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10 Ekim - 16 Ekim
1956 do¤umluydu. 1980'lerin sonunda devrimci
hareket içinde çeﬂitli görevler üstlendi. At›l›m döneHayri KOÇ
minde silahl› birlikler üyesi olarak, halk›n adaletinin
yerine getirildi¤i eylemlerin, planlay›c›s›, uygulay›c›s› oldu.
10 Ekim 1991’de ‹stanbul’da üç iﬂkenceciye yönelik bir eylemin ard›ndan
Merter’de ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.
1957 Ad›yaman
do¤umlu olan Karlangaç, devrimci
hareketin önder
kadrolar›ndand›. 12
Ahmet KARLANGAÇ Mart sonras› devrimci mücadeleye
kat›lm›ﬂ ve bir çok görevler üstlenmiﬂti.
Eski baﬂbakanlardan Nihat Erim’in öldürülmesi eylemiyle ilgili olarak gözalt›na
al›nd›. Ser verip s›r vermeyerek, 12
Ekim 1980’de gözalt›nda katledildi. ‹ﬂkencede direniﬂin örnek isimlerinden birisi oldu.

Arslan B‹LG‹N

1969 Sivas
Hafik do¤umludur. Sultan,
1988’de bir
DEMKAD üyesi olarak müSultan CEN‹K
cadelede görevler 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, direnerek ﬂehit düﬂtü.

Bar›ﬂ,
12 Ekim
1997’de,
Dersim’de k›r
gerilla birliBar›ﬂ BUDAK
¤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›.

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

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

Elektri¤e, benzine, do¤algaza yine zam!
H›rs›zlar böyle yönetir!

29 Eylül 2004'te Tokat’›n Ya¤murlu beldesi k›rsal alan›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂen Sebahattin Yavuz, Songül Koçyi¤it, Derya Devrim A¤›rman, Mustafa ‹ﬂeri ve
Salih Ç›nar için 28 Eylül günü TAYAD’l› aileler ve ﬂehitlerin aileleri yemek vererek bir anma gerçekleﬂtirdiler.
Küçükarmutlu’da, onlar›n u¤urland›¤› Cemevinde sayg› duruﬂuyla baﬂlayan anmada, “Ya¤murlu ﬁehitleri Ölümsüzdür, Devrim
ﬁehitleri Ölümsüzdür” sloganlar› yükselirken, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart› aç›ld›. TAYAD’l› Aileler ad›na yap›lan konuﬂmada ﬂunlar vurguland›: “Onlar›, kaç kez öldürdükleri-

Tarih yazanlar

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 güvenin ifadesidir. Gerçekten de ancak kararl› olanlar, kendilerine güvenenler mütevazi olabilirler. O, kararl›l›¤›n› ve kendine
güvenini iﬂkencehaneye taﬂ›yarak da göstermiﬂtir. Karlangaç,
12 Eylül sürecinin iﬂkencehanelerinde ilk uzlaﬂmaz direniﬂlerin birinin de sahibidir.
Tüm insanlar›m›z, Parti-Cephe içinde daha üst konumlara gelmeyi 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 özverilerde bulunabilmek için istemelidir. Ve bu yükseliﬂ, onun devrimi, Parti-Cepheyi daha fazla sahipleniﬂinin, devrimci birikiminin büyümesinin, hayat›n› daha çok devrimcileﬂtirmesinin ürünü olmal›d›r. Bu anlamdad›r ki, bir devrimcinin “kendini göstermeye”, daha aç›k bir deyiﬂle “kendi reklam›n› yapmaya” ihtiyac› yoktur, olmamal›d›r; büyük görevleri aynen Karlangaç
yoldaﬂ›m›z gibi mütevazili¤iyle, gösteriﬂsizli¤iyle, görev adam› oluﬂuyla üstlenmesini bilmelidir.
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› kurtuluﬂ savaﬂ›nda yer ald›. 1925'te TKP Merkez Komitesi’ne seçildi. Sosyalist faaliyetleri nedeniyle onlarca
y›l›n› hapishanelerde geçirdikten sonra, 12 Mart darbesinin ard›ndan yurtd›ﬂ›na ç›kt›. Arkas›nda sosyalizm 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 itibaren partinin genel baﬂkanl›¤›n› yapt›. Kendi anlay›ﬂ›
do¤rultusunda, kapitalist sisteme ve faﬂizme karﬂ›
mücadele etti. Sosyalizmi ve demokrasiyi savunmaktaki ›srar›yla, sosyalist saflar›n de¤erleri aras›ndaki yerini ald›. 12 Eylül cuntas›ndan sonra ç›kt›¤›
yurtd›ﬂ›nda 10 Ekim 1987’de öldü.

ni söylediler. Yalanlar›na inat, silah seslerini da¤lardan yank›land›rmaya devam ettiler. Ta ki, 2 Eylül 2004’e kadar. O gün zafer kazand›klar›n› sand›lar. Y›llarca öldüremedikleri halk›n yi¤it
komutanlar›n›, savaﬂç›lar›n› yine öldürememiﬂlerdi. Yine yan›ld›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 ard›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 kadar mücadeleyi sürdürece¤iz” dedi.
ﬁehitlerin resimleri karanfillerle süslenmiﬂti. Herkes onlara bir
kez daha bak›yor ve sesli veya sessiz, onlar›n huzurunda mücadeleyi sürdürme and›n› tekrarl›yordu.
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çl›k grevi yap›lan
yerlerde k›sa bir süre
için bile olsa bulananlar bilir; açl›¤›n çok bariz kendine özgü bir kokusu vard›r.
Açl›k grevcilerinin bulundu¤u yere siner o koku... E¤er
üretimin ve kapitalist yönetim anladünyan›n atmosferi, 4 milyar insay›ﬂ›n›n sonucudur. Baﬂka türlü olan›n kokusunu yans›tabilseydi, bubilir. Açl›k, yoksulluk mutlak, degün tüm dünyan›n açl›k koktu¤unu
¤iﬂmez olgular de¤ildir.
duyabilirdik. Bu kadar büyük açl›kTO’nun yapt›¤› son aç›klama
lar, insanl›k tarihinde çok büyük
ülkemizde açl›k s›n›r›n›n alt›nk›tl›k felaketleri dönemlerinde göda yaﬂayanlar›n oran›n›n y ü z d e
rülmüﬂtür. Bugün ne bir k›tl›k, ne de
15.4’e yükseldi¤ini ortaya koyarbaﬂka bir do¤al felaket olmamas›na
ken,
nüfusumuzun yüzde 74’ünün
karﬂ›n, insanl›¤›n alt›da birini içine
de art›k yoksul kategorisinde oldualacak kadar büyük bir açl›k yaﬂan›¤u belirtiliyor. Burada yüzde olarak
yor. K›tl›k yok, do¤al felaket yok
belirtilenleri somut rakamlara dökefakat felaketlerin en büyü¤ü var:
cek olursak, birincisi, yani açl›k s›Emperyalist tekeller!
n›r› alt›nda yaﬂayanlar, 10.9 milyo aftalard›r Deniz Feneri dona, yoksullar›n say›s› ise 52.3 mil land›r›c›l›¤›, Dengir Mir F›yona yükselmiﬂ durumdad›r... Dünrat’›n yolsuzluklar› tart›ﬂ›l›yor ülkeya çap›nda açlar›n ve yoksullar›n
mizde. Bir kez çuval aç›ld›¤› için,
say›s› da hemen hemen ayn› oranher yerden küçüklü büyüklü soygun
larda büyümektedir.
belgeleri aç›¤a ç›k›yor. Fakat ne Deeki bunun karﬂ›s›s›nda ne yap›niz Feneri olay›nda, ne Dengir Mir
yor, ne söylüyorlar? Açl›k, yokF›rat’›n soygununda ne de ötekilersulluk
sorununu çözece¤iz diyorlar
de sistem aç›s›ndan bir yenilik veya
m› örne¤in? Bugün bunu söyleyen
istisnailik yoktur. Oligarﬂik sistebir emperyalist ve iﬂbirlikçi iktidar
min tümünde ayn› ﬂey oluyor, kuyok. Açl›¤a, yoksullu¤a karﬂ› “birrall› veya kurals›z, yasalara uygun
ﬂeyler” yap›yorlar elbette. Ama naveya de¤il, ama sistem zaten sömüs›l, hangi anlay›ﬂla?
rü üzerine, insanlar›n a l › n t e r i n i n
gasbedilmesi üzerine kurulmuﬂtur.
KP’nin ve dünya çap›nda da
Emperyalist sistem de ayn› nitelikIMF’nin, Dünya Bankas›’n›n
tedir ve orada soygun ve h›rs›zl›k,
yoksullukla, açl›kla ilgili uygulad›dünya çap›nda sürmektedir.
¤› politikalar›n en önemli özelli¤i,
bu politikalar›n “yoksullu¤u kal› oyuyor, sömürüyor, aç b›rac›laﬂt›r›c›” bir nitelik taﬂ›malar›d›r.
k›p muhtaç hale getiriyorlar.
Gerek emperyalistlerin, gerekse de
Düzenlerini böyle sürdürüyorlar.
iﬂbirlikçi AKP’nin yoksullu¤a karﬂ›
Açl›k, yoksulluk, bir yerde onlar›n
geliﬂtirdikleri politikalar›n ve projei k t i d a r ve yönet me a rac ›d› r. Eﬂitsizlikleri, zenginlik ve yoksullu¤u, ekonomik krizleri kaç›n›lmazm›ﬂ, kadermiﬂ gibi sunuyorlar. Döneme göre, milyarlarca
yoksuldan, ﬂükretmesini, kemer
Soyuyor, sömürüyor, aç b›ras›kmas›n›, fedakarl›k yapmas›k›p muhtaç hale getiriyorlar.
n›, tasarruf yapmas›n› istiyorlar.
Düzenlerini böyle sürdürüyorKendi sorunlar›n› yine kitlelerin
lar. Açl›k, yoksulluk, bir yerde
s›rt›na yeni yükler yükleyerek
çözüyorlar. Baﬂka türlü bir çöonlar›n iktidar ve yönetme
züm olamayaca¤›n› iddia ediarac›d›r.
yorlar. Oysa krizler de, halk›n
kemerini s›kmalar da kapitalist

A

Açl›¤›n ve Yoksullu¤un
Çözümü Var!
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GÜNDEM

lerin hiçbirinde açl›k, yoksulluk sorunun çözümü yoktur. Sözde bile
olsa böyle bir iddia ve hedef de
yoktur. Tam tersine, bunlar hiç de ¤iﬂmeyecek olgular olarak görülüp,
ona göre “yard›m, fon, sadaka” mekanizmalar› oluﬂturulmaktad›r. Açl›k ve yoksulluk konusundaki bu
yaklaﬂ›m, açl›k ve yoksullu¤u da
adeta sorgulanamaz ilan etmektedir.
Bak›n iﬂte, açlara, yoksullara gereken yard›mlar› yap›yoruz, sorgulamay›n, tart›ﬂmay›n, deniliyor
u politikalar›n ortaya koydu¤u
gerçek, sistemin, açl›k ve yoksulluk sorununu çözümsüz gördü¤üdür. ‹ﬂte bu noktada, biz tamamen
farkl› bir ﬂey söylüyoruz. Yoksullu¤un nesnel temeli, kapitalist sömürü
mekanizmas›d›r. Açl›¤› ve yoksullu¤u 21. Yüzy›l›n baﬂ›nda bu devasa boyutlara ulaﬂt›ran ise, emperyalist tekellerin pervas›z ekonomik,
siyasi, askeri sald›rganl›klar›d›r.
Dolay›s›yla, emperyalist sald›rganl›¤› geriletmek, halklara k›smi bir
nefes alma imkan› sa¤lar, fakat sorunu köklü olarak çözmez; sorunu
köklü olarak çözmek ise, açl›¤›n ve
yoksulu¤un nesnel zemini ortadan
kald›rmaktan geçer.

B

mperyalistlerin de, iﬂbirlikçilerinin de –dolay›s›yla AKP iktidar›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›rtmaktad›r. Fakat bu geçici bir olgudur. Hiçbir iﬂbirlikçi açlar›n,
yoksullar›n “son” tercihi olamaz.

E

zellikle 1980’li y›llarda
yoksullaﬂt›r›lan gecekondu
emekçilerinin bir k›sm›, sorunlar›na devrimci mücadele içinde çözüm aramalar›n›n önü kesildi¤inde, dinci ve ﬂovenist hareketlere yedeklendiler. Tarikat-

Ö
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lar, bu sayede gecekondularda geniﬂ
kesimlere ulaﬂt›. Yoksullar bu iliﬂki
içinde de AKP’nin taban› haline getirildiler.
KP, gerek düzen içi, gerekse
düzen d›ﬂ› devrimci alternatiflerin alabildi¤ine güçsüz oldu¤u bir
dönemde, son derece eklektik, son
derece demagojik söylem ve sloganlarla 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.
“Dört e¤ilimi [genç okurlar›m›z
için not düﬂelim; AP, CHP, MHP,
MSP’yi] birleﬂtirme” iddias›yla siyaset sahnesine ç›kan ANAP bu
aç›dan çarp›c› bir örnektir. Bugün
geldi¤i nokta ortadad›r.

A

KP, 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 iktidarlar içinde emperyalizmin ekonomi politikalar›na en sad›k davranan 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,
islamc›l›kla, zekatla, sadakay l a , t ü r b a n l a ancak bir yere kadar örtülüp bast›r›labilir. Önünde sonunda görülecek olan,
AKP’nin açl›¤a, yoksullu¤a bir
çözümünün olmad›¤› ve olamayaca¤›d›r. Tüm iddialar›, demagojileri bir yana, as›l olarak emperyalizmin ve iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin partisi olan AKP, iﬂte bu niteli¤inden dolay›, açl›¤a, yoksullu¤a
karﬂ› bir çözüme sahip olamaz.

A

yn› çözümsüzlük, emperyalist
sistemden kopmay› düﬂünmeyen tüm düzen partileri için de geçerlidir. Çünkü sistemin kendisinin
böyle bir çözümü yoktur ve hiçbir
zaman da olmayacakt›r.

A

Say›: 162

ugün dünyadaki açl›k sorunu,
tamamen ve çok k›sa bir zaman
içinde önlenebilir niteliktedir. Kuﬂkusuz bu konuda bir çok “k›yas”
okumuﬂ, dinlemiﬂsinizdir; Dünyada, sadece kozmeti¤e, veya hayvan
mamalar›na harcanan parayla veya
silahlanmaya harcanan paran›n onda belki yüzde biriyle, açlar›n en
az›ndan doymas›n› sa¤lamak mümkün. F a k a t b i r i n c i s i , kapitalizm
basit çözümlerin sistemi de¤ildir.
Tam tersine, kitlelerin sorunlar›n›
karmaﬂ›klaﬂt›rm›ﬂ ve içinden ç›k›lmaz hale getirmiﬂtir. ‹kincisi, 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›kararak emperyalist ekonomiyi düﬂünemezsiniz bile. Bu yüzden “silahlanmaya ayr›lan paran›n onda biri açlara ayr›ls›n” türündeki öneri ve istekler, yüzeysel, kapitalizm gerçe-

B

“Gerçekler gösteriyor ki;
insanl›k tarihi boyunca hiçbir
ideoloji Marksizm kadar,
hiçbir üretim biçimi sosyalizm
kadar din, dil, ›rk, milliyet,
renk, cins ayr›m› gözetmeksizin insanlar› ve halklar› kaynaﬂt›ramam›ﬂ, yarat›c› güçlerini aç›¤a ç›kartamam›ﬂt›r...”

¤inden bihaber öneriler olmaktan
öteye geçemez.
00 milyarderin mal varl›¤›, dünya 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... Ülkemizin en zengin 100 kiﬂisinin serveti, 111 milyar 700 milyon dolard›r
ve bu ülkemizin milli gelirinin dörtte birine eﬂittir. Bu adaletsizlik sürdükçe açl›k, yoksulluk nas›l çözülür?.. Bunlar kapitalizmin, emper-
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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.
mperyalist sistemde yoksullukt a n k a ç › ﬂ y o k t u r. Bak›n, dünyan›n dört bir yan›ndan açlar, iﬂsizler, çaresizler, kafileler halinde bulunduklar› ülkelerden daha geliﬂmiﬂ
ülkelere, özellikle de empeyalist ülkelere do¤ru, adeta bir göç halindedirler. Yoksulluktan kaçmak için...
Bak›n ülkemizde köylerden kasabalardan ﬂehirlere, do¤udan bat›ya
do¤ru, ony›llard›r süren bir göç var;
bu göçün siyasal nedenleri de olmakla birlikte, en belirleyici nedenlerden biri de yoksulluktan kaçmakt›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, yoksulluklar›n›n derecesinde k›smi de¤iﬂiklikler olabilir, ama sonuçta
yine yoksuldurlar ve göçetmiﬂ
olmalar›na karﬂ›n yoksulluklar›ndan kaçamam›ﬂlard›r.

E

oksulluktan kaç›ﬂ yoktur,
fakat yoksullu¤un çözümü
vard›r. O çözümün ad›, sosyalizmdir. O çözüm, insanl›¤›n
1917’den bugüne kadar devam
eden yaklaﬂ›k 90 y›ll›k sosyalizm deneyleri içinde tekrar tekrar kan›tlanm›ﬂt›r. “Gerçekler
gösteriyor ki; insanl›k tarihi boyunca hiçbir ideoloji Marksizm kadar, hiçbir üretim biçimi sosyalizm
kadar din, dil, ›rk, milliyet, renk,
cins ayr›m› gözetmeksizin insanlar›
ve halklar› kaynaﬂt›ramam›ﬂ, yarat›c› güçlerini aç›¤a ç›kartamam›ﬂt›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, sömürü, soygun, h›rs›zl›k, açl›k, yoksulluk olmayacak!

Y
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Yoksullu¤un Çaresi
Sosyalizmdir

Soorun ve çözüm
karmaﬂ›k
de¤ildir.
Açl›k ve yoksulluk
sorununu
çözümsüz hale
getiren
kapitalizm;
çözecek
olan da
sosyalizmdir!

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 zenginlerin var oldu¤u bir dünya.
Bir yan›nda günde bir-iki dolar›n alt›ndaki parayla yaﬂam savaﬂ› veren 4 milyar insan›n oldu¤u, di¤er yan›nda, emperyalist 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›, vicdan› bunu kabul eder?
‹ﬂte, “zenginlerin ve yoksullu¤un her
zaman var oldu¤u ve var olaca¤›” söylemi,
böyle bir tabloyu insanlara kabul ettirebilmenin yalanlar›ndan birisidir.
Gerçek bu de¤ildir. Zenginler ve yoksullar 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 olgu da de¤ildir. Sosyalizm, sömürünün ortadan 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 Devrimi ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birli¤i baﬂta olmak üzere, dünyan›n
üçte birinde bu teori prati¤e uygulanm›ﬂt›r.
Sosyalizmin yoksulluk sorununa
çözümü aç›kt›r: Öncelikle emek sömürüsüne son vermek. Çünkü, zenginleri ve yoksullar› yaratan, kapitalist sistemin özünü oluﬂturan
emek sömürüsüdür. Emek sömürüsü ortadan kalkt›¤›nda, yok-

sulluk da, açl›k da çözümsüz sorunlar olmaktan ç›kar.

Sosyalizm Nas›l Çözer,
Nas›l Çözdü?
Emek sömürüsü, açl›k ve yoksullu ¤u n t em el i di r. Emperyalist tekellerin, sermayenin 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 sermayelerini, di¤er yandan ise açl›k ve yoksullu¤u büyütmekten baﬂka bir iﬂe yaramaz.
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 düﬂürerek, 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, açl›k, yoksulluk söz konusu de¤ildir.
Ekonomik planlaman›n, tekellerin ç›karlar› için yap›lmas› da, açl›k ve yok s u l l u ¤ u y a r a t a n t e m e l n e d e n l e r d e n d i r.
Sosyalizm, kapitalist sistemin bu dengesizli¤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 sahibinin özel mülkiyeti olmaktan ç›kar›r, tüm
toplumun ortak mülkiyeti haline getirir.
Sosyalizm, pazar için, rekabet için plans›z bir üretim ve tüketim faaliyeti içinde,
ülke kaynaklar›n›n yok edilmesine izin vermez. Halk›n ihtiyaçlar› temel al›narak üretim planland›¤› için, tüketilemeyen üretim
fazlalar›n›n yaratt›¤› krizlerde, sosyalist
planl› ekonomide söz konusu olmaz.
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Kapitalizmin açl›k ve yoksulluk
yaratmas›n›n önemli nedenlerinden
birisi, üretimin ihtiyaçlar› de¤il, tekellerin kar›n› esas almas›d›r. Kapitalist için, en fazla kar getirecek
alanlara yat›r›m yapmak gerekir. Bu
nedenle, pazar de¤eri az olan alanlarda üretime yönelmez. Yine, üretimin pazarlanmas› için, örne¤in reklamlara ay›rd›¤› emek ve kaynak
çok büyük oranlardad›r. Reklam tamamen 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, halk›n ihtiyac› d›ﬂ›ndaki bu kullan›m›
da kapitalizme özgüdür.
Kapitalizm, halk›n ihtiyaçlar›
i ç i n d e ¤ i l , e m p e r y a l i s t re k a b e t v e
paylaﬂ›m savaﬂlar› için kaynak
a y › r › r. Bu da açl›k ve yoksullu¤u
tetikleyen nedenler i ç i n d e di r.
Örne¤in, ‘birinci dünya savaﬂ›’n›n maliyeti, o dönemin paras›yla
200 milyar dolard›r. Bu paran›n o
günkü koﬂullarda karﬂ›l›¤›; Amerika, ‹ngiltere, Belçika, Fransa, Avusturya, Macaristan, Almanya ve ‹talya’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 büyük bir tüketime de yönelmiﬂtir.
Ayn› ﬂekilde bugün Irak iﬂgalinin salt Amerika için maliyeti, 550
milyar dolar civar›nda bir para olarak aç›klanmaktad›r. Bu maliyete,
Irak ve di¤er ülkelerin kay›plar›n›
eklerseniz, emperyalizmin savaﬂlarda tüketti¤i kayna¤›n boyutlar› görülür. Emperyalizmin olmad›¤› bir
dünyada, böylesi savaﬂlar da olmayacakt›r ve sosyalizm, bu kayna¤›
da halklar için kullanabilecektir.
Gerçekte, sorun ve çözüm karmaﬂ›k de¤ildir. Açl›k ve yoksulluk
s o r u n u n u ç ö z ü m s ü z h a l e g e t i re n
kapitalist sistemin kendisidir. Sömürüden vazgeçmemek, milyarlarca insan›n eme¤inin sömürüsünden
beslenmek, açl›k ve yoksulluk sorununu böylesine devasa boyutlara ç›karmaktad›r.

Say›: 162

Dünyam›zda yaﬂanan sosyalizm deneyimleri, açl›k ve yoksul l uk sor un unun çöz ümü nün ö rnekl erini de göste rmi ﬂti r. Sosyalist ülkeler, tüm eksikliklerine ve bu
eksiklikleri nedeniyle, 1990’larda
emperyalizmin sald›r›lar›n›n da etkisiyle, bir ço¤unun y›k›lm›ﬂ olmas›na ra¤men, bunu dünyan›n üçte
birinde gerçekleﬂtirdiler. ‹nsanlar›n
açl›ktan ölmedi¤i, zengin ve yoksulun olmad›¤›, eﬂitsizliklerin yok
edildi¤i bir dünyan›n mümkün olabildi¤ini gösterdiler.
Bolﬂevik Devrimi gerçekleﬂti¤inde, Çarl›k Rusya’s›ndaki tablo
ﬂöyle idi; “ Ekmek k›tt›. Et k›tt›, iﬂçil er açl›ktan k› vran›yor du. Mos kova ve Petrogr ad iﬂçil erine iki
g ün de b ir 60 g ram ek mek verili yo rdu. Hiç ekmek da¤›t›lmad›¤›
günl er de ol uyordu. Hammadde ve
yak›t yoklu¤undan, fabrikalar dur muﬂtu veya durmak üzereydi. ” . Bu
tablo, Çarl›k Rusya’s›ndaki a¤›r sömürü koﬂullar› ile birlikte, Çarl›¤›n
da içinde yer ald›¤›, emperyalist
paylaﬂ›m savaﬂ›n›n yaratt›¤› bir tablodur. 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¤iﬂtirmiﬂtir. Aç köylüler ve iﬂçiler ülkesinden, arka arkaya yap›lan baﬂar›l›
ekonomik planlamalarla, h›zl› bir
sanayileﬂme ve ekonomik büyüme
yarat›lmas›, açl›k, yoksulluk sorununun çözülmesi, Bolﬂevik Devriminin ilk baﬂar›lar›ndand›r. Bolﬂevik Devrimi, büyük toprak sahiplerinin topraklar›n› topraks›z köylülere ücretsiz da¤›t›p, sanayi kuruluﬂlar›n› iﬂçilerin ve ücretli çal›ﬂanlar›n›n denetimine verdi. Böylelikle tekellerin emek sömürüsüne son verildi.
Devrimden itibaren, halk›n yaﬂama düzeyi gitgide yükseltildi, konut, sa¤l›k ve e¤itim gibi temel yaﬂamsal sorunlar -büyük ölçüde- çözülerek, bunlar›n çözümsüz sorunlar olmad›¤› gösterilmiﬂ oldu.

Örne¤in,
konut sorununu çözmek için;
“devrimden
sonraki ilk
iki y›l içinde, kanalizasyon gibi
alt yap› hizmetleri tamamland›,
hamamlar
yapt›r›ld›. Sa¤l›kl› konutlar kurulmaya baﬂland›, konutlar›n yak›n›na
kreﬂ, anaokulu ve devlet g›da ma¤azalar› aç›ld›.” (Sosyalizm ve Sa¤l›k
Dosyas›; Toplum ve Hekim, Ocakﬁubat 2003)
Sa¤l›k sorununu çözmek için;
Herkese ve gereksindi¤i ölçüde hizmetin ücretsiz olarak sunan bir sa¤l›k sistemi oluﬂturuldu. Bunun yan›nda, toplum içinde farkl› risk
gruplar›n› oluﬂturan yaﬂl›lar, çocuklar, kronik hastalar, iﬂçiler gibi kesimlere özgü örgütlenme birimleri
oluﬂturuldu.
Sa¤l›k hizmeti paras›z olarak verildi ve maliyeti genel bütçe gelirlerinden karﬂ›land›.
Fakat, sosyalist Sovyetler Birli¤i’nin kurdu¤u bu sa¤l›k sistemi,
sosyalizmden uzaklaﬂ›ld›kça bozulmaya baﬂlad›. Devlet sa¤l›k sisteminin maliyetini karﬂ›lamamaya ya da
karﬂ›layamamaya baﬂlad›. Sosyalizmin y›k›lmas› ile birlikte ise, sa¤l›k
sistemi tamamen çöktü. Sosyalizmin y›k›larak, Rusya Federasyonu’nun kurulmas›ndan sonra, ekonomik 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 sorununu, eﬂitsizlik sorununu çözmesinin
somut sonuçlar›ndan birisi de e¤i t i m d e görünür. Devrimden önce
okuma bilmeyenlerin oran› % 76
iken (ki bu oran kad›nlarda % 8 8 ’ i
buluyordu), devrimden sonra uygu-
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lanan politikalarla okuma yazma
bilmeyen insan oran› h›zla düﬂürülerek, giderek ok uma ya z ma bi l meyen insan›n olmad›¤› bir ülke
yarat›lm›ﬂt›r. Bilimsel alandaki geliﬂmelere bir örnek vermek gerekirse, devrime kadar say›lar› 289’la s›n›rl› olan bilimsel araﬂt›rma merkezlerinin say›s›, 194 0’l ara do¤ru
1. 82 l ’ e ve 1 9 6 5 ’ t e 4 . 7 2 4 ’ e yü k s e l m i ﬂ t i r. Kad›nlar›n bilimsel araﬂt›rmac›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, emperyalizmin yar›-sömürgesi durumundaki Ç i n ’ d e 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 eriﬂemeden sokakta öldü¤ü, cesetlerin çöplüklerde çürüdü¤ü bir Çin tablosudur. Büyük ço¤unlu¤unu yoksul
köylülerin oluﬂturdu¤u Çin halk›n›n
% 7 0 ’ i o k u m a y a z m a b i l m i y o r d u.
“Çekçek”lerde hayvan yerine kullan›l›yorlard›. Bir avuç pirince gün
boyu çal›ﬂ›rken, kad›nlar “ ç i ç e k
p a v y o n l a r ”›nda onurunu sat›yordu.
“Çinli ve köpek giremez” tabelalar›yla kendi ülkesinde ulusal onuru,
emperyalist “efendilerince” eziliyordu.
Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin, feodal a¤alar›n iktidar›na son
veren devrim, Çin halk›na ulusal
onur ve kimli¤ini geri vermenin yan›nda, feodalizmi yok ederek, milyonlarca köylüye toprak kazand›rd›.
Açl›¤›, iﬂsizli¤i, sefaleti, fuhuﬂu
h›zla ortadan kald›rd›. ‹ﬂçisi ve köylüsüyle, kad›n› ve erke¤iyle, genci
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ve yaﬂl›s›yla 600 milyon Çinliye
mütevaz› ama insanca ve onurluca
bir yaﬂam getirdi. Milyonlarca Çinliye, kültür devrimiyle okuma yazma ö¤retildi.
Keza, 1950’lerin Küba’s›nda da
Amerikan emperyalizminin sömürüsü alt›nda, açl›k ve yoksullu¤un
üst boyutlarda yaﬂand›¤›, ülkenin
“Amerika’n›n genelevi” haline getirildi¤i bir tablo hakimdir. Açl›k ve
yoksulluk, onurlar›n da sat›ld›¤› bir
ülke ortaya ç›karm›ﬂt›r. Elbette, bunun en temel nedeni de emperyalist
sömürü, ülkedeki iﬂbirlikçi iktidard›r.
Küba devrimi, bu tabloyu de¤iﬂtirmiﬂtir. Küba bugün, tüm emperyalist ve onlar›n iﬂbirlikçisi ülkelerin ambargolar›na ra¤men, halk›n
e¤itim, sa¤l›k, konut sorunu yaﬂamad›¤› say›l› ülkeler içindedir.
Okuma yazma oran› en yüksek ülkelerden birisi, t›pta dünyan›n en
ileri ülkelerindendir.
Küba, s›n›rl› kaynaklar› ve ambargoya karﬂ›n bu sonucu, sosyalist
yönetimle baﬂarm›ﬂt›r.
Sosyalizmin, ülkedeki sömürüye
son vererek, açl›k ve yoksullu¤u ortadan kald›rd›¤›, halka geçmiﬂle k›yaslanamayacak düzeyde ileri bir
yaﬂam sundu¤u ülkeler Çin, SSCB
ve Küba ile s›n›rl› de¤ildir. Vietnam’dan Kuzey Kore’ye, geçmiﬂin
Do¤u Avrupa ülkelerine, dünyan›n
üçte biri sosyalizmi yaﬂad›, sosyalist 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 Tercihi
Sosyalizm
Sosyalist ülkelerin y›k›lmas›ndan sonra, bu ülke halklar› kapitalizmi de yaﬂad›lar. Kapitalizm ve
sosyalizm; somut yaﬂamlar›ndaki
de¤iﬂimlerle k›yaslama olanaklar›na
sahip oldular.
Sosyalizmin y›k›lmas›ndan sonra bu ülke halklar› içinde yap›lan
anketler gösteriyordu ki, tüm eksikliklerine ra¤men halklar›n tercihi

sosyalizmdi. “ Tüm e ksi kl ikl eri ne
k a r ﬂ › n ” 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 tabloya ra¤men, kapitalizmin vahﬂi sömürü koﬂullar›yla k›yasland›¤›nda,
halklar›n tercih edecekleri, yine de
özlemle arayacaklar› kadar avantajl›yd›.
Örne¤in, sosyalizmin y›k›lmas›
ile birlikte Rusya’da üretimde yüzde 60’l›k düﬂüﬂle birlikte halk›n
al›m gücünde de, 5 kat azalma yaﬂanm›ﬂt›r.
Yine, bugünün Çin’inde daha
yeni yaﬂanm›ﬂ olan aﬂa¤›daki örneklere, sosyalist Çin’de rastlamak
söz konusu olamazd›.
Ç i n ’ d e , plastik ve yap›ﬂt›r›c›
üretiminde kullan›lan melamin
maddesinin mamalara kat›lmas› sonucunda 53 bin bebek hastaland›. 4
bebek öldü, yüzlercesinin durumu
halen a¤›r, binlercesi böbreklerinden rahats›z, 13 bini tedavi görüyor.
Kapitalizm; Çin halk›na, korkunç bir sömürü, büyüyen adaletsizlik, yeni yoksulluk, her gün büyük iﬂ kazalar›, zehirlenmeler getirdi. Sosyalist Çin’de, ne bebeklerin
sa¤l›¤›yla salt daha fazla kar için
oynanabilirdi, ne de daha fazla kar
için, iﬂçilerin can güvenlikleri olmadan çal›ﬂt›r›lmalar›na izin verilirdi. Bunlar, Çin halk›n›n kapitalizmle birlikte tan›ﬂt›¤› “yeniliklerdir(!)”.
Kapitalizmin yaratt›¤› bu sonuçlar, sosyalizmden geriye dönüﬂ yaﬂayan di¤er ülkeler için de geçerlidir. Bu nedenle de, örne¤in, Rus
halk› aras›nda yap›lan bir kamuoyu
yoklamas›, 1998 y›l›nda halk›n yüz de 85’inin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli¤i'nin da¤›lmas›ndan üzüntü duydu¤unu ortaya koyuyordu. Yine, bir baﬂka araﬂt›rma,
Rusya’da, halk›n kapitalist restorasyonun ana halkas› olan özelleﬂtirmelere yüzde 77 oran›yla karﬂ› oldu¤unu gösteriyordu.
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21.
21 As›rda Kölelik!
PAﬂa¤›daki rakamlar› okudu¤unuzda “ bu k adar da olmaz” diye düﬂüneceksiniz
belki, ama o luyor!

