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Yitirdiklerimiz
29 ﬁubat-6 Mart
1957’de,
Elaz›¤’da yoksul
bir Kürt ailesinin
çocu¤u olarak
dünyaya geldi.
Devrimci mücadeMazlum GÜDER leyle çok genç
yaﬂlarda tan›ﬂt›.
Mücadele içinde tutsak düﬂtü. 3 Mart
1983’te Elaz›¤ Hapishanesi’nden tahliye olmas› gerekirken hapishane idaresi
taraf›ndan iﬂkencede katledildi.

Liseli
Dev-Genç
örgütlenmesinde
yer ald›.
29 ﬁuCe m a l Ö RE K
bat
1980’de ‹stanbul Etiler’de oligarﬂinin militarist güçleri taraf›ndan vurularak katledildi.

BÜYÜK D‹REN‹ﬁ’in 109. ﬂehidi olarak ölümsüzleﬂen Günay,
18 Kas›m 1973’te Mersin'de do¤du. Aslen Burdurlu’dur.
Erdemi ve adaleti savunmak için devrimci oldu. Ege Bölgesi’nde illegal alanda çeﬂitli görevler ald›. 1995’te tutukland›. 9 y›ll›k tutsakl›¤›nda Buca ve 19 Aral›k 2000 hapishaneler katliamlar›na tan›k oldu.

G ün ay Ö ⁄ R E NE R

4 Mart 2004’te, Uﬂak Hapishanesi’nde bir ölüm orucu direniﬂçisi iken, aln›nda k›z›l band›yla, zulme karﬂ› bedenini
tutuﬂturarak ölümsüzleﬂti. Feda eylemini gerçekleﬂtirdi¤inde tahliye olmas›na sadece 6 ay vard›.

‹ﬁTE BURADAYIZ
Lime lime edildik ölmedik
‹ﬂte buraday›z ﬂimdi burada
S›k›l› yumrukta saflarday›z biz
‹ﬂte buraday›z ﬂimdi burada
Diri diri yak›ld›k ölmedik
‹ﬂte buraday›z ﬂimdi burada
Dirençte inançta en öndeyiz biz
‹ﬂte buraday›z ﬂimdi burada
Topraklara verildik ölmedik
‹ﬂte buraday›z ﬂimdi burada
Onurda umutta kavgaday›z biz
‹ﬂte buraday›z ﬂimdi burada

Josef STAL‹N
Dünya Halklar›n›n Kurtuluﬂu
‹çin, Sosyalizme Adanm›ﬂ
Bir Yaﬂam
Stalin, illegalite koﬂullar›ndaki devrimcilerin kod isim almak zorunda olmalar›n›n sonucu olarak konulmuﬂ bir isimdi.
Çelik demekti. Stalin, gerçekten de kod
ad›yla çok uyumlu bir devrimciydi. Politikada Stalin, sosyalizmi savunmada tavizsizlik, s›n›f düﬂmanlar›na karﬂ› uzlaﬂmazl›k demekti.
Josef Vissarionoviç Stalin, 21 Aral›k
1879'da Tiflis’te Gürcü bir ailenin çocu¤u olarak do¤du. 1894'te ilahiyat okuluna baﬂlad›. 15 yaﬂ›nda Marksist e¤itim
gruplar›nda yer ald›. Sonra Rus Sosyal

Demokrat ‹ﬂçi Partisi Tiflis Örgütü'ne üye
oldu. Tiflis'te iﬂçi gruplar›na ders vermeye baﬂlad›. Ö¤retirken ö¤reniyordu.
1900'de Iskra Gazetesi’nden okudu¤u
Lenin'in düﬂüncelerini benimsedi.
1902'de tutukland›. Bu dönemde Kafkasya Birli¤i Komitesi'ne seçildi. Partide
yaﬂanan Bolﬂevik-Menﬂevik ayr›ﬂmas›nda saf›n› Bolﬂevikler’in yan›nda belirledi.
Defalarca tutukluluklar, sürgünler yaﬂayan Stalin, 1910'dan itibaren görevlerini partinin Merkez Komite üyesi olarak
sürdürdü.
Devrimde teorik ve pratik bir önder olarak yer ald›. Devrimden sonra da baﬂta
ulusal sorunlar›n çözümü olmak üzere
birçok görevler üstlendi. 3 Nisan
1922'de Lenin’in önerisiyle, Merkez Komitesi Genel Sekreterli¤i'ne seçildi.
Bu görevi s›ras›nda Hitler’in ordular›na
karﬂ› Büyük Direniﬂe önderlik ederek,
faﬂizme karﬂ› zaferi dünya halklar›na
arma¤an etti.
Dünya halklar›na zaferler arma¤an
eden Stalin, sosyalizm miras›m›z›n bir
parças›d›r ve sosyalizm için mücadele
sürdü¤ü sürece, bu mücadelede yaﬂayacakt›r.

Tarih yazanlar›n
Kaleminden
Günay Ö¤rener Anlat›yor:

“Ok yaydan ç›kt›’
20 Ekim 2003'te kuﬂand›m band›m›.
Kendisine devrimci, sosyalist diyenler bile emperyalizm karﬂ›s›nda biat ederken, ordusu, iktidar› olan ülkeler biat ederken insan›n böyle bir hedefle yola ç›kmas›, hayalperestlik gibi gözükebilir. Ama de¤il.
Bizim inanc›m›z bunun bilimsel olarak mümkün oldu¤unu kan›tl›yor. Ve bunu söyleten güç s›rt›m›z› dayad›¤›m›z Partimizdir.
Elbette ideolojik olarak da örgütlülük olarak da ana dayana¤›m›z budur.
Bunu gerçekleﬂtirebilmek için Hallac-› Mansur'un dedi¤i gibi önce kendi ‘ben’inden ç›kmak, onun yerine o ideolojik kayna¤› koyabilmek gerekir. ﬁimdi bütün irademi Partime b›rak›yorum.
Öncesinde böyle de¤il miydi? Yine öyleydi ama bu farkl›. ﬁimdi
içti¤im her yudum su, a¤z›mdan ç›kan her söz, kalemden dökülen her kelimede o irade olmal›, olacak.
Bu geçiﬂ kolay m›? ﬁöyle diyebilirim sars›c› ama zor de¤il. Band›m› kuﬂan›rken, and›m›z› içerken zang›r zang›r titrerken bile
bütün sorular› tek tek akl›mdan geçirip yeniden yeniden cevapl›yordum. Belki Gültekin de ayn› heyecan› yaﬂam›ﬂt›r. ﬁimdi hedefe do¤ru ilerliyoruz. Onun ki ne kadar sürdü? Benim ki ne kadar sürer? Bilmiyorum. Sadece yerinde ve en fazla zarar› verecek ﬂekilde olacak.
Gene de beni rahatlatan ﬂey devrime ve öncelikle zafere olan inanc›m. Ok yaydan ç›kt›. Bu ikinci etap, üçüncüsü zafer olacak. Bir
bütünün parças› hepsi. Bir insan›n çocukluk, gençlik, olgunluk dönemleri gibi... Direniﬂ yaﬂ›yor ve büyüyor. Bizse onu oluﬂturan
yüzlerce hücreden biri olarak yol al›yoruz. Kendimi yaln›zca eyleme giden bir savaﬂç› gibi görüyorum. Bu elbette s›radan bir iﬂ de¤ildir. Günlük sigara almak için bakkala gitmeye benzemese de
yürüyorsun, yine ayakkab›lar›n› ba¤l›yorsun, belki yine sigara yak›yor, gazete okuyorsun ama nereye ne için gitti¤ini bilerek. Hesap sorma eylemine gidiyorsun, gidiyorum, gidiyoruz...

B›rakt›klar› De¤erler
Yaﬂat›l›yor
9 ﬁubat 1996’da Bahçelievler’de ﬂehit düﬂen Ayten Korkulu,
Meral Akp›nar ve Fuat Berk ‹stanbul Sar›gazi’deki mezarlar›n›n
baﬂ›nda an›ld›.
10 ﬁubat’ta ﬂehitlerin
aileleri ve HÖC’lülerin
kat›l›m›yla yap›lan anmada ﬂehitlerin u¤runa
yaﬂamlar›n› feda etti¤i
de¤erlerin k›skançl›kla
korundu¤u vurguland›.

Ça¤r› / ‹lan
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13. D‹SK Genel Kurulu yap›ld›
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tasar›s›n›n iptalini istedi
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Ahlaks›zl›¤›n s›n›r› yok!
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AKP’nin sadakas› polisin muzu
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D ü n y a : Banliyölere operasyon
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Bilgi

Dünya halklar›n› baﬂ düﬂman›
Amerikan emperyalizmine
karﬂ› sesimizi yükseltmek için
Dolmabahçe’ye ça¤›r›yor
Ta r i h : 24 ﬁubat 2008 / Pazar
S a a t : 13.00

HÖC
Dünya
Emekçi
Kad›nlar
Günü’nde
“Kad›n Ne ‹ktidar›n Ne de Erke¤in
Kölesidir” Slogan›yla Tüm Halk›m›z›
Kad›köy’deki Mitinge Ça¤›r›yor
Yer: Kad›köy Tepe Nautilus Önü
Tarih: 09.03.2008 S a a t : 13.00

Hayat›n ‹çindeki Teori
Emperyalizm -4-

28

Siyasette ‹LKE
Kim, Hangi Ayr›l›¤› Destekler?

18

Herkese Sa¤l›k Güvenli
Gelecek Platformu
SSGSS Yasa Tasar›s› kitlesel bas›n
aç›klamas›yla protesto edecek.
Toplanma Yeri: Kad›köy Numune
Hastanesi Acil Servis Önü
Tarih: 28 ﬁubat 2008 / Perﬂembe
Toplanma Saati: 12.15

Dinleyicileriyle
Buluﬂuyor

Kamu Emekçileri
Cephesi
Özel Say›s›
“Ortak Düﬂman
Amerikan
Emperyalizmine Karﬂ› Birleﬂelim
Ba¤›ms›z Demokratik Türkiye’yi
Kural›m” ÇIKTI...

Ye r : Maltepe Yayla
Sanat Merkezi ‹ST.
Ta r i h : 2 Mart 2008 S a a t : 19.00
A m e r i k a K a r ﬂ › t › K a r i k a t ü r Sergisi
OA
Ye r : ‹KM Ta r i h : 16-29 ﬁubat 2008
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Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND
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mperyalizmin en karakteristik politikalar› s›ralan›rken, “böl, parçala ve
yönet politikas›” her zaman bunlar›n aras›nda ve
ço¤u kez de en baﬂ›nda
say›l›r. Neredeyse yüzy›l› aﬂk›n bir
süredir emperyalizmin bu politikas›
yürürlüktedir. Ama bu politikan›n
bu kadar ç›plak ve aleni uyguland›¤›, sonuçlar›n›n bu kadar k›sa zamanda ve aç›kça görüldü¤ü baﬂka
bir dönem olmam›ﬂt›r san›r›z. Kosova’n›n geçti¤imiz hafta “ba¤›ms›zl›¤›n›” ilan etmesi, bu politikan›n sonuçlar›n›n en yeni örne¤i oldu.

E

on yirmi y›l içinde kaç yeni ülke
ç›kt› ortaya bak›n. Bu ülkelerin
birço¤unun ç›kt›¤› yer, Balkanlar ve
Kafkaslar’d›r. Bu noktaya nas›l gelindi¤i ise oldukça ö¤reticidir. Küçük küçük, parçalanm›ﬂ devletçikleri ortaya ç›karan süreç, milliyetçili¤in k›ﬂk›rt›lmas›yla baﬂlam›ﬂt›r. Mahir Çayan, emperyalizm döneminde
burjuvazinin milliyetçilik konusundaki tavr›n› ﬂu özlü tasvirle anlat›r:
“Emperyalist dönemde burjuvazi,
bütün dünyada devrimci, milliyetçi
ve demokrat niteli¤ini kaybetmiﬂtir.
Onun ideolojisi art›k milliyetçilik
de¤il, kozmopolitizmdir. O, vatan
millet bayra¤›n› geminin bordosundan aﬂa¤›ya atm›ﬂt›r.”

S

nemli soru da iﬂte burada ortaya
ç›k›yor. Vatan millet bayra¤›n›
geminin bordosundan aﬂa¤›ya atan
burjuvazi, ne olmuﬂ da yeniden milliyetçilik bayra¤›n› kald›rmaya baﬂlam›ﬂt›r?.. Asl›nda burada ince bir
ayr›m sözkonusu; emperyalist ülkeler burjuvazisinin, milliyetçilik bayra¤›n› yeniden yükse¤e kald›rd›¤›
do¤rudur fakat bayra¤›n› kald›rd›klar› milliyetçilik, “kendi milliyetleri” için de¤il, bölüp parçalamak
istedikleri bölgelerdeki halklar›n
milliyetlerini ifade eden bayraklard›.

Ö

ny›llard›r milliyetçilik yerine kozmopolitizmin propagandas›n› yapan, milliyetleri,
inançlar› bir yana b›rakmay› savunan emperyalizm, sosyalist
sistemi parçalad›ktan sonra, par-

O
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GÜNDEM

K›ﬂk›rt! Böl!
Parçala! Yönet!
çalanan sistemden geriye kalan ülkeleri ve halklar›, h›zla sömürgeleﬂtirilecek konuma sürüklemek için
milliyetler, dinler temelindeki bir
“kimlik” siyasetini hortlatt›. K›ﬂk›rt›lan milliyetçilik, emperyalizme
karﬂ› de¤il, emperyalizme yaslanarak “ulusal bayraklar›na” sahip oldu. Özellikle eski SSCB ve Yugoslavya’dan onlarca devletçik yarat›ld›. ﬁimdi o ülkelerin hepsi, emperyalizme muhtaç durumdalar; hepsi,
kendi ayaklar› üzerinde duramayan
ucube bir ba¤›ms›zl›¤›n sahibidir.
Hepsi, iﬂbirlikçi iktidarlar taraf›ndan
yönetilmektedirler çünkü baﬂka türlü ayakta duramayacak bir devletleri vard›r. Kuﬂkusuz bu tablo, emperyalizmin yirmi y›l öncesinden öngördü¤ü, planlad›¤› tablodur. Emperyalizm bu yan›yla amac›na ulaﬂm›ﬂ görünmektedir.
orunu daha da vahimleﬂtiren ise
bu geliﬂmelerin “ba¤›ms›zlaﬂma” olarak de¤erlendirilmesi, dünya
halklar›na böyle sunulmas› ve aralar›nda baz› sol güçlerin de oldu¤u kesimler taraf›ndan böyle de¤erlendirilmesidir. Kuzey Irak’ta Kürt milliyetçili¤inin “devletleﬂmesi” konusunda da benzer yaklaﬂ›m ve tart›ﬂmalar gündeme gelmiﬂti yak›n zamanda. Gerçekte tüm emperyalist
güçler ve iﬂbirlikçilerinin “ba¤›ms›zl›k” sorununa yaklaﬂ›mlar›, tamamen sömürücü egemenlerin ç›karlar›na göre ﬂekillenmektedir. Öyle ol-

S

du¤u, Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤› konusunda tak›nd›klar› tav›rdan da
bellidir.
mperyalistler ve iﬂbirlikçileri,
Kosova’n›n “ba¤›ms›zl›¤›n›” tan›y›p tan›mama konusunda bölünmüﬂ durumdalar. Çünkü kimsenin
“uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›n›” düﬂünmesi söz konusu de¤il;
hepsi Kosova konusundaki politikas›n› kendi ç›karlar› temelinde ﬂekillendiriyor.

E

ski iﬂbirlikçi kontrgerilla örgütü
UÇK (Kosova Kurtuluﬂ Ordusu)
Baﬂkan› ve ﬂimdinin Baﬂbakan› Haﬂim Taçi, “ba¤›ms›zl›k” ilan›ndan
önceki gün "Kosova vatandaﬂlar› n›n iradesi yerine getirilecek" diyerek o gün kutlamalar yap›lmas›n› istemiﬂti. Oysa ABD’nin ve AB’nin
iradesine ters düﬂmemek için defalarca “ba¤›ms›zl›k ilan›”n› erteleyen
kendisiydi. Taçi de çok iyi biliyordu
ki, “ba¤›ms›zl›k” ilan›nda belirleyici
olan Kosova halk›n›n iradesi de¤il,
emperyalizmin iradesidir. Bu anlamda da Kosova’da bir ulusun, halk›n “ k e n d i k a d e r i n i t a y i n h a k k › ”
ile de¤il, e m p e r y a l i z m i n b i r bölge nin kaderini tayin etmesiyle karﬂ›
karﬂ›yay›z. Kuzey Irak’ta bir süre
önce yaﬂanan geliﬂmelerin bir baﬂka
biçimi var karﬂ›m›zda.

E

osova’n›n “ba¤›ms›zl›k” giriﬂimi 1991’e uzan›yor. Daha o zaman iﬂbirlikçi milliyetçilik ba¤›ms›z
cumhuriyet ilan etti. O zaman bu
cumhuriyeti pek tan›yan olmad›; çünkü henüz emperyalizm
aç›s›ndan bölgenin parçalanmas›
k›vam›na
gelmemiﬂti.
Kosova halk›n›n ba¤›ms›zl›¤›,
1996’da
emperyalistlerin
destekaderi emperyalist ve iﬂbirlikçi
¤inde Kosova Kurtuluﬂ Ordusu
dünyan›n umurunda de¤ildir. Ko(UÇK) kuruldu. S›rplar’la çat›ﬂsova’y› tan›yanlar›n da, tan›mamalar büyüdü. Ve UÇK’n›n kuyanlar›n da hesaplar› baﬂkad›r.
ruluﬂunun üzerinden 2 y›l geçmeden Eylül 1998’de NATO

K
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Konseyi, Kosova’ya a s k e r i m ü d ahale karar› ald›. 1999 Mart’›nda
NATO, Birleﬂmiﬂ Milletler onay› olmad›¤› halde sald›r›y› baﬂlatt›. 78
gün süren hava sald›r›s› sonucunda
Yugoslavya Kosova’daki askerlerini
geri çekti. Sonra da bölgeye BM Geçici Yönetim Misyonu atand›, 16 bin
500 kiﬂilik de bir askeri güç yerleﬂtirildi. Emperyalizm, böylelikle Kosova’da yönetimi ve askeri denetimi ele geçirmiﬂ oldu. ﬁimdi art›k
“ba¤›ms›zl›k” için Kosova milliyetçili¤inin önünü açabilirlerdi.
ugün gelinen nokta, emperyalizmin, UÇK gibi iﬂbirlikçilerin, BM, NATO gibi uluslararas› emperyalist kuruluﬂlar›n
birlikte kotard›klar› bir sonuçtur.
Gelinen noktada da Kosova halk›n›n gerçek anlamda ba¤›ms›zl›¤›, kaderi emperyalist ve iﬂbirlikçi dünyan›n umurunda de¤ildir. Kosova’y› tan›yanlar›n da,
tan›mayanlar›n da hesaplar› baﬂkad›r.
mperyalizm, bu konuda ortaya
koydu¤u tüm çekincelerle asl›nda tüm dünya halklar›na ﬂunu söylüyor; ba¤›ms›zl›¤›, ancak o ba¤›ms›zl›k benim ç›karlar›ma uygunsa tan›r›m. Herkes ona göre hareket etsin!
adece bas›nda aç›kça yaz›l›p çizilenlere bakal›m; Bulgaristan
s›n›rlar› içindeki Türk az›nl›¤›n, Yunanistan Kuzey’deki Makedonlar’›n, ‹spanya Baskl›lar’›n, K›br›s,
KKTC’nin, Romanya ve Slovakya
s›n›rlar› içindeki Macar az›nl›klar›n
Kosova örne¤ini izlemelerinden
kayg› duyuyorlar. Kimisi Da¤l›k
Karaba¤ için de Kosova’n›n örnek
olaca¤›n› söylüyor. Gürcistan’daki
Abhazya özerk bölgesi ve keza Gürcistan’›n kuzeyindeki Osetya da,
Kosova örne¤ini ileri sürerek kendilerinin ba¤›ms›zl›¤›n›n da tan›nmas›
gerekti¤ini söylüyorlar...
ligarﬂi de Kosova’y› tan›ma karar› ald›. Ancak korkuyor da.
Bu korkuyu oligarﬂinin tüm kesimlerinde görmek mümkün. Sabah gazetesi yazarlar›ndan Erdal ﬁafak,
“Kosova’n›n örnek olmas›” üzerine bir uluslararas› hukuk uzman›
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olan Prof. Nicolat Levrat’›n, Le
Temps gazetesine yapt›¤› aç›klamay› aktar›yor: “Kosova nerelerde emsal oluﬂturabilir, sorusuna hiç düﬂünmeden ﬂu yan›t› verdi: Kürdistan! Irak’›n kuzeyindeki bu bölge,
hukukçulara göre, Kosova ile epey
ortak yöne sahip.” (20 ﬁubat 2008)
rdal ﬁafak bunu aktard›ktan sonra sözlerini ﬂöyle devam ettiri-

ler. UÇK liderinin ulusal kurtuluﬂçu
oldu¤una, dünya halklar›n›n baﬂ
düﬂman› Amerika’n›n, uluslar›n kaderlerini tayin hakk›n›n baﬂ savunuculu¤unu yapt›¤›na inanmam›z› isteyenler, bizi de emperyalizmle ilgili
yan›lg›lar›na ortak etmeye çal›ﬂ›yorlar. Hay›r, biz buna ortak olmayaca¤›z.
osova’n›n
ba¤›ms›zl›¤›yla,
Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin
Hakk› aras›nda bir ba¤ kurmak,
teoriye, dünya gerçeklerine dair
yanl›ﬂ üstüne yanl›ﬂ yapmadan
Yürüdükleri yol, görünürde
mümkün de¤ildir. Talabani,
ba¤›ms›zl›k, esas›nda ise emperyaBarzani veya Haﬂim Taçi gibi
lizme tam ba¤›ml›l›k yoludur. Bu
kiﬂiler ve örgütleri, “ba¤›ms›z
yolun sonunda iﬂbirlikçi bir iktiülke” yoluna emperyalizmin
dar olacaklar› kesindir. ‹ﬂbirlikçi
deste¤iyle ç›km›ﬂlard›r. Ancak
emperyalizm deste¤ini sürdürbir iktidar olarak da baﬂta kendi
dü¤ü müddetçe bu yolda yürühalklar› olmak üzere dünya halkmeye devam edebilirler. Yürülar›na ihanet edeceklerdir.
dükleri yol, görünürde ba¤›ms›zl›k, esas›nda ise emperyalizme tam ba¤›ml›l›k yoludur. Bu
yolun sonunda iﬂbirlikçi bir iktidar
yor: “‹ﬂte bu yüzden Ankara’n›n
olacaklar› kesindir. ‹ﬂbirlikçi bir ik‘emsal’ sorununu önemsemesi getidar olarak da b a ﬂ t a k e n d i h a l k l a r ›
rekti¤ine inan›yoruz.”
o l m a k ü z e re dünya halklar›na ihaüm bu örneklerde, ne emperyanet
edeceklerdir. Kendi d›ﬂ›ndaki
lizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤a iliﬂkin
güçlere,
esas olarak da emperyalizne de u l u s l a r › n k e n d i k a d e r l e r i n i
me
bel
ba¤layanlar›n kaç›n›lmaz
t a y i n h a k k › n a iliﬂkin bir vurgu gör"Nas›l olursa olsun
sonlar›
budur.
mek mümkündür. Burada iﬂbirlikçi
bir
devletimiz
olsun"
anlay›ﬂ› veya
politikalar gere¤i Kosova’n›n “ba"ne
olursa
olsun
iktidar›m›
sürdür¤›ms›zl›¤›” kutsan›rken, ayn› hakk›n
meliyim” düﬂüncesiyle emperyalizbaﬂka halklar için de sözkonusu olme yedeklenenler, bu zemine bir kez
du¤u ve olabilece¤i tart›ﬂt›r›lm›yor
ayak bast›ktan sonra, iﬂbirlikçili¤e
bile.
sürüklenirler. Talabaniler’in, Haﬂim
ﬂbirlikçili¤i meﬂrulaﬂt›rmak isteTaçiler’in bu kaç›n›lmaz gidiﬂatlar›yenler, Kosova’da da UKKTH’n›
n› görürken, önderlik ettikleri siyasi
görecekler, aray›p bulacaklar ve biz
ç›k›ﬂ, “Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤›”
devrimcilere de “bir ulus kendi kaolarak de¤erlendirilemez.
derini böyle tayin ediyor, bize söz
uﬂku yok ki, Balkanlar’da, Kafdüﬂmez” diyeceklerdir. Hay›r, hem
kaslar’da yaﬂananlar, bizler
Kosova’daki iﬂbirlikçili¤e, hem bu
için,
bu topraklar› paylaﬂan Türk,
tarihe karﬂ› oynanan bu ba¤›ms›zl›k
Kürt
ve
tüm di¤er halklar için de son
oyununu bize UKKTH diye yutturderece önemli derslerle doludur.
maya çal›ﬂanlara her zaman söyleEmperyalizm bugün Balkanlar’da,
yecek sözümüz olacakt›r. BarzanileKafkaslar’da cirit at›yorsa, bu, milr’in Amerika’n›n gölgesinde Kürliyetçi k›ﬂk›rtmalarla, bölüp parçaladistan bayra¤›n› çekmelerini,
yabilmesiyle mümkün olmuﬂtur.
UÇK’n›n Amerikan bayraklar›yla
Halklara, halklar›n ilerici, vatansebirlikte Kosova bayra¤›n› dalgalanver, devrimci öncülerine düﬂen göd›rmas›n› UKKTH olarak de¤erlenrev, bu oyunu bozmakt›r.
direnler büyük bir yan›lg› içindedir-
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Nas›l Köleleﬂtirildi?
Nas›l Özgürleﬂecek?
2
Kad›nlar›n tarihine bak›yoruz bu yaz› dizisi içinde. Tarihsel bir perspektif kazanmak gibi bir amac›m›zla, toplumda s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lan basit sorulara cevap bulmak gibi bir amac›m›z var.
‹ﬂte tarihi bir soru: “Erkek, tanr› için... kad›n ise erkek için yarat›ld›” düﬂüncesini ortaya atanlar, neyi
amaçl›yorlard› sizce?
Veya iﬂte basit bir soru daha: Kad›nlar›n, denildi¤i
gibi “saç› uzun akl› k›sa” m›yd› gerçekten ve onlar›n
bu tarihi geri kalm›ﬂl›¤›n›n nedeni bu muydu?

Elimize cetvel al›p tüm kad›nlar›n saç›n› ölçmeye soyunmayaca¤›z elbette. Zaten saçlar›n› ölçsek de, ak›llar›n› ölçecek bir araca sahip de¤iliz. Fakat bunlar›n d›ﬂ›nda bir ölçüm arac› var elbette: Tarih!
Kad›nlar cephesinden neyin, neden öyle oldu¤unu
veya olmad›¤›n› anlamak için tarihe bakmaya devam
ediyoruz yaz› dizimizin ikinci bölümünde de.
*
Yaz› dizimizin ilk bölümünde, kad›nlar›n ilkel komünal toplum ve köleci toplum dönemindeki konumlar›ndan sözetmiﬂtik biraz. O döneme dair en çarp›c› nokta, kad›nlar›n tarih boyunca hep ikinci s›n›f olmad›¤›n›
görmemiz oldu. A N A E R K ‹ L toplumlar da, yani, kad›n›n egemen oldu¤u toplum biçimleri de yeralm›ﬂ tarihte. Gördük ki, kad›nlar›n ezilmiﬂli¤i sorunu hiç de “böyle gelmiﬂ böyle gider” denilecek bir sorun de¤ildir.

Kad›n secde etmek için mi yarat›ld›?
Feodalizmde kilisenin belirleyicili¤iyle birlikte kad›n o zamana kadar ki en a¤›r, en onur k›r›c›, en çok
aﬂa¤›land›¤› bir dönemi yaﬂamak
zorunda kald›. Bask›lar, H›ristiyanl›¤›n hükmetti¤i Bat›’da daha farkl›,
‹slamiyet’in hükmetti¤i Do¤u’da
daha farkl›yd›... Bat›’dan ve Do¤u’dan kad›na yaklaﬂ›ma dair örnekler görelim ﬂimdi.
Mesela dul bir kad›n›n erkek çocu¤u, 7 yaﬂ›ndan itibaren ailenin
reisi olurdu ve öz annesi ona itaat
etmek zorunda kal›rd›. Aﬂa¤›lanman›n tarihteki en rezil örneklerinden
biri “ilk gece hakk›”yd›. Bat›n›n
soylusu, toprak a¤as› olarak da adland›rabilece¤imiz Senyörler, kiliseyle birlikte mutlak otoritenin temsilcisiydiler. Senyörün izni olmadan
kimse evlenemezdi. Ve Senyörler,
“ilk gece” hakk›na sahipti.
Bilimsel çal›ﬂma yapanlar›, muhalifleri, dini veya iktidarlar› sorgulayanlar› “cad›”, “ﬂeytana sat›lm›ﬂ”
olarak ilan ederek yakma, manast›rlara kapatma en s›k uygulanan cezalard› ve bu cezalar›n en çok hedefi
olan da kad›nlardan baﬂkas› de¤ildi.
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi,
‹slamiyet’in ve H›ristiyanl›¤›n kad›na bask› biçimleri farkl›yd›; mesela,
kilise boﬂanmay› hemen hemen tümüyle yasaklam›ﬂken, ‹slamiyet ka-
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d›n›n gelece¤ini erke¤in dudaklar›
aras›ndan ç›kacak “boﬂ oI” sözüne
ba¤lam›ﬂt›r. Ama sonuçta kilise de,
‹slamiyet de, birbirlerine ters görünen iki biçimde, kad›n› erke¤e mahkum etmiﬂ olmaktad›r.

Kad›n Secde Etmeli:
Allah’›n, ‹ ktidar›n,
ve Kocas›n›n Önünde!
Dinlerin hemen hepsi, erke¤i yüceltmiﬂtir. ‹slamiyet’te de durum
özünde ayn›d›r. Kad›n› erke¤in yar›s›, erke¤ine itaat eden bir köle, çocuk do¤uran bir varl›k olarak görmüﬂtür. Cennetin annelerin aya¤›n›n alt›nda oldu¤unu söylemesi de,
asl›nda bu bak›ﬂ aç›s›n›n d›ﬂ›nda bir
ﬂey de¤ildir. Baﬂka bir ﬂey için de¤il, çocuk do¤urdu¤u için lay›k görülmektedir cennete.
‹slamiyet, geliﬂme süreci içinde,
kad›n›n toplumsal yaﬂamdaki konumunu en geriye iten din haline geldi. Kad›n› toplumsal yaﬂamdan d›ﬂlamakta hiçbir din bu kadar ileri gitmemiﬂti.
Kocan›n kad›n› dövebilece¤i de
yine ‹slamiyet’te bizzat hadislerde
onayland›. ‹slamiyet, kad›nlar›n zay›f ve korunmaya muhtaç oldu¤unu
iddia ederek, erke¤in d ö r t k a d › n
birden “ a l ma s › n › ” meﬂru bir hak

olarak gördü.
Bu anlay›ﬂ hemen hiç de¤iﬂmeden –ki dini inanc›n bir özelli¤i de
de¤iﬂmeyen bir dogma niteli¤i taﬂ›mas›d›r– sürüp geldi. Mesela bugün
‹slam ülkeleri olarak adland›r›lan ve
‹slamc›l›¤›n yönetimde veya toplumsal yaﬂamda önemli ölçüde belirleyici oldu¤u ‹ran, Suudi Arabistan, Sudan, Cezayir, Yemen, Afganistan, Irak, Kuveyt, Basra Körfezi,
Bangladeﬂ, M›s›r gibi ülkelerde kad›nlara yönelik giyim yasaklar›,
çarﬂaf, türban, burka gibi zorunluluklar, kad›nlarla erkeklerin ayn›
yerlerde bulunamamas›, tokalaﬂmamalar› gibi yasaklar sözkonusudur.
Baz›lar›nda kad›nlar›n çal›ﬂmas› da
yasaklanm›ﬂt›r. Kad›nlar, yanlar›nda erkek olmadan veya erkeklerin
izni olmadan seyahat edemiyorlar.
Aﬂa¤›daki hadisler, bu konudaki
anlay›ﬂ›n Hz. Muhammed’e kadar
uzand›¤›n› gösterir:
“Ebu Hüreyre anlat›yor: "Ey Allah'›n Resulü. dendi, hangi kad›n
daha hay›rl›d›r?''
"Kocas› bak›nca onu sürura
garkeden, emredince itaat eden, nefis ve mal›nda, kocas›n›n hoﬂuna
gitmeyen ﬂeyle ona muhalefet etmeyen kad›n! diye cevap verdi."
Bir baﬂka hadiste de ﬂöyle deniyor:
24 ﬁubat 2008

“ﬁayet ben, bir kimseye, Allah'tan baﬂkas›na secde etmeyi emretseydim, kad›na kocas›na secde
etmesini emrederdim. ... Bir kad›n,
kocas›n›n hakk›n› eda etmedikçe
Rabbinin hakk›n› da eda edemez.”
Devam ediyoruz Hadislere:
"Resülullah buyurdular ki: "Allah’a ve ahiret gününe inanan bir
kad›na, bir gece ve gündüz devam
edecek bir mesafeye, yan›nda bir
mahremi olmad›kça gitmesi helal
de¤ildir."
Kad›n›, erke¤in önünde secde etmesi gereken, 24 saat yaln›z baﬂ›na
b›rak›lmamas› gereken bir mahlukat
olarak gören bir anlay›ﬂ sözkonusudur. Bu anlay›ﬂ›n kad›na “de¤er
verdi¤ini” iddia etmek mümkün de¤ildir.
Saç› uzun akl› k›sa deyiminin temelinde de ‹slam vard›r. ‹ﬂte aﬂa¤›daki ﬂu hadis, bunun belgesidir:
“Kad›nlar... sorarlar: ‘Akl›m›z›n, dinimizin eksi¤i nedir? Ya Resu'llah?’
Bu soru üzerine Muhammed onlara Kur'an'›n Bakara suresinin
282inci ayetini hat›rlat›r: ‘Kad›n›n
ﬂahadeti, erke¤in ﬂahadetinin yar›s›
de¤il midir?’ Kad›nlar, ‘Evet’ diye
yan›t verirler. Onlar›n bu do¤rulamas› üzerine Muhammed tekrarlar:
"‹ﬂte bu akl›n›z›n eksikli¤indendir."
(Buhari Muhtasari Tecrid-i Tercemesi, 1970-, I, 222, Hadis No 209)
Gerek Kur’an’daki ayetler, gerekse hadisler, kad›n›n yeri konusunu tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak kadar aç›k ortaya koyuyorlar. Ama
hepsinin özeti olmas› bak›m›ndan
islam yorumcular›n›n bu konudaki
tespitlerinin bir özetini aktaral›m:
“E rkek kad›ndan birçok yön den üstündür:
- Erke¤in ak›lca üstünlü¤ü vard›r.
- Diyette üstünlü¤ü vard›r.
- Miras konular›nda üstünlü¤ü
vard›r.
- Erkek, kad› (yarg›ç), hükümdar
olur, kad›n ise olamaz. Erkek tan›kl›¤a da daha elveriﬂlidir.
- Erkek, kad›n›n üzerine evleneSay›: 140

Kad›n Sorunu
Yan›lg›lar›
Tarihi ve o tarih içindeki kad›n sorununu tart›ﬂ›rken, bunu salt akademik bir
çal›ﬂma olsun diye de yapm›yoruz elbette.
Öyleyse amac›m›z ne?
Amac›m›z, bizzat kad›nlar›, kendi kurtuluﬂlar›n›n savaﬂç›lar› haline getirebilmektir.
Kad›n erkek eﬂitli¤i üzerine, cinsel özgürlük üzerine burjuvaziden ve küçük-burjuvaziden kaynaklanan tüm çarp›tma ve sapmalar› yerle bir edip, kad›n›n nesnel durumunu ve kad›n›n devrimci dönüﬂümünün ve kad›nlar›n devrime kat›l›m›n›n koﬂullar›n› ortaya koyabilmektir.
Kad›n önce yan›lg›lardan kurtulmal›.
‹slamiyetin kad›na de¤er verdi¤i ne kadar büyük bir yan›lg›ysa, burjuvazinin kad›n› özgürleﬂtirdi¤i de o kadar büyük bir yan›lg›d›r.
Feminizmin kad›na bir kurtuluﬂ vaadetti¤i nas›l bir yan›lg›ysa, kad›nlar›n
toplumsal yaﬂamdaki özgün sorunlar› ve taleplerini yok saymak da, kad›n sorunu denilince ondan yaln›zca cinsel sorunu anlamak da o kadar yanl›ﬂt›r.
Yan›lg›lardan ar›na ar›na devrim yolunda buluﬂacak kad›nlar; ar›na ar›na,
koﬂa koﬂa, kad›nlar›n kad›n olmaktan kaynaklanan tarihsel özellik, nitelik ve
sorunlar›n› gözard› etmeksizin erkeklerle omuz omuza devrim saflar›nda buluﬂacak.

bilir. Dilerse kar›s›n›n, kar›lar›n›n
üzerine cariye de alabilir. Kad›n
için, kocas›n›n üstüne evlenmek gibi
bir hak yoktur.
- Mirasta erke¤in pay› daha çoktur.
- Erkek kad›n› boﬂayabilir. Kad›n, erke¤i boﬂayamaz. Erkek kad›n› boﬂad›ktan sonra da süresi içinde
dönüﬂ yapabilir, kad›n›n bu yönde
bir hakk› yoktur.
- Erke¤in ganimetten pay› kad›n›nkinden çoktur. ”

Kilisenin Kad›na Reva
Gördü¤ü “ Gerekli
Kötülük’
Ticaretin ve ﬂehirlerin geliﬂmesiyle, ﬂehirler feodal egemenlerin
zorbal›¤›ndan kaçan, topra¤›n› terk
eden insanlarla doldu. Feodal üretim tarz›nda ne kadar çok ›rgat olursa o kadar iyi olur denilerek teﬂvik
edilen evlilik, ﬂehirlerin bu geliﬂme
evresinde art›k engellenmeye çal›ﬂ›lacakt›. Bu dönemde evlilik a¤›r
vergiler ve yasaklarla engellenmeye
çal›ﬂ›ld›.

Bu durum ise, kad›n›n cinsel aç›dan sömürülmesini, baﬂka deyiﬂle
fuhuﬂu yayg›nlaﬂt›rd›. "Harem"ler,
sadece Do¤u'da de¤il, Bat›'da da bu
dönemde yayg›nlaﬂt› mesela. Feodal soylular, ya do¤rudan haremlik
olarak ya da "metres", "kapatma"
gibi adlar alt›nda kad›n› onursuz bir
yaﬂama hapsettiler. Bu ﬂekilde "kapat›lan" kad›nlar, erke¤in zevk nesnesi olarak beslenip süslenmek d›ﬂ›nda tüm üretim faaliyetlerinden ve
toplumsal yaﬂamdan uzaklaﬂt›r›ld›lar.
Kilise, evlili¤i ruhlar›n birleﬂmesi olarak kabul etmiﬂti, cinselli¤i
reddediyordu. Fakat, fuhuﬂu, “ge rekli bir kötülük” olarak adland›ran
da Kilise’den baﬂkas› de¤ildi.
Aleni fuhuﬂta yayg›n bir geliﬂme
oldu bu dönemde. Fuhuﬂ yasallaﬂt›r›larak yeni kurallara ba¤land›. Belediyeler, hatta dini kurumlar taraf›ndan fuhuﬂ için özel yerler ayr›ld›. Fuhuﬂ loncalar› (genelevler) kuruldu.
‹lginç olan, baz› yerlerde bu fuhuﬂ loncalar›ndan elde edilen gelir
de kilise gibi dini kurumlara gidiyordu. Böylelikle feodalizmin, di-
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nin fuhuﬂu teﬂvik eden, kad›nlar›
cinsel aç›dan sömürmeyi ve bu sömürüden alenen kâr elde etmeyi
meﬂru gören politikas› sistemleﬂti.
Fuhuﬂu yasallaﬂt›ran düzen, tam
bir ikiyüzlülük içinde kad›n›n kocas›n› aldatmas›n› da a¤›r cezalara maruz
b›rak›p, erke¤in kar›s›n› aldatmas›n›
"normal" sayan bir yasall›k ve kültür
geliﬂtirdi. Baz› yerlerde kad›n›n çocuk düﬂürmesi ölümle cezaland›r›lacak kadar a¤›r suç kabul edildi. Ahlak, “erke¤e mutlak itaat”te somutlaﬂt›r›l›rken, ahlaks›zl›k ise, beylerin,
a¤alar›n, parayla sat›n alabilecekleri
bir ﬂey haline getirildi. Kad›n, h e r
h a l ü k a r d a aﬂa¤›lan›yordu.
Neticede, feodal toplum, erke¤i
toplumda ve ailede mutlak egemen
konuma getirirken, kad›n› ise erke¤in kölesi, cinsel doyum arac›, çocuk yapma arac›, horlanan, aﬂa¤›lanan, aldat›lan ikincil cins konumuna
soktu. Bu konum, tarihsel kimi alt
üst oluﬂlara, de¤iﬂikliklere karﬂ›n,
bugün de ﬂu veya bu biçimde süren
bir ﬂekilleniﬂtir. Feodalizmin tarihsel
miras›, kapitalizm taraf›ndan da çeﬂitli biçimlerde sürdürüldü.

