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HHıırrssıızzllaarr!!

ZZeennggiinnlleerriinn vvee yyookkssuullllaarr››nn öörrggüüttlleerrii
aayyrr››dd››rr...... HHeerr ss››nn››ff,, kkeennddii ssoorruunnllaarr››nnaa
kkeennddii öörrggüüttlleerriiyyllee ççöözzüümm aarraarr...... 

OOlliiggaarrflfliikk ‹‹kkttiiddaarr,, HH››rrss››zzllaarr››nn ‹‹kkttiiddaarr››dd››rr

SÖMÜRÜ VVE SSOYGUNA ANCAK 
HALKIN DDEVR‹MC‹ ‹‹KT‹DARI 

SON VVER‹R!

Açl›¤a, 
yoksullu¤a

karfl› 
örgütlenelim!



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
10 EEkim -- 116 EEkim

1956 do¤umluy-
du. 1980'lerin so-
nunda devrimci
hareket içinde çe-
flitli görevler üst-
lendi. At›l›m döne-
minde silahl› bir-

likler üyesi olarak, halk›n adaletinin
yerine getirildi¤i eylemlerin, planlay›c›-
s›, uygulay›c›s› oldu. 
10 Ekim 1991’de ‹stanbul’da üç ifl-
kenceciye yönelik bir eylemin ard›ndan
Merter’de ç›kan çat›flmada flehit düfltü.

HHaayyrrii KKOOÇÇ

1969 Sivas
Hafik do¤um-
ludur. Sultan,
1988’de bir
DEMKAD üye-
si olarak mü-
cadelede gö-

revler üstlendi. 1990 Nisan’›nda
illegal alanda görev ald›.
10 Ekim 1992’de ‹stanbul Ac›-
badem’de bulundu¤u üs kuflat›ld›-
¤›nda, teslim olmay› reddedip, di-
renerek flehit düfltü. 

SSuullttaann CCEENN‹‹KK

1957 Ad›yaman
do¤umlu olan Kar-
langaç, devrimci
hareketin önder
kadrolar›ndand›. 12
Mart sonras› dev-
rimci mücadeleye

kat›lm›fl ve bir çok görevler üstlenmiflti.
Eski baflbakanlardan Nihat Erim’in öldü-
rülmesi eylemiyle ilgili olarak gözalt›na
al›nd›. Ser verip s›r vermeyerek, 12
Ekim 1980’de gözalt›nda katledildi. ‹fl-
kencede direniflin örnek isimlerinden bi-
risi oldu.

AAhhmmeett KKAARRLLAANNGGAAÇÇ

Bar›fl,
12 Ekim
1997’de,
Dersim’de k›r
gerilla birli-
¤inde görevli

iken, zaaflar›-
n› yenme konusunda umutsuzlu¤a
düfltü¤ü bir anda, düzene dönmek
ya da düflmana teslim olup ihanet
etmektense, ölümü tercih ederek,
nöbet s›ras›nda intihar ederek
aram›zdan ayr›ld›.

BBaarr››flfl BBUUDDAAKK

1968, Tokat Zile do¤umlu olan Arslan, veterinerdi. Devrimci
Halk Güçleri’nin bölge koordinasyonunda çeflitli görevler üs-
lenmiflti. Tokat Turhal’da devrimci demokratik çal›flmalar›yla
biliniyordu. 15 Ekim 1996’da kontrgerillan›n evlerine dü-
zenledi¤i bask›nda annesi ve babas›yla birlikte katledildi.

AArrssllaann BB‹‹LLGG‹‹NN

Elektri¤e, bbenzine, ddo¤algaza yyine zzam!
H›rs›zlar böyle yyönetir!

Gösteriflsizdir Karlangaç,
ama bulundu¤u her yerde
sayg› uyand›ran biridir. 

Denilebilir ki, Karlangaç
Devrimci Sol’un ortaya ç›k›fl›nda, varoluflunda, Devrimci Sol
oluflunda önemli roller üstlenen insanlar›m›zdan biridir. 

Mütevazilik dedi¤imiz fley esas›nda kararl›l›¤›n ve kendine gü-
venin ifadesidir. Gerçekten de ancak kararl› olanlar, kendileri-
ne güvenenler mütevazi olabilirler. O, kararl›l›¤›n› ve kendine
güvenini iflkencehaneye tafl›yarak da göstermifltir. Karlangaç,
12 Eylül sürecinin iflkencehanelerinde ilk uzlaflmaz direniflle-
rin birinin de sahibidir. 

Tüm insanlar›m›z, Parti-Cephe içinde daha üst konumlara gel-
meyi amaçlamal›d›r. Ama bunu kariyer, konum elde etmek için
de¤il, devrime daha büyük katk›larda bulunabilmek, devrim
için daha büyük sorumluluklar üstlenip, daha büyük özveriler-
de bulunabilmek için istemelidir. Ve bu yükselifl, onun devri-
mi, Parti-Cepheyi daha fazla sahipleniflinin, devrimci birikimi-
nin büyümesinin, hayat›n› daha çok devrimcilefltirmesinin ürü-
nü olmal›d›r. Bu anlamdad›r ki, bir devrimcinin “kendini gös-
termeye”, daha aç›k bir deyiflle “kendi reklam›n› yapmaya” ih-
tiyac› yoktur, olmamal›d›r; büyük görevleri aynen Karlangaç
yoldafl›m›z gibi mütevazili¤iyle, gösteriflsizli¤iyle, görev ada-
m› olufluyla üstlenmesini bilmelidir.

Tarih yazanlar

29 Eylül 2004'te Tokat’›n Ya¤murlu beldesi k›rsal alan›nda oligar-
flinin askeri güçleriyle ç›kan çat›flmada flehit düflen Sebahattin Ya-
vuz, Songül Koçyi¤it, Derya Devrim A¤›rman, Mustafa ‹fleri ve
Salih Ç›nar için 28 Eylül günü TAYAD’l› aileler ve flehitlerin aile-
leri yemek vererek bir anma gerçeklefltirdiler. 

Küçükarmutlu’da, onlar›n u¤urland›¤› Cemevinde sayg› duru-
fluyla bafllayan anmada, “Ya¤murlu fiehitleri Ölümsüzdür, Devrim
fiehitleri Ölümsüzdür” sloganlar› yükselirken, “Kahramanlar Öl-
mez Halk Yenilmez” pankart› aç›ld›. TAYAD’l› Aileler ad›na yap›-
lan konuflmada flunlar vurguland›: “Onlar›, kaç kez öldürdükleri-

ni söylediler. Yalanlar›na inat, silah seslerini da¤lardan yank›-
land›rmaya devam ettiler. Ta ki, 2 Eylül 2004’e kadar. O gün za-
fer kazand›klar›n› sand›lar. Y›llarca öldüremedikleri halk›n yi¤it
komutanlar›n›, savaflç›lar›n› yine öldürememifllerdi. Yine yan›l-
d›lar, yine öldüremediler. Onlar halk›n yüre¤inde ve bilincinde
yediveren oldular... Sizlere söz! Da¤lardan yank›land›rd›¤›n›z

sese kulak verenler her zaman olacak”. 
Yaklafl›k 250 kiflinin kat›ld›¤› anmada fliirler okunmas›n›n ar-

d›ndan, Derya Devrim A¤›rman’›n babas› Niyazi A¤›rman yapt›¤›
konuflmada “Devrim’in babas›, bir gerillan›n babas› oldu¤um
için onur duyuyorum ve ona söz veriyoruz bu ülke özgürleflene ka-
dar mücadeleyi sürdürece¤iz” dedi. 

fiehitlerin resimleri karanfillerle süslenmiflti. Herkes onlara bir
kez daha bak›yor ve sesli veya sessiz, onlar›n huzurunda mücade-
leyi sürdürme and›n› tekrarl›yordu. 

Onlar Da¤lar›n fiahanlar›, 
Onlar Ölümsüz !!

Hikmet KIVILCIMLI -1902’de Makedonya’n›n
Prifltine kasabas›nda do¤an K›v›lc›ml›, sosyalizme ö¤-
rencilik y›llar›nda sempati duydu. ‹flgale karfl› kurtu-
lufl savafl›nda yer ald›. 1925'te TKP Merkez Komite-
si’ne seçildi. Sosyalist faaliyetleri nedeniyle onlarca

y›l›n› hapishanelerde geçirdikten sonra, 12 Mart dar-
besinin ard›ndan yurtd›fl›na ç›kt›. Arkas›nda sosya-
lizm için yaflanm›fl bir ömür b›rakarak, 11 Ekim
1971'de Belgrad'da öldü.

Behice BORAN - 1910’da Bursa'da do¤du.
1962'de Türkiye ‹flçi Partisi'ne girdi. 1970’den itiba-
ren partinin genel baflkanl›¤›n› yapt›. Kendi anlay›fl›
do¤rultusunda, kapitalist sisteme ve faflizme karfl›
mücadele etti. Sosyalizmi ve demokrasiyi savun-
maktaki ›srar›yla, sosyalist saflar›n de¤erleri aras›n-
daki yerini ald›. 12 Eylül cuntas›ndan sonra ç›kt›¤›
yurtd›fl›nda 10 Ekim 1987’de öldü.
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Açl›k grevi yap›lan
yerlerde k›sa bir süre

için bile olsa bulananlar bi-
lir; açl›¤›n çok bariz kendi-
ne özgü bir kokusu vard›r.
Açl›k grevcilerinin bu-
lundu¤u yere siner o koku... E¤er
dünyan›n atmosferi, 4 milyar insa-
n›n kokusunu yans›tabilseydi, bu-
gün tüm dünyan›n açl›k koktu¤unu
duyabilirdik. Bu kadar büyük açl›k-
lar, insanl›k tarihinde çok büyük
k›tl›k felaketleri dönemlerinde gö-
rülmüfltür. Bugün ne bir k›tl›k, ne de
baflka bir do¤al felaket olmamas›na
karfl›n, insanl›¤›n alt›da birini içine
alacak kadar büyük bir açl›k yaflan›-
yor. K›tl›k yok, do¤al felaket yok
fakat felaketlerin en büyü¤ü var:
Emperyalist tekeller!

Haftalard›r Deniz Feneri do-
land›r›c›l›¤›, Dengir Mir F›-

rat’›n yolsuzluklar› tart›fl›l›yor ülke-
mizde. Bir kez çuval aç›ld›¤› için,
her yerden küçüklü büyüklü soygun
belgeleri aç›¤a ç›k›yor. Fakat ne De-
niz Feneri olay›nda, ne Dengir Mir
F›rat’›n soygununda ne de ötekiler-
de sistem aç›s›ndan bir yenilik veya
istisnailik yoktur. Oligarflik siste-
min tümünde ayn› fley oluyor, ku-
rall› veya kurals›z, yasalara uygun
veya de¤il, ama sistem zaten sömü-
rü üzerine, insanlar›n aall››nntteerriinniinn
ggaassbbeeddiillmmeessii üzerine kurulmufltur.
Emperyalist sistem de ayn› nitelik-
tedir ve orada soygun ve h›rs›zl›k,
dünya çap›nda sürmektedir. 

Soyuyor, sömürüyor, aç b›ra-
k›p muhtaç hale getiriyorlar.

Düzenlerini böyle sürdürüyorlar.
Açl›k, yoksulluk, bir yerde onlar›n
iikkttiiddaarr vvee yyöönneettmmee aarraacc››dd››rr.. Eflit-
sizlikleri, zenginlik ve yoksullu-
¤u, ekonomik krizleri kaç›n›l-
mazm›fl, kadermifl gibi sunuyor-
lar. Döneme göre, milyarlarca
yoksuldan, flükretmesini, kemer
s›kmas›n›, fedakarl›k yapmas›-
n›, tasarruf yapmas›n› istiyorlar.
Kendi sorunlar›n› yine kitlelerin
s›rt›na yeni yükler yükleyerek
çözüyorlar. Baflka türlü bir çö-
züm olamayaca¤›n› iddia edi-
yorlar. Oysa krizler de, halk›n
kemerini s›kmalar da kapitalist

üretimin ve kapitalist yönetim anla-
y›fl›n›n sonucudur. Baflka türlü ola-
bilir. Açl›k, yoksulluk mutlak, de-
¤iflmez olgular de¤ildir. 

ATO’nun yapt›¤› son aç›klama
ülkemizde açl›k s›n›r›n›n alt›n-

da yaflayanlar›n oran›n›n yyüüzzddee
1155..44’e yükseldi¤ini ortaya koyar-
ken, nüfusumuzun yyüüzzddee 7744’ünün
de art›k yoksul kategorisinde oldu-
¤u belirtiliyor. Burada yüzde olarak
belirtilenleri somut rakamlara döke-
cek olursak, birincisi, yani açl›k s›-
n›r› alt›nda yaflayanlar, 1100..99 mmiillyyoo--
nnaa,, yoksullar›n say›s› ise 5522..33 mmiill--
yyoonnaa yükselmifl durumdad›r... Dün-
ya çap›nda açlar›n ve yoksullar›n
say›s› da hemen hemen ayn› oran-
larda büyümektedir. 

Peki bunun karfl›s›s›nda ne yap›-
yor, ne söylüyorlar? Açl›k, yok-

sulluk sorununu çözece¤iz diyorlar
m› örne¤in? Bugün bunu söyleyen
bir emperyalist ve iflbirlikçi iktidar
yok. Açl›¤a, yoksullu¤a karfl› “bir-
fleyler” yap›yorlar elbette. Ama na-
s›l, hangi anlay›flla?

AKP’nin ve dünya çap›nda da
IMF’nin, Dünya Bankas›’n›n

yoksullukla, açl›kla ilgili uygulad›-
¤› politikalar›n en önemli özelli¤i,
bu  politikalar›n ““yyookkssuulllluu¤¤uu kkaall››--
cc››llaaflfltt››rr››cc››”” bir nitelik tafl›malar›d›r.
Gerek emperyalistlerin, gerekse de
iflbirlikçi AKP’nin yoksullu¤a karfl›
gelifltirdikleri politikalar›n ve proje-

lerin hiçbirinde açl›k, yoksulluk so-
runun çözümü yoktur. Sözde bile
olsa böyle bir iddia ve hedef de
yoktur. Tam tersine, bunlar hhiiçç ddee--
¤¤iiflflmmeeyyeecceekk olgular olarak görülüp,
ona göre “yard›m, fon, sadaka” me-
kanizmalar› oluflturulmaktad›r. Aç-
l›k ve yoksulluk konusundaki bu
yaklafl›m, açl›k ve yoksullu¤u da
adeta sorgulanamaz ilan etmektedir.
Bak›n iflte, açlara, yoksullara gere-
ken yard›mlar› yap›yoruz, sorgula-
may›n, tart›flmay›n, deniliyor

Bu politikalar›n ortaya koydu¤u
gerçek, sistemin, açl›k ve yok-

sulluk sorununu çözümsüz gördü-
¤üdür. ‹flte bu noktada, biz tamamen
farkl› bir fley söylüyoruz. Yoksullu-
¤un nesnel temeli, kapitalist sömürü
mekanizmas›d›r. Açl›¤› ve yoksul-
lu¤u 21. Yüzy›l›n bafl›nda bu deva-
sa boyutlara ulaflt›ran ise, emperya-
list tekellerin pervas›z ekonomik,
siyasi, askeri sald›rganl›klar›d›r.
Dolay›s›yla, emperyalist sald›rgan-
l›¤› geriletmek, halklara k›smi bir
nefes alma imkan› sa¤lar, fakat so-
runu köklü olarak çözmez; sorunu
köklü olarak çözmek ise, açl›¤›n ve
yoksulu¤un nesnel zemini ortadan
kald›rmaktan geçer. 

Emperyalistlerin de, iflbirlikçile-
rinin de –dolay›s›yla AKP ikti-

dar›n›n da– açl›¤a, yoksullu¤a bir
çözümü yoktur. Buna ra¤men, bu
sömürücü iflbirlikçi partilerin en
yoksul kitleler aras›nda bir taban

edinebilmeleri baz›lar›n› flafl›rt-
maktad›r. Fakat bu geçici bir ol-
gudur. Hiçbir iflbirlikçi açlar›n,
yoksullar›n “son” tercihi ola-
maz. 

Özellikle 1980’li y›llarda
yoksullaflt›r›lan gecekondu

emekçilerinin bir k›sm›, sorun-
lar›na devrimci mücadele için-
de çözüm aramalar›n›n önü ke-
sildi¤inde, dinci ve flovenist ha-
reketlere yedeklendiler. Tarikat-

4 GÜNDEM 5 EEkim 22008

Açl›¤›n ve Yoksullu¤un
Çözümü Var!

Soyuyor, sömürüyor, aç b›ra-
k›p muhtaç hale getiriyorlar.
Düzenlerini böyle sürdürüyor-
lar. Açl›k, yoksulluk, bir yerde

onlar›n iktidar ve yönetme
arac›d›r.



lar, bu sayede gecekondularda genifl
kesimlere ulaflt›. Yoksullar bu iliflki
içinde de AKP’nin taban› haline ge-
tirildiler. 

AKP, gerek düzen içi, gerekse
düzen d›fl› devrimci alternatif-

lerin alabildi¤ine güçsüz oldu¤u bir
dönemde, son derece eklektik, son
derece demagojik söylem ve slo-
ganlarla iktidar oldu. Bu tür partiler,
bir noktaya kadar bu eklektikli¤i
kendileri için bir güce çevirebilseler
de, sonuçta bu onlar›n zay›f yan›d›r.
““DDöörrtt ee¤¤iilliimmii [genç okurlar›m›z
için not düflelim; AP, CHP, MHP,
MSP’yi] bbiirrlleeflflttiirrmmee”” iddias›yla si-
yaset sahnesine ç›kan ANAP bu
aç›dan çarp›c› bir örnektir. Bugün
geldi¤i nokta ortadad›r. 

AKP, hem “Anadolu sermayesi”
diye adland›r›lan orta, büyük

burjuva kesimlerin temsilcili¤ine
soyunmufl, hem de en yoksullar›n
sözcüsü geçinmektedir. Ve yine
AKP, gelmifl geçmifl tüm iktidar-
lar içinde emperyalizmin ekono-
mi politikalar›na en sad›k davra-
nan partiyken, ayn› zamanda, bu
emperyalist politikadan büyük
zararlar gören emekçilerin ve
küçük-burjuva kesimlerin de
temsilcisi olma iddias›nda. Bu
çeliflkiler, kuflku yok ki önünde
sonunda AKP içinde kendini
gösterecektir. Çünkü temeldeki
bu ekonomik ve s›n›fsal çeliflki,
iissllaammcc››ll››kkllaa,, zzeekkaattllaa,, ssaaddaakkaayy--
llaa,, ttüürrbbaannllaa ancak bir yere ka-
dar örtülüp bast›r›labilir. Önün-
de sonunda görülecek olan,
AKP’nin açl›¤a, yoksullu¤a bir
çözümünün olmad›¤› ve olama-
yaca¤›d›r. Tüm iddialar›, demagoji-
leri bir yana, as›l olarak emperyaliz-
min ve iflbirlikçi tekelci burjuvazi-
nin partisi olan AKP, iflte bu niteli-
¤inden dolay›, açl›¤a, yoksullu¤a
karfl› bir çözüme sahip olamaz. 

Ayn› çözümsüzlük, emperyalist
sistemden kopmay› düflünme-

yen tüm düzen partileri için de ge-
çerlidir. Çünkü sistemin kendisinin
böyle bir çözümü yoktur ve hiçbir
zaman da olmayacakt›r.

Bugün dünyadaki açl›k sorunu,
tamamen ve çok k›sa bir zaman

içinde önlenebilir niteliktedir. Kufl-
kusuz bu konuda bir çok “k›yas”
okumufl, dinlemiflsinizdir; Dünya-
da, sadece kozmeti¤e, veya hayvan
mamalar›na harcanan parayla veya
silahlanmaya harcanan paran›n on-
da belki yüzde biriyle, açlar›n en
az›ndan doymas›n› sa¤lamak müm-
kün. FFaakkaatt bbiirriinncciissii,, kapitalizm
basit çözümlerin sistemi de¤ildir.
Tam tersine, kitlelerin sorunlar›n›
karmafl›klaflt›rm›fl ve içinden ç›k›l-
maz hale getirmifltir. ‹‹kkiinncciissii,, bu tür
k›yaslamalar›n, kapitalist sistem
içinde bir anlam› yoktur. Sistemin
çarklar› ancak böyle dönmektedir.
Tüketim kültürü ve ekonomisini,
daha da önemlisi askerilefltirilmifl
ekonomiyi, sistemin d›fl›na ç›kara-
rak emperyalist ekonomiyi düflüne-
mezsiniz bile. Bu yüzden “silahlan-
maya ayr›lan paran›n onda biri aç-
lara ayr›ls›n” türündeki öneri ve is-
tekler, yüzeysel, kapitalizm gerçe-

¤inden bihaber öneriler olmaktan
öteye geçemez. 

500 milyarderin mal varl›¤›, dün-
ya nüfusunun yar›s›n›n, yani 3

milyar insan›n gelirine eflittir. Böyle
bir fleyi ak›l, vicdan, mant›k kabul
eder mi? Ama kapitalizm eder... Ül-
kemizin en zengin 100 kiflisinin ser-
veti, 111 milyar 700 milyon dolard›r
ve bu ülkemizin milli gelirinin dört-
te birine eflittir. Bu adaletsizlik sür-
dükçe açl›k, yoksulluk nas›l çözü-
lür?.. Bunlar kapitalizmin, emper-

palist sistemin somut gerçekleridir
ve bunlar yok say›larak hiçbir fley
de¤ifltirilemez. Kapitalist üretimin
temellerine kadar giderek açl›¤›,
yoksullu¤u do¤uran zemin ortadan
kald›r›lmad›kça, açl›¤a, yoksullu¤a
karfl› önerilen her fley, ya geçici, ya
k›smen, ya göstermeliktir; baflka
türlüsü olamaz. 

Emperyalist sistemde yyookkssuulllluukk--
ttaann kkaaçç››flfl yyookkttuurr.. Bak›n, dün-

yan›n dört bir yan›ndan açlar, iflsiz-
ler, çaresizler, kafileler halinde bu-
lunduklar› ülkelerden daha geliflmifl
ülkelere, özellikle de empeyalist ül-
kelere do¤ru, adeta bir göç halinde-
dirler. Yoksulluktan kaçmak için...
Bak›n ülkemizde köylerden kasaba-
lardan flehirlere, do¤udan bat›ya
do¤ru, ony›llard›r süren bir göç var;
bu göçün siyasal nedenleri de ol-
makla birlikte, en belirleyici neden-
lerden biri de yoksulluktan kaçmak-
t›r. Peki kaçabiliyorlar m›? Hay›r,
mültecileri bekleyen de, ülkemizde

köylerden flehirlere, do¤udan
bat›ya göçedenleri de bekleyen
yine yoksulluktur. Belki, o da
sadece bir kesim için, yoksul-
luklar›n›n derecesinde k›smi de-
¤ifliklikler olabilir, ama sonuçta
yine yoksuldurlar ve göçetmifl
olmalar›na karfl›n yoksullukla-
r›ndan kaçamam›fllard›r.

Yoksulluktan kaç›fl yoktur,
fakat yyookkssuulllluu¤¤uunn ççöözzüümmüü

vard›r. O çözümün ad›, sosya-
lizmdir. O çözüm, insanl›¤›n
1917’den bugüne kadar devam
eden yaklafl›k 90 y›ll›k sosya-
lizm deneyleri içinde tekrar tek-
rar kan›tlanm›flt›r. “Gerçekler
gösteriyor ki; insanl›k tarihi bo-

yunca hiçbir ideoloji Marksizm ka-
dar, hiçbir üretim biçimi sosyalizm
kadar din, dil, ›rk, milliyet, renk,
cins ayr›m› gözetmeksizin insanlar›
ve halklar› kaynaflt›ramam›fl, yara-
t›c› güçlerini aç›¤a ç›kartamam›fl-
t›r...” Tarihin kan›tlar› önünde kesin
olarak diyebiliyoruz ki, ülkemiz ba-
¤›ms›z ve demokratik oldu¤unda,
kapitalizmi ad›m ad›m tasfiye edip
sosyalizme yöneldi¤imizde, sömü-
rü, soygun, h›rs›zl›k, açl›k, yoksul-
luk olmayacak!
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“Gerçekler gösteriyor ki;
insanl›k tarihi boyunca hiçbir
ideoloji Marksizm kadar,
hiçbir üretim biçimi sosyalizm
kadar din, dil, ›rk, milliyet,
renk, cins ayr›m› gözetmeksi-
zin insanlar› ve halklar› kay-
naflt›ramam›fl, yarat›c› güçleri-
ni aç›¤a ç›kartamam›flt›r...” 



Bir yanda; her gün 24 bin kiflinin
açl›ktan öldü¤ü, 1 milyar insan›n aç
oldu¤u bir dünya, emperyalist sistemin
yaratt›¤› tablodur.

Di¤er yanda ise, servetleri 40-50
milyar dolarlarla ifade edilen zenginle-
rin var oldu¤u bir dünya.

Bir yan›nda günde bir-iki dolar›n al-
t›ndaki parayla yaflam savafl› veren 4 mil-
yar insan›n oldu¤u, di¤er yan›nda, emper-
yalist tekellerin ç›karlar› için, 550 milyar
dolar›n bir ülkenin iflgaline harcand›¤› bir
dünya.

Böyle bir dünya tablosu, insanlara nas›l
kabul ettirilebilir? Hangi insan ahlak›, vic-
dan› bunu kabul eder?

‹flte, “zenginlerin ve yoksullu¤un her
zaman var oldu¤u ve var olaca¤›” söylemi,
böyle bir tabloyu insanlara kabul ettirebil-
menin yalanlar›ndan birisidir.

Gerçek bu de¤ildir. Zenginler ve yok-
sullar ayr›m›n›n her zaman var oldu¤u da,
her zaman var olaca¤› da do¤ru de¤ildir.
‹nsan eme¤inin sömürüsü yokken, böylesi
bir zenginlik ve yoksulluk uçurumu da
yoktu. Zenginlik ve yoksulluk uçurumunu
yaratan, insan eme¤inin sömürüsü oldu.
Keza, kapitalizmden önce de zenginlik ve
yoksulluk aras›ndaki uçurum böylesine
devasa boyutlarda de¤ildi.

Bununla birlikte, sömürünün olmad›¤›
tarihsel koflullar sadece geçmifle ait bir ol-
gu da de¤ildir. Sosyalizm, sömürünün or-
tadan kald›r›ld›¤› sistemdir. 

Sosyalizmin teorisi; zengin ve yoksul
ayr›m›n›n ortadan kald›r›ld›¤› bir sistem
olarak ortaya ç›km›fl ve Bolflevik Devri-
mi ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birli¤i baflta olmak üzere, dünyan›n
üçte birinde bu teori prati¤e uygulan-
m›flt›r.

Sosyalizmin yoksulluk sorununa
çözümü aç›kt›r:  Öncelikle emek sö-
mürüsüne son vermek. Çünkü, zen-
ginleri ve yoksullar› yaratan, kapi-
talist sistemin özünü oluflturan
emek sömürüsüdür. Emek sömü-

rüsü ortadan kalkt›¤›nda, yok-

sulluk da, açl›k da çözümsüz sorunlar ol-
maktan ç›kar.

Sosyalizm NNas›l ÇÇözer,
Nas›l ÇÇözdü?
EEmmeekk ssöömmüürrüüssüü,, aaççll››kk vvee yyookkssuulllluu--

¤¤uunn tteemmeelliiddiirr.. Emperyalist tekellerin, ser-
mayenin kar›n›n temelini emek sömürüsü
oluflturur. En genel tan›m›yla, milyarlarca
insan eme¤inin üretti¤ine bir avuç tekelin
el koymas›, insanlar›n ne kadar çal›fl›rlarsa
çal›fls›nlar, ne kadar üretirlerse üretsinler,
bu, bir yandan emperyalist tekellerin ser-
mayelerini, di¤er yandan ise açl›k ve yok-
sullu¤u büyütmekten baflka bir ifle yara-
maz.

Çünkü, kapitalizm daha fazla üretimin
daha çok insan› doyurdu¤u bir sistem de-
¤ildir. Sermayenin, di¤er tekellerle rekabet
edebilmek için daha fazla ve daha ucuza
üretmek zorunda oldu¤u, bunu yapmak için
de, iflçilerin, emekçilerin ücretlerini düflü-
rerek, onlar› yoksullaflt›ran bir sistemdir.

Tüketicilerin yoksullaflmas›, üretilenin
tüketilememesi sonucunu do¤urur ki, bu da
kapitalist sistem için kriz demektir, krizin
sonucu yine emekçiler için iflsizlik, açl›k,
yoksulluktur.

Sosyalist sistem, emek sömürüsüne son
verir. Eme¤inin hakk›n› alan halk için, aç-
l›k, yoksulluk söz konusu de¤ildir.

EEkkoonnoommiikk ppllaannllaammaann››nn,, tteekkeelllleerriinn çç››--
kkaarrllaarr›› iiççiinn yyaapp››llmmaass›› ddaa,, aaççll››kk vvee yyookk--
ssuulllluu¤¤uu yyaarraattaann tteemmeell nneeddeennlleerrddeennddiirr..
Sosyalizm, kapitalist sistemin bu dengesiz-
li¤ine de son verir. Üretimin kar için de¤il,
halk›n ihtiyaçlar›n›n giderilebilmesi için
planlanmas›n› sa¤lar. Bunun için de, üretim
araçlar›n› bir avuç kapitalist sermaye sahi-
binin özel mülkiyeti olmaktan ç›kar›r, tüm
toplumun ortak mülkiyeti haline getirir.

Sosyalizm, pazar için, rekabet için plan-
s›z bir üretim ve tüketim faaliyeti içinde,
ülke kaynaklar›n›n yok edilmesine izin ver-
mez. Halk›n ihtiyaçlar› temel al›narak üre-
tim planland›¤› için, tüketilemeyen üretim
fazlalar›n›n yaratt›¤› krizlerde, sosyalist
planl› ekonomide söz konusu olmaz.

Yoksullu¤un Çaresi 
Sosyalizmdir
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Soorruunn vvee ççöözzüümm

kkaarrmmaaflfl››kk 

ddee¤¤iillddiirr.. 

AAççll››kk vvee yyookkssuulllluukk

ssoorruunnuunnuu 

ççöözzüümmssüüzz hhaallee 

ggeettiirreenn 

kkaappiittaalliizzmm;;

ççöözzeecceekk 

oollaann ddaa 

ssoossyyaalliizzmmddiirr!!



Kapitalizmin açl›k ve yoksulluk
yaratmas›n›n önemli nedenlerinden
birisi, üretimin ihtiyaçlar› de¤il, te-
kellerin kar›n› esas almas›d›r. Kapi-
talist için, en fazla kar getirecek
alanlara yat›r›m yapmak gerekir. Bu
nedenle, pazar de¤eri az olan alan-
larda üretime yönelmez. Yine, üreti-
min pazarlanmas› için, örne¤in rek-
lamlara ay›rd›¤› emek ve kaynak
çok büyük oranlardad›r. Reklam ta-
mamen tüketime yönelik dev bir
sektördür. Fakat, reklam›n halk›n
ihtiyaçlar›n› karfl›lamakla ilgisi
yoktur, sadece kapitalistin mal›n›
satmas›na yarar. Kaynaklar›n, hal-
k›n ihtiyac› d›fl›ndaki bu kullan›m›
da kapitalizme özgüdür.

KKaappiittaalliizzmm,, hhaallkk››nn iihhttiiyyaaççllaarr››
iiççiinn ddee¤¤iill,, eemmppeerryyaalliisstt rreekkaabbeett vvee
ppaayyllaaflfl››mm ssaavvaaflflllaarr›› iiççiinn kkaayynnaakk
aayy››rr››rr.. BBuu ddaa aaççll››kk vvee yyookkssuulllluu¤¤uu
tteettiikklleeyyeenn nneeddeennlleerr iiççiinnddeeddiirr.. 

Örne¤in, ‘birinci dünya sava-
fl›’n›n maliyeti, o dönemin paras›yla
200 milyar dolard›r. Bu paran›n o
günkü koflullarda karfl›l›¤›; Ameri-
ka, ‹ngiltere, Belçika, Fransa, Avus-
turya, Macaristan, Almanya ve ‹tal-
ya’da her aileye 3.000 dolarl›k bir
ev ve bahçe yeri vermeye yeterlidir.
Yani emperyalizm, yeni sömürge
ülkeler elde etmek için, milyonlar›n
ölümü yan›nda ayr›ca böylesi bü-
yük bir tüketime de yönelmifltir.

Ayn› flekilde bugün Irak iflgali-
nin salt Amerika için maliyeti, 550
milyar dolar civar›nda bir para ola-
rak aç›klanmaktad›r. Bu maliyete,
Irak ve di¤er ülkelerin kay›plar›n›
eklerseniz, emperyalizmin savafllar-
da tüketti¤i kayna¤›n boyutlar› gö-
rülür. Emperyalizmin olmad›¤› bir
dünyada, böylesi savafllar da olma-
yacakt›r ve sosyalizm, bu kayna¤›
da halklar için kullanabilecektir.

GGeerrççeekkttee,, ssoorruunn vvee ççöözzüümm kkaarr--
mmaaflfl››kk ddee¤¤iillddiirr.. AAççll››kk vvee yyookkssuulllluukk
ssoorruunnuunnuu ççöözzüümmssüüzz hhaallee ggeettiirreenn
kkaappiittaalliisstt ssiisstteemmiinn kkeennddiissiiddiirr.. Sö-
mürüden vazgeçmemek, milyarlar-
ca insan›n eme¤inin sömürüsünden
beslenmek, açl›k ve yoksulluk soru-
nunu böylesine devasa boyutlara ç›-
karmaktad›r.

DDüünnyyaamm››zzddaa yyaaflflaannaann ssoossyyaa--
lliizzmm ddeenneeyyiimmlleerrii,, aaççll››kk vvee yyookkssuull--
lluukk ssoorruunnuunnuunn ççöözzüümmüünnüünn öörr--
nneekklleerriinnii ddee ggöösstteerrmmiiflflttiirr.. Sosya-
list ülkeler, tüm eksikliklerine ve bu
eksiklikleri nedeniyle, 1990’larda
emperyalizmin sald›r›lar›n›n da et-
kisiyle, bir ço¤unun y›k›lm›fl olma-
s›na ra¤men, bunu dünyan›n üçte
birinde gerçeklefltirdiler. ‹nsanlar›n
açl›ktan ölmedi¤i, zengin ve yoksu-
lun olmad›¤›, eflitsizliklerin yok
edildi¤i bir dünyan›n mümkün ola-
bildi¤ini gösterdiler.

Bolflevik Devrimi gerçekleflti-
¤inde, Çarl›k Rusya’s›ndaki tablo
flöyle idi; ““EEkkmmeekk kk››tttt››.. EEtt kk››tttt››,, iiflfl--
ççiilleerr aaççll››kkttaann kk››vvrraann››yyoorrdduu.. MMooss--
kkoovvaa vvee PPeettrrooggrraadd iiflflççiilleerriinnee iikkii
ggüünnddee bbiirr 6600 ggrraamm eekkmmeekk vveerriillii--
yyoorrdduu.. HHiiçç eekkmmeekk ddaa¤¤››tt››llmmaadd››¤¤››
ggüünnlleerr ddee oolluuyyoorrdduu.. HHaammmmaaddddee vvee
yyaakk››tt yyookklluu¤¤uunnddaann,, ffaabbrriikkaallaarr dduurr--
mmuuflflttuu vveeyyaa dduurrmmaakk üüzzeerreeyyddii..””. Bu
tablo, Çarl›k Rusya’s›ndaki a¤›r sö-
mürü koflullar› ile birlikte, Çarl›¤›n
da içinde yer ald›¤›, emperyalist
paylafl›m savafl›n›n yaratt›¤› bir tab-
lodur. Çarl›k Rusya’s›nda, topraks›z
veya az toprakl› köylülerin, en a¤›r
koflullarda çal›flt›r›lan iflçilerin açl›k
içinde yaflamaya mahkum edildi¤i
bir yoksulluk söz konusudur.

Sosyalizm bu tablonun üzerine
inflaa edilmifltir. Bu tabloyu de¤ifl-
tirmifltir. Aç köylüler ve iflçiler ülke-
sinden, arka arkaya yap›lan baflar›l›
ekonomik planlamalarla, h›zl› bir
sanayileflme ve ekonomik büyüme
yarat›lmas›, açl›k, yoksulluk soru-
nunun çözülmesi, Bolflevik Devri-
minin ilk baflar›lar›ndand›r. Bolfle-
vik Devrimi, büyük toprak sahiple-
rinin topraklar›n› topraks›z köylüle-
re ücretsiz da¤›t›p, sanayi kurulufl-
lar›n› iflçilerin ve ücretli çal›flanlar›-
n›n denetimine verdi. Böylelikle te-
kellerin emek sömürüsüne son ve-
rildi.

Devrimden itibaren, halk›n yafla-
ma düzeyi gitgide yükseltildi, ko-
nut, sa¤l›k ve e¤itim gibi temel ya-
flamsal sorunlar -büyük ölçüde- çö-
zülerek, bunlar›n çözümsüz sorun-
lar olmad›¤› gösterilmifl oldu.

Örne¤in,
konut soru-
nunu çöz-
mek için;
“devrimden
sonraki ilk
iki y›l için-
de, kanali-
zasyon gibi
alt yap› hiz-
metleri ta-
mamland› ,
h a m a m l a r
yapt›r›ld›. Sa¤l›kl› konutlar kurul-
maya baflland›, konutlar›n yak›n›na
krefl, anaokulu ve devlet g›da ma¤a-
zalar› aç›ld›.” (Sosyalizm ve Sa¤l›k
Dosyas›; Toplum ve Hekim, Ocak-
fiubat 2003)

Sa¤l›k sorununu çözmek için;
Herkese ve gereksindi¤i ölçüde hiz-
metin ücretsiz olarak sunan bir sa¤-
l›k sistemi oluflturuldu. Bunun ya-
n›nda, toplum içinde farkl› risk
gruplar›n› oluflturan yafll›lar, çocuk-
lar, kronik hastalar, iflçiler gibi ke-
simlere özgü örgütlenme birimleri
oluflturuldu.

Sa¤l›k hizmeti paras›z olarak ve-
rildi ve maliyeti genel bütçe gelirle-
rinden karfl›land›. 

Fakat, sosyalist Sovyetler Birli-
¤i’nin kurdu¤u bu sa¤l›k sistemi,
sosyalizmden uzaklafl›ld›kça bozul-
maya bafllad›. Devlet sa¤l›k sistemi-
nin maliyetini karfl›lamamaya ya da
karfl›layamamaya bafllad›. Sosyaliz-
min y›k›lmas› ile birlikte ise, sa¤l›k
sistemi tamamen çöktü. Sosyaliz-
min y›k›larak, Rusya Federasyo-
nu’nun kurulmas›ndan sonra, eko-
nomik yetersizlikler sonucu ölüm,
özellikle bebek ölümleri, çok büyük
bir h›zla artt› (WHO, 1998). Örne-
¤in, özellikle genç ve orta yafl grubu
erkeklerde ölüm h›zlar›, 1994’de
Pakistan ile ayn› düzeye, binde
57.3'e yükseldi.

Sosyalizmin yoksulluk sorunu-
nu, eflitsizlik sorununu çözmesinin
somut sonuçlar›ndan birisi de ee¤¤ii--
ttiimmddee görünür. Devrimden önce
ookkuummaa bbiillmmeeyyeennlleerriinn oorraann›› %% 7766
iken (ki bu oran kad›nlarda %%8888’’ii
buluyordu), devrimden sonra uygu-
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lanan politikalarla okuma yazma
bilmeyen insan oran› h›zla düflürü-
lerek, giderek ookkuummaa yyaazzmmaa bbiill--
mmeeyyeenn iinnssaann››nn oollmmaadd››¤¤›› bir ülke
yarat›lm›flt›r. Bilimsel alandaki ge-
liflmelere bir örnek vermek gerekir-
se, devrime kadar say›lar› 228899’’llaa s›-
n›rl› olan bilimsel araflt›rma mer-
kezlerinin say›s›, 11994400’’llaarraa ddoo¤¤rruu
11..8822ll’’ee vvee 11996655’’ttee 44..772244’’ee yyüükksseell--
mmiiflflttiirr.. Kad›nlar›n bilimsel araflt›r-
mac›lar içindeki oran› ise yüzde
40’d›r.

Bolflevik Devriminin, Sovyetler
Birli¤i’nde elde etti¤i baflar›n›n bir
benzeri de, ÇKP önderli¤inde, em-
peryalizmin yar›-sömürgesi duru-
mundaki ÇÇiinn’’ddee gerçeklefltirildi.
Çin, emperyalist iflgaller ve feodal
toprak a¤alar›n›n sömürüsü alt›nda,
köylülerin bir avuç pirince muhtaç
hale getirildi¤i bir ülke durumunda
idi. Devrim öncesi Çin tablosu, her
y›l milyonlarca Çin’linin açl›ktan,
hastal›ktan, orta yafla bile erifleme-
den sokakta öldü¤ü, cesetlerin çöp-
lüklerde çürüdü¤ü bir Çin tablosu-
dur. Büyük ço¤unlu¤unu yoksul
köylülerin oluflturdu¤u Çin halk›n›n
%% 7700’’ii ookkuummaa yyaazzmmaa bbiillmmiiyyoorrdduu.
“Çekçek”lerde hayvan yerine kulla-
n›l›yorlard›. Bir avuç pirince gün
boyu çal›fl›rken, kad›nlar ““ççiiççeekk
ppaavvyyoonnllaarr””›nda onurunu sat›yordu.
““ÇÇiinnllii vvee kkööppeekk ggiirreemmeezz”” tabelala-
r›yla kendi ülkesinde ulusal onuru,
emperyalist ““eeffeennddiilleerriinnccee”” ezili-
yordu.

Emperyalizmin ve iflbirlikçileri-
nin, feodal a¤alar›n iktidar›na son
veren devrim, Çin halk›na ulusal
onur ve kimli¤ini geri vermenin ya-
n›nda, feodalizmi yok ederek, mil-
yonlarca köylüye toprak kazand›rd›.
Açl›¤›, iflsizli¤i, sefaleti, fuhuflu
h›zla ortadan kald›rd›. ‹flçisi ve köy-
lüsüyle, kad›n› ve erke¤iyle, genci

ve yafll›s›yla 600 milyon Çinliye
mütevaz› ama insanca ve onurluca
bir yaflam getirdi. Milyonlarca Çin-
liye, kültür devrimiyle okuma yaz-
ma ö¤retildi.

Keza, 1950’lerin Küba’s›nda da
Amerikan emperyalizminin sömü-
rüsü alt›nda, açl›k ve yoksullu¤un
üst boyutlarda yafland›¤›, ülkenin
“Amerika’n›n genelevi” haline geti-
rildi¤i bir tablo hakimdir. Açl›k ve
yoksulluk, onurlar›n da sat›ld›¤› bir
ülke ortaya ç›karm›flt›r. Elbette, bu-
nun en temel nedeni de emperyalist
sömürü, ülkedeki iflbirlikçi iktidar-
d›r.

Küba devrimi, bu tabloyu de¤ifl-
tirmifltir. Küba bugün, tüm emper-
yalist ve onlar›n iflbirlikçisi ülkele-
rin ambargolar›na ra¤men, halk›n
e¤itim, sa¤l›k, konut sorunu yafla-
mad›¤› say›l› ülkeler içindedir.
Okuma yazma oran› en yüksek ül-
kelerden birisi, t›pta dünyan›n en
ileri ülkelerindendir.

Küba, s›n›rl› kaynaklar› ve am-
bargoya karfl›n bu sonucu, sosyalist
yönetimle baflarm›flt›r.

