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Okurlar›m›z›n bildi¤i üzere, üç y›l boyunca dünyada ve ülkemizdeki güncel geliﬂmelerin tart›ﬂ›l›p yorumlanmas›yla oluﬂan bu teorik birikimi kitaplaﬂt›rmakla,
her devrimcinin yararlanabilece¤i bir
kaynak daha yarat›lm›ﬂ oldu.
Hayat›n içinde karﬂ›s›na ç›kan teorik sorunlara çözüm arayan her devrimci, sorular›na bu kitap içinde asgari bir cevap
bulacak veya daha tam ve kapsaml› bir
cevap için izlemesi gereken yollar› görecektir.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
16 Ocak - 22 Ocak

Bahri MUTLU

Hayat›n ‹çindeki Teori’de somutlanan
teorik birikim, güçlü ve berrak bir ideolojik zemine sahiptir.
s›nanm›ﬂl›ktan geçmiﬂtir.

Birtan ALTINBAﬁ

Hayat›n ‹çindeki Teori, iki cilt halinde yay›nland›. Her cilt 624 sayfadan oluﬂuyor.
u
‘Bilgi güçtür’; her devrimci bu güçle donanmal›d›r. Teori, içine girildikçe insana
yeni güzellikler, yeni dünyalar gösteren,
bilinmezlikleri bilinene çeviren, insan›n
beynini ve yüre¤ini ›ﬂ›tan ›ﬂ›kl› bir deryad›r.

Cemal KARAPINAR

‹smail YILMAZ

1967 Tekirda¤ Malkara ‹lçesi Sar›polat Köyü’nde do¤du.
Gençlik örgütlenmesinde yerald›. Devrimci mücadele içinde olgunlu¤uyla, direngenli¤iyle öne ç›kt›. 9 Ocak’ta Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nün ç›k›ﬂ›nda gözalt›na al›nd›. A¤›r iﬂkencelere maruz kald›. ‹ﬂkencelerden
ç›kar›l›p Gülhane Askeri T›p Akademisi’ne götürüldü. Orada 16 Ocak 1991’de ﬂehit düﬂtü.
1981, Adana'da do¤umluydu. Lise y›llar›ndan itibaren
devrimcilerle hep yan yana oldu. Adana Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i kurucusu ve yönetim kurulu üyesiydi. En son 2005 ve 2007 1 May›slar’›nda oligarﬂiye karﬂ›
k›z›l bayrakl›lar›n saflar›ndayd›.
‹ﬂ ve aﬂ umuduyla veya bask›lardan dolay› ülkesini terketmek zorunda kalan insanlardan biri olarak, Bulgaristan’dan Yunanistan’a geçerken donarak hayat›n› kaybetti.

Hayat›n ‹çindeki Teori, bu ›ﬂ›kl› deryaya
davettir.

Vladimir ‹lyiç Ulyanov Lenin, 1870
Nisan'›nda Rusya Simbirsk’de do¤du.
A¤abeyi arac›l›¤›yla devrimci düﬂüncelerle tan›ﬂt›. 17 yaﬂ›ndayken, a¤abeyi
Çar’a suikast düzenlemekten kurﬂuna
dizildi. O da ayn› dönemde örgütlü mücadeleye baﬂlad›.

u
Bu deryada, teorinin, lafazanl›k düzeyinde ele al›n›ﬂ›na tan›k olmayacaks›n›z. Bu
deryada ﬂablonculu¤a, taklitçili¤e, öykünmecili¤e tan›k olmayacaks›n›z. Tam
tersine “Hayat›n ‹çindeki Teori”, teori
konusundaki bu çarp›k ve yanl›ﬂ bak›ﬂ
aç›lar›na karﬂ›, devrimci bir bak›ﬂ aç›s›n›
ve tarz›n› hakim k›lman›n arac›d›r ayn›
zamanda.
Haziran Yay›nc›l›k yeni bir kitap
yay›nlad›: Kitab›n ad›: HAYATIN ‹Ç‹NDEK‹ TEOR‹... Bu isim, Yürüyüﬂ okurlar›na hiç yabanc› de¤il elbette. Çünkü
bu isim, dergimizde üç y›l boyunca
yeralan bir bölümün ad›yd›.
HAYATIN ‹Ç‹NDEK‹ TEOR‹ adl› kitap,
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin
YÜRÜYÜﬁ dergisinde yay›nlanan ve
ayn› ad› taﬂ›yan e¤itim bölümündeki
yaz›lardan derlenen bir kitapt›r.

