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Eski Bir
Yaz›dan Bugüne
Devrimci Bak›ﬂ:

15 A¤ustos-21 A¤ustos

Devletin Susurluk’tan
Kurtulma Çabalar›, Sald›r›lar
ve Solun Duruﬂu
Susurluk devlet için büyük bir
sars›nt›yd›. Sars›nt› sürmektedir.
Ancak devletin Susurluk'ta ortaya
ç›kan sars›nt›y› büyük yaralar alsa da bir noktada atlatabilece¤i
devrimciler için bir s›r de¤ildir.
Bakt›¤›m›zda sürecin baﬂ›ndan
itibaren bu yönde bir çaba ve geliﬂme oldu¤unu da görürüz. Burjuva medyan›n ve baz› sol kesimlerin sorunu Tansu Çiller, Sedat
Bucak ve Mehmet A¤ar ekseninde ele almas›, "Susurluk'taki devlettir" tespitini bulan›klaﬂt›r›p,
devlet içerisinde devlete ra¤men
oluﬂmuﬂ bir tak›m çetelerin ortadan kald›r›lmas› boyutuna indirmesi, devletin aklanmas› operasyonu anlam›na geliyordu.
Oligarﬂi baﬂlang›çta herhangi
bir operasyona gerek duymadan
sorunu geçiﬂtirmeye ve terörle
mücadele demagojisi içerisinde
bo¤maya çal›ﬂt›ysa da baﬂ›n›
medyan›n ve ANAP'›n çekti¤i

burjuva muhalefetin ve de halk›n
tepkileri sonucu bunu baﬂaramad›lar. Geldi¤imiz noktada ise oligarﬂi birkaç bürokrat›n› ve polisini ﬂimdilik geri plana itip, göstermelik soruﬂturmalarla olay› kapatmak istiyor. Oligarﬂi kurban
vermek zorundad›r. Çünkü bu süreçte, oligarﬂinin engel olamad›¤›
bir geliﬂme yaﬂanm›ﬂt›r. Devrimcilerin ony›llard›r sürdürdü¤ü
mücadelelere ra¤men s›n›rl› halk
kesimlerinde bilince ç›kan devletin niteli¤i, Susurluk'la birlikte
çok daha geniﬂ halk kitleleri nezdinde anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Ve halk›n
devlete karﬂ› olan tepkileri büyük
ölçüde yükselmiﬂtir. ‹ﬂte bu geliﬂme iktidar›n ve çeﬂitli burjuva
muhalif güçlerin olaya yönelik
tutumlar›n› da yeniden ﬂekillendirmiﬂtir.
(...)
Bugün bütün ulus, milliyet ve
mezheplerden, bütün meslek ve
kesimlerden halk güçlerinin ba-

¤›ms›zl›¤›, halk demokrasisini,
uluslar›n kendi kaderini tayin
hakk›n› esas alan bir anayasa istemi etraf›nda, demokratik bütün
güçleri birleﬂtirmek ve bu mücadele içerisinde örgütlülükler yaratmak kaç›n›lmaz bir görevdir.
Bu tür bir mücadele ve örgütlenme hiç kimsenin "ben yap›yorum
arkamdan gelin" demesiyle baﬂar›lamaz. Sorun bütün demokratik
güçlerin s›n›rl› da olsa bir program etraf›nda birleﬂtirilmesi ve
örgütlenmesi kapsam›nda ele
al›nmad›kça, ortak noktalarda buluﬂmad›kça halk güçlerinin yeniden ve yeniden parçalanmas› zor
olmayacakt›r. (...) Küçük hesaplar
bir tarafa b›rak›l›rsa, en az›ndan
demokratik mücadele mevzisinde
olumlu örnekler yarat›larak daha
ileri birlikler ve mücadelelerin ortam› haz›rlanabilir.
Bu istem etraf›nda geliﬂtirilecek halk hareketi, iktidar›n, burjuva muhalefetin manevralar›n›
bozacak devrimci,
demokratik güçlere
yeni ad›mlar att›racak, halk›n örgütlenmesini ve mücadelesini yayg›nlaﬂt›rarak
devrimi geliﬂtirme
imkan› sa¤layacakt›r.

M. A li B aran
(Halk ‹çin Kurtuluﬂ,
Say›:14, 18 Ocak 1997)

Aslen Malatya’l› olan
Elif, 1981’de ‹zmit’te
do¤du. ‹zmit Demokratik Lise ‹çin Mücadele Komiteleri sorumlusu, ayn› zamanda Kurtuluﬂ Dergisi da¤›t›mc›Ayd›n YILDIRIM
Elif KARAMAN
s›yd›. Ayd›n ise Karanfiller Kültür Merkezi müzik toplulu¤u üyesiydi. Gelecek mücadelesinde yeralan iki genç devrimciydi onlar. Onlar›, 17
A¤ustos 1999’da meydana gelen Marmara depreminde kaybettik.
Senem Adal›, infazlara, kaybetmelere
karﬂ› say›s›z eylemin
örgütleyicisiydi.
OKM, TAYAD ve Özgür-Der çal›ﬂmalaMuhammed KAYA r›nda yerald›. MuSenem ADALI
hammed mahalli
alanda faaliyet sürdürüyordu. Bulunduklar› semtte Kurtuluﬂ da¤›t›mc›l›¤›n› yap›yorlard›.
Senem ve Muhammed 20 A¤ustos 1996’da ‹stanbul Alibeyköy’de kald›klar› evde silahs›z, savunmas›z durumda, polis taraf›ndan infaz edildiler.

Barbaros KADIO⁄LU

Kas›m YILMAZ

Devrimci bir ö¤retmendi. A¤ustos
1980’de K›rﬂehir’de polis ve jandarman›n açt›¤›
ateﬂle katledildi.

A¤ustos 1991’de
Yozgat Akda¤madeni’nde geçirdi¤i
bir trafik kazas›nda
kaybettik.

2000 Ölüm
Orucu direniﬂçisi Semra Baﬂyi¤it, 2 A¤ustos'ta
Semra Baﬂyi¤it
Halk Sahnesi Tiyatro Salonu'nda
an›ld›. Semra Baﬂyi¤it’in ailesinin
de kat›ld›¤› anma tüm devrim ﬂehitleri ad›na sayg› duruﬂu ile baﬂlad› ve Semra’n›n hayat›n›n anla-

Mehmet AKﬁER
A¤ustos
1980’de ﬂehit
düﬂtü.

ﬁükran KURU
A¤ustos
1980’de Konya’da faﬂistler
taraf›ndan
katledildi.

1924'te ‹talyan Komünist
Partisi Genel
Sekreterli¤i'ni
üstlendi. Komünist Enternasyonal'de
görevler ald›.
1920-30’l› y›l- Palmiro TOGL‹ATT‹
larda komünist hareketin uluslararas›
çapta önderlerindendi. Hitler faﬂizmine karﬂ› mücadelede teorik-pratik
katk›larda bulundu. 21 A¤ustos
1964’de aram›zdan ayr›ld›.
t›lmas›, ﬂiirler
okunmas›yla
devam etti.
‘84'ten
2007'ye ölüm
oruçlar› ve verilen mücadele bir
kez daha anlat›ld›, Grup Yar›n’›n
dinleti verdi¤i, sinevizyon gösteriminin yap›ld›¤› anma söylenen
marﬂlar›n ard›ndan sona erdirildi.

Semra Başyiğit
Bursa'da Anıldı

Tarih yazanlar

Senem Adal›
Bir yold aﬂ ›
anlat›yor:

‹natç ›, ›srarl›, sü rekli geli ﬂen ...
95’in baﬂlar›nda tan›ﬂt›k. Mücadele etmek için Çanakkale’den ‹stanbul’a gelmiﬂlerdi. Türk ve Alevi’ydi. ‹kinci karﬂ›laﬂmam›z doksanbeﬂin 16-17 Nisan anmas›nda oldu. Topkap› Suriçinden tuttu¤umuz
arabalarla
Karacaahmet’e
gitmiﬂtik.
T‹YAD’dan birkaç arkadaﬂ vard›, ama ayn› saatlerde bir baﬂka iﬂleri ç›kt›¤› için bizden ayr›ld›lar.
T‹YAD’› temsilen Senem tek kalm›ﬂt›. Gözalt› oldu¤unu ö¤rendik ve toplu olarak gözalt› olay›n› önlemek için önce mezarl›¤› bilen iki arkadaﬂ girdi mezarl›¤a, biz de Cemevinde bekledik. Senem sab›rs›zd›, gözü sürekli d›ﬂardayd›, arkadaﬂlar geri gelmedi, biz de toplu olarak mezarl›¤a girmeye karar
verdik. Senem beline bir pankart sarm›ﬂ ilerlerken
analardan biri pankart› yere atmas›n› istiyor, o baﬂta çok ›srarl›, nihayetinde mezarl›kta bir yere saklad›, çevik kuvvet otosu görüldü ve ilk giden arkadaﬂlar›n gözalt›na al›nd›¤› söyleniyordu. Hala gözalt›lar›n sürdü¤ü söylendi, geri dönüyorduk, tam ç›k›ﬂa gelecektik ki Senem birden geri döndü. Pankart› almay› unutmuﬂtu, ald› ve geri döndü.
Cezaevi ziyareti gözalt›lar› yeni baﬂlam›ﬂt›. ‹lk olarak
12 Temmuz 95’de olmuﬂtu; 14 Temmuz’da yine sabahtan gözalt›lar oldu; bunu protesto etmek için ö¤leden sonraki ziyaretçiler akﬂam 17’den sonra kabinleri terketmeyerek bir eylem yapt›lar. Annem de o eylemdeydi ve asker kad›n erkek genç yaﬂl› ay›rt etmeden sald›rm›ﬂt› azg›nca. Annem de dövülmüﬂtü ve
dört günlük gözalt›ndan sonra Senem için çok üzüldü¤ünü, çünkü onun sürekli tav›r gösterdi¤ini ve bunun
için çok h›rpaland›¤›n› söylüyordu. Birkaç kez Senem
bize gelip kalm›ﬂt›. Annem eylem ve gözalt› arkadaﬂ›n› zorla banyoya sokuyor, zorla yemek yediriyordu.
Bir sohbetimizde kendi aile yap›s›n› anlatm›ﬂt›...
Gördü¤üm kadar› ile Senem annesini de de¤iﬂtirmiﬂti. Hapishanede de pek konuﬂmayan ama inatç› yap›s› ayn›yd›. Sa¤malc›lar’dan onu tan›yan arkadaﬂlar
kareli siyah pantolonunu hat›rlayacakt›r, üniformam
diyordu. Hapishanede kansere yakalanan ve d›ﬂar›da ﬂehit düﬂen Kalender Kayap›nar’› d›ﬂar›ya gönderirken çok etkilenmiﬂti, Çanakkale Hapishanesi’nden
tan›ﬂ›yordu ve Senem’in a¤lad›¤›n› ilk kez ve son
kez o zaman görmüﬂtüm.
4 Ocak barikat direniﬂinde nöbet tutuyordu, öyle
bir direniﬂ an›nda görevinden beﬂ gün boyunca hiç
yak›nmay›ﬂ›n› takdir etmiﬂtik.
D›ﬂar›da bir kez görüﬂmüﬂtük, han›m han›mc›k görünüyordu, bu durum için “ee.. süreç” demiﬂti. Eskiye göre daha inisiyatifli olmuﬂtu, bunun için de
“ee süreç” demiﬂti.
D›ﬂar›da olan son görüﬂmemde, birlikte faaliyet
sürdürece¤imiz için bölgeyi anlatm›ﬂt›, yöneticiydi,
kendi anlat›m› ile zaman› Kurtuluﬂ da¤›tmakla, ‹rfan’›n anmalar›, cumartesi eylemleri ile geçiyordu.
O kesik kesik konuﬂmalar› yerini daha net, daha
uzun ve tereddütsüz konuﬂmalara b›rakm›ﬂt›.

‹Ç‹NDEK‹LER
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itti¤i yere kadar gitmeli; Susurluk döneminde adeta bir deyim haline dönüﬂmüﬂtü bu söz. Bugün de Ergenekon’a iliﬂkin olarak s›k s›k söyleniyor. AKP’den Ergenekon operasyonunu “yar›m b›rakmay›p”, devam
ettirmesi isteniyor; gitti¤i yere kadar!... Peki nereye kadar gidebilir?

G

u soruya çeﬂitli cevaplar verilebilir. Sorunun cevab›, dönemlere göre de de¤iﬂebilir; mesela bazen
bir kaç özel timci tetikçiyle bir kaç
mafyac›ya kadar gidilebilirken, baﬂka bir zaman bir generale kadar gidebilir. Bunlar zamana zemine göre
de¤iﬂebilir; ama biz ﬂunu kesin olarak biliyoruz: gitti¤i yere kadar G‹DEMEZ!.. Çünkü, Susurluk’un,
kontrgerillan›n, Ergenekon’un gitti¤i yer, sistemin kendisidir. Sistem
kendisini mi tasfiye edecek?

B

içbirﬂey eskisi gibi olmayacak
diye iddia etmiﬂti baz› kesimler. Biz ise, hay›r, bu düzen Susurluk’u çözemez, tasfiye edemez demiﬂtik. Art›k kontrgerilla türü örgütlenmelerin zaman› doldu, diye teoriler yapm›ﬂlard› “dünyan›n ve
emperyalizmin de¤iﬂti¤i”ne çok
inananlar. Onlara karﬂ› emperyalizmin özde ayn› kald›¤›n› ve ülkemizde de faﬂizmin sürdü¤ünü söyleyerek cevap vermiﬂtik. Susurluk’un
üzerinden 12 y›l geçti, boﬂ beklentiler ve subjektif teoriler iflas etti. Bizim öngörülerimiz ve görüﬂlerimiz
ise, hala geçerlili¤ini korumakta.

H

u düzen içinde karﬂ› karﬂ›ya
kald›¤›m›z bir çok sorunun çözümüne iliﬂkin görüﬂlerimizi ortaya
koyarken, çözü m ü n d e vr i mde old u¤un u belirtiyoruz. Susurluk için
de ayn› ﬂeyi söyledik, bugün
güncelleﬂen adland›rma itibar›yla Ergenekon için de ayn› ﬂeyi söylüyoruz. Bu, sadece subjektif bir istek ve niyet meselesi
de¤ildir. Bu, nesnel bir zorunluluk, nesnel bir sonuçtur.

B

er düzen, “istikrar›n›” sürdürebilmek, kitleleri düzenin içinde tutabilmek için, ﬂu
veya bu ölçüde kitlelerin talep-

H
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Neden Devrim?
lerini cevapl›yor görünmek zorundad›r. Bu çerçevede de düzenin kendi içinde manevra alanlar› vard›r.
Bu s›n›rlar dahilinde zaman zaman
çeﬂitli “reformlar” yapar. Fakat
e¤er, belli baﬂl› sorunlar›n çözümünden söz ediyorsak, düzenin reformlar›n›n “gidebilece¤i yer”, hiçbir zaman o sorunun köklü ve kapsaml› çözümüne kadar ulaﬂamaz.
aﬂizmde “demokrasicilik oyunu”nun s›n›rlar›, uluslararas› ve
ülke içi koﬂullara göre daral›r veya
geniﬂleyebilir. Demokrasicilik oyununun nisbeten geniﬂledi¤i koﬂullarda, hak ve özgürlüklerde de nisbi geniﬂlemeler olur. Fakat bu hiçbir zaman, burjuva anlamda dahi tam bir
demokrasinin s›n›rlar›na ulaﬂamaz.
Çünkü o s›n›rlara ulaﬂabilmesi için,
faﬂizmin kendini, kendili¤inden tasfiye etmesi gerekir ki, örne¤i yoktur.
Faﬂizm kendini tasfiye etmez.

F

k›n en temel sorunlar› olarak sa¤ l›k,
e¤i tim sor u nla r › konusunda da ayn› ﬂeyi söylüyoruz. Çünkü bu sorunlar›n tamamen halk›n ç›karlar›, talep ve refah› do¤rultusunda çözülmesi demek, sistemin “ ka r ” temelinde bakan mant›¤›n›n de¤iﬂmesi
gerekir ki, bu da kapitalizmin kendili¤inden kapitalizm olmaktan vazgeçmesi demektir. Ve böyle bir ﬂey
de mümkün de¤ildir.

ütün bunlarda ülkemizdeki sosyo-ekonomik yap›n›n temel
özelliklerinden hareket ediyoruz.
Bu temel özellikler, ülkemizin emperyalizme ba¤›ml› olmas›, yeni-sömürge olmas›, çarp›k bir kapitalizmin hakim olmas› ve oligarﬂik bir
diktatörlükle yönetilmesidir. Ülkemizde 1945’lerden bu yana yukar›dan aﬂa¤›ya faﬂizmin inﬂa edilmiﬂ
oldu¤udur. Bunlar temel nitelikte
özellikler oldu¤u için de iﬂ baﬂ›na
ﬂu veya bu partinin, hükümetin gelemokrasi sorunu d›ﬂ›nda di¤er
mesiyle de¤iﬂmiyor. Bugüne kadar
sorunlarda da esas olarak ayn›
de¤iﬂmemiﬂtir.
özellik geçerlidir. Mesela K ü r t s oe¤iﬂtirmek için mücadele edir un u ; sistem içinde bir yere kadar
yoruz. De¤iﬂtirmenin iki biçimi
çözülebilir, o yer, ulusal hak k›r›nt›ve yolu var; birincisi düzen içinde
lar›yla s›n›rl›d›r. Bu yüzden de sok›smi de¤iﬂiklikler; ikincisi kökten
run sistem içinde hiçbir zaman tam
bir de¤iﬂiklik. Birinci biçim, aç›k ki
Ç e t eolarak çözülmüﬂ olamaz... ‘Ç
sorunlar›m›z› gerçek anlamda çözl e r ’ sor un u n a bakt›¤›m›zda da gömeyecektir. Bu k›smi çözümleri de
rürüz ki, sistem, iﬂi bitmiﬂ veya sistamamen yads›m›yoruz elbette. Fatemin denetimi d›ﬂ›na ç›km›ﬂ baz›
kat bu k›smi çözümleri talep ederçeteleri tasfiye edebilir, ama faﬂizken bile, bizim as›l arzumuz, hedemin kontrgerillaya ihtiyac› sürekli
fimiz sorunlar›m›z köklü çözümleoldu¤u için, yap› ve zihniyet olarak
ridir. Bize, k›smi çözümlerle yetinkontrgerillay› tasfiye edemez... Halmeyi önerenler, h a l k›n dost la r ›
de¤illerdir. Halk›n dostlar›, halk›n sorunlar›n›n tam ve gerçek
ﬁunu kesin olarak biliyoruz:
çözümünü savunur, halka bu
köklü çözümlere ulaﬂman›n yol
gitti¤i yere kadar G‹DEMEZ!..
ve yöntemlerini gösterirler çünÇünkü, Susurluk’un,
kü.

B

D

D

kontrgerillan›n, Ergenekon’un
gitti¤i yer, sistemin kendisidir. Sistem kendisini mi
tasfiye edecek?

“

isli¤i devrim temizler” diyerek, Ergenekon operasyonu
karﬂ›s›nda “bize ne” mi diyece¤iz? Elbette hay›r. Adalet tale-

P
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bimizi yükseltece¤iz. Hesap sorulmas›n› isteyece¤iz. Sadece Veli Küçükler’i de¤il, bütün olarak kontrgerillay› hedefimize koyarak, ba¤›ms›z, demokratik bir ülke mücadelemizi öne ç›karaca¤›z. Bu noktada halk›, AKP’ye veya Ergenekonculara yedeklemeye çal›ﬂan her türlü anlay›ﬂ› ve politikay› reddetmeliyiz.
dalet sorununu da bu çerçevede
ele al›yoruz. Adalet için mücadele, halklar için her zaman vazgeçilmez bir mücadeledir. Devrim
mücadelesinin kendisi de adalet için
bir mücadele olmakla birlikte, adalet mücadelesi ayn› zamanda güncel
olarak ekonomik-demokratik mücadelenin bir konusu ve parças›d›r. Bu
mücadelenin ﬂekillendirilmesi de,
hassas bir ayr›m› gerektiriyor.

A

ontrgerillan›n, yani bu pisli¤in
sistem taraf›ndan, sistem içindeki herhangi bir hükümet taraf›ndan temizlenmesini istemek, siyasi
olarak tutars›z ve temelsiz bir istektir. Çünkü bu pisli¤i üreten bizzat
bu sistemden baﬂkas› de¤ildir.

ﬂkenceler, bask›lar, komplolar,
psikolojik savaﬂ tüm yo¤unlu¤uyla sürmüyor mu? Sürüyor. Kontrgerilla AKP’nin örtbas etti¤i ﬁemdinli'yle sürüyor. Trabzon'dan Sakarya'ya uzanan linç sald›r›lar›yla sürüyor. Az›nl›k milliyetlere ve inançlara yönelik (Hrant Dink, rahip Sanistemin faﬂist niteli¤i ve bu nitetoro vb.) sald›r›larla sürüyor. AKP
li¤inden dolay› zulüm mekaniziktidar›n›n 8 Martlar'da, 1 May›smalar›na olan ihtiyac›, bu tür mekalar'da halk›n mücadelesine, muhalenizmalar›n tasfiyesinin önündeki tefetine karﬂ› baﬂvurdu¤u yöntemlere
mel engellerden biridir. Zaman zabak›ld›¤›nda, demokratik örgütlenman k›smi tasfiyeler yapabilirler,
melerin sindirilmesinde, demokrazulüm mekanizmalar›n›n örgütlentik taleplerin susturulmas›nda, devmesinde de¤iﬂikliklere gidebilirler,
rimci demokratik muhalefete karﬂ›
ama kontrgerillan›n yönetme anlayo¤un biçimde baﬂvurulan gözalt›,
y›ﬂ› ve bu anlay›ﬂ› uygulayacak yatutuklama terörü gözönüne al›nd›p›lanmalar, sistemle birlikte var ol¤›nda, psikolojik savaﬂ için oluﬂturmaya devam eder.
du¤u kurumlaﬂmalara, Diyarbany›llard›r süren kontrgerilla pok›r'dan Ankara'ya gerçekleﬂtirdi¤i
litikalar› ve örgütlenmesi bukatliam ve infazlara, ç›kard›¤› faﬂist
nun kan›t› oldu¤u gibi, güncel anbask› yasalar›na, halka karﬂ› savaﬂ›
lamda AKP politikalar› da bunun
yayg›nlaﬂt›rmas›na bak›ld›¤›nda,
bir kan›t›d›r. Bakan göz görür ki,
Susurluk'un, kontrgerilla politikalar› ve örgütlenmelerinin AKP döneminde de sürdü¤ü görülecektir.
atleden, kaybeden devlettir.
AKP, Ergenekon operasyonunu
Baﬂka türlü olmas› da
adalet veya demokrasi için yapmümkün de¤ildir. Baﬂka türlü
m›yor; amac› oligarﬂi içi çat›ﬂolmas› durumunda, bine yak›n
kay›b›n, KAYIP olarak kalmas›,
mada mevzi kazan›rken, faﬂist
onbini aﬂk›n faili meçhulün hala
devletin bekas›n› sa¤lamakt›r.
MEÇHUL olarak kalmas› müm‹ktidarlar de¤iﬂse de ülkemizde
kün de¤ildir. Mehmet A¤ar’›n
"Susurluk Devlettir" tan›m›yla,
Susurluk sonras› bir sözü vard›:
"Pisli¤i Devrim Temizler"
“Ne yapt›ysak devlet için yapslogan› hep güncel, do¤ru ve
t›k.”

K

S

O

itlelerin adalet özlemleri tamamen devrim sonras›na havale
edilemeyece¤i gibi, kitlelerde adalet sorununun mevcut sistem içinde
çözülebilece¤i gibi bir beklenti
yaratmaktan da uzak durulmal›d›r. ‹kinci olarak, kitlelerin adalet talebini, mücadelenin itici bir
dinami¤i olarak de¤erlendirirken, adaletin salt bir “ y a rg›”
meselesi olmay›p, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel bir çok boyutunun oldu¤unun gösterilmesi
ihmal edilmemelidir.
“ isli¤i devrim temizler” slogan›, k i t le ler e ta ﬂ› d› ¤› bi linç
ve gös t e rdi ¤i he defle, iﬂte yukar›da iﬂaret edilen olumsuzluklara
yol gösterici tan›m ve sloganlar
düﬂülmesi ihtimalini bertaraf
olmaya devam ediyor.
eden bir muhtevaya sahiptir. Susurluk deyince, kontrgerilla deyince, Ergenekon deyince, halka
karﬂ› kirli ve kanl› iﬂlerden, halkontrgerilla politikalar›, AKP'yle de
k›n mücadelesini sindirmek için
sürmektedir. Meselenin özü budur.
baﬂvurulan her türlü ahlaks›zl›ktan,
Bunun hangi yap›lanmayla, hangi
alçakl›ktan söz ediyoruz; devlet için
kadrolarla gerçekleﬂtirildi¤i meselekurﬂun atma karﬂ›l›¤›nda uyuﬂturunin tali yan›d›r, çünkü yap›lanmalar
cu ticaretinden fuhuﬂa, h›rs›zl›ktan
ve kadrolar zaman içinde de¤iﬂir.
ﬂantajc›l›¤a kadar her türlü adili¤e
Bugün AKP kendi kontrgerilla örbaﬂvurulmas›ndan sözediyoruz;
gütlenmesini de oluﬂturabilir, ama
karﬂ›m›zda bütün bunlar›n toplam›
uygulayaca¤› politika, oligarﬂinin
olan bir pislik var ve biz bu pisli¤i,
60 y›l d › r uygulad›¤› kontrgerilla
bu düzenin asla temizleyemeyecepolitikas›d›r.
¤ini iddia etmeye devam ediyoruz.

K

P
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onras›nda yap›lanlar için de
ayn› ﬂey geçerlidir. Bugün
Ergenekon operasyonu için de
ayn› ﬂey geçerlidir. AKP iktidar›, Ergenekon operasyonunu
adalet için veya demokrasi için yapm›yor; amac› oligarﬂi içi çat›ﬂmada
mevzi kazan›rken, faﬂist devletin
bekas›n› sa¤lamakt›r. Onun için
operasyon devleti aklayarak sürdürülüyor. ‹ﬂte bu yüzden, iktidarlar
de¤iﬂse de ülkemizde " S u s u rl u k
Devlet t i r " tan›m›yla, " P i s li¤i Devr i m Temiz l e r " slogan› hep güncel,
do¤ru ve yol gösterici tan›m ve sloganlar olmaya devam ediyor.

S
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Susurluk’tan Ergenekon’a
Her ﬁey Ayn› Gerçe¤e
‹ﬂaret Ediyor
Ergenekon Davas›, AKP’liler ve
AKP sözcüsü gibi davranan burjuva, islamc› bas›n taraf›ndan büyük
bir demokratikleﬂme ve “Susurluk’un tasfiyesi” olarak sunulmaktad›r. Fakat bunun d›ﬂ›nda, Ergenekon Davas›’ndan hareketle, küçükburjuva ayd›nlardan baﬂlay›p reformizme ve hatta solun di¤er baz› kesimlerine kadar uzanabilen bir beklenti de söz konusudur. Tam bu noktada S u s u r l u k s ü recini hat›rlatmakta yarar oldu¤u kan›s›nday›z.
Çünkü o zaman da yanl›ﬂ ve boﬂ
beklentiler yayg›nd›. Üstelik o zaman beklentilerin dayanaklar›, en
az›ndan biçimsel olarak bugünkünden daha fazlayd›.
Ergenekon soruﬂturmas›n›n ülkemizdeki kontrgerillan›n tasfiyesini sa¤layabilece¤ini iddia etmek,
hem ülkemizin siyasi yap›s›n›, devlet yap›s›n› tan›mamak, hem haf›zas›zl›kt›r. Susurluk süreci, ülkemizde
böyle bir davan›n, soruﬂturman›n
nereye kadar gidip gidemeyece¤ini
az çok göstermiﬂti.

Susurluk dönemine dair
sorulmas› gereken bir soru:
Niye temizlik olmad›?
O zaman çok daha geniﬂ kesimler “temizlikten” yana bir tutum
içindeymiﬂ gibi görünüyorlard›.
Egemen s›n›flar›n bir çok kesiminin
a¤z›nda “gitti¤i yere kadar gitsin”
söylemleri eksik olmuyordu. Birkaç› hariç, düzen partilerinin bir ço¤u
“temizlikten” yanayd›. Susurluk’un
temizlenmesi için yap›lan eylemlere
Genelkurmay’dan Sabanc›lar’a kadar kat›lmayan kalmam›ﬂt› neredeyse... K›sacas›, sanki, t e m i z l i ¤ i n
k a r ﬂ › s › n a ç › k a n h i ç b i r güç yok gibiydi.
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Peki ne oldu? Kimse karﬂ› ç›kmamas›na ra¤men, herkes temizlikten yana olmas›na ra¤men, ne oldu
da temizlik olmad›?
Bu soruyu sormak, sorunun temeline do¤ru inmeye baﬂlamak demektir. ﬁunu düﬂünelim öncelikle:
Tekeller, Genelkurmay, hükümetler,
Susurluk’un tamamen aç›¤a ç›kar›lmas›ndan yana olduklar›n› aç›klad›klar›na göre, onlara kim engel oldu veya olabildi? Veya sorunun cevab› baﬂka bir yerde mi?
TBMM Faili Meçhul Cinayetleri
Araﬂt›rma Komisyonu Üyesi Mustafa Y›lmaz, 1999 Kas›m’›nda ﬂöyle
bir aç›klama yapm›ﬂt›.
“Komisyon araﬂt›rmalar› s›ras›nda kontrgerillan›n cinayet iﬂledi¤i sonucuna ulaﬂt›k ve Genelkurmay Baﬂkanl›¤›'na yapt›¤›m›z baﬂvuruya yan›t verilmedi. Dönemin
Genelkurmay Baﬂkan› Do¤an Güreﬂ TBMM Baﬂkan› Cindoruk'u arayarak, ‘Ben elemanlar›m› deﬂifre
ettirmem, vazgeçin’ dedi. ‘Faili
meçhul’ cinayetlerin aç›¤a ç›kmas›
devlet
içinden
engelleniyor,
DGM'de bekletilen dosyalar› istememize ra¤men alamad›k.”
Bu, yukar›daki sorumuzun cevab›n›n bir yan›n› gösteriyor. Halk›n
karﬂ›s›nda “gitti¤i yere kadar gitsin”
diyenler, temizlikten yana olduklar›n› söyleyenler, fiilen farkl› davranm›ﬂlard›r. Fakat bu yine de bir
yerde sonuçtur. Genelkurmay’›n veya hükümetin bu soruﬂturmalara bir
yerde s›n›r koymas›, bir sonuçtur.
TBMM Faili Meçhul Cinayetleri
Araﬂt›rma Komisyonu’nun baﬂ›na
gelen, Susurluk Araﬂt›rma Komisyonu’nun baﬂ›na da gelmiﬂtir.
Susurluk’ta aç›¤a ç›kan gerçekler, kitleleri oldukça sarsm›ﬂ ve bunun sonucunda yayg›n, kitlesel eylemler geliﬂmiﬂti. Halk›n eylemleri-

nin yaratt›¤› ortam ve burjuvazi içi
çeliﬂkiler çerçevesinde burjuva muhalefetin de bast›rmas› sonucunda,
kurulmak zorunda kal›nan Susurluk
Araﬂt›rma Komisyonu, bizzat Genelkurmay’›n, düzen partilerinin
müdahaleleriyle etkisizleﬂtirilmiﬂtir.
Sistem kontrgerilla yap›s›nda aç›lan
deli¤i ittifak halinde kapatm›ﬂt›r.
Aç›¤a ç›km›ﬂt›r ki, sistem Susurluk’u (kontrgerillay›), de¤il tasfiye
etmek, tam manas›yla soruﬂturamaz
bile. Çünkü s o r u ﬂ t u r u l a c a k f a a l i y e t l e r i g e r ç e k l e ﬂ t i re n l e r l e , b u f a aliyetleri soruﬂturacak olanlar
a y n › d › r. Bu mekanizma bize, Susurluk’un ve baﬂka deyiﬂle, Adalet’in neden bir devrim sorunu oldu¤unu da gösteren bir baﬂka kan›tt›r.
Kontrgerilla
eylemleri
ve
kontrgerilla örgütlenmeleri, belli bir
noktada sistem üzerinde a¤›r bir
yük oluﬂturmaya da baﬂlayabilirler.
Nitekim Susurluk sonras› geliﬂen
süreç bir yan›yla da böyledir. Bu
noktada komisyonlarla, soruﬂturmalarla hatta yeni yasal düzenlemelerle, devlet aklanmaya çal›ﬂ›l›r. Devletin aklanmas›n›n yolu ise, öncelikle deﬂifre olan kontrgerilla terörüyle, kontrgerilla yap›lanmalar›yla
devletin birbirinden ba¤›ms›z gibi
gösterilmesinden geçer. Gerek Susurluk, gerekse de Ergenekon soruﬂturmalar›n›, -elbette baﬂka hesap ve
amaçlar› da içermekle birlikte- bu
yan›yla da görmek gerekir. O zaman
boﬂ beklentilerin önüne de ilk set
çekilmiﬂ olur.

Devletin yap›s›,
zihniyeti, iﬂleyiﬂi
Demirel kontrgerilla politikalar›n› izah etmek ve savunmak için ﬂöyle demiﬂti vakti zaman›nda: “Yüksek menfaatleri icap ettirdi¤i zaman, devlet rutin d›ﬂ›na ç›kabilir.”
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Peki bugün devlet, “rutin d›ﬂ›na
ç›kma” politikas›n› terk mi etti? Olgular bunun her dönem sürdü¤ünü
gösteriyor. Peki bugün devlet, rutin
d›ﬂ›na ç›kmas› gerekti¤inde ne yapacak? Veli Küçükler t u t u k l a n d ›
diye rutin d›ﬂ›na ç›kmayacak m›?
Oligarﬂi belli bir tarz içinde yönetmektedir; bu tarz› belirleyen emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar›d›r. Bu ç›karlar, “rutin d›ﬂ›na ç›k›lmas›n›”, baﬂka deyiﬂle kontrgerilla
politikalar›na ve yöntemlerine baﬂvurulmas›n› gerektiriyorsa, ona uygun yap›lar ya vard›r veya oluﬂturulur. Devlet yönetiminde boﬂluk olmaz.
Kurumlaﬂmalar›n biçimi de¤iﬂebilir fakat düzen aç›s›ndan gereklili¤i süren iﬂlevleri de¤iﬂmez. Bir kurumun ortadan tamamen kalkmas›,
oligarﬂi aç›s›ndan ona ihtiyaç kalmamas›yla mümkün olur.
Hanefi Avc›, 1997’de TBMM
Susurluk Komisyonu'na verdi¤i ifadede bu kurumlaﬂmalara dair ﬂöyle
bir aç›klama getiriyordu:
"Terörle mücadelede hukuk içinde kal›narak bir yerlere gidilmedi¤i
görüldü. Bunun için hukuk d›ﬂ› bir
yap›lanmaya gidildi. Bu devletin üst
kademelerinde al›nan bir karard›.
Bu yöntemi ilk olarak J‹TEM kullanmaya baﬂlad›.”
Hanefi Avc›, olguyu do¤ru ortaya koymakla birlikte, dönemsel olarak kendi tan›k olduklar›yla s›n›rl›yor. Onu ﬂöyle tamamlayal›m.
6-7 Eylül’de mesela; ›rkç›, ﬂovenist bir provokasyonu alenen tertip
etmek, ve az›nl›klar› yasal olarak
kovup yine yasal olarak onlar›n
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mallar›na el koyma imkanlar› yoktu. Baﬂka bir deyiﬂle “hukuk içinde
kal›narak” bu amaç gerçekleﬂtirilemezdi. ‹ﬂte o noktada devletin, oligarﬂinin “rutin” d›ﬂ›na ç›kmas› gerekiyordu. Rutin d›ﬂ›na ç›k›lmas›n›
örgütleyecek kurumlar vard›, M‹T
ve Seferberlik Tetkik Dairesi (Özel
Harp Dairesi) bunlar›n baﬂ›nda geliyordu. Nitekim, 6-7 Eylül ya¤ma ve
katliam› bu kurumlar taraf›ndan organize edildi. Yani kontrgerilla politikalar›n› uygulayacak kurumlar›n
oluﬂturulmas›, J‹TEM’le baﬂlamam›ﬂt›r.
Halk›n geliﬂen devrim mücadelesine, “hukuk d›ﬂ›na ç›karak” karﬂ› koyma anlay›ﬂ›, oligarﬂi aç›s›ndan 1970’lerin baﬂ›nda çok daha
acil bir sorun haline geldi, buna
ba¤l› olarak da kontrgerilla politikalar› yo¤unlaﬂt›r›l›rken, kontrgerillan›n kurumlaﬂt›r›lmas› da güçlendirildi.
Sonras›nda, 1970’ler, 80’ler,
90’lar boyunca bu “kurumlaﬂt›rma”
hep sürdü. Kontrgerillan›n a¤›rl›¤,
belirleyicili¤i sürekli pekiﬂen bir
geliﬂim gösterdi.
Baz› kesimler, 2000’lerin baﬂlar›ndan itibaren yaﬂanan “AB’ye
üyelik ve uyum süreci”nin bu süreci kesintiye u¤ratt›¤› yan›lg›s›na
düﬂtüler. Oysa, yukar›da dedi¤imiz
gibi, sistem kontrgerilla politikalar›na ihtiyaç duydu¤u sürece, ona uygun mekanizmalar› da olacakt›r, bu
kurumlar›n biçimlerinin, adlar›n›n
farkl› olmas› önemli de¤ildir. Mesela, ony›llard›r halka karﬂ› psikolojik
savaﬂ› yürüten MGK Genel Sekreterli¤i’ne ba¤l› Toplumla ‹liﬂkiler
Baﬂkanl›¤› (T‹B) la¤vedilmiﬂ, fakat
bu kurum, hemen hemen ayn› kuruluﬂ modeli ve amac›yla, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ve valiliklere ba¤l› Toplumla ‹liﬂkiler Daire Baﬂkanl›¤›'na dönüﬂtürülmüﬂtü. Ç ü n k ü d ü z e n i n ,
psikolojik savaﬂ ihtiyac› sürmek t e d i r. Kontrgerilla politikalar›n›n
uygulayac›s› olan tüm di¤er siyasi,
askeri, bürokratik kurumlar aç›s›ndan da geçerlidir bu.
Devletin yap›s›n› ve zihniyetini
somut bir aç›dan görmek için ﬂunu

hat›rlayal›m mesela: M G K G e ne l
S e k reterli¤i,
“ Cumhurbaﬂkan›,
MGK, Baﬂbakan ve Bakanlar ad›na
talimat ve yönergeler haz›rlama”
yetkisine sahipti. Böyle bir yönetim
biçiminde, do¤al ki, sistemi oluﬂturan yasama, yürütme ve yarg›n›n iﬂlevleri asgariye indirilmiﬂ ve bunlar,
MGK’ye tabi k›l›nm›ﬂt›.
Oligarﬂi içi çeliﬂkilerin yo¤unlaﬂmas› veya AB’ye paralel yap›lan
de¤iﬂiklikler bu kurumlar›n iﬂleyiﬂinde dönemsel farkl›l›klar yaratm›ﬂ
olabilir. Keza, MGK Genel Sekreterli¤i’nin “sivil”leﬂtirilmesi, mesela bu iﬂleyiﬂte de¤iﬂime yol açm›ﬂ
olabilir. Fakat devletin bu kurumlar› ad›na “gerekti¤inde yetki kullanan” mekanizmalar› düzen kendi
içinde üretir. Burada as›l kavranmas› gereken devletin temel yap›s› ve
devlet yönetme zihniyetidir.
San›yor musunuz ki, Veli Küçükler, Muzaffer Tekinler tutukland› diye, art›k böyle iﬂler yapacak
kimse, böyle mekanizmalar yoktur.
Bu düﬂünülemez. Halka karﬂ› katliamlar›n, infazlar›n, provokasyonlar›n hayata geçirilmesine karar verecek mekanizmalar hep vard›r ve
Mehmet A¤ar’›n deyimiyle söylersek, “deﬂifre olmam›ﬂ elemanlar
görevinin baﬂ›ndad›r. ”