Sosyalizmin, ülkedeki sömürüye
son vererek, açl›k ve yoksullu¤u or-
tadan kald›rd›¤›, halka geçmiflle k›-
yaslanamayacak düzeyde ileri bir
yaflam sundu¤u ülkeler Çin,  SSCB
ve Küba ile s›n›rl› de¤ildir. Viet-
nam’dan Kuzey Kore’ye, geçmiflin
Do¤u Avrupa ülkelerine, dünyan›n
üçte biri sosyalizmi yaflad›, sosya-
list sistemin halklara sa¤lad›¤› ileri
yaflam düzeyini gördü. Daha sonra
y›k›lan sosyalist ülkelerin halklar›,
kapitalizmle birlikte sa¤l›k, e¤itim,
konut sorunlar›yla tan›flt›lar.

Halklar›n TTercihi
Sosyalizm
Sosyalist ülkelerin y›k›lmas›n-

dan sonra, bu ülke halklar› kapita-
lizmi de yaflad›lar. Kapitalizm ve
sosyalizm; somut yaflamlar›ndaki
de¤iflimlerle k›yaslama olanaklar›na
sahip oldular.

Sosyalizmin y›k›lmas›ndan son-
ra bu ülke halklar› içinde yap›lan
anketler gösteriyordu ki, tüm eksik-
liklerine ra¤men halklar›n tercihi

sosyalizmdi. ““TTüümm eekkssiikklliikklleerriinnee
kkaarrflfl››nn”” diyoruz, çünkü, bu ülkeler
y›k›lma süreçlerinde art›k büyük
oranda sosyalizmden uzaklaflm›fl
durumda idiler. Ancak, sosyalizmin
halklara kazand›rd›¤› haklar›n bir
k›sm› varl›¤›n› koruyordu. Bu tab-
loya ra¤men, kapitalizmin vahfli sö-
mürü koflullar›yla k›yasland›¤›nda,
halklar›n tercih edecekleri, yine de
özlemle arayacaklar› kadar avantaj-
l›yd›.

Örne¤in, sosyalizmin y›k›lmas›
ile birlikte Rusya’da üretimde yüz-
de 60’l›k düflüflle birlikte halk›n
al›m gücünde de, 5 kat azalma ya-
flanm›flt›r.

Yine, bugünün Çin’inde daha
yeni yaflanm›fl olan afla¤›daki ör-
neklere, sosyalist Çin’de rastlamak
söz konusu olamazd›.

ÇÇiinn’’ddee,, plastik ve yap›flt›r›c›
üretiminde kullan›lan melamin
maddesinin mamalara kat›lmas› so-
nucunda 53 bin bebek hastaland›. 4
bebek öldü, yüzlercesinin durumu
halen a¤›r, binlercesi böbreklerin-
den rahats›z, 13 bini tedavi görüyor.

Kapitalizm; Çin halk›na, kor-
kunç bir sömürü, büyüyen adalet-
sizlik, yeni yoksulluk, her gün bü-
yük ifl kazalar›, zehirlenmeler getir-
di. Sosyalist Çin’de, ne bebeklerin
sa¤l›¤›yla salt daha fazla kar için
oynanabilirdi, ne de daha fazla kar
için, iflçilerin can güvenlikleri ol-
madan çal›flt›r›lmalar›na izin verilir-
di. Bunlar, Çin halk›n›n kapitalizm-
le birlikte tan›flt›¤› “yenilikler-
dir(!)”.

Kapitalizmin yaratt›¤› bu sonuç-
lar, sosyalizmden geriye dönüfl ya-
flayan di¤er ülkeler için de geçerli-
dir. Bu nedenle de, örne¤in, Rus
halk› aras›nda yap›lan bir kamuoyu
yoklamas›, 1998 y›l›nda halk›n yyüüzz--
ddee 8855’inin Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetleri Birli¤i'nin da¤›lmas›n-
dan üzüntü duydu¤unu ortaya koyu-
yordu. Yine, bir baflka araflt›rma,
Rusya’da, halk›n kapitalist restoras-
yonun ana halkas› olan özellefltir-
melere yyüüzzddee 7777 oran›yla karfl› ol-
du¤unu gösteriyordu.
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Geçen yüzy›l›n s›k kullan›lan
söylemlerden biri fluydu: ““HHaannggii
ççaa¤¤ddaa yyaaflfl››yyoorruuzz,, 2200.. aass››rrddaa bbööyyllee
bbiirr flfleeyy oolluurr mmuu??””

21. Yüzy›lda da ayn› söz tekrar-
lan›yor. 

Bu söz, bu soru, çeflitli geliflme-
leri, olaylar›, olgular›, insanl›¤›n ta-
rihi geliflimine ayk›r› görmeyi ifade
ediyor. ‹nsanl›¤›n adaletsizli¤in,
haks›zl›klar›n bu vahfli biçimlerini
aflm›fl olmas› gerekti¤ini söylüyor;
Bu yan›yla da kuflkusuz do¤ru bir
soru; ama bir yan› da eksik... 

Çünkü, insanl›k tarihinin geldi¤i
nokta, ne yaz›k ki, o kavram›n ifade
etti¤i kadar iilleerrii bir nokta de¤il. 

Tam tersine; 2200.. YYüüzzyy››ll››nn ssoonnuu,,
vvee 2211.. YYüüzzyy››ll››nn bbaaflfl››, köleci ve feo-
dal ça¤›n imparatorluklar›n›n ya¤-
mac›l›¤›n›n, kapitalizmin ilk dö-
nemlerindeki vahfli sömürünün ade-
ta yeniden hortlat›ld›¤› bir dönem
oldu. Açl›k, yoksulluk, 20. Yüzy›l›n
son çeyre¤inden itibaren efli görül-

memifl boyutlarda artt› ve art›fl 21.
yüzy›lda da devam ediyor. 

Her iki yüzy›l› tan›mlayan keli-
melerden biri de “mmooddeerrnnlliikk”tir.
Her alanda katedilen bilimsel, tek-
nolojik ve sosyal geliflmeler bu kav-
ramla ifade edilmifltir. Fakat halklar
için modern olan, sömürü ve zul-
mün modernli¤idir. Teknoloji bir
avuç burjuvazinin elindedir ve ken-
dini daha da zenginlefltirirken, halk-
lar yine yoksullukla ve açl›kla yüz
yüze b›rak›lmaktad›r. ““KKüürreesseelllleeflfl--
mmee”” ad› verilen politikalar, dünya-
n›n dört bir yan›nda halklara kan,
gözyafl› ve açl›k götürmektedir. 

Son y›llarda daha s›k karfl›m›za
ç›kan ““mmooddeerrnn kköölleelliikk”” kavram›
da, emperyalizmin ““bbuu aass››rrddaa””
halklar› nas›l çaresizlefltirip, köle-
lefltirdi¤inin özlü bir anlat›m›d›r. 

Kölelik, kaba bir tan›mla, ‘‘bbiirr
iinnssaann››nn ttüümm yyaaflflaamm››nn›› ssaahhiipplleennmmeekk
vvee oonnuu ddeenneettiimm aalltt››nnddaa ttuuttmmaakk’’t›r. 

Baflka bir deyiflle, köle, ““öözzggüürr
iirraaddee vvee tteerrcciihh hhaakkkk››nn›› kkaayybbeettmmiiflfl
kkiiflflii””dir. Köleli¤i belirleyen bir di-
¤er yan, do¤rudan veya dolayl› bir
bask› unsuru arac›l›¤›yla, sürekli
denetim alt›nda tutulmas›d›r. 

Modern kölelik de bu tan›ma
uyan insanlar› kaps›yor. Yüzy›llar
öncesinden oldu¤u gibi, al›n›p sat›-
lanlar›n yan›s›ra, 100 dolar gibi çok
düflük ücretlerle hhiizzmmeettççiilliikk,, ttaarr››mm
iiflflççiillii¤¤ii,, ssaannaayyii hhiizzmmeettççiillii¤¤ii yapt›r›-
lan milyonlarca çocuk ve yetiflkin,
fuhufl sektörü için kaç›r›lan ve sat›-
larak kölelefltirilen çocuklar, kad›n-
lar, yoksul ülkelerde çocuklar›n çok
çeflitli biçimlerde sat›lmas› veya ki-
ralanmas›... köleli¤in bugünkü belli
bafll› biçimlerini oluflturuyor.  

Kapitalizmde, tüm emekçiler bir
bak›ma köledir; fakat kapitalizmde
emekçinin tercih hakk› ve pazarl›k
gücü nedeniyle, emekçi, ““üüccrreettllii
kkööllee,, öözzggüürr kkööllee”” olarak adland›r›-
l›r. Bu ayn› zomanda onlar›n köleli-
¤ini, köleci ve feodal yüzy›llardan
ay›rdeden bir niteliktir. Bugün, bu

yaz› kapsam›nda sözünü etti¤imiz
“modern köleler” ise, asl›nda mo-
dernlikle hiç ilgisi olmayan, köleci
dönem koflullar›na benzetilebilecek
bir köleliktir. Baflka bir benzetmey-
le, bunlar, köleci dönemin köleli-
¤iyle, kapitalizmin ücretli köleli¤i-
nin bir bileflimidir adeta.. 

21. AAs›r köleleri, kköleci 
dönemden ddaha uucuz
Özellikle de bugün toplam say›-

lar›n›n 200 milyonu aflt›¤› belirtilen
ggööççmmeennlleerr--mmüülltteecciilleerr ordusu, dü-
flük ücret sömürüsü yoluyla gerçek-
leflen modern kölelili¤in, en a¤›rl›k-
l› k›s›mlar›ndan birini oluflturmak-
tad›r. Gemilerde salk›m saçak, Av-
rupa’ya kaçak iflçi olarak varmak is-
terken denizlerde bo¤ulanlara, t›rla-
r›n kasalar›nda havas›zl›ktan ölenle-
re dair haberler, art›k günlük rutin
haberler aras›na girmifltir.  

Sadece ülkemizde, her y›l 3300 bbiinn
köle iflçinin girifl ç›k›fl yapt›¤›n› or-
taya koyuyor rakamlar. Ki, bu resmi
rakamlar, gerçe¤in onda biri bile
de¤ildir, çünkü modern kölelik ““yyaa--
ssaadd››flfl››”” yollardan dolafl›yor yeryü-
zünü. 

Yap›lan bir araflt›rmaya göre,
dünya genelinde yukar›da çerçeve-
sini çizdi¤imiz tan›ma uyan 3300 mmiill--
yyoonn kkööllee bulunmakta. Üstelik bu da
resmi bir rakam; ve zorla çal›flt›r›lan
çocuklar›, fuhufl sektöründe al›n›p
sat›lanlar›, mültecileri, ya da düflük
ücretlerle 12-13 saat çal›flt›r›lanlar›
kapsam›yor. Evet, 21. Yüzy›l›n dün-
yas›nda alenen kölelefltirilmifl on-
milyonlarcda insandan bahsediyo-
ruz. 

Üstelik kölelerin “de¤eri” de o
günden bu yana, artmak bir yana, ol-
dukça düflmüfltür. fiöyle ki; köleli¤in
yasal oldu¤u 1850 y›l›nda ABD’de
bir kölenin bedeli 5500 bbiinn ddoollaarrkkeenn,,
bugün bu maliyet 110000 ddoollaarr››nn alt›na
inmifl durumda. Göçmenler, kaç›r›-
lan çocuklar, kad›nlar, 100 dolara
al›n›p sat›l›yor çal›flt›r›l›yor. 

2121. As›rda KKölelik!

�Afla¤›daki rrakamlar› ookudu-
¤unuzda ““bu kkadar da ool-
maz” ddiye ddüflüneceksiniz
belki, ama ooluyor!

�Düflünün, hher y›l 2200 bbin çço-
cuk kkaç›r›lacak dda ddünya
aya¤a kkalkmayacak.. AAma
oluyor. 

�Düflünün, 330 mmilyon iinsan
zorla ççal›flt›r›l›yor, ddüpedüz
kölelefltiriliyor ve bbu aaç›kça
yap›labiliyor!

�Milyarlarca yyoksulun yyafla-
d›¤› ddünyada, iinsanlar›n ssi-
nek kkadar de¤eri vve hhayvan-
lar kadar haklar› yyok. HHem
de 221. AAs›rda... 
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Dünya nüfusunun yar›s›ndan
fazlas›n›n 22 ddoollaarr››nn aalltt››nnddaa bir ge-
lirle yaflamaya mahkum edildi¤ini
düflünürsek, bugün kölelefltirmenin
nas›l bir çaresizlik üzerinde yayg›n-
laflt›¤› da daha iyi anlafl›l›r. 

Amerika’da, Avrupa’da, veya
emperyalist tekeller için üretim ya-
pan Hindistan, Çin, Kore, Tayvan
gibi ülkelerde, kölelefltirilmifl bu
göçmen y›¤›nlar›, vahfli kapitaliz-
min, plantasyonlardaki kölecili¤in
koflullar›n› aratacak kadar kötü ko-
flullarda çal›flt›r›lmaktad›rlar. 

Sistem, halklar› aç b›rakarak kö-
leli¤e iterken, ekonomisini de, köle-
lefltirilmifl ifl gücüyle besleyip, ma-
liyetleri düflürüyor. 

Köle kullanman›n yayg›n oldu-
¤u, kaç›r›lan insanlar›n bir bak›ma
aleni pazarland›¤› bölgeler ise, GGüü--
nneeyyddoo¤¤uu AAssyyaa,, KKuuzzeeyy vvee GGüünneeyy
AAmmeerriikkaa iillee BBaatt›› AAvvrruuppaa’d›r. Yeni-
sömürge, yoksul ülkelerden kaç›r›-
lan ya da ifl ve afl umuduyla hayalle-
ri sat›n al›nan insanlar, buralarda
köle oluyor. Evet, o çok uygar(!),
çok denetimli(!) Amerika ve Avru-
pa’da, göçmenlerin ayda 80-90 do-
lara çal›flt›r›ld›¤› adeta köle çiftlikle-
ri iflletiliyor; pasaportlar›na el ko-
nulmufl göçmenlerin, sigortas›z ça-
l›flt›r›ld›¤› iflyerleri alenen çal›fl›yor.
Zaten burada birkaç yüz veya bir
kaç bin “kaçak iflçi”den sözetmiyo-
ruz. Onmilyonlarca insan›n bu fle-

kilde köle gibi çal›flt›r›lmas›, emper-
yalist ve iflbirlikçi devletlerin onay›,
izni olmaks›z›n mümkün de¤ildir.

‹nsan tticareti, zzorla 
çal›flt›rma, hherfley aaleni!
Köle ticaretinin en yo¤un görül-

dü¤ü bölgeler, Bat› Afrika ve Gü-
neydo¤u Asya. Dünyadaki kad›n ve
çocuk ticaretinin üçte birinin Gü-
neydo¤u Asya’da gerçeklefltirildi¤i
belirtiliyor. Bu bölgelerin yan›s›ra,
Do¤u Avrupa ülkeleri ile eski Sov-
yet Cumhuriyetleri ülkelerinde de
çocuk ve kad›nlar kaç›r›larak sat›l›-
yor. Bu bölgelerde öne ç›kan ülkeler
ise Arnavutluk, Bulgaristan, Moldo-
vya, Romanya, Rusya ve Ukrayna..
Bütün bu ticaretin ana yönü ise, yi-
ne emperyalist ülkeler oluyor. 

Dünyada her y›l 4 milyon kad›n
ve çocuk, insan ticaretinde kullan›-
l›yor. Bunlar›n 1 milyon 200 bini,
fuhufl batakl›¤›na sürükleniyor. 

Avrupa’da ve Amerika’da “mo-
dern köleli¤in” en yayg›n biçimle-
rinden biri de,  sömürülen yoksul ül-
kelerden getirilen kad›nlar›n ev ve
iflyerlerinde hhiizzmmeettççii oollaarraakk çal›fl-
t›r›lmas› fleklinde görülüyor. Arafl-
t›rmalar, bu tür hizmetçiler çal›flt›-
ranlar›n ço¤unun patronlar, burjuva
siyasetçiler ve toplumun çeflitli rant-
larla zenginleflmifl üst kesimleri ol-
du¤unu gösteriyor. Yoksul ve çare-

siz insanlar, pasaportuna el koyma,
borçland›rma gibi yöntemler veya
s›n›rd›fl› ettirme gibi tehditlerle ça-
l›flt›r›l›yor. Bir zamanlar, daha çok
genelevlerde yayg›n oldu¤u bilinen,
kad›n› borçland›rarak kendine mah-
kum etme yöntemi, kapitalizmin ye-
ni biçimleriyle sürdürülüyor. Bu tür
kölelefltirmenin en yayg›n oldu¤u
ülkeler ise, Fransa, Belçika, ‹ngilte-
re, Avusturya, Türkiye, ‹spanya,
‹talya...

Her y›l 500 binin üzerinde kad›n
,Avrupa’da insan ticaretinin malze-
mesi oluyor. Amerika k›tas›n›n yok-
sul ülkelerinden, bölgelerinden, her
y›l 200 bine yak›n çocuk kaç›r›l›yor
ve bir k›sm› iç pazarda köle iflçi ola-
rak kullan›l›rken, bir k›sm› da Avru-
pa’ya sat›l›yor. Güneydo¤u Asya

bölgesinden ise fuhufl sektöründe
kullan›lmak üzere, her sene 300
bin çocuk, insan kaçakç›lar›n›n
a¤›na düflüyor. Ve en az›ndan 100
bin çocuk ve kad›n da Bat› ülkele-
rine kaç›r›l›yor. 

Çocuk ticaretinin a¤›rl›kta ol-
du¤u bu ülkeler ise HHoollllaannddaa,, ‹‹ss--
vviiççrree vvee ‹‹nnggiilltteerree’’ddiirr.. (Gördü¤ü-
nüz gibi, 20.-21. as›rda da e¤er bir
kölelefltirme söz konusuysa, bu
hiçbir zaman emperyalistlerin d›-
fl›nda de¤ildir..)

Köleli¤in en yo¤un olarak fu-
hufl sektöründe gerçekleflti¤i bili-
niyor. Peki nas›l gerçeklefliyor bu?
Veya daha do¤ru bir soruyla, nas›l
gerçekleflebiliyor; Bak›n yine bu
konudaki araflt›rma raporlar›ndan
bir bölüm aktaral›m: “Tayland,
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- Amerika'n›n "keflfi", köle ticaretini
h›zland›rm›flt›. Amerika’ya 16. yy'da
130 bin, 17. yy'da 1 milyon 300 bin,
18. yy'da tam 66..55 mmiillyyoonn kkööllee tafl›nd›.

Ayn› dönemlerde Marks’›n deyi-
fliyle “Liverpool -da-, kkööllee ttiiccaarreettii
iillee ggööbbeekk bbaa¤¤llaamm››flfltt››..”” Liverpool’da
1730 y›l›nda 15 gemiyle sürdürülen
köle ticareti, 1751'de 53 gemi,
1760'ta 74, 1770'de 96 gemi ve
1792'de ise 132 gemiyle sürdürülü-
yordu art›k. Köle ticareti o zaman›n,
en önemli ticari faaliyetlerinden bi-
riydi. 

- Köle ticaretinde “her 100 köle-

den 20'sinin
yolda ölme-
si”, köle tica-

retinde normal zaiyat olarak görülü-
yordu. (Tekelcilerin köleci zihniyeti
de, hiç kuflku yok ki okyanuslarda
ölen göçmenleri ““kküürreesseelllleeflflmmeenniinn
nnoorrmmaall zzaaiiyyaatt››”” olarak kabul edi-
yordur.)   

- Köle ticaretinde gemilerde sat›-
lacak köleler için ayr›lan ambarlar-
da, her köleye 1.5 metre yüksekli-
¤inde, yar›m metre geniflli¤inde yer
düflüyordu... (T›rlar›n kasalar›na ba-
l›k istifi dizilmifl insanlar› gözünü-
zün önüne getirin; 15. yüzy›ldan 21.
yüzy›la kadar ne kadar mesafe kate-
dilmifl?!)

Onlar› yoksullaflt›ran, aç,
iflsiz b›rakan “Bat›”daki
emperyalist ülkeler. Ve
göçmen kafileleri, bir lok-
ma ekmek için dünyan›n
dört bir taraf›ndan yine
“Bat›”ya gidiyorlar. Belki
de kendilerinden çal›nan›,
yerinde geri almak için!

Kölelik tarihinden bugüne...
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hem Güneydo¤u Asya ülkelerinde
fuhufl sektöründe kullanmak, hem
Avrupa ülkelerine nakletmek ama-
c›yla kaç›r›lan kad›n ve çocuklar›n
topland›¤› bir merkez ifllevi görü-
yor. Buras› ayn› zamanda Avrupa ve
Amerikal›lar›n ‘seks turizmi’ için
ra¤bet gösterdi¤i bir ülke.”

Bilinmeyen bir fley yok. Bu in-
sanl›k d›fl› “ticaret”in ve kölelefltir-
menin çarklar›n›n nas›l döndü¤ü de
aç›k; Tayland’da fuhufl bata¤›na çe-
kilmifl yaklafl›k 33 mmiillyyoonn insan var
ve bunlar›n üüççttee bbiirrii ççooccuukkllaarrddaann
oolluuflfluuyyoorr.. Ve iflte bu mekanizma,
emperyalistlerin ve iflbirlikçi oligar-
flik diktatörlüklerin gözetimi alt›nda
iflliyor. Her y›l 500 bin-1 milyon
aras›nda kifli, Tayland’a sadece
“seks turizmi” amac›yla gidiyor.
Tayland’›n benzeri bir ülke de FFiillii--
ppiinnlleerr.. Bu ülkede de yüzbinlerce
kad›n›n ve çocu¤un fuhufl sektörün-
de kölelefltirildi¤i tahmin ediliyor.
Yine ayn› mekanizma çal›fl›yor. 

Dünya tablosunun insanl›¤›
utand›rmas› ve isyan ettirmesi gere-
ken gerçeklerini s›ralamaya devam
ediyoruz: Afrika’da, çocuklar hem
daha kolay kaç›r›labiliyor, hem de
bizzat aileleri taraf›ndan insan ka-
çakç›lar›na sat›labiliyor. 

Benin, Togo, Nijerya, Gabon,
Mali, Fildifli Sahilleri, hepsi aç›kça
kkööllee ttiiccaarreettiinniinn yap›labildi¤i ülke-
ler aras›nda say›l›yor. 

Kulland›¤›n›z hher fleyde, 
kölelefltirilenlerin 
eme¤i vve aac›s› vvar

Uluslararas› Çal›flma Örgütü'nün
(ILO) birkaç y›l önceki bir raporu,
dünyada 12 milyondan fazla insan›n
““kkeennddii rr››zzaallaarr›› oollmmaakkss››zz››nn zzoorrllaa
ççaall››flfltt››rr››lldd››¤¤››nn››”” ortaya koyuyordu.
12 milyon zorunlu iflçinin yar›dan
fazlas› kad›n ve çocuk.

2005’de haz›rlanan bu raporda
da, zorla çal›flt›rman›n daha çok As-
ya'da yayg›n olsa da dünyan›n her
yerinde zorla çal›flt›r›lan insanlar
bulundu¤u belirtiliyor. 

ILO, “zorla çal›flt›rman›n”, özel-
likle ““kküürreesseelllleeflflmmee””yyllee bbiirrlliikkttee
aarrtttt››¤¤››nnaa da dikkat çekiyor. Rapora
göre, zorla çal›flt›r›lan iflçilerin 10
milyonu Asya'da, 1 milyonu Latin
Amerika'da, 600 bini Afrika'da, 360
bini Avrupa ve Kuzey Amerika'da. 

Köle iflçi olarak kullan›m, emek
yo¤un ifllerde, büyük tar›m iflletme-
lerinde, çal›flma saatlerinin 14-15
saate kadar ç›kar›ld›¤› tekstil gibi
sektörlerde, hizmetçilik gibi ifllerde
yayg›nd›r. 

NNiikkee gibi tan›nm›fl emperyalist
tekellerin, üretimlerini yoksul ülke-
lere kayd›rmas› da bu ülkelerdeki
kölelefltirilmifl veya kölelefltirilebi-
lecek iflçiler bulunmas› nedeniyle-
dir. Emperyalist tekeller, böylelikle
maliyetleri büyük oranlarda düflüre-
bilmektedirler. 

Bir baflka ILO raporu, yafllar› 5-
14 yafl aras›nda 226600 mmiillyyoonn ççooccuu--
¤¤uunn bboo¤¤aazz ttookklluu¤¤uunnaa ve ““eessiirr ggiibbii
ççaall››flfltt››rr››lldd››¤¤››nn››”” söylüyor. Rapor-
dan okumaya devam ediyoruz:
l Hindistan'da yoksul aileler,

çocuklar›n› ifllerinde 'esir olarak'
kullan›lmak üzere sat›yor. Esir ço-

cuk sat›fl› ve kullan›lmas›, Nepal,
Pakistan, Brezilya, Moritanya ve
Burma'da yayg›n.
lFilipinler'de çocuklara hayvan

muamelesi yap›l›yor; çal›flma saat-
leri d›fl›nda çocuklar kafeslere kapa-
t›l›yor.
lMeksikal› çocuklar, Amerikan

tar›m sektöründe ve New York eya-
let çiftliklerinde böcek zehirleri sa-
ç›lm›fl tarlalarda çal›flt›r›l›yor.

Hindistan’da yafllar› 14 ve alt›n-
da olan ve günde 12-14 saate kadar
çal›flt›r›lan 1155 mmiillyyoonn köle var. Bat›
Afrika’n›n çeflitli ülkelerinden geti-
rilen ço¤unlu¤u çocuk köleler ise,
GGaabboonn ve Fildifli Sahillerinde, bafl-
ta kakao olmak üzere de¤erli ürün-
lerin üretiminde çal›flt›r›l›yorlar.
Dünya kakao tohumu üretimin yüz-
de 45’i Fildifli Sahili’nde gerçeklefl-
tiriliyor ve kakao tarlalar›nda çal›-
flanlar›n yyüüzzddee 8800’’ii de kölelefltiril-
mifl iflçiler. Bat› Afrika ülkelerinden
Moritanya’da, 2.8 milyon nüfusun
100 binden fazlas› köleci dönemin
köleleri gibi zorla çal›flt›r›l›yor. Bre-
zilya’da kahve plantasyonlar›nda
ayn› durum söz konusu... 

Afganistan’da tekstil sektöründe
çal›flt›r›lan çocuklar›n yafllar› 6-7’ye
kadar düflmüfl durumda. 

Avrupa’da kaçak iflçi olarak bu-
lunanlar›n önemli bir bölümü, kkaa--
rr››nn ttookklluu¤¤uunnaa say›labilecek ücret-
lerle ve sosyal güvencesiz, sigorta-
s›z çal›flt›r›l›yor. 

Sorun o kadar aç›k ve o kadar
vahim ki, “kköölleelleerr” konulu raporlar
haz›rlan›p, toplant›lar yap›l›yor ar-
t›k. Ve k›sacas›, bu tablo gösteriyor
ki, günlük yaflamda yedi¤imiz, içti-
¤imiz, giydi¤imiz ve kulland›¤›m›z
hemen her fleyde art›k insan›n köle-
lefltirilmesinin eme¤i ve ac›lar› var.   

Marks diyordu ki; “E¤er para,
Augier'in dedi¤i gibi, ‘dünyaya, bir
yana¤›nda do¤ufltan kan lekesiyle
geliyorsa, sermaye tepeden t›rna¤a
hheerr ggöözzeennee¤¤iinnddeenn kkaann vvee ppiisslliikk
ddaammllaayyaarraakk geliyor...”  diyordu.

Yukar›daki tablo tart›flmas›z gös-
teriyor ki, sermaye, bugün, dün ol-
du¤undan daha fazla “kan ve pislik”
içinde; kapitalizm, dünkünden daha
insanl›k d›fl› ve vahfli... 

Kölecilik, 19. yüzy›lda kald›r›l-
d› ço¤unlukla.. Britanya ‹mparator-
lu¤u'nda 1833'te, Meksika'da
1829'da, Rusya’da 1861'de; Çin’de
1910'da, ‹ran’da 1928'de kölelik
kald›r›ld›. Afrika ülkelerinden Ni-
jerya'da ise kölelik 2003’e kadar
hala yasald›. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nda ise
kölelik 1876'da Meflrutiyetle bir-

likte güya kald›r›l-
d›, fakat 1900'lerin
bafllar›nda Osman-

l› ‹mparatorlu¤u topraklar›nda halâ
kad›n köleler al›n›p sat›l›yordu. 

20. yüzy›lda köleli¤in insan
onuruna ayk›r› oldu¤una dair say›-
s›z uluslararas› anlaflma imzaland›,
bildirgeler kaleme al›nd› ve ilan
edildi; fakat, bütün bu yasalara, an-
laflmalara ra¤men, iflte aç›kça 30
milyon insan›n kölelefltirildi¤i bir
dünyada yafl›yoruz. 

Köleli¤in kald›r›lamay›fl›!



Çünkü yoksulluk ülkemizin ger-
çe¤idir. 

Yoksulluk edebiyat› yapaca¤›z,
çünkü, gizlenen yoksullu¤u aç›¤a
ç›karmak da, yoksullu¤u kimin na-
s›l yaratt›¤›n› ortaya sermek de hal-
ka karfl› bir sorumluluktur... Yoksul-
lu¤u düzen güçlerinin istismar et-
mesine izin vermemek için de ede-
biyat›n› yapaca¤›z...  

Öyle bir ülke olduk ki, yoksul-
luk alm›fl bafl›n› giderken, yoksul-
luktan sözetmek ay›plan›r, k›nan›r
oldu. HERKES‹N gördü¤ünü, H‹Ç
K‹MSE seslendirmesin istiyorlar. 

Dillerinden ““ffaakkiirr ffuukkaarraa,, ggaarriipp
gguurraabbaa”” söylemini düflürmeyip,
yoksullu¤u dizginsizce istismar
eden AKP’liler de, ekonomiye, hal-
k›n yoksullu¤una dair gerçekleri or-
taya koyan elefltirilerle karfl› karfl›ya
kald›klar›nda “yoksullluk edebiyat›
yapmay›n” diyebiliyorlar. 

Düzenin hiçbir kesimi hofllanm›-
yor yoksullu¤un dile getirilmesin-
den. Patronlardan generallere, bas›n
yay›n organlar›na kadar, hepsi yok
say›ls›n istiyorlar... 

Yoksulluk, politikada yer alma-
s›n, pankartlara afifllere yaz›lmas›n
istiyorlar. Televizyon dizileri, sine-
ma filmleri, flark›lar, romanlar, öy-
küler, yoksulluktan sözetmesin isti-
yorlar. 

Eskaza söz edilirse, hep birlikte
hücum ediyorlar: “Yoksulluk edebi-
yat› yapma!”

Yoksullu¤un bir tek televizyon-
lar›n sabah programlar›nda ya da
ana haber bültenlerinde “tekil olay-
lar” olarak verilmesine izinleri var. 

Bir yoksul ç›kar ekrana; a¤lar,
yalvar›r... ertesi gün, bir hay›rsever,
o yoksula sahip ç›kar ve zaten asl›n-
da çok “münferit” bir sorun olan
yoksulluk da böyle böyle çözülüp
gider.. Bundan ötesi, “yoksulluk
edebiyat›na” girer!

Buraya kadar sözünü etti¤imiz,
sömürücü egemen s›n›flar›n “yok-
sulluk edebiyat›na” itiraz›. 

Soldan, solun baz› kesimlerin-
den de itiraz var “yoksulluk edebi-
yat›na”... “S›n›f” gerçe¤inin modas›
geçmifltir art›k onlara göre de. Art›k
toplumlar, toplumsal geliflmeler ve
olaylar, ““ss››nn››ff”” kavram›yla aç›kla-
namaz... Bu yüzden solun propa-
gandas›nda, roman›nda, fliirinde,
müzi¤inde öyle açl›ktan, yoksulluk-
tan, s›n›fsal farkl›l›ktan, ezilmifller-
den sözetmek kabal›k, ilkellikti...
Hem zaten, art›k 21. As›rda, milen-
yumda ekmekten çok, haklar, öz-
gürlükler konuflulmal›yd›. 

‹ster sa¤dan, ister soldan gelsin,
reddediyoruz bu itirazlar› ve yine
söylüyoruz; yoksulluk edebiyat› ya-
paca¤›z. Madem ki yoksulluk ülke-
mizin bir gerçe¤i, hem de en aç›k,

en ac›, en yak›c› gerçe-
¤iyse, bu gerçek her yer-
de yank›s›n› bulacakt›r. 

Milyonlarca insan,
hemen her gününü, "bugün eve ek-
mek götürebilecek miyim", "iflimden
at›lacak m›y›m", "zams›z bir gün
geçecek mi", "çocu¤umu okutabile-

cek miyim?" kayg›lar›y-
la geçiriyorsa, elbette
yoksulluk edebiyat› ya-
paca¤›z, elbette hiç dili-
mizden düflürmeyece¤iz

açl›¤› ve yoksullu¤u. 

Açl›k s›n›r›n›n 714 YTL, yoksul-
luk s›n›r›n›n ise 2.329 YTL oldu¤u
bir ülkede; asgari ücret 435 YTL
ise, yani milyonlarca emekçi, aaççll››kk
ss››nn››rr››nn››nn bbiillee aalltt››nnddaa bir ücrete ça-
l›flmaya mahkum ediliyorsa, elbette
orada durmadan yoksulluk edebiya-
t› yapaca¤›z.  

Çal›flanlar›n yüzde 55’inin asgari
ücret düzeyinde ücret ald›¤›, açlar›n
say›s›n›n 11 milyona, yoksullar›n 52
milyona yükseldi¤i bir ülkede yok-
sulluktan daha çok söz edilmesi ge-
reken, gerçek baflka ne olabilir?!

Açl›k ve yoksulluk art›k sadece
iflsizlerin sorunu de¤ildir. Art›k belli
bir ücret ve maafl alan milyonlarca
emekçi de açl›k s›n›r›n›n alt›ndad›r. 

Bu yüzden art›k birkaç onbin aç-
tan veya birkaç yüzbin yoksuldan
de¤il, onmilyonlarca aç ve yoksul-
dan söz ediyoruz. Öyleyse, bu ülke-
de siyasetin her sözünde, propagan-
dan›n her cümlesinde, elbette yok-
sulluk geçecektir. 

Geçmemesi ülke gerçeklerine
s›rt›n› dönmektir. 
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Evet, yoksulluk edebiyat› yapaca¤›z!

Yoksulluk EEdebiyatı MMı?Yoksulluk EEdebiyatı MMı?

Anlataca¤›z!
Sosyalizm... Bunu düflledi¤imizde -ki her düflünüfl biraz da düfllemek-

tir- hava nas›l olursa olsun, mutlaka bir ilkbahar havas› eser. Günefl, kufl-
lar, yürüyen bir do¤a ve çocuk sesleri c›v›l c›v›l... ‹nsanlar›n yüzleri ge-
liyor gözlerimizin önüne. Gelecek kayg›s› olmayan, huzurlu insan yüz-
leri... Sosyalizm, huzur demek. Mutlu insan yüzleri demek. 

Gülmesi demek de¤il sadece yüzlerin, üreten ellerin de gülmesi. Hiç
azalmayan bir üretim coflkusu, paylaflman›n güzelli¤i demek. 

‹nsan›n insanlaflmas›, insanl›¤›n bilincine varmas› demek sosyalizm.
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Tek bafl›na insan,
bu “vahfli dünyada”
hiçbir fleydir. ‹nsan,
ilkça¤lardan beri, kar-
fl› karfl›ya kald›¤› zor-
luklar› aflmak, düfl-
manlar›n› yenmek
için bir araya geldi,
gruplar, topluluklar
oluflturdu. Uygarl›k-
tan çok söz ediliyor
bugün ve fakat, kim
dünyam›z›n dünden daha az vahfli
oldu¤unu iddia edebilir. 

Milyarlarca insan› aç b›rakmak-
tan daha büyük bir vahflet olabilir
mi? Bir ülkeye emperyalizm önün-
de boyun e¤dirmek için yüzbinlerce
çocu¤u ambargoyla öldürmekten
daha büyük vahflet olur mu?.. ör-
nekleri ço¤altmayaca¤›z, ama dün-
yam›z›n eekkoonnoommiikk,, ssiiyyaassii,, aasskkeerrii
vvee ssoossyyaall olarak aacc››mmaass››zz bir dünya
oldu¤u aç›kt›r. 

Böyle bir dünyada, insanlar›n aç
kalmamas›, onuruyla yaflayabilme-
si, sa¤l›k, konut, e¤itim gibi temel
hizmetlerden yoksun kalmamas›
için, örgütlü olmas› gerekir. 

ÖÖrrggüüttssüüzzllüükk,, iinnssaannllaarr››,, ttoopplluu--
lluukkllaarr›› HH‹‹ÇÇLLEEfifiTT‹‹RR‹‹RR.. Fakat,
yyaannll››flfl öörrggüüttlleerr seçmek de ayn› so-
nucu do¤urur. 

E¤er yoksullar, AKP gibi, CHP,
MHP gibi sömürü ve zulüm düzeni-
nin partilerine üye olur, onlar›n ör-
gütlerinde yeral›rlarsa, kendi ç›kar-
lar›n› savunmufl olmazlar. Orada
var gibidirler ama asl›nda iradeleri
orada yoktur. Orada sadece aldat›-
lan, kullan›lan konumdad›rlar.

ZZeennggiinnlleerriinn vvee yyookkssuullllaarr››nn öörr--

ggüüttlleerrii aayyrr››dd››rr..

Yeryüzünde bugüne kadar hem
zenginlerin hem de yoksullar›n ç›-
karlar›n› aayynn›› aannddaa savunabilen bir
örgütlenme olmam›flt›r. 

Öyle oldu¤unu iddia eden her
örgütlenme, yalanc›, riyakar bir ör-
gütlenmedir. Çünkü kapitalist bir
düzende, üretim araçlar›n›n mülki-
yetini elinde bulunduranlarla,
emekçilerin ç›karlar›n›n ayn› olma-
s› söz konusu de¤ildir. Daha aç›kça-
s›, patron ve iflçinin, toprak a¤as› ve
yoksul köylünün, tefeci tüccar ve
tüm sömürücülerle, esnaf›n, memu-
run, gecekondulunun, iflsizin ç›kar-
lar› ayn› olmaz, olamaz. 

Birinin lehine olan, ötekinin
aleyhinedir. ‹flte bu yüzden, her s›-
n›f, kkeennddii ssoorruunnllaarr››nnaa kkeennddii öörr--
ggüüttllüüllüükklleerriiyyllee çözüm arar. 

Örgütlenirsek, krizlerin yükünü
bizim omzumuza yükleyemezler.

Sendikalarda, demokratik kitle
örgütlerinde, devrimci hareketlerde
örgütlenelim.

Bulundu¤umuz her yerde en ba-
sit biçimlerde bir araya gelelim. Ör-
gütlenmenin ad›, biçimi de¤il, bizi
biraraya getirmesi, birlikten güç do-

¤ u r m a s ›
önemlidir. 

AKP ikti-
dar›n›n göz
boyama ma-
nevralar› d›-
fl›nda sadaka
da¤›t›p "sab-
redin", flükre-
din" demek-
ten baflka
yapt›¤› bir fley

yoktur. Tüm gayretleri, açl›¤›n› bile
sorgulamayan, açl›¤›na bile isyan
edemeyen dilencileflmifl, kaderine
raz› olmufl kitleler yaratmak içindir.  

Böyle bir kitle olmayal›m. 

fiuras› kesindir;

Açl›¤›m›z kader de¤il, emperya-
lizmin iflbirlikçisi iktidarlar›n eseri-
dir. Kapitalist sistem oldukça, onun
"ac› yeme¤i” açl›k da hep sofram›z-
da olacakt›r. Bunu de¤ifltirmenin
tek yolu, kaderimizi kendimizin be-
lirlemesidir.

Kaderimizi kendimizin belirle-
mesinin ise, ilk koflulu, örgütlü ol-
makt›r. Örgüt, açlar, yoksullar. tüm
ezilenler için, ekmek kadar, su ka-
dar hava kadar flart ve elzemdir. 

ÖÖrrggüüttlleennmmeekk, el ele vermektir. 

Omuz omuza gelmektir. 

ÖÖrrggüüttlleennmmeekk, yaral›n›n yaras›-
na birlikte merhem olmakt›r. 

ÖÖrrggüüttlleennmmeekk,, tek bafl›na ses ç›-
karmayan bir elin, binlerce el olup,
yeri gö¤ü sarsmas›d›r. 

ÖÖrrggüüttlleennmmeekk, paylaflmakt›r, da-
yan›flmakt›r, ak›llar›m›z›, sorunlar›-
m›z›, çözümlerimizi birlefltirmektir.  

Bir torba pirinç, bir koli yiyecek,
flu kadar torba kömür yard›m›, der-
dimizin çaresi olamaz. Bize biçtik-
leri rol, dilenciliktir. Dilencilik ise,
ne kaderdir ne de bir ç›k›fl yolu.    

Örgütlenip, kendimize, çocukla-
r›m›za yeni bir gelecek yaratmak
için mücadele edersek, de¤ifltirebi-
liriz. Kendi örgütlerimizi güçlendi-
relim... Muhtaç olmamak için, da-
yan›flmak için, soygun sömürü poli-
tikalar›n› püskürtmek, açl›¤a yok-
sullu¤a dur demek için kendi örgüt-
lerimizde örgütlenelim...

ÖRGÜTLENEL‹M!

Tokun aç›n halinden bilmesi de¤il de, açl›ksa da birlikte, tokluksa da
birlikte olmak. Paylaflmakt›r sosyalizm. 

Ne köle olmakt›r, ne efendi. Efendisiz ve kölesiz olmakt›r sosyalizm. 
Binlerce y›ll›k hasretin bitmesi, k›sa çöpün uzun çöpten hakk›n› alma-

s›... Adalet, özgürlük, ba¤›ms›zl›k gibi kavramlar›n as›l karfl›l›¤›n› bulma-
s›d›r sosyalizm. Ve sosyalizm, ar›nmak, ar›nd›rmakt›r ülkeyi ve dünyay›
cümle pisliklerden, yozluklardan. 

Sosyalizmi anlatmak, hem çok kolay, hem de zor geliyor. Düflünüyo-
rum ki, mesele anlatabilmekte zaten. Emekçi bir insan›n sosyalizmi anla-
mamas› ve iisstteemmeemmeessii mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr... 

AAss››ll iiflfl,, aannllaattaabbiillmmeemmiizzddee..

Açl›¤a, yoksullu¤a karfl›Açl›¤a, yoksullu¤a karfl›
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CCHHPP’’llii ÇÇaannkkaayyaa BBeelleeddiiyyee’’ssii--
nniinn rrüüflflvveett ççaarrkk›› ddaa oorrttaayyaa çç››kktt››..
AKP’nin doland›r›c›l›k, yolsuzluk
olaylar› tart›fl›l›rken, CHP’li Çanka-
ya Belediye Baflkan› Muzaffer Er-
y›lmaz’a ait bir bant da CHP’nin
rüflvet çark›n› aç›¤› ç›kard›.

Ery›lmaz’›n konuflmalar›nda;
belediye meclis üyelerine rrüüflflvveett
vveerrmmeeddeenn ifl yapt›ramad›klar›ndan,
Ankara’da bir restorandan gelecek
rüflvete, imar olaylar›nda ve ifl ta-
kiplerinde yap›lan yolsuzluklara ka-
dar bir çok dalavere anlat›yor. Ery›l-
maz, önce bant çözümlerini inkar
etti, fakat durumu böyle kurtarama-
y›nca, bu sefer de AKP’lilerdekine
benzer bir piflkinlikle, bant› kendisi-
nin yolsuzluklara karfl› oldu¤unun
kan›t›(!) olarak savundu. 

Düzen partilerinin hangisi olursa
olsun, ellerindeki devlet veya bele-
diye olanaklar›n› ranta çevirmekte
birbirlerinden farklar› yoktur. Bu
nedenle de, AKP’nin alternatifi
CHP ya da baflka bir düzen partisi
de¤ildir. Onlar, birbirlerine ancak
halk düflmanl›¤›nda, soygun ve ta-
landa alternatif olabilirler.

