin bizim evin duvar›na
da yap›ﬂt›r›n” diyenler halk›n ilgisini yans›t›yordu. Ayr›ca Harbiye
Beldesi’nde Haklar ve Özgürlükler
Cephesi taraf›ndan 8 ayr› yere “Ortak Düﬂman Amerikad›r HÖC” yaz›lamalar›n›n yap›ld›¤› görüldü.
OOO
HÖC’ün baﬂlatt›¤› kampanyaya
M a l a t y a’dan ses geldi. 14 ﬁubat
günü Merkez Emeksiz Caddesi’nin
alt geçidinde afiﬂler as›l›rken kampanya Malatya halk›na da yap›lan
çal›ﬂmalarla anlat›ld›.
OOO
E d i r n e’de 13 ﬁubat günü ‹stasyon Mahallesi’nde bildiri da¤›t›m› ve
pullamalar yap›larak ba¤›ms›z, demokratik Türkiye mücadelesinde
Birleﬂme” ça¤r›s› yap›ld›.
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Tüm Düzen Partileri Amerikanc›d›r
“ Oltaya yakalanm›ﬂ
anlaﬂma, tek bir program
bal›¤›n yeme ihtiyac›
sözkonusu de¤ildir. Bu duy o k t u r... G e n i ﬂ l e t i l m i ﬂ
rumda elbette bu partilerin
iktisadi yard›m, örne¤in
halk› temsilen iktidar kolT ü r k i y e ' d e , ... ba¤›ms›z tu¤una oturduklar› da söyl›k e¤ilimini artt›r›p,
lenemez.
mevcut askeri paktlar›
Örne¤in, NATO’dan ç›zay›flatabilir. Bu tip ül k›ls›n diyen, üsleri kapatak e l e re -Türkiye g ibica¤›m diyen, Amerika ile
do¤rudan do¤ruya iktiyap›lm›ﬂ askeri, siyasi,
sadi yard›m da yap›labiekonomik anlaﬂmalar› iplir; ama bu ancak bize
tal etmeyi ya da en az›ndan
uygun ve ba¤l› hükümetgözden geçirmeyi d ü ﬂ ü leri iktidarda tutacak ve
Bu resim sadece Ecevit’i de¤il, tüm
nen bile olmam›ﬂt›r. Bu
bize düﬂman muhalifleri
düzen p artilerinin A merika k arﬂ›s›ndaki iliﬂkileri sorgulamamak,
zarars›z b›rakacak biçim
tart›ﬂmamak, de¤iﬂtirilmedurumunu a nlat›r
v e m i k t a r d a o l m a l › d › r.”
si gereken bir ﬂey olarak
görmemektedirler. ‹ﬂbirlikYukar›daki sözler Amekillenmiﬂtir.
çilik, emperyalizmi bu ülkenin gerrika’n›n en büyük tekelci burjuvalaçek sahibi olarak kabullenmelerini
r›ndan Nelson A. Rockefeller'in
Düzen partileri, zaman zaman
getirmiﬂtir. Hepsinin ön kabulü, emABD
Baﬂkan›
Eisenhower'e
dayand›klar› tabana yönelik politiperyalizmin ülkemizdeki konu1956'da yazd›¤› gizli bir mektuptan
kalar›
nedeniyle,
birbirlerini
mu n u n do k u n u l m a z l › ¤ › d › r.
al›nm›ﬂt›r.
IMF’ye teslim olmakla, tekellere
avantajlar sa¤lamakla suçlarlar. FaBu durum, kimi düzen partileriMilliyetçisi, muhafazakar›, soskat,
bunu
yaparken
bile
emperyalist
nin
milliyetçilik, ›rkç›l›k zemininde
yal demokrat›, liberali, dincisi, laiülkelerin
“anlay›ﬂ
gösterebilece¤i”
AB
karﬂ›t› bir görünüm vermelerine
kiyle tüm düzen partileri, Türkis›n›rlar›
aﬂmamaya
özel
bir
önem
karﬂ›n, asl›nda AB için de geçerliye’nin yeni-sömürgeleﬂtirilmesingösterirler. Di¤er yandan iktidar
dir. AB’ye karﬂ› muhalefetleri, kenden günümüze mektupta tan›mlakoltu¤una oturduklar› andan itibadi aralar›ndaki iktidar çat›ﬂmalar›nan parti olmak için, yani A m e r i ren, emperyalizmin ve oligarﬂinin
n›n bir yans›mas› olarak gündeme
ka’ya ba¤l›l›klar›n› kan›tlamak
ç›karlar› do¤rultusunda çal›ﬂmaya
gelmektedir, de¤ilse emperyalist oliçin yar›ﬂt›lar.
baﬂlarlar. Uygulad›klar› politikalar
du¤u için AB’ye karﬂ› de¤illerdir.
Bu nedenledir ki, ülkemizin söemperyalizmin kendilerine dikte etÖrne¤in, AB’nin ülkemizdeki sömürgeleﬂtirilmesinde, Amerikan
tirdi¤i politikalard›r.
mürü iliﬂkilerine pek bir diyecekleri
emperyalizmi ne kadar suçluysa,
olmaz, AB karﬂ›tl›¤›n› Kürt soruGerek seçimlere haz›rlan›rken,
Amerika’yla iﬂbirli¤i yapan oligarﬂi
nunda, hak ve özgürlükler sorunlagerekse de iktidar olduklar›nda esas
ve oligarﬂinin partileri de o kadar
r›nda gündeme getirirler. AB bu zeald›klar› emperyalizmin ve oligarﬂisuçludurlar.
minde, hak ve özgürlük sorunlar›n›
nin
deste¤ini
kaybetmemektir.
Bu
Amerikan emperyalizminin, yegündeme getirerek, demokrasicilik
nedenle
de
meydanlarda
kitlelere
ni-sömürgecilik iliﬂkilerinde ülkeoyunu oynarken, bu kesimler de
verdikleri
sözleri
iktidar
olduklar›
mizde dayand›¤› güç, iﬂbirlikçi teulusalc›l›k oyunu oynarlar, hepsi o
gün
unuturken,
emperyalist
ve
iﬂkelci burjuvazi, toprak a¤alar›, tefekadard›r.
birlikçi tekellere yönelik vaadlerini
ci tüccar kesimlerinin oluﬂturdu¤u
fazlas›yla yerine getirmekte teredoligarﬂik yap› olmuﬂtur. Tüm düzen
dütleri olmam›ﬂt›r.
H i ç b i r Düzen Partisi
partileri de oy ald›klar› taban hangi
Hepsi iktidarlar› boyunca emkesim olursa olsun, as›l olarak oliEmperyalist ‹ﬂgale
peryalizmin önerdi¤i ekonomik, sigarﬂinin partileridirler. Oligarﬂinin
Karﬂ› De¤il
yasi, askeri programlar› koﬂulsuz
ﬂu ya da bu kesiminin temsilcisi,
onaylam›ﬂt›r. Onaylad›klar› tüm anonlar›n ç›karlar›n›n savunucusudurDüzen partilerinin programlar›laﬂmalar, programlar emperyalizlar. Bundan dolay›d›r ki, emperyana, seçim çal›ﬂmalar›nda öne ç›karlizmle kurduklar› iliﬂki, oligarﬂinin
min ç›karlar›na hizmet eden içerikte
d›klar› gündemlerine bakarsan›z üliﬂbirlikçilik iliﬂkisi çerçevesinde ﬂekemiz emperyalist iﬂgal alt›nda deolmuﬂtur. Halk›n yarar›na tek bir
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¤ildir ve ba¤›ms›zl›k diye bir sorun
yoktur.
Neden böyledir?
Tersine ba¤›ml›l›¤›n, halk›m›za
ödetilen bedelleri her geçen gün daha fazla a¤›rlaﬂmaktad›r. Açl›k,
yoksulluk, bask› ve zulüm alt›nda,
hak ve özgürlüklerden mahrum yaﬂamak zorunda kalmam›z bu ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin sonuçlar›ndand›r. Ba¤›ml› bir ülke oldu¤umuz
gerçe¤i, ülkenin her yan›ndaki emperyalist üslerle, emperyalist tekellerin uzant›lar›yla, mallar›yla,
TBMM’sinden ordusuna ulusal görünümlü kurumlardaki egemenlikleriyle, her yerde gözümüzün içine
sokulmaktad›r.
Bu tablonun en bariz yans›malar›ndan birisi, devlet nezdinde, emperyalizm iﬂbirlikçili¤inin muteber
bir konum olarak, vatanseverli¤in ise
düﬂmanl›kla eﬂde¤er görülmesidir.
Düzen partilerinin bu tablodan
ve nedenlerinden habersiz olduklar›
elbette düﬂünülemez. Fakat, hiç birisinin gündeminde bunu de¤iﬂtirmek yoktur. Tüm düzen partileri
için bu konu adeta dokunulmaz bir
tabudur.
Hiçbirisi ülkemizdeki Amerikan
iﬂgalini, bu iﬂgale olanak tan›yan
anlaﬂmalar›, iﬂgalin arac› olan iﬂbirlikçi ve ba¤›ml› orduyu, Amerikan
üslerini, kontrgerillay› tart›ﬂma konusu yapmazlar. Denilebilir ki,
Amerika’ya ba¤›ml›l›k iliﬂkileri de ¤ iﬂmez, de¤iﬂtirilemez, de¤iﬂtiril mesi teklif dahi edilemez, anayasalar›n da üzerinde yaz›l› olmayan
bir yasa maddesidir. Amerika, tüm
düzen partilerinin tanr›sal bir kutsall›k atfettikleri güçtür.
Örne¤in, 1955 y›l›nda emperyalizmle yap›lan anlaﬂmalar uyar›nca
faaliyete geçen ‹ncirlik Üssü’nün
süresi 23 Ocak 2007'de doldu¤unda, AKP iktidar› da önceki y›llarda
yap›ld›¤› gibi Bakanlar Kurulu kararnamesi ç›kararak süreyi tekrar
uzatt›. Konuya iliﬂkin eleﬂtirilere
AKP'li D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'n›n verdi¤i cevap ayn› zamanda oligarﬂinin
tüm partileri ad›na itiraft›r; cevap
ﬂuydu: " B u r u t i n o l a r a k h e r y›l
Say›: 139

u z a t › l › y o r. "
Do¤rudur, tüm
iktidarlar için iﬂbirlikçili¤i sürdürmek rutinleﬂmiﬂ bir durumdur.
Elbette bunun
nedenleri vard›r.
Her ﬂeyden önce, Amerika’n›n ülkemizdeki iﬂgalini tart›ﬂmak, iﬂbirlikçili¤i de tart›ﬂmakt›r. 1945’lerden
günümüze geliﬂtirilen yeni-sömürgecilik iliﬂkilerini tart›ﬂmakt›r.
Amerikanc› faﬂist cuntalar›, nedenlerini ve sonuçlar›n› tart›ﬂmakt›r.
Bunu yapmak ise, Amerikanc› düzenin partilerinin yap›s›na uygun
de¤ildir. Hepsi, düzeni devam et tirmek için iktidara talip olmuﬂlard›r.
Amerika’n›n ülkemizdeki en büyük operasyonlar›ndan birisi 12 Eylül Cuntas›’d›r. Cunta, bir yandan
anti-emperyalist anti-oligarﬂik devrimci mücadeleye darbe vururken,
ayn› zamanda Amerikanc› faﬂist düzeni süreklileﬂtiren en köklü kurumlaﬂmalar› da sa¤lam›ﬂt›r. Bu nedenle cuntaya karﬂ› mücadele etmek,
cuntan›n kurumlaﬂmalar›nda köklü
de¤iﬂiklikler yapabilmek için de
A m e r i k a n c › o l m a m a k gerekir.
Yine, hiçbir düzen partisi ne iktidarlar›nda ne de muhalefetlerinde
cuntaya karﬂ› net bir tav›r almam›ﬂt›r. Çeﬂitli kesimlerin, 12 Eylül’le
hesaplaﬂma beklentilerini ilk boﬂa
ç›karan düzen partisi ANAP olmuﬂtur. ANAP’tan sonra DYP’si
SHP’si, CHP’si, Refah Partisi,
MHP’si, AKP’si hepsi iktidar koltu¤una oturdular, fakat hiçbirisi b›rakal›m 12 Eylül kurumlaﬂmalar›na
dokunmay›, demokrasi görüntüsü
yaratmak ad›na 12 Eylül generallerini yarg›lamay› bile düﬂünmediler.
Amerika’n›n ülkemizdeki iﬂgaline destek vermek, sol görünümlü ya
da sa¤ görünümlü partiler aç›s›ndan
da bir farkl›l›k oluﬂturmamaktad›r.
NATO’nun örgütledi¤i Özel Harp
Dairesi’ne Baﬂbakanl›¤›’n örtülü
ödene¤inden para aktaran “solcu”
Ecevit de, milliyetçi görünüp, ba-

¤›ms›zl›k mücadelesi yürüten devrimcilere karﬂ›, Amerikan cephesinden silahlanarak savaﬂan Türkeﬂ de,
bir yandan “h›ristiyan klubü” diyerek bat› karﬂ›t› görünüp, di¤er yandan Amerika ad›na “Yeﬂil Kuﬂak”
savaﬂç›l›¤› rolü üstlenen islamc›lar
da ayn› politikan›n uygulay›c›lar›
olmuﬂlard›r. Hepsinin milliyetçi, islamc›, halkç›, liberal görünümlü
parti amblemlerini kaz›y›n, alt›ndan
Amerikan bayra¤›n›n görüntüsü ç›kacakt›r.

T ü m P a r t i l e r i n P ro g r a m ›
O r t a k : I M F, NAT O, ABD,
A B P ro g r a m l a r ›
Ülkemizin emperyalizmin sömürgesi haline getirildi¤i 1945’lerden günümüze, genel ve yerel düzeyde onlarca seçim yap›lm›ﬂ, partiler halka programlar›n› anlatm›ﬂlard›r. Fakat hiçbir düzen partisinin
program›nda emperyalizme, emperyalizmin program ve politikalar›na
karﬂ› bir bölüm yer almam›ﬂt›r.
Hiçbir düzen partisinin, göstermelik olman›n ötesinde kendi eko n o m i k p ro g ra m › yoktur, ekonomik
programlar›, IMF programlar›d›r.
IMF ne diyorsa onu aksatmadan uygularlar. IMF ile yürütülen iliﬂkilerin sömürgecilik iliﬂkileri oldu¤unu
bilirler, ama IMF’yi ülkemizden
kovmaktan söz edemezler. Ekonomik konularda halka en büyük vaadleri, IMF borçlar›n› azaltmaktan,
IMF ile “pazarl›k” yapacaklar›n›
vaadetmekten ibarettir.
A s k e r i p ro g r a m l a r › NATO’nun
programlar›d›r. “Ulusal” görünümlü
ordu, dostlar›n› düﬂmanlar›n› bile
NATO’nun ve Amerika’n›n belirledi¤i, iﬂbirlikçi bir ordudur. Düzen
partilerinin ordu ile iliﬂkileri ise,
bütçeden ödenek ay›rmaktan ibaret-
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tir. NATO bünyesinde, iç savaﬂa halka karﬂ› savaﬂa- göre örgütlenmiﬂ olan ordunun bu yap›s›na hiçbir
düzen partisi dokunmam›ﬂ, tart›ﬂmam›ﬂ, tart›ﬂt›rmam›ﬂt›r. Ordunun
J‹TEM gibi, kontrgerilla gibi deﬂifre olan örgütlenmelerinin üzeri elbirli¤iyle örtülmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
‹ﬂbirlikçilik, ç›karlar›n› Amerikan ç›karlar›yla ortaklaﬂt›rm›ﬂ,
kontrgerilla örgütlenmelerini, ayn›
zamanda kendi ç›karlar›n›n da koruyucusu olarak görmüﬂlerdir. Di¤er
yandan düzen partilerinin bu örgütlere kendi politikalar› tersini gerektirse de dokunmalar› sözkonusu de¤ildir. Örne¤in, bir kontrgerilla döküntüsü Tu¤general Veli Küçük ve
“Ergenekon”cular›n gözaltana al›nmas›na iliﬂkin, AKP iktidar›na yak›nl›¤›yla bilinen gazeteci Fehmi
Koru’nun yorumu, “ A m e r i k a
üzerlerini çizmiﬂ olabilir m i ? ”
ﬂeklindeydi. Yorumdan öte, buna
inan›lmas›n› istiyordu. Biliyordu ki,
“Amerika bunlar›n arkas›ndan

ç e k i l d i ” düﬂüncesine inand›rmadan, AKP operasyonunun ciddiyetine kimse inanmayacakt›.
‹ﬂbirlikçilik, uﬂakl›k, düzen partileri ve çevrelerinde kan›ksanm›ﬂ
bir durumdur. Onlar, hemen her konuda politika belirlerken, efendilerinden izin almak zorunda kalmaktan gocunmak bir yana, Amerika’da
Beyaz Saray’da Clintonlar’la,
Bushlar’la ne kadar görüﬂebildikleriyle, samimiyetleriyle yani iﬂbirlikçilikleriyle övünmektedirler.
Dü ze n pa rt i l eri ni n s i ya si progr a m l a r › n › n a ¤ › r l › k l › yan›n› da, yine
ABD ve AB’nin önlerine koydu¤u
programlar› hayata geçirmek oluﬂturur.
Emperyalizmin aleyhine bir yasa
yapamazlar. Yasalarda yapacaklar›
de¤iﬂiklikler, ABD’nin, AB’nin denetiminden geçer, sonra meclisin
gündemine gelir. Hak ve özgürlük
sorunlar› bu ülkelerin buyurdu¤u
kadar›yla gündeme al›n›r. E¤itim

sisteminden, sosyal haklara kadar
politikalarda belirleyici olan emperyalist ülkelerdir. Onlar›n izin verdi¤i kadar milliyetçilik yaparlar, onlar›n izin verdi¤i kadar islamc›l›k yaparlar, onlar›n izin verdi¤i kadar
halkç›l›k yaparlar. Bu konularda
hepsinin oto kontrolü öylesine oturmuﬂtur ki, neyi ne kadar savunup
savunmayacaklar›n›, söyleyip söylemeyeceklerini emperyalizm ad›na
kendileri belirlerler.
Dolay›s›yla, iﬂbirlikçi düzen partilerinin programlar›, propagandaya
yönelik ka¤›t üzerinde kalan programlard›r. Bu nedenledir ki, içinde
ANAP’›, MHP’yi ve DSP’yi bar›nd›ran, Refah Partisi ile DYP’yi veya
CHP’yi bar›nd›ran koalisyon hükümetlerinde uygulad›klar› iﬂbirlikçi
politikalar aç›s›ndan herhangi bir
çat›ﬂma yaﬂanmam›ﬂt›r. Uyum sorunlar› yoktur, çünkü Amerikanc›l›kta, AB’cilikte birbirlerinden farklar› yoktur.
d›rarak
kulland›¤› bir taktiktir. Bu,
seçim sistemindeki demokrasidir.
Bu gerçekler ortadayken, AKP’nin
gerçekten halk›n oylar›yla iktidar
koltu¤unda oturdu¤u söylenebilir
mi? Emperyalist tekellere vatan› satarak, IMF’ye ekonomiyi teslim
ederek, devletin kasas›ndan oy sat›n
alarak iktidar koltu¤una oturman›n,
halk›n sand›ktaki tercihlerini bile
yans›tt›¤› söylenemez.
Halk›n yoksullu¤u da oligarﬂi içi
iktidar kavgas›n›n malzemesi durumunda. AKP iktidar›n› halk› sadakaya muhtaç etmekle eleﬂtirenlere,
Tayyip’in cevab›, “siz bu hale getirdiniz” oluyor.
Halk›n yoksullu¤unda hepsinin
birbirinden fazlad›r sorumluluklar›.
Fakat, bugün halk› yoksullaﬂt›ran,
yoksullu¤u sadaka da¤›tarak oya
dönüﬂtüren AKP iktidar›d›r. Tayyip’in demagojileri bunlar›n üzerini
örtmeye yetmez.

Sadaka Hazineden Oylar AKP’ye
Türkiye F›r›nc›lar Federasyonu
ekme¤e yüzde 25
zam
yap›laca¤›n›
aç›klad›.
‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay, 2003-2007 aras›nda 5.8 milyon
t o n k ö m ü r da¤›t›ld›¤›n›, kömürlerin paras›n›n, Bakanlar Kurulu karar›yla Hazine'ye ödettirildi¤ini
aç›klad›.
Zamla halk› soy, yoksullaﬂt›r, sonra Hazine’den yani halktan toplad›¤›n paralardan sadaka da¤›tarak, oy
topla. Bunun ad› önceki iktidarlar›n
sadakaya muhtaç hale getirdi¤i halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak olsun.
Ankara Ticaret Odas› (ATO)
Baﬂkan› Sinan Aygün “un fiyatlar›,
do¤algaz ve toplu sözleﬂme ile iﬂçi
maaﬂlar›n›n” artmas›na karﬂ›n Ankara’da ekmek zamlar›n› 4 ay içinde uygulamayacaklar›n› aç›klam›ﬂ.
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Zam yapmamak için koﬂullar›n›
zorlayacaklarm›ﬂ. Yani 4 ay sonra
zamlar› gösterecekler.
Bu gerekçeler için T ü r k i y e Z i r a a t ç › l a r Derne¤i Genel Baﬂkan›
‹ b r a h i m Ye t k i n : “Ekmek zamm›n›n hakl› gerekçesi yok”, zam gerekçesini bu¤day ve un fiyatlar›ndaki art›ﬂ olarak gösterirlerse, biz karﬂ›lar›nda dururuz diyor. Özcesi, hemen her ﬂeye bir biri arkas›ndan
zam yap›l›rken, halk›n sesini ç›karmamas› için di¤er yandan yine halk›n cebinden kömür da¤›t›l›yor.
AKP’nin halk›n yoksullu¤unu
oya çevirirken bile, parti olanaklar›n› de¤il, devlet olanaklar›n› kulland›¤› ortaya ç›k›yor. Demek ki, iktidar olmak, devletin olanaklar›n›
kendi iktidar›n› sa¤lamlaﬂt›rmak
için kullanmakm›ﬂ.
Bu kuﬂkusuz salt AKP takti¤i de¤il, fakat bu, AKP’nin en ifrata var-
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3 ﬁubat’ta Almanya'n›n Ludwigshafen kentinde ç›kan yang›nda
9 insan›m›z yanarak hayat›n› kaybetmiﬂ, 60 insan›m›z yaralanm›ﬂt›.
Yang›na iliﬂkin ilk akla gelen ›rkç›
bir sald›r›n›n yap›ld›¤› oldu.
Akla ilk olarak bir ›rkç› sald›r›
ihtimalinin gelmesinin elbette nedenleri vard›. Oldukça eskiye uzan›yor bu nedenler.
Almanya’da, ‘90’l› y›llar›n baﬂlar›ndan itibaren Mölln, Solingen,
Lüb eck, Karlsruhe, Friedrich shafen yang›nlar›ndan Ludwigshafen’deki yang›na kadar geçen sürede, Almanya devletinin yapt›¤›, ›rkç›l›¤a karﬂ› mücadele etmek de¤il,
›rkç›l›¤› daha da geliﬂtirmek olmuﬂtur. Bu olaylarda insanlar›m›z ayn›
ülkede, ayn› ﬂekilde can verdiler.
Yang›n›n ard›ndan, olay yerine
gelen Alman yetkililerin ilk aç›klamalar›, olay›n ›rkç› bir sald›r› olmad›¤› ﬂeklindeydi. Yang›n olay›n›
araﬂt›r›p gerçekleri aç›¤a ç›karman›n
de¤il, üzerini örtmenin, tepkileri geçiﬂtirmenin hesab›ndayd›lar. Bu hesab› güden sadece onlar da de¤ildi,
10 ﬁubat’ta yang›n›n oldu¤u evin

önünde düzenlenen törene
kat›lan yurtd›ﬂ›ndaki Türkler’den sorumlu Devlet Bakan› Said Yaz›c›o¤lu ve Deniz Baykal da
bir bak›ﬂta olay›n bir kaza oldu¤u
tespitini yapanlardand›. Yaz›c›o¤lu
“ ümi t e di yo r um k i , b u k a z a n › n g e r ç ek n ed en l er i e n k ›sa zam a n da o ta ya ç›kar” derken, Baykal da “Ümit
e d e rim k i, b u ya n g›n ›n b ir ka z a ol du ¤u en k›sa zam an da anlaﬂ›l›r”
diyordu. Yang›n, kaza olmaya kazayd› da, k›sa sürede mi, uzun zamanda m› anlaﬂ›laca¤› belirsizdi!
Ne AKP’nin, ne CHP’nin gündeminde, ›rkç› sald›r›lar karﬂ›s›nda,
hayatlar› her an tehdit alt›nda yaﬂayan insanlar›m›z›n sorunlar› yoktu.
Bu nedenle de olaya “ k a z a ” diyerek
geçiﬂtirmek, gündemlerinden ç›karmak istiyorlard›. Esas olan Almanya
emperyalizmiyle ç›kar iliﬂkileriydi.
Oysa, y›llard›r ›rkç› sald›lara
maruz kalan insanlar›m›z›n akl›na
gelen olas›l›k “kaza” de¤il, yeni bir
›rkç› sald›r›yd›. Çünkü defalarca
›rkç›lar›n yakt›klar› evlerinde, mülteci kamplar›nda katledildiler.
Mölln’de 3 göçmen, 29 May›s
1993’te Solingen’de 5, 18 Ocak
1996’ta Lübeck’te 6’s› çocuk 10, 25

Mart 1997’de Den
Haag'da 1 anne ve 5
çocu¤u, 30 Mart
1997’de Krefeld'de 1
anne ve 3 k›z›, 4 Haziran 1997’de Friedrichshafen'da 1 kiﬂi
“Neo-Naziler” denilen faﬂistlerce yak›larak öldürüldüler.
Bu tarih ve süren
›rkç› sald›r›lar, Ludwigshafen’de
yaﬂanan›n bir kaza olup olmamas›n›n ötesindeki bir gerçe¤i ifade ediyor. Gerçek ﬂudur ki; bu tür sald›r›lar›n, ›rkç›l›¤›n sistemli olarak geliﬂtirildi¤i Avrupa’da ve özel olarak
da Almanya’da her zaman için yaﬂanmas›n›n zemini vard›r. Yang›n,
Avrupa’daki ›rkç›l›¤› gündeme getiren olaylar›n ﬂimdilik sonuncusudur, fakat en sonuncusu olmayacakt›r. Dolay›s›yla, yang›na herhangi
bir bilgiye ulaﬂmadan “ k a z a ” demek, baﬂtan olay› çarp›tmakt›r.
Avrupa’da yabanc›lara yönelik
›rkç›l›¤›n geliﬂtirilmesi, Avrupa emperyalizminin y›llard›r sistemli olarak sürdürdü¤ü bir politikas›d›r. Avrupa emperyalizmi, yoksul yeni-sömürge ülkelerin halklar›n›, dolay›s›yla halk›m›z› da, ihtiyaç duyduklar› sürece ucuz iﬂçi olarak kulland›.
1990’lar›n baﬂlar›ndan itibaren uygulanan ekonomik sosyal hak gasplar› Avrupal› emekçilerde tepki yaratmaya baﬂlay›nca, burjuvazi bu
tepkileri göçmen iﬂçilere yöneltme
politikas›n› öne ç›kard›. Avrupal›
emekçilerin düzene yönelebilecek
tepkilerini yabanc›lara yönlendirmek için, yabanc› düﬂmanl›¤› üze-

fen’de yang›nda hayat›n› kaybeden
insanlar›m›z›n ac›lar›n› paylaﬂmak
ve yang›n›n nedenlerini sorgulamak
için Berlin Kreuzberg’deki halk pazar›nda bir eylem yapt›lar.

w ig s ha fe n ‹kin c i So lingen Mi?" yaz›l› Almanca ve Türkçe bildiriler ve gazete küpürleri ast›lar. Anadolu Federasyonu’nun ç›kard›¤›
"Ludwigshafen ikinci Solingen
m i ? " baﬂl›kl› bildiri yüksek sesle
okunduktan sonra halka da¤›t›ld›.

8 ﬁubat’ta yap›lan eylemde, pazar
giriﬂinde bir pano oluﬂturan federasyon üyeleri, panoya “Hepimizin Baﬂ› Sa¤olsun” yaz›l› dövizle, " L u d-

Eylem boyunca, insanlar›n panoya
ilgisinin yo¤un oldu¤u gözlendi. Eylem yang›n›n ç›k›ﬂ sebebinin bir an
önce belirlenmesi talebiyle bitirildi.