‘Susurluk Devlettir’ ne
anlat›yordu; ‘Derin Devlet’
ne anlat›yor?
“Susurluk Devlettir” slogan›,
sadece Susurluk kazas›n›n gösterdikleriyle yetinmeyip, devleti
Marksist-Leninist bir tahlille bütün
olarak gören, faﬂizmi do¤ru tahlil
eden bir bak›ﬂ aç›s›n›n özetiydi.
Susurluk sonras› yaﬂanan her geliﬂme, bu tan›m› do¤rulad›. “Susurluk devlettir” tan›m› bu dönemde
giderek daha geniﬂ kesimlerin gözünü açmaya baﬂlayan bir slogan iﬂlevi yüklendi.
“Derin devlet”, bir anlamda bunun karﬂ›l›¤›nda ortaya at›lm›ﬂ bir tan›md› ve “Susurluk devlettir” gerçe¤ini örtbas etme görevini üstlenmiﬂti. “Derin devlet” tan›m›na göre, san-
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ki devletin içinde ayr› bir devlet vard› ve as›l devletin ortaya saç›lan pisliklerde hiçbir sorumlulu¤u yoktu!
Diyebiliriz ki, bugün Ergenekon
da ayn› rolü üstlenmektedir. Ergenekon
‹ddianamesi’ne
göre,
kontrgerillan›n bir, devletle iki,
AKP iktidar›yla bir ilgisi yoktur.
Keza, kontrgerillan›n M‹T’le, Polisle, TSK’yla da ilgisi yoktur. AKP
savc›lar›n›n haz›rlad›¤› Ergenekon
‹ddianamesi böyle söylüyor.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve
Bakanl›k yapm›ﬂ ama sistem içindeki önemi esas olarak “Kontrgerilla
ﬂefi” olmas›ndan gelen Mehmet
A¤ar çok aç›k söylemiﬂtir: “Her ﬂey
devletin zirvesinde kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. E¤er konuﬂulacaksa, toplay›n
devlet zirvesini, orada konuﬂal›m.”
Kontrgerillan›n devletle içiçelikten de öte, devletin kendisi oldu¤una dair yap›lan en üst düzeyde ve en
aç›k, somut itiraflardan biridir bu.
Fakat böyle bir itirafa ra¤men,
ülkemizde burjuvazinin çeﬂitli kesimleri, baz› ayd›nlar, reformist sol
kesimler, ›srarla Susurluk’la devleti
ﬂu veya bu biçimde birbirinden
ay›rmaya devam ettiler. Bu ayr›m›
yapanlar, oligarﬂinin “derin devlet”
tan›m›n› ortaya atmaktaki amac›na,
yani “Susurluk devlettir” gerçe¤inin
gizlenmesine hizmet etmiﬂ oldular.
Ay n › “ h i z m e t i ” , E r g e n e k o n
savc›lar› ve A K P i k t i d a r › da sürdürüyor. Ergenekon güya yarg›lan›rken, devlet, devletin belli baﬂl›
kurumlar›, iktidarlar aklan›yor. Bunun bir baﬂka kan›t›, “Bin operasyon yapt›k” diyen ve bu operasyonlar›n nerede nas›l karar alt›na al›nd›¤›n› aç›klayan Mehmet A¤ar’a bu
operasyonlar›n ve karar yerinin sorulmamas›d›r. A¤ar’a bu sorular›n
sorulmad›¤› yerde, kontrgerillan›n
aç›¤a ç›kar›lmas›ndan, tasfiyesinden söz edilemez. Gerçek anlamda
bir hesap sormadan söz edilemez.
Susurluk’tan bu yana aç›¤a ç›kan bilgiler, devletin hemen tüm kurumlar›n›n ve hükümetlerin bu konulardaki inand›r›c›l›¤›n› büyük ölçüde sarsm›ﬂt›r. O günden bu yanaki
tüm hükümetler, bunu bir ölçüde ol-
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sun telafi edebilmek için, bitmez
tükenmez bir operasyonlar zinciri
sürdürüyorlar. 1996’dan bu yana
iﬂbaﬂ›na gelen tüm hükümetler, ﬂu
veya bu ölçüde sürekli “çete operasyonlar›” yapt›lar. "Devleti çetelerden temizliyoruz" iddias›nda bulundular. MGK’da “çetelerin üzerine kararl›l›kla gidilmesi için” tavsiye kararlar› al›nd›. Fakat bu operasyonlar› yaparlarken de sorun ﬂuydu:
Susurluk'u, çeteleri, devlet içine, veya polisin M‹T'in içine s›zm›ﬂ birkaç
kiﬂiye, üç beﬂ mafyaya indirgiyor ve
devleti, devletin kurumlar›n› yine
akl›yorlard›. Böyle oldu¤u için de
ülkemizin gündemini aylarca iﬂgal
eden garip isimli onlarca operasyonun, “temizli¤e” hiçbir katk›s› olmam›ﬂ, herﬂey boﬂluklar doldurularak aynen sürmüﬂtür.
Nas›l bir pislik içinde olduklar›,
halka karﬂ› nas›l örgütlenmeler kurup, nas›l yöntemlere baﬂvurduklar›n›n az çok teﬂhir olmas›ndan bu
yana, hükümetler, polis, M‹T, Ordu,
adeta hiç bitmeyen bir "temizlik"
operasyonu sürdürüyorlar. AKP, bu
operasyonu yeni bir boyuta taﬂ›d›.
AKP’nin Ergenekon operasyonu biraz daha çapl› ve çok yönlü oldu.
Bir yandan devlet aklan›rken, bir
yandan da AKP oligarﬂi içi iktidar
savaﬂ›nda mevzi kazan›yor bu operasyonlarla.
Susurluk’tan sonra, düzenin sahiplerinin ve tüm düzen güçlerinin
tek kayg›s› vard›: "Devlet töhmet
alt›nda kal›yor. "
Dolay›s›yla ilk yap›lmas› gereken devleti töhmet alt›nda kalmaktan kurtarmakt›.
Herﬂeyin “Yeﬂil” adl› bir kontra
eleman›na y›k›lmas›; siyasi mekanizman›n Çiller-A¤ar-Bucak’la s›n›rland›r›lmas›, TBMM’de soruﬂturma komisyonlar› kurulup, Baﬂbakanl›k taraf›ndan raporlar haz›rlatt›r›lmas›, tüm bunlar iﬂte buna
yönelik manevralar olarak uzun süre gündemde kald›. Peki kapsam ve
yöntem olarak Ergenekon’da yap›lan farkl› m›?.. Yukar›da belirtildi¤i
gibi, M‹T’ten TSK’ya kadar belli
baﬂl› kurumlar›n, tekellerin, tüm hü-

kümetlerin ve burjuva politikac›lar›n “soruﬂturma d›ﬂ›” b›rak›ld›¤›
yerde, bu davan›n pisli¤i temizleyece¤i beklenebilir mi?
AKP’nin savc›lar› da, güya Gladio-kontrgerilla suçlar›n› soruﬂtururken, devleti töhmet alt›nda b›rakmamak için ellerinden geleni yap›yorlar. Fakat devleti, düzeni töhmet
alt›nda b›rakmamak demek, asl›nda
gerçek suçlunun, suçlar›n nas›l iﬂlendi¤inin ve nas›l cezas›z b›rak›ld›¤›n›n da üstünü örtmek demektir.
Ergenekon’da bugün olan budur.
Ergenekon’da eksik olan sadece
b i r “ ü s t r ü t b e d e ” k i l e r mi? Hay›r.
Biz sadece Veli Küçük’ün veya
Hurﬂit Tolon’un üstündeki komutanlar veya birkaç yüzbaﬂ›n›n, binbaﬂ›n›n komutanlar› da, bir iki polisin ﬂefleri de davaya kat›ls›n demekle yetinmiyoruz. Ki, san›klar›n
aras›na bir kaç üst rütbeli generalin
daha dahil edilmesi gibi bir olgu davan›n niteli¤ini de¤iﬂtirmez esas
olarak.
Gerçek anlamda bir kontrgerilla
yarg›lamas› ve davas›nda, o r d u n u n
en üst kademesi olmal›d›r; yetmez;
gelmiﬂ geçmiﬂ t ü m h ü k ü m e t l e r baﬂbakanlar› ve bakanlar›yla- olmal›d›r; yetmez; bakanl›k müsteﬂarlar›ndan, genel müdürlerden baﬂlayarak t ü m b ü rokrasinin üst yöneti mi olmal›d›r; yetmez; bu düzenin
halka karﬂ› uygulad›¤› kontrgerilla
politikalar› sayesinde karlar›na kar
katan t ü m t e k e l c i b u r j u v a l a r da
olmal›d›r.
AKP böyle bir Ergenekon Davas› açabilir mi?
AKP, bu pisliklerin hepsine karﬂ› savaﬂ açabilir mi?
Yoksa defter, Veli Küçükler,
Hurﬂit Tolanlarla kapat›l›r m›?
Biz, pisli¤in Ergenekon soruﬂturmas›yla da temizlenmeyece¤ini
söylüyoruz. Yaﬂayan görecek; aksini iddia edenler, yan›lacak!
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AKP; Emperyalizm
ve Tekellerin

Reformcusudur
Anayasa
Mahkemesi’nin
“AKP’nin kapat›lmamas›” karar›
vermesi, çeﬂitli kesimler taraf›ndan
“AKP ﬂimdi demokratikleﬂmeye, reformlara devam etmeli” ﬂeklinde
özetlenebilecek de¤erlendirmelerle
karﬂ›land›. ‹lginç olan ﬂuydu ki,
AKP’nin kapat›lmamas›n› böyle de¤erlendirenler içinde emperyalistler
ve iﬂbirlikçi tekeller de, “sol” bir
kimlik taﬂ›yanlar da yeral›yor.
Emperyalizm ve iﬂbirlikçi tekellerin, böyle bir beklenti içinde olmalar›nda ﬂaﬂ›racak bir ﬂey yoktur.
Çünkü AKP onlar›n partisidir. Bilindi¤i gibi, emperyalizm AKP’nin
kapatma davas›yla yak›ndan ilgiliydi. Çünkü AKP, 6 y›ll›k iktidar›nda
onlara hizmet etti ve hizmetini sürdürece¤i de aç›k. Karar üzerine yapt›klar›, “AKP reformlara devam et melidir” içeri¤indeki aç›klamalar
da karardan duyduklar› sevinci ve
nedenlerini içeriyor.
Fakat, yanl›ﬂ olan, “sol”dan
AKP’nin halk›n yarar›na “ re f o r ml a r ” yapaca¤›n› beklentisini dile
getirmek, bunun propagandas›n› yaparak halk› beklenti içine sokmak
ve AKP’yi desteklemesine vesile
olmakt›r. Bu tavr›n anlam›, halk› aldatmakt›r.
Bu kesimler, gerçeklerle ilgisi olmayan bir hayal dünyas›ndad›rlar. Ve
uyarmakta yarar var ki; daha önceleri çok kez oldu¤u gibi, yine hayal k›r›kl›klar›yla baﬂbaﬂa kalacaklard›r.

“Rafta Bekleyen”
Reformlar
Öncelikle, TBMM’de bir “sosyalist”, Uras’›n söz konusu karar
üzerine, yapt›¤› aç›klamaya bakal›m. Uras ﬂöyle diyor; “Türkiye’de
demokratikleﬂmenin sürmesi ve siyasetin normalleﬂmesi aç›s›ndan
Say›: 158

önemli bir f›rsat yaratm›ﬂt›r... kapat›lan partiler mezarl›¤›na bir partinin daha yat›r›lmamas› aç›s›ndan
önemli bir baﬂlang›çt›r.”.
Uras, sadece gelece¤e iliﬂkin bir
beklentiyi de¤il, varoldu¤unu iddia
etti¤i demokratikleﬂmenin “ s ü r m e si” beklentisini ifade ediyor. Uras’a
göre, “ﬁimdi gelece¤e yönelik de mo kratik leﬂ me ad ›m lar›n› atma za man›” imiﬂ. Demek ki, kapatmama
karar› ile, ülkemizde demokratikleﬂmenin güvencesi olan partinin
kap›s›na kilit vurulmas›ndan da kurtulmuﬂuz. AKP’ye olmad›k roller
biçen Uras aç›klayabilir mi; AKP 6
y›ld›r halk›n yarar›na hangi reformlar› yapt› da, bu reformlar›na devam
edecek? 6 y›ld›r AKP’nin önünde
“ ka p a t ma d a v a s › e n g e l i ” mi vard›?
“Demokratikleﬂmenin sürmesini” isteyenlerden birisi de, Radikal yazarlar›ndan Perihan Ma¤den’di. Ma¤den ﬂöyle diyor; “Ülkemiz için hay›rl› bir havadis... Ergenekon, statükonun güç gösterisinin
üzerine gidilmesi anlam›nda, Türkiye tarihindeki en önemli olay. Üzerine gidilmeye devam edilmeli.
Bundan sonra tek dile¤im, AK Parti’nin ilk dönemindeki gibi demokratikleﬂme çabalar›n› sürdürmesi.”
AKP politikalar› sadece dinin etkisindeki halk› kand›rm›yor, halk›n
gücüne dayanmak yerine “ b i r de m o k r a t i k l e ﬂ t i r i c i ” beklentisi içindeki ayd›nlar› da kand›r›yor.
Yine, Birgün yazarlar›ndan Adnan Bostanc› diyor ki; “... kapatma
halinde ortaya ç›kacak kaos ve ard›ndan gelmesi çok muhtemel otoriter siyasal ortam... emekten yana
kesimlerin, yeniden gerilemesi ve
dibe vurmas›na yol açacakt›. Bu
tehlike ﬂimdilik ortadan kalkt›.”

Öyle ya, AKP iktidar›nda öyle
bir demokratik ortam var ki, maazallah AKP kapat›l›rsa, bunu kaybedece¤iz!!! ‹nsan bu sat›rlar›n yazarlar› nerede yaﬂ›yorlar acaba diye
sormadan edemiyor. Oysa, AKP iktidar›nda da, devrimcilere, demokratlara, emekçilere, muhalif kesimlere yönelik bask›lar, kendisinden
önceki herhangi bir iktidar dönemini aratmayacak kadar fazla, fakat
demokrasicilik oyunu, gözlerini öylesine kör ediyor ki, yaﬂananlar›
görmüyor. En az›ndan, 1 May›s’ta
ÖDP binas›nda kendi yaﬂad›klar›n›
bile hat›rlamak istemiyorlar.
Bir örnek de Milliyet gazetesinden verelim. Meral Tamer de yazd›klar›yla AKP’den reform bekleyen kesimlerin ortak ruh halini yans›t›yor. Diyor ki; “...‘AKP kapat›lmam›ﬂt›r’ dedi¤inde, omuzlar›mdan
büyük bir yük kalkm›ﬂ gibi bir anda
hafifleyiverdim... Umar›m Ergenekon davas›nda da ayn› cesaretle yeni dosyalar aç›l›r, daha derinlere
inebilmek mümkün olur. Art›k herkes iﬂine baks›n; rafa kald›r›lm›ﬂ
refo rmlar yap ›ls›n .”
Öyle ya, AKP demokratikleﬂme
paketlerini bir biri ard›na s›ralam›ﬂt›, fakat ﬂu kapatma davas› bu süreci engelledi, “reformlar” rafa kald›r›ld›. ﬁimdi raftan indirmenin önünde bir engel kalmad›!!! Gerçekten
böyle bir somutluk var m›? Olmad›¤›n› bu sayfalarda defalarca örneklerle, belgelerle anlatt›k, anlatmaya
devam ediyoruz.
AKP’den demokratikleﬂme ve
“ re f o r m ” beklentisi içinde olanlar
buraya aktard›klar›m›zdan ibaret
de¤il. Fakat, aktard›klar›m›z bu kesimlerin mant›¤›n› ortaya koymak
için yeterlidir. Hepsinin ortak özelli¤ini, demokrasi için mücadele et-
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mek yerine, demokrasicilik oyunu
ile yetinmek ve burjuvazinin çizdi¤i
s›n›rlarda düﬂünmek oluﬂturuyor.
De¤ilse, AKP yönetimi ile burjuva anlamda bile olsa, demokrasiyi
yan yana getirmek söz konusu olamaz. AKP iktidar› döneminde yaﬂananlara bakmak, bu yal›n gerçe¤i
görmek için yeterlidir.
‹ ﬂ t e A K P ’ n i n i k t i d a r › s ü r e sin c e g ü n d e m e g e t i r d i ¤ i “ re f o r m ”
paketlerinden baz›lar›;
‹ktidara geldiklerinde, IMF’nin
iste¤iyle 57. hükümet döneminde
gündeme getirilen “ Sosyal Güven l i k R e form u” önlerindeydi. AKP
iktidar› döneminde bu yasa ad›m
ad›m ç›kar›ld› ve hayata geçirildi.
Yasa, sürekli olarak emekçilerin ve
halk›n protestolar›yla karﬂ›land›.
Çünkü, reform, TEKELLER ‹Ç‹N
bir reform, emekçiler için YIKIM’d›.
Bir baﬂka reform “Kamu Reformu Yasas›” idi. Meclisten geçirilen
bu reformun yap›lmas›n› dayatan da
emperyalizmdi, gündeme getirildi¤inde kamu emekçileri taraf›ndan
protestolarla karﬂ›land›... AKP yasay› protesto eden memurlara joplarla, gaz bombalar›yla sald›rd›.
Emekçilere joplarla, gaz bombalar›yla dayat›lan reformun nas›l bir
reform oldu¤unu anlatmak da gereksizdir.

‹ktidara gelir gelmez “büyük bir
YÖK reformu” yapacaklar› vaadinde bulundular. Fakat, yapt›klar›
kendi YÖK’lerini yaratmak ve üniversitelere türbanl› ö¤rencilerin
al›nmamas› sorununu iktidar ç›karlar› için kullanmak oldu. Üniversitelerin ticarethane gibi iﬂletilmesine
karﬂ› olmad›, tersine kendileri daha
fazla ticarethane haline getirdiler.
Üniversiteler onlar›n döneminde
daha fazla halk çocuklar›na kapat›ld›, e¤itimde adaletsizlik büyüdü ve
bask›lar ço¤ald›.
K ü r t s o r u n u n d a reform diye
gündeme getirdikleri, TRT’de bir
saatlik Kürtçe yay›n yap›lmas› oldu,
ki buna reform demek de abestir.
Di¤er yandan, “Kürt sorunu yok t u r, terör sorunu vard›r”, “Tek millet, tek dil, tek bayrak, tek din” söylemlerinde ifadesini bulan imha politikalar›n›n s›n›r ötesi ve s›n›r içindeki operasyonlarla, katliamlarla
sürdürülmesi, korucular›n say›s›n›n
art›r›lmas› AKP politikas› olmuﬂtur.
Bas›na “AKP Alevilerle ilgili re form paketi haz›rl›yor” haberi servis edildi, Alevi halka yönelik oy
avc›l›¤›na ç›k›ld›, fakat kendi milletvekilleri Reha Çamuro¤lu bile,
‘Alevi re f o rm u ’nun alt›n›n boﬂ ç›kt›¤›n› itiraf ederek, baﬂbakanl›k dan›ﬂmanl›¤›ndan istifa etti.
Hapishanelerde F tipi ve tecrit

AKP’nin Kapat›lmamas›n› Demokrasinin
Göstergesi Saymak, Aldanmakt›r
Reform beklentileri kadar yanl›ﬂ
bir yaklaﬂ›m da, AKP’nin kapat›lmamas› karar›n›, “ d e m o k r a s i ”nin
bir göstergesi saymakt›r.
Böyle de¤erlendirenlerden birisi
Radikal’de yazmaya baﬂlayan Oral
Çal›ﬂlar’d›r. Çal›ﬂlar demokratikleﬂme beklentilerini de ifade etti¤i yaz›s›nda ﬂöyle diyor; “ﬁimdi her zamankinden daha çok demokratikleﬂme çabas›na, örgütlenmesine, iradesine ihtiyaç oldu¤u bir döneme girdik. Demokrasiye ve AB’ye yolculuk
daha akla uygun ﬂekilde devam ede-
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cek. Demokrasi kazand›...”.
Murat Belge de, AKP’nin kapat›lmamas›ndan, gelece¤e iliﬂkin
umutlananlar içinde. Karar›n hukuki de¤il, siyasi bir karar oldu¤unu
belirttikten sonra ﬂöyle diyor;
“...bundan böyle hukuku üstün k›lma yönünde verilmiﬂ bir siyasi karar olarak görülüyor –ve bu niteli¤iyle, bence, önemli bir imka n, bir
yol aç›yor.”
Maalesef bu çerçevedeki de¤erlendirmeler de, hiç az say›da de¤ildir. Oysa, AKP’nin kapat›lmamas›

politikas›n› sürdürdüler, gündeme
getirdikleri “ c e z a re fo rm u ” , mevcut infaz sistemine ek olarak tüm
tutuklular› zorla çal›ﬂt›rmay› içeriyordu.
Çal›ﬂma yaﬂam›nda reform diye
kölelik yasalar›n› ç›kard›lar; sa¤l›k
r e f o r m u dediler, iﬂitme engellilerin
iﬂitme cihaz› al›m›n› bile durdurdular; t a r › m re f o r m u dendi, tar›m› bitirecek, çiftçileri isyan ettiren kararlar al›nd›, “ h u k u k re f o r m u ” dendi,
TCK, C‹K, CMUK’ta daha fazla
bask›c› düzenlemeler yap›ld›. Vergi
reformu, trafikte reform, konut reformu, bürokraside reform, belediyelerde reform... bunlar›n hangisinde halk›n lehine bir düzenleme yap›ld›? K›sacas› ortada bir reform
yoktu.
AKP’den reformlar›na devam etmesini isteyenler, h a n g i reformlar›n devam›n› istiyorlar? Aç›klas›nlar, AKP bugüne kadar halk›n yarar›na hangi reformlar› yapt› da, halk
bunlar›n devam›ndan mahrum kalmas›n diye aç›klamalar yap›l›yor.

Emperyalizm ve Tekellerin
Gerçekçi Beklentileri
Emperyalizmin temsilcileri de
“reformlar›n devam›n›” istiyorlard›.
AKP’nin kapat›lmamas› karar›n›n
ard›ndan yapt›klar› aç›klamada ﬂunlar› söylediler:
bu ülkede partilerin kapat›lmas›
devrinin bitti¤i ve demokrasinin
kazand›¤›n›, geliﬂti¤ini göstermez.
Bu sonuç oligarﬂi içi iktidar kavgas›ndaki güç dengelerinin ortaya ç›kard›¤› bir sonuçtur. AKP kapat›lmam›ﬂt›r, çünkü o, emperyalizme
ve tekellere mevcut koﬂullar içinde
en iyi hizmeti veren partidir. De¤ilse, oligarﬂik düzenin politikalar›
gerektirdi¤inde partiler de, dernekler de, gazeteler, dergiler, televizyon ve radyolar da kapat›lmaya devam edecektir. Yine halk bask› ve
yasaklarla yönetilecektir. Üstelik
tüm bunlar› uygulamaya devam
edecek olan da AKP iktidar› olacakt›r.
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‹ n g i l t e re D› ﬂiﬂ le ri B a k an › Da v i d M i l i b a n d : Dava, Türkiye’nin
dikkatini... reformlardan sapt›rd›...
art›k öncelik bu reformlar üzerine
odaklanmak olmal›d›r.
Almanya D›ﬂiﬂleri Bakan›
Wa l t e r Steinmeier: ﬁimdi, önemli
olan.. reform sürecini kararl›l›kla
sürdürmesidir.
Av u s t u r y a D › ﬂ i ﬂ l e r i B a k a n ›
U r s u l a P l a s s n i k: Art›k reform takvimini enerjik ﬂekilde yeniden ele
almak için hiç bir engel kalmad›.
F r a n s a , Yunanistan, ‹talya ad›na
yap›lan aç›klamalarda da Anayasa
Mahkemesi’nin kapatmama karar›ndan duyulan sevinç dile getirildi.
Onlar›n isteklerinde bir mant›ks›zl›k yoktur. AKP 6 y›la yaklaﬂan
iktidar›nda onlara hizmet etmiﬂtir.
Aç›klamalar bunlar›n devam etmesi
içindir. Ki, reform dendi¤inde de,
emperyalizmin dayatmalar›n›n yerine getirilmesi akla gelir.
Reform dedikleri Türkiye’yi
AB’ye daha fazla ba¤lamak için ç›kar›lan yasalard›. Reform dedikleri,
halk›n elinden al›p, emperyalizme
ve iﬂbirlikçi tekellere vermekti.
Özelleﬂtirmeler, ülkenin zenginliklerini peﬂkeﬂ çekmek için ç›kar›lan
yasalar, sosyal hak gasp› yasalar›,
sa¤l›kta, emeklilikte, çal›ﬂma koﬂullar›nda yap›lan düzenlemeler, hepsi
buna hizmet ediyordu.
IMF’ye verilen her niyet mektubunda emperyalizme ve iﬂbirlikçi
tekellere nas›l hizmet edilece¤i yaz›l›yd›.
Örne¤in May›s 2005 tarihli niyet
mektubunda, AKP’nin 3 y›ll›k süreç
içinde uygulayaca¤› politikalardan
bir k›sm› ﬂöyle ifade ediliyordu;
“ K a m u y a p e r s o n e l a l › m › iﬂt en ç› kar›lanlar›n yüzde 10’unu geçme Say›: 158

yecek, Emeklilik Reformu Kanunu,
Sosyal Güvenlik Reformu onaylanacak, Yüzde 6.5’lik faiz d›ﬂ› fazla ile
yabanc›lar›n alacaklar› garanti al t›na al›nacak, e¤er aç›k olursa ek
vergiler konulacak, Mali disiplin
korunacak (kemer s›kma sürecek!)
Ücret ve istihdam politikalar› yeniden düzenlenecek (ücretler düﬂürülüp iﬂten ç›karmalar artacak!).
AKP, belirtilen 3 y›ll›k süre içinde bu sözlerinin gereklerini büyük
oranda yerine getirdi. (Bu arada,
halka verdikleri sözlerin hiç birini
yerine getirmediklerini de hat›rlatal›m). Ve May›s 2008’de yeniden verilen niyet mektubunda ise ﬂu sözler
yer al›yordu; “P e rsone l h arc ama l ar › o ra n › az al t› l ac ak , elektrikte
otomatik fiyatland›rma sistemi yürürlü¤e girecek, sosyal güvenlik yasas› yürürlü¤e girecek, girdi maliyetlerindeki art›ﬂ tüketiciye yans›t›lacak, akaryak›t ürünlerinden al›n a n v e r g i a r t › r › l a c a k.
Halktan almak ve tekellere aktarmak... “ N i y e t l e r i n d e ” hep bu
yaz›l› oldu.
Fakat, elbette emperyalizme hizmetleri salt bununla, yani ekonomik
hizmetle s›n›rl› de¤ildir. Türkiye’yi
Amerikan islamc›l›¤› çerçevesinde
yeniden biçimlendirdiler, AKP iktidar›nda da Türkiye emperyalizmin
halklara sald›r› için s›kl›kla kulland›¤› bir üs olmaya devam etti,
BOP’ta emperyalizmin taﬂeronlu¤unu yapt›lar.
AKP’nin kapat›lmamas›na sevinenler içinde, iﬂbirlikçi patronlar da
vard› do¤al olarak.
Çünkü AKP’nin “reformlar›” sonucunda, açl›k ve yoksulluk oran›
yüzde 74’leri bulurken, tekeller karlar›n› bir kaç kat›na ç›kard›lar. Kapatma davas› sürecinde AKP’ye
desteklerini emperyalizm kadar aç›¤a vurmasalar da, onlar da AKP’nin
kendilerine hizmetinden memnundular ve kapat›lmas›n› istemiyorlard›. Dolay›s›yla, onlar›n sözcüleri
de, karardan duyduklar› sevinci ifade ederek, AKP’nin hizmetlerini
sürdürmesini istediler.
TÜS‹AD baﬂkan› A r z u h a n D o-

¤an Yalç›nda¤ ﬂöyle dedi örne¤in:
Türk demokrasisi önemli bir olgunluk s›nav›n› baﬂar›yla tamamlad›...
Ülkemizin ihtiyaçlar›na uygun geniﬂ kapsaml› ve geniﬂ kat›l›ml› bir
anayasa de¤iﬂikli¤i baﬂlat›lmal›d›r.
T OBB b a ﬂ k a n › R › f a t H i s a rc›k l›o¤lu da kat›l›yordu ona: ...karar,
milletimizin demokrasiye olan inanc›n›n tezahürü olarak kabul edilmelidir. Art›k iﬂe yeniden koyulma zaman›d›r.
AKP’nin, daha büyük ﬂevkle,
“iﬂe koyulaca¤›”na iliﬂkin bir tereddütleri oldu¤unu da sanm›yoruz.

AKP’den H alk Yarar›na
Reform Beklemek ‹çin
Herhangi B ir Neden Yoktur
AKP iktidar›n›n bundan sonra ne
yapaca¤›n› tahmin etmek zor de¤ildir. Sadece gerçekçi ve bilimsel düﬂünmek yeterlidir.
AKP’den halk›n yarar›na bir ﬂey
beklemek için bir neden yoktur, fakat halka yönelik daha fazla sald›r›
politikalar› beklemek için, bir çok
neden vard›r.
Bu nedenlerin baﬂ›nda, ifade etti¤imiz gibi AKP’nin emperyalizmin
ve tekellerin partisi olmas› gelir. Onlar›n, deste¤iyle iktidar olmuﬂtur ve
onlar›n deste¤iyle yönetmektedir.
Dolay›s›yla, onlara hizmet etmiﬂtir
ve hizmetini sürdürüyor.
Bugüne kadar onlarca yasa ç›karm›ﬂt›r, onlarca “reform” paketi
gündeme getirmiﬂ, bir ço¤unu ç›karm›ﬂt›r. Fakat, bunlar›n içinde
halk›n sevinçle karﬂ›lad›¤› tek bir
reform paketi olmam›ﬂt›r. Fakat, hemen tümü halk taraf›ndan protesto
edilmiﬂ, tepkiyle karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Çünkü, hepsi halka karﬂ› yasalard›.
AKP’nin yar›n da farkl› olmas›
için bir neden yoktur. Tersine, kapatma davas› sürecinde emperyalizmin yo¤un deste¤ini alm›ﬂt›r, bundan sonraki süreçte bunun da diyetini ödeyecektir. Dolay›s›yla, halk
için birﬂey bekleyemeyiz, fakat geçmiﬂte oldu¤undan daha fazla emperyalizme hizmet etmesini bekleyebiliriz.

AKP
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Düzen ‹çi Çat›ﬂmada

Devrimci Politika
Oligarﬂi içi çat›ﬂmalar›n yayg›nlaﬂmas› ve derinleﬂmesi, sistemin
teﬂhirini ve devrimci mücadeleyi geliﬂtirme aç›s›ndan uygun ortamlard›r. Ama bu ortamlar ayn› zamanda
yedeklenmenin, kullan›lman›n, alet
olman›n ortamlar›na da dönüﬂebilir... ‹ktidar ufku ve iddias› olmayanlar için bu yak›n bir ihtimaldir. Örne¤in içinde AKP paralelindeki güçlerle birlikte çeﬂitli sol kesimlerin de
yer ald›¤› “Darbeye Karﬂ› 70 Milyon Ad›m Koalisyonu”, AKP’ye yedeklenmenin, oligarﬂi içi çat›ﬂmada
yanl›ﬂ saf tutman›n günümüzdeki
örneklerinden biri olmuﬂtur.
Bu koalisyon içinde, Adalet
A¤ao¤lu’ndan Eren Keskin’e, Hakan Tahmaz’a... EHP’den DS‹P’e,
Bar›ﬂ Meclisi’nden ÖDP’lilere kadar uzanan baz› sol kesimler yer al›yor. Keza, DTP, SDP gibi “koalisyon”un eylemlerine kat›lan kesimler de var. Peki neyin koalisyonu
bu? Bu koalisyon, en k›sa tan›m›yla, AKP’ye yedeklenmenin ve düzen içi politikan›n koalisyonudur.
Solun bu kesimleri, oligarﬂi içi çat›ﬂma ve demokrasi mücadelesi konusunda yanl›ﬂ ve çarp›k bak›ﬂ aç›lar› nedeniyle oligarﬂinin iç çat›ﬂmas›nda AKP’ye yedeklenmekten
kurtulamam›ﬂlard›r.
Bu kesimler, tam bir siyasi körlük içinde, demokrasi ad›na, demokrat tav›r ad›na, AKP politikalar›n›n yede¤ine düﬂmüﬂ, AKP’nin
“sivil güçleri”nin ittifak› olarak,
halka yanl›ﬂ hedef gösterip, yanl›ﬂ
politika önermektedirler.
Ayn› süreçte, sahte laikçilerin
çizgisine yedeklenenler de var;
AKP’ye karﬂ› ç›kma ad›na Genelkurmaya yedeklenen bu çizgi de en
az birincisi kadar yanl›ﬂt›r. Birinci
kesim, teorik g›das›n› “ Tehlike AKP
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ALTERNAT‹F

de¤il darbe" diyen teori yapan
Troçkistler’den al›rken, di¤er kesim
ise, “tehlike genelkurmay de¤il,
AKP” çizgisiyle, kontrgerillaya
karﬂ› mücadeleyi es geçiyor, bütünlüklü bir tav›r geliﬂtiremiyor.
Troçkistler, tarihsel çizgilerine
uygun olarak, halka kendi iktidar›
hedefini göstermiyorlar. Tarihsel
iktidars›zl›k çizgilerine uygun olarak, baﬂka güçlere yedeklenmenin
politikas›n› yap›yorlar. Bu teorilerle
hareket etmek, ülkemiz solunun
teorik birikimine, siyasal tecrübesine sayg›s›zl›kt›r.
Bu çizgiler sonuçta, solu düzen
içi çat›ﬂmalara angaje ediyorlar. Sol
kendi talep ve hedefleriyle mücadele etmeli...
Oligarﬂi içi çeliﬂkilerin keskinleﬂti¤i ortamlarda, devrimci, ilerici
güçler, bu çeliﬂkileri de¤erlendirerek sistemin asl›nda nas›l bir ç›kar
çark› üzerinde durdu¤unu, nas›l bir
hukuksuzluk ve adaletsizlik içinde
oldu¤unu gösterebilir, kitlelerin sorunlar›n›n çözümü için düzenin ﬂu
veya bu gücüne yönelik beklentilerinin boﬂa oldu¤unu çok daha somut
biçimde anlatabilirler.
Keza, egemen s›n›flar aras›ndaki
ﬂiddetli çat›ﬂmalar, ço¤unlukla düzenin belli ölçülerde zaafa düﬂmesi
ve güç kaybetmesi anlam›na da gelir. Örgütlü halk güçlerinin bunu de¤erlendirip de¤erlendiremeyece¤inden ba¤›ms›z olarak bu böyledir.
Düzenin bu zaafl› durumunu de¤erlendirebilmek ise, birincisi, güç olmaya, ikincisi do¤ru bir politikayla
sürece müdahale etmeye ba¤l›d›r.
Düzen, iç çat›ﬂman›n kendisini
belli ölçülerde zay›f düﬂürdü¤ünün
bilincinde olarak, böylesi dönemlerde, iç çat›ﬂmay› de¤erlendirme
ihtimali olan ilerici, sol güçlere karﬂ› da dönemine göre ideolojik veya
polisiye sald›r›lar›n› art›r›r. Nitekim
bugün sola karﬂ› yöneltilen psikolojik savaﬂ›n bir nedeni de budur.

Devrimci, demokratik güçler, elbette oligarﬂi içindeki çeliﬂkileri de¤erlendireceklerdir. Ancak bu son
derece hassas bir politik çizgiyi gerektirir. Baﬂta iﬂeret etti¤imiz gibi,
bu hassasiyet gözetilmez, pragmatik tav›rlar geliﬂtirilirse, ideolojik
çizgide tutarl› olunmazsa, kendinizi, bir anda de¤erlendirmek istedi¤iniz çeliﬂki ve çat›ﬂman›n bir parças› durumunda bulabilirsiniz.
Sözünü etti¤imiz koalisyon içinde yeralan sol güçler, iﬂte böyle bir
konumdad›rlar.

2 1 H a zi r an Ve 3 A¤ustos;
Yedeklenmek Veya
Alternatif Olmak
21 Haziran’da ‹stanbul ‹stiklal
Caddesi’nde bir yürüyüﬂ vard›:
“ D a r b e y e D u r De” diye yürüyordu
kat›l›mc›lar.
3 A¤ustos’ta yine ayn› güzergahta bir yürüyüﬂ vard›: Bu kez yürüyenlerin önünde aç›lan pankartta
“Bu Pisli¤i Devrim Temizler” yaz›yordu.
Kuﬂku yok ki, yürüyüﬂlerin ana
sloganlar›ndan anlaﬂ›laca¤› üzere,
birbirinden tamamen farkl› muhtevadaki yürüyüﬂlerdir bunlar. Biri
düzen içi, biri düzene karﬂ›d›r; biri
düzen güçlerine yedeklenmeye
denk düﬂerken, di¤eri oligarﬂi içi
çat›ﬂmaya karﬂ› bir alternatif oluﬂturma anlay›ﬂ›n› ifade eder. Fakat ilginç olan, baz› reformist kesimler,
bu yürüyüﬂlerin her ikisinde de yerald›lar. Bu, sözünü etti¤imiz kesimlerdeki kafa ve politika kar›ﬂ›kl›¤›n›n da bir yans›mas›d›r. ‹ﬂte burada, bu kar›ﬂ›kl›k üzerinde de durmuﬂ olaca¤›z.
AKP’nin iktidar koltu¤una yeni
oturdu¤u süreçte, Aral›k 2002’de
ﬂunu vurgulam›ﬂt›k:
“Önümüzdeki süreçte, AKP iktidar›yla genelkurmay ve sermayenin
de¤iﬂik kesimleri aras›nda çeﬂitli
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çeliﬂkiler yaﬂanmas› da muhtemeldir. ... Egemen s›n›flar aras›ndaki
hemen her çat›ﬂmada oldu¤u gibi,
tarafla r, kitleleri, güncel deyimle
‘kamuoyunu’ kendi yanlar›na çekebilmek için bu ç›kar çat›ﬂmas›n› çeﬂitli ideolojik motiflerle gerekçelendirecekler, faﬂizm, ‘cumhuriyeti koruma kollama’, islamc›lar ‘hak ve
özgürlükler’ noktas›nda bir mevzi
oluﬂturmaya çal›ﬂacaklard›r. Bu
noktada çeliﬂki, laiklik-ﬂeriat kavgas› görünümünü alacakt›r.”
Nitekim süreç bu temelde geliﬂmiﬂ ve bugün de oligarﬂi içi çat›ﬂma
esas olarak ayn› noktalarda ﬂekillenmektedir. Yukar›daki sözlerin
devam› olarak da, solun tavr›na iliﬂkin de ﬂu uyar›y› yapm›ﬂt›k:
“Ne MGK’n›n ‘anti-ﬂeriat’, ne
de islamc›lar›n ‘anti-laik’ politikalar›na yedeklenilmesi sözkonusu olamaz. Biz oligarﬂiye, faﬂizme karﬂ›
haklar ve özgürlükler mücadelesini
geliﬂtirdi¤imizde, tüm çeliﬂkiler bizim mücadelemize tabi olacakt›r. Bu
nedenle bizim as›l yo¤unlaﬂmam›z
ve hedeflememiz gereken budur. ”
Reformizm, iktidar bak›ﬂ aç›s›na
sahip olmad›¤› için, düzen içi çat›ﬂman›n bir yan›na savruluyor. "Ne
ﬂeriat, Ne darbe", “Ne refahyol, ne
haz›rol”, “Ne postal ne takunya”
vs. diyor ama bir tarafa yedeklenmekten de kurtulam›yor.
Susurluk sürecinde, oligarﬂi içi
çat›ﬂman›n “laiklik” cephesine yedeklenmiﬂlerdi. Reformizmin ufku
dard›; sonraki seçimde oyunu art›rmaktan baﬂka bir ﬂey düﬂünmüyordu. Bu yüzden de ne sloganlar›nda,
ne hareket tarz›nda devrimci bir çizgi yoktur. Bugün de ayn› küçük hesaplar ve dar ufukla bakmalar›n›n

sonucudur ki, çat›ﬂmaya, gerici kesimlerle yanyana AKP saf›ndan kat›lmakta siyasi olarak bir yanl›ﬂl›k
görmemiﬂlerdir.
Oportünizm de Susurluk sürecinin belli bir noktas›na kadar politikas›zd›. Susurluk’un halk hareketinin geliﬂtirilebilece¤i bir zemin, kitlelerin e¤itilip örgütlenmesinde bir
kalk›ﬂ noktas› olabilece¤ini öngörmekten uzakt›. Geliﬂmeyi s›radan
bir olay olarak gördüler uzun süre.
Ve buna uygun olarak da s›radan
protesto gösterilerinin, klasik sloganlar›n›n ötesinde bir ﬂey düﬂünmediler. Bugün Ergenekon meselesinde ise, tam tersine olarak, baz›
gruplar, Ergenekon soruﬂturmas›n›n
hem amac›n› yeterince tahlil edemeyen, hem de “Art›k yolun sonuna
geldiler. Suçüstü yakaland›lar. ﬁimdi yakt›klar› köylerin, bombalad›klar› gazetelerin, öldürdükleri ayd›nlar›n hesab›n› verecekler” diyerek
muhtevas›n› abartan bir yaklaﬂ›m
içindedirler. (Bu yaz›m›zda bu kesimlere sadece dikkat çekmekle yetinip, as›l olarak AKP’ye do¤rudan
yedeklenen reformizmin eleﬂtirisiyle devam ediyoruz.)