PDüﬂünün, her y›l 200 bin çocuk k aç›r›lacak d a d ünya
aya¤a k alkmayacak.. A ma
oluyor.

PDüﬂünün, 30 milyon insan
zorla çal›ﬂt›r›l›yor, d üpedüz
köleleﬂtiriliyor ve bu aç›kça
yap›labiliyor!

PMilyarlarca yoksulun yaﬂad›¤› dünyada, insanlar›n sinek k adar de¤eri ve hayvanlar kadar haklar› y ok. H em
de 21. As›rda...
Geçen yüzy›l›n s›k kullan›lan
söylemlerden biri ﬂuydu: “ H a n g i
ç a ¤ da ya ﬂ› yo r uz , 2 0. a s › r d a bö yl e
bir ﬂey olur mu?”
21. Yüzy›lda da ayn› söz tekrarlan›yor.
Bu söz, bu soru, çeﬂitli geliﬂmeleri, olaylar›, olgular›, insanl›¤›n tarihi 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 ileri bir nokta de¤il.
Tam tersine; 20. Yüzy›l›n sonu,
ve 21. Yüzy›l›n baﬂ›, köleci ve feodal ça¤›n imparatorluklar›n›n ya¤mac›l›¤›n›n, kapitalizmin ilk dönemlerindeki vahﬂi sömürünün adeta yeniden hortlat›ld›¤› bir dönem
oldu. Açl›k, yoksulluk, 20. Yüzy›l›n
son çeyre¤inden itibaren eﬂi görül-

Say›: 162

memiﬂ boyutlarda artt› ve art›ﬂ 21.
yüzy›lda da devam ediyor.
Her iki yüzy›l› tan›mlayan kelim o d e r n l i k”tir.
melerden biri de “m
Her alanda katedilen bilimsel, teknolojik ve sosyal geliﬂmeler bu kavramla ifade edilmiﬂtir. Fakat halklar
için modern olan, sömürü ve zulmün modernli¤idir. Teknoloji bir
avuç burjuvazinin elindedir ve kendini daha da zenginleﬂtirirken, halklar yine yoksullukla ve açl›kla yüz
yüze b›rak›lmaktad›r. “Küreselleﬂme” ad› verilen politikalar, dünyan›n dört bir yan›nda halklara kan,
gözyaﬂ› ve açl›k götürmektedir.
Son y›llarda daha s›k karﬂ›m›za
ç›kan “mo dern köl el i k” kavram›
da, emperyalizmin “ b u a s › r d a ”
halklar› nas›l çaresizleﬂtirip, köleleﬂtirdi¤inin özlü bir anlat›m›d›r.
Kölelik, kaba bir tan›mla, ‘bir
insan›n tüm yaﬂam›n› sahiplenmek
ve onu denetim alt›nda tutmak’t›r.
Baﬂka bir deyiﬂle, köle, “özgür
ir ade ve t erc ih hakk›n› kaybetmi ﬂ
kiﬂi”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 hizmetçilik, tar›m
iﬂçili¤i, sanayi hizmetçili¤i yapt›r›lan milyonlarca çocuk ve yetiﬂkin,
fuhuﬂ sektörü için kaç›r›lan ve sat›larak köleleﬂtirilen çocuklar, kad›nlar, yoksul ülkelerde çocuklar›n çok
çeﬂitli biçimlerde sat›lmas› veya kiralanmas›... 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, “ ü c retli
köle, özgür köle” 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 modernlikle hiç ilgisi olmayan, köleci
dönem koﬂullar›na benzetilebilecek
bir köleliktir. Baﬂka bir benzetmeyle, bunlar, köleci dönemin köleli¤iyle, kapitalizmin ücretli köleli¤inin bir bileﬂimidir adeta..

21. As›r köleleri, köleci
dönemden d aha u cuz
Özellikle de bugün toplam say›lar›n›n 200 milyonu aﬂt›¤› belirtilen
göçmenler-mülteciler ordusu, düﬂük ücret sömürüsü yoluyla gerçekleﬂen modern kölelili¤in, en a¤›rl›kl› k›s›mlar›ndan birini oluﬂturmaktad›r. Gemilerde salk›m saçak, Avrupa’ya kaçak iﬂçi olarak varmak isterken denizlerde bo¤ulanlara, t›rlar›n kasalar›nda havas›zl›ktan ölenlere dair haberler, art›k günlük rutin
haberler aras›na girmiﬂtir.
Sadece ülkemizde, her y›l 30 bin
köle iﬂçinin giriﬂ ç›k›ﬂ yapt›¤›n› ortaya koyuyor rakamlar. Ki, bu resmi
rakamlar, gerçe¤in onda biri bile
de¤ildir, çünkü modern kölelik “ y a sad›ﬂ›” yollardan dolaﬂ›yor yeryüzünü.
Yap›lan bir araﬂt›rmaya göre,
dünya genelinde yukar›da çerçevesini çizdi¤imiz tan›ma uyan 30 mil yon köle 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 dünyas›nda alenen köleleﬂtirilmiﬂ onmilyonlarcda insandan bahsediyoruz.
Üstelik kölelerin “de¤eri” de o
günden bu yana, artmak bir yana, oldukça düﬂmüﬂtür. ﬁöyle ki; köleli¤in
yasal oldu¤u 1850 y›l›nda ABD’de
bir kölenin bedeli 50 bin dolarken,
bugün bu maliyet 100 dolar›n alt›na
inmiﬂ durumda. Göçmenler, kaç›r›lan çocuklar, kad›nlar, 100 dolara
al›n›p sat›l›yor çal›ﬂt›r›l›yor.
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Dünya nüfusunun yar›s›ndan
fazlas›n›n 2 d o l a r › n a l t › n da bir gelirle yaﬂamaya mahkum edildi¤ini
düﬂünürsek, bugün köleleﬂtirmenin
nas›l bir çaresizlik üzerinde yayg›nlaﬂt›¤› da daha iyi anlaﬂ›l›r.
Amerika’da, Avrupa’da, veya
emperyalist tekeller için üretim yapan Hindistan, Çin, Kore, Tayvan
gibi ülkelerde, köleleﬂtirilmiﬂ bu
göçmen y›¤›nlar›, vahﬂi kapitalizmin, plantasyonlardaki kölecili¤in
koﬂullar›n› aratacak kadar kötü koﬂullarda çal›ﬂt›r›lmaktad›rlar.
Sistem, halklar› aç b›rakarak köleli¤e iterken, ekonomisini de, köleleﬂtirilmiﬂ iﬂ gücüyle besleyip, maliyetleri düﬂürüyor.
Köle kullanman›n yayg›n oldu¤u, kaç›r›lan insanlar›n bir bak›ma
aleni pazarland›¤› bölgeler ise, G ün e y d o ¤ u Asya, Ku zey ve Güney
Amerika ile Bat› Av r u p a’d›r. Yenisömürge, yoksul ülkelerden kaç›r›lan ya da iﬂ ve aﬂ umuduyla hayalleri sat›n al›nan insanlar, buralarda
köle oluyor. Evet, o çok uygar(!),
çok denetimli(!) Amerika ve Avrupa’da, göçmenlerin ayda 80-90 dolara çal›ﬂt›r›ld›¤› adeta köle çiftlikleri iﬂletiliyor; pasaportlar›na el konulmuﬂ göçmenlerin, sigortas›z çal›ﬂt›r›ld›¤› iﬂyerleri alenen çal›ﬂ›yor.
Zaten burada birkaç yüz veya bir
kaç bin “kaçak iﬂçi”den sözetmiyoruz. Onmilyonlarca insan›n bu ﬂe-

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

‹nsan t icareti, zorla
çal›ﬂt›rma, herﬂey aleni!
Köle ticaretinin en yo¤un görüldü¤ü bölgeler, Bat› Afrika ve Güneydo¤u Asya. Dünyadaki kad›n ve
çocuk ticaretinin üçte birinin Güneydo¤u Asya’da gerçekleﬂtirildi¤i
belirtiliyor. Bu bölgelerin yan›s›ra,
Do¤u Avrupa ülkeleri ile eski Sovyet Cumhuriyetleri ülkelerinde de
çocuk ve kad›nlar kaç›r›larak sat›l›yor. Bu bölgelerde öne ç›kan ülkeler
ise Arnavutluk, Bulgaristan, Moldovya, Romanya, Rusya ve Ukrayna..
Bütün bu ticaretin ana yönü ise, yine 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 “modern köleli¤in” en yayg›n biçimlerinden biri de, sömürülen yoksul ülkelerden getirilen kad›nlar›n ev ve
iﬂyerlerinde hizmetçi olarak çal›ﬂt›r›lmas› ﬂeklinde görülüyor. Araﬂt›rmalar, bu tür hizmetçiler çal›ﬂt›ranlar›n ço¤unun patronlar, burjuva
siyasetçiler ve toplumun çeﬂitli rantlarla zenginleﬂmiﬂ üst kesimleri oldu¤unu gösteriyor. Yoksul ve çare-

den 20'sinin
yolda ölmesi”, köle ticaretinde normal zaiyat olarak görülüyordu. (Tekelcilerin köleci zihniyeti
de, hiç kuﬂku yok ki okyanuslarda
ölen göçmenleri “küreselleﬂmenin
normal zaiyat›” olarak kabul ediyordur.)
- Köle ticaretinde gemilerde sat›lacak köleler için ayr›lan ambarlarda, her köleye 1.5 metre yüksekli¤inde, yar›m metre geniﬂli¤inde yer
düﬂüyordu... (T›rlar›n kasalar›na bal›k istifi dizilmiﬂ insanlar› gözünüzün önüne getirin; 15. yüzy›ldan 21.
yüzy›la kadar ne kadar mesafe katedilmiﬂ?!)

Kölelik tarihinden bugüne...
- 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 6.5 milyon köle taﬂ›nd›.
Ayn› dönemlerde Marks’›n deyiﬂiyle “Liverpool -da-, köle ticareti
ile göbek ba¤lam›ﬂt›.” 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 sürdürülüyordu art›k. Köle ticareti o zaman›n,
en önemli ticari faaliyetlerinden biriydi.
- Köle ticaretinde “her 100 köle-
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Onlar› yoksullaﬂt›ran, aç,
iﬂsiz b›rakan “Bat›”daki
emperyalist ülkeler. Ve
göçmen kafileleri, bir lokma ekmek için dünyan›n
dört bir taraf›ndan yine
“Bat›”ya gidiyorlar. Belki
de kendilerinden çal›nan›,
yerinde geri almak için!
siz insanlar, pasaportuna el koyma,
borçland›rma gibi yöntemler veya
s›n›rd›ﬂ› ettirme gibi tehditlerle çal›ﬂt›r›l›yor. Bir zamanlar, daha çok
genelevlerde yayg›n oldu¤u bilinen,
kad›n› borçland›rarak kendine mahkum etme yöntemi, kapitalizmin yeni biçimleriyle sürdürülüyor. Bu tür
köleleﬂtirmenin en yayg›n oldu¤u
ülkeler ise, Fransa, Belçika, ‹ngiltere, Avusturya, Türkiye, ‹spanya,
‹talya...
Her y›l 500 binin üzerinde kad›n
,Avrupa’da insan ticaretinin malzemesi oluyor. Amerika k›tas›n›n yoksul ülkelerinden, bölgelerinden, her
y›l 200 bine yak›n çocuk kaç›r›l›yor
ve bir k›sm› iç pazarda köle iﬂçi olarak kullan›l›rken, bir k›sm› da Avrupa’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› ülkelerine kaç›r›l›yor.
Çocuk ticaretinin a¤›rl›kta oldu¤u bu ülkeler ise Hollanda, ‹s viçre ve ‹ngiltere ’ d i r. (Gördü¤ünüz 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 fuhuﬂ sektöründe gerçekleﬂti¤i biliniyor. 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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hem Güneydo¤u Asya ülkelerinde
fuhuﬂ sektöründe kullanmak, hem
Avrupa ülkelerine nakletmek amac›yla kaç›r›lan kad›n ve çocuklar›n
topland›¤› bir merkez iﬂlevi görüyor. Buras› ayn› zamanda Avrupa ve
Amerikal›lar›n ‘seks turizmi’ için
ra¤bet gösterdi¤i bir ülke.”
Bilinmeyen bir ﬂey yok. Bu insanl›k d›ﬂ› “ticaret”in ve köleleﬂtirmenin çarklar›n›n nas›l döndü¤ü de
aç›k; Tayland’da fuhuﬂ bata¤›na çekilmiﬂ yaklaﬂ›k 3 milyon insan var
ve bunlar›n ü ç t e b i r i ç o c u k l a r d a n
oluﬂuyor. Ve iﬂte bu mekanizma,
emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi oligarﬂik 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 Fili p i n l e r. Bu ülkede de yüzbinlerce
kad›n›n ve çocu¤un fuhuﬂ sektöründe köleleﬂtirildi¤i tahmin ediliyor.
Yine ayn› mekanizma çal›ﬂ›yor.
Dünya tablosunun insanl›¤›
utand›rmas› ve isyan ettirmesi gereken gerçeklerini s›ralamaya devam
ediyoruz: Afrika’da, çocuklar hem
daha kolay kaç›r›labiliyor, hem de
bizzat aileleri taraf›ndan insan kaçakç›lar›na sat›labiliyor.
Benin, Togo, Nijerya, Gabon,
Mali, Fildiﬂi Sahilleri, hepsi aç›kça
köle ticaretinin yap›labildi¤i ülkeler aras›nda say›l›yor.

Kulland›¤›n›z her ﬂeyde,
köleleﬂtirilenlerin
eme¤i ve ac›s› var

Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü'nün
(ILO) birkaç y›l önceki bir raporu,
dünyada 12 milyondan fazla insan›n
“kendi r›zalar› olmaks›z›n zorla
çal›ﬂt›r›ld›¤›n›” 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 Asya'da yayg›n olsa da dünyan›n her
yerinde zorla çal›ﬂt›r›lan insanlar
bulundu¤u belirtiliyor.
ILO, “zorla çal›ﬂt›rman›n”, özellikle “ k ü re s e l l e ﬂ m e ” y l e b i r l i k t e
a r t t › ¤ › n a 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 iﬂletmelerinde, çal›ﬂma saatlerinin 14-15
saate kadar ç›kar›ld›¤› tekstil gibi
sektörlerde, hizmetçilik gibi iﬂlerde
yayg›nd›r.
Nike gibi tan›nm›ﬂ emperyalist
tekellerin, üretimlerini yoksul ülkelere kayd›rmas› da bu ülkelerdeki
köleleﬂtirilmiﬂ veya köleleﬂtirilebilecek iﬂçiler bulunmas› nedeniyledir. Emperyalist tekeller, böylelikle
maliyetleri büyük oranlarda düﬂürebilmektedirler.
Bir baﬂka ILO raporu, yaﬂlar› 514 yaﬂ aras›nda 260 milyon çocu¤un bo¤az toklu¤una ve “ e s i r gibi
çal›ﬂt›r›l d›¤›n›” söylüyor. Rapordan okumaya devam ediyoruz:
l Hindistan'da yoksul aileler,
çocuklar›n› iﬂlerinde 'esir olarak'
kullan›lmak üzere sat›yor. Esir çolikte güya kald›r›ld›, fakat 1900'lerin
baﬂlar›nda Osmanl› ‹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, anlaﬂmalara ra¤men, iﬂte aç›kça 30
milyon insan›n köleleﬂtirildi¤i bir
dünyada yaﬂ›yoruz.

Köleli¤in kald›r›lamay›ﬂ›!
Kölecilik, 19. yüzy›lda kald›r›ld› ço¤unlukla.. Britanya ‹mparatorlu¤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 Nijerya'da ise kölelik 2003’e kadar
hala yasald›.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nda ise
kölelik 1876'da Meﬂrutiyetle bir-
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cuk sat›ﬂ› ve kullan›lmas›, Nepal,
Pakistan, Brezilya, Moritanya ve
Burma'da yayg›n.
l Filipinler'de çocuklara hayvan
muamelesi yap›l›yor; çal›ﬂma saatleri d›ﬂ›nda çocuklar kafeslere kapat›l›yor.
l Meksikal› çocuklar, Amerikan
tar›m sektöründe ve New York eyalet çiftliklerinde böcek zehirleri saç›lm›ﬂ tarlalarda çal›ﬂt›r›l›yor.
Hindistan’da yaﬂlar› 14 ve alt›nda olan ve günde 12-14 saate kadar
çal›ﬂt›r›lan 15 milyon köle var. Bat›
Afrika’n›n çeﬂitli ülkelerinden getirilen ço¤unlu¤u çocuk köleler ise,
G a b o n ve Fildiﬂi Sahillerinde, baﬂta kakao olmak üzere de¤erli ürünlerin üretiminde çal›ﬂt›r›l›yorlar.
Dünya kakao tohumu üretimin yüzde 45’i Fildiﬂi Sahili’nde gerçekleﬂtiriliyor ve kakao tarlalar›nda çal›ﬂanlar›n yüzde 80’i de köleleﬂtirilmiﬂ iﬂçiler. Bat› Afrika ülkelerinden
Moritanya’da, 2.8 milyon nüfusun
100 binden fazlas› köleci dönemin
köleleri gibi zorla çal›ﬂt›r›l›yor. Brezilya’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 bulunanlar›n önemli bir bölümü, k a r › n t o k l u ¤ u n a say›labilecek ücretlerle ve sosyal güvencesiz, sigortas›z çal›ﬂt›r›l›yor.
Sorun o kadar aç›k ve o kadar
vahim ki, “kköleler” konulu raporlar
haz›rlan›p, toplant›lar yap›l›yor art›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 köleleﬂtirilmesinin 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
h e r g ö z e n e ¤i n d e n k a n v e p i s l i k
damlayarak geliyor...” diyordu.
Yukar›daki tablo tart›ﬂmas›z gösteriyor ki, sermaye, bugün, dün oldu¤undan daha fazla “kan ve pislik”
içinde; kapitalizm, dünkünden daha
insanl›k d›ﬂ› ve vahﬂi...

KÖLEL‹K
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Yoksulluk E debiyatı M ı?

en ac›, en yak›c› gerçe¤iyse, bu gerçek her yerde yank›s›n› bulacakt›r.
Milyonlarca insan,
hemen her gününü, "bugün eve ekmek götürebilecek miyim", "iﬂimden
at›lacak m›y›m", "zams›z bir gün
geçecek mi", "çocu¤umu okutabilecek miyim?" kayg›lar›yla geçiriyorsa, elbette
yoksulluk edebiyat› yapaca¤›z, elbette hiç dilimizden düﬂürmeyece¤iz
açl›¤› ve yoksullu¤u.
Açl›k s›n›r›n›n 714 YTL, yoksulluk s›n›r›n›n ise 2.329 YTL oldu¤u
bir ülkede; asgari ücret 435 YTL
ise, yani milyonlarca emekçi, açl›k
s›n›r›n›n bile alt›nda bir ücrete çal›ﬂmaya mahkum ediliyorsa, elbette
orada durmadan yoksulluk edebiyat› 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 yoksulluktan daha çok söz edilmesi gereken, 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 açtan veya birkaç yüzbin yoksuldan
de¤il, onmilyonlarca aç ve yoksuldan söz ediyoruz. Öyleyse, bu ülkede siyasetin her sözünde, propagandan›n her cümlesinde, elbette yoksulluk geçecektir.
Geçmemesi ülke gerçeklerine
s›rt›n› dönmektir.

Evet, yoksulluk edebiyat› yapaca¤›z!
Çünkü yoksulluk ülkemizin gerçe¤idir.
Yoksulluk edebiyat› yapaca¤›z,
çünkü, gizlenen yoksullu¤u aç›¤a
ç›karmak da, yoksullu¤u kimin nas›l yaratt›¤›n› ortaya sermek de halka karﬂ› bir sorumluluktur... Yoksullu¤u düzen güçlerinin istismar etmesine izin vermemek için de edebiyat›n› yapaca¤›z...
Öyle bir ülke olduk ki, yoksulluk alm›ﬂ baﬂ›n› giderken, yoksulluktan sözetmek ay›plan›r, k›nan›r
oldu. HERKES‹N gördü¤ünü, H‹Ç
K‹MSE seslendirmesin istiyorlar.
Dillerinden “fakir fukara, garip
g u r a b a ” söylemini düﬂürmeyip,
yoksullu¤u dizginsizce istismar
eden AKP’liler de, ekonomiye, halk›n yoksullu¤una dair gerçekleri ortaya koyan eleﬂtirilerle karﬂ› karﬂ›ya
kald›klar›nda “yoksullluk edebiyat›
yapmay›n” diyebiliyorlar.
Düzenin hiçbir kesimi hoﬂlanm›yor yoksullu¤un dile getirilmesinden. Patronlardan generallere, bas›n
yay›n organlar›na kadar, hepsi yok
say›ls›n istiyorlar...
Yoksulluk, politikada yer almas›n, pankartlara afiﬂlere yaz›lmas›n
istiyorlar. Televizyon dizileri, sinema filmleri, ﬂark›lar, romanlar, öyküler, yoksulluktan sözetmesin istiyorlar.
Eskaza söz edilirse, hep birlikte
hücum ediyorlar: “Yoksulluk edebiyat› yapma!”
Yoksullu¤un bir tek televizyonlar›n sabah programlar›nda ya da
ana haber bültenlerinde “tekil olaylar” olarak verilmesine izinleri var.
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Bir yoksul ç›kar ekrana; a¤lar,
yalvar›r... ertesi gün, bir hay›rsever,
o yoksula sahip ç›kar ve zaten asl›nda 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 “yoksulluk edebiyat›na” itiraz›.
Soldan, solun baz› kesimlerinden de itiraz var “yoksulluk edebiyat›na”... “S›n›f” gerçe¤inin modas›
geçmiﬂtir art›k onlara göre de. Art›k
toplumlar, toplumsal geliﬂmeler ve
olaylar, “s›n›f” kavram›yla aç›klanamaz... Bu yüzden solun propagandas›nda, roman›nda, ﬂiirinde,
müzi¤inde öyle açl›ktan, yoksulluktan, s›n›fsal farkl›l›ktan, ezilmiﬂlerden sözetmek kabal›k, ilkellikti...
Hem zaten, art›k 21. As›rda, milenyumda ekmekten çok, haklar, özgürlükler konuﬂulmal›yd›.
‹ster sa¤dan, ister soldan gelsin,
reddediyoruz bu itirazlar› ve yine
söylüyoruz; yoksulluk edebiyat› yapaca¤›z. Madem ki yoksulluk ülkemizin bir gerçe¤i, hem de en aç›k,

Anlataca¤›z!
Sosyalizm... Bunu düﬂledi¤imizde -ki her düﬂünüﬂ biraz da düﬂlemektir- hava nas›l olursa olsun, mutlaka bir ilkbahar havas› eser. Güneﬂ, kuﬂlar, yürüyen bir do¤a ve çocuk sesleri c›v›l c›v›l... ‹nsanlar›n yüzleri geliyor gözlerimizin önüne. Gelecek kayg›s› olmayan, huzurlu insan yüzleri... 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.

5 Ekim 2008

Açl›¤a,
Açl›¤a, yoksullu¤a
yoksullu¤a karﬂ›
karﬂ›

Tek baﬂ›na insan,
bu “vahﬂi dünyada”
hiçbir ﬂeydir. ‹nsan,
ilkça¤lardan beri, karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› zorluklar› aﬂmak, düﬂmanlar›n›
yenmek
için bir araya geldi,
gruplar, topluluklar
oluﬂturdu. Uygarl›ktan çok söz ediliyor
bugün ve fakat, kim
dünyam›z›n dünden daha az vahﬂi
oldu¤unu iddia edebilir.
Milyarlarca insan› aç b›rakmaktan daha büyük bir vahﬂet olabilir
mi? Bir ülkeye emperyalizm önünde boyun e¤dirmek için yüzbinlerce
çocu¤u ambargoyla öldürmekten
daha büyük vahﬂet olur mu?.. örnekleri ço¤altmayaca¤›z, ama dünyam›z›n ekonomik, siyasi, askeri
ve sosyal olarak ac›mas›z bir dünya
oldu¤u aç›kt›r.
Böyle bir dünyada, insanlar›n aç
kalmamas›, onuruyla yaﬂayabilmesi, sa¤l›k, konut, e¤itim gibi temel
hizmetlerden yoksun kalmamas›
için, örgütlü olmas› gerekir.
Örgütsüzlük, insanlar›, toplul u k l a r › H ‹ Ç L E ﬁ T ‹ R ‹ R . Fakat,
ya nl › ﬂ örgüt l er seçmek de ayn› sonucu do¤urur.
E¤er yoksullar, AKP gibi, CHP,
MHP gibi sömürü ve zulüm düzeninin partilerine üye olur, onlar›n örgütlerinde yeral›rlarsa, kendi ç›karlar›n› savunmuﬂ olmazlar. Orada
var gibidirler ama asl›nda iradeleri
orada yoktur. Orada sadece aldat›lan, kullan›lan konumdad›rlar.
Zenginlerin ve yoksullar›n ör-

¤ u r m a s ›
önemlidir.
AKP iktidar›n›n göz
boyama manevralar› d›ﬂ›nda sadaka
da¤›t›p "sabredin", ﬂükredin" demekten
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, emperyalizmin iﬂbirlikçisi iktidarlar›n eseridir. Kapitalist sistem oldukça, onun
"ac› yeme¤i” açl›k da hep sofram›zda olacakt›r. Bunu de¤iﬂtirmenin
tek yolu, kaderimizi kendimizin belirlemesidir.
Kaderimizi kendimizin belirlemesinin ise, ilk koﬂulu, örgütlü olmakt›r. Örgüt, açlar, yoksullar. tüm
ezilenler için, ekmek kadar, su kadar hava kadar ﬂart ve elzemdir.
Ö r g ü t l e n m e k, el ele vermektir.
Omuz omuza gelmektir.
Ö r g ü t l e n m e k, yaral›n›n yaras›na birlikte merhem olmakt›r.
Ö r g ü t l e n m e k , tek baﬂ›na ses ç›karmayan bir elin, binlerce el olup,
yeri gö¤ü sarsmas›d›r.
Ö r g ü t l e n m e k, paylaﬂmakt›r, dayan›ﬂmakt›r, ak›llar›m›z›, sorunlar›m›z›, çözümlerimizi birleﬂtirmektir.
Bir torba pirinç, bir koli yiyecek,
ﬂu kadar torba kömür yard›m›, derdimizin çaresi olamaz. Bize biçtikleri rol, dilenciliktir. Dilencilik ise,
ne kaderdir ne de bir ç›k›ﬂ yolu.
Örgütlenip, kendimize, çocuklar›m›za yeni bir gelecek yaratmak
için mücadele edersek, de¤iﬂtirebiliriz. Kendi örgütlerimizi güçlendirelim... Muhtaç olmamak için, dayan›ﬂmak için, soygun sömürü politikalar›n› püskürtmek, açl›¤a yoksullu¤a dur demek için kendi örgütlerimizde örgütlenelim...

ÖRGÜTLENEL‹M!
g ü t l e r i a y r › d › r.
Yeryüzünde bugüne kadar hem
zenginlerin hem de yoksullar›n ç›karlar›n› a y n › a n d a savunabilen bir
örgütlenme olmam›ﬂt›r.
Öyle oldu¤unu iddia eden her
örgütlenme, yalanc›, riyakar bir örgütlenmedir. Çünkü kapitalist bir
düzende, üretim araçlar›n›n mülkiyetini elinde bulunduranlarla,
emekçilerin ç›karlar›n›n ayn› olmas› söz konusu de¤ildir. Daha aç›kças›, patron ve iﬂçinin, toprak a¤as› ve
yoksul köylünün, tefeci tüccar ve
tüm sömürücülerle, esnaf›n, memurun, gecekondulunun, iﬂsizin ç›karlar› ayn› olmaz, olamaz.
Birinin lehine olan, ötekinin
aleyhinedir. ‹ﬂte bu yüzden, her s›n›f, k e n d i s o r u n l a r › n a k e n d i ö rgütlülükleriyle çözüm arar.
Örgütlenirsek, krizlerin yükünü
bizim omzumuza yükleyemezler.
Sendikalarda, demokratik kitle
örgütlerinde, devrimci hareketlerde
örgütlenelim.
Bulundu¤umuz her yerde en basit biçimlerde bir araya gelelim. Örgütlenmenin ad›, biçimi de¤il, bizi
biraraya getirmesi, birlikten güç do-

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› almas›... Adalet, özgürlük, ba¤›ms›zl›k gibi kavramlar›n as›l karﬂ›l›¤›n› bulmas›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. Düﬂünüyorum ki, mesele anlatabilmekte zaten. Emekçi bir insan›n sosyalizmi anlamamas› ve istememesi mümkün de¤ildir...
As ›l iﬂ, a nla tabilme mizde .