Hayat›n ‹çindeki Teori; ezberlemek için
de¤il, anlamak, kavramak içindir;
Hayat›n ‹çindeki Teori; teorik ukalal›k
yapmak için de¤il, dünyay› anlamak ve
DE⁄‹ﬁT‹RMEK içindir.
u
HAYATIN ‹Ç‹NDEK‹ TEOR‹’yi
Kitapç›lardan, Haziran Yay›nc›l›k’tan, Yürüyüﬂ Dergisi bürolar›ndan temin edebilirsiniz.

Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nin iki neferiydiler. ‹stanbul’da iﬂçi s›n›f›n›n
mücadelesi içinde yeralan Bahri ve
Cemal, Bas›n-‹ﬂ grevinde 19 Ocak
1980’de grev nöbetini bitirdikten
sonra kurulan bir pusuda faﬂistler
taraf›ndan katledildiler.

16 Ocak 1991

Bu birikim, hayat›n içinde 40 y›ll›k bir
u

Ercan’›n ailesi Kars’tan gelerek Küçükçi¤li’ye yerleﬂmiﬂti.
Kürt milliyetindendir. Küçükçi¤li’de örgütlü faaliyetler içinde yerald›. Daha sonra silahl› bir ekipte görevlendirildi.

Vladimir ‹lyiç Lenin

1895'te Petersburg'da ‹ﬂçi S›n›f›n›n
Kurtuluﬂu ‹çin Mücadele Birli¤i adl› illegal
örgütlenmenin kuruluﬂuna önderlik etti.
Sonralar› RSD‹P’in önderi olarak ç›kt› tarih sahnesine. 1900’lerin baﬂ›nda Iskra'da yaz› kurulu üyesi olarak, ilk kez
Lenin takma ad›yla bu gazetede yazmaya baﬂlad›. RSD‹P içindeki Bolﬂevik Menﬂevik ayr›l›¤›nda Bolﬂeviklerin önderiydi.

Onun önderli¤inde ﬂekillenen Parti, 1917 7 Kas›m’›nda iﬂçilerin ve köylülerin
ayaklanmas›na önderlik ederek Rusya devrimini gerçekleﬂtirdi. Lenin, tarihe ilk proleter devrimin ve ilk sosyalist yönetimin önderi olarak geçti.
Devrimin zaferine ilerleyen y›llard› son derece önemli teorik eserler verdi. Emperyalizm adl› eserinden Devlet ve ‹htilal’e, Nas›l Yapmal›’dan Kitle ‹çinde Parti Çal›ﬂmas›’na kadar say›s›z eseriyle, devrimin teorisine, prati¤ine dair, dünya devrimcilerine eﬂsiz bir miras devretti.
1924’te muzaffer bir devrimci olarak ölümsüzleﬂirken, dünyan›n tüm devrimcilerine, devrim yolunda rehberleri olacak olan Marksizm-Lenizm’in ›ﬂ›¤›n› b›rakt›. Devrim yolu, bugün de onun teorik, pratik önderli¤iyle, tecrübeleriyle ayd›nlan›yor.