Kapitalizm ve kad›n
Kapitalizmin ve buna ba¤l› olarak burjuva demokratik devrimlerin
kad›nlar aç›s›ndan getirdikleri oldukça çok yönlüdür. Art›lar ve eksiler, içiçe geçmiﬂtir bu de¤iﬂikliklerde. Kapitalizmde elbette kad›nlar
aç›s›ndan de¤iﬂiklikler oldu. En
baﬂta, kapitalizm kad›n sömürüsünün daha modern ve incelikli yöntemlerle sürdürülmesi demekti ve
bu da “kk a p i t a l i z m d e k a d › n s o r u n u”nu daha çetrefil hale getirdi.
Kapitalizmde en bariz de¤iﬂiklik
kad›n›n üretim sürecine daha çok ve
daha aktif kat›l›m›d›r. Fakat bu de¤iﬂim, kad›n›n toplumsal konumunda köklü ve özde bir de¤iﬂiklik anlam›na gelmedi. Varolan de¤iﬂiklik
kapitalizmin ihtiyaçlar› temelindeki
bir de¤iﬂikliktir.
Feodalizmin tarlada çal›ﬂt›r›p sömürdü¤ü kad›n, kapitalizm taraf›ndan fabrikalara çekildi.
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Burjuvazinin nas›l ki demokrasisi, “burjuvazi için demokrasi” ise,
“eﬂitlik” slogan› da esasta kendisinin d›ﬂ›na taﬂmaz. Belli bir tarihsel
süreçte bu slogan kuﬂkusuz kitleler
için bir ﬂeyler ifade ediyordu ve zaten bunun için de kitleler burjuva
demokratik devrimlerde burjuvaziyi
destekledi. Fakat bu süreçte bile,
eﬂitlik slogan›, kad›nlar için gerçek
bir slogan haline gelmedi.
Burjuvazinin “ E ﬂ i t l i k , ö z g ü r l ü k , k a r d e ﬂ l i k ” slogan› belli yanlar›yla k a d › n l a r › k a p s a m › y o r d u da.
Burjuva devrimlerin en önemlilerinden say›lan Frans›z Devrimi’nin 1791’de yay›nlanan “‹nsan
ve Yurttaﬂ Haklar› Bildirgesi”nin
hemen baﬂ›nda bilindi¤i gibi, “Tüm
insanlar hukuk aç›s›ndan özgür ve
eﬂit do¤arlar; özgür ve eﬂit yaﬂarlar” denilmekteydi. Fakat buradaki
“ i n s a n l a r ” kelimesi, sanki kad›nlar› kapsam›yordu. ‹nsandan anlaﬂ›lan
erkeklerdi. Bu anlamda da “‹nsanlar hukuk aç›s›ndan özgür ve eﬂit
do¤arlar; özgür ve eﬂit yaﬂarlar”
denilirken bile, Frans›z devriminin
ç›kard›¤› yasalarda kad›nlara bu özgürlük ve eﬂitlik tan›nmad›.
Amerikan ba¤›ms›zl›k savaﬂ›n›n
ünlü “‹nsan Haklar› Bildirgesi” de
benzer bir maddeyi içerir; orada da
denir ki, “tüm insanlar do¤uﬂtan
eﬂit derecede özgür ve ba¤›ms›zd›r.” Fakat buradaki “tüm insanlar” deyiminin de k a d › n l a r › k a p s ad›¤› ﬂüphelidir.
Bu bildiri 1776’da yay›nland›.
1876’da, 1800’lerin sonlar›nda bile,
hala Amerika’da olsun, Avrupa’n›n
birçok ülkesinde olsun, kad›nlara en
basitinden oy hakk› tan›nm›yordu.
Hani tüm insanlar do¤uﬂtan eﬂitti?
Hani tüm kad›nlar ve erkekler, do¤uﬂtan eﬂitti?
Kapitalizmin tüm özgürleﬂtirme,
eﬂitlik sa¤lama iddialar›na ra¤men,
19. Yüzy›lda Avrupa’da kad›nlarla
erkekler aras›nda bir eﬂitlikten söz
etmek hala mümkün de¤ildi.
ﬁu tabloyu gözden geçirelim:
- Kad›nlar birçok Avrupa ülkesinde oy hakk›na sahip de¤ildi.

Neden Tarih?
Çünkü, Marks diyordu ki;
"Tarih hakk›nda bir ﬂeyler bilen
birisi, kad›n mayas› olmadan büyük
toplumsal de¤iﬂikliklerin gerçekleﬂmesinin olanaks›z oldu¤unu bilir.
Toplumsal ilerlemenin tam ölçüsünü
veren, kad›n cinsinin toplumsal konumudur." (Dr. Kugelmann'a mektup)
Biz tarihi bugüne getiriyoruz ki,
herkes o tarihin içinde kad›n mayas›
olmadan büyük toplumsal de¤iﬂikliklerin gerçekleﬂmesinin olanaks›z oldu¤unu aç›kça görsün.
Tarihi ve bugünkü somut durumu
önünüze getiriyoruz ki, herkes kad›n
cinsinin toplumsal konumuna bakarak, kapitalizmin, burjuva demokrasisinin hiç de san›ld›¤› kadar “ileri” ve
“mükemmel” olmad›¤›n› görsün.
Görsün ve kad›nlar aç›s›ndan ileriyi, mükemmeli yaratman›n kendi iﬂi
oldu¤unu anlas›n.
(Mesela demokrasinin beﬂiklerinden biri say›lan ‹ngiltere’de,
1900’lerin baﬂlar›nda hala kad›nlar›n oy hakk› yoktu.)
- Evli kad›nlar›n mülk sahibi olmas›n›n önünde birçok engel vard›.
- Evlilik hukukunda ve kültüründe erkek egemendi.
- Kad›nlar için gerek yüksekö¤retim imkan›, gerekse de devlet görevleri hemen hemen kapal›yd›.
- Hayat›n her alan›na s›zm›ﬂ erkek egemen kültür ise, varl›¤›n› tüm
gücü ve ﬂiddetiyle sürdürüyordu.
Hani eﬂitlik? Hani kad›n sorununun çözümü? Kapitalizmin bu tablosunda eﬂitli¤in de, çözümün de olmad›¤› aç›k!
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AMER‹KA BÜTÜN
HALKLARIN DÜﬁMANIDIR
Elaz›¤, Dersim ve Malatya’da PANEL
Ankara ve Bursa’da KONSER
Antalya’da SÖYLEﬁ‹
Malatya ve ‹zmir’de SALDIRI
‹stanbul, Mersin, Eskiﬂehir, ‹zmir, Lüleburgaz,
Hatay, Elaz›¤ ve Trakya’da B‹LD‹R‹ DA⁄ITIMI
HÖC’ün düzenlemiﬂ oldu¤u ve
neden “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” sorusunun tart›ﬂ›ld›¤› paneller sürüryor.

Emperyalizm
‹nsanl›¤›n Düﬂman›d›r
Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i 15 ﬁubat’ta bir panel düzenledi.
Temel Haklar Derne¤i’nde
Hüseyin Çelik’in kampanyan›n
amac›n› özetledi¤i konuﬂmas›yla
baﬂlayan etkinlikte ‹dil Kültür
Merkezi’nin haz›rlam›ﬂ oldu¤u
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r” adl› slayt gösterimi sunuldu.
Emperyalizm, insanl›¤›n düﬂman›d›r. Ve insanl›k emperyalizme karﬂ› savaﬂ›n› yükselterek bu
düﬂman›n› yenebilir vurgular›n›n
yap›ld›¤› panelde düﬂüncelerini
belirten Yazar Cafer Demir emperyalizmin tarihini anlatarak
baﬂlad› konuﬂmas›na.
Gençlik Federasyonu üyesi Efkan›l Atasever ise paneldeki konuﬂmas›nda 6. Filo’nun denize dökülmesini, Kommer’in arabas›n›n yak›lmas›n›, Efraim Elrom’un cezaland›r›lmas›n›, Cananlar’›n ve Zehralar’›n
Amerikan emperyalizminin politikas› olan ve bugün ülkemizde hayata
geçirilen F Tipi uygulamas›na karﬂ›
bedenlerini ölüme yat›rarak ﬂehit
düﬂmelerini gençli¤in emperyalizme
karﬂ› mücadelesini örnek gösterdi.
50 kiﬂinin kat›ld›¤› panel Av. Behiç Aﬂc›’n›n yapt›¤› konuﬂmada
söyledi¤i gibi ‘güçlü olan Amerika
de¤il, direnenlerdir’ vurgusuyla so-

Say›: 140

na erdi.

Halklar ABD’nin
Kanl› Yüzünü
Görmüﬂtür

“Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” slogan›yla Dersim’de de
16 ﬁubat günü Belediye Konferans
Salonu’nda bir panel düzenlendi.
Panelde HÖC temsilcisi Sakine
Ögeyik “dünya halklar› Amerika’n›n kanl› yüzünü görmüﬂtür. Bu
nedenle Filistin’de, Lübnan’da,
Irak’ta halklar direnmekte, emperyalizme boyun e¤memektedir” diye
konuﬂtu.

E¤itim-Sen’li Erkan Eslek ise
Ortado¤u’ya ‘demokrasi getirece¤im’ diyerek ülkeleri iﬂgal eden,
halklar› katleden Amerika’ya tepkisini ortaya koyarken SES Temsilcisi ‹lyas Geçgil ise emperyalizmin
e¤itim, sa¤l›k, bar›nma vb. gibi
temel insani ihtiyaçlara göz koydu¤una ve halk›n elinden ald›¤›na dikkat çekti. Geçgil bas›n aç›klamas›na
kat›ld›¤› için tutuklanan Meryem
Özsö¤üt’ün de serbest b›rak›lmas›n›
istedi.
“Emperyalizmin ne halklara, ne
inançlara ne milliyetlere sayg›s›
vard›r” diyen Av. Behiç Aﬂc› “Bugün ülkemizdeki F Tipi hapishane-

lerinin uygulay›c›s› yine emperyalizmdir” diyerek hapishanelere de
vurgu yapt›.
180 kiﬂinin kat›ld›¤› panele, Belediye Baﬂkan›, yard›mc›lar›, DTP,
ESP temsilcileri de kat›ld›lar.

Halklar Emperyalizmi
Yenebilir
17 ﬁubat günü Malatya’daki
Munzur Kafe’de saat 16.00’da
yapılan panelde de emperyalizm
gerçe¤i ve mücadelenin gereklili¤i
tart›ﬂ›ld›. Malatya HÖC Temsilcisi
Samet Altunalev kampanyadan bahsederek, niye “Ortak düﬂman Amerika’d›r” denildi¤ini anlatt›.
Malatya E¤itim-Sen ﬁube
Baﬂkan› Erdo¤an Canpolat ise
ülkemizin nas›l yeni-sömürge
durumuna getirildi¤ini ortaya
koyduktan sonra bugünlerde
tart›ﬂ›lan Kosova’n›n “ba¤›ms›zl›k” ilan›n›n Amerika’n›n
icazetinde bir ba¤›ms›zl›k oldu¤u ve bunun daha büyük bir
ba¤›ml›l›k oldu¤unu dile getirdi.
Gençlik Federasyonu üyesi Efkan›l Atasever de gençli¤in anti-emperyalist ruhunu
sürdüren devrimci gençli¤in “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r” kampanyas›nın içinde yer ald›¤›n› belirtti.
Amerika’n›n Hiroﬂima’dan bu
yana halklara uygulad›¤› katliamlar› anlatan Av. Behiç Aﬂc›, halklar›n
emperyalizmi yenebilece¤ine de¤inerek Küba devriminde halk›n gücünü ve iradesini örnek gösterdi.
Aﬂc› konuﬂmas›n› bitirince ona verilen çiçekleri 122 kahraman ﬂehit
ad›na ald›¤›n› söyleyerek sözünü
noktalad›.
110 kiﬂinin kat›ld›¤› panelde sinevizyon gösterimi de yap›larak
Amerika’n›n zulmü bir kez daha
teﬂhir edildi.

ORTAK DÜﬁMAN

9

“Dilimiz
döndü¤ünce, sesimiz
yetti¤ince,
aya¤›m›z gitti¤ince her insana anlataca¤›z halklar›n
Ortak Düﬂman›n›, Amerikan emperyalizmini, anlataca¤›z” diyerek “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r” ﬂiar›n› yükselten HÖC’lüler, ellerinde bildiriler, pankartlar, afiﬂler… yollar›na devam ediyorlar.
Anlat›yorlar ve “Ba¤›ms›z, Demokratik Türkiye
Mücadelesinde Birleﬂelim”
diyorlar.
‹st a nb u l
Kampanya çal›ﬂmalar› 15, 16,
17, 18, 21 ﬁubat günleri boyunca
devam etti. Ça¤layan’da Sahra Sokak ve civar›nda, Vatan Caddesi ve
Park Sokak’ta 10 bin kuﬂlama yap›l›p, 300 afiﬂ as›l›rken, yüzlerce bildiri da¤›t›ld›¤› görüldü.
Okmeydan›’nda ise Anadolu
Kahvesi, Piyale Paﬂa, Kuzey Sokak,
Kaptanpaﬂa, Hasköy ve Sütlüce de
36 bin kuﬂlama, 300 afiﬂ ve 200 pullamayla halka ulaﬂ›ld›.
Sar›yer Tarabya Üstü, Ömürtepe
mahallelerinde 15 ayr› yere “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r” yaz›lamalar›
yap›ld›.
Ba¤c›lar Yavuz Selim, Kirazl›,
Barbaros ve Kocasinan mahallelerinde kuﬂlamalar yap›l›p bildiriler da¤›t›l›rken Yenibosna'da Mezbaha Yolu
ve ‹tfaiye afiﬂlerle donat›larak kampanya ﬂiar› emekçilere ulaﬂt›r›ld›.

Ank ar a
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r,
Ba¤›ms›z-Demokratik Türkiye Mücadelesinde Birleﬂelim” kuﬂlamalar›yla Ankara’daki çal›ﬂmalar›na devam eden HÖC’lüler 19 ﬁubat günü
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ﬁirintepe 5. cadde üzerinde, Natoyolu Caddesi üzerinde ve Ege Mahallesi’nde yapt›klar› kuﬂlamalarla
halka ulaﬂmaya devam ettiler.

‹zm i r
17 ﬁubat günü, ‹zmir Alevi-Bektaﬂi ve Yöre Dernekleri Platformu’nun düzenledi¤i aﬂure ﬂenli¤ine
kat›lan HÖC’lüler burada Ortak
Düﬂman Amerika’d›r bildirileri da¤›t›p Yürüyüﬂ Dergisi’ni satt›lar.
‹zmir polisi tahammülsüzlü¤ünü
‹zmir’de de devam ettiriyor. 19 ﬁubat günü Basmane Semti’nde “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” afiﬂleri
asan HÖC’lü Ferit Mutlu, Sebahattin Filazo¤lu, Dursun Göktaﬂ, Umut
Durmaz gözalt›na al›nd›lar.
HÖC’lülere biber gazlar› ile sald›r›p döverek gözalt›na alan polis
afiﬂleri de y›rtarak iﬂbirlikçiliklerini
bir kez daha ortaya koydu.
Gözalt›nda iﬂkenceye maruz kalan HÖC’lüler, 20 ﬁubat günü ç›kar›ld›klar› mahkemeden serbest b›rak›ld›lar.

d›r? Amerika özgürlük getirebilir
mi?” sorular›n› sordu. Düﬂüncelerini
dile getiren Antalyal›lar Amerika’ya
karﬂ› olan tepkilerini dile getirdiler.
Söyleﬂinin ikinci bölümünde konuﬂan Selda Bulut ise emperyalizm
nedir, Amerika neden baﬂ düﬂmand›r? Neden ba¤›ms›zl›k mücadelesi
vermeliyiz? sorular›n› tart›ﬂt›rd›. 30
kiﬂinin kat›ld›¤› söyleﬂide kampanyan›n daha geniﬂ kesimlere ulaﬂt›r›lmas›n›n, solun bu konuda birleﬂmesi gerekti¤inin önemi dile getirildi.

M e r sin
HÖC’lüler Mersin’de 11-12-13
ﬁubat tarihleri aras›nda yapt›klar›
çal›ﬂmalarla kampanyay› halka
ulaﬂt›rmaya devam ettiler.
Demirtaﬂ Mahallesi’nde ve Mersin merkezde 180 afiﬂleme, pullama, binlerce kuﬂlama, yaz›lamalar
yap›larak ve Yaﬂat Dura¤›’nda Ortak Düﬂman Amerika’d›r pankartlar› as›larak kampanyan›n ﬂiar› Mersin halk›na duyuruldu. HÖC’lüler
afiﬂleri asarken Demirtaﬂ halk›n›n
afiﬂlemeye yard›m etti¤i görüldü.

Ant a lya
Antalya’da Alt›nova Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i’nde 17
ﬁubat günü “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” söyleﬂisi yap›ld›.
Züleyha Kurt panele kat›lanlara
“Amerika Dost mudur-Düﬂman m›-

Nerde Emperyalizm Varsa
Orda Ba¤›ms›zl›k
Mücadelesi Olacakt›r
Halklar›n katili Amerika’ya karﬂ›
yükseltilen sese Büro Emekçileri
Sendikas›(BES) ‹stanbul 1 No’lu
ﬁubesi’nin 20 ﬁubat günü ÇHD’de
düzenledi¤i “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” paneliyle de destek geldi.
Panel sinevizyon gösterimiyle
baﬂlad›. “ABD emperyalizmi yan›nda AB emperyalizmi de demeliyiz”
diyen Behramo¤lu “bugün halk› bilinçlendirmesi gereken ayd›nlar halk› bile tan›m›yorlar” sözleriyle ayd›nlar› eleﬂtirdi. ÇHD üyesi Av. Ke-

mal Aytaç da sorunu
Bush’la s›n›rl› görmenin
yanl›ﬂl›¤›n› vurgulayarak
“Bush gidecek yar›n baﬂkas› gelecek, sonuçta Ortak Düﬂman Amerika’d›r” derken BES 1 No’lu ﬁube
Baﬂkan› Dursun Do¤an ise haklar›n›
arayan TEKEL iﬂçilerine yap›lan sald›r›y› k›nayarak “bizler Mahirler’in
Denizler’in b›rakt›¤› mirasa sahip ç›k›p emperyalizme karﬂ› mücadele etmekten y›lmayaca¤›z” dedi.
50 kiﬂinin kat›ld›¤› panelde emperyalizme karﬂ› verilen mücadelenin meﬂrulu¤una vurgu yap›ld›.
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H at a y
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r”
slogan›yla 16 ve 17 ﬁubat tarihlerinde bildiri da¤›t›m›na devam eden
HÖC üyeleri Hatay’›n Armutlu ve
Gündüz caddelerindeydiler. 900 bildiri da¤›tan HÖC üyelerine halk
“Amerika bütün halklar›n düﬂman›d›r” diyerek desteklerini sundu. Bildiri da¤›t›m›n›n yan›nda 200 pullama da yap›ld›.
18 ﬁubat günü Antakya’n›n Aﬂa¤› Harbiye ve Gümüﬂgöze Beldesi’nde 500 bildiri da¤›tan HÖC’lüler, 19 ﬁubat’ta Harbiye’nin Defne,
Ça¤layan, Hürriyet ve Darmaﬂta
mahallelerinde 500 bildiriyi halka
da¤›tarak amaçlar›n› anlatt›lar.

Es kiﬂeh i r
Eskiﬂehir’de 17 ﬁubat günü yap›lan bildiri da¤›t›m›yla Göztepe
Mahallesi halk›na kampanya tan›t›ld›. Halkla yap›lan sohbetlerde Amerika’n›n gerçek yüzü teﬂhir edilirken ülkemizde yaﬂanan birçok sorunun sorumlusu oldu¤u ifade edildi.

Amerika’ya Ülkemizi
Ya¤malama
Hakk›n› Kim Verdi!
HÖC’lüler emperyalist kurumlar›n önünde Ba¤›ms›z Türkiye slogan›n› hayk›rmaya devam ediyorlar.
Ankara’da HÖC üyeleri 17 ﬁubat günü Amerika Konsoloslu¤u
önünde bas›n aç›klamas› yapt›.
Onur Y›ld›r›m okudu¤u aç›klamada Anadolu halklar› olarak

Say›: 140

Tr a k ya
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r”
slogan› Trakya halk›na da ulaﬂt›r›ld›. K›rklareli Lüleburgaz ilçesinin
çeﬂitli mahallelerinde “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” afiﬂleri as›l›rken
tüm bölgelerde polis afiﬂleri sökmek için seferber oldu.
Lüleburgaz'›n yoksul bir mahallesi olan Dere Mahallesi’nde 16 ﬁubat günü HÖC’lüler bildiri da¤›tarak kap› kap› halka kampanyay› anlatt›lar. Yüzlerce bildiri da¤›tan
HÖC’lüler Amerika’ya karﬂ› verilen
mücadelenin halk›n kendi mücadelesi oldu¤u gerçe¤ine dikkat çektiler.
K›rklareli Babaeski ilçesinde de
HÖC’lüler çeﬂitli mahallelerde 2
bin adet bildiriyle ve duvar yaz›lamalar›yla ortak düﬂman› halka teﬂhir ettiler. As›lan afiﬂlerin ise seferber olan polislerce hemen sökülüp
y›rt›ld›¤› gözlendi.
Trakya Kültür Merkezi’nde “Ortak Düﬂman Amerika” içerikli Amerika’n›n katliamlar›n› teﬂhir eden ve
ortak düﬂmana karﬂ› halk›n mücadelesini anlatan bir foto¤raf sergisi
aç›ld›. Sergi, 15-22 ﬁubat tarihleri
aras›nda aç›k kald›.
Çorlu’nun Sa¤l›k Mahallesi’nde
10 ﬁubat tarihinde pullama ve kuﬂlamalarla ortak düﬂmana karﬂ› halk
mücadeleye ça¤r›ld›.
Amerika’y› lanetlemeye, iﬂgal ve
katliamlar›na ortak olmamaya, bedeller ödeme pahas›na mücadele
etmeye devam edeceklerini söyleyen Y›ld›r›m’›n aç›klamas›n›n ard›ndan Bush ve Rice’›n kuklalar›
yak›ld›.
Bir baﬂka eylem de Adana’daki
Türk Amerika Dayan›ﬂma Derne¤i
önünde yap›ld›. “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” pankart› açan HÖC
üyeleri ad›na aç›klama yapan Huriye Göze Amerika’n›n dünyay› ahtapot gibi sarmalayarak sömürüsünü art›rmaya çal›ﬂt›¤›na de¤inildi.
Amerika’n›n kanl› tarihinin özetlend¤i aç›klaman›n ard›ndan
HÖC’lüler 2000 adet bildiriyi da¤›tt›.

M al a tya
Ülkenin dört
bir yan›nda devam eden kampanyan›n çal›ﬂmalar›n› yürüten HÖC
üyelerine Malatya’da
polis sald›rd›.
Malatya Paﬂaköﬂkü Mahallesi
civar›nda 17 ﬁubat sabah saatlerinde HÖC üyeleri Adem Y›ld›z ve Erhan Yavuz sokak ortas›nda dövülerek gözalt›na al›nd›lar. Gerekçe
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r” pankart›n› asmak. Sümer Karakolu’na
götürülen HÖC’lülere gözalt›nda
bulunduklar› 10 saat boyunca iﬂkence yap›ld›¤›, elleri arkadan kelepçeli bir ﬂekilde kaba daya¤a maruz
kald›klar› bildirildi. Savc›l›¤a sevk
edilen HÖC’lüler ayn› gün serbest
b›rak›ld›lar.
Gözalt›n› protesto edip iﬂkenceci
polisler hakk›nda suç duyurusunda
bulunan HÖC’lüler Amerika’y› teﬂhir etmeye, AKP iktidar›n›n iﬂbirlikçili¤ini göstermeye devam edeceklerini aç›klad›lar.
Polisin sald›rganl›¤› 24 ﬁubat
Pazar günü yap›lacak olan “Ortak
Düﬂman Amerika’d›r” konserinin
çal›ﬂmalar› s›ras›nda da sürdü. Paﬂaköﬂkü Mahallesi’nde konser afiﬂlerini asan 4 HÖC’lüyü engellemeye çal›ﬂan polisler ceza kesmeleri
için de zab›talar› ça¤›rd›lar ve 4
HÖC’lüye 125’er YTL ceza kesildi.
Kampanyadan bu yana Malatya’da
HÖC’lülere 1355 YTL para cezas›
verildi.

E l az›¤
16 ﬁubat günü Elaz›¤’›n Esentepe ve Almanba¤lar›’nda gerçekleﬂtirilen bildiri da¤›t›m›nda 600 bildiri da¤›t›ld›.
17 ﬁubat’ta bildiri da¤›t›m›yla
Elaz›¤’da süren çal›ﬂmalara halk da
destek verdi. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bildiri da¤›tan HÖC’lüler
halka kampanyay› anlat›rken halktan birçok insan etraf›ndaki, çevresindeki insanlara da¤›tmak için bildiri ald›. Ya¤mur, kar k›ﬂ demeyen
HÖC’lüler 500 bildirinin da¤›t›m›n›
gerçekleﬂtirdi.
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netleyen ezgileri ile herkese coﬂkulu anlar yaﬂatt›. Yorum’un türkülerine “Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ Kavgada
Zafer Cephede” sloganlar› hiç durmadan eﬂlik etti.
Ortal›kta türlü söylentiler dola-

Ankara

Ankara ve Bursa’da Konser...

“EMPERYAL‹ZME KARﬁI MAH‹RLER G‹B‹,
DEN‹ZLER G‹B‹ SAVAﬁMALIYIZ”
16 ﬁubat 1969, Amerika’n›n vurucu gücü olan 6. Filo’nun “Yanki
Go Home” slogan›yla denize döküldü¤ü tarihti. O günden bu yana
Yanki Go Home diyen ses hiç susmad›, susmayacak. 16 ﬁubat günü
Ankara semalar›ndan yükselen türküler, hayk›r›lan ﬂiarlar 39 y›ld›r
susmayan ayn› sestir.
Geçti¤imiz hafta Ankara’da biraraya gelen anti-emperyalistler,
Lale Dü¤ün Salonu’nda yaklaﬂ›k
1500 kiﬂiyle hep bir a¤›zdan emperyalizme lanet ya¤d›rd›lar.
HÖC ad›na yap›lan konuﬂmada
“Bu vatan bizim! Özgür ve onurlu
bir yaﬂam için birleﬂelim” denildi.
Kürtçe, Türkçe ve Lazca türküleri ile Yavuz Canpolat ve Erdal
Bayrako¤lu’nun türküleriyle coﬂan
yüzlerce kiﬂiye seslenen akademisyen Temel Demirer’in “Amerika
çürümüﬂlüktür. Mahirler gibi, Denizler gibi Amerika’ya karﬂ› savaﬂaca¤›z” sözleri alk›ﬂlarla karﬂ›land›.
Sincan 1 No’lu F Tipi Özgür
Tutsaklar› ve Sincan Kad›n Hapishanesi Özgür Tutsaklar› da mesajlar›yla kat›ld›lar geceye.
“Emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› olan do¤ru kiﬂilerle biraraya gelip ayn› slogan› ba¤›rmak için etkinlik düzenledik” diyen Suavi’nin
türkülerine kitle de eﬂlik etti.
ﬁair Mehmet Özer ﬂiirleriyle,
Zerrin Taﬂp›nar konuﬂmas›yla etkinlikte yer al›rken “Tarih Böyledir”
oyunuyla ‹dil Tiyatro Atölyesi ve Tiyatro Simurg her telden, her sesten
hayk›r›lan ﬂiara ortak oldular.
Son olarak sahne alan Grup Yorum gecenin son an›na kadar soluksuz bir performansla Amerika’y› la-
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n›yor. "Bursa-Ankara yolu kardan
kapanm›ﬂ. Otobüsler, kamyonlar
yolda mahsur kalm›ﬂ..." Ama ne kadar zorlu olsa da yolculuk, 17 ﬁubat
günü her konserde duyduklar› heyecanla buluﬂtular Bursa'n›n emekçileri, gençleri, yoksullar›yla. Bursa’n›n emekçi halk› da kar, tipi dinlemeden umudun türküleriyle ›s›nmaya gelmiﬂti. Hayk›rmaya gelmiﬂti öfkelerini, paylaﬂmaya gelmiﬂlerdi coﬂkular›n›, sevinçlerini.
Atalay Toplant› ve Dü¤ün Salonu’nda saat 18.00’da yap›lan ve bin
kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlikte salon
"Ortak Düﬂman Amerika'd›r" sloganlar›yla ç›nl›yordu adeta.
Kampanyan›n emekçilerinden

Bursa

Erdal Bayrako¤lu türküleriyle Bursa halk›n› selamlarken Bilgesu Erenus'un "Tarih Böyledir!" oyunu bu
kez Bursal› izleyiciyle buluﬂtu.
Doktor Kevser'in bitmeyen ve bitmeyecek kavgas›n› ‹dil Tiyatro
Atölyesi ve Tiyatro Simurg büyük
bir coﬂkuyla oynad›.
FOSEM'in ve foto¤raf sanatç›s›
Özcan Yaman'›n haz›rlad›¤› k›sa
filmler emperyalizmin son cinayetlerini teﬂhir ediyordu.
S›ra Grup Yorum’a geldi¤inde
bin yürek ayakta, alk›ﬂlar eﬂli¤inde
umudun türkülerini hayk›rd› tüm
yüre¤iyle. Sözlere yüre¤ini katan
halk d›ﬂarda esen f›rt›naya ra¤men
salonda s›cak bir hava estirdi.
Etkinli¤in finalinde bu kez Suavi vard›. Yapt›¤› konuﬂmalarla, türkülerle s›k s›k ’68 dönemine de¤inen Suavi türküleriyle yükselen anti-emperyalist sese, sesini katt›.

Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar
“Suçlu Emperyalizmdir”
20 ﬁubat’ta Taksim AKM önünde
“Suçlu: Emperyalizmdir” pankart›
açan sanatç›lar HÖC’ün baﬂlatt›¤›
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r” kampanyas›na destek verdiler. Dünya
halklar›n› temsilen Vietnaml›, K›z›lderili ve Irakl› halklar›n k›yafetlerini giyen sanatç›lar emperyalizmi teﬂhir
eden dövizler taﬂ›d›lar.
“Amerika Katil Katil” adl› türküsünün hep bir a¤›zdan söylemesinin
ard›ndan eylemde, Tiyatro Simurg’dan Bilgesu Ataman “Havana
Röportaj›” adl› oyunlar›ndan bir bölüm canland›rd›.
ﬁair Ruhan Mavruk’un, Albatros
ﬂiirini okumas›n›n ard›ndan sanatç›lar
ad›na aç›klamay› Cezmi Ersöz yapt›.
“Ortak Düﬂman Amerika’d›r, Kah-

rolsun Amerikan Emperyalizmi Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme, Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar’dan Cezmi Ersöz, Bilgesu Erenus,
Mehmet Esato¤lu, Ruhan Mavruk,
ÇHD’li avukatlar, Hüseyin Karabey,
Tav›r Dergisi çal›ﬂanlar›, Ali Eriﬂ, Tiyatro Simurg, ‹dil Tiyatro Atölyesi,
Bayar ﬁahin, Nurettin Güleç, Birol
Topalo¤lu, Esat Korkmaz, Yasemin
Göksu, Güngör Gençay, Ercan Ayd›n,
Erdal Bayrako¤lu ve Grup Yorum kat›l›rken Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar’a destek veren yaklaﬂ›k 40 kiﬂi de vard›.

24 ﬁubat 2008

¤›ms›z Türkiye” pankart› aç›p Üm r a ni ye
3001. caddesini trafi¤e
kapatan Cepheliler, 1
saat boyunca eylemlerine devam ettiler. Fortis Bank’›n
molotoflanarak bitirildi¤i eyleme polis akrep arac›yla ara sokaklarda bekleyerek hiçbir ﬂey yapamad›. Eylemin iradi olarak bitirilmesinin ard›ndan ise müdahale edememenin haz›ms›zl›¤›yla eylemden yar›m saat
sonra mahalleye girerek sokak baﬂlar›nda beklemeye baﬂlad›. Halk› tedirgin etmeye çal›ﬂan polis 1 saat bekledikten sonra mahalleden ayr›ld›.
Ayn› gün 30 kiﬂiyle Gazi Dörtyol
Meydan›’nda yolu trafi¤e kapatan
Cepheliler umudun sloganlar›n› hayk›rarak “Gündo¤du” ve “Hakl›y›z

Kazanaca¤›z” marﬂlar›n› söyleyerek
eylemlerini bitirdiler.
‹kitelli Atatürk Mahallesi 5. Cadde’de ayn› slogan›n oldu¤u Cephe
imzal› pankart› yola asan Cepheliler
30 dakika boyunca halka eylemlerinin amac›n› anlatt›lar. Emperyalizme
karﬂ› Cephe saflar›nda mücadeleye
ça¤r›lar›n yap›ld›¤› eyleme halk ilgi
gösterdi. Cepheliler sloganlarla mahallede yürüyüﬂ yaparak da¤›ld›lar.
Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ ve umudun sloganlar›n›n hayk›r›ld›¤› bir baﬂka eylemde
Alibeyköy’de yap›ld›. Saya Yokuﬂu
Meydan›’nda eylem yapan Cepheliler, caddeyi ateﬂe vererek “Kahrolsun
Amerika Yaﬂas›n Ba¤›ms›z TürkiyeCEPHE” pankart›n› ast›lar. Eylemde
“Gündo¤du” marﬂ› söylendi.

Kahrolsun Amerika
Yaﬂas›n Tam Ba¤›ms›z Türkiye
“Kahrolsun Amerika Yaﬂas›n Tam
Ba¤›ms›z Türkiye” diyen Cepheliler,
18 ﬁubat günü ‹stanbul’da yapt›klar›
eylemlerle halklar›n Amerika’ya karﬂ› olan öfkelerini hayk›rd›lar. Gazi
Mahallesi, ‹kitelli Atatürk Mahallesi,
Alibeyköy Saya Yokuﬂu ve Ümraniye 1 May›s Mahallesi’nde barikat kuran, yol keserek ateﬂler yakan Cepheliler, “Umudun Ad› DHKP-C, Bedel
Ödedik Bedel Ödetece¤iz, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede” sloganlar›n› att›lar.
“Kahrolsun Amerika Yaﬂas›n Ba-

yaca¤›z” denildi. 62 derginin
sat›lmas›yla sona eren eylemin ard›ndan Temel Haklar
üyeleri Ferhat Gerçek’i ﬁirinevler Fizik Tedavi Hastanesi’nde ziyaret ettiler. Ferhat’›n
sesinin susturulamayaca¤›n› gösteren Temel Haklar üyeleri Ferhat’›
sahiplenmeye devam edeceklerini
ifade ettiler.
Ma l t e p e’de saat 14.00’te baﬂlayan ve 30 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
ise yo¤un kar ya¤›ﬂ› alt›nda 20 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

FERHAT’LAR Y‹NE SOKAKLARDA
ADALET ‹STEY‹P YÜRÜYÜﬁ DA⁄ITTILAR
Ferhat’›n vurulmas›n›n üzerinden aylar geçti. Temel Haklar üyeleri yapt›klar› eylemlerle adalet talep etmeye ve katillere kol kanat geren devletin hukuksuzlu¤unu teﬂhir
etmeye devam ediyorlar.
Ferhat’›n arkadaﬂlar› yine sokaklarda. Üzerlerinde Yürüyüﬂ önlükleriyle. 17 ﬁubat günü ‹ s t a n b u l
Ç a ¤ l a y a n , Ye n i b o s n a , M a l t e pe’deydiler... Ayn› saatte, ayn› taleplerle, ayn› sloganlar› hayk›r›yorlar “Ferhat’› Vuran Polis Halen Tutuklanmad›.”
Ç a ¤ l a y a n Son Durak’ta saat
14.00’de toplanan 20 Temel Haklar
üyesi “Ferhat Gerçek’i Vuran Polis
Hala Tutuklanmad› Temel Haklar
Federasyonu” imzal› pankart açarak
sloganlar att›lar, ellerinde Ferhat’›n
foto¤raflar›n› taﬂ›d›lar.

Say›: 140

Temel Haklar Federasyonu ve
Ferhat’›n arkadaﬂlar› ad›na Onur
Kaya bir aç›klama yapt›.
Bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan
Ferhat için, ayn› Ferhat’›n yapt›¤›
gibi sokak sokak, kap› kap› ev ev
dolaﬂarak halka gerçe¤in, hakl›n›n,
ve do¤runun sesi olan Yürüyüﬂ’ü
ulaﬂt›rd›lar. Ça¤layan’›n sokaklar›nda 1 saate yak›n süren ve 20 kiﬂinin
kat›ld›¤› aç›klamadan sonra Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›m›nda yaklaﬂ›k 30
dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Ayn› gün Yenibosna Pazar Yolu
soka¤›nda da Ferhatlar’›n adalet isteyen sesleri yank›land›. Polisin
tüm engellemelerine ra¤men 30 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde yap›lan
aç›klamada “halka karﬂ› yönelen
her türlü sald›r›y› birli¤imizin gücüyle etkisiz hale getirelim. Susma-
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Adalet Bakanl›¤›’n›n
Tazminat› Kabul Edilemez
Suçlular Yarg›lanmal›d›r
( Ank ar a 9 . ‹ d ar e M a hke-

me si , A d a let Ba k a n l› ¤› ’n›,
De vri mci Sol A n a D a v a s ›
nedeniyle kusurlu bularak
D u r s u n K a r a t a ﬂ ' a t a z mi n a t
öde m e y e m a h k u m e t t i .
( H a l k › n H u k u k B ü ro s u :
“Hükmedilen tazminat›
Adalet Bakanl›¤›’ndan
almayaca¤›z!!”
( “12 Eylül hukuku suçlar›n › t a z m i n a t l a g i d e re m e z ;
ö z ü r dilenmelidir!”
1981 y›l›ndan beri devam eden
Devrimci Sol Ana Davas› nedeniyle Ankara 9. ‹dare Mahkemesi,
Adalet Bakanl›¤›’n›, Devrimci Sol
Önderi Dursun Karataﬂ'a tazminat
ödemeye mahkum etti.
Davan›n kabul edilemez ölçüde uzun sürmesi ve davan›n zamanaﬂ›m›na sürüklenmesi, mahkeme
adli emanetindeki 100 klasörün
kaybedilmesi nedeniyle, davada
ka r a r ve r i l em e ye c e k ha l e ge l m e sinde kusuru bulunan Adalet Bakanl›¤›, tazminat ödemeye mahkum edildi.
Devrimci Sol Ana Davas›’na
y›llard›r izleyen Halk›n Hukuk
Bürosu avukatlar›, bu son geliﬂmeyle ilgili yaz›l› bir aç›klama
yapt›lar. 12 EYLÜL HUKUKU
VE ADALET BAKANLI⁄I
MAHKUM!
baﬂl›¤›yla yap›lan
bu aç›klamay› özet olarak okurlar›m›za sunuyoruz.

Ankara 9. ‹dare Mahkemesi, ‹s-tanbul 1. Ordu Komutanl›¤› 2
No’lu Askeri Mahkemesi’nde 1981
y›l›nda baﬂlayan ve halen yarg›lan-mas›na Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mah--
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kemesi’nde devam edilen Devrim-ci Sol Ana Davas› nedeniyle Adalet
Bakanl›¤›’n› müvekkilimiz Dursun
KARATAﬁ’a tazminat ödemeye
mahkûm etti.
Adalet Bakanl›¤› müvekkilimi-ze talebimiz do¤rultusunda 1000
YTL manevi tazminat ödemeye
mahkûm edildi. Bu karar ile 12 Ey-lül ve hukuku bir kez daha mah-kûm edilmiﬂ oldu.
D E V R ‹ M C ‹ S O L ANA DAVASI
12 EYLÜL
HUKUKSUZLU⁄UNUN
RESM‹D‹R

12 Eylül Darbesi’nin üzerinden
tam 28 y›l geçti. Ne var ki, müda-halenin yaratt›¤› insanl›k durumu
ile oligarﬂik egemenli¤in iﬂledi¤i
insanl›k suçlar› tarih taraf›ndan
kayda geçmiﬂ durumda.
Devrimci Sol Ana Davas› bu bi-lânçonun bir parças› olarak 1981
y›l›nda aç›ld›. 12 Eylül’ün bask›
koﬂullar›nda emir ve talimat ile aç›-lan dava kapsam›nda tam 1682 kiﬂi
gözalt›na al›nm›ﬂ, 1243 kiﬂi hak-k›nda dava aç›lm›ﬂt›r. 1243 kiﬂinin
756's› tutuklanm›ﬂt›r. Bunlardan %
30'u 3–5 y›l aras›nda, % 15'i 5–7
aras›nda, % 13'ü 7–10 y›l aras›nda
tutuklu kalm›ﬂlard›r. Yarg›lananla-r›n % 29'u ö¤renci, % 9'u memur,
% 23'ü iﬂçi, % 28'i serbest meslek
sahibi, % 3'ü ö¤retmen, %7’ si es-naf, % 7’si polis ve askerdir. Yarg›-lananlar›n % 41'i gözalt›na al›nd›-¤›nda 15–20 yaﬂ aras›nda, % 34'ü
20–25 yaﬂ aras›nda, % 18'i 25–30
yaﬂ aras›nda, % 7'si 30–40 yaﬂ ara-s›nda, % 2'si 40 yaﬂ üzerindedir.
Dava san›klar›, askeri bir cunta
taraf›ndan kurulmuﬂ ola¤anüstü
mahkemelerde her türlü hukuksal
güvenceden yoksun bir ﬂekilde yar-g›lanm›ﬂlard›r. Aileleri ve avukatla--

r› ile y›llarca görüﬂtürülmemiﬂler-dir. 90 güne varan gözalt› ve 10 y›-la ulaﬂan tutukluluk sürelerinde,
kolluk birimlerinde ve hapishane-lerde aral›ks›z kötü muameleye ve
iﬂkenceye maruz kalm›ﬂlard›r. Da-va kapsam›nda gözalt›na al›nan
Ahmet KARLANGAÇ iﬂkencede
katledilmiﬂtir. Dava san›klar›ndan
Abdullah MERAL, Haydar BAﬁ-BA⁄ ve Hasan TELC‹ bu koﬂulla-r›n ortadan kald›r›lmas› için yapt›k-lar› ölüm orucunda yaﬂam›n› yitir-miﬂlerdir. Dava san›klar›n›n savun-ma haklar› ellerinden al›nm›ﬂ hak-lar›ndaki yarg›lama peﬂin hükümle
yürütülmüﬂtür. Aradan 27 y›l geç-mesine, dava dosyas›n›n kaybol-mas›na ve hukuka uygun tek bir de-lil bulunmamas›na karﬂ›n yarg›la-ma hala devam ediyor.
12 E Y L Ü L V E H U K U K U
SUÇ LA R INI TAZM ‹NAT
Ö D EYER E K G ‹DER EM E Z
SUÇ LU LAR YAR G I LANMAL I
V E M A ⁄ DUR L A R D A N Ö Z Ü R
D‹L E NM EL ‹D‹R!