Say›: 162

YOKSULLUK

13

Hiç
bir
düzen partisinin, halk›n
sorunlar›na
çözüm üretmek diye bir
hedefi yoktur.

a d re s i d e , ‹ s t a n b u l B ü y ü k ﬂ e h i r
Belediyesi idi. Belediye, 24 Eylül’de 25 otobüslük hatt› ihalesiz
olarak, A l b a y r a k l a r ’a peﬂkeﬂ çekti. Bunu yapabilmek için de, ‹stanbul’u afete u¤ram›ﬂ gibi gösterdi,
Kamu ‹hale Kanunu’nun “do¤al

AKP’si, CHP’si Hepsi Ayn›!
CHP’li Çankaya Belediye’si nin rüﬂvet çark› da ortaya ç›kt›.
AKP’nin doland›r›c›l›k, yolsuzluk
olaylar› tart›ﬂ›l›rken, CHP’li Çankaya Belediye Baﬂkan› Muzaffer Ery›lmaz’a ait bir bant da CHP’nin
rüﬂvet çark›n› aç›¤› ç›kard›.
Ery›lmaz’›n konuﬂmalar›nda;
belediye meclis üyelerine rüﬂvet
vermeden iﬂ yapt›ramad›klar›ndan,
Ankara’da bir restorandan gelecek
rüﬂvete, imar olaylar›nda ve iﬂ takiplerinde yap›lan yolsuzluklara kadar bir çok dalavere anlat›yor. Ery›lmaz, önce bant çözümlerini inkar
etti, fakat durumu böyle kurtaramay›nca, bu sefer de AKP’lilerdekine
benzer bir piﬂkinlikle, bant› kendisinin yolsuzluklara karﬂ› oldu¤unun
kan›t›(!) olarak savundu.
Düzen partilerinin hangisi olursa
olsun, ellerindeki devlet veya belediye 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 talanda alternatif olabilirler.
Nitekim, Ery›lmaz’›n tek marifeti rüﬂvet de¤ildir. Ery›lmaz daha önce de, 2006’da özel güvenlikçileri
Tüm Bel-Sen üyesi memurlar›n üzerine sald›rtarak, 2007’de belediyesi
s›n›rlar› içindeki Kilise ve Havralardan ﬂikayet edip, “dini kurtarmaya
soyunarak” gündeme gelmiﬂti.
Rüﬂvet, yolsuzluk, emekçi düﬂ manl›¤› ve din sömürüsü; iﬂte, Ery›lmaz’›n bas›na yans›yan olaylardan ç›kan tablosu.
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Hepsi, emperyalizme ve tekellere
hizmet etmenin yan›nda, soygun ve
talan peﬂindedirler.
Sorun elbette, Ery›lmaz ile s›n›rl› ve kiﬂisel bir olay de¤ildir. CHP,
partiyi aklamak için Ery›lmaz’›
gözden ç›kar›r veya ç›karmaz. Fakat, 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.
***
AKP’de yolsuzlu¤un yeni ad r esi A d a n a B ü y ü k ﬂ e h i r Belediye si. AKP’li Adana Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Ay t a ç D u r a k , eﬂinin
ad›na kay›tl› Adana’n›n en de¤erli
bölgesindeki 11 bin 260 metrekarelik araziden büyük vurgun yapm›ﬂ.
13 May›s 2008 tarihinde 1.8
milyon Y T L ödenerek tapusu tescil
edilen arazi, imar tadilatlar›yla, bir
anda 80 milyon Y T L de¤erine ç›kar›lm›ﬂ!
Soygunculu¤u aç›¤a ç›kan Durak, gayet piﬂkin; “ bu n l a r a b a rt › l a cak konular de¤il” diyor. ‹stiyorlar
ki, istedikleri gibi soysunlar, ya¤malas›nlar ama gündeme bile gelmesin. 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 olmas› büyük bir olay de¤il. Ve kuﬂku
yok ki, bunlar›n çok daha fazlas›
henüz aç›¤a ç›kmam›ﬂ, halen sürdürülen ya¤malard›r.
***
B ir baﬂ ka A K P ya¤mas›n›n

afetler ve benzeri durumlara” özgü
maddesini kulland›.
‹stanbul’da yaﬂanan bir afet yok
ama bunun AKP için bir önemi de
yok. Herkesin gözleri önünde çalmaktan, ya¤malamaktan çekinmeyen bir iktidar var. Düﬂünün ki, bunu, AKP’ye iliﬂkin yolsuzluk dosyalar› birbiri ard›na ortaya ç›karken,
Deniz Feneri doland›r›c›l›¤›na iliﬂkin tart›ﬂmalar sürerken yap›yorlar.
Böylesine aç›ktan, böylesine
piﬂkince çal›yorlar.
Fakat aç›¤a ç›kt›¤›nda, yakaland›klar›nda da, yavuz h›rs›z rolüne
soyunuyorlar. Utanm›yorlar, s›k›lm›yorlar, çalmaya devam ediyorlar.
AKP’siyle, CHP’siyle tüm düzen 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 gidemeyenlerin say›s› artmaktad›r. Onlar, çald›kça yoksullar aﬂevlerinin önünde
kuyruk oluﬂturmakta, sadaka dilenmektedir.
Rüﬂvet, yolsuzluk, doland›r›c›l›k
çark›, salt AKP ve CHP ile de s›n›rl› de¤ildir. Tüm burjuva partileri f›rsat›n› bulduklar›nda ayn› ﬂekilde
soymuﬂlard›r. ‹ktidar olamay›p,
soygun olana¤›n› eline geçirememiﬂ
olanlar da, bu f›rsat› yakalad›klar›nda 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.

5 Ekim 2008

Ekmek ve Adalet, Say›: 97

8 ﬁubat 2004

Bugün AKP’lilerin “h›rs›zl›klar›n›” yaz›p söyleyen burjuva bas›n
ve CHP ise, o zaman bunlar›n üstünü örtbas etmekle meﬂguldüler...
Gerçek ﬂu ki, Zahid Akmanlar,
Dengir F›ratlar bu büyük talanda
küçük parçalard›r.
Hat›rlayal › m ; A K P,
2002’de meclise 40’› aﬂk›n
“soruﬂturmal›k” milletvekili sokmuﬂtur.
Soruﬂturmalar›n konusu da hep
ayn›yd›, yolsuzluk, evrakta sahtecilik, ihaleye fesat kar›ﬂt›rmak vb. vb.
Bu suç dosyalar›yla meclise girenlerin baﬂ›nda ise Tayyip Erdo¤an
vard›.
Di¤erleri de Tayyip Erdo¤an’›n
belediye ekibindendi.
Adeta b i r doland›r›c›l›k çetesi
partileﬂmiﬂ ve meclise girmiﬂti.
Görünüm buydu.

2004’te kelimesi kelimesine
ﬂöyle demiﬂtik: “AKP’nin H›rs›z
Olmayan Kadrosu Va r M › ? ”
Bu soruyu, AKP’nin, TMSF
Baﬂkanl›¤›’na, Kamu Bankalar› Ortak Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›’na
ve Ziraat Bankas› Genel Müdürlü¤ü’ne, geçmiﬂlerinde “ n i t e l i k l i
zimmet, sahte belge düzenlemek,
K a r a p a r a Ya s a s › ' n a m u h a l e f e t ,
i ha l e y e f e s a t k a r› ﬂt › rm a k ” gibi sab›kalar› olan veya b a n k a h o r t u m l a m a k t a n san›k kiﬂileri atad›¤›n›n
ortaya ç›kmas› üzerine sormuﬂtuk.

Sorunlar / Çözümler
Kapitalizm Yarat›r
Sosyalizm Çözer
Kapitalizm, açl›k ve yoksullu¤un kayna¤›d›r.
Sosyalizm ise, açl›k ve yoksulluk sorununa çözüm üreten sistemdir.
Kapitalizm, yaratt›¤› adaletsizli¤i, “beﬂ par ma¤›n beﬂi
bir mi?” diyerek meﬂrulaﬂt›rmak ister.
Gerçekte, beﬂ parma¤›n bir
olmamas›n›n nedeni, kapitalist sistemin yap›s›d›r. Kapitalizm, emek sömürüsüne dayal› kurdu¤u sistemle, bir avuç
sömürücüyü büyük sermayelerin sahibi yaparken, milyarlarca insan›, açl›k ve yoksullukta eﬂitler.
Toplumu oluﬂturan “par-
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maklar”, çeﬂitli
katmanlardan
oluﬂsa da iki parmak aras›ndaki
kavga tüm di¤er
paylaﬂ›m› belirlemektedir. Bu parmaklardan
birisi, dünyan›n zenginliklerine el koyan egemen s›n›flar
iken, di¤eri, eme¤i sömürülen
milyarlard›r. Sosyalizm, sömürücü egemen s›n›flar›n sömürüsüne son vererek, parmaklar aras›ndaki eﬂitsizli¤e
yol açan maddi koﬂullar› de¤iﬂtirir. Parmaklar aras›ndaki
eﬂitsizlik bir do¤a kanunu ya
da tanr›sal buyruklar›n sonucu de¤ildir.
‹nsani de¤erlerin tümünü
yok eden, emek sömürüsünü,
soygun ve ya¤may›, h›rs›zl›¤›
meﬂru gören bir ahlak›n sahibi olan, kapitalist sistem eﬂitsizli¤i yaratmaktad›r.

‹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 geçirdi¤i noktada, ayn› mekanizmay›
Türkiye çap›nda kurmamas› için bir
neden var m›yd›?
Bugün dönmeye devam eden iﬂte bu soygun, sömürü, ya¤ma, talan
mekanizmas›d›r.
Bu mekanizmadan ﬂu veya bu
zamanda, ﬂu veya bu ölçüde nemalanan kesimlerin, ç›karlar› karﬂ›l›¤›nda soyguncu AKP’ye iktidar payandas› olanlar›n, bunlar› k›namaya
da haklar› yoktur; soygundan kendileri de sorumludurlar.

Bir kanundan söz etmek
gerekirse; kapitalist sistemin
yaratt›¤› sömürü ve adaletsizlik, bir noktadan sonra toplumlar›n geliﬂim yasalar›na
ters düﬂmektedir ve zaten
kapitalist sistemde yaﬂanan
krizler de bunun sonuçlar›ndand›r.
Bir avuç sömürücü asala¤a
hizmet eden kapitalist düzenin, 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, adaletsizli¤i kabul etmez. Kapitalizmin varl›k nedeni olan, emek
sömürüsünü en büyük suçlardan birisi kabul eder.
Sosyalizm, üretim araçlar›n›n özel mülkiyetine son vererek, bölüﬂüm iliﬂkilerindeki
adaletsizli¤i ortadan kald›rarak, deyim yerindeyse “beﬂ
par ma¤›n beﬂini de eﬂitler”.

SORUN/ÇÖZÜM
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‹slam› kullanarak döﬂenen yollardan

Valizlerle gelen paralar

Soygun aç›k, soyguncular
aç›k. Valizleri getire n l e r
belli... Gözü yollarda valiz
b e k l e y e n l e r belli... “Din”le
soygun çark› dönüyor!
Deniz Feneri doland›r›c›l›¤›, islamc› camiadaki soygunculu¤u tamamen ortaya ç›karmasa da, en
az›ndan k›smen tart›ﬂ›lmas›n› sa¤lad›... Hat›rlay›n, Deniz Feneri’nden
valizlerle para taﬂ›nm›ﬂt› Türkiye’ye. Ama aﬂa¤›daki bilgilerde göreceksiniz ki, valizlerle para taﬂ›nmas› hiç de yeni de¤il.
Tarikatlarda, dinci partilerde “islam” ad›na, nas›l büyük tezgahlar
döndü¤ü, din kullan›larak nas›l holdingler kuruldu¤u ﬂimdi daha aç›k
görülüyor. ‹slamc› istismarc›l›¤›n
geçen hafta bas›na yans›yan iki örne¤ini aktar›yoruz buraya.
*

“Mevdudi, Seyyit Kutup,
Necip Faz›l okuyanlar, ﬂu
an ihale peﬂinde.”
28 Eylül günkü Yeni ﬁafak’ta,
gazetenin yazarlar›ndan Hayrettin
Karaman’a gönderilen bir “okur
mektubu” yay›nland›. Afﬂin Bozkurt imzas›yla yay›nlanan okur
mektubunda bak›n neler söyleniyor:
“Dini kullanarak rant sa¤layan
yüzlerce ﬂirket ve kiﬂi aleyhine hiçbir grup, cemaat a¤z›n› aç›p iki kelime etmedi. Dinimizi rant olmaktan ne zaman kurtaraca¤›z... Daha
düne kadar cebinde para bulamayan
kiﬂiler jeeplere binmeye baﬂlad›lar...
‹ktidar ve yerel yönetimlerdeki
yolsuzluk diz boyu. Müslüman ol-
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sun da ne olursa olsun diyorsan›z
bir ﬂey demiyece¤im. ... ‹ktidar hortumlar› kesti ama maalesef gitti baﬂka yerlere ba¤lad›. De¤iﬂen bir ﬂey
yok hocam, iktidar yap›s› ayn›. Hortumcular ve hortumu ba¤layanlar
de¤iﬂti.
Nerede Mevdudi, Hasan el Bennâ, Seyyit Kutup, Necip Faz›l vb.
okuyanlar, hepsi ﬂu an ihale peﬂinde. De¤iﬂtiler, hem de öyle bir de¤iﬂtiler ki yapt›klar›n› meﬂru ve dinden göstermek için her ﬂeyi yap›yorlar.”
*

“Valizlerle gelen paralar› ne yapt›n hocam?”
Ülkemizde tarikatlar güya yasakt›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, MHPsine kadar tüm düzen partileri, tarikatlarla içli d›ﬂl›d›rlar. Neyse ﬂimdi
konumuz bu de¤il.)
‹ﬂte bu tarikatlar›n en büyüklerinden biri olan Nakﬂibendi tarikat›n›n liderlerinden ﬁeyh Esad Coﬂan’›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› aldatmalar, valizlerle gelen paralar, Suudiler’den al›nan destek ve malum,
alt›n stoklar›..
‹ﬂte bunlar› ortaya koyan konuﬂma: Tarih, 26 May›s 1990. M. Esad
Coﬂan, Erbakan ile olan gerginliklerinin nedenini müritlerine ﬂöyle anlat›yor:
"Umumiyetle bana sorulan sorular, MNP-MSP-RP ile ilgili. Diyorlar ki, ’Bir müddet desteklediniz,
ﬂimdi bir ihtilaftan bahsediliyor, niye?’
Efendim, destekleme hocam›z›n
(ﬁeyh Mehmed Zahid Kotku) zama-

n›ndan beri oldu. Parti zaten dergah›m›z›n belli bir aksiyonu olarak
baﬂlad›. Hocam›za belli kiﬂiler geldiler, dediler ki, ’Hocam, böyle
böyle ﬂeyler yapal›m m›?’ Hocam›z... istikamet gösterdi, yap›n buyurdu. 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 kardeﬂlerimiz baﬂlad›; ‘Bu dergi bizim
dergimiz de¤ildir’ demeye. Hocam›z›n kurdu¤u Hak-Yol Vakf›’na
yard›mlar› kestirdiler. Bizzat Necmettin Bey, Konya’da ‘Hem HakYol’a hem Milli Gençlik’e yard›m
olmaz; sadece Milli Gençlik’e yard›m edeceksiniz’ demiﬂtir.
ﬁimdi (Erbakan) birçok insan
hesap sormad›¤› için ﬂ›mar›yor.
1990 y›l›n›n Ocak ay›na kadar bütün kusurlar›na ra¤men destekledim. Do¤ru yolda gitmeyeni babam
olsa dinlemem.
M e rc e d e s l e re k u r u l u p s a l t a n a t
s ü r ü y o r s u n . ’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 insan. Besledi¤imiz insan, varl›¤›m›z›n her çeﬂidiyle kat›ld›¤›m›z insan,
kardeﬂlerimizin paras›yla bütçesi
kabarm›ﬂ, ﬂiﬂmi ﬂ insan, A l m a n ya’dan valizlerle gelen paralarla
zenginleﬂmiﬂ insan, S u u d ’ d a n , K u veyt’te n gel en paral arla ﬂey yapm›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 edilen inançlar aç›k...
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-Döverek gözalt›na ald›lar
-‹ﬂkenceden geçirdiler
-Tutuklad›lar...

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 tutukland›lar.
Demokratik haklar›n› kullananlar› kurﬂunlamay›, onlara sald›rmay›
kendine görev bilen AKP’nin polisi,
Derbent Mahallesinde yapt›klar› duyurularla Yürüyüﬂ Dergisi’ni halka
ulaﬂt›ran, Ferhat’›n yaﬂad›¤› adaletsizli¤i teﬂhir eden Aysu Baykal, Engin 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 gözalt›nda tutulan Aysu Baykal ve Özgür Karakaya karakolda yaﬂad›klar›
yo¤un iﬂkenceler nedeniyle fenalaﬂarak hastaneye kald›r›ld›.
Yaﬂad›klar› iﬂkencelerin ard›ndan 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›kar›ld›klar› savc›l›k taraf›ndan tutukland›lar.

H u k u ksuz Tu t u k la m al a r
P r ot e s t o E d i l d i
29 Eylül günü polis sald›r›s›n›n
yaﬂand›¤› yerde yapt›¤› bir eylemle
sald›r›y› protesto eden Sar›yer Haklar 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
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eylemde bir aç›klama yaparak bu ülkede demokratik haklar›n› kullanman›n suç say›ld›¤›n›, yasal haklar›n› kullanan insanlar›n katledildi¤ini
vurgulad›. Eylemin ard›ndan Derbent sokaklar›nda Yürüyüﬂ’ün tüm
bask› ve tutuklamalara ra¤men y›lmayan susmayan sesi yank›land›.
Yaﬂanan bask›, gözalt› ve tutuklamalara ra¤men Temel Haklar üyeleri 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-

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

mel Haklar
üyeleri ‘bu
bozuk düzenin tüm
haks›zl›¤›na, adaletsizli¤ine
ra¤men
Ferhat için
adalet talebimizi en
gür sesimizle hayk›raca¤›z’ dediler.
Eylemin ard›ndan bir buçuk saat boyunca Esenyurt sokaklar›nda Yürüyüﬂ’ün sesi yank›land›, 45 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Gericili¤e, Soyguna, Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Gerçe¤in Sesi.. Paris sokaklar›nda gezileUmudun, sosyalizmin sesini sokaklara taﬂ›yan Kurtuluﬂ Dergisi bu hafta
da Anadolu’nun ve ‹stanbul’un birçok
mahallesinde insanlarla buluﬂtu.
26 Eylül günü Antalya’n›n K›ﬂlahan Meydan›’nda biraraya gelen Kurtuluﬂ okurlar› Antalya halk›na gericili¤e, soyguna, yozlaﬂmaya karﬂ› gerçe¤in sesini taﬂ›d›lar. Dergi sat›ﬂ› s›ras›nda turistlere yönelik olarak derginin Almanca tan›t›m› da yap›ld›.
Gazi Mahallesi’nde 25 Eylül perﬂembe günü yap›lan toplu dergi sat›ﬂ›nda sokaklarda megafonlu duyurular yap›ld›. Dörtyol dura¤›nda yap›lan
sat›ﬂ yaklaﬂ›k 2 saat sürerken 170 dergi sat›ld›.
27 Eylül günü ‹zmir Naldöken Köyü’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 Denis'de de okurlar› taraf›ndan da¤›t›ld›.

rek elden ele ulaﬂt›r›lan
derginin da¤›t›m› s›ras›nda 37 Kurtuluﬂ Dergisi okurlar›yla buluﬂtu.

Yürüyüﬂümüz Durdurulamaz!’
‘Y
28 Eylül günü Bursa’n›n emekçi
mahallelerinden Panay›r ve Teleferik’te ‘Yürüyüﬂümüz Durdurulamaz!’
hayk›r›ﬂ› yank›land›.
Yürüyüﬂ okurlar› 30 Eylül günü
Antakya’n›n Uzunba¤ ve Fidanl› köylerinde de yapt›klar› toplu dergi sat›ﬂlar›yla, dünya halklar›na açl›¤› ve
yoksullu¤u reva gören emperyalistler
ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadelenin
gereklili¤ini ellerinde dergileriyle gittikleri halktan insanlara anlatt›lar.

HABER
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Öğretmenimiz
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 insan olmayan yan› m› vard›r Naz›m Hikmet’in? Hay›r öyle bir ﬂey
yoktur.
‹nsan Süleyman Demirel, insan Sabanc›lar, Koçlar..
Öyle bir ﬂey yoktur oysa.
Devrimci ﬂair Naz›m Hikmet... katil-uﬂak Süleyman
Demirel... kapitalist-iﬂbirlikçi
Sabanc›lar vard›r.
Elbette ki hepsi insand›r
ama do¤al olan bir durumdur bu. Bu do¤al statüyü nas›l kullan›yor burjuvazi? Tekeller,
Çoban Sülo diye, o da bizden birisi, içimizden biri diye kabul ettirmek ister Demirel’i. Kuru fasulye
yiyen Sak›p Sabanc› resmi ile,
“halkç›” esprileri ile kabul ettirmeye çal›ﬂ›r Sabanc›’y›. Buradaki
bütün amaç, onlar› halk taraf›ndan kabul edilebilir 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, sorgulamadan üzerinde düﬂünmeden?
Devrimci mücadalenin üç temel aya¤› vard›r:
Siyasi mücadele, ideolojik mücadele, ekonomik-demokratik
mücadele.
Burada konumuz olan ideoloijik mücadeledir; yani burjuva ideolojisi ile devrimci ideoloji aras›ndaki savaﬂt›r anlataca¤›m›z.
Bazen "Anlamak laz›m"c›l›k olarak ç›kar karﬂ›m›za saflar›m›zda.
Elbette insan›n yaﬂad›¤› her
sorunu insan›n kafas›ndan geçen
her ﬂeyi anlamal›y›z.
Anlamak ile anlay›ﬂl› olmak

farkl› ﬂeylerdir ama.
Anlamak, sorunu kavramak ve çözmek için mutlakt›r. Yoksa anlamadan, dinlemeden gerçekçi çözümler bulamay›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 görmemizdir. ‹nsand›r yapar, hayat içinde
olur böyle ﬂeyler dememizi ö¤ütler burjuva idelojisi bize.
Devrimci ideoloji ise, bu ifadeye karﬂ› savaﬂmam›z›n mutlak oldu¤unu, aksinin bizi çürütece¤ini,

Onun insan yönetme yöntemi de
para üzerine kuruludur.
Bu “insan yan›”, “insana has”
konusu, SADECE B‹R DEMAGOJ‹D‹R onun için.
Dönekler de yine ayn› burjuvazinin kulland›¤› gibi “insan yanlar›m›z› görmedi¤imizi”, devrimcilerin “insani arzu ve isteklerini bast›rd›klar› için yenildiklerini” söylerler. Bunun ise geri oldu¤unu,
yasakç› oldu¤unu “insana ait
yanlar› yok ederek insan› bitirdi¤imizi”, “insan› reddetti¤imizi”
söylerler. 12 Eylül sonras›nda tekellerin köﬂe yazarl›¤›n› kapan eski dönek solcular›n hemen hepsine dikkat edin, nerdeyse 12 Eylül’ün tüm suçlusu devrimcilerdir,
onlar el ele gezmiﬂ olabilseler,
ODTÜ’nün arka bahçesinde diz
dize birbirlerine ilan› aﬂk etmiﬂ
olsalar, sanki 12 Eylül hiç olmayacakt›r... Nerdeyse “h›rs›z›n hiç mi suçu yok?” sorusunu
- sordurtacak kadar pervas›zlaﬂ›rlar.
Tabii ki biz insan›z.
“‹nsana has olan hiçbir ﬂey
bize yabanc› de¤ildir” sözünün
ilk sahibi de, tüm kuﬂaklardaki
mirasç›lar› da bizizdir.
Ve burjuvaziye de bunu biz ö¤rettik.
Her yerde oldu¤u gibi, her zaman oldu¤u gibi eskinin-geri olan›n y›k›l›p yerine yenisinin kurulmas› 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 savaﬂacakt›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. Bizim eme¤imiz, bizim kan›m›zla
ö¤rendiler. Burjuvaziden bizim
olan her ﬂeyi, bizden çald›¤› her
ﬂeyi yeniden al›p, halk›m›za biz
arma¤an edece¤iz.

S AVAﬁANLAR ve
S AVAﬁÇI KEL‹MELER
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- Anlamak Laz›m
giderek yok edece¤ini söyler.
Unutmak do¤ald›r her insan
unutabilir, burjuvazi böyle söyler.
Ama devrimciler böyle bakamaz-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 getirilmiﬂtir devrimci yaﬂamda. Bu kurallara uyulursa, unutulmaz. Ama
kurallara uymazsan unutursun.
Sorun da, çözüm de önceki deneylerimizden önceki "yenilgilerimizden" 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, kendi 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".

5 Ekim 2008

Yoldaﬂlar›
Anlat›yor:

‘Meydanlarda devrimin zaferini kutlarken,
herkes bilecek ki, orada Day›m›z var.’

ﬁehit d üﬂüﬂünü ö ¤renmemiz: Daha önce de pek çok
kez sevgili Day›m›zla ilgili “öldü”
haberleri ç›km›ﬂt›. 12 Temmuz, 1617 Nisan operasyonlar›nda, Frans›z
emperyalistlerince tutsak edildi¤inde... daha sonra hastal›k nedeniyle
“öldü” haberleri ç›kt›... En son ﬂubat ay›nda televizyonlar böyle bir
haber yapm›ﬂlard›.
Bu kez de yalan haber olmas›n›
çok isterdim. Ancak haberlerin tamam›nda kesinlik ifade ediliyordu.
Art›k geriye sadece örgütümüzce
yap›lacak aç›klama kalm›ﬂt›. Day›’y› bir türlü “ölüm” haliyle düﬂünemiyordum. ‹nanmak da istemiyordum. Devrimi görmeyi en çok
hak eden Day›’m›zd›. Ölüm yak›ﬂm›yordu Day›’m›za...
Day›’m›z›n varl›¤›n› bilmek en
kötü koﬂullarda bile rahatlat›c› olurdu benim için. Çünkü, kim ne yaparsa yaps›n, kim nerede ve nas›l
sald›r›rsa sald›rs›n, karﬂ›s›nda Day›’m›z›n, yani Parti-Cephe’nin do¤rular›n› bulurdu. Bundan böyle fiili
olarak Day›’m›z olmayacakt›. Yolumuza Day›’s›z ama O’nun düﬂünceleriyle, do¤rular›yla yürüyecektik.
Geride b›rakt›¤› de¤erleri... art›k bizim pusulam›z olacakt›.
Ac›m büyüktü ama, ac›m› hafifleten 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 kararlar› al›p, buna uygun istihdamlar› yapabilmeye zaman›n›n olmas› da
ac›m› hafifleten nedenlerden biriydi. 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 düzeyde kadrolar›n, ideallerimizi gerçekleﬂtirmeye yetecek büyüklükte

Say›: 162

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 gerekti¤inin bilinciyle hareket ederek o
eksikleri de gidermeye çal›ﬂaca¤›z.
Cenazeye iliﬂkin ise, baﬂta TAYAD’l›lar ve Gazi halk› olmak üzere herkesin sahiplenmesi en üst seviyedeydi. En büyük töreni, devrimi
gerçekleﬂtirdi¤imizde yapaca¤›m›z›
da biliyorum.

Day›’yla i lk t an›ﬂmam›z: Day›’yla ilk karﬂ›laﬂma an›m›z› hat›rl›yorum. 1984 Ölüm Orucu sonras›, 12 Eylül günüydü. Foto¤raf çektirmek için havaland›rmaya 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” olmuﬂtu. Benim ilk tepkim ise, “Ne
kadar zay›fs›n” olmuﬂtu. Müthiﬂ zay›ft›. Pantolon vb. yasak oldu¤u için
pijamalar›ndan zay›fl›¤› belli oluyordu. Day› da; “Ben 1970’lerde de
böyleydim, çok iyiyim” olmuﬂtu.
Ama çok kötü öksürüyordu. Zaten
daha sonra tüberküloz tan›s›yla hastaneye yat›r›ld›.
Y›llar sonra bir daha karﬂ›laﬂt›k
Day›’yla.. O anlar da ﬂu an gözlerimin önünde... Gelece¤ini biliyorduk ama geldi¤inde yine de bizim
için sürpriz gibi olmuﬂtu. Tam oda
ile salon kap›s›n›n eﬂi¤inde kucaklaﬂ›rken; “y›llar sonra böylesi koﬂullarda karﬂ›laﬂmay› hiç düﬂünmüﬂ
müydün?” derken, yüzünde kocaman bir gülümseme vard›. Hiç de
aktar›ld›¤› gibi “Binbir surat” de¤ildi. Hepimizin bildi¤i klasik yani hapishanedeki haliyle Day›’md›.

Tan›k oldu¤um özellikleri: Genel do¤rudur, önderi yara-

tan koﬂullard›r ama önder de o koﬂullara, tarihe yön verendir. Day›’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... Ancak içinde yerald›¤›m›z DY ise buna gerekli cevab› vermekten uzakt›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 önderlik etmiﬂtir. Türkiye siyasi arenas›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 olmuﬂtur devrimci hareket.
Sonra ise, 12 Eylül Cuntas› koﬂullar›nda, içerisi, d›ﬂar›s›yla biz
hep farkl›yd›k. 12 Eylül koﬂullar›nda “sol” ideolojik çizgisini, örgütsel
bütünlü¤ünü korumaktan uzaklaﬂ›p
“sa¤”a, reformizme savrulurken, ya
da siyasi, örgütsel olarak tasfiye
olurken, Day›, böylesi bir olumsuzlu¤un yaﬂanmas›n›n önüne geçmekle kalmam›ﬂ, ileriye ad›mlar at›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Farkl›l›k, tarihe mal
olan “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”da ifadesini bulmuﬂtur. Di¤er bir ifadeyle
cunta karﬂ›s›nda teslim olmama, savaﬂma, direniﬂ, bedel ödeme tavr›,
Hakl›y›z Kazanaca¤›z’› ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Bu dönemlerde sosyalizm ve komünizm, ya lanetlemekte ya da ulaﬂ›lmas› mümkün olmayan ütopya
olarak lanse edilmektedir. ‹ﬂte bu
koﬂullarda, 1989 sonlar›nda Day›’n›n firar›ndan sonra cuntan›n
sa¤lad›¤› sessizlik “At›l›m y›llar›”
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ile bozularak devrimimiz için, sosyalizm için savaﬂmaya devam edilece¤i gösterilmiﬂtir.
(...) ‹lk anda akla gelen örneklere baﬂkalar›n› da eklemek mümkündür. Ancak çok k›sa olarak anlatmaya 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 geçiriliﬂi s›ras›nda ç›kan engellerin aﬂ›lmas›nda da en çok emek sarfeden Day›m›z olmuﬂtur. Mahir Çayanlar’›n
K›z›ldere’de katledilmesi sonras›nda Parti-Cephe düﬂüncelerinin savunulmas› temelinde Kurtuluﬂ Grubu’nun oluﬂturulmas›nda ifadesini
bulan önderlik süreci, de¤iﬂik aﬂamalardan geçerek belirginleﬂmiﬂ,
örgüt önderli¤inden tarihe ve
dü n y a h a l k l a r › n › n ö n d e r l i ¤ i n e bir
çizgi izlemiﬂtir.
Day›, 1970’lerle birlikte Türkiye
devrim tarihine damgas›n› vuran tek
önderdir. Mahir Çayan’›n düﬂüncelerinin, stratejisinin devamc›s› ve
geliﬂtiricisi olmuﬂtur. Türkiye devrimi de onlar›n fiili olmasa da, ideolojik, politik önderlikleriyle gerçekleﬂtirilecektir. Dünyan›n Türkiyesi’nde
önderimiz Mahir Çayan ve Dursun
Karataﬂ’›n çizdi¤i yoldan halk›m›z›n
özlemini gerçekleﬂtirece¤iz.

1984 Ö lüm O rucunda
Day›: Day›n›n Ölüm Orucu içerisinde yer almas›n› istemezdim, ama
zaten karar kesinlikle yeralaca¤›
ﬂeklinde iletildi, “ böyle bir karar
al›nm›ﬂ ise mutlaka öyle gerekiyordur” diye düﬂünmüﬂtüm.
Bu karar›n hareketimiz aç›s›ndan önemine iliﬂkin pek çok ﬂey
söylemek mümkün. San›r›m en baﬂta geleni, savaﬂç› bir örgütün tüm
kadrolar›n›n, birinci dereceden yöneticiler de dahil, devrim mücadelesinde gerekli bedelleri ödemekle
yükümlü oldu¤unun görülmesini
sa¤lam›ﬂt›r.
Direniﬂimiz ve direniﬂte Day›’n›n yer almas›, sonuçlar› aç›s›ndan çok daha önemlidir. Direniﬂ,
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Day›’n›n d›ﬂar›ya
ç›kmas› demek,
partileﬂme sürecinin
ete kemi¤e bürünmesi, partiye
ulaﬂma hedefine daha
yaklaﬂmam›z demekti.
cunta ile devrimci hareketin irade
hesaplaﬂmas›nda dönüm noktas› olmuﬂtur. Çünkü cuntac›lar hemen
bütün devrimci, yurtsever örgütlerin
yöneticilerini, kadrolar›n›, savaﬂç›lar›n› tutsak alm›ﬂ, d›ﬂar›y› sessizli¤e gömmüﬂtür. Hapishanedeki tutsaklar› teslim alarak, önlerini tamamen düzleﬂtirmek istemektedirler.
Direniﬂ bu plan› bozmuﬂtur.
‹ﬂte 1984 Ölüm Orucu ve Day›m›z›n bu direniﬂin ilk direniﬂçisi olmas›, Day›’m›z›n önderli¤ini dostun da, düﬂman›n da tart›ﬂmas›z kabul etmesini sa¤layan örneklerin en
baﬂ›nda geldi¤ini düﬂünüyorum.