Ercan ÖZÇEKEN

18 Ocak 1996’da ‹zmir Buca’da kuﬂat›ld›¤› evde teslim
olmama gelene¤ine yeni bir halka ekleyerek ﬂehit düﬂtü.

Tarih Yazanlar
Lenin: 84 y›ld›r h a l a d e v r i m i n ö n d e r i
Lenin'i yaﬂatmak, Leninizmi savunmak ve uygulamakla mümkündür.
Leninizm:
‹ktidar perspektifi ve iddias›d›r.
Yenilgilerden y›lmamak, zaferlerden sarhoﬂ olmamakt›r.
ﬁablonculuktan uzak durmak, teoriyi eylem k›lavuzu yapmakt›r.
Enternasyonalizm ve anti-emperyalizmdir.
Burjuvaziyle, sapmalarla, hiziplerle uzlaﬂmamakt›r.
Lenin öngörüsüyle, yarat›c›l›¤›yla, iktidar perspektifiyle, sosyalizmi
zafere taﬂ›yan inanç ve kararl›l›¤›yla ezilen tüm dünya halklar›na
yol göstermiﬂtir.
Lenin'in yaﬂam›n›n her an› bir eylem, her an› bir okuldur. Lenin'den
ö¤renmek, her devrimci için vazgeçilmez bir görevdir.
Lenin, Marksizm'i bir dogma olarak gören, onu ﬂablonlaﬂt›ran bir
önder de¤ildir. Lenin, Marksizm'i bir "eylem k›lavuzu" olarak gören
ve onu Rusya'n›n somut koﬂullar›na yarat›c› bir tarzda uyarlayan bir
ustad›r.
Lenin, yenilgilerden dersler ç›karan, inanc›n›, kararl›l›¤›n›, kendine
olan güvenini hiçbir zaman kaybetmeyen bir önderdir.
Lenin, zaferlerden sonra da so¤ukkanl›l›¤›n› koruyan, zafer sarhoﬂlu¤una kap›lmayan bir önderdir.
Lenin, ilkelerine sonuna kadar ba¤l› olan, bunlardan hiçbir koﬂulda
vazgeçmeyen bir önderdir.
Lenin kitlelere güvenen, onlar›n yarat›c›l›¤›n› temel alan bir önderdir. Kitlelere yukar›dan bakanlara, kitaplardan ö¤rendiklerini kitlelere pazarlamaya çal›ﬂanlara karﬂ› mücadele etmiﬂtir.
Lenin, ayn› zamanda öngörüsüyle büyük bir taktik ustad›r. Ekim
Devrimi Lenin'in taktik ustal›¤›n›n somut bir göstergesidir.
Lenin; aç›k ve anlaﬂ›l›r dili, ikna kabiliyetiyle halk› etkileyen, örgütleyen, harekete geçiren bir önderdir. Ayn› zamanda sadeli¤i, mütevaz›l›¤› ve alçakgönüllülü¤üyle de örnektir.
Lenin tüm bu nitelikleriyle ölümünden bu yana geçen 84 y›lda da
halklara yol göstermeye, örnek olmaya devam ediyor.
(17 Ocak 1998, Halk ‹çin Kurtuluﬂ)
***

Stalin, önderi, yoldaﬂ› Lenin’i anlat›yor:
"Biz komünistler, özel bir kal›ptan ç›km›ﬂ kiﬂileriz. Bizim özümüz,
baﬂkalar›nkine benzemez. Bizler, proletarya stratejisinin büyük ustas›n›n ordusu, yoldaﬂ Lenin'in ordusuyuz. Bu ordunun bir üyesi olmak
bizler için büyük bir ﬂereftir. Yoldaﬂ Lenin'in kurdu¤u ve lideri oldu¤u Parti'nin üyesi olmak gene bizler için k›vanç verici bir olayd›r.
(...)
Yoldaﬂlar, sizlerin de bildi¤iniz ve bugün bütün dünyan›n da kabul
etti¤i gibi bu büyük mücadeleyi yoldaﬂ Lenin ve onun partisi örgütledi. Lenin'in büyüklü¤ü, herﬂeyden önce Sovyet Cumhuriyeti'ni kurarak bütün dünyan›n ezilen insanlar›na, kurtuluﬂ umudunun yitirilmedi¤ini, toprak a¤alar›yla kapitalistlerin egemenli¤inin sonsuza
kadar sürmeyece¤ini, ... iﬂçi egemenli¤inin cennette de¤il, bu dünyada kurulmas› gerekti¤ini göstermesi olmuﬂtur. Yapt›klar›yla, bütün dünya iﬂçilerinin ve köylülerinin yüreklerindeki kurtuluﬂ umudunu alevlendirmiﬂtir. ‹ﬂte bu yüzden, Lenin, iﬂçiler ve ezilen, sömürülen kitleler için en çok sevilen ve say›lan bir isim o.” (Lenin'in
Ölümünden Beﬂ Gün Sonra Yapt›¤› Konuﬂmadan al›nm›ﬂt›r.)
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azze halk› ne
yapmal› içinde
bulundu¤u bugünkü
koﬂullarda? Filistin
halk› ne yapmal›?..
Veya soruyu ﬂöyle
de sorabiliriz: Ne yapabilirler?.. Ülkelerini emperyalizmin ve siyonizmin iﬂgalinden kurtarmak için, ba¤›ms›z bir devlet, özgür bir halk
olabilmek için hangi yol ve yöntemleri izlemeliler?