Nitekim, Ery›lmaz’›n tek marife-
ti rüflvet de¤ildir. Ery›lmaz daha ön-
ce de, 2006’da özel güvenlikçileri
Tüm Bel-Sen üyesi memurlar›n üze-
rine sald›rtarak, 2007’de belediyesi
s›n›rlar› içindeki Kilise ve Havralar-
dan flikayet edip, “dini kurtarmaya
soyunarak” gündeme gelmiflti.

RRüüflflvveett,, yyoollssuuzzlluukk,, eemmeekkççii ddüüflfl--
mmaannll››¤¤›› vvee ddiinn ssöömmüürrüüssüü;; iflte, Er-
y›lmaz’›n bas›na yans›yan olaylar-
dan ç›kan tablosu.

Hiç bir
düzen partisi-
nin, halk›n
sorunlar ›na
çözüm üret-
mek diye bir
hedefi yoktur.

Hepsi, emperyalizme ve tekellere
hizmet etmenin yan›nda, soygun ve
talan peflindedirler. 

Sorun elbette, Ery›lmaz ile s›n›r-
l› ve kiflisel bir olay de¤ildir. CHP,
partiyi aklamak için Ery›lmaz’›
gözden ç›kar›r veya ç›karmaz. Fa-
kat, bu derece yayg›nlaflm›fl rüflvet
çark›n›n CHP yönetiminin bilgisi
d›fl›nda gerçekleflmeyece¤i aç›kt›r.
AKP’de çarklar nas›l iflliyorsa,
CHP’de de öyle ifllemektedir.

***

AAKKPP’’ddee yyoollssuuzzlluu¤¤uunn yyeennii aadd--
rreessii AAddaannaa BBüüyyüükkflfleehhiirr BBeelleeddiiyyee--
ssii.. AKP’li Adana Büyükflehir Bele-
diye Baflkan› AAyyttaaçç DDuurraakk,, eflinin
ad›na kay›tl› Adana’n›n en de¤erli
bölgesindeki 11 bin 260 metrekare-
lik araziden büyük vurgun yapm›fl. 

13 May›s 2008 tarihinde 11..88
mmiillyyoonn YYTTLL ödenerek tapusu tescil
edilen arazi, imar tadilatlar›yla, bir
anda 8800 mmiillyyoonn YYTTLL de¤erine ç›-
kar›lm›fl!

Soygunculu¤u aç›¤a ç›kan Du-
rak, gayet piflkin; ““bbuunnllaarr aabbaarrtt››llaa--
ccaakk kkoonnuullaarr ddee¤¤iill”” diyor. ‹stiyorlar
ki, istedikleri gibi soysunlar, ya¤-
malas›nlar ama gündeme bile gel-
mesin. Öyle ya, ortada abart›lacak
bir fley yok, AKP’nin her yan›ndan
yolsuzluk, doland›r›c›l›k dökülüyor.
Bir tane de Adana’dan ç›km›fl olma-
s› büyük bir olay de¤il. Ve kuflku
yok ki, bunlar›n çok daha fazlas›
hheennüüzz aaçç››¤¤aa çç››kkmmaamm››flfl, halen sür-
dürülen ya¤malard›r.

***
BBiirr bbaaflflkkaa AAKKPP yyaa¤¤mmaass››nn››nn

aaddrreessii ddee,, ‹‹ssttaannbbuull BBüüyyüükkflfleehhiirr
BBeelleeddiiyyeessii iiddii.. Belediye, 24 Ey-
lül’de 25 otobüslük hatt› ihalesiz
olarak, AAllbbaayyrraakkllaarr’’aa peflkefl çek-
ti. Bunu yapabilmek için de,  ‹stan-
bul’u afete u¤ram›fl gibi gösterdi,
Kamu ‹hale Kanunu’nun “do¤al

afetler ve benzeri durumlara” özgü
maddesini kulland›.

‹stanbul’da yaflanan bir afet yok
ama bunun AKP için bir önemi de
yok. Herkesin gözleri önünde çal-
maktan, ya¤malamaktan çekinme-
yen bir iktidar var. Düflünün ki, bu-
nu, AKP’ye iliflkin yolsuzluk dos-
yalar› birbiri ard›na ortaya ç›karken,
Deniz Feneri doland›r›c›l›¤›na ilifl-
kin tart›flmalar sürerken yap›yorlar.

Böylesine aç›ktan, böylesine
piflkince çal›yorlar.

Fakat aç›¤a ç›kt›¤›nda, yakalan-
d›klar›nda da, yavuz h›rs›z rolüne
soyunuyorlar. Utanm›yorlar, s›k›l-
m›yorlar, çalmaya devam ediyorlar.

AKP’siyle, CHP’siyle tüm dü-
zen partileri çal›yorlar. Çald›klar›
halka ait oland›r. Halk›n cebindeki,
eme¤i, al›nteridir. Onlar çald›kça,
yoksullar›n sofras›ndaki azalmakta,
hastane paras›n› ödeyemedi¤i için
tedavi olamayanlar›n, e¤itim paras›
ödeyemedi¤i için okula gidemeyen-
lerin say›s› artmaktad›r. Onlar, çal-
d›kça yoksullar aflevlerinin önünde
kuyruk oluflturmakta, sadaka dilen-
mektedir.

Rüflvet, yolsuzluk, doland›r›c›l›k
çark›, salt AKP ve CHP ile de s›n›r-
l› de¤ildir. Tüm burjuva partileri f›r-
sat›n› bulduklar›nda ayn› flekilde
soymufllard›r. ‹ktidar olamay›p,
soygun olana¤›n› eline geçirememifl
olanlar da, bu f›rsat› yakalad›klar›n-
da ayn› fleyi yapacaklard›r.

Çünkü, bu ahlaks›zl›k, kapitalist
sistemin ahlak› ve kültürüdür. Tüm
düzen partileri de, bu ahlaks›zl›kla
mayalanm›fllard›r.

AKP’si, CHP’si Hepsi Ayn›!
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Kapitalizm, açl›k ve yok-
sullu¤un kayna¤›d›r.

Sosyalizm ise, açl›k ve yok-
sulluk sorununa çözüm üre-
ten sistemdir.

Kapitalizm, yaratt›¤› ada-
letsizli¤i, ““bbeeflfl ppaarrmmaa¤¤››nn bbeeflflii
bbiirr mmii??”” diyerek meflrulaflt›r-
mak ister.

Gerçekte, befl parma¤›n bir
olmamas›n›n nedeni, kapita-
list sistemin yap›s›d›r. Kapita-
lizm, emek sömürüsüne daya-
l› kurdu¤u sistemle, bir avuç
sömürücüyü büyük sermaye-
lerin sahibi yaparken, milyar-
larca insan›, açl›k ve yoksul-
lukta eflitler.

Toplumu oluflturan “par-

maklar”, çeflitli
ka tman la r dan
oluflsa da iki par-
mak aras›ndaki
kavga tüm di¤er
paylafl›m› belirle-

mektedir. Bu parmaklardan
birisi, dünyan›n zenginlikleri-
ne el koyan egemen s›n›flar
iken, di¤eri, eme¤i sömürülen
milyarlard›r. Sosyalizm, sö-
mürücü egemen s›n›flar›n sö-
mürüsüne son vererek, par-
maklar aras›ndaki eflitsizli¤e
yol açan maddi koflullar› de-
¤ifltirir. Parmaklar aras›ndaki
eflitsizlik bir do¤a kanunu ya
da tanr›sal buyruklar›n sonu-
cu de¤ildir.

‹nsani de¤erlerin tümünü
yok eden, emek sömürüsünü,
soygun ve ya¤may›, h›rs›zl›¤›
meflru gören bir ahlak›n sahi-
bi olan, kapitalist sistem eflit-
sizli¤i yaratmaktad›r.

Bir kanundan söz etmek
gerekirse; kapitalist sistemin
yaratt›¤› sömürü ve adaletsiz-
lik, bir noktadan sonra top-
lumlar›n geliflim yasalar›na
ters düflmektedir ve zaten
kapitalist sistemde yaflanan
krizler de bunun sonuçlar›n-
dand›r.

Bir avuç sömürücü asala¤a
hizmet eden kapitalist düze-
nin, milyarlarca insan›n ç›-
karlar› için de¤ifltirilmesinden
daha meflru bir fley olamaz.

Sosyalizmin, kapitalizme
üstünlü¤ü de burada ortaya
ç›kar. Sosyalizm, insanlar
aras›ndaki eflitsizli¤i, adalet-
sizli¤i kabul etmez. Kapitaliz-
min varl›k nedeni olan, emek
sömürüsünü en büyük suçlar-
dan birisi kabul eder.

Sosyalizm, üretim araçlar›-
n›n özel mülkiyetine son vere-
rek, bölüflüm iliflkilerindeki
adaletsizli¤i ortadan kald›ra-
rak, deyim yerindeyse ““bbeeflfl
ppaarrmmaa¤¤››nn bbeeflfliinnii ddee eeflfliittlleerr””.

Sorunlar // ÇÇözümler

Bu soruyu, AKP’nin, TMSF
Baflkanl›¤›’na, Kamu Bankalar› Or-
tak Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›’na
ve Ziraat Bankas› Genel Müdürlü-
¤ü’ne, geçmifllerinde ““nniitteelliikkllii
zziimmmmeett,, ssaahhttee bbeellggee ddüüzzeennlleemmeekk,,
KKaarraappaarraa YYaassaass››''nnaa mmuuhhaalleeffeett,,
iihhaalleeyyee ffeessaatt kkaarr››flfltt››rrmmaakk”” gibi sa-
b›kalar› olan veya bbaannkkaa hhoorrttuumm--
llaammaakkttaann san›k kiflileri atad›¤›n›n
ortaya ç›kmas› üzerine sormufltuk. 

Bugün AKP’lilerin “h›rs›zl›kla-
r›n›” yaz›p söyleyen burjuva bas›n
ve CHP ise, o zaman bunlar›n üstü-
nü örtbas etmekle meflguldüler... 

Gerçek flu ki, Zahid Akmanlar,
Dengir F›ratlar bu büyük talanda
küçük parçalard›r. 

Hat›rlaya-
l › m ; A K P ,
2002’de mecli-
se 40’› aflk›n
“soruflturma-
l›k” milletveki-
li sokmufltur. 

Soruflturmalar›n konusu da hep
ayn›yd›, yolsuzluk, evrakta sahteci-
lik, ihaleye fesat kar›flt›rmak vb. vb.

Bu suç dosyalar›yla meclise gi-
renlerin bafl›nda ise Tayyip Erdo¤an
vard›. 

Di¤erleri de Tayyip Erdo¤an’›n
belediye ekibindendi. 

Adeta bbiirr ddoollaanndd››rr››cc››ll››kk ççeetteessii
ppaarrttiilleeflflmmiiflfl vvee mmeecclliissee ggiirrmmiiflflttii..
Görünüm buydu.

‹flte burjuva bas›n ve CHP, buna
göz yumdular o zaman. 

Bu soygunculu¤u, h›rs›zl›¤› el
birli¤iyle örtbas edip, Tayyip Erdo-
¤an’› baflbakan yapt›lar. 

Doland›r›c›l›k çetesinin bafl›,
Türkiye’nin baflbakan› olmufltu
böylelikle. 

Belediyede iken o ölçüde bir
soygun mekanizmas› kuran kiflinin,
tüm Türkiye’de yönetimi ele geçir-
di¤i noktada, ayn› mekanizmay›
Türkiye çap›nda kurmamas› için bir
neden var m›yd›?

Bugün dönmeye devam eden ifl-
te bu soygun, sömürü, ya¤ma, talan
mekanizmas›d›r. 

Bu mekanizmadan flu veya bu
zamanda, flu veya bu ölçüde nema-
lanan kesimlerin, ç›karlar› karfl›l›-
¤›nda soyguncu AKP’ye iktidar pa-
yandas› olanlar›n, bunlar› k›namaya
da haklar› yoktur; soygundan ken-
dileri de sorumludurlar. 

EEkkmmeekk vvee AAddaalleett,, SSaayy››:: 9977

8 fifiubat 22004

Kapitalizm YYarat›r
Sosyalizm ÇÇözer

2004’te kkelimesi kkelimesine 
flöyle ddemifltik: ““AAKKPP’’nniinn HH››rrss››zz
OOllmmaayyaann KKaaddrroossuu VVaarr MM››??””



Deniz Feneri doland›r›c›l›¤›, is-
lamc› camiadaki soygunculu¤u ta-
mamen ortaya ç›karmasa da, en
az›ndan k›smen tart›fl›lmas›n› sa¤la-
d›... Hat›rlay›n, Deniz Feneri’nden
valizlerle para tafl›nm›flt› Türki-
ye’ye. Ama afla¤›daki bilgilerde gö-
receksiniz ki, valizlerle para tafl›n-
mas› hiç de yeni de¤il. 

Tarikatlarda, dinci partilerde “is-
lam” ad›na, nas›l büyük tezgahlar
döndü¤ü, din kullan›larak nas›l hol-
dingler kuruldu¤u flimdi daha aç›k
görülüyor. ‹slamc› istismarc›l›¤›n
geçen hafta bas›na yans›yan iki ör-
ne¤ini aktar›yoruz buraya. 

*

““MMeevvdduuddii,, SSeeyyyyiitt KKuuttuupp,,
NNeecciipp FFaazz››ll ookkuuyyaannllaarr,, flfluu
aann iihhaallee ppeeflfliinnddee..””

28 Eylül günkü Yeni fiafak’ta,
gazetenin yazarlar›ndan Hayrettin
Karaman’a gönderilen bir “okur
mektubu” yay›nland›. Afflin Boz-
kurt imzas›yla yay›nlanan okur
mektubunda bak›n neler söyleniyor:

“Dini kullanarak rant sa¤layan
yüzlerce flirket ve kifli aleyhine hiç-
bir grup, cemaat a¤z›n› aç›p iki ke-
lime etmedi. Dinimizi rant olmak-
tan ne zaman kurtaraca¤›z... Daha
düne kadar cebinde para bulamayan
kifliler jeeplere binmeye bafllad›lar... 

‹ktidar ve yerel yönetimlerdeki
yolsuzluk diz boyu. Müslüman ol-

sun da ne olursa olsun diyorsan›z
bir fley demiyece¤im. ... ‹ktidar hor-
tumlar› kesti ama maalesef gitti bafl-
ka yerlere ba¤lad›. De¤iflen bir fley
yok hocam, iktidar yap›s› ayn›. Hor-
tumcular ve hortumu ba¤layanlar
de¤iflti. 

Nerede Mevdudi, Hasan el Ben-
nâ, Seyyit Kutup, Necip Faz›l vb.
okuyanlar, hepsi flu an ihale peflin-
de. De¤ifltiler, hem de öyle bir de-
¤ifltiler ki yapt›klar›n› meflru ve din-
den göstermek için her fleyi yap›-
yorlar.”     

*

““VVaalliizzlleerrllee ggeelleenn ppaarraallaa--
rr›› nnee yyaapptt››nn hhooccaamm??””

Ülkemizde tarikatlar güya ya-
sakt›r ama, gerek MSP’nin, gerekse
de onun devamc›s› olan partilerin
ve de AKP’nin tarikatlar›n büyük ve
aç›k deste¤iyle kurulup geliflti¤ini
bilmeyen yoktur. (Sadece onlar de-
¤il, DYP’sinden ANAP’›na, MHP-
sine kadar tüm düzen partileri, tari-
katlarla içli d›fll›d›rlar. Neyse flimdi
konumuz bu de¤il.)

‹flte bu tarikatlar›n en büyükle-
rinden biri olan NNaakkflfliibbeennddii tarika-
t›n›n liderlerinden fieyh Esad Co-
flan’›n Necmettin Erbakan’la ilgili
yapt›¤› bir konuflmay› sunuyoruz
afla¤›da da; her fley o kadar aç›k ki;
yurtd›fl›ndaki insanlar›m›z› aldat-
malar, valizlerle gelen paralar, Su-
udiler’den al›nan destek ve malum,
alt›n stoklar›.. 

‹flte bunlar› ortaya koyan konufl-
ma: Tarih, 26 May›s 1990. M. Esad
Coflan, Erbakan ile olan gerginlikle-
rinin nedenini müritlerine flöyle an-
lat›yor:

"Umumiyetle bana sorulan soru-
lar, MNP-MSP-RP ile ilgili. Diyor-
lar ki, ’Bir müddet desteklediniz,
flimdi bir ihtilaftan bahsediliyor, ni-
ye?’

Efendim, destekleme hocam›z›n
(fieyh Mehmed Zahid Kotku) zama-

n›ndan beri oldu. Parti zaten derga-
h›m›z›n belli bir aksiyonu olarak
bafllad›. Hocam›za belli kifliler gel-
diler, dediler ki, ’Hocam, böyle
böyle fleyler yapal›m m›?’ Hoca-
m›z... istikamet gösterdi, yap›n bu-
yurdu. Ayr›ca eleman verdi.

Ancak üç sene önceden, befl-alt›
sene önceden bize karfl› bir tav›r
bafllad›. Bizim dergimizin (‹slam)
nas›l çal›flt›¤›n› biliyorsunuz, neden
yazd›¤›m› biliyorsunuz. (...) 

fiimdi önce Almanya’daki kar-
defllerimiz bafllad›; ‘Bu dergi bizim
dergimiz de¤ildir’ demeye. Hoca-
m›z›n kurdu¤u Hak-Yol Vakf›’na
yard›mlar› kestirdiler. Bizzat Nec-
mettin Bey, Konya’da ‘Hem Hak-
Yol’a hem Milli Gençlik’e yard›m
olmaz; sadece Milli Gençlik’e yar-
d›m edeceksiniz’ demifltir.

fiimdi (Erbakan) birçok insan
hesap sormad›¤› için fl›mar›yor.
1990 y›l›n›n Ocak ay›na kadar bü-
tün kusurlar›na ra¤men destekle-
dim. Do¤ru yolda gitmeyeni babam
olsa dinlemem.

MMeerrcceeddeesslleerree kkuurruulluupp ssaallttaannaatt
ssüürrüüyyoorrssuunn.. ’Bana biat etmeyen
kendine din aras›n’ diyor. Böyle
saçma fley olur mu? Bulunmaz Hint
kumafl› m›s›n?

K›rk y›ld›r destekledi¤imiz in-
san. BBeesslleeddii¤¤iimmiizz insan, varl›¤›m›-
z›n her çeflidiyle kat›ld›¤›m›z insan,
kkaarrddeeflfllleerriimmiizziinn ppaarraass››yyllaa bbüüttççeessii
kkaabbaarrmm››flfl,, flfliiflflmmiiflfl insan, AAllmmaann--
yyaa’’ddaann vvaalliizzlleerrllee ggeelleenn paralarla
zenginleflmifl insan, SSuuuudd’’ddaann,, KKuu--
vveeyytt’’tteenn ggeelleenn ppaarraallaarrllaa fley yap-
m›fl insan... Sen ’Bizim yolumuz
tekke adab›d›r’ demiyor muydun?"

(Aktaran,  Soner YALÇIN, 28
Eylül 2008 Hürriyet)

*

Fazla söze gerek yok; soygun
aç›k, soyguncular aç›k, soygunda
kullan›lan malzemeler, istismar edi-
len inançlar aç›k...  
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VVaalliizzlleerrllee ggeelleenn ppaarraallaarr
‹slam› kullanarak döflenen yollardan 

SSooyygguunn aaçç››kk,, ssooyygguunnccuullaarr
aaçç››kk.. VVaalliizzlleerrii ggeettiirreennlleerr
bbeellllii...... GGöözzüü yyoollllaarrddaa vvaalliizz
bbeekklleeyyeennlleerr bbeellllii...... ““DDiinn””llee
ssooyygguunn ççaarrkk›› ddöönnüüyyoorr!!
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Temel Haklar üyeleri 28 Eylül
günü Sar›yer Derbent Mahallesi’nde
yapt›klar› toplu dergi sat›fl›nda polis
taraf›ndan sokak ortas›nda iflkence
yap›larak gözalt›na al›n›p tutuklan-
d›lar. 

Demokratik haklar›n› kullananla-
r› kurflunlamay›, onlara sald›rmay›
kendine görev bilen AKP’nin polisi,
Derbent Mahallesinde yapt›klar› du-
yurularla Yürüyüfl Dergisi’ni halka
ulaflt›ran, Ferhat’›n yaflad›¤› adalet-
sizli¤i teflhir eden Aysu Baykal, En-
gin Ceber, Özgür Karakaya, Cihan
Gün ve Gözde Buldu’yu döverek,
yerlerde sürükleyerek  gözalt›na ald›.

Gözde Buldu gözalt›nda tutuldu-
¤u karakoldan serbest b›rak›l›rken,
savc›l›¤a ç›kar›lma bahanesiyle gö-
zalt›nda tutulan Aysu Baykal ve Öz-
gür Karakaya karakolda yaflad›klar›
yo¤un iflkenceler nedeniyle fenala-
flarak hastaneye kald›r›ld›. 

Yaflad›klar› iflkencelerin ard›n-
dan ertesi gün mahkemeye ç›kar›lan
Yürüyüfl okurlar› bir kez daha yarg›-
n›n da polisin hukuksuzlu¤una ortak
oldu¤una tan›kl›k ettiler. Yürüyüfl
okurlar› Aysu Baykal, Engin Ceber,
Özgür Karakaya ve Cihan Gün ç›ka-
r›ld›klar› savc›l›k taraf›ndan tutuk-
land›lar. 

HHuukkuukkssuuzz TTuuttuukkllaammaallaarr
PP rrootteessttoo EEddiillddii

29 Eylül günü polis sald›r›s›n›n
yafland›¤› yerde yapt›¤› bir eylemle
sald›r›y› protesto eden Sar›yer Hak-
lar Derne¤i Giriflimi “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” “Ferhat Gerçek’i Vuran
Polis Tutuklanmal›d›r” pankartlar›
açt›lar. 

Yaflanan sald›r›da gözalt›na al›-
narak serbest b›rak›lan Gözde Buldu

eylemde bir aç›klama yaparak bu ül-
kede demokratik haklar›n› kullan-
man›n suç say›ld›¤›n›, yasal haklar›-
n› kullanan insanlar›n katledildi¤ini
vurgulad›. Eylemin ard›ndan Der-
bent sokaklar›nda Yürüyüfl’ün tüm
bask› ve tutuklamalara ra¤men y›l-
mayan susmayan sesi yank›land›. 

Yaflanan bask›, gözalt› ve tutuk-
lamalara ra¤men Temel Haklar üye-
leri Esenyurt’ta yapt›klar› eylemle
bask›lar karfl›s›nda y›lmayacaklar›n›
birkez daha hayk›rd›lar. 28 Eylül
günü yap›lan eylemde Esenyurt Te-

mel Haklar
üyeleri ‘bu
bozuk dü-
zenin tüm
haks›zl›¤›-
na, adalet-
s i z l i ¤ i n e
r a ¤ m e n
Ferhat için
adalet tale-
bimizi en
gür sesimizle hayk›raca¤›z’ dediler.
Eylemin ard›ndan bir buçuk saat bo-
yunca Esenyurt sokaklar›nda Yürü-
yüfl’ün sesi yank›land›, 45 dergi hal-
ka ulaflt›r›ld›.

--DDöövveerreekk ggöözzaalltt››nnaa aalldd››llaarr
--‹‹flflkkeenncceeddeenn ggeeççiirrddiilleerr 
--TTuuttuukkllaadd››llaarr......

Umudun, sosyalizmin sesini sokak-
lara tafl›yan Kurtulufl Dergisi bu hafta
da Anadolu’nun ve ‹stanbul’un birçok
mahallesinde insanlarla bulufltu.

26 Eylül günü Antalya’n›n K›flla-
han Meydan›’nda biraraya gelen Kur-
tulufl okurlar› Antalya halk›na gerici-
li¤e, soyguna, yozlaflmaya karfl› ger-
çe¤in sesini tafl›d›lar. Dergi sat›fl› s›ra-
s›nda turistlere yönelik olarak dergi-
nin Almanca tan›t›m› da yap›ld›. 

Gazi Mahallesi’nde 25 Eylül per-
flembe günü yap›lan toplu dergi sat›-
fl›nda sokaklarda megafonlu duyuru-
lar yap›ld›. Dörtyol dura¤›nda yap›lan
sat›fl yaklafl›k 2 saat sürerken 170 der-
gi sat›ld›. 

27 Eylül günü ‹zmir Naldöken Kö-
yü’nde ve Yamanlar’da sokak sokak,
ev ev dolafl›larak yap›lan toplu dergi
sat›fl›nda gencinden yafll›s›na birçok
insana dergi tan›t›ld›, devrimin sesi
ulaflt›r›ld›. 

Kurtulufl Dergisi’nin 2. say›s›
Fransa'n›n baflkenti Paris Saint De-
nis'de de okurlar› taraf›ndan da¤›t›ld›.

Paris sokaklar›nda gezile-
rek elden ele ulaflt›r›lan

derginin da¤›t›m› s›ras›nda 37 Kurtu-
lufl Dergisi okurlar›yla bulufltu.

‘YYüürrüüyyüüflflüümmüüzz DDuurrdduurruullaammaazz!!’’

28 Eylül günü Bursa’n›n emekçi
mahallelerinden Panay›r ve Telefe-
rik’te ‘Yürüyüflümüz Durdurulamaz!’
hayk›r›fl› yank›land›. 

Yürüyüfl okurlar› 30 Eylül günü
Antakya’n›n Uzunba¤ ve Fidanl› köy-
lerinde de yapt›klar› toplu dergi sat›fl-
lar›yla, dünya halklar›na açl›¤› ve
yoksullu¤u reva gören emperyalistler
ve iflbirlikçilerine karfl› mücadelenin
gereklili¤ini ellerinde dergileriyle git-
tikleri halktan insanlara anlatt›lar.  

Gericili¤e, Soyguna, Yozlaflmaya 
Karfl› Gerçe¤in Sesi..

Dün Ferhat’›
Kurflunlayanlar
Bugün Bask›larla,
Tutuklamalarla
Yürüyüfl’ümüzü
Engellemeye
Çal›fl›yor!

Bofluna! 
Susmayaca¤›z! 
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Dönek burjuva köfle yazarlar›
veya burjuvazi çok s›k, anlatmak
istedi¤i bir kifliden bahsederken
"‹NSAN", "‹NSAN‹ YANI" s›fat›n›
kullan›r . 

Ne demektir insan yan›?
Biz de bilinçli bilinçsiz kullan›-

r›z, Naz›m Hikmet’in insan yan›,
örne¤in. Ne demekir bu, bir de iinn--
ssaann oollmmaayyaann yan› m› vard›r Na-
z›m Hikmet’in? Hay›r öyle bir fley
yoktur. 

‹nsan Süleyman Demirel, in-
san Sabanc›lar, Koçlar.. 

Öyle bir fley yoktur oysa. 
Devrimci flair Naz›m Hik-

met... katil-uflak Süleyman
Demirel... kapitalist-iflbirlikçi
Sabanc›lar vard›r. 

Elbette ki hepsi insand›r
ama do¤al olan bir durum-
dur bu. Bu do¤al statüyü na-
s›l kullan›yor burjuvazi? Tekeller,
Çoban Sülo diye, o da bizden biri-
si, içimizden biri diye kabul ettir-
mek ister Demirel’i. Kuru fasulye
yiyen Sak›p Sabanc› resmi ile,
“halkç›” esprileri ile kabul ettir-
meye çal›fl›r Sabanc›’y›. Buradaki
bütün amaç, onlar› halk taraf›n-
dan kkaabbuull eeddiilleebbiilliirr hale getirip,
katil, soyguncu, h›rs›z yanlar›n›
gizlemeye çal›flmakt›r. 

Burjuvazi bu amaçla kullan›r
“insan yan›” vurgusunu. 

Biz neden kullan›r›z, sorgula-
madan üzerinde düflünmeden?

Devrimci mücadalenin üç te-
mel aya¤› vard›r:

Siyasi mücadele, ideolojik mü-
cadele, ekonomik-demokratik
mücadele.

Burada konumuz olan ideoloi-
jik mücadeledir; yani burjuva ide-
olojisi ile devrimci ideoloji aras›n-
daki savaflt›r anlataca¤›m›z. 

Bazen "Anlamak laz›m"c›l›k ola-
rak ç›kar karfl›m›za saflar›m›zda.

Elbette insan›n yaflad›¤› her
sorunu insan›n kafas›ndan geçen
her fleyi anlamal›y›z. 

AAnnllaammaakk ile aannllaayy››flflll›› olmak

farkl› fleylerdir ama.
AAnnllaammaakk,, sorunu kavra-

mak ve çözmek için mutlak-
t›r. Yoksa anlamadan, dinle-
meden gerçekçi çözümler bu-

lamay›z, adaletli de olamay›z. 
Önce dinlemeliyiz, anlamal›-

y›z, kavramal›y›z ki gerçekçi ve
sonuç al›c› çözümler bulabilelim. 

Anlay›fll› olmak ise çok farkl›
bir fleydir; burada bize dayat›lan
yap›lan yanl›fl› meflru görmemiz-
dir. ‹nsand›r yapar, hayat içinde
olur böyle fleyler dememizi ö¤üt-
ler burjuva idelojisi bize. 

Devrimci ideoloji ise, bu ifade-
ye karfl› savaflmam›z›n mutlak ol-
du¤unu, aksinin bizi çürütece¤ini,

giderek yok edece¤ini söyler. 
Unutmak do¤ald›r her insan

unutabilir, burjuvazi böyle söyler. 
Ama devrimciler böyle baka-

maz-bakmamal›d›r, öyle baz› ifller
vard›r ki bir kiflinin unutmas›, befl
kiflinin katledilmesi ile sonuçlan›r.
Burada devrimciden istenen insan
üstü bir çaba, süper bir haf›za de-
¤ildir, unutmamak için al›nacak
önlemler de kurallar haline getiril-
mifltir devrimci yaflamda. Bu ku-
rallara uyulursa, unutulmaz. Ama
kurallara uymazsan unutursun.
Sorun da, çözüm de önceki de-
neylerimizden önceki "yenilgileri-
mizden" ç›kard›¤›m›z sonuçlar
üzerine kuruludur. Bilimselli¤i ve
do¤rulu¤u buradad›r. 

Unutmak do¤ald›r, her insan
unutabilir, burjuvazi böyle söyler. 

Peki burjuvazi gerçekten böyle
mi yapar kendi tekellerinde, ken-
di iflletmelerinde? Unutan birisini
hofl görür ve “unutmak insana
hast›r” m› der? Kesinlikle yoktur
böyle bir fley, unutan›, maafl›n›
kesmekten iflten atmaya kadar
bir dizi ceza ile "terbiye eder".

Onun insan yönetme yöntemi de
para üzerine kuruludur. 

Bu “insan yan›”, “insana has”
konusu, SADECE B‹R DEMAGO-
J‹D‹R onun için. 

Dönekler de yine ayn› burjuva-
zinin kulland›¤› gibi “insan yanla-
r›m›z› görmedi¤imizi”, devrimcile-
rin “insani arzu ve isteklerini bas-
t›rd›klar› için yenildiklerini” söy-
lerler. Bunun ise geri oldu¤unu,
yasakç› oldu¤unu “insana ait
yanlar› yok ederek insan› bitirdi-
¤imizi”, “insan› reddetti¤imizi”
söylerler. 12 Eylül sonras›nda te-
kellerin köfle yazarl›¤›n› kapan es-
ki dönek solcular›n hemen hepsi-
ne dikkat edin, nerdeyse 12 Ey-
lül’ün tüm suçlusu devrimcilerdir,

onlar el ele gezmifl olabilseler,
ODTÜ’nün arka bahçesinde diz
dize birbirlerine ilan› aflk etmifl
olsalar, sanki 12 Eylül hiç ol-
mayacakt›r... Nerdeyse “h›rs›-
z›n hiç mi suçu yok?” sorusunu
sordurtacak kadar pervas›zla-
fl›rlar. 

Tabii ki biz insan›z.
““‹‹nnssaannaa hhaass oollaann hhiiççbbiirr flfleeyy

bbiizzee yyaabbaanncc›› ddee¤¤iillddiirr”” sözünün
ilk sahibi de, tüm kuflaklardaki
mirasç›lar› da bizizdir. 

Ve burjuvaziye de bunu biz ö¤-
rettik.

Her yerde oldu¤u gibi, her za-
man oldu¤u gibi eskinin-geri ola-
n›n y›k›l›p yerine yenisinin kurul-
mas› mücadelesinde bizim kan›-
m›z döküldü. Feodalizme karfl›
burjuvazinin mücadelesinde de
biz kan revan içinde kald›k. 

"Dünya proletaryas›, burjuva
demokrasisi haklar›n› alabilmek
için kan revan içinde kalm›flt›r ve
bu haklar›n› da elinde tutabilmek
için, elbette ki bütün gücüyle sa-
vaflacakt›r." derken ustalar›m›z
bize bu görevi vermifllerdir. 

Burjuvazi bize insan olmay›
ö¤retemez. Biz ö¤retiriz.

O bizden ö¤renecek. 
Anlamay› biz ö¤rettik ona. Bi-

zim eme¤imiz, bizim kan›m›zla
ö¤rendiler. Burjuvaziden bbiizziimm
oollaann hheerr flfleeyyii,, bizden çald›¤› her
fleyi yeniden al›p, halk›m›za biz
arma¤an edece¤iz.

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

SSAAVVAAfifiAANNLLAARR vvee 
SSAAVVAAfifiÇÇII KKEELL‹‹MMEELLEERR

- Anlamak Laz›m -



fiehit ddüflüflünü öö¤ren-
memiz: Daha önce de pek çok
kez sevgili Day›m›zla ilgili “öldü”
haberleri ç›km›flt›. 12 Temmuz, 16-
17 Nisan operasyonlar›nda, Frans›z
emperyalistlerince tutsak edildi¤in-
de... daha sonra hastal›k nedeniyle
“öldü” haberleri ç›kt›... En son flu-
bat ay›nda televizyonlar böyle bir
haber yapm›fllard›. 

Bu kez de yalan haber olmas›n›
çok isterdim. Ancak haberlerin ta-
mam›nda kesinlik ifade ediliyordu.
Art›k geriye sadece örgütümüzce
yap›lacak aç›klama kalm›flt›. Da-
y›’y› bir türlü “ölüm” haliyle düflü-
nemiyordum. ‹nanmak da istemi-
yordum. Devrimi görmeyi en çok
hak eden Day›’m›zd›. Ölüm yak›fl-
m›yordu Day›’m›za... 

Day›’m›z›n varl›¤›n› bilmek en
kötü koflullarda bile rahatlat›c› olur-
du benim için. Çünkü, kim ne ya-
parsa yaps›n, kim nerede ve nas›l
sald›r›rsa sald›rs›n, karfl›s›nda Da-
y›’m›z›n, yani Parti-Cephe’nin do¤-
rular›n› bulurdu. Bundan böyle fiili
olarak Day›’m›z olmayacakt›. Yolu-
muza Day›’s›z ama O’nun düflünce-
leriyle, do¤rular›yla yürüyecektik.
Geride b›rakt›¤› de¤erleri... art›k bi-
zim pusulam›z olacakt›. 

Ac›m büyüktü ama, ac›m› hafif-
leten nedenler de vard›. Bunlar›n
bafl›nda da, sevgili Day›’m›z›n son
nefesini yoldafllar›m›z›n yan›nda
vermesi geliyordu. Yine, Day›’n›n
gelece¤e dönük olarak en do¤ru ka-
rarlar› al›p, buna uygun istihdamla-
r› yapabilmeye zaman›n›n olmas› da
ac›m› hafifleten nedenlerden biriy-
di. Biliyordum ki, hareketimiz emin
ellerdeydi. Ki zaten, belirsiz hiçbir
fleyimiz yoktu. ‹deolojisi, stratejisi,
yaratt›¤› de¤erler, ilkelerimiz... 

K›sacas›, sevgili Day›’m›z›n b›-
rakt›¤› miras›n, yetifltirdi¤i her dü-
zeyde kadrolar›n, ideallerimizi ger-
çeklefltirmeye yetecek büyüklükte

oldu¤unu bilmenin rahatl›¤› ile son
nefesini vermifl olaca¤›n› düflünerek
ac›m› hafifletti¤imi belirtmeliyim. 

Eksikli¤ini kuflkusuz hissedece-
¤iz. Ama O’na lay›k olman›n gerek-
ti¤inin bilinciyle hareket ederek o
eksikleri de gidermeye çal›flaca¤›z.

Cenazeye iliflkin ise, baflta TA-
YAD’l›lar ve Gazi halk› olmak üze-
re herkesin sahiplenmesi en üst se-
viyedeydi. En büyük töreni, devrimi
gerçeklefltirdi¤imizde yapaca¤›m›z›
da biliyorum.

Day›’yla iilk ttan›flma-
m›z: Day›’yla ilk karfl›laflma an›-
m›z› hat›rl›yorum. 1984 Ölüm Oru-
cu sonras›, 12 Eylül günüydü. Fo-
to¤raf çektirmek için havaland›rma-
ya ç›karken, tam benim hücrenin
kap›s›n› açt›klar›nda Day› ile karfl›-
laflm›flt›k. Day›’n›n ilk sözü “Ben
seni daha genç düflünüyordum” ol-
mufltu. Benim ilk tepkim ise, “Ne
kadar zay›fs›n” olmufltu. Müthifl za-
y›ft›. Pantolon vb. yasak oldu¤u için
pijamalar›ndan zay›fl›¤› belli olu-
yordu. Day› da; “Ben 1970’lerde de
böyleydim, çok iyiyim” olmufltu.
Ama çok kötü öksürüyordu. Zaten
daha sonra tüberküloz tan›s›yla has-
taneye yat›r›ld›. 

Y›llar sonra bir daha karfl›laflt›k
Day›’yla.. O anlar da flu an gözleri-
min önünde... Gelece¤ini biliyor-
duk ama geldi¤inde yine de bizim
için sürpriz gibi olmufltu. Tam oda
ile salon kap›s›n›n efli¤inde kucak-
lafl›rken; “y›llar sonra böylesi ko-
flullarda karfl›laflmay› hiç düflünmüfl
müydün?” derken, yüzünde koca-
man bir gülümseme vard›. Hiç de
aktar›ld›¤› gibi “Binbir surat” de¤il-
di. Hepimizin bildi¤i klasik yani ha-
pishanedeki haliyle Day›’md›. 

Tan›k ooldu¤um öözellik-
leri: Genel do¤rudur, önderi yara-

tan koflullard›r ama önder de o ko-
flullara, tarihe yön verendir. Da-
y›’m›z›n yaflam›, tam da genel tan›-
ma uyuyor, içini dolduruyor. 

Day›’n›n devrimcili¤e bafllad›¤›
y›l 1970’lerin bafllar›... Ve ö¤renci
gençlik içerisindedir. Ancak O’nu
önder yapan 1977-78 koflullar›d›r.
Devlet ve devlet destekli sivil faflist
terör giderek t›rmanmaktad›r... An-
cak içinde yerald›¤›m›z DY ise bu-
na gerekli cevab› vermekten uzak-
t›r. B›rak›n gerekenlerin yap›lmas›-
n›, THKP-C’nin inkar› gittikçe daha
belirgin hale gelmektedir. 

‹flte bu koflullarda Day›’m›z, o
günkü tüm olumsuz koflullar›na ra¤-
men “eski”lere meydan okuyarak
devrimci hareketin kurulufluna ön-
derlik etmifltir. Türkiye siyasi arena-
s›n›n o koflullar›nda, DY’nin (ve
sol’un di¤er baz› kesimlerinin) her
türden engellemelerine karfl›n var
olman›n ötesinde, örgütlenmeleri ve
eylemleriyle en öne ç›kan örgüt ol-
mufltur devrimci hareket.

Sonra ise, 12 Eylül Cuntas› ko-
flullar›nda, içerisi, d›flar›s›yla biz
hep farkl›yd›k. 12 Eylül koflullar›n-
da “sol” ideolojik çizgisini, örgütsel
bütünlü¤ünü korumaktan uzaklafl›p
“sa¤”a, reformizme savrulurken, ya
da siyasi, örgütsel olarak tasfiye
olurken, Day›, böylesi bir olumsuz-
lu¤un yaflanmas›n›n önüne geçmek-
le kalmam›fl, ileriye ad›mlar at›lma-
s›n› sa¤lam›flt›r. Farkl›l›k, tarihe mal
olan “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”da ifa-
desini bulmufltur. Di¤er bir ifadeyle
cunta karfl›s›nda teslim olmama, sa-
vaflma, direnifl, bedel ödeme tavr›,
Hakl›y›z Kazanaca¤›z’› ortaya ç›-
karm›flt›r. 

Bu dönemlerde sosyalizm ve ko-
münizm, ya lanetlemekte ya da ula-
fl›lmas› mümkün olmayan ütopya
olarak lanse edilmektedir. ‹flte bu
koflullarda, 1989 sonlar›nda Da-
y›’n›n firar›ndan sonra cuntan›n
sa¤lad›¤› sessizlik “At›l›m y›llar›”
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‘Meydanlarda devrimin zaferini kutlarken, 
herkes bilecek ki, orada Day›m›z var.’
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ile bozularak devrimimiz için, sos-
yalizm için savaflmaya devam edile-
ce¤i gösterilmifltir. 

(...) ‹lk anda akla gelen örnekle-
re baflkalar›n› da eklemek mümkün-
dür. Ancak çok k›sa olarak anlatma-
ya çal›flt›¤›m örnekler bile Day›’n›n
nas›l seçkin bir önder oldu¤unu
gözler önüne sermektedir.

Tüm bu kararlar›n al›nmas›nda,
uygulanmas›nda ve prati¤e geçirili-
fli s›ras›nda ç›kan engellerin afl›lma-
s›nda da en çok emek sarfeden Da-
y›m›z olmufltur. Mahir Çayanlar’›n
K›z›ldere’de katledilmesi sonras›n-
da Parti-Cephe düflüncelerinin sa-
vunulmas› temelinde Kurtulufl Gru-
bu’nun oluflturulmas›nda ifadesini
bulan önderlik süreci, de¤iflik afla-
malardan geçerek belirginleflmifl,
öörrggüütt öönnddeerrllii¤¤iinnddeenn ttaarriihhee vvee
ddüünnyyaa hhaallkkllaarr››nn››nn öönnddeerrllii¤¤iinnee bir
çizgi izlemifltir. 

Day›, 1970’lerle birlikte Türkiye
devrim tarihine damgas›n› vuran tek
önderdir. Mahir Çayan’›n düflünce-
lerinin, stratejisinin devamc›s› ve
gelifltiricisi olmufltur. Türkiye devri-
mi de onlar›n fiili olmasa da, ideolo-
jik, politik önderlikleriyle gerçeklefl-
tirilecektir. Dünyan›n Türkiyesi’nde
önderimiz Mahir Çayan ve Dursun
Karatafl’›n çizdi¤i yoldan halk›m›z›n
özlemini gerçeklefltirece¤iz.

1984 ÖÖlüm OOrucunda
Day›: Day›n›n Ölüm Orucu içeri-
sinde yer almas›n› istemezdim, ama
zaten karar kesinlikle yeralaca¤›
fleklinde iletildi, “böyle bir karar
al›nm›fl ise mutlaka öyle gerekiyor-
dur” diye düflünmüfltüm.

Bu karar›n hareketimiz aç›s›n-
dan önemine iliflkin pek çok fley
söylemek mümkün. San›r›m en bafl-
ta geleni, savaflç› bir örgütün tüm
kadrolar›n›n, birinci dereceden yö-
neticiler de dahil, devrim mücadele-
sinde gerekli bedelleri ödemekle
yükümlü oldu¤unun görülmesini
sa¤lam›flt›r.

Direniflimiz ve direniflte Da-
y›’n›n yer almas›, sonuçlar› aç›s›n-
dan çok daha önemlidir. Direnifl,

cunta ile devrimci hareketin irade
hesaplaflmas›nda dönüm noktas› ol-
mufltur. Çünkü cuntac›lar hemen
bütün devrimci, yurtsever örgütlerin
yöneticilerini, kadrolar›n›, savaflç›-
lar›n› tutsak alm›fl, d›flar›y› sessizli-
¤e gömmüfltür. Hapishanedeki tut-
saklar› teslim alarak, önlerini tama-
men düzlefltirmek istemektedirler.
Direnifl bu plan› bozmufltur. 