Day›’n›n günlük yaﬂam›: Ben Day› ile 40-50 kiﬂinin birlikte yaﬂad›¤› koﬂullarda kald›m.
Sabahlar› oldukça erken kalkar ve
çal›ﬂmaya baﬂlard›. Kahvalt›dan
sonra yine çal›ﬂ›rd›. Ö¤le yeme¤inden sonra bir saat kadar dinlenir,
uyurdu. Geceleri 3-4 saat kadar
uyuyordu san›r›m.
Day› ile özel tipten, Bayrampaﬂa’ya götürüldü¤ümüzde konuldu¤umuz revir hücrelerinde (kap›lar
aç›kt›) kal›rken ayn› grupta nöbetçilik de yapt›m. Masalar›n haz›rlanmas› ve bulaﬂ›¤a mutlaka ça¤r›lmas›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, gazeteyi gazeteciyle... Kesinlikle sorumlu
arkadaﬂlar›m›z› atlamazd›.
Herhangi bir konuda yaz›-çal›ﬂma istemiﬂse, baﬂl›¤›, alt baﬂl›klar›,
içeri¤i vb. nelere de¤inilmesi gerekti¤i gibi... ﬂeyler konusunda düﬂüncelerini yaz›p verirdi. Yani yaz›n›n
iskeleti vs. haz›r olurdu.

Yaz›lar yaz›ld›ktan sonra verildi¤inde mutlaka Day› da okurdu. Yaz›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. Derinlik kazand›r›rd›.
Day› firar etti¤inde sevincimizi
içimizde yaﬂad›k. D›ﬂar›ya hiç yans›tamad›k. Çünkü firar etti¤ini düﬂman bilmiyordu. Say›mlarda Day›’n›n yata¤›na Day›’ya benzeyen
biri yat›yordu. Gerçekten de görünen yan›yla Day›’ya benziyordu.
Gardiyanlar da öyle zannediyordu.
Di¤er karﬂ› ko¤uﬂtaki firar› bilmeyen arkadaﬂlara karﬂ› da Day› buradaym›ﬂ gibi davran›yorduk.
Sonunda firar aç›¤a ç›kt›, ilan ettik. 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 sigaras›n› kabul ederek, hayat›n›n ilk sigaras›n› içmiﬂti.
Day›’n›n d›ﬂar›ya ç›kmas› demek, örgütümüzün ileriye at›lmas›
demek olacakt›. Di¤er bir ifadeyle
partileﬂme sürecinin ete kemi¤e bürünmesi, partiye ulaﬂma hedefine
daha yaklaﬂmam›z demekti.
Sonra, 12 Temmuz 1991’de Day›’n›n da ﬂehit düﬂtü¤ü haberleri
ç›km›ﬂt›. O günlerde Bayrampaﬂa’da tutsakt›m. Day›’n›n ﬂehit düﬂtü¤ü “kesin gibi” deniliyordu. Elbette ki silahl› mücadele yürüten örgütler için bunun bir gerçeklilik oldu¤unu biliyordum. Önderimiz Mahir Çayan ve K›z›ldere örne¤i vard›.
Fakat hiçbir koﬂulda THKP-C gibi
örgütsel-fiziki bir tasfiye yaﬂamayaca¤›m›z› da biliyordum... 16-17 Nisan operasyonu günlerinde ise, yeni
tahliye olmuﬂtum ve bir evde örgütsel göreve baﬂlamadan önce “sokak
çal›ﬂmas›”na baﬂlamay› bekliyordum. 16-17 Nisan günlerinde de 12
Temmuz’da yaﬂad›¤›m duygu-düﬂünceleri yaﬂad›m. Day›’n›n ﬂehitler
(ya da tutsaklar) aras›nda olmad›¤›n› ö¤renince gerçekten de çok sevinmiﬂtim. Çünkü kay›plar›n yerlerinin h›zla doldurulaca¤›na inan›yordum. Nitekim partileﬂme süreci-
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miz kesintisiz sürdürüldü.

Darbe d öneminden k alan izler: Darbecilik günlerinin
tarihimizin en kötü günleri oldu¤unu düﬂünüyorum. Darbenin yap›ld›¤›n› darbecilerin belgelerinden ö¤rendim. Haftalar öncesinden belgeler gönderilece¤i söylenmiﬂ, haz›rl›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 protesto için Taksim’de kendimizi havaya uçural›m’ demiﬂti.
Belgeyi getiren arkadaﬂ›n sorunsuz geldi¤ini bildirmek için telefon
etti¤imde, darbeci ﬂefi Bedri ç›km›ﬂt› telefona. ‹lk sözü ‘nas›l buldun?’ olmuﬂtu. Ben de henüz sadece ilk birkaç sayfaya bakt›¤›m› ama
yanl›ﬂ buldu¤umu söylemiﬂtim. Day› ile ilgili olumsuz ﬂeyler s›ralamaya baﬂlay›nca, ben de Day›’n›n görev ve sorumluluklar›n› yerine getiremeyecek ölçüde sa¤l›k problemleri mi yaﬂad›¤›n› sormuﬂtum. Hatta
‘akl›n› m› kaybetti?’ demiﬂtim. Cevab› ‘Hay›r’ olunca, buna kesinlikle
haklar›n›n olmad›¤›n› söylemiﬂ ve
‘Anlaﬂ›lan Avrupa’da u¤raﬂacak
iﬂiniz yok’ diye de eklemiﬂtim. Day›’n›n telefonunu istedi¤imde, kendilerinin de ulaﬂamad›¤›n›, ulaﬂt›klar›nda verece¤ini belirtmiﬂti.
Epeyce zaman sonra, Day›’n›n
telefonunu ö¤renmiﬂ ve o gün aram›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 konuﬂurken çok duygulanm›ﬂt›m.
Evet, o günler çok kötü, hareketimizin 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 koﬂullarda önderlik kimli¤ine sahip olmayan hiç ama hiç kimse o olumsuz
koﬂullardan ç›k›lmas›n› sa¤laya-
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Herkes bilecek ki,
orada Day›m›z var.
Zaten her taraf
Mahir’in, Day›’n›n... Ve daha
pekçok ﬂehidimizin posterleriyle,
sözleriyle ‘süslenmiﬂ’ olacak...
mazd›. Day› darbecili¤i altetmekle
kalmam›ﬂ, bu süreci e¤itime, örgütü
sahiplenmeye çevirebilmiﬂ, on y›llard›r ete kemi¤e büründürmeye çal›ﬂt›¤›m›z “Biz” olgusunun içinin
doldurulmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Day›’n›n darbecilere karﬂ› söyledi¤i her ﬂey sonraki süreçte birer
ikiﬂer gerçekleﬂmiﬂtir. ‘Gelecekleri
yoktur’ demiﬂti, ‘Ahlaks›zd›rlar’ demiﬂti, ‘Birbirlerine de darbe yapacaklar’ demiﬂti, ‘düﬂman iﬂbirlikçisidirler’ demiﬂti, ‘sol’un onca deste¤ine ra¤men hepsi gerçekleﬂti.
Yine Day› darbecilere destek verenlerin de kirlenece¤ini ve kendi
içlerinde darbelere zemin ve meﬂruiyet kazand›raca¤›n› söylemiﬂti.
Bunlar da gerçekleﬂti. Hepsinde
darbeciler ç›kt›. Kuﬂkusuz bunlar da
Day›m›z›n önderlik niteliklerinden
gelen öngörülerinin de do¤rulanmas›yd›.

Partinin k uruluﬂu sonras›: Bizler için partinin kuruluﬂu
çok önemliydi. O günleri görmek en
büyük özlemdi. 1978’den beri, yapt›¤›m›z her ﬂeyin partileﬂme sürecinin tamamlanmas› için oldu¤unu biliyorduk. Bizlerin böylesine çok istedi¤i partiyi, partili mücadeleyi
Day› boyutuyla düﬂününce çok daha anlaml› olur kuﬂkusuz. Firarda
ya da tahliyelerde arkadaﬂlarla vedalaﬂ›rken ‘Partinin kuruluﬂunda
görüﬂmek üzere’ diyordu arkadaﬂlar›m›z. Partimizin kuruluﬂu bizleri
ne ölçüde mutlu etmiﬂ, sevindirmiﬂse 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, çözüyorsunuz. Notta .... s›n›r›ndan geçerken Day›’dan ve yan›ndaki yol-

daﬂlardan üç gündür haber al›namad›¤›n› ö¤reniyorsunuz. Siz neler
hissedersiniz? Ben önce inanamad›m. Yanl›ﬂ çözmüﬂ olmal›y›m diye
ﬂifreyi tekrar çözdüm. Ama bilgi
do¤ruydu. Kay›plard›... ‘Kay›p’ kelimesi öyle kötü ﬂeyler ça¤r›ﬂt›r›yor
ki... En baﬂta belirsizlik. Belirsizli¤in içinde ölüm, tutsakl›k... iﬂkenceler. Ve y›llarca ony›llarca bir daha
haber alamama. Ve y›lda 1994. Ülkemizde kay›plar›n katliamlar›n zirveye ulaﬂt›¤› y›llar.
Bir süre sonra Day›’n›n Fransa
taraf›ndan tutsak al›nd›¤›n› ö¤reniyorum. Ve çok seviniyorum. Bu sefer evdekiler ﬂaﬂ›r›yorlar. Nas›l sevinmem. Yaﬂ›yorlard› ve yeri belliydi. ﬁimdi yapmam›z gereken Day›m›z› Frans›z emperyalizminin elinden almakt›. Ald›k da...
Son olarak ﬂunu aktaray›m. Devrim sonras›na iliﬂkin sohbetlerimiz
olurdu. Özellikle Bülent Pak’›n tasvir etti¤i hayaller vard›; örne¤in
devrim anlar›. Küba’da Che’lerin
Castro’lar›n Havana’ya giriﬂleri gibi... Dört bir yandan Taksim meydan›na yüzbinler ak›yor. Meydanda,
kürsünün üzerinde, Day›m›z devrimi müjdeliyor.
Ankara’l› arkadaﬂlar›m›z da
Ulus meydan› için benzerini düﬂünürlerdi... Yine yüzbinler.. Ve yine
Day›’m›z›n konuﬂmas›... ﬁimdi
devrim yürüyüﬂümüzü Day›s›z sürdürece¤iz. Ama O’nun b›rakt›¤› mirasla sürdürülecek bu yürüyüﬂ. Ve
iktidar› da er geç alaca¤›z. Kürsüde
fiili olarak Day›m›z olmayacak maalesef. Ama onun duygular›, düﬂünceleri aktar›lacakt›r yine kürsülerden. Herkes bilecek ki, orada Day›m›z var. Zaten her taraf Mahir’in,
Day›’n›n... Ve daha pekçok ﬂehidimizin posterleriyle, sözleriyle ‘süslenmiﬂ’ olacak... Bizler göremesek
de, yoldaﬂlar›m›z, halk›m›z o mutlulu¤u coﬂkuyu yaﬂayacak...
Tüm Cepheliler’in Day›’n›n miras›na sahip ç›kmas›, onu ileriye taﬂ›mas› ﬂimdi daha bir önem kazand›
diye düﬂünüyorum. Tüm yoldaﬂlara
devrimci mücadelesinde baﬂar›lar
diliyorum.

DAYI

21

Bin selam!

Bir ateﬂ tutuﬂturmuﬂtu Mahir,
K›z›ldere’de. O ateﬂ, ya sönecek ya
da halk›n elinde meﬂale olacakt›.
Ancak, emekle, yürekle, bilekle, bilinçle 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 alarak. K›z›ldere’yi bir meﬂale yap›p
halk›n eline tutuﬂturdu¤un, umudun
ilk harçlar›n› koydu¤un için bin se l a m.
Ve mazlum ve ma¤rur ve s›ms›k› yumruklar›nla ﬂekillendirmeye
baﬂlad›n zaman›. Her ad›mda ﬂekillenen gelecekti art›k. Genç yumruklarla, o köhne zaman› sarst›¤›n için
bin selam.
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›nda...” Adal› olup, Adal› kalmay› ö¤retti¤in için bin selam.
Yar›nlara dair o müthiﬂ hayale,
bizi de ortak etti¤in ve o hayalin nas›l gerçekleﬂtirilece¤ine dair hiç
durmadan, yorulmadan, sak›nmadan rehberlik etti¤in için, bin se l a m.
Görüyoruz ﬂimdi, yürekleri so¤umuﬂ, nice çakar almaz eski tüfe-
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B‹N SELAM

¤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
b i n s e l a m.
Halk›n öncüleri, en yi¤itleri,
sevmediklerine açmazlar içlerini.
Güvenmediklerini baﬂ tac› etmezler.
Sevgisinin ateﬂini, yüre¤inden yumru¤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 gibi çökünce hayat›n, halk›n ve hakikatin üstüne, kendine ve halk›na güvenin en Mahir haliyle, halk›n teslim al›namayaca¤›n› ilan eden cüreti ortaya koydu¤un için bin selam.
Tarih, hayat›n onurunu savunup
ölümü rezil etme görevini önümüze
koydu¤unda, bu destans› direniﬂin
en önünde açl›¤›n koynunda savaﬂa
giriﬂti¤in için bin selam!
Ezilmiﬂ, dövülmüﬂ, sövülmüﬂlerin, kimsesizlerin hasreti olan adaleti gerçekleﬂtirmek için halk›n
yumru¤unu örgütlemekti At›l›m.
At›l›m’la, ony›llard›r biriken haks›zl›klar›n, adaletsizliklerin üstüne
yürüdü¤ün, adaletin yerine getirilmesinin coﬂkusunu ve güvenini ya-

ﬂatt›¤›n için bin selam.
Burjuvazinin çocuklar›, “tarih
bitti” diye höykürüyorlard› alçakl›¤›n evrensel ars›zl›¤›yla. ‹stiyorlard› ki, art›k cümle halklar, cellatlar›na aﬂ›k kurbanlar olarak kals›nlar.
Ve sürüp gitsin bu kanl› devran. Alçakl›¤›n evrensel ars›zl›¤› savururken kimilerini sa¤a ve sola; halk›n
kurtuluﬂ savaﬂ›n› ve umudunu büyütene, 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 bin selam.
Cehenneme mahkum edilmiﬂ
mazlumlar›n yüreklerinde biriken
yang›n, yumruklar›nda nas›l bir
kudret olur? Ne tarafa do¤ru ve nas›l yürümeli mazlumlar? Cevab› verilmiﬂ bir sorudur bu. Hayat›n sorular›na hayati cevaplar verdi¤in için
b i n s e l a m.
“Sosyalizm öldü” diyordu kapitalizmin yalama ve ulema a¤›zlar›.
Kiral›k dillerinin tüm hünerini, bu
yaygaran›n hizmetine vermiﬂlerdi.
‹stiyorlard› ki, gecesini aç, gündüzünü yoksul ve karanl›kta yaﬂayanlar, bilmesinler kapitalizmin alternatifini. O kara taarruzun ortas›nda,
Marksizm-Leninizm’in kararl›l›¤›yla ayd›nland› yine yolumuz; ayd›nlatana bin selam!

“Elveda proletarya” ile baﬂlay›p
“silahlara veda” ile nihayetlenen
“bar›ﬂ”la, “diyalog!”la, “hümanizmle” ambalajlanm›ﬂ teslimiyet
e¤ilimlerine karﬂ› halk›n hasretinde
ve iktidar›nda uzlaﬂmaz oluﬂunla,
hedefin ﬂaﬂ›r›lmas›na izin vermedi¤in için bin selam.
Emperyalizmin art›k “demokratik” ve “halklar›n dostu” oldu¤u yalanlar› kusulurken zaman›n ortas›na, anti-emperyalist olman›n kesintisiz Mahirli¤iyle temiz tutuyordun
tarihi. Ve Lenin’den yadigar do¤rular› dosdo¤ru taﬂ›yordun halk›n içine. Gerçe¤in ateﬂini, devrimin meﬂalesini tutuyordun zamana ve tuttu¤un ateﬂte eriyordu yalanlar. Hiç
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de¤iﬂmeyen emperyalistlerin de¤iﬂti¤i iddialar›n› al›p yere çald›¤›n ve
emperyalizmin yaygaralar›n› mum
gibi eritti¤in için bin selam...
Özledi¤imiz yar›nlara ulaﬂman›n yolunun, emperyalizme karﬂ› al
kanlara boyand›¤›m›z ba¤›ms›zl›kta ›srar etmekten geçti¤ini, avaz ile,
yürek ile, yumruk ile tekrar tekrar
gösterdi¤in ve kan›tlad›¤›n için b i n
s e l a m.
Onca badireyi atlat›p, kirli ellerin çirkin emellerini ezerek, ödenen
bütün bedeller için “hiçbir bedel
boﬂuna ödenmemiﬂtir” dedirten hayalimizi gerçekleﬂtirdi¤in için, b i n
s e l a m.
Bu engebeli yolda dimdik ve
vicdan rahatl›¤›yla yürümeyi ö¤retti¤in, düﬂtü¤ümüzde elimizden tutup kald›rd›¤›n, güvenmenin ve güvenilir olman›n bahtiyarl›¤›n› yaﬂatt›¤›n için bin selam...
Kapitalizmin “bana ne”ci, yabanc›laﬂm›ﬂ, bireyci ve asalak “eski
insan”›n›n karﬂ›s›na devrimin her
mevzisinde, her an yeniden yarat›ld›kça var olan Yeni ‹nsan olma çabas›n›, coﬂkusunu ç›kard›¤›n için,
b i n s e l a m.
Halk sevgisini, vatan sevmeyi
ö¤retti¤in, tarih yazman›n hünerini
verdi¤in, yüreklerimizi ve beyinlerimizi “Dünyay› bir kez de Türkiye’den sarsaca¤›z” inanc› ve kararl›l›¤›yla doldurdu¤un ve tüm bunlar
sayesinde umudumuzu ölümsüzleﬂtirdi¤in için, bin selam...
Özgürlük bilinci, eme¤i ve cüretiyle esareti yenmenin ad› olan Özgür Tutsakl›¤› yarat›p, en zor koﬂullarda dahi hayat›n onurunu, halk›n
umudunu savunman›n yolunu gösterdi¤in için bin selam.
‹mkans›zl›¤› tan›may›p, “olmaz”› reddedip, olmazlar› olur k›lman›n h›rs ve kararl›l›¤›n› verdi¤in,
devrimin iradesinin, cüret ve emekle yücelmesine rehberlik etti¤in
için bin selam!
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Mahirlerden miras, ilkelerin ve erdemlerin, gelece¤e
yol olan geleneklere çevrilmesine k›lavuzluk etti¤in için,
b i n s e l a m.
Halk›n yenilmezli¤inin, s›radanlaﬂan kahramanl›klardan
geçti¤ini gösterdi¤in ve bu
kahramanl›klar›n hayata en
güzel biçimlerde nakﬂedilmesini usta ellerinle sa¤lad›¤›n
için bin selam.
Pragmatizm, mülkiyetçilik,
ilkesizlik... ve daha birçok
benzerleri gibi, ideallerimizin
özüne ayk›r› hastal›klar› bünyemizden uzak tutarak, her daim aln›m›z›n ak, baﬂ›m›z›n dik
durmas›n› sa¤lad›¤›n için b i n
selam.
Enternasyonalizmi ve halklar›n kardeﬂli¤ini hayat›n her an› ve
alan›nda büyüterek, sosyalist yar›nlar›m›z› bugünden gösterdi¤in ve
yaﬂatt›¤›n için bin selam.
E¤ilmeyen baﬂ›m›z, y›ld›zl› aln›m›z, keskin bilincimiz, h›nçl›
yumru¤umuz, ateﬂli yüre¤imiz, dizimizde derman, hak edilmiﬂ tebessüm, 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 pusulas› oldu¤un için, bin selam.
Bugünün dünyas›nda yaﬂam›n
ve yaratt›klar›nla, böyle bir Day›’ya sahip olman›n ayr›cal›¤›n› yaﬂatt›¤›n için, bin selam.
Bilincinde, iradende, umudunda
devrimi gördük ve inand›k. Hep
oldu¤u gibi, bundan böyle de devrimin her an›nda, her aﬂamas›nda seni görece¤iz. Uzun yürüyüﬂümüzün
her ad›m›, sana sevgi, sana sayg›,
sana selamd›r ﬂimdiden...
Sevgili yoldaﬂ›m›z, sevgili önderimiz, sevgili Day›m›z, bir kez
daha, herﬂey için, bin selam... b i n
selam... bin selam!

Gösterdi¤in yolun yolcular›
Ve biz senin ö¤rencilerinsek
e¤er, - ki öyleyizElbette y üre¤imize
taﬂ g ibi o turmuﬂ
bu tarifsiz ac›yla da
baﬂetmesini biliriz.
Art›k
ayr›lmaz b ir parçam›z
olacaksa d a h üzün
ald›¤›m›z her solukta
att›¤›m›z h er ad›mda
yine sen olacaks›n.
Ö¤rencilerin o larak
sana lay›k olaca¤›z
Bundan böyle de
sesimiz daha tok
baﬂ›m›z d aha d ik
yumru¤umuz d aha s ›k›
vuruﬂumuz d aha s ert
Yoklu¤una
al›ﬂmayaca¤›z hiç
ama hissettirmeyece¤iz
bunu d a k avgada i nan!
Sincan F Tipi
Özgür Tutsaklar›

B‹N SELAM
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Genç ve
tutsak bir
ö¤rencisi
anlat›yor:

‘Onu hiç bu kadar kendime
yak›n hissetmemiﬂtim’

Tutsakl›¤›m k›sa sürmesine ra¤men, diyebilirim ki örgütlü bulundu¤um senelere bedeldi. ‹nsan her
yerde ö¤reniyor elbette ama hapishanelerin daha farkl› oldu¤unu gördüm. Hapishane adeta bir ayna gibi.
Herﬂeyi daha yak›c› görebiliyor insan. Tutsakl›¤›m süresince iki olay
beni çok etkiledi; biri Kevser M›rzak'›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›nda oldu¤umuzu hissettim. Duygu ve
düﬂünce olarak elbette yaln›z de¤iliz. Yüre¤imiz, beynimiz, tüm benli¤imizle d›ﬂar›day›z, ancak Day›m›z› son bir kez ve hatta hayat›m›zda ilk kez 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. Hayat›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 televizyondan ö¤rendik. ‹lk baﬂta herkes gibi biz de düﬂman›n yalan haberlerinden biri zannettik. Ancak
avukatlar›n ve Reﬂat Amca’n›n
aç›klamalar›n› izleyince do¤ru oldu¤unu anlad›k. O dakikadan itibaren, 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 tahliye oldu ¤ u m g ü n e k a d a r da tüm faaliyetlerimiz Day›m›z içindi. Diyebilirim ki bu süreç tüm yoldaﬂlar›m›z
gibi beni de derinden etkiledi, sarst›, silkeledi. Görev ve sorumluluklar›m›z› tekrar hat›rlatt›. Bugüne kadar O'nu hiç bu kadar kendime ya k›n hissetmemiﬂtim. Yerine bin de fa ölmeye raz›yd›m ben de. Cenaze-
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si getirilirken pek çok ﬂey geçti akl›m›zdan. Acaba sald›r›rlar m›, cenazeyi kaç›rmaya kalk›ﬂ›rlar m›?..
Böyle bir durumda biz hapishaneden sald›r›ya karﬂ›l›k olarak neler
yapabiliriz?.. Bunlar› düﬂündük. Ve
diyebilirim ki, böyle bir durumda
cevap olarak hiç tereddütsüz kendimi feda ederdim. ‹ﬂte bunlar› hissettirdi Day› bize. Ve daha da pek çok
ﬂey hissettirdi elbette.
Ancak önemli olan›n bunlar› yaﬂamda somutlamak oldu¤unu biliyorum. Bu nedenle ﬂunu gönül rahatl›¤›yla söyleyebilirim ki, örgütümüze sonuna dek güveniyorum. Bu
süreci de güçlenerek, ço¤alarak aﬂaca¤›m›za, Day›m›z›n yoklu¤unu ne
dosta ne düﬂmana hissettirmeyece¤imize inan›yorum. Tüm bunlar›
söylerken b u s o ru m l u l u ¤ u e n b a ﬂ ta kendimde hissediyorum. Art›k
omuzlar›m›zdaki yük daha a¤›r. Ancak bu a¤›rl›¤›n alt›nda ezilmeyecek, hep daha fazlas›n› omuzlayaca¤›z. Ben de bu u¤urda bana ne görev verilirse yapmaya haz›r›m.
D›ﬂar›da beni olumsuz olarak etkileyen zaaflar›m, hapishanede de
etkiliyordu. Bunlar›n en baﬂ›nda liberallik geliyordu. Kendine liberal
baﬂkas›na sekter bir yan›m vard›.
Bu ise insanlara emek vermemin
önüne geçiyordu. Görünüﬂte emekçi

bir insand›m ama gerçekte yoldaﬂlar›ma gerekti¤i ﬂekilde emek vermiyordum. Bu ise insanlar›n olumluklar›n› görmeyi engelliyor. Ve insan,
yoldaﬂlar›n›n sadece olumsuzluklar›n› gören, hep eleﬂtiren, ama eleﬂtirdi¤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 nedenle daha h›zl› ad›m atabilece¤im konularda daha hantal ad›mlar att›m.
Sonuçta bu sorunlar› arkadaﬂlarla
paylaﬂt›m. Tart›ﬂmalar›m›z›n olumlu oldu¤unu düﬂünüyorum. Zaten
bu sürecin hemen ard›ndan, Day›m›z›n ﬂehitlik haberini ald›k. Bu
olay bize, daha önce yaﬂamad›¤› m › z k a d a r 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 Day›m›z›n ﬂehitli¤i bir ‘sihirli de¤nek’ gibi herﬂeyi birden de¤iﬂtirmiyor. Ben zaaflar›m› hemen aﬂt›m diyemem, ki san›r›m böyle bir ﬂeyi iddia etmek en baﬂta kendimi kand›rmak 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 ör gü t üm de n , D a y› m › z› n bi ze b› rakt › ¤› mira st an baﬂka
güç yok. Bu güç benim her z a m a n
dayanak noktam olacak.

H a s i n e E c e m i ﬂ : “Tüm ezilen halklar›n baﬂ› sa¤olsun”
Aﬂa¤›daki baﬂsa¤l›¤› mesaj›, Sabahat KARATAﬁ'›n annesi Hasine Ecemiﬂ’in mektubundan al›nm›ﬂt›r.
"Siz de¤erli dostlara, ac›m›za yürekten kat›ld›¤›n›z için teﬂekkür ediyorum. Ölüm haberini daha önce yak›nlar›mdan alm›ﬂt›m. Çok istememe
ra¤men, yaﬂl›l›¤›m ve rahats›zl›¤›m
dolay›s›yla cenaze töreninde bulunamad›m. Mektubunuzdan okudu¤um
kadar›yla, gerek cenazenin Türkiye’ye
getirilmesi ve gerek cenaze töreni boyunca göstermiﬂ oldu¤unuz takdire
de¤er çaban›zdan dolay› teﬂekkür edi-

yorum o¤lum.
O¤lum, damad›m Dursun KARATAﬁ, uzun y›llar kanser tedavisi görmüﬂ. 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 mücadelesinde ölmez bir eserdir. Tüm ezilen halklar›n, demokrasiye inanan ve
bu u¤urda mücadele veren tüm emekçilerin baﬂ› sa¤olsun... Sevgilerimle.”

5 Ekim 2008

Bir dönem karikatürlerde yayg›n olarak kullan›lan politikac› tipi, “ g ö b e k l i , s i l i n d i r ﬂ a p k a l › ,
frakl›, kürsüden yalan söyley e n ” bir tiptir. Çünkü, o bir ‘b
burj u v a p o l i t i k ac › s › ’ d›r. Politikac›
dendi¤inde akla genellikle burjuva politikac›s› gelmektedir. Çünkü oligarﬂik düzen içinde, halka
kendi ç›karlar› için politika yapma olana¤› tan›nmam›ﬂt›r.
Politika, yoksul halk›n iﬂi de¤ildir, halk, seçimden seçime
karﬂ›s›na ç›kar›lan düzen partilerinden birine oy vermeli, politika
ad›na bununla yetinmelidir. Böylece, halka burjuvazinin politikas›na yedeklenmek dayat›l›r.
Burjuvazi, bu durumu emekçilere kabul ettirebilmek ve onlar›n
politik faaliyetlerini engelleyebilmek için kavramlar› da çarp›tm›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›karlar›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 varolan bir olgudur.
P o l i t i k a ( s i y a s e t ) ; TDK'n›n
Toplumbilimler Terimleri Sözlü¤ünde; “ d e v l e t i ﬂ l e ri n e k a t› lm a
ve devlet etkinliklerinin biçim,
amaç ve içeri¤ini belirleme iﬂi ”
ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r.
Felsefe sözlü¤ünde ise; “ s › n › fl › t o p l u m l a rd a s › n › f s a l ç › k a r l a r ›
devlet arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirme çabas›” tan›m› yap›lmaktad›r.
S›n›fl› toplumlarda, ezilen ve
egemen s›n›flar›n ç›karlar› birbiriyle ayn› olmad›¤› için, politikalar› da ayn› de¤ildir. Burjuvazi
kendi ç›karlar› do¤rultusunda bir
politikay› savunup hayata geçirmek isterken, proletarya da kendi ç›karlar› do¤rultusunda farkl›
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bir politikay› savunmak ve hayata geçirmek için mücadele eder.
Dolay›s›yla, her s›n›f için tek
bir politika yoktur. Burjuvazinin
ç›karlar› için yap›lan politikaya
burjuva politikas›, burjuvazinin
ç›karlar›n› savunan politikac›ya
ise burjuva politikac›s› denir. Proletaryan›n, halk›n ç›karlar›n› temsil eden de Marksist-Leninist politika ve Marksist-Leninist politi kac›lar (devrimciler)d›r.
S›n›fl› toplumlarda, s›n›flar›n
ç›karlar› kendi siyasal örgütleri
arac›l›¤›yla temsil edilir, ki bu örgütler par tilerdir. Burjuvazinin ve
emekçi s›n›flar›n ç›karlar›n› temsil eden partiler de ayn› de¤ildir.
Burjuvazinin ç›karlar›n› savunmak için kurulmuﬂ partilere burjuva par tileri denir, proletarya ve
emekçi halk›n ç›karlar›n› savunmak için kurulmuﬂ partiler ise,
proletar ya par tileridir.
Her iki s›n›f›n da, politik faaliyetinin temel amac›, iktidar ol makt›r. Yani, politikan›n en güçlü
arac› olan devlete hakim olmakt›r. Fakat, politik mücadele, do¤rudan iktidar› hedefleyen örgütlerle s›n›rl› de¤ildir. Birbirine karﬂ›t s›n›fsal ç›kar ve çat›ﬂmalar›n,
yine farkl› s›n›fsal ç›karlar› savunan örgütlerin sözkonusu oldu¤u
her yerde politika da vard›r. Bu
nedenle, s›n›flar›n do¤rudan iktidar hedefiyle kurulmuﬂ olmayan
örgütleri de (sendikalar, dernekler ve benzeri) s›n›flar savaﬂ›m›n›n, dolay›s›yla politik mücadelenin bir parças›d›rlar.
Burjuvazi,
proletarya
ve
emekçilerin derneklerini, sendikalar›n›, iktidar mücadelesinden
uzak tutmak; onlar›, sadece eko-

nomik ve demokratik talepler için
mücadele ile s›n›rlamak ister. Fakat, sendikalar ekonomizme hapsedildi¤inde de, bu iﬂçilerin politik faaliyetin d›ﬂ›nda tutulmas›
anlam›na gelmez. Bu, iﬂçilerin
emekçilerin politik olarak burjuvazinin politikalar›na yedeklenmesi anlam›na gelir.
Çünkü, politikay› ekonomik
yaﬂamdan ay›rmak söz konusu
de¤ildir. Lenin’in ifadesiyle “ p o l itika, ekonominin yo¤unlaﬂm›ﬂ
d i l e g e t i r i l i ﬂ i d i r ”. Bir toplumsal
yap›da egemen olan ekonomik
alt yap›, üst yap›da yer alan politikaya da yans›r. Tersinden, ekonomik alt yap› da politikadan etkilenir.
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 yaﬂamak için, emeklerinin sömürülmesine karﬂ› mücadele ederler,
ekonomik taleplerde bulunurlar.
Fakat di¤er yandan iﬂçiler, emeklerinin sömürülmesine son vermek için, toplumda egemen olan
ekonomik sistemi de¤iﬂtirmek,
yani kapitalizmi y›k›p, yerine sosyalizmi kurmak isterler. Bunu yapabilmek için de, politik iktidar›
ele geçirmek için mücadele yürütürler.
Dolay›s›yla, iﬂçilere politikay›
yasaklamak, ‘sizin yapman›z gereken sadece ekonomik taleplerde bulunmakt›r’ demek, ‘siz eme¤inizin daha az sömürülmesi için
talepte bulunun, fakat eme¤inizin sömürülmesini tamamen ortadan kald›rmak için mücadele etmeyin’, yani ‘siz politik mücadele vermeyin’ demektir. ‘Siz iktidar› istemeyin, sonsuza kadar burjuvaziye 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 mücadele vermek zorundad›rlar.