G

u sorular iki yüzy›ld›r, ulusal ve
sosyal kurtuluﬂun yolu olarak
dünya halklar›n›n, dünya devrimcilerinin ve vatanseverlerinin tart›ﬂt›¤› sorulard›r. Bunlara cevap olarak
say›s›z strateji ve taktik ortaya at›lm›ﬂt›r bugüne de¤in. Kuﬂkusuz onlar›n hepsinden sözetmeyece¤iz burada. Zaten sözedilmesi de gereksizdir; çünkü tarih, onlar›n çok büyük bir bölümünü elemiﬂtir zaten.

B

BAﬁKA YOL YOK!
nulan yollar, esas olarak teslimiyetin ve düzeniçileﬂmenin a r a b i ç i m leri idiler. Baﬂka bir deyiﬂle, o güne
kadar savunulanlardan düzene “geçiﬂi” tedricen ve fazla tepki yaratmadan sa¤layacak ara aﬂamalard›.
Yirmi y›ll›k dönemde, diyebiliriz ki,
hangi ülkede olursa olsun, gündeme
getirilen tüm bar›ﬂ diyalog politikalar›, buna hizmet etmiﬂtir.
ar›ﬂ ve diyalog politikalar›yla,
ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan, demokrasiye kavuﬂan, sosyalizm yoluna giren tek bir örnek görülmedi;
fakat buna karﬂ›n, bar›ﬂ ve diyalog
politikalar›n› savunan, uygulayan
güçlerin hepsi, düzen içine çekilip
ya fiziksel olarak la¤vedildi, ya da
siyasi aç›dan tasfiye edildi. Bar›ﬂ ve
diyalog politikalar›, “ s a h i p l e r i n i
e r i t e n ” politikalar oldu demek hiç
de yanl›ﬂ olmaz ve zaten burjuvazinin amac› da buydu. Ulusal ve sosyal kurtuluﬂun devrimci biçiminden
vazgeçmek, kendini silahs›zland›rmak, düzenin yasalar›na tabi olmak,
bir bak›ma kendini tasfiye etmeye
baﬂlamakt›r ve sonunun “eriyiﬂ ve
yokoluﬂ” olmas› do¤ald›r.