‹flte 1984 Ölüm Orucu ve Day›-
m›z›n bu direniflin ilk direniflçisi ol-
mas›, Day›’m›z›n önderli¤ini dos-
tun da, düflman›n da tart›flmas›z ka-
bul etmesini sa¤layan örneklerin en
bafl›nda geldi¤ini düflünüyorum.

Day›’n›n ggünlük yyafla-
m›: Ben Day› ile 40-50 kiflinin bir-
likte yaflad›¤› koflullarda kald›m.
Sabahlar› oldukça erken kalkar ve
çal›flmaya bafllard›. Kahvalt›dan
sonra yine çal›fl›rd›. Ö¤le yeme¤in-
den sonra bir saat kadar dinlenir,
uyurdu. Geceleri 3-4 saat kadar
uyuyordu san›r›m. 

Day› ile özel tipten, Bayrampa-
fla’ya götürüldü¤ümüzde konuldu-
¤umuz revir hücrelerinde (kap›lar
aç›kt›) kal›rken ayn› grupta nöbetçi-
lik de yapt›m. Masalar›n haz›rlan-
mas› ve bulafl›¤a mutlaka ça¤r›lma-
s›n› söylerdi. Ama biz hep çal›fl›yor
oldu¤u için ça¤›rmazd›k. K›zard›.
Zaten genellikle de bizimle birlikte
çal›fl›rd›. 

Day› iflleyifle çok önem verirdi.
Hep kurall› olurdu. Örne¤in kimi
kitaplar m› laz›m, iflini kitapç› ile
hallederdi. Arflivi arflivciyle, gazete-
yi gazeteciyle... Kesinlikle sorumlu
arkadafllar›m›z› atlamazd›. 

Herhangi bir konuda yaz›-çal›fl-
ma istemiflse, bafll›¤›, alt bafll›klar›,
içeri¤i vb. nelere de¤inilmesi gerek-
ti¤i gibi... fleyler konusunda düflün-
celerini yaz›p verirdi. Yani yaz›n›n
iskeleti vs. haz›r olurdu. 

Yaz›lar yaz›ld›ktan sonra verildi-
¤inde mutlaka Day› da okurdu. Ya-
z›lara notlar düflerdi... Ekleme, ç›-
karmalar yapard›. Yaz›lara yapt›¤›
birkaç ek cümle, hiç abart›s›z yaz›-
n›n niteli¤ini de de¤ifltirirdi. Derin-
lik kazand›r›rd›. 

Day› firar etti¤inde sevincimizi
içimizde yaflad›k. D›flar›ya hiç yan-
s›tamad›k. Çünkü firar etti¤ini düfl-
man bilmiyordu. Say›mlarda Da-
y›’n›n yata¤›na Day›’ya benzeyen
biri yat›yordu. Gerçekten de görü-
nen yan›yla Day›’ya benziyordu.
Gardiyanlar da öyle zannediyordu.
Di¤er karfl› ko¤ufltaki firar› bilme-
yen arkadafllara karfl› da Day› bura-
daym›fl gibi davran›yorduk. 

Sonunda firar aç›¤a ç›kt›, ilan et-
tik. Ancak o zaman sloganlar›m›zla,
flenlikle Day›’m›z›n özgürlü¤ünü
kutlam›flt›k. Sevgili ‹bo Abi’miz
(Erdo¤an) da¤›t›lan kutlama sigara-
s›n› kabul ederek, hayat›n›n ilk siga-
ras›n› içmiflti. 

Day›’n›n d›flar›ya ç›kmas› de-
mek, örgütümüzün ileriye at›lmas›
demek olacakt›. Di¤er bir ifadeyle
partileflme sürecinin ete kemi¤e bü-
rünmesi, partiye ulaflma hedefine
daha yaklaflmam›z demekti. 

Sonra, 12 Temmuz 1991’de Da-
y›’n›n da flehit düfltü¤ü haberleri
ç›km›flt›. O günlerde Bayrampa-
fla’da tutsakt›m. Day›’n›n flehit düfl-
tü¤ü “kesin gibi” deniliyordu. El-
bette ki silahl› mücadele yürüten ör-
gütler için bunun bir gerçeklilik ol-
du¤unu biliyordum. Önderimiz Ma-
hir Çayan ve K›z›ldere örne¤i vard›.
Fakat hiçbir koflulda THKP-C gibi
örgütsel-fiziki bir tasfiye yaflamaya-
ca¤›m›z› da biliyordum... 16-17 Ni-
san operasyonu günlerinde ise, yeni
tahliye olmufltum ve bir evde örgüt-
sel göreve bafllamadan önce “sokak
çal›flmas›”na bafllamay› bekliyor-
dum. 16-17 Nisan günlerinde de 12
Temmuz’da yaflad›¤›m duygu-dü-
flünceleri yaflad›m. Day›’n›n flehitler
(ya da tutsaklar) aras›nda olmad›¤›-
n› ö¤renince gerçekten de çok se-
vinmifltim. Çünkü kay›plar›n yerle-
rinin h›zla doldurulaca¤›na inan›-
yordum. Nitekim partileflme süreci-
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miz kesintisiz sürdürüldü.

Darbe ddöneminden kka-
lan iizler: Darbecilik günlerinin
tarihimizin en kötü günleri oldu¤u-
nu düflünüyorum. Darbenin yap›ld›-
¤›n› darbecilerin belgelerinden ö¤-
rendim. Haftalar öncesinden belge-
ler gönderilece¤i söylenmifl, haz›r-
l›k yapmam›z istenmiflti. Ben de
Parti’nin kurulufluyla ilgili fleyler
bekliyordum. Darbe yap›ld›¤›n›,
Day›’n›n tutsak al›nd›¤›n› ö¤renince
belgeleri getiren arkadafl ‘Bunu pro-
testo için Taksim’de kendimizi ha-
vaya uçural›m’ demiflti. 

Belgeyi getiren arkadafl›n sorun-
suz geldi¤ini bildirmek için telefon
etti¤imde, darbeci flefi Bedri ç›k-
m›flt› telefona. ‹lk sözü ‘nas›l bul-
dun?’ olmufltu. Ben de henüz sade-
ce ilk birkaç sayfaya bakt›¤›m› ama
yanl›fl buldu¤umu söylemifltim. Da-
y› ile ilgili olumsuz fleyler s›ralama-
ya bafllay›nca, ben de Day›’n›n gö-
rev ve sorumluluklar›n› yerine geti-
remeyecek ölçüde sa¤l›k problem-
leri mi yaflad›¤›n› sormufltum. Hatta
‘akl›n› m› kaybetti?’ demifltim. Ce-
vab› ‘Hay›r’ olunca, buna kesinlikle
haklar›n›n olmad›¤›n› söylemifl ve
‘Anlafl›lan Avrupa’da u¤raflacak
ifliniz yok’ diye de eklemifltim. Da-
y›’n›n telefonunu istedi¤imde, ken-
dilerinin de ulaflamad›¤›n›, ulaflt›k-
lar›nda verece¤ini belirtmiflti. 

Epeyce zaman sonra, Day›’n›n
telefonunu ö¤renmifl ve o gün ara-
m›flt›m. Day› ‘sana neler anlatt›lar,
canavarl›klar›m› m›?’ diye girmiflti
söze. Ben de ‘ama ben sizi iyi tan›-
yorum’ demifltim. Day› ile konuflur-
ken çok duygulanm›flt›m. 

Evet, o günler çok kötü, hareke-
timizin varolma yokolma ikilemi
aras›nda gidip geldi¤i günlerdir. Ve
Day›’ya zarar verebileceklerinden
çok korkuyordum. 

Day›’n›n önderlik kimli¤inin
önemi iflte burada bir kez daha ete
kemi¤e bürünmüfltü. Öylesi koflul-
larda önderlik kimli¤ine sahip ol-
mayan hiç ama hiç kimse o olumsuz
koflullardan ç›k›lmas›n› sa¤laya-

mazd›. Day› darbecili¤i altetmekle
kalmam›fl, bu süreci e¤itime, örgütü
sahiplenmeye çevirebilmifl, on y›l-
lard›r ete kemi¤e büründürmeye ça-
l›flt›¤›m›z “Biz” olgusunun içinin
doldurulmas›n› sa¤lam›flt›r. 

Day›’n›n darbecilere karfl› söyle-
di¤i her fley sonraki süreçte birer
ikifler gerçekleflmifltir. ‘Gelecekleri
yoktur’ demiflti, ‘Ahlaks›zd›rlar’ de-
miflti, ‘Birbirlerine de darbe yapa-
caklar’ demiflti, ‘düflman iflbirlikçi-
sidirler’ demiflti, ‘sol’un onca deste-
¤ine ra¤men hepsi gerçekleflti. 

Yine Day› darbecilere destek ve-
renlerin de kirlenece¤ini ve kendi
içlerinde darbelere zemin ve mefl-
ruiyet kazand›raca¤›n› söylemiflti.
Bunlar da gerçekleflti. Hepsinde
darbeciler ç›kt›. Kuflkusuz bunlar da
Day›m›z›n önderlik niteliklerinden
gelen öngörülerinin de do¤rulanma-
s›yd›. 

Partinin kkuruluflu son-
ras›: Bizler için partinin kuruluflu
çok önemliydi. O günleri görmek en
büyük özlemdi. 1978’den beri, yap-
t›¤›m›z her fleyin partileflme süreci-
nin tamamlanmas› için oldu¤unu bi-
liyorduk. Bizlerin böylesine çok is-
tedi¤i partiyi, partili mücadeleyi
Day› boyutuyla düflününce çok da-
ha anlaml› olur kuflkusuz. Firarda
ya da tahliyelerde arkadafllarla ve-
dalafl›rken ‘Partinin kuruluflunda
görüflmek üzere’ diyordu arkadaflla-
r›m›z. Partimizin kuruluflu bizleri
ne ölçüde mutlu etmifl, sevindirmifl-
se kuflkusuz Sevgili Day›m›z› çok
daha büyük ölçüde sevindirmiflti.
Ama sonras›nda.. 

Düflünün bir; Partimiz kurulmufl
ancak henüz ilan edilmemifl ve ilan
edilmesi için talimat bekliyorsunuz.
Bu koflullarda bir not al›yor, çözü-
yorsunuz. Notta .... s›n›r›ndan ge-
çerken Day›’dan ve yan›ndaki yol-

dafllardan üç gündür haber al›nama-
d›¤›n› ö¤reniyorsunuz. Siz neler
hissedersiniz? Ben önce inanama-
d›m. Yanl›fl çözmüfl olmal›y›m diye
flifreyi tekrar çözdüm. Ama bilgi
do¤ruydu. Kay›plard›... ‘Kay›p’ ke-
limesi öyle kötü fleyler ça¤r›flt›r›yor
ki... En baflta belirsizlik. Belirsizli-
¤in içinde ölüm, tutsakl›k... iflken-
celer. Ve y›llarca ony›llarca bir daha
haber alamama. Ve y›lda 1994. Ül-
kemizde kay›plar›n katliamlar›n zir-
veye ulaflt›¤› y›llar. 

Bir süre sonra Day›’n›n Fransa
taraf›ndan tutsak al›nd›¤›n› ö¤reni-
yorum. Ve çok seviniyorum. Bu se-
fer evdekiler flafl›r›yorlar. Nas›l se-
vinmem. Yafl›yorlard› ve yeri belliy-
di. fiimdi yapmam›z gereken Day›-
m›z› Frans›z emperyalizminin elin-
den almakt›. Ald›k da... 

Son olarak flunu aktaray›m. Dev-
rim sonras›na iliflkin sohbetlerimiz
olurdu. Özellikle Bülent Pak’›n tas-
vir etti¤i hayaller vard›; örne¤in
devrim anlar›. Küba’da Che’lerin
Castro’lar›n Havana’ya giriflleri gi-
bi... Dört bir yandan Taksim meyda-
n›na yüzbinler ak›yor. Meydanda,
kürsünün üzerinde, Day›m›z devri-
mi müjdeliyor. 

Ankara’l› arkadafllar›m›z da
Ulus meydan› için benzerini düflü-
nürlerdi... Yine yüzbinler.. Ve yine
Day›’m›z›n konuflmas›... fiimdi
devrim yürüyüflümüzü Day›s›z sür-
dürece¤iz. Ama O’nun b›rakt›¤› mi-
rasla sürdürülecek bu yürüyüfl. Ve
iktidar› da er geç alaca¤›z. Kürsüde
fiili olarak Day›m›z olmayacak ma-
alesef. Ama onun duygular›, düflün-
celeri aktar›lacakt›r yine kürsüler-
den. Herkes bilecek ki, orada Day›-
m›z var. Zaten her taraf Mahir’in,
Day›’n›n... Ve daha pekçok flehidi-
mizin posterleriyle, sözleriyle ‘süs-
lenmifl’ olacak... Bizler göremesek
de, yoldafllar›m›z, halk›m›z o mut-
lulu¤u coflkuyu yaflayacak...

Tüm Cepheliler’in Day›’n›n mi-
ras›na sahip ç›kmas›, onu ileriye ta-
fl›mas› flimdi daha bir önem kazand›
diye düflünüyorum. Tüm yoldafllara
devrimci mücadelesinde baflar›lar
diliyorum.
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Bir atefl tutuflturmufltu Mahir,
K›z›ldere’de. O atefl, ya sönecek ya
da halk›n elinde meflale olacakt›.
Ancak, emekle, yürekle, bilekle, bi-
linçle baflar›labilirdi bu. Ve emekle,
yürekle, bilekle, bilinçle ad›na umut
denilecek olan meflaleyi yaratmaya
bafllad›n. Dald›n hayat›n dalgal›
anaforuna. Bo¤ulmay› da göze ala-
rak. K›z›ldere’yi bir meflale yap›p
halk›n eline tutuflturdu¤un, umudun
ilk harçlar›n› koydu¤un için bbiinn ssee--
llaamm. 

Ve mazlum ve ma¤rur ve s›ms›-
k› yumruklar›nla flekillendirmeye
bafllad›n zaman›. Her ad›mda flekil-
lenen gelecekti art›k. Genç yumruk-
larla, o köhne zaman› sarst›¤›n için
bbiinn sseellaamm.. 

Mahir’in deyifliyle, “Sat›lm›fll›-
¤›n, kahbeli¤in, riyakarl›¤›n, adili-
¤in / ve her çeflit afla¤›l›k / ve her
çeflit yabanc›laflman›n kar›fl›m›
olan/ Karanl›k Denizi’nin ortas›n-
da...” Adal› olup, Adal› kalmay› ö¤-
retti¤in için bbiinn sseellaamm. 

Yar›nlara dair o müthifl hayale,
bizi de ortak etti¤in ve o hayalin na-
s›l gerçeklefltirilece¤ine dair hiç
durmadan, yorulmadan, sak›nma-
dan rehberlik etti¤in için, bbiinn ssee--
llaamm. 

Görüyoruz flimdi, yürekleri so-
¤umufl, nice çakar almaz eski tüfe-

¤in hallerini. Evvel zaman›n o sinsi
tasfiyecili¤ine karfl› ç›karak, umudu
her dem genç, yüre¤i her dem ateflli
ve gözlerimizi daima kara yapacak
o karar›, o günlerde verdi¤in için
bbiinn sseellaamm. 

Halk›n öncüleri, en yi¤itleri,
sevmediklerine açmazlar içlerini.
Güvenmediklerini bafl tac› etmezler.
Sevgisinin ateflini, yüre¤inden yum-
ru¤una tafl›yana derler “Day›” diye.
Öyle denilmifltir bizde de. Zaman›n
içinde, tüm savaflanlar›n ve tüm
ezilmifllerin Day›s› olmufltur.

Emperyalizmin çocuklar›, kara
bir duman ve dahi bir karabasan gi-
bi çökünce hayat›n, halk›n ve haki-
katin üstüne, kendine ve halk›na gü-
venin en Mahir haliyle, halk›n tes-
lim al›namayaca¤›n› ilan eden cüre-
ti ortaya koydu¤un için bbiinn sseellaamm. 

Tarih, hayat›n onurunu savunup
ölümü rezil etme görevini önümüze
koydu¤unda, bu destans› direniflin
en önünde açl›¤›n koynunda savafla
giriflti¤in için bbiinn sseellaamm! 

Ezilmifl, dövülmüfl, sövülmüflle-
rin, kimsesizlerin hasreti olan ada-
leti gerçeklefltirmek için halk›n
yumru¤unu örgütlemekti At›l›m.
At›l›m’la, ony›llard›r biriken hak-
s›zl›klar›n, adaletsizliklerin üstüne
yürüdü¤ün, adaletin yerine getiril-
mesinin coflkusunu ve güvenini ya-

flatt›¤›n için bbiinn sseellaamm. 

Burjuvazinin çocuklar›, “tarih
bitti” diye höykürüyorlard› alçakl›-
¤›n evrensel ars›zl›¤›yla. ‹stiyorlar-
d› ki, art›k cümle halklar, cellatlar›-
na afl›k kurbanlar olarak kals›nlar.
Ve sürüp gitsin bu kanl› devran. Al-
çakl›¤›n evrensel ars›zl›¤› savurur-
ken kimilerini sa¤a ve sola; halk›n
kurtulufl savafl›n› ve umudunu bü-
yütene, y›lg›nl›¤›n, karamsarl›¤›n,
geriye dönüfllerin geçer akçe oldu¤u
bir zamanda yar›nlara ulaflmak için
h›zl› koflmay›, cüretle donanmay›
ö¤retene bbiinn sseellaamm. 

Cehenneme mahkum edilmifl
mazlumlar›n yüreklerinde biriken
yang›n, yumruklar›nda nas›l bir
kudret olur? Ne tarafa do¤ru ve na-
s›l yürümeli mazlumlar? Cevab› ve-
rilmifl bir sorudur bu. Hayat›n soru-
lar›na hayati cevaplar verdi¤in için
bbiinn sseellaamm. 

“Sosyalizm öldü” diyordu kapi-
talizmin yalama ve ulema a¤›zlar›.
Kiral›k dillerinin tüm hünerini, bu
yaygaran›n hizmetine vermifllerdi.
‹stiyorlard› ki, gecesini aç, gündü-
zünü yoksul ve karanl›kta yaflayan-
lar, bilmesinler kapitalizmin alter-
natifini. O kara taarruzun ortas›nda,
Marksizm-Leninizm’in kararl›l›¤›y-
la ayd›nland› yine yolumuz; ayd›n-
latana bbiinn sseellaamm!

“Elveda proletarya” ile bafllay›p
“silahlara veda” ile nihayetlenen
“bar›fl”la, “diyalog!”la, “hüma-
nizmle” ambalajlanm›fl teslimiyet
e¤ilimlerine karfl› halk›n hasretinde
ve iktidar›nda uzlaflmaz oluflunla,
hedefin flafl›r›lmas›na izin vermedi-
¤in için bbiinn sseellaamm. 

Emperyalizmin art›k “demokra-
tik” ve “halklar›n dostu” oldu¤u ya-
lanlar› kusulurken zaman›n ortas›-
na, anti-emperyalist olman›n kesin-
tisiz Mahirli¤iyle temiz tutuyordun
tarihi. Ve Lenin’den yadigar do¤ru-
lar› dosdo¤ru tafl›yordun halk›n içi-
ne. Gerçe¤in ateflini, devrimin me-
flalesini tutuyordun zamana ve tut-
tu¤un ateflte eriyordu yalanlar. Hiç
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de¤iflmeyen emperyalistlerin de¤ifl-
ti¤i iddialar›n› al›p yere çald›¤›n ve
emperyalizmin yaygaralar›n› mum
gibi eritti¤in için bbiinn sseellaamm... 

Özledi¤imiz yar›nlara ulaflma-
n›n yolunun, emperyalizme karfl› al
kanlara boyand›¤›m›z ba¤›ms›zl›k-
ta ›srar etmekten geçti¤ini, avaz ile,
yürek ile, yumruk ile tekrar tekrar
gösterdi¤in ve kan›tlad›¤›n için bbiinn
sseellaamm. 

Onca badireyi atlat›p, kirli elle-
rin çirkin emellerini ezerek, ödenen
bütün bedeller için “hiçbir bedel
bofluna ödenmemifltir” dedirten ha-
yalimizi gerçeklefltirdi¤in için, bbiinn
sseellaamm. 

Bu engebeli yolda dimdik ve
vicdan rahatl›¤›yla yürümeyi ö¤ret-
ti¤in, düfltü¤ümüzde elimizden tu-
tup kald›rd›¤›n, güvenmenin ve gü-
venilir olman›n bahtiyarl›¤›n› ya-
flatt›¤›n için bbiinn sseellaamm... 

Kapitalizmin “bana ne”ci, ya-
banc›laflm›fl, bireyci ve asalak “eski
insan”›n›n karfl›s›na devrimin her
mevzisinde, her an yeniden yarat›l-
d›kça var olan Yeni ‹nsan olma ça-
bas›n›, coflkusunu ç›kard›¤›n için,
bbiinn sseellaamm. 

Halk sevgisini, vatan sevmeyi
ö¤retti¤in, tarih yazman›n hünerini
verdi¤in, yüreklerimizi ve beyinle-
rimizi “Dünyay› bir kez de Türki-
ye’den sarsaca¤›z” inanc› ve karar-
l›l›¤›yla doldurdu¤un ve tüm bunlar
sayesinde umudumuzu ölümsüzlefl-
tirdi¤in için, bbiinn sseellaamm... 

Özgürlük bilinci, eme¤i ve cüre-
tiyle esareti yenmenin ad› olan Öz-
gür Tutsakl›¤› yarat›p, en zor koflul-
larda dahi hayat›n onurunu, halk›n
umudunu savunman›n yolunu gös-
terdi¤in için bbiinn sseellaamm.

‹mkans›zl›¤› tan›may›p, “ol-
maz”› reddedip, olmazlar› olur k›l-
man›n h›rs ve kararl›l›¤›n› verdi¤in,
devrimin iradesinin, cüret ve emek-
le yücelmesine rehberlik etti¤in
için bbiinn sseellaamm!

Mahirlerden miras, ilkele-
rin ve erdemlerin, gelece¤e
yol olan geleneklere çevrilme-
sine k›lavuzluk etti¤in için,
bbiinn sseellaamm. 

Halk›n yenilmezli¤inin, s›-
radanlaflan kahramanl›klardan
geçti¤ini gösterdi¤in ve bu
kahramanl›klar›n hayata en
güzel biçimlerde nakfledilme-
sini usta ellerinle sa¤lad›¤›n
için bbiinn sseellaamm. 

Pragmatizm, mülkiyetçilik,
ilkesizlik... ve daha birçok
benzerleri gibi, ideallerimizin
özüne ayk›r› hastal›klar› bün-
yemizden uzak tutarak, her da-
im aln›m›z›n ak, bafl›m›z›n dik
durmas›n› sa¤lad›¤›n için bbiinn
sseellaamm.

Enternasyonalizmi ve halk-
lar›n kardeflli¤ini hayat›n her an› ve
alan›nda büyüterek, sosyalist yar›n-
lar›m›z› bugünden gösterdi¤in ve
yaflatt›¤›n için bbiinn sseellaamm. 

E¤ilmeyen bafl›m›z, y›ld›zl› al-
n›m›z, keskin bilincimiz, h›nçl›
yumru¤umuz, ateflli yüre¤imiz, di-
zimizde derman, hak edilmifl tebes-
süm, paylafl›lan sevincimiz, ac›lara
dayanma gücümüz, yapayaln›zl›kta
ço¤ullu¤umuz, sars›lmaz inanc›-
m›z, tarihe güzellikler resmeden
ustam›z, o büyük sevdam›z›n pusu-
las› oldu¤un için, bbiinn sseellaamm. 

Bugünün dünyas›nda yaflam›n
ve yaratt›klar›nla, böyle bir Da-
y›’ya sahip olman›n ayr›cal›¤›n› ya-
flatt›¤›n için, bbiinn sseellaamm. 

Bilincinde, iradende, umudunda
devrimi gördük ve inand›k. Hep
oldu¤u gibi, bundan böyle de devri-
min her an›nda, her aflamas›nda se-
ni görece¤iz. Uzun yürüyüflümüzün
her ad›m›, sana sevgi, sana sayg›,
sana selamd›r flimdiden... 

Sevgili yoldafl›m›z, sevgili ön-
derimiz, sevgili Day›m›z, bir kez
daha, herfley için, bbiinn sseellaamm... bbiinn
sseellaamm... bbiinn sseellaamm!!
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Gösterdi¤in yyolun yyolcular›

Ve bbiz ssenin öö¤rencilerinsek
e¤er, -- kki ööyleyiz-

Elbette yyüre¤imize 

tafl ggibi ooturmufl

bu ttarifsiz aac›yla dda 

bafletmesini bbiliriz. 

Art›k 

ayr›lmaz bbir parçam›z 

olacaksa dda hhüzün

ald›¤›m›z hher solukta 

att›¤›m›z hher ad›mda

yine ssen oolacaks›n.

Ö¤rencilerin oolarak

sana llay›k oolaca¤›z

Bundan bböyle dde 

sesimiz ddaha ttok

bafl›m›z ddaha ddik

yumru¤umuz ddaha ss›k›

vuruflumuz ddaha ssert

Yoklu¤una 

al›flmayaca¤›z hhiç

ama hhissettirmeyece¤iz

bunu dda kkavgada iinan!

Sincan FF Tipi 

Özgür Tutsaklar› 



Tutsakl›¤›m k›sa sürmesine ra¤-
men, diyebilirim ki örgütlü bulun-
du¤um senelere bedeldi. ‹nsan her
yerde ö¤reniyor elbette ama hapis-
hanelerin daha farkl› oldu¤unu gör-
düm. Hapishane adeta bir ayna gibi.
Herfleyi daha yak›c› görebiliyor in-
san. Tutsakl›¤›m süresince iikkii oollaayy
beni çok etkiledi; biri Kevser M›r-
zak'›n flehitli¤i, di¤eri ise Day›m›z›n
flehitli¤i. Day›m›z›n flehitli¤inde ilk
defa gerçekten de dört duvar aras›n-
da oldu¤umuzu hissettim. Duygu ve
düflünce olarak elbette yaln›z de¤i-
liz. Yüre¤imiz, beynimiz, tüm ben-
li¤imizle d›flar›day›z, ancak Day›-
m›z› son bir kez ve hatta hayat›m›z-
da iillkk kkeezz görememenin, onun için
birfleyler yapamaman›n ac›s› çok
farkl›. ‹stedik ki; öfkemizi, h›nc›m›-
z› ve Day›’n›n bizlerde yaflamaya
devam edece¤ini herkes duysun,
bilsin. ‹stedik ki; O'nun için hesap
soral›m düflmandan. Ve tabutuna bir
omuz da biz verelim istedik. Haya-
t›mda hiçbir zaman böyle bir haber
alaca¤›m›z› düflünmemifltim. ‹nsan
ölümü konduram›yor Day›'ya. O
sanki fiziken hep varolacakm›fl gibi
gelirdi. Ancak ölüm de yaflam›n bir
gerçekli¤i iflte. Onun haberini tele-
vizyondan ö¤rendik. ‹lk baflta her-
kes gibi biz de düflman›n yalan ha-
berlerinden biri zannettik. Ancak
avukatlar›n ve Reflat Amca’n›n
aç›klamalar›n› izleyince do¤ru ol-
du¤unu anlad›k. O dakikadan itiba-
ren, anma için haz›rl›k yapmaya
bafllad›k. Day›m›z defnedildi¤i gün,
biz de hapishanede ona yarafl›r bir
anma yapt›k. 

O günden, benim ttaahhlliiyyee oolldduu--
¤¤uumm ggüünnee kkaaddaarr ddaa ttüümm ffaaaalliiyyeett--
lleerriimmiizz DDaayy››mm››zz iiççiinnddii.. Diyebi-
lirim ki bu süreç tüm yoldafllar›m›z
gibi beni de derinden etkiledi, sars-
t›, silkeledi. Görev ve sorumlulukla-
r›m›z› tekrar hat›rlatt›. Bugüne ka-
dar O'nu hiç bu kadar kkeennddiimmee yyaa--
kk››nn hissetmemifltim. Yerine bbiinn ddee--
ffaa ööllmmeeyyee raz›yd›m ben de. Cenaze-

si getirilirken pek çok fley geçti ak-
l›m›zdan. Acaba sald›r›rlar m›, ce-
nazeyi kaç›rmaya kalk›fl›rlar m›?..
Böyle bir durumda biz hapishane-
den sald›r›ya karfl›l›k olarak neler
yapabiliriz?.. Bunlar› düflündük. Ve
diyebilirim ki, böyle bir durumda
cevap olarak hiç tereddütsüz kendi-
mi feda ederdim. ‹flte bunlar› hisset-
tirdi Day› bize. Ve daha da pek çok
fley hissettirdi elbette. 

Ancak önemli olan›n bunlar› ya-
flamda somutlamak oldu¤unu bili-
yorum. Bu nedenle flunu gönül ra-
hatl›¤›yla söyleyebilirim ki, örgütü-
müze sonuna dek güveniyorum. Bu
süreci de güçlenerek, ço¤alarak afla-
ca¤›m›za, Day›m›z›n yoklu¤unu ne
dosta ne düflmana hissettirmeyece-
¤imize inan›yorum. Tüm bunlar›
söylerken bbuu ssoorruummlluulluu¤¤uu eenn bbaaflfl--
ttaa kkeennddiimmddee hhiisssseeddiiyyoorruumm.. Art›k
omuzlar›m›zdaki yük daha a¤›r. An-
cak bu a¤›rl›¤›n alt›nda ezilmeye-
cek, hep daha fazlas›n› omuzlayaca-
¤›z. Ben de bu u¤urda bana ne gö-
rev verilirse yapmaya haz›r›m. 

D›flar›da beni olumsuz olarak et-
kileyen zaaflar›m, hapishanede de
etkiliyordu. Bunlar›n en bafl›nda li-
berallik geliyordu. Kendine liberal
baflkas›na sekter bir yan›m vard›.
Bu ise insanlara eemmeekk vermemin
önüne geçiyordu. Görünüflte emekçi

bir insand›m ama gerçekte yoldaflla-
r›ma gerekti¤i flekilde emek vermi-
yordum. Bu ise insanlar›n olumluk-
lar›n› görmeyi engelliyor. Ve insan,
yoldafllar›n›n sadece olumsuzlukla-
r›n› gören, hep elefltiren, ama elefl-
tirdi¤i konularda yoldafllar›na ad›m
att›rmayan bir kifli oluyor. Bunun
sonucu yoldafll›k iliflkileri zay›fl›-
yor, olumsuzluklar olumluluklar›n
önüne geçiyor. ‹flte benim yaflad›-
¤›m böyle bir süreç oldu. Bu neden-
le daha h›zl› ad›m atabilece¤im ko-
nularda daha hantal ad›mlar att›m.
Sonuçta bu sorunlar› arkadafllarla
paylaflt›m. Tart›flmalar›m›z›n olum-
lu oldu¤unu düflünüyorum. Zaten
bu sürecin hemen ard›ndan, Day›-
m›z›n flehitlik haberini ald›k. Bu
olay bize, ddaahhaa öönnccee yyaaflflaammaadd››¤¤››--
mm››zz kkaaddaarr güçlü duygular yaflatt›.
fiimdi dönüp bakt›¤›mda bazen ne
kadar çocukça davranm›fl oldu¤umu
görüyorum. Elbette flunu diyemem;
arkadafllarla tart›flmalar›m›z ve Da-
y›m›z›n flehitli¤i bir ‘‘ssiihhiirrllii ddee¤¤--
nneekk’’ gibi herfleyi birden de¤ifltirmi-
yor. Ben zaaflar›m› hemen aflt›m di-
yemem, ki san›r›m böyle bir fleyi id-
dia etmek en baflta kendimi kand›r-
mak olurdu. Ama art›k zaaflar›m›n
daha da bilincindeyim, en önemlisi
de beni ne kadar geriletebilece¤ini
yak›c› bir flekilde gördüm. Bununla
nas›l savaflaca¤›m› da biliyorum.Ve
bu konuda öörrggüüttüümmddeenn,, DDaayy››mm››--
zz››nn bbiizzee bb››rraakktt››¤¤›› mmiirraassttaann baflka
güç yok. BBuu ggüüçç bbeenniimm hheerr zzaammaann
ddaayyaannaakk nnookkttaamm oollaaccaakk.. 
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‘Onu hiç bu kadar kendime
yak›n hissetmemifltim’

Genç ve 
tutsak bir
ö¤rencisi
anlat›yor:

Afla¤›daki baflsa¤l›¤› mesaj›, Saba-
hat KARATAfi'›n annesi HHaassiinnee EEccee--
mmiiflfl’in mektubundan al›nm›flt›r. 

"Siz de¤erli dostlara, ac›m›za yü-
rekten kat›ld›¤›n›z için teflekkür edi-
yorum. Ölüm haberini daha önce ya-
k›nlar›mdan alm›flt›m. Çok istememe
ra¤men, yafll›l›¤›m ve rahats›zl›¤›m
dolay›s›yla cenaze töreninde buluna-
mad›m. Mektubunuzdan okudu¤um
kadar›yla, gerek cenazenin Türkiye’ye
getirilmesi ve gerek cenaze töreni bo-
yunca göstermifl oldu¤unuz takdire
de¤er çaban›zdan dolay› teflekkür edi-

yorum o¤lum.

O¤lum, damad›m Dursun KARA-
TAfi, uzun y›llar kanser tedavisi gör-
müfl. Bu savafl›nda her zaman oldu¤u
gibi güçlüydü; T›pk›, ömrünün 38 y›-
l›n›, Türkiye’nin demokratikleflmesi
için kararl›l›kla savafl›m verdi¤i gibi. 

Her ölüm haberi insan› üzer. Her
ölüm erkendir. Onun mücadele çizgisi
Türkiye’nin demokratikleflme müca-
delesinde ölmez bir eserdir. Tüm ezi-
len halklar›n, demokrasiye inanan ve
bu u¤urda mücadele veren tüm emek-
çilerin bafl› sa¤olsun... Sevgilerimle.”

HHaassiinnee EEcceemmiiflfl:: ““TTüümm eezziilleenn hhaallkkllaarr››nn bbaaflfl›› ssaa¤¤oollssuunn””



Bir dönem karikatürlerde yay-
g›n olarak kullan›lan politikac› ti-
pi, ““ggööbbeekkllii,, ssiilliinnddiirr flflaappkkaall››,,
ffrraakkll››,, kküürrssüüddeenn yyaallaann ssööyyllee--
yyeenn”” bir tiptir. Çünkü, o bir ‘bbuurr--
jjuuvvaa ppoolliittiikkaacc››ss››’’d›r. Politikac›
dendi¤inde akla genellikle burju-
va politikac›s› gelmektedir. Çün-
kü oligarflik düzen içinde, halka
kendi ç›karlar› için politika yap-
ma  olana¤› tan›nmam›flt›r.

Politika, yoksul halk›n ifli de-
¤ildir, halk, seçimden seçime
karfl›s›na ç›kar›lan düzen partile-
rinden birine oy vermeli, politika
ad›na bununla yetinmelidir. Böy-
lece, halka burjuvazinin politika-
s›na yedeklenmek dayat›l›r.

Burjuvazi, bu durumu emekçi-
lere kabul ettirebilmek ve onlar›n
politik faaliyetlerini engelleyebil-
mek için kavramlar› da çarp›t-
m›flt›r. Örne¤in;; politikan›n tek
alan› düzenin parlamentosudur,
‹ktidar koltu¤una oturan düzen
partileri iflçinin de, köylünün de,
esnaf›n da, burjuvazinin de ç›kar-
lar›n› temsil eder söylemleri bu
çarp›tmalardand›r.

Gerçekler burjuvazinin bize
sundu¤u gibi de¤ilir. Herfleyden
önce politika s›n›flar üstü de¤il,
tersine tamamen s›n›fsal zeminde
geliflen, sadece parlamentoda
de¤il, hayat›n her alan›nda varo-
lan bir olgudur.

PPoolliittiikkaa ((ssiiyyaasseett)); TDK'n›n
Toplumbilimler Terimleri Sözlü-
¤ünde; ““ddeevvlleett iiflfllleerriinnee kkaatt››llmmaa
vvee ddeevvlleett eettkkiinnlliikklleerriinniinn bbiiççiimm,,
aammaaçç vvee iiççeerrii¤¤iinnii bbeelliirrlleemmee iiflflii””
fleklinde tan›mlanmaktad›r. 

Felsefe sözlü¤ünde ise; ““ss››nn››ff--
ll›› ttoopplluummllaarrddaa ss››nn››ffssaall çç››kkaarrllaarr››
ddeevvlleett aarraacc››ll››¤¤››yyllaa ggeerrççeekklleeflflttiirr--
mmee ççaabbaass››”” tan›m› yap›lmaktad›r. 

S›n›fl› toplumlarda, ezilen ve
egemen s›n›flar›n ç›karlar› birbi-
riyle ayn› olmad›¤› için, politika-
lar› da ayn› de¤ildir. Burjuvazi
kendi ç›karlar› do¤rultusunda bir
politikay› savunup hayata geçir-
mek isterken, proletarya da ken-
di ç›karlar› do¤rultusunda farkl›

bir politikay› savunmak ve haya-
ta geçirmek için mücadele eder.

Dolay›s›yla, her s›n›f için tek
bir politika yoktur. Burjuvazinin
ç›karlar› için yap›lan politikaya
bbuurrjjuuvvaa ppoolliittiikkaass››, burjuvazinin
ç›karlar›n› savunan politikac›ya
ise bbuurrjjuuvvaa ppoolliittiikkaacc››ss›› denir. Pro-
letaryan›n, halk›n ç›karlar›n› tem-
sil eden de  MMaarrkkssiisstt--LLeenniinniisstt ppoo--
lliittiikkaa ve MMaarrkkssiisstt--LLeenniinniisstt ppoolliittii--
kkaacc››llaarr (devrimciler)d›r.

S›n›fl› toplumlarda, s›n›flar›n
ç›karlar› kendi siyasal örgütleri
arac›l›¤›yla temsil edilir, ki bu ör-
gütler ppaarrttiilerdir. Burjuvazinin ve
emekçi s›n›flar›n ç›karlar›n› tem-
sil eden partiler de ayn› de¤ildir.
Burjuvazinin ç›karlar›n› savun-
mak için kurulmufl  partilere bbuurr--
jjuuvvaa ppaarrttiilleerrii denir, proletarya ve
emekçi halk›n ç›karlar›n› savun-
mak için kurulmufl partiler ise,
pprroolleettaarryyaa ppaarrttiilleerriidir.

Her iki s›n›f›n da, politik faali-
yetinin temel amac›, iikkttiiddaarr ooll--
mmaakkt›r. Yani, politikan›n en güçlü
arac› olan devlete hakim olmak-
t›r. Fakat, politik mücadele, do¤-
rudan iktidar› hedefleyen örgüt-
lerle s›n›rl› de¤ildir. Birbirine kar-
fl›t s›n›fsal ç›kar ve çat›flmalar›n,
yine farkl› s›n›fsal ç›karlar› savu-
nan örgütlerin sözkonusu oldu¤u
her yerde politika da vard›r. Bu
nedenle, s›n›flar›n do¤rudan ikti-
dar hedefiyle kurulmufl olmayan
örgütleri de (sendikalar, dernek-
ler ve benzeri) s›n›flar savafl›m›-
n›n, dolay›s›yla politik mücadele-
nin bir parças›d›rlar.

Burjuvazi, proletarya ve
emekçilerin derneklerini, sendi-
kalar›n›, iktidar mücadelesinden
uzak tutmak; onlar›, sadece eko-

nomik ve demokratik talepler için
mücadele ile s›n›rlamak ister. Fa-
kat, sendikalar ekonomizme hap-
sedildi¤inde de, bu iflçilerin poli-
tik faaliyetin d›fl›nda tutulmas›
anlam›na gelmez. Bu, iflçilerin
emekçilerin politik olarak burju-
vazinin politikalar›na yedeklen-
mesi anlam›na gelir.

Çünkü, politikay› ekonomik
yaflamdan ay›rmak söz konusu
de¤ildir. Lenin’in ifadesiyle ““ppoollii--
ttiikkaa,, eekkoonnoommiinniinn yyoo¤¤uunnllaaflflmm››flfl
ddiillee ggeettiirriilliiflfliiddiirr””. Bir toplumsal
yap›da egemen olan ekonomik
alt yap›, üst yap›da yer alan poli-
tikaya da yans›r. Tersinden, eko-
nomik alt yap› da politikadan et-
kilenir.

Di¤er yandan, bir toplumsal
yap›ya, yeni bir ekonomik düzen
getirmek için de, siyasal iktidara
sahip olmak (yani devlete hakim
olmak) gerekir.

‹flçiler, daha iyi koflullarda ya-
flamak için, emeklerinin sömürül-
mesine karfl› mücadele ederler,
ekonomik taleplerde bulunurlar.
Fakat di¤er yandan iflçiler, emek-
lerinin sömürülmesine son ver-
mek için, toplumda egemen olan
ekonomik sistemi de¤ifltirmek,
yani kapitalizmi y›k›p, yerine sos-
yalizmi kurmak isterler. Bunu ya-
pabilmek için de, politik iktidar›
ele geçirmek için mücadele yürü-
türler.

Dolay›s›yla, iflçilere politikay›
yasaklamak, ‘sizin yapman›z ge-
reken sadece ekonomik talepler-
de bulunmakt›r’ demek, ‘siz eme-
¤inizin daha az sömürülmesi için
talepte bulunun, fakat eme¤ini-
zin sömürülmesini tamamen orta-
dan kald›rmak için mücadele et-
meyin’, yani   ‘siz politik mücade-
le vermeyin’ demektir. ‘Siz iktida-
r› istemeyin, sonsuza kadar bur-
juvaziye hizmet etmeye devam
edin’ demektir. Ki bu da ‘politika
yapmay›n’ anlam›na gelir. ‹flçi s›-
n›f› ve ezilenler, kurtulufllar› için
politika yapmak, politik mücade-
le vermek zorundad›rlar.

B‹LG‹

POL‹T‹KA



‹zmir Bergama’da görev yapan
15 E¤itim-Sen üyesi hakk›nda, Mil-
li E¤itim Bakanl›¤›’na gönderilen
isimsiz, imzas›z bir dilekçe bahane
yap›larak soruflturma bafllat›ld›.

Haklar›nda soruflturma aç›lan 15
ö¤retmenin suçlar› ise flunlar: 

“- Parti propagandas› yaparak
yöneticilerini yüceltmek; 

- siyasi ve ideolojik konuflmalar
yapmak; 

- do¤aüstü olaylar› reddederek
din derslerinde Marksizm’den bah-
setmek; 

- siyasi örgütlerin toplant›lar›na
kat›lmak; 

- eylem günleri sevk alarak e¤i-
tim ö¤retimi aksatmak ve ö¤rencile-
re sevk al›fl nedenini bildirmek...”

Siyasi ve ideolojik davranmak
suç mu, yasak m›? Kald› ki, ö¤ret-
menleri “siyasi ve ideolojik” dav-
ranmakla suçlayanlar, açt›klar› bu
soruflturmayla bizzat kendileri, si-
yasi ve ideolojik bir tutum tak›nm›fl
olmaktad›rlar. 

‹flin özü fludur ki, düzene hizmet
etmeyen siyaset ve ideoloji suçtur
ve yasakt›r. Ancak herhangi bir ide-
oloji ve siyaset, faflist, flovenist, din-
ci propaganda yap›yorsa, düzene
hizmet ediyorsa, iflte o zaman siyasi
ve ideolojik davranmak serbesttir.

Ö¤retmenin yeri; halk›n ve 
hakl›n›n taraf›nda olmal›d›r!
E¤itim emekçilerine yönelik bu

kuflatma kuflkusuz uzun y›llard›r sü-
rüyor. Ö¤retmenlerin bir toplumun
flekillenmesinde, gelece¤inin belir-
lenmesinde üstlendi¤i rol elbette
son derece hayati ve belirleyicidir.
‹flte bu rol dikkate al›nd›¤›nda bu
bask›lar›n nedeni de, bu bask›lar
karfl›s›nda ö¤retmenlerimizin nas›l
bir tutum alaca¤› da büyük önem
kazan›yor.