Ö⁄RETMENLER‹M‹Z‹N

M‹SYONU
‹zmir Bergama’da görev yapan
15 E¤itim-Sen üyesi hakk›nda, Milli 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 bahsetmek;
- siyasi örgütlerin toplant›lar›na
kat›lmak;
- eylem günleri sevk alarak e¤itim ö¤retimi aksatmak ve ö¤rencilere sevk al›ﬂ nedenini bildirmek...”
Siyasi ve ideolojik davranmak
suç mu, yasak m›? Kald› ki, ö¤retmenleri “siyasi ve ideolojik” davranmakla suçlayanlar, açt›klar› bu
soruﬂturmayla bizzat kendileri, siyasi 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 ideoloji ve siyaset, faﬂist, ﬂovenist, dinci 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 sürüyor. Ö¤retmenlerin bir toplumun
ﬂekillenmesinde, gelece¤inin belirlenmesinde 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-
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muzun yar›dan ço¤u imza atmay›
bilmedi¤i için biz onun söyleyen dili, köyüne getirilip bedava da¤›t›lan
tohumluk bu¤day›n arkas›ndan, gemilere yüklenip götürülen bak›r›,
boraks›, kromu göremedi¤i için gö ren gözü oluyoruz. (...)
Devletin ve e¤itimin yöneticileri,
bizim tarafs›z kalmam›z› istiyorlar.
Kurtla kuzunun adil olmayan mücadelesinde tarafs›z kalmak, güçsüz
kuzunun karﬂ›s›ndaki güçlü kurdu...
güçlendirmek demektir. Bugün...
halk›n yan›nda yer almamak; toplumcu olmamak; s›n›fç›lara arka
vermek demektir. Tarafs›zl›k, ça¤daﬂ ayd›n›n, ça¤daﬂ e¤itimcinin ﬂiar› olamaz. Ça¤daﬂ ayd›n, ça¤daﬂ
e¤itimci halk›n ve hakk›n taraf›ndad›r. Bu her zaman böyle olacakt›r.”
Türkiye Ö¤retmenler Sendikas›
(TÖS) Genel Baﬂkan› F a k i r Bay k u r t , 1968 y›l›ndaki Devrimci E¤i t i m ﬁ ura s › ’nda bunlar› söylüyordu.
Ö¤retmenin toplumun geliﬂmesindeki misyonu tart›ﬂmas›zd›r. Ö¤retmen bu anlamda toplumlar›n ﬂekillenmesinde kilit bir konumdad›r.
E¤itim aﬂamas›na gelmiﬂ çocuklar,
gençler, aile ortam›ndan, sokak ortam›ndan çok okul ortam›nda biçimlenir. Çocuklar›n ve gençlerin
belli bir kiﬂilik (veya kiﬂiliksizlik)
kazanmas›nda okulun rolü önceliklidir. Herkes bilir ki, okul y›llar›, hayat›n en önemli kesitlerinin baﬂ›nda
gelir.
Okuldaki e¤itimin asli unsurlar›ndan olan ö¤retmenlerin bu noktada 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-

Ö⁄RETMENLER‹M‹Z,
S‹Z ‘SUÇ’ ‹ﬁLED‹KÇE
AYDINLANIR
GENÇLER‹M‹Z
ve GELECE⁄‹M‹Z...
tirece¤idir. Daha aç›k bir ﬂekilde ortaya koyarsak soru ﬂudur: Ö¤retmen kimin hizmetinde olacak? Fakir Baykurt yukardaki sözleriyle bu
soruya “ h a l k › n v e h a k l › n › n t a r a f › n d a ” diye cevap veriyor.
Kendisi de bir ö¤retmen olan ve
ünlü Hababam S›n›f› roman›n›n yazar› R›fat Ilgaz, “kötü ö¤renci yok
kötü ö¤retim var” derken, “kötü”
ö¤renciyi de “iyi” ö¤renciyi de e¤itim sisteminin, dolay›s›yla da onun
asli unsurlar›n›n baﬂ›nda gelen ö¤retmenin yarataca¤›na dikkat çekiyordu. R›fat Ilgaz da, halk›n ve hakl›n›n yan›nda olmak gerekti¤ine
inanan, bunun için bedel ödeyen ayd›n bir ö¤retmendi.
E¤itim alan›nda halk›n ve hakl›n›n yan›nda olmak, halk için bir e¤itim, halk›n iktidar oldu¤u bir düzen
istemektir. Bunlar›n mücadelesini
vermektir. Ö¤retmenin bu do¤rultudaki mücadelesi, bir, bizzat toplumsal muhalefetin bir parças› olarak
mücadele etmek, ikincisi ise, halktan 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¤indeki rolünün fark›nda olarak, uygulad›klar› politikalarla ö¤retmenleri
kendi düzenlerine hizmet etmeye
zorlamakta, ö¤retmenin misyonunu
kendi lehine çevirmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Bu noktadaki temel dayanaklar›n›n baﬂ›nda gerici, faﬂist e¤itim sis -

5 Ekim 2008

temi gelmektedir. Sömürücü egemen s›n›flar, gerek muhtevas› (müfredat›) 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, devrimci olan›n ö¤retilmesinin ve ö¤renilmesinin önünü kapat›r; köhnemiﬂ, çürümüﬂ, yozlaﬂm›ﬂ sistemi
sürdürecek bir e¤itimin sürmesini
sa¤lar.
Bu sisteme uygun gerici, faﬂist
ö¤retmenleri okullara yerleﬂtirmek,
devrimci ilerici, demokrat ö¤retmenleri tasfiye edip susturmak da
bu politikan›n bir parças›d›r.
Her gelen hükümetin, Milli E¤itim’de kadrolaﬂmas› gelenekselleﬂmiﬂtir 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¤retmenler
aras›ndad›r.
AKP’li,
MHP’li, DYP’li, CHP’li, ANAP’l›,
SP’li, k›sacas› bilcümle düzen partilerinin “e¤itimci” kadrolar›, ilerici,
devrimci, demokrat ö¤retmenler
karﬂ›s›nda bir blokturlar. Milli E¤itim’in en üst yönetimi hangisinin
elinde olursa olsun, ilerici, devrimci, demokrat ö¤retmenler üzerindeki bask›lar de¤iﬂmemiﬂtir.

Düzen halktan yana
ö¤retmenli¤i suç say›yor!
Sistem, faﬂist, gerici ö¤retmenlerin derslerde istedikleri gibi propaganda yapmalar›n›n, örgütlenmelerinin önünü açarken, devrimci, demokrat, ilerici, ö¤retmenlerin örgütlenmelerini engellemek, onlar› s›n›flar›nda konuﬂamaz hale getirmek
istemektedir. Sürgünler, soruﬂturmalar, cezalar, müdür ve müdür yard›mc›l›¤› gibi görevlerden uzak tutmak, bu bask›n›n de¤iﬂik biçimleridir. Bunlar›n iﬂkencelerden tutuklamalara, hatta katletmeye kadar
uzanmas› da yaﬂanmam›ﬂ ﬂeyler de¤ildir.
Bu bask›lar, ö¤retmenin görevini
namusuyla, halk›n›n ç›karlar›na uygun yerine getirmesini, “suç” haline
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getirmiﬂtir ve yaz›m›z›n en baﬂ›nda
sözünü etti¤imiz soruﬂturman›n gerekçeleri de zaten bunun bir ifadesidir.
Bergama’da aç›lan soruﬂturman›n gerekçelerine tekrar tekrar bak›n; suçlanan, ö¤retmenin asli görevini, misyonunu yerine getirmesidir.
Ö¤retmen ö¤rencisine do¤rular›
anlatacakt›r, çarp›kl›klar› ve çözüm
yollar›n› gösterecektir. Gerici, faﬂist
olan› de¤il, bilimsel olan› ö¤retecektir. Sömürenden, zalimden yana
de¤il, halktan hakl›dan yana olmak
gerekti¤i düﬂüncesini verecektir.
Onlara ba¤›ms›z demokratik bir ülkenin, sorunlar›m›z›n çözümünün
anahtar› oldu¤unun bilincini verecektir.
Bunlar suçsa, ö¤retmenlerimiz,
görevlerini, halk›na, vatan›na karﬂ›
yükümlülüklerini, tarihsel misyonlar›n› bu suçu iﬂleyerek yerine getirebilirler ancak.
Gerici, faﬂist ö¤retmenler s›rtlar›n› iktidara yaslam›ﬂ, onlardan ald›klar› güçle aç›kça gericili¤in, ﬂovenizmin, faﬂizmin, emperyalizm iﬂbirlikçili¤inin propagandas›n› yapmaktad›rlar. Halk›n yoksullu¤unu, sömürülmesini meﬂru ve do¤al görmeyi
ö¤retmektedirler ö¤rencilerine.
Devrimci demokrat ilerici ö¤retmenler de herﬂeye ra¤men, onlardan
daha aç›k ve cesur olmak zorundad›rlar. Bask›lar, sürgünler, cezalar,

E¤itimde as›l kavga;
farkl› d üzen p artilerinin
kadrolar› aras›nda d e¤il,
düzen k adrolar›yla ilerici, devrimci, demokrat
ö¤retmenler aras›ndad›r.
meslekten atma, tutuklama ve benzeri tehditlere ve ihtimallere ra¤men hem de...
Halk›n ve hakl›n›n yan›ndaki ö¤retmenler, halk›n ve hakl›n›n yan›nda durabilmek, tarihi misyonlar›n›
yerine getirebilmek için bu bedelleri ödemeyi göze almak zorundad›rlar. Elbette bu bedellerin ödenmesine de sessiz kal›nmayacakt›r. Bu bedelleri asgariye indirmek de ö¤retmenlerinin örgütlenmesinin ve mücadelesinin öteki iﬂlevlerinden biridir zaten. Ama mevcut sistem sürdü¤ü müddetçe ﬂu veya bu ölçüde
bask›lar ve bedeller hep varolacakt›r. Ö¤retmenlerin tarihi tavr› da, iﬂte zaten bu noktada ortaya ç›kacakt›r; Ö¤retmenlerimiz, ba¤›ms›zl›ktan, demokrasiden, do¤rudan, bilimsel olandan, halktan yana ö¤renciler yetiﬂtirmek suçsa, bu “suçu”
iﬂlemekten geri kalmayacaklard›r.
Çocuklar›m›z›n, gençlerimizin, halk›m›z›n onlardan beklentisi budur.
Ö¤retmenlerimiz, bu “suçu” iﬂledikçe ayd›nlanacakt›r gençlerimiz. Okullarda, s›ralarda, amfilerde bu “suç” iﬂlendikçe ayd›nlanacakt›r gelece¤imiz. Ö¤retmenlerimiz bu “suçlar›” iﬂledikçe umut var
demektir!

Bergama’da Soruﬂturma Terörü
E¤itim emekçilerinin örgütlü mücadeleleri soruﬂturma, sürgün ve bask› politikalar›yla her dönem engellenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu yoz anlay›ﬂ ﬂimdi de Bergama’da görev yapan 15 e¤itim emekçisini soruﬂturmalarla tahakküm alt›nda
tutmaya çal›ﬂ›yor. E¤itim emekçileri parti propagandas› yaparak, örgüt liderlerini yüceltmek, siyasi, ideolojik konuﬂmalar yaparak ö¤rencileri etkilemek, do¤aüstü olaylar› ret ederek(!) din derslerinde Materyalizm’den bahsetmek, siyasi
örgütlerin toplant›s›na kat›lmak, eylem günleri sevk alarak e¤itim ö¤retimi aksatmak ve ö¤rencilere sevk al›ﬂ nedenini bildirmek, askerli¤i özgürlü¤ü k›s›tlay›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, antidemokratik ve örgütlü mücadeleyi baltalamaya dönük bir sald›r› oldu¤unu belirtti. Halk›n alk›ﬂlarla destek sundu¤u eylem sloganlarla sona erdi.
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Bugün halk düﬂmanlar›n›n iftar
sofras›na oturan icazetçi çizgi, asl›nda y›llard›r düzenle “ ç a t › ﬂ m a s›z”, “diyalogcu” bir iliﬂki yürütmenin yollar›n› ar›yor. Düzenle çat›ﬂmamak, “diyalog” içinde iliﬂki
yürütmek demek, emekçilerin haklar›n› almak için diﬂe diﬂ, militan bir

talebinin hedeflerinden biri de,
MHP’nin katliamlar›n›n üzerine
s ü n g e r çekmeye haz›r o l d u k l a r › n ›
göstermektir. Çelebi, oligarﬂik düzene, patronlara ve faﬂist MHP’ye
‘de¤iﬂtiklerini’ göstermek istemiﬂtir.
Yine D‹SK Genel Baﬂkan›’n›n

Ayn› Masaya Oturtan ‹cazetçiliktir
Ankara’da kurulan bir sofrada,
yanyana gelmemesi gerekenler,
yanyanayd›. Devrimci Memur Hareketi’nin önceki say›da yay›nlad›¤›m›z aç›klamas›ndan hat›rlanaca¤›
gibi, bu “garip” sofra, 10 Eylül günü Ankara Emniyet Müdürü’nün
verdi¤i iftar davetinde kurulmuﬂtu.
Sofran›n sahipleri, halka ve
emekçilere düﬂman olanlard›. Emniyet Müdürü’nün yan›nda, patronlar›n temsilcilerinden TOBB baﬂkan›, Ankara Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Melih Gökçek, devlet sendikalar›n›n yöneticileri de sofrada
bulunuyordu. Onlarla ayn› sofray›
paylaﬂanlar ise, K E S K B a ﬂ k a n ›
S a m i E v ren, T M M O B y ö n e t i c i l e ri, ‹HD Genel Baﬂkan›, ‹nsan
H a k l a r › Vakf› Baﬂkan› idi.
Halka, emekçilere düﬂmanl›¤›
tart›ﬂmas›z olanlarla, ilerici demokratik kitle örgütlerinin yöneticileri,
yanyanayd›lar. Halk düﬂmanlar› ile
halk›n temsilcilerini, silah zoruyla
bile olsa ayn› sofraya oturtamamak
gerekir. Fakat, silah zoruyla bile olmamas› gerekeni, icazetçi çizgi oldurmuﬂtur.
‹ftar sofras›, icazetçi çizginin sahiplerinin gözünde halk ile halk
düﬂmanlar› aras›ndaki kal›n çizginin nas›l belirsizleﬂti¤ini göstermiﬂtir. Bu sofraya oturan anlay›ﬂ, alanlarda emekçileri coplatanlar, iﬂkence yapt›ranlar, açl›k s›n›r›nda yaﬂamaya mahkum edenlerle ayn› sofrada olmaktan rahats›zl›k duymuyorsa, o anlay›ﬂta bir sorun vard›r.
Yukar›daki örnek, hat›rlanacakt›r ki, ilk de¤ildir.
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‹ f t a r sofras›,
icazetçi çizginin sahipleri nin gözünde, halk ile halk
düﬂmanlar› aras›ndaki
kal›n çizginin
nas›l belirsizleﬂti¤ini
g ö s t e r m i ﬂ t i r.
mücadeleden uzak durman›n, ülkede yaﬂananlara sessiz kalman›n veya tepki gösterdi¤inde de tepkisinin
s›n›rlar›n› düzeni rahats›z etmeyecek çerçevede belirlemenin ad›d›r.
Düzenin belirledi¤i çat›ﬂmas›zl›k,
diyalog zeminini bu çerçeve oluﬂ turuyordu.

F a ﬂ i s t l e r i , i h b a rc › l a r ›
d a v e t e t t i re n a n l a y › ﬂ :
Bu anlay›ﬂ, reformizmi, sistemin
en faﬂist, en gerici temsilcileri ile
“diyalog” aray›ﬂlar›na kadar götürmüﬂtür. Örne¤in, bu politikalar çerçevesinde, 1995’te Kamu Çal›ﬂanlar› Konfederasyonlaﬂma Tüzük Ve
Kurucular Kurultay›’na, ellerinde
devrimcilerin, halk›n kan› bulunan
f a ﬂ i s t M H P, i h b a rc › k a r ﬂ › d e v r i m ci ‹ﬂçi Partisi ve d ü z e n p a r t i s i
C H P, kurultay›n baﬂ konu¤u olarak
davet edilmiﬂti.
D‹SK Genel Baﬂkan› Süley man Çelebi’nin 2000’de “iﬂçilerin
sorunlar›n› görüﬂmek ve destek istemek” için MHP Genel Baﬂkan›
Devlet Bahçeli’den randevu istemesi de bunun örneklerindendir. Her
ﬂey bir yana, D‹SK Genel Baﬂkan›
Kemal Türkler’in katili MHP’lilerdir. Fakat, zaten Çelebi’nin randevu

2004’te, emekçileri iliklerine kadar
sömürmüﬂ olan iﬂbirlikçi tekelci
burjuvazinin en büyüklerinden Sa k › p S a b a n c › ’ n › n c e n a z e t ö re n i n e
ka t › l m a s › da ayn› ruh halinin ve ayn› anlay›ﬂ›n devam› olan bir baﬂka
örnektir. Çelebi ve di¤er sömürücü
patronlar ‘ k o l k o l a ’ S a b a n c › ’ y ›
u ¤ u r l a d › l a r ’. 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 çizginin bir tercihiydi.
Ayn› anlay›ﬂ, SSGSS’ye karﬂ›
mücadele için yap›lan toplant›lara,
faﬂist MHP’yi, gerici Saadet Partisi’ni, elinde halâ tutsak devrimcilerin 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 katk›lar›n›n olmayaca¤› ortadayd›. Peki öyleyse niye ça¤r›lm›ﬂt› onlar?
Sebep, bu anlay›ﬂt›r.
M H P ve KESK.
M H P ve D‹SK.
‹ ﬂ ç i P a r t i s i ve KESK.
S a b a n c › ve D‹ SK.
A n k a r a E m n i y e t i ve KESK...
Bu isimler ancak, birbirlerinin
karﬂ›s›nda olabilirler. Çünkü, s›n›flar mücadelesi gerçe¤i, bu isimleri
karﬂ› karﬂ›ya getirmektedir. Fakat,
anlatt›¤›m›z örneklerden de görülmektedir ki, karﬂ› karﬂ›ya olmas›
gerekenler, “diyalog” içinde olup
yan yana gelmeyi bir politika say-
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maktad›rlar.
‹cazetçi çizgi, katillerden hesap
sormuyor, halka karﬂ› iﬂlenen suçlar›n cezaland›r›lmas›n› istemiyor,
adalet istemiyor; tersine halk düﬂmanlar›n›n icazetlerini almak için,
onlar›n suçlar›n›n üzerine sünger
çekiyor, kendini o n l a r a k a n › t l a m a ya 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 raya gelip diyalog ar›yoruz” diye
göstermek istiyor.
Bu anlay›ﬂ, eme¤in sömürüsüne
son vermek diye bir amac› kalmam›ﬂ, diﬂediﬂ, militan mücadele çizgisi ile ba¤lar›n› koparm›ﬂ, bürokratlaﬂm›ﬂ, düzen içinde kendine yer
bulmay› amaç haline getirmiﬂ bir
anlay›ﬂt›r.
Bu anlay›ﬂ, bir yandan icazetçilik, bir yandan mücadelenin, hayat›n gerekleri, bir yandan emekçilerin talepleri aras›nda s›k›ﬂmakta ve
bu anlamda da karars›z, tutars›z iliﬂkilerin ve ittifaklar›n parças› olmaktad›r.
Bazen devrimcilerle ayn› platformlarda bulunmay› reddederken,
polisin davetine kat›lmak, düzen
içinde bir statü edinmenin arac› olarak görülebiliyor. Salonlarda veya
meydanlarda kürsüleri devrimcilerin kullanmas›n› engellemeye çal›ﬂ›rken, emekçi düﬂman› bakanlar›,
düzen partilerini konuﬂturmak isteyebiliyor...
Bu anlay›ﬂ geçmiﬂten günümüze, çeﬂitli olumsuzluklar› üreterek
süregelen bir anlay›ﬂt›r.
Örne¤in, bugün KESK içinde
ÖDP çizgisindeki kesimlerden biri
de, Sami Evren’in, Emniyet Müdürü’nün iftar davetine kat›lmas›n›
eleﬂtiriyor. Fakat, bu eleﬂtiriyi yapanlar, y›llard›r sendikalarda, odalarda ayn› anlay›ﬂ› birlikte savundular, uygulad›lar. Sami Evren ve di¤erlerini halk düﬂmanlar› ile ayn›
sofraya oturtan anlay›ﬂ› birlikte geliﬂtirdiler. Yukar›da verilen örneklerde, birlikteydiler hep. Ve biz
eleﬂtirirken, birlikte savunuyorlard›.
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Dolay›s›yla,
bugün yap›lan
eleﬂtirilerde tutarl› olmak isteniyorsa, bu geçmiﬂin muhasebesi de yap›lmak
durumundad›r.
E¤er, amaç kendi iç çeliﬂkilerinde
bu durumu malzeme olarak kullanmak de¤ilse, o zaman bu icazetçi
anlay›ﬂla hesaplaﬂ›lmal›d›r. Bu anlay›ﬂ, geçmiﬂiyle ve günümüzdeki
tüm biçimleriyle birlikte mahkum
edilmeli, onun yerine devrimci politikalar ve devrimci sendikal anlay›ﬂ
savunulmal›d›r.

‹ c a z e t ç i l i k ; sebep ve
sonuçlar›yla mahkum
edilmelidir
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 olarak emekçilerin mücadelesine, özelde de sendikalara verdi¤i zararlar
ortadad›r.
Sami Evrenler’in, halk düﬂmanlar› ile ayn› sofray› paﬂlaﬂmas› eleﬂtirilip mahkum edilmelidir. Fakat,
sadece bunu yapmak yeterli de¤ildir. Çünkü, sorun salt Sami Evren
ya da toplant›ya kat›lan di¤er isimlerle s›n›rl› bir sorun de¤ildir. Sorun
bir anlay›ﬂ sorunudur. Bu anlay›ﬂ,
sendikal hareket içinde, bir çok demokratik kitle örgütü içinde mevcut
olan bir anlay›ﬂt›r.
Bu anlay›ﬂ›n sendikal mücadeledeki prati¤i, sürekli olarak düzenin
çizdi¤i s›n›rlar içinde hareket etmektir. Bunun sonucu, emekçilerin
haklar›n› savunamamak, kazan›mlar›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 yan›s›ra, anlay›ﬂ olarak militanca direnme çizgisinden uzak olmalar›d›r.
Yani icazetçilikleridir. ‹ktidarlar biliyor ki, emekçilere karﬂ› hangi kararlar› al›rlarsa als›nlar, karﬂ›lar›nda
gösterilecek tepkinin s›n›rlar› düzenin icazet 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 oran›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› nedeniyle bu görevlerini yerine getiremez duruma gelmiﬂ, s›n›f uzlaﬂmac›l›¤›n› geliﬂtirmiﬂtir.
Düzenin sald›r›lar› karﬂ›s›nda
barikat görevi göremeyen kitle örgütleri tablosunun ortaya ç›kmas›nda, bu icazetçi anlay›ﬂ›n pay› belirleyicidir. Dolay›s›yla, içinde bulunulan bu durumdan ç›k›ﬂ yolu da
öncelikle bu anlay›ﬂ›n aﬂ›lmas›nda
aranmal›d›r.
Bugün halk düﬂmanlar›n›n sofras›nda, ilerici sendikalar›n yöneticilerini görüyoruz, yar›n birlikte
emekçilerin eylemlerini geriletmenin planlar›n› yaparken de görebiliriz. Fakat, zaten bugünkü durum bile yeterince olumsuzdur.
‹cazetçi çizgi paralelinde sürekli
yeni ad›mlar at›l›rken, bu çizgiyi
mahkum edecek bir sorgulama, hesaplaﬂma yap›lmad›¤› için bugünkü
noktaya gelinmiﬂtir. Geçmiﬂte yap›lanlar ve bugünkü pratik sorgulan›p
mahkum edilmedi¤inde, bu zihniyet, benzer tav›rlar› üretmeye devam edecektir.

‹CAZETÇ‹L‹K
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AN'I YAŞA!
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?
H a y › r ! Telefonun yan›nda, “hediyesi” olarak, bir de “ideoloji” veriyorlar... “An’› yaﬂa” diyen bu ideolojidir. Bu ideolojiye göre; öncesi
yok, sonras› yok; yaln›z “aa n” 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 yapm›ﬂ oluruz. Bir yandan bizi tüketim
kültürünün esiri yapmaya çal›ﬂ›rken,
öte yandan ise düﬂünmemeyi, düﬂüneceksen de anl›k düﬂünmeyi, bireyci, bencil bireyler olmay› empoze
ediyor bu iki kelime.
Hiçbir ﬂey için düﬂünmeye, kendini yormaya, mücadele etmeye gerek 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 reklam 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 kurtarmaya çal›ﬂt›¤›n› san›yordunuz;
ancak sonra, öyle olmad›¤›n›, kad›n›n arabas› için feryad etti¤ini, adam› de¤il, adam›n düﬂüp arabaya zarar vermemesi için arabas›n› kurtard›¤›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 birinde, sal›ncakta eﬂini veya arkadaﬂ›n›
sallayan genç, bir yandan da telefon
ile SMS yollamaktad›r.. O kadar dalm›ﬂt›r ki bu iﬂe, arkadaﬂ› sal›ncaktan
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düﬂtü¤ü halde fark›nda de¤ildir. Reklam›n bize sundu¤u ideolojiye göre,
fark›nda olmas› da gerekmiyor zaten. An’› yaﬂa, gerisini boﬂ ver!
Düﬂünme, seni ili¤ine kadar sömüreni. Akﬂama eve ekmek götüremeyecekmiﬂsin, çocu¤unun okul ihtiyaçlar›n› karﬂ›layam›yormuﬂsun,
boﬂ ver!.. Bebekler daha gün yüzü
göremeden ölüyorlarm›ﬂ. Ald›rma,
an’› yaﬂa!
‹ﬂsizlik gelmiﬂ kap›n› çalm›ﬂ. Yan›nda yörende insanlar iﬂten kovulmaktad›r. Boﬂ ver, sen “an’› yaﬂa”,
SMS yolla...
Yan› baﬂ›nda bir genci tekme tokat dövüp gözalt›na al›yorlar... Sokak ortas›nda birini çekip vuruveriyor polis... Sen an’› yaﬂa!
Hapishaneleri kan gölüne çevrilmiﬂ 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 siyasetine her ﬂeyini belirliyormuﬂ, senin
ülkenin ordusunun kafas›na çuval
geçiriyormuﬂ, boﬂver, sen an› yaﬂamana bak!
Sömürüsüz bir dünya hayal etmeyi, açl›¤›n, yoksullu¤un olmad›¤›,
bebeklerin ölmedi¤i bir dünyay› hayal etmeyi akl›ndan bile geçirme. ‹ﬂkencenin, bask›n›n olmad›¤›, ba¤›ms›z demokratik bir ülke hülyalar›na
dalma; çünkü o “ G E L E C E K ” ; oysa
sana, an› yaﬂamak yeter!..
Sen an› yaﬂa;
Ve fakat, sana böyle söyleyen,
hiç de öyle yapm›yor, bunu da bil.
Burjuvazinin hazır
tabletleri
Burjuvazi, kültürünü çok çeﬂitli
araçlarla evlerimizin içine, burnumuzun ucuna kadar getiriyor.
Nas›l düﬂünmemiz, nas›l giyin-

memiz, neyi kullan›p neyi kullanmam›z, ne giymemiz, neyi içmemiz gerekti¤ini, neyi okuyaca¤›m›z›, neyi
seyredece¤imizi, k›sacas› her ﬂeyi
söylüyor bize. Düﬂünmeden, sorgulamadan, eleﬂtirmeden, kafa yormadan bize “ haz›r tabletler” halinde
sunduklar›n› yutmam›z› istiyor.
Halk›n kültüründe “har vurup
harman savurma” deyiﬂi vard›r; ihtiyac›n kadar›n› al, gereksiz harcama
yapma der. “Aya¤›n› yorgan›na göre
uzat” derken de ayn› ﬂeye dikkat çeker, “Bugünün yar›n› da var” derken, 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 anlay›ﬂ›na, geleneklerine sald›r›d›r.
Tüketim kültürü, sat›n alabildi¤in
kadar al diyor. Al, istersen sonra çöpe at, ama önce al! Sürekli ayn› eﬂyay› kullanmak, zevksizlik, ça¤d›ﬂ›l›kt›r sunulan bu kültürde. Modaya uymakt›r ça¤daﬂl›k! Özgürlük ise, ﬂu
veya bu ürünü kullanmaktad›r. Kullanmazsan›z özgür olamazs›n›z!
O ürünleri kullanmak için paran
m› yok; sorun de¤il; en uygun koﬂullarda kredi kartlar›, taksitler var.. Yeter ki al; yeter ki konuﬂ, sonras›n›
düﬂünme! Anl›k yaﬂa, anl›k düﬂün,
plan yapma... Gelece¤imizin ne olaca¤›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; kald›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, boﬂan 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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Gerçekten b ö y l e y a ﬂ a n › l a b i l i r
mi? Cebimizdeki paray› düﬂünmeden istedi¤imiz herﬂeyi alabilir miyiz? Yar›n bize zarar› olaca¤›n› bildi¤imiz bir ﬂeyi, ﬂu anda can›m›z istiyor diye yapabilir miyiz?.. Mant›ks›z geliyor de¤il mi; ama burjuvazi
bize bunu dayat›yor. Çünkü o, kapitalist pazar›n dönmesini istiyor. Herﬂeye kar gözüyle bak›yor. Ve paran›n
tanr› oldu¤u bir düzende önerilen
hayat anlay›ﬂ› da bu oluyor.
Bize ‘an’ı yaşa’ derken
geçmişimizi ve
geleceğimizi çalıyorlar!
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›, filmleri, dizileri, yaz›lar›, çizileriyle “düﬂünme, mücadele etme, sadece an’›
yaﬂa” diyen burjuvazinin kendisi,
bunun tam tersini yapmaktad›r.
Burjuvazi an’› düﬂünmek ve yaﬂamakla s›n›rlamamaktad›r kendisini. O bu tür bencilli¤i, bireycili¤i ve
yozlu¤u dayatan reklamlar› haz›rlarken bile, asl›nda kendini an’la s›n›rlamad›¤›n› göstermektedir. Burjuva
kesimler, b i reysel olarak en bencil
biçimlerde an’› yaﬂay›p günlerini
gün ederken, s›n›fsal olarak asla

günlük ve anl›k düﬂünmezler.
Burjuvazi hem bugününü, hem
gelece¤ini ayr›nt›l› olarak planlamakta, düzeninin devam› için canla baﬂla
çal›ﬂmaktad›r. Bu çal›ﬂman›n oda¤›na
ise halk› bir ﬂekilde uyutmay› ve kendi saf›nda tutmay› koymaktad›r. Çünkü düzenini ayakta tutmas›n›n baﬂka
koﬂulu yoktur. Halk›n uyand›¤›, gerçeklerin fark›na vard›¤› yerde burjuvazinin yaﬂam ﬂans› yoktur.
R e k l a m denilen kapitalizmin en
ahlaks›z iﬂini yapacak bir dolu insan›n beyni, burjuvazi ad›na halk›
uyutmak için çal›ﬂmaktad›r. Her türlü 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 hizmetine sunmaktad›rlar.
Ve baﬂta dedi¤imiz gibi, reklamda,
hem ürün, hem ideoloji pazarlanmaktad›r. Bu sayede hem beyinler uyuﬂturulmakta, hem all› pullu reklamlarla
tüketim körüklenmekte ve üçüncüsü,
reklamlar, halk›n de¤ersizleﬂmesinde,
yozlaﬂmas›nda, bencilleﬂmesinde
önemli bir rol oynamaktad›r.