Ac›lar›m›z› Paylaﬂ›yoruz

Anadolu Federasyonu Berlin
Temsilcili¤i ve IKAD (Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele Derne¤i), Ludwigsha-

Say›: 139
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rine ›rkç› politikalar geliﬂtirildi.
Irkç›l›¤›n geliﬂtirilmesinde kulland›klar› zeminlerden birisi de, 11
Eylül 2001’de Amerika’da ikiz kulelere yönelik, gerçekleﬂtirilen sald›r›lar oldu. Sald›r›lar›n arkas›ndan
Amerika, ezilen dünya halklar›n›,
özel olarak da “müslüman” halklar›
p o t a n si y e l s u ç l u i l a n e t t i . “ G ü v e n lik önlemleri” ad› alt›nda sald›r› politikalar› geliﬂtirildi. Avrupa emperyalist ülkeleri de gerek Amerikan
emperyalizmine ba¤l› hareket ettikleri için, gerekse de ülkelerinde geliﬂtirecekleri ›rkç› politikalara malzeme yapmak için 11 Eylül’e sar›ld›lar.
Bir yandan alenen yabanc› düﬂmanl›¤› içeren yasalar peﬂ peﬂe ç›kar›l›rken, bir yandan da kitlelerde
›rkç›l›¤› geliﬂtirici propagandaya
h›z verildi. Devlet eliyle, tekellerin
büyük partileri arac›l›¤›yla, ›rkç›l›k
örgütlendi.
Bu ›rkç› sald›r›lar›n bir yan›n›
da, yabanc›lara yönelik geliﬂtirilen
asimilasyon politikalar› oluﬂturuyor. Asimilasyonu meﬂrulaﬂt›rmak
için, “yabanc›lar”› suçlayacak her
vesile kullan›ld›. Irkç› propagandaya göre yabanc›lar, s›n›rd›ﬂ› edilmesi, toplama kamplar›na kapat›lmas›,
gerekirse çocuklar›n›n bile ellerinden al›nmas› gerekenlerdi. Avrupa’da iﬂlenen suçlar›n sorumlusu da
onlard›.
Bu suçlamalar› yapanlar da sadece ›rkç› örgütlerin sözcüleri de¤il,

emperyalist devletlerin en yetkili
a¤›zlar›yd›.
E¤er söz konusu yang›n, ›rkç›
bir sald›r›n›n ürünü ise, bundan kuﬂkusuz birinci dereceden sorumlu
olanlar da ›rkç› politikalar› geliﬂtirenlerdir. Bunun bilincinde olduklar› için, suçluluklar›n›n telaﬂ›yla,
herhangi bir araﬂt›rma yap›lmadan
önce yang›n›n ›rkç› bir sald›r› olmad›¤›n› söylüyorlar.
‹ﬂte bütün bunlardan dolay›,
Ludwigshafen’deki yang›nda tart›ﬂ›lmas›, üzerinde durulmas› gereken
nokta, Almanya devletinin bu ›rkç›
sald›r›lar›n zeminini haz›rlayan politikalar›d›r. Bu yang›n›n nas›l ç›kt›¤›na iliﬂkin yap›lan aç›klamalar insanlar›m›z› rahatlatmayacakt›r. Bu
yang›n de¤ilse, yar›n ç›kacak yang›nlar›n ›rkç› sald›r›larla olaca¤›
aç›kt›r. Almanya’n›n aç›klamas› gereken, ›rkç› sald›r›lar›n önüne nas›l
geçecekleridir. Irkç› sald›r›lar›n
önüne geçmeyi düﬂünüp düﬂünmediklerini, demagoji yapmadan aç›klamal›d›rlar. Yapt›klar› aç›klamalarda halen “ u y u m ” ad› alt›nda yürüttükleri ›rkç› politikalar› sürdürecekleri görülmektedir.
Almanya devletinin ve Türkiye’deki iktidar›yla muhalefetiyle
oligarﬂinin temsilcilerinin, ortak çabalar› halk›n tepkilerini bast›rmak
olmuﬂtur. Halk›n öfkesine neden
olan sorunlar› ortadan kald›rmak
yerine sakinleﬂtirmek, geçiﬂtirmek,

tüm sömürü düzenlerindeki egemenlerin ortak yöntemidir. Avrupa’da yaﬂayan insanlar›m›z›n tek
sorunlar› ›rkç› sald›r›lar da de¤il,
bunun kadar önemli sorunlardan birisi de iﬂsizlik ve yoksulluktur. Almanya’da yaﬂayan 2 milyon 700 bin
civar›ndaki insan›m›z›n yüzde 30’u
iﬂsiz, yüzde 43’ü yoksulluk s›n›r› n›n alt›nda yaﬂamaktad›r.
Fakat, egemenlerin soruna bak›ﬂ
aç›lar› halk›n cephesinden de¤il,
kendi cephelerindendir. Onlar, bu
sorunu nas›l kullanabileceklerinin
ve geçiﬂtirebileceklerinin hesab›n›
yapmaktad›rlar.

Ö l ü m Ta c i rl e r i
Ölüm Evinde
‹nsanlar›m›z ac›lar›n› yaﬂarken,
Ta y y i p E r d o ¤ a n l a r, Deniz Bay k a l l a r, M u s t a fa S a r› g ül l e r, M u h sin Yaz›c›o¤lular, k›sacas› ölüm tacirleri de yang›n yerine doluﬂtular.
Ölüm tacirlerinin derdi farkl›yd›,
onlar ne ›rkç›l›¤› protesto etmek, ne
de insanlar›m›z›n ac›lar›n› paylaﬂmak peﬂinde de¤illerdi. Onlar›n peﬂinde oldu¤u, ölüm tacirli¤i yaparak
ç›karlar›n› sürdürmek, ac›y› istismar edip güçlerini art›rmakt›.
AKP’nin uzman› oldu¤u bu politikay›, anlaﬂ›lan Deniz Baykal da ö¤reniyordu.
Bir yerde insanlar›m›z›n sorunlar› m› var, birkaç AKP’li oradad›r,
Halk›n De ¤il ABD`nin
temsilcisid i r " pankart›yla kat›lan Haklar ve Özgürlükler Cephesi
(HÖC)’nin yan›s›ra, Demokratik Kitle Örgütleri Platformu-Avrupa, ‹ﬂçilerin Birli¤i Halklar›n Kardeﬂli¤i
Platformu, YEK-KOM da kat›ld›.
Yaklaﬂ›k 1000 kiﬂinin kat›ld›¤›
mitingte, " Ya ﬂ a s › n H a l k l a r › n K a rdeﬂli¤i, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi A K P,
Katil Devlet Hesap Ve recek, Katil
E rd o¤ an, Faﬂist E rd o¤ an, Kü rd ist a n F a ﬂ i z m e M e z a r O l a c a k " sloganlar› at›ld›.

‹ﬂbirlikçi Erdo¤an Halk›n De¤il,
ABD`nin Temsilcisidir

10 ﬁubat’ta, Almanya`n›n Köln
kentinde, Kölnarena salonuna konuﬂma yapmak için gelen Recep Tayip
Erdo¤an, mitingle protesto edildi.
Burjuva bas›n Tayyip Erdo¤an’a
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yönelik protesto gösterilerini görmezden geldi, göstermek istemedi.
Onlar Tayyip Erdo¤an’› sessizce
dinleyen kitlelerle ilgilendiler. Fakat, görmek ve göstermek istemeseler de, ölüm tacirlerinin gerçek yüzlerini hayk›ranlar da vard›.
Köln Arena Salonu’nun karﬂ›s›nda, sabah saatlerinde kitlenin toplanmas›yla baﬂlayan mitinge birçok demokratik kitle örgütü kat›ld›.
Mitinge, " ‹ ﬂ b i r l i k ç i E r d o ¤ a n

17 ﬁubat 2008

sorunu çözmek için mi, hay›r, kullanmak için. Bir yerde insanlar›m›z›n ac›lar› m› var, AKP’liler yine
ayn› amaçla oradad›r. Y›llard›r halk›n ac›lar›yla hiç ilgisi olmayan
Baykal da son dönemlerde “ a c › t a c i r l i ¤ i n i ” benimsemiﬂ durumda.
Diyarbak›r’daki okul ö¤rencilerini
katleden bombal› eylemin ard›ndan
Diyarbak›r’a koﬂmuﬂtu. ﬁimdi Almanya’da insanlar›m›z›n yand›¤›
ﬂehrin yolunu tuttu. AKP’nin ald›¤›
oylara bakarak, bu iﬂte “bol oy” oldu¤unu düﬂünmüﬂ olmal›.
‹nsanlar›m›z›n ac›lar›n›n oldu¤u
yerlere koﬂman›n, sorunlar›yla ilgileniyor görünmenin kimseye bir
faydas›n›n olmad›¤› gibi, ahlaki bir
yan› da yoktur. Burjuva politikac›s›n›n da ahlak› yoktur, onlar, halk›n
sorunlar›n› nas›l çözerim diye düﬂünmezler, ne yaparak oyunu alabilirim, nas›l kullanabilirim diye düﬂünürler. Bunda bir s›n›rlar› yok,
ölümleri bile kullanacak kadar alçalm›ﬂ durumdad›rlar.
Tayyip Erdo¤an ve Almanya
Baﬂbakan› Angela Merkel, 8 ﬁubat’ta ortak bir aç›klama yapt›lar.
Yang›n da gündemlerindeydi. Erdo¤an konuﬂmas›nda, Almanya devletini de¤il, y a n g › n › g ü n d e m d e t u t a n
bas›n› suçluyordu. Merkel’in olay›n üzerinde ciddiyetle durdu¤unu

Graz’da
Aç›l›ﬂ
Av u s t u r y a
Avusturya Anadolu Federasyonu (AFA)‘na
ba¤l› olarak çal›ﬂan Graz Anadolu Kültür Merkezi’nin yeni yerinin
aç›l›ﬂ› 10 ﬁubat’ta yap›ld›. Graz Anadolu Kültür Merkezi, 1992’ den bu yana
Avusturya'n›n Steiermark bölgesinde
çal›ﬂma yürütüyor.
100’ü aﬂk›n kiﬂinin kat›ld›¤› aç›l›ﬂta
yap›lan konuﬂmalarda kültür merkezinin “ A n a d o l u t o p r a k l a r › n d a B a b a ‹ sh a k ` l a r d a n , ﬁ e y h B e d re t t i n ` l e r d e n ,
P i r S u l t a n l a r d a n b u g ü n l e r e gelen
miras›n taﬂ›y›c›s›” oldu¤u vurguland›.

Say›: 139

görmüﬂtü, ona teﬂekkür ediyor, bas›n› ise “Yetkililer daha bu iﬂi neti c e l e nd i r me m i ﬂ. A m a b a k › y o r s u n u z
medya as›yor kesiyor” diyerek,
azarl›yor, Almanya ile iliﬂkileri gerginleﬂtirmekle suçluyordu. Baﬂbakana göre “Almanya-Türkiye dostlu¤u öyle kolay kolay zedelenecek
bir dostluk de¤il”di. ‹liﬂkiler, yani
ç›karlar zedelenmemeliydi. Esas
olan buydu!
‹nsanlar›m›z›n ›rkç› sald›r›larda
can vermiﬂ olmalar› nedir ki! Ve ayr›ca yoksul halk›n can›n›n ne de¤eri
vard›r ki, iki ülke aras›ndaki büyük
“dostluk” iliﬂkilerini zedeleyebilecek kadar gündemde tutulacakt›.
12 ﬁubat’ta TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu ad›na Ludwigshafen’e gelen AKP’li Zafer Üskül de,
ilk iﬂ olarak “sonucu itidal ile beklemeliyiz” ça¤r›s› yapt›. Yanan insanlar›m›z, fakat onlar›n derdi, Almanya’ya tepkilerin önüne geçmek.
Tayyip Erdo¤an’a göre suç, insanlar›m›z›n yak›lmas› de¤il, Almanya ile iliﬂkilerin gerginleﬂtirilmesiydi. Oysa, Almanya’da ›rkç›l›¤› geliﬂtirenlerin baﬂ›nda gelenler
Merkel ve onun partisidir. Fakat,
her ﬂeye ç›kar iliﬂkileri çerçevesinden bakan Baﬂbakan’a göre, Almanya ile ekonomik ve di¤er ç›kar
iliﬂkilerinin hat›r›na bunlar›n üzeri

Avni Er, Açl›k
Grevine Ara Verdi
1 Nisan 2004’ten bu yana ‹talya'da tutuklu bulunan DHKP-C dava tutsa¤› Avni Er, ‹talya’n›n kendisini Türkiye faﬂizmine teslim etmeyi gündeme getirmesine karﬂ›, 28
Ocak'ta baﬂlatt›¤› açl›k grevi eylemine ara verdi.
Avni Er hakk›nda, Türkiye’nin
“iade iste¤i” Sassari ‹stinaf Mahkemesi'nde 7 ﬁubat’taki duruﬂmada
ele al›nd›. Duruﬂman›n 10 Nisan’a
ertelenmesi üzerine Avni Er açl›k
grevi eylemine ara verdi.
Avni Er’in açl›k grevi eylemine
20 ‹talyan tutsak da açl›k grevi yaparak destek veriyordu.

örtülebilir, görmezden gelinebilirdi.
Tayyip Erdo¤an, yapt›¤› aç›klamalarla hem Almanya’ya göz k›rp›yordu, hem Almanya’daki Türk halk›na. Bu da, bir AKP kurnazl›¤›d›r.
AKP takiyyecili¤inde, herkesin
nabz›na göre ﬂerbet vard›r. Bir yandan Almanya’n›n asimilasyonuna
karﬂ› ç›km›ﬂ(!), Türk okulu aç›lmas›n› istemiﬂ, Almanya’da kimi politikac›lar›n tepkisini toplam›ﬂt›. Oysa, “u yum a e ve t ” derken, Almanya’n›n “ u y u m ” ad› alt›ndaki entegrasyon politikalar›na itiraz›n›n olmad›¤›n› da ifade etmiﬂ oluyordu.
Bunun ad› AKP’de baﬂar›l› politika,
ya da denge politikas› olsa gerektir.
Her kesimi idare etmek, her kesimi
kendi iktidarlar› için kullanmak baﬂar›yla yürüttükleri politika tarz›d›r.
Tayyip Erdo¤an’›n Almanya’da
temel fonksiyonlar›ndan birisi de,
konuﬂmalar›yla halk›n ›rkç›l›¤a tepkisini yumuﬂatmak oldu. Bu yan›yla da Almanya’n›n kendisinden beklentilerine cevap vermiﬂ oldu.
Bu tavr›yla Almanya’n›n övgüsünü ald›. Almanya gazetelerinin
ço¤unlu¤u haberi birinci sayfadan
vererek, “Erdo¤an öfkeli vatandaﬂlar› sakinleﬂtirdi” de¤erlendirmesi
yapt›lar. Alman emperyalizmi ve
›rkç›l›¤›, Tayyip’in bu hizmetini
unutmayacakt›r!

Oturum Hakk›
‹çin Yürüyüﬂ
“Ka¤›ts›zlar Hareketi” taraf›ndan, 9 ﬁubat’ta Brüksel’de oturum
hakk› için açl›k grevi yapan göçmenlerin bulundu¤u binan›n önünden, yabanc›lar ﬂubesine kadar bir
yürüyüﬂ yap›ld›. CLEA (‹fade ve
Örgütlenme Özgürlük Komitesi)’n›n da kat›larak destek verdi¤i
yürüyüﬂte, açl›k grevinin 40. gününde olan 150 göçmenin eylemine
destek verilerek, koﬂulsuz oturum
hakk›n›n tan›nmas› istendi.
Ayr›ca göçmenlerin avukatlar›
da ‹çiﬂleri Bakanl›¤› yetkilileri ile
görüﬂerek açl›k grevinin taleplerinin kabul edilmesini istemiﬂlerdi.
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AKP Hükümetinin
DHKP-C Seferberli¤i
Belçika’da görülen DHPK-C
davas›nda 7 ﬁubat’ta beraat karar›
verilmesi üzerine, Türkiye oligarﬂisi ve AKP iktidar›, iﬂlerine geldi¤inde çok severek kulland›klar› “ h uk u k v e h u k u k u n ü s t ü n l ü ¤ ü ” kavramlar›n› bir anda unuttular.
‹ktidar›, muhalefeti oligarﬂinin
tüm partilerinin sözcülerinden, burjuva bas›na hepsi, hezeyan halinde
Belçika’ya verip veriﬂtiriyorlar.
Sorun, Belçika’da bir mahkemenin, kendi yasalar›n› uygulayarak,
DHKP-C örgütünü terör örgütü olarak kabul etmemesi ve davada yarg›lanan devrimcileri beraat ettirmesiydi. Oysa, Türkiye devleti, mahkeme boyunca terör örgütü demagojilerine destek bulmak için ç›rp›nm›ﬂ, mahkemeye gerçekle ilgisi
olmayan belgeler sunmak d›ﬂ›nda
bir ﬂey yapamam›ﬂt›. Mahkemeye
sunduklar› belgeler çürütüldü¤ü gibi, savunma Türkiye oligarﬂisinin
suçlar›n› belgelemiﬂti. Asgari düzeyde hukuku uygulayan bir mah-

kemenin, bu belgeler karﬂ›s›nda verebilece¤i baﬂka bir karar olamazd›
zaten. Kuﬂkusuz, söz konusu olan
mahkeme, emperyalist bir ülkenin
mahkemesidir, yar›n davan›n baﬂka
türlü müdahalelerle farkl› yönde geliﬂmeyece¤inin bir güvencesi olamaz. Ama zaten ﬂu anda önemli
olan, tart›ﬂ›lan da bu de¤ildir.
Esas olan, Türkiye faﬂizmi ve
Belçika emperyalizmi iﬂbirli¤iyle
komplolar tertiplenmiﬂ, mahkemeye çeﬂitli müdahalelerde bulunulmuﬂtu. Tüm bunlar boﬂa ç›kar›larak
al›nm›ﬂt› bu karar. Oligarﬂinin hazmedemedi¤i budur. Oligarﬂi, ﬂimdi
Belçika’ya demek istiyor ki; “ n e
yap›p edip, mahkemede ceza karar› ç›karmal›yd›n”!
AKP hükümetinin haz›ms›zl›¤›
ve Sabanc›lar’a yaranma iste¤i o
kadar öne ç›kt› ki, hemen ilk Bakanlar Kurulu toplant›s›nda konuyu
ele al›p, bir dizi kararlar ald›lar.
Cemil Çiçek kameralar karﬂ›s›nda ald›klar› kararlar› aç›klarken

ﬂunlar› sayd›:
1- ‹çiﬂleri, D›ﬂiﬂleri, Milli Savunma ve Adalet Bakanl›¤›’ndan
oluﬂan bir komisyon kurulmuﬂtu.
2- Konuya iliﬂkin, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan da bir çal›ﬂma
yürütülüyordu.
Çiçek, mevcut kararlar ve komisyonlarla yetinmeyip, TOBB’ye,
TÜS‹AD’a da “ t e p k i k o y m a ” ça¤r›s› yapt›.
Tayyip Erdo¤an, Belçika’y› tehdit ederek, “ a y n › y l a b u n u n m u k a belesini görürsünüz...” dedi.
AKP hükümeti, bu kararlar›yla
Belçika’y› s›k›ﬂt›rmak, DHKP-C’lilere ceza verdirtmek, DHKP-C’yi
“terör örgütü” ilan ettirmek için
bask› politikas› uygulayaca¤›n› ilan
etmiﬂ oluyor.
Hukuk, mahkeme önemsiz,
“ba¤›ms›z yarg›” da neymiﬂ; bask›
yap, ç›kar iliﬂkilerini devreye sok,
istedi¤in karar› ald›r.
Uluslararas› iliﬂkilerde, uluslararas› hukuk da böyle iﬂliyor.
***
CLEA 9
ﬁubat’ta da
Brüksel’in Bourse Meydan›’nda bir
eylem
düzenledi.
Eylemde,
konuﬂan Bahar Kimyongür “ A nv e r s M a h k e m e s i b i z e b i r hediye
v e r m e d i . B u k a r a r Belçika’daki
t ü m m u h a l i f l e r i n z a f e r i d i r “ dedi.
CLEA üyesi Felsefe Profesörü
Lieven De Cauter de konuﬂmas›nda
karardan memnuniyetini, CLEA
Sözcüsü Jean Flinker ise dava sürecini konu alan “Direnmek suç de¤ildir” isimli filmin ç›kt›¤›n› belirtti. Flinker ayr›ca “14 ﬁubat’ta sevgililer günü yerine, ‘ Ö z g ü r l ü ¤ e
Sevdal›lar G ü n ü ’ olarak bir etkinlik düzenliyoruz. Karar›n olumlu
sonucunu hep birlikte kutlayal›m“
diye konuﬂtu.

Karar Tüm Muhaliflerin Zaferi
CLEA
(‹fade ve
Örgütlenme
Özgürlük
Komitesi)
ve
‹nsan
Haklar› Birli¤i, 8 ﬁubat’ta DHKP-C davas›n›n karar›na
iliﬂkin bir bas›n toplant›s› düzenlendi.
Bas›n toplant›s›nda, Yeﬂiller
Partisi Senatörü Josy Dubie, mahkeme karar›n›n, “Federal Savc›l› ¤a b i r t oka t ve ha t t a t a m bi r h uk u k d e r s i ” oldu¤unu söyleyerek,
beraat karar›n›n sevindirici oldu¤unu ancak, dava sürecinde, davada
yarg›lananlara komplo kuruldu¤u-
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nu, tutuklanarak a¤›r tecrit koﬂullar›nda tutulduklar›n›, bunlar›nda hesab›n›n sorulmas› gerekti¤ini belirtti.
‹nsan Haklar› Birli¤i Baﬂkan›
Benoit Van Der Meerschen ise, karardan memnuniyet duyduklar›n›,
ancak anti terör yasas›n›n halen sorun teﬂkil etti¤ini belirtti.
CLEA Sözcüsü Jean Flinker, beraat karar›n›n ‹çiﬂleri Bakan› Dewael’in son anlara kadar sürdürdü¤ü
bask›lara ra¤men ç›kt›¤›n› belirtti.
San›k avukatlar›ndan Jan Fermon’un da konuﬂma yapt›¤› bas›n
toplant›s›nda, ayr›ca davada beraat
eden san›klardan ﬁükriye Akar ile
Bahar Kimyongür de gazetecilerin
sorular›n› cevaplad›lar.

17 ﬁubat 2008

AKP’nin Adalet Bakan› Mehmet
Ali ﬁahin “ B e l ç i k a ’ n › n k a r a r › n ›
d e ¤ e r l e n d i rece¤iz” derken, iﬂte bu
iliﬂkileri kastediyordu kuﬂkusuz.
Sormak gerekir, nesini de¤erlendireceksiniz, hani yarg› ba¤›ms›z de¤il miydi? Demek ki, siz iﬂine gelmeyen mahkeme kararlar›na müdahale eden, de¤erlendirmeye alan bir
“Adalet(!)” anlay›ﬂ›na sahipsiniz.
Oligarﬂinin dilindeki hukuk, ancak kendilerinin hizmetinde oldu¤unda üstündür, dokunulmazd›r.
Fakat kendilerinin istemedi¤i kararlar ald›¤›nda, hukuk diye bir kavram bir anda yok olur. Mahkemelerin ba¤›ms›zl›¤› önemsizleﬂir, tüm
güçleriyle istedikleri sonucu almak
için devreye girerler. Tabloya bak›n,
hepsi Belçika mahkemesinden devrimcilere, devrimci örgütlere yönelik ceza karar› ç›kartt›rmak için seferber olmuﬂ durumda.
Akla gelecek ilk sorulardan birisi ﬂudur; Belçika devletine, mahkemelerine bile, bu kadar bask› yapan
iktidar, ülke içinde devrimcilere
karﬂ› nas›l bir hukuk, yarg› süreci
iﬂletmektedir?
Kuﬂkusuz, bu sorunun cevab› bir
s›r de¤il. ‹ﬂine gelmedi¤inde hukuk,
yasa tan›mayan oligarﬂinin, ülkede
ba¤›ms›z yarg›, ba¤›ms›z hukuk diye
bir anlay›ﬂ› hiçbir zaman olmam›ﬂt›r.
Türkiye’deki her yarg›lama üzerinde
de en az bu kadar bask›lar› vard›r.
Fakat, ço¤unlukla her istedikleri zaten mahkeme karar› haline geldi¤i
için, zaten mahkeme heyetlerinin
ço¤u, oligarﬂik devletin ç›karlar›n›
hukuk olarak tan›mlad›klar› için,

yapt›klar› müdahaleler bunca gündem oluﬂturmadan yürümektedir.

D e v r i m c i l e r i n “ c e s a re t ” i ç i n
emperyalist yarg›n›n
kararlar›na ihtiyac› yok!
TBMM Baﬂkan› Köksal Toptan
karar karﬂ›s›nda “ d e h ﬂ e t e d ü ﬂ müﬂ”... Ne oldu, “ba¤›ms›z yarg›”
canavar m› oldu? Neyin dehﬂeti bu?
Devrimcilerin beraat ettirilmesi
oligarﬂinin sözcülerini dehﬂete düﬂürüyor. Mesela Hizbullah’›n katliamlar› karﬂ›s›nda dehﬂete düﬂmüyorlar, Amerika’n›n Irak’taki katliamlar›na destek veriyorlar, taﬂeronluk yap›yorlar, yine dehﬂete düﬂmüyorlar, dünyada emperyalizmin, oligarﬂilerin terörü, vahﬂeti onlar› dehﬂete düﬂürmüyor, infazc›lar›n,
iﬂkencecilerin oligarﬂinin mahkemelerinde beraat ettirilmeleri de
dehﬂete düﬂürmüyor. Fakat, devrimcilere “ t e r ö r i s t ” demeyen bir mahkeme karar› karﬂ›s›nda “ d e h ﬂ e t e
düﬂüyorlar”.
Belçika’n›n karar›n› burjuva bas›n
da be¤enmedi. Mahkeme karar›n›,
“ B e l ç i k a ’ d a a d a l e t b u r a y a k a d a rm›ﬂ” , “s ka nda l”, “Belçika 'n›n küstahl›¤›”, “ihanet gibi karar”, “ödül
gi bi ce z a” , “ Be l çi ka bunu he p ya p› yor” baﬂl›klar›yla haber yapt›lar.
Düﬂünün, bu bas›n, faﬂist katliamlarla, kontrgerilla katliamlar› ve
infazlarla kan gölüne dönüﬂtürülmüﬂ bir ülkenin bas›n›d›r. Bu kan
deryas›n›n nas›l yarat›ld›¤›n›, bu
kan deryas›n› yaratanlar›n neden
yarg›lanmad›klar›n› sorgulamaz,

ASF Türkiye’de Yap›lacak!
Türkiye Sosyal Forumu Ankara
Toplant›s› 10 ﬁubat'ta Makine Mühendisleri
Odas›’nda
yap›ld›.
TMMOB 2. Baﬂkan› Hüseyin Yeﬂil
Avrupa Sosyal Forumu sürecini anlatarak, 2-3 ﬁubat'ta Paris’te yap›lan
Avrupa Grup Toplant›s›nda 17-21
Eylül 2008’de Malmö’de yap›lacak
olan ASF için 9 gündem baﬂl›¤›n›n

Say›: 139

ç›kt›¤›n› söyledi. Yeﬂil 2010’daki
ASF’nin Türkiye’de yap›laca¤›n› da
sözlerine ekledi.
Toplant›da HÖC ad›na konuﬂan
Eyüp Baﬂ; daha önce yap›lan ASF’yi
eleﬂtirerek TSF bileﬂenlerinin birlikte hareket etmedi¤ine de¤indi.
2010’da yap›lacak toplant› için ise
HÖC olarak komitede özveriyle çal›-

ço¤unlukla “yarg›n›n ba¤›ms›zl› ¤›” demagojisinin orta¤›d›r.
Dolay›s›yla, ne hukuk ne de hukukun üstünlü¤üne inanmaktad›rlar,
politikalar›n› belirleyen devrimcilere, devrimci örgütlere düﬂmanl›klar›d›r. Söz konusu olan devrimci bir
örgüt oldu¤unda, tav›rlar› da otomatik olarak belirlenmiﬂ oluyor. Mahkeme karar›n›n en az›ndan Belçika
mahkemelerinin hukukuna uygun
olup olmad›¤›n›n bir önemi yok.
Demagojilerden birisi de, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n aç›klamas›nda da
geçti¤i gibi, “ B u t ü r k a r a r l a r › n t er ö r örgütlerini cesaretlendirece¤i”
söylemleridir. Oligarﬂi emperyalizmin terör demagojisine sar›larak sonuç almaya çal›ﬂ›yor. “Terör” diyerek, tüm dünyay› devrimci örgütlere
karﬂ› harekete geçmeye ça¤›r›yor.
Devrimci örgütler, bugüne kadar
cesaretlerini emperyalist ülkelerin
yarg›lar›ndan almad›lar, D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› bu noktada rahat olabilir,
ne emperyalist ülkelerin devrimcileri “cezaland›ran” kararlar› onlar›n
cesaretini k›rabilir, ne de beraat kararlar› cesaretlerine cesaret katar!
Devrimciler gereken her ﬂeyi sadece ve sadece ideolojilerinden ve
halklar›ndan al›rlar.
ﬂacaklar›n› belirterek ASF masraflar›n›n devletten karﬂ›lanmas›n›n do¤ru olmad›¤›n›, TSF toplant›lar›na
panzerlerle y›¤›nak yap›lan bir ülkede yaﬂad›¤›m›za dikkat çekti.
Çeﬂitli kurumlar ad›na konuﬂmalar›n yap›ld›¤› toplant› sonunda 26–27
Nisan için Karadeniz ya da Diyarbak›r’da TSF’ye haz›rl›k karar› al›nd›.
TSF toplant›s›n›n ise Ekim ay›n›n sonu ya da Kas›m ay›n›n baﬂ›nda yap›labilece¤i ifade edildi.
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Davanın Sonucu, Hukukun
Amerikanlaştırılmasına Karşı
Bir Kazanımdır!
“Bu davay› Türkiye ve Av r u p a ' d a y a ﬂ a y a n h a l k › m › z › n ,
dostlar›m›z›n ve yoldaﬂlar›m›z›n sahiplenmesiyle kazand›k”

Belçika DHKP-C davas›nda
yarg›lanan tutsaklardan Musa
Aﬂo¤lu, dergimize dava sürecini anlatt›. Davan›n sonucuna
iliﬂkin de¤erlendirmelerini de
sorduk. Yapt›¤›m›z röportaj›
aﬂa¤›da sunuyoruz:

Y ü r ü y ü ﬂ : D a v a d a h a n g i
a ﬂ a m a l a r yaﬂand›?