“Biz, ö¤retmenler, (...) nüfusu-

muzun yar›dan ço¤u imza atmay›
bilmedi¤i için biz onun ssööyylleeyyeenn ddii--
llii,, köyüne getirilip bedava da¤›t›lan
tohumluk bu¤day›n arkas›ndan, ge-
milere yüklenip götürülen bak›r›,
boraks›, kromu göremedi¤i için ggöö--
rreenn ggöözzüü oluyoruz. (...) 

Devletin ve e¤itimin yöneticileri,
bizim ttaarraaffss››zz kalmam›z› istiyorlar.
Kurtla kuzunun adil olmayan müca-
delesinde tarafs›z kalmak, güçsüz
kuzunun karfl›s›ndaki güçlü kurdu...
güçlendirmek demektir. Bugün...
halk›n yan›nda yer almamak; top-
lumcu olmamak; s›n›fç›lara arka
vermek demektir. Tarafs›zl›k, ça¤-
dafl ayd›n›n, ça¤dafl e¤itimcinin flia-
r› olamaz. Ça¤dafl ayd›n, ça¤dafl
e¤itimci halk›n ve hakk›n taraf›nda-
d›r. Bu her zaman böyle olacakt›r.” 

Türkiye Ö¤retmenler Sendikas›
(TÖS) Genel Baflkan› FFaakkiirr BBaayy--
kkuurrtt,, 1968 y›l›ndaki DDeevvrriimmccii EE¤¤ii--
ttiimm fifiuurraass››’’nda bunlar› söylüyordu.

Ö¤retmenin toplumun geliflme-
sindeki misyonu tart›flmas›zd›r. Ö¤-
retmen bu anlamda toplumlar›n fle-
killenmesinde kilit bir konumdad›r.
E¤itim aflamas›na gelmifl çocuklar,
gençler, aile ortam›ndan, sokak or-
tam›ndan çok okul ortam›nda bi-
çimlenir. Çocuklar›n ve gençlerin
belli bir kiflilik (veya kifliliksizlik)
kazanmas›nda okulun rolü öncelik-
lidir. Herkes bilir ki, okul y›llar›, ha-
yat›n en önemli kesitlerinin bafl›nda
gelir. 

Okuldaki e¤itimin asli unsurla-
r›ndan olan ö¤retmenlerin bu nokta-
da rolü aç›kt›r. Ö¤retmen yar›n›n
büyüklerini, yar›n›n yöneticilerini,
yar›n›n toplumunu, verdi¤i e¤itimle
yetifltirir, flekillendirir.

“Kötü ö¤renci yok, kötü 
ö¤retim -ve misyonunu yerine 
getirmeyen ö¤retmen- var”
Sorun bu noktada ö¤retmenin bu

rolünü nas›l ve ne flekilde yerine ge-

tirece¤idir. Daha aç›k bir flekilde or-
taya koyarsak soru fludur: Ö¤ret-
men kimin hizmetinde olacak? Fa-
kir Baykurt yukardaki sözleriyle bu
soruya ““hhaallkk››nn vvee hhaakkll››nn››nn ttaarraa--
ff››nnddaa”” diye cevap veriyor. 

Kendisi de bir ö¤retmen olan ve
ünlü Hababam S›n›f› roman›n›n ya-
zar› R›fat Ilgaz, ““kkööttüü öö¤¤rreennccii yyookk
kkööttüü öö¤¤rreettiimm vvaarr”” derken, “kötü”
ö¤renciyi de “iyi” ö¤renciyi de e¤i-
tim sisteminin, dolay›s›yla da onun
asli unsurlar›n›n bafl›nda gelen ö¤-
retmenin yarataca¤›na dikkat çeki-
yordu. R›fat Ilgaz da, halk›n ve hak-
l›n›n yan›nda olmak gerekti¤ine
inanan, bunun için bedel ödeyen ay-
d›n bir ö¤retmendi.

E¤itim alan›nda halk›n ve hakl›-
n›n yan›nda olmak, halk için bir e¤i-
tim, halk›n iktidar oldu¤u bir düzen
istemektir. Bunlar›n mücadelesini
vermektir. Ö¤retmenin bu do¤rultu-
daki mücadelesi, bir, bizzat toplum-
sal muhalefetin bir parças› olarak
mücadele etmek, ikincisi ise, halk-
tan yana düflünecek, halk›n ç›karlar›
do¤rultusunda bir e¤itimi ve düzeni
isteyecek gençler yetifltirmektir.

Egemen s›n›flar da kuflku yok ki,
ö¤retmenlerin toplumun gelece¤in-
deki rolünün fark›nda olarak, uygu-
lad›klar› politikalarla ö¤retmenleri
kendi düzenlerine hizmet etmeye
zorlamakta, ö¤retmenin misyonunu
kendi lehine çevirmeye çal›flmakta-
d›rlar. 

Bu noktadaki temel dayanaklar›-
n›n bafl›nda ggeerriiccii,, ffaaflfliisstt ee¤¤iittiimm ssiiss--
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tteemmii gelmektedir. Sömürücü ege-
men s›n›flar, gerek muhtevas› (müf-
redat›) gerekse de idari yap›s› aç›-
s›ndan gerici, faflist bir nitelikte
olan e¤itim sistemiyle, ö¤retmeni
de ö¤renciyi de kuflat›r. Alternatif
olan›n, yeni ve ilerici olan›n, dev-
rimci olan›n ö¤retilmesinin ve ö¤re-
nilmesinin önünü kapat›r; köhne-
mifl, çürümüfl, yozlaflm›fl sistemi
sürdürecek bir e¤itimin sürmesini
sa¤lar. 

Bu sisteme uygun gerici, faflist
ö¤retmenleri okullara yerlefltirmek,
devrimci ilerici, demokrat ö¤ret-
menleri tasfiye edip susturmak da
bu politikan›n bir parças›d›r. 

Her gelen hükümetin, Milli E¤i-
tim’de kadrolaflmas› geleneksellefl-
mifltir ve üzerinde çok konuflulup,
tart›fl›l›r. Ama e¤itimde as›l kavga,
farkl› düzen partilerinin kadrolar›
aras›nda de¤il, düzen kadrolar›yla
ilerici, devrimci, demokrat ö¤ret-
menler aras›ndad›r. AKP’li,
MHP’li, DYP’li, CHP’li, ANAP’l›,
SP’li, k›sacas› bilcümle düzen parti-
lerinin “e¤itimci” kadrolar›, ilerici,
devrimci, demokrat ö¤retmenler
karfl›s›nda bir blokturlar. Milli E¤i-
tim’in en üst yönetimi hangisinin
elinde olursa olsun, ilerici, devrim-
ci, demokrat ö¤retmenler üzerinde-
ki bask›lar de¤iflmemifltir.

Düzen halktan yana 
ö¤retmenli¤i suç say›yor!
Sistem, faflist, gerici ö¤retmenle-

rin derslerde istedikleri gibi propa-
ganda yapmalar›n›n, örgütlenmele-
rinin önünü açarken, devrimci, de-
mokrat, ilerici, ö¤retmenlerin örgüt-
lenmelerini engellemek, onlar› s›-
n›flar›nda konuflamaz hale getirmek
istemektedir. Sürgünler, sorufltur-
malar, cezalar, müdür ve müdür yar-
d›mc›l›¤› gibi görevlerden uzak tut-
mak, bu bask›n›n de¤iflik biçimleri-
dir. Bunlar›n iflkencelerden tutukla-
malara, hatta katletmeye kadar
uzanmas› da yaflanmam›fl fleyler de-
¤ildir.   

Bu bask›lar, ö¤retmenin görevini
namusuyla, halk›n›n ç›karlar›na uy-
gun yerine getirmesini, “suç” haline

getirmifltir ve yaz›m›z›n en bafl›nda
sözünü etti¤imiz soruflturman›n ge-
rekçeleri de zaten bunun bir ifadesi-
dir. 

Bergama’da aç›lan soruflturma-
n›n gerekçelerine tekrar tekrar ba-
k›n; suçlanan, ö¤retmenin asli göre-
vini, misyonunu yerine getirmesi-
dir. 

Ö¤retmen ö¤rencisine do¤rular›
anlatacakt›r, çarp›kl›klar› ve çözüm
yollar›n› gösterecektir. Gerici, faflist
olan› de¤il, bilimsel olan› ö¤rete-
cektir. Sömürenden, zalimden yana
de¤il, halktan hakl›dan yana olmak
gerekti¤i düflüncesini verecektir.
Onlara ba¤›ms›z demokratik bir ül-
kenin, sorunlar›m›z›n çözümünün
anahtar› oldu¤unun bilincini vere-
cektir. 

Bunlar suçsa, ö¤retmenlerimiz,
görevlerini, halk›na, vatan›na karfl›
yükümlülüklerini, tarihsel misyon-
lar›n› bu suçu iflleyerek yerine geti-
rebilirler ancak. 

Gerici, faflist ö¤retmenler s›rtlar›-
n› iktidara yaslam›fl, onlardan ald›k-
lar› güçle aç›kça gericili¤in, floveniz-
min, faflizmin, emperyalizm iflbirlik-
çili¤inin propagandas›n› yapmakta-
d›rlar. Halk›n yoksullu¤unu, sömü-
rülmesini meflru ve do¤al görmeyi
ö¤retmektedirler ö¤rencilerine.

Devrimci demokrat ilerici ö¤ret-
menler de herfleye ra¤men, onlardan
daha aç›k ve cesur olmak zorunda-
d›rlar. Bask›lar, sürgünler, cezalar,

meslekten atma, tutuklama ve ben-
zeri tehditlere ve ihtimallere ra¤-
men hem de...

Halk›n ve hakl›n›n yan›ndaki ö¤-
retmenler, halk›n ve hakl›n›n yan›n-
da durabilmek, tarihi misyonlar›n›
yerine getirebilmek için bu bedelle-
ri ödemeyi göze almak zorundad›r-
lar. Elbette bu bedellerin ödenmesi-
ne de sessiz kal›nmayacakt›r. Bu be-
delleri asgariye indirmek de ö¤ret-
menlerinin örgütlenmesinin ve mü-
cadelesinin öteki ifllevlerinden biri-
dir zaten. Ama mevcut sistem sür-
dü¤ü müddetçe flu veya bu ölçüde
bask›lar ve bedeller hep varolacak-
t›r. Ö¤retmenlerin tarihi tavr› da, ifl-
te zaten bu noktada ortaya ç›kacak-
t›r; Ö¤retmenlerimiz, ba¤›ms›zl›k-
tan, demokrasiden, do¤rudan, bi-
limsel olandan, halktan yana ö¤ren-
ciler yetifltirmek suçsa, bu “suçu”
ifllemekten geri kalmayacaklard›r.
Çocuklar›m›z›n, gençlerimizin, hal-
k›m›z›n onlardan beklentisi budur. 

Ö¤retmenlerimiz, bu “suçu” ifl-
ledikçe ayd›nlanacakt›r gençleri-
miz. Okullarda, s›ralarda, amfiler-
de bu “suç” ifllendikçe ayd›nlana-
cakt›r gelece¤imiz. Ö¤retmenleri-
miz bu “suçlar›” iflledikçe umut var
demektir!
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E¤itimde aas›l kkavga;
farkl› ddüzen ppartilerinin
kadrolar› aaras›nda dde¤il,
düzen kkadrolar›yla ileri-
ci, ddevrimci, ddemokrat

ö¤retmenler aras›ndad›r. 

Bergama’da Soruflturma Terörü
E¤itim emekçilerinin örgütlü mücadeleleri soruflturma, sürgün ve bask› poli-

tikalar›yla her dönem engellenmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu yoz anlay›fl flimdi de Ber-
gama’da görev yapan 15 e¤itim emekçisini soruflturmalarla tahakküm alt›nda
tutmaya çal›fl›yor. E¤itim emekçileri parti propagandas› yaparak, örgüt liderleri-
ni yüceltmek, siyasi, ideolojik konuflmalar yaparak ö¤rencileri etkilemek, do¤a-
üstü olaylar› ret ederek(!) din derslerinde Materyalizm’den bahsetmek, siyasi
örgütlerin toplant›s›na kat›lmak, eylem günleri sevk alarak e¤itim ö¤retimi ak-
satmak ve ö¤rencilere sevk al›fl nedenini bildirmek, askerli¤i özgürlü¤ü k›s›tla-
y›c› bir eylem olarak tan›mlamak gibi gerekçelerle suçlan›yorlar. Bu sürece dur
demek için 24 Eylül günü E¤itim-Sen öncülü¤ünde bir eylem gerçeklefltirildi.
Eylemde aç›klamay› okuyan E¤itim-Sen genel baflkan› Zübeyde K›l›ç, isimsiz
bir dilekçe üzerinden gerçeklefltirilen bu soruflturma sürecinin hukuksuz, anti-
demokratik ve örgütlü mücadeleyi baltalamaya dönük bir sald›r› oldu¤unu be-
lirtti. Halk›n alk›fllarla destek sundu¤u eylem sloganlarla sona erdi.



Ankara’da kurulan bir sofrada,
yanyana gelmemesi gerekenler,
yanyanayd›. Devrimci Memur Ha-
reketi’nin önceki say›da yay›nlad›-
¤›m›z aç›klamas›ndan hat›rlanaca¤›
gibi, bu “garip” sofra, 10 Eylül gü-
nü Ankara Emniyet Müdürü’nün
verdi¤i iftar davetinde kurulmufltu. 

Sofran›n sahipleri, halka ve
emekçilere düflman olanlard›. Em-
niyet Müdürü’nün yan›nda, patron-
lar›n temsilcilerinden TOBB baflka-
n›, Ankara Büyükflehir Belediye
Baflkan› Melih Gökçek, devlet sen-
dikalar›n›n yöneticileri de sofrada
bulunuyordu. Onlarla ayn› sofray›
paylaflanlar ise, KKEESSKK BBaaflflkkaann››
SSaammii EEvvrreenn,, TTMMMMOOBB yyöönneettiicciillee--
rrii,, ‹‹HHDD GGeenneell BBaaflflkkaann››,, ‹‹nnssaann
HHaakkllaarr›› VVaakkff›› BBaaflflkkaann›› idi.

Halka, emekçilere düflmanl›¤›
tart›flmas›z olanlarla, ilerici demok-
ratik kitle örgütlerinin yöneticileri,
yanyanayd›lar. Halk düflmanlar› ile
halk›n temsilcilerini, silah zoruyla
bile olsa ayn› sofraya oturtamamak
gerekir. Fakat, silah zoruyla bile ol-
mamas› gerekeni, icazetçi çizgi ol-
durmufltur.

‹ftar sofras›, icazetçi çizginin sa-
hiplerinin gözünde halk ile halk
düflmanlar› aras›ndaki kal›n çizgi-
nin nas›l belirsizleflti¤ini göstermifl-
tir. Bu sofraya oturan anlay›fl, alan-
larda emekçileri coplatanlar, iflken-
ce yapt›ranlar, açl›k s›n›r›nda yafla-
maya mahkum edenlerle ayn› sofra-
da olmaktan rahats›zl›k duymuyor-
sa, o anlay›flta bir sorun vard›r. 

Yukar›daki örnek, hat›rlanacak-
t›r ki, ilk de¤ildir. 

Bugün halk düflmanlar›n›n iftar
sofras›na oturan icazetçi çizgi, as-
l›nda y›llard›r düzenle ““ççaatt››flflmmaa--
ss››zz””,, ““ddiiyyaallooggccuu”” bir iliflki yürüt-
menin yollar›n› ar›yor. Düzenle ça-
t›flmamak, “diyalog” içinde iliflki
yürütmek demek, emekçilerin hak-
lar›n› almak için difle difl, militan bir

mücadeleden uzak durman›n, ülke-
de yaflananlara sessiz kalman›n ve-
ya tepki gösterdi¤inde de tepkisinin
s›n›rlar›n› düzeni rahats›z etmeye-
cek çerçevede belirlemenin ad›d›r.
DDüüzzeenniinn bbeelliirrlleeddii¤¤ii ççaatt››flflmmaass››zzll››kk,,
ddiiyyaalloogg zzeemmiinniinnii bbuu ççeerrççeevvee oolluuflfl--
ttuurruuyyoorrdduu..

FFaaflfliissttlleerrii,, iihhbbaarrcc››llaarr›› 
ddaavveett eettttiirreenn aannllaayy››flfl::
Bu anlay›fl, reformizmi, sistemin

en faflist, en gerici temsilcileri ile
“diyalog” aray›fllar›na kadar götür-
müfltür. Örne¤in, bu politikalar çer-
çevesinde, 1995’te Kamu Çal›flanla-
r› Konfederasyonlaflma Tüzük Ve
Kurucular Kurultay›’na, ellerinde
devrimcilerin, halk›n kan› bulunan
ffaaflfliisstt MMHHPP, iihhbbaarrcc›› kkaarrflfl›› ddeevvrriimm--
ccii ‹‹flflççii PPaarrttiissii ve ddüüzzeenn ppaarrttiissii
CCHHPP,, kurultay›n bafl konu¤u olarak
davet edilmiflti.

DD‹‹SSKK GGeenneell BBaaflflkkaann›› SSüülleeyy--
mmaann ÇÇeelleebbii’’nniinn 2000’de “iflçilerin
sorunlar›n› görüflmek ve ddeesstteekk is-
temek” için MHP Genel Baflkan›
Devlet Bahçeli’den randevu isteme-
si de bunun örneklerindendir. Her
fley bir yana, D‹SK Genel Baflkan›
Kemal Türkler’in katili MHP’liler-
dir. Fakat, zaten Çelebi’nin randevu

talebinin hedeflerinden biri de,
MHP’nin katliamlar›n›n üzerine
ssüünnggeerr ççeekkmmeeyyee hhaazz››rr oolldduukkllaarr››nn››
göstermektir. Çelebi, oligarflik dü-
zene, patronlara ve faflist MHP’ye
‘‘ddee¤¤iiflflttiikklleerriinnii’’ göstermek istemifl-
tir.

YYiinnee D‹SK Genel Baflkan›’n›n

2004’te, emekçileri iliklerine kadar
sömürmüfl olan iflbirlikçi tekelci
burjuvazinin en büyüklerinden SSaa--
kk››pp SSaabbaanncc››’’nn››nn cceennaazzee ttöörreenniinnee
kkaatt››llmmaass›› da ayn› ruh halinin ve ay-
n› anlay›fl›n devam› olan bir baflka
örnektir. Çelebi ve di¤er sömürücü
patronlar ‘‘kkoollkkoollaa’’ SSaabbaanncc››’’yy››
uu¤¤uurrllaadd››llaarr’’. Eme¤in sömürüsüne
karfl› mücadele etti¤i için Sabanc›-
lar›n düzeni taraf›ndan katledilen
devrimcilerin de¤il de, Sabanc›lar›n
cenazesine kat›lmak da icazetçi çiz-
ginin bir tercihiydi.

Ayn› anlay›fl, SSGSS’ye karfl›
mücadele için yap›lan toplant›lara,
faflist MHP’yi, gerici Saadet Parti-
si’ni, elinde halâ tutsak devrimcile-
rin kan› bulunan DSP’yi, CHP’yi de
ça¤›rm›flt›. Ça¤r›lan bu partilerin
hepsi emekçilerin karfl›s›nda düzeni
savunan, hepsi, IMF programlar›n›
uygulayan partilerdi. SSGSS’ye
karfl› mücadeleye bir gram bile kat-
k›lar›n›n olmayaca¤› ortadayd›. Pe-
ki öyleyse niye ça¤r›lm›flt› onlar?

Sebep, bu anlay›flt›r.  

MMHHPP vvee KKEESSKK.. 

MMHHPP vvee DD‹‹SSKK..

‹‹flflççii PPaarrttiissii vvee KKEESSKK..

SSaabbaanncc›› vvee DD‹‹SSKK..

AAnnkkaarraa EEmmnniiyyeettii vvee KKEESSKK......

Bu isimler ancak, birbirlerinin
karfl›s›nda olabilirler. Çünkü, s›n›f-
lar mücadelesi gerçe¤i, bu isimleri
karfl› karfl›ya getirmektedir. Fakat,
anlatt›¤›m›z örneklerden de görül-
mektedir ki, karfl› karfl›ya olmas›
gerekenler, “diyalog” içinde olup
yan yana gelmeyi bir politika say-
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Ayn› Masaya Oturtan ‹cazetçiliktir
‹‹ffttaarr ssooffrraass››,, 

iiccaazzeettççii ççiizzggiinniinn ssaahhiipplleerrii--
nniinn ggöözzüünnddee,, hhaallkk iillee hhaallkk

ddüüflflmmaannllaarr›› aarraass››nnddaakkii 
kkaall››nn ççiizzggiinniinn 

nnaass››ll bbeelliirrssiizzlleeflflttii¤¤iinnii 
ggöösstteerrmmiiflflttiirr..



maktad›rlar. 

‹cazetçi çizgi, katillerden hesap
sormuyor, halka karfl› ifllenen suçla-
r›n cezaland›r›lmas›n› istemiyor,
adalet istemiyor; tersine halk düfl-
manlar›n›n icazetlerini almak için,
onlar›n suçlar›n›n üzerine sünger
çekiyor, kendini oonnllaarraa kkaann››ttllaammaa--
yyaa çal›fl›yor. Düzene güven vermek
için, “bak›n sizin eli kanl›lar›n›zla,
hatta kendi katillerimizle bile el s›-
k›fl›yor, ayn› masaya oturuyor, ayn›
salonlarda, ayn› sofralarda bira ra-
ya gelip diyalog ar›yoruz” diye
göstermek istiyor. 

Bu anlay›fl, eme¤in sömürüsüne
son vermek diye bir amac› kalma-
m›fl, difledifl, militan mücadele çiz-
gisi ile ba¤lar›n› koparm›fl, bürok-
ratlaflm›fl, düzen içinde kendine yer
bulmay› amaç haline getirmifl bir
anlay›flt›r.

Bu anlay›fl, bir yandan icazetçi-
lik, bir yandan mücadelenin, haya-
t›n gerekleri, bir yandan emekçile-
rin talepleri aras›nda s›k›flmakta ve
bu anlamda da karars›z, tutars›z ilifl-
kilerin ve ittifaklar›n parças› olmak-
tad›r. 

Bazen devrimcilerle ayn› plat-
formlarda bulunmay› reddederken,
polisin davetine kat›lmak, düzen
içinde bir statü edinmenin arac› ola-
rak görülebiliyor. Salonlarda veya
meydanlarda kürsüleri devrimcile-
rin kullanmas›n› engellemeye çal›-
fl›rken, emekçi düflman› bakanlar›,
düzen partilerini konuflturmak iste-
yebiliyor... 

Bu anlay›fl geçmiflten günümü-
ze, çeflitli olumsuzluklar› üreterek
süregelen bir anlay›flt›r. 

Örne¤in, bugün KESK içinde
ÖDP çizgisindeki kesimlerden biri
de, Sami Evren’in, Emniyet Müdü-
rü’nün iftar davetine kat›lmas›n›
elefltiriyor. Fakat, bu elefltiriyi ya-
panlar, y›llard›r sendikalarda, oda-
larda ayn› anlay›fl› birlikte savundu-
lar, uygulad›lar. Sami Evren ve di-
¤erlerini halk düflmanlar› ile ayn›
sofraya oturtan anlay›fl› birlikte ge-
lifltirdiler. Yukar›da verilen örnek-
lerde, birlikteydiler hep. Ve biz
elefltirirken, birlikte savunuyorlard›.  

Dolay›s›yla,
bugün yap›lan
elefltirilerde tu-
tarl› olmak iste-
niyorsa, bu geç-
miflin muhasebe-
si de yap›lmak
durumundad›r.
E¤er, amaç kendi iç çeliflkilerinde
bu durumu malzeme olarak kullan-
mak de¤ilse, o zaman bu icazetçi
anlay›flla hesaplafl›lmal›d›r. Bu an-
lay›fl, geçmifliyle ve günümüzdeki
tüm biçimleriyle birlikte mahkum
edilmeli, onun yerine devrimci poli-
tikalar ve devrimci sendikal anlay›fl
savunulmal›d›r.

‹‹ccaazzeettççiilliikk;; sseebbeepp vvee 
ssoonnuuççllaarr››yyllaa mmaahhkkuumm 
eeddiillmmeelliiddiirr
Bu icazetçi çizginin mahkum

edilmesi, emekçilerin mücadelesi
aç›s›ndan temel önemdedir. Çünkü,
düzen içi sendikac›l›k ve düzen içi
politika yapma tarz›n›n, genel ola-
rak emekçilerin mücadelesine, özel-
de de sendikalara verdi¤i zararlar
ortadad›r.

Sami Evrenler’in, halk düflman-
lar› ile ayn› sofray› pafllaflmas› elefl-
tirilip mahkum edilmelidir. Fakat,
sadece bunu yapmak yeterli de¤il-
dir. Çünkü, sorun salt Sami Evren
ya da toplant›ya kat›lan di¤er isim-
lerle s›n›rl› bir sorun de¤ildir. Sorun
bir anlay›fl sorunudur. Bu anlay›fl,
sendikal hareket içinde, bir çok de-
mokratik kitle örgütü içinde mevcut
olan bir anlay›flt›r.

Bu anlay›fl›n sendikal mücadele-
deki prati¤i, sürekli olarak düzenin
çizdi¤i s›n›rlar içinde hareket et-
mektir. Bunun sonucu, emekçilerin
haklar›n› savunamamak, kazan›m-
lar›n› koruyup geniflletememek,
IMF’nin, patronlar›n ve iktidar›n
sald›r›lar› karfl›s›nda sürekli geri
ad›m atmakt›r.

Bugün, iktidarlar›n, emekçilere
yönelik sald›r› kararlar› al›rken,
ekonomik, demokratik haklar› bu
kadar pervas›zca gasbeden yasalar
ç›kar›rken, karfl›lar›nda gösterilecek

tepkiyi önemsememelerinin temel
nedenlerinden biri de, sendikalar›n,
odalar›n güçlerinin zay›fl›¤›n›n ya-
n›s›ra, anlay›fl olarak militanca di-
renme çizgisinden uzak olmalar›d›r.
Yani icazetçilikleridir. ‹ktidarlar bi-
liyor ki, emekçilere karfl› hangi ka-
rarlar› al›rlarsa als›nlar, karfl›lar›nda
gösterilecek tepkinin s›n›rlar› düze-
nin iiccaazzeett s›n›rlar›d›r. 

Yine bu anlay›fl›n sonuçlar›ndan
birisi, ilerici sendikalar›n emekçiler
içinde güven yitimine u¤ramas› ve
bu sendikalarda örgütlü emekçi ora-
n›n›n, gittikçe daha fazla düflmesi
olmufltur. Görevlerinden birisinin
de, emekçilere s›n›f bilinci vermek
olan sendikalar, s›n›f düflmanlar›na
yönelik bu icazetçi yaklafl›mlar› ne-
deniyle bu görevlerini yerine getire-
mez duruma gelmifl, s›n›f uzlaflma-
c›l›¤›n› gelifltirmifltir.

Düzenin sald›r›lar› karfl›s›nda
barikat görevi göremeyen kitle ör-
gütleri tablosunun ortaya ç›kmas›n-
da, bu icazetçi anlay›fl›n pay› belir-
leyicidir. Dolay›s›yla, içinde bulu-
nulan bu durumdan ç›k›fl yolu da
öncelikle bu anlay›fl›n afl›lmas›nda
aranmal›d›r.

Bugün halk düflmanlar›n›n sofra-
s›nda, ilerici sendikalar›n yönetici-
lerini görüyoruz, yar›n birlikte
emekçilerin eylemlerini geriletme-
nin planlar›n› yaparken de görebili-
riz. Fakat, zaten bugünkü durum bi-
le yeterince olumsuzdur. 

‹cazetçi çizgi paralelinde sürekli
yeni ad›mlar at›l›rken, bu çizgiyi
mahkum edecek bir sorgulama, he-
saplaflma yap›lmad›¤› için bugünkü
noktaya gelinmifltir. Geçmiflte yap›-
lanlar ve bugünkü pratik sorgulan›p
mahkum edilmedi¤inde, bu zihni-
yet, benzer tav›rlar› üretmeye de-
vam edecektir.

Say›: 162 29‹CAZETÇ‹L‹K



Bafll›kta yeralan iki kelimeyi
mutlaka duymufl olmal›s›n›z. Büyük
telefon tekellerinden birinin aylard›r
televizyonlarda yay›nlanan ve bir
çok insan›n diline dolanan reklam›-
n›n slogan› bu. 

Bize sadece bir telefon kart› m›
pazarl›yorlar bu sloganla? 

HHaayy››rr!! Telefonun yan›nda, “he-
diyesi” olarak, bir de “ideoloji” veri-
yorlar... “An’› yafla” diyen bu ide-
olojidir. Bu ideolojiye göre; öncesi
yok, sonras› yok; yaln›z “aann” var. 

Bu iki kelime bize ne anlatmak
istiyor? Sak›n ve sak›n, “öylesine iki
kelime iflte” deyip geçmeyin. Çünkü
as›l büyük yanl›fl› iflte o zaman yap-
m›fl oluruz. Bir yandan bizi tüketim
kültürünün esiri yapmaya çal›fl›rken,
öte yandan ise düflünmemeyi, düflü-
neceksen de aannll››kk düflünmeyi, birey-
ci, bencil bireyler olmay› empoze
ediyor bu iki kelime.

Hiçbir fley için düflünmeye, ken-
dini yormaya, mücadele etmeye ge-
rek yok diyor. Hat›rlay›n “an› yafla”
reklamlar›n›; dünya yerle bir olmufl;
bofl ver! Sen SMS yollamaya, ucuz
tarifeden konuflmaya bak!

Hat›rlanacakt›r, benzer bir rek-
lam vard›; Canh›rafl feryad eden bir
kad›n ve balkondan düflmekte olan
bir adam görünüyordu ilk karelerde.
‹lk anda kad›n›n düflmekte olan
adam için telaflland›¤›n› ve onu kur-
tarmaya çal›flt›¤›n› san›yordunuz;
ancak sonra, öyle olmad›¤›n›, kad›-
n›n arabas› için feryad etti¤ini, ada-
m› de¤il, adam›n düflüp arabaya za-
rar vermemesi için arabas›n› kurtar-
d›¤›n› görüyordunuz. Bu son derece
do¤alm›fl, hatta bir meziyetmifl gibi
sunuluyordu reklamda. 

“An’› yafla”n›n önerdi¤i ve verdi-
¤i mesaj da bundan farkl› de¤ildir.
Ayn› ahlaks›zl›k, ayn› yozluk...

“An’› yafla” reklamlar›ndan birin-
de, sal›ncakta eflini veya arkadafl›n›
sallayan genç, bir yandan da telefon
ile SMS yollamaktad›r.. O kadar dal-
m›flt›r ki bu ifle, arkadafl› sal›ncaktan

düfltü¤ü halde fark›nda de¤ildir. Rek-
lam›n bize sundu¤u ideolojiye göre,
ffaarrkk››nnddaa oollmmaass›› ddaa ggeerreekkmmiiyyoorr za-
ten. An’› yafla, gerisini bofl ver!

Düflünme, seni ili¤ine kadar sö-
müreni. Akflama eve ekmek götüre-
meyecekmiflsin, çocu¤unun okul ih-
tiyaçlar›n› karfl›layam›yormuflsun,
bofl ver!.. Bebekler daha gün yüzü
göremeden ölüyorlarm›fl. Ald›rma,
an’› yafla!

‹flsizlik gelmifl kap›n› çalm›fl. Ya-
n›nda yörende insanlar iflten kovul-
maktad›r. Bofl ver, sen “an’› yafla”,
SMS yolla...

Yan› bafl›nda bir genci tekme to-
kat dövüp gözalt›na al›yorlar... So-
kak ortas›nda birini çekip vuruveri-
yor polis... Sen an’› yafla!

Hapishaneleri kan gölüne çevril-
mifl ülkenin; ve tüm ülke görünmez
tel örgülerle bir hapishane olmufl,
bofl ver! Sen an’› yaflamana bak!

Amerikan donanmas› bo¤azlar›
kendi babas›n›n su yoluymufl gibi
kullan›yormufl, Amerikan yönetimi,
senin ülkenin ekonomisinden siyase-
tine her fleyini belirliyormufl, senin
ülkenin ordusunun kafas›na çuval
geçiriyormufl, boflver, sen an› yafla-
mana bak! 

Sömürüsüz bir dünya hayal etme-
yi, açl›¤›n, yoksullu¤un olmad›¤›,
bebeklerin ölmedi¤i bir dünyay› ha-
yal etmeyi akl›ndan bile geçirme. ‹fl-
kencenin, bask›n›n olmad›¤›, ba¤›m-
s›z demokratik bir ülke hülyalar›na
dalma; çünkü o ““GGEELLEECCEEKK””;; oysa
sana, an› yaflamak yeter!..

Sen an› yafla;

Ve fakat, sana böyle söyleyen,
hiç de öyle yapm›yor, bunu da bil. 

BBuurrjjuuvvaazziinniinn hhaazzıırr 

ttaabblleettlleerrii

Burjuvazi, kültürünü çok çeflitli
araçlarla evlerimizin içine, burnu-
muzun ucuna kadar getiriyor. 

Nas›l düflünmemiz, nas›l giyin-

memiz, neyi kullan›p neyi kullanma-
m›z, ne giymemiz, neyi içmemiz ge-
rekti¤ini, neyi okuyaca¤›m›z›, neyi
seyredece¤imizi, k›sacas› her fleyi
söylüyor bize. Düflünmeden, sorgu-
lamadan, elefltirmeden, kafa yorma-
dan bize “haz›r tabletler” halinde
sunduklar›n› yutmam›z› istiyor.

Halk›n kültüründe “har vurup
harman savurma” deyifli vard›r; ih-
tiyac›n kadar›n› al, gereksiz harcama
yapma der. “Aya¤›n› yorgan›na göre
uzat” derken de ayn› fleye dikkat çe-
ker, “Bugünün yar›n› da var” der-
ken, gelece¤i düflünmeyi ö¤ütler.
Halk›n kültürü, tüketim kültürüne
uymaz; öyleyse de¤ifltirilmelidir.
“An’› yafla” iflte bu noktada halk›n
yüzy›llardan süzülmüfl yaflam anla-
y›fl›na, geleneklerine sald›r›d›r.  

Tüketim kültürü, sat›n alabildi¤in
kadar al diyor. Al, istersen sonra çö-
pe at, ama önce al! Sürekli ayn› eflya-
y› kullanmak, zevksizlik, ça¤d›fl›l›k-
t›r sunulan bu kültürde. Modaya uy-
makt›r ça¤dafll›k! Özgürlük ise, flu
veya bu ürünü kullanmaktad›r. Kul-
lanmazsan›z özgür olamazs›n›z!

O ürünleri kullanmak için paran
m› yok; sorun de¤il; en uygun koflul-
larda kredi kartlar›, taksitler var.. Ye-
ter ki al; yeter ki konufl, sonras›n›
düflünme! Anl›k yafla, anl›k düflün,
plan yapma... Gelece¤imizin ne ola-
ca¤›n› düflünmeden, gelecek için
mücadele etmeden, yaln›zca bugün
için, yaln›z içinde bulundu¤umuz an
için yaflamal›s›n!.. 

Eflyan›n bir kenar› çizildi mi; kal-
d›r at, yenisini al. Arkadafl›n sana
yanl›fl bir fley mi yapt›; iliflkini kes,
emek verme, yenisini bulursun...
Eflinle sorunun mu var; u¤raflma, bo-
flan gitsin, yeniden evlenirsin... “An›
yafla”n›n insanlara götürdü¤ü bak›fl
aç›s› budur... Günü kurtarmal›, hiçbir
fleyi dert etmemeli, yaflad›¤›n andan
zevk almal›, gerisini boflvermelisin...
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AANN'' II  YYAAŞŞAA!!AANN'' II  YYAAŞŞAA!!



Gerçekten bbööyyllee yyaaflflaann››llaabbiilliirr
mmii?? Cebimizdeki paray› düflünme-
den istedi¤imiz herfleyi alabilir mi-
yiz? Yar›n bize zarar› olaca¤›n› bildi-
¤imiz bir fleyi, flu anda can›m›z isti-
yor diye yapabilir miyiz?.. Mant›k-
s›z geliyor de¤il mi; ama burjuvazi
bize bunu dayat›yor. Çünkü o, kapi-
talist pazar›n dönmesini istiyor. Her-
fleye kar gözüyle bak›yor. Ve paran›n
tanr› oldu¤u bir düzende önerilen
hayat anlay›fl› da bu oluyor.

BBiizzee ‘‘aann’’ıı yyaaşşaa’’ ddeerrkkeenn 

ggeeççmmiişşiimmiizzii vvee

ggeelleecceeğğiimmiizzii ççaallııyyoorrllaarr!!

An› yaflamaya özendirilmeliyiz
ki, reklam ürününü sat›n alal›m. Ya
da tam tersi; reklam ürününü almal›
ve an› yaflamal›y›z.

Fakat, biraz önce de dikat çekti-
¤imiz gibi, halka, reklamlar›, filmle-
ri, dizileri, yaz›lar›, çizileriyle “dü-
flünme, mücadele etme, sadece an’›
yafla” diyen burjuvazinin kendisi,
bunun tam tersini yapmaktad›r. 

Burjuvazi an’› düflünmek ve ya-
flamakla s›n›rlamamaktad›r kendisi-
ni. O bu tür bencilli¤i, bireycili¤i ve
yozlu¤u dayatan reklamlar› haz›rlar-
ken bile, asl›nda kendini an’la s›n›r-
lamad›¤›n› göstermektedir. Burjuva
kesimler, bbiirreeyysseell olarak en bencil
biçimlerde an’› yaflay›p günlerini
gün ederken, ss››nn››ffssaall olarak asla

günlük ve anl›k düflünmezler. 

Burjuvazi hem bugününü, hem
gelece¤ini ayr›nt›l› olarak planlamak-
ta, düzeninin devam› için canla baflla
çal›flmaktad›r. Bu çal›flman›n oda¤›na
ise halk› bir flekilde uyutmay› ve ken-
di saf›nda tutmay› koymaktad›r. Çün-
kü düzenini ayakta tutmas›n›n baflka
koflulu yoktur. Halk›n uyand›¤›, ger-
çeklerin fark›na vard›¤› yerde burju-
vazinin yaflam flans› yoktur.

RReekkllaamm denilen kapitalizmin en
ahlaks›z iflini yapacak bir dolu insa-
n›n beyni, burjuvazi ad›na halk›
uyutmak için çal›flmaktad›r. Her tür-
lü de¤ersizli¤i, yozlu¤u ve çürümeyi
empoze eden, gerçe¤i tersyüz etme
konusunda uzmanlaflm›fl, ahlaks›z
beyinlerin üretti¤i bu ve buna benzer
onlarca reklam ile halk›n beyinlerine
girilmektedir. 

Reklam, salt bir ürün tan›t›m› de-
¤ildir. Reklamc›lar, burjuvazi ad›na
kitleleri uyutmak, yozlaflt›rmak,
bencillefltirmek iflini üstlenmifllerdir.
Bunun için düflünmekte, üretmekte
ve ürettiklerini burjuvazinin hizme-
tine sunmaktad›rlar. 

Ve baflta dedi¤imiz gibi, reklamda,
hem ürün, hem ideoloji pazarlanmak-
tad›r. Bu sayede hem beyinler uyufltu-
rulmakta, hem all› pullu reklamlarla
tüketim körüklenmekte ve üçüncüsü,
reklamlar, halk›n de¤ersizleflmesinde,
yozlaflmas›nda, bencilleflmesinde
önemli bir rol oynamaktad›r.

Burjuvazinin reklamlar› veya
baflka araçlar›yla halk› mahkum et-
meye çal›flt›¤› bu ideolojiye karfl›
ç›kmamak, kendi gelece¤imizi, de-
¤erlerimizi burjuvazinin ayaklar› al-
t›na paspas yapmaktan baflka bir an-
lama gelmeyecektir. 

Geçmiflten ve gelecekten soyut-
lanm›fl bir “an” yoktur. 

Burjuvazi “an’› yafla” derken, as-
l›nda bir bak›ma yaflama demifl olu-
yor. Çünkü gerçekte an› yaflayan bi-
reyler ve toplumsal kesimler, asl›nda
toplumsal hayattan kendi kendilerini
yok etmifl oluyorlar. 

Öyleyse varolmak için, 

Bir; burjuvazinin bize haz›r ola-
rak sundu¤u tabletleri reddetmeliyiz.
Kendimiz karar vermeliyiz ne yap›p
ne yapmayaca¤›m›za. 

‹ki; beyinlerimizi tüketim kültü-
rünün esiri yapmalar›na izin verme-
meliyiz. Burjuvazinin televizyonu-
nu, filmlerini, radyosunu, kitaplar›n›
dinlerken, izlerken beynimizin bir
ççööpp kkuuttuussuu olmad›¤›n› bilmeli, her-
fleyi elekten geçirerek öyle almal›y›z
alaca¤›m›z›.. 

Üç; aç›k ki, “an› Yafla” diyenler,
bize ggeeççmmiiflfliimmiizzii uunnuuttttuurrmmaakk ve
daha önemlisi, ggeelleeccee¤¤iimmiizzii ççaallmmaakk
istiyorlar. Geçmifl, an ve gelecek,
hepsi bizimdir; hiçbirini burjuvaziye
vermemeliyiz; GGeeççmmiiflfl,, aann vvee ggeellee--
cceekk,, hhiiççbbiirrii burjuvazinin kirli ide-
olojisine göre flekillenmemeli...

Say›: 162 31YOZLAfiMA

Gazi Mahallesi’nde yozlaflmaya
karfl› mücadele kesintisiz bir flekil-
de sürdürülüyor. 25 Eylül’de Gazi
Temel Haklar taraf›ndan Sultan
Dü¤ün Salonunda sergilenen ““BBee--
nniimm bbiirr hhaayyaalliimm vvaarr”” isimli tiyat-
ro oyunu da bu faaliyetlerin bir ürü-
nüydü. Gazi Temel Haklar taraf›n-
dan örgütlenen çal›flmada, Gazi
Mahallesi’nde oturan ama ailele-
riyle baz› konularda problem yafla-
yan çocuklarla bir tiyatro çal›flmas›
yürütüldü. 

Yap›lan çal›flma sonucu ortaya
ç›kan tiyatro oyununda bali, tiner
kullan›p sokaklarda yaflamak zo-
runda b›rak›lan çocuklar anlat›ld›.
Düzenin “Sokak Çocu¤u” diye
isimlendirdi¤i bu çocuklar›m›z›n
d›fllanmas›n›n yanl›fll›¤›, asl›nda
tüm bunlar›n sistemin ürünü oldu-
¤unun anlat›ld›¤› tiyatro oyununda,
sokak çocuklar›n› sahiplenen kifli
ise yozlaflmaya karfl› mücadelede
flehit düflen BBiirrooll KKaarraassuu idi. Yak-
lafl›k 200 kiflinin izledi¤i tiyatro

oyunu öncesi, mahalledeki yozlafl-
maya vurgu yap›lan bir konuflma
yap›ld›, oyunun haz›rlanmas›ndaki
temel amac›n, mahalledeki çocuk-
lar› sahiplenmek oldu¤u belirtildi.

Benim Bir Hayalim Var
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Amerikan Bilimciler Federasyo-
nu taraf›ndan elde edilip aç›klanan
CIA raporlar›, 1980’de Afganis-
tan’a ilerici rejimi y›kmak için gön-
derilen karfl›-devrimci islamc› mü-
cahitlerin, Türkiye’deki bir CIA
kamp›ndan gönderildi¤ini aç›¤a ç›-
kard›.