Ankara 9. idare Mahkemesi ta-raf›ndan lehimize hükmedilen taz-minat›n al›nmayaca¤› borçlu Ada-let Bakanl›¤›’na bildirilmiﬂtir. Keza
Devrimci Sol Ana Davas›nda iﬂle-nen suçlar tazminat ödenerek gide-rilemez. Öldürenler, iﬂkence ya-panlar, sakat b›rakanlar, haks›z tu-tuklayanlar ve tecrit uygulayanlar
yarg›lanmal›d›r. Bu suçlar›n ma¤-durlar› hakk›nda aç›lan davalar or-tadan kald›r›lmal› ve baﬂta müvek-kilimiz olmak üzere dava san›kla-r›ndan devlet özür dilemelidir.
HALKIN HUKUK BÜROSU
19.02.2008
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‹ﬂkenceci Ve ‹nfazc›m›z› Rahat Ettirelim!
Cezaevleri Genel Müdürü Kenan ‹pek, Ankara Elmada¤’dan sonra ‹stanbul Paﬂakap›s› Hapishanesi’ni de memurlara ay›rd›klar›n›
aç›klayarak, diyor ki; “ Arzu ettik
ki , s i vi l ol s un, a sk er ol su n ‘ me m u r ’ di ye b ir s›n ›fl and ›r ma y ap ›l s›n , i nf azd a k o lay l› k ol sun . ”
Yani Ergenekoncular, mafyac›lar
hapishanede yatar gibi yaps›nlar,
ama asl›nda hapishanede olduklar›n› bile hissetmesinler. Böylece devlet istemeden hapsetmek zorunda
kald›klar›n›, bari hapishanede do¤ru
düzgün, hizmette kusur etmeden
a¤›rlayabilsin.
Bunu hapishanelerden sorumlu
Genel Müdür ‹pek, çok normal bir
ﬂey söyler gibi anlat›yor. Çünkü,
oligarﬂi, devrimcileri katlederken,
tecrite atarken, mafyac›s›n›, kontr
gerillas›n›, kumarhanecisini, pezevengini kazara tutuklamak zorunda
kald›¤›nda da, hapishanelerde a¤›rlamaya al›ﬂ›kt›r.
Örne¤in, hapishanelerdeki tecrit

AKP iktidar›n›n gündemine girmiyor, tecrite karﬂ› 122 insan›n hayat›n› vermiﬂ olmas›, tecriti hafifletmeye yönelik yay›nlad›klar› genelge,
tecriti kabul edip süreç içinde kald›racaklar›na dair verdikleri sözler
umurlar›nda de¤il. Takiyyecilik
ruhlar›na iﬂledi¤i için, bunu önemsemiyorlar. Kendi genelgelerinin
gereklerini yerine getirmiyorlar. Fakat, “çetelerin üzerine gidiyoruz”
görüntüsü için hapishanelere atmak
zorunda kald›klar› polislerden, askerlerden özür dilercesine, hemen
onlar›n, daha rahat ettirilebilecekleri koﬂullar› yaratmak için seferber
oluyorlar.
Bu iktidar›n kontrgerillaya karﬂ›
mücadele edece¤ine inan›labilir mi?
Bu iktidar›n, demokratikleﬂme
diye bir sorununun oldu¤una inan›labilir mi? Her ﬂey aç›k. Hapishanelerdeki devrimcilere karﬂ› bask›lar›
kesintisiz sürdürürken, daha rahat
ettirebilmek için seferber olduklar›,
iﬂkenceciler ve katillerdir.

Malatya Hapishanesi’nde
Hak, Hukuk, Yasa Yok!
Hapishanelerdeki
hak gasplar› tüm h›z›yla sürüyor. Adalet
Bakanl›¤› taraf›ndan
yay›nlanan 45/1 No’
lu genelgenin dikkate al›nmad›¤› yerlerden birisi olan Malatya Hapishanesi
idaresinin literatüründe hiçbir hak, hukuk, yasa yok. Tüm
yasalar›, haklar› çi¤neyen hapishane idaresi, toplatmas› olmad›¤› halde dergimizin 118’den 138’e kadar
olan tüm say›lar›n› ve Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ
Dergisi’nin 1, 2, 3, 4. say›lar›n› tutsaklara vermedi. Yine Kültür Sanat
Yaﬂam›nda Tav›r Dergisi’nin Aral›k

Say›: 140

say›s›, Ça¤›m›zda Hukuk
ve
Toplum
D e rg i s i ’ n i n
ilk say›s›n›
vermeyerek keyfi uygulamalar›yla
di¤er hapishanelere fark att›.
Farkl› içeriklerde olan bu dergilerin verilmemesinin nedeni ayn›
gerekçe: “Örgüt propagandas› yapmak, örgüt üyelerini övücü, cesaretlendirici yaz›lar yazmak.”
Yasaklar bunlarla da s›n›rl› kalm›yor. Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nden Hakan Kanat’›n göndermiﬂ
oldu¤u mektup “örgütsel yaz›ﬂma”
gerekçesiyle tutsaklara verilmezken
bir F Tipi’nden ç›kan bir mektup
baﬂka bir hapishaneye geldi¤inde
“örgütsel haberleﬂmeye” yol aç›yor
denilerek sak›ncal› bulundu. Yine
Kand›ra 1 No’lu F Tipi’nden Taner
Korkmaz’dan gelen takvim “örgüt
liderini övücü, cesaretlendirici” nitelik taﬂ›d›¤›na hükmedilerek veril-

Bu politikan›n mant›ki olarak
devam›, polisi, askeri ma¤dur etmemek için, ilk duruﬂmalarda serbest
b›rakmakt›r, ki bunu da yap›yorlar.
Ve bu politika, din tüccar› AKP
iktidar›n›n adalet anlay›ﬂ›n› da göstermektedir. Onlar›n gözünde, halk›n hepsi yasalar karﬂ›s›nda eﬂit de¤ildir. Halk her türlü aﬂa¤›lanmay›,
zulüm alt›nda yaﬂat›lmay› hak etmektedir, fakat, halk düﬂmanlar› her
koﬂulda rahat ettirilmelidir. S›n›fsal
farkl›l›klar hapishanelere kadar
uzanmal›d›r.
Kuﬂkusuz ki, bunlar yeni uygulamalar de¤ildir. Pratikte, zaten hiçbir zaman kontrac›lar, iﬂkenceciler,
pezevenkler, mafyac›lar s›n›f› ile
halk ayn› kategoride olmam›ﬂt›r. Bu
yan›yla AKP iktidar›n›n kendi s›n›f›ndan olan› sahiplenmesi elbette
ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Fakat, bunun genel müdürün a¤z›ndan savunulmaya
cesaret edilmesi, meﬂrulaﬂt›r›lmaya
çal›ﬂ›lmas› pervas›zl›¤›n boyutunu
göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
medi. Tüm bunlar gösteriyor ki F
Tipi Hapishanelerde her ﬂey suç unsurudur.
Hatta Zeki Bingöl’ün yazd›¤›
“Bayrampaﬂa Cezaevi Gerçe¤i”
isimli kitap da “örgüt propagandas›” yap›yor gerekçesiyle verilmedi.
19-22 Aral›k katliam›nda devrimcileri katleden, operasyonu yönetenlerden biri olan Zeki Bingöl’de “örgüt propagandas›” yap›yor. Hem de
bu tespit 2. A¤›r Ceza Mahkemesi
taraf›ndan yap›l›yor. Amaç engellemek olunca önlerine gelen her ﬂeye
“örgüt propagandas› yap›yor” gerekçesi gösteriliyor.
Malatya Hapishanesi idaresi genelgenin uygulanmamas›n›n bir nedeni de ‘siz y›k›c›s›n›z’ ‘onlar bölücü’ diyerek farkl› nedenlerle tutsak
olanlar›n konuﬂacak bir ﬂeyleri olmad›¤›n› savunuyor
Ve bu keyfilikle tüm haklar pervas›zca ayaklar alt›na al›n›yor.
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Direniﬂçiler, Tutsak Yak›nlar›, Ayd›nlar ve
Demokratik K itle Ö rgütlerinden O rtak U yar›:

“ A D A L E T BAKANLI⁄I SÖZÜNÜ
TUTSUN, GENELGE UYGULANSIN!”
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan
yay›nlanan genelgeyle tan›nan
10 saatlik sohbet hakk›n›n uygulanmamas›na ve Adalet Bakanl›¤›’n›n verdi¤i sözleri tutmamas›na ‹stanbul’daki ayd›n,
sanatç› ve demokratik kitle örgütleri temsilcilerinden tepki
geldi.
19 ﬁubat günü ‹stanbul
ÇHD’de bas›n toplant›s› yapan
TTB Baﬂkan› Gencay Gürsoy,
D‹SK Yönetim Kurulu üyesi ‹smail
Yurtseven, TMMOB ‹KK’den Torez Dinçöz, ÇHD ve HHB üyesi
Av. Behiç Aﬂc›, ÇHD ‹stanbul ﬁube
Baﬂkan› Serhan Ar›kano¤lu ve Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar’dan Erdal Bayrako¤lu konunun takipçisi olduklar›n› vurgulayarak tutuklu ve hükümlülerin sohbet hakk›n›n uygulanmas›na iliﬂkin haz›rlad›klar› raporu kamuoyuna duyurdular.

Ar›kano¤lu: “Tecrit
sorunu devam ediyor”
Haz›rlanan raporu okuyan Av.
Serhan Ar›kano¤lu 19 Aral›k Hapishaneler Operasyonu’nun ard›ndan
aç›lan F Tipi hapishanelerde tecrit
sorununun devam etti¤ini, buna
karﬂ› 7 y›l boyunca sürdürülen ölüm
orucunda 122 tutsa¤›n yaﬂam›n› yi-

tirdi¤ini, 45/1 No’lu genelgenin 1
y›l geçmesine ra¤men uygulanmad›¤›n› söyledi. ÇHD ‹stanbul ﬁubesi Cezaevi ‹zleme Komisyonu olarak hapishanelerde yaﬂanan uygulamalar› yerinde tespit etmek için
25 avukatla giriﬂimde bulunarak
Edirne, Tekirda¤, Kocaeli ve Bolu
illerinde bulunan F Tipi hapishanelerde tutuklu ve hükümlülerle görüﬂmeler yaparak haz›rlad›klar› raporu ilgili kurum ve kuruluﬂlarla
birlikte Adalet Bakanl›¤›, TBMM,
bakanlar ve milletvekillerine de
göndereceklerini kaydetti.

Gürsoy: “Bakanl›k verdi¤i
sözleri yerine getirmedi”
TTB olarak hapishanelerdeki koﬂullar›n iyileﬂtirilmesi konusunda
daha önce haz›rlad›klar› raporu Adalet Bakanl›¤›’na sunduklar›n› dile

YÜRÜYÜﬁ OKURU NECAT ‹
K Ö S E V E FAT E T T ‹ !
Yürüyüﬂ okuru, devrimci dostu Necati Köse, yakaland›¤› kanser hastal›¤› nedeniyle yaﬂam›n› yitirdi.
1960 Trabzon Beﬂikdüzü do¤umlu olan Necati Köse gazetecilikten h›rdavatç›l›¤a kadar her iﬂte çal›ﬂm›ﬂ bir emekçiydi. O
düzenin eme¤ini sömürdü¤ü halktan birisiydi. Evli ve üç
çocuk babas› olan Necati Köse, yaﬂam› boyunca devrimcilerin
yan›nda olmuﬂtur. Trabzon'da linç sald›r›lar› olurken bile o hiç yaln›z
b›rakmad› devrimcileri.
HÖC’lülerin NECAT‹ AB‹'si hastanede son anlar›na kadar Yürüyüﬂ
Dergisi’ni istedi, dergisini sahiplendi. Kendisini sevgi ve sayg›yla
an›yor, tüm yak›nlar›na ve sevenlerine baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
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getiren TTB Baﬂkan›
Gencay Gürsoy ise
“Adalet Bakanl›¤›'na
incelemelerimiz do¤rultusunda çeﬂitli öneriler götürdük ve bakanl›k bu önerilerin baz›lar›n›n gerçekleﬂtirilebilece¤ini belirtti. Ancak
aradan geçen sürede ne
yaz›k ki, bakanl›k verdi¤i sözlerin hiçbirini yerine getirmedi. Bu duruma karﬂ› mücadele
edece¤iz" diyerek konunun takipçisi
olmaya devam edeceklerini söyledi.

Gelinen noktada art›k
kimsenin sabr›n›n kalmad›¤›n› söyleyen Aﬂc›,
''Art›k bu sorun çözülm e l i d i r. Bu k on ud a
kabul edilecek hiçbir
g e re kç e de kalmam ›ﬂt›r.

Aﬂc›: “Art›k bu sorun
çözülmelidir”
D‹SK Yönetim Kurulu üyesi ‹smail Yurtseven, TMMOB ‹KK’den
Torez Dinçöz ve Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar’dan Erdal Bayrako¤lu duyarl›l›klar›n› vurgulad›klar› aç›klamada
ölüm orucu direniﬂine ara veren Behiç Aﬂc› da ''Neredeyse yüzlerce
maddesi olan bir genelgenin sohbet
hakk›n› düzenleyen bir maddesinin
uygulanmamas› dikkat çekicidir'' dedi. Gelinen noktada art›k kimsenin
sabr›n›n kalmad›¤›n› söyleyen Aﬂc›,
''Art›k bu sorun çözülmelidir. Bu konuda kabul edilecek hiçbir gerekçe
de kalmam›ﬂt›r. Genelge, ölüm orucuna ara verilmesini sa¤layan genelgedir. Bu aç›dan bizim için son derece önemlidir. Adalet Bakanl›¤›'n›n
bizleri oyalamas›n›, bekletmesini, aldatmas›n› son derece yak›ﬂ›ks›z buluyorum'' dedi ve son olarak bu genelgenin uygulanmas› için ellerinden
geleni yapacaklar›n› söyledi.
Behiç Aﬂc›’n›n konuﬂmas›n›n ard›ndan sona eren bas›n toplant›s›na
TAYAD, TUYAB, ‹HD ve Tecrite
Karﬂ› Sanatç›lar’dan Grup Yorum
üyesi Cihan Keﬂkek, tiyatro sanatç›s› Mehmet Esato¤lu, foto¤raf sanatç›s› Özcan Yaman, müzisyen Avni
Sa¤lam da kat›ld›.
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Dillerinde AB Marﬂ›, Ellerinde ABD Bayraklar›

Kosova Ba¤›ms›z!
“Kosova meclisi”, 17 ﬁubat’ta
gerçekleﬂtirilen ola¤anüstü oturumla, S›rbistan'dan ayr›ld›¤›n› ilan etti.
Ayr›l›k karar› ile, Yugoslavya üzerindeki ABD ve AB operasyonu tamamlanm›ﬂ oldu, bir Yugoslavya’dan emperyalizm için kolay yem
olan, 7 küçük devlet ç›kar›ld›.
Ayr›l›k karar›n›n al›nd›¤› toplant›ya kat›lan 109 milletvekili, “ Ba ¤›ms›zl›k Bildirgesi ” ni ayakta alk›ﬂlayarak kabul ettiler. Kosova
meclisi yay›nlad›klar› bildirgeye bu
ismi vermiﬂ olsalar da, bildirge emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n bildirgesi
olarak tarihteki yerini ald›.
Bildirgenin kabulü üzerine konuﬂma yapan Kosova Baﬂbakan›
Haﬂim Taçi, Kosova'n›n bugün her
zamandan daha çok dostu oldu¤unu
ve dostlar›n›n yar›n daha da artaca¤›n› belirtmiﬂ. Taçi’nin dost olarak
sayd›klar› ise ABD ve AB emperyalistleri ile onlar›n iﬂgalci askeri örgütü NATO olmuﬂ.
1999'dan beri NATO iﬂgali alt›nda olan Kosova'da, bu emperyalist
ülkeleri dost olarak saymak için, kat›ks›z bir iﬂbirlikçi olmak gerekiyor.
Taçi’nin konumu da budur.
Kosoval›lar’›n, “ b a ¤ › m s › z l › k ”
kutlamalar›nda tüm dünyan›n dikkatlerini çeken, Kosoval›lar’›n ellerindeki AB ve ABD bayraklar› ile,
dillerindeki AB marﬂ› oldu.
Bu “ba¤›ms›zl›k ilan›”ndaki gariplikler bununla da s›n›rl› de¤il,
anayasas›n›
da
Kosova’n›n
A B D ’ l i u z m a n l a r h a z › r l a m › ﬂ l a r.
‹ngiltere’deki Londra Müzesi de
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤› için seferber olmuﬂ, müze yetkilileri anayasan›n orjinali ile ba¤›ms›zl›k ilan›n›n en iyi koruyacak maddelerle yaz›lmas›n› sa¤lam›ﬂlar. Demek ki,
ka¤›t üzerinde Kosova’n›n ba¤›ms›z
oldu¤u yalan› kolay kolay silinmeyecek.

Say›: 140

Emperyalizmin anayasas›n› yazd›¤› bir ba¤›ms›zl›k bugüne kadar
dünyan›n tan›k olmad›¤› bir ba¤›ms›zl›kt›r. Emperyalizm bir ülkenin
anayasas›n› ancak, ba¤›ml›l›k zincirlerini, devrim d›ﬂ›nda baﬂka bir
yolla bir daha aç›lmayacak ﬂekilde
sa¤lamlaﬂt›rmak için yapar. Kosova
anayasas›n›n da böyle olaca¤› aç›k
olsa gerek.
Mevcut tablo ise, adeta AB ve
ABD emperyalistlerinin, Kosova’n›n elinden tutup, “sen ba¤›ms›z
o l d u n ” dedikleri görünümü veriyor.
AB ayr›l›¤› güvence alt›na almak için, bölgeye 2 bin kiﬂilik “ pol i s - y a r g › m i s y o n u ” göndermeyi
onaylad›. Bunu Kosova’da yaﬂayan
S›rplar ' i ﬂ g a l ' olarak nitelediler.
Ülkeleri ba¤layan yasalarda bir
meﬂrulu¤unun olmad›¤› söylenen
bu iﬂgalci güç, Kosova iﬂbirlikçi
devletinin örgütlenmesinde, kurumlar›n›n oluﬂturulup e¤itilmesinde
görev yapacak.
Kosova’n›n ayr›l›¤›na, BM Güvenlik Konseyi’nde 7 ülke (Rusya,
Çin, Endonezya, Vietnam, Güney
Afrika, Burkina Faso, Libya) karﬂ›
ç›k›yorlar, “ba¤›ms›zl›k ilan›n›n
gayr›-meﬂru” oldu¤unu söylüyorlar.
Fakat BM kararlar›n›n bir hükmü ve önemi yok. Karar al›nmam›ﬂ
olsa da Güvenlik Konseyi’ne üye 6
ülke (ABD, Fransa, ‹ngiltere, ‹talya,
Belçika, H›rvatistan) Kosova’n›n
ayr›l›¤›n› fiili olarak destekliyorlar.
S›rbistan devleti de, kendi ülkesinin bir parças› olarak gördü¤ü Kosova’n›n ayr›l›¤›na, milliyetçi bir
zeminde karﬂ› ç›k›yor.

Çocuklara B›rak›lan
Miras Emperyalist Sömürü
Kosova’n›n emperyalist iﬂbirlikçisi Baﬂbakan› Haﬂim Taçi, Kosoval›lar’a hitap ederek, “ba¤›ms›zl›k

için yap›lan fedakarl›klar› çocukl a r › n › z a a n l a t › n ” dedi.
Oysa, Kosova halk›n›n çocuklar›na anlatabilecekleri ba¤›ms›zl›kç›l›k
gibi onurlu bir tav›r yok ortada. Kosova milliyetçileri, emperyalizmin
Balkanlar’a yerleﬂmesinde, eski Yugoslavya topraklar›n›n emperyalistler taraf›ndan sömürgeleﬂtirilmesinde iﬂbirlikçilik yapt›lar. Ald›klar› bu
tav›rla, sadece di¤er halklara de¤il
ayn› zamanda kendi ve çocuklar›n›n
gelece¤ini de emperyalizmin egemenli¤ine terk ettiler. Salt dünya
halklar›na karﬂ› de¤il, kendi çocuklar›na karﬂ› da suç iﬂlediler. Çocuklar›na emperyalizmin sömürgesi bir ülke b›rak›rken, kuﬂkusuz ki yar›n,
baﬂlar› dik olamayacakt›r.
AB ve ABD emperyalistlerinin,
herhangi bir ülkeye ba¤›ms›zl›k getirdiklerinin örne¤i yoktur. Emperyalizm ancak ülkelerle ba¤›ml›l›k
iliﬂkileri kurarak emperyalist olarak
varl›¤›n› sürdürebilir. Ülkelerin ba¤›ms›zl›¤› emperyalizmin ölümü
demektir, dolay›s›yla bu emperyalist ülkelerin de Kosova’ya ba¤›ms›zl›k getirdi¤ini söylemek saçmad›r. Emperyalizm, baﬂka ülkelerin
ba¤›ms›zl›¤› için de¤il ama, ancak
kendi sömürü ç›karlar› için böylesine bir seferberlik içine girebilir.
Düﬂünün ki, say›s›z ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›n› bast›rmak için, ülkeleri
sömürgeleﬂtirmek, ba¤›ml› hale getirmek için milyonlar› katleden
Amerikan ve AB emperyalistleri
Kosova’n›n ayr›l›¤›n› destekliyorlar. Tarihteki örnekler bir yana, bugün bu emperyalist ülkelerin, ‹spanya’n›n BASK bölgesinin ayr›l›k taleplerine yaklaﬂ›mlar›yla, Kosova
konusundaki tav›rlar›, BASK bölgesinin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele

KOSOVA
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Siyasette
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Örne¤in, Rusya, Çin gibi emperyalist ülkeler Kosova’n›n ayr›l›¤›na karﬂ› ç›k›yorlar. Onlar›n karﬂ› ç›kma nedenlerini ise, bu ayr›l›¤›n rakipleri olarak gördükleri Amerika ve
AB emperyalizmini güçlendirecek
olmas›d›r.

Bununla birlikte, Kosova da dahil 7
parçaya bölünen Yugoslavya, emperyalizmin sömürgesi, denetimi alt›nda bir ülke de¤ildi.
E¤er bir ülke parçaland›¤›nda,
kendileri için yeni pazar alanlar› oluﬂacaksa oradaki ayr›l›klar› desteklemek emperyalizmin ilkesidir.
Bu nedenle, emperyalizm Yugoslavya’n›n, SSCB’nin parçalanmas›
için elinden geleni yapt›. Emperyalist
pazar›n d›ﬂ›ndaki bu ülkelerde ayr›l›klar› destekledi. Bu ülkeleri parçalayarak kendisine yeni pazarlar yaratt›.
Fakat bir ülkenin ayr›lmas› emperyalizmin gücünü zay›flatacaksa, emperyalizmin sömürgelerini azaltacaksa,
oradaki ayr›l›¤›n karﬂ›s›nda olmak da
emperyalizmin ilkesidir.

Bu noktada emperyalizmin bir
kafa kar›ﬂ›kl›¤› yoktur. Çok nettirler.
Marksist-Leninistler’in bak›ﬂ aç›s› da ayn› netliktedir. Marksist-Leninistler de emperyalizme darbe vuran ayr›l›klar› desteklerler, fakat tersine emperyalizme güç katan ayr›l›klar›n karﬂ›s›nda olurlar. Bu ilkesel
yaklaﬂ›m ise, halklar›n ç›kar›na olan
tek do¤ru yaklaﬂ›md›r. Bu nedenle,
halktan yana olanlar›n, kendi halk›n›n veya dünya halklar›n›n ç›karlar›n› düﬂünenlerin de, bu netlikteki bak›ﬂ aç›s›yla hareket etmeleri gerekir.
Kimi zaman, halk saflar›nda olan
kesimler içinde, bu bak›ﬂ aç›s›nda
çarp›kl›klar ortaya ç›kabilmektedir.
Bir halk›n ç›karlar›n› “ s a v u n m a k ” ad›na emperyalizme güç veren politikalar savunulabilmekte,
emperyalizmi güçlendiren politikan›n o halk›n da ç›karlar›na olmayaca¤› görülmemektedir.
Kosova bu aç›dan somut bir örnektir. Emperyalizmin denetimindeki Kosova’n›n S›rbistan’dan ayr›lmas›n›n, Kosova halk›na da bir faydas›n›n olmad›¤› görülecektir. Yan›lg› da burada ortaya ç›kmaktad›r.
Emperyalizmin ç›karlar› ile halklar›n
ya da bir halk›n ç›karlar›n›n ortaklaﬂabilece¤i düﬂüncesi çarp›kl›¤a zemin sunmaktad›r.
Bu çarp›kl›k halk›n ç›kar›na olmayan›, halk saflar›ndaki güçler için
savunulur duruma getirebilmektedir.
Netlik, halk›n ç›kar›na olanla emperyalizmin ç›kar›na olan ayr›m›nda
sa¤lanmal›d›r.

eden ETA karﬂ›s›ndaki tav›rlar›yla,
Kosova’n›n iﬂbirlikçi örgütü UÇK
karﬂ›s›ndaki tav›rlar› aras›ndaki
farkl›l›¤a bakmak bile Kosova’ya
verilen emperyalist deste¤in sorgulanmas›n› gerektiren bir çeliﬂki ortaya ç›karmaktad›r.
Fakat, soruna emperyalizmin ç›karlar› çerçevesinde bak›ld›¤›nda
çeliﬂki gibi görünenin asl›nda çeliﬂki olmad›¤› da görülebilmektedir.
BASK’›n ayr›l›¤›na karﬂ› ç›karken
de, Kosova’n›n ayr›l›¤›n› desteklerken de, tav›rlar›n› belirleyen emperyalist ç›karlar›d›r.
Di¤er yandan, dünyan›n çeﬂitli
ülkelerinin Kosova’n›n ayr›l›¤› so-

rununa yaklaﬂ›mlar›n› belirleyen de
bu nokta oldu. Tart›ﬂ›lan temel noktalardan birisi, “ K o so va ne relere
ö rn e k o l a c a k ” çerçevesindeydi.
‹ﬂte bu, emperyalizmin dünyas›d›r. Emperyalizmin dünyas›nda Kosova halk›n›n gelece¤inin nas›l olaca¤›, ayr›l›¤›n S›rbistan ve Kosova
halklar›n›n yarar›na m› olaca¤› tart›ﬂmas› yap›lm›yor. Al›nan tav›rlar
buna göre belirlenmiyor. Adeta
kurtlar sofras›nda, ülkeler bölünüyor, parçalan›yor, paylaﬂ›l›yor. Bu
süreçte birçok ülke, kendi ülkesinde
yaﬂanacaklar›n kayg›s›n› ya da sevincini duyarak, Kosova’n›n ayr›l›¤›n› destekliyor ya da karﬂ› ç›k›yor.

Bu toz duman içinde, Kosova’daki ekonomik s›k›nt›lar, halk›n
yoksullu¤u, yüzde 40’a varan iﬂsizlik sorunu gündeme gelemiyor. Fakat Kosova halk› bu sorunlar› yaﬂamaya devam ediyor. Yoksul Kosoval›lar, daha ﬂimdiden AB emperyalistlerinden ald›klar› 1.6 milyar avroluk “yard›m”la ba¤›ml›laﬂm›ﬂ durumdad›rlar. ‹ ﬂ g a l v e “ y a r d › m ” l a r
emperyalizmin bilinen sömürgecilik yöntemleridir. Bugün dünyan›n
dört bir yan›ndaki ülkeler, emperyalizmden yard›m ad› alt›nda ald›klar›
borçlar› ödeyememekte, daha fazla
borçlanmaktad›rlar. Kosova da ﬂimdiden bu batakl›¤a saplanm›ﬂt›r.

Emperyalist ülkeler, dünya tekelleri, halklara “ K o s o v a ’ n › n b a ¤ › ms › z l › ¤ › ” n › ilan etti¤ine dair görüntüler izlettiriyorlar. Kimi ülkeler Kosova’n›n S›rbistan’dan ayr›lmas›n› destekliyorlar, kimi ülkeler ise karﬂ› ç›k›yorlar. Destekleyen neden destekliyor, karﬂ› ç›kan neden karﬂ› ç›k›yor?
Örne¤in Amerikan ve AB emperyalistleri, Kosova’n›n ayr›l›¤›n›
desteklemenin ötesinde, örgütleyen
emperyalist ülkeler oldular. Fakat
Amerika di¤er yandan diyor ki,
“ K o s o v a e m s a l o l a m a z ”, yine
AB diyor ki, “ H e r a y r › l › k ç › h a r e ketin kendine özgü koﬂullar›
v a r. ” Yani bir yandan Kosova’n›n
ayr›l›¤›n› örgütlerken, di¤er yandan
‹rlandal›, BASK’l›, Türkiye’deki
Kürtler örneklerinde oldu¤u gibi,
emperyalist ve iﬂbirlikçi ülkelerdeki
az›nl›k milliyetlerin bask› alt›nda tutulmas›na destek veriyorlar, Kosova’n›n buralara örnek olmamas› için
uyar›da bulunmay› ihmal etmiyorlar.
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Demek ki, emperyalistlerin bir ülkenin ayr›l›¤›n›
destekleyip desteklemeyeceklerini belirlerken, gözettikleri koﬂullar var. Bu
koﬂullar› belirleyen ise
kendi ç›karlar›d›r. Yani
içinde olduklar› emperyalist cepheyi
güçlendirip güçlendirmeyece¤ine
bak›yorlar.
Kosova’n›n özelli¤i AB ve ABD
emperyalizminin iﬂbirlikçilerinin
egemenli¤inde bir ülke olmas›d›r.

Kim, Hangi Ayr›l›¤›
Destekler?

24 ﬁubat 2008

Rüﬂvetin masum ve ahlaki olan›, bahﬂiﬂ ‹M‹ﬁ!!

AKP’N‹N A H L A K I VE HUKUKU
“Vatandaﬂ›n verdi¤i 15-20 YTL
rüﬂvet olarak yans›t›l›yor, bizde insanlar evlenirken ya da ev al›rken,
böylesi mutlu anlar›nda bahﬂiﬂ verir. Ev ald›¤› zaman onun mutlulu¤u
içinde oradaki memura üç beﬂ kuruﬂ bahﬂiﬂ b›rak›yor.”
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
Mehmet Zeki Adl›, tapu sicil müdürlüklerinde “rüﬂvetin yayg›n oldu¤u” iddias›na karﬂ› söyledi bu
sözleri.
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Faruk Nafiz Özak da bürokrat›n› desteklemekte gecikmedi. Bakan Özak,
“Bahﬂiﬂ ile rüﬂveti birbirine kar›ﬂt›rmamak laz›m” diyordu verdi¤i
demeçte.
Sonra eleﬂtiriler üzerine ben onu
demek istemedim, “hukuki ve ahlaki olmayan her ﬂeyin karﬂ›s›nday›z”
gibi sözlerle durumu kurtarmaya
çal›ﬂsa da zihniyetini ortaya koymuﬂtu... Ortaya konulan rüﬂveti,
rüﬂvetten farks›z bahﬂiﬂi meﬂru gören tipik t ü c c a r zihniyetiydi.
Turgut Özal’›n ünlü “benim memurum iﬂini bilir” sözü, rüﬂvetin
meﬂrulaﬂt›r›lmas›nda adeta bir dönüm noktas›yd›. AKP iktidar›n›n
“rüﬂvetle bahﬂiﬂi kar›ﬂt›rmamak laz›m” sözü de rüﬂveti bahﬂiﬂ ad› alt›nda meﬂrulaﬂt›rman›n yeni simgelerinden biri olmaya adayd›r.
AKP’liler, hediyelere, bahﬂiﬂlere
gayet “olumlu” bak›yorlar. Bahﬂiﬂ,
hukuki de¤ilmiﬂ ama ahlakiymiﬂ!
Neresi ahlaki bunun? Düzen, insanlar› yoksul b›rakarak, emeklerinin
tam karﬂ›l›¤›n› vermeyerek böyle
bir mekanizman›n üremesine neden
olmuﬂtur. Bunu sorgulad›¤›n›zda,
parayla ortalaman›n, standart›n d›ﬂ›nda bir hizmet almak iste¤i ç›kar
ortaya ki bu da rüﬂvetin bir biçimidir. Ama AKP’nin ahlaki-hukuki
demagojilerine baﬂvurmas›, as›l
olarak bahﬂiﬂ ad› alt›nda rüﬂveti,
kendilerine her alandan akan hedi-

Say›: 140

yeleri meﬂrulaﬂt›rma gayretidir.
Hiç kuﬂku yok ki, Suudi Krall›klar›’n›n, Ortado¤u’nun petrol ﬂeylerinin, prenslerinin getirdi¤i yüzbinlerce dolarl›k “hediye”ler de rüﬂvet
say›lmaz AKP’lilere göre. Öyle ya,
ﬂeyhler, prensler, ad› üstünde “hedi ye” vermiﬂler.
Bugün suyun baﬂ›n› AKP’liler
t u t m u ﬂ t u r. Dolay›s›yla hepsi, suyunbaﬂ›nda otururken ve su da akarken, testilerimizi doldural›m hesab›
içindedirler. Bir bakan›n kalk›p bahﬂiﬂi meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂmas›, iﬂte
beyinlerindeki bu hesab›n dillerine
vurmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

Rüﬂvet, yaln›z
ahlaki de¤il,
ekonomik, politik
bir sorundur
Rüﬂvet, ne yaz›k ki, topraklar›m›zda yayg›n bir hastal›kt›r.
Rüﬂvet vermek, almak, ilk planda
a h l a k i bir mesele olarak görülür.
Bu yan› içerir, fakat sadece ahlaki
bir mesele de¤ildir. Rüﬂvet, belki
ahlaki oldu¤undan daha fazla ekonomik ve politik bir meseledir.
Rüﬂvet, yoksullu¤un, hak gasplar›n›n ve h›zl› zenginleﬂme politikalar›n›n yürürlükte oldu¤u toplumlarda daha fazla ortaya ç›kan bir olgudur. Yani baﬂka bir deyiﬂle, bir
toplumdaki rüﬂvetin yayg›nl›¤›, sadece ahlaki düzeyle de¤il, uygulanan ekonomi politikalarla ilgilidir.
1997 y›l›nda, ‹ n t e r n a t i o n a l
Tr a n s p a rency (Uluslararas› Saydaml›k) Örgütü'nün yapt›¤› aç›klamaya göre, Türkiye, yolsuzlukta dünyada 14. s›radayd›. Sonraki y›llarda
da benzer araﬂt›rmalar yap›ld›ysa,
Türkiye’nin en az›ndan s›ralaman›n
aﬂa¤›lar›na düﬂmedi¤i(!) kesindir.
Peki bu araﬂt›rman›n sonucu,
Türkiye toplumunun “aahlaks›z” oldu¤unu mu gösterir? Hay›r, fakat

“aa h l a k s › z l a ﬂ t › r › l d › ¤ › n ›”, ahlaks›zl›k batakl›¤›na sürüklendi¤ini gösterir. Bir toplumu bu batakl›¤a do¤ru
sürüklemenin onlarca yolu vard›r ve
rüﬂvet, yolsuzluk, bahﬂiﬂ de bunlardan baz›lar›d›r.
Ekonomi politikalar, üst düzeyde büyük rüﬂvetleri sistemin bir parças› haline getirirken, yoksullaﬂma,
alt düzeyde rüﬂveti hayat›n her alan›na yaymaktad›r. ﬁöyle de diyebiliriz: R ü ﬂ v e t , s i s t e m l e “ e t l e t › r nak” gibi olmuﬂtur
Dev tekellerin de içinde oldu¤u
dev yolsuzluklar ve onlar›n sorumlular› ortada dururken, bunlar›n
üzerinden atlan›p, küçük ölçekli
soygunlar›n, rüﬂvetlerin, küçük ölçekli “organize suç örgütleri”nin
öne ç›kar›lmas›, düzenin tüm kesimleri taraf›ndan devleti aklamak
için z›mnen kabul edilmiﬂ bir politika durumundad›r.
Temelinde rüﬂvet al›p verme iliﬂkisinin bulundu¤u ihale yolsuzluklar›na yönelik yüzlerce operasyon
yap›ld› bugüne kadar. Kap›kule gibi
rüﬂvetin en yayg›n oldu¤u yerlere,
çeﬂitli devlet dairelerine yerleﬂtirilen gizli kameralarla rüﬂvete defalarca suç üstü yap›ld›. Peki ama bu
ve benzeri önlemlerin hangisi rüﬂveti yok etti ya da s›n›rlad›?
Mesele ﬂu ki, rüﬂvet, ülkemizde
bütün devlet mekanizmas›na, daha
da genelleﬂtirerek söylersek sistemin bütününe hakimdir. En küçük
bir devlet kurumunda, en s›radan iﬂler için dahi, rüﬂvet vermek do¤al,
meﬂru, normal say›lan bir zorunluluk halindedir. Toplumun büyük ço¤unlu¤u, rüﬂvetsiz bir iﬂ yap›lmayaca¤›n› bildi¤inden, bir iﬂ kurma giriﬂiminde bulunurken, rüﬂvet için de
ek bir “rüﬂvet fonu” ay›rmaktad›r.
Fonun büyüklü¤ü yap›lan iﬂin çap›na göredir. Emperyalist ﬂirketlerden
birinin yöneticisi, yat›r›m yaparken
belli bir miktar rüﬂveti de “giderler”
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kalemine yazd›klar›n› aç›klam›ﬂt›
bir zamanlar.
Görevliler, yasal görevlerini dahi, ek bir karﬂ›l›k –yani rüﬂvet– almadan yapmaz durumdad›rlar. Daha
önemlisi, yukar›da belirtti¤imiz gibi,
bunun kan›ksanm›ﬂ olmas›d›r. Rüﬂvet alanlar›n “iﬂini bilen”, rüﬂvete
bulaﬂmayan›n ise, "iﬂ bilmez" olarak
nitelendirildi¤i bir kültür geliﬂmiﬂtir.
Nas›l ki, düzen partilerinin belediyelerde her türlü h›rs›zl›¤›, yolsuzlu¤u yapmas›, “adamlar yiyor
ama iﬂ de yap›yor” gibi söylemlerle
meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂsa, rüﬂvet de, onlarca biçimde meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bu anlay›ﬂ Özal’›n " b e n i m m e m u r u m i ﬂ i n i b i l i r " sözlerinde somutlanm›ﬂt›r.

Rüﬂvette de yol
t › k a l › : “G it t i ¤ i
yere kadar”
gidemezler!
12 Eylül cuntac›lar›ndan
Tahsin ﬁahinkaya'n›n savaﬂ uça¤›
ihalelerinde ald›¤› komisyonlarla
dünyan›n en zengin generallerinden
biri olmas›ndan tutun da, Turgut
Özal’›n "prensleri" arac›l›¤›yla verdi¤i kredilerden “komisyon” almas›na, Hayri Kozakç›o¤lu, Necdet
Menzir gibi bürokratlar›n çeﬂitli
uluslararas› kurumlardan gelen paralar› zimmetlerine geçirmeleri, Ke-

mal H O R Z U M olay›, ‹ L K S A N
yolsuzlu¤u, ‹SK‹ skandal›, Çiller’in
TURBAN ve di¤er yolsuzluklar›...
Say say, yaz yaz bitmez. Asl›nda ülkemizde rüﬂvet gündemin neredeyse sürekli konular›ndan biridir. Türkiye bunlar› da çok tart›ﬂt› güya.
Sonuçta mesele hep Demirel’in
‹lksan yolsuzlu¤u karﬂ›s›nda piﬂkince söyledi¤i ﬂu ünlü sözle kapand›:
“verdimse ben verdim...”, bunu
“ald›msa ben ald›m” diye de tamamlayabilirsiniz.
Bugünlerde Susurluk’tan dolay›
yarg›lanmas› gündemde olan A¤ar’›n
yarg›lanmas› gereken konulardan
biri de akçal› konular olmal›. Me m u r m a a ﬂ › ile geçinen Mehmet
A¤ar, daha o zaman o¤luna milyarlarca liral›k dü¤ün yapm›ﬂ, ard›ndan
ancak belli bir ekonomik güce sahip
olanlar›n soyunabildi¤i ve ele geçirebildi¤i bir partinin baﬂkanl›¤›n›
ele geçirmiﬂtir. Kimse A¤ar’a bunun kayna¤›n› sormam›ﬂ, sormamakta ve as›l önemlisi soramamaktad›r. Ülkemizdeki rüﬂvet mekanizmas›n›n bir aya¤› da iﬂte bu “dokunulmaz” alandad›r.
Gerçek ﬂu ki, tüm büyük rüﬂvet
olaylar›nda “ayak izleri”, devletin,
hükümetlerin en tepelerine ulaﬂmakta, bu nedenle de ayn› Susurluk
gibi konularda oldu¤u üzere, rüﬂvette de kimse izleri “gitti¤i yere
k a d a r ” izleyememektedir.

art›k normal
Rüﬂvet en çok nerede, rüﬂvet,
bir uygulama haline
gelmiﬂtir.”
denildihangi meslekte yayg›n? ¤indeBöyledoktorlar,
Ülkemiz öyle bir ülke ki, gazetelerde defalarca ﬂu veya bu alanda
rüﬂvet tarifeleri yay›nlanabilmek ve
bunlar da do¤al karﬂ›lanmaktad›r.
Bu tür listeler yay›nland›¤›nda
olay›n kendisine, özüne de¤il de,
mesela hangi meslekle ilgili bir alansa o alandan biçimsel itirazlar gelmektedir.
Mesela ﬂöyle yazar gazetenin biri:
“Bir hastanede dahi, doktora, hemﬂireye, hasta ile ilgilenmesi için verilen
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hemﬂireler mesleklerinin kötü gösterildi¤i gerekçesiyle
itirazda bulunurlar. Baﬂka mesleklere iliﬂkin de benzer sahneler yaﬂan›r.
Oysa, rüﬂvet olay›nda as›l görülmesi
gereken, toplumda tekil olaylar olarak kalmad›¤›, ﬂu veya bu alana özgü, “lokal” bir durum olmad›¤›d›r.
17 A¤ustos 1999 Marmara depreminde y›k›lan ve onbinlerce
insan›m›z› enkaz alt›nda b›rakan binalarda da karﬂ›m›za hep ayn› ﬂey
ç›km›ﬂt›: “Malzemeden çal›nm›ﬂ!”