M. Aﬂo¤lu: Belçika'daki dava
Ulucanlar katliam›n›n oldu¤u gün
yani 26 Eylül 1999'da Belçika
Knokke'de bir tesadüf sonucu tutsak
edilmemiz sonucu baﬂlad›.
‹lk tutuklanmam›zla birlikte ateﬂli silahlara muhalefet ve sahte kimlik
gibi gerekçelerle dava aç›ld›. Ancak
bir ay sonra Fehriye Erdal’›n gerçek
kimli¤inin ortaya ç›kmas›yla birlikte,
dava h›zla hukuki zeminden uzaklaﬂt›. O andan itibaren hukuk kurumlar›n›n görevlerini de polis üstlenmeye
baﬂlad›. Davay› soruﬂturma ile görevli olan Sorgu Hakimi’nin itirazlar›na ra¤men; dava dosyas› ve tüm dava belgeleri, de¤iﬂik ülkelerin gizli
servislerine ve burjuva medyalar›na
aç›kça sat›ld›.
Davada politik tercihlerin belirleyici olmaya baﬂlamas›yla birlikte tutsakl›k koﬂullar›m›z da ola¤anüstü
kurallara ba¤lanarak, keyfi bir tecrit
uygulanmaya baﬂland›. Tecrit 37
günlük açl›k grevi direniﬂiyle kald›r›ld›. Alt› ayl›k tutukluluktan sonra
Gent Mahkemesi tutuksuz yarg›lanmam›za karar verdi.
Ancak, tahliye karar›na ra¤men,
dava arkadaﬂ›m›z Fehriye Erdal, Ya-
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banc›lar Yasas› ve Türkiye devletinin
iade talebi yüzünden serbest b›rak›lmam›ﬂt›. Tahliye karar›n›n uygulanmas› amac›yla bu kez Fehriye Erdal
süresiz açl›k grevine baﬂlad›. Fehriye'ye Özgürlük Komitesi taraf›ndan
da etkili bir kampanya yürütüldü. Sonuçta direniﬂinin 50. gününde Fehriye de tahliye edildi.
Türkiye’nin iade talebinin en
yüksek yarg› kurumlar›nca reddedilmesine ra¤men, s›¤›nma talebi hükümet taraf›ndan engellendi¤i için tutukluluk koﬂullar› ev hapsine dönüﬂtürüldü.
Davaya savc› olarak atanm›ﬂ olan
Johann Delmulle davay› hukuki temellerinden kopar›p ' u l u s l a r a r a s ›
b i r a n t i - t e r ö r d a v a s › ' durumuna getirmek için her türlü hukuk d›ﬂ› giriﬂimde bulundu. Davay› sürekli olarak uzatt›. Bizle ilgili herhangi bir
bulguya ulaﬂamad›¤› için de¤iﬂik ülkelerin gizli servis raporlar›n› ve ilgisiz dosyalar› biriktirerek davay›
2004'e kadar uzat›p DHKP-C'nin
Türkiye’nin ç›karlar›na ayk›r› “çete
oluﬂturan kriminal bir örgüt” oldu¤unu ispat etmeye çal›ﬂt›.
Çete ve Kriminal Örgüt yasalar›
2000’de yasalaﬂm›ﬂt›. Bu yasan›n yap›m›nda dönemin gerici hükümetinin
hukuk uzman› olarak yer alm›ﬂ olan
Delmulle, bu yasay› ilk defa bir siyasi örgüt üzerinde uygulamak istiyordu. Yani kendi yazd›¤› yasaya uygun
bir suçlama uydurmaya çal›ﬂt›.
2004’te ise 11 Eylül sonras› tüm
Avrupa ülkelerinde moda olan AntiTerör Yasas›’n› yapma s›ras› Belçika'ya gelmiﬂti. Bu noktadan sonra
hakk›m›zdaki suçlamalara bu yeni
yasay› da eklemeye çal›ﬂt›lar.
Savc›, 2004 Haziran'›nda Semi-

ran Polat'›n ﬂehit düﬂmesi ile ilgili
Cephe'nin yay›nlam›ﬂ oldu¤u bildirinin tercüme edilmesini gerekçe göstererek, DHKP-C'yi terör örgütü olarak mahkum etmek amac›yla suçlamalar› 'de¤iﬂtirdi'.
2005 y›l›nda nihayet yarg›lanmam›z baﬂlad›. Delmulle taraf›ndan seçilen bir hakimin hukukd›ﬂ› bir ﬂekilde atanmas›yla baﬂlayan yarg›lama
2006 ﬁubat'›nda 4-6 y›l aras›nda verilen cezalarla bitirildi.
Baﬂlang›çta üç kiﬂiye yönelik aç›lan davada san›k say›s› da onbire
yükselmiﬂti. Önderli¤imizin de hedeflenmesi, savc›n›n amac›n› ortaya
koymaya yetiyordu. Önderli¤i mahkum etmeden Parti-Cephe, PartiCephe mahkum edilemeden Türkiye
halklar›n›n faﬂist rejime ve emperyalizme karﬂ› mücadelesi mahkum edilemezdi.
2006 ﬁubat'›ndaki Brugge Mahkemesi’nin karar› kelimesi kelimesine ﬂöyle oldu: 'San›klar ülkemizde
t e rö r e y l e m l er i y a p m a m › ﬂ o la b i l i r l e r
ancak, san›klar›n üyesi oldu¤u ör güt Türki ye 'de d evl ete k arﬂ› si lah l›
mücadele veriyor. O halde san›klar›
örgüt leri nin Tü rkiy e'd e ya pm› ﬂ ol du¤u silahl› eylemlerden dolay›
mahkum edebiliriz' ...
2006 Kas›m'›nda Gent Temyiz
Mahkemesi ise Brugge Mahkeme
karar›n› destekleyerek: ' S a n › k l a r ›
tehlikeli k›lan, onlar›n Marksis t Le ninist ideolojisidir. Sald›ran DHKPC'dir, sald›r›lan Türkiye devletidir.
Türkiye'deki insan haklar› ihlalleri
ise, DHKP-C sald›r›lar›na karﬂ›
kendisini koruma meﬂrulu¤u olan
devletin meﬂru tepkisidir...' diyerek
hukuk ad›na bir ideolojiyi mahkum
etmeye ve faﬂist Türkiye rejimi nez17 ﬁubat 2008

dinde insanl›k suçlar›ndan sab›k tüm
faﬂist rejimleri aklamaya çal›ﬂt›.

Y ü r ü y ü ﬂ : Sonraki süreci de
k › s a c a ö z e t l e y e l im i s t e r s e n i z ?

M. Aﬂo¤lu: Bu yarg›lamalar süresince tüm suçlamalar Türkiye ile
ilgiliyken, savunman›n sundu¤u tüm
dosyalar ve faﬂist rejimin suçlar›
'Dava Türkiye ile ilgili de¤il' denilerek geri çevrilmiﬂti. Ayr›ca 2005 y›l›nda yarg›lama baﬂlad›¤›nda, savc›n›n marifetiyle faﬂist rejimin Brüksel
Büyükelçisi de davaya “ sivil muha t a p ” olarak hariçten dahil edilmiﬂti.
‹ddia makam› her istedi¤ini yaparken, savunman›n tüm karﬂ› savunmalar› reddedildi.
Ancak tüm bu oyunlar yanl›ﬂs›z
olmuyordu. Yap›lan adli hatalar öylesine gözler önündeydi ki, Nisan
2007'de dava Yarg›tay'a gitti¤inde,
Yarg›tay bu hatalara ortak olmak istemedi ve 'Yarg›lama tarafl› yap›l m›ﬂt›r' diyerek davay› bozdu.
Bu arada ondört ayl›k bir tutsakl›k süreci daha yaﬂam›ﬂt›k. Yarg›tay
karar›yla dosya Anvers Temyiz Mahkemesi’ne gönderildi ve yeniden tutuksuz yarg›lanmaya baﬂland›k.
Kas›m 2007'de baﬂlayan yeniden
yarg›lanmam›z sürecinde önceki
mahkemelere nazaran do¤al savunma haklar›m›za engelleme getirilmedi. Görsel, yaz›l› ve sözlü savunmalar›m›zla faﬂist rejimin insanl›k suçlar›n› gözler önüne serdik.
7 ﬁubat 2008'deki karar duruﬂmas›nda al›nan karardan bir bölümü burada aktarmak istiyorum:
'Savc› her ﬂeyi san›klar› suçlama
temelinde de¤erlendirmiﬂtir. Dosyadaki verilere göre DHKP Genel Sekreteri'nin Belçika'da bulunmad›¤› ispatlanm›ﬂt›r. Karataﬂ'›n Belçika'da
oldu¤u varsay›m›na dayanarak oluﬂturulan suçlamalar mesnetsizdir. Ayr›ca ulusal bir mahkeme olarak ne
Türkiye'deki insan haklar› ihlallerine
karﬂ› direniﬂi mahkum etmeye ne de
onaylamaya yetkili de¤iliz. San›klar›n insanl›k suçlar›na karﬂ› ﬂiddet eylemlerini desteklemeleri bir etik sorunudur. Ama asla bir yarg›lama koSay›: 139

nusu olamaz. San›klar ateﬂli silahlar
kanununa ve kimlik yasas›na muhalefetten mahkum edilmiﬂlerdir.
DHKP-C'ye yönelik çete, kriminal
örgüt ve terör örgütü suçlamalar›n›n
ispat› olmad›¤›ndan reddedilmiﬂtir.'
Ayr›ca savc›n›n davay› gereksiz
yere uzatarak, yarg›lama için makul
sürenin aﬂ›ld›¤›n›, bundan dolay› da
üç y›la kadar verilmiﬂ olan mahkumiyetlerin de ﬂartl›ya çevrilmesi karar› verildi.

 Y ü r ü y ü ﬂ : Bu d ava Türki ye
için ne anlama geliyor ?

M. Aﬂo¤lu: Türkiye devleti bizim
davam›z nezdinde yeni bir örnek
oluﬂturmaya çal›ﬂt›. AB süreci ve 11
Eylül sonras› siyasal gericileﬂme sürecinde Avrupa ülkeleriyle anti-demokratizm noktas›nda birleﬂen devlet, bu süreci de kullanarak kendi insanl›k suçlar›n› aklatmaya çal›ﬂt›.
Tüm hukukd›ﬂ›l›klara ra¤men; Ulucanlar katliam›n›n akabinde baﬂlam›ﬂ
olan dava hukuki anlamda da faﬂizmin insanl›k suçlar›n›n mahkum edildi¤i bir davaya dönüﬂmüﬂtür.
Yürüyüﬂ: Peki bu dava Avrupa
v e Be l ç ik a iç i n n e a n l am a ge l i yo r?

M. Aﬂo¤lu: 11 Eylül sonras› AB
ülkelerinin hukuku da A m e r i k a n l a ﬂm a y a baﬂlad›. Tüm dünyada oldu¤u
gibi Avrupa'da da ABD'nin direktifleriyle yarg› alan›na yürütmenin müdahalesi anlam›na gelen ve burjuva
demokratik hak ve özgürlüklerin s›n›rlanmas›n› hedefleyen anti-terör
yasalar›n›n kamuoyu tepkisiyle karﬂ›laﬂaca¤›n› gösterdi.
Bizim davam›z nezdinde, Nazi
dönemlerinin hukukunu ça¤r›ﬂt›ran
kolektif yarg›lama, ideolojik mahkumiyet uygulamalar›n›n sonuçsuz kalaca¤›n› gösterdi. Son karardan sonra, daha önce aleyhimize defalarca
yaz› yazm›ﬂ olan De Standaard Gazetesi’ndeki karar› alk›ﬂlayan ' B u r a s› Amerika De¤il' baﬂl›kl› makalesi,
sadece demokratik kesimlerin de¤il;
ayn› zamanda baz› sa¤c› kesimlerin
de anti-terör yasalar›yla hukukun
Amerikanlaﬂmas›na karﬂ› ç›kt›¤›n›n

göstergesi oldu.
Bizim davam›z süresinde davan›n
savc›s› önce Federal Baﬂsavc› ünvan›n› ald›, daha sonra da 'terör' davalar›ndan tek sorumlu Baﬂsavc› olarak
taltif edildi. Yetki alanlar› geniﬂletildi
ve ülke çap›nda 'terör alarm›' vermeye yetkili k›l›nd›. Ancak bizim davan›n karar›ndan sonra günlük bas›nda
'Art›k Delmulle'nin iplerini çekme zaman› gelmiﬂti' türünde ç›kan birçok
haber ve yorum gelinen süreci de
özetlemiﬂ oluyor. Bu yönüyle Belçika
halklar›n›n demokratik hak ve özgürlükler mücadelesine katk›da bulunmuﬂ olmaktan mutluyuz diyebilirim.

Y ü r ü y ü ﬂ : Dav an›n sa hipl enil mesi ve dayan›ﬂma konusunda ne
d ersi ni z?

M. Aﬂo¤lu: Davan›n baﬂ›ndan bu
yana onlarca yürüyüﬂ, gösteri düzenlendi. Ve her seferinde, her duruﬂmam›zda insanlar›m›z bizi yaln›z b›rakmad›. Y›llarca süren dava boyunca
zaman zaman Belçika kamuoyunun
en fazla gündemde olan konular›na
da bu dayan›ﬂma sayesinde girildi.
Son y›llarda tüm bu enerjinin sonucu, Belçikal› sol, demokratik kesimler de dayan›ﬂma etkinliklerini yükselttiler. Yüzlerce Belçikal› da birçok
eylem yaparak sahiplenmesini gösterdi. Yoldaﬂlar›m›z›n vefakarl›¤›n›
bir çok kere yaﬂad›k. Düﬂünün, bazen bin kilometre uzaktan gelip, tek
kelimesini anlamad›klar› bir dildeki
duruﬂmalar› saatlerce dinlemiﬂ, sevgileriyle sahiplenmelerini en somut
ﬂekilde belirtmiﬂlerdir.

Y ü r ü y ü ﬂ : S o n o l a r a k e k l e m e k
istedi¤iniz b i r ﬂ e y v a r m › ?

M. Aﬂo¤lu:Özellikle Önderli¤imize yönelik komplonun fiyaskoyla
sonuçlanmas›yla biten bu davay›
Türkiye ve Avrupa'da yaﬂayan halk›m›z›n, dostlar›m›z›n ve yoldaﬂlar›m›z›n sahiplenmesiyle kazand›k. Son
karara karﬂ› savc›n›n Yarg›taya gitme
hakk› var. Sonuç ne olur bilinmez
ama net olan bir ﬂey var ki; o da bizleri hiçbir gücün asla teslim alamayaca¤› gerçe¤idir.
RÖPORTAJ
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Bir Psikolojik
Savaﬂ Haberi
Burjuvazinin tüm gazeteleri ve
televizyonlar›, 9 ﬁubat’ta “flaﬂ, flaﬂ,
flaﬂ” baﬂl›klar›yla, “son dakika”
spotlar›yla bir haber duyurdular:
“Dursun Karataﬂ öldü!”
Haber, Türkiye Cumhuriyeti
devletinin resmi haber ajans› niteli¤indeki Anadolu Ajans› taraf›ndan
servise konulmuﬂtu.
Kimine göre, “resmi” oldu¤u
için hiç ﬂüphesiz inanmak gerekirdi.
Fakat bu ülkede birçok kesim, faﬂist
devletin “rr esmi” damgas›n› taﬂ›yan
ﬂeylerden ﬂüphe duymak gerekti¤ini
tecrübeleriyle biliyordu. Çünkü en
büyük, en bariz ve en ahlaks›zca yalanlar, resmi yalanlard›.
Bu da onlardan biriydi.
Hemen hepsi, yay›nlad›klar› haberin “yalan” bir haber oldu¤unu
biliyorlard›. Bu kadar tecrübeleri
varken, bu haberin yalan oldu¤unu
anlamamalar› mümkün de¤ildi.
Ama yine de bu yalan› yay›nlamaktan geri kalmad› hiçbiri.
Resmi yalanlar›n kayna¤›n› en
iyi bilenler olduklar› için, baz›lar›,
haberi k›smi bir ihtiyatl›l›k içinde
“DHKP-C lideri Dursun Karataﬂ
öldü mü?” sorusuyla verdiler. Ama
gazeteci de¤il psikolojik savaﬂ eleman› olmay› benimsemiﬂ olanlar,
Anadolu Ajans›’n›n servise koydu¤u psikolojik savaﬂ malzemesini,
bir haber gibi, üstelik kesin bir haber gibi sundular okurlar›na. Bir ço¤u, haberlerine ekledikleri “Dursun
Karataﬂ kimdir?”, “Eli kanl› terörist” gibi bölümlerle de haberi “süslemiﬂlerdi.” Böylece psikolojik savaﬂta, rakiplerinden bir ad›m öne
geçeceklerdi...

Oligarﬂinin psikolojik
savaﬂ› hiç bitmez!
Belçika’daki davan›n, DHKPC’nin Belçika’daki faaliyetleri iti-
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“Yoldaﬂ›m›z Dursun
Karataﬂ’› d aha ö nce d e
defalarca ‘ öldürdüler’! Aç›n
bak›n a rﬂivlere. C anlar›
istedi¤inde ö ldürürler!
Haberlerinin y alan o ldu¤u
ortaya ç›kt›¤›nda ise,
hiçbirinde b ir düzeltme
yapmazlar, özür dilemezler.
Çünkü, d üzeltme y apmak,
özür dilemek, namuslu,
ahlakl› gazetecili¤e iliﬂkin
kavramlard›r... Bu h aberi
psikolojik savaﬂ olarak
servise k oyanlarda [bu] gibi
kavramlara r astlanmaz.”

b a r i y l e
“DHKP-C
terör örgütü
de¤ildir”
karar›yla bitmesi, davaya
müdahil olarak kat›lan
Türkiye
Devleti’nin
iddialar›n›n “inand›r›c›” bulunmamas›, anlaﬂ›lan kontrgerillan›n moralini bozmuﬂ ve muhtemeldir ki,
devrimci harekete karﬂ› elinde her
zaman haz›r bulundurdu¤u bu tür
haberlerden birini hemen devreye
sokmuﬂtu.
Psikolojik savaﬂ›n her yeni sald›r›s›nda, önceki sald›r›lar›nda kulland›klar› karalamalar da tekrarlan›r. Mesela bu haberde oldu¤u gibi,
“lüks yaﬂam” demagojileri, “sevgilileri” hikayeleri... Kontrgerilla,
“bir ya lan k› rk ker e söyleni rse ge r çek san›l›r” sözünü düstur edinmiﬂtir. Psikolojik savaﬂ›n yürütücüleri,
bir tek kiﬂinin bile kafas›nda ﬂüphe
uyand›rmay› kar görürler. Bu anlamdad›r ki, psikolojik savaﬂ ve
onun kulland›¤› yöntemler, yalanlar, hiçbir zaman küçümsenmemeli.
Dikkatli bir gözlem yapt›¤›m›zda,
çevremizde bu tür haberlerden etkilenen, bunlar›n kimilerini gerçek
sanan birçok insan oldu¤unu fark ederiz. Psikolojik savaﬂ›n içyüzünü
bu nedenle b›kmadan, usanmadan
anlatmal›y›z. Psikolojik savaﬂ›n en
temel kürsüsü durumundaki burjuva
bas›n yay›n organlar›n›n etkisini asgariye indirmek için de bunlar›n yüzünü b›kmadan teﬂhir etmeliyiz.
DHKP-C Önderi Dursun Karataﬂ’›n görevlerinin baﬂ›nda oldu¤unu aç›klamak için yoldaﬂlar› taraf›ndan yay›nlanan bildiride de bu konuya dikkat çekiliyor: “Bu tür haberler ... sadece tüm halk›m›za, tüm
ilerici, devrimci çevrelere, burjuva-

“Kavga seninle güzel, yenilgi
seninle katlan›l›r.
Devrime seninle yürüdük,
Parti zaferi seninle kucaklayacak!”
(1994 Parti Kuruluﬂ Kongresi delegelerinin kongre kapan›ﬂ konuﬂmas›ndan)

zinin bas›n yay›n organlar›nda ç›kan her kelimeyi ﬂüpheyle karﬂ›lamalar› gerekti¤ini bir kez daha göstermiﬂtir. ”

Yo ldaﬂl ar› aç›klad ›:
“ Ö n d e r i m i z g ö revleri
baﬂ›nda!”
Burjuva bas›ndaki kontrgerilla
yay›nlar› üzerine Cephe 10 ﬁubat’ta
yapt›¤› aç›klamayla, DHKP-C Önderi Dursun Karataﬂ’›n görevlerinin
baﬂ›nda oldu¤unu belirterek, halkta,
devrimci, demokrat kamuoyunda
oluﬂabilecek sorulara ve kayg›lara
cevap verdi. 372 No’lu Cephe aç›klamas›nda, burjuva bas›n yay›n›n
“flaﬂ” haberi ﬂöyle de¤erlendirildi:
“Sözkonusu haber, psikolojik savaﬂ amaçl› yalan bir haberdir.
Haberin kayna¤› Anadolu Ajans›’d›r. Anadolu Ajans›’n›n kayna¤›n›n ise “güvenlik kaynaklar›”! oldu¤u belirtiliyor.
Oligarﬂinin resmi haber ajans›
olan Anadolu Ajans›, adeta bir psikolojik savaﬂ merkezi olarak çal›ﬂmaktad›r. Oligarﬂinin politikalar› ve
ç›karlar› do¤rultusunda yalan, yanl›ﬂ haber üretmek, “güvenlik kay-
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naklar›” ad›n› verdikleri kontrgerillan›n talimatlar› do¤rultusunda yay›n yapmak, Anadolu Ajans›’n›n asli iﬂlerinden biridir.
Ajans›n servise koydu¤u son haberdeki amaç da, devrimci saflarda
kargaﬂa yaratmakt›r.
Devrimciler bu tür haberlere
al›ﬂk›nd›r. Önder yoldaﬂ›m›z Dursun Karataﬂ’› daha önce de defalarca “öldürdüler”! Aç›n bak›n arﬂivlere. Canlar› istedi¤inde öldürürler!
Haberlerinin yalan oldu¤u ortaya ç›kt›¤›nda ise, hiçbirinde bir düzeltme yapmazlar, özür dilemezler.
Çünkü, düzeltme yapmak, özür dilemek, namuslu, ahlakl› gazetecili¤e iliﬂkin kavramlard›r, ne Anadolu
Ajans›’nda, ne bu haberi psikolojik
savaﬂ olarak servise koyanlarda, ahlak, namus, sorumlu gazetecilik giSuçlar› çok. B i r: Yalan bir haber yapt›lar. Yay›nlad›klar› haberin
yalan oldu¤unu biliyorlard›. ‹ k i:
Gazetecilik taraflar›n görüﬂlerini
almay› gerektirir. Bunu bile bile
almad›lar. Üç: Yalanlar› aç›¤a ç›kt›. Gazetecilik ilkeleri, bir düzeltme yapmalar›n› zorunlu k›lmaktayd›. Yapmad›lar.
Birço¤u, “gazetemiz, televizyonumuz bas›n meslek ilkelerine uymay›
taahhüt eder!” der.
Do¤an Medya gibi baz›lar›, “Etik
kurallar›” bile ilan etmiﬂlerdi.
Dursun Karataﬂ’la ilgili yalan haberde, tüm ilkelerini, kurallar›n› çi¤nediler. Çi¤neyen, bu ilkeleri “ o n ur u m u z ” diye ilan edenlerdi. Yani çi¤nedikleri o n u r l a r › n d a n baﬂka bir ﬂey
de¤ildir.
Devrimciler sözkonusu oldu¤unda
bu ilkeler geçerli de¤il midir? O zaman ek bir ilke olarak onu da yaz›n ilkelerinize!
Deyin ki; devrimcilere karﬂ› biz
her türlü yalan› yazmakta özgürüz.
Deyin ki, devrimcilere karﬂ› her türlü
iftiray› atar›z. Deyin ki, “düzeltme
hakk›na sayg›”, devrimciler sözkonusu oldu¤unda geçerli de¤ildir. Hatta
daha k›sa yoldan deyin ki, gazetecili-

Say›: 139

bi kavramlara rastlanmaz.”
Aç›klaman›n sonunda ise Cephe
taraf›ndan ﬂöyle denildi: “Oligarﬂi
bu tür haberlerle bir ﬂey elde edemez. Bugüne kadar edemedi, bundan sonra da edemeyecektir. Sadece
tüm halk›m›za, tüm ilerici, devrimci
çevrelere, burjuvazinin bas›n yay›n
organlar›nda ç›kan her kelimeyi
ﬂüpheyle karﬂ›lamalar› gerekti¤ini
bir kez daha göstermiﬂtir.
Halk›m›za, tüm devrimcilere ve
yoldaﬂlar›m›za tekrar belirtiriz ki,
ÖNDER‹M‹Z DURSUN KARATAﬁ,
GÖREVLER‹ BAﬁINDADIR.”

Hiçbiri düzeltme
YAYINLAMADI!
Diyordu ki gazeteler: “Anadolu
Ajans›n›n Brüksel muhabirinin
edindi¤i güvenilir bilgiye göre,

Siyasette

‹LKE
Çi¤nenen ‹lkeler
ve Onurlar!
¤in ahlakl›, namus, dürüst olma zorunlulu¤u devrimciler karﬂ›s›nda geçerli de¤ildir.
Gerçekte durum tam da budur.
DHKP-C Önderi Dursun Karataﬂ’la
ilgili verdikleri haberler onlar›n beyninin içini bir kez daha görmemizi
sa¤lam›ﬂt›r ve görünen tablo da iﬂte
böyledir.
“Devletin ç›karlar› sözkonusu oldu¤unda hukuku kaale almam, benim
için devlet önce gelir” diyen hukukçular gibi, bunlar için de gazetecilik
ilkeleri, ahlak, dürüstlük, objektif yay›nc›l›k, halk›n haber alma hakk› bir
kalemde siliniyor ve yerine M‹T’in,
polisin psikolojik savaﬂ› konuluyor.
Bu anlamda da ak›llar›na eseni ya-

DHKP-C lideri öldü.”
“Güvenilir kaynaklar”, asl›nda
herkesin iyi bildi¤i kaynaklard›r.
M‹T’tir, polistir, MGK’d›r, hükümetlerdir... “Güvenilir kaynaklar›n”
mumu, yats›ya kadar bile yanmad›.
Cephe taraf›ndan yap›lan aç›klamayla haberin yalan oldu¤u netleﬂmiﬂ ve haberin amac› da aç›¤a ç›km›ﬂ oldu.
Fakat, Anadolu Ajans›’n›n haberini manﬂetlerden, sürmanﬂetlerden
veren, ana haber bültenlerine taﬂ›yan burjuva gazeteler ve televizyonlar, o günden bu yana hiçbir düzeltme yay›nlamad›lar. Cephe aç›klamas›nda burjuva bas›na dair söylenenler bir kez daha k a n › t l a n m › ﬂ
oldu: Evet, onlar gazeteci de¤il, psikilojik savaﬂ eleman› gibi düﬂünüyorlard›.
z›yorlar. Mesela, kimi Karataﬂ’a
yeni “kod isimler ekliyor, kimi
makyaj çantas› senaryolar› yaz›yordu. Nas›l olsa kimse yazd›klar›n› yalanlamazd›, yalanlasalar da
onlar “düzeltme” yapmak zorunda
de¤ildi. Zihniyet budur. O halde
tüm gazeteciler, gazetecilik ahlak › v e g a z e t e c i l i k f e l s e f e s i a ç › s› n d a n ﬂu soruyu tart›ﬂmal›d›r: DHKPC’nin veya önderi Dursun Karataﬂ’›n
mahkemelere resmen baﬂvurup “tekzip karar›” ç›kartt›rabilecek durumda
olmamas›, onlara karﬂ› her türlü yalan› yazma, her türlü iftiray› atma özgürlü¤ü verir mi?
Verir diyenlere ﬂunu söyleriz; o
durumda yapt›¤›n›z›n ad› gazetecilik
de¤ildir; bunu ad› kontrgerilla gazetecili¤idir. Yapt›klar› yay›n, haber/yorum de¤il, psikolojik savaﬂt›r.
‹ﬂte bu yüzden kendi ilan ettikleri
ilkeleri pervas›zca kendi ayaklar› alt›na alabilmektedirler. Bu noktada yaz›m›z›n baﬂl›¤›nda “ çi ¤ n e d i k l er i
o n urlar›d ›r” derken acaba onlara iltimas m› geçmiﬂ oluyoruz; yoksa “çi¤ nedikleri olmayan o nu rlar›d ›r” m›
demeliyiz?.. Çünkü bu tür bir gazetecilik ﬂüphe yok ki onursuz bir gazetecilik türüdür.

‹LKE
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Köpekleﬂme!
ﬁerefli bir insan iddialar›n› ispat
eder. ﬁerefli bir yazar, ispat edemeyece¤i iddialar›, kesin gerçeklermiﬂ gibi yazmaz. ﬁerefli bir ayd›n, kendisinin araﬂt›rmad›¤›, bilgi sahibi olmad›¤› konularda baﬂkalar›n› mahkum
etmeden önce araﬂt›rma sorumlulu¤unu ve namuslulu¤unu gösterir.
Dilimizde güzel bir kelime vard›r: M üft e ri . ‹ddias›n› ispat edemeyenler için kullan›l›r. ‹ft i ra c › da denir ayn› kelimenin karﬂ›l›¤› olarak.
Ama baz› durumlar vard›r ki, bu kelimeler yetersiz kal›r.
Mesela Star Gazetesi’nde yazan
Prof. Dr. Eser Karakaﬂ’›n yaz›s› gibi. Düpedüz iftira at›yor yaz›s›nda.
Ama iftirac› demek, ona “iltifat” gibi gelecektir.
Prof. 11 ﬁubat günkü yaz›s›na ﬂu
baﬂl›¤› koymuﬂ: “Fehriye Çatl›.”
Yaz›s›n›n baﬂl›¤›ndan gösteriyor
yazd›¤› yaz›n›n gazetecilikle ya da
ayd›n tavr›yla bir ilgisi olmad›¤›n›.
Bu baﬂl›¤›n alt›nda burada aktarmaya gerek olmayan bayatlam›ﬂ
komplo senaryolar›n›, y›llard›r tekrarlanagelen karalama ve iftiralar›
peﬂpeﬂe s›ral›yor.
Sonra da piﬂkince diyor ki: “Benim konuya iliﬂkin en ufak bir özel
bilgim ve araﬂt›rmam söz konusu
de¤il... sizlere aktaraca¤›m her bilgi
internet sitelerinde mevcut bilgiler. ”
Özel bir bilgisi, araﬂt›rmas›
sözkonusu de¤il; ama her türlü ahkam› kesmekte kendini özgür görüyor. Araﬂt›rma zahmetine girmiyor
ama kendinde insanlar› sorumsuzca
suçlama hakk›n› da kendinde görüyor. Ne yaz›k ki bu kiﬂinin isminin
önünde “ P rof. Dr.” gibi bir s›fat da
var. Yaz›k. Bir profesör, bilimden az
çok nasibini alm›ﬂ biri, insanlar›n
araﬂt›rma yapmadan bu kadar kesin
hükümlerde bulunamayaca¤›n› bilmez mi? “Bilgi sahibi olmadan fi kir sahibi olunamayaca¤›” sözünü
de mi hiç duymam›ﬂ?
Hay›r, bizce pekala bunlar›n far-
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k›ndad›r Eser Karakaﬂ. “Bilimsel”
bir yaz›n›n nas›l olmas› gerekti¤inin
kurallar›n› da eminiz çok iyi biliyordur. Ama o zaten bu yaz›y› ne
baz› gerçekleri aç›¤a ç›karmak, ne
demokrasi mücadelesine katk›da
bulunmak için yazm›ﬂ de¤il.
Yaz›s›nda s›ralad›klar›, daha
önce onlarca, belki yüzlerce kez yaz›ld›. Hepsi köpekleﬂmiﬂ oldu¤u
için, hiçbiri yazd›¤›n›, söyledi¤ini
ispat etme sorumlulu¤unu göstermedi. ‹spat edemeyenler, özür dileme dürüstlü¤ünden de uzakt›lar.
Peki sen Prof. Karakaﬂ? Sen bu
yaz›y› niye yazd›n? Kime ya¤c›l›k,
yalakal›k yap›yorsun bu yaz›yla, kimin ajan› olarak tekrarlad›n bu senaryolar›, o baﬂl›kla kime köpeklik
yap›yorsun?
Avrupa ajanl›¤›n› biliyoruz. Baﬂka? Baﬂka kimin att›¤› kemi¤i yal›yorsun?