CIA (Amerikan Merkezi Habe-
ralma Örgütü) raporlar›nda, El Kai-
de lideri Usame Bin Ladin’in
1996’da verdi¤i bir demeç yer al›-
yor. Ladin söz konusu demecinde
flöyle diyor: ““SSoovvyyeettlleerr BBiirrllii¤¤ii KKââ--
bbiill’’ii iiflflggaall eettttii¤¤iinnddee,, ((......)) TTüürrkkiiyyee’’ddee
yyaaflflaammaakkttaayydd››mm.. ((......)) AArraapp mmüüccaa--
hhiittlleerr,, ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa ggeeççiiflfl kkaammpp›› kkuu--
rraann AAmmeerriikkaann CCIIAA’’nn››nn yyaarrdd››mm››yyllaa
AAffggaanniissttaann’’aa ggiittmmeeyyee bbaaflflllaadd››.. GGöö--
nnüüllllüülleerr kkaammppttaa kkaall››yyoorr,, ddaahhaa ssoonn--
rraa AAffggaanniissttaann’’aa ggöönnddeerriilliiyyoorrdduu””.

Türkiye’nin Amerika’n›n Yeflil
Kuflak projesindeki aktif rol ald›¤›
geçmiflte de bilinen bir gerçektir. Bu

rapor ise, Türkiye’nin “yeflil ku-
flak”ta bir üs olarak kullan›ld›¤›n›
da belgeliyor.

Türkiye’nin rolü kuflkusuz bu-
nunla s›n›rl› de¤ildir. Amerikan ifl-
birlikçisi oligarfli, yeflil kufla¤a, po-
litik, lojistik, askeri, her türlü deste-
¤i ve katk›y› vermifltir. 

Emperyalist ç›karlar için Ko-
re’ye asker gönderilmesinden günü-
müze, ülkemiz emperyalizmin bir
üssüne, ordu, emperyalizm için sa-
vaflan bir orduya dönüfltürülmüfltür.

Yak›n dönemde, ‹ncirlik üssü-
nün Irak’›n bombalanmas›nda kul-
land›r›ld›¤›, Guantanamo’ya esir ta-
fl›yan iflkence uçaklar›n›n ‹ncirli¤i
üs olarak kulland›¤› ortaya ç›km›flt›.
Amerika’n›n Yeflil Kuflak projesin-
de, ‹stanbul’da Amerikan kamp›
kurdurulmas› da, bu çizgide ony›l-
lard›r devam eden iflbirlikçili¤in bir
örne¤idir. 

‹flbirlikçilik, uflakl›k iliflkisi çer-
çevesinde, ülkemiz emperyalizmin
hizmetine sunulurken, bunlar ço-
¤unlukla halktan gizlenmifltir. 

Yeflil Kuflak’ta ülkemizin emper-
yalistlere üs olarak kulland›r›ld›¤›n›
da, CIA’n›n raporlar›ndan ö¤reniyo-
ruz. Oligarfli, halka hesap vermiyor,
halk› hesaba katm›yor. Onlara göre,
bu topraklar üzerinde ne yap›laca¤›-
na iliflkin halk›n söz ve karar hakk›
yoktur!

AKP hükümeti, emperyalizme
Yeflil Kuflak projesi çerçevesinde
baflka hangi hizmetlerin yap›ld›¤›n›
aç›klamal›d›r.

Bu ülke bizim ülkemizdir. Dola-
y›s›yla,  halk olarak bu topraklar
üzerinde olup biten herfleyi bilmek
hakk›m›zd›r. Emperyalizmin iflgali,
topraklar›m›z› kullanmas› meflru
de¤ildir. Ülkemizin, hangi emper-
yalist ç›karlar için kulland›r›ld›¤›n›
bilmek, sorumlular›n hesap verme-
sini istemek en do¤al hakk›m›zd›r.
Soruyoruz, hangi hesaplarla, hangi
kirli ç›karlar için, ülkemiz emperya-
lizme peflkefl çekilmifltir? Aç›klan-
mal›d›r.

BM Genel Kurulu toplant›lar›
için Amerika’da bulunan Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül, FFeetthhuullllaahhçç››
TTüürrkk KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii’’nin ‘‘ddoosstt--
lluukk yyeemmee¤¤ii’’ne kat›ld›.

Amerika’n›n has iflbirlikçilerin-
den Fethullah Gülen, ülkemizdeki
burjuva partileri taraf›ndan hep el
üstünde tutulan bir tarikat lideri ol-
mufltur. Bunun iki nedeni var. BBii--
rriinncciissii düzen partilerinin tarikatlar-
la kurduklar› iliflkidir. ‹‹kkiinncciissii ise,

ülkemizdeki düzen partilerinin
Amerikan iflbirlikçisi karakterleri-
dir. Bu iki nedenden dolay›, düzenin
“sol” görünümlü politikac›s› Bülent
Ecevit bile, Gülen’e methiyeler
düzmüfltü.

Abdullah Gül’ün, Gülen’in sof-
ras›nda bulunmas›nda di¤erlerine
ek olarak, her ikisinin de islamc›,
tarikatç› kimlikleri dönemlidir. Gül,
bu ülkenin Cumhurbaflkan›’d›r. Da-
has›, o, kimilerinin demokratl›k
keflfettikleri AKP iktidar›n›n Cum-
hurbaflkan›’d›r. Fakat onun gerçek
kimli¤i, Amerikan islamc›l›¤›d›r.
Tarikatç› Abdullah Gül’den, de-
mokrat Abdullah Gül yaratmak
mümkün de¤ildir. Onda demokrat
özellikler bulanlar, ona “AKP’nin

liberal, ça¤dafl yüzü”
muamelesi yapanlar,
Gülen sofras›ndaki
Gül görüntüsüne ba-
karak yan›lg›lar›n›

görmelidirler.

Di¤er yandan, son dönemlerde
AKP ile Fethullah Gülen cemaati
aras›nda çeliflkiler yafland›¤›na ilifl-
kin yorumlar yap›lmaktad›r. ‹ki ke-
sim aras›ndaki iktidar çat›flmas› ya-
fland›¤›na iliflkin yorumlar daha çok
spekülatif düzeydedir. Fakat, bu yo-
rumlar do¤ru bile olsa, her ikisi de
Amerika’n›n iflbirlikçili¤ini yapt›k-
lar›, ABD’nin “›l›ml› islam” ve
“BOP” projesinde  yer ald›klar› sü-
rece aralar›ndaki çeliflkilerin bir
k›ymeti yoktur. Amerika, her ikisini
de ç›karlar› çerçevesinde,  bu örnek-
te oldu¤u gibi, ayn› sofrada bulufltu-
rur ve kullan›r. Bu nedenle Gül’ün,
Gülen’in sofras›nda bulunmas›nda
flafl›rt›c› bir yan yoktur.

Cumhurbaflkan› Gül,
Fethullah’›n Sofras›nda

Yeflil Kuflak’ta 
Bir Amerikan Üssü:

Türkiye



Ülkemizdeki birçok ilkö¤retim
okulunda oldu¤u gibi, Burdur’un
Çavd›r ilçesine ba¤l› Dengere ‹l-
kö¤retim Okulu’nda duvarlara as›l-
m›fl bir ““TTüürrkk bbüüyyüükklleerrii”” panosu
vard›. 

Bu panoda yer verilenler, hemen
her okulda ayn›d›r, çünkü bu pano-
ya konulacak “büyükler”in isimleri,
Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan
belirlenmifltir. Listedeki “büyük-
ler”in neden ve nas›l büyük say›ld›-
¤› ayr› bir tart›flma konusudur; buna
flimdi girmeyece¤iz; fakat Dengere
‹lkö¤retim Okulu’nun yöneticileri,
bu büyükleri yetersiz bulmufl ve o
listeye bir isim daha eklemifllerdi. 

““VVaahhddeettttiinn ‘‘TTüürrkk bbüüyyüükklleerrii!!’’
aarraass››nnddaa””...... Listeye yap›lan ek de
bas›na iflte bu flekilde yans›d›. 

Osmanl›’n›n son iflbirlikçi hain
padiflah› Vahdettin, sonunda “Türk
Büyükleri” aras›na kat›lm›flt›. 

*

Bafltan flunu belirtelim ki, Den-
gere okulunun yöneticilerinin yapt›-
¤› bir “ilk” de¤ildir. 

Vahdettin, ülkemizdeki gericile-
rin, faflistlerin ony›llard›r aklamaya
çal›flt›klar› bir Padiflaht›r. 

Çünkü Vahdettin’in “hain” ilan
edilmesinde, emperyalizmle iflbirli-
¤ine karfl› bir tav›r vard›r. Vahdet-
tin’e “hain” denildi¤i müddetçe,
emperyalizmin uflakl›¤›n› yapmak,
tam olarak meflru gösterilemez, ka-
n›ksat›lamaz.  

Belki bu yüzden onun ihanetini
hep örtbas etmeye çal›flm›fllar, hatta
daha ileri gidip onu ülkesinden
uzakta ölmek zorunda kalan bir
“ma¤dur” gibi göstermek istemifl-
lerdir. 

*

‹flbirlikçilerin Vahdettin’i en üst
düzeyde sahiplenmesinin bir örne¤i
1999’da yaflanm›flt›. 

O y›l yap›lan Osmanl› ‹mpara-

torlu¤u’nun 700. y›ldönümü kutla-
malar›nda, KKüüllttüürr BBaakkaannll››¤¤››, Top-
kap› Saray›’n›n bahçesine 36 padi-
flah›n büstlerini dikmifl, büstler tö-
renle aç›lm›fl, Osmanl› atalar›n›n ru-
huna fatihalar okunmufltu. Büstlerin
içinde VVaahhddeettttiinn'in büstü de vard›. 

Oysa o, üüllkkeessiinnii ddee,, mmiilllleettiinnii
ddee,, üümmmmeettiinnii ddee,, ddiinniinnii ddee ssaattmm››flfl
bir padiflaht›. Kendini emperyalist-
lere satm›fl bir zavall› olarak arkas›-
na bile bakmadan kaç›p gitmiflti bu
topraklardan. 

O, Türkler’in atas› de¤il, olsa ol-
sa, hhaaiinnlleerriinn aattaass›› olurdu. Onu
“Türk büyükleri” aras›nda saymak
ise, san›r›z en baflta TTüürrkk hhaallkk››nnaa,,
TTüürrkk uulluussaall oonnuurruunnaa hhaakkaarreettttiirr..
Hainleri bafltac› yapan hangi halk
vard›r dünyada? Hainleri “büyükle-
ri!” aras›nda sayan bir ulus, nas›l
ulusal onurdan söz edebilir?

*

Dikkat çekicidir; Vahdettin’i ak-
lama kampanyalar›n›n bafl›n› da ço-
¤u zaman islamc›lar çekmifltir. 

Bu aklama kampanyas› “asl›nda
Mustafa Kemal’i Anadolu’ya savafl-
mak için Vahdettin göndermiflti” ya-
lan›na dayand›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Peki o halde, emperyalistlerin
Anadolu’dan kovulaca¤› hemen he-
men kesinleflti¤inde, Vahdettin niye
‹ngiliz iflgal kuvvetlerine s›¤›n›p,
onlar›n bayra¤›n› tafl›yan bir gemiy-
le ülkesinden kaçt›?

Madem Mustafa Kemal’i o gö-
revlendirmiflti, iflte Mustafa Kemal
görevini baflarm›fl!

Yukar›daki tezin sahiplerinin bu
soruya verebildi¤i bir cevap olma-
m›flt›r bu güne dek. Ama Vahdettin’i
aklama yalanlar›ndan da hiç vaz-
geçmemifllerdir. 

*

Dengere ‹lkö¤retim Okulu’nda-
ki olayla ilgili “soruflturma” aç›l-
m›fl. Aç›ktan savunamayacaklar›na

göre, göstermelik soruflturma
aç›lmas› normal. Ama emperya-
lizm iflbirlikçisi AKP yönetiminin
hepsinin düflüncesinin bu oldu¤u
kuflkusuzdur; ne yapm›fl ki Vah-
dettin? Bugün onlar›n yapt›¤›n›.

Bu yüzden onlar hain de demezler
Vahdettin’e. Bu yüzden hepsi Vah-
dettinci’dirler. 

Gerçi, Osmanl›c›’lar için bile,
sahiplenilmesi, savunmas› zor biri-
dir Vahdettin. Diyelim ki, onlarca
Osmanl› Padiflah›n›, fetihleri, flanl›
seferleri nedeniyle savundular; peki
Vahdettin’in nesini savunacaklar?
‹mparatorlu¤u yönetmeyi, s›radan
‹ngiliz subaylar›na teslim etmesini
mi? (Hofl, kendileri de ülkenin yö-
netimini, s›radan IMF memurlar›na
teslim etmediler mi?)

Ülkemiz egemen s›n›flar›n›n
“özgünlü¤ü”, yani daha aç›k söyler-
sek, riyakarl›¤›, hheemm VVaahhddeettttiinn’’ii
hheemm MMuussttaaffaa KKeemmaall’’ii sahiplenir
görünmelerindedir. Ne birinden
vazgeçebiliyorlar, ne di¤erinden.
Oysa ikisi tarih içinde apayr› iki ko-
numu temsil ediyorlar. 

Kim Vahdettin? Biraz daha ya-
k›ndan bakal›m: Anadolu’nun dört
bir yan› pefl pefle iflgal edilirken, Pa-
diflah Vahdettin, Damat Ferit ve ‹n-
gilizler, Mustafa Kemal'i safd›fl› b›-
rakmak için aralar›nda anlaflma yap-
m›fllard›. Kurtulufl savafl› buna ra¤-
men yay›l›nca, iflgalcilerin ve iflbir-
likçilerinin baflvurdu¤u ilk araçlar-
dan biri yine halifelik ve din'dir. ‹n-
giliz emperyalistlerinin iste¤i üzeri-
ne fieyhülislam Dürrizade Abdullah
Efendi ad›na yay›nlanan fetvada,
Kuva-i milliyeciler ‘‘eeflflkkiiyyaa’’,, ‘‘vvaattaann
hhaaiinnii’’ ilan edilip, öldürülmeleri di-
nen ‘ffaarrzzdd››rr’ denildi. ‹flgalcilere
karfl› savaflanlar›n ""ddiinnssiizz"" oldu¤u
söylendi hatta. Ve ihanetin belgesi-
dir ki, fetva, Anadolu'ya ‹ngiliz
uçaklar› taraf›ndan da¤›t›ld›.

fiimdi kalkm›fl böyle birine utan-
madan, arlanmadan “Türk büyü¤ü!”
diyor, onu atalar›ndan say›yorlar.
Vahdettin gibi bir haini “Türk büyü-
¤ü” sayandan, Vahdettin’i atas› ola-
rak görenden, Vahdettin gibi vatan
hainli¤inden baflka ne beklenir ki?!

Say›: 162 33VATAN HA‹N‹

Vahdettin, 
kimin büyü¤ü?
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ABD politikalar›n›n üretilmesin-
de daha önce kilit noktalarda bulu-
nan bir grup politikac› ve bürokrat,
seçilecek yeni ABD baflkan›na, yeni
Ortado¤u politikas› olarak‘‘aaflfl››rr››llaarr››nn
yyaatt››rr››mm vvee iissttiihhddaammllaa ssaatt››nn aall››nnmmaa--
ss››nn››’’ önerdi. 

Öneri, içlerinde eski D›fliflleri Ba-
kanlar›ndan Madeleine Albright, ba-
z› kongre üyelerinin ve Ortado¤u’da
görev alm›fl isimlerin de bulundu¤u
34 kiflinin haz›rlad›¤› raporda dile
getirildi. Raporun en çarp›c› bölümü-
nü, “kkaattlleeddeerreekk oollmmaadd››,, oo zzaammaann
ssaatt››nn aallaarraakk aammaaccaa uullaaflflaall››mm”” öne-
risi oluflturuyor. 

Raporda ““ssaatt››nn aall››nnmmaass››”” öngö-
rülen ‘‘aaflfl››rr››llaarr’’llaa kastedilenin, em-
peryalist iflgal ve tahakküme karfl› di-
renen ülkeler ve örgütler oldu¤u aç›k
elbette.

Emperyalizmin dünya halklar›na
karfl› tek politikas›, teslim almak,
kendi sömürü ç›karlar›n› dayatmak-
t›r. Onun literatüründe, halklar›n ira-

desi, ba¤›ms›zl›¤›, kendi kaderini ta-
yin etme hakk› yoktur. 

Amerikan emperyalizmi, flimdi
Irak ve Afganistan’daki direnifl karfl›-
s›nda içine düfltükleri durumdan na-
s›l kurtulacaklar›na formül ar›yor.
Eski burjuva politikac›lar da, iflte bu
aray›fla cevap olsun diye yay›nlam›fl-
lar söz konusu raporu.  

Raporda da, Bush döneminde uy-
gulanan ““tteerröörree kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl”” strate-
jisinin baflar›s›z oldu¤u belirtiliyor
ve onun yerine, ““EEkkoonnoommiikk rreeffoorrmm--
llaarr vvee yyaatt››rr››mm tteeflflvviikklleerrii””,, ““AAffggaanniiss--
ttaann vvee PPaakkiissttaann’’ddaakkii ‘‘aaflfl››rr››llaarr››nn’’ ddii--
rreenniiflfliinniinn dduurrdduurruullmmaass›› iiççiinn uulluussllaa--
rraarraass›› iiflflbbiirrllii¤¤ii yyaapp››llmmaass››””,, “sanat ve
e¤lence programlar›yla kültürel dip-
lomasiye yat›r›m yap›lmas›”, ““ssiillaahh--
ll›› vvee aakkttiivviisstt hhaarreekkeettlleerriinn ppoolliittiikk
tteemmssiillcciilleerriiyyllee ttaaaahhhhüütt ddee¤¤eerrii ttaakkddiirr
eeddiillmmeessii”” gibi öneriler s›ralan›yor.

Önerilerin temelindeki mant›k,
halklar› yat›r›mlarla, ihalelerle, öde-
neklerle emperyalist sisteme çekme

ve daha özlü ola-
rak da sat›n al-
mad›r. 

Hat›rlanaca¤›
gibi, k›sa süre ön-
ce, Almanya Ana-
yasay› Koruma
Dairesi’nin de,
1980’de K›z›l Ordu Fraksiyonu
(RAF) üyelerine, silahl› mücadeleyi
b›rakmalar› karfl›l›¤›nda, kifli bafl›na
bir milyon dolar ve yeni bir kimlik
teklif etti¤i ortaya ç›km›flt›. Emper-
yalizm kesenin a¤z›n› açt›¤›nda tes-
lim alabilece¤ini düflünmüfl, fakat
tek bir kifliyi bile bu rüflvetle teslim
alamam›flt›. 

Emperyalistler, paran›n açamaya-
ca¤› bir kap›n›n olmad›¤›n› düflünür-
ler. Halklar›n ba¤›ms›zl›k, özgürlük
için mücadelelerini sat›n alamaya-
caklar›n›, emperyalist kültür ve ahla-
ka uygun olarak flekillenmifl olan be-
yinleri almaz. Çünkü, emperyalizmin
kültüründe her fley parayla ölçülür,
her fley al›n›r ve sat›l›r.

Katlet, Ez, Sat›n Al!

Somali: Mülteci katliam›n›n 
sorumlusu, ‘insan tacirleri’

de¤il, emperyalizm! 
‹nsan tacirleri arac›l›¤›yla Yemen’e gitmek iste-

yen 52 Somalili, bindikleri geminin bozulmas› üze-
rine denizin ortas›nda açl›k ve susuzluktan yaflamla-
r›n› yitirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserli¤i, 3 Eylül günü
denize aç›lan mültecilerin, 18 gün denizde aç-susuz
kalarak hayat›n› kaybetti¤ini aç›klad›. Bozulan gemi-
deki aç-susuz kalanlardan 71 kifli ise ölümün efli¤in-
deyken kurtar›ld›.  

Açl›k,  halklar› her defas›nda onlarca, yüzlerce ki-
flinin yaflam›n› yitirdi¤i mültecilik yollar›na düflmeye
zorluyor. Emperyalist sistem her defas›nda ölümlerin
sorumlulu¤unu, ‘insan tacirleri’ne yüklüyor. Halklar›
mültecilefltirilen koflullar gözard› edilmek isteniyor.
Oysa, insan tacirleri emperyalizmin yaratt›¤› zemin-
de ortaya ç›k›yorlar.

Sözün özü; mültecileri öldüren emperyalizmdir;
Emperyalizmin son 20 y›lda, dünyadaki yoksullu¤u
katbekat artt›ran azg›nca ekonomik, siyasi sald›r› po-
litikalar›d›r. Bu politika sürdü¤ü müddetçe açl›k,
halklar› ölüm yollar›na düflürmeye devam edecektir.

Avusturya: Faflistleri Güçlendiren
Emperyalist Politikalard›r!

Avusturya, Avrupa’da ›rkç›l›-
¤›n en h›zl› geliflti¤i ülkelerden
birisi durumunda. Bu durum, son
seçimlerde de ortaya ç›kt›. 28 Ey-
lül’de yap›lan seçimlerde, Faflist
Özgürlük Partisi (FPÖ) oylar›n
yüzde 18'ini, Avusturya'n›n Gele-
ce¤i ‹çin Birlik Partisi (BZÖ) ise
yüzde 12'sini ald›. 

FPÖ’nün liderli¤ini yapan
Christian Strache, faflist HHiittlleerr’’ee
sempatisini saklamayan, Neo-
Nazi gruplarla askeri e¤itim ya-
pan, pervas›zca Nazi selam› veren biridir.  Yani, görülmesi
gereken flu ki, bu parti, ›rkç› kimli¤ini gizlemeden bu ka-
dar yüksek bir oy alabilmifltir.

FPÖ ve BZÖ de tüm ›rkç› partilerin yapt›¤› gibi, iflsiz-
lik, yoksulluk gibi sorunlar› yabanc› düflmanl›¤›na
dönüfltürüp, ›rkç› politikaya malzeme yapmaktad›r. Bu ›rk-
ç› politikalar, Avrupa’da devletler eliyle de uzun bir dö-
nemdir gelifltiriliyor ve sistemin yaratt›¤› sorunlar›n kay-
na¤› olarak yabanc›lar gösteriliyor. Yabanc› düflmanl›¤›yla,
sisteme yönelmesi gereken tepki, sistemin güçlendirecek
bir do¤rultuda kullan›lm›fl oluyor. 

CChhrriisstt iiaannCChhrriisstt iiaann
SSttrraacchheeSSttrraacchhee
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Geçen hafta, tüm emperyalist
dünya, ABD’nin “700 milyar do-
larl›k kurtarma paketini” tart›flt› de-
nilse yeridir. Ülkemizde yay›n ya-
pan ama merkezleri sanki Washing-
ton olan televizyonlar, günlerce pa-
ket hakk›ndaki geliflmeleri an an,
saat saat aktard›lar.

Sonuçta, ilk önce reddedilen pa-
ket, yap›lan baz› düzenlemelerle
birlikte, Amerikan Senatosu’nda
yap›lan oylamada kabul edildi. Ayn›
günlerde ABD hükümeti ülkenin en
büyük mevduat bankas› olan Was-
hington Mutual’a da el koydu. 

Muhtemeldir ki, geçen hafta bo-
yunca. burjuvazinin gazetelerinde,
televizyonlar›nda 700 milyar dolar-
l›k paket ç›karsa ne olur, ç›kmazsa
ne olur, ç›karsa, bundan finans sek-
törü ve ülkemizdeki IMKB nas›l et-
kilenir sorular› üzerine pek çok yo-
rum okumufl, dinlemiflsinizdir. 

Fakat ABD’de meydana gelen
bu son krizin, Amerika’da 22..22 mmiill--
yyoonn kkiiflfliiyyii iiflflssiizz b›rakt›¤›n›, muhte-
mel ki herhangi bir yerde duymad›-
n›z. Krizin hissedilmeye baflland›¤›
2008 bafl›ndan bu yana bbuu kkaaddaarr
kkiiflflii iiflflssiizz kkaallmm››flfltt›› vvee bbuu büyük fi-
nans flirketlerini “gözyafllar› içinde”
karton kutular içine eflyalar›n› dol-
durup terkeden personel kadar ha-
ber olmam›flt›. A¤ustos ay› verileri-
ne göre sadece son befl haftada iflini

kaybedenlerin say›s› 400 bine ulafl-
t›... Muhtemelen duymad›¤›m›z
baflka baz› ayr›nt›lar da var. 

Mesela, finans flirketleri krizinri
takiben, Amerika’da üniversite üc-
retleri 1155 bbiinn ddoollaarrddaann 2288 bbiinn ddoo--
llaarraa ç›kt›, bir çok ö¤renci üniversi-
teyi b›rakma noktas›na geldi... 

Kuflku yok ki, krizin halk› vuran
boyutlar› bunlarla da s›n›rl› de¤ildir. 

Kriz AAvrupa’ya yyay›l›yor
ABD’deki finans sektörü krizi,

doymak bilmez kâr h›rs›yla yöneti-
len bankac›l›k sektörünün Avrupa
bölümüne de s›çrad›. 

Benelüks ülkeleri, hemen her y›l
banka ve sigorta flirketleri sat›n ala-
rak büyüyen Fortis'i devletlefltirerek
kurtard›. ‹‹nnggiilltteerree hükümeti, eko-
nominin istikrar› için B&B bankas›-
na el koydu... ‹‹zzllaannddaa hükümeti, ül-
kenin 3'üncü büyük bankas› Glit-
nir'i likidite zorlu¤undan ötürü kon-
trolüne ald›.... RRuussyyaa, Svyaz
Bank'›n kurtar›lmas› için devreye
girdi... Avrupa'n›n en büyük mort-
gage finansörü AAllmmaann Hypo Real
Estate, Alman hükümeti taraf›ndan
finanse edildi.  

Banka operasyonlar› zincirleme
olarak Avrupa’n›n bir çok ülkesinde
sürüyor ve hiç kuflku yok ki, bu kri-
zin de emekçiler nezdinde yeni yan-

s›malar› olacakt›r. 

Amerikan ssendikalar›n-
dan pprotesto

ABD’de sendikalar ‘Kurtarma
Plan›’na karfl› gösteriler yaparak,
plan› protesto ediyorlar. 

Çeflitli sektörlerdeki iflçileri tem-
sil eden sendikalar taraf›ndan New
York Borsas› önünde yap›lan pro-
testo gösterisinde, otomotiv sektö-
ründe örgütlü AFL-CIO’nun Baflka-
n› John Sweeney, yapt›¤› konuflma-
da krizin ve kurtarma paketinin
emekçiler aç›s›ndan anlam›n› flöyle
özetliyordu: “Bush yönetimi krizin
kökenine inmeden Wall Street’in
kurtuluflunun faturas›n› bizim öde-
memizi istiyor. Vergilerimizin mil-
yonlarca dolar kazanan bankac›lar
ve ifladamlar›n› kurtarmak için de-
¤il s›radan Amerikal›lar için har-
canmas›n› istiyoruz.” 

26 Eylül’de yap›lan gösteride
sendikalar, WWaallll SSttrreeeett iiççiinn yyaapp››llaann
hhaarrccaammaann››nn ee¤¤iittiimmee,, ssaa¤¤ll››¤¤aa,, bbaa--
rr››nnmmaayyaa hhaarrccaannmmaass›› gerekti¤i ça¤-
r›s›nda bulundular. 

AKP iktidar› halk›n de¤il tekellerin ik-
tidar› oldu¤unu her geçen gün daha aç›k bir flekilde gös-
teriyor. 

K›fl gelirken, halk›n ›s›nmak için temel
ihtiyaçlar›ndan biri olan Do¤algaz›n, 1 Ekim tarihinden
itibaren konutlarda kullan›lan fiyat›na yüzde 4.55 ve sa-
nayide kullan›lana fiyat›na yüzde 4.69 oranlar›nda
olmak üzere zam yap›ld›. 

AKP’ye bu yetmedi! 

K›sa bur süre önce zam gelen benzine ise tekr-
ar, perakende sat›fl fiyat›na 5 Ykrfl, motorinin fi-
yat›na ise 8 Ykrfl zam geldi.

Yetmez, yetmez, yetmez!.. Açgözlü AKP’nin
gözü halk›n iki dilim kuru ekme¤inde. 

Üst üste yap›lan zamlarla halk›n cebindeki üç
kurufla da el atmaya çal›flan iktidara geçen hafta yapt›k-
lar› % 9.07’lik elektirik zamm› da yetmedi!

AKP son zamlarla tekelleri daha da zenginlefltirirken,
halk› açl›¤a, yolsullu¤a, sefalete mahkum ediyor.

Zamlarla iki yakas›n› bir araya getiremeyen
halk›m›z›n çekti¤i tüm, açl›¤›n, yoksullu¤un, s›k›nt›lar›n
sorumlusu Oligarflidir.  

ABD’de vve AAB’de KKriz DDevam EEdiyor

Fatura fifiimdiden HHalka

Yeni-sömürgelerin 
bitmeyen ‘‘kriz’i: ZZAAMM!!
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Grev, iflçilerin, memurlar›n k›sa-
cas› emekçilerin hak arama mücade-
lesinde baflvurduklar› en önemli silahlar›ndan biri-
dir. Emekçiler günlük yaflam ve çal›flma koflullar›n›
iyilefltirmek için, ekonomik-demokratik ve siyasal
talepleri için baflvururlar grev silah›na.

‹flçiler, emekçiler yapt›klar› grevlerle güçlerini
görürler, s›n›f olduklar›n›n bilincini al›rlar, dayan›fl-
may› ö¤renirler. Grev baflar›yla da, yenilgiyle de so-
nuçlansa her fleyiyle ö¤reticidir.

Grevden korkanlar›n en bafl›nda patronlar gelir.
Patronlar iflçilerin, emekçilerin grev yapmas›n› iste-
mezler. Grevi k›rmak için yasal, yasad›fl›, zorbal›k ve
sat›n alma dahil her yola baflvururlar. Çünkü grev
demek, emekçilerin yaflam çal›flma koflullar›n›n dü-
zelmesi demektir. Bu da patronun kâr›n›n düflmesi
anlam›na gelir. Oysa patronun temel ve tek düflün-
cesi vard›r: Daha çok kâr, daha çok ...

Bu yüzden patronlar grevi de¤il, grev kelimesini
dahi duymak istemezler, bo¤mak isterler her grevi.
Patronlar bu konuda yaln›z de¤ildirler. Devletin ya-
sas›, jandarmas›, polisi ve sivil faflist güçleri de dev-
rededir bunun için. Grev yapan iflçilere sald›r›rlar,
grev çad›rlar› da¤›t›lmaya çal›fl›l›r. Grevciler, daya-
n›flmaya gelenlerden de tecrit edilmek istenir. Yasa-
larla grev yasaklanarak, daha bafltan engellenir.
Grev yasaklar› ve ertelemelerinde en s›k karfl›lafl›lan
gerekçe, “Genel güvenlik ve genel sa¤l›¤› tehlikeye
düflürece¤i” gerekçesidir. 

Grevde görülür ki; devlet ço¤u kez gösterilmeye
çal›fl›ld›¤› gibi s›n›flar üstü de¤ildir. Devlet bir bask›
arac›d›r; egemen olan s›n›flar›n bir bask› arac›. Sö-
mürücü az›nl›¤›n, emekçi ço¤unlu¤unu bask› alt›na
almas›n›n arac›. Bu anlamda grevde de devlet “göre-
vini” yerine getirir.

Grevden sadece bu sayd›klar›m›z korkmaz. Grev-
den ayn› zamanda sar› sendikac›lar da, sendika a¤a-
lar› da korkar. Hem de çok korkarlar. Çünkü onlar›n
statülerini sarsar grevler. Onlar bir yandan iflçi,

emekçi dostu görünürler, onlardan biri gibi, emekçi-
lerin ç›karlar›n› temsil ediyor görünürler. Bunu yap-
mad›klar›nda o koltuklar›nda uzun süre kalamazlar.
Oysa emekçilerin ç›karlar›n› gerçekten temsil et-
mek, bunun için mücadele etmek bedel ister. Karfl›-
s›na patronu, devleti almas› demektir bu. 

Bedel ödemeyi göze almayan, sendikac›l›¤› kol-
tuk için, a¤al›k için yapanlar, iflçiye onlar›n dostu gö-
rünürken di¤er tarafta devletle ve patronla anlafl›r-
lar. Sendikac›l›kta buna emekçiler “sat›fl” derler.
Sözünü etti¤imiz bu tür sendikac›lar, toplu sözleflme
masalar›nda, grevlerde, difledifl süren direnifllerin
içinde devletle ve patronlarla anlaflarak emekçileri
satarlar. S›n›fa ihanet ederler. Örnekleri bolcad›r. Bol
örneklerden biri:

Geçti¤imiz günlerde ‹mge Yay›nevi’nden ç›kan
“Bakan Dan›flman›’n›n Not Defteri” adl› kitapta yer
alan bir iddiaya göre, Türkiye’nin en büyük iflçi sen-
dikas› olan Türk-‹fl’in ad› aç›klanmayan bir yönetici-
si, 1995 y›l›nda dönemin Çal›flma Bakan› Ziya Ha-
lis’ten, Hükümetin, ald›klar› grev karar›n› yasakla-
mas›n› talep etmifl.

Grevin ertelenmesini isteyen Türk-‹fl yöneticisi
bak›n neler demifl hükümete:

“Biz grev karar› ald›k, ama ne olur ne olmaz bu
grevi erteleyin, bize grev yapt›rmay›n, bu grevi ya-
saklay›n, yapt›¤›m›z aç›klamalar, ald›¤›m›z kararlar
göstermeliktir. Sendikalar›m›z›n tabanlar›na karfl›
mahcup olmayal›m.”

Grev emek demek, emekçinin hakk›n› almas› de-
mek, fedakarl›k demek. Grev uzlaflmama demek.
Grev iflçinin s›n›f gerçe¤inin fark›na varmas› demek.
Grev bilinçlenmek ve güç demek.

Patronu, devleti, sar› sendikac›s› bundan dolay›
korkarlar grevden. Çünkü bunlar›n hepsine karfl›d›r-
lar. Bize düflen onlar›n korkular›n› büyütmektir! 

Grevden Kim Korkar?

Devrimci ‹flçi
Hareketi

TMMOB Yöneticileri Emniyet
Müdürünün Verdi¤i ‹ftara Kat›ld›

10 Eylül’de Ankara Emniyet Müdürü Er-
cüment Y›lmaz’›n Ankara Liman Restorant’ta
verdi¤i iftar yeme¤ine TMMOB’un da yöneti-
ci düzeyinde temsil edilerek kat›lmas›yla ilgi-
li +‹VME dergisi taraf›ndan bir aç›klama
yap›ld›.  

+‹VME dergisinin aç›klamas›nda
TMMOB yöneticilerinin, eme¤in haklar›n›
korumak isteyen her kiflinin ve her eylemin

karfl›s›nda yer alan Emniyet Müdürlü¤ü’nün verdi¤i bir
davete kat›lmas›n›n ne anlama geldi¤i soruldu.
TMMOB’un hem Emniyet Müdürlü¤ü ve TOBB gibi
kurumlar ile ayn› sofralar› paylafl›p, hem de bu kurum-
lar› karfl›s›na alarak hak mücadelesini vermesinin müm-
kün olmad›¤›n›n belirtildi¤i aç›klamada “Bu davran›fl›n
oluflturdu¤u siyasal sorumluluk baflta TMMOB Baflkan›
olmak üzere TMMOB Yönetim Kurulu’nun tümüne ait-
tir” denildi. 

Bu tutumun TMMOB’daki mevcut etkin yönetim
anlay›fl›yla örtüfltü¤ünü  ifade eden +‹VME dergisi tüm
devrimci, demokrat ve yurtsever mühendis, mimar ve
planc›lara görevlerini yapma ça¤r›s›nda bulundu. 



Say›: 162 37EMEK

K›rklareli-Lü-
leburgaz’dak i
Tekstil ‹flçileri
Yard›mlaflma ve
Dayan›flma Der-

ne¤i (T‹YD-Der) üç ayd›r sürdürdü¤ü “1122 SSaaaatt ÇÇaall››flfl-
mmaakk ÇÇöözzüümm mmüü??” kampanyas› çerçevesinde iflçilerle
yapt›klar› anketler hakk›nda bilgilendirme toplant›s› dü-
zenledi. Toplant›da, patronlar›n “8 saat çal›flmay› gerek-
siz,12 saati vazgeçilmez” gördü¤ü belirtildi. 

28 Eylül’de dernek binas›nda yap›lan toplant›da 500
iflçiyle anket yap›ld›¤› anlat›larak iflçilerin yaflam koflul-
lar›n›n zorlu¤una ve ald›klar› ücretin yetersizli¤ine dik-
kat çekildi. Aç›klamada “‹flçi 12 saat çal›flmaya mecbur

b›rak›lmaktad›r. Bunun çözümü örgütlü ve mücadeleci anlay›fllar› hakim k›lan
örgütlülükler kurmakt›r. Biz T‹YD-DER’li iflçiler olarak tüm bu sorunlar›m›z›n
çözümünün örgütlü bir yaflam› savunmaktan geçti¤ine inan›yoruz. Gücümüz
Birli¤imizdir'' sözleriyle iflçilerin haklar›n› kazanmak için direnmekten baflka
yollar›n›n olmad›¤› vurguland›.

28 Eylül 1994 tarihinde Befliktafl
Arzum Kafe’de mücadele arkadafl-
lar› Avukat Fuat Erdo¤an ve Mü-
hendis ‹smet Erdo¤an ile birlikte
katledilen Devrimci Memur Hare-
keti’nin öncülerinden Elmas Yalç›n,
katlediliflinin 14. y›ldönümünde
mezar› bafl›nda an›ld›.

Elmas Yalç›n’›n resminin bulun-
du¤u “Elmas Yalç›n Ölümsüzdür”
pankartın› açan devrimci memurlar,
sadece kamu emekçilerinin talepleri
için de¤il, tüm Anadolu halk›n›n ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm öz-
lemi için mücadele eden, bu u¤urda

can›n› veren Elmas Yalç›n’› ölü-
münden 14 y›l sonra ‘yolunday›z!’
diyerek and›lar. 

Tüm-Bel-Sen 1 No’lu fiube Sek-
reteri ‹brahim Sönmez Elmas Yal-
ç›n’›n ölüm mangalar› taraf›ndan
katlediliflini anlatarak, ülkemizde
emperyalizmin ve iflbirlikçilerinin
halklara zulüm, iflkence ve katliam-
dan baflka bir fley vermedi¤ini, böy-
le bir yaflam› kabul etmeyenlerin ise
terörist ilan edilerek sindirilmeye
çal›fl›ld›¤›n›, böyle bir süreçte El-
mas Yalç›n’› anman›n çok daha an-
laml› ve önemli oldu¤unu söyledi. 

Sönmez’den sonra sözalan Grup
Yorum “Biz her y›l gerek Elmas
Yalç›n’›n mezar›nda, gerekse di¤er
ba¤›ms›zl›k, demokrasi u¤runda dü-
flen flehitlerimizin mezar anmalar›n-
da yerimizi al›yor, umutlar›m›z› ve
inanc›m›z› tazeliyoruz. Biz çok bü-
yük bir aileyiz. As›l olan fiziki ayr›-
l›klar de¤ildir. As›l olan onlar› dü-
flünceleriyle yaflatmakt›r. Kurtulu-
flumuz onlar›n yolunda ilerleyerek
gerçekleflecektir. Elmaslar bu flekil-
de yaflayacaklard›r” diyerek söyle-
di¤i marfllarla Elmas Yalç›n’› se-
lamlad›. 

MMeemmuurrllaarr,, EEllmmaass YYaallçç››nn’’›› AAnndd››

““AAss››ll oollaann oonnllaarr››
ddüüflflüünncceelleerriiyyllee yyaaflflaattmmaakktt››rr””

“AKP ‹le 
Sermaye 
Bayramlafls›n”

SES Ankara fiubesi, 1 Ekim’de
Ankara’da yapt›klar› yürüyüflle,
ayn› gün yürürlü¤e giren SSGSS
Yasas›’n› protesto etti. 

Yüksel Caddesi’nde toplana-
rak AKP Ankara il binas›na yürü-
yen emekçiler, Ramazan Bayra-
m›’n›n ikinci günü olmas› vesile-
siyle “AKP ‹le Sermaye Bayram-
lafls›n, Biz Hesap Soraca¤›z!” ya-
z›l› bir pankart açarken, “Sa¤l›k
Hakt›r” dövizleri tafl›d›lar. 

Malatya'da SSGSS Yasas› 
Protesto Edildi

SSGSS yasas›n›n geri çekilmesi için 28 Eylül günü,
Malatya'da Merkez-PTT önünde  bir eylem gerçekleflti-
rildi. KESK, Tek G›da-‹fl, ‹HD, EMEP, ÖDP, ESP, Halk
Cephesi "Genel Sa¤l›k Sigortas›na Hay›r!" yaz›l› pankart
açarak AKP’yi protesto etti. “Mezarda Emekli Olmak ‹s-
temiyoruz”, “Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz” sloganların›n at›l-
d›¤ı eyleme 60 kifli katılırken, aç›klamayı KESK dönem
sözcüsü Hasan Akdemir okudu. 

AKP’nin 70 milyonun sa¤l›¤›n› gözden ç›kartt¤›n›
söyleyen Akdemir, 1 Ekim'de yasalaflacak sa¤l›k ve sos-
yal güvenlik yasas›yla beraber nelerin gelece¤ini s›rala-
d›. Açıklamada “her-
kesin sa¤l›k ve sos-
yal güvenlik haklar›-
n›n eflit ve ücretsiz
bir flekilde sa¤lana-
bilmesi için SSGSS
yasas› tamamen kal-
d›r›l›ncaya kadar
mücadelemizi sür-
dürece¤iz" denildi. 

T‹YD-Der: Sorunlar›m›z›n 
Çözümü Örgütlenmektir!



Meryem Özsö¤üt SES MYK
üyesi, devrimci bir sendikac›. Kev-
ser M›rzak’›n polis taraf›ndan infaz
edilmesini, bas›n aç›klamas› hakk›n›
kullanarak protesto etti¤i için tutuk-
land›. Onunla birlikte 12 kifli, insan-
l›k onuruna sahip ç›kt›klar› için ta-
mamen keyfi olarak 8 ay hücrelerde
tutuldular. 5 Eylül’de ç›kar›ld›klar›
mahkemede serbest b›rak›lmalar›na
karfl›n, oligarflinin hukuku, adalet-
sizli¤ini gösterdi ve 12 kifli hakk›nda
çeflitli hapis cezalar› verildi. 

Meryem Özsö¤üt bu geliflmelere
iliflkin sorular›m›z› cevaplad›.

YYüürrüüyyüüflfl:: Sendikal mücadele
ile infazlara karfl› ç›kman›n birbiriy-
le ba¤› nedir?

MM.. ÖÖzzssöö¤¤üütt:: Sendikal müca-
dele, demokrasi mücadelesini de içe-
rir. Demokrasi mücadelesi vereme-
yenler, ekonomik mücadele de vere-
mezler. ‹ki alandaki sorunlar›n kay-
na¤› ortak. Çözüm yollar›n›n ve veri-
lecek mücadelenin de ortak olmas›
gerekir. Ayr›ca ülkemizde emekçiler
sadece çal›flma yaflam›ndan kaynakl›
sorunlar yaflam›yor. Ayn› zamanda
temel özgürlükler ve haklar› konu-
sunda ciddi sald›r›lar, k›s›tlamalar
var. Egemen ideolojinin hoflgörü s›-
n›rlar›n›n d›fl›ndaki en küçük görüfl,
bask›larla, fliddetle yokedilmeye ça-
l›fl›l›yor. Sendikalar›n çal›flma koflul-
lar›n düzeltilmesi ya da ekonomik ta-

lepli eylemleri bile

gaz bombas›, cop ve panzerlerle kar-
fl›lan›yor. Sendikal mücadele yürüt-
tükleri için infaz edilen onlarca sa¤-
l›k emekçisi var. Ayflenur fiimflek,
Necati Ayd›n bu infazlardan ilk akl›-
m›za gelenler. Sendikal mücadele,
olmas› gerekti¤i gibi yürütüldü¤ünde
devrime giden yolu k›saltacak önem-
li araçlardan biridir. 