Oligarﬂik yönetimin en üst mevkilerinden baﬂlay›p, alta do¤ru kademe kademe inen rüﬂvet ve yolsuzluk a¤›, düzenin çürümüﬂlü¤ünün itiraz kabul etmez göstergesidir.
Zaman zaman rüﬂvete karﬂ› yap›lan operasyonlar, bu tespitimizin
yanl›ﬂl›¤›n› göstermez. Bu operasyonlar, ya “h›rs›zl›¤a, yolsuzlu¤a”
düzenin iﬂleyiﬂini bozmayacak bir
s›n›r çekme ihtiyac›n›n ürünüdür ya
da oligarﬂi içi çeliﬂkilerin.
Oligarﬂinin çeﬂitli kesimlerinin
veya devletin çeﬂitli kurumlar›n›n
ranttan daha büyük pay kapmak için
kendi aralar›nda giriﬂtikleri kavga
sonucunda deﬂifre olanlar, gerçek
rüﬂvet, yolsuzluk a¤›n›n minik bir
parças›n› oluﬂtururlar.

“R ü ﬂv e t v e r e n d e
alan da ateﬂ
içindedir.”
Bu sözler, Hz. Mu h a m m e d’in bir hadisinde
geçer. Bu sözler, aç›k ki, ne Nakﬂibendi oldu¤u her f›rsatta vurgulanan Özal’›n “benim memurum iﬂini
bilir” sözüyle, ne AKP’li bakan›n
“rüﬂvetle bahﬂiﬂi ay›rmak laz›m”
sözüyle uyuﬂmaktad›r. Bu hadis, anlaﬂ›lan o ki, AKP’liler için bir ﬂey
ifade etmiyor. Zaten ekonomik konularda Allah’›n, peygamberlerin
hangi sözü AKP’lilere bir ﬂey ifade
Peki nas›l çal›nm›ﬂ, bu binalar›
denetlemekle görevli olanlar kontrol
etmemiﬂler mi? Evet, ülkemizin yaﬂad›¤› bu en büyük felakette karﬂ›m›za ç›kan sebeplerden biri yine rüﬂvetti. AKP’li bakan›n ve bürokratlar›n “bbahﬂiﬂ” dedi¤i türden. Arsay›
alman›n “sevinciyle”, inﬂaat ruhsat›
alman›n “sevinciyle”, 3-4 katl›k izin
verilen imar plan›n› de¤iﬂtirip 7-8
kata izin ç›kartman›n “sevinciyle”,
inﬂaat› bitirip binay› oturuma açman›n “sevinciyle” b o l b o l b a h ﬂ i ﬂ
da ¤› t m› ﬂt › o binalar›n müteahhitleri... Yapt›klar› hukuki olmasa bile
ahlaki’ydi A K P zihniyetine göre.
Ve iﬂte o ahlak, onbinlerce insan› diri
diri gömdü enkaz›n alt›na.
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ediyor ki?..
Ne faizin haram oldu¤una bak›yorlar, ne hak yemenin günah›na.
Rüﬂveti bu topraklarda kurumlaﬂt›ranlar›n ve kökleﬂtirenlerin baﬂ›nda Osmanl› yönetimi gelir. Saraydan baﬂlayarak Osmanl› sadrazamlar›, beyleri, mültezimler, kad›lar, subaﬂ›lar, kademe kademe rüﬂveti yerleﬂtirmiﬂlerdir. Saltanat hayran› AKP’liler geri kalacak de¤iller
ya. Nas›l ki Osmanl› sultanlar›,
“halife” s›fat›n› taﬂ›d›klar› halde,
her türlü yolsuzlu¤u, sapk›nl›¤›
meﬂrulaﬂt›racak bir bahane, bir takiyye yolu bulmuﬂlarsa, AKP’liler
de ayn› yoldan gidiyorlar. Can› istediklerinde dini kurallar›, vecibeleri
hat›rl›yor, iﬂlerine gelmedi¤inde
hepsini yok say›yorlar.
‹ﬂte söz çok aç›k: “Rüﬂvet veren
de alan da ateﬂ içindedir.” Sözü
söyleyen de ortada. Ama b i r kez
rüﬂvet yemiﬂ olana ne ayet kar
eder, ne hadis!

P a t ro n l a r v e o n l a r › n
iktidarlar›, rüﬂvetin
sorumlusu ve
hamisidirler
Sömürücü egemen s›n›flar
rüﬂveti o kadar meﬂrulaﬂt›rm›ﬂlard›r
ki, pekala ﬂöyle diyebilmektedirler:
“‹ki türlü insan vard›r: Biri rüﬂvet
verir, öteki al›r”... Rüﬂvet vermeyen
ve almayan, yani burjuvazinin klasik
deyiﬂiyle “paran›n sat›n alamayaca¤›” kimse yoktur. Rüﬂvet iﬂte asl›nda

böyle bir dejenerasyonun ad›d›r.
“Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” diyen ‘ata’ sözü veya “paray› veren düdü¤ü çalar” anlay›ﬂ›,
"bal tutan parma¤›n› yalar" deyiﬂi,
bunlar hep rüﬂvete kap› aralayan
zihniyetin üretti¤i deyiﬂlerdir.
2000 y›l› Haziran’›nda Ankara
Sanayi Odas›’nca yap›lan bir ankette, iﬂadamlar›n›n % 68’inin iﬂ yapt›rabilmek için “kural d›ﬂ› ödeme n i n ” (haklar›n› teslim etmek gerekir; rüﬂveti bu kadar masum gösteren bir baﬂka tan›m yoktur herhalde) do¤al oldu¤u görüﬂünde olduklar›n› belirtmiﬂlerdi. ‹htimal ki, patronlar›n bir k›sm› gerçek düﬂüncelerini gizlemiﬂler, çünkü bizce, patronlar ve rüﬂvet sözkonusu oldu¤unda % 68’lik oran›n d a h a d a
yüksek olmas› gere k i r. Rüﬂvetin
do¤rudan ve dolayl› teﬂvikçisi, rüﬂvetin “ideolojik” hamisi onlard›r.
Lokantada çal›ﬂan garsondan
memurlara kadar, emekçilerin böylesi bir yola itilmesi oligarﬂinin ekonomi politikalar›n›n sonucudur ve
devlet de ony›llard›r bu mekanizman›n hamisidir. "Benim memurum
iﬂini bilir" felsefesi, emekçilere
yoksulluktan “ç›k›ﬂ yolu” olarak
gösterilmiﬂtir. Rüﬂveti alan›n verenin ceza görmemesi, tam tersine
rüﬂvetle iﬂ yapt›ran›n da, rüﬂvetle
köﬂeyi dönenin de "mevki ve itibar"
sahibi haline gelmesi, rüﬂvet ve yolsuzlu¤u adeta tevﬂik eden bir ortam
yaratmaktad›r. Devlet bürokrasisin-

de yolsuzlu¤a, rüﬂvete hiç bulaﬂmam›ﬂ yönetici bulmak mümkün müdür acaba? Hiç sanm›yoruz!
Baﬂkalar›n›n s›rt›ndan " k ö ﬂ e yi
d ö n m e k " ve zengin olmak, kapitalist kültürün bir sonucu, hatta önerdi¤i, teﬂvik etti¤i bir yoldur. Denilebilir ki, bu kültürü hayat›n içine
adeta zorla sokan, gençli¤e empoze
eden 12 Eylül, rüﬂvet konusunda da
bir dönüm noktas›d›r. Bunu ANAP
iktidarlar›n›n bireycileﬂtirme ve tüketimi yayg›nlaﬂt›rma politikalar›
pekiﬂtirmiﬂtir. Tüketim kültürünün
deyim yerindeyse, azg›nlaﬂmas›yla
birlikte, zaten yiyecek-içecek ihtiyac›n› bile asgari düzeyde karﬂ›layamayan ücret ve maaﬂlar, iyice
yetmez hale gelmiﬂ, rüﬂvete uygun
iﬂ kollar›nda, dairelerde, rüﬂvet h›zla yayg›nlaﬂ›p kurumlaﬂm›ﬂt›r. Mekanizma aynen süregelmektedir.
Dolay›s›yla, bu kapitalist sömürü ve soygun düzeni varoldu¤u sürece rüﬂvet de, yolsuzluk da devam
edecektir. Bunlar›n emperyalist ülkelerde olmad›¤›n› sananlar yan›l›yor; rüﬂvetin ve her türlü yolsuzlu¤un çok çeﬂitli biçimleri orada da
var. Bizim ülkemizdeki kadar aya¤a
düﬂmemiﬂtir belki, her önüne gelen
isteyemez; k a p i t a l i z m l e , ç a r p › k
ka p it a l i z mi n o kadar fark› da normaldir zaten. K›sacas›, ülkemizde
hiçbir hükümet, hangi vaatle gelirse
gelsin, bu çürümeyi önleyemez.
Çünkü en baﬂta, onlar›n iktidara geliﬂi de, rüﬂvet ve yolsuzluk siste m i n e d a y a n a r a k olmaktad›r.

E¤itimde ‹nsanca Çal›ﬂma Koﬂullar› ‹stiyoruz!
E¤itim-Sen’liler 16 ﬁubat’ta birçok ilde düzenledikleri eylemlerle,
e¤itim alan›ndaki me m u rla r›n ve
hiz m e t li le r i n çal›ﬂma koﬂullar›n›n
düzeltilmesini istedi. ‹stanbul’da
Galatasaray Lisesi önünde E¤itim
Sen 3 No’lu ﬁube pankart›yla yap›lan eylemde, emekçiler ad›na konuﬂan ﬁube Baﬂkan› Dursun Y›ld›z;
“Hizmetli arkadaﬂlar›m›z, normal
görevlerinin d›ﬂ›nda kalorifer yakma, ﬂoförlük, gece bekçili¤i ve yöneSay›: 140

ticilerin özel iﬂlerini yapmakla görevlendirilmektedir. Bunun karﬂ›l›¤›nda ücret, yevmiye, yolluk, yiyecek
ve giyecek yard›m› yap›lmamakta ve
fazla mesai ücreti ödenmemektedir"
diyerek hizmetlilerin sorunlar›na
dikkat çekti.
‹zmir’de E¤itim-Sen üyeleri, Konak’ta yapt›klar› eylemde "Kölelik
De¤il, ‹nsanca Çal›ﬂma Koﬂullar› ‹stiyoruz" sloganlar› atarak e¤itim
emekçilerinin çal›ﬂma koﬂullar›n›n

düzeltilmesini istediler. A d a n a ,
D e rsim ve B a tm a n’da da yap›lan
eylemler ve bas›n toplant›lar›yla
Milli E¤itim Bakanl›¤› ve üniversitelerde çal›ﬂma ﬂartlar› aç›s›ndan
ciddi sorunlar›n oldu¤u ve bunun
düzeltilmesi gerekti¤i belirtildi.

RÜﬁVET
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“Daha bir çok
insan var. Biz
öne ç›km›ﬂ gibi
görünüyoruz.
Oysa, çok üstümüz de büy ük
görevler yapm›ﬂ
insanlar var...
Halen bu görüﬂü
savunan, hizmet
vermeye devam
e de n ç o k s a y›d a
insan var. (...)
Deﬂifre olmayan kahramanlar
var onlar iﬂlerine devam ediyor.
Edecekler de.” (Mehmet A¤ar)
A⁄AR’IN ÜSTÜNDE BÜYÜK
G Ö R E V L E R YAPANLAR,
D E ﬁ ‹ F R E O L M AY I P
H A L EN ‹ ﬁ LE R ‹N E D E VAM
EDENLER, ONLAR
BU YA R G I L A M AYA D A H ‹ L
ED‹LMEYECEK M‹?
Susurlukçu Mehmet A¤ar’›n
“ y a r g › l a n m a s › s o r u n u ” , Dan›ﬂtay
karar› ile, bir kez daha gündeme getirildi. Milletvekilli¤i dokunulmazl›¤› kalk›nca, “gündeme getirilmek
zorunda kal›nd›” da denilebilir. 3
Kas›m 1996'da Susurluk kazas›n›n,
dolay›s›yla A¤ar’›n suçlar›n›n aç›¤a
ç›kmas›n›n üzerinden 11 y›ldan fazla bir süre geçti¤i halde A¤ar yarg›lanmad›, yarg›lanamad›.
Dan›ﬂtay 1. Dairesi, A¤ar hakE m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ¤ü
k›nda “E
döneminde, suç i ﬂlemek amac›yla
ö r g ü t k u r m a k t a n Susurluk davas›
kapsam›nda yarg›lanmal›” karar›
verdi. Karar, 15 ﬁubat tarihli bas›nda geniﬂçe yer ald›. Fakat, bir yarg›lama de¤il, aklama sürecine tan›kl›k
edece¤iz. Hat›rlanacakt›r, daha önce
“Susurluk Davas›” ad› alt›nda sürdürülen ve üç beﬂ Özel Harekatç›’n›n yarg›land›¤› süreç de, kontr
gerilla faaliyetlerini "devlet s›rr›d›r,
g e r e k li y d i y a p › l d › , y in e g e r e k i r s e
yine yap›l›r" savunmas›yla meﬂrulaﬂt›r›lmas›na hizmet etmiﬂti. Bugün de yapacaklar›, A¤ar’›, dolay›s›yla Susurluk’u aklamak olacakt›r.
Neden böyle diyoruz? Çünkü,
düzeni ve AKP iktidar›n› tan›yoruz.
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AKP A¤ar’› Yarg›layamaz
A¤ar’›n Yarg›lanmas› Aklanmas› Olacak
Düzeni tan›yoruz ve biliyoruz ki,
A¤ar’›n suçlar›n›n hiçbirisi düzenden ba¤›ms›z, daha somut söylersek,
o günün MGK’s›ndan, tekellerinden
ba¤›ms›z suçlar de¤ildir. A¤ar da, bu
gerçe¤i; “Bana soraca¤›n›z her sorunun cevab› MGK’da... Toplay›n
de v le tin z irv e s ini, o ra d a ko nu ﬂ a l›m” sözleriyle ifade ediyordu.
A¤ar’›n suçlar›, ayn› zamanda bu
düzenin suçlar› oldu¤u içindir ki,
A¤ar bugüne kadar yarg›lanmad›,
yarg›lanamad›. Düzen bundan sonra
da A¤ar’›n gerçek anlamda yarg›lanmas›na izin vermeyecektir.
AKP iktidar›n›n A¤ar’› yarg›lamayan önceki iktidarlardan bir fark›
m› var? AKP, “B i n ope ra sy on”a ihtiyaç duyan oligarﬂinin partilerinden birisi de¤il mi? Ya da oligarﬂinin art›k “1000 operasyon”a ihtiyac› kalmad› m›? AKP yöneticileri
“Bin operasyon”a karﬂ›lar m›? Karﬂ›ysalar niye bugüne kadar bunu ortaya koymad›lar?.. Böyle olmad›¤›,
AKP iktidar›nda da Susurluk’un
linç sald›r›lar›yla, ﬁemdinliler’le,
Hrant Dink ve H›ristiyanlar’a yönelik sald›r›larla, bu sald›r›lar›n faillerinin cezaland›r›lmak yerine, sahiplenilmesiyle görülmüﬂtür.
Dolay›s›yla rahatl›kla söyleyebiliriz ki, AKP iktidar› da A¤ar’› yarg›lamak istemeyecek, yarg›layamayacakt›r.

A ¤ a r Kimin Ad›na
Suç ‹ﬂledi?
Dan›ﬂtay’›n “yarg›lama karar›”,
baﬂtan aklamaya yöneliktir.
Aklama çabas›, “Bin operasyon”
için istenen cezan›n miktar›nda görülmektedir. Say›s›z katliam, kay›p,
iﬂkence ve infaz›n karﬂ›l›¤›nda,
A¤ar için istenen ceza, 2 y›lla 6 y›l
a r a s › n d a d › r.
Bunun
nedeni,
A¤ar’›n iﬂledi¤i suçlar›n yarg›lama
kapsam›na al›nmamas›, iddialar›n
“ suç iﬂlemek için örgüt kurm a k” la s›n›rland›r›lmas›d›r. O “ör-

güt”ün iﬂledi¤i suçlar ne olacak peki? Hukukun kendi iç mant›¤› bile,
bu suçlar› davaya dahil etmeyi gerektirir. Kald› ki, A¤ar’›n kendi ifadelerinde “bin operasyon yapt›kla r›”n›n itiraf› vard›r. Bunlar› görmezden gelen bir yarg›n›n amac›n›n, suçlular› cezaland›rmak olmad›¤› aç›kt›r.
Aklaman›n ikinci boyutu, Susurluk’ta aç›¤a ç›kan kontrgerilla örgütlenmesinin A¤ar’la s›n›rlanmak
istenmesinde görülmektedir. ‹ddianamede; A¤ar’›n “suç iﬂlemek için
örgüt kurmak suçunu iﬂledi¤i”
söyleniyor.
Mehmet A¤ar’›n suç iﬂlemek
için kontrgerilla örgütlenmesi oluﬂturdu¤u do¤rudur. Fakat A¤ar bu
suçu iﬂlerken yaln›z de¤ildir. O, Susurluk’a iliﬂkin ﬂöyle diyordu; “Daha bir çok insan var. Biz öne ç›km›ﬂ
gibi görünüyoruz. Oysa, çok üstüm ü z d e b ü y ü k g ö r ev l er y a p m › ﬂ i n sanlar var... Halen bu görüﬂü savunan, hizmet vermeye devam eden
çok say›da insan var. (...) Deﬂifre
olmayan kahramanlar var onlar iﬂlerine devam ediyor. Edecekler de.”
(13 ﬁubat 2000, Hürriyet).
Anlat›lan aç›kt›r. Ki, bin operasyon yapt›¤›ndan söz edilen bir örgütün, bu kadar rahat, aleni suç iﬂlemesi, bunu y›llarca sürdürmesi de,
devletin bilgisi ve iradesi olmadan
mümkün de¤ildir. A¤ar deﬂifre olsa
da, suç örgütü suç iﬂlemeye devam
etmiﬂ ve etmektedir.
Devlet A¤arlar’›n iﬂledi¤i suçlarla de¤il, aç›¤a ç›kan›n üzerini örtmeye çal›ﬂmakla ilgilenmektedir.
De¤ilse, A¤ar’›n suçlar› Susurluk’la
aç›¤a ç›kmad›. Her kay›p için, her
katliam için onlarca eylem, onlarca
s u ç d u y u r u s u yap›ld›, hepsi devletin zirvesinin de, dünyan›n da gözleri önünde oldu. Fakat, Susurluk
gündeme gelene kadar da, bu suçlar› soruﬂturmak de¤il, sahiplenme
politikas› izlendi. ‹nfazlar alk›ﬂlan-
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12 Temmuz 1 991... A¤ar ’›n
emrindeki ö lüm m angalar›,
10 d evrimciyi i nfaz e ttiler.

“Her ﬂey zirvede kararlaﬂt›r ›l d›”... Bu katliamlar da elbette...
A¤ar aç›kça a zmettireni
söylüyor ama h ukuk, y arg›,
pervas›zca a zmettireni
görmezden geliyor.
d›, kay›plar›n› arayanlar susturulmaya çal›ﬂ›ld›, iﬂkenceciler sahiplenildi terfi ettirildi... Susurluk’la birlikte ise, art›k devletin yasad›ﬂ› eylemleri gizlenemez durumda idi, bu
sefer de “mesele ba¤›ms›z yarg›ya
intikal etmiﬂtir” gerekçesi ile üzeri
örtülmeye çal›ﬂ›ld›.
Gerçek bir yarg›lama sözkonusu
olsa idi, A¤ar’›n kimlerin ç›karlar›
için, hangi politikalarla bu suçlar›
iﬂledi¤i araﬂt›r›l›r ve iddianamede
yer verilirdi. Dolay›s›yla, A¤ar’›n
düzenle ba¤lant›lar› sorgulan›rd›.
Oysa A¤ar MGK’y› iﬂaret etmesine
ra¤men, “devletin zirvesi” yarg›
konusu yap›lm›yor.
Örne¤in A¤ar’›n suçlar›; bu düzene karﬂ› mücadele edenlere yönelik katliam, iﬂkence, kaybetme,
kontrgerilla faaliyetleri örgütleme
suçlar›d›r. Devrime ve devrimcilere
karﬂ› bu düzeni korumak için iﬂlenmiﬂ suçlard›r. Dolay›s›yla, bu suçlar›n hiçbirisi kiﬂisel de¤ildir, A¤ar,
kendisinin de içinde yer ald›¤›, düzenin ç›karlar› için suç iﬂlemiﬂtir.
A¤ar’›n iﬂledi¤i suçlar›n politik
olarak sorumlular› vard›r, ki bunlar,
Amerika ve AB emperyalistleri,
Türkiye iﬂbirlikçi oligarﬂisi ve devletin zirvesi olan MGK’d›r. Bu güçlerin politikalar› çerçevesinde,
kontrgerilla faaliyetlerini örgütleyen ve bu faaliyetler içinde yer
alanlar vard›r, ki bu kesimler de,
MGK’dan A¤ar’a ve daha aﬂa¤›lara
uzanmaktad›r. Yetkili makamlarda
olup, bu suçlar› gören, bilgi sahibi

Say›: 140

olan, fakat destek vererek veya sessiz kal›p gözyumarak ortak olanlar
vard›r ki, dönemin iktidar ve muhalefet partileri, milletvekilleri ve bürokratlar›n›n birço¤u bu suçu iﬂleyenler içindedir.
Dolay›s›yla, e¤er Susurluk’ta failleri aleni hale gelen katliamlar›n,
kay›plar›n, infaz ve iﬂkencelerin sorumlular› yarg›lanacaksa, bu yarg›lama A ¤ a r ’ l a s › n › r l › k a l a m a z .
A¤ar’la s›n›rland›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›nda ise, bu, sözkonusu suçlar›n
sorumlular›n›n yarg›lanmamas› anlam›na gelir.
Dahas›, bu düzen salt A ¤ a r ’› da
yarg›layarak, iﬂledi¤i suçlar›n yasalardaki karﬂ›l›¤› olan cezaya
çarpt›ramaz.
Susurluk kazas›yla, A¤ar’›n suçlar›n› da deﬂifre eden iliﬂki a¤› halk›n gözünde de aleni hale geldikten
sonra, Susurluk’un sorumlulu¤unun
A¤ar ve birkaç kiﬂinin üzerine y›k›lmas› ve devleti aklama gündeme
gelmiﬂti. Fakat A¤ar’›n buna itiraz›
vard›. A¤ar, “Benim bildi¤im her
ﬂeyi devletin zirvesi de biliyor” diyerek, gerekli yerlere herhangi bir
yarg›laman›n kendisi ile s›n›rl› kalmayaca¤› mesaj›n› iletiyordu. Mesaj al›nm›ﬂ ve A¤ar’› “ k u r b a n ”
ederek devleti aklama politikas› uygulanamam›ﬂt›.
A¤ar, düzenin içindeki kurumlaﬂmas›yla ve vak›f oldu¤u bilgilerle, kolay harcayamad›klar› ve elbette gerekirse de yine kullanmay› düﬂündükleri bir kontrgerilla ﬂefidir.
Dün A¤ar’› “kurban” ederek Susurluk iﬂinin içinden s›yr›lmay› baﬂaramayanlar›n bugün için de bunu baﬂarmalar› kolay de¤ildir.

F a ﬂ i z m S ü r d ü ¤ ü S ü rece
Su s u rl u k l a r Da Olacakt›r
A¤ar’›n yarg›lanamayaca¤›n›n
göstergelerinden birisi ülkemizde
faﬂizmin sürüyor olmas›d›r.
Dün A¤arlar’a ba¤l› çal›ﬂan
kontrgerilla örgütlenmesi, bugün
baﬂkalar›n›n yönetiminde faaliyetlerini sürdürmektedir. A¤ar da bu gerçe¤i bilenlerdendir. Bu nedenledir

ki, deﬂifre olmayanlar›n faaliyetlerine devam edeceklerini aç›k olarak
söylemektedir.
Ancak, faﬂizmi ortadan kald›racak bir iktidar kontrgerilla örgütlenmelerini da¤›tabilir, suçlar› aç›¤a ç›kar›p, sorumlular›n› da yarg›layabilir. Söylemek bile gereksizdir ki, sözünü etti¤imiz iktidar AKP iktidar›
de¤ildir, sözünü etti¤imiz iktidar
h a l k › n i k t i d a r › d › r.
Halk›, kontrgerilla yöntemlerini
de kullanarak bast›rd›¤› sürece
ayakta durabilen, sömürü, bask› ve
devlet terörü üzerine kurulmuﬂ bu
düzenin sürdürücülerinin, bir yönetim biçimi olarak faﬂizmi uygulamaktan baﬂka yollar› yoktur. Dikkat
edilirse, Amerikan emperyalizminin
yeni-sömürgesi durumundaki ülkelerin hemen tümünün yönetim biçimi faﬂizmdir. Ve hemen tümünde
kontrgerilla faaliyetlerinin örgütlenmiﬂ oldu¤u bilinir.
Bunun anlam› ﬂudur, e¤er bir iktidar A¤ar’› yarg›lamaktan, kontr
gerillay› da¤›tmaktan söz ediyorsa,
inand›r›c›l›¤›n› anlamak için bakaca¤›m›z temel noktalar vard›r: Bu
s ö m ü r ü d ü z e n i n e k a r ﬂ › m › d › r,
yoksa bu düzenin partilerinden
b i r i s i m i d i r ? Bask› ve terörle mi
yönetmektedir, yoksa halk›n sorunlar›n› çözen, taleplerini karﬂ›layan
bir iktidar m›d›r? Amerikanc› m›d›r,
yoksa Amerika’ya ve emperyalizme
karﬂ› m›d›r?
Bu çerçevede soraca¤›m›z sorulara alaca¤›m›z cevaplar, bir iktidar›n A¤ar’› ve onunla ayn› konumdakileri yarg›lay›p yarg›lamayaca¤›n›n da göstergesi olacakt›r. Bu düzenin A¤ar’› yarg›lay›p yarg›layamayaca¤›na iliﬂkin kafas›nda belirsizlik olan herkes, AKP iktidar› için
yukar›daki sorular› cevaplamal›d›r.
Görülecektir ki, AKP iktidar› kontr
gerillay› yarg›layabilecek en son
parti bile de¤ildir.

‘Kontrgerillaya Karﬂ›
Savaﬂan AKP’ G ö r ü n t ü s ü
Peki, AKP iktidar›n›n geçmiﬂ iktidarlardan farkl› yanlar› yok mudur? Oldu¤u görülmektedir. Örne-
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Dan›ﬂtay, A¤ar’›n sadece “ suç iﬂlemek için örgüt
k u r m a k ” t a n yarg›lanmas›na karar
vermiﬂ. Demek ki, katletmeler, kaybetmeler, iﬂkenceler suç olarak görülmüyor! Geçmiﬂte, suç olarak görülmedi¤i için A¤ar sürekli terfi ettirildi. Bugün de suç say›lmad›¤› için,
iddianamede bile yer almad›.
Ad›; Mehmet A¤ar
G ö revi; Amerika ve iﬂbirlikçi iktidarlar ad›na, halka karﬂ› savaﬂa komuta etmek, kontrgerilla faaliyetleri
örgütlemek.
S uç l a r› ; 20 Kas›m 1980’de Hayrettin Eren’in kaybedilmesinde ve
Ahmet Karlangaç’›n iﬂkenceyle katledilmesinde, Eylül 1980’de, Faruk
Tuna’n›n iﬂkencede katledilmesinde,
18 Mart 1981’de Bak›rköy’de Abdullah Gözalan’›n, 3 Nisan 1981’de
Karaköy’de Mehmet Selim Yücel’in
ve Küçükköy’de Mustafa Iﬂ›k’›n, 7
Nisan 1981’de Küçükköy’de Selçuk
Küçükçiftçi’nin, Haziran 1982’de;
Maslak’ta, Tahsin Elvan’›n infaz
edilmelerinde yer almak.
Bu katliamlar›n›n, iﬂkencelerinin
ödülü Ankara Emniyet Müdürlü¤ü
oldu. Suç iﬂlemeye bu makamda devam etti. ‹ﬂkence mekezi DAL(Derin
Araﬂt›rmalar Laboratuar›), onun yönetiminde çok daha “yo¤un” çal›ﬂ›yor, iﬂkence üzerine ihtisas yap›l›-

yordu. Eylül 1990’da Nevruz Türkdo¤an adl› hamile bir kad›n iﬂkencede çocu¤unu kaybettti. Ankara’da
kitle örgütleri, sosyalist dergi bürolar›na karﬂ›, polis bask›nlar› süreklileﬂtirildi.
Ankara’daki bu “çal›ﬂmalar›n›n”
ödülü, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
oldu. A¤ar döneminde ‹stanbul Emniyeti 400 yeni araç, 10 binden fazla
polis gücüyle takviye edildi. Ve KAYIPLAR politikas› baﬂlad›.

¤in, AKP iktidar› geçmiﬂ iktidarlardan d a h a t a k i y ye c i bi r i k t i d a r d › r.
Örne¤in, Susurluk hamisi Çiller
meydanlara ç›k›p, “ k u r ﬂ u n u a t a n
da yiyen de” diyerek kontrgerillay›
aç›ktan savunmuﬂtu, Demirel’i, Erbakan’› hiçbirisinin kontrgerillaya
karﬂ› mücadele ediyormuﬂ gibi bir
görüntü yaratma çabalar› olmam›ﬂt›. Fakat, AKP yöneticileri, milletvekilleri, mesela Hrant Dink’in cenazesinde, mahkemesinde boy göstermektedirler. AKP, ﬁemdinli davas›nda, Ergenekon’da, “ kontrgerillaya karﬂ› mücadele ediyor, etmek istiyor da, bir tak›m ‘karanl›k

güçler’ taraf›ndan engelleniyor” muﬂ görünümü vermeye özel
bir önem göstermektedir. ‹ﬂin özü
böyle olmasa da, bu görünümün yer
yer etkili olabildi¤i, kimilerini
yan›ltabildi¤i de görülüyor.
Örne¤in Ergenekon operasyonuna iliﬂkin Tayyip Erdo¤an diyor ki,
“E rgenekon bi tmiﬂ de¤il . Mücade l e i çi n ya sa l düz enl e me d e ya pa ca ¤›z. Ancak, devletin içinde bunu
yavaﬂlatmaya çal›ﬂan unsurlar var,
c› m b›z la yar ak ç› kar m al ›y› z. ”
Yalan bariz; güya, Tayyipler
kontrgerillaya karﬂ› savaﬂ›yorlar, fakat devlet içinde engellemeye çal›-
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A¤ar, Valilik yapt›¤› için,
herhangi b ir mahkemede
de¤il, Yarg›tay t araf›ndan
yarg›lanacak. Yarg›tay,
kay›plar›n n erede oldu¤unu
da s oracak m › A ¤ar’a?
14 Mart 1991: ‹stanbul Belgradkap›’da Yusuf Eriﬂti ve 27 Ekim
1991’de Hüseyin Toraman, gözalt›na
al›narak kaybedildiler.
‹nfazlar, gözalt›nda tecavüzler,
A¤ar’la birlikte ‹stanbul’da daha yo-

¤un olarak uyguland›.
12 Temmuz 1991’de 10 devrimci onun talimatlar› ve yönetiminde katledildi. Ölüm mangalar›na
"hepinizi tebrik ediyorum gözlerin i z d e n ö p ü y o r u m " mesaj› gönderdi.
‹stanbul’daki baﬂar›l› çal›ﬂmalar›n›n(!) ödülü, Erzurum Valili¤i’ne ve
devam›nda Emniyet Genel Müdürlü¤ü’ne atanmak oldu.
Bu görev, k o n t r g e r i l l a o p e r a s yonlar›n›, tüm ülkede yayg›nlaﬂt›rmas› anlam›na geliyordu. Halka karﬂ› suç iﬂleyen polisler bileceklerdi ki,
arkalar›nda katillerin gözlerini öpen
bir ﬂefleri vard›.
Gazi katliam› bu dönemde, A¤ar’›n örgütledi¤i kontra ekipler taraf›ndan yap›ld›. Halka karﬂ› savaﬂ, ülke çap›nda görülmemiﬂ boyutlarda
t›rmand›r›ld›.
Yine terfi etti. DYP’den milletvekilli¤i ile ödüllendirildi. Çiller hükümetine A¤ar gibi bir Adalet Bakan›
yak›ﬂt›. Ç›kard›¤› genelgelerle tutsaklara itirafç›l›k dayatmalar›n› gündeme getirdi. 1996 May›s’›nda yay›nlad›¤› genelgeyle, tutsaklar›n “tabutluk” diye an›lan hücrelere gönderilmesini gündeme getirdi. Bu genelgelere karﬂ› direniﬂte 12 tutsak ﬂehit düﬂtü.
Sonra Refahyol hükümetinde,
‹çiﬂleri Bakan› yap›ld›. Son olarak,
uzun bir dönem DYP’nin genel baﬂkanl›¤›n› yapt›.

ﬂan karanl›k güçler var. Konuﬂmas›n›n içinde, kontrgerillan›n devlet oldu¤u gerçe¤ini de ustaca inkar ederek, sorunu “devlet içindeki unsurlara” indirgiyor.
AKP, “kontrgerillaya karﬂ› savaﬂan iktidar” görüntüsü ile prim
yapmaktad›r. Bu oyunu anlamayan
ya da anlamak istemeyen çeﬂitli kesimler de, AKP ad›na propaganda
yaparak, bu takiyye politikas›na güç
vermektedirler. AKP iktidar› gerçek
yüzünü halktan gizlemeyi baﬂard›¤›
sürece, ABD iﬂbirlikçili¤inde halka
karﬂ› savaﬂ› sürdürmekte de daha
pervas›z olacakt›r.
24 ﬁubat 2008

Yar›n Hangi Evde Yang›n Ç›kacak?
Ludwigshafen’ d e n s o n r a , Al manya’da Herne, Wiesbaden,
Av u s t u r y a ’ d a Vi y a n a , A l m a n y a ’ d a A l d i n g e n , G e l s e n k i rc h e n ,
M a r b u r g v e K reuzberg... Almanya ve Avusturya’n›n çeﬂitli yerlerinde “yabanc›lar”›n evlerini tutuﬂturan yang›nlar devam ediyor. ﬁimdilik yang›nlar iki ülkede, fakat nerelere s›çrayaca¤› belirsiz.
3 ﬁubat 2008 Ludwigshafen, 5
ﬁubat 2008 Herne, 15 ﬁubat 2008
Avusturya, 15 ﬁubat 2008 Aldingen, 16 ﬁubat 2008 Gelsenkirchen,
20 ﬁubat Marburn ve Kreuzberg...
Kuﬂkusuz iki haftal›k bir süre
içinde bu kadar çok yerde yabanc›lar›n yaﬂad›klar› evlerde yang›n ç›kmas›n›n normal veya tesadüf olmas›
çok küçük bir ihtimaldir. Sözkonusu yang›nlarda, onlarca kiﬂi dumandan zehirlendi, onlarca kiﬂi yaraland›, yang›nlar›n son anda fark edilmesi sayesinde can kayb› yaﬂanmad›.
Hemen her gün bir yerde evler
yan›yor ve yanan evler hep yabanc›lar›n oturdu¤u evlerdir. Bu durum,
yang›nlar›n ›rkç› sald›r›lardan kaynakland›¤› ﬂüphesini, art›k neredeyse ﬂüphe olmaktan ç›karacak kadar
güçlendirmektedir.
Peﬂ peﬂe ç›kan yang›nlara ra¤men, sadece Aldingen’de 53 yaﬂ›ndaki bir Alman hakk›nda tutuklama
karar› ç›kart›ld›. Gelsenkirchen polisi ise, Ludwigshafen yang›n›ndan
sonra yapt›klar› gibi peﬂin peﬂin
yang›n›n “yabanc› düﬂmanl›¤›ndan
kaynaklanmad›¤›n›” aç›klad›.
Elinde her türlü teknik olana¤›
olan emperyalist Almanya, halen
yang›nlar›n nedenlerini aç›klam›ﬂ
de¤il. Yang›nlara iliﬂkin soruﬂturmalar belirgin bir ﬂekilde, a¤›rdan
al›n›yor, sürüncemeye b›rak›l›yor.
Yang›nlar›n ›rkç› sald›r› oldu¤una iliﬂkin ﬂüphe, halklar aras›ndaki
güvensizli¤i besliyor. Fakat, Almanya ne bu yang›nlar›n önüne
geçmeye niyetli, ne de halklar araSay›: 140

s›ndaki güvensizli¤in geliﬂmesinden rahats›z görünmektedir. Yabanc›lar›n tedirgin olmalar›, kendilerini
güvende hissetmemeleri, Almanlar’›n yabanc›lara düﬂmanl›k duymalar›, Alman devletinin iﬂine gelmektedir. Çünkü bu zemin, ›rkç›l›¤›n ve
asimilasyon politikalar›n›n hayata
geçirilebilmesi için uygun zemindir.

Yakanlar›n Beslendi¤i
Kaynak Irkç›l›k
Almanya baﬂta olmak üzere, Avrupa’da yaﬂayan yabanc›lar için yar›n hedefte neresinin oldu¤u belirsizdir. Çünkü, sözkonusu yang›nlar
e¤er bir ›rkç› sald›r›n›n ürünü ise,
bu sald›r›lar birkaç kiﬂilik ya da bir
grup ›rkç›n›n devletten ba¤›ms›z iﬂledi¤i bir suç de¤ildir. Devlet, bu
suçu engellemeye çal›ﬂmamaktad›r.
Irkç›l›k salt yang›nlarla ya da baﬂka fiili sald›r›larla s›n›rl› de¤il. Bir
yandan fiili sald›r›lar sürerken, bununla paralel olarak ›rkç›l›¤› büyüten
devlet propagandas› da sürüyor.
Irkç›l›¤›n en baﬂta gelen savunucular›ndan birisi Almanya Baﬂbakan› Angela Merkel, 17 ﬁubat’ta
“ u y u m a n c a k o r t a k b i r dil ve or t a k b i r hukuk düzeni üzerinde
anlaﬂma sa¤land›¤› takdirde baﬂ a r › l › o l a b i l i r ” aç›klamas› yapt›.
Merkel ad›na “ u y u m ” dese de, her-

kes biliyor ki, dil dayatmas›, asimilasyon dayatmas›d›r. Bu dayatman›n mant›¤› Almanca d›ﬂ›ndaki dilleri, yani yabanc›lar›n ana dillerini
yasaklamakt›r. De¤ilse, o ülkede
yaﬂayan insanlar zaten ihtiyaç duydu¤u kadar dil ö¤renmeye, uyum
bask›s› olmadan kendisi karar verebilir.
Keza, Almanya devletinin yabanc›lara dayatmas› ortak hukuka
uyma de¤il, yabanc›lara ayr› hukuk
uygulama dayatmas›d›r. “S› n›rd›ﬂ›
etme”, “e¤itim kamplar›nda toplama”, “çocuk yaﬂta ailelerinin
elinden alarak asimilasyona tabi
t u t m a ” gibi birçok bask› yöntemi
göçmenler için gündeme getirilmektedir.
Irkç›l›k, kendisini “uyum” gibi
maskeler arkas›na saklamaya çal›ﬂsa da gizlenemiyor, aç›ktad›r. Zira
Almanya için ›rkç› politikalar yeni
de¤ildir. Naziler’den miras ›rkç›l›k
Neo-Naziler taraf›ndan uzun bir dönemdir gündemde tutulmaktayd›.
Bu politika son dönemlerde ise
resmi olarak sahiplenilmektedir. Bu
nedenle, Merkel yüzüne maske geçirmeye çal›ﬂsa da, Almanya’n›n
dört bir yan›ndaki yang›nlar›n nedenlerini aç›klamasa da, y›llard›r
yaﬂananlar insanlar›n akl›na Nazi
politikas› ›rkç›l›¤› getiriyor.
Irkç› görüﬂler yeni de¤ildir, fakat
peﬂ peﬂe gelen yang›nlara ra¤men
sürdürülmekte ›srar edilmesi göstermektedir ki, Alman devleti, ›rkç›
sald›r›lardan rahats›zl›k duymamakta ve dolay›s›yla, bu yang›nlar› engelleyecek bir politika da geliﬂtirmemektedir. Tersine halen ›rkç›l›¤›
körüklemeye devam ederek, sald›r›lar›n zeminini de güçlendiriyorlar.
Irkç› sald›r›larla emperyalizmin
en çirkin yüzlerinden birisi sergileniyor. Yabanc›lar, her gün yak›lma
tehlikesi ile, en az›ndan bu kayg› ile
baﬂ baﬂa iken, devletin gündemini
halen asimilasyon politikalar›n› sürdürmek belirliyor.
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Irkç› politikalar› sürdürmekten
vazgeçmeyen Almanya devleti,
Ludwigshafen’deki yang›nda yaﬂam›n› yitirenlerin yak›nlar›na 5’er
bin euro yard›mda bulunma karar›
ald›. ‹nsanlar›n hayatlar›n›n karﬂ›l›¤›nda para ödüyor. Bu arada önlem
al›nmad›¤› için, yeni yang›nlar sürüyor.
Anadolu Federasyonu yapt›¤›
aç›klamada hakl› olarak soruyor;
“ Acaba bu facialardan sonra tek r a r p a r a ya rd›m› yap a rak suçlular

suçlar›n› gizleyecekler mi? Acaba
p a r a i n s a n h a yat›nda n d a ha m› de ¤e rli? N e o la ca k ﬂ imd i? . . ”
Emperyalistin dünyas›nda insanlar›n yaﬂamlar›na verilen bir de¤er
yok, o, her insan›n bir fiyat›n›n oldu¤unu düﬂünüyor, ölen insanlar
için para ödüyor, fakat ölümleri engellemiyor. Paray› verdi¤inde istedi¤i kadar öldürme hakk›na sahip
oldu¤unu san›yor. Paray› verdi¤inde tüm insanlar›n karﬂ›s›nda sus pus
olacaklar›n› san›yor.