Devrimcilere karﬂ› havlay›nca
ödüllendirilece¤ini düﬂünen
canl› h angisidir?
Prof. Eser yaz›s›nda diyor ki,
“Uluslararas› ceza hukukunu iyi bilenler... Fehriye Erdal için adi suçluluk temelinde düzenlenecek düzgün bir dosyan›n hemen sonuç alabilece¤ini hep söylediler ama nedense bu iﬂ bir türlü olmad›.”
Adam uzman, bir tek o biliyor,
ama faﬂist devletin uzmanlar› bilmiyor. Ya da devlet de komplonun
içinde... Hemen o dosyay› haz›rlamaya talip olsun. Daha ne duruyor?
Hatta, ona göre “‹smail Akkol”
için de “sonuç alabilecek bir iade
giriﬂimine ﬂahit olamam›ﬂ”; hemen
onun için de s›va kollar›n›... “Prof.”
tekelcilerin, polisin, M‹T’in tüm
dertlerini çözmeye talip görünüyor.
Bu yaz› bir köpekleﬂme halinin
tezahürüdür. Bu kelimeyi öylesine
kullanm›yoruz. Hay›r, duruma çok
uygun düﬂtü¤ü için tercih ettik.
Çünkü yaz›n›n yaz›lma nedeninden

yaz›l›ﬂ biçimine kadar bu yaz›ya
yön veren tüm düﬂünceleri (içgüdüleri de diyebilirsiniz) bir köpekte
görmek mümkündür.
Bu yaz›, birilerine yaranmak için
yaz›lm›ﬂ bir yaz›. Baﬂka bir deyiﬂle,
bir kuyruk sallama yaz›s›. Prof.
Eser, birilerine yaranman›n yolunun
baﬂka birilerine “ h a v l a m a k t a n ”
geçti¤ini sezen bir köpe¤in tavr›yla,
devrimcilere karﬂ› iftira at›yor, karalamalar yap›yor. Devrimcilere
karﬂ› havlarsa, Sabanc›lar’›n baﬂ›n›
okﬂayaca¤›n› ve kimbilir uygun bir
ortamda da kendisinin önüne ya¤l›
bir kemik ataca¤›n› bekliyor.

Çatl›lar’a da, Fehriyeler’e de
bu k adar yabanc›yken,
bu k onuda k alem o ynatmak
senin n e h addine?
Baﬂl›¤› koyarken eminiz ukalaca
“ne biçim bir baﬂl›k buldum” diye
kendi kendine övünmüﬂtür. “Fehriye Çatl›”ym›ﬂ! Sen Fehriyeler’i de
bilmezsin, Çatl›lar’› da.
Çatl›lar hakk›nda bildiklerin en
fazla, seninkilerden fark› olmayan
birkaç senaryodan ibarettir. Biz biliriz Çatl›lar’›. Onun emrindeki katillerle ülke çap›nda çat›ﬂan bizdik.
Çatl›lar’›n Bahçelievler’de katlettikleri bizdik. Çatl›lar, kendi baﬂlar›na yapmad›lar tüm bu iﬂleri. Çatl›lar’›n hamisi 12 Eylüller’di. Eser
Karakaﬂ gibilerin hayran› oldu¤u
“liberal ANAP” türü düzen partileri de Çatl›lar’›n hamileriydi. Çatl›lar’› yetiﬂtiren ve kontrgerilla politikalar›n› empoze edenler aras›nda
A m e r i k a n e m p e r y a l i z m i kadar,
Karakaﬂ’›n hayran› ve ajan› oldu¤u
Av r u p a e m p e r y a l i s t l e r i de vard›.
O öyle bir “prof” ki, asl›nda
AB’yi savunurken, Gladiolar› da,
Çatl›lar’› da, yabanc› düﬂmanl›¤›n›
da... dünyan›n dört milyar insan›n›n
yoksul b›rak›lmas›n› da... savundu¤unun fark›nda de¤il. Ya da bal gibi
fark›nda da!.. ‹ﬂte bile bile tekelci
burjuvaziye yalakal›k, emperyalist
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tekellere köpeklik burada baﬂl›yor.
Çatl›lar bizi katlederken neredeydi Eser Karakaﬂ gibiler? Sabanc›lar’›n ç›karlar› için halk katledilirken neredeydi?.. O zaman hangi
çöplükteydi, kimin att›¤› kemi¤i yalamakla meﬂguldü bilemiyoruz,
ama bu ülkede akan her damla kanda, avukatl›¤›na soyundu¤u Sabanc›lar’›n paylar›n›n oldu¤unu eminiz
ki Karakaﬂ da çok iyi bilmektedir.
S›n›f mücadelesini geriletmek
için MHP’li komandolar› ortaya süren kimdi? Kimdi Türkeﬂ’e çantalar
dolusu paralar götürenler? Halk›
Alevi-Sünni diye birbirine k›rd›rtmak, Koçlar’dan, Sabanc›lar’dan
ba¤›ms›z bir politika m›yd›?.. 12
Eylül bir karabasan gibi halk›n üzerine çöktü¤ünde gülme s›ras› bizde
diyenler, Karakaﬂ’›n savunduklar›
de¤il miydi?.. Bunlar› biliyor ama
hala devrimcilere karﬂ› konuﬂuyorlar. Hay›r, konuﬂamazlar!

ﬁefik Kullar’›n ekonomi
alan›ndaki k arﬂ›l›¤›
Evet, biz bu soruyu sormak durumunday›z: Bunlar› yazmak için
kaça satt›n kalemini?
Çünkü bu yaz› kalemini yani asl›nda kendini satmam›ﬂ bir yazar›n
yazabilece¤i türden bir yaz› de¤ildir. Bu yaz›, dürüst, namuslu, sorumluluk duyan, en az›ndan bas›n
ahlak›na, ayd›n namusuna sahip biri taraf›ndan yaz›labilecek bir yaz›

de¤ildir.
Madem yaz›yorsun, ispat et.
Hiç de¤ilse, burjuva bas›n ahlak
ilkelerine, kurallar›na uyma sorumlulu¤u duyan biri bunlar› yazmaz.
Burjuva hukuku, karﬂ› tarafa söz
ve savunma hakk› tan›r. Kan›tlanamayan iddialar›n bu ﬂekilde ortaya
sürülmesini kabul etmez. Kan›tlayabiliyorsun yaz. Suçlad›klar›n›n
söz hakk›na riayet et. Ama bunlar›n
hiçbiri yok Eser Karakaﬂ’ta. Zerre
kadar ahlak yok. Hani kan›t›n, hani
belgen?.. Yoksa, o zaman sen bunu
gazetecilik, ya da ayd›n olmak ad›na yazm›ﬂ olamazs›n.
Mustafa Duyar’›n öldürüldü¤ünden söz ediyorsun; niye Sabanc›lar
öldürttü diyemiyorsun, en az›ndan o
ihtimalden söz edemiyorsun? O zaman o köﬂede yazd›rmazlar m› sana? O zaman kemik vermezler mi?
Hadi sen git iﬂine, sen git Avrupa
ajanl›¤›na devam et. Hadi sen git
gazete köﬂelerinde, TV ekranlar›nda
tekellere ya¤c›l›¤›na devam et.
Devrimciler taraf›ndan yay›nlanan Ö z g ü r Va t a n Dergisi’nde bak
senin için ne yaz›lm›ﬂ y›llar önce:
“TV’lerin, gazetelerin ‘ekonomi
yorumcusu’ ad›yla ç›kar›p, halk› aldatma görevi verdikleri ‘ekonomistler... Adlar›, Eser Karakaﬂ olur, Osman Altu¤ olur, Enis Berbero¤lu
olur, Hurﬂit Güneﬂ olur... Bunlar, iﬂkenceci ve katilli¤i belgeli ﬁefik

Gazeteci mi, Gazeteci SA m›?
Sabah Gazetesi’nde Ufuk
Sand›k ﬂöyle yaz›yor: “ﬁimdi gözler Erdal'›n Türkiye'deki suçlar›ndan dolay›
yarg›lanmas›na
çevrildi.
Umar›m Belçika'da adalet yerini bulur. Suç cezas›z kalmaz. Ac›m›z az
da olsa hafifler.”..
25. katta s›k›lan kurﬂunlar, onun
da can›n› çok yakm›ﬂ anlaﬂ›lan. Sabanc› için çok ac› çekmiﬂ(!).
Yaz›s›na “Özdemir Sabanc› için
Belçika'dan adalet bekliyoruz” baﬂl›¤›n› atm›ﬂ. Peki bu Ufuk Sand›k,
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acaba hiç, “1 May›s 1977’de katledilenler için adalet bekliyoruz” baﬂl›kl› bir yaz› yazm›ﬂ m›?
Veya Özdemir Sabanc›’n›n öldürülmesinden hemen önce Ümraniye
Hapishanesi’nde dört tutsa¤›n katledilmesine iliﬂkin “Ümraniye’de öldürülenler için Türkiye’den adalet
bekliyoruz” diye yazm›ﬂ m›yd›?
Hadi o kadar uza¤a da gitmeyelim. 6 kad›n›n Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde diri diri yak›lmas› konusunda adalet istedi mi acaba bay
Sand›k?

Kul’lar›n ekonomi alan›ndaki karﬂ›l›¤›d›r.” (31 Aral›k 2001, say›: 4)
Ne de güzel benzetmiﬂler.
Evet, “Fehriye Çatl›” baﬂl›kl› bu
yaz› da tam ﬁefik Kullar ’›n kale m i n d e n ç›kacak bir yaz› zaten.
Sen git Abant’ta Fethullah’›n kemi¤ini yala. Ekonomi programlar›nda tekelci burjuvaziye ya¤lar
çek, Avrupa övgüleri yap›p Avrupalarda a¤›rlanman›n veya AB fonlar›ndan nasiplenmenin yollar›n› yap.
Sana ne Fehriye’den...
Asl›nda “sana ne Çatl›’dan” da
diyecektik ama, asl›nda bu çok da
do¤ru olmayacak. Çünkü, senin tarihine, konuﬂtuklar›na ve yazd›klar›na bak›ld›¤›nda, ekonomi alan›nda, AB diplomasisinde, tekelci burjuvazi ad›na üstlendi¤in rolün Çatl›lar›n üstlendi¤i rolden de bir fark›
yok. Sadece alan› ve biçimi de¤iﬂik.
Bak, bak da ﬁefik Kullar’la, Çatl›lar’la nas›l da yak›n oldu¤unu gör.
Bak da yaz›lar›n› ona göre tart.
Ülkemizin gazetecileri, gazetelerinde yazan ö¤retim üyeleri, ayd›nlar, karﬂ›lar›ndakiler devrimciler
olunca, her türlü ahlaktan, ilkeden,
kuraldan azade olduklar› düﬂüncesini terk etmek zorundad›rlar. Böyle
bir gazetecilik anlay›ﬂ›, böyle bir
ayd›n yaklaﬂ›m› olamaz. Bu tav›rda
›srar edenler, en a¤›r nitelendirmeleri hakedeceklerini bilmelidirler.

Ahmet Sönmez
Veya ﬂunu soral›m: Sabanc›lar’›n
belirledi¤i asgari ücretle sefalete
mahkum edilen milyonlarca yoksul
ad›na “açl›¤a mahkum edilenler için
adalet bekliyoruz” diye yazd› m›?
Bunlar› yazmam›ﬂ, ama mesela
evvelki hafta ﬂöyle bir yaz› yazm›ﬂ:
“Mercedes oto yat›r›m› için yer ar›yor biz uyuyoruz.”
O gazeteci de¤il; tekellerin gazetecisi.. Mercedes’in ve iﬂbirlikçilerinin borazan›!.. O yüzden halk katledilirken, inim inim inletilirken, aç
b›rak›l›rken ac› duymuyor, ama Sabanc›lar ve iﬂbirlikçilerinin baﬂ›na
bir ﬂey gelince ac›s›n› duyuyor!
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Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Emperyalizm baﬂl›kl› sohbetimize 3. bölümüyle devam ediyoruz.
Emperyalizm demiﬂtik; “1)
Tekelci kapitalizmdir; 2) Asalak
ve çürüyen kapitalizmdir; 3)
Can çekiﬂen kapitalizmdir”...
‹lk ikisini, çal›ﬂmam›z›n ilk iki
bölümünde görmüﬂ olduk. Bu
bölümü, “can çekiﬂme” olay›na ay›ral›m bu anlamda. Emperyalizmin
çürümesi ve can çekiﬂmesi,
bir anlamda da kapitalizmin
ve burjuvazinin gericileﬂme siyle özdeﬂtir. Emperyalizme
iliﬂkin yan›lg›lar›n birço¤u
da kayna¤›n› bu gericili¤in
do¤ru tespit edilememesinden veya görülmek istenmemesinden al›r. Bu anlamda
da konuya bu noktadan devam edelim diyorum.
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Konu: Emperyalizm -3

lar olsun, burjuvazinin gerici niteli¤ini ortadan kald›rmaz. Zaten
emperyalizm dönemine çok
yönlü olarak bakt›¤›m›zda burjuvazinin niteli¤ini belirlemek
aç›s›ndan bunlar›n tali kald›¤›
görülür.
Mesela, genel oy hakk›n› tan›yan emperyalizm, sömürgelere karﬂ› tarihin en büyük sald›r›lar›n›, en amans›z sömürüsünü,
talan›n› uygulam›ﬂt›r. O haklar›
veren emperyalizm, dünyan›n dört bir yan›nda faﬂist, gerici diktatörlükleri
iﬂbaﬂ›na getiren, destekleyendir. Bunlar da bir yana,
iki büyük savaﬂta, on milyonlarca insan›n katledilmesine neden olan da onlardan baﬂkas› de¤ildir.
Burjuvazinin bu dönemdeki gericileﬂmesinin hangi boyutlara varabilece¤inin ve hangi biçimleri alabilece¤inin en somut göstergesi kuﬂkusuz, Almanya’da, ‹talya’da, ‹spanya’da kurulan faﬂizmlerdir. Faﬂizm,
ﬂu veya bu kesimin de¤il, tekelci
b u r j u v a z i n i n iktidar›yd›.

Emperyalizm can
çekiﬂiyor ve hiçbir ﬂey
bunu de¤iﬂtiremez

Özlem: Peki, ben oradan baﬂlayay›m. Burjuva demokrasisi tüm
burjuva kesimler için uygulanan,
onlar›n eﬂit söz ve temsil haklar›n›n
oldu¤u bir demokrasidir. Emperyalizm öncesi böyle bir demokrasi söz
konusuydu. Ama tekellerin ortaya
ç›kmas›yla burjuva s›n›f› içinde te kelci burjuvazinin, mali oligarﬂin i n d i k t a t ö r l ü ¤ ü ortaya ç›k›nca,
her ﬂey, ekonomide de, siyasette de
onlar›n talepleri, ç›karlar› do¤rultusunda belirlenmeye baﬂlad›. Bu, elbette ayn› zamanda kitlelerin taleplerinin de demokrasi üzerindeki etkilerinin iyice s›n›rlanmas› demekti.
Burjuvazi için bile daralan demokrasi, kitlelere karﬂ› bask›ya, yasa¤a
daha fazla baﬂvuran bir demokrasiye dönüﬂecekti. Bu anlamda emperyalizmle birlikte, serbest rekabetçi
döneme göre, burjuva demokrasisi
darald›, b u r j u v a z i s i y a s a l o l a r a k
ge ri cil eﬂt i.
Fakat Kemal arkadaﬂ›n belirtti¤i
gibi, burjuvazinin bu dönemde ge ricileﬂmiﬂ oldu¤unu kabul etmeyenler de vard›r; bunlar, 20. yüzy›l
boyunca haklar ve özgürlükler alan›nda “uluslararas›” düzeyde sa¤lanan geliﬂmeleri örnek göstererek,
20. yüzy›lda demokrasinin geliﬂti¤i-
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ni ileri sürerler.
Evet, görünüm olarak bu görüﬂün dayand›¤› baz› somut geliﬂmeler var gerçekten de. Mesela, serbest rekabetçi dönemde kapitalist
ülkelerin baz›lar›nda genel oy hakk›
yoktu henüz. Genel oy hakk›, esas
olarak 20. yüzy›l içinde tüm ülkeleri kapsar hale gelmiﬂtir.
Fakat bu bizim yukar›da ortaya
koydu¤umuz tespiti de¤iﬂtirmez.
Emperyalizm bunlar› gönüllü
olarak, demokrasiyi geliﬂtirmek için
vermemiﬂtir. Hak ve özgürlükleri
bu dönemde geniﬂleten esas olarak
iki te me l uns ur vard›r: B i r ; emperyalizme bu tavizleri verdiren ilk etken devrim korkusudur. Devrimci
geliﬂmeyi engellemek, s›n›f mücadelesini iktidar›n› tehdit eder hale
getiren çeliﬂkileri yumuﬂatmak için
birtak›m haklar tan›nm›ﬂ ve iﬂçilerin
mücadelesi “parlamenter zemine”
çekilmek istenmiﬂtir. ‹kinci neden
ise, sosyalist sistemin ekonomide
ve demokraside sa¤lad›¤› büyük geliﬂmeler de, emperyalizmi bu alanda birçok hakk› tan›mak zorunda b›rakm›ﬂt›r.

Kemal: Emperyalizm dönemi,
burjuvazinin siyasi olarak gericileﬂti¤i dönemdir. Tan›nan baz› haklar,
ister genel oy hakk› gibi siyasi muhteval› haklar olsun, ister sosyal hak-

Tekelci burjuvazinin siyasal niteli¤inin aslolan özü en ç›plak biçimde faﬂizmde görülür.
“ K o p e n h a g K r i t e r l e r i n i ” yapan tekelci burjuvazinin bugün de
ihtiyaç duydu¤unda faﬂizme baﬂvurmakta bir an bile tereddüt etmeyece¤i bilinmelidir. Onun s›n›fsal
özelli¤ine uygun olan budur. Fakat
bugün emperyalist ülkelerde tekellerin iktidar›n› tehdit eden bir geliﬂme sözkonusu de¤ildir.
Bugün emperyalizm aç›s›ndan
böyle bir ihtiyaç olmamas›, onun
demokrasiyi içselleﬂtirmiﬂ olmas›n›n kan›t› gibi sunulamaz. Kald› ki,
iktidara yönelik bir s›n›f mücadelesinin olmad›¤› koﬂullarda bile, emperyalistler, anti-demokratik yüzlerini gösteriyorlar yer yer. Yasal, yasad›ﬂ›, ekonomik, siyasi zora baﬂvuruyorlar. Mesela, yine ﬂu son 6-7 y›l
içinde çok somut gördü¤ümüz gibi,
ony›llard›r övündükleri baz› “temel
haklar”›, vazgeçilmez ilan ettikleri
baz› “kiﬂi hak ve özgürlüklerini”,
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bir ç›rp›da rafa kald›rmakta tereddüt
etmediler.
Bunun d›ﬂ›nda mesela Almanya’da oldu¤u gibi komünist partilerin yasaklanmas›, ‹spanya’da oldu¤u gibi ulusalc› partilerin kapat›lmas›, ABD’de oldu¤u gibi “komünist oldu¤u bi linen veya tahmin
edilen” kiﬂilerin kamu kuruluﬂlar›nda çal›ﬂmas›n›n yasaklanmas›, son
dönemde yine gerek AB ülkelerinde, gerek ABD’de, yabanc›lara yönelik aleni ayr›mc›l›k içeren yasalar›n ç›kar›lmas›... gibi klasik anlamda burjuva demokrasisiyle pek de
ba¤daﬂt›r›lamayacak yasaklara, burjuvazi çok kolay ve s›k s›k baﬂvurabilmektedir. Yine son dönemde infazlar›n meﬂrulaﬂt›r›ld›¤›na, iﬂkencenin bile “teorisinin” yap›ld›¤›na
tan›k oluyoruz ‹ngiltere, Almanya
gibi ülkelerde.
ﬁimdi esas›nda iktidar›n› do¤rudan tehdit eden bir geliﬂme sözkonusu de¤ilken bile, terör demagojisini öne ç›kar›p bu kadar hak gasb›
yapan tekelci burjuvazinin, “ço¤unluk” karﬂ›s›nda boynunun k›ldan ince olaca¤› düﬂünülebilir mi?
Misal; halk›n ço¤unlu¤unun sosyalizme geçmek istedi¤ini düﬂünelim; tekelci burjuvazi bu durumda
iktidar› proletaryaya m› b›rakacak?
Burjuva demokrasisi kitlelerin
taleplerini dikkate al›r m›, al›rsa ne
kadar al›r, hangi konularda al›r? Emperyalizmin s›n›fsal niteli¤ini yani
tekellerin her ﬂeyi kendi ç›karlar›na
göre belirledi¤ini görmezden gelerek bu sorular cevaplanabilir mi?
Yine bir örnek; Irak’›n iﬂgaline
karﬂ› meydanlara ç›kanlar, anketlerde hay›r diyenler, nüfusun ezici ço¤unlu¤unu oluﬂturuyordu de¤il mi?
Peki ne oldu? Emperyalist hükümetler, politikalar›n› halk›n ço¤unlu¤unun isteklerine göre de¤il, tekellerin ç›karlar›na göre belirledi...
Hali haz›rda uygulanan ekonomik
politikalar aç›s›ndan da ayn› ﬂey geçerlidir.

Mazlum : ﬁunu daha net olarak ortaya koymak gerek. Genel oy
hakk›, seçimler, çok parti olmas›,
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bunlar tek baﬂ›na demokrasinin belirleyeni de¤illerdir. Genel oy hakk›n›n olmas› veya yeni sömürgelere
göre emperyalist ülkelerde haklar
ve özgürlüklerin daha geniﬂ ve kullan›labilir olmas›, bu ülkelerde demokrasinin ço¤unluk yani halk›n
iradesi do¤rultusunda iﬂledi¤i anlam›na gelmez.
Bildi¤imiz gibi, emperyalist ülkelerdeki yönetim de esas olarak
b u r j u v a d i k t a t ö r l ü ¤ ü’dür. Burjuva
demokrasisi b u r j u v a d i k t a t ö r l ü ¤ü’nün bir biçimi, faﬂizm de bir
baﬂka biçimidir.
O halde, önceki bölümdeki tan›mlar›m›zla birleﬂtirerek ﬂunu belirtmeliyiz: B u r j u v a d e m o k r a s i s i ,
emperyalizmle birlikte, bu ülkelerdeki tekellerin, mali oligarﬂinin
d i k t a t ö r l ü ¤ ü n e dönüﬂmüﬂtür. Kapitalizmin ve burjuvazinin tarihsel
olarak ilerici konumlar›n› kaybedip
gericileﬂmelerinde iﬂte bu da en
önemli nedenlerden biridir.

K e m a l : Lenin emperyalizmi
neden can çekiﬂen kapitalizm olarak
tan›ml›yor? ‹stersen ﬂimdi bunu somutlayarak devam et.
M a z l u m : Tarihsel olarak bir
sistemin geliﬂmesi, sonra duraklamas› ve gerilemeye, baﬂka deyiﬂle
can çekiﬂmeye baﬂlamas›n›n temel
olarak bir tek ölçüsü vard›r: O da
ü re t i m i l i ﬂ k i l e r i n i n ü re t i c i g ü ç l e r i
geliﬂtirip geliﬂtirmedi¤idir.
Üretim iliﬂkileri, üretici güçleri
geliﬂtirdi¤i sürece, o sistemin kendisi de geliﬂmekte olan bir sistemdir. Fakat tersi durumda, sistem de
art›k gericileﬂmeye ve can çekiﬂme-

Burjuva demokrasisi kitlelerin taleplerini dikkate
al›r m›, al›rsa ne kadar al›r,
hangi konularda al›r? Emperyalizmin s›n›fsal niteli¤ini, tekellerin herﬂeyi kendi ç›karlar›na göre belirledi¤ini görmezden gelerek
bu sorular cevaplanamaz!
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ye baﬂlam›ﬂ demektir. Emperyalizmle birlikte kapitalizm iﬂte bu
aﬂamaya geçmiﬂtir. Bunun en
önemli göstergeleri nedir peki?
‹ l k ö n e m l i g ö s t e r g e , ü re t i m i n
niteli¤iyle mülkiyetin niteli¤i ara s › n d a k i f a r k l › l a ﬂ m a d › r : Üretim
çok büyük ölçülerde t o pl um s al l a ﬂ›rken, üretim araçlar›n›n özel mülkiyetinin çok çok k ü ç ü k b i r az›nl›k
elinde toplanmas›, göstergelerden
biridir. Bu olgu, belli ölçülerde serbest rekabetçi dönem kapitalizminde de geçerlidir fakat emperyalizmle birlikte en uç düzeylere var›r. Önceki bölümde tekellere iliﬂkin aktard›¤›m›z rakamlar› hat›rlayal›m. Bu
paradoksun, yani üretimin toplumsallaﬂmas›na karﬂ› mülkiyetin küçük bir az›nl›k elinde toplanmas›,
ayn› zamanda mevcut sistemin art›k
üretici güçlerin geliﬂmesinin önünde engel oluﬂturmaya baﬂlamas› demektir.
“Can çekiﬂme”nin di¤er bir
önemli göstergesi, serbest rekabetçi dönem kapitalizminde rastlanan
“ d e v re v i b u n a l › m l a r ”›n, emperyalizmle birlikte sürekli genel bunal›ma dönüﬂmesidir.
Bunal›m›n süreklileﬂmesiyle birlikte de, kapitalizmin yap›sal olarak
içerdi¤i çeliﬂkiler daha da keskinleﬂir ve dünya çap›nda yeni çeliﬂkiler
eklenerek derinleﬂir.
Bu çeliﬂkiler, birkaç alanda birden geliﬂir; birincisi, emek ve s e rm a y e aras›ndaki çeliﬂki, ikincisi
emperyalizm ile sömürge ülkeler i n halklar› aras›ndaki çeliﬂki, üçüncüsü, emperyalist güçler aras›ndaki
çeliﬂki, bunlar›n en önemlileridir.

Kemal: Özlem, sen de bu çeliﬂkilerin herbirini ayr› ayr› açarsan,
emperyalizmin neden can çekiﬂen
kapitalizm oldu¤unu daha da somutlam›ﬂ olaca¤›z.
Özlem : Emperyalizm, emekçi
s›n›flar›n daha yo¤un bir ﬂekilde sömürülmesine ve yoksullaﬂmas›na
yol açar. Bu sömürge ve yeni-sömürgelerde mutlak olarak böyle
olurken, emperyalist ülkelerde ise
dönemlere göre biçimsel de¤iﬂiklik-
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ler gösterse de sonuçta bu ülkelerde
de ayn› sömürü yo¤unlaﬂmas› kaç›n›lmazd›r. Bu da burjuvaziyle sömürülen s›n›flar aras›ndaki çeliﬂki l er i ke s ki n l eﬂ t i ri r. Burjuvazi, bu
durumda, sömürüde hiçbir azaltma
yapmadan ideolojik, kültürel araçlarla bu çeliﬂkileri yumuﬂatmaya,
farkl› yönlere kanalize etmeye çal›ﬂ›r. Bunda dönem dönem belli baﬂar›lar da elde edebilir. Çeliﬂkilerde
nesnel anlamda bir yumuﬂama ve
yumuﬂamay› gerektirecek bir ekonomik-siyasi süreç olmamas›na karﬂ›n, burjuvazinin bu tür manevralar›
baﬂar›l› oldu¤u ölçüde, geçici olarak çeliﬂkilerin yumuﬂad›¤› gibi görünümler ortaya ç›kabilir. Bu dönemler k›sa da sürebilir, uzun da.
Ne kadar etkili olaca¤›n› esas olarak
devrimci hareketin dünya çap›ndaki
durumu belirleyecektir.
Çeliﬂkilerin keskinleﬂti¤i ikinci
alan, emperyalizmin sömürge, yeni-sömürge ülkelerle iliﬂkisidir. Emperyalizm, sömürge, yeni-sömürge
ülkelerde sömürüsünü derinlemesine yayg›nlaﬂt›rabilmek için yukar›dan aﬂa¤›ya kapitalizmi geliﬂtirmekte, bu da buralarda ulusal bilincin ﬂu veya bu biçimde geliﬂmesine
yol açmaktad›r. Bunun do¤al sonucu da emperyalizme karﬂ› kurtuluﬂ
hareketlerinin güçlenmesidir. Bu da
emperyalizmi nesnel ve tarihsel olarak zay›flatan bir baﬂka unsurdur.

Mazlum : Bu noktada yaﬂad›¤›m›z dönem aç›s›ndan birkaç noktaya vurgu yapmakta yarar var san›r›m. Ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar›nda
bilindi¤i gibi, özellikle ‘80’li y›llar›n sonlar›ndan itibaren bir gerileyiﬂ
vard›r. Fakat bu biraz önce sözünü
etti¤imiz emperyalizmle sömürgeleri aras›ndaki çeliﬂkilerin keskinleﬂmesinde objektif anlamda bir de¤iﬂiklik oldu¤u anlam›na gelmiyor.
Sorun daha çok subjektif faktörlerdeki geliﬂim ve de¤iﬂimlerle ilgilidir, konumuz ﬂimdilik bu olmad›¤›
için iﬂin bu yan›na girmeyece¤iz.
Ama ﬂu kadar› aç›k ki; bugün
emperyalizmin sömürüsünün, ya¤ma ve talan›n›n önceki dönemlerle
k›yaslanamayacak kadar yo¤unlaﬂ-
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mas› ve emperyalistlerin yeni-sömürgelere müdahalesinin ve aﬂa¤›lamas›n›n yine önceki dönemlerle
k›yaslanamayacak kadar artmas›,
beraberinde çeliﬂkilerin derinleﬂmesini de getirmektedir. Bunun sonucudur ki, dünya çap›nda halklar›n
emperyalizme karﬂ› hoﬂnutsuzlu¤unun büyüdü¤ü bir süreç yaﬂanmaktad›r. Çeliﬂkilerin bu biçimde keskinleﬂmesi, hoﬂnutsuzlu¤u, er geç
anti-emperyalist bir mücadeleye dönüﬂtürecektir. Buyur, sen devam et.

Özle m : Ç e l i ﬂ k i l e r i n k e s k i n leﬂti¤i üçüncü alan da emperyalistlerin kendi aralar›ndaki iliﬂki ve çeliﬂkilerdir. Tekeller her koﬂulda
“azami kar”a ulaﬂmak isterler. Bunun için de gerekti¤inde birbirlerinin pazarlar›n› ele geçirmeye çal›ﬂmaktan, yeni hammadde kaynaklar›na el koymaktan geri durmazlar.
Bu çat›ﬂmal› ve aralar›ndaki çeliﬂkileri kaç›n›lmaz olarak keskinleﬂtiren bir rekabettir. Emperyalizm dönemi boyunca bu çeliﬂkiler keskinleﬂmiﬂ ve bilindi¤i gibi emperyalistler aras› savaﬂlara kadar varm›ﬂt›r.
Bu savaﬂlar emperyalistler aras›
iliﬂki ve dengelerde de¤iﬂikliklere
yol açm›ﬂ ancak aralar›ndaki çeliﬂkileri ortadan kald›rmam›ﬂt›r. Çeliﬂki ‹kinci Paylaﬂ›m Savaﬂ›’ndan sonra “ e n t e g r a s y o n ” koﬂullar›nda yani
emperyalistlerin zorunlu iﬂbirli¤i
içine girdikleri dönemde de bitmemiﬂtir. Bugün de emperyalistler aras› çeliﬂki kendini çeﬂitli biçim ve
alanlarda sürdürmektedir.