YYüürrüüyyüüflfl:: Gözalt›na al›nman›z
ve tutuklanma süreciniz nas›l geliflti?

MM.. ÖÖzzssöö¤¤üütt:: Kevser M›rzak,
adeta alay edercesine Dünya ‹nsan
Haklar› Günü'nde katledildi. Bununla
ilgili aç›klamalar, protesto eylemleri
yap›ld›. Ben de bu bas›n aç›klamala-
r›na kat›ld›m. Bu nedenle 8 Ocak
2008 günü sabaha karfl› evim polisler
taraf›ndan a¤›r silahlarla bas›ld›. Po-
lis ekiplerinin yan›nda getirilen ma-
halle muhtar›, apartman yöneticisi ve
kap›c›s›, üzerime do¤rultulan silah›n
eflli¤inde evimin her köflesi kontrol
edildikten sonra içeriye al›nd›lar. Bu
flekilde daha en bafl›ndan sanki içeri-
de silahl› çat›flma ç›kacak havas› ya-
rat›larak oturdu¤um mahalleye karfl›
beni tecrit etmeye çal›flt›lar ve tam bir
terör havas› estirdiler. Perdelerin kor-
neflinden çiçeklerin topra¤›na kadar
evimin her santimetrekaresi didik di-
dik arand›ktan sonra kan›t olarak 4
kitap, mizah dergisi ve masa takvimi
bulundu. "Kan›tlarla" beraber gözal-
t›na al›narak TEM'e götürüldüm.
Oraya gidince yaln›z olmad›¤›m›, 13
kiflinin daha ayn› "suç"tan gözalt›na
al›nd›¤›n› gördüm... 

YYüürrüüyyüüflfl:: Yarg›n›n tavr›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?

MM.. ÖÖzzssöö¤¤üütt:: Davan›n aç›lma-
s› ve yarg› süreci kelimenin tam an-
lam›yla trajikomikti. Zorlama belge
ve iddialarla 'suç' ve 'suçlu' yarat›l-
maya çal›fl›ld›. ‹nfazlara karfl› ç›k-
mak insan olma onurunu ve duyarl›-
l›¤›n› tafl›yan herkesin görevidir. ‹n-

sani de¤erlerini yitirmedi¤i
için bir kifli suçlanamaz. Dü-
flünmek, araflt›rmak, kitap
okumak, Ortaça¤ Avrupas›n›
aratmayacak flekilde suç ola-
maz. Ayr›ca benim evimde bu-

lunan kitaplar halen kitapç›larda sa-
t›lmaya devam ediyor. Suçlamalar
için ortada bir belge ve kan›t›n ol-
mamas› yarg› için önemli de¤ildi.
Onlar için önemli olan bir devrimci-
nin sahiplenilmesi ve infazlara karfl›
ç›k›lmas›yd›. ‹flte bu "bbüüyyüükk
ssuuçç"umuzdan dolay› tutukland›k ve
8 ay tutuklu kald›m. 

Tutuklanmam nedeniyle halk›n
örgütlü kesimlerinde belli bir tepki
geliflti. Bunun için ender durumlar-
dan biri yafland› ve Türkiye için k›sa
say›labilecek bir sürede mahkemeye
ç›kart›ld›k. ‹lk mahkemede 5 kifli
serbest b›rak›ld›, 7 kiflinin tutuklulu-
¤u devam etti. Kimin neye göre b›ra-
k›ld›¤›n›n, kalanlar›n tutuklulu¤unun
neden devam etti¤inin hukuki bir
aç›klamas› yoktu. Zaten kararlar da
hhuukkuukkii ddee¤¤iill ssiiyyaassii olarak veriliyor. 

YYüürrüüyyüüflfl:: ‹ktidar›n ve polisin,
devrimcilere karfl› infaz politikas›-
n›n amac› nedir?

MM.. ÖÖzzssöö¤¤üütt:: Bir taraftan dün-
yan›n en zenginleri listesine Türki-
ye'den girenlerin say›s› artarken, öte
yandan açlar›n, yoksullar›n, iflsizle-
rin say›s› ç›¤ gibi büyüyor. Halk›n
hakl› tepkilerini do¤ru bir kanala
ak›tacak, sömürü ve eflitsizli¤in ne-
denlerini anlat›p bilince ç›kartacak,
düzenlerini temelden sarsacak dev-
rimcilerden korkuyorlar. Bu nedenle
de bask› ve zor yöntemleriyle dev-
rimcileri sindirmeye, teslim almaya
çal›fl›yorlar. Bazen gaz bombalar› ve
coplar, bazen gözalt› ve iflkenceler,
bazen tecrit hücreleri... Yetmedi¤i
durumlarda silahlar›na sar›l›p infaz-
lara baflvuruyorlar. 

Bir korku imparatorlu¤u yarata-
rak tüm toplumu susturmaya, her
türlü muhalefeti yok etmeye çal›fl›-
yorlar. Tarihin hiç bir döneminde zu-
lüm, hakl› olanlar› ve hakl› talepleri
yok etmeyi baflaramad›, bundan son-
ra da baflaramayacak!

38 RÖPORTAJ 5 EEkim 22008

SES MMYK üüyesi MMeryem ÖÖzsö¤üt: 

‘‘BBüüyyüükk SSuuççuummuuzz’’ BBiirr
DDeevvrriimmcciinniinn SSaahhiipplleenniillmmeessiiyyddii

“Tüm ttoplumu
susturmaya,
her türlü mmu-
halefeti yyok eet-
meye ççal›fl›yor-
lar. TTarihin hhiç
bir döneminde

zulüm, hhakl› oolanlar› vve hhakl›
talepleri yyok eetmeyi bbaflarama-
d›, bbundan ssonra dda bbaflarama-
yacak!”



Say›: 1162 39‹LKE

Tuzla’da sadece 2008 y›l› için-
de ölen iflçi ssaayy››ss›› 1177’’ddiirr.. Bu bü-
yük bir rakamd›r. Bunca ölüm
karfl›s›nda, sendikalar›n göster-
dikleri tepki fazla de¤il, azd›r.

Di¤er yandan, 2008’den bu ya-
na ülkemizdeki tersanelerde ölen
iflçilerin toplam ssaayy››ss››,, ttaamm oollaarraakk
111111’dir. 111 ölümün, 94’ü Tuzla
d›fl›ndaki tersanelerde yafland›. 94
ölüm için ise, herhangi bir tepki
gösterildi¤i yans›mad›.

Tuzla için belli ölçüler içinde
de olsa bir tepki gösterilirken,
gözlerden ›rak 94 ölüm için tepki
gösterilmemesi, ““ggüünnddeemmiimmiizzii
kkiimm bbeelliirrlleeyyeecceekk??”” sorusunu or-
taya ç›kar›yor.

Çünkü, görülmektedir ki, de-
mokratik örgütlenmelerimizin
tepkilerini, gündemlerini de bü-
yük oranda burjuva bas›n belirle-
mektedir. Burjuva bas›n›n günde-
me getirdikleri, demokratik kitle
örgütlerinin de gündemine gir-
mekte, gündeme getirmedikleri
görülmemekte ya da görmezden
gelinmektedir.

Bu durumun bariz sak›ncala-
r›ndan birisi, düzeni bir noktada
teflhir ederken bile, düzen kendi
yaratt›¤› sonuçlar›n daha büyü¤ü-
nü gizleyebilmekte ve sorunu kü-
çültmektedir. Örne¤in, halk aç›-
s›ndan, tersanelerdeki iflçi ölüm-
leri denildi¤inde, Tuzla ile s›n›rl›
bir görüntü akla gelecektir. Oysa,
gerçek tablo, görünenden çok
daha vahim boyutlardad›r.

Bunun yan›nda, önemli sak›n-
calar›ndan birisi, burjuvazinin ya-
ratt›¤› gündemi, yine burjuvazinin
kendi denetiminde söndürme,
gündemden düflürme olana¤›na
sahip olmas›d›r. Dolay›s›yla,
emekçilerin sorunlar›n›n ne kadar

gündemde tutulaca¤›,
hangi düzeyde önemse-
nece¤i, hangi noktada
gündemden düflürüle-
ce¤i, burjuvazi taraf›n-
dan belirlenebilecektir,
flu ya da bu ölçüde be-

lirlenmektedir de.
Bu tablonun yarata-

ca¤› sonuçlardan birisi
de, demokratik kitle ör-
gütlerinin kendi gün-

demlerini belirleme reflekslerini
kaybetmeleri, burjuvazinin önem
s›ralamas›na göre hareket etme-
leridir. Ki, tersanelerdeki iflçi
ölümleri, bu sonucun somut ör-
neklerinden birisidir.

Emekçilere yönelik bir çok
sald›r› yasas› ancak burjuvazinin
gündeme getirmesi ile, kitle ör-
gütleri ve sendikalar›n da günde-
mine girmektedir. Fakat, bu du-
rum; ço¤unlukla sald›r›lara karfl›
ciddi bir haz›rl›k ve mücadelenin
örgütlenememesinin, son günlere
s›k›flt›r›lm›fl tepki eylemleri ile so-
runlar›n geçifltirilmesinin de ne-
denleri aras›ndad›r. Bu zaaf, bur-
juvaziye emekçilerin sorunlara
nas›l yaklaflaca¤›n›, nas›l tart›fla-
ca¤›n› etkileme gücünü de ver-
mektedir.

Tersanelerden yola ç›karak ele
ald›¤›m›z bu sorun, ne sendikala-
r›m›z, ne de tersaneler ile s›n›rl›
bir sorun de¤ildir. Gündemimizi
kimin belirleyece¤i, çok daha ge-
nifl ve solun bir çok kesimini ilgi-
lendiren bir sorundur. Dolay›s›yla,
tart›fl›lmas›, de¤ifltirmek için iradi
bir çaba içinde olunmas› gereken
bir sorundur.

Sorun; kendi politikalar›m›z›,
gündemimizi, mücadele hedefle-
rimizi tamamen kendi irademizle
belirleme sorunudur. 

Sendikalar›m›z›n, kitle örgütle-
rinin gündemlerini burjuvazinin
belirlemesine izin vermeyen bak›fl
aç›s›yla hareket etmeleri, giderek,
kendi gündemlerini oluflturma,
halka tafl›ma olanaklar›n› yarat-
malar›n› da sa¤layacakt›r. Fakat,
öncelikle sorun düflüncede, politi-
kada burjuvazinin yaratt›¤› günde-
min d›fl›na ç›kmakta, beynimizi
burjuvaziden kurtarmaktad›r.

Siyasette

‹LKE
Gündemimizi Kim

Belirleyecek?

Tuzla’da Öldürenler 
Serbest

Tuzla'daki Gisan Tersanesi'nde filika
denemesi s›ras›nda 19 iflçi kobay olarak
kullan›lm›fl, bunun sonucunda 3 iflçi öl-
müfl, 16 iflçi de yaralanm›flt›. Olay›n
ard›ndan ölümlerde sorumluluklar› ol-
du¤u iddias›yla, aralar›nda G‹SAN Ter-
sanesi Genel Müdürü ve yard›mc›s›n›n
da oldu¤u 5 kifli tutuklam›flt›.

Olay›n üzerinden belli bir zaman
geçtikten sonra, 22 Eylül ile 26 Eylül
aras›nda tutuklular Burhan Bozdemir,
Hayati Aflan, ‹skender Alt›n, Metin
Ayy›ld›z ve Ender Keskin serbest b›ra-
k›ld›lar.

u

Bir ‹flçi Demir Kapak 
Alt›nda Öldü

Konya’n›n Karatay ilçesinde gü-
venlik önlemleri al›nmadan çal›flt›r›l-
mas› nedeniyle, bir iflçi öldü. 27 Ey-
lül’de, bir fabrikada, makine sökümü
yapan Rüfltü fiengül isimli iflçi, demir
dolap kapa¤›n›n üzerine düflmesi so-
nucu öldü.

u

Bir ‹flçi Göçükte Öldü
Bir iflçi ölümü de Elaz›¤’›n Alacaka-

ya ilçesinde yafland›. Tafleron bir firma
taraf›ndan iflletilen krom oca¤›nda mey-
dana gelen göçük nedeniyle, iflçi Ferit
Kaya ölürken, bir iflçi de yaraland›.

u

Y‹BO’larda Ö¤renciler
Zehirleniyor

E¤itim-Sen Genel Baflkan› Zübey-
de K›l›ç, yapt›¤› aç›klamada, Yat›l› ‹l-
kö¤retim Bölge Okullar›nda (Y‹BO)
son dönemlerde yemeklerden zehir-
lenme olaylar›n›n artt›¤›n› belirtti. K›-
l›ç, Gaziantep ve daha pek çok Y‹-
BO’da yaflanan zehirlenme olaylar›n›
hat›rlatarak, zehirlenmelerin sa¤l›ks›z
yemekhane flartlar›ndan kaynakland›-
¤›n› belirtti ve Y‹BO’lardaki sorunla-
r›n çözülmesini istedi.



2007 y›l›n›n Ekim ay›nda, Gü-
neydo¤u’da 13 askerin öldü¤ü bir
çat›flman›n ard›ndan Bolu Express
gazetesinde bir yaz› yay›nland›. Ya-
z›n›n bafll›¤› flöyleydi: ““TTüürrkk,, iiflflttee
kkaarrflfl››nnddaa ddüüflflmmaann››nn”” 

Yaz›y› kaleme alan I.E., DTP
milletvekillerinin, yöneticilerinin
ve DTP’li belediye baflkanlar›n›n
isimlerini tek tek s›ralad›ktan sonra,
flöyle diyordu.

“Yüce Türk Ulusu, iflte karfl›nda
düflman›n. ... Kahpece pusu kuran,
da¤daki teröristin peflinde koflmak-
tansa üç-befl mikrobu temizle... mek
gerekir... Bunu yapacak ve diyebile-
cek yurtsever unsurlar da ç›kar el-
bet... Bundan böyle flehit edilen her
güvenlik görevlisine karfl›n, bunlar-
dan birinin ayn› kaderi paylamas›
toplumun ço¤unlu¤unun iste¤i hali-
ne gelmifltir. ”

DTP Diyarbak›r Milletvekili Se-
lahattin Demirtafl, bu yaz›yla ilgili
olarak Bolu Cumhuriyet Baflsavc›l›-
¤›’na suç duyurusunda bulundu. 

Devrimcileri, ilericileri tutukla-
mak için gayet seri çal›flan yarg›
mekanizmas›, yukar›daki yaz›y› ya-
zan hakk›nda ifli oldukça a¤›rdan
al›yordu. Soruflturma, alt› ay sürdü.
Ve elbette daha önemlisi, bu uzun
soruflturma sonucunda da savc›l›k,
yaz›y› ““yyaassaallaarraa uuyygguunn”” bularak
ttaakkiippssiizzlliikk karar› verdi. Kararda,
yaz›n›n “düflünce özgürlü¤ü kapsa-
m›nda” oldu¤u belirtiliyor. 

‹nfaza, katliama davet, oligarfli-
nin hukukunda düflünce özgürlü¤ü
oluyor! Baflka deyiflle, kontrgerilla-
ya, linç güruhuna, polise ööllddüürrmmee
öözzggüürrllüü¤¤üü var. 

Devrimcilerin, ilericilerin yay›n-
lar›na pefl pefle yay›n durdurma, ka-
patma cezalar› verilip “düflünce öz-
gürlü¤ü”nün k›r›nt›s› b›rak›lmaz-
ken, faflistlere, “düflünce özgürlü-
¤ü” ad›na öldürme özgürlü¤ü tan›-
n›yor. Demirtafl’›n avukat›, takipsiz-
lik karar›n›n kald›r›larak dava aç›l-
mas› için Düzce A¤›r Ceza Mahke-
mesi’ne baflvurdu. Suç aç›kt›, infa-

za, katliama alenen ça¤r› ve tahrik
vard›. Fakat mahkeme de “savc›l›-
¤›n isabetli bir karar verdi¤ini” be-
lirterek itiraz› reddetti. 

Burada hukukun evrensel mant›-
¤› de¤il, kkoonnttrrggeerriillllaa hhuukkuukkuunnuunn
mant›¤›ndan söz edilebilir ancak.
Çok az yarg› karar›, “kontrgerilla
hukuku” tan›m›na bu kadar uygun
olabilir. Bu kontrgerilla hukuku
mant›¤›, onlarca linç sald›r›s›nda
bugüne kadar linç güruhundan tek
bir kifliyi cezaland›rmad›. Hassas
vatandafllar›n hassasiyeti idi bu
“refleksler”. Bolu Express gazetesi-
nin yazar› da nihayetinde bu reflek-
si göstermekten baflka bir fley yap-
mam›flt›! 

Art›k bu hukuk aç›s›ndan geriye
tteekk bbiirr flfleeyy kalm›flt›r; katliama ça¤-
r›lar› beraat ettirmenin ötesine ge-
çip, bizzat bu ça¤r›ya kat›lan mah-
keme kararlar› ç›karmal›d›rlar. 

‹flte o zaman kontrgerilla huku-
kunun tüm gerekleri, eksiksiz karfl›-
lanm›fl olur.
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““HHeerr ggüüvveennlliikk ggöörreevvlliissiinnee 
kkaarrflfl››,, bbiirr DDTTPP’’llii ööllddüürrüünn””

Oligarflinin Hukuku Bu Ça¤r›da
Bir ‘Suç Unsuru’ Görmedi !

23 Eylül günü Dersim’ de E¤i-
tim- Sen, EMEP, DTP ve Halk Cep-
hesi taraf›ndan belediye konferans
salonunda “Jitem, Ergenekon,
Kontrgerilla Gerçe¤i” adl› bir panel
gerçeklefltirildi.

“AKP Yalan Söylüyor Kontrge-
rilla Görevi Bafl›nda” pankart›n›n
as›l› oldu¤u panele E¤itim-Sen’li
Yusuf Demir, EMEP ‹l Baflkan› Hü-

seyin Tunç, DTP Grup Baflkanveki-
li Selahattin Demirtafl, Halk Cephe-
si ad›na ise Avukat Ebru Timtik ko-
nuflmac› olarak kat›ld›lar.

Yusuf Demir, Ergenekon çat›fl-
mas›n›n iktidar çat›flmas› oldu¤unu
belirterek “Bu çat›flma kim daha
fazla sömürür, kim daha fazla imha,
inkar ve asimilasyon politikas›n›
uygular, kim daha fazla katleder po-
litikas›na dayal›d›r” dedi. 

Hüseyin Tunç ise, “AKP,
ABD’nin bölge politikalar›na ek-
lenmifl bir partidir” diyerek bu yap›-
lanmay› temizlemeyece¤ini vurgu-
lad›.

AKP’nin Ergenekon’la kendisi-

ne yönelik tehlikeyi bast›rd›-
¤›n›, dolay›s›yla bir temiz el-
ler operasyonu olamayaca¤›-
n› söyleyen Selahattin De-
mirtafl “derin devlet asl›nda
devletin kendisidir” dedi.

Av.Ebru Timtik ise katlamc›lar›n
en üst düzeyden sahiplenildi¤ini di-
le getirerek, fiemdinli’deki bomba-
lar› araflt›rmak isteyen Ferhat Sar›-
kaya adl› savc›n›n görevden at›lma-
s›n› örnek verdi.

Timtik: “bu halk›m›z›n kendi ça-
t›flmas› de¤il. Bizler kontrgerillay›
mahkum etmeliyiz.  Yani emperya-
lizme karfl› da mücadele etmeliyiz.
Bu mücadele ba¤›ms›zl›k, demok-
rasi mücadelesini yükseltmekten
geçiyor” diyerek konuflmas›n› sona
erdirdi.

250 kiflinin kat›ld›¤› panel, so-
ru-cevap bölümünün ard›ndan sona
erdi.

Dersim’de Panel: Jitem, Ergenekon,
Kontrgerilla Gerçe¤i
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Alt›nova’da, flovenizmle k›flk›r-
t›lan kitle, Kürtleri hedef alan slo-
ganlarla yürüyüfl yapt›, Kürtlere ait
ev ve iflyerlerini tahrip etti.

1 Ekim’de Bal›kesir’in Ayval›k
ilçesine ba¤l› Alt›nova beldesinde
“Do¤ulu” bir kiflinin, arac›n› bir
grubun üzerine sürmesi sonucunda
O¤uz Dörtkardefl ve Ezel K›rcal›
yaflam›n› yitirdi. 

‹lçedeki Kürt ve Türk kesimler
aras›nda, aylar öncesinden devam
edegelen gerginlik, bu olay üzerine
k›sa sürede Kürtlere yönelik bir linç
sald›r›s›na dönüfltü. Jandarman›n
denetimindeki kitle,  Kürtlerin bu-
lundu¤u evlere sald›rd›.

Devletin sald›r›lar karfl›s›ndaki
tavr›, kitleyi da¤›tmak, sald›r›lar›
engellemek olmad›, adeta denetim
alt›nda gerçeklefltirilen sald›r›lar,
Kürt düflmanl›¤›n›n büyütülmesi
için zemin olarak görüldü.

Olay›n Kürtlere yönelik bir sal-
d›r›ya nas›l dönüfltürüldü¤ü aç›kt›r.
Geçmiflten günümüze k›flk›rt›lan flo-
venizm, bu sald›r›lar›n zeminini ya-
ratan temel nedendir.

Kitlelerde, Kürt düflmanl›¤›n›
yaratan oligarflik devlettir. Düzenin
kontrgerilla örgütlenmeleri ve kont-
rgerilla politikalar›d›r. Faflist hare-
ket ve dinci gericiliktir. Hepsinin el
birli¤iyle yaratt›¤› tablonun sonucu
olarak, kiflisel çat›flmalar bir anda

Kürtler ve Türkler saflaflmas›na, ça-
t›flmas›na dönüflmekte veya dönüfl-
türülebilmektedir.

Bu nedenle, yaflanan sald›r›n›n
sorumlusu, oligarflidir, faflist örgüt-
lenmelerdir, kontrgerillad›r. fiove-
nizmle k›flk›rt›lm›fl kitleler, düzenin
bu politikas›nda kullan›lan duru-
mundad›rlar.

Sorun yerel de¤ildir. Sorun, oli-
garflinin Kürt düflman› flovenist po-
litikalar›d›r. AKP ve Genelkur-
may’›n, kitleleri k›flk›rtarak olufltur-
duklar› tepkiyi, Kürtlerin hakl› ta-
leplerine karfl› kullanmas›d›r.

fiovenist Sald›r›n›n 
Sorumlusu Oligarflidir

Jandarma Özel Asayifl Komutanl›-
¤›’ndan Jandarma Albay Zafer Koç
imzas›yla Üsküdar 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi’ne gönderilen yaz›da, 19
Aral›k 2000’de gerçeklefltirilen operas-
yon kapsam›nda Ümraniye Cezaevi’ne
yönelik operasyona “kimlerin kat›ld›¤›-
na iliflkin herhangi bir bilgi ve kayd›n
bulunmad›¤›n›” ileri sürdü. Oysa bir
önceki duruflmada Jandarma Özel
Asayifl Komutanl›¤›’nca mahkemeye
gönderilen “özel müdahale plan›”nda
“Hayata Dönüfl” denilen katliam opera-
syonu ve kat›lacak askeri birliklerin
bilgileri bulunuyordu.

‘Özel müdahale plan›’, 267 jandar-
man›n “emrin icras› s›ras›nda zaruret
s›n›r› afl›larak uzman çavufl ve tutuklu-
lar›n ölüm ve yaralanmalara neden ol-
mak”, “iflkence” suçlar›ndan yarg›lan-
d›¤› davan›n önceki duruflmas›na gön-
derilmiflti. Bu planda, ekiplerin operas-
yona kat›laca¤› bilgisinin yan› s›ra eki-
bin Bayrampafla Cezaevi’ndeki operas-
yonun tamamlanmas›n›n ard›ndan Üm-
raniye’ye de kat›laca¤› bilgisi bulunu-
yordu. Burada ekibe k›lavuz personel

verilece¤i ve esas müdahalenin bu ekip
taraf›ndan yap›laca¤›n›n belirtildi¤i
planda, “Atmaca” ad› verilen operasyo-
nun ‹brahim Tüysüz’ün yard›mc›l›¤›n-
da Jandarma Bölge Komutan› Tu¤ge-
neral Engin Hofl taraf›ndan komuta edi-
lece¤i bilgisi yer al›yordu. Ayr›ca plan-
da, ‘gerekli’ durumlarda silah ve zor
kullan›laca¤› hat›rlat›l›yordu.

Davan›n tutuksuz san›klar›ndan
Halkal› Jandarma Komando Taburu
Komutan› Kadir Kalayc›, 3 Mart’ta gö-
rülen duruflmada, operasyona kat›lma-
d›klar›n› öne sürmüfl ve operasyonda
Ankara’dan gelen bir birli¤in oldu¤unu
bildi¤ini söylemiflti. Bu ifadeye ve Jan-
darma Komando Özel Asayifl Komu-
tanl›¤›’n›n ‘özel müdahale plan›’nda
ad› geçmesine ra¤men, operasyona
iliflkin ellerinde hiçbir kay›t ve belge
olmad›¤›n›n söylenmesi katliam›n, suç-
lar›n›n itiraf›ndan baflka bir anlama gel-
medi¤inin ifadesi oldu.

19 Aral›k 2000’de Ümraniye
Hapishanesi’nde gerçekleflen katliam
operasyonunda Ahmet ‹bili, R›za
Poyraz, Ercan Polat, Alp Ata Akçayöz
ve Umut Gedik isimli devrimci tutsak-
lar jandarman›n açt›¤› atefl sonucu kat-
ledilmifllerdi.

Katliamc›lar›n Kayd› Yok

Ama Onlar›n Var!
Onlar Ümraniye Hapishane-

si’nde katledildiler. 
Onlar› katleden kurflunlar,

bombalar, devletin envanter-
lerinde KAYITLIYDI!

Kuflku yok, kay›tl›yd› katle-
denler de! Belki flimdi de¤il,

ama yar›n, o defterler de aç›-
l›p, kay›tlara bak›lacak... 



AAnnkkaarraa,, MMaallaattyyaa,, DDeerrssiimm vvee
‹‹zzmmiirr ÇÇii¤¤llii’’ddee düzenlenen tören--
lerde 26 Eylül 1999 Ulucanlar kat--
liam› bir kez daha lanetlenirken,
katledilen devrimci tutsaklar an›ld›. 

MMaallaattyyaa’’ddaa, "Buca Ulucanlar
Diyarbak›r Hapishane Katliamlar›n›
Unutmad›k Unutturmayaca¤›z"
pankart›yla PTT binas› önünde ger--
çeklefltirilen eylemde DHP, Partizan,
ESP, DTP, Halk Cephesi, PSAKD
ad›na ortak aç›klama yap›ld›.

Ulucanlar Katliam› s›ras›nda
devrimci tutsaklar›n onlarca mermi--
ye, gaz bombalar›na, binlerce
askere, iflkencelere bedenleri--
ni siper yaparak direkleri, tes--
lim olmad›klar› anlat›l›rken,
devrimci tutsaklar›n ayn› cü--
reti 19 Aral›k'ta ve tecrit hüc--
relerinde göstermeye devam
ettikleri belirtildi. Aç›klama--
da, F tiplerindeki tecrite karfl›
yedi y›lda 122 insan›n ölü--
münden sonra Adalet Bakan--
l›¤›’n›n tecrit gerçe¤ini kabul
etti¤i, ancak ç›kar›lan 45/1
Nolu genelgenin hala uygu--
lanmad›¤›na de¤inildi. 

AAnnkkaarraa''ddaa,, 26 Eylül Cu--
ma günü Al›nteri, BDSP,
DHD, Halk Cephesi, Kald›--
raç, ODAK, Partizan, TÜM-
‹GD ve Ça¤dafl Hukukçular
Derne¤i Hamamönü Ziraat
Bankas› önünden kortej ha--
linde Ulucanlar Hapishane--
si'ne kadar yürüyüfl yaparak
katliam›n y›ldönümünde,

katliam›n unutulmayaca¤›n›
birkez daha hayk›rd›. 

Sloganlar ve alk›fllarla yap›--
lan yürüyüflün ard›ndan hapis--
hane önünde yap›lan aç›klama--
da katliam›n devrimcileri ve
muhalefeti yok edip, IMF poli--
tikalar›n› hayata geçirmek için
yap›ld›¤›na dikkat çekildi. Ey--

lem, hapishane önüne flehitleri tem--
silen 10 karanfil b›rak›lmas›yla so--
na erdi. 

Ayn› gün Karfl›yaka Mezarl›--
¤›’nda bulunan Ulucanlar flehitle--
rinden ‹smet Kavakl›o¤lu, Mahir
Emsalsiz, Önder Gençaslan’›n me--
zarlar› bafl›nda anma gerçeklefltiril-
di. “Kanla Yaz›lan Tarih Silinmez”,
“Yaflas›n Ulucanlar Direniflimiz”,
“Katil Devlet Hesap Verecek” slo--
ganlar›n›n at›ld›¤› anmada flehitlerin
sevdi¤i türküler ve kurflunlar alt›nda
direnirken söyledikleri marfllar

onlar›n an›s›na mezarlar› bafl›nda
seslendirildi.

DDeerrssiimm’’ddee yap›lan eylemde ise
27 Eylül akflam› Yeralt› Çarfl›s›’n--
dan K›flla Maydan›’na meflalelerle
yürüyen kitle, burada yapt›¤› aç›k--
lamayla katliam› lanetledi, katliam-
da flehit düflenleri and›.  

Yürüyüflte flehitlerin resimleri ve
katliam› protesto eden dövizler tafl›--
n›rken, yap›lan aç›klamada sömürü--
cülerin katliamlarla, hapishanelerle
devrimcileri, halk› teslim alamaya--
ca¤› dile getirildi. Halk Cephesi,
Partizan, DHP, ESP, HKM, EMEP,
DTP, KESK ve D‹SK taraf›ndan dü--
zenlenen eylemde “Devrim fiehitle--
ri Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›. 

‹‹zzmmiirr ÇÇii¤¤llii’’ddee ise Pir Sultan
Abdal Kültür Derne¤i Çi¤li fiubesi,
26 Eylül akflam› dernek binas›nda
anma gerçeklefltirdi.

Sayg› durufluyla bafllayan anma--
da yap›lan konuflmada Ulucanlar
flehitleri  “Ulucanlar’da yitirilen
devrimciler, vatanlar›na sahip ç›kt›--
lar. Yoksullu¤a, sefalete, namussuz--
lu¤a boyun e¤mediler” sözleriyle
anlat›ld›. Anmada fliirler okundu.
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Ulucanlar’da Katledilenler An›ld›
“Kanla Yaz›lan Tarih Silinmez”

Halk›m›z›n gelene¤i olan bayramlafl-
ma, devrimciler taraf›ndan da yaflat›l›-
yor. Devrimciler ‹stanbul ve Anadolu’da
yapt›klar› kutlamalarla ‘bütün güzel
geleneklere biz  sahip ç›kaca¤›z’ dediler.

‹‹zzmmiirr’de bayram›n bir gün öncesin-
de Halk Cepheliler taraf›ndan devrim
flehitlerinin mezarlar› tek tek dolafl›la-
rak ziyaret edildi. Mezarlar› temizleyen
Halk Cepheliler mezarlar› karanfillerle
OOkkmmeeyyddaann›› HHaakkllaarr vvee ÖÖzzggüürrllüükklleerr
DDeerrnnee¤¤ii’nde de 1 Ekim günü yap›lan
bayram kutlamas›nda halklar›n birlik
ve dayan›flmay› gelifltiren geleneklerine
sahip ç›kman›n önemi vurguland›. 100
kiflinin kat›ld›¤› ve iki saat süren kutla-
mada hep birlikte coflkuyla halk türkü-
leri söylendi.

KKaarraannffiilllleerr KKüüllttüürr MMeerrkkeezzii 2

Ekim günü düzenle-
di¤i bayram kutla-
mas›yla Ba¤c›lar
halk›yla bayramlafl-

t›. Umut 6 Dü¤ün Salonu’nda düzenle-
nen kutlama öncesi polis salonun çev-
resini abluka alt›na alarak, devrimcile-
rin halk›m›z›n geleneklerini sahiplen-
mesinden ne kadar korktuklar›n› bir
kez daha gösterdi. Yaklafl›k üç saat sü-
ren kutlama boyunca fliirler okundu,
hep bir a¤›zdan halk türküleri söylen-
di.

AAnnttaallyyaa’da da 2 Ekim günü Antal-
ya Özgürlükler Derne¤i’nde yap›lan
bayram kutlamas›nda “Gerçek bay-
ramlar› yaflayaca¤›m›z güne dek tüm
güzel de¤erlere, geleneklere biz sahip
ç›kaca¤›z” denildi. K›sa skeçlerin ser-
gilendi¤i, türkülerin söylendi¤i bayram
kutlamas›nda unutturulmak istenen de-
¤erlerimize, paylafl›ma, dayan›flmaya
vurgu yap›ld›.

‹stanbul ve Anadolu’da 
Ziyaret ve Bayramlaflmalar...
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Dersim Milli E¤itim Müdürlü¤ü
Fen Lisesi’nde matematik ö¤retme-
ni olmamas› nedeniyle, Cumhuriyet
Lisesi’ndeki matematik ö¤retmeni-
ni “Fen Lisesi ö¤rencileri daha ba-
flar›l›d›r, dolay›s›yla onlar›n dersle-
ri bofl geçmemelidir” diyerek Fen
Lisesi’ne yollad›. 

E¤itim sistemindeki çarp›kl›¤›n
bir örne¤i olan ayn› zamanda düz li-
sede okuyan ö¤rencilerin nas›l afla-
¤›lad›¤›n›n da bir ifadesi olan bu
uygulama, ö¤renciler taraf›ndan bü-
yük bir tepkiyle karfl›land›. 

25 Eylül günü derslerini boykot
ederek, okullar›na matematik ö¤ret-
meni verilmesini isteyen ö¤renciler,
ö¤le aras›yla birlikte s›n›flar›ndan
ç›karak okul bahçesi önün-
de alk›fllar ve ›sl›klar eflli-
¤inde toplanmaya bafllad›-
lar. 

Bu ülkede her hakk›n
ancak direnilerek kazan›la-
bilece¤ini bilen liseliler
“E¤itim Hakk›m›z Engelle-
nemez, Savafla De¤il E¤iti-
me Bütçe, Ö¤renciyiz Hak-
l›y›z Kazanaca¤›z, Müflteri
De¤il Ö¤renciyiz, E¤itim
Hakk›m›z Söke Söke Al›-
r›z” sloganlar›yla, kendile-
rine yönelik bu adaletsizli¤i
ve afla¤›lanmay› protesto
ettiler. 

Yaklafl›k 2 saat boyunca
sloganlar› hiç susmayan ö¤-
renciler, Milli E¤itim Mü-
dürünün okula gelmesi üze-
rine, okul önünde oturma
eylemi yaparak taleplerini

hayk›rd›lar.
Ö¤rencilerin
t a l e p l e r i n i
hiç dinleme-
yen Milli
E¤itim Mü-
dürü ilimiz-
de ö¤retmen
aç›¤› çok
fazla sözle-
riyle kendisi-

ni savunmaya
çal›flt›. Ard›n-
dan boykotla il-

gili ö¤rencilerden oluflan 4 kiflilik
bir heyet ve okul müdürüyle görüfl-
meye giden Milli E¤itim Müdürü,
ö¤rencilerin sorular›n› da cevaps›z
b›rakt›.  Eylemde ö¤rencilere destek
veren E¤itim-Senliler ad›na yap›lan
aç›klamada Milli E¤itim Müdürlü-
¤üne seslenilerek, e¤itim hakk›n›n
engellenemeyece¤i söylenerek,
gönderilen matematik ö¤retmeninin
geri verilmesi istendi.

***

Faflist Sald›r› Davas›na 
Devam Edildi

Akdeniz Üniversitesi’nde faflist-
lerin devrimci-demokrat ö¤rencile-
re sald›rmas›yla ç›kan çat›flmalar›n
ard›ndan, kamuoyunun tepkisi ne-

deniyle tutuklanan Ömer Ulusoy ve
ço¤unlu¤unu  devrimci-demokrat
ö¤rencilerin oluflturdu¤u 25 kiflinin
yarg›land›¤› dava, 26 Eylül günü
Antalya 2. ACM’de görüldü. 

Hat›rlanaca¤› gibi Ömer Ulusoy
ve beraberindeki faflistler, silah kul-
lanarak devrimci ö¤rencilere sald›r-
m›fl ve ard›ndan ço¤unlu¤u devrim-
ci-demokrat ö¤renciler olmak üzere
gözalt› ve tutuklamalar yaflanm›flt›. 

Bu davayla adeta ‘faflistlerin sal-
d›rmas›n›n hakl› zemini vard›, tek
sorun silah kullan›lmas›yd›’ denile-
rek sald›r› meflrulaflt›r›lmaktad›r.
Zira ö¤renciler ilk
mahkemede serbest
b›rak›lmas›na ra¤men
yarg›lananlar›n ço-
¤unlu¤u devrimci-de-
mokratlard›r.

Faflist Ömer Ulu-
soy mahkemede silah
kullanmas›n› savuna-
rak tahliye isterken,
avukat› ise faflistin ö¤-
rencilere sald›rmaktan
de¤il kamuya aç›k alanda silah kul-
lanmaktan, yarg›lanmas›n› istedi.
Mahkeme sonunda biri demokrat
ö¤renci üçü faflist olmak üzere 4 ki-
fli tahliye edildi.

Ergenekon Davas› kapsam›nda ger-
çeklefltirilen son gözalt› operasyonunda
da “kural” de¤iflmedi ve oligarflinin ken-
di iç hesaplaflmalar› görülürken, yine
devrimcileri karalamaya yönelik senar-
yolar ortaya at›ld›, bu senaryolardan ga-
zetelere manfletler yap›ld›. 

Devrimcilere yönelik karalamalar-
dan biri de, gözalt›na al›nanlardan Gür-
büz Çapan’›n, daha önce Kartal Özel
Tip’de kald›¤› sürede, Cepheli devrimci
kad›n tutsaklarla iliflkilerine dair ahlak-
s›zca suçlamalard›. Bu karalama da Fet-
hullah’›n kontra yay›n organ› AAkkssiiyyoonn
Dergisi arac›l›¤›yla ortaya at›ld›. 

HHaallkk››nn HHuukkuukk BBüürroossuu avukatlar›

taraf›ndan yap›lan aç›klamada, müvek-
killeri Hayriye Gündüz ve Asuman Ak-
ça ile ilgili yap›lan karalamalara sessiz
kalmayacaklar›n› belirterek, “Müvekkil-
lerimizin kiflilik haklar›n›n korunmas›
için gerekli yasal baflvurular› yapaca-
¤›z.” dediler. 

Fethullah’›n Aksiyon Dergisi yazarla-
r› ve bu namussuzca senaryodan gazete-
lerine “haber” yapanlar, e¤er derdiniz
Ergenekon’dan mmaaggaazziinn malzemesi ç›-
karmaksa, Ergenekon’da çat›flan iki kesi-
min en üst düzey isimlerine, milyon do-
larlarla oynay›p, lüks araçlarla gezip to-
zanlar›n çevresine ve de do¤rudan kendi
yak›n çevrenize, bak›n; arad›¤›n›z mal-
zemeyi bol bol bulaca¤›n›zdan eminiz. 

DDeerrssiimm’’ddee LLiisseelliilleerrddeenn
Ders BBoykotu!

Devrimci Kad›n Tutsaklar› 
Pisliklerinize Bulaflt›ramazs›n›z!
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Gitti¤imiz, Avrupa Sosyal Fo-
rumlar›n›n beflincisiydi. 17-21 Eylül
aras›nda, ‹sveç’in Malmö flehrinde,
yüzlerce seminer ve toplant› yap›ld›.
Hepsine yetiflmek fiziken mümkün
de¤ildi elbette. Halk Cephesi, Temel
Haklar Federasyonu, Gençlik Fede-
rasyonu ve TAYAD’dan temsilciler
olarak, mümkün oldu¤unca çok top-
lant›ya kat›lmaya çal›flt›k.  

Halk Cephesi’nin önerisiyle dü-
zenlenen seminerlerden biri, “Her-
kes ‹çin ‹yi Bir E¤itim Var m›?” se-
mineriydi. Gençlik Federasyo-
nu’ndan konuflmac›, ülkemizdeki
e¤itimin durumunu, e¤itime bak›fl
aç›m›z› ve mevcut sorunlara dair çö-
züm programlar›n› anlatt›. 

Almanya'dan DGB (Alman Sen-
dikalar Birli¤i) temsilcisinin konufl-
mas›, Avrupa emperyalist ülkelerinde
de, e¤itimdeki sorunlar›n büyümeye
bafllad›¤›n› gösteriyordu. DGB tem-
silcisi, Avrupa'da e¤itimin ulafl›labi-
lirli¤inin eflit olmad›¤›n› ve üniversi-
te harçlar›n›n gün geçtikçe artt›¤›n›
anlatan bir konuflma yapt›. Konuflma-
s›na iyi haz›rlanm›flt›; konuflma bo-
yunca slayt gösterimi ile anket verile-
riyle destekledi konuflmas›n›.

E¤itim konulu seminerimizin so-
rular-cevaplar bölümü, diyebiliriz
ki, genel anlamda reformist bir içe-
rikteydi. Çözümün AB arac›l›¤›yla
sa¤lanaca¤› düflüncesinin hakim ol-
du¤u tart›flmalar yap›ld›. Finlandiya
gibi Avrupa ülkelerinde üniversite
e¤itiminin ücretsiz oldu¤u örne¤in-
den yola ç›karak mevcut düzen içeri-
sinde e¤itimi de¤ifltirebilece¤imiz
ileri sürüldü. Biz söz alarak, “soru-
nun s›n›fsal oldu¤unu ve kayna¤›nda
emperyalizm oldu¤unu ve çözüme
ancak kapitalizm d›fl›nda, sosyalizm-
le ulafl›labilece¤ini vurgulad›k. Fin-
landiya, Avusturya ve Macaris-
tan’dan da kat›l›mc›lar›n yer ald›¤›
seminer, ortak deklarasyonun okun-
mas›yla sonuçland›. 

*

19 Eylül’de yap›lan ““ÖÖzzggüürrllüükk
MMüüccaaddeelleessii TTeerröörriizzmm DDee¤¤iillddiirr”” se-
mineri de önemli tart›flmalara sahne

oldu. Halk Cephesi’nden Avukat
Bark›n T‹MT‹K’in sunumuyla bafl-
layan seminerde, Kara Listelerin 11
Eylül 2001’den sonra ortaya ç›kt›¤›,
ABD ürünü oldu¤u, hukuki de¤il si-
yasi oldu¤u, emperyalistlerin muha-
liflerini yok etme yöntemlerinden
biri oldu¤u vurguland›. 

Kara listelerle, Türkiyeli devrim-
cilere yönelik yap›lan hukuksuzlukla-
r›n anlat›lmas›n›n ard›ndan Bask’l›
bir avukat da, kendi yaflad›klar›n› ak-
tard›; fark› yoktu. 3 milyonluk Bask
ülkesi üzerinde büyük bir bask› oldu-
¤unu, insanlar›n fifllendi¤ini, en kü-
çük bir flüphede 3 ay hapiste tutuldu-
¤unu, iflkencenin sürdü¤ünü, 10-13
y›la mahkum olanlar›n ssuuççllaarr››nn››nn iiss--
ppaattllaannmmaass››nnaa bbiillee ggeerreekk dduuyyuullmmaa--
dd››¤¤››nn››... anlat›yordu avukat.

Di¤er konuflmac›lar söz ald›kça
görülüyordu ki, yaln›z Türkiye, Bask
de¤il, emperyalist dünyan›n göbe-
¤inde de, mesela Almanya’da, mese-
la Danimarka’da en demokratik hak-
lar›n kullan›m›, tteerröörr gerekçesiyle
sald›r›lara maruz kalabiliyordu; dev-
rimcilerle dayan›flma için tiflört sa-
tanlar› 6 ay hapse mahkum etmiflti
Avrupa emperyalizmi: Suç, “teröriz-
me destek”ti!