Anadolu Federasyonu yapt›¤›
aç›klamada; bu sald›r›lar karﬂ›s›nda
susmama ça¤r›s› yaparak, bu suçu
iﬂleyenlerin en k›sa zamanda aç›¤a
ç›kar›l›p yarg›lanmas›n› istiyor.
Mücadelenin hedeflerinden bir
di¤eri ise, ›rkç› politikalara son verilmesini istemektir. Kuﬂkusuz, ›rkç›l›¤a karﬂ› mücadele salt Avrupa
ülkelerinde yaﬂayan yabanc›lar›n
sorunu da de¤ildir, ayn› zamanda bu
ülke emekçilerinin de sorunudur.

‘Yabanc› düﬂmanl›¤›’ kime hizmet eder?

Bavyera Eyaleti Baﬂbakan›
G ü n t h e r Beckstein, 15 ﬁubat’ta bir
Alman televizyon kanal›nda “siste matik olarak suç iﬂleyen yabanc›
ge n ç l e r s › n › r d›ﬂ› edilmeli, kapal›
y u r t l a r a k o n u l m a l › ” ﬂeklindeki
›rkç› düﬂüncelerini bir kez daha ortaya koydu. Beckstein’a göre, gençler bu yurtlarda kendilerine yanl›ﬂ
e¤itim veren ailelerinden de korunmuﬂ(!) olacaklar.
Bir yandan yabanc›lar›n evleri
yak›l›rken, bu yang›nlar ›rkç› sald›r› olarak de¤erlendirilirken, Almanya’n›n bir Eyalet Baﬂbakan›’n›n ›rkç›l›¤› daha da geliﬂtirecek bu sözlerinin kuﬂkusuz bir anlam› olmal›d›r.
Demek ki, Almanya egemen s›n›flar›n›n ›rkç› sald›r›lardan, ›rkç›l›¤›n
geliﬂtirilmesinden rahats›zl›klar›
yoktur. Demek ki, ›rkç› sald›r›lar
onlar›n iﬂine gelmektedir.
Peki neden?
Asl›nda, ›rkç›l›k, milliyetçilik,
kapitalist-emperyalist ülkelerde,
egemen s›n›flar›n bilinçli olarak geliﬂtirdikleri politikalard›r. Çünkü,
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›rkç›l›k, egemen s›n›flara sa¤lad›¤›
baﬂka avantajlar›n yan›nda, s›n›fsal
ayr›mlar›n öne ç›kmas›n› engelleyerek de avantaj sa¤lar. Deyim yerindeyse, Alman emekçilerinin gözleri
milliyetçilikle perdelenerek, s›n›fsal
farkl›l›klar› görmeleri engellenir,
›rk ayr›mlar›na yönlendirilirler.
Emek sömürüsüne karﬂ› öfke
duymalar› gerekirken, insanlar›n
derilerinin rengine, milliyetlerine,
etnik kökenlerine, inançlar›na karﬂ›
bilinçsiz bir öfke duyarlar. Irkç›l›¤›n teslim ald›¤› beyinler, kendilerini s›rf ﬂu ya da bu milliyete ait olduklar› için üstün, baﬂkalar›n› s›rf
kendi milliyetinden olmad›¤› için
aﬂa¤› görürler.
Milliyetçilikle gözleri körleﬂen
kitleler, kendi milliyetinden olan
egemen s›n›flar›n, bir yandan milliyetçilik üzerine propaganda yaparken, di¤er yandan kendilerini sömürüde milliyet ayr›m› gözetmedi¤inin
fark›na varamazlar.
Çünkü milliyetçili¤in ortak de¤eri ayn› ›rk kökenine sahip olmakt›r.
Milliyetçilik dostunu düﬂman›n› buna göre belirler. Oysa, gerçekte, emperyalist sömürü koﬂullar›nda, halklar, emekçiler için as›l düﬂman, baﬂka milliyetlerden halklar de¤il, kendi
milliyetinden de olsa egemen s›n›f
olan burjuvazidir. Tersinden söylersek, kendisine dost olan, kendi milliyetinin egemenleri de¤il, baﬂka milliyetlerden de olsa ezilen halkt›r.

Dolay›s›yla milliyetçilik gerçek
düﬂman ve dost ayr›m›n› da ortadan
kald›rmaktad›r. Birlikte hareket etmesi gerekenleri birbirine düﬂmanlaﬂt›rmakta, düﬂman olmas› gerekenleri yapay olarak ayn› zeminde
buluﬂturmaktad›r.
Söylemeye gerek yoktur ki, bu
durum, dünyadaki sömürücü egemen s›n›flar›n ve dolay›s›yla, Almanya devletinin ve egemen s›n›flar›n›n da istedi¤idir.
Almanya tekelleri ad›na hükümet, bir yandan sosyal haklar› gasbederken, iﬂçilerin emekçilerin çal›ﬂma koﬂullar›n› a¤›rlaﬂt›r›rken, bir
yandan da sistematik olarak ›rkç›l›¤› geliﬂtirmektedir.
Çünkü ›rkç›l›¤›n geliﬂti¤i zeminde, yoksul halk kitlelerini burjuvazi
kendi politikalar› etraf›nda toparlayabilir, ezilen iﬂçilerin kendini ezen
egemenlerini s›rf Alman oldu¤u için
sahiplenmesini sa¤layabilir, devletin bask› ve yasaklarla yönetmesine,
milliyetçi duygular› nedeniyle sesini ç›karmadan katlanabilir, dahas›
bask› ve yasaklar› yabanc›lara yönelik oldu¤u düﬂüncesiyle destekleyebilir.
Yabanc› düﬂmanl›¤›n›n geliﬂtirilmesi, di¤er yandan, ayn› bask› ve
zulüm alt›nda birlikte ezildi¤i, ayn›
s›n›fa ait oldu¤u di¤er milliyetlerden emekçilerle birlikte mücadele
etme zeminini zay›flat›rken, kendisini ezen, sömüren burjuvaziyi
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de¤il, di¤er milliyetlerden emekçileri yaﬂad›¤› yoksullu¤un sorumlusu olarak görmesine neden olur.
Bu yapt›¤›m›z genelleme, sanki
Almanya’n›n bugünkü durumunu
anlatmaktad›r. Henüz, ›rkç›l›k tüm
Almanlar’› etkisi alt›na alacak kadar geliﬂtirilebilmiﬂ de¤ildir. Fakat,
etkisi alt›na ald›¤› kesimlerde yaratt›¤› ruh hali, düﬂünce tarz›, söylediklerimizin do¤rulu¤unun göstergesidir. Almanya’da bunun örneklerini görmek mümkündür.
Yoksul b›rak›lm›ﬂ, iﬂsiz kalm›ﬂ Alman gençlerinin daha fazla kar elde etmek için kendilerini iﬂsiz b›rakan burjuvaziye tepkilerini yöneltmeleri gerekirken, ›rkç› örgütlenmelerde, yabanc› düﬂmanl›¤›na yönelmeleri bunun örneklerindendir.
Almanya devleti, bu ›rkç› zemini tüm Alman halk›n› kapsayacak
tarzda geliﬂtirmek istemektedir.
Bu, iki yanl› geliﬂtirilmek istenen
bir politikad›r. Almanlarda ›rkç›l›k
geliﬂtirilirken, di¤er halklarda Almanlara karﬂ› güvensizli¤in geliﬂmesini sa¤lamak emekçilerin birlik
zeminini parçalamaya hizmet edecektir.
Bu nedenle de, Avrupa’daki yabanc›lara yönelik, güven verecek
bir politika izlenmiyor. Sald›r›lar›n
sorumlular› aç›¤a ç›kar›l›p yarg›lanm›yor, tekrarlanmayaca¤› güveni yarat›lmaya çal›ﬂ›lm›yor. Adeta,
yabanc›lar›n güvensizli¤inin sürmesi isteniyor. Hatta yabanc›larda
da Almanlar’a karﬂ› düﬂmanl›k
duygular›n›n geliﬂmesi burjuvazinin isteyece¤i bir ortamd›r.
Bu gözle bak›ld›¤›nda görülecektir ki, Almanya burjuvazisinin
yabanc› düﬂmanl›¤›n›, dolay›s›yla
halklar aras›ndaki düﬂmanl›¤› geliﬂtirmekte ç›karlar› sözkonusudur.
Irkç›l›kla gözleri ba¤lanan Alman
emekçiler de, Alman tekellerinin
sald›r›lar› karﬂ›s›nda savunmas›z,
güçsüz durumda olacaklard›r. Kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r ki,
burjuvazinin ›rkç›l›¤› geliﬂtirmesinin karﬂ›s›nda emekçilerin silah›,
emekçilerin birlikte mücadelesini
geliﬂtirmektir.
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Özür
Dileyin,
Sayg›
Gösterin!
Emperyalist ukalal›k ve
dayatma, Danimarka’da,
ö z ü r dileyece¤i yerde,
p ro v o k a s y o n u s ü r d ü r d ü !
“Hazreti Muhammed'i beline
bombalar sar›lm›ﬂ bir terörist olarak” gösteren karikatürler, yaklaﬂ›k
1,5 y›l kadar önce yay›nland›¤›nda,
Danimarka’da ve dünyan›n birçok
bölgesinde tepkiler gündeme gelmiﬂti.
‹ﬂte bu karikatürler, geçti¤imiz
hafta Danimarka’da tekrar yay›nland›. Ve tahmin edilece¤i üzere de
Danimarka’da yaﬂayan müslüman
gençler taraf›ndan büyük bir tepkiyle karﬂ›land›. 13 kentte okullar
ve araçlar yak›ld›. Polis, geçti¤imiz
hafta sonundan itibaren baﬂkent
Kopenhag'dan baﬂlay›p tüm ülkeye
yay›lan eylemlerde, 370'den fazla
araç yak›ld›¤›n› aç›klad›. Olaylarda
130'dan fazla genç gözalt›na al›nd›.
Danimarkal› müslüman gençler,
“Danimarka’dan ÖZÜR ve SAYGI bekliyor.”
*
Danimarka’y› yönetenler, böyle
bir tav›r sonras›nda bunlar›n olabilece¤ini hiç kuﬂku yok ki biliyorlard›. Hiç kuﬂku yok ki, bu öfkenin
o dokunulmaz “mülklerine” zarar
verece¤ini de biliyorlard›. Ama buna ra¤men bunu yapt›lar.
Kimse bunun düzenden ba¤›ms›z
oldu¤unu, bunun salt “düﬂünce özgürlü¤ü!” çerçevesinde de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düﬂünmesin, kimse böyle diyenlere prim vermesin.
Amerikan ve Avrupa tekelci
burjuvazisinin yabanc›lara, göç-

menlere, müslümanlara karﬂ› özel
bir politikas› oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r.
“Karikatür krizi” benzeri krizler,
planlanm›ﬂ ya da onay ve icazet verilmiﬂ sald›rganl›klar sonucunda
ortaya ç›kmaktad›r.
*
Danimarka Baﬂbakan› Anders
Fogh Rasmussen, eylemler üzerine
yapt›¤› aç›klamada, “ayaklanan
gençlerin ve ailelerinin bu olaylar›n sorumlulu¤unu taﬂ›d›klar›n› ve
toplumdan bu konuda anlay›ﬂ beklememeleri gerekti¤ini” söyledi.
Rasmussen’in aç›klamas›, kendilerinin de karikatürlerin yay›nlanmas›n› sadece “düﬂünce özgürlü¤ü” s›n›rlar› içinde görmeyip, yabanc›lara karﬂ› sürdürülen asimilasyon ve sindirme politikas›n› sahiplendi¤ini gösteriyor.
*
“Karikatür krizi”nin ilk ortaya
ç›kt›¤› zaman, 12 ﬁubat 2006 tarihli Yürüyüﬂ Dergisi’nde ﬂöyle yaz›lm›ﬂt›:
“Hazreti Muhammed'in beline
bombalar sar›lm›ﬂ bir terörist olarak çizilmesi hakaretine verilecek
en iyi karﬂ›l›k, bütün ezilenlerin o
karikatürde resmedilen tavr› paylaﬂmas›d›r...” Emperyalizm öylesine bir dayatma içinde, halklara direnmekten, savaﬂmaktan baﬂka yol
b›rakmam›ﬂt›r.
“‹nançlara Sayg› Gösterin!
ÖZÜR D‹LEY‹N!” diye yazm›ﬂt›
o gün Yürüyüﬂ. Ve bugün ortal›¤›
hakl› olarak yak›p y›kan Danimarka’daki müslüman gençlerin talepleri ayn› ﬂeyi söylüyor: “Müslü m a n g e n ç l e r, D a n i m a r k a ’ d a n
ÖZÜR ve SAYGI bekliyor.”
Emperyalistler, er geç halklar›n
de¤erlerine sayg›y› ö¤renecek!
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Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Sohbetimiz yine emperyalizm
üzerine sürecek. Bu, dördüncü
bölümü oluyor emperyalizm
sohbetimizin. Kuﬂku yok ki çok
geniﬂ bir konu emperyalizm. Geniﬂli¤inin ötesinde, sohbetimizin
en baﬂ›nda da söyledi¤imiz gibi,
yaﬂad›¤›m›z dünyay› anlamak
için en belirleyici konulardan biri. Buna paralel olarak en ciddi siyasi savrulmalar da bu konudaki yani
emperyalizm konusundaki yanl›ﬂ, çarp›k bak›ﬂ
aç›lar›ndan kaynaklan›yor. Konumuzu bu çerçevede uzun ele ald›k. De¤inilebilecek daha birçok
yönü olmakla birlikte
“Hayat›n ‹çindeki Teori”
bölümümüzün klasik biçimleniﬂine
uygun olarak bu bölümde sonuçland›rmaya çal›ﬂal›m. Emperyalizm
döneminin ﬂekillenmesinde ve emperyalizmin dönemlere göre farkl›
özelliklere sahip olmas›nda paylaﬂ›m savaﬂlar› son derece önemli etkiler yapm›ﬂt›r. Bu anlamda konuya
bu savaﬂlarla devam edelim. ‹lk söz
senin Özlem, buyur.
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Konu: Emperyalizm -4

sadece iﬂgal ettikleri yerlerden
sa¤lamad›lar. “Savaﬂ hali” gerekçesiyle kendi halklar›n› da
daha azg›nca sömürdüler. Savaﬂ
hali gerekçesiyle grevler yasaklan›rken, çal›ﬂma saatleri uzat›ld›, ücretler ise ya donduruldu,
ya düﬂürüldü.

Kemal: Emperyalizmin insanl›k d›ﬂ› bir sistem oldu¤unu
bundan daha aç›k gösteren bir
örnek olabilir mi?

Can çekiﬂen kapitalizm
önünde sonunda
ölmeye de mahkum!

Özlem: Kapitalizm her ülkede
eﬂit düzeyde geliﬂmemiﬂtir. Dolay›s›yla kapitalist ülkelerin emperyalizme geçiﬂleri de ayn› h›zda, ayn›
zamanda gerçekleﬂmedi. Emperyalistler aras›ndaki çeliﬂkileri art›ran
en önemli etkenlerden biri de bu oldu. Çünkü, emperyalist aﬂamaya
daha geç ulaﬂan ülkelerin pazar
alanlar› az ve dard›r, geliﬂtikçe yeni
pazarlara ihtiyaçlar› artar, bu da pazarlar› ele geçirme mücadelesini k›z›ﬂt›r›r ve sonuçta emperyalistler
aras›nda savaﬂlara yol açar.
Avrupa'da h›zla geliﬂen ilk emperyalist devletler ‹ngiltere ve Fransa olmuﬂtu. Fakat kapitalist geliﬂmenin daha geç baﬂlad›¤› Almanya,
daha h›zl› ve s›çramal› bir geliﬂme
göstererek 1900'lü y›llar›n baﬂ›nda
‹ngiltere ve Fransa'y› her alanda geride b›rakt›. Av r u p a ' n › n b i r i n c i ,
dünyan›n ikinci büyük gücü haline
geldi. Buna paralel olarak da ‹ngiltere ve Fransa'n›n sömürgelerinin
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bir bölümünü ele geçirirken, daha
ileri gidip ‹ngiltere'nin denizlerdeki,
Ortado¤u'daki egemenli¤ine son
vermek, Çarl›k Rusya's›n›n elindeki
baz› bölgeleri ele geçirmek istiyordu. Di¤er emperyalistler de ﬂu ya da
bu ölçüde bu kavgan›n parças›yd›lar. Sonuçta belli bir süre ekonomik,
diplomatik kavgalar olarak süren bu
çat›ﬂman›n sonunda, Almanya’yla
‹ngiltere ve Fransa aras›nda d ü n y a n›n yeniden paylaﬂ›m› amac›yla
büyük savaﬂ patlak verdi. Pazar
kavgas›na ABD, Japonya gibi büyük emperyalist devletlerin de kat›l›m›yla savaﬂ, bir dünya savaﬂ›na,
emperyalistler aras› bir paylaﬂ›m savaﬂ›na dönüﬂtü.
Savaﬂ süresince birçok ülke iﬂgal
edildi, topraklar› ya¤maland›. 1.
Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda
tam 70 milyon kiﬂi silah alt›na al›nd›. Savaﬂta 10 milyon kiﬂi öldü. Savaﬂ›n yaratt›¤› açl›k ve salg›n hastal›klardan ölenler bu rakama dahil
de¤ildir. 20 milyondan fazla insan
sakat kald›. Sonuçta onmilyonlarca
insan ölür, sakat kal›r, yüzmilyonlarca insan tam bir y›k›m ve yoksulluk içine sürüklenirken, ilginçtir ki,
bu y›k›m ortam›nda emperyalist tekeller, alabildi¤ine büyüyüp güçlendiler, bu dönem boyunca k a r l a r › n a
k a r k a t t › l a r. Burada ﬂunu da ekleyelim ki, tekeller bu büyük karlar›

Öyle bir sistem ki, bir
avuç tekelin daha çok kar
etmesi için, milyonlar›n
ölümüne yol açabiliyor.

Kuﬂku yok ki, Özlem’in anlatt›¤› bu süreç
sonunda en çok büyüyen
tekeller, do¤rudan savaﬂ›n ihtiyaçlar›na hitap eden tekeller oldular. Savaﬂa giren emperyalist devletler,
halk› azg›nca soyup sömürerek
oluﬂturduklar› bütçenin büyük bölümünü askeri malzeme ve ordunun
di¤er ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan malzemeleri üreten tekellere aktard›lar.
Bu ortamda küçük ve orta iﬂletmelerin büyük bir bölümü de iflas etti,
tekelleﬂme de h›z kazand›.
Savaﬂtan en karl› ç›kan ise, kendi topraklar›nda do¤rudan savaﬂ yaﬂamayan Amerikan emperyalizmi
oldu. Beﬂ y›l›n sonunda, ABD'nin
büyük tekelleri karlar›n› 10-20 kat
art›rm›ﬂlard›.

Özlem: Peki bu savaﬂla emperyalist ülkeler sorunlar›n› çözmüﬂ oldular m›? Tekeller güçlendi ama ne
pazar sorunu, ne kapitalizmin öteki
yap›sal sorunlar› çözülmüﬂ olmad›.
Dahas›, bu savaﬂ içinde emperyalistler, Rusya’daki Sovyet devrimiyle birlikte, büyük bir pazar› da
kaybetmiﬂ oldular.
Sonraki Emperyalist Paylaﬂ›m
Savaﬂ›’n›n tekrar gösterece¤i gibi,
paylaﬂ›m savaﬂlar›n›n emperyalizmi
zay›flatan sonuçlar› da oldu. Çünkü
emperyalist ülkelerin deyim yerindeyse birbirine düﬂtü¤ü bu dönemler, ulusal, sosyal kurtuluﬂ hareketleri için koﬂullar›n daha uygun hale
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gelmesi demekti.
Emperyalizmin 1. Paylaﬂ›m savaﬂ›na kadar ki dönemi, 1. Bunal›m
Dönemi olarak adland›r›yoruz. Yukar›da belirtildi¤i gibi, savaﬂ bu bunal›m› sona erdiremedi. Tersine, bunal›m, pazar sorunu ve iﬂsizlik kronikleﬂti. Buna ek olarak; Sovyet
devrimiyle büyük bir pazar›n kaybedilmesi, Rusya’daki devrimin
dünya çap›nda yaratt›¤› etki sonucu
emperyalist ülkelerde ve sömürgelerde mücadelenin yükselmesi, bunal›m› daha da derinleﬂtirdi.
Emekçilerin yoksullaﬂt›r›lmas›,
tüketimin k›s›tlanmas› demekti ve
bu da tekellerin i ç p a z a r d a da sorun yaﬂamas› demektir. Bu kapitalizm için hiçbir zaman çözemedi¤i
ve çözemeyece¤i bir k›s›r döngüdür. Yüksek kar oranlar› için ücretleri düﬂürmek zorundad›r, ama ücretleri düﬂürdü¤ünde tüketim de s›n›rlan›r, tüketimin artmas› için ücretleri belli bir düzeyde tutmak zorundad›r...

Mazlum : Bugünlerde ABD’de
yaﬂanan ekonomik krizin en önemli
nedeni tüketimin azalmas› olarak
gösteriliyor ve Bush yönetimi, tüketimi art›racak ﬂekilde piyasaya para
sürdü geçen hafta.
Kemal: Neyse, bu ayr› bir konu. Kald›¤›m›z yerden devam edelim biz. Serbest rekabetçi kapitalizm döneminde ve 1. bunal›m döneminde 8-12 y›lda bir görülen
krizler, art›k daha s›k aral›klarla, daha ﬂiddetli ve adeta kesintisiz yaﬂanmaya baﬂland›.
Mesela, 1920-21 y›llar›nda böyle ﬂiddetli bir kriz yaﬂan›r. 1924'te
kriz hafifler. Ama 1929'da bu kez
daha ﬂiddetli bir kriz ç›kt›. Ard›ndan
1937-38 krizi geldi. Ki bu kriz süreci de ikinci paylaﬂ›m savaﬂ›na kadar
uzayacakt›r zaten. “Krizler genel
bunal›m›n bir sonucu olarak ortaya
ç›kar ama ortaya ç›kt›ktan sonra da
kapitalizmin genel bunal›m›n› daha
da a¤›rlaﬂt›ran bir etkide bulunur.”
ﬁimdi burada k›saca da olsa, bu
bunal›m döneminin sonucu olan 2.
paylaﬂ›m savaﬂ›na da de¤inmiﬂ olaSay›: 140

l›m. Buyur Mazlum.

Mazlum : 1. bunal›m döneminin en h›zl› geliﬂen emperyalisti Almanya, bilindi¤i gibi bu dönemin
sonundaki 1. emperyalist paylaﬂ›m
savaﬂ›ndan yenilgiyle ç›kt›. Ama
Almanya hemen savaﬂ›n ard›ndan
h›zl› bir sanayileﬂme ata¤›yla k›sa
sürede eski gücüne tekrar kavuﬂtu
ve o güce ulaﬂ›r ulaﬂmaz da do¤al
olarak pazar ihtiyac› gündeme geldi
ve Almanya yine dünya pazarlar›na
göz dikti.
Emperyalist bunal›m›n bir sonucu olan durgunluk ortam›nda sömürüsünü art›rmak, dünya pazar›ndaki
paylar›n› büyütmek isteyen ve s›n›f
çeliﬂkilerinin keskinleﬂti¤i koﬂullarda iktidarlar›n› kaybetmekten korkan tekeller, Almanya, ‹talya ve
J a p o n y a'da faﬂizmi iktidar yapt›lar.
Bu ülkelerde faﬂist iktidarlar,
ekonomik krizin halkta yaratt›¤›
b›kk›nl›¤› kendi lehlerine de¤erlendirip, milliyetçili¤i de kullan›p faﬂizme belli bir kitle taban› yarat›rken, silahlanmaya h›z vererek te keller a d › n a savaﬂ haz›rl›klar›na giriﬂtiler. Almanya pazardan daha büyük dilim istiyor, ‹talya baz› sömürgeler üzerinde hak iddia ediyordu
ve Japon emperyalizmi de Çin'e sald›rm›ﬂt›. Bunlara paralel olarak da
2. emperyalistler aras› paylaﬂ›m savaﬂ› baﬂlat›ld›.
Savaﬂa iliﬂkin geliﬂmelerle konuyu uzatmak istemiyorum. Burada
emperyalizm aç›s›ndan esas önemli
olan savaﬂ sonras› emperyalizmin
nas›l ﬂekillendi¤idir. Savaﬂ›n sonuÖyle bir sistem ki, bir
avuç tekelin
daha çok kar
etmesi için, milyonlar›n
ölümüne yol açabiliyor.
Emperyalizmin insanl›k
d›ﬂ› bir sistem oldu¤unu
bundan daha aç›k gösteren bir örnek olabilir
mi?
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cuna iliﬂkin k›sa bir belirtme yapmak gerekirse, ﬂunlar söylenebilir.
Savaﬂ bilindi¤i gibi faﬂizmin yenilgisiyle sona erdi. Fakat halklar
çok büyük bir bedel ödemiﬂlerdi.
Ödenen bedel 1. Paylaﬂ›m savaﬂ›ndan çok daha büyük oldu. Sadece Sovyet halk›n›n savaﬂta verdi¤i
ölü say›s› 20 milyonu buldu. SBKP
2 milyona yak›n k o m ü n i s t p a r t i
üyesini Hitler faﬂizmine karﬂ› savaﬂta ﬂehit verdi. Faﬂizmin toplama
kamplar›nda milyonlarca insan katledildi. Toplam bilanço, 30 milyon
ölü, 35 milyon sakatt›.

Kemal: Olay›n tekeller cephesindeki bilançosuna da bakmak gerekir elbette. De¤ilse eksik kal›r. Bu
kadar, onmilyonlarca insan ölürken,
onlara ne olmuﬂ?!
Mazlum : Tekeller cephesinde
durum özetle ﬂudur: Savaﬂ sonras›nda onlar “kazananlar” saf›ndayd›lar. Almanya, ‹talya ve Japonya,
bu savaﬂta yenilgiye u¤ram›ﬂlar, askeri olarak tamamen çökertilmiﬂlerdi. Ama çok ilginçtir ki, yenilen ül kelerin tekelleri de dönemi büyük
karlar ederek kapatt›lar. Ve elbette,
en karl› ç›kan da Amerikan tekelleriydi. Amerikan tekellerinin 1938
y›l›nda 3,3 milyar dolar olan karlar›, 1942'te 21 milyara, 1944'te 24
m i l y a r dolara yükseldi. Bak›n kaç
kat. Evet, durum kelimenin tam anlam›yla “bir avuç tekelin karlar›
için milyonlarca insan›n katledilmesi”dir.
Yaln›z 1. Paylaﬂ›m savaﬂ›nda
olan bu paylaﬂ›m savaﬂ›nda da oldu.
‹lkinde Rusya’daki devrimle büyük
bir pazar alan›n› kaybetmiﬂlerdi. Bu
defa da Avrupa’n›n do¤usunda Polonya, Çekoslovakya, Macaristan,
Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk'ta faﬂist iktidarlar y›k›ld›. Buralarda kurulan halk iktidarlar›yla emperyalizm buradaki pazar alanlar›n›
kaybetti. Tekeller karlar›n› büyütmüﬂ ama sömürgelerinin bir bölümünü de kaybetmiﬂlerdi. Bu arada
dünyan›n en kalabal›k ülkesi Çin’de
de devrim geliﬂiyordu.
Bütün bunlar emperyalistler için
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tehlike çanlar›n›n da çalmas› demekti. Bunun karﬂ›s›nda emperyalist ülkeler aras›nda z o r u n l u b i r en tegrasyon gündeme geldi.

Kemal: Bu noktada, emperyalizmin 3. bunal›m dönemindeki karakteristik özelliklerine gelmiﬂ bulunuyoruz. Ben devam edeyim.
Entegrasyon bu özelliklerden biridir. Emperyalistlerin entegrasyona
yönelmelerinin bir nedenini yukar›da ortaya koymuﬂ olduk; bu neden,
emperyalistler aras› savaﬂlar›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›n›
geliﬂtiren bir zemin yaratmas›yd›.
Bir di¤er önemli neden ise, n ü k leer s i l a h l a r› n ve di¤er imha silahlar›n›n “birbirleriyle savaﬂmalar›
halinde kendilerinin de tümden yok
olmalar›na yol açacak kadar” geliﬂmiﬂ olmas›d›r. Nükleer silahlar›n
varl›¤›, her emperyalist için yok olma riskini beraberinde getiriyordu.
Sonuçta emperyalistler bu nedenlerden dolay›, kendi aralar›ndaki çeliﬂkileri birbirleriyle savaﬂmadan çözmeye yöneldiler. Aralar›ndaki çeliﬂkiler ve rekabet elbette sona ermedi
entegrasyonla birlikte. Ama çeliﬂki leri çözme yöntemi de¤iﬂmiﬂ oldu.
Emperyalistler aras›ndaki bu entegrasyon, halklar›n ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ savaﬂlar› karﬂ›s›nda, emperyalistlerin aralar›ndaki tüm çeliﬂkileri erteleyerek halk›n karﬂ›s›na
b l o k o l a r a k ç›kmalar›n› da aç›klamaktad›r.
Entegrasyon zaman içinde emperyalistlerin askeri, ekonomik, siyasi çeﬂitli ortak örgütlenmeler
oluﬂturmalar›n› da getirdi. NAT O
bu süreçte kuruldu. Yine bu dönemde kurulan I M F, Dünya Bankas›
gibi kuruluﬂlar, hem emperyalistlerin yeni-sömürgeleri birlikte sömürme arac› oldular, hem emperyalist
rekabetin zemini.
Emperyalizmin 3. bunal›m dönemi olarak da adland›raca¤›m›z
ikinci paylaﬂ›m savaﬂ›ndan sonraki
bu süreç, ulusal ve sosyal kurtuluﬂ
savaﬂlar›na ve sosyalist sisteme karﬂ› emperyalist blokun pekiﬂtirildi¤i
bir süreç oldu.
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Emperyalistler aras› entegrasyonun d›ﬂ›nda 3. bunal›m döneminin
iki önemli karakteristik özelli¤i daha var: Birincisi, sömürgecilik iliﬂkilerinde yeni yöntemler geliﬂtirilmesi, ikincisi, emperyalist ekonomilerin askerileﬂtirilmesi.
2. emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ›
sonucunda tekeller ekonomik krizlerini bir ölçüde atlatt›lar. Ancak savaﬂtan sonra pazar alanlar›, gerek
emperyalist ülkelerin kendi içlerinde, gerekse de dünya ölçe¤inde darald›, sanayi üretimi azald›. Bunun
kaç›n›lmaz sonucu olarak yine a¤›r
bir kriz gündeme geldi. 1948-49'da
yaﬂanan bu kriz döneminde ABD ve
NATO ülkelerinin devrimci bir iktidar›n kuruldu¤u K o re ' y e s a l d › r m a l a r ›, bu yeni ekonomik yap›n›n tipik
bir sonucuydu asl›nda.
Bu tür bir savaﬂ, emperyalistlerin birbiriyle savaﬂmay›p, birlikte
baﬂka halklara karﬂ› savaﬂmas›, öte
yandan yine farkl› ülkeler aras›nda
savaﬂlar›n k›ﬂk›rt›lmas›, yeni pazarlar ve silah sektöründe aç tüketiciler
yarat›lmas› demekti. Bu da emperyalizmin bunal›m›n› hafifletecek
ilaçt› iﬂte.
Silah sanayiine ve silahlanmaya
a¤›rl›k verilmesi, kaç›n›lmaz olarak
halk›n yoksullaﬂt›r›lmas›n› beraberinde getirecekti. Gerek emperyalist
devletler, gerekse de yeni sömürge-

Entegrasyonla birlikte..
emperyalistlerin aralar›ndaki çeliﬂkiler ve rekabet
elbette sona ermedi.
Ama çeliﬂkileri çözme
yöntemi de¤iﬂmiﬂ oldu.
Entegrasyon, halklar›n
ulusal ve sosyal kurtuluﬂ
savaﬂlar› karﬂ›s›nda, emperyalistlerin aralar›ndaki tüm çeliﬂkileri erteleyerek halk›n karﬂ›s›na
blok olarak ç›kmalar›n›
da aç›klamaktad›r.
t›n
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ler, art›k silahlanma için bütçelerinden eskiye göre çok daha büyük
paylar ay›r›yor, bu da “sosyal” hizmetleri alabildi¤ine k›smay› getirirken, “savaﬂ” bahanesi de emekçilerin ekonomik, demokratik haklar›n›
gasbetmenin yeni gerekçeleri oluyordu.
Emperyalizmin bu dönemki politikalar›, mutlaka duymuﬂsunuzdur,
" S o ¤ u k s a v a ﬂ s t r a t e j i s i " olarak
adland›r›l›yordu. Bu strateji, ekonominin askerileﬂtirilmesiyle bütünlük
arzeden bir stratejiydi. Bir yandan
" k o m ü n i z m t e h l i k e s i " propagandas›yla özellikle sosyalist ülkelerle
komﬂu ülkelerin silahlanmas› teﬂvik
edilirken, bölgesel savaﬂlar ç›kar›larak, Afrika’da, Asya’da bölge için
savaﬂ gerginli¤i yarat›larak b ü y ü k
b i r silahlanma yar›ﬂ› baﬂlat›ld›.
Ülkeler silahland›kça, tekeller büyük karlar sa¤lad›lar ve kriz “aﬂ›ld›!”

Özlem: Burada ﬂunu da ekleyelim. Ekonomi nin askeri leﬂ ti ri l mesi genel ve soyut bir tespit de¤ildir. Sadece birkaç rakam bile ekonominin askerileﬂtirilmesinin boyutlar›n› bize gösterecektir. Amerika’dan verelim ilk rakam›.
ABD, 2. Paylaﬂ›m savaﬂ›ndan
önceki son üç y›l içinde silahlanma
için 953 milyon dolar harcam›ﬂt›.
Ki bu rakam, ABD bütçesinin %
12’sini oluﬂturuyordu. Fakat, 2.
paylaﬂ›m savaﬂ›ndan sonra 19521954 aras›nda s i l a h l a n m a y a h e r y›l
ortalama 50 milyar d o l a r harcamaya baﬂlad›. Bu rakam ise ABD bütçesinin % 70’ini aﬂ›yor. Evet, yanl›ﬂ duymad›n›z; bütçesinin yüzde
yetmiﬂi...
‹ngiltere’de de durum ayn› mesela; o da 2. paylaﬂ›m savaﬂ› öncesinde silahlanma için bütçesinin %
18’ini ay›r›yormuﬂ. 1950’lerin baﬂ›nda bu, % 3 6’ya ç›kt›.
Bu durumun sadece o döneme
özgü oldu¤u san›lmas›n. ‹ﬂte size
yak›n y›llar›n askeri harcama rakam›: Günümüzde 200’ü aﬂk›n devlet
var. Bu devletlerin askeri harcamalar› toplam olarak 1.2 trilyon dolar24 ﬁubat 2008

d›r. Bu rakam›n y ü z d e 5 3 ’ ü
ABD’ye ait.
Dolay›s›yla, emperyalizm de¤iﬂti diyenlerin önce bunu kan›tlamak
için “ekonominin askerileﬂtirilme si” olgusuna dair de bir de¤iﬂiklik
oldu¤unu göstermeleri gerekir.
ﬁimdi ﬂöyle bir düﬂünün, neredeyse yar›m as›rd›r, emperyalist ülkelerin ekonomisi ve sanayisi öylesine silah sanayiine dayal› hale geldi ki, varsayal›m ki, silah üretimi
durdu veya varsayal›m ki silah tüketimi durdu, en baﬂta Amerika olmak üzere büyük silah sat›c›s› durumundaki emperyalist ülkelerin, peﬂpeﬂe iflas etmeleri kaç›n›lmazd›r.
Hal böyle olunca, emperyalizmin silah üretimi ve sat›ﬂ›n› sürekli
k›lmak için dünyan›n dört bir yan›nda askeri güçler yerleﬂtirmesi, askeri üsler kurmas›, savaﬂ k›ﬂk›rt›c›l›¤›
yapmas›, bölgesel savaﬂlar ç›kartmas›, bizzat kendilerinin dev askeri
operasyonlar düzenlemesi, do¤al ve
kaç›n›lmazd›r.
Bu arada ﬂunu da unutmamak
gerekir ki, bugün birçok sektör silah
sanayiine ba¤l› durumdad›r. Birçok
teknolojik geliﬂme, esas olarak bu
alan›n ihtiyaçlar›na cevap veren
araﬂt›rmalar›n ürünüdür.

cilik türüyle elde tutmaya yönelik
bir yöntem geliﬂtirdi. 1945-46’lardan itibaren geliﬂtirilen bu yöntemin esas›; emperyalizmin aç›k iﬂgallerinin yerini gizli iﬂgal’in almas›d›r. Bu nas›l oluyor? Ye n i -s ö m ürgeleﬂtirme yönteminin bir parças›
olarak gündeme getirilen iﬂgalin bu
türlüsünde, ülke görünürde ba¤›ms›zl›¤›na sahiptir, “milli” kurumlar›na sahiptir, kendi parlamentosuna
sahiptir, fakat emperyalizm bu ülkelerdeki ekonomiyi, siyasi yap›y›
ve orduyu ele geçirerek, ülkeyi bunlar arac›l›¤›yla iﬂgal etmektedir.
Görünürde ba¤›ms›z, gerçekte
iﬂgal edilmiﬂ olan bu ülkelerin durumunu en iyi ifade eden kavram
“gizli iﬂgal”dir.
Gizli iﬂgal de beraberinde ﬂunu
getiriyor: Yeni-sömürgecilik iliﬂkileri içinde ba¤›ml›laﬂt›r›lan, iﬂgal
edilen ülkenin ekonomisi üzerinde
tam denetim kuran, siyasal yönetim
mekanizmas› üzerinde adeta belirleyici bir konuma sahip olan, orduyu
da kendi ç›karlar›n› koruyan bir iﬂg a l o r d u s u n a dönüﬂtüren emperyalizm, art›k bu noktada, eski dönemlerden farkl› olarak, o ülke için sadece d›ﬂ bir güç olmay›p, içsel bir
olgu haline gelmiﬂtir.

M a z l u m : Emperyalizmin bu

nemdeki özelliklerini açmaya devam ediyoruz. Gizli iﬂgal ve emperyalizmin içsel olgu haline gelmesinin yan›nda bu dönemin bir baﬂka
de¤iﬂikli¤i, s e r m a y e i h r a c › n d a, daha do¤rusu ihraç edilen sermayenin

dönemdeki bir di¤er sözü edilmesi
gereken özelli¤i de ﬂudur:
Emperyalizm, aç›k askeri müdahalelerinin ull u s a l k u r t u l u ﬂ h a rek e t l e r i n i güçlendirici etkisini görüyordu. Bu etki sonucuydu ki, emperyalist ülkeler sömürgelerinin bir
ço¤unda kendi atad›klar› sömürgeci
yönetimleri, oradaki askeri varl›klar›n› geri çekmek, bu ülkelerin yönetimini yerli egemen s›n›flara b›rakmak zorunda kal›yordu. Bunlar›n en
büyük örneklerinden baz›lar› Fransa’n›n C e z a y i r 'den, ‹ngiltere’nin
H i n d i s t a n'dan, Hollanda’n›n E n donezya'dan çekilmek zorunda kalmas›yd›.
‹ﬂte bu durumda, yukar›da sözü
edilen nedenlerin de etkisiyle, emperyalizm, sömürgelerini bu ﬂekilde
kaybetmektense, yeni bir sömürgeSay›: 140

Kemal: Emperyalizmin bu dö-
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1990 baﬂlar›ndan itibaren
tam bir sald›rganl›k politikas› izleyen emperyalizmin sald›rganl›¤›,
sadece askeri de¤il, ekonomik, kültürel her anlamda ve her alandad›r.
Yöntemler konusunda da
onu amaca götürecek her
yönteme baﬂvurmaktad›r.

bileﬂimindeki de¤iﬂikli¤i de Özlem
açs›n.

Özlem: Sermaye ihrac›, sohbetimizin ilk bölümünden de hat›rlayaca¤›n›z gibi, kapitalizmin tekelleﬂmeye baﬂlamas›n›n en önemli sonuçlar›ndan, göstergelerinden biriydi. Sermaye ihrac›, sömürünün ve
sömürgecili¤in bir biçimi olarak 3.
bunal›m dönemine kadar sürüp geldi. Bu dönemde ise, sermaye ihrac›nda baz› de¤iﬂiklikler oldu. Bu de¤iﬂikli¤i Mahir Çayan’›n sözlerinden aktaray›m önce:
“Bu politikan›n esas›, daha az
masrafla daha geniﬂ pazar imkan›
sa¤layan, daha sistemli ve ulusal
savaﬂlara yol açmayacak, daha üst
seviyeye ç›km›ﬂ emperyalizmin
problemlerini daha fazla tatmin etmeye dayanmaktad›r. En temel metodu, sermaye ihraç ve transferinin
terkibindeki de¤iﬂikliktir. Sermayenin 5-6 eleman› aras›nda yeni bir
oran yarat›lm›ﬂt›r. ﬁöyle ki, savaﬂ
öncesi nakit sermaye ihrac›, sermayenin isim, patent hakk›, yedek
p arç a , tek nik b ilgi, tek nik e le ma n
vs. gibi di¤er elemanlar›na k›yasla
çok fazla yer tutarken, savaﬂ sonras› dönemde özellikle 1960’dan sonra bu iﬂleyiﬂ tersine dönmüﬂ, nakit
sermaye d›ﬂ›ndaki sermayenin yukar›da özetledi¤imiz elemanlar›
a¤›rl›k kazanm›ﬂt›r. ”
Bu nakit sermaye ihrac›n›n tamamen terk edilmesi anlam›na gelmiyor elbette. Kald› ki günümüz
aç›s›ndan ﬂunu da söyleyelim. 1990
baﬂlar›ndan itibaren tam bir sald›rganl›k politikas› izleyen emperyalizmin sald›rganl›¤›, sadece askeri
de¤il, ekonomik, kültürel her anlamda ve her alandad›r. Yöntemler
konusunda da onu amaca götürecek
her yönteme baﬂvurmaktad›r.
3. Bunal›m dönemi, aç›k iﬂgallerin nisbeten geride kald›¤› bir dönem olmakla birlikte, bu yöntemin
emperyalizm aç›s›ndan tümden terk
edilmedi¤ini Afganistan’da, Irak’ta
bir kez daha görmüﬂ olduk. Ayn›
ﬂey, sermayenin bileﬂiminde de geçerlidir. Nakit sermaye ihrac›n› da
kullanmaktad›r emperyalistler bu-
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gün. Bazen markas›yla, bazen nakitiyle, bazen uzmanlar›yla yeni-sömürgelere yerleﬂmektedirler.