Bu çeliﬂkilerin
derinleﬂmesi
sonucunda
emperyalizm
kendi kendine y›k›lmaz.
‹ﬂte burada tarihi evrimi
sa¤layan subjektif faktörler, tarihte volantirizmin
rolü gündeme gelir...
Çeliﬂkilerin emperyalizmi
çöküﬂe götürmesi,
devrimlerle mümkün
olacakt›r.
t›n
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e
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Baﬂta s›ralad›¤›m›z üç çeliﬂki olmak üzere, bu çat›ﬂma ve çeliﬂkiler,
sonuçta emperyalizmin gücünü zay›flatmaktad›rlar. Emperyalizm bugün için sorunlar›na çözümler üretebiliyor olsa da, tüm bu çeliﬂkiler,
gittikçe derinleﬂir ve emperyalizmin
tarihsel sonunu getirir.

Kemal: ﬁimdi burada farkl› bir
konuya da de¤inmek gerekiyor. Ki,
bu da emperyalizmin can çekiﬂmesinin nas›l ölümüne dönüﬂece¤i meselesidir.
S›ralad›¤›m›z bu belli baﬂl› çeliﬂkilerin emperyalizm dönemi boyunca derinleﬂti¤i kesin bir olgudur. Fakat öncelikli olarak ﬂunu belirtmek
gerekiyor; bu çeliﬂkilerin derinleﬂmesi sonucunda emperyalizm kendi
kendine y›k›lmaz, yok olmaz. ‹ﬂte
burada tarihi evrimi sa¤layan subjektif faktörler, baﬂka bir deyiﬂle tarihte vol ant irizmin (iradecili¤in)
r olü gündeme gelir. Dolay›s›yla,
yukar›da sözünü etti¤imiz çeliﬂkiler
ne kadar derinleﬂirse derinleﬂsin, bu
kendili¤inden sonuçlara yol açmaz.
Bu çeliﬂkilerin emperyalizmi çöküﬂe götürmesi, ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadeleleriyle, devrimlerle
mümkün olacakt›r. Nitekim bugüne
kadar emperyalizme vurulan darbeler de bu ﬂekilde olmuﬂtur.
Lenin, iﬂte bütün bu nedenlerden
dolay›, emperyalizm “can çekiﬂen
kapitalizmdir” tespitini yaparken,
emperyalizm ça¤›n›n ayn› zamanda
“ p roleter d e v r i m l e r ça¤›” oldu¤u
tespitini de yapar. Nitekim, geçen
yüzy›l, emperyalizmin ve proleter
devrimlerin her yönüyle dünyaya
damgas›n› vurdu¤u bir yüzy›ld›r.
Hiçbir kavram, yüzy›l› Lenin’in bu
adland›rmas› kadar iyi tan›mlayamazd›. Peki bu adland›rma bugün
hala geçerli de¤il mi?
Elbette geçerli. Bugün bu çeliﬂkilerin devrimlere yol açmad›¤›na
bak›l›p, bundan da çeliﬂkilerin art›k
derinleﬂmedi¤i, keskinleﬂmedi¤i gibi sonuçlara varmak yan›lt›c›d›r.
Emperyalizmin buldu¤u geçici çözüm ve rahatlamalara karﬂ›n, çeliﬂkiler keskinleﬂmeye devam etmekte, toplumlar, objektif ve subjektif
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olarak devrimlerin koﬂullar›n› kendi
içinde biriktirmektedirler.
Lenin, daha yüzy›l›n baﬂ›nda
devrimlerin sadece geliﬂmiﬂ emperyalist ülkelerde de¤il, sömürge ülkeler için de geçerli oldu¤unu söylemiﬂti. O bunu söyledi¤inde daha
devrimler yoktu ortada.
Asl›nda, emperyalizmin bu niteliklerini formüle eden Lenin olmakla birlikte, kapitalizmin bu yönde
geliﬂece¤ini Marks ve Engels de öngörmüﬂlerdi. Marks ve Engels, kapitalist geliﬂimin bir noktadan itibaren tekelleﬂmeye dönüﬂece¤ini, tekelleﬂmeyle birlikte de b u r j u v a z i n i n i l e r i c i m i s y o n u n u n s o n a e r ece¤ini, serbest rekabetçi dönem kapitalizminin d e v revi krizlerinin sür ekli krize dönüﬂece¤ini tespit etmiﬂlerdi. Marks ve Engels’e göre,
bu geliﬂmeden de iki önemli sonuç
ç›kacakt›: Birincisi, m e v c u t ü retim
i l i ﬂ k i l e r i n i n ü re tici güçlerin geliﬂi minin önünde engel olmaya baﬂlayaca¤› ve ikincisi, bu sürekli bunal›m döneminin, iﬂçi s›n›f›n›n iktidar›yla sonuçlanaca¤›... Nitekim,
Marks ve Engels, bu öngörülerinde
de yan›lmad›lar.

Mazlum : Yaln›z ben burada
bir ek yapmak istiyorum. Marks ve
Engels’in genel gidiﬂata iliﬂkin öngörüleri do¤rulanm›ﬂ olmas›na do¤rulanm›ﬂt›r ama bir yan›lg› da vard›r. Onu da belirtelim arada. Marks
ve Engels, kapitalizmin bunal›m›n›n süreklileﬂmesinin iﬂçi s›n›f› iktidar›na, yani devrime yol açaca¤›n›
söylerken, bunun “kapitalizmin en
geliﬂmiﬂ oldu¤u Avrupa ülkelerinde” olaca¤›n› öngörmüﬂlerdi. Ama
as›l yan›ld›klar› nokta, o dönemde
kapitalizmin “sürekli bunal›m dönemine girdi¤i” tespiti yapm›ﬂ olmalar›d›r. Ki daha sonra bu konuda
yan›ld›klar›n› belirtmiﬂler, hatta buna ba¤l› olarak da “devrimin kapitalizmin daha az geliﬂmiﬂ oldu¤u
ama bunal›mlar›n daha derin yaﬂand›¤› Avrupa’n›n do¤usundaki ülkelere kayabilece¤ini” de söylemiﬂlerdir. Kapitalizm onlar›n geldi¤ini
sand›klar› s ü rekli bunal›m döne mine ancak emperyalizmle birlikte
Say›: 139

girecektir.
Emperyalizmin geliﬂimi, Marks
ve Engels’in ilk beklentisinde oldu¤u gibi, en geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde devrime yol açmad›. Çünkü,
emperyalistleﬂme, bunal›m› süreklileﬂtirerek, sistemin çöküﬂünün objektif koﬂullar›n› yarat›yordu ama;
ayn› zamanda emperyalist sömürgecilik sayesinde, birçok ülkeyi kapitalist üretim ve sömürü çarklar›na
ba¤layarak, kapitalizmin bunal›m›n› hafifletmesini de sa¤l›yordu.
Bugün de asl›nda benzer bir durum sözkonusudur. Emperyalizmin
bunal›m› aç›s›ndan, bu bunal›m›n
ortadan kalkmas› veya çeliﬂkilerin
çözülmesi gibi bir geliﬂme sözkonusu de¤ildir. Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla ele geçirdikleri y e n i p a z a rl a r, emperyalizm için bu dönem
aç›s›ndan bir nefes borusu olmuﬂtur.
Fakat sonraki geliﬂmelerle birlikte
herkesin gördü¤ü gibi, bu da emperyalizmin sürekli bunal›m›n› oluﬂturan sorunlar›na çözüm oluﬂturamamaktad›r. Emperyalizmin Afganistan’da, Irak’ta sergiledi¤i s a l d › r ganl›¤›n büyüklü¤ü ve pervas›zl› ¤›, ayn› zamanda sorunlar›n›n
b ü y ü k l ü ¤ ü n ü n d e bir göstergesidir. Tekeller, bugün daha geniﬂ pazarlar› ele geçirmek, denetlemek,
mevcut pazarlar› derinleﬂtirmek için
alabildi¤ine sald›rgan bir politika
içindedirler.

Özlem : Sohbetimizin ilk bölümünde emperyalizmle birlikte kapitalist ekonominin bir “ dünya siste mi ” haline geldi¤ini, bu anlamda
Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla ele geçirdikleri yeni
pazarlar da emperyalizmin sorunlar›na çözüm
olmad›. Emperyalizmin
Afganistan’da, Irak’ta
sergiledi¤i sald›rganl›¤›n
büyüklü¤ü, ayn› zamanda
sorunlar›n›n büyüklü¤ünün de bir göstergesidir.
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sömürge ve yeni sömürge ülkelerin
de bu sistemin birer halkas› durumuna geldi¤ini özellikle vurgulam›ﬂt›k. Bu, sadece ekonomik iliﬂkiler bak›m›ndan de¤il, ülkelerin devrim durumu aç›s›ndan önemli bir
tespittir. Çünkü, emperyalist üretim
iliﬂkilerinin tüm ülkeleri içine almas›yla birlikte, bu tek sistem içerisinde yeralan ülkelerin tümünde d e v r i min objektif koﬂullar› oluﬂur.
Bu noktada, mesela, kapitalizmin az geliﬂmiﬂ olmas›, devrimin
önünde bir engel oluﬂturmaz art›k.
‹ﬂçi-köylü ittifak› temelinde bu ülkelerde de devrimler geliﬂebilir.
Emperyalizmin vahﬂi talan ve ya¤mas›, sömürge ve yeni-sömürgelerde çok daha aç›k ve keskin biçimlerde hissedilir, bu ise bu ülkelerin
sözünü etti¤imiz objektif koﬂullar›n›, baﬂka deyiﬂle “devrime gebe”
olma durumlar›n› daha da güçlendirir. Bu ülkeler ayn› zamanda dünya
çap›ndaki emperyalist sistemin yum u ﬂ a k k a r n › n› oluﬂtururlar. Bu durum, emperyalist zincirin en zay›f
h a l k a l a r › olarak da adland›r›l›r. Bu
niteliklerinden dolay› da, devrime,
emperyalist ülkelerin kendisinden
daha yak›nd›rlar.
Lenin’in emperyalizm dönemine
iliﬂkin tahlil ve tespitlerini, iﬂte bu
düﬂünceler tamaml›yordu. Ve Lenin’in “emperyalizm ve devrimler
ça¤›” olarak adland›rd›¤› 20. yüzy›l,
yukar›daki tahlil ve tespitlerin de
do¤ruland›¤› bir yüzy›l oldu. Rusya’da baﬂlayan devrimler, Do¤u Avrupa ülkeleriyle, Çin, Vietnam, Kore devrimleriyle, Küba, Nikaragua
ve çeﬂitli Afrika ülkelerindeki ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadelelerinin zaferleriyle devam etti.

K e m a l : Emperyalizm, kuﬂku
yok ki, tarihsel sonunu mümkün oldu¤unca geciktirmeye çal›ﬂ›yor. Yeni sömürü ve sömürgecilik yöntemleriyle krizlerine, yap›sal sorunlar›na geçici çözümler buluyor. Önümüzdeki bölüm, emperyalizmin bu
yeni yöntemlerini de iﬂleyerek emperyalizm konusundaki sohbetimizi
tamamlam›ﬂ olaca¤›z. Sevgili okurlar›m›z, ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
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Sömürücü egemen s›n›flar, toplumlar›n s›n›flara bölünmüﬂ oldu¤unu, bu s›n›flar aras›ndaki çeliﬂki
ve çat›ﬂmalar› gizlemek ister. Mustafa Kemal’in “s›n›fs›z, imtiyazs›z,
kaynaﬂm›ﬂ bir kitleyiz” sözünde
oldu¤u gibi. Burjuvazi, toplumu,
ç›karlar› ortak olan bir yap› gibi
yans›t›r. “Hepimiz ayn› gemideyiz”
sözü de bunun klasik bir ifadesidir.
S›n›fsal farkl›l›klar›, “ g e li r e ﬂ it s iz likleri”, “sosyal kesimler aras›nd a k i f a r k l a r ” diye tan›mlamay›
tercih eder. Gerçekte ise, kapitalist
toplum da içinde olmak üzere s›n›flara bölünmüﬂ toplumlar vard›r.
Tarihte yer alm›ﬂ olan s›n›fl›
toplumlar; köleci, feodal, kapitalist
ve sosyalist toplumlard›r. Köleci,
feodal ve kapitalist toplumlarda
yer alan s›n›flar, bu toplumlar›n
kendi üretim sistemlerinin ürünü
iken, sosyalist toplumda yer alan
s›n›flar, içinden ç›kt›¤› kapitalist
toplumun kal›nt›s› olan s›n›flard›r.
Sosyalist toplum, s›n›fsal farkl›l›klar› giderek ortadan kald›racak bir
toplumdur.
Bununla birlikte, ilkel komünal
toplum, s›n›fs›z toplum olarak yaﬂanm›ﬂt›r. Komünist toplumun ise,
s›n›fs›z toplum olaca¤› öngörülmektedir.
Toplumlarda s›n›f nedir? Hangi
topluluklar› s›n›f olarak tan›mlar›z?
S ›n › f› n tan › m › n› L e n in ﬂ u ﬂek i l de yapmaktad›r:
“- Tarihsel olarak belirlenmiﬂ
to plum sa l bir ür e t i m s i s t e m i i ç i n deki yerlerine;
- Üretim araçlar›yla (ço¤u za m a n y a s a l a rl a b el i r l en m i ﬂ ) i l i ﬂ k i l e ri n e ;
- E m e ¤ i n t o pl u m s a l ö r g ü t l e n mesinde oynad›klar› role ve de mek ki toplumsal zenginliklerden
alacaklar› pay›n büyüklü¤üne ve
b u p a y a h a n g i a r a çl a r l a s a h i p o l duklar›na bak›larak birbirinden ay r›lan g eniﬂ insan to plul ukl ar›n a
‘s›n›f’ denir. ”
S›n›flar, üretim sistemindeki yeri, üretim araçlar›yla iliﬂkileri ve
toplumsal zenginliklerden ald›klar›
pay ile bu paya nas›l sahip olduklar›na göre egemen ve ya ezilen s›-

B‹LG‹

SINIF
n›flar olarak iki farkl› kategori
oluﬂtururlar.
Lenin’in tan›m›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi, egemen ve ezilen s›n›flar›n üretim süreci içindeki yeri
farkl›d›r. Örne¤in, kapitalist toplumda, bir iﬂçi üretim sürecine
eme¤ini satarak kat›l›rken, iﬂçinin
eme¤ini sat›n alan burjuva üretim
s ü r ecine sahibi oldu¤u ür et im
araçlar› ile kat›l›r.
Ayn› ﬂekilde köleci toplumda
köle ile köle sahiplerinin, feodal
toplumda da serflerle feodal beylerin üretim sürecine kat›l›mlar› farkl›d›r. Her üç s›n›fl› toplum biçiminde de, ezilen s›n›flar üretim süreçlerine emek güçleriyle kat›l›rken,
egemen s›n›flar, sahibi olduklar›
üretim araçlar›n› bu sürece katarlar.
Egemen ve ezilen s›n›flar›n üretim araçlar› ile iliﬂkileri de birbirinden farkl›d›r. Örne¤in, iﬂçi üretim
araçlar›na ba¤›ml› ve tek özel mülkiyeti eme¤i iken, burjuvazi üretim
araçlar›n›n özel mülkiyetine sahiptir.
Yine ayn› durum, köleci ve feodal toplumlar için de geçerlidir.
Bu farkl›l›klar egemen ve ezilen
s›n›flar›n toplumsal üretimden ald›klar› pay›n da farkl› olmas›na neden olur. ‹ﬂçi yaﬂam› boyunca
eme¤ini üretim sürecine katt›¤›
halde, üretimden eme¤in süreklili¤ini sa¤lamak için, kendisinin ve
ailesinin yaﬂamas›na yetecek asgari miktar kadar pay al›rken, burjuvazi, toplumsal üretimin en büyük pay›na el koyar. Bu s›n›fsal
farkl›l›klar›n sonucu olarak, her iki
s›n›f›n yaﬂam biçimi, kültürü, de¤erleri de farkl›l›k gösterir.
Her toplum içinde, üretim sürecine kat›l›mlar›na, toplumsal yap›
içinde egemen ya da ezilen olma

konumlar›na göre temel s›n›flar
vard›r. Örne¤in, kapitalist toplumda toplumun temel s›n›flar›n› burjuvazi ve proletar ya oluﬂturur.
Buna göre ilk s›n›fl› toplum olan
köleci toplumu oluﬂturan temel s›n›flar, egemen s›n›f› oluﬂturan köle
sahipleri ve ezilen s›n›f› oluﬂturan
kölelerdir. Bunun yan›nda, bu iki
s›n›fa da dahil olmayan, ayn› zamanda üretimde daha tali rol üstlenen s›n›flar da vard›r. Bunlar küçük köylü ve zanaatç›lard›r.
Köleci toplumdan sonraki toplum biçimi olan feodal toplumda,
bu sefer temel s›n›flar, temel üretim arac›na, yani topra¤a sahip
olan feodal beylerle (derebeyi),
yaﬂam›n› beylere ait toprakta çal›ﬂarak sürdürmek zorunda olan
ser fler (topraks›z, yoksul köylüler)
olur. Bunun yan›nda feodal toplumda da tali s›n›flar vard›r. Bunlar;
giderek büyüyüp burjuva s›n›f›n›
oluﬂturacak olan zanaatkarlar ve
tüccarlarla, iﬂçilerdir.
Feodal toplumdan sonraki toplum biçimi kapitalist toplumdur.
Kapitalist toplumda temel s›n›flar,
üretim araçlar›na sahip olan burjuvazi ile burjuvaziye eme¤ini satarak yaﬂam›n› sa¤lamak zorunda
kalan pr oletar ya (iﬂçi s›n›f›)d›r.
Feodal dönemden kalan köylülük
ile küçük burjuvazi de kapitalist
toplumdaki di¤er s›n›flar› oluﬂturur.
Sosyalist toplumda, art›k üretim araçlar›n›n sahibi, ayn› zamanda üretim sürecine eme¤iyle kat›lan proletar ya ile yoksul köylülüktür. Üretim araçlar›n›n toplumsallaﬂt›r›lmas› ve emek sömürüsünün
ortadan kald›r›lmas› ile birlikte,
burjuvazi de burjuva olmaktan ç›kar. Dolay›s›yla sosyalist toplumda
burjuvazi yoktur. Fakat, proletaryan›n yan›nda, küçük burjuvazi ve
köylülük de s›n›f olarak varl›klar›n›
sürdürürler.
Ancak sosyalist toplumun evrimi içinde, köylü ve küçük burjuva
s›n›flar da, proleterleﬂecek ve s›n›fsal farkl›l›klar ve dolay›s›yla her
türden eﬂitsizikler or tadan kalkacak, s›n›fl› toplumlar da böylece
yok olacakt›r. Ulaﬂ›lacak olan bu s›n›fs›z toplum komünist toplum’dur.

‹ﬂçinin De¤eri Yok!
Halk›n ac›lar›, duygular› AKP iktidar›n›n umurunda de¤il.
Daha 31 Ocak’ta Davutpaﬂa’da
kaçak bir imalathanede yaﬂanan ve
23 kiﬂinin öldü¤ü, 116 kiﬂinin yaraland›¤› patlaman›n üzerinden çok zaman geçmedi. Halk›n can güvenli¤ini tehdit eden bu kaçak imalathaneler
için cezalar› a¤›rlaﬂt›rmalar› beklenirken, tersini yapt›lar. 8 ﬁubat
2008’de yürürlü¤e giren 5728 say›l›
yasa ile denetimin yap›lmas›n› engelleyen iﬂ yerlerine uygulanacak idari
para c e z a y a p t › r › m › 9 b i n 6 3
YTL'den 8 bin YTL'ye indirildi.
‹ﬂçilerin yaﬂamlar›n›n patronlar›n
karlar› için hiçe say›ld›¤›, AKP iktidar›n›n sorunun üzerine gidiyor görüntüsü yaratarak üzerini külledi¤i
olaylardan birisi de Tuzla Gemi tersanelerinde birbiri ard›na yaﬂanan iﬂçi ölümleridir. Ki, bu iﬂçilerden birisi olan Metin Turhan denize düﬂüyor,
bo¤ulup öldü¤ü ancak bir gün sonra
ailesinin tersaneye gelmesi ile anlaﬂ›l›yor, boynuna ip at›larak denizden
ç›kar›lan ceseti bir gemiye as›l›yor
ve ceset orada köpekler taraf›ndan
parçalan›yor.
Yaﬂananlar göstermektedir ki;
Bu sistemin farkl› bir politikas›n›n
olmas› mümkün de¤ildir. Onlarca in-

san›m›z›n yaﬂam›na mal olan Davutpaﬂa’daki patlama gibi olaylar›n arkas›ndan, Tuzla tersanelerindeki iﬂçi
ölümlerinde oldu¤u gibi, birkaç TV
ﬂovluk denetim ve “sorunun üzerine
gidiyorum” görüntüsü yarat›r halk›n
tepkisini geçiﬂtirmeye çal›ﬂ›rlar ve
ayn› sistemi eskisinden daha beter
sürdürürler. Çünkü, tüm sistemlerini
iﬂçilerin iliklerine kadar sömürülmesi
üzerine kurmuﬂlard›r. Köklü bir çözüm için, köklü bir de¤iﬂiklik, yani
sistem de¤iﬂikli¤i gereklidir.
AKP iktidar›n›n daha Katliam’›n
Davutpaﬂa katliam›n›n üzerinden say›l› günler geçmiﬂken, halk katliam›n
sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›n›,
önlemlerin art›r›lmas›n› beklerken,
tersine bu tür kaçak yerlere uygulanan cezalar›n indirilmesi, pervas›zl›klar›n›n göstergesidir. Pervas›zl›klar› baﬂka ﬂeylerin yan›nda as›l olarak karﬂ›lar›nda ciddi bir tepki görmemelerinden kaynaklanmaktad›r.
Halk›n ac›lar›n›, yaﬂam›n› umursamayan, halk› hiçe sayan bir iktidar söz
konusudur. Geçici bir önlem alma gere¤i bile duymamaktad›r. ‹ﬂçiler birer
birer, onlarcas› bir anda ölüyorlar. Ne
bir sorumlu yarg›lan›yor, ne cezaland›r›l›yor. Sanki böyle bir olay olmam›ﬂ. Sanki ölenler insan de¤il, ölenle-

Katiller
Yarg›lans›n
Davutpaﬂa’da
kaçak
maytap atölyesindeki katliama iliﬂkin, Mersin’de bir protesto eylemi yap›ld›. 7 ﬁubat’ta Taﬂbina önünde yap›lan
eylemde “ Da vu t pa ﬂ a ’da ki Ka t l i a m› n S oru ml us u
Devlettir” pankart› aç›ld›. Eylemde, “ D ü z e n d u rmaks ›z›n katlediyo r bizi. Katliamlar›n biçimi hep
de¤iﬂiyor ama esas› hiç de¤iﬂmiyor” sözleriyle katAs›l sorumlu A K P v e o n u n
liam teﬂhir edilirken, “A
r ü ﬂ v e t ç a r k › d › r ” denilerek katliam›n sorumlular›n›n
yarg›lanmas› istendi. Eyleme ESP, Mersin Liseli Ö¤renci Platfomu, HÖC ve Partizan kat›ld›.

Say›: 139

ri bir kenara atarak çal›ﬂmaya haz›r
milyonlar içinden yenilerini getirip
ayn› sistemini sürdürüyorlar. Eminiz
ki, herhangi bir makina parças›na o iﬂçilerin yaﬂamlar›ndan daha fazla de¤er veriliyordur.
Ne oldu Davutpaﬂa’n›n arkas›ndan aç›lan soruﬂturmalar? AKP iktidar› Davutpaﬂa’da insanlar›m›z›n
katledilmesinin sorumlular›n›n yakas›na yap›ﬂmayacak m›? Hay›r, tersine
yeni katliamlar›n zeminini yaratmakla, kaçak iﬂ yerlerine uygulanacak
yapt›r›mlar› azaltmakla meﬂguller.
Katliam›n sorumlular›n›n yakas›na
yap›ﬂm›yorlar, çünkü katliam›n sorumlular› kendileridir.
Dikkat edin, ne zaman a¤›zlar›n›
açsalar paradan bahsediyorlar. Paran›n kokusunu ald›klar› yerde, herhangi bir de¤er, kural, ahlak tan›m›yorlar. Rüﬂvetle mi gelir, vatan› satmakla m› gelir, halk›n açl›¤› yoksullu¤u üzerinden mi gelir, iﬂçilerin onlarcas›n›n bir anda ölmesiyle mi gelir
önemi yok. Para d›ﬂ›nda her ﬂeye kapatt›klar› gözleri, insana ait hiçbir ﬂeyi, nihayetinde insanlar›n yaﬂam›n›
da görmüyor.

Tersanelerde 2 Ölüm Daha
Tuzla tersanelerinde 4 ﬁubat’ta 19 yaﬂ›ndaki iﬂçi Metin Turhan'›n denize düﬂerek ölümünün ard›ndan, 12 ﬁubat’ta da Cevat
Toy adl› iﬂçi, gemi güvertesinde çal›ﬂ›rken ambar›n içine düﬂerek
yaﬂam›n› yitirdi. Toy'un cesedine ancak 3 saat sonra ulaﬂ›labildi.
Cevat Toy adl› iﬂçinin ölümünün ard›ndan Tuzla tersanelerinde, 7 ayda, iﬂ güvenli¤inin olmamas› nedeniyle ölen iﬂçilerin say›s› 15 oldu. Sadece Tuzla tersanelerinde son üç y›lda 500'ün
üzerindeki kazada 38 iﬂçi öldü.
Limter-‹ﬂ Baﬂkan› konuya iliﬂkin yapt›¤› aç›klamada; “ G ö z ü n ü k a r h › r s › b ü r ü m ü ﬂ p a t ro n l a r iﬂ güvenli¤i önlemlerin i
a l m › y o r l a r ” diyerek, güvenlik önlemlerini denetleyecek ve
içinde Çal›ﬂma Bakanl›¤›, sendikalar ve tersane sahiplerinin
temsilcilerinin bulundu¤u bir komisyon kurulmas›n› istediklerini söyledi.

EMEK

35

yebiliriz” diyen Dede 20 ﬁubat Çarﬂamba günü tüm Türkiye’de TTB,
Türk-‹ﬂ, D‹SK, KESK, TMMOB ile
Eczac›lar ve Diﬂ Hekimleri Odalar›’yla
birlikte alanlarda olacaklar›n›n duyurusunu yapt›.
Aç›klaman›n ard›ndan Platform
üyeleri H e rk es e S a ¤ l › k G ü v e nl i
Gelecek Platformu’nun bildirilerini
AKP binas› önünden ﬁirenevler Meydan›’na kadar yüreyerek da¤›tt›lar. S›k
s›k polisin “kald›r›mdan yürüyün, slogan atmay›n” uyar›lar›na ad›rmayan
kitle sloganlar eﬂli¤inde halka SSGSS
Yasa Tasar›s›’n›n getirece¤i olumsuzluklar› anlatt›lar. ﬁirinevler Meydan›’na ulaﬂana kadar
say›lar› 150’yi gecen
kitleye çevreden geçen
halk da alk›ﬂlayarak
destek verdi.
***
SSGSS Yasa Tasar›s› Bursa Fomara Meydan›’nda 7 ﬁubat Perﬂembe
günü saaat 13.00’de yap›lan bir bas›n
aç›klamas›yla da protesto edildi.
Herkese Sa¤l›k ve Güvenli Gelecek Platformu ve Bursa Sendikalar
Birli¤i taraf›ndan düzenlenen aç›klamaya 100 kiﬂi kat›l›rken aç›klamay›
Birleﬂik Metal-‹ﬂ ﬁube Baﬂkan› Ahmet Ekici yapt›.
Ekici “Anayasa mahkemesi taraf›ndan birçok maddesi iptal edilen
SSGSS Tasar›s›’n›n demokratik muhalefetin tüm eleﬂtirilerine ra¤men
tekrar TBMM’nin gündemine al›nd›¤›n›” söylerken tasar›n›n yasalaﬂmas›
halinde ülkeyi zor günlerin bekledi¤ini ifade etti.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin de destek verdi¤i aç›klama boyunca s›k s›k “Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek, IMF Uﬂa¤› Hükümet
‹stifa” sloganlar› at›ld›.
***
‹zmir’de ise ‹zmir Yamanlar Kültür Merkezi taraf›ndan mahallede
sa¤l›k ocaklar› önüne kurulan referandum sand›klar›nda oy kullanan
310 kiﬂiden 306's› Sosyal Sigortalar
Genel Sa¤l›k Sigortas› (SSGSS) Yasa
Tasar›s›’na 'hay›r' dedi.