M G K Solculu¤u’nun Yeni
Biçimi: A K P Demokratl›¤›
Susurluk sürecinde sol ad›na en
önemli sapma olarak karﬂ›m›za
‘ M G K solculu¤u’
ç›km›ﬂt›; as›l
eleﬂtirimiz ona yönelikti. Bugün de
‘AKP demokratl›¤›’ ç›kt› karﬂ›m›za.
AK P demokratl›¤›,
AB’ye
uyum sürecini ilerletiyor diye
AKP’yi destekleyen, uyum yasalar›n› görüp AKP’nin zulmünü, sömürüsünü görmezden gelen, AKP,
Ergenekon soruﬂturmas› açt› diye,

Biri düzen içi, biri
düzene k arﬂ›d›r; biri düzen güçlerine
yedeklenmeye denk
düﬂerken, di¤eri oligarﬂi içi çat›ﬂmaya
karﬂ› b ir alternatif
oluﬂturma a nlay›ﬂ›n› ifade eder.
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“AKP kontrgerillan›n üzerine gidiyor” diyen ama ayn› dönemde
AKP’nin devrimcilere karﬂ› uygulad›¤› infazdan keyfi tutuklamalara
kadar uzanan faﬂist terörü görmezden gelen bir solculuk türüdür.
Bu kesimler, adeta bütün politikalar›n› AKP politikalar› paralelinde oluﬂturuyorlar. Avrupa Birli¤i
konusunda da ayn› ﬂeyi yapt›lar,
AKP’nin soldaki destekçisi oldular.
MGK solculu¤uyla AKP demokratl›¤› birbirine uzak gibi görünse de, ayn› olgunun de¤iﬂik görünümleridir. Her ikisi de düzene
yedeklenmenin biçimleridir.
Kitlelere ulaﬂma ad›na, güç toplama ad›na, oligarﬂinin ﬂu veya bu
kesimine yedeklenerek sol politika
yap›lamaz; bu ﬂekilde yap›lan politikan›n solu güçlendiren sonuçlar›
olmaz.
Oligarﬂi içi it dalaﬂ›nda, demokrasi temelinde oligarﬂinin bir kesiminden güç almay›, ona yaslan›p
kendini öne ç›karmay› düﬂünenler,
güç alamayacaklar› gibi, oligarﬂinin
bir kesimine güç ver miﬂ olurlar.
Bu, Susurluk sürecinde, 28 ﬁubat’ta
böyle oldu, bugün de böyle oluyor.
Oligarﬂi içi it dalaﬂ› dün de vard›,
yar›n da olacak; bu noktada do¤ru
bir politika, do¤ru ilkeler geliﬂtiremeyenler, ﬂu ya da bu kesime yedeklenmeye devam ederler.
Düzen içi bak›ﬂ aç›s›, her çat›ﬂma sürecinde, yanl›ﬂ saflara savurdu¤u gibi, somut taleplerin ve sloganlar›n da yanl›ﬂ olmas›n› beraberinde getirir. Mesela, Susurluk sürecinde oldu¤u gibi, demokratik anlamda dahi çok daha geniﬂ kapsaml› ele al›nmas› gereken talepler,
“ dokunulmazl›klar kald›r›ls›n” gibi
lokal taleplere hapsedilir veya, günümüzde oldu¤u gibi, iﬂbirlikçili¤in, faﬂizmin, kontgerillan›n karﬂ›s›na bütünlüklü olarak ç›k›lmas› gereken noktada, “darbeye dur de”
gibi somut gerçekli¤e denk düﬂmeyen sloganlar›n ve gerici kesimlerin
kuyru¤una tak›l›n›r.
Düzen içi bak›ﬂ, dün TÜS‹AD’›n
demokratikleﬂme program›n› “ yeni-
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likçi, ilerici ve çözücü” buluyor,
hatta Mesut Y›lmaz gibi tescilli bir
tekelci temsilcisinin hükümet kurmas›na destek veriyordu. Bugün de
AKP’nin program›nda, politikalar›nda “ilerici, demokratikleﬂmeyi
geliﬂtiren yanlar!” buluyor.
Ergenekon davas›n›, AKP’nin
kapat›lmamas›n› demokratikleﬂmeyle özdeﬂleﬂtirebiliyor. Peki
AKP gibi iﬂbirlikçi ve faﬂist bir partide ilerici, demokratik yanlar› nas›l
“buluyor” reformizm? Mesela niye
o programlara, politikalara devrimciler bakt›¤›nda bunlar› göremiyorlar da, reformistler görüyor? Çünkü
onlar, böyle görmek istiyorlar. Düzen içi politikalar›n› meﬂrulaﬂt›racak, en az›ndan düzenin baz› kesimleriyle paralellik kurabilecekleri bir
ﬂeyler görmek istiyorlar. Bu düzen
içi bak›ﬂ öyle bir ﬂeydir ki, hiçbir
kesimde bir ﬂey bulamasa, Genelkurmay’da dahi ilericilik görür.
As›l tehlike darbedir; ilericilik
önce darbeye karﬂ› ç›kmakt›r... teorilerini yapanlar, AKP’nin AB ve
Ergenekon politikalar›n› alm›ﬂ, sloganlaﬂt›r›p kendi politikalar›na dönüﬂtürmüﬂlerdir. Taktik ad›na, sistem içinde meﬂrulaﬂma ve sistem
içinde kabul görme ad›na, bu burjuva politikac›l›¤› meﬂru ve mazur görülemez.
AKP’ye veya sahte laikçilere yedeklenmiﬂ bir politik hat, sol, ilerici
bir politik hat olarak kabul edilemez. Böyle olmad›¤› bugüne kadar
tekrar tekrar tan›k olunan siyasal
sonuçlardan da görülmektedir.
Bu sol, esas olarak gelece¤e,
devrime inanc›n› kaybetmiﬂ, siyasi
iradesi büyük ölçüde yok olmuﬂ,
ideolojisi belirsizliklerle dolmuﬂ bir
soldur. Böyle bir politikay› “sol”
kabul etmek, sol devrimci politikayla burjuva politikas›, devrimci
ideolojiyle burjuva ideolojisi aras›ndaki farklar› belirsizleﬂtirmektir.

Sol, Kendi ‹deolojisi,
‹ddias› Ve Talepleriyle
Va rolabilir!
Ergenekon veya kontrgerilla ›srarla, Hrant Dink, Necip Hablemi-
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Kontrgerillaya karﬂ› izlenecek tek devrimci çizgi, hiç
kuﬂku yok ki devrimcilerin
çizgisidir; kontrgerillaya
karﬂ› adalet ve demokrasi
için yürünecekse, devrimci l e r l e b i r l i k t e y ü r ü n ü l e c e k t i r.
to¤lu, Dan›ﬂtay cinayeti gibi bir kaç
olay etraf›na hapsediliyor. Neden?
Üstelik bunu yapanlar sadece AKP
yalakalar› da de¤il, baz› sol kesimlerde de var ayn› yaklaﬂ›m.
Bu yaklaﬂ›m›n Susurluk sürecindeki tezahürü, A¤arlar "Bin operasyon yapt›k" diye ortada dolaﬂ›rken,
sadece burjuva bas›n yay›n kurumlar›n›n de¤il, reformist sol kesimlerin, ayd›nlar›n da U¤ur Mumcu, Abdi ‹pekçi, Çetin Emeç cinayetlerinden ötesini a¤›zlar›na pek almak istememesiydi. Özellikle silahl› mücadele yürüten sol güçlere karﬂ› gerçekleﬂtirilen infazlar, kay›plar, adeta meﬂru görülmektedir... Oysa sol,
bu zeminde, T ü r k i y e ’ n i n k a n l › t a r i h i n i koymal›d›r ortaya cüretle.
Bunun hesab›n› istemelidir. Elbette
bunun için de düzenin t ü m ke s i m l e r i n i h e d e f e k o y m a s › gerekir;
AKP’yi de, TÜS‹AD’c›lar› da...
Baﬂka deyiﬂle, düz eni n tüm kes im leriyle çat›ﬂmay› göze almas› gerekir.
Tersi, yani Ergenekon’un belli
olaylarla ve belli “fail”lerle s›n›rlanmas›n› kabul etmek, oligarﬂinin
“devleti koruma” manevralar›na,
burjuva politikac›l›¤›na "sol"dan
destek vermektir. Ki bu politikalar,
devrimci bak›ﬂ aç›s›ndan uzaklaﬂ›ld›¤›nda nas›l düzen içi politikalara
savrulundu¤unu göstermesi bak›m›ndan çarp›c› örneklerdir.
Oligarﬂi, y›llard›r solu, düzenin
icazeti d›ﬂ›na ç›kmayan bir konuma
çekmeye çal›ﬂ›yor.
Solda düzen güçlerine yedeklenmenin ideolojik, maddi nedenleri
bulunup yokedilmelidir. Bu nedenler bulunup mahkum edilmedi¤inde
düzeni güçlendiren bu tür politikalar devam edecektir. Baﬂkalar›n›n
politikalar›na yedeklenenlerin ken-

disinin bir alternatif olamayaca¤›
aç›kt›r. O halde, böyle bir muhasebenin kaç›n›lmazl›¤› da ortadad›r.
Baﬂka güçlere yaslanarak varolmaya çal›ﬂmak, solun kendi iddi as›n›, ideolojisini yads›makt›r. Solun çeﬂitli kesimlerinin tarihi asl›nda bu konuda ibretliktir. Güç olmay›, çeﬂitli sosyalist ülkelere dayanmakta bulmuﬂ hareketler, bu dayanaklar›ndan yoksun kal›nca, herkesin bildi¤i gibi, politik ve ideolojik
olarak da ayakta kalamam›ﬂlard›r.
Baﬂka güçlere yaslanma anlay›ﬂ›, her koﬂulda ayn› siyasal sonucu
üretecektir. Düzen içi güçlere yaslanarak politika yapmaya çal›ﬂanlar›
bekleyen ak›bet ayn›d›r.
Düzen içi güçlere, düzen içi politikalara yedeklenilerek politika
yapmak, belki baz›lar› için geçici
güç ve imkanlar sa¤layabilir. Örne¤in “Darbeye dur de” platformuna,
eylemlerine kat›ld›klar›, AKP’nin
kapat›lmamas› konusunda ola¤anüstü bir aktiflik gösterdikleri noktadan itibaren AKP’ci bas›n yay›n
kuruluﬂlar›nda ÖDP’nin genel baﬂkan›na cömertçe yer verilmesi böyle bir ﬂeydir. Ama bu tür “imkanlar”, geldikleri gibi giderler ve geride de pek bir ﬂey b›rakmazlar.
Örgütsel, ideolojik ve politik ba¤›ms›zl›¤›n›, ilkelerini korumayanlar, siyaseten güç olamazlar. ‹ktidar
a l t e r n a t i f i bir güç haline gelemezler. Güçlenmeleri hep geçici kalmaya mahkumdur.
Oligarﬂik iktidara, Genelkurmay› ve AKP’siyle emperyalizme ba¤›ml›l›¤› ve faﬂizmi sürdüren tüm
güçlere yönelmeyip, düzen içi güçler yan›nda saf tutan politika ve taktikler, düzeni güçlendirip devrimci
demokrat güçleri zay›flat›r.
Devrimci, demokrat, ilerici güçlerin, kontrgerillaya karﬂ› olan güçlerin çizgisi AKP paralelinde olmamal›d›r. Kontrgerillaya karﬂ› izlenecek tek devrimci çizgi, hiç kuﬂku
yok ki devrimcilerin çizgisidir;
kontrgerillaya karﬂ› adalet ve demokrasi için yürünecekse, devrimcilerle birlikte yürünülecektir.
10 A¤ustos 2008

“Dev-Genç
ad›yla örgütlenen, DevSol’a ba¤l› bu

Egemenlerin Boy Hedefi
Devrimci Gençlik
yap›, lise ve üniversitedeki gençleri organize etmekle görevlidir. Ö¤renci olaylar›na öncülük eden bu kanat ‘kaos’ oluﬂturmak için 12 Eylül öncesi önemli
gösteriler düzenler. Ankara ve ‹stanbul’daki eylemlerin merkezinde hep bu yap› vard›r. Bugün ayn› yap› Genç-Der olarak eylemlerini sürdürüyor. Lise ve
üniversite yap›lar› da bu gençlik çat›s› alt›nda toplan›yor. Mesela örgüt, liselerde eylem yapaca¤› s›rada
Liseli Dev-Genç (LDG) imzas›n› kullan›rken, üniversitelerde DHKC Dev-Genç ismini öne ç›kar›yor.” (Haﬂim
Söylemez, Aksiyon Dergisi, say› 711, 21.07.2008)
Emperyalizmin savunucular›, Amerikan ‹slamc›lar›n›n dergisi Aksiyon’un kontra kalemlerinden Haﬂim Söylemez, yaz›s›nda devrimci gençli¤e böyle
sald›r›yor. Tabi ki bu yaz›da ifade edilen zihniyet, sadece Söylemez’le s›n›rl› de¤ildir. Bu yaz› devrimcilere sald›rmak için en küçük bir f›rsat› bile kaç›rmayan zihniyetin ortak ürünüdür. Bir bölümünü aktard›¤›m›z bu yaz›, baﬂ›ndan sonuna devrimci gençli¤e
ve devrimcilere sald›r›larla doludur.
Oligarﬂi içi güçler iktidar çat›ﬂmas› yürütüyor.
AKP halk› kand›rarak, kontrgerillaya karﬂ› mücadele etti¤ine inand›rmaya çal›ﬂ›yor. Ama bunu yaparken, devrimcilere sald›rmay› da ihmal etmiyorlar.
Bunun aksini de beklemiyoruz zaten. Çünkü AKP’lilerin de, Ergenekoncular›n da ç›karlar› bu sistem
içindedir ve birbirleriyle iktidar pastas›ndan daha
fazla pay almak için çat›ﬂsalar da, as›l çeliﬂkileri devrimcilerledir.
Devrimci gençli¤i illegal örgütmüﬂ gibi göstermeye çal›ﬂmalar›n›n temelinde de bu vard›r. Ellerinde
bir belgesi olmayan “ba¤lant›lar›, iliﬂkileri,
olaylar›”, tek kelime do¤ru bir cümle kurmayan ve
varl›klar› bile halk için tart›ﬂmal› olan ‘gizli tan›klarla’ inand›r›c› k›lmaya çal›ﬂ›yorlar. Ama anlatt›klar› masallarla inand›r›c› olam›yorlar, olamazlar da...
Çal›ﬂmalar›m›z, mücadelemiz illegal de¤ildir, illegal örgütlerle ba¤lant› kurulmaya çal›ﬂ›lmas›, gençli¤in mücadelesini bask› alt›na almaya yöneliktir.
Evet, devrimci gençlik, ony›llard›r ülkemizde onurlu
bir mücadelenin sürdürücüsüdür. Emperyalizme
karﬂ› ba¤›ms›zl›k bayra¤›n›n taﬂ›y›c›s›d›r. Üniversitelerin bir avuç tekelin hizmetinde ticarethanelere
dönüﬂtürülmesinin karﬂ›s›nda onurlu bir mücadelenin sahibidir. ‹ﬂçilerin, köylülerin tüm emekçi halk›m›z›n sorunlar›na sahip ç›kan, eylemlerinde yer
alan, birlikte mücadele eden bir geçmiﬂe sahiptir.
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Gençli¤in mücadelesinin öncüsü olma iddias›ndad›r.
Bu görevini onurla yerine getirmiﬂtir, getirmektedir.
Ve ülkesine sahip ç›kan bu gelenek devam etmektedir. Bunlar s›r olmayan ﬂeylerdir. Ve ne yaparlarsa
yaps›nlar, ucuz propagandalar›yla sonuç almay› baﬂaramayacaklar, halk›m›z devrimci gençli¤i sahiplenmeye devam edecektir.
Evet, devrimci gençlik, liselerde de, üniversitelerde de, gençli¤i örgütlüyordu, bugün de örgütlüyor.
Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için örgütlenmekten, kitleleri örgütleyip mücadeleye katmaktan daha do¤al
ve meﬂru birﬂey yoktur. Bu yüzden okullarda, meydanlarda, grevlerde halk›n bilinçlenmesini sa¤lam›ﬂlard›r. Onlar iﬂgallerde, boykotlarda, grevlerde hep
en öndeydiler, çünkü halk›n öncüleriydiler. Ve bu
ülkenin gerçek devrimcileri burada örgütlenmiﬂti.
Devrimci gençli¤in bu yan›yla aln› akt›r, as›l sorun,
ba¤›ms›zl›k için örgütlenmek ve mücadele etmekte
de¤il, emperyalizmin kuca¤›nda oturup, vatan›, dini,
iman› herﬂeyi emperyalizmin hizmetine sunmaktad›r. Kirli iliﬂki arayacaklarsa, kendi iliﬂkilerine ve hizmetinde olduklar› Amerika’ya bakmal›d›rlar.
Haﬂim Söylemez, devrimcilerin eylemlerine devam etti¤ini söylüyor. Do¤rudur, devrimciler mücadeleye aral›ks›z devam ediyor. Devrimci gençlik üniversitelerde, liselerde örgütlenmeye, gençli¤e bilinç
taﬂ›maya, onlar› mücadeleye katmaya devam ediyor. Ne yaparlarsa yaps›nlar, devrimciler onlar gibi
olmayacak, bu ülkeyi büyük patronlarla masa baﬂlar›nda satmayacak, devrimciler de¤erlerine sahip
ç›kmaya devam edecekler. ‹ﬂte onlar›n katlanamad›¤› budur.
Korkuyorlar. Çünkü y›llard›r devrimci gençlik cüretiyle, kararl›l›¤›yla, geleneklerinden ald›¤› güçle,
prati¤iyle gençli¤i düzene karﬂ› mücadeleye kat›yor.
Bu düzenin alternatifini devrimciler sunuyor. Dün
de bugün de sömürü ve zulüm düzenleri ad›na korkulu rüyalar görmelerine neden olan gelenek, bugün de gençli¤in mücadelesinde devam ediyor.
Korkmakla s›n›rl› de¤ildir tepkileri, ayn› zamanda
sald›r›yorlar. Okullardan atmalarla, komplolarla, tutuklamalarla bu mücadeleyi engellemeye çal›ﬂ›yorlar.
Dün Susurluk vard›, bugün Ergenekon var, yar›n
baﬂka bir isimle kontrgerillaya karﬂ› mücadele palavralar› sürer. Fakat, kontrgerilladan hiç birisi de
vazgeçemezler.
Kontrgerilla bu sistemin parças›d›r. Halka ve devrimcilere karﬂ› savaﬂ› kontrgerillalar›yla sürdürmeye
de devam edeceklerdir. Fakat bu ayn› zamanda kendi mezar›n› kazmakt›r. Gençli¤in görevi de, onlar›n
yalanlar›n› aç›¤a ç›karmak, teﬂhir etmektir. Bu sald›r›lar, iftiralar gençli¤in örgütlenmesini engelleyemez. Gençlik örgütlenmeye ve onurlu mücadelesine
devam edecektir.

Gençlik Federasyonu
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Halk Cephesi Uyar›yor:
“Ergenekon Diyerek
Aldat›yorlar; Kontrgerilla
Görevinin Baﬂ›ndad›r!”

Halk Cephesi Dört Bir Yanda
Ayn› Ça¤r›yla Meydanlardayd›: “Ba¤›ms›z

Demokratik Türkiye Mücadelesini
Yükseltelim!”
t

Ankara’dan Mersin’e, Hatay ’da n ‹z mir ’e ‹stanbul’un
gecekondu semtlerine kad a r birçok yerde Halk Cephesi “Kontrgerillaya karﬂ›”
eylemler yapt›...

t

Halk Cephesi, kendi aralar › n d a i k t i d a r k a v g a s › v e re n
A K P ve Genelkurmay’›n aldatmalar›na karﬂ›, halk › kendi cephesinde mücadeleye
ç a ¤ › r› y o r..

t

Meﬂaleli yürüyüﬂlerde, gös terilerde, panellerde,
da¤›t›lan bildirilerde, pank a r t l a r d a E r g e n e k o n o p e r a syonunun, darbe-ﬂeriat ikileminin iç yüzü aç›klan›yor...

‹stanbul’un yoksul gecekondular›nda Halk Cephesi üyeleri taraf›ndan yap›lan meﬂaleli yürüyüﬂlerle
AKP’nin kontrgerillay› tasfiye etti¤i yalanlar› teﬂhir edilerek halka ba¤›ms›zl›k demokrasi mücadelesine
kat›lma ça¤r›s› yap›ld›.
6 A¤ustos günü Gazi, ‹kitelli,
Okmeydan›, 1 May›s mahallelerinde ayn› saatlerde yap›lan yürüyüﬂlerle “AKP Yalan Söylüyor
Kontrgerilla Görevi Baﬂ›nda” yaz›l›
pankartlar aç›ld›.
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Gazi Mahallesi ’n d e gerçekleﬂen yürüyüﬂ öncesinde halka
da¤›t›lan bildirilerle eyleme kat›l›m
ça¤r›s› yap›ld›.
Gazi Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i önünde baﬂlayan meﬂaleli yürüyüﬂ s›ras›nda mahallenin
ara sokaklar› dolaﬂ›larak ana caddeye ç›k›ld›. Cadde boyunca yap›lan
yürüyüﬂ s›ras›nda “Kahrolsun M‹T
C‹A Kontrgerilla” sloganlar› at›ld›.
Yürüyüﬂ s›ras›nda ayr›ca Ergenekon devletini teﬂhir eden konuﬂmalar yap›l›rken çevrede bulunan halktan insanlar da alk›ﬂlarla eyleme
destek verdiler. Yaklaﬂ›k 300 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylem Gazi Cemevi önünde yap›lan bas›n aç›klamas›yla bitirildi.
‹kitelli Halk Cephesi üyeleri de
Atatürk Mahallesi 2. Sokak’tan
“Kontrgerilla Halka Karﬂ› Savaﬂ›n
Ad›” sloganlar›yla baﬂlad›klar› yürüyüﬂ boyunca halka yapt›klar› ça¤r›larla egemenler aras›ndaki bu it
dalaﬂ›n› teﬂhir ettiler. Mahalle halk›ndan insanlar›n evlerinin camlar›ndan alk›ﬂlayarak destek verdi¤i
yürüyüﬂ sonunda Cemevi önünde
bas›n aç›klamas› yap›ld›. Eylem
“Kurtuluﬂ Kavgada, Zafer Cephede” sloganlar› ve söylenen marﬂlarla bitirildi.
O k meyd a n›’nda Dikilitaﬂ Park›’nda biraraya gelen Halk Cephesi
üyeleri meﬂaleler ve dövizlerle ma-

halle içinde yürüyüﬂ yapt›lar. “Biri
Sivas’ta yakt›, di¤eri Gazi’yi tezgahlad›. Biri Maraﬂ’ta a¤açlara çiviledi, biri bin operasyonun alt›na imza att›. Biri baﬂörtümüze söz söyledi, di¤eri demokrat kesildi. ‹kisi de
birleﬂip vatan› satt›, ikisi de kolkola
girip halk› aç b›rakt›” ﬂeklindeki duyurularla mahalle halk›na seslenen
Halk Cephesi üyeleri AKP’nin demokratl›k masallar›n› teﬂhir ettiler.
“Kontrgerilla Görevinin Baﬂ›nda, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede” sloganlar›yla mahalleyi inleten
Halk Cepheliler Zafer Yak›nda ve
Gündo¤du marﬂlar›n› hep bir a¤›zdan hayk›rd›lar. ﬁark Kahvesinden
geçerken önlerine kurulan çevik
kuvvet barikat›n›n önünden sloganlarla geçen Halk Cepheliler yürüyüﬂ
yapt›klar› yolu kapatan panzerlerin
aras›ndan sloganlarla geçtiler. Yürüyüﬂ sonunda Sa¤l›k Oca¤› önünde
bas›n aç›klamas› yap›lmas›yla eylem sona erdi.

1 Ma y›s Mah a lle si’nde
Po lis Sal d›r › s›
Üm r a ni ye 1 Ma y›s Ma h a l le si’nde yap›lan meﬂaleli yürüyüﬂe
polis sald›rd›. AKP’nin yalanlar›n›n
teﬂhir edilmesini hazmedemeyen
AKP’nin polisi Halk Cephelilere
gaz bombalar›, joplarla sald›rd›. Karakol Dura¤›’da baﬂlayan yürüyüﬂte
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halka yönelik duyurularla AKP’nin
Ergenekon yalanlar› teﬂhir edildi.
Halk›n yo¤un ilgi gösterdi¤i ve kat›l›m sa¤lad›¤› yürüyüﬂte Çeﬂme dura¤›na var›ld›¤›nda polis hiçbir uyar› yapmadan panzer, akrep ve çevik
kuvvet ile birlikte sald›r›ya geçti.
Tazyikli su ile baﬂlayan sald›r› gaz
bombalar› ile devam etti. Tazyikli
su ve gaz bombalar› ile kitleyi da¤›tmaya çal›ﬂan polis bunda baﬂar›l›
olamad›. Saat 23.30’a kadar süren
çat›ﬂmada halk AKP’lilerden, Ergenekonculardan de¤il devrimcilerden
yana oldu¤unu gösterdi. 23.30’da
M. Kemal dura¤›nda birleﬂen Halk
Cepheliler bas›n aç›klamas› yaparak
eylemi bitirdiler.

‹st a n b u l M ah a l le ler i n de
P a nel l e r

Halk Cephesi meﬂaleli yürüyüﬂlerin d›ﬂ›nda paneller, bildiri da¤›t›mlar› çal›ﬂmalar›yla da egemenlerin iktidar savaﬂ›n› teﬂhir ediyor.
1 A¤ustos günü Sar›gazi Temel
Haklar’da yap›lan bir panelde, Ergenekon ve AKP aras›ndaki ç›kar
çat›ﬂmas› anlat›ld›. Erdo¤an Çoban
ve Serdar Polat’›n konuﬂmac› oldu¤u panelde, “kontrgerillan›n iﬂbaﬂ›nda oldu¤una, tasfiyesinin bu sistem içinde mümkün olmad›¤›na,
bunun iktidar sorunu oldu¤una ve
faﬂist iktidar›n kontrgerilla ihtiyac›n›n bitmeyece¤ine” de¤inildi. Devrimcilere yönelik kontra haberlerin
amaçlar›n›n da anlat›ld›¤›
panel halka ba¤›ms›zl›k demokrasi mücadelesine kat›l›m ça¤r›s›yla son buldu.
2 A¤ustos günü ise Sultanbeyli Cemevi bahçesinde “Ergenekon ve AKP”
konulu panel düzenlendi.
Nurettin Kaya ve Erdo¤an
Çoban’›n konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› panelde; "
ydan›
e
AKP ve Ergenekon aram
k
O
s›ndaki saflaﬂma halk›n
saflaﬂmas› olamaz. Her ikisi
de halka karﬂ› birdir ve halka
karﬂ› savaﬂ›n sömürünün sürdürücüleridir. Egemen güçlerin ç›kar savaﬂlar› süreklidir.
Ancak, ç›karlar› ve iktidarlar› tehlikeye düﬂtü¤ünde birleﬂirler. AKP de kontrgerillan›n gönüllü sürdürücüsüdür. Kontrgerillay› tasfiye
li
‹kitel
etme sözleri yaland›r. AKP
sadece kendi önünü temizliyor ama kontrgerilla iﬂ baﬂ›ndad›r ve bu sistemde de böyle
olacakt›r. Kontrgerilla devlettir. Bu bir iktidar sorunudur”denildi.

Gazi

Say›: 158

A K P ’n i n H al k a Ya l a n
Söyledi¤i A n ado l u ’ d a
Da Hayk› r › ld›
H a tay’da Halk Cephesi
kontrgerillan›n halen iﬂbaﬂ›nda ol-

du¤unu teﬂhir etmek için Ulus meydan›nda bir eylem düzenledi. “AKP
Yalan Söylüyor Kontrgerilla ‹ﬂbaﬂ›nda” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde “Zalimlerin, ‹ﬂbirlikçilerin
Bizi Kullanmas›na ‹zin Vermeyelim!" dövizleri de taﬂ›nd›. Eylemde
yap›lan aç›klamada “Bu savaﬂ bizim savaﬂ›m›z de¤ildir. Bizim savaﬂ›m›z sömürüye, zulme karﬂ› insanca bir yaﬂam savaﬂ›d›r. Bizim savaﬂ›m›z ba¤›ms›z, demokratik Türkiye
savaﬂ›d›r. Ba¤›ms›z, demokratik bir
Türkiye için birleﬂelim!” denilerek
halka adil bir düzen için örgütlenme
ça¤r›s› yap›ld›. Eylemin ard›ndan
da¤›t›lan 750 bildiriyle AKP’nin Ergenekon aldatmacas› teﬂhir edildi.
Halk Cephesi A d a n a Temsilcili¤i de 4 A¤ustos günü Adana ‹nönü
Park›’nda yapt›¤› eylemle AKP’nin
Ergenekon Operasyonu ile bürünmeye çal›ﬂt›¤› demokratl›k maskesini teﬂhir etti. “AKP Yalan Söylüyor,
Kontrgerilla Görev Baﬂ›nda! Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesini Yükseltelim!” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde Halk Cephesi ad›na
aç›klama yapan ﬁemsettin Kalkan
“Ergenekoncular›n da, onlar› tasfiye
ediyorum diyen AKP’nin de elleri
temiz de¤ildir. Onlar›n elleri halklar›n kanlar›yla kirlenmiﬂtir. Emperyalizm iﬂbirlikçisi ve katliamc›d›rlar. On y›llard›r kontrgerilla politikalar›yla bizim kan›m›z› döktüler.
Hesap soracak olan da biziz” dedi.
Eylem sonunda 500 bildiri Adana
halk›na ulaﬂt›r›ld›.
Ergenekon operasyonu diyerek
kendini aklama çabas›nda olan AKP
iktidar›n›n yalanlar› ‹z m i r’de yap›lan bir eylemle halka aç›kland›. 4
Temmuz günü Kemeralt› Giriﬂi’nde
toplanan Halk Cepheliler ad›na
aç›klamay› Yurdagül Gümüﬂ okudu.
Gümüﬂ aç›klamada, AKP’nin kontrgerilladan ayr› olmad›¤›n›, “kontrgerillay› tasfiye ediyorum” aç›klamalar›n›n, “laiklik-ulusalc›l›k” k›l›f› alt›nda süren tart›ﬂmalar›n yalan
oldu¤unu her iki taraf›n emperyalizm ile iﬂbirli¤inde birbiri ile yar›ﬂ›rken halka karﬂ› sald›r› ve katliamlarda omuz omuza hareket etti¤i
belirtildi. “Emperyalizmin ç›kar ve
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sömürü için ben daha iyi iktidar
olurum diye girdikleri iktidar
kavgalar›n›n taraf› olmayal›m.
Yaln›z ezen ve ezilen olmak
üzere iki taraf oldu¤unu bilerek
kendi iktidar›m›z için örgütlenelim” denilen aç›klamada emperyalizm ve iﬂbirlikçilerine
karﬂ› ba¤›ms›zl›k, demokrasi
mücadelesine kat›lma ve yükseltme ça¤r›s› yap›ld›. Eylemin
ard›ndan megafonla AKP’nin
yalanlar› anlat›l›rken bildiri da¤›t›m› yap›ld›. Yar›m saat süren
bildiri da¤›t›m›nda halka 1000
adet bildiri ulaﬂt›r›ld›.
Halk Cephesi A n k a r a Temsilcili¤i ise 5 A¤ustos Yüksel
Caddesi ‹nsan Haklar› An›t›
önünde bir eylem gerçekleﬂtirdi. AKP’nin iktidar savaﬂ›n›
kontrgerillay› tasfiye ediyorum
diyerek pazarlad›¤›n›n ve halka
demokrat görünmeye çal›ﬂt›¤›n›n aç›kland›¤› eylemde “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›
at›ld›.
ESP ve
BDSP’nin de destek verdi¤i
eylem sonunda yar›m saat için-

de 500 bildiri da¤›t›ld›.
5 A¤ustos günü AKP’nin
kontrgerilladan ba¤›ms›z olmad›¤› gerçe¤i Halk Cephesi An t a l y a Temsilcili¤i taraf›ndan da
dile getirildi. K›ﬂlahan Meydan›’nda yap›lan bir eylemle Ergenekon operasyonunun egemenler aras› iktidar savaﬂ› oldu¤u halka anlat›larak kontrgerillan›n bir devlet politikas› oldu¤u söylendi.
Polisin eylemde ismiyle hitap etti¤i bir faﬂist taraf›ndan
provokasyon yaratma çabalar›
Halk Cepheliler taraf›ndan boﬂa ç›kar›l›rken eylem sonunda
bildiri da¤›t›ld›.
M e r s i n’de yap›lan eylemde
de “Zalimlerin ‹ﬂbirlikçilerin
Bizi Kullanmalar›na ‹zin Vermeyelim”yaz›l› dövizler taﬂ›nd›. 6 A¤ustos günü Taﬂ bina
önünde yap›lan “AKP Halka
Yalan Söylüyor”sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylem sonunda halka
AKP’yi teﬂhir eden 750 adet
bildiri da¤›t›ld›.

Ankara

Antakya

‹zmir

Kontrgerillan›n Sald›r›lar›na Karﬂ› Kitlesel Yürüyüﬂ;

yap›lan aç›klamada
“Bu pisli¤i devrim temizleyecektir. Güngören katliam›n›n hesab›n› sormak, halk›m›z›n ac›lar›n› paylaﬂmak, kontrgerilla düzenini yaratan devlet anlay›ﬂ›yla hesaplaﬂmaktan geçiyor!” vurgusu yap›ld›.
Anti-Kapitalist, BDSP, DTP, EHP, EMEP, ESP, Halk
Cephesi, HKM, KALDIRAÇ, KÖZ, ODAK, ÖDP, SODAP, Sosyalist Parti Giriﬂimi, Toplumsal Özgürlükler
Platformu KESK ‹stanbul ﬁubeler Platformu, D‹SK Limter-‹ﬂ, D‹SK Sine-Sen, Tekstil-Sen taraf›ndan düzenlenen
eyleme yaklaﬂ›k 1500 kiﬂi kat›ld›.

BU P‹SL‹⁄‹ DEVR‹M TEM‹ZLER!
3 A¤ustos günü devrimciler, Demokratik Kitle Örgütleri, Taksim Tünel’den Galatasaray Lisesi önüne kadar
yürüyerek kontrgerillan›n Güngören’de yapt›¤› katliam›
ve kontrgerilla sald›r›lar›n› kitlesel bir eylemle protesto
etti.
Saat 13.00’den itibaren Tünelde toplanmaya baﬂlayan
kitle “Bu Pisli¤i Devrim Temizler” pankart›n› açt›lar. Ayn› zamanda “Kontrgerilla Maraﬂtayd›, Sivastayd›, 6-7 Eylül’deydi, ﬁemdinli’deydi, 77 de Taksim’deydi, Güngören’deydi, Kenan Evren ve Di¤er Cuntac›lar Da Yarg›lans›n, Emperyalizme AKP’ye Kontrgerillaya Karﬂ› Yürüyoruz, 1000 Operasyon Aç›klans›n Sorumlular› Yarg›lans›n”
dövizlerini taﬂ›yan kitle Tünel’den Galatasaray Lisesi’ne
do¤ru yürüyüﬂe geçti.
Galatasaray Lisesi önünde yap›lan aç›klamada; “Bir
yandan Ergenekon operasyonu ile darbecilerin ve çetelerin üzerine gidiyoruz propagandas› yap›l›rken, di¤er yandan Güngören’de katliam düzenleniyor....” denildi. Medyan›n da yalan politikas›na ortak oldu¤u dile getirilirken,
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Ekonomizm, iﬂçi s›n›f›n›n iktidar
mücadelesine karﬂ› ç›kan siyasal
ak›mlar›n baﬂta gelenlerinden biridir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n mücadelesini; iﬂgününün k›salt›lmas›, ücretlerin art›r›lmas›, iﬂçi sa¤l›¤›, iﬂ güvenli¤i,
ve sosyal haklarla ilgili yasalarda
belli de¤iﬂiklikler yap›lmas› gibi
ekonomik taleplerle s›n›rlarlar.
Onlara göre, iﬂçi s›n›f›n›n siyasal örgüt kurmas›na gerek yoktur.
Siyaset, yaln›z burjuvazinin partileri aras›nda sürmelidir. Bunun için
siyaset alan›nda, sadece burjuvazinin partilerine yer vard›r. ‹ﬂçi s›n›f›na düﬂen de, bu partiler içinden iﬂçi s›n›f›na daha fazla hak vaat edenini desteklemektir.
Ekonomizme göre, toplumsal
olaylar› belirleyen sadece ekonomik nedenlerdir. Tarihsel geliﬂim,
siyasal bir örgüte ve iktidar mücadelesine gerek kalmadan kendili¤inden sosyalizme varacakt›r ve
bunda belirleyici olan ekonomik
nedenler olacakt›r. Toplumlar›n geliﬂiminde, devrimci eylemin rolünü
reddeden bu anlay›ﬂ, devrimci eylemin örgütlenmesine de karﬂ› ç›kar.
Ekonomizm, burjuva-reformist
karakterdedir ve proletaryan›n dikkatini s›n›fsal zemindeki mücadeleden uzaklaﬂt›rmaya hizmet eder.
Proletaryan›n s›n›fsal zeminde örgütlenmesi önünde engel oluﬂturur.
‹ﬂçi s›n›f›n›n mücadelesini ekonomik taleplerle s›n›rlad›klar› için,
örgütlenmesini de buna uygun olarak, sendikalarla s›n›rlarlar. Bu nedenle ekonomizme, “sendikalizm”
de denilir. Bu sendikalist anlay›ﬂ›n
do¤du¤u yerlerden birisi ‹ngiltere’dir. Ve ismi Trade Unionculuktur.
(Trade Union: Mesleki birlik-sendika)

B‹LG‹
EKONOM‹ZM
çok fazla e¤ilmiﬂ olduklar›ndan,
sendii k a l a r, ücretli kölelik sisteminin kendisine karﬂ› harekete geçmekte sahip olduklar› gücü henüz
tam olarak kavram›ﬂ de¤illerdir. Bu
yüzden, genel toplumsal ve siyas a l h a reketllerrden
n çok uzak kal-m ›ﬂlard›r.” der ve ekler; “Çabalar›n›n, dar ve bencil olman›n çok
ötesinde, mazlum milyonlar›n
k u r t u l u ﬂu n u am aç l ad › ¤› n a d ü ny a y › b ü y ü k ç a p t a i n a n d › r m a l › d › r-l a r.” Milyonlar›n kurtuluﬂunu hedeflemek, ekonomizmin dar s›n›rlar›n› aﬂmak demektir.
Lenin de; “Se ndika lizm, e me kçilerin burjuva s›n›f›na ideolojik
k ö l el i ¤i d e m ek t i r.” sözleriyle ekonomizmi mahkum eder.
Ekonomizm, özü iﬂçi s›n›f›n› iktidar mücadelesinden uzak tutmak
olan bir anlay›ﬂt›r. Bu anlay›ﬂ, dönemlere ve koﬂullara göre kendisini farkl› biçimlerde ifade etmiﬂtir.
Örne¤in, II. Enternasyonal revizyonist partilerinde ortaya ç›kan
ekonomist bak›ﬂ aç›s›; mücadeleyi
parlamenterist biçimlerle s›n›rlayarak, iﬂçi s›n›f›n› iktidar mücadelesinden uzaklaﬂt›rm›ﬂt›r.

Marksizm; emekçilerin ekonomik talepler için de mücadele etmeleri gerekti¤ini, ancak mücadeleyi salt ekonomik taleplerle s›n›rlayarak kurtuluﬂlar›n› sa¤layamayacaklar›n› söyler.

Ekonomizmin Çarl›k Rusyas›’ndaki savunucular› da, iﬂçi s›n›f›n›n iktidar› almak için örgütlenmesine ve iktidar mücadelesi yürütmesine karﬂ›yd›lar. Bunun için, iﬂçi
s›n›f› partisinin illegal örgütlenmesine, kadro yap›s›n›n profesyonel
devrimcilerden oluﬂmas›na, demokratik merkeziyetçilik ilkesi ve
parti kararlar›n›n ba¤lay›c› olmas›na, ideolojik birli¤e, parti disiplinine ve k›sacas› Leninist Parti anlay›ﬂ›na karﬂ› ç›kt›lar.

Marks, “ S e n d i k a l a r. Geçmiﬂle ri, bugünleri ve gelecekleri” baﬂl›kl› makalesinde; “Sermaye ile
olan yerel ve günlük mücadeleye

Denilebilir ki, hemen tüm konularda, düﬂüncelerini belirleyen, iﬂçi
s›n›f›n›n mücadelesini ekonomik
taleplerle s›n›rlamak ve burjuvazi-

ye yedeklemekti. Ekonomistlere
göre, iﬂçi s›n›f› iktidar› alamaz ve
yönetemezdi. Yapmas› gereken,
“liberal b urjuvaziyi” desteklemek
ve onlar›n iktidar› için çal›ﬂmakt›.
Ekonomizm, “uluslar›n k endi
k ad
d e r le
e r in
n i t a y i n h a k k ›”” na da
karﬂ› ç›k›yordu. Lenin, bu anlay›ﬂ›,
emperyalist ekonomizm diye isimlendirir. Onlara göre, emperyalist
egemenli¤in temeli ekonomiktir ve
emperyalizmin varl›¤› koﬂullar›nda,
halklar›n kendi kaderini tayin etmesi mümkün de¤ildir.
Sadece kendi kaderini tayin
hakk› de¤il, tüm demokratik haklar
için mücadele, “sosyalist devrim”
hedefinden sapmad›r.
Burada ise görülece¤i gibi, önceki örneklerden farkl› olarak ekonomist bak›ﬂ aç›s›, “ s o l ” bir söylemle ortaya ç›kmaktad›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n kurtuluﬂu “sosyalizmdedir”
diyerek sözde iktidar mücadelesini
reddetmemekte, fakat kitlelerin iktidar mücadelesinin salt ekonomik
talepler zemininde geliﬂece¤ini savunarak, halklar›n emperyalizme
karﬂ› devrim ve emekçilerin iktidar› hedefli mücadelesinin örgütlenmesine karﬂ› ç›kmaktad›r.
Ekonomist anlay›ﬂ›n, iktidar
mücadelesine karﬂ› ç›karken,
emekçilerin ekonomik talepli mücadelesine gerekti¤i gibi önderlik
etti¤i de düﬂünülmemelidir.
Ekonomizmin uzlaﬂmac› çizgisi,
emekçilerin ekonomik talepleri için
mücadelesine de önderlik edememesini beraberinde getirir. Ekonomik talepler için mücadele de, duruma göre burjuvaziyle diﬂe diﬂ bir
çat›ﬂmay› göze almay› gerektirir.
Ekonomist bak›ﬂ aç›s›, burjuvazi ile
çat›ﬂmama üzerine kurdu¤u anlay›ﬂ› nedeniyle, iﬂçilerin ekonomik
haklar›ndan da, çal›ﬂma koﬂullar›n›
iyileﬂtirme taleplerinden de sürekli
olarak taviz vermesine neden olur.
‹ﬂçi s›n›f›n›n mücadelesini ekonomik taleplere s›k›ﬂt›rmak isteyen
burjuvazidir. Dolay›s›yla ekonomist
anlay›ﬂ burjuva partilere ya da nihayetinde burjuvaziye hizmet eden
bir anlay›ﬂt›r.