Kemal: ﬁimdi emperyalizmin
20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan bugüne kadar gelen temel özelliklerini
tekrarlarsak;
- emperyalistler aras› entegrasyona gidilmiﬂtir.
- ekonomi askerileﬂtirilmiﬂtir.
- yeni-sömürgecilik yöntemi geliﬂtirilmiﬂtir.
- aç›k iﬂgallerin yerini gizli iﬂgal
ler alm›ﬂt›r
- emperyalizm içsel bir olgu haline gelmiﬂtir.
Evet, emperyalizm de¤iﬂti teorilerinin kan›tlanmas› için, birincisi,
Lenin’in emperyalizmin temel özellikleri olarak sayd›¤› özelliklerinin
de¤iﬂti¤inin, ikincisi de iﬂte burada
sayd›¤›m›z özelliklerinin de¤iﬂti¤inin gösterilmesi gerekir. Bunun d›ﬂ›nda emperyalizmin ﬂu veya bu konuda tekil tav›r ve politikalardan
emperyalizmin de¤iﬂip de¤iﬂmedi¤i
anlaﬂ›lmaz.
Ben son olarak, emperyalizm
hakk›nda genel bir ﬂey daha eklemek istiyorum.
Emperyalizmi bize kabul ettirmek için her zaman ileri sürülen tez,
emperyalizmin ekonomisiyle, teknolojisiyle, kültürüyle tüm dünyay›
geliﬂtirmekte oluﬂudur. Bakal›m.
Herhangi bir olgu, tek baﬂ›na,
bütün ba¤lar›ndan kopar›larak,
onun nas›l bir sistem içinde oldu¤u
yok say›larak, iyi ya da kötü, yararl› veya zararl› diye nitelendirilemez.

Emperyalizm konusunda, “ u y g a rl›k” konusunda, onlar› do¤ru de¤erlendirebilmek aç›s›ndan kaç›n›lmas›
gereken en önemli yanl›ﬂlardan biri
budur.
Dedi¤im gibi, Mandac›lar’dan
AB’cilere kadar emperyalizm iﬂbirlikçilerinin her dönemki de¤iﬂmeyen gerekçesi, “bat›”n›n bizim gibi
ülkelere medeniyet taﬂ›mas›, uygarlaﬂt›rmas›d›r. Öyle mi? Mesela demiryollar› çarp›c› bir örnektir.
Ki, demiryollar›, 1800’lerin sonlar›nda, burjuva demokratik uygarl›¤›ndaki geliﬂmenin en çarp›c› göstergelerinden biriydi. Sonra da bu
anlamda gösterge olmaya devam etti. Fakat, buna ra¤men Lenin demiryollar› konusunda ﬂuna dikkat çeker, ki bence Lenin’in emperyalizm
konusundaki en çarp›c› vurgular›ndan biri bu örnektedir:
“ Demiryollar› yap›m›, basit, do¤al, demokratik, kültürel, uygarlaﬂt›r›c› bir giriﬂim gibi görünür: Bu,
darkafal› küçük-burjuvalar›n gözlerine böyle göründü¤ü gibi, kapitalist köleli¤in i¤rençli¤ini maskelemeleri için cepleri doldurulan burjuva profesörlerinin gözlerine de
böyle görünür. Asl›nda bu giriﬂimleri binlerce noktadan üretim araçlar›n›n özel mülkiyetine ba¤layan kapitalist ba¤lar, demiryolu yap›m›n›,
(sömürgelerin ve yar›-sömürgelerin) bir milyar insan için, yani dünya nüfusunun yar›dan fazlas›n›
oluﬂturan ba¤›ml› ülkelerdeki insanlar için, ve ‘uygarlaﬂm›ﬂ’ ülkelerde sermayenin ücretli köleleri
için bir bask› arac› haline getirmiﬂtir.” (Emperyalizm)

‘Hata’ Dedikleri, Boyun E¤dirememektir!
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice, geçen hafta
ABD Senatosu D›ﬂ ‹liﬂkiler Komitesi'nde bir konuﬂma yaparak Irak ve Afganistan iﬂgallerini de¤erlendirmiﬂ. Bas›nda bu de¤erlendirme ﬂu sat›rlarla yer ald›: “Rice
ABD'nin, Irak ve Afganistan'›n yeniden inﬂa çabalar›na
baﬂtaki yaklaﬂ›mlar›nda hatalar oldu¤unu itiraf etti.”
San›lmas›n ki Rice, hatalar›m›z var derken,
Afganistan’da Irak’ta halka yap›lanlardan, bu iki ülkeye,
do¤as›na, toplumuna; tarihine verdikleri zararlardan söz
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ﬁimdi bu al›nt›daki “demiryollar›” yerine mesela telekominikasyonu koyun, mesela, hava ulaﬂ›m›n›
koyun, hatta mesela güncel bir örnek olarak interneti koyun. Lenin’in
sözlerinin anlam›n›n pek de¤iﬂmedi¤ini göreceksiniz. “Darkafal› kü çük-burjuvalar›n ” da, “ kapitalist
köleli¤i maskelemeleri için cepleri
doldurulan burjuva profesörlerin”
de internet üzerine yaz›p çizdiklerini bir hat›rlay›n, internetin nas›l da
tüm dünya ülkelerini geliﬂtirdi¤inden, eﬂitlik yaratt›¤›ndan, hatta tüm
dünyay› demokratikleﬂtirdi¤inden
söz etti¤ini biliyoruz. Kapitalizmi
ve emperyalizmi atlayarak söylenen
sözlerin dünyay› ve geliﬂmeleri
do¤ru aç›klama ﬂans› yoktur. Kapitalizmi ve emperyalizmi kavramadan, dünyadaki geliﬂmelere do¤ru
müdahala etme ﬂans› yoktur.
Evet sevgili okurlar›m›z, emperyalizm sohbetimizi burada noktal›yoruz. ﬁunu da ekleyeyim prati¤imiz aç›s›ndan: Emperyalizmi herkese b›kmadan anlatmal›y›z. Bu konudaki yanl›ﬂ, çarp›k düﬂünceleri
düzeltmeliyiz. Halkta varolan tepkiyi, ﬂovenizmden ar›nd›r›p anti-emperyalist bir zemine oturtmaya çal›ﬂmal›y›z. Ne demiﬂti Lenin, emperyalizm can çekiﬂen kapitalizmdir. Emperyalistler ve bu düzene boyun e¤enler, can çekiﬂen bir hastay›
aya¤a kald›rmaya çal›ﬂ›yorlar yüzy›ld›r. Hay›r, yaﬂam›n› uzatabilirler
ama aya¤a kald›ramayacaklar. Can
çekiﬂen bu hasta sistem, er geç ölecek. Can çekiﬂen kapitalizm adl›
hastan›n a z r a i l i ise, d e v r i m olacak... Yeni bir sohbette buluﬂmak
üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.

ediyor. Hay›r. Rice’in derdi, iﬂgal yönetiminin
baﬂar›s›zl›¤›. Bu yüzden de zaten, hatalar var derken, bu
hatalar› yapt›¤› için de Pentagon'u eleﬂtiriyor. Yani
Rice’›n “itiraf›” bir anlamda kendi içlerindeki iktidar
kavgas›yla da ilgili.
Rice, Pentagon'u, Irak iﬂgalinden sonra yeniden inﬂa
faaliyetlerini idare etme kapasitesine sahip olmamakla
suçluyor. Pentagon ve yeniden inﬂa?! Pentagon “müteahhitlik” hizmeti veren bir kurum olmad›¤›na göre, yeniden inﬂadan kastedilenin, “iﬂbirlikçi Irak”›n inﬂas›
oldu¤u aç›kt›r. Rice’in itiraf etti¤i hata da bunu baﬂaramam›ﬂ olmaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
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Gül, Bush’un Kuyru¤u Mu ?
Kuzey A f r i k a P r ojesi!”nde Bush’a
de¤erli katk›lar›n› sürdürüyor Gül.
ABD Baﬂkan› Bush nereye giderse, T.C. Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül de onun peﬂinden oraya gidiyor.
Bir Frans›z halk deyiﬂi der ki,
“Kurdun lak›rd›s› olunca, kuyru¤u
g ö r ü l ü r.” Ne zaman Bush’un lak›rd›s› olsa, ard›ndan Gül görünüyor.
Daha yak›n zamanda, Bush’un,
içinde M›s›r’›n da oldu¤u Ortado¤u
gezisinin oldu¤u günlerde, kendisi
de M›s›r’a giden Abdullah Gül,
ﬂimdi de Bush’un Afrika gezisinin
ard›ndan Afrika’ya gidecek. Bush,
Afrika ziyaretini 21 ﬁubat’ta bitirirken, Gül 26-29 ﬁubat aras›nda Afrika ülkelerinden Tanzanya ve Gana’ya gidecek. A¤ustos ay›nda ise,
Türkiye’de Afrika Birli¤i Zirvesi
yap›lmas› planlan›yor.
“Geniﬂletilmiﬂ O r t a d o ¤ u v e

AKP iktidar›, Amerikan emperyalizminin taﬂeronlu¤u rolünü aksatmadan sürdürüyor. Bu rol çerçevesinde, Ortado¤u ve Afrika ülkeleri yönetimleri Türkiye’ye geliyor,
Türkiye’de toplant›lar örgütleniyor
ve Bush’un postas› Abdullah Gül,
onun peﬂinden ülkeleri gezerek
Amerikan politikalar›n›n uygulanmas›na destek veriyor.
Türkiye oligarﬂisinin yeri, sömürülmüﬂ, açl›k ve yoksullu¤a mahkum
edilmiﬂ Afrika halklar›n›n yan› de¤il,
sömürgeci emperyalistlerin yan›d›r.
Açl›ktan, hastal›klardan ölen, her
gün televizyonlarda gördü¤ümüz Afrika halk›n›n içler ac›s› durumu Türkiye oligarﬂisinin ve takiyyeci AKP
iktidar›n›n umurunda de¤il, o efendisine hizmet etmek için dünya halklar›na yönelik her türlü zulme ortakl›k

Annapolis’i Kabul Edin
16 ﬁubat’ta Gazze’de ‹slami Cihad üyesi bir kiﬂinin ailesinin evine
‹srail taraf›ndan at›lan füze sonucunda, içlerinde ‹slami Cihad üyesinin eﬂi ve çocuklar›n›n da bulundu¤u 8 kiﬂi öldü, 80 kiﬂi yaraland›.
‹srail’in Gazze’ye yönelik ambargosu da sürüyor. ‹srail sald›r›lar›n›n amac›, art›k besbelli ki, Hamas’›
Annapolis çizgisine çekmek, yani
teslimiyeti kabul ettirmek.
Di¤er yandan, 15 ﬁubat’ta Filistin’in Avrupa ülkelerindeki 38 büyükelçisi ile Filistin D›ﬂiﬂleri Bakan›
Riyad El Maliki, A n k a r a ’ d a bir
toplant›da bir araya geldiler.
Toplant›da konuﬂan Türkiye D›ﬂiﬂleri Bakan› Ali Babacan; “ A n n a polis’te aç›lan f›rsat penceresinin
kaç›r›lmamas› gerekir. Baﬂka bir
alternatif yok” diyerek, Filistinliler’in aralar›ndaki çatlaklar› Annapolis çerçevesinde gidermelerini iste-
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di. Bunun anlam› da Hamas’›n Annapolis çizgisine çekilmesidir.
Toplant›da konuﬂan, Filistin Yönetimi D›ﬂiﬂleri Bakan› El Maliki
ise, Hamas’a karﬂ› silah kullanmaya
karﬂ› olduklar›n› söyleyerek, Hamas’› Türkiye’nin ikna etmesini
beklediklerini, Türkiye’nin, ABD,
‹srail, Hamas ve Filistin Yönetimi
ile iyi iliﬂkilerinin olmas›n›n buna
zemin sundu¤unu söyledi. Maliki
ayr›ca, Annapolis sonras›nda ‹srail
sald›r›lar›n›n duraca¤›n› umduklar›n› ama bunun olmad›¤›n› da belirtti.
Yaﬂananlarda, ‹srail aç›s›ndan bir
gariplik yoktur. Çünkü, ‹srail’in konumu aç›kt›r, Amerikan iﬂbirlikçisi,
Filistin topraklar›ndaki iﬂgalcidir.
Ç›karlar›n› temsil etti¤i kesimler, ‹srail egemen s›n›flar› ile Amerika’d›r.
Onlar da bu ç›karlara uygun olan›
yapmaktad›rlar.
AKP iktidar›n›n temsil etti¤i

etmeye dünden raz›d›r.
Kuﬂkusuz, bu geziler sonucunda
Afrika daha fazla sömürülecek, daha fazlas› mümkünse, daha fazla açl›¤›n, susuzlu¤un içine b›rak›lacak.
Afrika’n›n zengin yeralt› madenleri,
do¤al kaynaklar› emperyalist Amerikan tekellerini zenginleﬂtirmeye
devam edecek.
Bush’un kuyru¤u Gül, bu rolüyle ne kadar övünse azd›r. Bunun ad›,
onlar›n dilinde “Türkiye’nin itiba r › n › n a r t m a s › d › r ! ” Onlara göre,
Türkiye’nin itibar› emperyalistlere
hizmet etmekle, ülkemizin ve dünyan›n di¤er yoksul ülkelerinin zenginliklerini emperyalizme peﬂkeﬂ
çektikçe artmaktad›r.
Gerçekte ise, artan itibarlar› de¤il, suçlar›d›r. Madem ki, Afrika’ya
da sömürgeci emperyalist Bush’a
hizmet için gitmekteler, Afrika’n›n
yoksullar›n›n öfkelerini de hissedecekler art›k enselerinde.
Türkiye devletinin yapt›¤› ise takiyyeciliktir. Asl›nda ‹srail’den bir
farklar› yoktur, onlar da Amerikan,
‹srail egemen s›n›flar› ile Türkiye
oligarﬂisinin ç›karlar› çerçevesinde
soruna yaklaﬂmaktad›rlar. Fakat, bu
rollerini takiyyecilikle gizlemeye
çal›ﬂarak, Filistin halk›na dost görünümü vermeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Fakat takiyyecili¤i aç›¤a ç›karan
temel nokta, Türkiye’nin kimin politikalar›n› savundu¤udur. Görülmektedir ki, ne Amerika, ne de ‹srail ile
aralar›nda bir fark yoktur.
Annapolis sonras›nda, Filistinliler’in beklentileri boﬂa ç›km›ﬂt›r.
Annapolis’in tam bir teslimiyet dayatmas› oldu¤u daha baﬂtan itibaren
deﬂifre olmuﬂtur. Fakat, bir yandan
Amerika ve ‹srail, bir yandan Türkiye devleti, Filistin halk›na Annapolis çizgisindeki teslimiyeti dayatmakta ortak hareket etmektedirler.
Kuﬂkusuz, Türkiye devleti ve AKP
iktidar› için, Amerikan iﬂbirlikçili¤ine ve BOP’a uygun olan da budur.
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Bir bak›ﬂ aç›s›; burjuvaziyi, iﬂçilere istihdam sa¤layan, ülkeleri
ekonomik olarak geliﬂtiren bir s›n›f
olarak de¤erlendirir. Bir di¤er bak›ﬂ aç›s› ise; burjuvaziyi, iﬂçilerin
eme¤ini sömürerek yaﬂayan asalak bir s›n›f olarak tan›mlar.
Yukar›daki iki bak›ﬂ aç›s›, iki
ayr› s›n›fa; birincisi burjuvaziye,
ikincisi ise proletaryaya aittir.
Ge rç e kt e bur ju va z i h an gis idi r?
Sömürücü gerici bir s›n›f m›d›r?
Yoksa bir halk›n yaﬂamas› için gereken koﬂullar› sa¤layan, toplumu
ve halk› geliﬂtiren ilerici bir s›n›f
m›d›r?
Burjuvazi ve proletarya, birisi
egemen birisi ezilen olmak üzere,
kapitalist toplumun temel s›n›flar›n› oluﬂtururlar. Fakat tarih sahnesine bir anda kapitalist toplumla
birlikte ç›km›ﬂ de¤illerdir. Her ikisi
de feodal toplum içinde geliﬂmeye
baﬂlam›ﬂ, feodal üretim sistemine
karﬂ› mücadele içinde yer alm›ﬂ,
kapitalist toplumda ise temel s›n›flar› oluﬂturmuﬂlard›r.
Burjuva kelimesi Cermen dilinde “zengin ﬂatosu” anlam›na gebourg ” sözcü¤ünden türemiﬂlen “b
tir. Bur g “ k e n t ” , b u r j u v a z i i s e
“kent soylu” anlam›nda kullan›lm›ﬂt›r.
Burjuvazi, kapitalist toplumda
üretim araçlar›na sahip olup, üretim araçlar›ndan iﬂçilerin eme¤ini
sömürmek için yararlanan, dolay›s›yla üretim sürecine eme¤iyle de¤il, sahip oldu¤u üretim araçlar› ile
kat›lan asalak bir s›n›ft›r.
Feodalizmin son dönemlerinde,
üretici güçlerin (üretim aletleri,
üretim deneyimi ve üretimde rol
alan insan) geliﬂimi öyle bir düzeye vard› ki, kapitalist üretim iliﬂkileri, feodal üretim iliﬂkilerinin ba¤r›nda, bütün toplum ölçüsünde geliﬂmeye baﬂlad›. Bu geliﬂim süreci
zanaatç›lar›n kentlerde toplanmas›, loncalarda örgütlenmeleri, bir
s›n›f olarak varl›klar›n› göstermeleri ile sürdü.
Feodal toplum içinde kentlerin
oluﬂmas›, zanaatç›lar›n da daha
önceleri feodal beylerin denetimin-
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BURJUVAZ‹
de iken, giderek kentlerde toplanmas›n› sa¤lad›. Kentlerde toplanan
zanaatç›lar, süreç içinde üretimi
toplumsallaﬂt›rarak, iﬂçi eme¤inin
daha fazla üretmesini sa¤layarak,
daha büyük kar elde etmeye baﬂlad›lar. Bir yandan elde ettikleri
büyük karlar sayesinde sermaye
birikimi sa¤layan zanaatç›lar, ellerindeki sermayeyi de¤erlendirmek
için, yasalarda da de¤iﬂiklik yapma ihtiyac› duydular.
Bu durum, zanaatç›lar› örgütlenmeye ve devlet yönetiminde etkili olmaya zorlad›. Loncalarda örgütlenen zanaatç›lar, giderek daha
fazla s›n›fsal tav›r almaya, kendi
s›n›fsal ç›karlar›n› hakim k›lma
mücadelesi, yani iktidar mücadelesi yürütmeye baﬂlad›lar.
Üretimin toplumsallaﬂmas› ve
sermaye birikimi, zanaatç›lar›n
burjuvazi olarak tarih sahnesinde
yerlerini almalar›n› getirdi. Burjuvazi ve proletaryan›n do¤uﬂu ayn›
zamanda, kapitalist üretim biçiminin, feodal üretim biçiminin yerini
almas›n› da getiriyordu.
Feodal toplum içinde giderek
daha fazla etkili hale gelmeye baﬂlayan kapitalist üretim biçimi, burjuvazinin önderli¤indeki devrimlerle feodalizmi y›karak, onun yerini
ald›.
Burjuvazi, kapitalizmin ilk süreçlerinde, feodalizme karﬂ› daha
ileri bir üretim biçimini savunarak,
tarihte ilerici bir rol oynad›. Ayn›
zamanda, feodalizme karﬂ› mücadelesinde baﬂta köylüler olmak
üzere, iﬂçilerin, di¤er ezilen halk
kesimlerinin deste¤ini almak için,
ilerici düﬂüncelerin savunuculu¤unu da yapt›. Bu dönem burjuvazinin slogan›, eﬂitlik, özgürlük, kar deﬂlik idi.

Fakat bu sloganlar› kullanarak
iktidara gelen burjuvazi, kurdu¤u
egemenlik sistemi tarihsel olarak
feodal mutlakiyetten daha ileri olmas›na karﬂ›n, iktidar›n›n daha ilk
dönemlerinde, sözünü etti¤i " ö z g ü r l ü k " ve " e ﬂ i t l i k " i n y a l n › z c a
k e n d i s i i ç i n o l d u ¤ u n u g ö s t e r di .
Burjuvazi için esas olan, sermayenin özgürce geliﬂece¤i ve yaﬂayaca¤› bir sistemdi. S e r mayenin
öz g ü r c e g e l i ﬂm e s i d e me k , i ﬂ ç i v e
em ek çi ler in “ öz gür c e ” y a ni s› n ›r s›zca sömürülmesi dem ekti.
Burjuvazi, iﬂçi eme¤inin sömürüsü üzerine kurdu¤u düzeniyle
h›zla gericileﬂmeye baﬂlad›. ‹ktidar›n›n sonsuza kadar sürmesi için,
deyim yerindeyse tarihi kapitalist
sistemde durdurmak istiyordu. Tarihin sürekli ileriye do¤ru ak›ﬂ›na
karﬂ› burjuvazinin direniﬂi, onu ge rici bir konuma sürükledi.
Art›k, tarihsel olarak dünyadaki
gericili¤in oda¤›, feodalizm de¤il,
kapitalizm, en gerici s›n›f ise burjuvazi olmuﬂtu. Burjuvazinin bu gerici konumu, dünya halklar› için sömürü, bask› ve zulüm, açl›k, yoksulluk, g›das›zl›ktan, hastal›klardan, savaﬂlardan kitlesel ölümler
getirdi.
Burjuvazi, türdeﬂ bir s›n›f de¤ildir. Tekelci burjuvazi, orta burjuvazi, ticaret burjuvazisi, sanayi burjuvazisi gibi kategorileri içinde bar›nd›rmaktad›r. Fakat, bu kategoriler burjuvazinin üretim araçlar›n›n
özel mülkiyetine sahip olma düzeyine ve biçimine göre belirlenmiﬂ
kategorilerdir. Burjuvazinin niteliklerini bugün en üst düzede ve en
yal›n halde temsil eden kesim,
burjuvazinin üst tabakas›n› oluﬂturan tekelci burjuvazidir. Çünkü, tekelci burjuvazi, kapitalist dünyan›n
siyasetine ve ekonomisine egemen olan s›n›ft›r.
Kapitalist toplumda, proleterler
ile burjuvazi, adeta birbirinin varl›k
ﬂart›d›r; burjuvazi, ancak iﬂçiyi sömürerek yaﬂayabilir. Burjuvazi ile
proletarya kapitalist toplumun temel s›n›flar›, Burjuvazi ile proletarya aras›ndaki çeliﬂkiler de kapitalist toplumun temel çeliﬂkileridir.

13. Genel Kurul Yap›ld›

‹htiyaç Tespitleri Do¤ru
Çözümler Eksik
D‹SK’in 13. Genel Kurulu 1518 ﬁubat’ta Caddebostan Kültür
Merkezi’nde yap›ld›. 400 delegenin kat›l›m›yla yap›lan genel kurulda, D‹SK Genel Sekreteri Musa
Çam ve Genel Baﬂkan› Süleyman
Çelebi mücadele vurgusu içeren
konuﬂmalar yapt›lar. Çelebi konuﬂmas›nda; halk›n çeﬂitli kesimlerinin
sorunlar›na ve AKP’nin sendikal
harekete sald›r›lar›na de¤indikten
sonra “ ﬁimdi 41 y›l önceki miras›
sahiplenme zaman›d›r. ﬁimdi yen i d e n d e v r i m , y e n i d e n D ‹ SK d e m e
zaman›d›r” dedi.
Genel kurulda konuﬂma yapmaya çal›ﬂanlardan birisi de AKP’li
Çal›ﬂma Bakan› Faruk Çelik oldu,
Çelik’in özelleﬂtirmeyi, sosyal güvenlik hak gasplar›n› savunan konuﬂmas› iﬂçilerin “Gün Gelecek
Devran Dönecek A K P H a l k a H e sap Ve recek” sloganlar›yla kesildi.
Genel
Kurul’a
KESK,
TMMOB, Tabip Odalar›, ÇHD,
Türk-‹ﬂ, Hava-‹ﬂ ve çeﬂitli sendika,
kitle örgütü ve parti temsilcilerinin
yan› s›ra, ayd›n, sanatç›lar ve bir
çok ülkeden yabanc› konuklar da
kat›ld›.
“‹nad›na Sendika, ‹ n a d › n a
D‹SK, M e z a r d a E m e k l i O l m a y aca¤›z, A K P Yasan› Al Baﬂ›na Çal,
‹ﬂçiyiz Güçlüyüz Kazanaca¤›z”
sloganlar›n›n at›ld›¤› genel kurulda
yeni yönetim kurulu seçimi yap›ld›.
Süleyman Çelebi yeniden Genel
Baﬂkan, Tayfun Görgün yeni Genel
Sekreter oldu. Yeni yönetim kurulu
ise; ‹smail Yurtseven, Ali Canc›,
Ali R›za Küçükosmano¤lu, Celal
Ovat, Celalettin Aykanat, Muzaffer
Subaﬂ›, Nuri Serim’den oluﬂtu.
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D‹SK’in 13. Genel Kurulu
öncesi Cumhuriyet Gazetesi’ne konuﬂan D‹SK’in eski ve ﬂimdiki genel baﬂkanlar› R›dvan Budak ve
Süleyman Çelebi, sendikal hareketin yaﬂad›¤› sorunlara iliﬂkin, yer
yer do¤ru noktalar› tespit ediyorlar.
Fakat do¤ru çözümler önermekten
uzaklar.
Örne¤in, D‹SK Genel Baﬂkan›
Süleyman Çelebi, “kuﬂatmay› ya raca¤›z” diyor, “devrim” diyor, fakat bunu mücadele alan›na yans›tan
bir pratik önermiyor. R›dvan Budak
ise “ D‹SK militan tav›r almal› ”
dedikten sonra ﬂunu söylüyor: “ Be nim önerim, 1 s aat iﬂi b›rakal›m.
Tür k-‹ﬂ v e Ha k -‹ﬂ 'i de b u e y lem e
i kna e de li m . 3 g ün A n k a r a ' y a g i t mekle olmuyor.” Önerisi de gösteriyor ki, ufku daralm›ﬂt›r iyice. 3
gün Ankara’ya gitmekle olmayan
iﬂ, bir saat iﬂ b›rakmakla da olmaz
elbette.
Asl›nda sorunlar ve nedenleri
aﬂa¤› yukar› bilinmektedir. Bilmemek, görmemek için siyasi olarak
kör olmak gerekir. Fakat, bu sorunlar› aﬂmak için ya somut bir öneri
getirilmemekte ya da Budak’›n
önerisinde oldu¤u gibi, sorunlar›
çözme iddias›ndan uzak yaklaﬂ›mlar sergilenmektedir.
Oysa örne¤in, Çelebi’nin yapt›¤› “ k u ﬂ a t m a ” tespiti bile baﬂl› baﬂ›na ciddi önerileri tart›ﬂmay› gerektirir ya da örne¤in “ d e v r i m ” sözünün içeri¤i doldurulabilir. Ya da
Budak’›n dile getirdi¤i “militan tav›r eksikli¤i” ç›k›ﬂ noktas› yap›larak, militan bir mücadele nedir, n a s›l kaybedildi, ad›m ad›m nas›l kazan›labilir tart›ﬂmas› yürütülerek,
süreç iﬂçi s›n›f›n›n ve emekçilerin
mücadelesini örgütleyecek, geliﬂtirecek bir zemine taﬂ›nabilir.

Fakat, bu yap›lm›yor, bugüne
kadar yap›lan tekrarlan›yor, emekçileri, iﬂçileri motive edecek, devrim, militan mücadele gibi kavramlar “genel kurul vesilesiyle” kullan›ld›ktan sonra, bunlar ya unutuluyor ya da içeri¤i, 1 saatlik iﬂ b›rakma gibi komik, sonuç al›c› olamayaca¤› baﬂtan belli önerilerle dolduruluyor, bir yan›yla bu kavramlar›n içeri¤i boﬂalt›l›yor.
D‹SK’in iﬂçi ve emekçilerin
mücadelesinin önündeki engelleri
aﬂmada kendi tarihinden ders ç›karmas›, olumluluklar›n› örnek almas›
da baﬂlang›ç olabilecektir.
Örne¤in D‹SK, (Devrimci ‹ﬂçi
Sendikalar› Konfederasyou) Amerikan tipi sar› sendikac›l›¤›n ülkemizdeki temsilcisi Türk-‹ﬂ’ten, bu
niteli¤ine tepki gösteren çeﬂitli sendikalar›n ayr›lmas› sonucunda 13
ﬁubat 1967’de kurulmuﬂtur.
D‹SK’in kuruluﬂu bile, Türk‹ﬂ’in iﬂbirlikçili¤ine, emekten de¤il
de patronlardan yana tav›r alan niteli¤ine karﬂ›, bir içerik taﬂ›maktad›r. Bu niteli¤iyle D‹SK çok k›sa
sürede, önemli bir güç oda¤› olmuﬂtur. Bu özelli¤i nedeniyle A d a let Partisi, D‹SK’in önünü kesmek
istemiﬂ, D‹SK mücadelesiyle bu
engelleri aﬂarak geliﬂmiﬂtir.
AP hükümetinin, D‹SK’in önünü kesmek için ç›kard›¤› “iﬂ kolu
b a r a j › ”n›n karﬂ›s›na, 15-16 Haziran direniﬂlerini örgütleyerek ç›kan
bir D‹SK vard›r. Bu direniﬂler, iﬂçi
s›n›f›n›n, emekçilerin, gençli¤in de
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirdi¤i o güne
kadarki en büyük direniﬂlerdir. Ki,
bu direniﬂler devleti s›k›yönetim
ilan ettirecek kadar panikletmiﬂti.
15-16 Haziran direniﬂleri, bu sald›r› yasalar›n› iptal ettirmiﬂti.
D‹SK’in, di¤er düzen içi sendi-
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kalardan en temel farkl›l›¤› bu noktada olmal›d›r. Bugün bu farkl›l›k
belirsizleﬂmiﬂtir. Kuﬂkusuz o günün
koﬂullar›nda, genel olarak toplumsal mücadelenin geliﬂkinli¤i sözkonusudur. D‹SK’in mücadelesi de
bunun bir parças›d›r. Fakat, sorun
salt, o günkü koﬂullarda mücadelenin geliﬂkinli¤i sorunu de¤il, ayn›
zamanda o günkü direniﬂleri yaratan anlay›ﬂla, bugün düzen içi sendikac›l›¤› geliﬂtiren anlay›ﬂlar aras›ndaki farkl›l›k sorunudur.
Yine, D‹SK’in tarihinde, yüzbinlerce emekçinin kat›ld›¤› 1 May›s
kutlamalar› vard›r. Salt kitleselli¤i
ile de¤il, içeri¤inden biçimine kadar, bugünkü D‹SK ve di¤er sendikal anlay›ﬂlar›n savunduklar› icazetçi çizgiden farkl› 1 May›slar’d›r onlar. ‹cazetçi bir çizgide geliﬂmedi¤i

için, yüzbinleri kucaklamay› baﬂarm›ﬂt›r, alanlara toplanan kitle 1 May›s’a katt›klar› içerikle düzenin sahiplerine korku salm›ﬂ, halklar için
umut veren, çekim merkezi olan bir
görüntü oluﬂturmuﬂtur.
D‹SK, buralardan güç alarak,
düzen sendikac›l›¤›n›n karﬂ›s›nda
önemli bir güce ulaﬂm›ﬂt›r.
Kemal Türkler’in 22 Temmuz
1980’de faﬂistler taraf›ndan hedef
seçilerek katledilmesi, D‹SK’in geliﬂtirdi¤i bu mücadele anlay›ﬂ› nedeniyledir. O günün D‹SK yönetimi, oligarﬂi için, patronlar için düﬂman iken, 12 Eylül’de kap›s›na kilit
vurulan D‹SK, 1990’da yeniden faaliyet yürütmesi için izin verilmesinden itibaren farkl› bir görünüm
vermiﬂtir. Bu görünüm, eskisinden
farkl›, uzlaﬂmac›, militan ruhundan

uzak bir D‹SK tablosudur. D‹SK
düzen için “sak›ncas›z” oldukça,
kendisini tüketmiﬂtir, tersine düzen
için “sak›ncal›” oldukça iﬂçilerin
içinde geliﬂip güçlenebilecektir.
D‹SK’in 41 y›ll›k miras›n› sahiplenmek demek, yeniden “ F a ﬂiz m e ‹ h t a r ” mitingleri, D G M ’l e ri n
k a p a t › l m a s › için genel grevler örgütleyen, 6. Filo’ya karﬂ› mücadele
eden, fabrika iﬂgallerinden faﬂistlerle çat›ﬂmalara uzanan bir prati¤in
içindeki D‹SK’i getirmek demektir.
Mücadelesini salt iﬂçilerin ekonomik haklar› ile s›n›rlamayan, tüm
halk›n haklar›na sahip ç›kan bir muhalefet merkezi olan D‹SK’i yaratmak demektir. Bu baﬂar›ld›¤› zaman
AKP iktidar›n›n sald›r›lar› da, düzen içi sendikac›l›k da D‹SK’in karﬂ›s›nda etkili olamayacakt›r.

Yüzde 53’ü ‹ﬂsiz Bir Ülke!
Bunun Nesiyle Övünüyorsunuz?
2006’n›n Kas›m ay›nda yüzde 9.6 olan iﬂsizlik oran› 2007’nin
Kas›m ay›nda yüzde 10.1 oldu.
‹ﬂte geçen hafta yap›lan resmi bir aç›klaman›n ortaya koydu¤u
gerçek. AKP’nin baﬂar›l› ekonomisinden trajik bir tablo.
‹ﬂsizli¤in yüzde 9.6’dan yüzde 10.1’e yükselmesi, sadece matematiksel bir fark olman›n ötesinde, yüzbinlerce emekçinin, onlar›n
ailesinin, çocuklar›n›n nice dramlar›n› içeren bir rakamd›r. Bu
küçük yüzdelik fark ne kadar çok gözyaﬂ›n› içeriyor, kimbilir?
Sadece, evet sadece iﬂsizlik rakamlar› AKP iktidar›n›n, Tayyip’in
çizdi¤i o pespembe tablolar›n arkas›nda nas›l kapkara bir tablo
oldu¤unu anlatmaya yetiyor. Hele ki, iﬂ bulma kurumuna baﬂvurmayan›, ev kad›n›n› “iﬂsiz”den saymayan resmi istatistiklere de¤il
de, gerçek rakamlara bakacak olursak, tablo karanl›ktan da ötedir.
Ülkemizde, iﬂgücüne kat›l›m oran› ne kadar biliyor musunuz?
Yüzde 46.9. Yani, yüzde 53.1 iﬂgücüne kat›lm›yor. Yani; çal›ﬂabilecek durumdaki nüfusun, 49,5 milyon kiﬂinin yar›s›ndan fazlas› çal›ﬂm›yor.
Bu tablonun nesiyle övünüyorsunuz? Bu tabloyu yaratan
ekonominin nesiyle övünebilirsiniz?
Gerçek iﬂsizlik tablosu iﬂte budur ve yüzde 40’lar› göstermektedir. Peki resmi aç›klamalar neden çok düﬂük?
Mesela, on üç milyon kad›n ‘ev kad›n›’ kabul edilerek iﬂsiz
say›lm›yor. ‹ﬂ bulmaktan umudunu kesti¤i için ‹ﬂ Bulma
Kurumlar›’na art›k u¤ramayan bir milyon kiﬂiyi de saym›yor resmi
istatistik... Tar›mdaki iﬂsizli¤i de saym›yor.
Ama sayd›klar› bile, durumu göstermeye yetiyor. AKP’nin son
bir y›l›nda iﬂsizlik oran› yüzde 9.6’dan yüzde 10.1’e ç›kt›!
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SES Üyelerine
Polis Sald›rd›!
SES Ankara ﬁubesi üyeleri, Kevser M›rzak’›n katledilmesine iliﬂkin yap›lan bas›n
aç›klamas›na kat›ld›¤› gerekçesi ile tutuklanan
SES Genel Örgütlenme Sekreteri Meryem Özsö¤üt’e destek ve dayan›ﬂma kartlar› göndermek için 15 ﬁubat günü K›z›lay Postanesi
önünde biraraya geldiler.
Postane önünde bas›n aç›klamas› yapmak
isteyen SES üyelerine izin vermeyen polis Ziya Gökalp Caddesi’nde oturma eylemi yapan
SES’lilere sald›rd›. Sloganlarla sald›r›ya karﬂ›l›k veren ve aç›klama yapmakta kararl› olan
SES üyeleri polisin engelini aﬂarak eylemlerini
gerçekleﬂtirdiler.
SES Ankara ﬁube Baﬂkan› ‹brahim Kara
yapt›¤› aç›klamada, hak arama eylemine
sald›r›y› protesto ederek Meryem Özsö¤üt’ün
serbest b›rak›lmas›n› istedi.

24 ﬁubat 2008

B‹NLERCE EMEKÇ‹ SSGSS
TASARISININ ‹PTAL‹N‹ ‹STED‹
SSGSS yasa tasar›s› Ankara, ‹zmir, Bursa, Kocaeli gibi birçok ilde
yap›lan eylemlerle protesto edilmeye devam ediyor. Bütün illerde eﬂzamanl› olarak yap›lan eylemlerde
binlerce emekçi SSGSS yasa tasar›s›n›n halk›n sa¤l›k hakk›n›n gasbedilmesi anlam›na geldi¤i vurguland›. Emekçiler AKP’nin tasar›y›
meclise getirmeye haz›rland›¤›n› dile getirerek tasar›y› protesto ettiler.
Paras›z sa¤l›k ve e¤itim isteyen
emekçiler AKP’nin halk düﬂman›
politikalar›na karﬂ› mücadele ça¤r›s› yapt›lar.

“Herkese Paras›z Sa¤l›k”
B u rs a H e rkese Sa¤l›k Güvenli
Gelecek Platf o rm u’ n u n 20 ﬁubat
günü örgütledi¤i eyleme bin kiﬂi kat›ld›. Setbaﬂ›’ndan Büyükﬂehir Belediyesi’ne kadar yürüyen ve belediye
önünde toplanan emekçiler ad›na
Bursa Tabip Odas› Baﬂkan› Prof. Dr.
Y›lmaz Özen ve SES ﬁube Baﬂkan›
Dr. Candan Coﬂkun SSGSS
tasar›s›n›n meclis komisyonunda
bulundu¤unu, bu tasar›n›n sa¤l›k
hakk›n›n gasb› oldu¤unu dile getirerek herkesi paras›z sa¤l›k ve e¤itim
hakk› için mücadeleye ça¤›rd›.

“ H a k Verilmez Al›n›r”
‹z m i r H e rke se Sa¤l›k Gü venli
Ge le cek Plat f o rm u SSK ‹l Müdürlü¤ü’ne kadar sloganlarla yürüdü.
Yaklaﬂ›k bin kiﬂiyi bulan kitle Konak eski Sümerbank önünde toplan-

d›. Kitlenin çevredeki halka
SSGSS’yi anlatmas›ndan rahats›z
olan polisin engelleyici tavr›na kitle
oturma eylemiyle cevap verdi.
Engeli aﬂ›p SSK ‹l Müdürlü¤ü
önüne gelen emekçiler burada bir
aç›klama yapt›lar.

" A K P Sa¤l›¤a Zararl›d›r"
Kocaeli Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu SSG- SS’ye
karﬂ› 20 ﬁubat günü bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. Kocaeli Devlet Hastanesi önünde toplanan platform üyeleri ad›na Kocaeli Tabipler Odas› Sekreteri Nilay Etiler bir aç›klama yapt›.
Etiler, son 5 y›lda en h›zl› büyüyen
hastane patronunun ayn› zamanda iktidar partisi mensubu bir politikac›
olmas›n›n bu iﬂten kimlerin nemaland›¤›n› aç›kça gösterdi¤ini söyledi.
Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan platform üyeleri bildiri da¤›tt›lar.

E m e k ç i l e r Sa¤l›k
Bakanl›¤›'na yürüdüler
A n k a r a ’da 20 ﬁubat günü
KESK, D‹SK, TMMOB, TTB,
SES, Türk-‹ﬂ, Tek-G›da-‹ﬂ, E¤itimSen, Halkevleri temsilcileri ile sa¤l›k çal›ﬂanlar›ndan oluﬂan kitle
SSGSS’yi protesto amac›yla Sa¤l›k
Bakanl›¤›'na yürüdü.
Numune Hastanesi önünde toplan›p "Sa¤l›kta Ve Sosyal Güvenlikte Y›k›m Geri Çekilsin" pankart›
açan eylemciler sloganlar atarak
Sa¤l›k Bakanl›¤›'na do¤ru yürüyüﬂe
geçti. Sa¤l›k Bakanl›¤› önünde yap›lan aç›klamada tüm emekçilerin
bu y›k›ma karﬂ› durmas› gerekti¤i
ifade edildi.
HÖC’ün de destek verdi¤i eyleme yaklaﬂ›k 300 kiﬂi kat›ld›.

“Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz”
A d a n a ' d a 20 ﬁubat günü Hastaneler Kavﬂa¤›'nda toplanan yaklaﬂ›k
300 emekçi, sloganlarla Çukurova
Say›: 140

Devlet Hastanesi Acil Bölümü giriﬂine kadar yürüyerek SSGSS tasar›s›n› protesto etti. Kitle ad›na hastane önünde bir aç›klama yapan Adana Tabip Odas› Baﬂkan› Osman Küçükosmano¤lu, AKP’nin sa¤l›kta
yapmaya çal›ﬂt›¤› düzenlemenin
IMF ve Dünya Bankas› emriyle sermayedarlar›n ç›karlar› için yap›ld›¤›n› belirtti. Küçükosmano¤lu “Yolsuzluk ve sömürü ortadan kald›r›ld›¤›nda, bu kaynaklar herkese
emeklilik ve sa¤l›k hakk›n› da içeren insanca bir yaﬂam sunmaya yeterlidir” diye konuﬂtu.