B

orumuzu tekrarl›yoruz; ba¤›ms›z, demokratik ve sosyalist bir
Filistin devletinde yaﬂamak isteyen
bir Filistinli ne yapmal›? Ulusal ve
sosyal kurtuluﬂun yolu olarak hangi
stratejiye, hangi mücadele biçimlerine baﬂvurmal›?
mperyalistler, sosyalist sistemi
parçalay›p, bir çok ülkede peﬂpeﬂe karﬂ›-devrimler, darbeler gerçekleﬂtirdiklerinde, zafer sarhoﬂlu¤u içindeydiler. Ve o sarhoﬂluk içinu tarihsel notu düﬂtükten sonra,
de, yeryüzündeki tüm Marksist-Leyeniden Gazze’ye dönelim. Yuninist, ilerici, vatansever, muhalif
kar›da aktar›lan tecrübeyle birlikte
güçlerden istedikleri, iki ellerine
düﬂündü¤ümüzde, kendilerini katlehavaya kald›r›p, “ t a ma m t e s l i m
den bombalar›n fosfor mu, yoksa
ol uyoruz, ar t› k sist emi ni ze kar ﬂ›
misket bombas› m› oldu¤u tart›ﬂ›lan
mücadele etmeyece¤iz” demeleriyFilistin halk›n›n “ne yapmal›” sorudi. Ama burjuvazi, toplumsal hareketlerin bu kadar h›zl› ve keskin dönüﬂler yapmalar›n›n zorluBar›ﬂ
¤unu da biliyordu. O halde, bunu
ve diyalog politikalar›ykolaylaﬂt›rmak için teslimiyetin,
la, ba¤›ms›zl›¤›n› kazanan,
düzen içileﬂmenin daha dolayl›
demokrasiye kavuﬂan, sosyayollar›n› bulup, bunlar› bir “allizm yoluna giren tek bir
ternatifmiﬂ” gibi ortaya koymaörnek görülmedi; fakat buna
l›yd›lar. Özellikle son yirmi y›ll›k
dünya tarihi aç›kça gösterdi ki,
karﬂ›n, bar›ﬂ ve diyalog politi1990’lar›n baﬂ›nda bir anda moda
kalar›n› uygulayan güçlerin
haline getirilen “ b a r › ﬂ ” , “ d i y a hepsi, düzen içine çekilip...
log” politikalar›, “ d e ¤ i ﬂ i m i n
siyasi aç›dan tasfiye edildi.
ça ¤ da ﬂ, uy ga r yolu” olarak su-
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GÜNDEM

sunun cevab›, “bar›ﬂ”, “diyalog”
olamaz. Kim, tepesine bombalar ya¤an bir halka direnme, savaﬂma diyebilir? Kim, topra¤› iﬂgal edilmiﬂ
bir halka, iﬂgalcilere karﬂ› savaﬂma
diyebilir?..
oru, yaln›z Filistin için sözkonusu de¤ildir. ‹ﬂgal alt›ndaki Afganistan’›n, Irak’›n sorusudur bu. Emperyalizmin gizli iﬂgali alt›ndaki yeni-sömürgelerin sorusudur. ‹ﬂgal alt›ndaki halklara, dünyan›n hiçbir
teorisyeninin, hiçbir politikac›s›n›n
bar›ﬂ, diyalog ad›na önerebilece¤i
hiçbir ﬂey yoktur.

S

esnellik böyle olmas›na karﬂ›n,
hala Filistin halk›na bar›ﬂ, diyalog yolunu dayatmaya çal›ﬂanlar
var elbette. Bu dayatmada bulunanlar, sadece emperyalistler ve iﬂbirlikçileri de de¤il. Sol güçler aras›nda da var. Oysa Filistin sorununun
kendi prati¤i bile, Arafat’la hemen
her biçimi denenen bar›ﬂ diyalog
politikalar›n›n bir açmaz oldu¤unu
göstermeye yeter. Fakat, siyasi mücadeleyi yaln›z emperyalizmin çizdi¤i s›n›rlar içinde vermeyi savunan
anlay›ﬂlar, mücadelenin belli biçimlerine karﬂ› ç›kmay› da, düzen içili¤in bir refleksine dönüﬂtürmüﬂlerdir.

N

enilir ki, Filistinliler, silahl›
mücadeleye baﬂvurmas›n. Derler ki, feda eylemleri olmas›n. Peki
olmas›n! Fakat, söyleyebilecek
baﬂka birﬂeyiniz var m›, önerebilecek baﬂka bir ﬂeyiniz var m›?
Yoktur ama yine de ﬂiddet karﬂ›t› vaazlar›na devam ederler. ﬁiddete her koﬂul alt›nda karﬂ› ç›kman›n bir halka, sadece emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine bo yun e¤me seçene¤i b›rakt›¤›n›
bildikleri halde, “her türlü ﬂiddete hay›r” vaazlar›na devam
ederler.