Benim Bir Hayalim Va r
Gazi Mahallesi’nde yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadele kesintisiz bir ﬂekilde sürdürülüyor. 25 Eylül’de Gazi
Temel Haklar taraf›ndan Sultan
Dü¤ün Salonunda sergilenen “Be n i m b i r h a y a l i m v a r ” isimli tiyatro oyunu da bu faaliyetlerin bir ürünüydü. Gazi Temel Haklar taraf›ndan örgütlenen çal›ﬂmada, Gazi
Mahallesi’nde oturan ama aileleriyle baz› konularda problem yaﬂayan çocuklarla bir tiyatro çal›ﬂmas›
yürütüldü.

Say›: 162

Yap›lan çal›ﬂma sonucu ortaya
ç›kan tiyatro oyununda bali, tiner
kullan›p sokaklarda yaﬂamak zorunda 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 B i ro l K a r a s u idi. Yaklaﬂ›k 200 kiﬂinin izledi¤i tiyatro

Burjuvazinin reklamlar› veya
baﬂka araçlar›yla halk› mahkum etmeye çal›ﬂt›¤› bu ideolojiye karﬂ›
ç›kmamak, kendi gelece¤imizi, de¤erlerimizi burjuvazinin ayaklar› alt›na paspas yapmaktan baﬂka bir anlama gelmeyecektir.
Geçmiﬂten ve gelecekten soyutlanm›ﬂ bir “an” yoktur.
Burjuvazi “an’› yaﬂa” derken, asl›nda bir bak›ma yaﬂama demiﬂ oluyor. Çünkü gerçekte an› yaﬂayan bireyler ve toplumsal kesimler, asl›nda
toplumsal hayattan kendi kendilerini
yok etmiﬂ oluyorlar.
Öyleyse varolmak için,
Bir; burjuvazinin bize haz›r olarak sundu¤u tabletleri reddetmeliyiz.
Kendimiz karar vermeliyiz ne yap›p
ne yapmayaca¤›m›za.
‹ki; beyinlerimizi tüketim kültürünün esiri yapmalar›na izin vermemeliyiz. Burjuvazinin televizyonunu, filmlerini, radyosunu, kitaplar›n›
dinlerken, izlerken beynimizin bir
ç öp k ut u su olmad›¤›n› bilmeli, herﬂeyi elekten geçirerek öyle almal›y›z
alaca¤›m›z›..
Üç; aç›k ki, “an› Yaﬂa” diyenler,
bize g eç mi ﬂ im i zi un u tt u rm ak ve
daha önemlisi, gelece¤imizi çalmak
istiyorlar. Geçmiﬂ, an ve gelecek,
hepsi bizimdir; hiçbirini burjuvaziye
vermemeliyiz; Geçmiﬂ, an ve gelecek, hiçbiri burjuvazinin kirli ideolojisine göre ﬂekillenmemeli...
oyunu öncesi, mahalledeki yozlaﬂmaya vurgu yap›lan bir konuﬂma
yap›ld›, oyunun haz›rlanmas›ndaki
temel amac›n, mahalledeki çocuklar› sahiplenmek oldu¤u belirtildi.
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Yeﬂil Kuﬂak’ta
Bir Amerikan Üssü:
Amerikan Bilimciler Federasyonu taraf›ndan elde edilip aç›klanan
CIA raporlar›, 1980’de Afganistan’a ilerici rejimi y›kmak için gönderilen karﬂ›-devrimci islamc› mücahitlerin, Türkiye’deki bir CIA
kamp›ndan gönderildi¤ini aç›¤a ç›kard›.
CIA (Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü) raporlar›nda, El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in
1996’da verdi¤i bir demeç yer al›yor. Ladin söz konusu demecinde
ﬂöyle diyor: “Sovyetler Birli¤i Kâ bi l ’ i i ﬂ g a l e t t i ¤i n d e , ( . . . ) T ü r k i y e ’ d e
yaﬂamaktayd›m. (...) Arap mücahitler, ‹stanbul’da geçiﬂ kamp› ku r a n Amerikan CIA’n›n yard›m›yla
Af g an is t a n’ a gi t m e ye b aﬂ l a d› . Gö nüllüler kampta kal›yor, daha son r a A f g a n i s t a n ’ a g ö n d e r i li y o r d u ”.
Türkiye’nin Amerika’n›n Yeﬂil
Kuﬂak projesindeki aktif rol ald›¤›
geçmiﬂte de bilinen bir gerçektir. Bu

Türkiye
rapor ise, Türkiye’nin “yeﬂil kuﬂak”ta bir üs olarak kullan›ld›¤›n›
da belgeliyor.
Türkiye’nin rolü kuﬂkusuz bununla s›n›rl› de¤ildir. Amerikan iﬂbirlikçisi oligarﬂi, yeﬂil kuﬂa¤a, politik, lojistik, askeri, her türlü deste¤i ve katk›y› vermiﬂtir.
Emperyalist ç›karlar için Kore’ye asker gönderilmesinden günümüze, ülkemiz emperyalizmin bir
üssüne, ordu, emperyalizm için savaﬂan bir orduya dönüﬂtürülmüﬂtür.
Yak›n dönemde, ‹ncirlik üssünün Irak’›n bombalanmas›nda kulland›r›ld›¤›, Guantanamo’ya esir taﬂ›yan iﬂkence uçaklar›n›n ‹ncirli¤i
üs olarak kulland›¤› ortaya ç›km›ﬂt›.
Amerika’n›n Yeﬂil Kuﬂak projesinde, ‹stanbul’da Amerikan kamp›
kurdurulmas› da, bu çizgide ony›llard›r devam eden iﬂbirlikçili¤in bir
örne¤idir.

‹ﬂbirlikçilik, uﬂakl›k iliﬂkisi çerçevesinde, ülkemiz emperyalizmin
hizmetine sunulurken, bunlar ço¤unlukla halktan gizlenmiﬂtir.
Yeﬂil Kuﬂak’ta ülkemizin emperyalistlere üs olarak kulland›r›ld›¤›n›
da, CIA’n›n raporlar›ndan ö¤reniyoruz. 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. Dolay›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 emperyalist ç›karlar için kulland›r›ld›¤›n›
bilmek, sorumlular›n hesap vermesini istemek en do¤al hakk›m›zd›r.
Soruyoruz, hangi hesaplarla, hangi
kirli ç›karlar için, ülkemiz emperyalizme peﬂkeﬂ çekilmiﬂtir? Aç›klanmal›d›r.

Cumhurbaﬂkan› Gül,
Fethullah’›n Sofras›nda

BM Genel Kurulu toplant›lar›
için Amerika’da bulunan Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül, F e t hul l a h ç ›
T ü r k K ü l t ü r Merkezi’nin ‘dost luk yeme¤i’ne kat›ld›.
Amerika’n›n has iﬂbirlikçilerinden Fethullah Gülen, ülkemizdeki
burjuva partileri taraf›ndan hep el
üstünde tutulan bir tarikat lideri olmuﬂtur. Bunun iki nedeni var. Bi rincisi düzen partilerinin tarikatlarla kurduklar› iliﬂkidir. ‹kincisi ise,
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ülkemizdeki düzen partilerinin
Amerikan iﬂbirlikçisi karakterleridir. Bu iki nedenden dolay›, düzenin
“sol” görünümlü politikac›s› Bülent
Ecevit bile, Gülen’e methiyeler
düzmüﬂtü.
Abdullah Gül’ün, Gülen’in sofras›nda bulunmas›nda di¤erlerine
ek olarak, her ikisinin de islamc›,
tarikatç› kimlikleri dönemlidir. Gül,
bu ülkenin Cumhurbaﬂkan›’d›r. Dahas›, o, kimilerinin demokratl›k
keﬂfettikleri AKP iktidar›n›n Cumhurbaﬂkan›’d›r. Fakat onun gerçek
kimli¤i, Amerikan islamc›l›¤›d›r.
Tarikatç› Abdullah Gül’den, demokrat Abdullah Gül yaratmak
mümkün de¤ildir. Onda demokrat
özellikler bulanlar, ona “AKP’nin

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

görmelidirler.
Di¤er yandan, son dönemlerde
AKP ile Fethullah Gülen cemaati
aras›nda çeliﬂkiler yaﬂand›¤›na iliﬂkin yorumlar yap›lmaktad›r. ‹ki kesim aras›ndaki iktidar çat›ﬂmas› yaﬂand›¤›na iliﬂkin yorumlar daha çok
spekülatif düzeydedir. Fakat, bu yorumlar do¤ru bile olsa, her ikisi de
Amerika’n›n iﬂbirlikçili¤ini yapt›klar›, ABD’nin “›l›ml› islam” ve
“BOP” projesinde yer ald›klar› sürece aralar›ndaki çeliﬂkilerin bir
k›ymeti yoktur. Amerika, her ikisini
de ç›karlar› çerçevesinde, bu örnekte oldu¤u gibi, ayn› sofrada buluﬂturur ve kullan›r. Bu nedenle Gül’ün,
Gülen’in sofras›nda bulunmas›nda
ﬂaﬂ›rt›c› bir yan yoktur.
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Vahdettin,
kimin büyü¤ü?
Ülkemizdeki birçok ilkö¤retim
okulunda oldu¤u gibi, Burdur’un
Çavd›r ilçesine ba¤l› Dengere ‹lkö¤retim Okulu’nda duvarlara as›lm›ﬂ bir “ T ü r k b ü y ü k l e r i ” panosu
vard›.
Bu panoda yer verilenler, hemen
her okulda ayn›d›r, çünkü bu panoya konulacak “büyükler”in isimleri,
Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan
belirlenmiﬂtir. Listedeki “büyükler”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.
“Vah dettin ‘Türk bü yükleri!’
aras›nda”... 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, Dengere okulunun yöneticilerinin yapt›¤› bir “ilk” de¤ildir.
Vahdettin, ülkemizdeki gericilerin, 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. Vahdettin’e “hain” denildi¤i müddetçe,
emperyalizmin uﬂakl›¤›n› yapmak,
tam olarak meﬂru gösterilemez, kan›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 istemiﬂlerdir.
*
‹ﬂbirlikçilerin Vahdettin’i en üst
düzeyde sahiplenmesinin bir örne¤i
1999’da yaﬂanm›ﬂt›.
O y›l yap›lan Osmanl› ‹mpara-
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torlu¤u’nun 700. y›ldönümü kutlamalar›nda, K ü l t ü r Bakanl›¤›, Topkap› Saray›’n›n bahçesine 36 padiﬂah›n büstlerini dikmiﬂ, büstler törenle aç›lm›ﬂ, Osmanl› atalar›n›n ruhuna fatihalar okunmuﬂtu. Büstlerin
içinde Va h d e t t i n'in büstü de vard›.
Oysa o, ülkesini de, milletini
de, ümmetini de, dinini de satm›ﬂ
bir padiﬂaht›. Kendini emperyalistlere satm›ﬂ bir zavall› olarak arkas›na bile bakmadan kaç›p gitmiﬂti bu
topraklardan.
O, Türkler’in atas› de¤il, olsa olsa, h a i n l e r i n a t a s › olurdu. Onu
“Türk büyükleri” aras›nda saymak
ise, san›r›z en baﬂta T ü r k h a l k › n a ,
T ü r k u l u s a l o n u r u n a h a k a re t t i r.
Hainleri baﬂtac› yapan hangi halk
vard›r dünyada? Hainleri “büyükleri!” aras›nda sayan bir ulus, nas›l
ulusal onurdan söz edebilir?
*
Dikkat çekicidir; Vahdettin’i aklama kampanyalar›n›n baﬂ›n› da ço¤u zaman islamc›lar çekmiﬂtir.
Bu aklama kampanyas› “asl›nda
Mustafa Kemal’i Anadolu’ya savaﬂmak için Vahdettin göndermiﬂti” yalan›na dayand›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Peki o halde, emperyalistlerin
Anadolu’dan kovulaca¤› hemen hemen kesinleﬂti¤inde, Vahdettin niye
‹ngiliz iﬂgal kuvvetlerine s›¤›n›p,
onlar›n bayra¤›n› taﬂ›yan bir gemiyle ülkesinden kaçt›?
Madem Mustafa Kemal’i o görevlendirmiﬂti, iﬂte Mustafa Kemal
görevini baﬂarm›ﬂ!
Yukar›daki tezin sahiplerinin bu
soruya verebildi¤i bir cevap olmam›ﬂt›r bu güne dek. Ama Vahdettin’i
aklama yalanlar›ndan da hiç vazgeçmemiﬂlerdir.
*
Dengere ‹lkö¤retim Okulu’ndaki olayla ilgili “soruﬂturma” aç›lm›ﬂ. Aç›ktan savunamayacaklar›na

göre, göstermelik soruﬂturma
aç›lmas› normal. Ama emperyalizm iﬂbirlikçisi AKP yönetiminin
hepsinin düﬂüncesinin bu oldu¤u
kuﬂkusuzdur; ne yapm›ﬂ ki Vahdettin? Bugün onlar›n yapt›¤›n›.
Bu yüzden onlar hain de demezler
Vahdettin’e. Bu yüzden hepsi Vahdettinci’dirler.
Gerçi, Osmanl›c›’lar için bile,
sahiplenilmesi, savunmas› zor biridir 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 yönetimini, s›radan IMF memurlar›na
teslim etmediler mi?)
Ülkemiz egemen s›n›flar›n›n
“özgünlü¤ü”, yani daha aç›k söylersek, riyakarl›¤›, hem Va h d e t t i n ’ i
he m Must a fa Ke mal ’i sahiplenir
görünmelerindedir. Ne birinden
vazgeçebiliyorlar, ne di¤erinden.
Oysa ikisi tarih içinde apayr› iki konumu temsil ediyorlar.
Kim Vahdettin? Biraz daha yak›ndan bakal›m: Anadolu’nun dört
bir yan› peﬂ peﬂe iﬂgal edilirken, Padiﬂah Vahdettin, Damat Ferit ve ‹ngilizler, Mustafa Kemal'i safd›ﬂ› b›rakmak için aralar›nda anlaﬂma yapm›ﬂlard›. Kurtuluﬂ savaﬂ› buna ra¤men yay›l›nca, iﬂgalcilerin ve iﬂbirlikçilerinin baﬂvurdu¤u ilk araçlardan biri yine halifelik ve din'dir. ‹ngiliz emperyalistlerinin iste¤i üzerine ﬁeyhülislam Dürrizade Abdullah
Efendi ad›na yay›nlanan fetvada,
Kuva-i milliyeciler ‘eﬂkiya’, ‘v a t a n
ha i ni’ ilan edilip, öldürülmeleri dinen ‘ff a r z d › r’ denildi. ‹ﬂgalcilere
karﬂ› savaﬂanlar›n " d i n s i z " oldu¤u
söylendi hatta. Ve ihanetin belgesidir ki, fetva, Anadolu'ya ‹ngiliz
uçaklar› taraf›ndan da¤›t›ld›.
ﬁimdi kalkm›ﬂ böyle birine utanmadan, arlanmadan “Türk büyü¤ü!”
diyor, onu atalar›ndan say›yorlar.
Vahdettin gibi bir haini “Türk büyü¤ü” sayandan, Vahdettin’i atas› olarak görenden, Vahdettin gibi vatan
hainli¤inden baﬂka ne beklenir ki?!
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Katlet, Ez, Sat›n Al!
ABD politikalar›n›n üretilmesinde daha önce kilit noktalarda bulunan bir grup politikac› ve bürokrat,
seçilecek yeni ABD baﬂkan›na, yeni
Ortado¤u politikas› olarak‘aﬂ›r›lar›n
yat ›r›m ve istih dam la sa t› n a l›n ma s›n›’ önerdi.
Öneri, içlerinde eski D›ﬂiﬂleri Bakanlar›ndan Madeleine Albright, baz› kongre üyelerinin ve Ortado¤u’da
görev alm›ﬂ isimlerin de bulundu¤u
34 kiﬂinin haz›rlad›¤› raporda dile
getirildi. Raporun en çarp›c› bölümünü, “kk a t l e d e rek olmad›, o zaman
s a t › n a l a r a k a m a c a u l a ﬂ a l › m ” önerisi oluﬂturuyor.
Raporda “ sa t›n al› nmas› ” öngörülen ‘ a ﬂ › r › l a r ’la kastedilenin, emperyalist iﬂgal ve tahakküme karﬂ› direnen ülkeler ve örgütler oldu¤u aç›k
elbette.
Emperyalizmin dünya halklar›na
karﬂ› tek politikas›, teslim almak,
kendi sömürü ç›karlar›n› dayatmakt›r. Onun literatüründe, halklar›n ira-

desi, ba¤›ms›zl›¤›, kendi kaderini tayin etme hakk› yoktur.
Amerikan emperyalizmi, ﬂimdi
Irak ve Afganistan’daki direniﬂ karﬂ›s›nda içine düﬂtükleri durumdan nas›l kurtulacaklar›na formül ar›yor.
Eski burjuva politikac›lar da, iﬂte bu
aray›ﬂa cevap olsun diye yay›nlam›ﬂlar söz konusu raporu.
Raporda da, Bush döneminde uygulanan “ t e r ö re karﬂ› savaﬂ” stratejisinin baﬂar›s›z oldu¤u belirtiliyor
ve onun yerine, “Ekonomik reformlar ve yat ›r› m te ﬂvik le ri”, “ Afga nis tan ve Pakistan’daki ‘aﬂ›r›lar›n’ direniﬂinin durdurulmas› için ulusla raras› iﬂbirli¤i yap›lmas›”, “sanat ve
e¤lence programlar›yla kültürel diplomasiye yat›r›m yap›lmas›”, “silahl› ve aktivist hareketlerin politik
t ems i l ci l eri y l e t aah hü t d e¤ eri t ak d i r
edilmesi” gibi öneriler s›ralan›yor.
Önerilerin temelindeki mant›k,
halklar› yat›r›mlarla, ihalelerle, ödeneklerle emperyalist sisteme çekme

Somali: Mülteci katliam›n›n
sorumlusu, ‘insan tacirleri’
de¤il, emperyalizm!
‹nsan tacirleri arac›l›¤›yla Yemen’e gitmek isteyen 52 Somalili, bindikleri geminin bozulmas› üzerine denizin ortas›nda açl›k ve susuzluktan yaﬂamlar›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 gemideki aç-susuz kalanlardan 71 kiﬂi ise ölümün eﬂi¤indeyken kurtar›ld›.
Açl›k, halklar› her defas›nda onlarca, yüzlerce kiﬂinin 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›¤› zeminde 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› politikalar›d›r. Bu politika sürdü¤ü müddetçe açl›k,
halklar› ölüm yollar›na düﬂürmeye devam edecektir.
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ve daha özlü olarak da sat›n almad›r.
Hat›rlanaca¤›
gibi, k›sa süre önce, Almanya Anayasay› 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›. Emperyalizm kesenin a¤z›n› açt›¤›nda teslim alabilece¤ini düﬂünmüﬂ, fakat
tek bir kiﬂiyi bile bu rüﬂvetle teslim
alamam›ﬂt›.
Emperyalistler, paran›n açamayaca¤› bir kap›n›n olmad›¤›n› düﬂünürler. Halklar›n ba¤›ms›zl›k, özgürlük
için mücadelelerini sat›n alamayacaklar›n›, emperyalist kültür ve ahlaka uygun olarak ﬂekillenmiﬂ olan beyinleri almaz. Çünkü, emperyalizmin
kültüründe her ﬂey parayla ölçülür,
her ﬂey al›n›r ve sat›l›r.

Avusturya: Faﬂistleri Güçlendiren
Emperyalist Politikalard›r!
Avusturya, Avrupa’da ›rkç›l›¤›n en h›zl› geliﬂti¤i ülkelerden
Christian
birisi durumunda. Bu durum, son
Strache
seçimlerde de ortaya ç›kt›. 28 Eylül’de yap›lan seçimlerde, Faﬂist
Özgürlük Partisi (FPÖ) oylar›n
yüzde 18'ini, Avusturya'n›n Gelece¤i ‹çin Birlik Partisi (BZÖ) ise
yüzde 12'sini ald›.
FPÖ’nün liderli¤ini yapan
Christian Strache, faﬂist H i t l e r ’e
sempatisini saklamayan, NeoNazi gruplarla askeri e¤itim yapan, pervas›zca Nazi selam› veren biridir. Yani, görülmesi
gereken ﬂu ki, bu parti, ›rkç› kimli¤ini gizlemeden bu kadar yüksek bir oy alabilmiﬂtir.
FPÖ ve BZÖ de tüm ›rkç› partilerin yapt›¤› gibi, iﬂsizlik, yoksulluk gibi sorunlar› yabanc› düﬂmanl›¤›na
dönüﬂtürüp, ›rkç› politikaya malzeme yapmaktad›r. Bu ›rkç› politikalar, Avrupa’da devletler eliyle de uzun bir dönemdir geliﬂtiriliyor ve sistemin yaratt›¤› sorunlar›n kayna¤› olarak yabanc›lar gösteriliyor. Yabanc› düﬂmanl›¤›yla,
sisteme yönelmesi gereken tepki, sistemin güçlendirecek
bir do¤rultuda kullan›lm›ﬂ oluyor.
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ABD’de ve AB’de Kriz Devam Ediyor

Fatura ﬁ imdiden H alka
Geçen hafta, tüm emperyalist
dünya, ABD’nin “700 milyar dolarl›k kurtarma paketini” tart›ﬂt› denilse yeridir. Ülkemizde yay›n yapan ama merkezleri sanki Washington olan televizyonlar, günlerce paket hakk›ndaki geliﬂmeleri an an,
saat saat aktard›lar.
Sonuçta, ilk önce reddedilen paket, yap›lan baz› düzenlemelerle
birlikte, Amerikan Senatosu’nda
yap›lan oylamada kabul edildi. Ayn›
günlerde ABD hükümeti ülkenin en
büyük mevduat bankas› olan Washington Mutual’a da el koydu.
Muhtemeldir ki, geçen hafta boyunca. burjuvazinin gazetelerinde,
televizyonlar›nda 700 milyar dolarl›k paket ç›karsa ne olur, ç›kmazsa
ne olur, ç›karsa, bundan finans sektörü ve ülkemizdeki IMKB nas›l etkilenir sorular› üzerine pek çok yorum okumuﬂ, dinlemiﬂsinizdir.
Fakat ABD’de meydana gelen
bu son krizin, Amerika’da 2.2 mil yon kiﬂiyi iﬂsiz b›rakt›¤›n›, muhtemel ki herhangi bir yerde duymad›n›z. Krizin hissedilmeye baﬂland›¤›
2008 baﬂ›ndan bu yana b u k a d a r
kiﬂi iﬂsiz kalm›ﬂt› ve bu büyük finans ﬂirketlerini “gözyaﬂlar› içinde”
karton kutular içine eﬂyalar›n› doldurup terkeden personel kadar haber olmam›ﬂt›. A¤ustos ay› verilerine göre sadece son beﬂ haftada iﬂini

kaybedenlerin say›s› 400 bine ulaﬂt›... Muhtemelen duymad›¤›m›z
baﬂka baz› ayr›nt›lar da var.
Mesela, finans ﬂirketleri krizinri
takiben, Amerika’da üniversite ücretleri 15 bin dolardan 28 bin dol a r a ç›kt›, bir çok ö¤renci üniversiteyi b›rakma noktas›na geldi...
Kuﬂku yok ki, krizin halk› vuran
boyutlar› bunlarla da s›n›rl› de¤ildir.

Kriz Avrupa’ya yay›l›yor
ABD’deki finans sektörü krizi,
doymak bilmez kâr h›rs›yla yönetilen bankac›l›k sektörünün Avrupa
bölümüne de s›çrad›.
Benelüks ülkeleri, hemen her y›l
banka ve sigorta ﬂirketleri sat›n alarak büyüyen Fortis'i devletleﬂtirerek
kurtard›. ‹ n g i l t e re hükümeti, ekonominin istikrar› için B&B bankas›na el koydu... ‹ z l a n d a hükümeti, ülkenin 3'üncü büyük bankas› Glitnir'i likidite zorlu¤undan ötürü kontrolüne ald›.... R u s y a , Svyaz
Bank'›n kurtar›lmas› için devreye
girdi... Avrupa'n›n en büyük mortgage finansörü Alman 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 krizin de emekçiler nezdinde yeni yan-

Yeni-sömürgelerin
bitmeyen ‘kriz’i:

ZAM!

AKP iktidar› halk›n de¤il tekellerin iktidar› oldu¤unu her geçen gün daha aç›k bir ﬂekilde gösteriyor.
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 sanayide kullan›lana fiyat›na yüzde 4.69 oranlar›nda
olmak üzere zam yap›ld›.
AKP’ye bu yetmedi!
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s›malar› olacakt›r.

Amerikan s endikalar›ndan p rotesto
ABD’de sendikalar ‘Kurtarma
Plan›’na karﬂ› gösteriler yaparak,
plan› protesto ediyorlar.
Çeﬂitli sektörlerdeki iﬂçileri temsil eden sendikalar taraf›ndan New
York Borsas› önünde yap›lan protesto gösterisinde, otomotiv sektöründe örgütlü AFL-CIO’nun Baﬂkan› John Sweeney, yapt›¤› konuﬂmada krizin ve kurtarma paketinin
emekçiler aç›s›ndan anlam›n› ﬂöyle
özetliyordu: “Bush yönetimi krizin
kökenine inmeden Wall Street’in
kurtuluﬂunun faturas›n› bizim ödememizi istiyor. Vergilerimizin milyonlarca dolar kazanan bankac›lar
ve iﬂadamlar›n› kurtarmak için de¤il s›radan Amerikal›lar için harcanmas›n› istiyoruz.”
26 Eylül’de yap›lan gösteride
sendikalar, Wall Street için yap›lan
harcaman›n e¤itime, sa¤l›¤a, ba r›nmaya harcanmas› gerekti¤i ça¤r›s›nda bulundular.

K›sa bur süre önce zam gelen benzine ise tekrar, perakende sat›ﬂ fiyat›na 5 Ykrﬂ, motorinin fiyat›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›klar› % 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.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Grevden Kim Korkar?

Grev, iﬂçilerin, memurlar›n k›sacas› emekçilerin hak arama mücadelesinde baﬂvurduklar› en önemli silahlar›ndan biridir. 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›ﬂmay› ö¤renirler. Grev baﬂar›yla da, yenilgiyle de sonuçlansa her ﬂeyiyle ö¤reticidir.
Grevden korkanlar›n en baﬂ›nda patronlar gelir.
Patronlar iﬂçilerin, emekçilerin grev yapmas›n› istemezler. 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 düzelmesi demektir. Bu da patronun kâr›n›n düﬂmesi
anlam›na gelir. Oysa patronun temel ve tek düﬂüncesi 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 yasas›, jandarmas›, polisi ve sivil faﬂist güçleri de devrededir bunun için. Grev yapan iﬂçilere sald›r›rlar,
grev çad›rlar› da¤›t›lmaya çal›ﬂ›l›r. Grevciler, dayan›ﬂmaya gelenlerden de tecrit edilmek istenir. Yasalarla 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›. Sömürücü az›nl›¤›n, emekçi ço¤unlu¤unu bask› alt›na
almas›n›n arac›. Bu anlamda grevde de devlet “görevini” yerine getirir.
Grevden sadece bu sayd›klar›m›z korkmaz. Grevden ayn› zamanda sar› sendikac›lar da, sendika a¤alar› da korkar. Hem de çok korkarlar. Çünkü onlar›n
statülerini sarsar grevler. Onlar bir yandan iﬂçi,

TMMOB Yöneticileri Emniyet
Müdürünün Verdi¤i ‹ftara Kat›ld›
10 Eylül’de Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Y›lmaz’›n Ankara Liman Restorant’ta
verdi¤i iftar yeme¤ine TMMOB’un da yönetici düzeyinde temsil edilerek kat›lmas›yla ilgili +‹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
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emekçi dostu görünürler, onlardan biri gibi, emekçilerin ç›karlar›n› temsil ediyor görünürler. Bunu yapmad›klar›nda o koltuklar›nda uzun süre kalamazlar.
Oysa emekçilerin ç›karlar›n› gerçekten temsil etmek, bunun için mücadele etmek bedel ister. Karﬂ›s›na patronu, devleti almas› demektir bu.
Bedel ödemeyi göze almayan, sendikac›l›¤› koltuk için, a¤al›k için yapanlar, iﬂçiye onlar›n dostu görünürken di¤er tarafta devletle ve patronla anlaﬂ›rlar. 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 sendikas› olan Türk-‹ﬂ’in ad› aç›klanmayan bir yöneticisi, 1995 y›l›nda dönemin Çal›ﬂma Bakan› Ziya Halis’ten, Hükümetin, ald›klar› grev karar›n› yasaklamas›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 yasaklay›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› demek, 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›rlar. Bize düﬂen onlar›n korkular›n› büyütmektir!

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 kurumlar› karﬂ›s›na alarak hak mücadelesini vermesinin mümkün 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 aittir” 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.

5 Ekim 2008

Memurlar, Elmas Yalç›n’› And›

“As›l olan on lar›
düﬂünceleriyle yaﬂatmakt›r”
28 Eylül 1994 tarihinde Beﬂiktaﬂ
Arzum Kafe’de mücadele arkadaﬂlar› Avukat Fuat Erdo¤an ve Mühendis ‹smet Erdo¤an ile birlikte
katledilen Devrimci Memur Hareketi’nin öncülerinden Elmas Yalç›n,
katlediliﬂinin 14. y›ldönümünde
mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Elmas Yalç›n’›n resminin bulundu¤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 özlemi için mücadele eden, bu u¤urda

can›n› veren Elmas Yalç›n’› ölümünden 14 y›l sonra ‘yolunday›z!’
diyerek and›lar.
Tüm-Bel-Sen 1 No’lu ﬁube Sekreteri ‹brahim Sönmez Elmas Yalç›n’›n ölüm mangalar› taraf›ndan
katlediliﬂini anlatarak, ülkemizde
emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin
halklara zulüm, iﬂkence ve katliamdan baﬂka bir ﬂey vermedi¤ini, böyle bir yaﬂam› kabul etmeyenlerin ise
terörist ilan edilerek sindirilmeye
çal›ﬂ›ld›¤›n›, böyle bir süreçte Elmas Yalç›n’› anman›n çok daha anlaml› ve önemli oldu¤unu söyledi.

K›rklareli-Lül e b u rg a z ’ d a k i
Tekstil ‹ﬂçileri
Yard›mlaﬂma ve
Dayan›ﬂma Derne¤i (T‹YD-Der) üç ayd›r sürdürdü¤ü “112 Saa t Ç al›ﬂmak Çöz üm m ü ?” kampanyas› çerçevesinde iﬂçilerle
yapt›klar› anketler hakk›nda bilgilendirme toplant›s› düzenledi. Toplant›da, patronlar›n “8 saat çal›ﬂmay› gereksiz,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 koﬂullar›n›n zorlu¤una ve ald›klar› ücretin yetersizli¤ine dikkat 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›.

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

Malatya'da SSGSS Yasas›
Protesto Edildi
SSGSS yasas›n›n geri çekilmesi için 28 Eylül günü,
Malatya'da Merkez-PTT önünde bir eylem gerçekleﬂtirildi. 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 ‹stemiyoruz”, “Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz” sloganların›n at›ld›¤ı eyleme 60 kiﬂi katılırken, aç›klamayı KESK dönem
sözcüsü Hasan Akdemir okudu.
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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 düﬂen ﬂehitlerimizin mezar anmalar›nda yerimizi al›yor, umutlar›m›z› ve
inanc›m›z› tazeliyoruz. Biz çok büyük bir aileyiz. As›l olan fiziki ayr›l›klar de¤ildir. As›l olan onlar› düﬂünceleriyle yaﬂatmakt›r. Kurtuluﬂumuz onlar›n yolunda ilerleyerek
gerçekleﬂecektir. Elmaslar bu ﬂekilde yaﬂayacaklard›r” diyerek söyledi¤i marﬂlarla Elmas Yalç›n’› selamlad›.