“AKP Halka Hesap Ve recek”
M e r s i n ' d e SSGSS’yi protesto
eylemi KESK binas› önünde baﬂlad›. “SSGSS Yasas› Geri Çekilsin,
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek”
yaz›l› pankart açan yüzü aﬂk›n kiﬂi,
Sosyal Güvenlik Kurumu ‹l Müdürlü¤ü'ne yürüdü. SGK ‹l Müdürlü¤ü
önünde kitle ad›na aç›klama yapan
KESK Dönem Sözcüsü Ünsal Y›ld›z, SSGSS tasar›s›n›n yasalaﬂmas›
halinde neler getirece¤ini anlatarak
bu tasar›n›n bir an önce geri çekilmesi gerekti¤ini söyledi. Eyleme
D‹SK, KESK, Tabip Odas›,
TMMOB, ‹HD, Türk-‹ﬂ'e ba¤l› sendikalar ile ESP, Halkevleri, HÖCün de aralar›nda oldu¤u çok say›da
DKÖ ve sendika kat›ld›.
E d i r n e ' d e Devlet Hastanesi
önünde yap›lan eylemde D‹SK,
KESK ve Edirne Tabipler Odas›
üyelerinden oluﬂan yaklaﬂ›k 200 kiﬂi SSGSS tasar›s›n› protesto etti.
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TEKEL ‹ﬁÇ‹S‹ ÖZELLEﬁT‹RMEYE
KARﬁI D‹REN‹YOR
Tekel iﬂçileri ülkenin dört bir yan›nda Tekel’in özelleﬂtirilmesini eylemleriyle ve kendilerini fabrikalara
kapatarak protesto ettiler.
Adana’da kendilerini fabrikaya
kapatan Tekel iﬂçileri 15 ﬁubat günü D-400 Karayolunu trafi¤e kapatt›lar. Sloganlarla yolu kapatan iﬂçiler polisin sald›r›s›na maruz kald›lar, bu sald›r›da 1 iﬂçi yaraland›.
Ayn› gün saat 20.00’de ise iﬂçilere
destek vermek için E¤itim-Sen
önünde toplanan Tabipler Odas›,
Halkevleri, Mücadele Birli¤i, HÖC,
BDSP, Al›nteri ve E¤itim-Sen üyeleri fabrika önüne kadar yürüyüﬂ
yapt›lar. “Tekel ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir” sloganlar›yla yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan fabrika önüne gelen
kurumlar iﬂçiler taraf›ndan davul
zurnayla karﬂ›land›. Eylem boyunca at›lan sloganlarla Tekel iﬂçisinin
mücadelesinde yaln›z kalmayaca¤›
hayk›r›ld›. Tekel iﬂçilerinin özelleﬂtirme karﬂ›t› direniﬂinin anlat›ld›¤›
bir sinevizyon gösteriminin yap›ld›¤› eylem Tekel fabrikas›n›n bahçesinde omuz omuza çekilen halayla
son buldu.

“ F a b r i k al a r K a lemiz,
Ö l ür ü z d e Ve rmeyiz!”
Cevizli Tekel iﬂçileri de 15 ﬁubat’ta fabrika önünde eylemdeydi.
Akﬂam saatlerinde fabrika önünde
toplanan 500 kadar Tekel iﬂçisi 17
ﬁubat akﬂam›na kadar iﬂyeri terk etmeme eylemi baﬂlatt›lar. Fabrika
önünde yap›lan bas›n aç›klamas›n›n
ard›ndan iﬂçiler eﬂleri ve çocuklar›yla fabrika yemekhanesinde kalarak burada “Fabrikalar Kalemiz,

Ölürüzde Vermeyiz!” sloganlar›yla, direnme kararl›l›klar›yla
AKP’nin özelleﬂtirme politikas›na tepkilerini bir kez daha
gösterdiler.
Diyarbak›r Tekel iﬂçileri, ‹zmir'in Çi¤li’de bulunan Balatç›k
Tütün ‹ﬂletmesi iﬂçileri, Muﬂ, Tokat
Tekel iﬂçileri fabrika önünde yapt›klar› bas›n aç›klamalar›yla fabrika
terketmeme eylemlerine kat›ld›klar›n› aç›klad›lar.

‹ﬂçiye De¤il IMF’ye Barikat
18 ﬁubat günü ise Türkiye’nin
birçok ilinden gelip Ankara’da
Özelleﬂtirme ‹daresi önünde toplanan Tekel iﬂçileri özelleﬂtirmeyi
protesto ettiler. Kurtuluﬂ Park›’nda
toplanan Tekel iﬂçileri Cemal Gürsel Caddesi’ni trafi¤e kapatarak yürüyüﬂ yapt›lar. Kara, so¤u¤a ra¤men Özelleﬂtirme ‹daresi yan›ndaki
alanda toplanan 1500 iﬂçi “Kurtuluﬂ
Yok Tek Baﬂ›na Ya Hep Beraber Ya
Hiç Birimiz, ‹ﬂ Ekmek Yoksa Bar›ﬂta Yok, Zafer Direnen Emekçinin
Olacak” sloganlar›n› hayk›rd›lar.
Özelleﬂtirme ‹daresi’ni iﬂaret ederek “‹ﬂte Buras› Hain Yuvas›” diyen
iﬂçiler AKP’nin özelleﬂtirme politikas›na tepkilerini dile getirdiler.
Mitingde konuﬂan Tek G›da-‹ﬂ
Sendikas› Genel Baﬂkan› Mustafa
Türkel “Çolu¤umuza, çocu¤umuza
yedirdi¤imiz lokmay› savunmak bize hak, bize görev. Bu görevden
dönmek ise haram. Valilerinizden
kömür, partililerinizden erzak paketi istemiyoruz. Sadakan›z› kabul etmiyoruz. Fabrikalar›m›z› istiyoruz.
Üreterek baﬂ› dik, gururla ve dilenmeden hayat›m›z› sürdürmek istiyoruz” dedi.

‹ ﬂ ç i l e r T ü r k e l ’ i p ro t e s t o e t t i
Türkel’in konuﬂmas›n›n sonunda eylemin bitti¤ini söylemesi alanda iﬂçilerin tepkileriyle karﬂ›land›.
“Allah›n üzerine yemin ettik. Bu
fabrikalar› beraber koruyaca¤›z!”
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diyerek iﬂçilerin tepkilerini yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂan Türkel’in sözlerine iﬂçiler “Biz yola baﬂ koyduk bedel
öderiz!” sloganlar›yla ve Özelleﬂtirme ‹daresi’nin etraf›ndaki demir
bariyerleri zorlayarak cevap verdi.
Sendika yöneticilerinin da¤›lmalar›
ça¤r›s›na karﬂ›l›k caddeyi trafi¤e
kapatan iﬂçilerin karﬂ›s›na polis barikat› ç›kt›. Polisle yaﬂanan arbede
s›ras›nda sendika yöneticileri alandan ayr›l›rken iﬂçiler polis sald›r›s›na “‹ﬂçiye De¤il IMF’ye Barikat”
sloganlar›yla cevap verdi. Polisle
yaﬂanan arbedenin ard›ndan Özelleﬂtirme ‹daresi yan›ndaki alanda
ateﬂ yakan 500 iﬂçi bekleyiﬂlerini
sloganlar› ve alk›ﬂlar›yla sürdürdü.
Çevik kuvvet polisleri iﬂçilerin bu
direniﬂine panzerlerden su ve biber
gaz› s›karak sald›rd›. 2 iﬂçinin yaraland›¤› sald›r›n›n ard›ndan polis taraf›ndan çembere al›nan iﬂçiler sloganlarla da¤›ld›lar.

A K P, PAT R O N L A R , S A R I
SEND‹KACILAR EL E L E
T E K E L’‹ DE SAT T I L A R
TEKEL’in özelleﬂtirilmesi süreci 22
ﬁubat günü tamamland›.
TEKEL AKP iktidar› taraf›ndan 1
milyar 720 milyon dolara British
American Tobacco (BAT)’a sat›l›rken TEKEL iﬂçileri ise fabrikalar›n›
terk etmeyeceklerini aç›klad›lar.
Tek G›da-‹ﬂ Sendikas› taraf›ndan 22
ﬁubat günü yap›lan yaz›l› aç›klamada “TEKEL iﬂçisi bugüne y›llard›r
haz›rd›r ve as›l olmas› gereken yerde, fabrikalar›ndad›r. Art›k eylem
yerlerimiz iﬂyerlerimizdir. TEKEL
iﬂçisinin gücünü s›namaya kalkanlar
dersini alacakt›r!” denilirken, fabrikalar› terk etmeme karar› al›nd›¤›
aç›kland›.
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Tersanelerde yaﬂanan
iﬂçi katliam› nedeniyle yap›lan eylemler de sürüyor.
17 ﬁubat günü Kartal
Meydan’›nda
toplanan
T‹B-DER üyeleri "Tersanelerde Sigortas›z Çal›ﬂmaya, ‹ﬂ Cinayetlerine Son” yaz›l›
pankart açt›lar. Eylemde peﬂ peﬂe yaﬂanan yaralanma, sakatlanma ve ölümlere tepki gösterildi, Mikail Kavak’›n
ölümü protesto edildi.
22 Ocak günü ise Çal›ﬂma Bakanl›¤›
önünde yap›lan eylemde de ölümlerin
sebebinin patronlar›n kar h›rs› oldu¤u

Tersanelerde
Ölümler Sürüyor
Tersanelerde son bir hafta içinde
iki ölüm daha yaﬂand›. 16 ﬁubat günü
25 yaﬂ›ndaki Mikail Kavak kaynak
yapt›¤› s›rada elektrik ak›m›na kap›larak yaﬂam›n› yitirirken, 19 ﬁubat günü
de Selahattin Aslan tersanesinde montajc› olarak çal›ﬂan Hasan Köse’nin
oksijen tüpünün patlamas›yla ç›kan
yang›nda ölmesinin haberi geldi.

E¤itim-Sen üyesine sürgün!
Antalya-Akseki E¤itim-Sen ﬁubesi Baﬂ Temsilcisi
Ertu¤rul Saraço¤lu hakk›nda E¤itim-Sen taraf›ndan düzenlenen bir etkinlikte “E¤itim-Sen ve emek mücadelesinde ﬂehit düﬂen kamu emekçilerini selaml›yoruz” ﬂeklindeki sözleri nedeniyle “Abdullah Öcalan’› övmek ve
ilçede bölücü faaliyetler yürütmek” gerekçesiyle aç›lan
soruﬂturma sürgünle sonuçland›. Soruﬂturma sonucunda
Saraço¤lu, Akseki’den Alanya Mahmutlar 50.Y›l ‹lk
Ö¤retim Okulu’na sürgün edildi. 15 ﬁubat günü konuyla ilgili Antalya E¤itim-Sen’de bir bas›n toplant›s› düzenlendi. Toplant›da konuﬂan KESK dönem sözcüzü
Kadir Zeybek “Bu anlatt›¤›m›z olay türban özgürlü¤ünün(!) önündeki engellerin kalkt›¤› bir ülkede ve dünya
kenti Antalya’da geçiyor… Demokrasiden, özgürlüklerden, AB normlar›ndan bahsedenlerin samimiyetine
kim inan›r? Biz inanm›yoruz… Biz biliyoruz ki hak verilmez al›n›r… Bu ülkenin demokratikleﬂmesi ve özgürlükler için mücadelemiz sürüyor, sürecek” dedi.
7 ﬁubat tarihinde greve
ç›kan TEGA
Mühendislik iﬂçilerinin grevi birçok kurumun dayan›ﬂma eylemleriyle sürüyor. 16 ﬁubat günü Ankara Sendika ﬁubeleri Platformu TEGA Mühendislik iﬂçilerine
destek ziyareti gerçekleﬂtirdi.
“TEGA ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir!” sloganlar›yla bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtiren Ankara Sendika ﬁubeleri Platformu TEGA fabrikas›n›n önünde iﬂçilerin alk›ﬂlar›yla karﬂ›land›. Eylemde yap›lan konuﬂmalarda TEGA iﬂçisine
yönelik sald›r›lar protesto edilirken iﬂçi s›n›f›n›n örgütlenmesine yönelik sald›r›lar karﬂ›s›nda birlikte mücadele etmenin önemine de¤inildi.

TEGA iﬂçilerine destek

Say›: 140

aç›kland›.
D‹SK
de 22 ﬁubat günü
yapt›¤› aç›klamayla tersanelerdeki iﬂçi
katliamlar›n› protesto etmek için tersanelerde greve gideceklerini aç›klad›.
Yap›lan aç›klamada “Biz ise yaﬂam› savunuyoruz, örgütlenmeyi savunuyoruz!
Bu nedenle, D‹SK Genel Baﬂkan›,
D‹SK Yönetim Kurulu üyeleri ve D‹SK
Baﬂkanlar Kurulu üyeleri olarak 27 ﬁubat Çarﬂamba günü Tuzla tersanelerine
gidiyoruz ve 24 saat orada oturma eyleminde nöbet tutaca¤›z” denildi.

‹LBEK TEKST‹L iﬂçisi
hakk›n› istiyor
Gaziosmanpaﬂa’da
bulunan ‹lbek Tekstil
iﬂçileri 15 ﬁubat günü
direniﬂe geçtiler. ‹lbek
Tekstil patronu iﬂyerini
devretmiﬂ ancak iﬂçile-re k›dem ve ihbar taz-minatlar›n› vermedi¤i
gibi iﬂyerinden makine-leri de kaç›rmaya ça-l›ﬂm›ﬂt›.
‹ﬂçiler patronun
bu giriﬂimlerini fab-rikada nöbet tutarak
boﬂa ç›kard›lar. Pat-ronun makinalar› ka-ç›rma giriﬂimleri iﬂ-çilerin direniﬂiyle en-gellenirken fabrika

içinde nöbet tutan iﬂçi-ler 17 ﬁubat günü polis
taraf›ndan zorla fabrika
d›ﬂ›na at›ld›lar. Bunun
üzerine iﬂçiler nöbetle-rini fabrika önüne taﬂ›-yarak haklar›n› almakta
kararl› olduklar›n› gös-terdiler.

araya gelen ‹zmir
B E S
üyeleri
ad›na
ﬁube Baﬂkan› Ramis
Sa¤lam aç›klama yapt›.
Yasan›n getirdi¤i
ayr›mc›l›¤› anlatan Sa¤lam AKP hükümetini
bu
uygulamalardan
vazgeçmeye ça¤›rarak
eﬂit iﬂe eﬂit ücret istedi.

BES'ten gelir idaresi
yasas›na tepki
‹zmir BES üyeleri
5345 say›l› Gelir ‹daresi Yasas› ile çal›ﬂanlar
aras›nda ayr›m yap›ld›¤›n› söyleyerek yasaya
tepki gösterdiler. 20 ﬁubat günü Konak eski
Sümerbank önünde bir

EMEK
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Ahlaks›zl›¤›n s›n›r› yok!
“ M u s t a f a h a k k › n d a h e r ﬂey”
baﬂl›¤›n› koymuﬂ yaz›s›na.
Ama yanl›ﬂ. Do¤rusu “ Mustafa
h a k k › n d a h i ç b i r ﬂey” olmal›yd›.
Çünkü sözünü etti¤i Mustafa hakk›nda hiçbir ﬂey bilmiyor C a n D ü n d a r.
“Size Mustafa’n›n hikayesini
anlataca¤›m” diye baﬂlad›¤› yaz›da
anlatt›¤› kendisinin derledi¤i bir hikaye de¤il. Baﬂkalar›n›n -M‹T’in,
kontrgerillan›n, burjuvazinin kalemﬂörlerinin, komplo teorisyenlerinin ve benzerlerinin- anlatt›klar›n›
eklektik bir ﬂekilde bir araya getirmiﬂ ve bir hikaye ç›karm›ﬂ.
Hikaye!
Dündar’›n anlatmaya soyundu¤u Mustafa, Özdemir Sabanc›’n›n
öldürülmesi eylemine kat›lan, sonra
teslim olan, sonra Afyon Hapishanesi’nde mafya taraf›ndan öldürülen Mustafa Duyar’d›r.
Ön planda Mustafa Duyar gözükse de, Dündar’›n as›l derdi, Duyar de¤il, Sabanc› eylemidir. Bugüne kadar defalarca tekrarlanm›ﬂ,
komplo teorilerini, saçma sapan senaryolar› birbiri peﬂis›ra diziyor.
Al›n size hikaye!
Ama Can Dündar bir hikayeci
de¤il. Hiç ﬂüphemiz yok ki, yaz›y›
da hikaye olsun diye yazm›yor.
Peki niçin yaz›yor?
Buna gelece¤iz tekrar, ama onlardan önce belirtmemiz gereken
baz› noktalar var.

1) ‹ddialar›n› ispat
etmeyen alçakt›r!
Gazetede bir köﬂesi, televizyon
ekranlar›nda bir mikrofonu olan
herkesin, istedi¤i ﬂeyi söyleme,
yazma hakk› oldu¤unu düﬂünüyor
olmal› Can Dündar gibiler.
Yazd›klar›n›n hiçbirinin ispat›
yok. Buna gerek de duymuyor.
16 ﬁubat 2008 tarihli Milliyet’teki köﬂesinde yaz›yor; Fehriye
Erdal’›n ‹stanbul Emniyet Müdür
Ya rd›mc›s› Hüseyin Kocada¤ tara-
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f›ndan Sabanc›lar’›n yan›nda iﬂe
yerleﬂtirildi¤ini yaz›yor.
Yazabilirsin, herkes yazabilir.
Ama bizim de ﬂunu söyleme hakk›m›z var: ‹s p a t e t m e y e n a l ç a k t › r !
Yaz›yor:
“[Mustafa] TV’de Abdi ‹pekçi
cinayetinin azmettiricisi olarak foto¤raf›n› gördü¤ü ülkücü Yalç›n Özbey’le Almanya’da kendi sakland›¤›
evde karﬂ›laﬂt›¤›n› hat›rlad›, dehﬂete kap›ld›.”
Biz de diyoruz ki:
‹spat etmeyen alçakt›r!
Yaz›yor:
“Mustafa, suikastten sonra kendilerinden al›nan Baretta marka silah›n, Sedat Bucak’›n Susurluk’ta
kaza yapan arac›ndan ç›kt›¤›n›
Eyüp Aﬂ›k’a telefonla bildirmiﬂti.”
‹spat etmeyen alçakt›r!
Tüm iddialar›n› aktarmak da gereksiz; ama tüm iddialar› için bu sözü bir kez daha tekrarlamak gereklidir: ‹ s p a t e t me ye n a l ç a k t › r !

2 ) D ü n d a r, s o r u m s u z b i r
ayd›n, hukuksuz bir
gazetecidir!
Kurgudaki mant›ks›zl›¤a, tutars›zl›¤a bile bakmadan demiﬂti ki,
bildirmiﬂti ki.. diye s›ral›yor iddialar›. Yaz›ya göre, bütün gerçekler
nedense birileri taraf›ndan birilerine
h e p t e l e f o n l a aç›klan›yor. Can
Dündar, kendi yaz›s›n› okusa saçmal›¤› görecek belki; “Mustafa
hakk›nda” sadece telefonlarda bu
kadar çok ﬂey konuﬂulmuﬂ olmas›
garibine gidecek. Ama, ne bir gazeteci sorumlulu¤u, ne bir ayd›n sorumlulu¤u sözkonusu de¤il.
Hukuktan, adaletten zerrece nasibini almam›ﬂt›r. Çünkü hukuka,
–sosyalist hukuktan söz etmiyoruz,
kendilerinin yücelttikleri burjuva
hukukuna– bir nebze sayg›s› olanlar›n bunlar› bu ﬂekilde yazmas›
mümkün de¤ildir. Burjuva hukukta
bile, hiç kimse, birine karﬂ› böylesi-

Duyar, Eyüp Aﬂ›k’a
telefonda demiﬂ ki...
Aﬂ›k d a C an
Dündar’a demiﬂ ki...
ne mesnetsiz, böyle bilgisiz,
belgesiz suçlama yöneltmez.
Tanr› bizi böyle ayd›nlar›n iktidar›ndan korusun. Ne hukuk, ne kan›t dinlemeden hükmünü veriyor,
infaz ediyor. ﬁimdi Dündar ve ayn›
zihniyettekiler iktidar olsalar, s›k
s›k tekrarlanan ﬂu “yarg›s›z infaz”lar konusunda faﬂizmin iktidarlar›n› bile geride b›rakacaklar› aç›k
de¤il mi!
Burjuva mahkemeler bile itirafç›lar›n itiraflar›n› hemen kabul etmez, ifadeleri do¤rulayacak ek delillere bakar. En pespaye iddianameler, en komplocu polis fezlekeleri bile belki Can Dündar’›n bu
komplo yaz›s› kadar yalap ﬂalap haz›rlanm›ﬂ de¤ildir. Göstermelik de
olsa, polis senaryosuyla da olsa,
birkaç delil, birkaç tan›k koyarlar
dosyalara. Can Dündar’a delil de
gerekmiyor.
Dediler ki, demiﬂ ki... yetiyor
Dündar’a. Bunun ad› da gazetecilik,
bunun ad› da solculuk, bunun ad› da
ayd›n olmak oluyor, öyle mi?

3) Pembe dizi masallar›yla
kontra telefonlar›yla
solculuk, bu kadar olur!
“[Mustafa] 1995’te Zeynep’e
sevdaland›. Tan›ﬂmalar›ndan 15
gün sonra Zeynep ‘Gazi olaylar›nda’ polis kurﬂunuyla öldürüldü.
Mustafa intikam›n› almak için
yan›p tutuﬂtu¤u Zeynep’in cenazesinde örgüte kat›ld›.”
Adeta bir pembe dizi. Olay›n
içinde Gazi katliam›, polis kurﬂunu
gibi unsurlar olsa da, kafa tam bir
pembe dizi kültürüyle kurguluyor
her ﬂeyi.
Demek ki art›k onun bakt›¤› yerden, örgüte kat›lmak, devrimci ol24 ﬁubat 2008

mak gibi olgulara ekonomik, siyasi,
sosyolojik aç›klamalar yerine böyle
pembe dizi senaryolar›yla yaklaﬂ›l›yor.
Duyar, Eyüp Aﬂ›k’a telefon etmiﬂ; “Güneydo¤u’ya el att›¤› için
öldürmemiz istendi” demiﬂ. “Örgütten biri” de Can Dündar’› –elbette yine telefonla– aray›p “bu iﬂi
devlet içinde bir kol yapt›” demiﬂ...
Mizah gibi. Tuh yaz›k sana.
Sana gazeteci diyene, sana ayd›n
diyene yaz›k. Bu mizah, bu ucuz
komplo senaryoculu¤u gazetecilik
mi ﬂimdi? Ayd›n olmak m›?
Sen git bu m a s a l l a r › çocuklara
anlat...
Biri Can Dündar’a telefon ediyor, diyor ki ben “örgütten”im. Sonra da Can Dündar bunu, örgütten biri beni arad› ﬂöyle dedi diye yaz›yor.
Peki bu nedir? Karﬂ›m›zda nas›l
bir gazeteci, nas›l bir kiﬂilik vard›r.
Bu durumun bize gösterdi¤i
Dündar’›n kontrgerilla taraf›ndan
çok rahat yönlendirilebilecek bir zavall› oldu¤udur. Çünkü telefonun
ahizesinin öteki ucunda iti de olur,
miti de, nereden bileceksin!.. De¤il
mi bay belgeselci?! Sen belgeselle rini böyle mi yap›yorsun yoksa?
Duyar hapishaneden Can Dündar’a ulaﬂm›ﬂ. Sonras›n› ﬂöyle yaz›yor Dündar:
“‹damla yarg›lanan, an›lar›n›
kaleme almakta olan ve itirafç› aff›ndan yararlanmak için ‘bildi¤im
tüm s›rlar› aç›klamaya haz›r›m’ diyen Duyar’la cezaevinde konuﬂmaya karar verdim.”
‹ki hafta sonra da öldürmüﬂler
Duyar’›.
Biraz mant›kl› olur insan.
‹tirafç›lar›n kendini aklama merkezi Can Dündar m›? ‹tirafç› aff›ndan yararlanmak isteyenler Dündar’a m› baﬂvuruyorlar yoksa art›k?
‹tirafç›, e¤er yasadan yararlanmak
istiyorsa, do¤al olarak bu iﬂin yetkili merciisine baﬂvuracakt›r. Sana niye anlats›n? Hadi desen ki para karﬂ›l›¤›nda bana bir ﬂeyler anlatacakt›,
biraz daha mant›kl› olur!
Say›: 140

4 ) G e l e li m a s › l m e s e le y e
Aktard›¤›m›z örneklerin de göstermeye yetece¤i gibi, “ M u s t a f a
h a k k › n d a h e r ﬂey” yaz›s›n›n iler
tutar bir yan› yok. Peki bir yazar niye böyle saçmal›klar ve mant›ks›zl›klar yap›yor. Fark›nda de¤il mi?
Bu çok masum bir aç›klama
olurdu kuﬂkusuz.
Can Dündar’›n yaz›s› tutars›z,
mant›ks›z ama son derece bilinçli,
kas›tl›, amaçl›d›r. Sabanc›’n›n öldürülmesi konusunda komplo teorisi yapmak, devrimcileri karalayan
yaz›lar yazmak, çok cazip bir
“iﬂ”tir. Çünkü, yazar›na bir taﬂla
birkaç kuﬂ vurma imkan› sa¤lar.
Tekellerin gözüne girersin. Devletin yan›nda, devrimcilerin karﬂ›s›nda oldu¤unu dünya aleme ama
en önemlisi bizzat devlete göstermiﬂ olursun.
Duyar’› kimin, kimlerin öldürtmüﬂ olaca¤› Can Dündar gibi yazarlar›n hiç ilgisini çekmez mesela!
Niye o konuda da birileri onlar›
telefonla aray›p bilgi vermez acaba?
Diyelim bilgi yok, en az›ndan
“araﬂt›rmac› gazeteci”likleriyle niye Duyar’› kimlerin öldür(t)müﬂ
olabilece¤ine dair senaryolar›, ihtimalleri s›ralamazlar?
S›ralayamazlar elbette.
Çünkü ihtimalleri s›ralay›nca,
baﬂa Sabanc›lar’› koymak gerekir.
Onu da yapamazlar.
“ M u s t a f a h a k k › n d a h e r ﬂey” i
yazabilirler, fakat “ S a b a n c › l a r
h a k k › n d a h e r ﬂey”i yazamazlar.
Sabanc›lar hakk›nda yazsalar
yazsalar, gerçe¤in tersini yazarlar.
Öyle yazarlar ki mesela, sanki Sabanc› bir sömürücü de¤il. Sanki Sabanc› bu ülkede 12 Eylül’ü alk›ﬂlarla karﬂ›lay›p “gülme s›ras› bizde”
diyenlerden de¤il. Sanki o bir melaike, sanki dünyan›n en güzel insan› Sabanc›...
Gerçe¤i çarp›tmak iﬂte tam da
budur. Sabanc›lar’dan söz edip de
onlar›n bu ülkedeki emperyalizme
ba¤›ml›l›ktan, Susurluk’tan, 12 Eylül’den, katliamlardan, yoksulluk-

tan, iﬂsizlikten sorumlu olduklar›na
dair bir kelime bile yazmamak ancak “sat›lm›ﬂ” gazetecilik türünde
mümkün olabilir.
Ve iﬂte tam bu noktada “Peki niçin yaz›yor?” sorusunun devam›
olarak soruyoruz Can Dündar’a?
Kaç paraya, baﬂka hangi ç›karlara, hangi statükolara sat›ld›n? Neler
u¤runa yaz›yorsun bu tür yaz›lar›?
Belki aralarda para dolu çantalar
gidip gelmiyor olabilir; ama ç›karlar›n, statükolar›n, himayelerin ve
düzen taraf›ndan “yürü ya kulum”
denmesinin sözkonusu oldu¤unu biliyoruz. Dolay›s›yla, ne karﬂ›l›¤›nda
sat›ld›¤›yla ilgilenmiyoruz, ama sat›lm›ﬂ oldu¤uyla ilgiliyiz.
Can Dündar’a da bunun için ›srarla soruyoruz: Nas›l sat›ld›n? Kalemini tekelcilere kiralamay›, hatta
satmay›, taﬂ›d›¤›n› iddia etti¤in s›fatlarla nas›l ba¤daﬂt›r›yorsun?
Solcu dedi¤in devletle çat›ﬂ›r.
Ayd›n dedi¤in devletten hesap sorar. Tekellerle kavga eder. Gazeteci
dedi¤in komplo teorilerinin de¤il,
gerçe¤in peﬂinde koﬂar. Solcu, ayd›n, gazeteci, en az›ndan adaletli
olur. Sende bunlar›n hiçbiri yok!
Sabanc›lar bizi öldürüyor bay
Can Dündar, sizi de¤il. O yüzden
bak›ﬂ aç›lar›m›z farkl›. Haydi, sen
burjuvaziye, hayran oldu¤un, köﬂe
yaz›lar›nda övgülerini esirgemedi¤in burjuvazine hizmet etmeye devam et. Sen Ecevitler’in, Sabanc›lar’›n, oligarﬂinin tarihinin belgesellerini nas›l yapar›m diye u¤raﬂ. Sak›n devrimcilerin, devrim mücadelelerinin belgeselleriyle u¤raﬂma.
Sak›n mesela Ümraniye Hapishanesi Katliam›’n›n belgeselini yapmaya
soyunma. Eskaza yapmaya soyunursan, Ümraniye’de katliam yap›ld›ktan sonra Sabanc›lar’›n vuruldu¤unu söylemek zorunda kal›rs›n
ki mazallah sonra yanl›ﬂ anlaﬂ›l›rs›n, “belgeselci”nin belgesel hayat›
sona erer bir anda!
Ve zaten bütün meseleniz de bu
de¤il mi; ﬂu alçak düzende bir statüko sahibi olmak.

Ahmet Sönmez
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Ahlaks›zl›¤›n
S›n›r› Yok-2
17 ﬁubat günkü bas›nda
komplo teorileriyle bezenmiﬂ
bir yaz› daha yay›nland›. Yaz›n›n yay›nland›¤› gazete, iktidar yalakal›¤›nda baﬂta gelen
gazete olarak yeni bir s›fat taﬂ›yan Yeni ﬁafak’t›.
Yazar›n ad› da Tamer
Korkmaz.
Yaz›s›n›n baﬂl›¤› ise ﬂöyle:
“Sa¤ Eliyle ‹pekçi Suikast›,
Sol Eliyle Sabanc› Cinayetleri!”
Asl›nda Yürüyüﬂ okurlar›,
böyle bir baﬂl›¤› görür görmez, yazar›n› nas›l de¤erlendireceklerini hiç kuﬂku yok ki
gayet iyi bileceklerdir.
Zaten tembel bir komplo
teorisyeni var karﬂ›m›zda. Can
Dündar’›n yaz›s›n› neredeyse
kopyalay›p kendi köﬂesine yap›ﬂt›rm›ﬂ. Ve elbette ortaya ilginç, sorgulanmas› gereken
bir durum ç›km›ﬂ.
Böyle bir gerici, Can Dündar’la ayn› ﬂeyleri yaz›p söylüyor. Hangisi için bir çeliﬂki
acaba bu ve hangisi için bir
utanç kayna¤›?
Bu yaz› üzerine ek bir ﬂey
yazmayaca¤›z. Dündar’›n yaz›s›yla ayn› oldu¤u için, Dündar’a yönelik söylediklerimiz
onun için de geçerlidir.
Ama Tamer Korkmaz adl›
gerici, orada durmay›p, Fethullah’›n “karanl›¤›n sa¤ eli,
sol eli” demagojilerini de ekledi¤i için, bir ek daha yapmal›y›z. Yürüyüﬂ’ün geçen say›s›nda “Köpekleﬂme” diye bir
yaz›m›z yay›nlanm›ﬂt› hat›rlarsan›z.
Bu yaz›y›, o baﬂl›¤›n alt›ndaki isimlerin yan›na Ta m e r
Korkmaz’›n ad›n› da ilave
e d e rek yeniden okuyun yeter
diyoruz.

Ahmet Sönmez
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r› Galatasaray Lisesi önünde yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla protesto etti.
19 ﬁubat günü saat 13.00’da bir
araya gelen devrimci bas›n çal›ﬂanlar› “Bask›, Terör, Sansür, Devrimci
Bas›n Susturulamaz” pankart› açarak
“Devrimci Bas›n Susturulamaz, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›
att›. Grup ad›na
aç›klama yapan
Eylem
Duygu
Ça¤lar, son dönemde Gündem,
At›l›m ve Yürüyüﬂ’ün keyfi bir
ﬂekilde yay›n durdurma cezalar› ile
seslerinin k›s›lmak istendi¤ine de¤indi.
18 ﬁubat günü Eksen Yay›nc›l›k’a
yap›lan bask›n›n protesto edildi¤i eylemde Ça¤lar, “Panzerin alt›nda kalan 16 yaﬂ›ndaki Menekﬂe'nin, tersane cehenneminde elektrik ak›m›na
kap›larak can veren Mikail'in, 'fabrikam›z› satt›rmay›z' dedi¤i için polis
sald›r›s›na u¤rayan TEKEL iﬂçilerinin sesini duyuracak devrimci bas›n
ve hakk›n› savunacak devrimciler
her zaman var olacaklard›r” dedi.

Eksen Yay›nc›l›k'a Polis Bask›n›!
K›z›l Bayrak, Ekim Gençli¤i ve
Liselilerin Sesi gazete ve dergilerinin yay›nevi olan Eksen Yay›nc›l›k'›n Haseki'de bulunan merkez bürosu sabah saatlerinde ‹stanbul
TMﬁ'ye ba¤l› sivil polisler taraf›ndan bas›ld›. Sabah 07.00 s›ralar›nda büroya gelen 15 kadar sivil
polis, kap›y› k›rarak içeri girip büro çal›ﬂan› Ferdi
Özmen'i gözalt›na ald›. Konuyla
ilgili yaz›l› bir
aç›klama yapan K›z›lbayrak ve
BDSP bask›n›n hiçbir yasal dayana¤›
olmad›¤›n› dile getirerek bask›n›
protesto etti. Aç›klamalarda “Komünist bas›n susturulamaz” denildi.

Dev r i mci Bas›n a Yöne lik
Sald ›r ›l a r P rotes to Edil di
Yürüyüﬂ, K›z›l Bayrak, Al›nteri,
At›l›m, Devrimci Hareket, KÖZ,
Kald›raç, Proleter Devrimci Duruﬂ,
Barikat, Partizan, Odak ve EHP üyeleri, devrimci bas›na yönelik bask›la-

üzerinde kapatma tehdidi bir k›l›ç gibi sallanmaktad›r. Özellikle sosyalist bas›n hakk›nda verilen yasaklama ve toplatma kararlar› sansür boyutlar›na ulaﬂm›ﬂt›r” sözlerine yer verildi.
Son zamanlarda bas›n üzerindeki
bask›lar›n özetlendi¤i aç›klamada
Nokta Dergisi’nin bask›lar sonucu
kapat›lmak zorunda kald›¤›na, Agos
Gazetesi Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Arat
Dink ve ‹mtiyaz Sahibi Serkis Seropyan’›n 1’er y›l hapis cezas›na
çarpt›r›ld›¤›na, 17 yaﬂ›ndaki Ferhat
Gerçek’in Yürüyüﬂ Dergisi’ni satarken polis kurﬂunuyla felç kald›¤›na
de¤inilerek “2007 itibari ile 30 kadar gazetecinin hapiste oldu¤u Bas›n
Konseyi’nce aç›klanm›ﬂt›r” denildi.
Bas›n üzerindeki bask›lar›n sona erdirilmesi istendi.

ÇHD ‹zmir ﬁubesi:
“Bask›lar Sona Ermeli”
ÇHD ‹zmir ﬁubesi 20 ﬁubat günü
Baﬂbakan Erdo¤an’›n “bir k›s›m
medya” tabirine tepki göstererek
günlerdir süren bas›n özgürlü¤ü tart›ﬂmalar›yla ilgili yaz›l› bir aç›klama
yapt›.
Medyadaki kartelleﬂme sorununun, t›pk› üniversitedeki özgürlük
sorununun türbana indirgenmesi gibi
iktidar partisinin gerici siyasi perspektifinden de¤erlendirilmekte oldu¤unun kaydedildi¤i aç›klamada “Alternatif bas›n bask› ve y›ld›rman›n
her türlüsüyle karﬂ› karﬂ›yad›r. Gazeteler da¤›t›m zinciri tekeline tak›lmakta, yerel televizyonlar bürokratik
engellerle y›ld›r›lmakta, radyolar
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Polisin Muz’u
AKP’nin
torbalar elde, kameralar arkada
kömür da¤›tma görüntülerinin arkas›ndan, ﬂimdi televizyon ekranlar›n›, ellerinde muzlar, yine kameralar eﬂli¤inde polis
görüntüleri almaya baﬂlad›.
Burjuva bas›n ve televizyonlar
bu görüntüleri, “ K e n d i s i n e t a ﬂ
atan çocu¤u öptü”, “çocuklara
m u z d a ¤ › t t › ” söylemleriyle veriyorlar. Onlar ekranlara taﬂ›d›klar›
bu tabloda, ﬂefkatli polisi göstermek istiyorlar. Hesap bunun üzerine
kurulu. Fakat, görüntü bir dram›
gösteriyor. Açl›¤›n hangi boyutlarda
oldu¤unu gösteriyor, yoksullar›n
çocuklar›n›n bir muza nas›l hasret
b›rak›ld›klar›n› gösteriyor.
Haklar› için, bask›lara, yoksullu¤a karﬂ› eylem yapan çocuklar›n
karﬂ›s›na polis muz da¤›t›m›yla,
ayakkab› da¤›tma sözüyle ç›k›yor
ve çocuklar bir anda taﬂ atmay› b›rakarak, muzu kapmak için, ayakkab› sözü için izdiham yarat›yorlar.
Yüce devlet bu görüntülerle yetinmiyor, çocu¤a verdi¤i muzun
karﬂ›l›¤›n› fazlas›yla ç›karmak için,
çocuklara polise taﬂ att›¤›ndan dolay› piﬂman oldu¤unu söyletiyor.
AKP iktidar›, oligarﬂik devlet bu
görüntülerden utanm›yor, oysa utan›lacak bir durumdur. Cevap vermeleri gerekir. Nas›l bir sömürü düzeni kurdunuz ki, küçücük bir az›nl›¤›n bir eli ya¤da bir eli balda iken
yoksullar›n çocuklar›, bir muz için
izdiham yaratacak duruma düﬂürüldüler?
Acaba, bu görüntüleri yay›nlayan burjuva bas›n ve TV’ler, halk›n
ﬂefkatli polisimiz diyerek sevinmesini mi bekliyorlar? Devletin, polislere taﬂ atan çocuklara, muz, ayakkab› da¤›tacak kadar eli aç›k oldu-

Say›: 140

¤unu mu düﬂünmemizi istiyorlar?
Yoksa bu görüntülere bakarak, halk›n üzerine ya¤d›r›lan bombalara,
panzerlerle ezilenlere gözlerimizi
kapayaca¤›m›z› m› düﬂünüyorlar?
Oysa, bizler bakt›¤›m›z o görüntülerde bir kez daha bu düzenin pis
yüzünü görüyoruz. Bir kez daha çocuklar›m›z›n açl›¤›n›, bir parça ekme¤e, muza, bir ayakkab›ya muhtaç
b›rak›ld›¤›n› görüyoruz. Bir kez daha, onlar›n zulüm düzeninin çocuklar›m›z›n duygular› ve isteklerini istismar etti¤ini görüyoruz.
AKP iktidar›, halk› dilencileﬂtirme, aﬂa¤›lama politikas›n› bir yönetim tarz› haline getirmiﬂtir. Bu de¤erlendirmedeki isabet, sözkonusu
polis tablosu ile daha da somutlanm›ﬂ oldu. Tayyip Erdo¤an’›n valilerin gerekti¤inde kömür kamyonlar›n›n direksiyonlar›na geçmeleri talimat›, “valiler k ö m ü r da¤›tt›¤› gün
T ü r k i y e u ç a r u ç a r ” söylemleri,
polisin muz da¤›t›m› ile tamamlanmaktad›r.
Peki bu nas›l bir yönetim tarz›d›r? Halk›n herhangi bir sorununu
çözmeyen, tüm sorunlar›n üzerini
sadaka da¤›tarak, halk› dilencileﬂtirerek örten, halk›n onurunu ayaklar
alt›na alan bir yönetim tarz›d›r.
Küçük yaﬂtaki çocuklar› bile sokaklara döken bask› ve zulme son
vermeyi düﬂünmeyen, haklar› ve
özgürlükleri için, Kürt halk› üzerindeki bask›lara son verilmesi için
gösteri yapan çocuklar›n üzerine çevik kuvveti gönderen ve bu gerçe¤i
muzla örtmeye çal›ﬂan bir yönetim
tarz›d›r.
AKP iktidar›, bu görüntülerle
halk› kand›rma hesab› yaparken ayn› zamanda halk› aptal yerine de
koymaktad›r. Sand›¤›n›n tersine
halk aptal de¤ildir. Halk› aptal yerine koymaya çal›ﬂanlar aptald›rlar.
Bugün yoksullar›n açl›¤›n› kullanan
AKP iktidar›, halk›n ayn› zamanda

düﬂürüldü¤ü bu dilencili¤e karﬂ› öfkesini hesaba katmayarak, yoksul
halk› kendilerine biat eden köleler
haline getirebileceklerini sanarak
yan›lmaktad›rlar. Aptall›k bu sömürü düzenini bu politikalarla sürdürebilece¤ini sanmakt›r.