SSGSS Yasas›’n› protesto eylemleri sürüyor

AKP SA⁄LI⁄A ZARARLIDIR
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu üyeleri SSGSS Yasas›’n›
protesto eylemlerine devam ediyor.
Türk Tabipleri Birli¤i’nin ça¤r›s›yla bir araya gelen, D‹SK, Türk-‹ﬂ,
KESK, TMMOB, TTB, TEB, BASK
ve TURMOB Sosyal Sigortalar ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›’n› protesto etmek için 20 ﬁubat’da
tüm yurtta eylemler yapacaklar›n› duyurdular.
8 ﬁubat Perﬂembe günü Ankara
Türk Tabipleri Birli¤i binas›nda yap›lan bas›n toplant›s›nda SSGSS Yasa
Tasar›s›’n›n meclisten geçmemesi
için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden kitle örgütleri ad›na
TTB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Gencay Gürsoy bir aç›klama yapt›. Gürsoy, 20 ﬁubat günü saat 11. 30’da Ankara Numune Hastanesi ve tüm Türkiye’de hükümeti bir kez daha uyar›
amaçl› bas›n aç›klamalar› yapacaklar›n› duyurdu. Türban tart›ﬂmalar›n›n
gölgesinde kalan tasar›n›n yak›nda
meclise gelece¤ini belirten Gürsoy
tüm herkesi yasan›n ç›kmamas› için
mücadele etmeye ça¤›rd›.
KESK Genel Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul da tüm güçleri ile mücadele edeceklerini ifade ederek, mücadele ça¤r›s›n› yineledi.
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Öte yandan 10 ﬁubat günü ‹stanbul Bahçelievler AKP ‹lçe binas›
önünde bir araya gelen Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu 3.
Bölge Bileﬂenleri üyesi yaklaﬂ›k 100
kiﬂi de AKP hükümetinin meclisten
geçirip yasalaﬂt›rmaya çal›ﬂt›¤› Genel
Sa¤l›k Sigortas› Tasar›s›’n› protesto
etti.
“Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek” önlükleri giyen Platform üyeleri
eylem boyunca s›k s›k “Gün Gelecek
Devran Dönecek AKP Halka Hesap
Verecek, AKP Sa¤l›¤a Zararl›d›r, Paras›z E¤itim Paras›z Sa¤l›k” sloganlar› att›lar.
“Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz, Mezarda Emekli Olmayaca¤›z, Hükümet
Yasan› Al Baﬂ›na Çal” dövizleri taﬂ›nan eylemde Platform ad›na bas›n
aç›klamas›n› okuyan E¤itim-Sen 1
Nolu ﬁube Baﬂkan› Nihat Dede türban tart›ﬂmalar›yla emekçileri bölmek isteyen AKP ve MHP’ye inat her
görüﬂten emekçinin bir araya gelmesi
için mücadele ettiklerine vurgu yapt›.
Dede AKP’nin iﬂçilerin sigorta, iﬂ
güvenli¤i haklar›na önem vermedi¤inin Davutpaﬂa’da 23 iﬂçinin yaﬂam›n›
yitirmesiyle
bir
kez
daha
görüldü¤ünü belirtti. “Biz karﬂ› ç›karsak, birlikte mücadele edersek bu
yasan›n meclisten geçmesini engelle-

17 ﬁubat 2008

Sefalete Teslim
Olmayaca¤›z

IMF EMRED‹YOR
AKP MECL‹STEN
GEÇ‹R‹YOR
...
Onlarca sendika, meslek odas›, siyasi parti,
dernek ve inisiyatifi bir araya getirerek oluﬂturdu¤umuz "HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK Platformu” haklar›na sahip ç›kma duyarl›l›¤›ndaki herkesi bizlerle birlikte iktidar›n bu
sald›rgan yasalar›n› püskürtmeye ça¤›r›yor.
AKP hükümetinin ç›karmaya çal›ﬂt›¤› yasa
Meclis'ten geçerse;
Emeklilik yaﬂ› 65'e, prim gün say›s› 9.000'e
ç›kar›lacak... Emekli maaﬂlar› % 23 ila % 33 aras›nda düﬂürülecek... Ölüm ayl›¤› ba¤lama ﬂart›
900'den 1.800 güne yükseltilecek... Çal›ﬂmak zorunda kalan emeklilerin maaﬂlar› kesilecek... Ayl›k geliri 139,6 YTL'den fazla olan bütün vatandaﬂlar Genel Sa¤l›k Sigortas› primi ödemek zorunda kalacak... Bütün sa¤l›k hizmetleri paral›
olacak... Hastal›k, kaza, ameliyat durumlar›nda
"kat›l›m pay›" ödenecek... "Kat›l›m pay›" gerekti¤inde beﬂ kat›na kadar artt›r›lacak... Sa¤l›k hizmeti alabilmek için "ilâve ücret" ad› alt›nda "haraç" ödemek gerekecek... Diﬂ protez giderlerinin
karﬂ›lanmas›na k›s›tlama getirilecek. 18-45 yaﬂ
aras› diﬂ protezi yapt›rmahakk› kald›r›lacak...Emzirme ödene¤i bir aya düﬂürülecek...
Hastaneye yatanlar›n iﬂ göremezlik ödene¤i % 16
azalacak... Emekli Ba¤-Kur'lular›n›n maaﬂ›ndan
% 10 sa¤l›k primi kesilecek... Primini ödeyemeyen vatandaﬂlar sa¤l›k hizmeti alamayacak, hastane kap›lar›ndan geri dönecek....Primini ödeyemeyen çiftçilerin üzümüne tütününe, pamu¤una
bu¤day›na el konulacak...
B‹Z KARﬁI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR
HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹ GELECEK
HERKESE SA⁄LIK GÜVENL‹
GELECEK Platformu

Say›: 139

8 ﬁubat günü Dan›ﬂtay önünde toplanan BES Ankara ﬁubesi üyeleri türban bizim gündemimiz de¤il diyerek türban tart›ﬂmalar› ile emekçilerin, halk›n sorunlar›n›n üstünün örtülmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› dile getirdiler. “Sefalete Teslim Olmayaca¤›z, Tam Ba¤›ms›z Yarg› Tam
Ba¤›ms›z Türkiye” dövizlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde Dan›ﬂtay ‹ﬂyeri
Temsilcisi Hac› Özkan
yapt›¤›
aç›klamada
“yaﬂama hakk›m›za
sayg› duymayanlar, çal›ﬂma hakk›m›za sayg›
duyar m›? Gündemlerimizin üstünü türbanla örtmeye çal›ﬂ›yorlar” diyerek türban›n
gündemleﬂtirilmesinin
nedenini dile getirdi.
BES’liler emekçilerin sorunlar›n›n bu
ﬂekilde üstünün örtülmesine izin vermeyeceklerini belirttiler.

‹ﬂten Atmaya
Grevle Cevap
Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TEGA Mühendislik’te çal›ﬂan iﬂçiler 7 ﬁubat’ta greve baﬂlad›.
TEGA’da çal›ﬂan iﬂçilerden 125’inin D‹SK'e ba¤l›
Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas›'na üye olmas› üzerine, patron taraf›ndan toplu iﬂ görüﬂmelerinin yar›da kesilmesi
ve 55 iﬂçinin iﬂten at›lmas› üzerine kalan iﬂçiler greve
baﬂlayarak, toplu iﬂ sözleﬂmesinin imzalanmas›n› ve iﬂten at›lan arkadaﬂlar›n›n tekrar iﬂe al›nmalar›n› istediler.
Birleﬂik Metal-‹ﬂ Baﬂkan› ve sendika yöneticileri
grevdeki iﬂçileri ziyaret ederek destek verdiler.
Grevdeki iﬂçilere hitaben yap›lan konuﬂmalarda iﬂve
renle görüﬂmelerden olumlu sonuç al›namad›¤› aç›kla
narak haklar al›n›ncaya kadar grevin devam edece¤i
belirtildi.
Grev uzlaﬂma aﬂamas›ndayken iﬂverenin tavr›n›
de¤iﬂtirmesiyle baﬂlad›. Grev için oylama talep eden
iﬂveren ezici bir ço¤unlu¤un greve “evet” oyu vermesiyle gereken cevab› al›rken, iﬂçi düﬂmanl›¤›n› ve
haz›ms›zl›¤›n› 55 iﬂçiyi iﬂten atarak gösterdi.

EMEK

37

Hrant ‹çin Adalet
Agos Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesine iliﬂkin 8'i tutuklu 19 san›¤›n yarg›land›¤› davan›n 3. duruﬂmas› 11
ﬁubat’ta Beﬂiktaﬂ’ta 14. A¤›r Ceza
Mahkemesi'nde görüldü.
Saat 10.00’da baﬂlayan duruﬂma
s›ras›nda polis mahkeme çevresini
bariyerler kurarak kuﬂatma alt›na
ald›.
San›klardan O.S.’nin yaﬂ küçüklü¤ü gerekçe gösterilerek, duruﬂma
bas›na kapal› yap›ld›. Duruﬂmada
Erhan Tuncel ve Yasin Hayal’in ifadeleri al›nd›. Erhan Tuncel avukatlar›n sorular›na cevap vermezken,
mahkeme heyetinin sorular›na,
Dink cinayetinin iﬂlenece¤ine iliﬂkin bütün bilgileri istihbarat elemanlar›na verdi¤ini ve kendisinin
de istihbarat eleman› oldu¤u cevab›n› verdi.
Tuncel ve Hayal, duruﬂmaya
gözlemci olarak kat›lanlar› ve Rakel
Dink’i tehdit ettiler. Devrimcilerin
davalar›nda savunmaya yönelik
söylenenleri bile hakaret kapsam›nda görüp, konuﬂturmama, duruﬂmadan atma gibi yapt›r›mlar uygulayan mahkemeler, faﬂist katillerin
tehditlerini duruﬂma nizam›na uygun bulmuﬂ olmal›lar ki, “duruﬂma
nizam›”n› sa¤lamak için herhangi
bir önlem almad›lar.
Trabzon ve Samsun'da Hrant
Dink’in katledilmesine iliﬂkin aç›lan
davalar›n ana dava ile birleﬂtirilmesi
talebi de mahkemece reddedilirken
duruﬂma 25 ﬁubat’a ertelendi.

Jandarma Gözetiminde
Sald›r›
Devlet, Dink’in katillerini sözde
yarg›l›yor. Gerçekte ise, bu kiﬂiler
tutuklu iken bile devrimcilere sald›rtmak için kullan›l›yorlar. Duruﬂma’n›n baﬂlamas› beklenirken, kas›tl› olarak siyasi tutuklular›n bulundu¤u nezarethaneye konulan faﬂistler, Cengiz Kara, Fehmi Karaman ve Haydar Bayar isimli kiﬂilere
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sald›rarak hastanelik edecek ölçüde
yaralad›lar. Jandarman›n da müdahale etmeyerek izlemekle yetindi¤i
sald›r›da yaralanan üç kiﬂinin tedavileri sa¤l›k merkezinde yap›ld›.

H r a n t ‹ ç i n Adalet ‹çin
Hrant Dink’in katledilmesini
protesto edenler de duruﬂma s›ras›nda Beﬂiktaﬂ Barbaros Meydan›’nda
bir araya geldiler.
Hrant Dink’in Dostlar› ad›yla
toplanan 500 kiﬂilik kitle, “ H r a n t
‹çin Adalet ‹çin” pankart› açarak,
Ermenice, Kürtçe ve Türkçe “ H r a n t
‹çin Adalet” dövizleri taﬂ›d›lar. Kitle “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i”,
“Katil Devlet Hesap Ve recek” sloganlar›yla adalet taleplerini, suçlunun kimli¤ini hayk›rd›lar.
Grup ad›na bas›n aç›klamas›n›
okuyan sanatç› Derya Alabora bu
memleketin ›rkç› katillere ve onlar›
koruyanlara ait olmad›¤›n›, geçen
sürede adalet ad›na olumlu bir geliﬂmenin olmad›¤›n›, sadece bir tetikçi ve azmettirici oldu¤u söylenen
küçük bir grubun san›k olarak yarg›land›¤›n›, geçen bunca zamana
ra¤men mahkemede sadece üç kiﬂinin dinlenebildi¤i belirtti. Aç›klamada, Hrant Dink’in yarg›land›¤›
davada müdahil olanlar›n Ergenekon operasyonunda tutuklanan Kemal Kerinçsiz, Sevgi Erenerol, Oktay Y›ld›r›m gibi kiﬂiler oldu¤u, bunun Hrant Dink’i öldürenlerin adresinin neresi oldu¤unu da gösterdi¤i
vurguland›. Aç›klama “ a dalet nöbetini tutmaya devam edece¤iz ”
sözleriyle bitirildi.

Katillerin Duyarl›l›¤› !
Duruﬂmay›
takip
edenler,
Hrant’›n dostlar›yla s›n›rl› de¤ildi,
Hrant’›n düﬂmanlar› da duruﬂmay›
izlemeye gelmiﬂlerdi. Fakat yüzlerinde maskeler vard›. Ayﬂenur Bahçekap›l›, Nursuna Memecan gibi
AKP’li, CHP’li milletvekilleri,
AKP destekçisi Mustafa Karaailo¤-

lu gibi yazarlar “ H r a n t D i n k D u y a r l › l › k G r u b u” ismiyle mahkemeyi izlemeye gelen grubun içindeydiler. Bir k›s›m ayd›n, ÖDP ve DTP
milletvekilleri Ufuk Uras, Ak›n Birdal’›n da içinde bulundu¤u grup
ad›na aç›klamay› da, AKP milletvekili Bahçekap›l› okudu. Kuﬂkusuz,
Hrant Dink’in mahkemesini izlemeye gelemeyecek kiﬂilerin baﬂ›nda
gelenler AKP’liler olmal›d›r. Keza,
Hrant’›n katledilmesine zemin olan
›rkç›l›¤›n geliﬂtirilmesinde CHP’nin
pay› da görmezden gelinemez.
AKP’lilere sormak gerekir: Sizin ne iﬂiniz var orada? E¤er bu kadar “duyarl›”ysan›z, en baﬂta Hrant
Dink’in katillerini ödüllendiren hükümetinize karﬂ› ç›kmal›yd›n›z. Duyarl›ysan›z, partinizin linç politikas›na karﬂ› ç›kmal›yd›n›z.
Maalesef ayn› grubun içinde demokrat kimli¤iyle tan›nan kiﬂiler de
vard›. Oysa, katliamda sorumlulu¤u
bariz olan bu partilerle ayn› zeminde yer almak d e m o k r a t l › k d e ¤ i l d i r.
Bunlarla duyarl›l›k grubu oluﬂturman›n, Hrant’›n katillerinin mahkum edilmesine de¤il, tersine aklanmalar›na hizmet edece¤i aç›kt›r.
Çünkü, Hrant’›n katledilmesine yönelik en büyük aklama, tam da bu
partilerin aklanmas›d›r.
CHP’lilerin vücudu Hrant’›n
mahkemesinde ama beyinleri ise
Belçika’ya tak›lm›ﬂt›. Hrant Dink’in
mahkemesini izlemeye gelen Avrupal› heyete, Fehriye Erdal davas›n›
izlemeye gitmelerini söylüyorlard›.
Baﬂka türlü olmas› nas›l mümkün
olsun ki, Hrant Dink’in mahkemesinde oy avc›l›¤› için, demokratl›k
oynamak için bulunuyorlard›.
AKP’nin eskiden beri uygulad›¤›,
bir dönemdir CHP’nin de benimsedi¤i bu “duyarl›l›k oyunu” ancak bu
kadar oynanabiliyor, beynindekini
bir ﬂekilde aç›k etmeden duram›yor.
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“Yerde de gökte de böyle
zulüm görülmemiﬂtir”
Bilgöl’ün Da¤l›tepe k›rsal›nda, 3
ﬁubat akﬂam› askerler taraf›ndan baﬂlat›lan operasyonda katledilen 10 gerillan›n cesetleri morgda üst üste at›ld›.
Teﬂhis amac›yla Bingöl Devlet
Hastanesi morguna giden ailelerden
Reyhan Y›ld›z, tan›k olduklar›n›
ﬂöyle anlatt›: “Gördüklerimiz dehﬂet
v e r i c i v e k a b u l e d il e m e z . B a z › l a r › n › n b a ﬂ › g ö v d e s i n d e d e ¤ i l d i . B a z› l a r›n›n gözü ç›kar›lm›ﬂt›. Kollar›n›
kopar m›ﬂlard› . Bedenler i ile oyna m›ﬂlar resmen. Hangi insanl›k bu nu kabul eder?”
Morga giren ailelerden Emine
Deniz ise duygular›n› ﬂu sözlere
döktü: “Biz ﬂoka girdik. ﬁuurumuzu yitirdik. Yerde de gökte de böyle
zulüm görülmemiﬂtir. Vahﬂettir bu.”
Yerde de, gökte de görülmeyen
bu zulmün uygulay›c›lar› Türkiye

oligarﬂisi ve onun faﬂist ordusudur.
Bu vahﬂetin nedeni oligarﬂinin ordusunun ›rkç›, faﬂist e¤itimidir.
Gerillalar›n aileleri, 5 gerillan›n
çat›ﬂmalarda sa¤ yakaland›ktan sonra infaz edildikleri ﬂüphesi taﬂ›d›klar›n› da anlatt›lar. Salih Toro isimli bir
kiﬂi, kendi kardeﬂi de gerillada bulundu¤u için, çat›ﬂmadan sonra Adilcevaz Emniyet Müdürlü¤ü yetkilileri taraf›ndan arand›¤›n›, kendisine
kardeﬂinin öldü¤ü, 5 gerillan›n da
sa¤ olarak ele geçirildi¤inin söylendi¤ini belirtti. Di¤er yandan, operasyon akﬂam› Cihan Haber Ajans›’n›n
servise koydu¤u ilk haberlerinde 5
gerillan›n ölü, 5'inin de sa¤ ele geçirildi¤ini yaz›yor olmas›, sa¤ yakalanarak katledildikleri ﬂüphesini destekleyen baﬂka bir boyut oldu. Bu da
oligarﬂinin ahlak›na uygun oland›r.
Bu vahﬂetin nedeni, oligarﬂinin
kendisine boyun e¤meyen halka karﬂ›
düﬂmanl›¤›d›r, bu vahﬂetin nedeni
halk› terörle sindirme politikas›d›r.

San›lmas›n ki, bu vahﬂet bir kaç
subay›n, bir kaç askerin iﬂidir. Tersine merkezi bir politikan›n uygulan›ﬂ›d›r. Oligarﬂi halka karﬂ› savaﬂ› ancak böylesi bir vahﬂetle sürdürebilece¤ini düﬂünmektetir.
Bu savaﬂ› ony›llard›r, kontrgerilla
yöntemleriyle, katlederek, kaybederek, tutsaklara her türlü iﬂkenceyi yaparak, gerillalar›n cesetlerine iﬂkence yaparak, tecavüz ederek sürdürdü.
En küçük bir ahlak ve de¤er k›r›nt›s›
taﬂ›mad›lar. NATO’dan ö¤rendikleri
tüm kontrgerilla taktiklerini halk›m›za, ülkemizin devrimcilerine karﬂ›
uygulad›lar.
Bu kültür, haks›z bir savaﬂ› yürütenlerin kültürüdür. Haks›zl›¤›, adaletsizli¤i zorbal›kla halka kabul ettirmeye çal›ﬂman›n kültürüdür. Cesetlere iﬂkence yapacak kadar, insanlar›n cesetlerini morgda üst üste atacak
kadar halka karﬂ› düﬂman bir devlet
yürütmektedir bu savaﬂ›.
Oligarﬂinin halka bak›ﬂ› budur.
Halk, oligarﬂinin ç›karlar› için her
ﬂeye boyun e¤melidir. ‹syan ederse,
haklar›n› isterse her türlü zulmü de
hak etmiﬂtir.

Özerklikle”
çözülece¤ini,
Türkiye’nin
özerk bölgelere ayr›lmas› gerekti¤ini söyledi.
Aysel Tu¤luk konuﬂmas›nda
Baﬂbakan›n “kardeﬂlik” söylemini
eleﬂtirerek, Kürt sorununu yok sayan bir kardeﬂli¤in soruna çözüm
üretmedi¤ini belirterek, “anayasal
vatandaﬂl›k” istediklerini söyledi.
Konferansa bir mesaj gönderen
yazar Yaﬂar Kemal ise, milyonlar›n
h a k k › v e r i l m e d e n demokrasinin
geliﬂtirilemeyece¤ine vurgu yapt›.
Konferans sonuç bildirgesinde,
Kürt halk›na yönelik asimilasyondan vazgeçilmesi, vatandaﬂl›k tan›m›n›n ulusal kimliklerin varl›klar›n› koruyabilece¤i ﬂekilde yeniden
yap›lmas›, bölgesel yönetimlerin
geliﬂtirilmesi, farkl› kültürlerin tan›nmas›, silahlar›n susmas› istendi.

Kürt Sorunu Konferans›
15 ﬁubat Protestolar›
Öcalan’›n 15 ﬁubat’ta emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin ittifak›yla tutsak edilmesi, y›ldönümünde çeﬂitli eylemlerle protesto edildi.
Hakkari, Manisa, Suruç, Antep,
Malazgirt ve Varto’ta açl›k grevleri yap›l›rken, Hakkari, Mardin, Adana ve
çeﬂitli ﬂehirlerde de gösteriler yap›ld›.
Avrupa’da yap›lan eylemlerin yan›nda
Rusya'n›n Tambov kentinde de 15 ﬁubat protestosu yap›ld›.
Öcalan’›n sa¤l›k sorunlar›n›n çözülmesi ve ‹mral›’dan baﬂka bir hapishaneye nakledilmesi talebiyle, Fransa’n›n
Straasbourg ﬂehrinde Avrupa Konseyi
önünde 7 Ocak’tan bu yana sürdürülen
nöbet eylemi, 16 ﬁubat’ta ayn› ﬂehirde
yap›lacak yürüyüﬂ ve mitingle sona erdirilmiﬂ olacak.
Say›: 139

“Türkiye Bar›ﬂ Meclisi (TBM)”
taraf›ndan 9 ﬁubat’ta, “Yeni A n a y a s a S ü re c i n d e D e m o k r a t i k l e ﬂ m e v e K ü r t S o r u n u ” ismiyle bir
Konferans düzenlendi. Konferansa
DTP milletvekilleri, ‹smail Beﬂikçi, Fikret Baﬂkaya gibi yazarlar ve
çeﬂitli kitle örgütü temsilcileri, yasal partiler ve sendikalar kat›ld›.
TBM Sözcüsü Prof. Dr. Cengiz
Güleç’in aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda düﬂünce özgürlü¤üne vurgu yapt›¤›
konferans, “ C u m h u r i y e t i n K u r ul u ﬂ u n d a n ‹ t i b a re n K ü r t P o l i t i k a lar›”, "A nay asa l va t anda ﬂl › k",
' K ü l t ü rel Halklar ve Kimlikler'
baﬂl›kl› oturumlarla sürdürüldü.
Konferans›n konuﬂmac›lar›ndan DEP Eski Milletvekili Hatip
Dicle, sorunun “Demokratik
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nanlar›n avukatlar›
olan Av. Oya Aslan, Av. Gülﬂen
Battal, Av. Songül
Y›ld›z, Av. ﬁiar
Riﬂvano¤lu, Av.
Taylan Özgür Eker
ve Av. Reyhan Kay›ﬂl› haz›rlad›klar›
dilekçeyi savc›l›¤a verdiler.
Aç›klamaya
HÖC,
KESK, ÖDP, ESP, ‹HD’de kat›larak destek verdi.
Adana’daki tutuklamalarla
ilgili bir baﬂka aç›klamada 9 ﬁubat günü Adana ﬁakirpaﬂa Temel Haklar taraf›ndan yap›ld›.
Trafo Dura¤›’n›n yan›nda yap›lan eylemde “Bas›n Aç›klamas›
Yapmak Suç Mu? Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n!” yaz›l› pankart aç›l›rken bas›n aç›klamas›n›
okuyan K›ymet Erenler “Devleti ve ülkeyi soyanlar, emperyalist ülkelere peﬂkeﬂ çekenler ellerini kollar›n› sallayarak gezerken, bunlara karﬂ› gelenler gözalt›na al›nmakta, tutuklanmakta, katledilmektedir” dedi.

Bas›n aç›klamas›na
kat›lmak suç mu?
Adana’da 22 Ocak günü Kevser M›rzak’›n katledilmesini protesto ettikleri için tutuklanan 8
kiﬂinin serbest b›rak›lmas› talebiyle yap›lan eylemler sürüyor.
8 ﬁubat günü avukatlar taraf›ndan bir eylem gerçekleﬂtirildi.
Saat 11.00’de Adana Adliyesi
önünde toplanan dava avukatlar›
tutuklamalara itiraz ettiler ve bu
konuda bir aç›klama yapt›lar. Av.
Gülﬂen Battal taraf›ndan okunan
aç›klamada “tutuklama karar›
verilirken hukuki kriterlerin gözetilmedi¤i” belirtildi. ÇHD Genel Sekreteri Selçuk Koza¤açl›n›n da k›sa bir konuﬂma yapt›¤›
aç›klaman›n ard›ndan tutukla-

Bir a ldanma
hikayesi
Seydiﬂehir Aliminyum Tesisleri’nde özelleﬂtirmeden önce
1800 iﬂçi çal›ﬂ›yordu.
Tesis, ﬂaibeli bir ihaleyle
CE-KA adl› ﬂirkete sat›ld›.
Tesisin de¤e¤ri 4 milyar dolar civar›ndayd›, ancak CEKA’ya sadece 305 milyon dolara sat›ld›.
Aliminyum Tesisleri’ndeki
iﬂçiler ve bütün olarak Seydiﬂehir halk›, özelleﬂtirme sürecinde
eylemler yapt›lar. Sonra birden
eylemler durdu.
Çünkü, AKP Konya ve ilçe
yöneticileri, CE-KA’ya iﬂ ve
a¤›z birli¤i içinde, özelleﬂtirme
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sonras›nda iﬂçi at›lmayaca¤›n›,
tam tersine iﬂçi say›s›n› 4-5 bine
ç›karacaklar›n› vadettiler.
Bu vaadler üzerine iﬂçiler,
eylemlerden vazgeçtiler.
Dahas›, 2007 seçimlerinde
bu vaadden dolay› AKP’nin ilçedeki oyu 9 binden 19 bine ç›kt›.
Ama seçim sand›klar› kapan›nca, patron bildi¤ini okumaya
baﬂlad›. ‹ﬂçi say›s›n› art›rmak
bir yana, 1800’ün alt›na düﬂürüldü. O iﬂçilerin de ço¤u sendikas›z, taﬂeron firma iﬂçileri, yani eski iﬂçiler de¤il. Eski iﬂçiler
art› iﬂçi de¤il, iﬂsiz s›fat›n› taﬂ›yorlar. Ve art›k direnmek için de
‘çok geç’!
Hikaye iﬂte böyle! Hikayenin k›ssadan hissesi içinde.

Hukuksuzluk
27 y›ld›r
Sürdürülüyor
12 Eylül’ün devam› olan ve 1243 kiﬂinin
yarg›land›¤› Devrimci Sol Ana Davas› 12 ﬁubat günü görüldü. Üsküdar 1. ACM’de 13 san›k ve 12 avukat›n kat›l›m›yla gerçekleﬂen
dava birçok dosyan›n kaybedildi¤inin ortaya
ç›kmas›yla Yarg›tay taraf›ndan bozulmuﬂtu.
Duruﬂmada söz alan Av. Behiç Aﬂc› bu davan›n ola¤anüstü koﬂullarda aç›ld›¤›na ve ayn›
koﬂullarda sürdürüldü¤üne de¤inerek “esas
hakk›ndaki savunmam›z› henüz haz›rlayamad›klar›n› bu davada derhal beraat karar› verilmesi gerekti¤ini söyleyerek sonradan bulundu¤una dair çuvallara iliﬂkin beyanlar› kabul etmediklerini belirtti.
Avukatlar dosyalar›n› tamamlamak için
gereken bilgilere ulaﬂamad›klar›n›, zab›tlar›n
kayboldu¤unu dile getirerek davan›n zamanaﬂ›m›ndan düﬂmesini istediler. Esas savunmalar›n›n haz›rlanabilmesi için dava 10 Haziran
günü saat 10.00’a ertelendi.

YÜRÜYÜﬁ
Da ¤ › t › m l a r › S ü r ü y o r
Yürüyüﬂ’ün toplu da¤›t›mlar› birçok ilde
dergimizin ulaﬂmad›¤› ev b›rakmama düﬂüncesiyle devam ediyor. Yürüyüﬂ okurlar› bu
hafta da gerçe¤in sesini halka ulaﬂt›rma çal›ﬂmalar›n› Adana, Gemlik ve Bursa’da sürdürdüler.
A d a n a ’ d a 8 ﬁubat günü Yamaçl› Mahallesi’nde yap›lan da¤›t›mda 13 dergi sat›ld›. Yürüyüﬂ okurlar› dergi sat›ﬂ›nda AKP’nin Amerika’n›n kuryeli¤ini yapt›¤›n› halka anlatarak
ortak düﬂman Amerika’d›r ça¤r›s›nda bulundular.
Gemlik’te ise 9 ﬁubat günü Hamidiye ve
Yeﬂilova mahallelerinde Yürüyüﬂ okurlar› bir
buçuk saat içinde 14 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.
Yürüyüﬂ okurlar› 12 ﬁubat günü B u r s a ’ d a
Teleferik, Vatan, Ortaba¤lar bölgelerinde dergi
da¤›t›m›na ç›kt›lar. Yürüyüﬂ önlükleri ve megafonlarla tan›t›m ve sat›ﬂ yap›ld›. Dergi da¤›t›m›nda Bursa’da Ortak Düﬂman Amerika’d›r
kampanyas› çerçevesinde 17 ﬁubat günü Atalay Toplant› Salonu’nda yap›lacak olan konsere de ça¤r› yap›ld›. Sat›ﬂta 36 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
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din dersleri, ﬂovenist milliyetçi
temele dayanan e¤itim de gençlerimizi zehirlemektedir. ‹ktidar
tüm bu sorunlara yönelik hiçbir

‹ﬁS‹ZL‹K VE GELECEK KAYGISI;
GENÇL‹⁄‹N GERÇEK
SORUNLARIDIR!
Üniversiteler ikinci dönem e¤itim ve ö¤retime haz›rlan›yor. AKP
iktidar›, MHP ve CHP gibi düzen
partileri ise, yine üniversiteler
üzerinden kendi iktidar savaﬂlar›n› sürdürüyorlar.
Üniversitelerin sorunlar› yine
türban konusuna s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ bir
ﬂekilde ele al›nmaktad›r. Kendi içlerindeki iktidar savaﬂ› ve AKP’nin
gerici hedefleri bir yana, üniversiteler boyutuyla böyle olmas› hepsinin iﬂine gelmektedir. Ö¤rencilerin ve üniversitelerin gerçek sorunlar› da böylelikle gündem d›ﬂ›
b›rak›labilmektedir.
Sanki üniversitelerde tek ma¤duriyet türban yasa¤›d›r. Evet türbanl› ö¤renciler ma¤durdur; haks›z ve anti-demokratik bir yasakla
karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Fakat, baﬂka
ma¤duriyetler ne olacak?
‹kinci dönem için kay›t paras›
bulamad›¤› için kayd›n› yapt›ramayacak olan ö¤renciler, burs bulamad›¤› için ö¤renimine devam
edemeyen gençlerimiz, kimsenin
umurunda de¤ildir.
Ayn› ﬂekilde liselerde de e¤itim
ve ö¤retim yine bin bir sorunla
baﬂlam›ﬂ ve tüm bunlar halk›n
gündeminden ç›kart›lm›ﬂt›r. Bu
sorunlar, oligarﬂinin parlamentosunda ise, neredeyse hiç gündeme girmemektedir.
E¤itim-Sen taraf›ndan yap›lan
bir araﬂt›rman›n sonuçlar›, ülkemizde sadece ö¤retmen aç›¤›n›n
60 bin oldu¤unu ortaya koymaktad›r. 50–60 kiﬂilik s›n›flar, niteliksiz e¤itim de tüm bu sorunlar› pekiﬂtirmektedir.
Liselerde ayr›ca Alevi ö¤rencilere yönelik ayr›mc›l›k, zorunlu
Say›: 139