“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 toplanarak AKP Ankara il binas›na yürüyen emekçiler, Ramazan Bayram›’n›n ikinci günü olmas› vesilesiyle “AKP ‹le Sermaye Bayramlaﬂs›n, Biz Hesap Soraca¤›z!” yaz›l› bir pankart açarken, “Sa¤l›k
Hakt›r” dövizleri taﬂ›d›lar.

AKP’nin 70 milyonun sa¤l›¤›n› gözden ç›kartt¤›n›
söyleyen Akdemir, 1 Ekim'de yasalaﬂacak sa¤l›k ve sosyal güvenlik yasas›yla beraber nelerin gelece¤ini s›ralad›. Açıklamada “herkesin sa¤l›k ve sosyal güvenlik haklar›n›n eﬂit ve ücretsiz
bir ﬂekilde sa¤lanabilmesi için SSGSS
yasas› tamamen kald›r›l›ncaya
kadar
mücadelemizi sürdürece¤iz" denildi.
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SES MYK üyesi Meryem Özsö¤üt:
sani de¤erlerini yitirmedi¤i
için bir kiﬂi suçlanamaz. Düﬂünmek, araﬂt›rmak, kitap
okumak, Ortaça¤ Avrupas›n›
aratmayacak ﬂekilde suç olamaz. Ayr›ca benim evimde bulunan kitaplar halen kitapç›larda sat›lmaya devam ediyor. Suçlamalar
için ortada bir belge ve kan›t›n olmamas› yarg› için önemli de¤ildi.
Onlar için önemli olan bir devrimcinin sahiplenilmesi ve infazlara karﬂ›
ç›k›lmas›yd›. ‹ﬂte bu "bb ü y ü k
suç"umuzdan dolay› tutukland›k ve
8 ay tutuklu kald›m.
Tutuklanmam nedeniyle halk›n
örgütlü kesimlerinde belli bir tepki
geliﬂti. Bunun için ender durumlardan 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›rak›ld›¤›n›n, kalanlar›n tutuklulu¤unun
neden devam etti¤inin hukuki bir
aç›klamas› yoktu. Zaten kararlar da
hukuki de¤il siyasi olarak veriliyor.

‘Büyük Suçumuz’ B i r
Devrimcin in Sahiplenilmesiyd i
Meryem Özsö¤üt SES MYK
üyesi, devrimci bir sendikac›. Kevser M›rzak’›n polis taraf›ndan infaz
edilmesini, bas›n aç›klamas› hakk›n›
kullanarak protesto etti¤i için tutukland›. Onunla birlikte 12 kiﬂi, insanl›k onuruna sahip ç›kt›klar› için tamamen keyfi olarak 8 ay hücrelerde
tutuldular. 5 Eylül’de ç›kar›ld›klar›
mahkemede serbest b›rak›lmalar›na
karﬂ›n, oligarﬂinin hukuku, adaletsizli¤ini gösterdi ve 12 kiﬂi hakk›nda
çeﬂitli hapis cezalar› verildi.
Meryem Özsö¤üt bu geliﬂmelere
iliﬂkin sorular›m›z› cevaplad›.

Yürüyüﬂ: Sendikal mücadele
ile infazlara karﬂ› ç›kman›n birbiriyle ba¤› nedir?

M. Özsö¤üt: Sendikal mücadele, demokrasi mücadelesini de içerir. Demokrasi mücadelesi veremeyenler, ekonomik mücadele de veremezler. ‹ki alandaki sorunlar›n kayna¤› ortak. Çözüm yollar›n›n ve verilecek mücadelenin de ortak olmas›
gerekir. Ayr›ca ülkemizde emekçiler
sadece çal›ﬂma yaﬂam›ndan kaynakl›
sorunlar yaﬂam›yor. Ayn› zamanda
temel özgürlükler ve haklar› konusunda 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 çal›ﬂ›l›yor. Sendikalar›n çal›ﬂma koﬂullar›n düzeltilmesi ya da ekonomik talepli eylemleri bile

“Tüm t oplumu
susturmaya,
her türlü m uhalefeti yok etmeye çal›ﬂ›yorlar. Tarihin h iç
bir döneminde
zulüm, hakl› olanlar› ve hakl›
talepleri yok e tmeyi b aﬂaramad›, b undan s onra d a b aﬂaramayacak!”
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gaz bombas›, cop ve panzerlerle karﬂ›lan›yor. Sendikal mücadele yürüttükleri 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 önemli araçlardan biridir.

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

M. Özsö¤üt: 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›klamalar›na kat›ld›m. Bu nedenle 8 Ocak
2008 günü sabaha karﬂ› evim polisler
taraf›ndan a¤›r silahlarla bas›ld›. Polis ekiplerinin yan›nda getirilen mahalle 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 içeride silahl› çat›ﬂma ç›kacak havas› yarat›larak oturdu¤um mahalleye karﬂ›
beni tecrit etmeye çal›ﬂt›lar ve tam bir
terör havas› estirdiler. Perdelerin korneﬂinden çiçeklerin topra¤›na kadar
evimin her santimetrekaresi didik didik arand›ktan sonra kan›t olarak 4
kitap, mizah dergisi ve masa takvimi
bulundu. "Kan›tlarla" beraber gözalt›na al›narak TEM'e götürüldüm.
Oraya gidince yaln›z olmad›¤›m›, 13
kiﬂinin daha ayn› "suç"tan gözalt›na
al›nd›¤›n› gördüm...

Yürüyüﬂ: Ya rg›n›n tavr›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?

M. Özsö¤üt: Davan›n aç›lmas› ve yarg› süreci kelimenin tam anlam›yla trajikomikti. Zorlama belge
ve iddialarla 'suç' ve 'suçlu' yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›. ‹nfazlara karﬂ› ç›kmak insan olma onurunu ve duyarl›l›¤›n› taﬂ›yan herkesin görevidir. ‹n-

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

M. Özsö¤üt: Bir taraftan dünyan›n en zenginleri listesine Türkiye'den girenlerin say›s› artarken, öte
yandan açlar›n, yoksullar›n, iﬂsizlerin say›s› ç›¤ gibi büyüyor. Halk›n
hakl› tepkilerini do¤ru bir kanala
ak›tacak, sömürü ve eﬂitsizli¤in nedenlerini anlat›p bilince ç›kartacak,
düzenlerini temelden sarsacak devrimcilerden korkuyorlar. Bu nedenle
de bask› ve zor yöntemleriyle devrimcileri 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 infazlara baﬂvuruyorlar.
Bir korku imparatorlu¤u yaratarak tüm toplumu susturmaya, her
türlü muhalefeti yok etmeye çal›ﬂ›yorlar. Tarihin hiç bir döneminde zulüm, hakl› olanlar› ve hakl› talepleri
yok etmeyi baﬂaramad›, bundan sonra da baﬂaramayacak!
5 Ekim 2008

Siyasette

‹LKE
Gündemimizi Kim
Belirleyecek?
Tuzla’da sadece 2008 y›l› içinde ölen iﬂçi say›s› 17’dir. Bu büyük bir rakamd›r. Bunca ölüm
karﬂ›s›nda, sendikalar›n gösterdikleri tepki fazla de¤il, azd›r.
Di¤er yandan, 2008’den bu yana ülkemizdeki tersanelerde ölen
iﬂçilerin toplam say›s›, tam olarak
1 1 1’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, “ g ü n d e m i m i z i
kim belirleyecek?” sorusunu ortaya ç›kar›yor.
Çünkü, görülmektedir ki, demokratik
örgütlenmelerimizin
tepkilerini, gündemlerini de büyük oranda burjuva bas›n belirlemektedir. Burjuva bas›n›n gündeme getirdikleri, demokratik kitle
örgütlerinin de gündemine girmekte, gündeme getirmedikleri
görülmemekte ya da görmezden
gelinmektedir.
Bu durumun bariz sak›ncalar›ndan birisi, düzeni bir noktada
teﬂhir ederken bile, düzen kendi
yaratt›¤› sonuçlar›n daha büyü¤ünü gizleyebilmekte ve sorunu küçültmektedir. Örne¤in, halk aç›s›ndan, tersanelerdeki iﬂçi ölümleri 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›ncalar›ndan birisi, burjuvazinin yaratt›¤› gündemi, yine burjuvazinin
kendi denetiminde söndürme,
gündemden düﬂürme olana¤›na
sahip olmas›d›r. Dolay›s›yla,
emekçilerin sorunlar›n›n ne kadar
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gündemde tutulaca¤›,
hangi düzeyde önemsenece¤i, hangi noktada
gündemden düﬂürülece¤i, burjuvazi taraf›ndan belirlenebilecektir,
ﬂu ya da bu ölçüde belirlenmektedir de.

Bu tablonun yarataca¤› sonuçlardan birisi
de, demokratik kitle örgütlerinin kendi gündemlerini belirleme reflekslerini
kaybetmeleri, burjuvazinin önem
s›ralamas›na göre hareket etmeleridir. Ki, tersanelerdeki iﬂçi
ölümleri, bu sonucun somut örneklerinden birisidir.
Emekçilere yönelik bir çok
sald›r› yasas› ancak burjuvazinin
gündeme getirmesi ile, kitle örgütleri ve sendikalar›n da gündemine girmektedir. Fakat, bu durum; 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 sorunlar›n geçiﬂtirilmesinin de nedenleri aras›ndad›r. Bu zaaf, burjuvaziye emekçilerin sorunlara
nas›l yaklaﬂaca¤›n›, nas›l tart›ﬂaca¤›n› etkileme gücünü de vermektedir.
Tersanelerden yola ç›karak ele
ald›¤›m›z bu sorun, ne sendikalar›m›z, ne de tersaneler ile s›n›rl›
bir sorun de¤ildir. Gündemimizi
kimin belirleyece¤i, çok daha geniﬂ ve solun bir çok kesimini ilgilendiren 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 hedeflerimizi tamamen kendi irademizle
belirleme sorunudur.
Sendikalar›m›z›n, kitle örgütlerinin gündemlerini burjuvazinin
belirlemesine izin vermeyen bak›ﬂ
aç›s›yla hareket etmeleri, giderek,
kendi gündemlerini oluﬂturma,
halka taﬂ›ma olanaklar›n› yaratmalar›n› da sa¤layacakt›r. Fakat,
öncelikle sorun düﬂüncede, politikada burjuvazinin yaratt›¤› gündemin d›ﬂ›na ç›kmakta, beynimizi
burjuvaziden kurtarmaktad›r.

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 ölmüﬂ, 16 iﬂçi de yaralanm›ﬂt›. Olay›n
ard›ndan ölümlerde sorumluluklar› oldu¤u iddias›yla, aralar›nda G‹SAN Tersanesi 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›rak›ld›lar.
u

Bir ‹ﬂçi Demir Kapak
Alt›nda Öldü
Konya’n›n Karatay ilçesinde güvenlik önlemleri al›nmadan çal›ﬂt›r›lmas› nedeniyle, bir iﬂçi öldü. 27 Eylül’de, bir fabrikada, makine sökümü
yapan Rüﬂtü ﬁengül isimli iﬂçi, demir
dolap kapa¤›n›n üzerine düﬂmesi sonucu öldü.
u

Bir ‹ﬂçi Göçükte Öldü
Bir iﬂçi ölümü de Elaz›¤’›n Alacakaya ilçesinde yaﬂand›. Taﬂeron bir firma
taraf›ndan iﬂletilen krom oca¤›nda meydana gelen göçük nedeniyle, iﬂçi Ferit
Kaya ölürken, bir iﬂçi de yaraland›.
u

Y‹BO’larda Ö¤renciler
Zehirleniyor
E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Zübeyde K›l›ç, yapt›¤› aç›klamada, Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okullar›nda (Y‹BO)
son dönemlerde yemeklerden zehirlenme 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 sorunlar›n çözülmesini istedi.
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“Her güvenlik görevlisine
karﬂ›, bir DTP’li öldürün”
2007 y›l›n›n Ekim ay›nda, Güneydo¤u’da 13 askerin öldü¤ü bir
çat›ﬂman›n ard›ndan Bolu Express
gazetesinde bir yaz› yay›nland›. Yaz›n›n baﬂl›¤› ﬂöyleydi: “ T ü r k , i ﬂ t e
karﬂ›nda düﬂman›n”
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 koﬂmaktansa üç-beﬂ mikrobu temizle... mek
gerekir... Bunu yapacak ve diyebilecek yurtsever unsurlar da ç›kar elbet... Bundan böyle ﬂehit edilen her
güvenlik görevlisine karﬂ›n, bunlardan birinin ayn› kaderi paylamas›
toplumun ço¤unlu¤unun iste¤i haline gelmiﬂtir. ”
DTP Diyarbak›r Milletvekili Selahattin Demirtaﬂ, bu yaz›yla ilgili
olarak Bolu Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.

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

Devrimcileri, ilericileri tutuklamak için gayet seri çal›ﬂan yarg›
mekanizmas›, yukar›daki yaz›y› yazan 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› “yasalara uygun” bularak
takipsizlik karar› verdi. Kararda,
yaz›n›n “ düﬂünce özgürlü¤ü kapsam›nda” oldu¤u belirtiliyor.
‹nfaza, katliama davet, oligarﬂinin hukukunda düﬂünce özgürlü¤ü
oluyor! Baﬂka deyiﬂle, kontrgerillaya, linç güruhuna, polise ö l d ü r m e
özgürlü¤ü var.
Devrimcilerin, ilericilerin yay›nlar›na peﬂ peﬂe yay›n durdurma, kapatma cezalar› verilip “düﬂünce özgürlü¤ü”nün k›r›nt›s› b›rak›lmazken, faﬂistlere, “düﬂünce özgürlü¤ü” ad›na öldürme özgürlü¤ü tan›n›yor. Demirtaﬂ’›n avukat›, takipsizlik karar›n›n kald›r›larak dava aç›lmas› için Düzce A¤›r Ceza Mahkemesi’ne baﬂvurdu. Suç aç›kt›, infa-

Dersim’de Panel: Jitem,

za, katliama alenen ça¤r› ve tahrik
vard›. Fakat mahkeme de “ savc›l›¤›n isabetli bir karar verdi¤ini” belirterek itiraz› reddetti.
Burada hukukun evrensel mant›¤› de¤il, k o n t r g e r i l l a h u k u k u n u n
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 gazetesinin yazar› da nihayetinde bu refleksi göstermekten baﬂka bir ﬂey yapmam›ﬂt›!
Art›k bu hukuk aç›s›ndan geriye
t e k b i r ﬂey kalm›ﬂt›r; katliama ça¤r›lar› beraat ettirmenin ötesine geçip, bizzat bu ça¤r›ya kat›lan mahkeme kararlar› ç›karmal›d›rlar.
‹ﬂte o zaman kontrgerilla hukukunun tüm gerekleri, eksiksiz karﬂ›lanm›ﬂ olur.
ne yönelik tehlikeyi bast›rd›¤›n›, dolay›s›yla bir temiz eller operasyonu olamayaca¤›n› söyleyen Selahattin Demirtaﬂ “derin devlet asl›nda
devletin kendisidir” dedi.
Av.Ebru Timtik ise katlamc›lar›n
en üst düzeyden sahiplenildi¤ini dile getirerek, ﬁemdinli’deki bombalar› araﬂt›rmak isteyen Ferhat Sar›kaya adl› savc›n›n görevden at›lmas›n› örnek verdi.
Timtik: “bu halk›m›z›n kendi çat›ﬂmas› de¤il. Bizler kontrgerillay›
mahkum etmeliyiz. Yani emperyalizme karﬂ› da mücadele etmeliyiz.
Bu mücadele ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesini yükseltmekten
geçiyor” diyerek konuﬂmas›n› sona
erdirdi.
250 kiﬂinin kat›ld›¤› panel, soru-cevap bölümünün ard›ndan sona
erdi.

Ergenekon,
Kontrgerilla Gerçe¤i

23 Eylül günü Dersim’ de E¤itim- Sen, EMEP, DTP ve Halk Cephesi taraf›ndan belediye konferans
salonunda “Jitem, Ergenekon,
Kontrgerilla Gerçe¤i” adl› bir panel
gerçekleﬂtirildi.
“AKP Yalan Söylüyor Kontrgerilla Görevi Baﬂ›nda” pankart›n›n
as›l› oldu¤u panele E¤itim-Sen’li
Yusuf Demir, EMEP ‹l Baﬂkan› Hü-
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seyin Tunç, DTP Grup Baﬂkanvekili Selahattin Demirtaﬂ, Halk Cephesi ad›na ise Avukat Ebru Timtik konuﬂmac› olarak kat›ld›lar.
Yusuf Demir, Ergenekon çat›ﬂmas›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 politikas›na dayal›d›r” dedi.
Hüseyin Tunç ise, “AKP,
ABD’nin bölge politikalar›na eklenmiﬂ bir partidir” diyerek bu yap›lanmay› temizlemeyece¤ini vurgulad›.
AKP’nin Ergenekon’la kendisi-

5 Ekim 2008

ﬁovenist Sald›r›n›n
Sorumlusu Oligarﬂidir
Alt›nova’da, ﬂovenizmle k›ﬂk›rt›lan kitle, Kürtleri hedef alan sloganlarla 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 bulundu¤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 sald›r›ya nas›l dönüﬂtürüldü¤ü aç›kt›r.
Geçmiﬂten günümüze k›ﬂk›rt›lan ﬂovenizm, bu sald›r›lar›n zeminini yaratan temel nedendir.
Kitlelerde, Kürt düﬂmanl›¤›n›
yaratan oligarﬂik devlettir. Düzenin
kontrgerilla örgütlenmeleri ve kontrgerilla politikalar›d›r. Faﬂist hareket ve dinci gericiliktir. Hepsinin el
birli¤iyle yaratt›¤› tablonun sonucu
olarak, kiﬂisel çat›ﬂmalar bir anda

Katliamc›lar›n Kayd› Yok

Ama Onlar›n Var!
Onlar Ümraniye Hapishanesi’nde katledildiler.
Onlar› katleden kurﬂunlar,
bombalar, devletin envanterlerinde KAYITLIYDI!
Kuﬂku yok, kay›tl›yd› katledenler de! Belki ﬂimdi de¤il,
ama yar›n, o defterler de aç›l›p, kay›tlara bak›lacak...
Say›: 162

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 operasyon 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 operasyonu ve kat›lacak askeri birliklerin
bilgileri bulunuyordu.
‘Özel müdahale plan›’, 267 jandarman›n “emrin icras› s›ras›nda zaruret
s›n›r› aﬂ›larak uzman çavuﬂ ve tutuklular›n ölüm ve yaralanmalara neden olmak”, “iﬂkence” suçlar›ndan yarg›land›¤› davan›n önceki duruﬂmas›na gönderilmiﬂti. Bu planda, ekiplerin operasyona kat›laca¤› bilgisinin yan› s›ra ekibin Bayrampaﬂa Cezaevi’ndeki operasyonun tamamlanmas›n›n ard›ndan Ümraniye’ye de kat›laca¤› bilgisi bulunuyordu. Burada ekibe k›lavuz personel

Kürtler ve Türkler saflaﬂmas›na, çat›ﬂmas›na dönüﬂmekte veya dönüﬂtürülebilmektedir.
Bu nedenle, yaﬂanan sald›r›n›n
sorumlusu, oligarﬂidir, faﬂist örgütlenmelerdir, kontrgerillad›r. ﬁovenizmle k›ﬂk›rt›lm›ﬂ kitleler, düzenin
bu politikas›nda kullan›lan durumundad›rlar.
Sorun yerel de¤ildir. Sorun, oligarﬂinin Kürt düﬂman› ﬂovenist politikalar›d›r. AKP ve Genelkurmay’›n, kitleleri k›ﬂk›rtarak oluﬂturduklar› tepkiyi, Kürtlerin hakl› taleplerine karﬂ› kullanmas›d›r.
verilece¤i ve esas müdahalenin bu ekip
taraf›ndan yap›laca¤›n›n belirtildi¤i
planda, “Atmaca” ad› verilen operasyonun ‹brahim Tüysüz’ün yard›mc›l›¤›nda Jandarma Bölge Komutan› Tu¤general Engin Hoﬂ taraf›ndan komuta edilece¤i bilgisi yer al›yordu. Ayr›ca planda, ‘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 görülen duruﬂmada, operasyona kat›lmad›klar›n› öne sürmüﬂ ve operasyonda
Ankara’dan gelen bir birli¤in oldu¤unu
bildi¤ini söylemiﬂti. Bu ifadeye ve Jandarma Komando Özel Asayiﬂ Komutanl›¤›’n›n ‘özel müdahale plan›’nda
ad› geçmesine ra¤men, operasyona
iliﬂkin ellerinde hiçbir kay›t ve belge
olmad›¤›n›n söylenmesi katliam›n, suçlar›n›n itiraf›ndan baﬂka bir anlama gelmedi¤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 tutsaklar jandarman›n açt›¤› ateﬂ sonucu katledilmiﬂlerdi.
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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--

Ulucanlar’da Katledilenler An›ld›

“Kanla Yaz›lan Tarih Silinmez”
A n k a r a , M a l a t y a , D e rsim ve
lem, hapishane önüne ﬂehitleri tem-‹ z m i r Çi¤li’de düzenlenen tören-silen 10 karanfil b›rak›lmas›yla so-lerde 26 Eylül 1999 Ulucanlar kat-na erdi.
liam› bir kez daha lanetlenirken,
Ayn› gün Karﬂ›yaka Mezarl›-katledilen devrimci tutsaklar an›ld›.
¤›’nda bulunan Ulucanlar ﬂehitle-M a l a t y a ’ d a, "Buca Ulucanlar
rinden ‹smet Kavakl›o¤lu, Mahir
Diyarbak›r Hapishane Katliamlar›n›
Emsalsiz, Önder Gençaslan’›n me-Unutmad›k
Unutturmayaca¤›z"
zarlar› baﬂ›nda anma gerçekleﬂtirilpankart›yla PTT binas› önünde ger-di. “Kanla Yaz›lan Tarih Silinmez”,
çekleﬂtirilen eylemde DHP, Partizan,
“Yaﬂas›n Ulucanlar Direniﬂimiz”,
ESP, DTP, Halk Cephesi, PSAKD
“Katil Devlet Hesap Verecek” slo-ad›na ortak aç›klama yap›ld›.
ganlar›n›n at›ld›¤› anmada ﬂehitlerin
sevdi¤i türküler ve kurﬂunlar alt›nda
Ulucanlar Katliam› s›ras›nda
direnirken söyledikleri marﬂlar
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
Halk›m›z›n gelene¤i olan bayramlaﬂettikleri belirtildi. Aç›klama-ma, devrimciler taraf›ndan da yaﬂat›l›da, F tiplerindeki tecrite karﬂ›
yor. Devrimciler ‹stanbul ve Anadolu’da
yedi y›lda 122 insan›n ölü-yapt›klar› kutlamalarla ‘bütün güzel
münden sonra Adalet Bakan-geleneklere biz sahip ç›kaca¤›z’ dediler.
l›¤›’n›n tecrit gerçe¤ini kabul
‹ z m i r’de bayram›n bir gün öncesinetti¤i, ancak ç›kar›lan 45/1
de Halk Cepheliler taraf›ndan devrim
Nolu genelgenin hala uygu-ﬂehitlerinin mezarlar› tek tek dolaﬂ›lalanmad›¤›na de¤inildi.
rak ziyaret edildi. Mezarlar› temizleyen
A n k a r a ' d a , 26 Eylül Cu-Halk Cepheliler mezarlar› karanfillerle
ma günü Al›nteri, BDSP,
O k m e y d a n › H a k l a r ve Öz g ü r l ü k l e r
DHD, Halk Cephesi, Kald›-D e rne¤i’nde de 1 Ekim günü yap›lan
raç, ODAK, Partizan, TÜMbayram kutlamas›nda halklar›n birlik
‹GD ve Ça¤daﬂ Hukukçular
ve dayan›ﬂmay› geliﬂtiren geleneklerine
Derne¤i Hamamönü Ziraat
sahip ç›kman›n önemi vurguland›. 100
Bankas› önünden kortej ha-kiﬂinin kat›ld›¤› ve iki saat süren kutlalinde Ulucanlar Hapishane-mada hep birlikte coﬂkuyla halk türküsi'ne kadar yürüyüﬂ yaparak
leri söylendi.
katliam›n
y›ldönümünde,
K a r a n f i l l e r K ü l t ü r Merkezi 2

onlar›n an›s›na mezarlar› baﬂ›nda
seslendirildi.
D e rsim’de 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, katliamda 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›.
‹ z m i r Çi¤li’de 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, namussuzlu¤a boyun e¤mediler” sözleriyle
anlat›ld›. Anmada ﬂiirler okundu.

Ekim günü düzenledi¤i bayram kutlamas›yla Ba¤c›lar
halk›yla bayramlaﬂt›. Umut 6 Dü¤ün Salonu’nda düzenlenen kutlama öncesi polis salonun çevresini abluka alt›na alarak, devrimcilerin halk›m›z›n geleneklerini sahiplenmesinden ne kadar korktuklar›n› bir
kez daha gösterdi. Yaklaﬂ›k üç saat süren kutlama boyunca ﬂiirler okundu,
hep bir a¤›zdan halk türküleri söylendi.
A n t a l y a’da da 2 Ekim günü Antalya Özgürlükler Derne¤i’nde yap›lan
bayram kutlamas›nda “Gerçek bayramlar› yaﬂayaca¤›m›z güne dek tüm
güzel de¤erlere, geleneklere biz sahip
ç›kaca¤›z” denildi. K›sa skeçlerin sergilendi¤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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hayk›rd›lar.
Ö¤rencilerin
taleplerini
hiç dinlemeyen
Milli
E¤itim Müdürü ilimizde ö¤retmen
aç›¤›
çok
fazla sözleriyle kendisini savunmaya
çal›ﬂt›. Ard›ndan boykotla ilgili ö¤rencilerden oluﬂan 4 kiﬂilik
bir heyet ve okul müdürüyle görüﬂmeye 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.
***

Dersim’de Liselilerden

Ders Boykotu!

Dersim Milli E¤itim Müdürlü¤ü
Fen Lisesi’nde matematik ö¤retmeni olmamas› nedeniyle, Cumhuriyet
Lisesi’ndeki matematik ö¤retmenini “Fen Lisesi ö¤rencileri daha baﬂar›l›d›r, dolay›s›yla onlar›n dersleri boﬂ geçmemelidir” diyerek Fen
Lisesi’ne yollad›.
E¤itim sistemindeki çarp›kl›¤›n
bir örne¤i olan ayn› zamanda düz lisede okuyan ö¤rencilerin nas›l aﬂa¤›lad›¤›n›n da bir ifadesi olan bu
uygulama, ö¤renciler taraf›ndan büFaﬂist Sald›r› Davas›na
yük bir tepkiyle karﬂ›land›.
Devam Edildi
25 Eylül günü derslerini boykot
Akdeniz Üniversitesi’nde faﬂistederek, okullar›na matematik ö¤retlerin devrimci-demokrat ö¤rencilemeni verilmesini isteyen ö¤renciler,
re sald›rmas›yla ç›kan çat›ﬂmalar›n
ö¤le aras›yla birlikte s›n›flar›ndan
ard›ndan, kamuoyunun tepkisi neç›karak okul bahçesi önünde alk›ﬂlar ve ›sl›klar eﬂli¤inde toplanmaya baﬂlad›lar.
Bu ülkede her hakk›n
ancak direnilerek kazan›labilece¤ini bilen liseliler
Ergenekon Davas› kapsam›nda ger“E¤itim Hakk›m›z Engelleçekleﬂtirilen son gözalt› operasyonunda
nemez, Savaﬂa De¤il E¤itida “kural” de¤iﬂmedi ve oligarﬂinin kenme Bütçe, Ö¤renciyiz Hakdi iç hesaplaﬂmalar› görülürken, yine
l›y›z Kazanaca¤›z, Müﬂteri
devrimcileri karalamaya yönelik senarDe¤il Ö¤renciyiz, E¤itim
yolar ortaya at›ld›, bu senaryolardan gaHakk›m›z Söke Söke Al›zetelere manﬂetler yap›ld›.
r›z” sloganlar›yla, kendilerine yönelik bu adaletsizli¤i
Devrimcilere yönelik karalamalarve aﬂa¤›lanmay› protesto
dan biri de, gözalt›na al›nanlardan Gürettiler.
büz Çapan’›n, daha önce Kartal Özel
Yaklaﬂ›k 2 saat boyunca
Tip’de kald›¤› sürede, Cepheli devrimci
sloganlar› hiç susmayan ö¤kad›n tutsaklarla iliﬂkilerine dair ahlakrenciler, Milli E¤itim Müs›zca suçlamalard›. Bu karalama da Fetdürünün okula gelmesi üzehullah’›n kontra yay›n organ› Aksiyon
rine, okul önünde oturma
Dergisi arac›l›¤›yla ortaya at›ld›.
eylemi yaparak taleplerini
H a l k › n H u k u k B ü rosu avukatlar›

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 kullanarak devrimci ö¤rencilere sald›rm›ﬂ ve ard›ndan ço¤unlu¤u devrimci-demokrat ö¤renciler olmak üzere
gözalt› ve tutuklamalar yaﬂanm›ﬂt›.
Bu davayla adeta ‘faﬂistlerin sald›rmas›n›n hakl› zemini vard›, tek
sorun silah kullan›lmas›yd›’ denilerek 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-demokratlard›r.
Faﬂist Ömer Ulusoy mahkemede silah
kullanmas›n› savunarak tahliye isterken,
avukat› ise faﬂistin ö¤rencilere sald›rmaktan
de¤il kamuya aç›k alanda silah kullanmaktan, yarg›lanmas›n› istedi.
Mahkeme sonunda biri demokrat
ö¤renci üçü faﬂist olmak üzere 4 kiﬂi tahliye edildi.

Devrimci Kad›n Tutsaklar›
Pisliklerinize Bulaﬂt›ramazs›n›z!

Say›: 162

taraf›ndan yap›lan aç›klamada, müvekkilleri Hayriye Gündüz ve Asuman Akça ile ilgili yap›lan karalamalara sessiz
kalmayacaklar›n› belirterek, “Müvekkillerimizin kiﬂilik haklar›n›n korunmas›
için gerekli yasal baﬂvurular› yapaca¤›z.” dediler.
Fethullah’›n Aksiyon Dergisi yazarlar› ve bu namussuzca senaryodan gazetelerine “haber” yapanlar, e¤er derdiniz
Ergenekon’dan magazin malzemesi ç›karmaksa, Ergenekon’da çat›ﬂan iki kesimin en üst düzey isimlerine, milyon dolarlarla oynay›p, lüks araçlarla gezip tozanlar›n çevresine ve de do¤rudan kendi
yak›n çevrenize, bak›n; arad›¤›n›z malzemeyi bol bol bulaca¤›n›zdan eminiz.