Öp en De¤il,
Ö l d ü re n P o l i s G e r ç e k t i r
AKP iktidar› tüm halk› aptal yerine koymaya çal›ﬂ›yor. Birkaç tane
durduk yere çocuklar› yakalay›p kameralar eﬂli¤inde öpen, aptal polis
görüntüsü ile balkonlarda, kitle gösterilerinde, sokaklarda, evlerinin
önlerinde polisler taraf›ndan katledilen U¤ur Kaymazlar’›, mahkemelerde yarg›lananlar›, tutuklananlar›,
iﬂkencelerden geçirilenleri, annesiz
babas›z b›rak›lanlar›, köyleri bas›lanlar›, yak›nlar› tecavüze u¤rayanlar› unutturaca¤›n› san›yor.
Bu ülkede, yoksul halk›n çocuklar›, do¤duklar›ndan itibaren devletin faﬂist yüzüyle tan›ﬂmaktad›rlar.
Adaletsizli¤i, sömürüyü, yoklu¤u
yoksullu¤u tan›maktad›rlar. Bu gerçekler, çocuklar›m›z da dahil olmak
üzere insanlar›m›z›n beyinlerine öylesine kaz›nm›ﬂt›r ki, muzlu, ayakkab›l› ﬂovlarla üzerleri örtülemez.
Dahas› oligarﬂinin AKP dahil,
herhangi bir iktidar partisi de, bu
politikay› ﬂovlar d›ﬂ›nda sürdüremez. Faﬂizm bu ülkenin gerçek yüzüdür, ne kadar makyajlanmaya çal›ﬂ›lsa da, bu yüz kendini ele vermek durumundad›r. Beklemek bile
gerekmiyor, bir yandan muz ﬂovlar›
varken, bir yandan 16 yaﬂ›ndaki
Yahya Menekﬂe’nin bedeni panzerin alt›nda eziliyor, kurﬂunlarla çocuklar yaralan›yor. Bunlar ayn› anda olan olaylard›r. Dolay›s›yla,
AKP iktidar›n›n kamera gördü¤ü
yerde çocuklar›n eline muz tutuﬂturan, yakalad›¤›n› öpen aptal polis
görüntüleri halk› kand›rmaya yetmez. ‹nsanlar›m›z›n gözünde, polis
ülkemizdeki faﬂizmin uygulay›c›s›
olarak kalmaya, katil, iﬂkenceci, tecavüzcü, mafyac›, ahlaks›z kimli¤iyle tan›nmaya devam edilecektir.
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15 ﬁubat’›n Y›ldönümünde
Protestolar...
Öcalan’›n 15 ﬁubat 1999’da
Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye
teslim ediliﬂi, y›ldönümünde yap›lan eylemlerle protesto edildi.
15 ﬁubat’ta ﬁ›rnak, Mardin, Siirt, Batman, Diyarbak›r, Van, ‹stanbul’un Gazi Mahallesi, Dersim,
Muﬂ, Adana ve Hakkari’de kepenk
kapatma eylemleri yap›ld›.
Ayr›ca Diyarbak›r, Adana, Mersin, ﬁ›rnak, Hakkari, Urfa, Antep,
‹stanbul’un çeﬂitli ilçe ve semtlerinde gösteriler yap›ld›. Gösterilere
polisin sald›rmas› nedeniyle çok say›da kiﬂi yaraland› ve gözalt›na
al›nd›. ﬁ›rnak’›n Cizre ilçesinde yap›lan gösterilerde ise, 16 yaﬂ›ndaki
Yahya Menekﬂe isimli çocuk panzer taraf›ndan ezilerek öldürüldü,

ayr›ca iki çocuk polis kurﬂunlar›yla yaraland›. Emniyetin,
Yahya Menekﬂe’nin ölümüne iliﬂkin aç›klamas›: " K a l a b a l › k t a
a y a kl a r alt › nd a k alar a k ö ld ü "
ﬂeklinde oldu.
Hakkari’deki gösterilerde de
kitlenin üzerine ateﬂ açan polis, Yakup Taﬂ isimli kiﬂiyi kafas›ndan yaralad›. Polisin eylemlere sald›r›s›nda yaralanan birçok kiﬂi de hastanelerde tedavi alt›na al›nd›.
Avrupa’da da en büyü¤ü çeﬂitli
ülkelerden kat›l›mla Strasbourg’da
gerçekleﬂtirilmek üzere, Berlin ve
Paris’te de protesto yürüyüﬂleri ve
miting yap›ld›.
Cizre’de öldürülen Yahya Menekﬂe’nin cenazesi 16 ﬁubat’ta kald›r›ld›. Binlerce kiﬂinin kat›ld›¤›
cenazeye çevre illerden de polis y›-

t›¤›n› ve itiﬂme s›ras›nda silah›n kazayla
ateﬂ ald›¤›n› söyledi.
Polis Y›ld›z’›n avukat›n›n
Festus
Okey’in sahte pasaportla ülkeye
giren baﬂka bir kiﬂi oldu¤unu söyleyerek infaz› meﬂru göstermeye
çal›ﬂmas›na ÇHD’li avukatlar tepki gösterirken mahkeme hakimi de
polis avukat›n›n savunmas›n› öldürme gerekçesi olamayaca¤›n›
söyleyerek reddetti.
Duruﬂma 13 May›s 2008 tarihine ertelenirken ÇHD’li avukatlar adliye ç›k›ﬂ›nda davaya iliﬂkin
bir aç›klama yapt›lar. Aç›klama
yapan Av. Taylan Tanay “Biz bu
davan›n takipçisi olmaya devam
edece¤iz. Biz buraya gelerek, yarg›n›n tarafs›z ve adil olmas› gerekti¤ini hat›rlatt›k” diyerek Festus’a sahip ç›kmayan Nijerya Hükümeti’ne ve BM Mülteciler Yüksek Komiserli¤i’ne tepkilerini de
dile getirdi.

ÇHD’li Avukatlar
Festus Okey’e Sahip Ç›kt›
Nijeryal› Festus Okey'in Beyo¤lu Polis Karakolu'nda gözalt›nda öldürülmesine iliﬂkin davaya Beyo¤lu 4. ACM'nde devam
edildi.
Duruﬂmaya tutuksuz yarg›lanan polis Cengiz Y›ld›z, avukat› ve
tan›klar kat›ld›. Mahkeme heyeti,
avukatlar Taylan Tanay, Naciye
Demir ve An›t Baba'n›n davaya
müdahil olmak istemesini Okey'in
ölümünden dolay› zarar görme ihtimalleri bulunmad›¤› gerekçesiyle
oy birli¤i ile reddetti.
Polis Cengiz Y›ld›z, savunmas›nda
F e s t u s
Okey’in belindeki silah›
almaya çal›ﬂ-
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¤›ld›. Cenazeye de sald›ran polise
karﬂ›, kitle saatlerce çat›ﬂarak direndi.
17 ﬁubat’ta, Batman’da yap›lan
gösterilere polisin sald›r›s› s›ras›nda, DTP Batman Milletvekili Bengi
Y›ld›z ve Belediye Baﬂkan› da polis
taraf›ndan dövüldü. 19 ﬁubat’ta
Batman’da DTP il binas› önünde
düzenlenen bas›n aç›klamas›na binlerce kiﬂi kat›larak milletvekillerine
sald›r›y› protesto etti.
15 ﬁubat’›n y›ldönümü nedeniyle yap›lan protesto gösterilerine
devletin tavr›, sald›rmak oldu. Çok
say›da gözalt›n›n yan›nda, 93 kiﬂi
tutukland›, gösterilerde bir kiﬂi öldürülürken, içlerinde milletvekili
ve belediye baﬂkan› da olmak üzere
onlarca kiﬂi de polisin sald›r›lar›
nedeniyle yaraland›.

Günay Özarslan
Tahliye Edildi
U¤ur Bülbül’ün mezar›n› yapt›rd›klar› gerekçesiyle 22 Eylül 2007’de gözalt›na al›nan ve tutuklanan Gazel Güzel ve Günay Özarslan’›n mahkemelerine 12 ﬁubat günü devam edildi.
Ciddiyetsizli¤in hüküm sürdü¤ü
duruﬂmada Av. Selçuk Koza¤açl› mezartaﬂ› yap›m›n›n üzerine yaz›lan slogan›n dünyan›n hiçbir yerinde suç teﬂkil
etmedi¤ini ve ülkemizde de benzer davalar›n görüldü¤ünü, ancak hepsinin
beraatlarla sonuçland›¤›n› dile getirdi
ve beraat talep etti.
Özarslan’›n tahliye edilmesine karar verilen dava “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” slogan›na duyulan tahammülsüzlü¤ün bir göstergesidir.
Aç›lan davalar, tutuklamalar, sald›r›lar
bu slogan›n vurgulad›¤› gerçe¤i gizlemeye yöneliktir. Devrim bayra¤›n› dalgaland›ranlar oldukça hiçbir çaba bu
gerçe¤i gizleyemeyecektir.
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Fransa: Banliyölere
Operasyon
Fransa devletinin yabanc›lara yönelik ›rkç› politikalar› ve hak gasplar› en büyük tepkiyi Frans›z banliyölerinde yaﬂayan yoksul halktan görmüﬂtü.
Fransa polisi, banliyölerdeki direniﬂ dinamiklerine
karﬂ› sald›r›s›n› eylemlerin yap›ld›¤› banliyölere yönelik

‹rlandal› bir direniﬂçi
aram›zdan ayr›ld›:
Brendan Hughes
IRA (Irlanda Kurtuluﬂ Ordusu) tutsaklar›n›n önderlerinden biri olan Brendan Hughes 16 ﬁubat’ta tedavi gördü¤ü hastanede yaﬂam›n› yitirdi.
Hughes, 1948’de Kuzey ‹rlanda’da dünyaya geldi.
1969’da IRA’ya kat›ld› ve çeﬂitli eylemler içinde yer ald›.
1973 y›l›nda tutsak düﬂtü ve ayn› y›l firar etti.
1974’te tekrar yakalanarak hapse at›l›d›. 1976’da resmi
ad› “ Lo ng K e s h” olan “ H ” T ipi Blok Hapishanesi’ne

Almanya:
Uyar› Grevleri
Avrupa’n›n çeﬂitli ülkelerinde bir dönemdir gündeme gelen hak gasplar›, Almanya’da kamu çal›ﬂanlar›n›n haklar›n›n
gasbedilmesi ile sürdü. Kamu çal›ﬂanlar›
bu hak gasb›na karﬂ› da direniﬂe geçtiler.
19 ﬁubat’ta Almanya’da Birleﬂik Hizmet Sendikas› Ver.di’nin ça¤r›s› ile 14
eyalette onbinlerce kamu emekçisi grev
ve uyar› eylemlerine kat›ld›. Kamu emekçileri eylemleriyle, ellerine geçecek ücretin düﬂmesine neden olacak, ek ödemelerin kesilmesi planlar›ndan vazgeçilmesini, sözleﬂme imzalanmas›n› istiyorlar.
Eylemlere iliﬂkin aç›klama yapan,
Ver.di T‹S Dairesi Sorumlusu Achim
Meerkamp, üzerinde tart›ﬂma yürütülebilecek bir teklif beklediklerini söyledi.
Eylemler nedeniyle, birçok ﬂehirde, kamu hizmetlerinde önemli düzeyde aksamalar yaﬂand›, kimi yerlerde tamamen
durdu.

Say›: 140

operasyonuyla sürdürdü.
Baﬂkent Paris'in Villiers-Le-Bel isimli banliyösünde Kas›m 2007’de yap›lan protesto eylemlerinde 10 polis yaralanm›ﬂt›. Kendisine bunu gerekçe yapan
Frans›z polisi, sözkonusu banliyöye operasyon yaparak,
33 kiﬂiyi sorgulanmak üzere gözalt›na ald›.
2007 y›l›n›n Kas›m ay›nda, gerçekleﬂen eylemlerde,
çok say›da araç banliyölerde yaﬂayan gençler taraf›ndan
ateﬂe verilmiﬂti. Ayr›ca 2005 y›l›nda da Paris’in banliyölerinde günlerce süren eylemler yap›lm›ﬂt›.

sevk edildi. Burada Tek T ip Elbise ’ye karﬂ› birçok direniﬂ örgütledi ve içinde yer ald›. 1978’de “Siyasi tut s a k ” kimli¤i için direniﬂ örgütleyenlerdendir.
27 Ekim 1980’de alt› arkadaﬂ›yla birlikte siyasi kimliklerinin tan›nmas› için açl›k grevi baﬂlatt›. Görüﬂmeler
sonras›nda, 53 gün süren açl›k grevi sona
erdirildi.
1986’da tahliye oldu. 53 gün süren açl›k grevi sa¤l›¤›n› bozmuﬂtu ve tam olarak
hiçbir zaman iyileﬂemedi. 2000’de Türkiye’deki F Tipi hapishanelerine karﬂ› baﬂlat›lan ölüm orucu direniﬂini de destekleyen
Hughes, ‹rlanda d›ﬂ›ndaki ülkelerin devrim mücadelelerine de duyarl› bir devrimciydi.

Filipinler’de
ABD
protestosu

Ferhatlar’›n
Yürüyüﬂ'ü
Berlin'de

Filipinler’de her y›l ABD ile
Filipinler ordusunun ortak yapt›¤›
askeri tatbikata kat›lan Amerikan
askerleri, binlerce Filipinli taraf›ndan gösterilerle protesto edildi.
Amerikan emperyalizmi dünyan›n dört bir yan›na asker y›¤arken, Amerikan iﬂgal ordular›,
yoksul dünya halklar› taraf›ndan
protestolarla, eylemlerle karﬂ›lan›yor. ‹ﬂbirlikçi iktidarlar, halklar›n gözünde emperyalizmi, sömürgecili¤i meﬂrulaﬂt›rmay› baﬂaram›yor.
Filipinler’in güneyinde “ gö r ev yapaca ¤›” söylenen yaklaﬂ›k
6 bin Amerikan askerine yönelik
protestolara yaklaﬂ›k 20 bin Filipinlinin kat›ld›¤› aç›kland›.

Yurtd›ﬂ›nda da uzun süredir ev ev
dolaﬂarak tan›t›m ve da¤›t›m› yap›lan
Yürüyüﬂ Dergisi’nin da¤›t›m›na bu
hafta Berlin’de devam edildi.
Yürüyüﬂ okurlar›, Türkler’in yo¤un olarak yaﬂad›¤› yerlerden olan
Kotbusserdamm Caddesi’nde derginin tan›t›m ve da¤›t›m›n› yapt›lar.
Yürüyüﬂ okurlar›, gerçekleri halk›m›za ulaﬂt›rmaya devam edeceklerini belirtirken, Yürüyüﬂ’ümüz
Berlin’de daha güçlü sürecek dediler.

DÜNYA
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Bir ﬂehirden söz edece¤iz bu
hafta. Ad› Ksantos. Muhtemel ki,
ad›n› duyan pek yoktur. Ne ortaokullar›n tarih kitaplar›nda, ne ülkemizin üniversitelerinin tarih bölümlerinde pek söz edilmez ondan. Oysa Washington’dan ya da Brüksel’den ve “ah Paris”den bile yak›nd›r bize Ksantos.
Kimiz biz, tarih içinde nerelerden geldik? Ksantos bu sorunun cevab› içindedir. Anadolu’dur Ksantos, Anadolu’dad›r. Yazar John Steinbeck’in dedi¤i gibi: “Biz biz oldu ¤umuzu, geçmiﬂimiz olmadan na s›l bilece¤iz.”
Bilemeyiz elbette. Tam da bu nedenle, yalan ve çarp›tma deryas›nda
bo¤ulmak istenir geçmiﬂimiz. Fakat
bunu baﬂaramazlar sonuçta: Çünkü;
“dilsiz tarih yoktur. Ne kadar yaksalar, ne kadar y›rtsalar, ne kadar
yalanlasalar da, insanl›k tarihi a¤z›n› kapamay› reddeder. Bilmesek
de, istemesek de, geçmiﬂ zaman
ﬂimdiki zaman›n içinde bütün canl›l›¤›yla tik-taklar›na devam eder. ”
(Eduardo Galeano)
Tarih asl›nda bugündür. Kesintisizli¤idir ezenlerle ezilenler aras›ndaki o muazzam kavgan›n.
Ksantos’ta da muazzam bir kavga olmuﬂtu ezenlerle ezilenler aras›nda.
Ksantos Likya ülkesinin bir ﬂehriydi. Antalya civar›nda harabeye
dönen kal›nt›lar› durur hala. Manevi
miras› ise, olanca dirili¤iyle yaﬂamaya devam ediyor. Nas›l m›? ‹ﬂte
burada ﬂimdi onu anlataca¤›z.
Ksantos’un bugüne ulaﬂmas›n›n tarihsel s›rr›n› paylaﬂaca¤›z.

H
Pers ‹mparatorlu¤u hükümrand›
sözünü etti¤imiz co¤rafya üzerinde.
Milattan önce 545 civar›yd› tarih.
Pers ‹mparatorlu¤u’nun ordular› etraftaki ﬂehirleri birer ikiﬂer düﬂürdüler. Düﬂürülen ﬂehirler talan edili-
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yor, insanlar› köle yap›l›yordu. S›ra Ksandiye
tos’a da gelmiﬂti.
Pers
‹mparatorlu¤u’nun kudretiyle
yeri gö¤ü inleten ordular› yürüdü
Ksantos üzerine. Pers ‹mparatoru
umuyordu ki, bu ordunun devasa
büyüklü¤ü Ksantos’u savaﬂs›z teslim almaya yeter. Pers ordusundan
önce ordunun estirdi¤i korku rüzgar› ulaﬂm›ﬂt› zaten Ksantos civar›na.
Zaman›n hakimi ilan etmiﬂti Pers
‹mparatorlu¤u kendini. Halklar›n
zerre kadar söz hakk› yoktu o tahtlar›n kat›nda. En iyi halk, köleli¤e gönüllü boyun e¤endi.
Ksantos’a yaklaﬂ›yordu ya¤mac›
ordu. Tozu dumana, kan› topra¤a kar›ﬂt›ra kar›ﬂt›ra. Öyle korkunç bir kuvvetle ilerliyorlard›
ki, baz› ﬂehirlerin kap›s› aç›l›yordu hemen. Karﬂ› koymay›
bile ak›llar›na getirmiyordu kimileri. ‹çlerinde büyüttükleri
korkuya yenilenler, secde ediyorlard› zalime. Umutsuz ﬂehirlerdi onlar ve kölelikten baﬂka
bir seçenek yokmuﬂ gibi, teslim
ve köle oluyorlard›. Sonra o
kanl› elleri öperek, o kara eteklere yüz sürerek yaﬂ›yorlard›.
Halbuki “yaﬂamak, sadece yaﬂa mak / yosun, solucan harc› d›r”!

H
Sonunda birgün gelip kuﬂatt›lar
Ksantos’u. ﬁehrin burçlar›na ç›k›p
bakt› Ksantoslular, bahtlar›na karanl›k sürmeye gelenlere. Ama gördükleri devasa ordudan hiç etkilenmediler. Kararlar›n› çoktan vermiﬂlerdi zaten. Direneceklerdi. Pers hükümdar›n›n buyru¤undan daha kesin ve çok daha keskin bir karard›
bu. Ve söz, Ksantoslular’›n a¤z›ndan bir kez ç›kard›. Yine öyle oldu.
A¤›zlar›ndan ç›kan sözün gere¤ini
yapt›lar.
Erkekler ve kad›nlar, gençler ve
yaﬂl›lar, çoluk çocuk olarak bütün
ahali, direniﬂe geçti. Surlar, burçlar,
agora ve sarn›çlar olarak bütün ﬂehir direniﬂe geçti. Teslim olmak m›?
Asla!

Günler geçti, haftalar gitti ve aylarca sürdü kuﬂatma. ﬁehrin surlar›
parçaland›, halk›n evlatlar› öldü
onar yüzer. Nice sald›r›y› püskürttüler böyle. Ve bir kez olsun ak›llar›na
gelmedi boyun e¤mek. Çünkü köle
olman›n, solucan ve yosun olmaktan bin beter oldu¤unu biliyordu
Ksantoslular. Onun için bu karara
var›lm›ﬂt› zaten. Ama Ksantos’un
sarn›çlar›nda su, depolar›nda aﬂ kalmam›ﬂt› art›k. Ne yap›lacakt›?

H
Ksantos halk›n›n kadim meclisi
topland›. Kararlar› kesindi, köle olmak istemiyorlard›. Ama surlar zay›fl›yor, sald›r›lar ﬂiddetleniyordu.

Romal›lar
YOK OLDU
Ksantos
YAﬁIYOR
Pers ‹mparatorlu¤u Ksantos’u
iﬂgal etmese de olurdu elbette. ‹mparatorlu¤a bir ﬂey olmazd›. Fakat
Ksantos’un özgür varl›¤›, zaptedilmiﬂ ve zaptedilme tehdidi alt›ndaki
bütün ﬂehirlere örnek olurdu. ‹ﬂte bu
yüzden Pers ‹mparatorlu¤u yak›n,
y›k›n ama ele geçirin demiﬂti Ksantos için.
Ksantos halk›n›n meclisinin ald›¤› karar, bir özgürlük naras›yd›
sanki tarihte. Dediler ki; “köle ol maktansa ölüm ye¤dir!”
Kararlar›na göre, eli silah tutmaz
durumdaki Ksantoslular öldürülecek, geride kalanlarsa Pers ordusuna
taarruz edecekti. Öyle de yapt›lar.

H*
Taze gelinler uzatt›lar dal gibi
boyunlar›n›, sevdiklerinin elindeki
k›l›çlara. Analar, bebelerini sonsuza
24 ﬁubat 2008

kadar susturduktan sonra, gö¤üslerini
kocalar›n›n m›zraklar›na açt›lar.
Bu bir vahﬂet mi?
25 as›r sonra bunu sorabilir insan.
Ama “Bu bir vahﬂet mi?” sorusuna
“hay›r!” der tarih. Hay›r, çünkü bu durumu kaç›n›lmaz k›lan köleciliktir as›l
vahﬂet. Evlatlar›n›n köle pazarlar›nda
sat›lmas›n› ancak böyle reddedebiliyordu Ksantos’un yi¤it kad›nlar›. Pers
ordusunun üzerine ölümüne taarruz
eden Ksantos’un yi¤it erkekleri, fedakar yaﬂl›lar› sadece köle olmaya karﬂ›
bir tercihte bulunuyorlard›. Tarihin o
aﬂamas›nda köle olman›n karﬂ›s›nda
ölmekten baﬂka bir seçenek olmamas›
onlar›n suçu ve sorumlulu¤u de¤ildi.
Ksantoslular, söylediklerini tereddütsüz yapt›lar. Ve tarihçi H e redot,
ﬂunlar› kaydetti insanl›¤›n belle¤ine:
“S ay› l ar › az d› a ma, çok ﬂer e fl i iﬂ le r
yapt›lar. Daha sonra korkunç yemin le r ederek düﬂman üz erine at›lm›ﬂla r
ve savaﬂarak ölmüﬂlerdir.”

H
Sonra ony›llar, yüzy›llar geçti. Y›k›lan Ksantos, a¤›r a¤›r yeniden kalkt› aya¤a. Direnmenin ve özgürlü¤ün
onuru yeniden yap›lan ﬂehrin de her
taﬂ›na sinmiﬂti.
Ve tarih ﬂimdi R o m a ‹ m p a r a t o rlu¤u zaman›ndayd›.
Ne diyordu o ünlü sözde: “Bütün
yollar Roma’ya ç›kar?” Niye böyle
demiﬂlerdi? O yollar ki, Roma’n›n içine ganimet, d›ﬂ›na lejyon ordular› taﬂ›rd›. Roma’dan ç›kan istilac› ordu,
say›s›z yerleri iﬂgal ede ede ilerlemiﬂ
ve Ksantos’un surlar›na dayanm›ﬂt›.
Dayat›lan teslimiyetin ad› belliydi:
Kölelik!.. Ksantoslular’›n cevab› da
malum: Özgürlük!
Ksantos bir kez daha köleciler ile
özgürlü¤ü ölümüne savunanlar›n savaﬂ›na sahne oldu. Ksantoslular, kölece yaﬂamaktansa özgürce ölme hakk›n› kulland›lar yine. Ve bu kez P l u t a rkos, ﬂunlar› kaydetti insanl›¤›n haf› z a s › n a:
“Tarihçi Plutarkos, Likya’daki
Ksantos ﬂehri halk›ndan hayranl›kla
söz eder. Romal›lar bu ﬂehri ald›klar›
zaman Ksantos halk›, intihar› esaretSay›: 140

ten ye¤ bulmuﬂtu.
Plutarkos ﬂöyle yazar:
‘Ne ﬂekilde olursa olsun kendini
öldürmek arzusu erkek ve kad›nlardan baﬂka, küçük çocuklar› bile sarm›ﬂt›. Bunlar ç›¤l›k ve feryatlarla,
kendilerini ateﬂe, kale duvarlar›ndan
aﬂa¤›ya at›yor ya da incecik boyunlar›n› babalar›n›n k›l›c›n›n alt›na do¤ru
uzat›yorlard›.’
Bu manzara galipleri bile sarsm›ﬂt›. Romal› baﬂkumandan, diri olarak
esir al›nan her Likyal› için askerlerine büyük ödüller vaadetmiﬂti.
Ama ölümden kurtulan pek azd›.
Çünkü Likyal›lar, kurtulman›n,
ölüm demek oldu¤unu biliyorlard›.
Böyle düﬂünenler yaln›z Likyal›lar
de¤ildi. Halklar özgürlükleri u¤runda
kale duvarlar› yerle bir edilinceye kadar savaﬂ›yor, yenildikten sonra bile
boyun e¤miyorlard›...” (M. ‹lin-E.Segal, ‹nsan Nas›l ‹nsan Oldu, syf. 299)
Plutarkos’un cümleleri, anlatmakta
yetersiz kal›yor Ksantos’un asaletini.
Ne de olsa o da bir Romal› ve sözlü¤ünde uygun kelime olmad›¤›ndan
“intihar” diyor yaﬂananlara. Oysa ﬂimdi, Seneca’n›n ﬂu sözünü haf›zam›z›n
derinliklerinden bulup buraya getirmenin vaktidir; çünkü aktaraca¤›m›z
bu sözler, Ksantoslular’›n tercüman›d›r adeta: “Ölmeyi ö¤renmiﬂ kiﬂi, köle olmay› ö¤renmemiﬂ olan kiﬂidir.
Özgürlük iﬂte böyle bir ﬂeydir.”
Özgürlük denilince, iﬂte bu yüzden, daha baﬂka birçok ﬂeyle birlikte,
Ksantos da hat›rlanmal› mutlaka.
Ksantos’un surlar› istilac›lar›n sald›r›lar›na ve zaman›n y›prat›c› etkisine dayanamad› belki; fakat Ksantos
yaﬂad› yine de. Bak›n, ne Persler kald›, ne de Romal›lar. Ama Ksantos’un
destan› iﬂte sizlere kadar ulaﬂt›. Ne diyorduk; “Bu günlerden geriye / Bir
yar›na gidenler kal›r / Bir de yar›nlar
ad›na direnenler.”
Ksantoslular gibi...
Ve iﬂte o yar›nlarda Amerikan emperyalizmi de olmayacak. Persler’in,
Romal›lar’›n ak›beti bekliyor çünkü
onu da. Yar›nlarda Amerika de¤il, ona
karﬂ› direnenler yaﬂamaya devam edecek. Yine Ksantoslular gibi.

K›sa Tarih
24 ﬁubat - 1 Mart

24 ﬁubat 1995
Havaﬂ iﬂçileri greve ç›kt›lar.
24 ﬁubat 1995
17 bin 500 tekstil iﬂçisi ‹stanbul, Adana, Bursa ve Yalova'da greve ç›kt›.
27 ﬁubat 1993
Kontrgerilla taraf›ndan kaç›r›lan Av. Metin Can ve Dr. Hasan Kaya'n›n cesetleri bulundu.
ﬁubat 1971
THKC, Amerikan kurumlar›na
karﬂ› bombalamalar ve
Haslar’›n 1 günlük has›lat›n›
kamulaﬂt›rma eylemini de
içeren bir kampanya gerçekleﬂtirdi.
ﬁubat 1991
‹ncirlik Üssü’nde görevli CIA
ajan› Bobie Eugene Mozelle,
Devrimci Sol militanlar›
taraf›ndan öldürüldü, ‹zmir
ﬁirinyer ve Bayrakl›'daki NATO tesisleri bombaland›.
25 ﬁubat 1991
Ali ﬁen’in Maga Deri adl›
iﬂletmesindeki iﬂçiler, ﬁen'in
iﬂçilerin haklar›yla ilgili sözünde durmamas› üzerine
fabrikay› iﬂgal ettiler.
28 ﬁubat 1994
63 Filistinli’nin namazda katledilmesini protesto için,
Devrimci Sol Güçler ve Filistinliler, Bonn'da, Arap Birli¤i
binas›n› iﬂgal ettiler.
1 Mart 1992
‹stanbul Abide-i Hürriyet
Meydan›'nda “Halklar›m›z
Kardeﬂtir, Katliamlara Son”
mitingi yap›ld›.
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ver!
Çal›ﬂma Bakan› Faruk Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüﬂülmeye baﬂlanacak olan Sosyal Güvenlik Yasa Tasar›s›’na iliﬂkin ﬂöyle demiﬂ:
“Bunlar, vatan›n› seven herkes taraf›ndan
destek görmesi gereken, siyasi anlamda ise riskli düzenlemelerdir. Kazan›lm›ﬂ haklara dokunulmuyor” (19 ﬁubat 2008, bas›n)
Kazan›lm›ﬂ haklara dokunulmuyor yalan› bir
yana, bir de üstelik IMF talimatlar›yla ç›kard›klar› bir
yasay› desteklemeyi bize “vatanseverlik” diye yutturmaya
kalk›ﬂm›yorlar m›, bu kadar›na ne nedir art›k bilemiyoruz.
Bu durumda Naz›m’›n sözünü bir kez daha hat›rlamaktan baﬂka çare yok: Vatan sizin “hak gasb› yasalar›n›zsa”,
vatan IMF talimatlar›yla yapt›¤›n›z düzenlemelerse, hay›r
biz o vatan› sevmiyoruz.

CIA’daki Tutanak???
Sabah Gazetesi’nde yay›nlanan “ C I A Belgelerinden 12
M a r t M u h t › r a s › ” baﬂl›kl› diziyi herkesin okumas› gerekir.
12 Mart’› ö¤renmek aç›s›ndan m›? Hay›r! 12 Mart baﬂka yerlerden de okunup ö¤renilebilir. Ama CIA’n›n “ülkenin alt›n› nas›l oydu¤unu” görmek aç›s›ndan çarp›c› belgeler sunuyor bu dizi. ‹ﬂte size, belki baﬂka hiçbir yerde bulamayaca¤›n›z bir belge:

Ülke: Türkiye
Tarih: 10 Mart 1971
Konu. Türk Silahl› Kuvvetlerindeki Komutanlar Toplant›s›
Kaynak: (7 sat›r gizli)
1- Genelkurmay Baﬂkan› Memduh Ta¤maç’›n baﬂkanl›¤›nda yap›lan benzeri görülmeyen toplant›, yaklaﬂ›k saat 10.00’da baﬂlad› ve 18.00’de bitti.
Toplant›ya Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri, 1., 2., ve 3.
Ordu Komutanlar›, Hava Kuvvetlerinin üs komutanlar› ve
birçok general kat›ld›.” (Aktaran 18 ﬁubat 2008, Sabah)
Sonras›nda rapor, sözkonusu toplant›da konuﬂulanlar›
sat›r sat›r aktar›yor.
K i m y a z d › b u r a p o r u ABD’ye? Hangi vatan haini?
Ya ABD o salona gizli bir dinleyici yerleﬂtirmiﬂ. Ya da o
salonda ABD’nin bir adam› var. E¤er ilk ihtimal geçerliyse,
TSK ayakta uyuyormuﬂ denir. E¤er bu geçerli de¤ilse,
ABD’ye tutanaklar› o toplant›ya kat›lan bir vatan haini vermiﬂ olmal›. Genelkurmay bir araﬂt›rs›n bakal›m!
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iflah olmaz
A¤ar hakk›nda yarg›lanmas› karar› ç›kt› ya... Malum
ba¤›rsak temizleme nakaratlar›
yine arz› endam etti.. ‹ktidara
yak›nl›k-yalakal›k derecesine
göre azd› herkes.
Aﬂa¤›da Yeni ﬁafak yazar›
Ali
Bayramo¤lu’nun
yazd›klar›ndan al›nt›lar var; yak›nl›k-yalakal›k derecesinin takdiri size ait.
“A¤ar'a yönelik karar›n bir di¤er önemli taraf› da...
"resmi destekli ya da resmi suç mekanizmalar›"n›n bir
çorap sökü¤ü gibi saç›lmas›, bu saç›lman›n derinli¤ine
gönderme yapmas›d›r.
Bu saç›lma A¤ar'dan Veli Küçük'e uzanan bir çizgide
aktörleriyle ve tarihsel aç›dan dev ve anlaml› bir daire
oluﬂturmaktad›r. ” [breh breh breh-bn]
Deseniz ki, nerede bu çorap sökü¤ü gibi aç›l›p saç›lanlar, diyecek bir ﬂeyi yoktur emin olun. Ama yaz›yor:
“Veli Küçük tutuklu ve yarg›lan›yor. A¤ar yarg›lanacak… Muhtemelen bu iﬂin arkas› da gelecek… ... en
az›ndan bu ma¤dur ve kurbanlar›n içleri ve ruhlar› rahat
edecek… Bu rahatl›k asl›nda temizliktir...”
Arkas› gelecekmiﬂ. Daha çok beklersin. wama asl›nda
zaten beklemiyorsan da buna ra¤men halk› böyle bir beklentiye sokmay› ç›karlar›n, statülerin aç›s›ndan daha
uygun buluyorsan, sen de en az A ¤ a r l a r, K ü ç ü k l e r
k a d a r kirli ve pissin. Ve o ba¤›rsak temizli¤ine dahil
e d i l m e s i g e re k e n l e r d e n b i r i s i n .

Yüzde 95!
Türk finans sektöründe yabanc›lar›n pay› yüzde 50’lere
ulaﬂt›. Sigorta sektörünün de yüzde 95’i yabanc›laﬂt›!
Eski Devlet Bakan› Doç Dr. Abdullatif ﬁener veriyor bu
rakamlar›. Yani “d›ﬂtan” de¤il, “içeriden” birisi.
Milliyetçi, muhafazakar ve yüzde 99’u müslüman bir
ülkenin sigortas› yabanc›lara emanet!

Ne zaman
ne yapaca¤›n›
bilmeyen
kimsenin
günleri h ep
k›sad›r.
(Frans›z
Atasözü)

Say›: 140

ÜLKEM‹ZDE
DEMOKRAS‹ YOKTUR
Ülkemizde hemen her y›l AB’ye uyum için demokrasi paketleri ç›kar›lmaktad›r. Ancak bu paketlerden yeni yasaklar, daha fazla bask›lar d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey ç›kmam›ﬂt›r. ‹nfazlar, katliamlar alabildi¤ince sürdürülmüﬂtür. En son örnek 10 Aral›k Dünya
‹nsan Haklar› Günü’nde Ankara’n›n orta yerinde infaz edilen Kevser M›rzak bunun örne¤idir. Bu infazlara karﬂ› ç›kanlar›n tutukland›¤› bir ülke Türkiye.
Ankara’da 12, Adana’da 8 kiﬂi s›rf M›rzak’›n mezar›n› ziyaret etti¤i için tutukludur hala.
Konuyla ilgili yaz›l› aç›klamalar yapan Gençlik
Federasyonu aç›klamalar›nda tutuklamalar› protesto
ederek “Bu olaylardan anlaﬂ›laca¤› gibi bizim ülkemizde demokrasi yoktur. Yoksa halk için demokrasinin uyguland›¤› bir ülkede ölen bir insan›n yak›nlar›n›n ac›s›n› paylaﬂmak suç say›l›r m›yd›?” diye sordu.
Tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n›n istendi¤i
aç›klama “tutuklamalar tamamen hukuksuzdur. Tutuklananlar serbest b›rak›lmal›, infaz› gerçekleﬂtiren
suçlular yarg›lanmal›d›r” talebine yer verildi.

Bal›kesir polisi çal›ﬂ›yor!
Gençlik Dernekliler ’e ders yok,
diploma yok, gelecek yok!..
Polisin devrimci-demokrat ö¤rencileri y›ld›rmak
için baﬂvurmayaca¤› yol-yöntem yok.
Soruﬂturmalarla ö¤rencinin okuldan at›lmas›n›
sa¤lar, gözalt›na al›r, iﬂkence eder, takip, taciz eder
ve akl›n›za gelebilecek her ﬂey.
Bal›kesir’de yaﬂanan bir olay buna örnek olacak
türden. Yaﬂanan bu olay polisin pervas›zl›¤›n› da
gözler önüne seriyor. Gençlik Dernekli Sultani Y›ld›z, ekonomik nedenlerden dolay› bir aileyle görüﬂerek özel ders vermeye baﬂl›yor. Ders verdi¤inin
hemen ertesi günü ö¤rencinin babas› Y›ld›z’› arayarak ‘dün emniyetten geldiler. Çocu¤uma senden ders
verdirmem’ diyerek dersi iptal ediyor.
Bal›kesir’de Sosyoloji bölümünde okuyan Reﬂat
isimli ö¤renciyi bir gün ö¤retmeni arayarak görüﬂmek istedi¤ini söylüyor. Çarﬂ›da ö¤retmeniyle görüﬂen Reﬂat’› ö¤retmeni ‘derslerin iyi ama sen ö¤retmen olmazs›n. Çünkü iyi yerlere tak›lm›yorsun’ diyerek tehdit ediyor.
Muhalif ö¤rencilere yaﬂam hakk› bile tan›mak
istemiyor polis. Muhalif yan›n›, halka ve yaﬂama
duyarl› yan›n› köreltmek için ona gelecek tan›m›yor.
Bu tür uygulamlarla istedi¤i sonucu alamad›, yine
alamayacak

DE⁄‹NMELER
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daha ç›kt› Ümit
‹lter’in. Küllerinden yeniden
do¤an Ankalar’›n öyküsünü
dile getiriyor,
daha do¤rusu
yar›da
kalan
destan› tamam-

Kitab›n Ad›: Anka Destan›
Yazar›: Ümit ‹lter
Yay›nevi: Tav›r Yay›nlar›
Kavga sürdükçe mücadele kendi
ozanlar›n›, ﬂairlerini yarat›yor. 7 y›l
süren ölüm orucunda yaﬂananlar›n
birikiminden süzülen ﬂiirleriyle bize
seslenmeye devam ediyor kavgan›n
ozan› Ümit ‹lter. O, dört duvar aras›nda tecrit hücrelerinde olsa da beyniyle, yüre¤iyle yaﬂad›¤›, tan›k oldu¤u olaylar› ve dünyada yaﬂananlar›
ﬂiirin diliyle anlat›yor.
Tav›r ve Boran Yay›nlar›’ndan ç›kan Karanfil Halay› ve Umut Ya¤muru'ndan sonra yeni bir ﬂiir kitab›

l›yor Ümit ‹lter Anka Destan›’yla.
Yazaca¤› yeni destanlara yol açmak
için.
Umut, inanç, sevgi, ba¤l›l›k, vefa,
fedekarl›k insana dair de¤erli ne varsa hepsi içinde bu destan›n. Filistin’i,
Irak’›, yoksullu¤u, açl›¤›, sokakta
mendil satan çocu¤u, bütün dünyay›
kucakl›yor o bitmez tükenmez umudun coﬂkusu ve gücüyle. Anka Destan›’n› okudukça siz de bu gücün fark›na var›p, gelece¤i ayd›nlatmak için
yak›lan ›ﬂ›¤›n ayd›nl›¤›yla karart›lmaya çal›ﬂan dünyam›zda küllerin-

Militan, uzlaﬂmaz bir tutumla yani devrimci bir anlay›ﬂla örgütlenen
iﬂçi s›n›f›n›n
neler baﬂard›¤›na tan›k olacaks›n›z. Hasan Bi-

Kitab›n Ad›: Iﬂ›¤› Görmek
Yazar›: Hasan Biber
Yay›nevi: Boran Yay›nlar›

‘Iﬂ›¤› Görmek’ diyor Hasan Biber
yeni kitab›nda. Ony›llara varan mücadele deneyimiyle, Türkiye iﬂçi s›n›f›n›n tarihinde liman iﬂçilerinin
statükolar› k›ran mücadelesini anlat›yor. Kitapta yaz›lanlar›n hepsi gerçek yaﬂanm›ﬂ olaylar.
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ber, kan ve can bedeli verilen bir mücadelenin sonucunda iﬂçi s›n›f›n›n tarihine örnek bir direniﬂ miras› b›rakan liman iﬂçilerini anlat›yor.
Bir dönem Liman-‹ﬂ’in Genel
Baﬂkanl›¤›n›, o iﬂçilerin önderli¤ini
yapan Hasan Biber Iﬂ›¤› Görmek’le
okuyan› hem e¤itiyor, hem de liman
iﬂçilerinin tarihinden örnekler vererek iﬂçi s›n›f›na klavuzluk etmiﬂ oluyor. Ve bunu yaparken o gün yaﬂan-

den yeniden do¤an Ankalar’›n s›cakl›¤›n› hissedeceksiniz.
9…
Tarih denilen serüven
Anka’n›n kerametidir
Ve son y›ld›z sönmeden
Asla ölmeyecektir Anka
Gökkubbe var oldu¤u sürece
Gö¤sünde mavi uçacakt›r
Ve serimize düﬂen yang›ndan
Nice nice Anka do¤acakt›r
12…
Anka’n›n ölümsüzlü¤üne bak
Ne rivayet ne masal
Halk›n umudu olmas›ndand›r
Ve bütün ölümlerden sonra
Tek baﬂ›na ayakta kal›p
Zafer için ölümüne
Dövüﬂmesine bak›p
Ölümsüz derler ad›na
Neferleri fani olsa da
Feri baki kalan umudun…

lar› canl› anlat›mlarla ve ﬂiirlerle sunuyor bizlere.
ÖZVER‹
‹çiyoruz;
Gecenin karanl›¤›n›!..
Yara bere içinde!..
Ayd›nl›klarda…
Sevdal› yüreklere
Türküler söylemeye!..
Kan;
Ya¤murlar›yla
Sulad›k
Tohumlar›!..
Hayat’t›…
Ömür’dü…
Can’d›…
Adad›¤›m›z!...
Türbelere de¤il,
Halk›m›za baﬂ e¤iﬂimiz!...
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