*

Bir baflka seminer, ““SSiiyyaassii TTuutt--
ssaakkllaarr VVee ÖÖzzeell MMaahhkkeemmeelleerr;; AAddaa--
lleett VVee ÖÖzzggüürrllüükk ‹‹ççiinn SSttrraatteejjiilleerr””
bafll›¤›n› tafl›yordu ve söz konusu
olan hapishaneler, tutsaklar olunca,
orada Türkiye’nin öne ç›kmas› do-
¤ald›. Bu seminerde Türkiyeli dinle-
yiciler ço¤unluktayd›. Onun için ko-
nuflmalar da Türkçe yap›ld›. 

Ülkemizdeki hapishaneler gerçe-
¤i etrafl› bir flekilde anlat›l›rken,
Bask’l› konuflmac›n›n anlatt›klar› da
önemliydi. BEHATOKIA’dan semi-
nere kat›lan Avukat, ‹spanya ve Fran-
sa’da, Baskl› tutsaklar›n a¤›r tecrit
koflullar›nda tutulduklar›n›, ailelerin-
den çok uzak hapishanelere konduk-
lar›n›, gidifl geliflte trafik kazalar›
meydana geldi¤ini, son günlerde dört
kiflinin trafik kazas›nda öldü¤ünü,
600 tutsaklar› oldu¤unu, en basit bir

olayda gençlerin direk ETA üyesi ol-
makla suçlan›p 40 y›l hapis cezas›na
çarpt›r›ld›klar›n› anlatt›. Bizim Anka-
ra’da, Adana’da yap›lan tutuklamala-
r› hat›rlad›k hemen; ayn›yd›. 

*

Halk Cephesi’nin, Avrupa Sosyal
Formu çerçevesinde düzenledi¤i se-
minerlerden biri de ““AAvvrruuppaa’’ddaa
KKoonnuutt HHaakkkk››nn›› HHeerrkkeessiinn HHaakkkk››
YYaappmmaakk”” bafll›¤›n› tafl›yordu. Bir
çok kat›l›mc› vard›. Fransa’dan No-
Vox ve Cidef, Bobigny Belediye
Baflkan› Yard›mc›s›, Rus, Macar ko-
nuflmac›lar, ESP ve Temel Haklar.... 

Konut sorunu, bizim gibi gece-
kondular ülkesinin en büyük sorun-
lar›ndan biriydi. Ama sorun her yer-
deydi. Mesela, AAvvrruuppaa’’ddaa 33 mmiillyyoonn
eevvssiizz oolldduu¤¤uu ddiinnlleeyyiicciilleerr iiççiinn ooll--
dduukkççaa ççaarrpp››cc›› bbiirr bbiillggiiyyddii.. 

*

20 Eylül günü ise, forumun bü-
yük yürüyüflü vard›. Sabah hava ha-
fif ya¤murluydu. Evden ç›kt›k. ‹sveç
Komünist Partisi’nden pankart›m›z
ve bayraklar›m›z için sopalar›m›z›
ald›k, toplan›lacak yere geldik. Dört
kortej oluflturuldu; birinci grupta
sendikalar, ikinci grupta çevreciler
ve anarflistler, üçüncü grupta Avrupa
Sol örgütleri ve dördüncü grupta
uluslararas› topluluklar yürüyecekti.
Biz dördüncü grupta, TSF pankart›-
n›n arkas›nda kendi pankart›m›zla
yürüdük. 

Biz “Halk›z, Hakl›y›z, Kazanaca-
¤›z”, “Dursun Karatafl Ölümsüzdür”,
“Mahir, Hüseyin, Ulafl, Kurtulufla
Kadar Savafl” sloganlar›n› att›k...
Malmö’de gerçekleflen ASF, Yuna-
nistan’daki kadar coflkulu de¤ildi,
ama elbette bu forum da mücadele-
mize bir katk›yd›.. Konuflmac›lar›n
ortak vurgular›ndan biri, “egemenle-
rin bask›y› küresellefltirdi¤i, bizlerin
de birlikteli¤i küresellefltirmemiz ge-
rekti¤i” idi. Ki yap›lmaya çal›fl›lan
da buydu.

ASF’den Notlar...



Geçti¤imiz hafta, burjuva medya-
n›n bafll›klar›nda BM Genel Kurul
toplant›lar› için Amerika’da bulunan
Zimbabve Devlet Baflkan› Robert
Mugabe vard›. Mugabe için, ““kkaannll››
ddiikkttaattöörr””,, ““ssaavvaaflfl ssuuççlluussuu””,, ““iinnssaann--
ll››kk ssuuççlluussuu”” diye yazd›lar. Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül’ün, TTüürrkk KKüüll--
ttüürr MMeerrkkeezzii’’nin ‘‘ddoossttlluukk yyeemmee--
¤¤ii’’nde Mugabe’yle ayn› masaya otur-
tulmas›ndan rahats›zl›k duydular.

Kim belirliyor Mugabe’nin ““kkaann--
ll›› ddiikkttaattöörr””,, ““ssaavvaaflfl ssuuççlluussuu”” oldu-
¤unu ve ölçüleri nedir?

Kan dökmekse, Mugabe’den önce
Amerika Devlet Baflkan› George
Bush’un, Amerikan yöneticilerinin
““kkaannll›› ddiikkttaattöörr””,, ““ssaavvaaflfl ssuuççlluussuu””
ilan edilmesi gerekmez mi? Fakat,
elinde milyonlar›n kan› bulunan, ha-
len emrindeki ordular iki ülkeyi iflgal
alt›nda bulunduran Bush de¤il de,
Mugabe ““ssuuççlluu”” ilan ediliyor. Çünkü
emperyalizmin ç›karlar› ve emperya-
lizmin dikte ettirdikleri çerçevesinde
düflünüyorlar.

Emperyalizmin, Mugabe’yi
““kkaannll›› ddiikkttaattöörr”” ilan etmesinin ne-
deni, iktidar›nda emperyalist tekelle-
rin elindeki arazilere el koyup halka
da¤›tmas›, sosyalist ekonomiye yöne-
lece¤ini aç›klamas›, Zimbabve’nin,

Anglo-Sakson sömürgesi olmayaca-
¤›n› aç›klayarak ‹ngiliz Milletler
Toplulu¤u’ndan ayr›lmas›d›r. Yine
Mugabe, 2006’da, Afrika’l› liderleri,
emperyalizm karfl›s›nda uysal dav-
ranmakla elefltiriyor,  ““iiççlleerriinnddeenn bbii--
rrii kkaallkk››pp ‘‘CCaann››nn››zz cceehheennnneemmee’’ ddiiyyee
bbaa¤¤››rrmm››yyoorr.. AAffrriikkaa BBiirrllii¤¤ii bbüünnyyeessiinn--
ddee ddaahhaa ffaazzllaa cceessaarreettee iihhttiiyyaaçç vvaarr..
TTeekkrraarr kköölleelleeflfleemmeeyyiizz””  diyordu.

‹flte emperyalizm aç›s›ndan sorun
buradad›r. De¤ilse, Zimbabve halk›,
sömürü ç›karlar› için milyonlar› kat-
letmekten çekinmeyen emperyaliz-
min umurunda bile de¤ildir. 

E¤er Mugabe, emperyalist politi-
kalar›n uygulay›c›s› olsayd›, Tayyip-
ler, Karzailer, Malikiler gibi emper-
yalist dünyan›n övgüsüyle karfl›lafla-
cakt›. Örne¤in, emperyalizm neden
Mugabe’yi ve emperyalizme teslim
olmay› reddeden di¤er ülke liderleri-
ni ““ddiikkttaattöörr”” ilan ediyor da, Kuveyt
Emiri’ni veya Ürdün Kral›’n› veya
Afrika’daki iflbirlikçi krallar›n› dikta-
tör ilan etmiyor? Emperyalizm aç›-
s›ndan aralar›ndaki temel fark, em-
peryalist ç›karlar›n karfl›s›nda ya da
yan›nda olmakt›r. Emperyalizmin ifl-
birlikçisi olanlar ““ddeemmookkrraassiiddeenn yyaa--
nnaa”” diye tan›mlan›r, iflbirlikçili¤i red-
dederek, kendi halk›n›n ç›karlar›n›
savunanlar, ““ddiikkttaattöörr””,, ““ssaavvaaflfl ssuuçç--
lluussuu”” ilan edilir.

Haber bafll›klar› Amerika
taraf›ndan belirlenen gazete-
ler, burjuva bas›nla da s›n›rl›
de¤ildi. Örne¤in Birgün Ga-

zetesi de bu olay› emperyalizmin
ajanslar›ndan al›nma tan›mlarla haber
yapm›flt›. Onlar da, Abdullah Gül’ün,
Mugabe ile ayn› masada olmas›n› 27
Eylül tarihli gazetelerinde ““GGüüll vvee
SSaavvaaflfl SSuuççlluussuu AAyynn›› MMaassaaddaa”” bafll›-
¤›yla elefltiri konusu yapt›lar.

Gül, Mugabe’den daha m› iyi ve
daha m› demokrat?.. Burada sorun
Mugabe’nin nas›l de¤erlendirildi¤i
de¤ildir. Mugabe’nin ülke içindeki
politikalar›nda elefltirilecek konular
da olabilir. Sol aç›s›ndan sorun, em-
peryalizmin de¤erlendirmelerini, ta-
n›mlar›n›, oldu¤u gibi kabul etmenin
yanl›fll›¤›d›r. Dolay›s›yla, olaylar›, ol-
gular› emperyalizmin bak›fl aç›s›ndan
de¤erlendirmektir.

Bir an bile unutulmamas› gereken,
emperyalizmin dost ilan ettikleri de,
düflman ilan ettikleri de, emperyaliz-
min suç ve suçsuzluk kavramlar› da
tteekkeelllleerriinn çç››kkaarrllaarr››nnaa göredir. Daha-
s›, kim emperyalistlere ve onlar›n ku-
rumlar›na herkesi yarg›lama hakk› ve-
riyor? Devrimcilerin, ilericilerin, halk
güçlerinin sorunlara bak›fl aç›s› em-
peryalizmin ölçüleri ve tan›mlamala-
r›yla olamaz. Onlar, olgular› halk›n
ç›karlar› çerçevesinde, kendi ölçüleri
içinde de¤erlendirmek durumundad›r.
De¤ilse, emperyalist politikalara ye-
deklenmek kaç›n›lmaz olur.
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Kim Diktatör, Kim Demokrat... 

Kim Karar Veriyor?

‘‘BBaayyrraamm KKüürrttççee 
kkuuttllaannmmaazz’’

Yüksekova Belediyesi’nin halk›n
bayram›n› kutlamak için ast›¤› Kürt-
çe pankart, savc›l›k talimat›yla indi-
rildi. ““CCeejjnnaa wwee yyaa rreemmeezzaannêê ppîîrroozz
bbee fifieerreeddaarrêêyyaa GGeewweerrii”” yaz›l› Kürt-
çe pankart, kaymakam›n müdahalesi
ve savc›l›k emriyle, polisi taraf›ndan
söküldü. Bayramlar›n “Türkçe” kut-
lanmas› gibi bir yasa m› var bu ülke-
de yoksa, yasalardan bile daha güçlü
ve yerleflik olan bir keyfi yönetim
mi?

‹ki GGünde 
Kapatma

Yay›n hayat›na 28 Eylül’de bafl-
layan Özgür Ülke gazetesi, 30 Ey-
lül’de kapat›ld›. 

Özgür Ülke’nin yay›nlanabilen
her iki say›s› da kapatmaya gerekçe
gösterildi. Mahkeme, gazetenin iki
günlük say›lar›nda yer alan “TSK
bayramda da durmuyor”, “Cezaev-
lerinde hak ihlalleri bayram dinle-
miyor”, “Operasyon ve eylemleri
durdurun” gibi haberlerde suç unsu-
ru oldu¤unu gerekçe gösterdi. 

Hadi Çaman'a
Sayg›yla

23 Eylül’de rahats›zl›¤›
nedeniyle aram›zdan ayr›lan
1 Nisan operasyonunda kapat›-
lan Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i kurucular›ndan olan Hadi
Çaman’› sayg›yla an›yor, sevenle-
rine baflsa¤l›¤› diliyoruz. Ülkemi-
zin ayd›nlara duydu¤u ihtiyaca
kendi cephesinden cevap veren;
halktan yana tav›r sergileyen Hadi
Çaman ülkemiz de¤erlerindendi…
O’nu unutmayaca¤›z! 

TEMEL HAKLAR FEDERASYONU



Bugünlerde ülke-
mizdeki gazete ve
televizyonlara ba-

kanlar, bu ülkede akla hayale s›¤ma-
yacak bir “Salvador Dali hayranl›-
¤›” oldu¤unu san›rlar.  Dali sergisi
önünde uzay›p giden kuyruklar, ser-
giden hergün onlarca haber... bir
abart›, bir flaflaa... bu kadar olur.

“ ‹stanbul’da bir sürrealist: Sal-
vador Dali” ; serginin ad› buydu. 

Sergiyi “bizzat” Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül ve efli Hayrünnisa Gül
açt› (islamc›lar›n sürrealist resim
sevgisi de ilgi çekici.)

Sergi, tekelci burjuvazinin bir
grubuna ait Sak›p Sabanc› Müze-
si’nde aç›lm›flt› ve aç›l›fl vesilesi de,
ülkemizdeki en büyük finans kurum-
lar›ndan biri olan Akbank’›n “60. y›-
l› kutlamalar›” idi. 

Burjuvazinin bu tür “sanatsal” fa-
aliyetlerinde bir süredir gözle görülür
bir yo¤unlaflma söz konusu. Dolay›-
s›yla hemen insan›n akl›na burjuvazi-
nin bu sanat aflk›n›n nneerreeddeenn,, nneeddeenn
ddeepprreeflflttii¤¤ii sorusu geliyor. 

BBuurrjjuuvvaazzii,, çç››kkaarrss››zz 
iiflfl yyaappmmaazz!!
Ülkemizde sanat alan›, uzun y›llar

boyunca genel olarak sol, ilerici, sos-
yalist kesimlerin elinde ve etkisi al-
t›nda bulunan bir alan olmufltur. As-
l›nda sadece ülkemizde de¤il, dünya-
n›n bir çok yerinde de sanatta solun,
emekten, halktan yana ayd›nlar›n

damgas› vard›r. Üretkenlik, yarat›c›-
l›k gerektiren sanat›n do¤as›na uygun
olan da budur. 

Fakat burjuvazi de, hiçbir zaman
ve hemen hiçbir ülkede, bu alan› ile-
rici güçlere b›rakmam›fl, çok çeflitli
biçimlerde bu alana kirli, çarp›k ide-
olojisini empoze etmeye çal›flm›flt›r.

Tekelci burjuvazi, Picasso gibi
Abidin Dino gibi ilerici, solcu sanat-
ç›lar›n sergilerini açt›¤›nda, kimi flflaaflfl--
kk››nn aayydd››nnllaarr, tekelci burjuvazinin ne
kadar da demokratlaflt›¤›n› san›yor-
lar. Oysa burjuvazinin meflrebi ve
midesi genifltir. Öyle oldu¤u için de,
onlar Picasso gibi, faflizme karfl› di-
renmifl bir sanatç›n›n sergisini de, fa-
flizme hizmet etmifl Dali gibi birinin
sergisini de açarlar. Böylelikle ayn›
zamanda ““iiddeeoolloojjiilleerriinn nnee kkaaddaarr
öönneemmssiizz oolldduu¤¤uunnuu”” da göstermifl
olurlar! Ve s›radan sadece bir resim
sergisi gibi görünen bu faaliyetler,
ayn› anda burjuvazinin s›n›f çeliflki-
lerini, çat›flmalar›n› göz ard› ettirme,
s›n›f mücadelesini reddedip uzlaflma-
c›l›¤› kafalara yerlefltirme politikas›-
n›n bir parças› haline dönüflür. 

Burjuvazinin meflrebinin geniflli-
¤i, ç›karlar›n› savunma konusundaki
pprraaggmmaattiizzmmiinnddeenn kaynaklan›r. O
pragmatizmle, faflizmin gerçeklefltir-
di¤i Guernica katliam›n›n resmini çi-
zen Picasso’yu da, faflizmin alk›flla-
y›c›s› Dali’yi sergilerine konuk ede-
bilirler. ‹kisini de övüp yere gö¤e
s›¤d›ramazlar...

Övgüleri, soyuttur; ayn› Dali’nin
sürrealistli¤i gibi... 

Onlar›n gerçek kimliklerini giz-
lerler ustal›kla.. Dali’nin “sanat›n›”
anlat›rken, onun “delili¤i, kaç›kl›¤›”
üzerinden onu “sevimli” gösteren ya-
z›lar yazarken, ‹spanya halk›na on-
y›llarca kan kusturan faflist diktatör
Franco’yu bafltan itibaren destekledi-
¤ini veya 1975’de Franco’nun ölü-
müne yak›n günlerde, befl anti faflist
gencin idam›na karar vermesini al-
k›fllad›¤›n› yazmazlar.

Evet, tekelci burju-
vazi bak›n, bbiirr ttaaflflllaa
kkaaçç kkuuflfl vuruyor. Ne ka-
dar sanatsever oldu¤unu
gösteriyor bir kere daha.
Sabanc› müzesi, Koç

müzesi ve benzeri adlar arac›l›¤›yla,
sürekli bir reklam kampanyas› sür-
dürmüfl oluyorlar. Sonra, Sabanc›lar,
hem anti-faflist Picasso’dan, hem fa-
flizmin destekçisi Dali’den para ka-
zan›yorlar. Zira, bu sergileri gezmek
öyle bedava de¤il. 

Kapitalizmde her fleyin bedeli
vard›r; ünlü birinin eserlerini görmek
istiyorsan bedelini de ödeyeceksin.
Ödedi¤inde de Sabanc›lar kazan›r.
Mekanizma böyle çal›fl›r. 

Sanat› nas›l metalaflt›rd›¤›, nas›l
kâr sa¤layan bir kap› haline getirdi¤i,
pazara sürdü¤ü her mala yapt›¤› gibi,
Picasso, Dali sergilerini büyük rek-
lam kampanyalar›yla sunmas›ndan
da bellidir. 

Orhan Pamuk, Ahmet Altan gibi-
lerinin kitaplar› da, art›k tekelci bur-
juvazinin ve onlar›n kurumlar›n›n
flemsiyesi alt›nda pazarlanmaktad›r
ve bir kitab›n normalde 5-10 bin adet
okundu¤u ülkemizde, art›k bu kapita-
list pazarlama tekni¤i sonucunda 50.
60. bask›lardan, yüzbinlerce adet sa-
t›lmas›ndan sözediliyor. Kimileri
flimdi bu kötü bir fley mi, iyi ya iflte
okuma oran› art›yor diye düflünebilir-
ler. Evet, bbuu kkööttüü bbiirr flfleeyyddiirr.. Çünkü
burjuvazi, hangi kitaplar›, hangi ya-
zarlar› “çok satt›raca¤›n›” bilir. Söz
konusu pazarlaman›n malzemeleri,
kendi s›n›f ç›kar›na denk düflen ya-
zarlar ve kitaplard›r.

BBuurrjjuuvvaazzii iiççiinn ssaannaatt ddaa 
bbiirr mmeettaadd››rr
Bak›yoruz bugün hemen bütün

holdingler, büyük tekeller kendi
isimleriyle müzeler, sanat merkezleri
aç›yor, festivaller düzenliyor, kon-
serler yap›yor ya da bunlara “spon-
sor” olup altlar›na imzalar›n› at›yor-
lar. 

Yap› Kredi, ‹fl Bankas› gibi büyük
bankalar, Naz›m Hikmet baflta olmak
üzere sol, sosyalist ayd›n ve sanatç›-
lar›n eserlerini toparlay›p, onlar üze-
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Abdullah GGül, Hayrünnisa Gül,
Güler Sabanc›, EErtu¤rul GGünay

ve öötekiler; Dali ssevgisinde 
bak›n nnas›l bbirleflmifller.. 

Bir Gerici SSergi vve... 
BURJUVAZ‹N‹N SSANAT AAfiKI!



rinde tekel kurmak için y›llard›r ›s-
rarl› bir çaba içindedirler. Ne yaz›k
ki, bu konuda belli bir mesafe de ka-
tettiler. 

Düne kadar sald›rd›klar›, hapis-
lere att›r›p çürütmeye çal›flt›klar›,
hatta kaybedip katlettikleri sanatç›-
lara, ayd›nlara karfl›, burjuvazi bu-
gün böylesine bir “himaye ve des-
tek” politikas› gelifltirmeye baflla-
m›flsa, bunda mmuuttllaakkaa bir amac›
vard›r. Burjuvazi için her fley kendi
ç›karlar›yla ölçülür. Para kazanma-
yaca¤›, kar sa¤lamayaca¤› veya sis-
temi aç›s›ndan baflka bir yarar sa¤la-
mayaca¤› hiçbir ifle girmez. Konu
ister sanat olsun, ister siyaset, eko-
nomi, ister sosyoloji, kendi s›n›f ç›-
karlar›n› her fleyin üstünde tutar. S›-
n›f›n›n gelece¤ini, düzenin bekas›n›
sa¤lamak as›ld›r onun için.

En basitinden Naz›m Hikmet-
ler’imiz, Yaflar Kemaller’imiz üze-
rinde kurulacak bir tekel, onlar›n
halka ulaflmas›n›n önüne engel ola-
bilecektir. Halk›n her geçen gün
yoksullaflt›¤› bir ülkede, Naz›m
Hikmet gibi komünist flairlerin eser-
lerinin lüks kapakl›, lüks bask›larla
piyasaya sürülmesi, onlar›n yoksul
kitleler taraf›ndan okunmas›n› iste-
memek de¤il de nedir?

Yar›n, daha farkl› koflullarda, bu
eserleri tümüyle “piyasadan” çek-
meyeceklerinin, onlar›n istedikleri
eserlerini yay›nlay›p, istemedikleri-
ni yay›nlamayacaklar›n›n bir güven-
cesi var m›? Yok.  

Naz›m gibi, fliirleri herkesin di-
linde ve fliirleri tüm dünya halklar›-
n›n hizmetinde olan bir flairin fliirleri-
nin “izinsiz kullan›m›n›” engelle-
mek, Naz›m’›n fliirlerini, sanatsal
haklar›n› korumak de¤il, onu halk-
tan, ait oldu¤u kavgadan kopar›p,
metalaflt›rmaktan baflka bir anlama
gelmez.

Sanat› metalaflt›rmak, kapitaliz-
min kurallar›ndan biridir ve burjuva-
zi, metalaflt›rmay›, ilerici, devrimci
sanat›n içine kadar uzatmak iste-
mektedir. Özü budur. Picasso’nun,
Dali’nin sergisindeki resimlere ba-
k›p, bunlar› görmeyenler, sergide
hiçbir fley görmemifller demektir.
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Sultançiftli¤i 185. Sokak’ta ikinci
bir baz istasyonu yap›lmas›na karfl›
ç›kan kad›nlara polisin cevab›, “bbeelliinn--
ddeekkii ssiillaahh›› ççeekkeerreekk” tehdit etmek oldu. 

Mahallede 6 y›ld›r varolan baz ista-
syonu nedeniyle, kanser hastal›¤›
yayg›nlaflmas›na karfl›n  halk›n
sa¤l›¤›n› korumak için hiç önlem
al›nmad›. Bunun ard›ndan, ikinci bir

baz istasyonu kurulmak istenince,
kad›nlar apartmana girerek engel
olmak istedi. AKP polisi ise kad›nlar›n
üzerine silah do¤rultup “bak›n
s›kar›m” diyerek tahdit etti. “Baz ista-

syonunda kamera tak›l›, zarar vermek
suç” diyerek kad›nlar› tehdit eden poli-
se, kad›nlar “BBiizziimm ssaa¤¤ll››¤¤››mm››zzllaa ooyynnuu--
yyoorrllaarr,, bbuu ssuuçç ddee¤¤iill mmii??” diyerek
cevap verdi. 

Halk, mahalleden kald›r›lmas› için
çaba gösterdikleri bir baz istasyonu du-
rurken bir yenisinin daha kurulmas›na
isyan eti.

BURJUVAZ‹N‹N SANATI

Adana’n›n do¤usunu kapsayan ve
Yüre¤ir ilçesi Akdeniz Mahallesi
içinde bulunan Do¤u At›ksu Ar›tma
Tesisi mahalle halk›n›n sa¤l›¤›n› teh-
dit etmeye devam ediyor. Mahalle
halk› bu tesise karfl› daha önce de de-
falarca yetkililere giriflimlerde bu-
lunmufl fakat sonuç alamam›flt›.

26 Eylül günü Akdeniz Çevre Ko-
ruma ve Kültür Derne¤i taraf›ndan
düzenlenen eylemle, halk bir kez da-
ha sesini duyurmak, taleplerini hay-
k›rmak için sokaklardayd›. 

“AArr››ttmmaa TTeessiissii KKaappaatt››llss››nn” pan-
kart›n›n aç›ld›¤› ve  “Ar›tma Tesisi
Kald›r›ls›n, Temiz Hava Solumak ‹s-
tiyoruz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylem-
de aç›klama yapan Dernek Baflkan›
fiükran Esin, toplad›klar› 5000 imza-
n›n belediyeye verildi¤ini fakat her-
hangi bir cevap al›namad›¤›n›, bunun
üzerine de 26 Eylül günü dava açt›k-
lar›n› söyledi. Ve  tesisin kald›r›lmas›
talebini yineledi. 

Eylem adliyeye gidilerek dosya-
n›n verilmesi ile sona erdi.

Tekellerin ‹ktidar› AKP:P:
Halk›n Sa¤l›¤›n› Hiçe Say›yor!Say›yor!

Mersin Akkuyu’da yap›lmas›
planlanan nükleer santral ihalesi 24
Eylül günü gerçekleflti. 

Nükleer Karfl›t› Platform da ayn›
gün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan-
l›¤›’n› protesto etti. 

Yüksel Caddesi’nde buluflan,
nükleer karfl›tlar›,  “Nükleer Santral
‹stemiyoruz, Nükleer Santrale Ha-
y›r” pankartlar› açarak  Enerji Ba-
kanl›¤›’na do¤ru yürüyüfle geçti.

Yürüyüfl
boyunca
bi ld i r i -

lerle halka nükleer santrallerin zarar-
lar›n› ve AKP iktidar›n›n ülkemizi
emperyalist tekellere peflkefl çekti¤i-
ni anlatan Platform üyeleri bakanl›k
önünde bir saat alk›fl ve sloganlarla,
oturma eylemi yap›p, “Ne Akku-
yu’da, ne Sinop’ da ne de memleketi-
mizin herhangi bir yerinde nükleer
santral yap›lmas›na izin vermeyece-
¤iz” diyerek AKP iktidar›n› protesto
etti.

“Nükleer Santrale ‹zin Vermeyece¤iz”

Maraş’ta Katı Atık Tesisine Protesto
Pazarc›k ilçesi Narl› Beldesi yak›nlar›na yap›lmak istenen kat› at›k depo-

lama tesisi, çevre köylerde yaflayan köylüler taraf›ndan protesto edildi. 30 Ey-
lül’de Narl› ve Çevre Köylerini Koruma Derne¤i önünde toplanarak gerçek-
lefltirilen eylemde, çöplü¤ün tüm köyleri olumsuz etkileyece¤i belirtilerek
çöplük karar›n›n iptal edilmesi istendi. 

AKP Polis Halk›
“Tehdit” Etti!
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değin elerm

milyonerler fuar›
30 Ekim-2 Kas›m tarihleri aras›nda ‹stanbul’da

Milyonerler fuar› düzenleniyor. CNR Expo Merke-
zi’nde düzenlenecek fuarda, 500 bin dolarl›k saat-
lerden, 7 miyon euroluk yatlara ve alt›n tellerden
dokunmufl de¤er biçilemeyen hal›lara kadar her çe-
flit lüks ürün bulunacakm›fl... Yani anlayaca¤›n›z
tam bir “yiyin efendiler yiyin” fuar›...

TTaamm yyeerriinnee açm›fllar fuar›; flu an tüm ülke
zaten adeta bir milyonerler fuar› gibi, yiyorlar
efendiler yiyorlar..

Kamu????
‹stanbul’da yap›lmak istenen gökdelen-
lerin kat say›s›n› mevcut yasalar›n
üstüne ç›karmak için gökdelenlerin

“kamu yarar›na proje” s›n›f›na sokul-
du¤u ortaya ç›kt›. 
‹stanbul Maslak’ta yap›m› süren
“Diamond of ‹stanbul” adl› inflaatta da
ayn› gerekçeyle plan tadilat› yap›ld› ve
yeni avantalar sa¤land›. 

Böylelikle ülkemizde “kamu” yeni bir
anlam da kazanm›fl oldu. 
Demek ki neymifl; art›k “kkaammuu yyaarraarr››”
deyince anlay›n ki, iiflfliinn iiççiinnddee iiflfl vvaarr,,
iflin içinde tekelci burjuvalar›n, yiyici-
lerin ifli var.

BAM TELİ çizgiler

“bana nne yya”
Adalet Bakan› Mehmet Ali
fiahin, Deniz Feneri sorufltur-
mas›yla ilgili “Bana ne ya...”
buyuruyor.  

Do¤ru, sana ne?

Sana ne h›rs›zl›ktan, u¤ursuzluk-

tan?

Sana ne doland›r›c›l›ktan yolsuz-
luktan?

Sana ne... Sen sanki bu ülkenin
Adalet Bakan› m›s›n?.. Hiç
bugüne kadar “adalete” bakt›¤›n›
da görmedik. Bir bakt›ysan,
tecrite bak›yorsun; allah için, iyi
““TTeeccrriitt BBaakkaannll››¤¤››”” yap›yorsun..   

“Marx’›n 19. Yüz-
y›ldaki ça¤dafllar›-
n›n ‘ssoossyyaall ssoorruunn’’
dedikleri, zenginlik

ve yoksulluk aras›ndaki büyük uçurumun nas›l ortadan kald›r›laca¤›, sa¤-
l›k, e¤itim ve f›rsat eflitli¤i aç›s›ndan utanç verici eflitsizliklerin nas›l hal-
ledilece¤i konusu, bugün yeniden uluslararas› gündeme geri gelmifl du-
rumda.” (Tony Judt, aktaran H. Cemal, 1 Ekim Milliyet)

Sorunlardan nereye kadar 
kaçabileceksiniz ki?
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Haks›zl›k 
yapmak,

haks›zl›¤a
u¤ramaktan
daha aac›d›r.

SSookkrraatteess

““BBeenn ddee oonnuu aarraaflfltt››rr››yyoorrdduumm””
Kanal 7 Yönetim Kurulu Baflkan› Zekeriya Karaman,

Mehmet Gürhan’dan ald›¤› ssaahhttee vveekkaalleett vveerrmmee oollaayy››nn››nn nnaa--
ss››ll ggeerrççeekklleeflflttii¤¤iinnii soran gazetecilere demifl ki; “BBuu kkoonnuunnuunn
nnaass››ll cceerreeyyaann eettttii¤¤iinnii aarraaflfltt››rr››yyoorruumm.. NNeett bbiillggiilleerree uullaaflfl››nnccaa
kkaammuuooyyuunnuu aayydd››nnllaattaaccaa¤¤››mm......””

Sen en iyisi ayd›nlatma, olay›n ‘karanl›k hali’ senin ayd›n-
lataca¤›ndan daha net görünüyor.

KKoommpplloo kkoommpplloo...... yyaa ddeevvaamm...... 
Zekeriya Karaman, Deniz Feneri davas›n›n niye aç›ld›¤›-

n› da “fl›p” diye çözümlemifl: “Özellikle 11 Eylül‘den sonra
Avrupa’da özellikle Müslümanlara karfl› bir y›ld›rma hareka-
t› yürütülüyor. Bu hem Türk derneklerine, hem de Türk ifl
adamlar›na karfl› yürütülen bir çal›flma. Geçen y›l biliyorsu-
nuz bir kundaklama olay› oldu...”

‘Damdan ddüflen’ öönüne 
geleni ddamdan aat›yor
IPI’n›n 2004 y›l›nda ‹stanbul’da düzenledi¤i toplant›da flöy-

le diyordu Tayyip: “Damdan düflenin halini ancak damdan dü-
flen anlar. Okudu¤u fliir yüzünden hapse at›lm›fl bir baflbakan
olarak, düflünce ve ifade özgürlü¤üne verdi¤im önem her fleyin
önündedir.”

Bu sözleri diyen adam, önüne gelen dergiyi, gazeteyi kapa-
t›yor, kimseye iki sat›r fliir okutturmuyor, yaz› yazd›rm›yor.. 

Ama belki de hakl› bir gerekçesi vard›r; Adam düflünce ve
ifade özgürlü¤üne o kadar önem veriyor ki, herkes damdan
düflsün de damdan düflenin halini anlas›n diye... önüne geleni
damdan afla¤› at›yor.. 

Hatay Temel Haklar 1.
Ola¤anüstü Genel Kurulu
Yap›ld›

Hatay Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i 28 Eylül
günü 1. Ola¤anüstü Genel Kurulu’nu gerçeklefltirdi. Ar-
mutlu As Dü¤ün Salonu’nda yap›lan genel kurul, devrim
flehitleri için yap›lan sayg› durufluyla bafllad›. Tek listeyle
gerçeklefltirilen genel kurulda ad› HHaattaayy ÖÖzzggüürrllüükklleerr
DDeerrnnee¤¤ii olarak de¤ifltirilen derne¤in yönetiminin seçil-
mesinin ard›ndan tüzük de¤iflikli¤i aç›k oylamayla kabul
edildi. 

‹skenderun Temel Haklar, Adana Özgürlükler Derne-
¤i, Mersin Temel Haklar ve Umut Veren Asi Gazetesi’nin
tebrik ve temenni mesajlar› gönderdi¤i genel kurul Grup
Yal›n’›n türküleri eflli¤inde çekilen halaylarla sona erdi. 

fiakirpafla Özgürlükler
Derne¤i Kuruldu!

fiakirpafla Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i 28
Eylül günü dernek binas›nda yapt›¤› Ola¤anüstü Genel
Kurul ile ad›n› fifiaakkiirrppaaflflaa ÖÖzzggüürrllüükklleerr DDeerrnnee¤¤ii olarak
de¤ifltirerek haklar ve özgürlükler mücadelesine bu isim-
le devam edece¤ini ilan etti. 

Genel kurulda tek liste halinde yap›lan seçimler sonu-
cu yeni Yönetime Ramazan Akda¤, Emrah Eskibal, Hali-
me Keçeli, Mahmut Gümüfl ve ‹bifl Hanay seçildi. 

Seçimin ard›ndan konuflma yapan eski Dernek Baflka-
n› Mehmet B›ld›rc›n, derne¤in emeklerle yarat›ld›¤›n› ve
mahalle sorunlar›n›n çözümünden, ülke sorunlar›na kadar
bir mücadele yürütüldü¤ünü belirtti. 

AKP’li Belediye Esnafa
Sald›rd›

Kayserili esnaflar iflyerlerinin önüne yol geçifli veril-
mesi  talebini iletmek için gittikleri Kayseri Büyükflehir
Belediyesi binas›ndan tteekkmmee ttookkaatt ddöövvüülleerreekk d›flar›
at›ld›. 

Camikebir Mahallesi’nde çal›flan yaklafl›k 40 esnaf,
rayl› sistem projesi nedeniyle Cam›kebir’e geçiflin
kapand›¤›n› söylemek ve bu soruna bir çözüm bulun-
mas›n› talep etmek için AKP’li Belediye Baflkan› Meh-
met Özhaseki’yle görüflmek istedi. 

Belediyede karfl›laflt›klar› “Her önüne gelen baflkanla
m› görüflecek?” fleklindeki tav›r karfl›s›nda baflkanla
görüflmekte ›srar eden esnaflar sald›r›ya u¤rad›. Esnaflar
yaflad›klar› sald›r› karfl›s›nda “Çözüm yerine tokat yedik.
Bu nas›l bir yaklafl›md›r?” diye yap›lanlara isyan ettiler. 

Övünmeyin, utan›n
Generaller, bakanlar, burjuva bas›n ““‹lk milli savafl gemisi de-
nize indi” diye övüne övüne bir hal oldular. Ne övünüyorsu-
nuz; 85 y›ll›k cumhuriyet, üç yan› denizle çevrili 85 y›ll›k ül-
ke, daha bir tek savafl gemisi yapamam›fl... Üstelik flimdi yap-
t›¤›n›z›n da yüzde 20’si hala emperyalizme ba¤›ml›..  
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Baflçavufl Mario Teron, La Hi-
guera köyünün okul binas›ndan içeri
girer. Elinde silah› ve sarhofl gözle-
riyle Che’ye bakar. Bolivyal› katil-
ler, Amerikal› efendilerinin emirleri-
ni yerine getireceklerdir flimdi.

Che karfl›s›nda duran katile sesle-
nir: ““AAtteeflfl eett kkoorrkkaakk,, aalltt ttaarraaff›› bbiirr
aaddaamm ööllddüürreecceekkssiinn......””

Tarih, 99 EEkkiimm 11996677’dir

Korkak olan atefl eder
ve öldürür.

Fakat, öldürdü¤ü zaten
fani olan beden olur. Che
ise düflünceleri, ideali, is-
yan› ve erdemleriyle ölüm-
süzdür. Che’nin ölümsüzlü¤üne dair
Fidel flöyle der:

“Baz› insanlar hiç ölmez. O ka-
dar güçlü kudretli, yo¤un bir varl›k-
lar› vard›r ki, öldüklerini, yok olduk-
lar›n› düflünmek imkans›zd›r. Özel-
likle de duygular›m›zda ve hat›rala-
r›m›z da sürekli var olduklar› za-
man...”

Sürekli bir varolufl halidir ölüm-
süzlük. Bu varoluflun nas›l oldu¤u-
nun cevab›n› yine Che’de buluruz.

Che, “Askeri Yaz›lar” kitab›n›
CCaammiilloo CCiieennffuueeggooss’a ithaf etmifltir.
Camilo, Che’nin Sierralar’dan itiba-
ren omuz omuza çarp›flt›¤› yoldafl›-
d›r. Camilo’nun ölümünün ard›ndan
flöyle demifltir Che de; “Onun gibi
insanlar›n hayat› halk›n içinde sürer
gider ancak halk›n karar›yla sona
erer.”

“Camilo ve di¤er Camilolar...
halk›n gücünün kan›tlar›, savafla gi-
riflen bir ulusun en saf düflüncelerini
savunmak için neler yaratabilece¤i-
nin ve en soylu amaçlar›na eriflme
inanc›n›n en yüce ifadesidir. ... Sü-
rekli ve ölümsüz yenilenifli içinde,
Camilo halk›n bir benzeridir.”

Che’nin, 40. y›l› aflan ölümsüzlü-
¤ünün s›rr› da bu sözlerindedir. Zira,
Che’nin hayat› da halklar›n içinde
sürmektedir. Çünkü Che, emperya-
list zulüm ve sömürüye karfl›, hakla-
r›n isyan› demektir. Dahas›, insanl›-
¤›n en soylu amaçlar›na eriflme inan-
c›n›n en yüce ifadesidir Che. Tam da
bu nedenle, sürekli ve ölümsüz yeni-

lenifli içinde, Che halklar›n zulme
karfl› isyan›n›n ta kendisi ve sosya-
list gelece¤inin meflalesi idi.

Gerisini, Che’nin katledilmesinin
ard›ndan, 18 Ekim 1967’de Havana
Devrim Meydan›’nda konuflan Fidel
Castro’dan dinleyelim:

“... Devrimci hareket için bu kay-
b›n ne boyutta oldu¤unu biliyoruz.
Yine de, emperyalistlerin zay›f yan›
flu: bir insan› fiziksel olarak yok
ederlerse onun düflüncelerini, eser-
lerini, erdemlerini ve verdi¤i örne¤i
de ortadan kald›rd›klar›n› san›yor-
lar.”

“... Che, bbuu ddüünnyyaann››nn yyookkssuullllaarr››--
nn››nn,, aaflflaa¤¤››llaannaannllaarr››nn››nn ddaavvaass››nn››
savunurken öldü. Bu davay› savunur-
ken gösterdi¤i örnek davran›fl› ve fe-
dakarl›¤›, en gözü dönmüfl düflmanla-
r› taraf›ndan bile tart›fl›lamaz.”

Tarihin de gösterdi¤i gibi, onun
tavr›n› alan, yoksullar›n davas› için
herfleyi yapan ve her fleyini veren in-
sanlar, her geçen günle birlikte halk-
lar›n kalbine daha da derinden gö-
mülürler. Emperyalist düflmanlar bu-
nu görmeye bafllad›lar; çok geçme-
den Che’nin ölümününde, yefleren
bir tohum gibi onu izlemeye, onu ör-
nek almaya kararl› pek çok insan ya-
ratt›¤› kan›tlanacakt›r.

NNiitteekkiimm kkaann››ttllaanndd›› ddaa!!

“... O, bize devrimci düflüncesini,
devrimci erdemlerini b›rakt›. Bize
karakterini, iradesini, dayan›kl›l›¤›-
n›, çal›flma anlay›fl›n› miras b›rakt›.
Tek kelime ile bize örne¤ini miras b›-

rakt›!”

‹flte o miras›n, dünyan›n her ya-
n›nda mirasç›lar› ç›kt›. Ve onlar, bu
mirasla donan›p emperyalist zulmün
karfl›s›na dikildiler. Che’nin arzu et-
ti¤i gibi kulaktan kula¤a yay›ld› sa-
vafl naras› ve umut etti¤i gibi elden
ele geçti silah›... Ki, Ekim 1967’deki

konuflmas›ndan yirmi y›l son-
ra, bu kez 8 Ekim 1987’de
flöyle der Fidel Castro:

“... Yirmi y›l önce, 18
Ekim’de söyledi¤imiz gibi,
Che bugün tüm ezilenler, tüm
sömürülenler, tüm yurtsever
ve demokratik güçler için,

tüm devrimciler için ölümsüz ve ye-
nilmez bir simgeye dönüfltü.

“... Nereden bakarsak bakal›m,
devrimimizin hayat›nda Che’nin her
zaman var oldu¤u, hiç ölmedi¤ini
görürüz. ... Simge haline gelmesin
diye vücudunu parçalayanlar, em-
peryalist efendilerinin, yöntemlerine
uygun biçimde davranarak ondan
bir iz bile b›rakmamaya çabalayan-
lar bile, vücudu olmasa da, emper-
yalizmin savaflç› düflman›, bir simge,
bir güç, hiç bir zaman yok edileme-
yecek bir varl›k olarak yaflayaca¤›n›
sonunda anlad›lar.

“Jose Marti’nin dedi¤i gibi,
oonnuurrssuuzz iinnssaannllaarr››nn oolldduu¤¤uu yyeerrddee,,
ppeekk ççookk iinnssaann››nn oonnuurruunnuu iiççlleerriinnddee
ttaaflfl››yyaann iinnssaannllaarr vvaarrdd››rr!! Bu sözlere,
içlerinde ttüümm ddüünnyyaann››nn oonnuurruunnuu ttaa--
flfl››yyaann kkiiflfliilleerr de vard›r ve Che de on-
lardan biridir, diye ekleyebiliriz!”

Fidel’in dedi¤i gibi, tüm dünya-
n›n, tüm insanl›¤›n onurunu yüre¤in-
de, eyleminde, örne¤inde yaratan,
yaflatan Che, tam da bu nedenle
ölümsüzdür iflte.

Ve flimdi bizler, 

“Binbafl› Ernesto ölmedi daha/
Dünya halklar›na bin selam olsun”
diyerek, ad›ml›yoruz hayat denilen
kavgan›n yolunu. Sokaklar›ndan ve
da¤lar›ndan, hapishaneler ve mey-
danlardan, fabrikalardan, okullar-
dan... geçip gidiyor yar›na yolumuz.
‹flte bu uzun yürüyüflte önümüzde,
yan›m›zda ve yüre¤imizdedir Che...

BAZI ‹NSANLAR BAZI ‹NSANLAR 
H‹Ç ÖLMEZ!H‹Ç ÖLMEZ!