Katliam 1

Öldüren; Kapitalizmin Kar ve
Gericili¤in ‹ktidar H›rs›d›r

Halk
için, ölüm
ucuz, yaﬂamak
zordur bu
ülkede.
Yurt binas› çöker, hastanelerde bebekler ölür, yang›nlar, depremler,
kazalar halka ölüm taﬂ›r. Çünkü, yönetenler için halk›n can›n›n de¤eri
yoktur, onlar sadece rant› ve kendi
iktidarlar›n› düﬂünürler.
Konya Balc›lar’da yat›l› Kuran
Kursu Yurdu olarak kullan›lan bina,
1 A¤ustos’ta gaz kaça¤› sonucu yaﬂanan patlamada çöktü. 18 çocuk
öldü, 27’s i y a ral a n d› .
Binan›n kuran kursu olarak
iﬂletilmesine iliﬂkin izin yok. Bi n a n › n d e p re m , i t f a i y e r a p o r u y o k .
Ama, güvenliksiz bir binaya doldurulmuﬂ 45 çocu¤a kuran kursu veren bir anlay›ﬂ ve ortada 18 çocu ¤un cenazesi var.
Bunun ad› kaza sonucu ölüm de¤ildir, bu ölümlerin kaderle, ilahi
takdirle aç›klanmas› da mümkün
de¤ildir, b u n u n a d › k a t l i a m d › r.
Devlet oluﬂan tepki nedeniyle,
yurt müdürü, müdür yard›mc›s› ve
Kuran kursunu açan Balc›lar Kurs
ve Okul Talebelerine Yard›m Derne¤i Baﬂkan›’n› tutuklad›. Söz konusu kiﬂilerin katliamdaki sorumluluklar› araﬂt›r›labilir, fakat katliam›n sorumlulu¤unu onlarla s›n›rl›
tutmak, as›l sorumlular› gizlemeye
hizmet eder.
Katliam›n sorumlular›, çürük binay› yapt›ran ve yapanlar oldu¤u
kadar, o binan›n ö¤renci yurdu olarak iﬂletilmesine onay verenler, gizli olarak kuran kursu olarak kullan›lmas›na denetimlerde göz yumanlar ve dincili¤i geliﬂtiriyor diye tarikatlar›n bu tür yap›lanmalar›n› teﬂvik eden iktidard›r.
Dolay›s›yla failler; d i zg i ns i z
k a r h › r s › v e i k t i d a r h›rs› ile gözü
k a r a r m › ﬂ g e r i c i l i k t i r. Bu sonucu
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taammüden haz›rlam›ﬂlard›r.

Kuran Kurslar›
Örgütlenme Arac›
Onlar için önemli olan, tarikatlar›n yay›lmas› ve islamc› örgütlenmelerin büyümesidir. Çünkü iktidar
olmalar›n›n yolu buradan geçiyor.
Bunun için, Süleymanc›lar tarikat›na ba¤l› Kurs ve Okul Talebelerine
Yard›m Derne¤i’nin kaçak kurslar›na göz yumulmuﬂtur. Derne¤in ülke
genelinde 2 bin 500 pansiyon ve
farkl› isimlerde oluﬂumu bulundu¤u
belirtiliyor.
Bu yöntemlerle örgütlenen tarikatlar, salt Süleymanc›lar’la s›n›rl›
da de¤il elbette. Kaçak kurslar›n
toplam say›s›n›n 60 bin civar›nda
oldu¤u tahmin ediliyor.
Kuran kurslar›n›n artmas›n›, iktidar güçlerinin artmas› olarak görüyorlar. Bunun için, çürük binalara
onlarca çocu¤un doldurulmas›na
göz yumuyorlar. Kuran kursuna
doldurduklar› çocuklar›m›z›n yaﬂamlar›n› umursamazlar bile. Ailelerini avutmak için, “ ﬂ e h i t o l d u l a r ”
ya da “ ta nr› s evdi¤i kul la r› n› ya n › n a e r k e n a l › r ” der geçerler. Olmad›, Balc›lar’da oldu¤u gibi sorumluyu ‹ p r a g a z ilan ederler, daha
olmad›, alt kademeden bir iki kiﬂiyi
geçici olarak tutuklarlar ve sorunun
üzeri örtülür. Fakat sistem iﬂlemeye
devam eder.
Balc›lar’da y›k›lan bina ve ölen
çocuklar›m›z, iktidar›n zihniyetini
gösteren bir örnek olmuﬂtur. Bu zihniyet iktidarda iken, ülkenin bir çok
yerinde, baﬂka çürük binalara doldurulmuﬂ çocuklar›m›z›n oldu¤unu
tahmin etmek de zor de¤il.

Düﬂük Maliyetli
Kurs Binalar›
O n l a r i çi n önemli olan kard› r.
Çürük bir binan›n içine doldurduklar› çocuklar›m›z›n yaﬂamlar›n›

umursamazlar bile. Cana önem vermeyen bir zihniyetin sahibidirler.
Onlarca kiﬂinin yaﬂayaca¤› bir bina
yaparken, sa¤l›kl› bir ortam
olmas›n›, içinde yaﬂayacak kiﬂilerin
can güvenli¤ini sa¤lamas›n› de¤il, o
binan›n inﬂaat›ndan nas›l çalacaklar›n›, nas›l daha ucuz malzeme kullanacaklar›n›, özcesi maliyeti nas›l
düﬂürüp de, kar edeceklerini düﬂünürler.
Bunun içindir ki, bir patlama ile
bina adeta bir toz y›¤›n› haline gelmiﬂtir. Kullan›lan malzemenin çürük oldu¤u aç›klan›yor. Konya Milli E¤itim Müdürü, binan›n k›z yurdu
olarak kullan›lmak istendi¤ini, ancak incelemelerde deprem ve itfaiye
raporu olmad›¤› için izin verilmedi¤ini belirtiyor.
Deprem ve itfaiye raporu olmayan binaya k›z yurdu izni verilmiyor, oysa ayn› bina resmi olarak erkek yurdu olarak kullan›l›yor. Buna
da kar›ﬂ›lm›yor. Dahas› binan›n kaçak olarak Kuran kursu olarak kullan›ld›¤›, denetimlerde nas›l oluyorsa “gö r ü l m ü y o r ! ”
Elbette as›l sorumlu olan iktidard›r. Bunun fark›nda olduklar› için,
a i l e b a ﬂ › n a 2 0 b i n Y T L ödene ce ¤i ni aç›klad› l a r.
Bundan önce hangi olayda böyle
bir ödeme yap›ld›¤› sorusu bir yana,
çocuklar› katledilen ailelere yard›m,
AKP iktidar›n›n zihniyetini gösteriyor. Yoksul ve çaresiz b›rakt›klar›
insanlar›m›z›n çocuklar›n› kurslara
dolduruyor ve canlar›n› bile önemsemeden kullan›yorlar. Öldüklerinde de para verip susturuyorlar. Bunun ad›na, yoksullar› sahiplenme
diyorlar. ‹lgisi yoktur. Sadaka
kültürü bir baﬂka alanda, bir baﬂka
biçimde sürdürülüyor. Yoksullar›
sahiplenmek onlar› kullanmak,
sadakayla susturmak, sadakayla
haklar›n› aramaktan vazgeçirmek
de¤il, onlar› yoksullaﬂt›ran politikalara son vermektir.
10 A¤ustos 2008

Katliam 2

Öldüren; Sa¤l›¤› Ticaret Malzemesi
Hastaneyi Ticarethane Yapanlard›r

Sa¤l›k ve
Sosyal
Hizmet
Emekçileri Sendikas› (SES)
Ankara
ﬁube Baﬂkan› ‹brahim Kara aç›klad›; Ankara Dr. Zekai Tahir Burak
Kad›n Sa¤l›¤› Hastanesi’nde 31
Temmuz-2 A¤ustos aras›nda, yani
3 gün içinde 27 bebek enfeksiyon
kapt›¤› için öldü.
Aç›klamaya göre; hastanenin
do¤um salonu tadilatta ve bir kuvözde 2-3 bebek kal›yor.
Hastane yöneticileri, önlem almak yerine hasta sahiplerine bu koﬂullar› “ r›zalar›yla kabullendikleri ne” dair belge imzalat›yor.
SES ad›na konuﬂan Kara, “ perﬂ em be 14, c uma 5 , c um ar t e s i 8 ç o cu¤un ölüm haberini ald›klar›n› ”
ve bunun üzerine hastane yönetimi
ile görüﬂmek istediklerini ancak yönetimden kimsenin kendilerine
aç›klama yapmad›¤›n› söyledi.
Ayn› soru gündemde; k i m b u
ö l ü m l e r i n s o r u m l u l a r › ? Tek baﬂ› na sözkonusu hastanenin yetkilileri mi? Evet onlar›n sorumlulu¤u
aç›kt›r. Fakat, onlardan önce AKP
iktidar› sorumludur.
Sadece bu koﬂullarda çal›ﬂt›r›lan
hastanelere gözyumduklar› için de¤il, insan yaﬂam›na, sa¤l›¤a de¤er
vermeyen sistemin yarat›c›lar›ndan
olduklar› için sorumludurlar.
Bebek ölümlerinin görünür nedeni enfeksiyondur, fakat gerçek
neden, hastaneyi t i c a re t h a n e olarak
gören zihniyettir.

Cana de¤il, paraya de¤er
v e re n z i h n i y e t k i m e a i t ?
Söz konusu hastane, bu zihniyetin ilk görüldü¤ü yer de¤ildir. Bu
zihniyet, paras› olmayan insanlar›
ölüme terk eden, yan›k ac›s›yla k›vranan çocuklara peﬂin para almadan
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müdahale etmeyen, para ödenmedi¤i için yeni do¤muﬂ çocuklar›, hastalar› hastanede rehin tutan zihniyettir.
Fakat, bu zihniyete sahip olanlar, sadece ortaya ç›kan kimi örneklerdeki hastane yetkilileri de¤ildir,
bu zihniyet hepsinden önce düzenin
ve iktidardaki AKP’nin “ p a r a s ›
olana sa¤l›k” zihniyetidir.
Zaten o hastaneler, halk›n sa¤l›k
sorunlar›n› çözmek için de¤il, o mekanlar ticaret yapmak için, bir kapitalist iﬂletme olarak kuruluyor. Ticarethane mant›¤›na uygun olarak
iﬂletiliyor.
Sa¤l›kl› koﬂullarda do¤um yap›lmas›n› ve bebeklerin bu koﬂullarda
tutulmas›n› önemsemiyor. Kuvöz
yetersizse 2-3 bebe¤i birlikte yat›r›yor, sedye yetersizse 2-3 hastay› tek
bir sedyede bekletiyor.
Bu koﬂullarda 3 gün içinde hastaneden 27 bebek ölüsü ç›k›yor, bir
baba bebeklerinin ölüsünün karton
kutuda verilmesine tepki gösteriyor.
Fakat hastane baﬂhekimi operatör
Dr. Leyla Mollamahmuto¤lu, “ t i c a r e t h a n e n i n ” ad›n› kurtarmaya çal›ﬂ›yor. Baﬂlang›çta ölümleri gizlemeye çal›ﬂ›yor, sonra 4 bebe¤in öldü¤ünü söylüyor, olmuyor 15 günde 20 bebe¤in öldü¤ünü aç›kl›yor,
fakat tüm ölümlerin enfeksiyondan
olmad›¤›n› söyleyerek, ölümlerin
normal karﬂ›lanmas›n› istiyor.
Ölümlerin yaﬂand›¤› ünitenin Klinik ﬁefi Prof. Dr. U¤ur Dilmen de
“Klini¤in dünya standartlar›nda
oldu¤unu ve hijyen kurallar›na
harfiyen uyuldu¤unu” söylüyor.
S›fatlar› doktor, fakat mesleklerinin gere¤ini de¤il, ticaretin gere¤ini yerine getiriyorlar.
SES taraf›ndan 5 A¤ustos’ta
Sa¤l›k Bakanl›¤› önünde bir aç›klama daha yap›larak, ölümlerden bu
tablonun yarat›c›s› AKP iktidar›n›n
sorumlu oldu¤u belirtildi. Aç›klamada; “ sa¤l›kta dönüﬂüm projesi

ad› a l t › n d a h a l k › n s a ¤ l › ¤ › b o z u l maktad›r. Son y›llarda gittikçe azalan sa¤l›k bütçesi i nsan sa¤l›¤›n›
tehdit etmektedir” denildi.

Kaç Ölüm Uygundur?
Ölümleri normal karﬂ›lay›n diyen sadece hastane yetkilileri de¤il,
Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri
Genel Müdürü Öner Odabaﬂ da, “15
g ü n de 2 7 öl ü m, ha sta ne y ap ›s› g ö z
önüne al›nd›¤›nda fazla olarak gö rülemez.” dedi.
Demek ki, bu say›daki ölüm sorun de¤ilmiﬂ. Tepki göstermek için,
say›n›n artmas›n› beklemek gerekiyormuﬂ. Fakat sormak gerekir;
Acaba kaç bebek daha öldü¤ünde
sorun haline gelecek?
Örne¤in, hastane yetkilileri
Temmuz ay› içinde hastaneye 504
bebe¤in yatt›¤›n› aç›kl›yorlar. Buna
göre, hastanede bebek ölüm oran›
yüzde 10.7 demektir. Demek bu
oran yüksek de¤il. Oysa ülkemizde
bebek ölüm oran› binde 28.7’dir.
Ki bu oran da birçok ülkeye göre
yüksek bir orand›r. Demek ki, Sa¤l›k Bakanl›¤› bu rakam› yüzde
10’lar›n da üzerine do¤ru ç›karmakta kararl›! Bu kafa yap›s›n›n yönetiminde bebek ölüm oranlar›n›n düﬂmesi beklenebilir mi?
Sa¤l›k Bakanl›¤›, bir hastane
için sa¤l›ks›z koﬂullar nedeniyle
ölüm iddias› gündeme getirildi¤inde, ilk iﬂ olarak “ ö l ü m o r a n › y ü ksek görülemez” aç›klamas› m› yapmal›d›r? Bu aç›klama, ancak halk›n
can›na de¤er verilmeyen bir ülkede
yap›labilir.
Belirtti¤imiz gibi, ülkemizdeki
sa¤l›k anlay›ﬂ›n›n yeni bir örne¤i olmuﬂtur. Ülkemizdeki hastaneler
benzer örneklerle s›kl›kla gündeme
gelmektedir. Çünkü, birçok hastane
bu mant›kla yönetilmektedir ve bu
sistem içinde giderek tersi örneklere rastlamak istisna haline gelecektir.
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Katliam 3
Yakan ve Öldüren
Ya¤mac›, Talanc› Zihniyettir
3
1
T e m muz’da
Antalya’n›n
Manavgat
ile Serik ilçeleri aras›nda; bir gün
sonra da Kumluca Beldesi’nde orman yang›n› ç›kt›. Yang›n, ancak 6
g ü n s o n r a “ k o n t ro l a l t › n a a l › n a b i l d i ”.
6 günde; 12 bin hektarl›k ormanda etkili olan yang›nda, en az 5
b i n h e k t a r verimli orman›n yand›¤›
aç›kland›.
Yang›nda kay›p olduklar› belirtilen Ali Deniz ve Osman Kahya
isimli iki köylüden birinin cesedine
ulaﬂ›ld›.
Tüm bölgedeki yaﬂam yok oldu.
Bizzat devlet yetkililerinin, yang›n›n etkisine iliﬂkin aç›klamas›,
“bölgeye atom bombas› at›lm›ﬂ” etkisi yaratt›¤› ﬂeklinde idi. Bitki örtüsünü yok etmenin yan›nda tüm
canl›lar›, alt yap›y›, halk›n yaﬂam
alanlar›n› küle çevirdi. Bölgenin yeniden eski halini almas› en az 50-60
y›l alacak. Orman›n büyük bölümü
de, yar›m as›r› aﬂk›n bir zamanda
oluﬂmuﬂtu zaten.

Ya p › l a c a k b i r ﬂey
yok muydu?
‹ktidar yetkililerinin ve devletin
kurumlar›n›n aç›klamalar›nda, bir
orman yang›n›n›n nas›l bu kadar geniﬂ bir alan› yok etti¤inin cevab›
yok! 6 gün boyunca bir yang›n›n
neden denetim alt›na al›namad›¤›n›n cevab› da yok!
Daha do¤rusu cevap diye yapt›klar› aç›klamalar, bu sorulara cevap
de¤il, sorumlulu¤u üzerlerinden atmaya çal›ﬂmaktan ibaret.
Aç›klamalarda, “orman›n h›zl›
yanma özelli¤ine sahip oldu¤u”
var, “rüzgar›n yang›n› h›zla yayd›¤›” var, “yang›n karﬂ›s›nda çaresiz-
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likleri” var, fakat yang›n karﬂ›s›nda
koca bir ülkenin çaresizli¤inin nedenleri yok.
Oysa bu çaresizli¤in nedenleri
bellidir ve bu nedenler, sistemin
yap›s›nda ve iktidarlar›n ya¤mac›
ve talanc› zihniyetindedir.
Örne¤in, yang›n ç›kt›ktan çok
sonra müdahale edilmiﬂtir. Gerekli
önlemleri almamak, ciddiyetsizlik,
beceriksizlik vard›r.
Halk zaman›nda uyar›lmad›¤›
için, yang›nla aniden karﬂ›laﬂm›ﬂ,
traktörler bile yang›ndan kaç›r›lamay›p kül olmuﬂtur. Eﬂyalar›n›,
canl› hayvanlar›n›, araçlar›n› kurtaramad›¤› yang›n›n önünden, kaçabilenler can›n› zor kurtarm›ﬂt›r. Ki can›n› kurtaramayanlar da var.
Yang›na müdahale edilecek ye t e rl i d o n a n › m yok. Çünkü devletin
onlara yat›racak paras› yok. Olmaz
elbette. Emperyalist tekeller yiyor,
iﬂbirlikçiler yiyor, iktidardakiler ve
onlar›n yandaﬂlar› yiyor, mafyas›,
kontrgerillas›, ya¤mac›s›, soyguncusu, hortumcusu... hepsini besleyen bir ülkede yang›n için donan›ma yat›racak para kal›r m›?
Ormanl›k alanlar içine yang›n
havuzlar› yap›lmas› gerekti¤i aç›klan›yor. Fakat, yang›n havuzlar› rant
getirmiyor, onun için iktidar yang›n
havuzlar› yapmak yerine, ormanl›k
alanlar› kesip golf sahalar› yap›yor,
otel konduruyor.
Yang›n söndürmek için paletli
araçlar›n ço¤alt›lmas› gerekiyor;
ona bütçe yok, fakat tank al›m ihalesi için s›n›rs›z bütçe var. Türk Hava Kurumu’nun, yang›nlarda kullanmak için 16 amfibik uça¤a ihtiyac› var. Ona da bütçe yok, oysa
Kuzey Irak’› gözetlemek için ‹srail’den insans›z uçak kiralamaya, jetlere yine s›n›rs›z bütçe var.
Söndürülen alanlarda, so¤utma
çal›ﬂmas› yap›lmas› gerekiyor, eleman olmad›¤› aç›klan›yor. Bu ne-

denle söndürülen yerlerde, alevler
yeniden canlan›yor. Niye eleman
yok? Niye eleman al›nm›yor? Bunlar›n cevab› aç›klamalarda yok.
Ormanl›k alanlar› talan eden, ormanlar› kesip ortaya ç›kan arazileri
zenginlere peﬂkeﬂ çeken, orman
alanlar›n› çok çeﬂitli biçimlerde yok
edip rant alanlar› yaratanlar›n, yang›nlar› önlemek ve müdahale etmek
için politika geliﬂtirmeleri, yat›r›m
yapmalar› beklenebilir mi?
Beklenemeyece¤i yaﬂanan örneklerle görülmektedir.

Vali, Belediye Baﬂkan›
t a t i l d e , m ü d ü r de diyor
k i ; ‘yang›nda tek bir kene
bi le kalmad› ’
Yang›n ç›km›ﬂ, ormanlar yanarken, Antalya Belediye Baﬂkan›
AKP’li Menderes Türel Çeﬂme’de
tatilde. Antalya Valisi de tatilde ve
dördüncü günü dönmüﬂ, bunu büyük bir fedakarl›k gibi aç›kl›yor.
Bu tabloya bak›n ve baﬂka bir
ﬂey dinlemeye, araﬂt›rmaya gerek
olmadan, bu ülkeyi yönetenlerin ülkenin zenginliklerini ya¤malamaktan, har vurup harman savurmaktan
ve e¤lenceden baﬂka bir ﬂey düﬂünmediklerini görün.
Vali Vekili Hasan Özhan, “ ﬁ u a n
yang›na yapacak bir ﬂey yok. Ya r › n
sabah rüzgar›n azalaca¤›n› tahmin
ed i y o r u z , M et e o r o l o j i B ö l g e M ü dürlü¤ü pazar günü tamamen rüz gar ›n et ki sin i k ay b ede ce¤ in i b eli r tiyor” dedi. K›sacas›, iﬂ tanr›ya havale edilmiﬂ durumda.
Bu sözlerin üzerine söz konusu
yang›n›n neden söndürülemedi¤ini
tart›ﬂmaya bile gerek var m›? Rüzgar yön de¤iﬂtirirse iyi, kurtulduk,
ola ki de¤iﬂtirmezse, gitti¤i yere kadar yanacak!
Ciddiyetsizlik, sorumsuzluk bununla s›n›rl› da de¤il, Orman Genel
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Müdür Yard›mc›s› Mustafa Kurtulmuﬂlu’nun aç›klamas›ndan ise, yang›n›n “ iyi taraf›n›n” da oldu¤unu
ö¤rendik. Kurtulmuﬂlu yanan bölgede “ t e k b i r kene bile kalmad›¤› n›” müjdeledi!!!
Ayr›ca 1950-60’l› y›llarda halk›n
keneden kurtulmak için bilinçli olarak ormanlar› kendisinin tutuﬂturdu¤unu aç›klam›ﬂ. Bu söz üzerine,
halk› orman yakmaya teﬂvik etti¤i
bile söylenebilir.
Bu ülkede yaﬂananlardan, iktidardakiler sorumlu de¤il, yönetici

konumlarda yer alanlar sorumlu de¤il. Orman yang›nlar›n›n sorumlusu
yok! AKP iktidar›, onu da tanr›n›n
üzerine atarsa, sorun kalmaz.
Fakat, iktidar›n hiçbir ﬂey yapmad›¤›n› sanmay›n, yang›n üzerine
toplant› yapt›lar, talimat verildi, orman yang›nlar›na gece de müdahale
edebilecek 8-10 uçaktan oluﬂacak
300 milyon dolar maliyetle filo kurulaca¤› aç›kland›.. Yani, 85 y›ll›k
cumhuriyetin hala böyle bir filosu
da yok... Halka, bugüne kadar neden olmad›¤›n›n aç›klamas›n› yapmak yok, hesap vermek yok. Filo

Sorunlar / Çözümler
Yaﬂananlar›n
Sorumlusu Yok!
Yang›nlar olur, depremler
olur, binalar y›k›l›r, tren kazalar›nda, uçak kazalar›nda, iﬂyerlerindeki kazalarda... onlarca insan›m›z ölür; sa¤l›ks›z
sulardan salg›n hastal›klar
ç›kar...
Gerçekte hepsinin nedenleri ve sorumlular› vard›r. Fakat, devlet yetkililerinin aç›klamalar›nda adeta kimsenin
bir suçu yoktur. Ülkeyi yönetenler, yaﬂananlar› halka kan›ksatmaya çal›ﬂ›rlar.
Kimi zaman yaﬂananlar›n
nedeni “kader”dir. Depremlerde ya da bazen kendili¤inden
çürük binalar y›k›lm›ﬂt›r. Sorumlusu o çürük binalar› yapanlar, buna göz yumanlar,
k›sacas› çürümüﬂ düzendir.
Fakat, halk›n kader diye kabul etmesi istenir. Suçlular›
belli olan olaylar “kader” denilerek üzeri örtülür. T›pk›,
Konya’da çöken yurt binas›
gibi...
Kimi zaman, suç birkaç alt
düzeydeki yöneticinin, hatta
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iﬂçilerin üzerine
at›larak sorumluluktan kaç›l›r.
Ölümlerin normal kabul edilmesi istenir. T›pk›, Ankara’da bebeklerin öldü¤ü hastaneye iliﬂkin Sa¤l›k
Bakanl›¤› yetkilisinin aç›klamas›nda oldu¤u gibi, t›pk›
Tuzla’da iﬂçilerin ölümlerinde
oldu¤u gibi...
Kimi zaman, “her yerde
böyle ﬂeyler oluyor” denilerek, di¤er ülkeler örnek gösterilir. Örne¤in Antalya’da ormanlar›m›z›n yak›lmas› üzerine “zaten tüm ülkelerde oluyor böyle ﬂeyler” aç›klamas›nda oldu¤u gibi... Hat›rlan›rsa,
tersanelerdeki ölümlerde de
ayn› sözü tekrarlay›p durmuﬂlard›...
‹çme sular›na kanalizasyon
kar›ﬂ›r, hastaneler dolar, bir
belediye baﬂkan› ç›kar ekranlar›n karﬂ›s›nda su içerek ﬂov
yapar. Sorumlulu¤u üzerinden
atmaya çal›ﬂt›¤› gibi, o aﬂamada bile önlem almay› düﬂünmez... H›zl› tren kazas›nda
suçlu makinisttir, uçak kazas›nda pilot hatas› vard›r, trafik kazalar›nda suç ﬂoförlerde, iﬂ kazalar›nda da iﬂçiler

kuraca¤›z dendi¤inde herkesin tamam art›k önlem alacaklarm›ﬂ diye
düﬂünerek susmas› bekleniyor.
Halk› avutma politikas› bununla
bitmedi, Tayyip Erdo¤an yang›n
bölgesinde boy göstererek halka ev
sözü verdi. Yerine getirilmeyen sözler memleketinde, bu sözün yerine
getirilip getirilmeyece¤inin de meçhul olmas› bir yana, as›l sorun bu
sözler aras›nda yok ediliyor. Halka
yaﬂatt›¤›n›z›n hesab›n› verin. Ölümlerin hesab›n› verin. Zenginliklerimizi yoketmenin hesab›n› verin.
suçludur.
Bu durum, sadece AKP iktidar›na özgü de de¤ildir. Oligarﬂik düzenin tüm iktidarlar›
böyle yönettiler. Demireller,
Özallar, Ecevitler iktidar›nda
da durum farkl› olmam›ﬂt›r.
Sellerde, depremlerde, Demireller’in, Ecevitler’in, Bahçeliler’in, Kutanlar’›n ve di¤er
yetkililerin
sorumluluklar›
örtbas etmek için yapt›klar›;
“takdir-i ilahi”, “devletimiz
büyüktür”, “tüm önlemler
a l › n d › ¤ › h a l d e o l u y o r ” , “ y a ra lar› saraca¤›z” aç›klamalar›n›
ve olaylar› örtbas ettikten
sonra bu aç›klamalar›n› unutmalar›n› hat›rlayal›m.
Demirel’in depremler için
söyledi¤i; “ K i m d e n d a v a c ›
olunacakt›r? Depremden...
Çünkü y›kan depremdir. Sanki depremi bir yana b›rak›p,
de v le t t en d av ac› o l ma n›n b ir
yarar› yoktur.” sözlerini hat›rlayal›m.
Ayn› “sorumsuzluk” anlay›ﬂ›n› AKP sürdürüyor. Nedenler yok, sorumlular›n aç›¤a ç›kar›lmas›, hesap sorulmas› yok. Sorunu küçültmeye,
normalleﬂtirmeye ve halka
kabul ettirmeye çal›ﬂmak var.
Bu ülkeyi yönetenler, kendilerinin yönetimleri alt›nda
yaﬂananlardan sorumlu de¤iller. Kim peki bu olanlar›n sorumlusu? “ Takdir -i ‹lahi” !!!
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Yok Eden, Gericileﬂtiren, Öldüren,

Tahripkar Bir Düzen
Yaﬂad›¤›m›z ülkenin tablosuna
bakt›¤›m›zda, karﬂ›m›zda düzenin
hayat›n her alan›nda yaratt›¤› bir
çok sonucu görürüz.
Çevremizde karﬂ›laﬂt›¤›m›z say›s›z olumsuzlu¤un, bu düzenden
kaynakland›¤›n› günlük yaﬂam içinde pek de farketmeyebiliriz. Fakat,
fark›nda olsak da olmasak da, bu
düzen sürekli olarak bu sonuçlar›
üretmeye devam ediyor. Yeralt›nda
ve yer üstünde tahrip edilmemiﬂ, örselenmemiﬂ, yak›l›p y›k›lmam›ﬂ bir
ﬂey b›rakm›yor.
Yaﬂad›¤›m›z düzen, sömürü ve
zulüm düzenidir. Yukar›dan aﬂa¤›ya, tüm kurumlar› buna göre düzenlenmiﬂtir. Ekonomisi, yasalar›, hukuku, e¤itimi, kültürü, ahlak› herﬂeyi sömürü ve zulme göre ﬂekillendirilmiﬂtir.
Bu yap›, ony›llar içinde hem
kendisini örgütlerken, hem de toplumu biçimlendirmiﬂtir. Ve ayn›
karﬂ›l›kl› etkileﬂim içinde, ony›llar
içinde kendisi çürürken, bu çürümeyi de topluma bulaﬂt›rmay› “baﬂarm›ﬂt›r”!
Yaﬂad›¤›m›z sorunlar›n temelinde de, bu düzen ve düzenin yaratt›¤› bu sonuçlar vard›r.

Yo k s u l l u k l a Ö l d ü ren
Ve Ç ü r ü t e n D ü z e n
Açl›k ve yoksulluk halk›n yaﬂam›n›n ayr›lmaz parçalar› haline
getirilmiﬂtir.
Açl›k ve yoksulluk sadece çeﬂitli olanaklardan mahrum kalmak de¤ildir. Ayn› zamanda çürümenin
beslendi¤i zemindir. Fuhuﬂ, uyuﬂturucu, h›rs›zl›k, kapkaçç›l›k, bir bilezik için, üç kuruﬂ para için ac›madan insan öldürmek, eﬂlerini, çocuklar›n› fuhuﬂa zorlamak yoksul
kitlelerin içinde geliﬂme olana¤› bulur. Bunlar da, düzenin yaratt›¤›
meﬂru görülemeyecek olan sonuç-
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lard›r.
Yoksulluk ayn› zamanda ölümdür. Örne¤in, bu ülkede sadece
2001-2005 y›llar› aras›nda iﬂ kazalar›nda ölenlerin say›s› 4 bin 597 kiﬂidir. Bunun ad› yoksul ölümüdür.
Bu düzenin yaratt›¤› ölümdür. Göze
görünmeyen, e¤er toplu ölmemiﬂlerse bas›nda haberleri bile yap›lmaya de¤er görülmeyen ölümlerdir.
Yoksulluk, hastal›klardan, intiharlardan, bunal›mdan ve baﬂka bir
çok sorunlardan, olaylardan kaynakl› ölümler demektir.

‹lerici T ü m D ü ﬂ ü n c e
Ve De¤erlere
Düﬂman Olan Düzen
Gericilik dendi¤inde, kimi kesimlerin akl›na genellikle “dini gericilik” gelir. Oysa gericilik, sadece
dini gericilikle s›n›rlanamaz. Toplumsal geliﬂimin karﬂ›s›nda olan
tüm düﬂünce ak›mlar›, koﬂullara göre kimi zaman ilerici tav›rlar alsalar
da tarihsel olarak gericidirler.
Sömürü ve zulüm düzeni de, bu
gericili¤i yaymaktad›r. Bunu kimi
zaman, “ k o m ü n i z m d ü ﬂ m a n l › ¤ › ”
çerçevesinde, kimi zaman “Alevi
düﬂmanl›¤›”, kimi zaman “ K ü r t
d ü ﬂ m a n l › ¤ › ” çerçevesinde veya
daha genel anlamda her türlü muhalefete düﬂmanl›k ﬂeklinde yapt›.
Düzene karﬂ› olan düﬂüncelere,
hak ve özgürlük istemlerine, ilerici
ideolojilere karﬂ›, yalanlarla, karalamalarla, demagojilerle halk› ﬂartland›r›rken, kendi gerici ideolojisini
halka pompalad›. ‹nsanl›¤a ve halklara düﬂman ›rkç›l›k, dini gericilik
düzen taraf›ndan iradi olarak geliﬂtirildi. Halk› okumaya, e¤itime düﬂmanlaﬂt›racak propagandalar yapt›.
Tarihsel olarak gelen gerici yap›lar› daha da güçlendirdi. Ülkemizdeki okuma yazma, e¤itim oranlar›ndaki düﬂüklük, yoksulluk ve eko-

nomik nedenlerin yan›nda böyle bir
nedenden de kaynaklanmaktad›r.
Halk okumamal›, bilinçlenmemeli, düzenin verdi¤i ile yetinmeli,
her türlü geri ideolojiye, düﬂünceye
aç›k hale gelmeliydi. Bunun için çal›ﬂ›ld›. Maraﬂlar›, Çorumlar›, Mad›maklar› yaratan gericilik bu düzenin
ortam› içinde yetiﬂtirildi.
Ezilen, haklar›n› isteyen halklara
karﬂ› düﬂmanl›¤› geliﬂtirmek için
›rkç›l›¤› körükledi. Bugün ortal›¤a
sald›klar› Yasin Hayaller, Ogün Samastlar gibi psikopatlar› ›rkç› ideolojiyle yetiﬂtiren bu düzendir. Geçmiﬂte, Abdullah Çatl›lar, Mehmet
Ali A¤ca’lar› vard›.
Toplumsal yap›y› en fazla tahrip
eden olgulardan birisi olan ›rkç›l›k,
tekil kiﬂilerde de¤il, geniﬂ kesimler
içinde geliﬂtirildi. Linç sald›r›lar›
örgütleyen güruhlar›n hiç de az say›da olmamas›, bu düzenin toplumsal yap›da yaratt›¤› sonuçlardand›r.
Irkç›l›k, halklara düﬂman, insanl›¤a düﬂman bir ideolojidir, fakat
ayn› zamanda bu ideolojinin etkisi
alt›ndaki kesimler için de tahrip edicidir. Oligarﬂik düzen, halk içinde
düﬂmanl›k ve ölüm eken bir düzendir.

Kültürümüzü
Ta h r i p E d e n D ü z e n
Düzenin tahrip etti¤i en önemli
yanlardan birisi kültürümüzdür.
Kültürümüz, tarihsel süreç içinde
oluﬂmuﬂtur. ‹çinde ﬂu ya da bu düzeyde, paylaﬂ›m, dayan›ﬂma, sevgi,
sayg› gibi çeﬂitli de¤erler vard›r.
Fakat, halk›n bu kültürü de, oligarﬂik düzenin iﬂine gelmez. Halk›n
kültürünü yok ederek, yerine kapitalizmin, yoz, bireyci, bencil kültürünü koyar.

10 A¤ustos 2008

Kimi zaman bas›nda, yan›nda
ölen insanlar› bile umursamadan,
kendi keyfine bakan, yan›nda ceseti
görmezden gelerek denize giren,
e¤lenen, güneﬂlenen insanlar›n haberleri ç›kar.
Benzer görüntülere, çeﬂitli yerlerde rastlamak mümkündür.
Ya da örne¤in, birisi zor durumda iken, görmezden gelen, yard›m
etmek istemeyen insanlar görürüz.
“Aman bana ne, ben bul aﬂmaya y›m” düﬂüncesiyle hareket edenler
olur. Oysa, birbirine karﬂ› böylesine
duyars›zlaﬂt›r›lan, bencilleﬂtirilen
bir toplumun ayakta kalmas›n›n koﬂullar› da ortadan kald›r›l›yor, temeline dinamit at›l›yor demektir.
Düzen de, zaten bunu yapmaktad›r. Toplumsal duyarl›l›klar›, sevgiyi, güveni, dayan›ﬂmay› öldürerek,
halk›n ortak sorunlar›na birlikte çözüm aramas›n›n, dolay›s›yla düzene
karﬂ› örgütlenmesinin koﬂullar›n› ortadan kald›rmak için çal›ﬂmaktad›r.
Bunun için, düzenin tüm yozlaﬂt›rma araçlar› devrededir. Fuhuﬂ,
uyuﬂturucu, kumar bu yozlaﬂt›rma
araçlar›n›n ilk akla gelenleridir. Fakat onlarla s›n›rl› de¤ildir, TV ekranlar›ndan, bas›n yay›n araçlar›na,
çeﬂitli e¤lence mekanlar›na kadar
yozlaﬂt›rman›n araçlar› olarak kullan›l›r.
Düzenin geliﬂtirdi¤i kültürel
özelliklerden birisi de, tüketimdir.
Kapitalizm, yaﬂamak için tüketime
ihtiyaç duyar. Herﬂeyi yok etmeli, tüketmelidir. Maddi, manevi ne varsa,
tüketim malzemesi haline getirilir.
De¤erleri tüketir. ‹nsanlar›n ac›lar›, yaﬂamlar›, kiﬂilikleri ekranlar›n
karﬂ›s›nda piyasa malzemesi haline
getirilerek tüketilir. Aile iliﬂkileri
tahrip edilir, insanlar›n özel yaﬂamlar› reyting malzemesi haline getirilir. Sayg›, sevgi, de¤erler, reyting
için harcan›r, yok edilir.
Para için, herﬂeyini piyasaya süren kiﬂilikler yarat›l›r, yayg›nlaﬂt›r›l›r. Ve giderek bu durum toplumsal
yap› içinde yad›rganmaz hale gelir.
Do¤ay› yok eder, do¤al zenginlikleri hoyratça kullanarak tüketir,
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ormanlar, sular, deniz k›y›lar›, madenler, yeralt› yerüstü tüm zenginlik, kapitalist sistemin kar h›rs› ile
h›zla tüketilir ve yok edilir.
Tüketime göre kurulmuﬂ olan
sistem, toplum içinde de kendine
uygun kültürü ve de¤er yarg›lar›n›
yarat›r.

Ü retileni Halka Ve r m e k
Ye r i n e ‹ m h a E d e n D ü z e n
Ülkemizde, bir yanda açl›k ve
yoksulluk oran› yüzde 74’lerde
iken, kimi zaman, çiftçilerin ürünlerinin tarlalarda çürütüldü¤ünü, ya
da çeﬂitli ürünlerin toplu olarak imha edildi¤ine tan›k oluruz.
Bir yanda açl›k, bir yanda üretilenlerin yok edilmesi. ‹ﬂte, tam da
bu kapitalist düzene uygun oland›r.
Çünkü, bu düzen üretimin halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için de¤il, kar
etmek için yap›ld›¤› bir düzendir.
Üretilenler imha edilmeli ama
halka verilmemelidir ki, halk, sistemin uygun gördü¤ü fiyatlardan sat›n almaya devam etsin. Paras› olmay›p alamayanlar da gerekirse ölsünler, sistemin umurunda olmaz.
Böyle bir mant›ks›zl›k da ancak
kar etmek üzerine kurulu düzenlerde görülebilir, normal karﬂ›lanabilir.

Ya s a l a r › y l a , H u k u k u y l a
H a l k a D ü ﬂ m a n B i r Düzen
Bu düzen, adaletsizlik üzerine
kurulu bir düzendir.
Haks›zl›k, adaletsizlik düzenin
üzerinde durdu¤u çürük direktir.
Düzenin tüm adaletsizlikleri, bu
“adalet mekanizmas›” ile topluma
kabul ettirilir.
Fakat, di¤er özelliklerinde oldu¤u gibi, düzen kendi adaletsizli¤ini
de topluma yans›t›r. Toplumun ada-

let anlay›ﬂ›n› yok eder. Haks›zl›¤›n,
baﬂkalar›n›n haklar›n›n yenilmesini
do¤al karﬂ›lan›r hale getirir.
Düzenin biçimlendirdi¤i koﬂullar içinde yaﬂamaya çal›ﬂan her kiﬂi,
ﬂu ya da bu ﬂekilde düzene uyum
sa¤lamaya çal›ﬂacakt›r. Düzenden
etkilenecektir.