çözüm üretmemektedir. Çünkü,
e¤itimin bu haliyle sürmesini istemektedir.
Bu sistemde gençli¤in sorunlar›
her geçen gün büyümektedir. Ülkemiz gençleri bugün gelecek
kayg›s› ve iﬂsizlik ile karﬂ› karﬂ›yad›r. Sistem onlar› daha bugünden
iﬂsizli¤in, yoksullu¤un bir kader
oldu¤una inand›rmaya çal›ﬂmaktad›r. As›l çözülmesi gereken sorun da budur. Geleceksizlik ve iﬂ
bulamama kayg›s› yaﬂayan gençli¤in bu sorunlar› çözülmelidir. Bugünkü düzen bunu ortadan kald›ramayaca¤›, yani herkese ihtiyaç
ve yetenekleri do¤rultusunda bir
iﬂ olana¤› yaratamayaca¤› için hep
bu sorunlar›n üstünü kapatmay›,
sorunlar› gündeme getirenleri,
haklar ve özgürlükler için mücadele edip örgütlenenleri de sindirip susturma yolunu seçmektedir.
Üniversitelerden mezun olan
diplomal› iﬂsizler ordusu sürekli
büyümektedir. E¤itim-Sen araﬂt›rmas›nda daha bugünden elinde
diplomas› olan üniversitelerin e¤itim fakültelerinden mezun olan
170 bin genç arkadaﬂ›m›z›n iﬂsiz
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bu
say›n›n 2012 y›l›nda ise 400 bin
seviyelerine ç›kaca¤› hesaplanmaktad›r. Mühendislik fakültelerinde de durum farkl› de¤ildir. Her
y›l on binlerce mezun veren bu fakültelerden diploma alan ö¤renciler de iﬂsizler ordusuna eklenmektedir. Bu say›lara bir de di¤er fakülteleri ekledi¤imizde üniversiteler her y›l yüzbinlerce iﬂsiz yetiﬂtirmektedir diyebiliriz.
Okudu¤u okulu zaten borç harç
bitirebilen ö¤rencilerin karﬂ›s›na
düzen iﬂte bir de iﬂsizli¤i ç›kart›-

yor. Ülkenin çal›ﬂabilir nüfusunun % 11.4’ü iﬂsizdir. Çal›ﬂan kesimin ise zaten büyük ço¤unlu¤u
tam bir sefalet ücreti olan asgari
ücretle çal›ﬂmaktad›r. Ayr›ca sigortas›z, güvencesiz çal›ﬂan, açl›ktan ölmeyecek kadar bile bir ücreti alamayan milyonlarca insan da
var ülkemizde. ‹ﬂte düzen ve bu
düzenin bugünkü temsilcisi olan
AKP iktidar› gençlerimize böyle
bir gelece¤i dayatmaktad›rlar.
E¤itimin kalitesizli¤ine bir de
bu sorunu ekledi¤imiz zaman ortaya içinden ç›k›lmaz bir tablo ç›kmaktad›r. Peki bugün türban sorunu tart›ﬂ›l›rken ne amaçlanmaktad›r? Bunca sorunun oldu¤u bir sistem içinde, türban sorunu nereye
oturtulmaktad›r? Elbette AKP iktidar› bu sorular›m›za aç›k bir cevap
verecek durumda de¤ildir. Ayn›
ﬂekilde onun muhalefeti durumunda olan CHP de bu sorulara
aç›k, dürüst ve demokrat bir cevap veremez.
Türbanl› genç k›zlar aç›s›ndan
da üniversitelere türbanla girip girememe onlar›n tek sorunu de¤ildir. Tüm gençlerimizin sorunu oldu¤u üzere onlar›n temel sorunu
geleceksizlik ve iﬂsizlik sorunudur.
AKP iktidar› ya da olas› bir CHP iktidar› bu sorunu çözmeyecektir.
Üniversitelerde haklar ve özgürlüklerin geniﬂlemesi, e¤itimin
herkes için paras›z olarak sa¤lanan bir hak olarak kabul edilmesi,
herkese yetene¤i ve iste¤i do¤rultusuna iﬂ olana¤›n›n sa¤lanmas›
yani en temel taleplerimizi bu sitemden ancak bu talepler do¤rultusunda verece¤imiz mücadele ile
kazanabiliriz. Bunun d›ﬂ›nda bir
çözüm yoktur. Y›llard›r bizi kand›r›p uyutmaya çal›ﬂan düzen partilerine inanamay›z.
Türbanl› genç k›zlar›m›za düﬂen de inançlar›n›n sömürülmesine izin vermemektir. Bugüne kadar yaﬂad›klar› türban bask›s›n›n
bir sorumlusunun da bugün kendilerine özgürlük verdi¤ini iddia
eden AKP iktidar› oldu¤unu unutmamal›d›rlar.
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Burjuva Demokrasisi
Budan›yor!
“Terörle mücadele”, emperyalist
ülkelerde haklar ve özgürlükler alan›n›
daraltma gerekçesi olarak kullan›lmaya devam ediliyor. Özellikle 2001’den
bu yana peﬂpeﬂe onlarca bask› yasas›
ç›kar›ld›. Ancak emperyalistler bunlarla yetinmiyor; iﬂte geçti¤imiz günlerde
gündeme gelen üç yeni bask› yasas›
daha:

‹ngiltere; Polise Yeni Yetki!
‹ngiltere'de polise yeni yetkiler veren bir yasa tasar›s› haz›rland›. ‹ﬂçi
Partisi hükümeti taraf›ndan haz›rlanan
tasar›n›n yasalaﬂmas› halinde “polis
memurlar› kimseden izin almaks›z›n
sokakta birini durdurup arama yapabilecek”...
En önemlisi ise, yeni yasa, polisin
arama yapt›¤› kiﬂinin ''kuﬂkulu'' bir du-

rumu oldu¤unu k a n › t l a m a s › z o r u n l u l u ¤ u n u ortadan kald›racak!
Böylelikle, polis keyfili¤inin önü
de “ y a s a l o l a r a k ” aç›lm›ﬂ olacak.
Yasa tasar›s›na iliﬂkin belirtilmesi
gereken ikinci önemli ve çarp›c› nokta, h e m i k t i d a r hem de muhalefet
partileri savunuyor yasay›. Polis devletini pekiﬂtirmekte, terör demagojisiyle haklar›n gasbedilmesinde ve
“yabanc›lara” karﬂ› önlemler al›nmas›nda Avrupa burjuvazisinin hemen
tüm kesimleri ittifak halindeler.

Mahkeme Karar›na Gerek yok!
Amerikan Senatosu, “terörle mücadelede” m a h k e m e k a r a r › o l m a k s › z › n
telefon dinlenmesine imkan veren kanun tasar›s›n›, 12 ﬁubat’ta kabul etti.

‘ We are Sory ’ ‹ﬂte bu kadar
basit! katlet, asimile et, yok et, özür dile!

Avustralya hükümeti, 10 ﬁubat’ta
düzenlenen bir törenle, yüzbinlercesini
yoke tti¤i Aborjinler’den özür diledi.
Aborjinler, Avustralya k›tas›n›n
as›l sahiplerindendiler. Ne var ki,
“beyaz adam” k›taya ç›k›nca, onlar›
sistemli olarak yok etme politikas›
geliﬂtirdi.
1900’lerin baﬂ›nda sistemli bir
politikaya dönüﬂtürülen asimilasyon
kapsam›nda, 1910-70 y›llar› aras›nda
yüzbinden fazla Aborjin çocu¤u ailelerinden kopar›larak beyazlara evlatl›k olarak verildi.
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Bugün Aborjinler küçük bir az›nl›k olarak kalm›ﬂ durumdalar.
Baﬂbakan Kevin Rudd, Aborjin
temsilcilerinin karﬂ›s›nda özür diledi
ama bu da bir özür ﬂovu olmakla s›n›rl› kald›. Çünkü hayat›n birçok alan›nda Aborjinler’e karﬂ› ayr›mc› uygulamalar sürüyor ve Avustralya hükümeti bu konuda Aborjinler’in taleplerini reddediyor.
Keza, yüzy›ld›r ma¤dur ettikleri
Aborjinler’e tazminat ödemeyi de
reddediyor Avustralya emperyalizmi.
Emperyalistler, yüzy›ld›r her türlü zarar› verdikleri halktan, “özürle” yetinmesini istiyor, tarihi ac›lar›n›, tarihi yoksunluklar›n› telafi edecek bir
ad›m› bile atmaktan geri duruyorlar.
Böyle özür olmaz olsun. Emperyalistler ne maddi, ne manevi, ne siyasal karﬂ›l›¤› olmayan özürlerle suçlar›n› unutturabilirler.

29’a karﬂ› 68 oyla kabul edilen kanun, emperyalist ülkelerdeki haklar ve
özgürlüklere yönelik gasplar›n yeni bir
örne¤i.
Bu örne¤i di¤er emperyalistlerin de
izlemesi ise hiç ﬂaﬂ›rt›c› olmayacak.
Çünkü son y›llarda Amerika’da gündeme getirilen her hak gasp›, bir süre
sonra Avrupa’da da gündeme getirildi.

AB S›n›rlar›nda Fiﬂleme
Amerika ve Japonya’dan sonra Avrupa Birli¤i de, s›n›r kap›lar›nda “y ab a n c › l a r d a n ” parmak izi alma uygulamas› için haz›rl›klara baﬂlad›.
AB Komisyonu taraf›ndan üye
devletlere sunulan Avrupa S›n›r Yönetimi Stratejisi Tasla¤›’nda 3’ncü ülke
vatandaﬂlar›n›n AB bölgesine giriﬂ ç›k›ﬂlar›nda kimlik kart› ve vize sahibinin biyometrik (parmak izi ve dijital
foto¤rafla yüz tan›ma, gözbebe¤i taramas›) kay›tlarla fiﬂlenmesi öngörülüyor.

Sosyal Güvenlik
Reformu’na
Karﬂ› Genel Grev
Yunanistan'da hükümetin sosyal
güvenlik reformu tasar›s›na karﬂ› ka-mu ve özel sektör çal›ﬂanlar›n›n, 13
ﬁubat’ta gerçekleﬂtirdi¤i 24 saatlik
grev, ülkedeki yaﬂam› felç etti.
Ülkedeki tüm emeklilik fonlar›-n›n baﬂl›ca 6 emeklilik ve 2 sosyal
yard›m fonu çat›s› alt›nda toplanma-s›n›n yan› s›ra 60 yaﬂ›ndan önce
emekli olanlara yap›lacak ödemeler-de 60’›n alt›ndaki her yaﬂ için yüzde
8 azaltmaya gidilmesini öngören ya-sa tasar›s› Yunanistan ‹ﬂçi Sendikala-r› Konfederasyonu (GSEE) ile Yuna-nistan Kamu Çal›ﬂanlar› Konfederas-yonu'nun (ADEDY) ça¤r›s›yla yap›-lan grevle protesto edildi. Ulaﬂ›mdan
haberleﬂmeye, e¤itimden sa¤l›¤a ka-dar bütün hizmetlerin durduruldu¤u
greve ö¤retmenler, avukatlar, doktor-lar ve mühendisler de destek verdi.

17 ﬁubat 2008

Emperyalizmin gücü kadri mutlak de¤ildir!
yapt›¤› konuﬂmadan ç›karabiliriz. Erdo¤an
sözkonusu toplant›da Afganistan konusuna de¤inip
ﬂöyle dedi: “Uluslar ar as› toplum Afganistan’da kazanmak zorunda...
Ya rd›m ve deste¤imizi sürdürece¤iz.”
Erdo¤an her zamanki gibi kelimesi kelimesine Amerikan emperyalizminin a¤z›ndan konuﬂυyor Afganistan konusunda da. ‹slamc› Talibanc›lar’a karﬂ›, Amerika’n›n yan›nda saf
tutuyor.

‘NATO, Afganistan’da kazan(a)m›yor’
rimizi yeniden düzenlemek” baﬂl›kl›
bir rapor aç›klad›lar. Onlar da iﬂgal
edilen ülkelerde “baﬂar›s›z” kal›nd›¤›n› itiraf ediyor ve yeni önlemler
öneriyorlar.

‹ﬂgalcinin açmaz›: Ya çekilecek,
ya iyice bata¤a saplanacak!

Emperyalizm de¤il,
halklar KAZANACAK!
Üç ülkeyi “ ﬂ e r eksen i ” olarak
ilan etmiﬂti Amerika; Irak, ‹ran ve
Suriye. “ﬁer ekseni” adland›rmas›n›n
“iﬂgal edilecek ülkeler” anlam›na
geldi¤ini yaz›yordu burjuva yorumcular. Öyleydi de belki, fakat Pentagon’daki hesaplar, Ortado¤u’ya, Asya’ya uymad›.
Amerika, müttefikleriyle birlikte
iﬂgal etti¤i Afganistan ve Irak direniﬂlerini aﬂamayarak, adeta direniﬂler
karﬂ›s›nda çak›l›p kald›. Her iki ülkedeki silahl› direniﬂler, Amerikan emperyalizminin “h›z›n›” kesti, planlar›n› bozdu. Direniﬂlerin bu planlar› ne
kadar bozabildi¤i, emperyalist sald›rganl›¤› ne kadar durdurabilece¤i zaman içinde daha net görülecektir elbette. Ama bugünden aç›k olan ﬂudur:
Emperyalizmin devasa askeri ve ekonomik gücü, halk›n örgütlü direniﬂi
karﬂ›s›nda iflas etme noktas›ndad›r.
Emperyalist karargahlarda da bu
gerçek inkar edilemiyor. Bunun çeﬂitli
örnekleri yans›d› daha önce de. Son
örnek, ABD’de haz›rlanan iki rapor.
Atlantik Konseyi’nin Ocak ay›nda yay›nlad›¤› raporda deniyor ki: “NATO,
Afganistan’da kazanm›yor. Bu gerçek
anlaﬂ›lmadan ve gerekli önlemler al›nmadan Afganistan’›n gelece¤i karanl›kt›r. Ve bunun hem bölgesel hem de
küresel etkileri olacakt›r.”
Atlantik Konseyi’nin “Acil önlem
için bir ça¤r› ve plan” baﬂl›kl› raporunun yan›s›ra, Amerikal› emekli general ve Büyükelçiler de “Stratejile-
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Amerika, Afganistan’daki “baﬂar›s›zl›¤›n” çözülmesi için NATO üyesi ülkelerin daha fazla asker vermesini isteyerek bu konuda adeta seferberlik baﬂlatm›ﬂ durumda.
ABD Savunma Bakan› Gates,
Münih’te yap›lan Uluslararas› Güvenlik Konferans›’nda Avrupa ülkelerine ﬂöyle diyordu: “Afganistan’da
savaﬂmaktan kaçarsan›z, terörden
kurtuluﬂunuz olmaz.”
Afganistan’da Uluslararas› Güvenlik Destek Gücü (‹SAF) ad› verilen gücün komutas›nda halen 43 bin
asker bulunuyor. Bunlar, 26 NATO
üyesi ülkenin ve NATO d›ﬂ›ndaki 14
ülkenin askerleri.
Çat›ﬂma bölgelerinde asker bulunduran ülkeler ise ﬂu anda sadece
ABD, ‹ngil ter e, Holl a nda ve Kan ada. ABD’nin ça¤r›s›n›n bir di¤er yan› da, Afganistan’a asker gönderen
ülkelerin askerlerini ayn› zamanda
çat›ﬂma bölgelerine göndermeyi de
kabul etmesi. Kanada, di¤er NATO
üyesi ülkelerin asker göndermemesi
durumunda kuvvetlerini çekece¤ini
aç›klad›.

AKP de ayn› batakta
Geçen hafta Afganistan’la ilgili
bas›na yans›yan bilgilerin ülkemizi
do¤rudan ilgilendiren bir yan› da,
ABD taraf›ndan Milli Savunma Bakanl›¤›’na da T ü rkiye asker ini çat›ﬂ m a b ö l ge le r i ne gön d e r i l m e si n i
isteyen bir yaz›n›n gönderilmesiydi.
AKP hükümeti, bu mektubu ne cevap
verildi¤ini aç›klam›ﬂ de¤il halka.
Ancak verilecek cevab›n ne olaca¤›n›, Tayyip Erdo¤an Münih’te Uluslararas› Güvenlik Konferans›’nda

Irak’ta da durum farkl› de¤il!
Irak'ta ise, ABD’nin “direniﬂ bitti
bitiyor” propagandalar›n› tekzip
edercesine direniﬂin eylemleri yo¤unlaﬂ›yor. Geçti¤imiz hafta yap›lan
eylemlerde ona yak›n Amerikan askeri öldürülürken, direniﬂçiler 25
araçl›k bir konvoyla Musul yak›nlar›nda iki kasabaya karﬂ› operasyon
gerçekleﬂtirdi.
Irak’taki durumun Afganistan’dan
farks›z oldu¤u da yine Amerikal›lar’›n demeç ve raporlar›nda aç›kça görülüyor. ABD Genelk u rmay Eﬂb a ﬂk an› Amiral Mike Mullen'in ﬂubat
ay› sonunda ABD Senatosu’na sunaca¤› 'risk oran›' raporunda, Irak’ta askeri yo¤ u nlu¤un yükseltiler ek araç
ve destek güçlerinin yenilenmesi gerekti¤i yer al›yor. Risk oran› ancak
böyle düﬂürülebilir diyor Pentagon.
Geçen hafta Irak'a giden ABD Savunma Bakan› Robert Gates de, iﬂgal
ettikleri ülkedeki durumu yerinde görerek yapt›¤› aç›klamada, “I r a k ' t aki
Ame r i k a n a s k e r le r i n i n s a y› s› n › n
azalt›lma s› plan›n›n uygul a nmas›n a
biraz ara ve rilme sinin iyi ola ca ¤›n › ”
belirtti.
Amerika, mevcut 160 bin askerinin say›s›n› 130 bine indirmeyi ve
Temmuz 2008'de “çekilmeyi” planlam›ﬂt› ama direniﬂ bir kez daha Amerika’n›n planlar›n› bozdu. Yankiler
yeni planlar haz›rlamak zorundalar.
Fakat hangi planlar› haz›rlarlarsa haz›rlas›nlar, iﬂgaller alt›ndaki direniﬂ,
emperyalizmin direnen halklara boyun e¤diremeyece¤ini çoktan kan›tlam›ﬂ bulunuyor.

AFGAN‹STAN
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Irak Komünist Partisi’nden Faris’le Röportaj:

“Direniﬂ gruplar› tek program
çerçevesinde birleﬂti”
Mu h a mmed Cevat F a r i s, 1962
y›l›ndan bu yana Irak Komünist
Partisi üyesi. ﬁu anda Irak
Komünist Partisi Halk Birli¤i’nin
kadrolar›ndan biri ve 10 y›ld›r da
Arap Ulusal Kongre üyesi.

Yürüyüﬂ: Bize öncelikle örgütünüz hakk›nda bilgi veri r misiniz?

M. F aris: Öncelikle belirtmek isterim ki Irak Komünist Partisi Halk
Birli¤i, yüce bir geçmiﬂi olan, 1934
Mart ay›nda kurulup Irak halk›n›n
her y›l kuruluﬂ y›ldönümünü kutlad›¤› komünist partisinin bir devam›d›r.
Bu partinin en bilinen önderlerinden biri 1948 y›l›nda Filistin iﬂgalinden sonra idam edilen Yusuf
Selman - Yusuf Fahd't›r. Dara¤ac›ndan hayk›rd›lar: " Komü nizm ölüm d e n d a h a g ü ç l ü ve b ü t ü n d a r a ¤ a ç lar › ndan daha yüksek tir." Bu yüce
tarihimizin ard›ndan ve ülkemiz iﬂgal edildikten sonra partinin baﬂ›na
H a m i t M usa geldi. ‹ﬂgalle birlikte
ﬁii mezhebine tamamlay›c› olarak
Bremer taraf›ndan kurulan yasama
meclisinde yer ald›. Bu nedenle biz
vatansever komünistler, iﬂgale karﬂ›
savaﬂan bütün devrimci ve direniﬂçileri çat›s› alt›nda toplayacak yeni
bir örgütlenme oluﬂturarak, Irak
Komünist Partisi’ne yak›ﬂ›r ﬂekilde
mücadele edecek I r a k K om ünist
P a r tisi Halk Birli ¤i ad›yla iﬂbirlikçi kanattan ayr›ld›k.
Yürüyüﬂ: ‹ﬂgale karﬂ› 5 y›ld›r
süren bir direniﬂ var. Direniﬂin
geçirdi¤i a ﬂ amalar › özetleyebilir
mi s i ni z ?

M. F aris: Irak direniﬂi Ba¤dat’a
girildi¤i ilk gün yani 9 Nisan’da
baﬂlad›. Çünkü daha öncesinden belirlenen bir strateji vard› ve bu stratejiye göre düzenli ordu da¤›lacak,
direniﬂ gruplar› oluﬂturarak iﬂgale
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karﬂ› direnecek ve direniﬂ sokak direniﬂi olarak sürdürülecekti. Böylece direniﬂ birçok biçimde sürdürüldü. Bunlar›n aras›nda Arap Ko m ü nist BA AS Partisi, I r a k o rd us u n d a n birlikler, ‹sl a mc › g r u p la r › n direniﬂi ve bütün bu gruplara kiﬂisel
gruplar da kat›ld›. Bunlar demokratik ve ba¤›ms›z gruplard›. Saddam
Hüseyin tutuklanmadan önce ald›¤›m duyumlara göre siyasi örgütlenmeleri tek çat› alt›nda toplamaya
çal›ﬂt›. Saddam Hüseyin tutukland›¤›nda iﬂgalciler direniﬂin bitece¤ini
san›yordu. Direniﬂe temelde Saddam Hüseyin’in önderlik etti¤ini
düﬂünüyorlard›. Ancak yan›l›yorlard›. Gerçekten direniﬂ baﬂlad›¤›nda
Saddam Hüseyin önderli¤inde baﬂlad› ancak daha sonra çok çeﬂitli biçimler ald› ve her kesimden gruplar
direniﬂe kat›ld›. Saddam’›n tutuklanmas›ndan sonra BAAS örgütlenmeleri aras›ndaki iliﬂkiler ve bütün
gruplar›n direniﬂi de devam ediyordu. Bu gruplar›n birbirleriyle programl› bir iliﬂkileri yoktu. Ancak
ﬂimdi direniﬂ gruplar› t e k p roje ve
p rogr a m ç e rçe ve sin de birleﬂti.
Irak’ta yap›lan›n direniﬂ de¤il
“te r ö r” oldu¤u gibi iddialar yay›lmaya baﬂlad›. Terör sivillerin hedef
al›nmas›d›r ve bunu yapan Irak’›n
kuzeyinden güneyine kadar yay›lan
iﬂgalcilerdir. Buna ek olarak s›n›rdan geçen ve milisler oluﬂturan
‹ranl›lar var.
Direniﬂin siyasi ve askeri bir deste¤e ihtiyac› oldu¤u bir gerçektir
Irak direniﬂinin tek destekçisi Irak
halk›d›r. Direniﬂ bugün önüne bir siyasi ve askeri direniﬂ program› koyduktan sonra meﬂru taleplerini ilan
etmiﬂ oldu. Bu t alepl e r; iﬂgalcilerin
hiçbir koﬂul öne sürmeden ülkemizden ç›kmalar›, Irak devletinin da¤›t›lmas›ndan, altyap›n›n bombalanmas›ndan ve devlet ve ordu kurumlar›n›n da¤›t›lmas›ndan kaynaklanan

zararlar›n karﬂ›lanmas›.
Direniﬂ bugün program›n› uygulamaya devam ediyor. Amerikal›lar
da geçen zamanda direniﬂin önlerinde büyük bir engel teﬂkil etti¤ini anlad›lar. Amerikal›lar Irak’a ilk geldiklerinde Irak’›n birli¤ini parçalamaya çal›ﬂt›lar. Sonra da ‹ran’dan
Suriye’ye çevredeki ülkelerin birli¤ini parçalamak, bahaneleri ise demokrasi getirmek olacakt›. Ancak
gerçe¤in böyle olmad›¤› anlaﬂ›ld›
ve Amerika’n›n as›l amac›n›n bu ülkeleri parçalamak, küçük devletçikler haline getirip Ortado¤u’ya daha
kolay hakim olma planlar› vard›.
Ancak bu plan mazide kald› ve baﬂar›l› olmas› imkans›z. Çünkü Irak
halk› bir bütün olarak Irak’›n parçalanmas›na karﬂ› mücadele etti.

Yürüyüﬂ: Irak direniﬂin e iliﬂkin
hakk›nda farkl› yorumlar bulunan
isimlerden biri Muk teda El Sadr;
bu n lar›n direniﬂ teki rolü nedir?

M. F aris: Mukteda El Sadr, Mehdi Birlikleri’nin kurucular›ndand›r.
Bu birlikler ve örgütlenme, gençli¤e emekçilere dayan›yor. ‹ﬂgalden
sonra ise iﬂgalcilerin varl›¤›ndan
yararlanarak birçok olumsuz eylemler yapm›ﬂt›r. H›rs›zl›k, doland›r›c›l›k gibi. Bu birlikleri h›rs›zlar ordusundan gerçek direniﬂçi bir orduya
dönüﬂtürecek siyasi partileri yoktu.
Ve yaz›k ki ‹ran bu boﬂluktan yararlanarak bu birlikleri ekonomik ve
silah yard›mlar›yla kendi politikas›
do¤rultusunda kulland›. Bu birlikler
‹ran’›n maﬂas› oldular. Ulusal örgütlerin bu çizgiyi (Mehdi) direniﬂe
çekme rolü oynamalar› sonucu
Mehdi Birlikleri Irak topraklar›n›n
parçalanmas›na karﬂ› mücadele etti
ve parlamentoda petrol yasas›na
karﬂ› ç›kt›lar.

Yürüyüﬂ: ABD “ direniﬂ bitmek
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üzere” söylemini öne ç›kar›yor.
Direniﬂte bir du r a¤ a nl›k m› var,
yok sa bu pro pag a n dan›n nedeni
nedir?

M. F aris: Rice ve Bush, Irak’a birer h›rs›z gibi giriyorlar, ziyaretlerini hiçbir ﬂekilde önceden ilan etmiyorlar. Direniﬂin yapt›¤› ve yapma
ihtimali oldu¤u eylemlerden korkuyorlar. Bu eylemlere uçaklar›n düﬂürülmesi de dahil. Sonuçta direniﬂ
devam ediyor. Irak’ta hiçbir iﬂgalcinin güvenli¤i yoktur, iddia ettikleri
gibi bir istikrar da sözkonusu de¤il.
ﬁu anda iﬂgalciler ad›na Irak’ta
bulunan birlikler, ki bunlar›n aras›nda E l Bed i r Bi rlikle r i , K ü r t P e ﬂ m e rge Bi rlik le r i ve M ehdi Bi rlik le r i var, bu birlikler Amerikal›lar’a
yard›m ediyor ve direniﬂçi unsurlar›
hedef al›yor. Ama bütün bunlara
ra¤men direniﬂ sürüyor. Ancak direniﬂ Irak halk› aras›nda parçalanma
yaratabilecek eylemlerle kendini
meﬂgul etmek istemiyor. Direniﬂ
eylemlerinin hedefine Amerikal›lar
ve iﬂbirlikçilerini koyuyor.
Di¤er yandan direniﬂin verdirdi¤i kay›plara iliﬂkin resmi aç›klamalar “ 4000 Amerikan askeri öldü”
ﬂeklindedir ancak bu do¤ru bir rakam de¤ildir. Paral› askerlerin say›s› ilan edilmiyor. Amerikan bas›n›nda ç›kan haberlere göre Irak direniﬂi sonucu yaklaﬂ›k 25 bin Ame r i k a n a s ke r i öldü, 50 bin ask e r de
ya r a l› ve sa k a t . Ve bunlar Bush’un
söyledi¤i yalanlar› gün yüzüne ç›kar›yor. Direniﬂ devam ediyor ancak sansür uygulan›yor. Amerikan
projelerine karﬂ› ulusal meclis kurma, kendi program›n› dayatma ve
iﬂgali sona erdirmek amac›yla Irak
direniﬂi fiili olarak sürüyor.
Yürüyüﬂ: I r a k’ta kur ul an ul usal
cephe hak k›nda bize bilgi verebilir
misiniz?

M. F aris: Irak direniﬂi ortak eylem
program›na ulaﬂt›ktan ve ulusal,
milli ve ‹slami anlamda ç›karlar›n›
birleﬂtirdikten sonra, direniﬂin siyasi bas›n bürosuna ihtiyac› ortaya
ç›kt›. Siyasi Büro, A r a p K om ünist
BAAS P a rti si (Saddam Hüseyin’in
Say›: 139

Diyorum ki her zaman
görüﬂmemiz gerekiyor,
burada, Irak’ta ve her
yerde. Görüﬂüp fikir
al›ﬂveriﬂinde bulunup bu
anti-emperyalist cepheyi
büyütmemiz gerekiyor.
Halklar›n zaferi için
gerekiyor....
kurdu¤u ve ﬂimdi ‹zzetin El Duri liderli¤inde), I r a k K o m ün i s t P a rti si
H alk Bi rli¤ i , K ü rdis t a n Ö z g ü rl ü k
ve Ad alet P a r tis i , Ir a k ‹ ﬂga le K a r ﬂ› Ayd›n C ephe si, aﬂiret ﬂeyhleri,
‹slami gruplar, aras›nda görüﬂmeler
sürüyor. Görüﬂmelerin amac› Irak
Ulusal Cephesi’ni geniﬂletmek ve
bütün gruplar› direniﬂe katmakt›r.
Bugün ulusal cephenin ﬁam’da
ve Irak’ta kurumlar› bulunmaktad›r.
Kendi ad›yla yay›nlar› var. Yine bu
cephe ad›na görüﬂmeler ve aç›klamalar yap›lmaktad›r.

Yürüyüﬂ: ‹ﬂgalin günlük yaﬂama
yans›malar›n › a nlatabilir misiniz?
M. F aris: Amerikal›lar aç›s›ndan
düﬂünürsek maskeleri düﬂtü. Amerikal›lar da girdikleri her evde iﬂkence yap›yor, k›zlar›m›za kad›nlar›m›za tecavüz ediyorlar. Geçti¤imiz
günlerde Güney Ba¤dat’ta Irakl› bir
aile, anne baba ve bütün kardeﬂler
katledildi ve bunu yapan askerler
Amerikan mahkemelerinde “ nefsi
müdafaa” denilerek serbest b›rak›ld›lar. Bunlar Bush’un de m o k r a si si.
Amerikan askerleri her yerde cinayet ve katliam iﬂliyorlar, bunu camilerde bile yap›yorlar. ‹ﬂbirlikçilerin iﬂledi¤i cinayetler de var, örne¤in
El Kaide bugün Irak direniﬂini hedef
alan terör eylemleri gerçekleﬂtiriyor.
Irak halk›na zarar veriyor. Bunu ﬁiiler ve Sünniler aras›nda mezhep çat›ﬂmalar›n› körüklemek için yap›yor.
Peﬂmerge kuvvetleri bile Ba¤dat’ta
birçok cinayet iﬂliyor.
Amerikal›lar bugün Irak’ta bo¤ucu bir kriz yaﬂ›yorlar. Direniﬂle
bir diyalog kurmak istiyorlar. Baz›
ﬂartlar öne sürüp Irak’tan ç›kmak istiyorlar ama direniﬂ, iﬂgalin hiçbir
ﬂart öne sürmeden bitirilmesi konu-

sunda ›srarl› ve kararl›. Ayn› zamanda Amerika’n›n iﬂgalle verdi¤i bütün zararlar› karﬂ›lamas› gerekiyor.

Yürüyüﬂ: Irak direniﬂin i n
gelece¤in i n as›l gör ü yorsu nuz?