HABER
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ASF’den Notlar...
Gitti¤imiz, Avrupa Sosyal Forumlar›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 Federasyonu ve TAYAD’dan temsilciler
olarak, mümkün oldu¤unca çok toplant›ya kat›lmaya çal›ﬂt›k.
Halk Cephesi’nin önerisiyle düzenlenen seminerlerden biri, “Herkes ‹çin ‹yi Bir E¤itim Var m›?” semineriydi. Gençlik Federasyonu’ndan konuﬂmac›, ülkemizdeki
e¤itimin durumunu, e¤itime bak›ﬂ
aç›m›z› ve mevcut sorunlara dair çözüm programlar›n› anlatt›.
Almanya'dan DGB (Alman Sendikalar Birli¤i) temsilcisinin konuﬂmas›, Avrupa emperyalist ülkelerinde
de, e¤itimdeki sorunlar›n büyümeye
baﬂlad›¤›n› gösteriyordu. DGB temsilcisi, Avrupa'da e¤itimin ulaﬂ›labilirli¤inin eﬂit olmad›¤›n› ve üniversite harçlar›n›n gün geçtikçe artt›¤›n›
anlatan bir konuﬂma yapt›. Konuﬂmas›na iyi haz›rlanm›ﬂt›; konuﬂma boyunca slayt gösterimi ile anket verileriyle destekledi konuﬂmas›n›.
E¤itim konulu seminerimizin sorular-cevaplar bölümü, diyebiliriz
ki, genel anlamda reformist bir içerikteydi. Çözümün AB arac›l›¤›yla
sa¤lanaca¤› düﬂüncesinin hakim oldu¤u tart›ﬂmalar yap›ld›. Finlandiya
gibi Avrupa ülkelerinde üniversite
e¤itiminin ücretsiz oldu¤u örne¤inden yola ç›karak mevcut düzen içerisinde e¤itimi de¤iﬂtirebilece¤imiz
ileri sürüldü. Biz söz alarak, “sorunun s›n›fsal oldu¤unu ve kayna¤›nda
emperyalizm oldu¤unu ve çözüme
ancak kapitalizm d›ﬂ›nda, sosyalizmle ulaﬂ›labilece¤ini vurgulad›k. Finlandiya, Avusturya ve Macaristan’dan da kat›l›mc›lar›n yer ald›¤›
seminer, ortak deklarasyonun okunmas›yla sonuçland›.
*
19 Eylül’de yap›lan “Özgürlük
Mücadelesi Terörizm De¤ildir” semineri de önemli tart›ﬂmalara sahne

44

ASF

oldu. Halk Cephesi’nden Avukat
Bark›n T‹MT‹K’in sunumuyla baﬂlayan seminerde, Kara Listelerin 11
Eylül 2001’den sonra ortaya ç›kt›¤›,
ABD ürünü oldu¤u, hukuki de¤il siyasi oldu¤u, emperyalistlerin muhaliflerini yok etme yöntemlerinden
biri oldu¤u vurguland›.
Kara listelerle, Türkiyeli devrimcilere yönelik yap›lan hukuksuzluklar›n anlat›lmas›n›n ard›ndan Bask’l›
bir avukat da, kendi yaﬂad›klar›n› aktard›; fark› yoktu. 3 milyonluk Bask
ülkesi üzerinde büyük bir bask› oldu¤unu, insanlar›n fiﬂlendi¤ini, en küçük bir ﬂüphede 3 ay hapiste tutuldu¤unu, iﬂkencenin sürdü¤ünü, 10-13
y›la mahkum olanlar›n suçlar›n›n ispatl anmas› na bile ge rek duyulmad›¤›n›... 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, mesela Danimarka’da en demokratik haklar›n kullan›m›, t e r ö r gerekçesiyle
sald›r›lara maruz kalabiliyordu; devrimcilerle dayan›ﬂma için tiﬂört satanlar› 6 ay hapse mahkum etmiﬂti
Avrupa emperyalizmi: Suç, “terörizme destek”ti!
*
Bir baﬂka seminer, “Siyasi Tu t s a k l a r Ve Özel Mahkemeler; A d alet Ve Ö z g ü r l ü k ‹ ç i n S t r a t e j i l e r ”
baﬂl›¤›n› taﬂ›yordu ve söz konusu
olan hapishaneler, tutsaklar olunca,
orada Türkiye’nin öne ç›kmas› do¤ald›. Bu seminerde Türkiyeli dinleyiciler ço¤unluktayd›. Onun için konuﬂmalar 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 seminere kat›lan Avukat, ‹spanya ve Fransa’da, Baskl› tutsaklar›n a¤›r tecrit
koﬂullar›nda tutulduklar›n›, ailelerinden çok uzak hapishanelere konduklar›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 olmakla suçlan›p 40 y›l hapis cezas›na
çarpt›r›ld›klar›n› anlatt›. Bizim Ankara’da, Adana’da yap›lan tutuklamalar› hat›rlad›k hemen; ayn›yd›.
*
Halk Cephesi’nin, Avrupa Sosyal
Formu çerçevesinde düzenledi¤i seminerlerden biri de “ Av r u p a ’ d a
Konut Hakk›n› Herkesin Hakk›
Ya p m a k ” baﬂl›¤›n› taﬂ›yordu. Bir
çok kat›l›mc› vard›. Fransa’dan NoVox ve Cidef, Bobigny Belediye
Baﬂkan› Yard›mc›s›, Rus, Macar konuﬂmac›lar, ESP ve Temel Haklar....
Konut sorunu, bizim gibi gecekondular ülkesinin en büyük sorunlar›ndan biriydi. Ama sorun her yerdeydi. Mesela, Avru pa’da 3 mil yon
evsiz oldu¤u dinleyiciler için ol d u k ç a ç a r p › c › b i r bilgiydi.
*
20 Eylül günü ise, forumun büyük yürüyüﬂü vard›. Sabah hava hafif 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, Yunanistan’daki kadar coﬂkulu de¤ildi,
ama elbette bu forum da mücadelemize bir katk›yd›.. Konuﬂmac›lar›n
ortak vurgular›ndan biri, “ egemenlerin bask›y› küreselleﬂtirdi¤i, bizlerin
de birlikteli¤i küreselleﬂtirmemiz gerekti¤i” idi. Ki yap›lmaya çal›ﬂ›lan
da buydu.
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Kim Diktatör, Kim Demokrat...

Haber baﬂl›klar› Amerika
taraf›ndan belirlenen gazeteler, burjuva bas›nla da s›n›rl›
de¤ildi. Örne¤in Birgün Gazetesi 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 “Gül ve
Savaﬂ Suçlusu Ayn › M as ad a” 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, emperyalizmin de¤erlendirmelerini, tan›mlar›n›, oldu¤u gibi kabul etmenin
yanl›ﬂl›¤›d›r. Dolay›s›yla, olaylar›, olgular› emperyalizmin bak›ﬂ aç›s›ndan
de¤erlendirmektir.
Bir an bile unutulmamas› gereken,
emperyalizmin dost ilan ettikleri de,
düﬂman ilan ettikleri de, emperyalizmin suç ve suçsuzluk kavramlar› da
tekell erin ç›karlar›na göredir. Dahas›, kim emperyalistlere ve onlar›n kurumlar›na herkesi yarg›lama hakk› veriyor? Devrimcilerin, ilericilerin, halk
güçlerinin sorunlara bak›ﬂ aç›s› emperyalizmin ölçüleri ve tan›mlamalar›yla olamaz. Onlar, olgular› halk›n
ç›karlar› çerçevesinde, kendi ölçüleri
içinde de¤erlendirmek durumundad›r.
De¤ilse, emperyalist politikalara yedeklenmek kaç›n›lmaz olur.

Kim Karar Veriyor?
Geçti¤imiz hafta, burjuva medyan›n baﬂl›klar›nda BM Genel Kurul
toplant›lar› için Amerika’da bulunan
Zimbabve Devlet Baﬂkan› Robert
Mugabe vard›. Mugabe için, “kanl›
diktatör”, “savaﬂ suçlusu”, “insan l›k suçlusu” diye yazd›lar. Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün, T ü r k K ü lt ü r M e r k e z i ’ nin ‘ d o s t l u k y e m e ¤i’nde Mugabe’yle ayn› masaya oturtulmas›ndan rahats›zl›k duydular.
Kim belirliyor Mugabe’nin “ k a nl› diktatör”, “savaﬂ suçlusu” oldu¤unu ve ölçüleri nedir?
Kan dökmekse, Mugabe’den önce
Amerika Devlet Baﬂkan› George
Bush’un, Amerikan yöneticilerinin
“kanl› diktatör”, “savaﬂ suçlusu”
ilan edilmesi gerekmez mi? Fakat,
elinde milyonlar›n kan› bulunan, halen emrindeki ordular iki ülkeyi iﬂgal
alt›nda bulunduran Bush de¤il de,
Mugabe “suçlu” ilan ediliyor. Çünkü
emperyalizmin ç›karlar› ve emperyalizmin dikte ettirdikleri çerçevesinde
düﬂünüyorlar.
Emperyalizmin,
Mugabe’yi
“ k a n l › d i k t a t ö r ” ilan etmesinin nedeni, iktidar›nda emperyalist tekellerin elindeki arazilere el koyup halka
da¤›tmas›, sosyalist ekonomiye yönelece¤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 davranmakla eleﬂtiriyor, “içlerinden biri kalk›p ‘Can›n›z cehenneme’ diye
ba¤›rm›yor. Afrika Birli¤i bünyesinde daha fazla cesarete ihtiyaç var.
Tekrar köleleﬂemeyiz” diyordu.
‹ﬂte emperyalizm aç›s›ndan sorun
buradad›r. De¤ilse, Zimbabve halk›,
sömürü ç›karlar› için milyonlar› katletmekten çekinmeyen emperyalizmin umurunda bile de¤ildir.
E¤er Mugabe, emperyalist politikalar›n uygulay›c›s› olsayd›, Tayyipler, Karzailer, Malikiler gibi emperyalist dünyan›n övgüsüyle karﬂ›laﬂacakt›. Örne¤in, emperyalizm neden
Mugabe’yi ve emperyalizme teslim
olmay› reddeden di¤er ülke liderlerini “ d i k t a t ö r ” ilan ediyor da, Kuveyt
Emiri’ni veya Ürdün Kral›’n› veya
Afrika’daki iﬂbirlikçi krallar›n› diktatör ilan etmiyor? Emperyalizm aç›s›ndan aralar›ndaki temel fark, emperyalist ç›karlar›n karﬂ›s›nda ya da
yan›nda olmakt›r. Emperyalizmin iﬂbirlikçisi olanlar “ d e m o k r a s i d e n y an a ” diye tan›mlan›r, iﬂbirlikçili¤i reddederek, kendi halk›n›n ç›karlar›n›
savunanlar, “ d i k t a t ö r ” , “savaﬂ suçlusu” ilan edilir.

‘Bayram Kürtçe
kutlanmaz’

‹ki G ünde
Kapatma

Yüksekova Belediyesi’nin halk›n
bayram›n› kutlamak için ast›¤› Kürtçe pankart, savc›l›k talimat›yla indirildi. “Cejna we ya remezanê pîroz
be ﬁeredarêya Geweri” yaz›l› Kürtçe pankart, kaymakam›n müdahalesi
ve savc›l›k emriyle, polisi taraf›ndan
söküldü. Bayramlar›n “Türkçe” kutlanmas› gibi bir yasa m› var bu ülkede yoksa, yasalardan bile daha güçlü
ve yerleﬂik olan bir keyfi yönetim
mi?

Yay›n hayat›na 28 Eylül’de baﬂlayan Özgür Ülke gazetesi, 30 Eylül’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”, “Cezaevlerinde hak ihlalleri bayram dinlemiyor”, “Operasyon ve eylemleri
durdurun” gibi haberlerde suç unsuru oldu¤unu gerekçe gösterdi.

Say›: 162

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, sevenlerine baﬂsa¤l›¤› diliyoruz. Ülkemizin 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

HABER
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Bir Gerici Sergi ve...

Evet, tekelci burjuvazi bak›n, b i r t a ﬂ l a
kaç kuﬂ vuruyor. Ne kadar sanatsever oldu¤unu
gösteriyor bir kere daha.
Sabanc› müzesi, Koç
müzesi ve benzeri adlar arac›l›¤›yla,
sürekli bir reklam kampanyas› sürdürmüﬂ oluyorlar. Sonra, Sabanc›lar,
hem anti-faﬂist Picasso’dan, hem faﬂizmin destekçisi Dali’den para kazan›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 reklam kampanyalar›yla sunmas›ndan
da bellidir.
Orhan Pamuk, Ahmet Altan gibilerinin kitaplar› da, art›k tekelci burjuvazinin 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 kapitalist pazarlama tekni¤i sonucunda 50.
60. bask›lardan, yüzbinlerce adet sat›lmas›ndan sözediliyor. Kimileri
ﬂimdi bu kötü bir ﬂey mi, iyi ya iﬂte
okuma oran› art›yor diye düﬂünebilirler. Evet, b u k ö t ü b i r ﬂeydir. Çünkü
burjuvazi, hangi kitaplar›, hangi yazarlar› “çok satt›raca¤›n›” bilir. Söz
konusu pazarlaman›n malzemeleri,
kendi s›n›f ç›kar›na denk düﬂen yazarlar ve kitaplard›r.

BURJUVAZ‹N‹N SANAT AﬁKI!
Bugünlerde ülkemizdeki gazete ve
televizyonlara bakanlar, bu ülkede akla hayale s›¤mayacak bir “Salvador Dali hayranl›¤›” oldu¤unu san›rlar. Dali sergisi
önünde uzay›p giden kuyruklar, sergiden hergün onlarca haber... bir
abart›, bir ﬂaﬂaa... bu kadar olur.
“ ‹stanbul’da bir sürrealist: Salvador 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› Müzesi’nde aç›lm›ﬂt› ve aç›l›ﬂ vesilesi de,
ülkemizdeki en büyük finans kurumlar›ndan biri olan Akbank’›n “60. y›l› kutlamalar›” idi.
Burjuvazinin bu tür “sanatsal” faaliyetlerinde bir süredir gözle görülür
bir yo¤unlaﬂma söz konusu. Dolay›s›yla hemen insan›n akl›na burjuvazinin bu sanat aﬂk›n›n n e reden, neden
d e p reﬂti¤i sorusu geliyor.

Burjuvazi, ç›kars›z
iﬂ yapmaz!
Ülkemizde sanat alan›, uzun y›llar
boyunca genel olarak sol, ilerici, sosyalist kesimlerin elinde ve etkisi alt›nda bulunan bir alan olmuﬂtur. Asl›nda sadece ülkemizde de¤il, dünyan›n bir çok yerinde de sanatta solun,
emekten, halktan yana ayd›nlar›n

Abdullah G ül, Hayrünnisa Gül,
Güler Sabanc›, E rtu¤rul G ünay
ve ötekiler; Dali sevgisinde
bak›n nas›l birleﬂmiﬂler..
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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› ilerici güçlere b›rakmam›ﬂ, çok çeﬂitli
biçimlerde bu alana kirli, çarp›k ideolojisini empoze etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Tekelci burjuvazi, Picasso gibi
Abidin Dino gibi ilerici, solcu sanatç›lar›n sergilerini açt›¤›nda, kimi ﬂaﬂk › n a y d › n l a r, tekelci burjuvazinin ne
kadar da demokratlaﬂt›¤›n› san›yorlar. Oysa burjuvazinin meﬂrebi ve
midesi geniﬂtir. Öyle oldu¤u için de,
onlar Picasso gibi, faﬂizme karﬂ› direnmiﬂ bir sanatç›n›n sergisini de, faﬂizme hizmet etmiﬂ Dali gibi birinin
sergisini de açarlar. Böylelikle ayn›
zamanda “ i d e o l o j i l e r i n n e k a d a r
önemsiz oldu¤unu” da göstermiﬂ
olurlar! Ve s›radan sadece bir resim
sergisi gibi görünen bu faaliyetler,
ayn› anda burjuvazinin s›n›f çeliﬂkilerini, çat›ﬂmalar›n› göz ard› ettirme,
s›n›f mücadelesini reddedip uzlaﬂmac›l›¤› kafalara yerleﬂtirme politikas›n›n bir parças› haline dönüﬂür.
Burjuvazinin meﬂrebinin geniﬂli¤i, ç›karlar›n› savunma konusundaki
p r a g m a t i z m i n d e n kaynaklan›r. O
pragmatizmle, faﬂizmin gerçekleﬂtirdi¤i Guernica katliam›n›n resmini çizen Picasso’yu da, faﬂizmin alk›ﬂlay›c›s› Dali’yi sergilerine konuk edebilirler. ‹kisini de övüp yere gö¤e
s›¤d›ramazlar...
Övgüleri, soyuttur; ayn› Dali’nin
sürrealistli¤i gibi...
Onlar›n gerçek kimliklerini gizlerler ustal›kla.. Dali’nin “sanat›n›”
anlat›rken, onun “delili¤i, kaç›kl›¤›”
üzerinden onu “sevimli” gösteren yaz›lar yazarken, ‹spanya halk›na ony›llarca kan kusturan faﬂist diktatör
Franco’yu baﬂtan itibaren destekledi¤ini veya 1975’de Franco’nun ölümüne yak›n günlerde, beﬂ anti faﬂist
gencin idam›na karar vermesini alk›ﬂlad›¤›n› yazmazlar.

Burjuvazi için sanat da
b i r metad›r
Bak›yoruz bugün hemen bütün
holdingler, büyük tekeller kendi
isimleriyle müzeler, sanat merkezleri
aç›yor, festivaller düzenliyor, konserler yap›yor ya da bunlara “sponsor” olup altlar›na imzalar›n› at›yorlar.
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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rinde tekel kurmak için y›llard›r ›srarl› bir çaba içindedirler. Ne yaz›k
ki, bu konuda belli bir mesafe de katettiler.
Düne kadar sald›rd›klar›, hapislere att›r›p çürütmeye çal›ﬂt›klar›,
hatta kaybedip katlettikleri sanatç›lara, ayd›nlara karﬂ›, burjuvazi bugün böylesine bir “himaye ve destek” politikas› geliﬂtirmeye baﬂlam›ﬂsa, bunda m u t l a k a bir amac›
vard›r. Burjuvazi için her ﬂey kendi
ç›karlar›yla ölçülür. Para kazanmayaca¤›, kar sa¤lamayaca¤› veya sistemi aç›s›ndan baﬂka bir yarar sa¤lamayaca¤› hiçbir iﬂe girmez. Konu
ister sanat olsun, ister siyaset, ekonomi, 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 Hikmetler’imiz, Yaﬂar Kemaller’imiz üzerinde kurulacak bir tekel, onlar›n
halka ulaﬂmas›n›n önüne engel olabilecektir. Halk›n her geçen gün
yoksullaﬂt›¤› bir ülkede, Naz›m
Hikmet gibi komünist ﬂairlerin eserlerinin lüks kapakl›, lüks bask›larla
piyasaya sürülmesi, onlar›n yoksul
kitleler taraf›ndan okunmas›n› istememek de¤il de nedir?
Yar›n, daha farkl› koﬂullarda, bu
eserleri tümüyle “piyasadan” çekmeyeceklerinin, onlar›n istedikleri
eserlerini yay›nlay›p, istemediklerini yay›nlamayacaklar›n›n bir güvencesi var m›? Yok.
Naz›m gibi, ﬂiirleri herkesin dilinde ve ﬂiirleri tüm dünya halklar›n›n hizmetinde olan bir ﬂairin ﬂiirlerinin “izinsiz kullan›m›n›” engellemek, Naz›m’›n ﬂiirlerini, sanatsal
haklar›n› korumak de¤il, onu halktan, ait oldu¤u kavgadan kopar›p,
metalaﬂt›rmaktan baﬂka bir anlama
gelmez.
Sanat› metalaﬂt›rmak, kapitalizmin kurallar›ndan biridir ve burjuvazi, metalaﬂt›rmay›, ilerici, devrimci
sanat›n içine kadar uzatmak istemektedir. Özü budur. Picasso’nun,
Dali’nin sergisindeki resimlere bak›p, bunlar› görmeyenler, sergide
hiçbir ﬂey görmemiﬂler demektir.

Say›: 162

Tekellerin ‹ktidar› AKP:
Halk›n Sa¤l›¤›n› Hiçe Say›yor!
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› tehdit etmeye devam ediyor. Mahalle
halk› bu tesise karﬂ› daha önce de defalarca yetkililere giriﬂimlerde bulunmuﬂ fakat sonuç alamam›ﬂt›.
26 Eylül günü Akdeniz Çevre Koruma ve Kültür Derne¤i taraf›ndan
düzenlenen eylemle, halk bir kez daha sesini duyurmak, taleplerini hayk›rmak için sokaklardayd›.

A r › t m a Tesisi Kapat›ls›n” pan“A
kart›n›n aç›ld›¤› ve “Ar›tma Tesisi
Kald›r›ls›n, Temiz Hava Solumak ‹stiyoruz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde aç›klama yapan Dernek Baﬂkan›
ﬁükran Esin, toplad›klar› 5000 imzan›n belediyeye verildi¤ini fakat herhangi bir cevap al›namad›¤›n›, bunun
üzerine de 26 Eylül günü dava açt›klar›n› söyledi. Ve tesisin kald›r›lmas›
talebini yineledi.
Eylem adliyeye gidilerek dosyan›n verilmesi ile sona erdi.

Maraş’ta Katı Atık Tesisine Protesto
Pazarc›k ilçesi Narl› Beldesi yak›nlar›na yap›lmak istenen kat› at›k depolama tesisi, çevre köylerde yaﬂayan köylüler taraf›ndan protesto edildi. 30 Eylül’de Narl› ve Çevre Köylerini Koruma Derne¤i önünde toplanarak gerçekleﬂtirilen eylemde, çöplü¤ün tüm köyleri olumsuz etkileyece¤i belirtilerek
çöplük karar›n›n iptal edilmesi istendi.

“Nükleer Santrale ‹zin Vermeyece¤iz”
Mersin Akkuyu’da yap›lmas›
planlanan nükleer santral ihalesi 24
Eylül günü gerçekleﬂti.
Nükleer Karﬂ›t› Platform da ayn›
gün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl›¤›’n› protesto etti.
Yüksel Caddesi’nde buluﬂan,
nükleer karﬂ›tlar›, “Nükleer Santral
‹stemiyoruz, Nükleer Santrale Hay›r” pankartlar› açarak Enerji Bakanl›¤›’na do¤ru yürüyüﬂe geçti.

AKP Polis Halk›
“Tehdit” Etti!
Sultançiftli¤i 185. Sokak’ta ikinci
bir baz istasyonu yap›lmas›na karﬂ›
ç›kan kad›nlara polisin cevab›, “bbelindeki silah› çekerek” tehdit etmek oldu.
Mahallede 6 y›ld›r varolan baz istasyonu nedeniyle, kanser hastal›¤›
yayg›nlaﬂmas›na karﬂ›n
halk›n
sa¤l›¤›n› korumak için hiç önlem
al›nmad›. Bunun ard›ndan, ikinci bir

Yürüyüﬂ
boyunca
bildirilerle halka nükleer santrallerin zararlar›n› ve AKP iktidar›n›n ülkemizi
emperyalist tekellere peﬂkeﬂ çekti¤ini anlatan Platform üyeleri bakanl›k
önünde bir saat alk›ﬂ ve sloganlarla,
oturma eylemi yap›p, “Ne Akkuyu’da, ne Sinop’ da ne de memleketimizin herhangi bir yerinde nükleer
santral yap›lmas›na izin vermeyece¤iz” diyerek AKP iktidar›n› protesto
etti.

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 istasyonunda kamera tak›l›, zarar vermek
suç” diyerek kad›nlar› tehdit eden polise, kad›nlar “Bizim sa¤l›¤›m›zla oynuyorlar, bu suç de¤il mi?” diyerek
cevap verdi.
Halk, mahalleden kald›r›lmas› için
çaba gösterdikleri bir baz istasyonu dururken bir yenisinin daha kurulmas›na
isyan eti.

BURJUVAZ‹N‹N SANATI
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değin m eler

Kamu????
‹stanbul’da yap›lmak istenen gökdelenlerin kat say›s›n› mevcut yasalar›n
üstüne ç›karmak için gökdelenlerin

“bana ne ya”
Adalet Bakan› Mehmet Ali
ﬁahin, Deniz Feneri soruﬂturmas›yla ilgili “Bana ne ya...”
buyuruyor.
Do¤ru, sana ne?
Sana ne h›rs›zl›ktan, u¤ursuzluk-

BAM TELİ çizgiler
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“Marx’›n 19. Yüzy›ldaki ça¤daﬂlar›n›n ‘ssosyal sorun’
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 halledilece¤i konusu, bugün yeniden uluslararas› gündeme geri gelmiﬂ durumda.” (Tony Judt, aktaran H. Cemal, 1 Ekim Milliyet)

Sorunlardan nereye kadar
kaçabileceksiniz ki?

“kamu yarar›na proje” s›n›f›na sokuldu¤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›.

tan?
Sana ne doland›r›c›l›ktan yolsuzluktan?
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
“ Tecrit Bakanl›¤›” yap›yorsun..

Böylelikle ülkemizde “kamu” yeni bir
anlam da kazanm›ﬂ oldu.
Demek ki neymiﬂ; art›k “kk a m u y a r a r ›”
deyince anlay›n ki, iﬂin içinde iﬂ var,
iﬂin içinde tekelci burjuvalar›n, yiyicilerin iﬂi var.

milyonerler fuar›
30 Ekim-2 Kas›m tarihleri aras›nda ‹stanbul’da
Milyonerler fuar› düzenleniyor. CNR Expo Merkezi’nde düzenlenecek fuarda, 500 bin dolarl›k saatlerden, 7 miyon euroluk yatlara ve alt›n tellerden
dokunmuﬂ de¤er biçilemeyen hal›lara kadar her çeﬂit lüks ürün bulunacakm›ﬂ... Yani anlayaca¤›n›z
tam bir “yiyin efendiler yiyin” fuar›...
Tam yerine açm›ﬂlar fuar›; ﬂu an tüm ülke
zaten adeta bir milyonerler fuar› gibi, yiyorlar
efendiler yiyorlar..
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Haks›zl›k
yapmak,
haks›zl›¤a
u¤ramaktan
daha ac›d›r.
Sokrates

Övünmeyin, utan›n
Generaller, bakanlar, burjuva bas›n “ ‹lk milli savaﬂ gemisi denize indi” diye övüne övüne bir hal oldular. Ne övünüyorsunuz; 85 y›ll›k cumhuriyet, üç yan› denizle çevrili 85 y›ll›k ülke, daha bir tek savaﬂ gemisi yapamam›ﬂ... Üstelik ﬂimdi yapt›¤›n›z›n da yüzde 20’si hala emperyalizme ba¤›ml›..

“Ben de onu araﬂt›r›yordum”
Kanal 7 Yönetim Kurulu Baﬂkan› Zekeriya Karaman,
Mehmet Gürhan’dan ald›¤› sahte vekalet verme olay›n›n nas›l gerçekleﬂti¤ini soran gazetecilere demiﬂ ki; “Bu konunun
n as›l cer eyan etti¤ ini araﬂt›r ›yo rum . Net bilg ilere ulaﬂ›n ca
ka muoyunu a yd›nl ata ca ¤› m... ”
Sen en iyisi ayd›nlatma, olay›n ‘karanl›k hali’ senin ayd›nlataca¤›ndan daha net görünüyor.

Komplo komplo... ya devam...
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 harekat› yürütülüyor. Bu hem Türk derneklerine, hem de Türk iﬂ
adamlar›na karﬂ› yürütülen bir çal›ﬂma. Geçen y›l biliyorsunuz bir kundaklama olay› oldu...”

‘Damdan düﬂen’ önüne
geleni damdan at›yor
IPI’n›n 2004 y›l›nda ‹stanbul’da düzenledi¤i toplant›da ﬂöyle diyordu Tayyip: “Damdan düﬂenin halini ancak damdan düﬂen 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 kapat›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..

Say›: 162

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. Armutlu As Dü¤ün Salonu’nda yap›lan genel kurul, devrim
ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Tek listeyle
gerçekleﬂtirilen genel kurulda ad› H a t a y Ö z g ü r l ü k l e r
Derne¤i olarak de¤iﬂtirilen derne¤in yönetiminin seçilmesinin 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› ﬁ a k i r p a ﬂ a Ö z g ü r l ü k l e r Derne¤i olarak
de¤iﬂtirerek haklar ve özgürlükler mücadelesine bu isimle devam edece¤ini ilan etti.
Genel kurulda tek liste halinde yap›lan seçimler sonucu yeni Yönetime Ramazan Akda¤, Emrah Eskibal, Halime Keçeli, Mahmut Gümüﬂ ve ‹biﬂ Hanay seçildi.
Seçimin ard›ndan konuﬂma yapan eski Dernek Baﬂkan› 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 verilmesi talebini iletmek için gittikleri Kayseri Büyükﬂehir
Belediyesi binas›ndan t e k m e t o k a t d ö v ü l e rek 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 bulunmas›n› talep etmek için AKP’li Belediye Baﬂkan› Mehmet 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.
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Baﬂçavuﬂ Mario Teron, La Higuera köyünün okul binas›ndan içeri
girer. Elinde silah› ve sarhoﬂ gözleriyle Che’ye bakar. Bolivyal› katiller, Amerikal› efendilerinin emirlerini yerine getireceklerdir ﬂimdi.
Che karﬂ›s›nda duran katile seslenir: “Ateﬂ et korkak, alt taraf› bir
adam öldüreceksin...”
Tarih, 9 Ekim 1967’dir
Korkak olan ateﬂ eder
ve öldürür.
Fakat, öldürdü¤ü zaten
fani olan beden olur. Che
ise düﬂünceleri, ideali, isyan› ve erdemleriyle ölümsüzdür. Che’nin ölümsüzlü¤üne dair
Fidel ﬂöyle der:
“Baz› insanlar hiç ölmez. O kadar güçlü kudretli, yo¤un bir varl›klar› vard›r ki, öldüklerini, yok olduklar›n› düﬂünmek imkans›zd›r. Özellikle de duygular›m›zda ve hat›ralar›m›z da sürekli var olduklar› zaman...”
Sürekli bir varoluﬂ halidir ölümsüzlük. Bu varoluﬂun nas›l oldu¤unun cevab›n› yine Che’de buluruz.
Che, “Askeri Yaz›lar” kitab›n›
Camilo Cienfuegos’a ithaf etmiﬂtir.
Camilo, Che’nin Sierralar’dan itibaren 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 giriﬂen bir ulusun en saf düﬂüncelerini
savunmak için neler yaratabilece¤inin ve en soylu amaçlar›na eriﬂme
inanc›n›n en yüce ifadesidir. ... Sürekli 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, emperyalist zulüm ve sömürüye karﬂ›, haklar›n isyan› demektir. Dahas›, insanl›¤›n en soylu amaçlar›na eriﬂme inanc›n›n en yüce ifadesidir Che. Tam da
bu nedenle, sürekli ve ölümsüz yeni-

rakt›!”
‹ﬂte o miras›n, dünyan›n her yan›nda mirasç›lar› ç›kt›. Ve onlar, bu
mirasla donan›p emperyalist zulmün
karﬂ›s›na dikildiler. Che’nin arzu etti¤i gibi kulaktan kula¤a yay›ld› savaﬂ naras› ve umut etti¤i gibi elden
ele geçti silah›... Ki, Ekim 1967’deki
konuﬂmas›ndan yirmi y›l sonra, 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 yenilmez 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, emperyalist efendilerinin, yöntemlerine
uygun biçimde davranarak ondan
bir iz bile b›rakmamaya çabalayanlar bile, vücudu olmasa da, emperyalizmin savaﬂç› düﬂman›, bir simge,
bir güç, hiç bir zaman yok edilemeyecek bir varl›k olarak yaﬂayaca¤›n›
sonunda anlad›lar.
“Jose Marti’nin dedi¤i gibi,
on u rsu z in sa n la r ›n o ldu ¤ u y er d e,
pek çok ins an ›n onurunu içlerinde
taﬂ›yan insanlar vard›r! Bu sözlere,
içlerinde tüm dünyan›n onurunu taﬂ›yan kiﬂiler de vard›r ve Che de onlardan biridir, diye ekleyebiliriz!”
Fidel’in dedi¤i gibi, tüm dünyan›n, tüm insanl›¤›n onurunu yüre¤inde, 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 meydanlardan, fabrikalardan, okullardan... geçip gidiyor yar›na yolumuz.
‹ﬂte bu uzun yürüyüﬂte önümüzde,
yan›m›zda ve yüre¤imizdedir Che...
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leniﬂi içinde, Che halklar›n zulme
karﬂ› isyan›n›n ta kendisi ve sosyalist 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 kayb›n ne boyutta oldu¤unu biliyoruz.
Yine de, emperyalistlerin zay›f yan›
ﬂu: bir insan› fiziksel olarak yok
ederlerse onun düﬂüncelerini, eserlerini, erdemlerini ve verdi¤i örne¤i
de ortadan kald›rd›klar›n› san›yorlar. ”
“... Che, bu dünyan›n yoksullar›n›n, aﬂa¤›lananlar›n›n davas›n›
savunurken öldü. Bu davay› savunurken gösterdi¤i örnek davran›ﬂ› ve fedakarl›¤›, en gözü dönmüﬂ düﬂmanlar› 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 insanlar, her geçen günle birlikte halklar›n kalbine daha da derinden gömülürler. Emperyalist düﬂmanlar bunu görmeye baﬂlad›lar; çok geçmeden Che’nin ölümününde, yeﬂeren
bir tohum gibi onu izlemeye, onu örnek almaya kararl› pek çok insan yaratt›¤› kan›tlanacakt›r.
Nitekim kan›tland› da!
“... 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›-
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