De¤erlerimizi Savunmak
H a l k › n ‹ k t i d a r Oldu¤u
Bir Düzeni Savunmakt›r
Düzenin bu yap›s›na karﬂ› bireysel olarak direnmenin koﬂulu yoktur. Ancak düzene karﬂ› örgütlenerek, mücadele ederek, düzene karﬂ›
de¤erlerimizi koruyabilmek, tahrip
eden etkisinden kurtulabilmek
mümkün olur.
Ayn› ﬂekilde bu düzeni savunup,
düzenin yaratt›¤› sonuçlara itiraz etmek de mant›ks›zd›r. E¤er, düzenin
yaratt›¤› dejenerasyona karﬂ› isek,
adaletsizli¤e, ›rkç›l›¤a, gericili¤e,
zenginliklerimizin ya¤malanmas›na
karﬂ› isek, bu düzene de karﬂ› olmak
ve bu düzenin alternatifini savunmak durumunday›z.
Elbette, sadece savunmak da yeterli de¤ildir, ayn› zamanda alternatifi olan düzeni yaratmak için mücadele etmeliyiz.
Bu sömürü ve soygun düzeninin
tek alternatifi vard›r, o da halk›n iktidarda oldu¤u düzendir. Yani Halk
‹ktidar›d›r.
Ancak, halk iktidar›, sömürü ve
sömürü sistemini korumak için örgütlenmiﬂ düzeni ortadan kald›rabilir. Ancak, bu yap› ortadan kalkt›¤›
zaman, onun her alanda toplumsal
yap›y› ve ülkemizi tahrip eden sonuçlar› ortadan kald›r›labilir.
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Devletin ç›kard›¤› bir ders
yok; ç›karaca¤› da yok; ama
ya halk... Yaﬂad›klar›ndan
ö¤renmezse bir halk,
afetine, felaketine kendisi
davetiye ç›karm›ﬂ olmaz m›?

17 A¤ustos’tan Ne Ders Ç›kard›k?
17 A¤ustos’un 9. y›ldönümündeyiz. Y›llard›r unutulmayan ve kuﬂkusuz unutulmas› da mümkün olmayan
bu büyük felaketten ne ö¤rendik acaba? Nas›l bir ders ç›kar›ld›. Devlet ne
ders ç›kard›, halk ne ders ç›kard›?..
Devletin ç›kard›¤› bir ders yok;
ç›karaca¤› da yok; ama ya halk... Yaﬂad›klar›ndan ö¤renmezse bir halk,
afetine, felaketine kendisi davetiye
ç›karm›ﬂ olmaz m›?... Geçmiﬂ felaketin hesab›n› sormaktaki yetersizlik, beklenen depremler karﬂ›s›ndaki
duyars›zl›k ve kan›ksama, hiç kuﬂkusuz görmezden gelinemeyecek bir
olumsuzluktur.
Oysa, yaﬂad›¤›m›z olay, bir çok
ﬂehri büyük bir ﬂiddetle sarsman›n
ötesinde, beyinleri sarsacak büyüklükte bir deprem di.
17 A¤ustos 1999, ülkemiz tarihinin en büyük ac›lar›ndan birini yaﬂad›¤›m›z bir tarihtir.
Resmi inkarc›l›k, kay›plar›m›z›n
boyutunu örtbas etse de, 40 bin insan›m›z can verdi çöken binalar›n alt›nda.
Ülkemizi yöneten iﬂbirlikçi iktidarlar›n tek derdi, emperyalist tekellerin ve iﬂlirlikçilerinin taleplerine
cevap vermektir. Bu taleplere cevap
veren politikalar ise, zengini daha
zengin yaparken, yoksulu daha da
yoksullaﬂt›r›r. Ya¤may›, talan›, soygunculu¤u yayg›nlaﬂt›r›r, do¤allaﬂt › r › r ve kan›ksat›r..
Enkaz alt›nda onbinlerce ölü vermemiz de iﬂte esas olarak bunun sonucudur. ‹ﬂte bunun için ülkemizde
her do¤a olay›, bir katliama dönüﬂüyor. ‹ﬂte bunun için, kader de¤ildi
yaﬂad›klar›m›z.
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17 A⁄USTOS

Dokuz y›l geçti büyük felaketin
üzerinden. O günden bu yana göstermelik törenler yap›yor olsalar da,
sistemli bir ﬂekilde u n u t t u r m a politikas› izlediler. Unutturman›n iki nedeni vard›; birincisi, 17 A¤ustos‘un
nedenlerinin, neden o kadar büyük
kay›plar verdi¤imizin sorgulanmas›n› ve elbette bu tablonun sorumlular›n›n aç›¤a ç›kmas›n› istemiyorlard›.
‹kincisi; asl›nda bu ülke y›llard›r yeni 17 A¤ustoslarla yüzyüze, iç içe
yaﬂ›yor ve sömürücü iktidarlar, hiçbir ﬂey yapmay›p, önlem almay›p, 17
A¤ustos gibi bir katliam› taammüden haz›rl›yorlar.

Dünün unutulmamas›
g e re k e n l e r i
l 17 A¤ustos’un hemen ertesi,
kelimenin gerçek anlam›yla bir kaostu. “Nerde bu devlet?” ç›¤l›klar›
yank›lan›p durmuﬂtu enkazlar›n yan›baﬂ›nda. Ülkenin baﬂbakan› deprem bölgesiyle “iletiﬂim” bile kuramam›ﬂt›.
l Devlet, deprem bölgesine
günler sonra ulaﬂabildi. Ulaﬂt›ktan
sonra yapt›¤› ilk ﬂeylerden biri de
halka yard›m etmek yerine, halka
yard›m için deprem bölgesine gelen
devrimcileri gözalt›na almak oldu.
l Deprem sonras›nda, depremzedeler adeta kendi kaderlerine terkedildiler. Ç a d › r k e n t‘lerde sorunlar y›llarca bitmedi. Ve bu devlet,
d e p re mz e de d i r demeden, hakk›n›
arayan, uygulamalar› eleﬂtiren depremzedeleri coplad›.
l Depremzedelerin sorunlar›n›
çözmek ve deprem bölgesinin imar›
için konulan özel deprem vergisiy-

le tüm halktan toplanan paralar,
depremzedeler için de¤il, bütçe aç›¤›n› kapatmak, IMF borçlar›n› ödemek için kullan›ld›. Alenen ve resmen depremzedeler için toplanan
paray› çalm›ﬂt› devlet.

l Depremin gerçek sorumlular›n› gizlemek için onbinlerce binan›n çöktü¤ü, 40 bin insan›n öldü¤ü
depremde, bir kaç bina ve birkaç
müteahhit öne ç›kar›ld›. “Sorumlular›n üstüne gidiyoruz” havas› içinde sorumlular kurtar›ld›.
l 40 bin kiﬂinin öldü¤ü depremin günah keçisi ilan edilen Veli
Göçer gibi sahtekarlar elbette suçluydular. Ama bu büyük katliam›
haz›rlayan mekanizman›n içinde
onlar en son s›ralarda geliyorlard›.
l Devletin halk›n sorunlar›na,
ihtiyaçlar›na göre örgütlenmiﬂ bir
kurum olmad›¤› aç›kça ortaya ç›kt›.
l Dirimize de¤er vermeyenler,
ölülerimize de sayg› göstermediler.
Ölülerimiz, dozerlerle, kepçelerle
toplu mezarlara üst üste gömüldü.
Bugünün sorulmas›
g e re k e n s o r u l a r ›
Bilim insanlar›, neredeyse 17
A¤ustos 1999’dan bu yana ‹stanbul
merkezli ve tüm Marmara Bölgesini etkileyecek büyük bir depremin
olaca¤›n› bilimsel olarak söylüyorlar. Böyle bir depremin ne zaman
olaca¤› ve tahribat›n›n boyutlar›
konusunda rivayetler muhtelif olsa
da, felaket ad›m ad›m geliyor.
Kimi tahminlerde 30-40 bin kiﬂi
ölece¤i söylenirken, kimilerinde bu
rakam 80 binlere kadar ç›k›yor.
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Yorum farkl›l›klar›, asl›nda deprem
için yap›lmas› gerekenler aç›s›ndan
hiçbir ﬂey de¤iﬂtirmiyor.
Peki, 9 y›l boyunca al›nan ciddi
bir önlem var m›? H a y › r !
Güçlendirilmesi gereken okullar
baﬂta olmak üzere, tüm kamu kurumlar›n›n büyük bölümü duruyor.
Binalar›n yüzde 70’inin deprem e d a y a n › k s › z oldu¤u söylenen
semtlerde bile binalar gözden geçirilmiﬂ de¤il. Belediyeler, bakanlar,
hala konu gündeme geldi¤inde
utanmadan, sorumsuzca “ﬂu kadar
milyon dolar laz›m” türünden demeçler verip k›llar›n› k›p›rdatm›yorlar.
Göstermelik “deprem konteynerleri”, (ki onlar› bile yerleﬂtirip
muhafaza etmeyi baﬂaramad›lar),
göstermelik deprem tatbikatlar›yla
oyalama sürüyor.
Sadece ‹stanbul’da 10 ilçe,
“yy ü k s e k d e p rem riski” taﬂ›yor. Bu
ilçelerde bulunan 182 bin 527 bina,
yüksek deprem riski gösteriyor ve
bunlar›n içinde yaﬂayanlar›n büyük
bölümünün bir depremde ölece¤i
kesin! Peki bu 182 bin bina içinde
kaç kiﬂi yaﬂ›yor? Bunun da cevab›
belli: 658 bin 125.
Yani bir yönetim düﬂünün ki,
yar›m milyonu aﬂk›n insan›n› gözden ç›karm›ﬂ durumda.
Baz› rakamlara bakmay› sürdürelim: ‹stanbul’da binalar›n yüzde
71.4’ü çürük. ﬁehirdeki 1.6 milyon
binan›n 800 bini tamamen ya da
k›smen k a ç a k !
ﬁimdi böyle bir ﬂeyin nas›l
mümkün olabildi¤i sorusunu soral›m. Yani bir ﬂehirde nas›l olabiliyor
da, binalar›n yüzde 71.4’ü çürük
olabiliyor. Ve o ﬂehrin binalar›n›n
neredeyse yar›s› nas›l kaçak olabiliyor?
Bu soru bizi, en baﬂta vurgulad›¤›m›z ülke gerçe¤imize götürüyor.
Böyle bir tablo ancak soyguncu, talanc› bir sistemde mümkün olabilir.
Neticede yukar›da aktard›¤›m›z
rakamlar da gösteriyor ki, bilim
insanlar›n›n önünde sonunda olaca¤›na iﬂaret etti¤i depremde, 17
Say›: 158

A¤ustos’ta, 12 Kas›m’da oldu¤u
gibi, onbinlerce insan›m›z ölecek.
Yukar›daki rakamlar› d e v l e t
b i l m i y o r mu, belediyeler bilmi y o r m u ? Bildiklerine kuﬂku yok.
Rakamlar›n ço¤u onlar›n kurumlar›na ait zaten.
Gerçe¤in bilinmemesi, fark›nda
olunmamas› gibi bir ﬂey söz konusu
de¤il. Fakat buna ra¤men birﬂey
yapm›yorlar ve bu konuda toplumu,
devleti, belediyeleri uyaran bilim
insanlar›n› halk› korkutmakla, panik yaratmakla suçlay›p s u s t u r m a ya çal›ﬂ›yorlar.
‹ﬂte bu nedenle yaz›m›z›n baﬂ›nda “taammüden” bir katliam›n haz›rland›¤›ndan söz ettik.

Beklemey elim !
Örgütlenelim!
“Beklenen” depreme karﬂ› yap›lmas› gerekenleri içeren bir raporda,
‹stanbul genelindeki a¤›r hasarl› binalar›n yeniden yap›land›r›lmas›
için (y›k›m, enkaz kald›rma ve nakil, tahliye edilecek ailelerin geçici
iskan›, kal›c› konut maliyeti olarak)
17 milyar 331 milyon dolar gerekti¤i belirtiliyor.
Herkes bilir ki, bu para devlette
de, büyükﬂehir belediyesinde de
vard›r. Yok diyorlarsa yaland›r.
Nitekim yok diyorlar.
17 A¤ustos 1999’dan bu yana bu
kadar zaman geçmiﬂ olmas›na ra¤men, a¤›r hasarl› binalar›n yeniden
yap›land›r›lmas› bile sa¤lanmad›.
Sa¤lanamad› de¤il, s a ¤ l a n m a d ›.
Niye? Çünkü bu miktarda bir
paray›, tekellere finans olarak aktaracaklar, kendilerine ekonomik ve
siyasi rant getirecek baﬂka ﬂekillerde kullanacaklard›r.
Hasarl› binalar sorunu sadece ‹stanbul’un sorunu de¤il. ‹stanbul on
milyonu aﬂk›n bir nüfusu bar›nd›rd›¤› için do¤al olarak öne ç›k›yor.
Fakat Kocaeli, Sakarya, Yalova ve
Düzce’de de “hasarl› binalar sorunu” hala ciddi bir sorundur.
Bir baﬂka nokta; yak›n ve y›k›c›
bir deprem beklentisi de sadece ‹s-

B e k l e n e n d e p r e m’ i
beklemeyelim! Ör gütlenmeli, güçlen meli, kendi soru numuza kendimiz
sahip ç›kmal›y›z!

tanbul’la s›n›rl› de¤il. Bilim insanlar›, B u r s a bölgesindeki yüksek riske, keza Do¤u’da baz› bölgelerdeki
yak›n tehlikelere de dikkat çekiyorlar.
Ama k i m i n d i k k a t i n i ?
‹ﬂbirlikçi, sömürücü iktidar›n
dikkati hiç bu soruna dönmüyor.
Devlet ne ders ç›karm›ﬂt›r, ne
uyar›lar› dinlemekte, ne ça¤r›lara
kulak vermektedir. Bunlar›n hepsini
yapacak olan yine halkt›r.
Beklemekle, uyarmakla, yetkililere seslenmekle gerekenlerin yap›lmayaca¤› geçen y›llar içinde yeterince görüldü.
Tekelci burjuvalar için “beklenen deprem” diye bir sorun yoktur.
Çünkü onlar›n depreme dayan›kl›
villalar›nda, lüks konutlar›nda böyle bir tehlike söz konusu de¤ildir.
Olan halka olacakt›r.
Halk›n can güvenli¤i yoktur.
Ç›plak gerçek budur. Can güvenli¤imiz soyguncu kapitalizm ve faﬂizmin insana de¤er vermeyen devleti
taraf›ndan yok edilmektedir.
Dün, 17 A¤ustos’ta ölen bizdik.
Bugün can güvenli¤i olmayan da
biziz. Göz göre göre gelen, bize y›k›m, ölüm getiren büyük depremi
sessizce beklemeyelim. Hepimiz biliyoruz ki, deprem bizi bekleyen felaketlerden sadece biridir; iﬂ kazalar›ndan bebek ölümlerine, trafik kazalar›na, keneye kadar ölüm ucuzdur bu ülkede. Ve halk› vurur hep.
El ele verirsek, örgütlenirsek, örgütlü olarak birlikte mücadele edersek,
böyle büyük ac›lar› önleyebiliriz.
Güçlendikçe daha fazlas›n› da önleyebiliriz. Bekleyecek zaman›m›z
yok.
Yar›nlar›m›z, enkaz›n alt›nda
kalmas›n. “Gelecek büyük deprem”
deyip duruyoruz, o halde; gelece¤in
de sonuçta mutlaka gelece¤ini
unutmayal›m.

17 A⁄USTOS

27

Sesimi
Duyan
Var Mı?
Her y›l buraya gelip uzun uzun denize bak›yorum. Sessizce ve uzaklara do¤ru. Tek de¤ilim. Baﬂkalar›
da oluyor. Kimileriyle tan›ﬂ›yoruz.
Kimileriyle ac›lar›m›z kardeﬂ oldu
çoktan. Anl›yoruz birbirimizi. Çünkü ayn› hasret bizi buraya getiriyor
her 17 A¤ustos’ta.
Deprem ile an›lmaya baﬂlanana kadar, zaman›n s›radan bir günüydü
17 A¤ustos. En az›ndan bizim için
öyleydi. Ama o günden sonra, hiç
öyle olmad›. Olmaz da zaten. Çünkü o gün kaybettim sevdiklerimi.
Anam›, babam›, eﬂimi ve çocu¤umu... Hepsini kaybettim. Yaﬂ›n› henüz doldurmuﬂtu nar tanesi, nur tanesi bebe¤im. Onu da kaybettim.
O katliam oca¤›m›z› söndürene kadar, maiﬂet koﬂturmacas› içinde
mutlu olmaya çal›ﬂan insanlard›k iﬂte biz de. Azla yetinmeyi bilen, paylaﬂmay› seven ve çal›ﬂmaktan kaç›nmayan emekçi insanlard›k. Öyle
terbiye alm›ﬂt›k anam›zdan babam›zdan...
Eﬂimle birlikte bir kamu kuruluﬂunda çal›ﬂ›yorduk. Malum hayat zor.
Ama yine de idare etmesini biliyorduk. Mutlu say›yorduk hatta kendimizi. Ne de olsa seviyorduk birbirimizi. O y›l annemlere ziyarete gelmiﬂtik. Emekli olduktan sonra oraya yerleﬂmiﬂti babam. Annem daimi
ev kad›n›yd› zaten. Ah benim güzel
anam, “hele bir getirin torunumu”
diyordu. “Burnumda tütüyorsunuz”
diyordu telefonda. ‹zin al›p gelmiﬂtik nihayet. Babam biraz daha yaﬂlanm›ﬂt› ama torununu görünce
gençleﬂti adeta. Ne diller döküyor,
ne oyunlar ediyordu öyle. Hele annem, “torunum” derken gözlerinin
içi nas›l da gülüyordu. Ta ki o gece-
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ye kadar...
Sonras›, malum zaten. Neyi nas›l
anlatay›m ki... Kapanacak bir yara
de¤il bu. Kaybettim iﬂte hepsini. Ya
da asl›nda katlettiler demeliyim.
Bunu anlamam zaman ald› elbette.
Öyle ya, bütün bir ömür çal›ﬂ›p güç
bela alabildi¤i ev, mezar› oldu babam›n. Hepsinin mezar› oldu. Sonra
anlad›m ki, baﬂ›ndan beri mezar
olarak yap›lm›ﬂ evlerimiz..
Ama beni daha da ﬂaﬂ›rtan ﬂu oldu;
o evleri yapan müteahhitler, denetleyen belediyeler, onlar› da denetlemekle yükümlü devlet, hepsi bizim
bir mezarda oturdu¤umuzu zaten
biliyorlarm›ﬂ...
Yanisi ﬂu ki; taammüden iﬂlenen bir
cinayetin kurban› olmuﬂuz. Bu gerçe¤i gördü¤ümde ikinci bir deprem
daha yaﬂad›m içimde. Hepsine güvenimi kaybettim. Sonras›nda bile
al›nmayan tedbirler, deprem hakk›nda söylenen yalanlar ve göz göre
göre gelen bir depreme karﬂ› halk›
ortada b›rakmalar› güvensizli¤imi
daha da büyüttü.
Her ﬂey zamanla oldu. Deprem sonras›n›n ilk zamanlar›nda gözüm bir
ﬂey görecek durumda de¤ildi. Tek
kelimeyle, y›k›lm›ﬂt›m. ‹nsan yaﬂad›¤›na kahrolur mu? Ben kahroluyordum. Emekçi babam, kanaatkar
anam, sevdi¤im kad›n ve bebe¤imiz... Sevdi¤im herkes birden yoktu art›k ve bir daha olmayacaklard›.
Bu kadar›, kald›rabilece¤imden fazlayd›.
O ilk günlerin ac›s›n›, y›k›lm›ﬂl›¤›m› nas›l tarif etsem ki.... Anam›n bir
cümlesiyle “Allah düﬂman›m›n baﬂ›na bile vermesin”... Yere uzanan
kökleri ve gö¤e uzanan dallar› kesilmiﬂ bir a¤aç gibi kalakalm›ﬂt›m
yeryüzünde.
‹ﬂte o günlerde kulaktan kula¤a bir
söylenti yay›ld›¤›n› duydum. Duydum ve kahroldum. Ac›lar›m›z daha
tazeli¤iyle dururken, bir de böyle
kirli yaygaralar iﬂitmek iyice karartt› içimi. Ama o yobaz a¤›zlar torba
de¤ildi ve habire konuﬂuyorlard›.
Depremin nedeni hakk›nda öyle pis
söylentiler yay›yorlard› ki... Yobaz
dudaklar›n kör vicdanlar›n›n sak›z›

Anlad›m ki, baﬂ›ndan beri mezar olarak yap›lm›ﬂ evlerimiz.. Ama beni daha da ﬂaﬂ›rt a n ﬂu ol d u ; o ev l e ri y ap a n m ü t ea h hi t l e r,
d e n e t l e y e n b e l e d i y e l e r, onlar› da denetle mekle yükümlü devlet, hepsi bizim bir mez a r da otur d u ¤ u m u z u z a t e n b i l i y o r l a r m›ﬂ...
olan bu yaygaralara göre, o büyük
depremin nedeni bölgede yaﬂayan
halk›n dinden, imandan ç›km›ﬂ olmas›ym›ﬂ. Öyle anlat›yorlard› ki bu
çirkin iddialar›n›, duyunca yüzünüz
k›zar›rd›... Ve en yak›nlar›n›z› kaybetmiﬂ olman›n ac›s›na kar›ﬂ›yordu
bu söylentilerin yaratt›¤› k›zg›nl›k...
Ne ülkemizdeki fay hatlar›n›n nereden geldi¤i umurlar›ndayd›, ne de
binalar›n kar h›rs› yüzünden çürük
yap›l›p denetlenmemesi... Olanca
bilim düﬂmanl›klar›yla gerçek nedenlere s›rtlar›n› dönüp imal ettikleri yalanlar› üfürüyorlard›...
Bu bölgedeki halk ahlaks›zd›, iman›
zay›ft›, depremle toplumu islah etmek için ilahi bir ikaz gelmiﬂti...
Arada masumlar da ölmüﬂtü ama
onlar›n yeri de cennetti zaten.. Senaryosunu yazd›klar› “sebep-sonuç” iliﬂkisi öyle hoﬂlar›na gidiyordu ki, konuﬂurken “iyi de oldu ﬂu
deprem” havas› süzülüyordu edalar›ndan. Hurafelerine yönelik kutsal
bir onay gibi görüyorlard› depremi.
“‹lahi bir ceza”yd›; takdir-i ilahiydi.
Yanisi, böyle olunca, bunca cana
malolan sorumsuzlu¤un sorumlular›n› aramaya da gerek kalm›yordu.
*
Haliyle bu gerici zihniyetin halk›n
ac›lar›n› paylaﬂma, yaralar›n› sarma
diye bir kayg›s› da yoktu. “Oh olsun” havas› vard› daha çok. Ac›lar›m›z› suistimal ederek, hurafelerini
dayat›yorlard›... Nerde benim kad›n
anam›n “Allah düﬂman›m›n baﬂ›na
bile vermesin” dedi¤i ac› tarifindeki ahlak. Nerde bu yobazlar›n “saç›n›z› baﬂ›n›z› açt›n›z, cezan›z› buldunuz” ahlaks›zl›¤›...
Cüppeli Hoca denilen bir mürteci,
o zihniyetin en tipik temsilcisiydi.
A¤z›n› her açt›¤›nda yaralar›m›z›
yeniden kanat›yordu. Örümcekli
beyninin kurdu¤u cümleler aras›na
enkaz alt›nda can verenlere ya da
onlar›n geride kalan yak›nlar›na yö-
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nelik alayc› ifadeler yerleﬂtirmekten
bile çekinmiyordu. “Bu halk azm›ﬂt›, imandan ç›km›ﬂt›... Bu azg›nl›¤›n
›slah› için ilahi bir takdirle deprem
sar›lm›ﬂt› baﬂlar›na. Herkes görsün
ibret als›nd›..”
Ama ne hikmetse, as›l azg›nlaﬂan
sömürücülere, pervas›zca soyup
zulmedenlere bir ﬂey olmam›ﬂt›.
Onlar›n villalar› hem birkaç kat sa¤lam, hem de zaten fay hatt›n›n uzaklar›ndayd›... Ve lakin, dönemleri ve
adlar› de¤iﬂse de zihniyetleri hep
ayn› olan Cüppelilerin bu duruma
dair söyledikleri tek bir kelime dahi
yoktu.
Cüppeli tek de de¤ildi. Üniversitelere sokulmad›klar› için mazlum
diye bildi¤imiz türbanl›lar, bir gün
“ 7 . 4 y e t m e d i m i ? ” diye gösteri
yap›p bir de onlar ac›tm›ﬂt›
can›m›z›. Yetmedi mi diye soran
karanl›k bir beyin, kapkara bir
yürek olmal›yd›..
Asl›nda söyledikleri yeni bir ﬂey de
de¤ildi. Kalabal›klar› dinle, tanr›
cezas›yla korkutarak saltanat sürenler, ayn› cümleleri, ﬂeyhleri, ﬂ›hlar›,
cüppelileri arac›l›¤›yla yüzy›llard›r
kurup duruyorlar. Ne kadar da çok
örnek var bu konuda geçmiﬂte ve
günümüzde.. Hatta “h›zl› tren!” facias›ndan keneden ölümlere, çöken

Kuran kursu binas›na kadar güncel
örneklerini hergün duyuyoruz zaten. Adeta alay edilir gibi “takdir-i
ilahi” denilip ç›k›l›yor iﬂin içinden.
Halk›n yaﬂam›na de¤er verilmemesinin, sömürü ve soygun mekanizmalar›n›n sonucu oldu¤u, takdir,
ilahi denilip perdeleniyor.
*
Dedim ya, ayn› köhne zihniyet bugün de varl›¤›n› koruyor. Aç›k aç›k
dile getiriliyor zaten. Geçenlerde,
kene ›s›rmas›ndan sonra ölenler için
de, buna benzer ﬂeyler söylendi¤inde hiç ﬂaﬂ›rmad›m. Ki yang›nlar›,
depremi, salg›n› böyle aç›klayan o
zihniyet, hayat›m›z› karartmaya devam ediyor iﬂte. Bilim insanlar›n›n
onca uyar›s›na ra¤men, deprem ile
›slah edilmeyi bekler gibi bekleniyor hala o büyük ‹stanbul depremi...
Ne de olsa tuzu kuru ve kasalar› dolarlarla dolu olanlara de¤il, olan yine halka olacak. Sonra da b i r f ö t r
ﬂ apka l› p oli t ika c› yl a bir cüppeli
ç›k›p ayn› a¤›zdan “takdir-i ilahi”
diyecektir...
Lakin benim ﬂimdi merak etti¤im,
kaza da, deprem de, ölüm de Allahtansa ve Allah›n kullar›n› cezaland›rma araçlar› ise; velev ki, 17 A¤ustos
depremi, bölgedeki halk›n dinden
imandan ç›kmas›na ceza olsun diye

‹slamc› oportünizm:
Hat›rlanaca¤› gibi, islamc›lar, halklar›n baﬂ›na gelen
do¤al afetleri, “insanl›¤›n ahlaktan uzaklaﬂmas›na”
ba¤larlar. 17 A¤ustos’ta bunun çeﬂitli biçimlerine tan›k
olmuﬂtuk.
Fakat son Kuran Kursu Yurdu’nun çökmesi olay› bu
teorileri iflas ettirmiﬂ bulunuyor. Öyle ya, hani afetler,
dinden imandan uzaklaﬂman›n sonucuydu. Din e¤itimi
alan çocuklar›n suçu neydi öyleyse?
‹slamc› “ulema” da bu sorunun sorulaca¤›n› farketmiﬂ ki, hemen yeni bir teori yapmaya soyunmuﬂlar.
Bak›n ne diyorlar ﬂimdi de:

“Belalar›n en ﬂiddetlisine Allah’›n en sevdi¤i kullar› olan -baﬂta efendimiz (ASM) olmak üzere- peygamberler ve salih kullar maruz kalm›ﬂt›r.
E¤er zannedildi¤i gibi, musibet mutlaka kötü bir ﬂey
olsayd›, o zaman allah en sevdi¤i kullar›na bela ve musibetleri vermezdi. Çünkü hadis-i ﬂerifte ifade edildi¤i
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takdir buyurulmuﬂsa, ﬂu yurt, Konya
Balc›lar’daki Kuran kursu yurdu, neden çöktü sabi sübyan›n baﬂ›na? Ne
günahlar› vard› ki?..
Dönüp dolaﬂ›p yine o güne gidece¤im; 17 A¤ustos’a. O günden bu
yana epey zaman geçti.
Zaman her ﬂeyin ilac›d›r derler ama
do¤rusu, zaman›n ilaç olmad›¤› zamanlar da varm›ﬂ. Yaﬂayan bilir.
Ben de ö¤rendim. Bir gün bitecek,
dinecek gibi bir ﬂey de¤il bu. Kad›n
anam›n “Allah düﬂman›m›n bile baﬂ›na vermesin” diyen insanl›¤› nerde; nerde “Tanr› Teala ya deprem,
ya salg›n ile terbiye eder” diyenlerin ölümseverli¤i, felaket tellall›¤›...
Ama elbette, siz de hakl›s›n›z, sonuçta hayat devam ediyor. Art›k o
büyük ac›y› taﬂ›may› ö¤rendim say›l›r. Ama istiyorum ki, baﬂka insanlar böylesi bir ac› yaﬂamak zorunda kalmas›n. Yak›nlar›n›, sevdiklerini, sevenlerini o beton y›¤›nlar› alt›nda kaybetmesin kimse.. O
yüzden, daha enkaz alt›nda kalmam›ﬂken hayat, ba¤›r›yorum iﬂte herkese: Sesimi duyan var m›?

gibi: “En ziyade musibet ve zorluklara maruz kalanlar,
insanlar›n en iyisi, en kamilleridir. ” (Kaynak: El Munavi, Feyzu’l-Kadir)
Bela ve musibetlerin daha çok müslümanlar›n baﬂ›na gelmesinin nedeni ise, bu dünyada yapm›ﬂ olduklar› hatalar›n ve iﬂlemiﬂ olduklar› cezalar›n karﬂ›l›¤›n›
çekip, Haﬂir meydan›’na [k›saca öteki dünyaya] b›rak›lmamas›d›r. ... ancak hatalar› büyük olan küfür ehlinin cezalar›na, bu dünyan›n bela ve musibetleri az gelece¤inden büyük mahkemeye, ebedi ceza yurdu olan
cehenneme ertelenmektedir.” (Aktaran Güngör Uras, 3
A¤ustos 2008, Milliyet)
Demek ki neymiﬂ?
Ulema bir aç›klama getirmiﬂ ama pek de inand›r›c›
olmam›ﬂ. Buna polemik dilinde “ çevir kaz› yanmas›n”
denir. “Ulema” da öyle yapm›ﬂ. Cüppeli’nin eski teorileriyle durumu izah edemeyince teoriyi çevirmiﬂ.
Yar›n, diyelim ki, K u r a n k u r s u de¤il de mesela bir
genelev çökerse, o zaman da ona göre bir fetva verir
ulema art›k.

‹SLAMCI
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Katliamc›lar›n,
faﬂist d iktatörlerin,
Naziler’in hamisi

Amerika
Geçen hafta yakalanan ve Soyk›r›m suçlamas›yla yarg›lanmak üzere
Lahey’e gönderilen Bosnal› S›rplar›n eski liderlerinden Radovan Karadziç, Lahey’de ç›kar›ld›¤› ilk duruﬂmada, ABD’yle daha önce anlaﬂma yapt›klar›n›, ABD’nin anlaﬂmay› bozdu¤unu söyledi.
Karadziç, ﬂöyle diyordu: "Holbrooke ortadan kaybolmam koﬂuluyla asla Lahey'e teslim edilmeyece¤imin sözünü verdi. Dayton anlaﬂmas› s›ras›nda bu konuda da görüﬂtük ve anlaﬂt›k.”
R i c h a r d H o l b rooke, ABD D› ﬂiﬂleri Bakanl›¤› Müsteﬂar› s›fat›n›
taﬂ›yan ve 1995‘te imzalanan ve
Bosna savaﬂ›n› bitiren Dayton anlaﬂmas›n›n mimar› olarak bilinen
bir Amerikal›.
Holbrooke, Karadziç'in aç›klamalar› üzerine bir aç›klama yaparak
onu yalanlad›. Ama Amerikal›ya
inanmam›z için bir neden yok. Fakat inanmamam›z için birçok nedenimiz var.
‹ddiay› yalanlayan Holbrooke
"Karadziç'in sözlerindeki do¤ruluk
pay›n›n s›f›r. Kendisiyle böyle bir
anlaﬂma yapmam ahlak d›ﬂ› olurdu"
diyordu fakat, Dayton anlaﬂmas›nda
yeralanlar farkl› ﬂeyler söylediler:
Bosna-Hersek eski D›ﬂiﬂleri Bakan› Muhammed Sacirbey: "Karadziç'in söyledikleri do¤ru. Anlaﬂmadan ABD kaynaklar› bizi de haberdar etti. Karadziç partisini, siyaset
hayat›n› b›rakt› ve baﬂka bir kimlikle yeni bir hayata baﬂlad›.”
Eski S›rbistan D›ﬂiﬂleri Bakan›
Alexa Buha: "Evet bu anlaﬂma yap›ld›. Holbrooke anlaﬂmay› bana da
gösterdi."
Diyelim ki bu tan›klar da yalan
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söylüyor. O zaman tarihin tan›kl›¤›na baﬂvurabiliriz. Tarih bize,
ABD’nin katilleri, katliamc›lar› koruma konusunda geniﬂ bir dosyas›n›n oldu¤unu söylüyor.
Karadziç-Holbrooke anlaﬂmas›
do¤rudur veya yanl›ﬂt›r, ama
ABD’nin zihniyetine ters de¤ildir...
Bu tarihte en baﬂta Naziler’in korunmas› vard›r. Bu tarihte Latin
Amerika’n›n faﬂist diktatörlüklerinin himayesi vard›r....

S a v a ﬂ S u ç l u s u N a z i l e r ’in
“ i ﬂ v e re n i ” A m e r i k a
2001’de 50 y›ll›k süreyi doldurdu¤u için aç›lan CIA belgeleri, çeﬂitli konularda uzmanlaﬂm›ﬂ birçok
Nazi’nin ABD taraf›ndan korumaya
al›n›p istihdam edildi¤ini ortaya ç›karm›ﬂt›. ABD’nin “iﬂe ald›¤›” Naziler’in birço¤u “savaﬂ suçu iﬂle d i k l e r i ” gerekçesiyle aran›yordu
güya. Kiminin suç dosyalar›n› haz›rlayan, onlar› aray›p bulmak için
ekipler oluﬂturan ülkelerden biri de
Amerika’yd›. Görünürde böyleydi.
Ancak, Almanya ve Japonya'daki savaﬂ suçlar›n›n belgelerini araﬂt›ran ABD Kongresi komisyonu taraf›ndan haz›rlanan belgeler, Amerika’n›n iﬂine yarayabilece¤ini düﬂündü¤ü Naziler’i istihdam etti¤ini
ortaya koyuyordu. CIA özellikle
“Sovyet uzman›” Naziler’i seçip
kendi eleman› yapm›ﬂt›.
Bu raporun aç›klanmas›n›n ard›ndan ABD Adalet Bakanl›¤› Sözcüsü üzerinde araﬂt›rma yap›lan 20
Nazi savaﬂ suçlusundan “ en az alt›s›n›n kendileri için çal›ﬂt›¤›n›” kabul etti. Naziler’in Fransa’da gerçekleﬂtirdi¤i en büyük katliamlardan
biri olan Lyon katliam›n› gerçekleﬂ-

tiren Klaus Barbie'yi kaç›r›p Güney
Amerika’da himaye alt›na alan da
Amerika’dan baﬂkas› de¤ildi.
O dönem, ABD-Nazi iﬂbirli¤inin
bu ﬂekilde aç›¤a ç›kmas› üzerine
teﬂhir olan ABD ad›na yap›lan bir
aç›klamada “ Barbie gibilerin kendilerine çal›ﬂmas›ndan üzüntü duyduklar›... so¤uk Savaﬂ'tan as›l galip
ç›kan›n suçlular oldu¤u” belirtiliyordu.
Göz boyama.
Giderek daha fazla kullan›lan
özürlerden, üzüntü belirtmelerden
biri daha. Ama pratik karﬂ›l›¤› yok.
Pratikte olan ne? Nazi savaﬂ suçlular›n› himaye.
‹nsanl›k suçlusu diye aranan kiﬂileri ABD’ye götürüp gizleyen bir
ülke, bir katliamc›yla neden anlaﬂmas›n...

B i r Teröristin S›¤›nd›¤›
Liman: Beyaz Saray
Denilebilir ki, bunlar geçmiﬂte
“so¤uk savaﬂ” koﬂullar›nda yap›lm›ﬂt›r, geçmiﬂte kalm›ﬂt›r, art›k emperyalistler öyle kiﬂileri himaye etmez... Öyle mi? O zaman güncel bir
örnekle devam edelim.
1976'da bir Küba uça¤›na yerleﬂtirilen bombalar›n Barbados aç›klar›nda patlamas› sonucu 73 kiﬂi ölmüﬂtü. Bu katliam›n planlay›c›s›
Luis Posada Carriles adl› Kübal› bir
mülteciydi.
Posada’n›n tek suçu da de¤ildi
bu; Latin Amerika bölgesindeki say›s›z kontrgerilla sald›r›s›n›n içindeydi. Eski ﬁili D›ﬂiﬂleri Bakan› Orlando Letelier 'e suikast düzenlenmesi, 1997'de Havana'da bir ‹talyan
turistin ölümüne neden olan sald›r›lar ve 2000'de Panama'da Fidel Castro'ya düzenlenen suikast giriﬂimi,
bunlardan baz›lar›d›r.
Posada, 1976'da Venezüella'da
cezaevine konuldu, kaçt›, 2000'de
de Panama'da 8 y›l hapse mahkûm
edildi ama sonra 2004’de Panama
Devlet Baﬂkan› taraf›ndan affedilerek serbest b›rak›ld›. Posada, solu¤u
nerede ald› dersiniz?
10 A¤ustos 2008

Amerika’da.
Posada, hemen Amerika’dan s›¤›nma hakk› istedi
24 May›s günü ise ABD Kongresi'nin 20 üyesi, George Bush'tan Posada Carriles'in s›¤›nma baﬂvurusunu reddetmesini ve Venezüella'ya
iade etmesini istediler.
Bush’un, bu talebe cevab›, Posada Carriles'in kontra eylemlerini ve
Venezüella'da cezaevinden kaç›ﬂ›n›
finanse eden Küba Kökenli Amerikal›lar Ulusal Vakf› (KAUV) yöneticilerini Beyaz Saray'daki Oval
Ofisi'nde a¤›rlamak oldu.
Bush’un 20 May›s 2005’te Beyaz Saray’da a¤›rlad›¤› heyetin
içinde Küba'ya sald›r› planlarken
suçüstü yakalanan kontra ﬂefleri,
Nikaragua, Küba ve Angola'daki
kontrgerillalara mali destek sa¤layan çeﬂitli ülkelerden iﬂadamlar› da
yeral›yordu.
Amerikan yönetimi, Posada’y›
himayesine alm›ﬂt› k›sacas›. Bu durum Amerikan politikalar›na hiç ters
de¤ildi, çünkü Amerikan ç›karlar›na

uygundu. Bu durumda uluslararas›
hukukun sözü bile edilemezdi.
Posada, baﬂta Küba olmak üzere
hemen tüm Latin Amerika ülkelerinin eleﬂtirilerine, iade taleplerine
ra¤men hala Amerika’n›n himayesinde.