M. F aris: Irak direniﬂi program›n›
belirlemiﬂ durumdad›r. Direniﬂi
temsil etmeyen bütün görüﬂmeler
geçersizdir, ölü denizde gerçekleﬂen
ve gerçekleﬂecek olan görüﬂmeler
ve Bush’un Hüsnü Mübarek’le yapt›¤› görüﬂmeler, ulusal uzlaﬂma görüﬂmeleri gibi bütün görüﬂmeler geçersizdir. Irak’ta gelecek direniﬂten
yana olacakt›r; çünkü direniﬂ ilkelerine ve taleplerine ba¤l› bir ﬂekilde
sürüyor. Amerikal›lar yak›nda
Irak’tan çekileceklerini, Irak’ta güvenli¤in sa¤land›¤›n› söylüyorlar
ama Irak Savunma Bakan› 2018’e
k ad a r güvenli¤in sa¤lanamayaca¤›n› söylüyor. Direniﬂ ulusal, silahl›
ve programl› olarak iﬂgal bitene kadar devam edecektir.
Yürüyüﬂ: Geçen pazar ortak
düﬂ man Amerika gecesine
kat›ld›n›z, bu etkinlik hak k›n da
düﬂ ü n celerinizi ö¤renebilir miyiz?

M. F aris: Öncelikle bu tür etkinliklerden dolay› teﬂekkür ederiz.
Bunlar emperyalizme karﬂ› uluslararas› bir cephe oluﬂturman›n bir
parças›d›r.
Kat›ld›¤›m›z geceye gelince çok
güzel bir etkinlikti, organizasyonu,
kat›lan kitle, yap›lan konuﬂmalar›yla, türküleriyle gö¤sümüzü kabartt›.
Bu tür etkinlikler biz devrimcilerin
iliﬂkilerimizi geliﬂtirdi¤inden ve verdi¤imiz emperyalizmi kovma ve bar›ﬂ içinde yüce bir dünya kurma mücadelesine hizmet etti¤inden eme¤i
geçen herkese çok teﬂekkür ediyoruz. Irak direniﬂini destekleyen yay›nlar›n›z, emperyalizm karﬂ›t› hedefleriniz için de ayr›ca teﬂekkür
ederiz. Diyorum ki her zaman görüﬂmemiz gerekiyor, burada, Irak’ta ve
her yerde. Görüﬂüp fikir al›ﬂveriﬂinde bulunup bu anti-emperyalist cepheyi büyütmemiz gerekiyor. Halklar›n zaferi için gerekiyor....
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

F-16 savaﬂ uçaklar›na yerli de¤il, Amerikan cihaz› tak›lacakm›ﬂ.
AKP öyle karar vermiﬂ. Sadece
AKP mi? Dikkat buyurun; Genel k u r m a y d a iﬂin yerli firmaya de¤il
Amerikan firmas›na verilmesinden
yana görüﬂ belirtmiﬂ. Peki niye?
IMF “faiz d›ﬂ› fazla ﬂu kadar
olacak” diyor; o kadar oluyor. “‹ﬂçiye ﬂundan fazla ücret veremezsiniz” diyor; verilmiyor! Dünya Bankas›, borçlar›n faizi ﬂöyle olacak ve
ﬂu ﬂekilde ödeyeceksiniz diye madde madde talimat veriyor ve öyle
oluyor. Peki niye?
Emperyalistler istiyor ve al›yorlar. Anlaﬂmalar› haz›rl›yor ve imzalamalar› için TC. hükümetinin ve
Genelkurmay’›n›n önüne sürüyorlar
ve onlar da imzal›yor. Peki niye?..
Limanlar›m›za A m e r i k a n d o n a n m a s › d a y a n m › ﬂ da tehdit alt›nda olduklar› için mi imzal›yorlar?
Veya Baﬂbakanl›k’ta, Genelkurmay
karargah›nda Amerikal›lar bunlar›n
baﬂ›na silah m› day›yorlar?

H
Elbette okur ﬂimdi merak edecektir do¤al olarak; biz niye bu soruyu soruyoruz? Nereden ç›kt› limanlar›m›za dayanan donanmalar?
Bu soruyu soruyoruz çünkü, Osmanl›’y› borç bata¤›nda bo¤an anlaﬂmalar öyle imzalanm›ﬂt›.

H
Osmanl›’da ilk d›ﬂ borç 1850'de
al›nd›. Fakat, ilk baﬂta “yabanc›lara
borçlanmak” yönetim kadrolar› aras›nda tereddütlere yol açm›ﬂt›. Koskoca imparatorluk nas›l avuç açard›
ecnebiye! "Para iﬂlerinde ecnebilere muavenet ve müzaharetine ihtiyaç elini uzatmak devletin tarihi
ananelerine sabit ve kar ve haysiyetine ayk›r›” idi. Ki nitekim, Abdülhamit döneminde ekonomik s›k›nt›
iyice artmas›na ra¤men, baz› yöneticilerin “d›ﬂar›dan borç alma” tekli-
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fi reddedilmiﬂti. 1850’
de sadrazam Reﬂit Padiye
ﬂa'n›n imzalad›¤› d›ﬂ
borç da tazminat ödemek pahas›na reddedildi... Ama, Büyük
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çöküﬂ
halinde oldu¤unu ve çöküﬂün nedenlerini çözümleyemeyenlerin bu
gidiﬂat› durdurmas› da mümkün de¤ildi.
Osmanl›'n›n içinde bulundu¤u
durum onu tam bir ç›kmaza sokmakta gecikmedi ve 1850'de d›ﬂ
borcun reddedilmesinin ard›ndan
1854'te d›ﬂ borç devri aç›ld›.
‹lk d›ﬂ borç D e n t P a l m e r a n d
C a m p a n y adl› ﬂirket arac›l›¤›yla
al›nd›. 3 milyon ‹ngiliz liras› tutar›ndaki borç yüzde 6 faizle al›nm›ﬂt›. Ayr›ca bankalara da bir sürü komisyon ödenmesi nedeniyle
al›nan borcun bir miktar› daha gelmeden eriyor; dayat›lan ek koﬂullarla birlikte ald›¤› borçtan Osmanl›’n›n
eline geçen yüzde 50 civar›nda oluyordu.
Bu ilk borçtan sonra
borçlar›n ard› arkas› kesilmedi. Osmanl› öylesine iflas
içindeydi ki, borcunu ve faizini ödemek için yeni borçlar almak zorunda kald›. Her
alt› y›lda borçlar bir kat art›yordu.
1874'te al›nan borç koﬂullar› iyice a¤›rlaﬂt›; art›k borç ald›¤›
miktar›n sadece yüzde 43,5’i Osmanl›’n›n eline geçecekti. Kapitalist
bat› için Osmanl›’ya borç vermek
art›k çok karl› hale gelmiﬂti. Bunun
sonucunda kapitalist sermayedarlar
ve onlar›n destekçileri Osmanl› yöneticilerine "borç para al›n" diye
a¤›r bask› yapmaya baﬂlad›lar. Bu
bask›ya boyun e¤en Osmanl› yöneticilerine, mesela dönemin Padiﬂah›
Abdülaziz çok borç ald›¤› için Avrupa’da övgüler diziliyor, Avrupa gazeteleri, Osmanl›’n›n borçlar sayesinde “kalk›nma yoluna” girdi¤ini
yaz›yordu. (Her ﬂey, mesela Tayyipler’e dizilen övgüleriyle, Türkiye’nin “iyi yolda” oldu¤unu yazan

gazeteleriyle, ne kadar da bugüne
benziyor de¤il mi?)
Ya¤mac› bir devlet yap›s›na sahip Osmanl›’da al›nan borçlar›n nas›l kullan›ld›¤› da denetimsizdi. Bu
d›ﬂ borç dönemi Osmanl› bütçesini
tam bir ç›kmaz içine soktu. 1874-75
bütçesinde devlet gelirleri 17 milyon lirad›r. Ve dikkat, bunun 13 milyonu d›ﬂ borçlara gidiyordu. Koskoca Osmanl›’ya “devlet iﬂlerini yürütmek için” sadece 4 milyon kalacakt› bütçeden. Devlet b a t › k b i r
t ü c c a r a dönmüﬂtü.

H
Dönemin, “borç ç›lg›nl›¤›”n›n
özelliklerini ﬂu rakamlar anlat›yor:
“- Al›nan kredilerin 5/6's› t ü k e time gitmiﬂtir (Sözü edilenin sara-

Yeﬂilköy’e
dayanan
düﬂman,
ﬂimdi
nerede?
y›n tüketimi oldu¤u tahmin edilmiﬂtir san›r›z). Üretim ve yat›r›ma dönük bir harcama yoktur.
- Al›nan d›ﬂ borçlar piyasadaki
faiz oranlar›n›n çok üzerindedir.
Borç alabilmek için buna itiraz bile
edilememiﬂtir. Ki kapitalist ﬂirketler, bu kadar yüksek oranl› faizleri
baz› devlet yetkililerini rüﬂvetle sat›n alarak kabul ettirmektedirler.
- Borçlara karﬂ›l›k olarak “devletin itibar›” yetmemiﬂ, devletin gelirleri, borçlara karﬂ›l›k rehin edilmiﬂtir. Keza, borç veren devletlere ayr›ca mali, iktisadi ve adli imtiyazlar
tan›nm›ﬂt›r.
- Ve tüm bunlar›n üstüne, emper-
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yalistlerin dayatmas›yla, herhangi bir
devletin ba¤›ms›zl›¤›n›n TAMAMEN
yokedilmesi anlam›na gelen D ü y u n -u
Umumiye kuruldu... H a n g i k o ﬂ u l l a rd a kuruldu¤una gelince.

H
Tam bir borç batakl›¤›na batan Osmanl› yönetiminin bir noktadan sonra
borçlar›n› ödeyemeyece¤i belli olmuﬂtu. Hazine bomboﬂtu. Bu durumun sonucunda Osmanl› yönetimi,
1873 y›l›nda belli bir süre için b o r ç
faizlerinin sadece yüzde 50'sini öde yece¤ini aç›klad›.
Osmanl›’n›n borçlar›n› ödeyemeyece¤ini aç›klamas› üzerine alacakl›
Avrupa devletlerinde k›yamet koptu.
Ne demekti borçlar› ödememek?!
Osmanl› bir dersi hak etmiﬂti!
Ders Rusya arac›l›¤›yla verilecekti. Çeﬂitli anlaﬂmalarla “Osmanl›
Devletinin toprak bütünlü¤ünü garanti eden” Avrupa, borçlar ödenmiyorsa, hiçbir garanti olmayaca¤›n›
gösterecekti. Emperyalistleﬂen Avrupa, çeﬂitli diplomatik manevralarla
Rusya'n›n Osmanl›'ya sald›rmas›n›n
önünü açt›.
Rus ordusu, zaten da¤›n›k ve güçsüzleﬂmiﬂ durumdaki Osmanl›'ya
Trakya üzerinden sald›rarak k›sa sürede ‹ s t a n b u l Yeﬂi lköy önlerine kadar
geldi. Rusya, Osmanl› saltanat›n› tehdit ediyordu aç›kça. ‹ﬂte bu aﬂamada
Avrupa emperyalizmi tekrar -ve bu
kez bar›ﬂ için a r a b u l u c u olarak- sahneye ç›kt›. Rusya’n›n sald›r›s›n›n durdurulmas› karﬂ›l›¤›nda borçlar konusunda Avrupa devletlerinin dayatmalar› Osmanl›'ya kabul ettirildi.
Bu dayatman›n kabul edilmesini
takiben birkaç y›l sonra toplanan 1878
Berlin Kongresi’nde, alacakl› kapitalist devletler ‹stanbul'da “Osmanl›
M a l i y es i n i yö ne t e c e k m i l l e t l e r a r a s ›
bir mali komisyon” kurulmas› karar›
ald›lar. Bu komisyon Osmanl› devlet
bütçesini yapacak ve uygulanmas›n›
denetleyecekti.
Düyun-u Umumiye iﬂte bu sürecin sonucunda kuruldu. D ü y u n - u
Umumiye, alacakl› emperyalistlerin,
‹ngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, ‹talya gibi ülkelerin ve Osmanl›
Say›: 139

Bankas›’yla Osmanl› devlet temsilcilerinden oluﬂuyordu.
*
Borçlara karﬂ›l›k gösterilen vergi
gelirlerini toplamak ve plan çerçevesinde alacakl›lara da¤›tmak, Düyun-u
Umumiye’nin baﬂl›ca iﬂiydi.
Tuz ve tütün tekelleri, pul, baz› illerin ipek öﬂürleri ona b›rak›lm›ﬂt›. Düyun-u Umumiye, baﬂlang›çta devletin
tüm gelirlerinin yüzde 31,5'ini kontrol
ediyordu. Bu oran giderek artt›.
1912'de Düyun-u Umumiye’de
8931 m e m u r çal›ﬂmaktad›r. Ayn› dönemde Osmanl›'n›n Maliye Bakanl›¤›’nda çal›ﬂan memur say›s› ise, sadece 5472 idi. Düyun-u Umumiye, Osmanl› Maliye Bakanl›¤›’ndan daha
yayg›n bir kurum haline gelmiﬂti.
Üstelik Osmanl› devlet memurlar›,
Düyun-u Umumiye memurlar›na hizmet etmekle yükümlüydü. Yani Düyun-u Umumiye memurlar› hiyerarﬂide Osmanl› memurlar››n üstündeydiler.
Osmanl› o kadar acizlik içindeydi
ki, sonunda bizzat Osmanl›'n›n ricas›
üzerine di¤er vergilerin de toplanmas›
hakk› Düyun-u Umumiye verilmiﬂtir.
*
Son olarak ﬂunu da belirtelim; Lozan Anlaﬂmas›’nda bile Düyun-u Umuyiye'nin tarihe gömülmesi çok zor olmuﬂ, uzun tart›ﬂmalar yaﬂanm›ﬂt›r.Türkiye Cumhuriyeti, Osmanl› borçlar›n›n
önemli bir k›sm›n› yüklendi¤i halde
Bat›l› devletler Düyun-u Umumiye'nin
devam›nda direnmiﬂlerdir.
*
Ya bir gün yine Yeﬂilköy’e kadar
dayan›rlarsa.. O zaman karﬂ›l›¤›nda
verecek bir ﬂey de yok, ne yap›lacak o
zaman...
Ama boﬂuna kayg›lanmay›n.
Böyle bir ﬂey olaca¤› yok; çünkü
zaten, emperyalist düﬂman, Yeﬂilköy’ü çoktan geçmiﬂ, Ankara’y› ele
geçirmiﬂ durumda. Daha da vahimi,
Ankara’da yönetim koltu¤unda oturan beyinleri de ele geçirmiﬂ. Ankara’daki yöneticilerin hiçbiri, Düyun-u
Umumiyesiz bir ülke düﬂünemiyorlar
bile.

K›sa Tarih
17 ﬁubat - 23 ﬁubat
17-119 ﬁubat 1993
Nevﬂehir ve Bayrampaﬂa hapishanelerinde firar eylemleri
gerçekleﬂtirildi.
17 ﬁubat 1996
Cephe, Demokratik Muhalefet
Meclisleri önerisi getirdi.

17 ﬁubat 1998
Polis, Kurtuluﬂ Dergisi’ne sald›rd›
19 ﬁubat 1992
Bursa Cumhuriyet Baﬂsavc›s›
Nural Uçurum Devrimci Sol
taraf›ndan öldürüldü.

22 ﬁubat 1969
Emperyalizm, Pahal›l›k ve Açl›¤a karﬂ› miting yap›ld›.
22 ﬁubat 1993
Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›na “örgüte yard›m”dan dava aç›ld›.
22 ﬁubat 1994
Kamu emekçileri iﬂ b›rakt›.
23 ﬁubat 1928
Sovyetler Birli¤i'nde K›z›l Ordu kuruldu.
23 ﬁubat 1975
Erzincan’da k›ﬂk›rt›lan gericiler 1 kiﬂiyi öldürdü, 70 kiﬂiyi
yaralad›.
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değin m eler
Futbol’da Da
Yağma ve
Kadrolaşma
‹çlerinde Beﬂiktaﬂ, Fenerbahçe ve
Galatasaray’›n da
oldu¤u 18 futbol
kulübü,
ortak
olarak Hasan Do¤an’› Futbol Federasyonu Baﬂkanl›¤›’na
aday gösterdiler. K i m d i r H as a n Do¤an:
Baﬂbakan’›n çocuklar›na
burs vermesi ve Baﬂbakan’›n
elbise dikip tatil imkan› sa¤lamas›yla tan›nan Ramsey’in
patronu Remzi Gür’ün kay›nbiraderi. Yani Tayyip’in ya-

k›n çevresinden.
Hasan Do¤an’›n aday
gösterilmesi
de AKP’nin
iste¤i üzerine gerçekleﬂti.
Peki kulüpler bunu nas›l
kabul ettiler? Bas›na yans›yanlar›n baz›lar› bile sorunun
cevab›n› anlamam›z› sa¤l›yor:
Galatasaray’a stad yap›l›yor, Fenerbahçe’ye TOK‹
eliyle iﬂ merkezi ve otel yap›lmak üzere a r s a t a h s i s ediliyor... Beﬂiktaﬂ’a Fulya’da
imar kurallar›n› çi¤neyerek
gökdelen yapma izni veriliyor.. Ötekiler için de benzeri
rüﬂvet, ya¤ma çark›n›n iﬂledi¤ine hiç kuﬂku yok..
AKP’nin ya¤ma, talan ve
kadrolaﬂmas› yani gericileﬂme ve soygun ‹Ç ‹ÇE SÜRÜYOR.

BAM TELİ çizgiler

Muhalefet!
Diyor ki, Türkiye’yi Ortaça¤ karanl›¤›na götürüyorlar. Diyor ki, ﬂeriat düzeni için
ilk ad›m at›lm›ﬂt›r. Sonra, TBMM grup
toplant›s›ndaki konuﬂmas›n›n d›ﬂ›nda tek bir ﬂey yok..
Bu da Baykal usülü muhalefet!
Laftan baﬂka bir ﬂey yok.
Ya söyledi¤inde yanl›ﬂ var, ya yapt›¤›nda!

Tayyip’ten Devlet Bahçeli’ye
“Senin düﬂtü¤ün seviyeye düﬂmeyece¤iz. Ald›¤›m
e¤itim, buna müsaade etmez... Yan›na mafya kopuklar›n›
toplam›ﬂs›n, konuﬂuyorsun.”
"Kimileri g›rtlaklar›n› y›rtarak, ip at›yor. Y›kan›p temizlensinler, as›l bunlar›n kirli çamaﬂ›rlar›na ip laz›m."
“Yüce Divan’a gitmesi gerekenlerden biri de Bahçeli."
"Bahçeli, dürüst de¤il... MHP’nin tutars›zl›klarla halk› aldatmaya çal›ﬂmas›na üzülüyorum."
Birbirlerine bu laflar› edenlerin TBMM’deki muhabbetine bak›n, burjuva politikas›n›n halini görün.

‹stismar etmedi¤iniz
ne kald› ki?
Bir gazetenin televizyon eleﬂtirisi köﬂesinde Show TV'deki "Pars
Narko Terör" dizisinden anlat›l›yor:
“Ekranda bir çat›ﬂma sahnesi var.
PKK'l› bir keskin niﬂanc›
binbaﬂ›y› vuruyor. Seyirciler nefesini tutmuﬂ, gözler
ekranlara kilitlenmiﬂ. Ama o ne? Binbaﬂ› " Va t a n
sa¤olsun" deyip kelime-i ﬂahadet getirerek son nefesini
verirken, ekran›n alt›nda bir reklam band› beliriyor:
"ﬁehit yaz filan filan numaraya gönder. ‘ﬁehitler
ölmez' melodisi cebine gelsin."
Asl›nda istismarda sözün bitti¤i yer bu olsa gerek.
Ama kapitalizm de iﬂte tam budur.

Rüyalar›
g e rçekleﬂtirmenin
en kestirme
yo l u,
u y a n m a k t › r.
J.M. Power
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Baﬂbakan’a SORU
“Kimseden anadilini unutmas› istenemez.
Almanya’da hem Türkçe, hem Almanca e¤itim verilmesi neden olmas›n.”
Kim diyor b u n u ?
Tayyip Erdo¤an.
Peki, O ZAMAN B‹Z DE SORALIM:
“Kimseden anadilini unutmas› istenemez” de
K ü r t l e r ’den istenebilir mi?
Ve cümlenin devam›n› “Türkiye’de hem Türkçe,
hem Kürtçe e¤itim verilmesi neden olmas›n.” diye
g e t i rem ez miyiz?

Dries Vincken
Süt dökmüﬂ
kedi!
Belçika’daki
DHKP-C davas›nda
son verilen karardan
sonra, Türkiye devletinin avukat›n›n hali görülüyor. Anvers Temyiz Mahkemesi karar›nda, “davaya dahil olan Türkiye Devletinin avukat›n›n sivil taraf
olarak kabul edilemeyece¤i” vurguland›¤› için, “Türkiye Devleti maddi ve manevi anlamda hiçbir zarar görmedi¤ine göre sivil taraf olmas› yersizdir” denildi¤i
için, faﬂizmin tezlerini mahkemeye kabul ettiremedi¤i
ve elbette TC’den alma ihtimali bulunan paralar› alamad›¤› için olsa gerek bu hali!

Korucu çocuklar›na
s›navs›z kadro!
‹ﬂsizlik ve yoksullu¤un sefalet s›n›rlar›n› zorlad›¤›
bölgede, korucu çocuklar›n›n KPSS’ye girmeden
memur kadrolar›na atand›¤› ortaya ç›kt›.
Devlet için katletmenin bir “ödülü” olacak elbette.
Yaln›z yar›n polisler, subay ve astsubaylar da “biz de
katlediyoruz, bizim baﬂ›m›z kel mi, bizim çocuk lar›m›z da s›navs›z al›ns›n” derlerse, ki diyebilirler,
devletin iﬂi biraz zor.

Zahmet Olmas›n
‹zmir’de Baran Tursun’un polis taraf›ndan katledilmesine iliﬂkin davan›n ikinci duruﬂmas› 11 ﬁubat’ta
yap›ld›. Duruﬂmada Tursun’u vuran san›k polis Emre
Oral Atar’›n duruﬂmalarda muaf tutulmas› talebi kabul
edildi. Karﬂ›yaka 1. A¤›r Ceza Mahkemesi, katile zahmet olmas›n diye düﬂünmüﬂ san›r›z.

Say›: 139

HAKLI OLAN B‹Z‹Z
Ege Temel Haklar Derne¤i’ne 2008 y›l› için
bast›r›lan takvimlerdeki Mahir Çayan resimlerini
gerekçe göstererek 5 ﬁubat’ta yap›lan polis bask›n› ile
artan bask› ve sald›r›lara karﬂ› ‹zmir’de HÖC, BDSP,
ESP, Al›nteri, Partizan, EHP, Kald›raç, KÖZ, DHP üyeleri 11 ﬁubat tarihinde Kemeralt› giriﬂinde bir bas›n
aç›klamas› yapt›.
Bas›n aç›klamas›n› HÖC’den Yurdagül Gümüﬂ okudu. Gümüﬂ aç›klamas›nda, iktidar bir tarafta türbanla
birlikte özgürlü¤ü tart›ﬂt›r›rken bir tarafta temel hak ve
özgürlük mücadelesi verenleri bask› ve sald›r›lar› ile
sindirmeye çal›ﬂt›¤›n› anlatt›. Gümüﬂ Ankara’da, Adana’da, Antalya’da bas›n aç›klamas›na kat›ld›¤›, anma
yapt›¤›, afiﬂ ast›¤› için insanlar›n evlerinin bas›larak tutuklanmas›n› iktidar›n özgürlük anlay›ﬂ›n›n örne¤i olarak gösterdi.
‹zmir’de son bir y›ld›r yaﬂanan bask› ve sald›r›lar ile
Ege Temel Haklar Derne¤i’ne yap›lan bask›n› da anlatan Gümüﬂ “Son bir y›l içinde ‹zmir’de bilinen, öne ç›km›ﬂ bütün demokratik kurumlar bas›lm›ﬂ, çal›ﬂanlar›
komplolarla tutuklanm›ﬂt›r. ESP Temsilcisi ve taraftarlar› operasyon düzenlenerek tutuklanm›ﬂt›r. Ayn› ﬂekilde ‹zmir Gençlik Derne¤i ve Temel Haklar Derne¤i yöneticileri ve çal›ﬂanlar› komplo ile tutuklanm›ﬂt›r. Ege
Temel Haklar ise son iki ay içinde iki defa bas›lm›ﬂ, terör estirilmiﬂtir. Baﬂta Yeni As›r Gazetesi yazarlar›ndan
Fatih ﬁendil olmak üzere yalan haberler yap›lm›ﬂ bu kurumlar hedef gösterilmiﬂtir” dedi.
Egemenlerin TV dizilerinde devrimci de¤erlerin, önderlerin içini boﬂaltarak, Che’nin resimlerini bira bardaklar›na, iç çamaﬂ›rlar›na dahi bast›rarak yozlaﬂt›rd›¤›n› aç›klayan Gümüﬂ, polisin istedi¤i demokratik
kurumu basma, talan etme, çal›ﬂanlar›n› komplo ile tutuklama, insanlar› nedensiz yere sokak ortas›nda çevirip
kimlik sorma, suçlu, terörist muamelesi yapma ve katletme özgürlü¤üne sahip oldu¤unu belirterek “Bizler kurumlar›m›za, mücadelemize sahip ç›kt›kça onlar›n sald›r›lar› sonuçsuz kalacakt›r. Hakl› olan biziz” dedi.
“Bask›lar, Gözalt›lar, Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz,
Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür, Yaﬂas›n Devrim ve Sosyalizm, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar›n›n
at›ld›¤› bas›n aç›klamas›na Kemeralt›’ndan geçen insanlar›n ilgisi yo¤undu.
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Eskikad›n Köylüleri:
Çöplük ‹stemiyoruz!

Ankara’da Kentsel
Dönüﬂüme Karﬂ›
Meclise Dilekçe

Edirne’ye ba¤l› Eskikad›n
Köylüleri köylerinin yak›n›na
çöp alan› kurulmas›n› protesto
ettiler. 6 ﬁubat günü köy meydan›nda toplanan 250 kiﬂilik
kitle köy meydan›ndan Kap›kule S›n›r Kap›s›’na kadar, 2 kmlik yolu “Çöplük ‹stemiyoruz
Temiz Toprak Temiz Tar›m, Ölmek ‹stemiyoruz” sloganlar›yla

Ankara’da Kentsel Dönüﬂüm Projesi’ne karﬂ› meclise bir dilekçe vermek
isteyen Dostlar Mahallesi, Çorum Mahallesi, Araplar Mahallesi. Bo¤aziçi
Mahallesi, Derbent Mahallesi Temsilcileri 13 ﬁubat günü saat 13.00’da meclis önünde topland›lar. Burada bas›na
meclise verecekleri dilekçeyi da¤›tan
mahalle temsilcileri daha sonra meclise
girerek dilekçelerini verdiler.

ve “Çöplü¤e Hay›r” pankartlar›,
dövizleriyle yürüdüler. Kap›kule S›n›r Kap›s›’na ba¤lanan D100 Karayolunu trafi¤e kapatan
köylüler kafalar›na çöp poﬂeti
geçirerek, kurulmak istenen çöp
alan›n› sloganlar ve alk›ﬂlarla
protesto ettiler.
Eylemde konuﬂma yapan
Eski Kad›n Köyü Muhtar› Seyran Dayan ''Köyün yak›n›na
çöplük mü kurulur? Çöplü¤ün
kurulmas› düﬂünülen bölge köyümüze çok yak›n'' diyerek bu
duruma tepki gösterdi. Edirne
Barosu Çevre Komisyonu Baﬂkan› Avukat Tacettin Sivrikaya
da eyleme kat›larak, köylülerin
mücadelesini desteklediklerini
ve hukuki yollara baﬂvuracaklar›n› söyledi.

Nevﬂehir’de
Faﬂist Sald›r›
11 ﬁubat günü Nevﬂehir
Üniversitesi’nde YDG’li U¤ur
Do¤an adl› ö¤renciye 15-20
kiﬂilik faﬂist bir grup taraf›ndan sald›r› düzenlendi. Faﬂist
grup Do¤an’› darp ederek yaralanmas›na neden oldu.
Nevﬂehir Üniversitesi’nde
daha önce de defalarca devrimci ö¤rencilere yönelik sald›r›lar düzenleyen faﬂistler
okulda polisle kolkola gezerken, Sald›r›larla ilgili Ticaret
ve Turizm E¤itim Fakültesi
Dekanl›¤›’na ﬂikayette bulunanlar, ﬂahitlik edenler fakülte
dekan› taraf›ndan yalan söylemekle suçland›.
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GENÇL‹K
FEDERASYONU
AÇIKLAMALAR...
Gençlik Federasyonu son dönemde
Adana ve Ankara’da estirilen polis terörünü protesto etti.
Kevser M›rzak’›n katledilmesinin
ard›ndan polisin katliam›n› protesto
eden bas›n aç›klamalar›na kat›ld›klar›
için Adana’da ve Ankara’da yaﬂanan
tutuklamalar› protesto eden Federasyon üyeleri 9 ﬁubat günü yapt›klar›
yaz›l› aç›klamada “Ocak ay› içerisinde

Dilekçede “Yerelde yaﬂayan Mamak halk›n›n hiçbir ﬂekilde görüﬂü
al›nmayarak ç›kar›lan, Yeni Mamak
Kentsel Dönüﬂüm Projesi, bizleri, do¤du¤umuz-büyüdü¤ümüz mahallelerden, iyi-kötü günlerimizi birlikte yaﬂad›¤›m›z komﬂular›m›zdan ay›rd›¤› gibi,
gelece¤imizi ve yaﬂam alanlar›m›z› paramparça edecek tehlikeler taﬂ›maktad›r” denildi.

Ankara’da on iki, Adana’da sekiz kiﬂi
bas›n aç›klamas›na kat›lmak ve mezar
ziyaretinde bulunmak gerekçeleri ile
tutukland›lar ve tutuklananlardan sekizi federasyonumuza ba¤l› derneklerde
çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›zd›r. Gerek tutuklanma nedenleri ve gerekse de tutuklanma ﬂekilleri tamamen hukuksuzca
ve tamamen demokratik haklar›n kullan›lmas›na sald›r› niteli¤indedir. Demokratik taleplerini dile getirenler,
hak ve özgürlükleri için mücadele
edenlere gözda¤›d›r” dediler.
Gençlik Federasyonu üyeleri konuyla ilgili 10 ﬁubat günü yapt›klar›
bir baﬂka bas›n aç›klamas›nda da
“ﬁimdi soruyoruz. Mezar ziyaret etmek suç say›labilir mi? Mezar ziyareti halk›m›z›n gelene¤idir. Ac›lar›m›z›
paylaﬂmakt›r. Üç sokak aﬂa¤›da hiç tan›mad›¤›m›z bir insan ölse bile ac›s›n›
paylaﬂmak için mezar›na gidip ziyaret
eder, ailesinin ac›s›n› paylaﬂ›r›z. Bu
mudur suç?” diye sordular.

17 ﬁubat 2008