Amerika için bu dünyada
önemli olan tek ﬂey vard›r:
O Amerikaki, birçok Latin Amerika diktatörünün, Latin Amerika’daki ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›na, devrimlere karﬂ› kullan›lan kontrgerillac›lar›n son s›¤›na¤›
olmuﬂ hep. Fazla teﬂhir olmuﬂ kimi
diktatörleri do¤rudan Beyaz Saray’da a¤›rlayamasalar da, farkl› biçimlerde onlar› himaye etmeyi sürdürmüﬂ Amerika.
30 y›l› aﬂk›n bir süre, Endenozya'y› cinayetlerle, katliamlarla yöneten ve 10 bin kiﬂinin ölümünden
“do¤rudan” sorumlu tutulan Suharto ailesi mesela, Amerika’ya s›¤›nanlardan biriydi.
Amerika’n›n himaye yelpazesi

de geniﬂ. Yine bir örnek olsun; doland›r›c›l›k, zimmete para geçirme
gibi suçlardan hakk›nda dava aç›lan
1996-1997 dönemi Ukranya Baﬂbakan› da milyon dolarlar›yla ABD’ye
s›¤›nd› ve orada yaﬂ›yor. Hakk›nda
dava aç›lan ve ‹nterpol taraf›ndan
bir dönem aranan Fethullah hoca da
malum, ABD’ye s›¤›nm›ﬂt›.
Dolay›s›yla, Karadziç meselesine gelirsek tekrar; ABD bir “soyk›r›mc›”yla anlaﬂ›r m›, anlaﬂmaz m›?
Hiç düﬂünmeye bile gerek yok:
E¤er Amerika’n›n bunda ç›karlar›
varsa, anlaﬂ›r. Bu kadar basit. Amerika için bunun d›ﬂ›nda, hukuk, ahlak, uluslararas› anlaﬂmalar veya
baﬂka herhangi bir ﬂeyin önemi
yoktur. Yugoslavya özelinde sürdürülen operasyonun devam ettirilmesi için Karadziç ve teslim etti¤i kesimlerin siyasi arenadan tasfiye
edilmesi gerekmiﬂse, bunun için gerekeni yapar emperyalist mant›k; iﬂi
bitince, operasyon tamamlan›nca
da, elbette bugüne kadar anlaﬂt›¤›,
kulland›¤› hemen herkese yapt›¤›
gibi, buruﬂturup bir kenara atabilir..
lerde faal rol oynad›.
* Fransa Cumhurbaﬂkan›
François
Mitterand ve zaman›n D›ﬂiﬂleri Müﬂteﬂar› eski Baﬂbakan
Dominique de Villepin soyk›r›m haz›rl›klar›ndan haberdard›.
* Frans›z askerleri soyk›r›mc›lara istihbarat, strateji, askeri e¤itim
deste¤i sa¤lad›. Katliam listelerinin
belirlenmesine katk›da bulundu, silah temin etti.
Tüm emperyalistlerin tarihi,
halklara karﬂ› yap›lan katliamlar ve
soyk›r›mlarla doludur. Özellikle Afrika halklar›, emperyalist sömürgecili¤in sonuçlar›n› en a¤›r yaﬂayan
halklardand›r.
Emperyalistler, bu kanl› tarihlerini unutturup, insan haklar› savunuculu¤una soyunuyorlar. Bu onlar›n karakterine uygundur, fakat dünya halklar› emperyalistlerin suçlar›n› unutmuyor.

Ruanda Araﬂt›rma Komisyonu:

‘Fransa Soyk›r›ma Kat›ld›’
R u a n d a
Araﬂt›rma Komisyonu,
5
A¤ustos’ta aç›klad›¤› raporunda, Fransa’y› ülkelerinde 1994’te gerçekleﬂtirilen soyk›r›ma kat›lmakla suçlad›.
1994’te, Afrika ülkelerinden Ruanda’da gerçekleﬂtirilen soyk›r›mda
800 bin Tutsi ve ›l›ml› Hutu katledilmiﬂti. Soyk›r›m›, Hutu kabilesi
ve emperyalistlerin askeri güçleri
yapm›ﬂt›. Katliam›n as›l planlay›c›lar› ise emperyalistlerdi. Emperyalist tekeller, ç›karlar› için Ruanda’l›
halklar› parçalam›ﬂ ve çat›ﬂt›r›yorlard›.
Geçti¤imiz y›l, o güne kadar gerçekleri inkar eden Fransa’n›n soyk›r›mdaki sorumlulu¤u, Fransa’n›n
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kendi gizli belgeleriyle ilk kez kan›tlanm›ﬂt›. Frans›z ‘Le Monde’ Gazetesi, Cumhurbaﬂkanl›¤› arﬂivlerine dayand›rarak yapt›¤› haberde,
“resmi söylemlerin aksine Fran sa’n›n, 800 bin Tutsi ve ›l›ml› Hutu’nun katledildi¤i olaylara suç or ta¤› oldu¤u” yaz›lm›ﬂt›.
ﬁimdi bu gerçek, hükümet taraf›ndan kurulan ve olaylar› araﬂt›ran,
Ruanda Araﬂt›rma Komisyonu taraf›ndan rapor haline getirildi. Komisyon araﬂt›rma ve sorgulamalar sonucunda 5 A¤ustos’ta aç›klad›¤› raporunda, Fransa’y› resmen soyk›r›ma
kat›lmakla suçlad›. Komisyonun raporunda ﬂu tespitlere yer verildi;
* Bölgedeki Frans›z askeri birimleri, soyk›r›ma do¤rudan destek
verdi. Haz›rl›klara kat›ld›, cinayet-
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Lahey Adalet Divan›
Balkanlar’daki Tüm Suçlar› ve
Suçlular› Yarg›layabilecek Mi?
S›rp lider Radovan Karadziç,
Bosna’da iﬂledi¤i suçlardan dolay›
Hollanda’daki Lahey Adalet Divan›’nda yarg›lanacak.
Emperyalizm Yugoslavya lideri
Miloseviç’i de bu mahkemeye ç›karm›ﬂ, ancak Miloseviç’in hapishanede ölmesi nedeniyle yarg›lama
sonuçlanamam›ﬂt›.
Bugün art›k “Bosna facias›” diye
an›lan halklar›n birbirine düﬂürülüp
birbirine katlettirildi¤i Bosna katliam›nda 230 binden fazla insan öldü.
230 bin!
Dolay›s›yla bu hesab›n sadece
Karadziç’ten sorulmas› mümkün
de¤ildir.
Bu katliam›n bir çok faili vard›r.
Bosna-Hersek, nüfusunun yüzde
33’ünü S›rplar›n, ço¤unlu¤unu da
Boﬂnaklar›n oluﬂturdu¤u bir cumhuriyetti. Bosna’da 1992 Mart’›nda
emperyalizmin teﬂvikiyle ba¤›ms›zl›k ilan edildi. Bunun üzerine Bosna-Hersek S›rbistan güçleri taraf›ndan adeta kuﬂat›ld›. Topraklar›n›n
bir bölümü iﬂgal edildi, insanlar›
göçe zorland›, Sloven, H›rvat ve
Makedonlar›n da kat›lmas›yla halklar aras›ndaki savaﬂ, bütün Yugoslavya’ya yay›ld›. Ve halklar aras›ndaki bu savaﬂ, 4 y›lda, 230 bini aﬂk›n insan›n yaﬂam›na maloldu.
Emperyalizmin aleni provokasyonlar›, bu provokasyonlar› düzenleyen emperyalist karargahlar yok
say›larak, 230 bin kiﬂinin hesab› bir
kaç kiﬂiden nas›l sorulacak?
Sonras› da var üstelik.
1995’te Dayton anlaﬂmas›yla
Bosna’da savaﬂ bir ölçüde duruluyor ama Yugoslavya genelinde sald›r›lar sürüyordu.
Yugoslavya parçalan›rken, emperyalistler, dayatt›klar› ﬂartlar›n tümünü henüz kabul ettirememiﬂlerdi;
bu nedenle de 1997’de, 1999’da sal-
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d›r›lar sürdürülmüﬂtü.
Balkanlar›n ve elbette en baﬂta
da Yugoslavya’n›n teslim al›nmas›
sürecinin temel politikas› böl parçala, birbirine düﬂür politikas› olmuﬂtur. Emperyalizm, bu politikay› desteklemek üzere de Balkanlar’da bir
çok askeri müdahale ve sald›r› gerçekleﬂtirdi.
Bu askeri müdahalelerin zaten
gayri-meﬂru olmas› bir yana, bu askeri sald›r›lar› “hakl›, gerekli” görenlerin yasalar›na göre bile say›s›z
“savaﬂ suçu” iﬂlendi.
Lahey Adalet Divan›, bunlar›
yarg›layabilir mi?
Karadziç’in yan›nda Srebrenica
katliam›na onay ve izin veren Hollanda’y› yarg›layabilir mi?.. Ve as›l
baﬂ suçlu olarak ABD’nin Yugoslavya suçlar›n› yarg›layabilir mi?
Elbette yapamaz ve yapamayacakt›r. Çünkü bu savaﬂ suçlar›n› iﬂleyenler, Karadziç gibi ellerini kelepçeleyip getirebilecekleri bir durumda de¤ildir. Misal; Bush’u ellerini kelepçeleyip Lahey’e getiremezler de¤il mi?
Oysa en baﬂta getirilmesi gereken odur. Çünkü:
- Baﬂ›n› ABD'nin çekti¤i NATO
harekat›nda, Yugoslavya'ya, halklar›n tepesine tam 78 gün boyunca
tonlarca bomba ya¤d›r›ld›. Ülkenin
alt yap›s› yak›l›p y›k›l›rken, öldürülenlerin toplam say›s› belirsiz kald›.
- Belgrad-Soloka seferini yapan
yolcu treni füzeyle vurulup 10 kiﬂi
öldürüldü, 16 kiﬂi yaraland›.
- Makedonya'ya geçmek isteyen
Kosoval› mülteci konvoyu vuruldu, 70 kiﬂi öldürüldü.
- Kosova'n›n baﬂkenti Priﬂtine'de
köprüden geçen yolcu otobüsü füzeyle vuruldu, 20 kiﬂi öldürüldü.
- Kosova'da b i r köy bombalan-

d›, 100 kiﬂi öldürüldü.
- Niﬂ kentinde bir misket bombas› h a s t a n e v e p a z a r yerine düﬂtü,
15 kiﬂi öldü, onlarca kiﬂi yaraland›.
- Belgrad'da b i r h a p i s h a n e
bombaland›, 9 mahkum öldürüldü...
“Savaﬂ suçlar›” ortadad›r. Do¤rudan halk› hedefleyen, uluslararas›
anlaﬂmalar›n yasaklad›¤› hedeflere
yönelen sald›r›lar söz konusuydu.
Fabrikalar, yollar, köprüler, tar›m
alanlar› yak›l›p y›k›ld›. Savaﬂ sonras› haz›rlanan raporlarda, Yugoslavya halklar›n›n yüzde 64'ü n ü n NATO bombard›man› yüzünden evlerini geçici veya kal›c› terk etmek zorunda kald›klar›, yü z d e 5 3 ' ü n ü n
iﬂini kaybetti¤i tesbit edilmiﬂti.
O dönemler, Amerikan yetkilileri s›k s›k yapt›klar› aç›klamalarda
“askeri hedeflerin vuruldu¤unu, sivillerin kesinlikle hedef olmad›¤›n›”
aç›kl›yorlar, gizlenemez sald›r›lar
ise, “bombalar›n sapmas›” gibi komik gerekçelerle “münferit olaylard›r” denilerek geçiﬂtiriliyordu.
Her hedef bilinçliydi ve Yugoslavya halklar›n› ve yönetimini sindirmeyi amaçl›yordu. Ki Yugoslavya yönetimi nezdinde o sonuç da
büyük ölçüde al›nd›.
NATO ﬂemsiyesi alt›ndaki sald›r›lara kat›lan bir ‹spanyol pilotun
yine o dönem gazetelere yans›yan
itiraflar› da emperyalistlerin savaﬂ
suçlar›n›n baﬂka bir kan›t›yd›. Pilot
ﬂunlar› anlat›yordu:
"Gazetecilerin hiçbiri Yugoslavya'da ne oldu¤unu bilmiyor. ABD
bu ülkeyi yok ediyor. Yeni silahlar›n› deniyor. Zehirli sinir gazlar›, paraﬂütlü yüzey may›nlar›, uranyumlu bombalar, napalm bombalar›,
kimyasal st erilizasyon maddeleri
kulland›lar. Tarladaki ürünleri yok
etmek için gökten zehir s›kt›lar.
Bunlar›n d›ﬂ›nda ne oldu¤unu bil-
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medi¤imiz silahlar› da kulland›k."
Suç aç›k.
Suçlu da belli.
Suçlular çok kalabal›k üstelik:
Tüm Nato üyeleri.
Suçun ve suçlular›n bu kadar aç›k
olmas›na ra¤men, dünyada ﬂu an için
onlar› yarg›layacak tek bir mahkeme
olmamas›, “uu l u s l a r a r a s › h u k u k ”
kavram›n›n alt›n›n ne kadar boﬂ ve Lahey Adalet Divan›’ndan U l u s l a r a r a s ›
Ceza Mahkemesi’ne, Birleﬂmiﬂ Milletler’in hukuki birimlerine kadar
“uu l u s l a r a r a s › h u k u k k u r u m l a r ›”n›n
ne kadar tek yanl› oldu¤unu göstermektedir.
Emperyalistleri, emperyalizmin zulüm, katliam, iﬂgal kararlar›n› veren yöneticilerini yarg›layamayan hiçbir mahkemenin meﬂrulu¤u yoktur, o mahkemenin adil olmas›ndan da söz edilemez. Lahey Adalet Divan› da bu anlamda meﬂru bir yarg› kurumu de¤ildir.
Lahey Adalet Divan›’na ç›kar›lan
Karadziçler kuﬂku yok ki suçludurlar.
Fakat, bu Adalet Divan›’n›n adaleti tecelli ettirmek için kuruldu¤unu düﬂünmemelidir kimse. Buras› esas olarak
emperyalizme boyun e¤meyenler için
düﬂünülmüﬂ bir mahkemedir. Dahas›,
hakim kürsüsünde hukukçular de¤il,
emperyalizm vard›r hep. Öyle oldu¤u
için, bu yüksek “divan”›n hakimleri
sadece emperyalizm onlar›n önüne kimi getirirse onu yarg›layabilirler. Öyle oldu¤u için, Lahey Adalet Divan›’na e mp e ry a l i s t s uç l u l a r ç›kar›lamazlar.
Emperyalistler yak›p y›kacak, yüzbinlerce kiﬂiyi katledecekler, ülkeleri
önce yerle bir edip, sonra yeralt›nda ve
üstünde ne varsa talan edecekler, en
öldürücü silahlar› halklar üzerinde deneyecekler, bütün bir ülkeyi iﬂkencehaneye, hapishaneye çevirecekler ve
onlar hiçbir biçimde Adalet Divanlar›nda, Uluslararas› Ceza Mahkemelerinde yarg›lanmayacak. Böyle bir dünya elbette adaletsiz bir dünyad›r. Ve
adalet için, bu yüzden Karadziçler’in
yarg›lanmas› yetmez. Daha fazla ve
daha ötesi gerekir. Ki onu da ancak
halklar›n kuraca¤› uluslararas› mahkemeler gerçekleﬂtirecektir. Ve elbet bu
tür bir yarg›lama da gerçekleﬂecektir.
Say›: 158

‹flah olmaz bir küçük-burjuvan›n boﬂ hayalleri
Veya bir iﬂbirlikçinin baya¤› yalanlar›
Mehmet Altan, Star gazetesindeki bir yaz›s›nda Karadziç’in Lahey’de “yarg›lanmas›”yla Ergenekon davas›n› birleﬂtirmiﬂ ve ﬂöyle
yaz›yor:
“ Radovan Karadziç’in maceralar› size Ergenekon’u an›msatm›yor mu? Yakalan›ﬂ süreci de asl›nda Ergenekon’dan pek farkl› olmayabilir.
‘Dünya de¤iﬂiyor’ dedi¤imiz
bu... Dünya, ‘Temizleniyor ve ar›n›yor’ da diyebilirsiniz... Çünkü
gelmekte olan ça¤da, Karadziç’lere yer yok... Sadece ve sadece ‘insan› kutsayan’ yeni bir dönem çünkü bu.
S›rbistan’da Karadziç, Türkiye’de Ergenekon...
‹kisine de yeni ça¤da yer yok.”
(2 A¤ustos 2008)
Mehmet Altan’›n dünyas›yla,
halklar›n yaﬂad›¤› dünya birbirinden çok farkl› anlaﬂ›lan.
Onun dünyas› temizleniyor, ar›n›yormuﬂ!!! Çünkü, insan› kutsayan’ bir dönemdeymiﬂiz.
Acaba Guantanamo, Ebu Garip,
F Tipleri de insan› kutsamak için
yap›lm›ﬂ yerler mi?
Peki ya iﬂgaller, katliamlar, darbeler.... Mesela Irak, bu dünyada,
bu ça¤da de¤il mi acaba? Irak’›n,
Afganistan’›n iﬂgal edilmesi de insan›n kutsanmas› amac›yla m›?
Veya ﬂöyle soral›m: Yugoslavya’daki Karadziçler, Türkiye’deki
iﬂi bitmiﬂ Veli Küçükler tutuklan›yor, fakat Irak’ta ayn› iﬂi yapan
Amerikan üniformal›lar ne olacak?
Yoksa, bir katliamc›n›n, soyk›r›mc›n›n s›rt›nda Amerikan üniformas›
olunca, o zaman “dünyan›n ar›nd›r›lmas›, temizlenmesi” rafa m› kald›r›l›yor?
Ya, “insan› kutsayan” bu ça¤daki, 4 milyar insan›n yoksullu¤u;
keza, Asya’da Afrika’da açl›ktan
insanlar›n sinekler gibi ölmesi.. Bu
mu insan›n kutsanmas›?.. ‹ﬂgallerde ya da açl›ktan öldürerek mi kut-

san›yor insanl›k?
Tekellerin kutsanmas›
olmas›n sak›n bu!?
Mehmet Altan kendine
bir sorsun mesela. Dünyan›n temizlenip, ar›nd›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› do¤ru
olabilir; fakat bu temizlenme ve ar›nma, yeryüzünde tekellere karﬂ› ç›kan güçlerin temizlenmesi do¤rultusunda olmas›n sak›n...
Küçükler, Karadziçler, tarih
önünde, empreyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin kendi katliamc›l›klar›n›,
soyk›r›mc›l›klar›n›, kontrgerillac›l›klar›n› örtbas etmek için yarg›lad›klar› isimler olman›n ötesinde
öneme sahip de¤illerdir. Mehmet
Altan, dünyay› yanl›ﬂ isimler, yanl›ﬂ olaylar üzerinden tahlil ediyor.
Kendine gösterilenle yetiniyor. Savaﬂ suçlusu Radovan Karadziç’in
yarg›lanmas› üzerine emperyalizme övgüler düzerken, savaﬂ suçlusu emperyalistlerin yarg›lanmamas› karﬂ›s›nda gözlerini kapat›yor.
Oysa emperyalistler bu suçlar›n›
alenen savunuyorlar da; yani görülmeyecek, haberdar olunmayacak
bir durum da söz konusu de¤ildir.
Mesela Yugoslavya sald›r›s›nda
hastanelerin, hapishanelerin vurulmas›, köprüde yürüyen insanlar›n
katledilmesi gibi suçlar eleﬂtirildi¤inde emperyalizmin sözcüleri aynen ﬂu cümleyi kullanm›ﬂlard›:
"Omlet yaparken yumurtalar› k›r mak gerekiyor. Yumurta k›r›lmadan omlet olmaz."
Amerikan
emperyalizminin
Irak’a uygulad›¤› ambargo’nun 500
bin çocu¤un ölümüne yol açmas›n›n eleﬂtirilmesi karﬂ›s›nda ABD
D›ﬂiﬂleri Bakan› Madelaine Albright iki kelimelik bir cevap vermiﬂti: “Buna de¤er”.
“Bu” dedi¤i, Amerikan emperyalizmin ç›kalar›ndan baﬂka bir ﬂey
de¤ildi. Altanlar’›n görmek ve
göstermek istemedi¤i de bu.

ADALET

33

Kanl› Tarihlere Özür Makyaj›
Amerika tarih içindeki suçlar›ndan dolay›, bir özür daha diledi. Bu
kez “ k e n d i v a t a n d a ﬂ l a r › ”ndan.
Devletlerin iﬂgaller, soyk›r›mlar
yapt›¤› halklardan özür dilemesi öylesine “ucuzlad› ve anlams›zlaﬂt› ki,
burjuva bas›nda bile ABD’nin özrü
mesela ﬂöyle bir baﬂl›kla yans›t›ld›:
“Sizi köle yapt›k özür dileriz.”
ABD Temsilciler Meclisi, geçen
hafta, atalar› Afrika’dan getirilerek
köleleﬂtirilen siyahlar›n torunlar›
olan siyah Amerikal›lar’dan özür
diledi.
ABD Temsilciler Meclisi'nin ald›¤› bu karar› “tarihi karar” olarak
nitelendirenler de oldu; ki bir yan›yla do¤rudur. Düﬂünün, neredeyse
yüzy›ld›r dünyaya demokrasi, özgürlük, adalet, hukuk dersi verenler,
insanl›¤a karﬂ› iﬂlenmiﬂ en büyük
suçlardan biri olan köleleﬂtirme suçunu iﬂlemiﬂler; ama bunu bugüne
kadar gündemlerine bile almam›ﬂlar.
ABD Temsilciler Meclisi’nin
karar›nda, “siyahlar›n zor kullan› larak köleleﬂtirildi¤i, küçük düﬂürüldü¤ü, zulme ve insanl›k d›ﬂ› davran›ﬂlara u¤rat›ld›¤›, gaddarca
davran›ld›¤›, isimleri ve geçmiﬂlerinden kopart›ld›¤›” vurgulanarak,
“'Temsilciler Meclisinin, Afrikal›-Amerikal›lar ve köleli¤in çilesini
çekmiﬂ atalar›na karﬂ› iﬂlenen suçlardan dolay› Birleﬂik Devletler
halk› ad›na özür diledi¤i” belirtiliyor.
Bütün bunlar› yapt›klar› aç›k.
Fazlas› var. Ama daha önemli olan
ﬂudur: Amerika’da bugün siyahlara
yönelik ayr›mc›l›klar, küçük düﬂürücü uygulamalar ortadan kalkm›ﬂ
m›?
Hay›r!
Peki, Amerikan toplumunun bir
k›sm›nda bu ›rkç› anlay›ﬂ nas›l zemin bulmuﬂ, Amerikan yönetimi bu
köleleﬂtirme uygulamalar›n› nas›l
onaylam›ﬂ, bu politikalar, kimlerin
ç›karlar›na denk düﬂmüﬂ, bunlar tart›ﬂ›l›yor mu?
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Irak
Hay›r!
‹ki sorunun da cevab› hay›r oldu¤u için, ne “Özür”ün anlam› var,
ne de “Özür”ün herhangi bir ﬂeyi
de¤iﬂtirmesi ihtimali...
*
‹ﬂte size yak›n dönemden bir
özürler özeti:
‹ngiltere’nin, tam 312 y›l boyunca, Güney Afrika’y› sömürgesi olarak boyunduruk alt›nda tutmas›, sömürgecili¤e karﬂ› mücadele edenlere zulmetmesinin “özrü” olarak
Londra’ya Winston Churchill heykelinin yan›na Nelson Mandela'n›n
heykelinin dikilmesi kararlaﬂt›r›ld›.
‹srail Cumhurbaﬂkan› Peres, ‹srail’in, Arap köyü K f a r K a s e m’de
1956’da gerçekleﬂtirdi¤i ve 47 kiﬂinin öldü¤ü katliamla ilgili özür diledi.
‹ktidarda oldu¤u 1990-2000 aras›ndaki suçlardan dolay› yarg›lanan
eski Peru Devlet Baﬂkan› A l b e r t o
F u j i m o r i , Lima’da yap›lan duruﬂmada " B üt ü n k urb a nl ar da n ve a i le l e r i nde n ge r çe kt e n öz ür di l i yo r u m " dedi. F u j i m o r i ’ n i n kurbanlar›n›n say›s›, bilindi¤i kadar›yla 70
bin kadard›!
Fransa 1950’lerde Paris'te Cezayirli protestocular›n eylemine polisin sald›rmas› sonucunda ç›kan
olaylarda 200 kiﬂinin öldürülmesinden dolay› Cezayir’den özür diledi.

(200 kiﬂi için özür dileyen
Fransa, 1956-60 y›llar› aras›nda katletti¤i b i r b u ç u k
milyon Cezayirli için özür dilemeyi
ise reddediyor.)
ABD Baﬂkan› Clinton, Yunanistan’da A l b a y l a r C u nt a s › ’n› destekleyip, tezgahlad›klar›n› aç›klayarak
Yunanistan’dan özür diledi.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Madleine
Albright ‹ran’dan, “1953 y›l›nda
dönemin ‹ran Baﬂbakan› Muhammed Musadd›k’› deviren darbede
CIA’n›n rolü ve ‹ran-Irak savaﬂ› s›ras›nda Saddam Hüseyin’e verilen
destekden dolay›” özür diledi.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, “Pinochet'in ve çeﬂitli, ülkelerdeki askeri yönetimlerin ABD okullar›nda,
CIA taraf›ndan e¤itilmiﬂ olmas› nedeniyle özür dilediklerini” aç›klad›.
Avustralya hükümeti, 10 ﬁubat
2008’de düzenlenen bir törenle,
yüzbinlercesini yoketti¤i Avustralya
k›tas›n›n as›l sahibi olan Aborjinler’den özür diledi.
*
Oldukça dikkat çekici olan bir
yan da, bütün bu özürlerde, emperyalistlerin ne yap›p edip, özür diledikleri olaylardan ma¤dur olanlara
“tazminat” ödenmesinden yana olmamalar›, özürlerini, ma¤dur halklar›n tazminat taleplerinin önünü kesecek ﬂekilde biçimlendirmeleridir.
Özür dileyelim, ama tazminat
vermeyelim diyor sermaye.
Özür ucuz ve maliyetsiz nas›l olsa, bol bol özür dile.
Özür, bugün, emperyalistlerin ve
iﬂbirlikçilerin halklar›n gözünü boyamak, her gün, her saat hukuku,
insanl›¤› çi¤nemeye devam ettiklerini örtbas etmek için baﬂvurduklar›
bir yöntemdir. Ö z ü r dile, ayn› poli t i k a y › b a ﬂ k a b i ç i m l e r d e s ü r d ü r,
ayn› suçlar› iﬂlemeye devam et!
Özür dilensin, fakat, ayn› politikalar
sürüyorsa, ne anlam› var.. Yar›n,
Neo Nazi gruplar da ç›k›p, dünyay›
yeniden kana bo¤abilmek için “Hitler zaman›nda yapt›klar›m›zdan dolay› özür diliyoruz” diyebilirler ve o
zaman onlara kim ne diyebilir?
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Mülkiyetçi Anlay›ﬂlar Çat›ﬂ›yor
‹srail Katlediyor
Filistin’de bir yandan ‹srail zulmü sürerken, di¤er taraftan Filistinli
direniﬂ örgütlerinden El Fetih ve
Hamas, ‹srail’e karﬂ› halk›n ortak
direniﬂini örgütlemeleri gerekirken,
birbirleriyle çat›ﬂmay› sürdürüyor.
Ortado¤u ülkelerindeki etkili direniﬂ güçlerinin en temel zaaf›n› da
bu oluﬂturuyor. Kimisi milliyetçi,
kimisi islamc› olan bu örgütlerin,
ortak yönlerini mülkiyetçilik oluﬂturuyor. Yani, islamc›l›kla milliyet çilik, mülkiyetçilikte buluﬂuyor ve
bu mülkiyetçilik, iç çat›ﬂman›n zeminini oluﬂturuyor.
Mülkiyetçilik; bu direniﬂ güçlerinin, bir yandan iﬂgalciye karﬂ› mücadele ederken, di¤er yandan kendi
içlerinde halk›n genel ç›karlar›n›,
emperyalizme ve iﬂbirlikçilere karﬂ›
kurtuluﬂ savaﬂ›n›n gereklerini dikkate almayan bir iktidar kavgas› yürütmelerine neden oluyor. Mülkiyetçilik, iç sorunlar›n› demokratik yollardan çözmelerini, halka dayanarak
çözümler üretmelerini engelliyor.
Çözümü birbirleriyle çat›ﬂmakta buluyorlar. Emperyalistler ve iﬂgalciler
de bunu de¤erlendiriyorlar.
Irak direniﬂ güçlerinin de, iﬂgale
karﬂ› mücadelesini zay›flatan bu durum, Filistin direniﬂinin de halen en
önemli zaaflar›ndan biri durumundad›r.

Filistinli Öldürmek ﬁaka
30 Temmuz’da iﬂgal alt›ndaki
Bat›-ﬁeria’da, bir “güvenl ik duva r › ” inﬂaat›n› protesto eden Filistinli
köylüler, ‹srail askerleri taraf›ndan
kurﬂunland›, 10 yaﬂ›ndaki Ahmet
Musa yaﬂam›n› yitirdi, 15 Filistinli’de yaraland›.
‹srail’in ördü¤ü duvar, hem köylülerin arazilerinin üzerine inﬂaa
ediliyor, hem de köyü bir hapishane
haline getiriyordu. Göstericilerin
kurﬂunlanmas› emrini veren, ‹srailli
komutan, emrin bir ‘ﬂaka’ oldu¤unu, amaçlar›n›n Filistinlileri korkutSay›: 158

mak oldu¤unu söyleyerek, “ E m rimdeki askerlere ‘Onlar› çabuk
v u r u n ’ di y e r e k s › k s › k ﬂa k a ya pa r›m” dedi. Emri yerine getiren askerler ise, ifadelerinde “ﬁaka de¤il di. Komutan›n emrini dinledik”
dedi.
Katillerin gerekçeleri de, ülke
fark› gözetmeksizin birbirine benziyor. ‹srailli katiller, Filistinlileri katleden kurﬂunlar›n, ﬂaka oldu¤unu
iddia ederek, kendilerini savunabiliyorlar. Katliam emri veren komutan
önce “10 günlük görevden uzaklaﬂt›rma cezas›” al›rken, fazla teﬂhir olmalar›ndan olsa gerek, sonra
tamamen görevinden al›nd›¤› aç›kland›. Filistinli halka yönelik katliam emri vermenin, en üst boyuttaki
cezas› da bu olsa gerek.

Günde 70 Filistinli Cesedi
‹srailli iki gazetecinin yazd›klar›
“Bumerang” isimli kitaba göre, ‹srail Baﬂbakan Yard›mc›s› ﬁaul Mofaz, Genelkurmay Baﬂkan› oldu¤u
dönemde, “ günde 70 Filistinli’nin
cesedini” istemiﬂ. Bu söz, ‹srail’in
Filistin halk›na karﬂ› nas›l bir savaﬂ
sürdürdü¤ünü anlatmaktad›r. Mofaz’›n sözü bir faraza de¤ildir, ‹srail, iﬂgalini katliamlar üzerine oturtmuﬂtur, bu söz de katliamc›l›¤›n özlü bir ifadesidir.

‹ﬂgalci, Katil ‹srail
‹ç Çat›ﬂmada ‘Kurtar›c›’
Gazze’de Hamas, El Fetih’lilere
sald›r›yor, Bat› ﬁeria’da ise El-Fetih’liler Hamas üyelerine...
Gazze’de meydana gelen ve Hamas üyelerinin ölümlerine neden
olan patlamalardan El Fetih üyelerini sorumlu tutan Hamas, çok say›da
El Fetih üyesini tutuklam›ﬂt›. Tutuklananlar aras›nda, FKÖ yönetim
kurulu üyeleri de bulunuyor.
Sald›r›lardan sorumlu olduklar›na iliﬂkin iddialar› reddeden El Fe-

tih’in, tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› ça¤r›s›na karﬂ›l›k verilmedi
ve iki örgüt aras›ndaki çat›ﬂmalar
sürdü. Bat› ﬁeria’da ise, El Fetih
militanlar›, Hamas’›n liderlerinden,
Dr. Muhammed Gazal’› kaç›rd› ve
Hamas’›, Gazze’de El Fetih’e yönelik sald›r›lar›n› hemen durdurmamas› halinde, Dr. Gazal’› öldürmekle tehdit etti.
Gazze’de çeﬂitli bölgelerde operasyonlar yapan Hamas’l›lar ile El
Fetih üyeleri aras›nda yaﬂanan çat›ﬂmalarda, 2 Filistinli yaﬂam›n› yitirdi, Hamas taraf›ndan kuﬂat›lan bir
mahallenin elektrik ve suyunun da
kesildi¤i belirtildi.
Bu tablo, ‹srail için kullan›lacak
bir f›rsat yarat›yor. Filistinliler aras›ndaki çat›ﬂmadan yararlanan ‹srail, ayn› zamanda da, Hamas’tan kaçan El Fetih taraftarlar› için “ g üv e n l i k k o r i d o r u ” oluﬂturarak,
‘ k u r t a r › c › rolüne’ soyunuyor.
Tablo, çat›ﬂan her iki taraf›n,
mülkiyet ve iktidar h›rs›yla gözlerinin ne kadar kör oldu¤unu da gösteriyor. Ony›llardan bu yana, Filistin
halk›n›n kan›n› döken iﬂgalci gücün
bu konumu kabullenilebiliyor.
Günde 70 Filistinli’nin cesedini
isteyen, kitlenin üzerine ateﬂ aç›p
katleden, yapt›klar› katliamlar›n yan›nda Filistin halk›na her zulmü uygulayan ‹srail, bir yandan katlederken, di¤er yandan ‘kurtar›c›’ olabiliyor.
Aç›k ki, Filistin halk›n›n kurtuluﬂ mücadelesi, ayn› zamanda direniﬂinin birli¤ini yaratmakla baﬂar›ya
ulaﬂacakt›r. Filistin halk›n›n, direniﬂe zarar veren bu mülkiyetçi anlay›ﬂlar› da mahkum etmesi gerekiyor.
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r›kulu ve Halk›n Hukuk Bürosu
Avukatlar›ndan Taylan Tanay’›n da
aralar›nda oldu¤u hukukçular kat›ld›. Panelde AKP politikalar› eleﬂtirilerek bugün halen anayasan›n demokratikleﬂti¤inden bahsedenlerin
riyakar olduklar› vurguland›. Av.
Tanay panelde yapt›¤› konuﬂmada
‘’ﬁemdinli halk›n›n üstüne bomba
atanlar elini kolunu sallayarak adliye binalar›ndan ç›k›yorlarsa ülkemizde adaletten, hukuktan, insan
haklar›ndan ve demokrasiden bahsetmek mümkün de¤ildir” dedi. Panelin ard›ndan
Frik Dede an›s›na belgesel
gösterimi ve
ﬂiir dinletilerinin yap›ld›¤›
gün
ayr›ca
“Kad›n, Toplum, Siyaset” konulu bir söyleﬂi yap›ld›. Belediye konferans salonunda
yap›lan panelde direnen kad›nlardan ve Canan-Zehra’dan bahsedilmemesine tepki gösteren dinleyiciler olurken, yine dinleyicilerden söz
alanlar Avrupa’daki kad›n örgütlenmelerinin örnek olarak gösterilmesinin do¤ru olmad›¤›n› ve kapitalizmin kad›n için kurtuluﬂ olmad›¤›n›
vurgulad›lar.

8. Munzur Kültür Ve Do¤a Festivali Yap›ld›

Gücümüz Birli¤imizdir
“Da¤lar›n yücesinde ateﬂ yanar”... der ya ﬂark›da. ‹ﬂte o ateﬂin
yand›¤› yerdir Dersim. Yanan ateﬂ
isyanlar›n ateﬂidir. Ve Dersim isyanlar›n yurdudur. Zulme, zalime isyan
eden bir halkt›r Dersim halk›. Bunun için, devrimcilerin yata¤›d›r
Dersim.
Bask›n›n en yo¤un oldu¤u koﬂullarda da, Dersim’de binler, onbinler toplan›r. Zulmün en yo¤un
oldu¤u dönemlerde de Dersim halk›
devrimi sahiplenir, devrim umudunu büyütür.
Dersim halk›, 8. Munzur Festivali’nde bir kez daha bu düzene
karﬂ› mücadelenin, birli¤in, dayan›ﬂman›n, kültürüne, geleneklerine
sahip ç›kman›n coﬂkusunu yaﬂad›,
yaﬂatt›.
31 Temmuz-3 A¤ustos tarihleri
aras›nda çeﬂitli sanatç›lar, paneller,
söyleﬂiler ve konserlerle gerçekleﬂen festivalde alana festivalden
günler önce standlar›n kurulmas›yla
Dersim, festival coﬂkusunu yaﬂamaya baﬂlad›.
Halk Cephesi de standlar›na ast›klar› “ A d aletsizlikler e, Siyan ü rlü
Alt›n A r am aya, Bar a jlar a , Yozlaﬂm ay a K a rﬂ› Gücümüz Birli¤imizd i r ” pankart›yla ve festivaldeki özüne uygun eylem etkinlikleriyle bu
y›lda coﬂkulu bir ﬂekilde yerini ald›.
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31 Temmuz’da Demir Köprü’ye
yürüyüﬂ yap›larak festival meﬂalesinin yak›lmas›yla resmi aç›l›ﬂ›n yap›ld›¤› Dersim Festivali’nde TAYAD’l› Aileler 30 Temmuz günü
“TAYAD’l› Aileler Onurumuzdur”
yaz›l› pankartla Mavi Köprü’ye bir
yürüyüﬂ gerçekleﬂtirerek burada
Munzur Nehri’ne karanfil b›rakt›lar.
“Tecrite Son, Genelge Uygulans›n,
Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz”
sloganlar›yla yap›lan yürüyüﬂte
Adalet Bakanl›¤›’n›n söyledi¤i yalanlar teﬂhir edilerek genelgenin uygulanmas› talebi yinelendi.
Festivalin 1. Günü olan 31 Temmuz’da TAYAD’l› Aileler bir resim
sergisi açt›. Dersim Sanat Soka¤›’nda aç›lan sergide ölüm orucu direniﬂini, hak ihlallerini ve TAYAD’l›
Aileler’in d›ﬂar›da sürdürdükleri
mücadeleleri konu alan direniﬂ foto¤raflar› sergilendi. Festivalin ilk
günü ﬁehir Stadyumunda Seyit R›za
an›s›na gerçekleﬂen Ayfer Düzdaﬂ,
Grup Vardiya, ‹lkay Akkaya konserlerini yaklaﬂ›k 20 bin Dersimli izledi. Coﬂkulu geçen konserde Yürüyüﬂ Dergisi’nin da¤›t›m› da yap›ld›.
Festivalin 2. Günü Dersim Belediyesi konferans salonunda gerçekleﬂtirilen “Anayasa ve Demokratikleﬂme Paneli”yle devam etti. Panele
Diyarbak›r Barosu Bﬂk. Sezgin Tan-

F e r h a t l a r D e r sim
Sok a k lar › n d a
Yürüyüﬂ da¤›t›rken vurularak
felç b›rak›lan Ferhat Gerçek için bir
adalet talebi de Dersim’den yükseldi. Dersim Halk Cephesi üyeleri 1
A¤ustos’ta festival standlar›n›n bulundu¤u K›ﬂla Meydan›’nda yapt›¤›
eylemle Ferhat’›n sesini Dersim sokaklar›na taﬂ›d›.
Eylemden yar›m saat önce davul
ve megafonla Dersim Cumhuriyet
Caddesi ve ara sokaklar›nda yürüyüﬂ önlükleri ve TAYAD yazmalar›yla duyurular yapan Halk Cephesi
üyeleri eyleme kat›l›m ça¤r›s› yapt›lar. ‘’Bu Nas›l Bir Adalet, Hem Sakat B›rakt›lar Hemde 15 Y›l Hapis
‹stiyorlar’’ yaz›l› pankart açarak sloganlar ve z›lg›tlar eﬂli¤inde Halk
Cephesi stand›n› önünden meydana
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do¤ru yürüyen Halk Cepheliler
“Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› att›lar.
Halk›n da destek verdi¤i eyleme 300
kiﬂi kat›ld›. Eylemin ard›ndan Yürüyüﬂ Dergisi’nin da¤›t›m› yap›ld›.
‹dil Tiyatro Atölyesi de festivalin ilk günü Halk Cepheliler’in
stand›n›n önünde “Onuncu Köyün
Fidanlar›” oyununu sergilediler. Tiyatro gösterisinin sonunda “Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar› aras›nda Canan ve Zehra’n›n babas› Ahmet Kulaks›z k›sa bir konuﬂma yapt›.
‹kinci gün akﬂam›nda Mehmet
Uzun an›s›na düzenlenen konserde
Erdal Bayrako¤lu, Koma Agire Jiyan ve Efkan ﬁeﬂen sahne ald›.
Festivalin üçüncü gününde Belediye konferans salonunda Ça¤daﬂ
Hukukçular Derne¤i taraf›ndan 1
May›s 2008 ve ülkemizdeki hak ihlallerini konu alan foto¤raf sergisi
aç›ld›. Festivalin 3. Günü’nde de
Halk Cepheliler’in etkinlikleri de
tüm coﬂkusuyla sürerken, Halk
Cephesi stand›n›n önünde davul ve
zurnayla coﬂkulu halaylar çekildi.
K›ﬂla Meydan›’na as›lan Seyit R›za
pankart›n›n polis taraf›ndan indirilmesine yo¤un tepki gösterilirken
Halk Cepheliler de standlar›na Seyit R›za’n›n resminin oldu¤u ve alt›nda “Dersime Sefer Olur Zafer Olmaz’’ Halk Cephesi imzal› büyük
bir pankart ast›lar. Festivalin 3. Gün
konseri ise Ahmet Arif an›s›na yap›ld›. Konserde Metin Kahraman,
Mahabad, Grup Munzur, Ferhat
Tunç ve Wenzel sahne ald›.
Festivalin son gününde de Halk
Cephesi taraf›ndan AKP’nin Ergenekon yalanlar›n› teﬂhir eden bir eylem düzenlendi. “AKP Yalan Söylüyor Kontgerilla Görevi Baﬂ›nda”
yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylem öncesi davul ve megafon eﬂli¤inde eyleme ça¤r› yap›ld›. Halk Cephesi
stand› önünden K›ﬂla Meydan›’na
do¤ru “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz” sloganlar›yla yürüyen Halk Cepheliler yapt›klar› aç›klamada “Bizim savaﬂ›m›z ba¤›ms›zl›k ve demokrasi savaﬂ›d›r” dediler.
Eyleme 200 kiﬂi kat›ld›.
Say›: 158

Munzur’a yap›lmas› düﬂünülen
ve yap›m› tamamlanm›ﬂ barajlara
karﬂ› Munzur için pedal çeviren bisikletçiler, festival öncesi Ankara’dan yola ç›karak bisikletli olarak
Çorum, Amasya, Erzincan illerinden geçerek Dersim’ e geldiler. Dersim Temel Haklar Derne¤i’ni de ziyaret eden Munzur dostlar› “her zaman mücadele edenlerin, direnenlerin yan›nday›z” dediler.

Fe s t i va l d e U m u d u n P a n k a r t ›
Festivalin son günü ﬂehir stadyumunda Frik Dede an›s›na düzenlenen konserde Grup Yorum, Rojda
ve Yeni Türkü sahne ald›. Konserde
Dersimliler’in coﬂkulu alk›ﬂlar›yla
sahne alan Grup Yorum yapt›¤› konuﬂmada Munzur’da yap›lmas› düﬂünülen barajlara de¤inerek “bu ülkenin da¤lar›nda, ovalar›nda, gecekondular›nda, sokaklar›nda insanlar›m›z vuruluyor. T›pk› 17 yaﬂ›nda
Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›rken s›rt›ndan vurulan Ferhat Gerçek gibi ama
sizler Dersimliler devrimcileri tan›yorsunuz. Saf›n›z devrimcilerin saf›nda olsun” dedi. Yorum konseri s›ras›nda k›z›l bayraklar ve devrim
ﬂehitlerinin resimleri ile yürüyüﬂ
yaparak alana giren Cepheliler,
Cephe pankart› açt›lar. Cephe pankart› konser alan›nda bulunan Dersimliler taraf›ndan dakikalarca
ayakta alk›ﬂland›. Dersim halk›
Cephelileri sahiplenerek, Cephe
pankart› açanlar› korumaya alarak
alandan güvenli ﬂekilde ayr›lmalar›n› sa¤lad›. Pankart›n aç›lmas› s›ras›nda alanda umudun sloganlar›
coﬂkuyla hep bir a¤›zdan at›ld›. Festival etkinliklerinin son gününe
yaklaﬂ›k 25 bin kiﬂi kat›ld›.

Festival keyfi gözalt›larla baﬂlad›. Dersim merkezden Pertek ilçesinde düzenlenecek olan etkinlikler
için Pertek’e giden Dersim Temel
Haklar Derne¤i üyeleri Adem Y›ld›z, Zeynep Karademir ve Nurcan
Hanbayat keyfi bir ﬂekilde Pertek
giriﬂinde bulunan polis noktas›nda
zorla gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›na
al›n›rken iﬂkence gören dernek üyelerinden Nurcan Hanbayat’›n burnu
k›r›l›rken di¤er dernek üyelerinin de
vücutlar›nda morluklar ve darp izleri oldu¤u saptand›. Saatlerce Pertek
Emniyeti’nde tutulan dernek üyeleri savc›l›¤a ç›kar›ld›ktan sonra serbest b›rak›ld›lar.
Buna ra¤men Temel Haklar çal›ﬂanlar› kitap, dergi ve tutsak ürünleri stand› açarak festivaldeki yerlerini ald›lar. Polisin engelleme çal›ﬂmalar›na ra¤men halk standlara ve
etkinliklere yo¤un ilgi gösterdi.
Pertek Belediye Garaj›’nda ‹dil
Tiyatro Atölyesi, Büyük Ölüm
Orucu Direniﬂi ﬂehitleri Canan Ve
Zehra Kulaks›z’›n ölüm orucu sürecini ve o süreçte yan› baﬂlar›nda bulunan babalar› Ahmet Kulaks›z’›n
yaﬂad›klar›n› anlatan “Onuncu Köyün Fidanlar›” isimli oyununu sergiledi. ﬁavakl› Ayﬂe, Grup Göç ve
Feramuz ﬁahin’in müzik dinletisi
verdi¤i festivale 2000 kiﬂi kat›ld›.

D er s im ‹ l çe l er i n d e
F e s t i va l l e r
8. Munzur Kültür ve Do¤a
Festivali, tüm bask›lara ra¤men
Dersim Merkez’in yan› s›ra ilçelerinde de gerçekleﬂti.
P E RT E K : Munzur Festivali’nin birinci ve ikinci gününde
P e rt e k’te de festival yap›ld›.
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‹kinci gününde, “Çevre Sorunu
ve Kentleﬂme” üzerine panel yap›ld›. Panelin ard›ndan konser alan›
olan ﬁelale Çay Bahçesi’nde yap›lacak olan konser alan›na geçildi.
Alanda yap›lan konuﬂmada Pertek’te birahaneler sorununa dikkat
çekilerek bu sorunun birlikte
mücadeleyle çözülece¤i vurguland›.
3000 kiﬂinin kat›ld›¤› festivalde yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan Mustafa Özarslan, Güneﬂe Yolculuk, Ali
Asker, Serdar Hay›r, Seyfi Do¤anay,
Sabahat Akkiraz konser verdiler.
H O Z AT: 2 A¤ustos günü
Munzur Festivali’nin üçüncü gününde ise festival, Hozat’ta yap›ld›.
Temel Haklar çal›ﬂanlar›n›n kitap,
dergi ve tutsak ürünleri stand›n›
açt›¤› festivalde Yürüyüﬂ okurlar›
dergilerinin tan›t›m› ve da¤›t›m›n›
yapt›lar.

Belediye Aile Çay Bahçesi’nde
ﬂiirler ve müzik dinletisiyle baﬂlayan
festivalde ‹dil Tiyatro Atölyesi Hozat’›n Boydaﬂ Köyü’nde kontrgerilla
taraf›ndan katledilen Bülent Karataﬂ’› anlatan “Balc›” isimli oyunu
sergiledi. 200 kiﬂinin izledi¤i tiyatro
oyununda Bülent Karataﬂ’›n yak›nlar› ve Hozatl›lar, oyunu izlerken
duyguland›lar. Tiyatronun ard›ndan
‘Dersim Tarihi ve Sorunlar›’ üzerine
panel düzenlendi.
2 saat süren panelin ard›ndan
akﬂam saatlerinde Cumhuriyet
Meydan›’nda konser düzenlendi.
Konserde Grup Yorum, konuk sanatç› olarak sahne ald›. Sadece “Cemo” ﬂark›s› ile insanlara seslenen
Yorum kitlede büyük bir coﬂku
yaratt›. Festival konserlerine 12 bin
kiﬂi kat›ld›.
OVA C I K : 3 A¤ustos günü ise

Ovac›k’ta festival yap›ld›. Temel
Haklar çal›ﬂanlar› burada da standlar›n› açt›lar. Yürüyüﬂ okurlar›, dergilerinin tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yapt›lar.
Munzur Baba Cemevi Kültür
Dayan›ﬂma Derne¤i temel atma töreni ile baﬂlayan festival daha sonra
Munzur Gözeleri’nde devam etti.
Belediye salonunda “Barajlar Sorunu-Siyanürle Alt›n Ç›karma-Göç ve
Yoksulluk” üzerine düzenlenen ve 3
saat süren panelin ard›ndan Hükümet Kona¤› önünde ‹dil Tiyatro
Atölyesi “Amerika’ya Çüﬂ De”
isimli oyunu sergiledi. Oyundan önce yap›lan konuﬂmada “Her yerin
her halk›n farkl› bir sorunu vard›r.
Fakat bugün Ovac›kl›lar’›n da Ortado¤u’daki tüm halklar›n da sorunu
baﬂ düﬂman› Amerika’d›r” denildi.
1000 kiﬂinin ilgiyle izledi¤i Tiyatronun ard›ndan konser yap›ld›.

Çi¤li’de ‘K›nal› Keklikler’
2 A¤us tos’da ‹zmir
Çi¤li’de
“ S a m e t D ed e C emevi
Ya p t › r m a
Derne¤i”
aç›ld›.
Sözkonusu dernek, ‹zmir’de bulunan Samet Dede Cemevleri’nin bir ﬂubesi
olarak aç›ld›. Derne¤in genel baﬂkan› Veli Güler ise,, AKP’nin Alevi
halk›, sistem içine çekme politikalar›na destek veren bir kiﬂidir.
Çi¤li Pir S u l t a n A b d a l K ü l t ü r
ve Dayan›ﬂma Derne¤i (PSAKD)
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, söz
konusu derne¤in, AKP çizgisinde,
halk› sistem içine çekmek için aç›lm›ﬂ bir dernek oldu¤u belirtilerek,
derne¤in aç›l›ﬂ›na halk›n kat›lmad›¤› belirtildi.
Derne¤in aç›l›ﬂ›na da, niteli¤ine
uygun olarak Kütahya AKP Milletvekili Hüseyin TURCU, Kemalpaﬂa
AKP Belediye Baﬂkan› Yakup KA-
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RACA gibi isimler protokolün ön
s›ras›nda kat›ld›lar. Ki, bu derne¤in
‹zmir’de daha önceki ﬂube aç›l›ﬂlar›nda da AK P ' l i M illi Sa v u n m a
Ba k a n › Vecdi G önül k u r d e l e l e r i n i
kesmiﬂti.

Oysa, Samet Dede Derne¤i, en
sonuncusu Mad›mak’ta Alevilerin
yak›lmas› olmak üzere, eli defalarca
Alevilerin kan›na bulanm›ﬂ AKP
üzerinden Alevi halk› düzene yedeklemeye çal›ﬂ›yor.

Cemevlerinin, Alevi halk›n ibadethaneleri olma statüsüne bile karﬂ› ç›kan AKP’lileri protokollerine
davet eden, AKP’nin Alevilere yönelik politikalar›n›n halk›n içindeki
taﬂ›y›c›lar› olan bu “k›nal› kekliklerin” Alevili¤i ve Alevi halk›n› temsil etmeleri söz konusu de¤il.

Bu Yezit’e biat etmiﬂ olan, zulüm düzeni iﬂbirlikçilerinin, Alevilikle, Kerbela’yla, Pir Sultanlarla,
ilgileri yoktur.

Onlar, Alevili¤i AKP’den edindi¤i bir koltu¤a satan Reha Çamuro¤lu ile birlikte, AKP çizgisinde
Alevili¤i yok etmeye soyunmuﬂ kiﬂilerdir.
Çi¤li PSAKD aç›klamas›nda, bu
Alevi düﬂmanlar›n›n gerçek yüzleri
teﬂhir edilerek, Alevili¤in “ Düzenin
söm ürü ve zulmüne karﬂ› tav›r al mak, egemenlerle ezilenler aras ›n daki çat›ﬂmalarda ezilenlerden ya na tav›r almak” oldu¤u belirtildi.

Kurduklar› derne¤in isminde
“cemevi” yazan bu k›nal› kekliklerin ‘cem’le de ilgilerinin olamayaca¤› Çi¤li PSAKD aç›klamas›nda
ﬂöyle ifade ediliyor; ‘“ Erenler ce mine kimse giremez, Edep ile Erkan bir olmay›nca’ demiﬂ bir Alevi
ozan›. Alevi kültürümüzden nasip
almam›ﬂ edep erkan› olmayanlar
b›rak ceme girmeyi eﬂi¤inden atlamay› bile hak etmiyorlar.”
Alevi halk›m›z, AKP’nin Alevi
inanc›na yönelik sald›r› ve Alevili¤i
istismar etme politikalar›na pirim
vermeyecektir.
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KARATAﬁ BÖLGE KADIN HAP‹SHANES‹’NDE
KEYF‹ UYGULAMALAR DEVAM ED‹YOR
Adana Karataﬂ’daki Bölge Kad›n
Hapishanesi tutsaklara yönelik keyfi
uygulamalarla gündemde.
Tutsaklar dayat›lan terörist kimli¤i-ni kabul etmedikleri için aç›k görüﬂleri
hapishane idaresi taraf›ndan keyfi bir
ﬂekilde gasbedilmiﬂ durumda.
Karataﬂ Hapishanesi’nde tutuklu
bulunan Hazal K›lavuz’un babas›, H›-d›r K›lavuz yaﬂad›klar›n› anlatt›.
Y ü r ü y ü ﬂ : K›z›n›z ne zamandan be-ri tutuklu?
H › d › r K›lavuz: 30 Nisan’da tutuk-land›.
Y: Tutuklanma sebebi nedir?
H . K : Çukurova Üniversitesi’nde 1
May›s afiﬂ-lemesi dola-y›s›yla gö-zalt›na al›n-m›ﬂ. Ertesi
gün savc›l›-¤a ç›kar›ld›.
O gün ser-best b›rak›l-d›. Fakat 8
Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü’ne kat›ld›¤›n-dan dolay› arand›¤› söylenerek tekrar
gözalt›na al›nd› ve tutukland›.
Y: K›z›n›zla aç›k görüﬂ yapman›z
engellendi. Yaﬂad›klar›n›z› anlat›r m›s›-n›z?
H . K : 31 Temmuz sabah› Karataﬂ’a
geçtim. Cezaevinin önünde yetkililerle
görüﬂtüm. Aramadan sonra içeri ald›lar.
Giriﬂ kabininin oldu¤u bölüme geldi-¤imde oradaki görevli gardiyan, k›z›-m›n cezaevi kimli¤ini (terör kimli¤i)
kabul etmedi¤inden görüﬂme yapama-yaca¤›n› söyledi. Ankara’dan geldi¤imi
mutlaka görüﬂmek istedi¤imi söyledim.
Kimli¤i kabul etmedi¤i sürece görüﬂe-meyece¤ini söyledi. Ben de oldu¤um
yere oturarak protesto ettim. Cezaevi
savc›s› geldi, azarlayarak “ Beni iyi dinle, bir daha sorma” diyerek aﬂa¤›lay›c›
ve tehdit vari bir üslup kulland›. K›z›m-la görüﬂmeden buradan gitmeyece¤imi
ve buraya oturaca¤›m› söyledim. Sonra

Say›: 158

iki asker sürükleyerek d›ﬂar› ç›kard›lar.
O esnada k›z›m›n iç k›s›mdan sesi geli-yordu. “Aç›k Görüﬂ Hakk›m›z Engelle-nemez” diyerek slogan at›yordu.
Ben de bunun üzerine “Siz Türkiye
Cumhuriyeti savc›s› m›s›n›z Ameri-ka’n›n savc›s› m›s›n›z? Beni dinlemek
zorundas›n›z. Ben vatandaﬂ›m. Ayn› za-manda bir babay›m. K›z›m› görmeden
gitmeyece¤im” dedim. Askerler kolu-ma girince, bende “Yaﬂas›n Ba¤›ms›z
Demokr atik Türkiye, Kahrolsun Ameri-kan Uﬂaklar› gücünüz yetiyorsa çeteci-leri yarg›lay›n” dedim ve zorla d›ﬂar›
ç›kar›ld›m.
Y: Size ve k›z›n›za yap›lanlardan
sonra yapt›¤›n›z giriﬂimleri anlat›r m›-s›n›z?
H . K : Yaﬂad›klar›m üzerine dilekçe
verdim, dilekçemi cezaevi almad›. Sav-c› da ‘biz sana olanlar› sözlü olarak
söyledik yaz›l› olarak veremeyiz’ dedi.
Müdür ve savc›n›n ismini sormama
ra¤men vermediler. Saatlerce güneﬂin
alt›nda savc›n›n d›ﬂar› ç›kmas›n› bekle-dim. Savc› d›ﬂar› ç›kt›¤› esnada kendi-mi araban›n önüne att›m. Beni dinleye-ce¤ini düﬂünerek araban›n önünde otur-dum. Savc› arabadan ç›kmad›¤› gibi,
orada bulunan askerler koluma girerek
beni araban›n önünden çektiler. Ben de
araban›n arkas›ndan “bu dilekçe benim
meﬂru hakk›md›r, almak zorundas›n”
diye ba¤›rd›m. Adana’ya geldim, su-çüstü savc›s›na dilekçe ile baﬂvurdum.
Cezaevi yetkilileri ve müdürü hakk›nda
suç duyurusunda bulundum.
Y: Son olarak söylemek istedi¤iniz
bir ﬂey var m›?
H . K : Benim k›z›m adaletsizli¤e
karﬂ› duyarl›d›r. K›z›m e¤er burada
haks›zl›klara karﬂ› ç›k›yorsa, do¤ru bil-di¤ini yap›yor demektir. Cezaevi uygu-lamalar›n›n ac›mas›zl›¤› onu buna it-miﬂtir. Çocuklar›m›z onurlu bir ülkede
yaﬂamak istiyorlar. O da bunlar›n tabi
hakk›d›r. Kötü bir ﬂey yapt›klar›na
inanm›yorum. Her zaman çocu¤umun
arkas›nday›m, sonuna kadar yan›nda-y›m.

Hapishaneler
Bir Can Daha Ald›
2 ay önce tutuklanarak, Tekirda¤ E Tipi Hapishanesi’ne
konan Abdullah Ekinci, henüz
mahkemeye bile ç›kmam›ﬂken, kald›r›ld›¤› Bak›rköy Ruh
ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi’nde, 2 A¤ustos’ta öldü.
Abdullah Ekinci’nin intihar ederek öldü¤ü iddia edildi.
Ekinci’nin babas›, Mustafa
Ekinci ise, o¤lunun öldürüldü¤ünden ﬂüphelendi¤ini söylüyor. Mustafa Ekinci, o¤lunun
son görüﬂmesinde kendisine
“ b e n i b u r a d a ö l d ü re c e k l e r ”
dedi¤ini belirtti. Cenazenin y›kanma iﬂlemleri s›ras›nda,
Ekincinin vücudunda soyulma
ve darp izlerine rastland›.
Abdullah Ekinci’nin nas›l
öldü¤ü belirsiz olsa da, düzenin hapishaneler politikas›n›n
öldürdü¤ü tart›ﬂmas›zd›r.

S‹VAS
HAP‹SHANES‹NDE
SALDIRI
Sivas’ta “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” karikatür sergisi
açt›klar› için Gençlik Dernekli
4 ö¤renci tutuklan›p Sivas Kapal› Hapishanesi’ne konulmuﬂtu. Tutsaklar 2 ayd›r idarenin keyfi uygulamalar›na maruz kal›yor. ‹dare, 4 ö¤renciyi
havaland›rmas› olmayan bir
hücrede tutuyor. Tutuklu ‹lker
Ekiz, müdür ile görüﬂmeye giderken gardiyanlar taraf›ndan
bir depoya çekilerek dövüldü.
‹lker Ekiz’in yüzünde kollar›nda morluklar oluﬂmas›na ra¤men doktora ç›kart›lmad›. Ayr›ca ‹lker Ekiz’in arkadaﬂ görüﬂü için verdi¤i dilekçe idare
taraf›ndan keyfi olarak 2 ayd›r
iﬂleme konulmuyor.

TECR‹T
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Ferhatlar› Vuran Hala Serbest
Demokratik Mücadele Yasak
Temel Haklar derneklerinin gündeminde bulunan konulardan üçünü; F e rhat’› vur a n p o lis le r i n t ut u kl a nm a m a s›, Ankara’da demokratik mücadele yürüttükleri için tutuklananlar›n mahkemesi ve Ege
Tem e l H a k l a r De rne ¤i ’n i n k ap at›l m a s› dava s› oluﬂturuyor.
Ferhat’› vuran polis hala tutuklu
de¤il, Temel Haklar dernekleri adalet için, polisin tutuklanmas› için
eylemlerini sürdürüyor. Düzenin
adaleti, katil polisin yakas›na yap›ﬂm›yor, Ferhat’a ceza istiyor.
Temel Haklar Dernekleri Ferhatlar› vurmakla, düﬂüncelerimizin
halka ulaﬂmas›n›n engellenemeyece¤ini dergi sat›ﬂ ve tan›t›m faaliyetini sürdürerek gösterdiler. Sokak
ortas›nda insanlar› vuran polisleri
tutuklamayan mahkemeler, yasal
dernekler için kapatma davalar› aç›yor, kap›lar›na kilit vuruyor. ‹zmir’de Ege Temel Haklar Derne¤i’nin kapatma davas›na da bu hafta devam edildi.
Ege Temel Haklar Derne¤i, demokratik mücadele yürüttü¤ü için
kapat›lmak isteniyor. Söz konusu
davayla, demokratik mücadele engellenmeye çal›ﬂ›l›yor.

Ferhat’› Ya rg›layan
Kimin H ukuku?
3 A¤ustos günü Yenibosna-Zafer
Mahallesi Pazar Pazar› Caddesi’nde
Temel Haklar Federasyonu üyeleri,
Ferhat Gerçek davas›ndaki hukuksuzluklar› dile getiren bir eylem
yapt›lar. “Ferhat Gerçek’i Vuran Po-

lis Tutuklanmal›d›r” pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde aç›klamay› okuyan
U¤ur ‹lbay; Ferhat’›n 15 y›l 4 ay hapis istemiyle yarg›lanaca¤›n› söyleyerek “Bu ülkede hukuk nas›l iﬂliyor? Bu iddianameyi haz›rlayan nas›l bir zihniyettir?” sorular›n› sordu.
“Bu hukuk sistemi, ülkemizde katillerin ödüllendirilip, ma¤durlar›n cezaland›r›lmas›n› yasal bir uygulama
haline getirdi. Ferhat Gerçek davas›n›n iddianamesi de bu amaca uygun
ﬂekilde haz›rland›” denilen aç›klaman›n ard›ndan megafonla duyurular yap›larak toplu dergi sat›ﬂ› yap›ld›. Kontrgerillan›n görevi baﬂ›nda
oldu¤u, Ergenekon operasyonu ad›
alt›nda devrimcilerin karalanmaya
çal›ﬂ›ld›¤› ve Türkiye’de adaletin
nas›l iﬂledi¤i anlat›ld›. 1,5 saat süren
dergi sat›ﬂ›nda 40 dergi sat›ld›.

Ferhat ‹ çin A dalet ‹ste¤imiz H er Gün B üyüyor
3 A¤ustos günü Nurtepe Dilan
Kafe önünde bir eylem gerçekleﬂtirilerek polis taraf›ndan sakat b›rak›lan Ferhat’a de¤il, kurﬂunlar›yla sakat b›rakan polise ceza verilmesi ve
tutuklanmas› istendi. “ Ferhat’› Vuran Polis Hala Tutuklanmad›” pankart›n›n aç›ld›¤› ve Ferhat’›n resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde aç›klamay› Gözde Buldu okudu. Ferhat Gerçek için adalet talebini yinelemeye
devam edece¤iz ve Ferhat ‹çin adalet ‹steyelim denilen eylem “Yürüyüﬂ Susturulamaz, Ferhat’› Vuran
Polis Tutuklans›n” sloganlar›yla sona erdi. Eylemden sonra Çayan mahallesinde Yürüyüﬂ da¤›t›m›na ç›k›larak 1.5 saat içinde halka 135 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

hakk›nda 15 y›l
4 ay hapis istemiyle
dava
aç›lmas›n› yapt›klar› eylemle
protesto etti.
Bu ülkede
katilleri koruyan, ma¤durlar›
cezaland›ran
bir hukuk sisteminin hüküm
sürdü¤üne vurgu
yap›lan
aç›klamada; bu
zihniyetin 19
Aral›k’ta katliamdan kurtulanlar›
cezaland›rmak için dava açt›¤›,
ﬁemdinli’de bombalanan kitapevinin sahibini tutuklad›¤›n›, Dersim’de katliamdan yaral› kurtulan
R›za Çiçek’i tutuklad›¤›n›, Baran
Tursun’un katillerinin cezas›z kalmas›na isyan eden babas›na dava
açt›¤› söylendi.
Aç›klamadan sonra Federasyon
üyeleri Yürüyüﬂ önlükleri giyerek
dergi sat›ﬂ›na baﬂlarken, eylem öncesi "burada Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›lacak dergileri almay›n ve tepki
gösterin" diyerek halk› k›ﬂk›rtmaya
çal›ﬂan polisin provokasyon giriﬂimi sonuçsuz kald›. Polisin k›ﬂk›rtmas›yla Elaz›¤ Köyleri Derne¤i’nden ç›kan bir grup faﬂist yürüyüﬂ da¤›t›mc›lar›na sald›rmak istedi. Yürüyüﬂçülerin kararl›l›¤› ve
halk›n sahiplenmesi karﬂ›s›nda geri
çekilen faﬂistlerin hevesleri kursaklar›nda kald›. Bu durum dergiye
olan ilgiyi ie art›rd›. ‹ki saat süren
sat›ﬂta 50 dergi sat›ld›.

Ferhatlar›
Durdur amayacaks›n›z!
3 A¤ustos günü Kartal-Topselvi’de Temel Haklar Federasyonu
üyeleri, polisler taraf›ndan s›rt›ndan
vurularak felç edilen Ferhat Gerçek
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devrimcinin mahkemesi 7 A¤ustos’ta görüldü.
Halk Cephesi Ankara Temsilcili¤i hukuksuzlu¤u gözler
önüne sermek ve tutuklu bulunanlarla
dayan›ﬂmak için Ankara adliyesi önünde
bir eylem gerçekleﬂtirdi.
“Demokratik Haklar›n› Kullananlar Tutuklan›yor Türkiye’de
Adalet Nas›l ‹ﬂliyor”
pankart›n›n aç›ld›¤› aç›klamada
Halk Cephesi ad›na bas›n aç›klamas›n› Hakan Y›lmaz okudu.

Y›lmaz, AKP’nin hukuksuzluklar›n›n, hak gasplar›n›n her alanda
sürdü¤ünü söyledi. Hastanelerde
yaﬂanan çocuk ölümlerinin bunun
son halkas› oldu¤unu belirtti, 8
Mart’ta tutuklanan devrimcilerin
yan›nda olduklar›n› ifade etti.
25 kiﬂinin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas›nda “Adalet ‹stiyoruz, Tutuklanalar Serbest B›rak›ls›n, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Görülen duruﬂma sonucunda
Murat Korkut, Bilgehan Karpat,
Didem Akman, Tuncer Gümüﬂ, Erdinç Ero¤lu tutuksuz yarg›lanmak
üzere tahliye edildiler.

yasal bir geceye kat›ld›klar›
iddias› ile... 26 Haziran’da 1
May›s’a kat›ld›klar› gerekçesiyle... onlarca kiﬂi
gözalt›na al›nd›; 19 kiﬂi hala
tutuklu!

Mart’a kat›ld›klar›, anma yapt›klar› gibi gerekçelerle 30 kiﬂi
tutukland›; halen tutuklu say›s›, 13.

Ankara’da 8 Mart
Davas› Görüldü
Ankara’da 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’ne kat›ld›klar›
için 4 ayd›r tutuklu bulunan beﬂ

HUKUKSUZLU⁄UN
B‹LANÇOSU:
Ankara: 8 Ocak’ta bir
devrimcinin cenazesine
kat›ld›klar› için... 28 Mart’ta 8
Mart mitingine kat›ld›klar›
için... 27 May›s’ta Mahir Çayan’› mezar› baﬂ›nda and›klar›,

Adana: 22 Ocak ve izleyen
günlerde bir devrimcinin katledilmesini protesto ettikleri, 8

Sivas: Bas›n aç›klamas› yap›p bir karikatür sergisi açt›klar› için 23 May›s’ta 29 kiﬂi
gözalt›na al›nd›; 4 kiﬂi halen
tutuklu!

Mahkemeye Ça¤r›:

“Gelin! Adalet Gerçe¤ini Görün!”
ADI
Sevda Yavuz
Bi lgen Ge çgil
Hazal K›lavuz
R amazan Iﬂ›k
Mehmet Pekino¤lu
Mine Kaynak

SU ÇU
K›rm›z› Al›n Band› takmak, slogan atmak
K›rm›z› T iﬂört Giymek, slogan atmak
K›rm›z› T iﬂört Giymek, slogan atmak
Slogan atmak, Döviz Ta ﬂ › m a k
Naz›m Hikmet’in ﬁiirini okumak
K›rm›z› T iﬂört Giymek, slogan atmak

Hepsi 8 Mart 2008 tarihinde 5 Ocak Meydan›’ndan ‹nönü Park›’na kadar yap›lan yasal ‘Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü’ yürüyüﬂüne kat›ld›¤› ve yukar›da sayd›¤›m›z gerekçelerle 29 Nisan’dan beri keyfi bir ﬂekilde
tutuklu. Bu yürüyüﬂ 100’ün üzerinde insan›n kat›ld›¤› ve tamamen yasal s›n›rlar içinde yap›lan, demokratik
taleplerin dile getirildi¤i bir yürüyüﬂtü. En temel demokratik haklar›m›za sald›r›l›yor, demokratik haklar›m›z
kullan›lamaz hale getirilmeye çal›ﬂ›l›yor.
ÇA⁄RIMIZDIR
Bu hukuksuzluklara karﬂ› herkesi k›rm›z› tiﬂört giyerek mahkeme öncesinde yapaca¤›m›z aç›klamaya destek
vermeye, mahkemeye kat›lmaya ça¤›r›yoruz!

YER : ADANA ADL‹YES‹ ARKA G‹R‹ﬁ‹ Ö NÜ
TAR‹H : 20 A⁄USTOS ÇARﬁAMBA SAAT : 10.00

Say›: 158

Adana Temel H aklar ve
Özgürlükler Derne¤i
HUKUKSUZLUK
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diye sordu.
Aç›klamada “Bugün burada bu
ülkenin gerçek vatansever, devrimci- demokrat ö¤rencileri yarg›lan›yor. Bizler arkadaﬂlar›m›z› yarg›layan adalet sistemini tan›yoruz ve
biliyoruz ki bu sistem gerçek adaleti sa¤layamaz. Bu yüzden sonuç ne olursa olsun, bizler
akademik-demokratik üniversite talebimizden, ba¤›ms›z-demokratik bir ülke mücadelemizden
asla vazgeçmeyece¤iz” denildi. At›lan
sloganlarla
eylem sona
erdi.

Bursa Gençlik Derne¤i Giriﬂimi:
“Sald›ran Faﬂizm, Yarg›lanan
Devrimciler”
Uluda¤ Üniversitesi’nde 10 Mart tarihinde faﬂist
sald›r›ya u¤rayan ö¤renciler hakk›nda aç›lan dava 31
Temmuz’da Bursa Adliyesi’nde baﬂlad›. Hat›rlanaca¤›
gibi 10 Mart’ta 60 civar›nda sivil faﬂist dört ö¤renciye
sald›rm›ﬂ, devrimci ö¤renciler arkadaﬂlar›n› sahiplenmek isteyince ard›ndan jandarma sald›rm›ﬂt› ve 60 ö¤renci gözalt›na al›nm›ﬂt›. Davada tam bir hukuksuzluk
örne¤i sergilenerek 25 ö¤renci hakk›nda 900 y›l hapis
cezas› istendi. Mahkemeden sonra Bursa Adliyesi giriﬂinde Bursa Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan bir
bas›n aç›klamas› yap›larak bu hukuksuzluk teﬂhir edildi. Yaklaﬂ›k 60 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde aç›klamay›
okuyan Ulaﬂ Do¤ru, Türkiye’de “Adalet Nas›l ‹ﬂliyor?”

YÜRÜYÜŞ
HALKIN
DERGİSİ!
Yürüyüﬂ Dergisi’nin birçok ilde yoksul halk›m›z›n yaﬂad›¤› mahallelerde yap›lan tan›t›m ve sat›ﬂlar› sürüyor. 30 Temmuz günü Gazi Mahallesi’nde yap›lan da¤›t›mda 80 dergi halka ulaﬂt›r›ld›. Megafonla duyurular yap›larak gerçekleﬂtirilen sat›ﬂ 2 saat sürdü.
‹zmir'de 2 Temmuz’da G ü m ü ﬂ p a l a ' d a , Ya m a n l a r M a h a l l e si’nde, Bornova A t a t ü r k M a h a l lesi'nde, Do¤ançay’da toplu sat›ﬂlar gerçekleﬂti. Dört mahallede
71 Yürüyüﬂ Dergisi sat›ld›.
A n t a k y a Yürüyüﬂ okurlar› da
1 A¤ustos günü Harbiye’nin Darmaﬂta
Mahallesi’nde
derginin tan›t›m
ve sat›ﬂ›na devam ettiler.

42

HABER

Sendikalaﬂma
Hakk›na Karﬂ›
B›çakl› Sald›r›:
Dört ‹ﬂçi Yaral›
Avc›lar’da bulunan Marport Liman ‹ﬂletmeleri’nde sendikalaﬂma
çal›ﬂmas› yürüttükleri için 57 arkadaﬂlar› iﬂten at›lan ve direniﬂe geçen
iﬂçilere 3 A¤ustos günü taﬂeron firma sahipleri taraf›ndan sald›r› düzenlendi. Marport patronu taraf›ndan haklar›nda suç duyurusunda bulunulan iﬂçiler Büyükçekmece Adliyesi’nde ifade vermek için beklerken Kalkavan Nakliyat isimli taﬂeron ﬂirketin adamlar› taraf›ndan tehdit edildiler. Bunun üzerine adliyeye suç duyurusunda bulunan iﬂçilerden Liman ‹ﬂ Genel E¤itim ve Teﬂkilatlanma Sekreteri Haydar Özcan
ve iﬂçiler Ferhat Terzi, Fatih Bozkurt ve Mehmet Do¤an sendikaya
geri dönerlerken Yakuplu yoluna
do¤ru Beylikdüzü Migros karﬂ›s›nda araçlar› durdurularak levye ve
demir çubuklarla sald›r›ya u¤rad›lar.
Liman ‹ﬂ Genel Yönetim Kurulu

5 A¤ustos günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla sald›r›y› nefretle k›nad›klar›n›
belirtti. Aç›klamada sald›r›y› gerçekleﬂtirenlerin isimleri de aç›klan›rken
“En temel hak olan örgütlenme hakk›n› kullanan üyelerimize yap›lan bu
sald›r›y› nefretle k›n›yoruz! Orman
kanunlar›yla sendikal örgütlenmemizi engelleyece¤ini zannedenler bilsinler ki sendikam›z mücadelesine
daha büyük bir güçle devam edecektir! Sendikam›z Liman-‹ﬂ, her zaman
oldu¤u gibi hukuktan ve demokrasiden ödün vermeden örgütlenme mücadelesine devam edecektir. Sendikalaﬂma hakk›m›z engellenemez!”
denildi. Aç›klamada iﬂçilerden Fatih Bozkurt ve Ferhat Terzi’nin durumunun a¤›r oldu¤u aç›klan›rken
Haydar Özcan ile Mehmet Do¤an’›n çeﬂitli yerlerinden yaraland›klar› aç›kland›.
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Babaeski Tar›m
Festivali Baﬂlad›
38.si düzenlenen ve alt› gün
sürecek olan Babaeski Tar›m
Festivali 4 A¤ustos’ta baﬂlad›.
Trakya Kültür Merkezi festivale stand açarak kat›l›rken,
festival program› içinde yer
alan TKM müzik toplulu¤u
konserler kapsam›nda sahne
alarak Babaeskililer’le buluﬂtu. TKM müzik toplulu¤u ad›na Sevilay Balmumcu yapm›ﬂ
oldu¤u hoﬂgeldiniz konuﬂma-

s›nda Babaeskililer’i selamlarken yozlaﬂmaya karﬂ› Trakya
halk kültürüne ait de¤erlere sahip ç›kman›n önemine dikkat
çekti.
Ayn› zamanda TKM müzik
atölyesi ö¤rencilerinin de k›sa
bir dinleti verdi¤i konserleri
yaklaﬂ›k 2000 kiﬂi dinledi. Tar›m Festivali 9 A¤ustos akﬂam›
sona erecek, TKM stand› festival bitene kadar aç›k kalacak.

Trabzon Polisi ‹ ﬂbaﬂ›nda
Trabzon Temel Haklar Derne¤i 4 A¤ustos
günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla derneklerine
yönelik polis terörünün teﬂhir ettiler.
“Trabzon Polisi Yine ‹ﬂbaﬂ›nda” baﬂl›
¤›yla yay›nlanan aç›klamada A¤ustos ay›
baﬂ›nda yeni bir yere taﬂ›nmak istediklerini
ancak polisin taﬂ›nacaklar› yerin sahibini ve
çevredeki halk› tehdit ederek taﬂ›nmalar›n›
engelledi¤ini söyleyen Temel Haklar aç›k
lamas›nda Trabzon polisinin provokasyon
peﬂinde oldu¤u belirtilerek “Trabzon’da
derne¤imize yönelik gerçekleﬂecek her tür
lü sald›r›dan ve komplodan Trabzon polisi
sorumludur” denildi.

-

-

Edirne’de Dolmuﬂ
Fiyatlar›na Yüzde 100 Zam!

d›ﬂ borcun 2 kat›na ç›kt›¤›, cari aç›¤›n artt›¤›, AKP iktidar›n›n halka yoksulluk, sefalet, iﬂsizlik, açl›k, iﬂkence
ve adaletsizlik getirdi¤i söylendi.
***

,Edirne Gençlik Derne¤i Edirne’de dolmuﬂa yap›lan
% 100 zamla ilgili 31 Temmuz tarihinde bir aç›klama
yapt›. AKP iktidar›n›n baﬂa geldi¤i 5,5 y›ll›k süre boyunca yaln›zca daha fazla açl›k, yoksulluk ve adaletsizlik getirdi¤i, gelen üst üste zamlarla halk›n daha fazla
sefalete sürüklendi¤inin söylendi¤i aç›klamada bunun
son örne¤inin Edirne’de dolmuﬂ fiyatlar›na yap›lan %
100 zamm›n oldu¤u söylendi. Dolmuﬂ fiyatlar›n›n 50
YKR’den 1 YTL’ye ç›kt›¤›n›n belirtildi¤i aç›klamada
5.5 y›lda benzine % 106, ekme¤e % 166 zam geldi¤i,

Do¤algaz fiyatlar› da 1 A¤ustos tarihinden itibaren
konutlara yüzde 17, sanayiye yüzde 18,77 oran›nda
olmak üzere zamland›.
BOTAﬁ Genel Müdürlü¤ü'nden yap›lan yaz›l› aç›klamada, Yüksek Planlama Kurulu karar› ile yeni bir uygulama olarak enerji K‹T'lerinde 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren Maliyet Bazl› Fiyatland›rma Mekanizmas›'na geçilmesinin kararlaﬂt›r›ld›¤› hat›rlat›ld›. Aç›klamada, bu çerçevede yap›lan hesaplamalar neticesinde
do¤algaz sat›ﬂ fiyatlar›n›n artt›r›ld›¤› söylendi.

Gazi Temel Haklar ve
Anadolu Temel Haklar
dernekleri taraf›ndan düzenlenen Futbol turnuvalar› sona erdi.
Gazi Temel Haklar’›n düzenledi¤i “Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Futbol Turnuvas›” final maç›n›n oynand›¤› 3 A¤ustos günü
düzenlenen bir ﬂenlikle sona erdi.
Turnuva sonunda mahalledeki
gençlerin oluﬂturduklar› Nalbur-Liverno tak›m› kazand›. Maç›n ard›ndan düzenlenen ﬂenlik s›ras›nda
sahne arkas›na Gazi’de yozlaﬂma
sonucu öldürülen “Cengiz Duygulu, Esat Atmaca, Erkan Bayer”in
resimlerinin bulundu¤u ve “Yozlaﬂma Sonucu Öldürüldüler! S›ra
Kimde?” yazan bir pankart as›ld›.
Gazi Park›’nda yap›lan Divri¤i

tak›m kat›l›rken B›zd›kcan
tak›m› ﬂampiyon oldu. Final maç›n›n baﬂ›nda ve sonunda yap›lan havai fiﬂek
gösterileri ile renklilik kat›lan turnuvaya halk›n ilgisi
yo¤undu. Final maç›ndan
sonra ilk üç tak›ma kupalar› ve hediyeleri verildi.

GAZ‹ VE 1 MAYIS’TA
FUTBOL TURNUVALARI
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Kültür Derne¤i Folklor ekibinin
sahne ald›¤› ﬂenlikte K›smet Y›ld›z
Kürtçe türküleriyle, Grup Entu Karadeniz türküleriyle birer konser
verdiler. 1000 kiﬂinin kat›ld›¤›
ﬂenlik ödül töreninin ard›ndan
Hakan Yeﬂilyurt ve Grup Yorum
korosu konserleriyle sona erdi.
Anadolu Temel Haklar Derne¤i’nin 1 May›s Mahallesi’nde
20 Temmuz günü baﬂlatt›¤› turnuva ise 2 A¤ustos günü oynanan final maç›yla sona erdi.
Birlik, beraberlik ve dayan›ﬂma
için düzenlenen turnuvaya 16

HABER
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Polisin Elini Boﬂ B›rakmay›n!
Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün
haz›rlayarak, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›'na
sundu¤u yeni düzenlemeye göre,
“Terörle Mücadele, ‹stihbarat, Kaçakç›l› k ve Organize Suçlar la Mü cadele, Özel Harekat” gibi bölümlerdeki polislerin beylik silahlar›
aç›¤a al›nd›klar›nda da üzerlerinden
al›nmayacak.
Aman ellerini boﬂ b›rakmay›n.
Aç›¤a al›nm›ﬂ bile olsalar, siz yanlar›nda silah bulundurmalar›n› sa¤lay›n, onlar aç›¤a al›nm›ﬂ bile olsalar, kurﬂunlamaya devam etsinler.
Önlerine ç›kan Ferhatlar› vursunlar. Öyle ya, sokaklarda Ferhatlarla karﬂ›laﬂt›klar›nda silahs›z ne
yaps›nlar, taﬂ atacak de¤iller ya! Tabancalar› olsun ki, kurﬂun ya¤d›ra-

bilsinler!
Silahs›z b›rakmay›n onlar›, sokaklarda tart›ﬂt›klar› insanlar› vursunlar, ﬂüphelendiklerini vursunlar,
yan bakan›, h›zl› koﬂan›, sayg›da
kusur edeni vursunlar. Siz aç›¤a
al›nm›ﬂ bile olsalar, onlar› sahiplenip mahkemelerden serbest b›rakt›r›n. Onlar, ﬂu ya da bu nedenle aç›¤a al›nmak durumunda kal›nm›ﬂ bile olsalar, biz biliriz ki, aç›kta de¤iller, ellerinde silah insan av›ndad›rlar!
Oysa, polislerin bu kadar rahat
sokaklarda insanlar› vurdu¤u, istedi¤i gibi silah kullanabildi¤i bir ülkede, buna önlem düﬂünmeleri gerekmez mi? Hay›r onlar, halk› polisten korumak için de¤il, polisin elini

Eli Dolu Bir Polis
Ne Yapar?
M us t a fa Aksoy, devletin eli boﬂ olmayan bir polisidir. Bahçelievler’de Cem ‹nci
Cem ‹nci
isimli genci, üstelik ortada polisin psikopatl›¤› d›ﬂ›nda bir neden yokken vurup öldürdü.
‹nci’yi karn›ndan ve kolundan vuran polis, silah›yla
tehdit ederek ‹nci’nin arkad›ﬂ›n›n müdahale etmesini de
engelledi. ‹nci yaral› halde sokak ortas›nda yatt›. Telefonla “ B i ri n i v u rd u m , k a l a b a l › k ge l i n” diyerek karakoldan “ m e s l e k t a ﬂ l a r › n › ” ça¤›rd›. Karakoldan gelen
100 kiﬂilik güruh, katillerini korumaya alarak bölgeden
ç›kard›lar.
Bu arada geçen bir saat içinde, Cem ‹nci yaﬂam›n›
yitirdi. Kimi burjuva bas›n, “cani polis” diye haber
yapt›. Oysa, Cem ‹nci polisler taraf›ndan katledilen ilk

kiﬂi mi? Dergi da¤›tt›¤› için vurulan Ferhat Gerçek, Avc›lar’da parkta tart›ﬂt›¤› polis taraf›ndan vurulan Feyzullah Ete, ‹zmir’de vurulan Baran Tursun, karakolda
öldürülen Festus Okey, Kad›köy’de vurularak felç olan
Yasin K›rbaﬂ yak›n zamanda polisler taraf›ndan vurulanlardan ilk akla gelenlerdir.
Polislerin nas›l bu kadar rahat silahlar›na sar›ld›klar›, as›l üzerinde durulmas› gereken konudur.
Ferhat Gerçek’i vuran polis serbesttir, Baran Tursun’u vuran polis ilk duruﬂmada tahliye edildi, Yasin
K›rbaﬂ’› vuranlar tutuklanmad›, Festus Okey’i öldürenler serbest... Bu tabloda polislerin önüne geleni vurmalar› için teﬂvik yok mu?
Cem ‹nci’yi vuran polis güya tutuklanm›ﬂ. Yüz polis
sahiplenmeye geliyor, hapishaneye di¤er polisler taraf›ndan u¤urlan›yor. Bir genci katletmemiﬂ de sanki kahraman. Bunlar› örgütleyen Emniyet Müdürlü¤ü de¤il
mi?... Polislerin elini so¤utmayan, silahs›z b›rakmayan
düzende, insanlar›m›z›n can güvenli¤ini polisler tehdit
ediyor.

s ö z d e
yarg›layacak
olan iktidar,
halk› aldatmaya ve tüm adaletsizli¤iyle adalet da¤›tma oyunu oynamaya devam ediyor.

D‹NK RAPORU KABUL ED‹LD‹!
Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu’nda Hrant Dink cinayeti ile ilgili
haz›rlanan Alt Komisyon raporu kabul edildi.
Dink’in öldürülmesinden sonra
halk›n tepkisi nedeniyle üç-beﬂ
tetikçisini yarg› önüne ç›kartan ve
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boﬂ b›rakmamak, “ ö l d ü r m e ö z g ü rl ü ¤ ü n ü ” kesintisiz sürdürebilmesi
için düzenleme yap›yorlar.
AKP’nin “Emniyet teﬂkilat›”na
da olsa olsa bu yak›ﬂ›rd›. AKP’nin
çok say›daki “reformu” içine, bu
“reformu” da eklemekte fayda vard›r. Ve bizce, kapatma davas›yla aksayan reformlar›na “polisin elini
b o ﬂ b › r a k m a m a r e f o r m u ” ndan
baﬂlamalar› da uygundur. Hatta bu
reformlar›n›, “ﬂimdi reformlara devam etmenin tam s›ras›” diyen ayd›nlar›m›za, demokratlar›m›za arma¤an edebilirler. Yak›ﬂ›r!!!

Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu, Hrant Dink cinayetiyle ilgili
araﬂt›rmas›n› tamamlay›p alt komisyon raporunu aç›klam›ﬂt›.

Hrant Dink raporunu haz›rlayan
Alt Komisyon’un Baﬂkan› Mehmet
Ocaktan, ‹stanbul Emniyet Müdürü
ve Vali’sinin bir ihmali olmad›¤›n›
savundu.
Ancak tarihi gerçekler ortadad›r,
Meclisin
‹nsan
Haklar›
Komisyonu’ndan bu güne dek halk
için, insanl›k için yararl› hiç bir ﬂey
ç›kmam›ﬂt›r.
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Devrimci Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu’ndan

Devrimci ve Demokratik Kamuoyuna
Yaklaﬂ›k 1,5 y›l önce Devrimci
Dönüﬂüm'ün, Partizan'dan ayr›ﬂma
sürecinin ard›ndan, Partizan taraf›ndan kendilerine yönelik uygulanan
ﬂiddet ve devam eden tehditler dolay›s›yla platformumuza baﬂvuruda bulunmuﬂtu. Platformumuz konuyu
gündemine alm›ﬂ ve sorunlar›n diyalog yoluyla çözülmesi için giriﬂimlerde bulunmuﬂtu.
Bu çerçevede platformumuza ba¤l› komisyon oluﬂturulup Partizan’la
görüﬂme yap›larak sorunlar›n arka
perdesinde yatan nedenler ö¤renilmek istenmiﬂti. Platformumuz bununla da yetinmeyip, Partizan’› Platform toplant›s›na davet ederek yaﬂananlar›n detayl› aktar›lmas›n› ve sorunlar›n diyalog yoluyla çözülmesine
zemin sunmuﬂtu. Partizan ise kat›ld›¤› toplant›da ‘bu çevreyi karﬂ› devrimci görmediklerini, geniﬂ toplant›larda Devrimci Dönüﬂüm yüzünden
kalk›p gitmeyeceklerini, fakat Devrimci Dönüﬂüm’ü siyaseten tan›mayacaklar›ndan ikili iliﬂki geliﬂtirmeyeceklerini ifade etmiﬂti. Ancak sorunlar›n kayna¤›nda gösterdikleri ve
suçlu olarak gördükleri iki üç kiﬂiye
yönelik ﬂiddet uygulayacaklar›n›, bu
aç›dan platformun iradesini tan›mayacaklar›n›, yanlar›nda kim olursa olsun tutumlar›n›n de¤iﬂmeyece¤ini
ifade etmiﬂlerdi. Platformumuz Partizan’›n çözüm yöntemini yanl›ﬂ buldu¤undan devrimci demokratik kamuoyuna zorunlu bir aç›klama yapm›ﬂt›.
Geçen zaman zarf›nda Partizan'›n
Devrimci Dönüﬂüm'e uygulad›¤› ﬂiddette art›ﬂ gözlenirken, bahsettikleri
iki üç kiﬂiden ziyade derginin genel
yay›n yönetmeni, çal›ﬂanlar› ve da¤›t›mc›lar› da hedef al›nm›ﬂt›r. Bu durum üzerine Devrimci Dönüﬂüm sorunlar›n tekrar ele al›nmas› için platformumuza baﬂvurmuﬂtur. Yap›lan
baﬂvuru üzerinden Partizan'la tekrardan bir görüﬂmenin yap›lmas› için
ça¤r›da bulunulmuﬂ, ancak Partizan
ise “görüﬂülecek bir ﬂey yok” gibi
gayri ciddi yaklaﬂ›mlar sergilemiﬂtir.
Bu durum üzerine son geliﬂmeleri
de¤erlendiren platformumuz, Parti-
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zan’›n bizlere sorunun ifade etti¤i gibi iki üç kiﬂilik bir mesele olmad›¤›,
derginin genel yay›n yönetmeni, çal›ﬂanlar› ve da¤›t›mc›lar›na yönelik de
ﬂiddet kulland›¤›n› tespit etmiﬂtir.
Platformumuz, edindi¤i bilgiler, yapt›¤› gözlemler ve Partizan'›n söylemlerinden, elde etti¤i verilere dayanarak, sorunun Devrimci Dönüﬂüm'ün
faaliyetini engellemeye dönük oldu¤unu düﬂünmektedir. Platformumuz
aç›s›ndan sorun geliﬂtirilen ﬂiddetin
kendisidir. Ümraniye'de Pir Sultan
Abdal Kültür Derne¤i’nde devrimci
demokratik yap›lar›n ortak organize
ettikleri etkinlikte Devrimci Dönüﬂüm’ün kendi yay›nlar›n› da¤›tmas›
üzerine Partizan taraf›ndan müdahale
edilerek dövülmüﬂlerdir. Etkinlikte
bulunan dost kurumlar›n araya girmesiyle daha büyük sorunlar›n ç›kmas›na engel olunsa da, detay›na girmedi¤imiz bu sald›r›, Partizan'›n sorumsuzca davrand›¤›n›n en bariz örne¤idir. Bu tutum ayn› zamanda etkinli¤i
organize eden kurumlara yap›lan bir
sayg›s›zl›kt›r. Büyük emeklerle organize edilen bir çal›ﬂmay› boﬂa düﬂüren her kim olursa olsun, bizlerin buna seyirci kalmas›n› bekleyemez. Partizan’›n Devrimci Dönüﬂüm’e ald›¤›
bu tutum, bizlerin ortak etkinliklerinde geliﬂti¤inden, bir bütünü içine çekecek veya ortak edecektir. Yine kurumlar›m›za kimlerin gelip gidece¤i
ve kimlerin protokolünü al›p almayaca¤›m›z noktas›nda, belirleyici olan
her bir kurumun siyasal iradesidir.

Hiç kimsenin o irade üzerine ipotek
koyma hakk› olamaz.
Platformumuz devrimci demokratik kamuoyuna yapt›¤› ilk aç›klamadan sonra, Partizan'›n cevap niteli¤inde yapt›¤› aç›klama gerçekleri yans›tmamaktad›r. Dost kurumlar›n eleﬂtirilerini dikkate almak yerine samimiyetlerini ve iradelerini tart›ﬂmak istemiﬂtir. Bu yaklaﬂ›m do¤ru de¤ildir.
Gelinen aﬂamada Partizan'›n Platformumuza yapt›¤› ilk aç›klamayla,
pratikte yaﬂananlar aras›nda ciddi bir
fark›n oldu¤u görülmektedir. Geliﬂen
olumsuzluk öncelikle Partizan’› ba¤lasa da, ülkenin gelece¤i için mücadele eden devrimci demokratik yap›lar›n kitleler nezdinde yanl›ﬂ alg›lanmas›na zemin sunacakt›r. Bundan dolay› Partizan'›n sald›r›lara bir an önce
son vermesini ve sorunlar›n diyalog
yoluyla çözmesini bir kez daha yinelerken, sorunlar›n çözümünde diyalog yolu yerine ﬂiddetin kullan›lmas›n› k›namaktay›z. Partizan’›n uygulad›¤› ﬂiddet ayn› zamanda giderek
devrimci demokratik yap›lar› içine
çekecek boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r. Kayg›
verici bu duruma, Partizan bir an önce son vermelidir. Aksi taktirde platformumuz ilkeleri çerçevesinde tutum almak zorunda kalacakt›r.
24.7.2008

Devrimci Demokratik
Yap›lar Aras› Diyalog
ve Ç özüm P latformu

Körlerin Okullar›n› Kapatan AKP
Türkiye Körler Federasyonu, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n, Ni¤de Cemil
Meriç Görme Engelliler ‹lkö¤retim Okulu’nu “yeterli ilgi olmad›¤›” gerekçesiyle kapatmas›na tepki gösterdi.
Federasyon baﬂkan› Hasan Tatar, aç›klamas›nda Çanakkale ve Konya
Selçuklu’daki okullar›n da ö¤renci s›y›s›n›n yetersizli¤i gerekçesiyle kapat›laca¤›n› iddia ederek, bakanl›¤›n görme engellilerin okullar›na yönelik politikas›n› eleﬂtirdi. Tatar, görme engellilerin okullar›ndaki e¤itim kalitesinin
bilerek düﬂürüldü¤ünü, müzik, elbecerisi gibi derslerin kald›r›ld›¤›n›, görme engellilerin normal okullara kaydedildi¤ini söyledi.
Ni¤de’deki okula üç y›ld›r ö¤renci kabul edilmedi¤ini, ö¤rencilerin baﬂka illere yönlendirildi¤ini belirten Tatar, kapatman›n zeminin oluﬂturuldu¤unu ve bakanl›k nezdindeki giriﬂimlerinden bir sonuç alamad›klar›n› belirtti.

HUKUK PLATFORMU
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Dilimize yerleﬂmiﬂ bir deyim
vard›r: Ortaça¤ karanl›¤›. Bunun
tüm dünya için geçerli bir dönem
tan›mlamas› oldu¤u düﬂünülür. Oysa bu tan›m daha çok Bat›’daki bir
dönemi dile getirir.
Sözü edilen dönemde, islamc›l›¤›n sonraki zamanlarda “z›nd›kl›k”
sayaca¤›, “tanr›n›n iﬂine kar›ﬂmak”
diye lanetleyece¤i t›p, astronomi gibi alanlarda Do¤u toplumlar›nda
ciddi araﬂt›rmalar vard›.
Matematik ve astronomi bilgini
El B i r un i, Matematikçi E l H a rez mi (ki s›f›r› bulan, san›ld›¤›n›n aksine Bat›l› bilim adamlar› de¤il,
odur), astronomi ve fizik bilgini
Ulu¤ Bey, yine astronomi, fizik ve
matematikte önemli baﬂar›lara imza
atm›ﬂ Ö m e r H a y y a m, ça¤›n›n en
ünlü t›p bilgini ‹bn-i Sina; (ki Avrupa ülkelerinde yüzlerce y›l onun
t›p kitaplar› okutulmuﬂtur), bu co¤rafyalarda, islami nitelikli iktidarlar›n yönetti¤i ülkelerde yetiﬂmiﬂ bilim adamlar›d›r.
Sonra? Sonras› karanl›kt›r.
14. yüzy›ldan sonra Avrupa'da
Rönesans (yani baﬂka deyiﬂle ayd›nlanma baﬂlarken) islam ülkeleri’nde, gerici, iﬂbirlikçi iktidarlar,
kendilerini koruman›n en kestirme
yolunun kitleleri cahil b›rakmak oldu¤unu iyi biliyorlard› ve bunun
için en elveriﬂli araç da din olacakt›.
*
1500’lü y›llarda, dünyan›n en
büyük rasathanelerinden biri, ‹stanbul’dad›r. 1570’li y›llarda Cihangir'de Takuyiddin taraf›ndan kurulan bu büyük rasathane, o y›llarda
ç›kan bir salg›n hastal›¤›n ard›ndan
y›k›ld›. Halk aras›nda salg›n hastal›¤›n “ rasathanedekiler Allah'›n s›rlar›n› araﬂt›r›yor, meleklerin bacaklar›n› seyrediyor” olmalar› nedeniyle yap›lan bir “ikaz” oldu¤u
söylentisi yay›lm›ﬂt›. Bunun üzerine
ﬁeyhülislam’›n fetvas› ve padiﬂah›n
emriyle rasathane K›l›ç Ali Paﬂa ta-
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raf›ndan yerle bir edildi.
Art›k kimse Allah’›n s›rlar›n› araﬂt›ramayacak,
meleklerin bacaklar›n›
seyredemeyecekti!

*
Bir kuyumcu olan 1400 y›l› do¤umlu Alman Johann Gutenberg,
1440’lar›n baﬂlar›nda matbaay› icat
etti.
Yüzy›llard›r elle ço¤alt›lan ve
dolay›s›yla fazla nüshas› yap›lamayan dini veya bilimsel veya edebi
kitaplar art›k bol bol ço¤alt›labilicekti. Müthiﬂ bir buluﬂtu bu.
Gutenberg, 1445'te memleketi
Mainz'ta ilk olarak 42 sat›rl›k bir
metni, matbas›nda bas›p ço¤altt›.
Bas›mevi, çok de¤il, 30-40 y›l
içinde tüm Avrupa ülkelerine
yay›ld›. ‹lk matbaa ‹talya’da
1465’de, Fransa’da 1470’de,
‹spanya 1471’de, Hollanda,
Polonya ve Macaristan’da
1473’de,
‹ngiltere’de
1476’da, ‹skandinavya’da
1482’de,
H›rvatistan’da
1494’de kuruldu.
Matbaa, Türkiye'ye
ise, 1727'de geldi. Neredeyse 300 y›l sonra!..

diyeceksiniz, anlatal›m.
Ama Tulumbac›lar Oca¤› meselesine geçmeden ﬁeyhülislam’›n
matbaaya karﬂ› neden fetva verdi¤ine dair bir not düﬂmüﬂ olal›m:
“Kendi kuruntular›na ba¤l› dindar adam ﬂu ya da bu biçimde, ilke
olarak, ﬂeytan iﬂi sayd›¤› bilime
düﬂmand›r. Bu özellik, kendi sömürülerini y›¤›nlar›n gözünden gizlemekte ç›kar› olan sömürücü s›n›flar taraf›ndan, sonuna kadar kullan›lmaktan geri kalm›yordu. Kendi
s›n›f bask›lar›n› sonsuzlaﬂt›rmak
için y›¤›nlar›n edilgenli¤ine, eylemsizli¤ine, onlar›n tevekkülüne, yu muﬂakbaﬂl›l›¤›na, mutsuzlu¤un
kaderde yaz›l› oldu¤u inanc›na
muhtaçt›rlar...”(1)
*

Ehli
Cehennem

300 y›l kim engelledi
matbaay› derseniz?
Rasathaneyi y›kanlar
deriz. Rasathanenin y›k›lmas› için fetva veren ﬁeyhülislam, matbaan›n kurulmas› için fetva vermiyordu. Elbette ﬁeyhülislam’›n izin vermemesi,
Osmanl› saltanat›n›n izin
vermemesi demekti.
Matbaa öylece kald›.
Kurulamayan sadece
Matbaa m›yd›? Yo, hay›r,
mesela Osmanl›’da bir
dönem itfaiye de kurulamad› biliyor musunuz?
Yine ayn› nedenle.
‹tfaiyenin ilk ad› Tu l u m b a c › l a r O c a ¤ › ’yd›.
Tulumbac›lar oca¤›na niye ve kim karﬂ› ç›km›ﬂt›r
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Evvel zaman içinde, ‹stanbul evleri ço¤unlukla ahﬂap oldu¤u için,
bir yang›n baﬂlay›nca h›zla yay›l›yormuﬂ. “Bir yerden ateﬂ ç›k›p da o
anda orada bast›r›lamaz ise ve ﬂiddetli bir rüzgar da esiyor ise, yang›n derhal cehennemi bir felaket
oluyor, ﬂehrin dörtte birini, üçte birini, yar›s›n› ve hatta 1660’da oldu¤u gibi dörtte üçünü yak›p mahvediyordu.” (2)
‹ﬂte bu durumu engellemek için
ve hayli gecikmeli olarak 1720 y›l›nda Yang›n Tul um b a c › l a r› O c a ¤›
kuruldu. Görevleri, ‹stanbul’u saran
yang›nlar› engellemekti. Gelin görün ki, o yobaz a¤›zlardan saç›lmaya baﬂlad› o malum hurafeler. Onlara göre, yang›nlar› söndürmeye
kalkmak, t a n r › n › n i ﬂ i n e k a r › ﬂ m a k
demekti. Ve bu iﬂe kalk›ﬂan da kafir
say›l›rd›.
Yaklaﬂ›k 279 y›l sonras›n›n Türkiye’sinde “7.4 Yetmedi mi?” diye
döviz açacak olan anlay›ﬂ, o zaman
yang›nlar› nas›l yorumlam›ﬂt› bak›n.
“Ateﬂ nârd›r ve nâr cehennem dir, cehennem ehli, ehli nârd›r, tulumbac› da ateﬂ adam›d›r, ehli nârd›r, neüzübillah kafirdir, ehli cehennemdir. Zira kullar› azd›kça
Tanr› Teâlâ onlar› ya zelzele ile, ya
t ufa n i l e, ya s al g› n il e , ya ya ng› n
ile terbiye eder, yang›n tulumbac›s›
oca¤› kurmak, din ve iman oca¤›n›
söndürmektir, zira ateﬂ kullar›n
terbiyesi için olmuﬂdur.
Yang›n tulumbac›s› ki yang›n›
söndüre, Tanr›ya karﬂ› gelmekdir...
Onun içindir ki tulumbac›lar Fira vunda n ve Nemruddan eﬂed ka fir lerdir. ﬁu kadar y›ldan beri yang›n
tulumbac›s› var m›yd›? Yok idi! Ya
ne oldu? Bu ‹stanbul ﬂehri halk›
aza rd ›, az d› kç a am eli k ar ﬂ›l› ¤› ya nard›, sonra ›sl ah› nefs ile ﬂehir yi ne mamur olurdu...” (3)
*
Bu fetvan›n sahibi, e¤er 20. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ olsayd›, 4 bin dekar
orman›m›z›n yand›¤› Antalya’daki
orman yang›n›ndan sonra, hem yang›n› söndüren itfaiyecileri ve köylüleri k a f i r diye adland›r›r, hem de “ 4
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bin hektar yetmedi mi?” diye de bir
pankart açard›.
Fetva sahibine göre, Antalya ve
köylerindeki halk azd›¤› için ameli
k a r ﬂ ›l›¤ › ya nm ›ﬂ t ›. . .
*
Yine bir not düﬂerek devam edelim:
"... din -diyor bir bilim adam›bilimsel aç›klamalar›n yerine hayali aç›klamalar› koydu¤u ölçüde, büyük bir bölümüyle, gerçe¤i maskelemeye, olaylar›n nesnel aç›klamas›n› gizlemeye yard›m eder” (4)
*
Halklar, bilimin henüz pek geliﬂmedi¤i yüzy›llar boyunca, aç›klayamad›klar› olaylar› dini, felsefi veya
kendi yaﬂamlar›yla do¤asal olaylara
ayn›laﬂt›ran örneklerle izah etmeye
çal›ﬂt›lar: Mesela, Litvanya halk›na
göre deprem ﬂöyle meydana geliyordu: Drebkuhls isimli bir Tanr›,
cehennemde yürürken dünyay› da
kollar›nda taﬂ›r. Drebkuhls, ne zaman kötü bir gün geçirirse o zaman
Tanr›’n›n elleri yorulur ve Tanr›’n›n
taﬂ›ma gücü azald›¤› için dünya sallan›r.
Do¤u Afrika’daki söylence ise
ﬂöyleydi. Büyük bir bal›k, üzerinde
bir taﬂ taﬂ›maktad›r. Bir inek de o
taﬂ›n üzerine oturmuﬂtur ve dünya
da ine¤in bir boynuzunun üzerinde
dengelenmiﬂtir. ‹ne¤in boynu a¤r›d›¤› zaman, dünyay› boynuzu ile f›rlat›p di¤er boynuzunda tutuyor.
Böylelikle de yer sallan›yor.
Çok mu saçma geldi? Belki öyle, fakat unutmay›n›z ki dinler, yüzlerce y›l, böyle aç›klad›lar dünyay›.
Dünyan›n bir ine¤in boynuzlar›nda
durdu¤una, tepsi gibi düz oldu¤una
inand›r›ld› yüzlerce y›l boyu insanlar. Dünya yuvarlakt›r diyeni ast›lar,
ya¤mur ﬂu do¤asal nedenlerle oluﬂuyor diyeni kestiler... Bugün fetva
veren ulemalar›n kulland›¤› telefonlardan televizyonlara kadar nelere
kafir iﬂi demediler ki... Sonra hayat
altetti onlar›n hurafelerini.
Fakat yobaz hala soruyor “7.4
yetmedi mi?” diye! Hala yang›n›,
yurdun çökmesini, “Allah cezalan-

d›rd›, ödüllendirdi” diye aç›klamaya çal›ﬂ›rken, biz ne yapt›¤›n› iyi biliyoruz. Yukar›da aktard›¤›m›z al›nt›da söylendi¤i gibi, o gerçe¤i maskelemeye, iﬂbirli¤i içinde oldu¤u
suçlular› gizlemeye çal›ﬂ›yor. Ne
yapt›¤›n› iyi biliyoruz. ‹nançlar› de¤il, alçakça dünyevi ç›karlar› öyle
gerektirdi¤i için veriyor o fetvalar›..
(1) (Georges Politzer, Felsefenin
Temel ‹lkeleri,s.l93 194)
(2),(3): Patrona Halil, R. Ekrem
Koçu, syf. 42, syf. 74
(4) (Georges Politzer, Felsefenin Temel ‹lkeleri,s.l93 194)

K›sa Tarih
10 A¤ustos - 16 A¤ustos
10 A¤ustos 1978
Ankara Balgat'ta beﬂ kahvehaneyi
tarayan faﬂistler 5 kiﬂiyi öldürdü, 14 kiﬂiyi yaralad›. Ayn› gün Pol-Bir üyesi polisler üç devrimciyi sokak ortas›nda katlettiler.
11 A¤ustos 1961
27 May›s 1960 darbesinden sonra
Demokrat Parti yöneticilerinin yarg›land›¤› Yass› Ada duruﬂmalar› sona erdi.
12 A¤ustos 1999
Can Yücel öldü
13 A¤ustos 1956
Ortaokullarda din ö¤renimi baﬂlad›.
13 A¤ustos 1961
Berlin Duvar› örülmeye baﬂland›
14 A¤ustos 1956
Bertolt Brecht Do¤u Berlin’de öldü.
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değin m eler
Belli ki,
bu dalda
ustalar!!!
Baﬂbakan ile Büyükan›t
aras›nda geçti¤i öne sürülen bir konuﬂma metninin
gazetelerde yay›nlanmas›na iliﬂkin Baﬂbakanl›k
aç›klamas›nda ﬂöyle deniyor:
“Dezenformasyon faali-

BAM TELİ çizgiler

yetinin
ürünü bu
hezeyanlar›n ne
maksatla
sayfalara
taﬂ›nd›¤›
hususunu kamuoyu takdirine b›rak›yoruz.”
Onlar uzman, hemen
yap›lan›n dezenformasyon
oldu¤unu anlam›ﬂlar... Öyle ya, onlar anlamayacak
da kim anlayacak? Günlerdir hakk›nda dezenformasyon tefrikalar› yay›nlamad›klar› kimse kalmad›!!!
Herkes hakk›nda dezenformasyon faaliyeti yürütürken iyi... Fakat kendilerine dokununca baﬂl›yorlar
ba¤›rmaya!!!

Babahan’›n referanslar›
Ergun Babahan, yeni bir anayasa ihtiyac› oldu¤una
karar vermiﬂ... Bu ihtiyac›n kaç›n›lmaz oldu¤unu ﬂöyle
anlat›yor, “TÜS‹AD’dan TOBB’a, AB’den ABD’ye kadar, her kesim yeni bir anayasan›n kaç›n›lmazl›¤› konusunda hemfikir.” Bu ülkeye neyin gerekti¤ini onlardan
daha iyi bilecek kimse olmaz ya! Demokrasi dedi¤in de
zaten, egemenli¤in “TÜS‹AD’dan TOBB’a, AB’den
ABD’ye” uzanan kesimlerin egemenli¤i demek ya!!!
Feyzini bu dörtlüden alan anayasan›n nas›l bir “yeni
anay as a” olaca¤› da elbette malumdur!!!

Kendine Hukukçu!!!
Adalet Bakanl›¤› eski müsteﬂar› Fahri Kas›rga da “Veli Küçük ve Hurﬂit Tolon’la yapt›¤›m ‘kiﬂisel” telefon konuﬂmalar›n›n iddianameye konulmas›n›n hukuki bir gerekçesi yoktur” demiﬂ.
Hakk› çi¤nenen kendileri olunca nas›l da hukuku
hat›rl›yorlar. Ama baﬂkalar›na gelince, “hukuk de¤il,
gukuk”!

Ya K ene
Olmasaydı?
O r d u Valisi A l i K a ba n ;
F›nd›k toplamaya gelen iﬂçilerin ile sokulmamas›n›n gerekçesini aç›klam›ﬂ; “bu sene etkili olan kene tehditi nedeniyle ayn› alanlarda
konaklamaya izin verilmedi”.
Kim demiﬂ kene zararl› diye... o halk için geçerli, ama valiler, müdürler için çok yararl›... orman yang›n›nda Orman Müdür Yard›mc›s› “sevinin keneler öldü” diyordu, ﬂimdi Ordu Valisi
zor durumdan kurtulmak için yap›ﬂm›ﬂ keneye...
Tanr› keneyi bunlar›n elinden kurtars›n!!!

Zeytin Ya¤›
Konya’da yurt binas›n›n çökmesi üzerine,
Ertu¤rul Günay bu kuran kurslar› için, “ C a h i liye dönemi kurumlar›” dedi.
Zeytin ya¤› buna denir... Her koﬂulda o üsttedir...
Peki Günay efendi, kim bu kurslar› teﬂvik
ediyor, kim bu kaçak kuran kurslar›n›n cezalar›n› kald›rd›... Senin partin yapmad› m› bunlar›?
Peki sen kimi eleﬂtiriyorsun?
Cahiliye kelimesinin anlam›n› biliyorsan,
dön dört yan›na ve sonra da aynaya bak!!!
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“Kendi
kusurlar›n›
affetmeyen
adam›n
bütün kusurlar›
affedilebilir.”
Konfüçyus

Vatan
Sevmenin
Ustas›
Naz›m’›n Esenyurt’taki heykelini
parçalam›ﬂ ve çalm›ﬂlar.
Kimlerin
yapt›¤› tespit edilememiﬂ!!!
Gerçekten öyle
mi?
Bak›n çevrenize,
kim vatan› çiftli¤i
san›yor, kim vatan›
polis jopu, Amerikan donanmas› san›yor, kim vatan› kasalar›, çek defterleri san›yor... Bak›n çevrenize, kim Naz›m’a
Vatan Haini diyor da, kendini vatansever ilan ediyor... Yap›ﬂ›n yakas›na, h›rs›z odur!!!

Her Koﬂulda AKP
Neﬂe Düzel soruyor, Bask›n Oran
cevapl›yor:
AKP’ye muhalefet etmek sol olmaya yeter mi?
Oran’›n cevab› ﬂöyle; ﬁu anda
Türkiye’de tek sorun, darbe yanl›lar›n› tasfiye etmek. Ben bir solcu olarak darbecileri tasfiye etmek için
AKP dahil gereken yerlerle koalisyon yapar›m.
Bu Bask›n Oran, milletvekilli¤ine adayl›¤›n› koydu¤unda da, AKP saflar›nda demokrat milletvekilleri oldu¤unu
söylüyor ve onlara güvenlerini ifade ediyordu. Süreç ve
koﬂullar ne olursa olsun, o AKP’ye destek olmak için bir
yol buluyor mutlaka... Gizli AKP’ci!!! Yoksa aç›k m›?!!

Say›: 158

TSK’ya, Yoksullar›n
Cebinden 50 Milyar
Dolar Daha...
Türk Silahl› Kuvvetleri
(TSK)’nin yeni araçlarla donat›lmas› için, 50 milyar dolar›n
üzerinde bir yat›r›m yap›l›yor.
Önümüzdeki 5-10 y›ll›k
süreçte gerçekleﬂtirilecek ve
aralar›nda dünyan›n en geliﬂmiﬂ helikopteri ile denizalt›lar›, z›rhl› kara araçlar›, tanklar›n üretimleri ve kimyasal laboratuvarlar›n da bulundu¤u
projeler için 50 milyar dolar
harcanacak...
TSK’ya aktar›lan bu kadar
para, elbette tekellerin kasalar›ndan ç›kmayacak, tersine halk›n cebinden ç›kacak. Yani TSK’n›n güçlendirilmesi diye sunulan, ayn› zamanda halk›n yoksullaﬂmas› olacak.
Halk›n açl›¤› yoksullu¤u artarken, halk›n sa¤l›¤›ndan e¤itimine, herhangi bir ihtiyac›n› karﬂ›lamak için
kaynak ayr›lmazken, TSK’ya bunca paran›n aktar›lmas›nda halk›n yarar›na bir düﬂünce olamaz. Olsa olsa, TSK’n›n emperyalist politikalarda kullan›lmak
için daha etkili hale getirilmesi vard›r.
Ki, TSK halka hizmet eden bir ordu de¤il, tersine
halka karﬂ› savaﬂan bir ordudur.
Bugüne kadar, TSK’n›n hiç bir faaliyetinin belirlenmesinde halk›n iradesi veya kat›l›m› olmam›ﬂt›r.
Ama örne¤in, TSK’n›n Amerikan emperyalizminin
emirlerini ikiletmeden yerine getirdi¤ini, Kuzey Irak’a
giriﬂ ç›k›ﬂlar›ndan, Afganistan’da, Balkanlar’da emperyalist iﬂgalde ald›klar› görevlerden biliyoruz.
Dolay›s›yla, TSK’ya 50 milyar dolar kaynak aktar›lmas› ve daha fazla güçlendirilmesinde, halk›n sevinece¤i, övünece¤i bir ﬂey yoktur.
Biliyoruz ki, TSK’n›n güçlendirilmesi demek, ülkemizdeki emperyalist iﬂgalin ve halka karﬂ› savaﬂ›n
güçlendirilmesi demektir. Kontrgerilla faaliyetlerinin,
katliamlar›n, kay›plar›n, infazlar›n, iﬂkencelerin artmas› demektir.
Çünkü, TSK elindeki gücü, emperyalizme, iﬂgalcilere karﬂ› de¤il, onlar›n elindeki maﬂa olarak halka
karﬂ› kullanan bir güçtür.
TSK’n›n askeri olarak güçlendirilmesinden önce,
emperyalizmin iﬂgal ordusu olma konumuna son vermek gerekir. Halk›n ihtiyac› olan budur.
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Stammheim 129b Davas› Protesto Edildi

Devrimcilik Suç De¤ildir
Almanya'n›n Hamburg ﬂehrinde
2 A¤ustos’ta stand aç›larak 129. yasa maddesine karﬂ› bildiri da¤›t›m›
yap›ld›. 5 A¤ustos’ta da Damtor Hapishanesi önünde yap›lan eylemle,
Almanya ve di¤er Avrupa ülkelerindeki hapishanelerde açl›k grevinde
olan 500 kadar tutuklu ve hükümlünün eylemlerine destek verildi.
“ 129 Ya s a P a r a g r a f l a r › y l a M ü cadele Komitesi ” ve “ Siyasi Tu t s a k l a r a Ö z g ü r l ü k A¤›” taraf›ndan
baﬂlat›lan kampanya çerçevesinde
Hamburg-Altona’da yap›lan eylemde, Stuttgart-Stammheim'da 17
Mart’tan bu yana devam eden
DHKP-C davas› protesto edildi.
Link-Sol, Netzwerk Freiheit Für
Alle Politischen Gefangenen ve Tayad Komite taraf›ndan aç›lan standta, baﬂta Almanya olmak üzere son
dönemlerde Avrupa’n›n çeﬂitli ülkelerinde yaﬂanan hak ve özgürlük ihlalleri anlat›l›rken yine ayn› içerikli
çok say›da bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
“ Biz Terörist Miyiz? ” baﬂl›kl›
bildiride; “ Alman devleti, iﬂkenceci
Türkiye devletinin iﬂbirli¤i ile poli-

tik s›¤›nmac›lar› takip ve taciz ediyor” denilerek, Almanya’n›n 129/b
yasa maddesi kapsam›nda, 5 Türkiyeli devrimciyi tutuklad›¤› vurguland›. 5 devrimcinin tutuklanma gerekçesinin, Türkiye’de s›n›f mücadelesi yürüten devrimci bir örgütün
üyeli¤i oldu¤u belirtildi.
Türkiye’de düzene karﬂ› mücadele eden bir örgütün üyesi olman›n, Alman yasalar›nda suç oluﬂturamayaca¤› belirtilen aç›klamada,
Stammheim'da yarg›lanan ve 5 tutukludan birisi olan gazeteci Mustafa Atalay'›n kalp hastas› olmas› ve
ileri derecede rahats›zl›klar›na ra¤men hapishanede tutuldu¤una dikkat çekildi. “ Asl›nda bu anlay›ﬂ, bi linçli olarak insanlar›n hayat›yla
oynamak ve bir cinayete ortak o l makt›r” denildi.
Da¤›t›lan bildiride, 129 a ve b
yasa maddelerinin nas›l ortaya ç›kt›¤›; içeri¤i ile kimleri nas›l kapsad›¤› anlat›ld› ve bu yasayla yarg›lanan Türkiyeli devrimcilerin sahiplenilmesi ve yasaya karﬂ› mücadele
edilmesi ça¤r›s› yap›ld›.

AFA YAZ TAT‹L KAMPI
Avusturya Anadolu Federasyonu’nun her y›l düzenlemiﬂ oldu¤u geleneksel yaz tatil kamp›n›n 5.’si bu y›l 25
Temmuz -3 A¤ustos tarihleri aras›nda Attersee’ de yap›ld›.
AFA kamplar› paylaﬂ›m›n, dostlu¤un, kardeﬂli¤in,
kolektif yaﬂam›n ete kemi¤e büründü¤ü kamplar olmuﬂtur hep. Ve alternatif olmas›n›n nedeni kolektif yaﬂam›
ö¤retmesi kadar bir çok konunun konuﬂulup tart›ﬂ›ld›¤›
e¤itici bir kamp olmas›d›r.
Kamp boyunca hep birlikte yemekler yendi, yak›lan
kamp ateﬂi etraf›nda hep bir a¤›zdan söylendi türküler,
marﬂlar.
Kamp kapsam›nda eski bir Nazi toplama kamp› olan
Mauthausen Toplama Kamp› ziyaret edildi.
Kamp boyunca sabah ve akﬂam yap›lan sohbet ve seminerlerde, Avrupa ve Türkiye’deki demokratik mücadele, devrim mücadelesi ve sorunlar› tart›ﬂ›ld›.
Gelecek y›l bir daha buluﬂmak ümidiyle, pazar sabah›
yap›lan kahvalt›n›n ard›ndan kamp sona erdi.
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“ A ç l › k G revcilerini
Selaml›yoruz! ”
Baﬂta Almanya olmak üzere Avrupa’n›n pekçok ülkesinde 500’e
yak›n tutuklu ve hükümlünün baﬂlatm›ﬂ oldu¤u bir haftal›k açl›k grevini desteklemek amac›yla 5 A¤ustos’ta Damtor Hapishanesi önünde
bir eylem düzenlendi.
Aralar›nda Tayad Komite'nin de
yerald›¤› ve yaklaﬂ›k 80 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem Hamburg Sol Platform
ve K›z›l Yard›m taraf›ndan düzenlendi. Eylemde çok say›da bildiri de
da¤›t›ld›.
Eylemde yap›lan aç›klamada,
açl›k grevindeki tutuklular selamlanarak, “ Hapishanelerde insani koﬂullar sa¤lanmal›. Tecrite hay›r,
cinsel tacize, psikolojik bask›ya,
zorla çal›ﬂt›rmaya hay›r” denildi ve
açl›k grevindeki eylemcilerin taleplerinin desteklendi¤i belirtildi. Devlete bu politikalar›na son verme
ça¤r›s› yap›ld›.

SUDAN ve F‹L‹P‹NLER’DE
KOLERA SALGINI
Sudan'da yaﬂanan kolera salg›n›nda iki günde 20
kiﬂinin öldü¤ü aç›kland›.
Yetkililer; Aweyl'de aﬂ›r› ya¤›ﬂlar›n yol açt›¤› seller nedeniyle ortaya ç›kan salg›nda yüzlerce kiﬂinin
hastal›¤a yakaland›¤›n›, 250 bin kiﬂinin evsiz
kald›¤›n›, bölgede g›da ve bar›nak s›k›nt›s›n›n
yaﬂand›¤›n› belirtti.
Sudan'da 2006 y›l›nda baﬂ gösteren kolera
salg›n›nda 700 kiﬂi ölmüﬂ, yaklaﬂ›k 25 bin kiﬂi hastal›¤a yakalanm›ﬂt›.
Filipinler’de ise bir kasabada yaﬂanan kolera
salg›n› nedeniyle ﬂu ana dek 18 kiﬂinin öldü¤ü ve en
az 50 kiﬂinin mikrop kapt›¤› aç›kland›.
Kolera salg›n› sonucu hayat›n› kaybedenlerin
büyük ço¤unlu¤unu çocuklar oluﬂtururken, salg›n›n
ç›kmas›nda su s›k›nt›s› ile yetersiz temizlik
koﬂullar›n›n etkili olabilece¤i belirtildi.
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