D

lüm orucunda bile, bu vaazlardan vazgeçmemiﬂlerdi

Ö
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hat›rlan›rsa. Dünyan›n en bar›ﬂç›l,
“pasif” eylemini hayata geçirirken
bile, devrimcilere “ölüm orucu yerine demokratik mücadele verin”
diyebiliyorlard›. Bunun mant›k s›n›rlar›n› zorlayan bir öneri olmas›
bir yana, bu öneride somutlanan ruh
hali ve düﬂünüﬂ tarz› önemlidir. Bu
öneride somutlanan, ölmenin, öldürmenin, ﬂiddetin, sapanlar›n, füzelerin, tutsakl›klar›n hiç olmad›¤›
bir mücadele anlay›ﬂ›d›r, yani mücadelesizliktir. Çünkü s›n›flar mücadelesinin içinde bunlar var ve
bunlar› göze almaks›z›n mücadeleyi
sürdürmek de mümkün de¤ildir.
urada kuﬂku yok ki bir mücadele yöntemi, biçimi tart›ﬂmas›
söz konusu de¤ildir. Farkl›l›k, mücadeleye bak›ﬂtaki farkl›l›k de¤ildir.
Fark, mücadele edip etmeme
fark›d›r. Mücadeleden kaçanlar,
halklar için tarihin ve koﬂullar›n
b›rakt›¤› tek yolu, reddediyorlar.
Onu reddettiklerinde de geriye
mücadelesiz bir solculuk kal›r.

B

alklar, ulaﬂmak istedikleri
hedeflere ulaﬂabilmek için
birden fazla alternatife sahip olabilseler, hiç kuﬂkusuz bu güzel
bir ﬂey olurdu. Çeﬂitli alternatifler aras›nda tercih yapabilmek
ﬂans›na sahip olurlard›. Ama tarih o kadar cömert de¤il. S›n›flar
mücadelesi, en temel noktalarda
böyle bir imkan tan›m›yor kimseye.
Tam tersine, genellikle s›n›flar›n
önüne belirlenmiﬂ, köﬂeli, “ya o ya
bu” kesinli¤inde tercihler ç›k›yor.
S›n›fl›, ç›karlar›n kesin bir biçimde
ayr›ﬂt›¤› bir toplumda, böyle olmas›
da do¤al. Do¤al olmayan, çak›ﬂmas› mümkün olmayan ç›karlar› çak›ﬂt›rmaya çal›ﬂarak, “orta yollar” bulmaya çal›ﬂmakt›r ki tarihin ak›ﬂ›na
ters düﬂen de budur.
azze’nin, Filistin halk›n›n ve
emperyalizmin iﬂgali alt›ndaki
tüm dünya halklar›n›n direnmek ve
savaﬂmaktan baﬂka bir yolu yoktur.
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için direnmekten ve savaﬂmaktan baﬂka bir yol olmamas›, s›n›flar
mücadelesinin bu karakteristik
özelli¤ine uygundur. “ Tek yol dev -

H

G
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r i m ” de böyle bir tarihsel zorunlulu¤un ürünüdür. Bak›n ülkemize ve
bizim gibi ülkelere; emperyalizme
karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi, kapitalizme karﬂ› sosyalizm için baﬂka hiç, ama hiçbir yol
yoktur. Oldu¤unu iddia edenler vard›r ama, tarih içinde bunun mümkün olabildi¤ine dair tek bir örnek
verebilecek yoktur. Buna tan›k
olunmam›ﬂt›r tarih boyunca. Bar›ﬂ,
diyalog yolunu önerenlerin, bu yoldan ülkelerin ba¤›ms›zl›¤›n›n, halklar›n özgürlü¤ünün kazan›labilece¤ine dair tarihsel kan›tlar› yoktur.
mperyalizm ve halklar aras›ndaki çeliﬂkilerin nesnel olarak keskinleﬂti¤i bir dünyada, reformist alternatiflere de fazla bir manevra
alan› kalmamaktad›r. Burjuvazi,

E

Uzlaﬂmac›l›k, milliyetcilik, ﬂeriatç›l›k, icazetçilik,
pragmatizm, halklar›
bölerken, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi hedefiyle
direnmek ve savaﬂmak,
birleﬂtiriyor.

normal olarak reformist alternatifleri “cazip” hale getirebilmek için, zaman zaman hak k›r›nt›lar›yla, geçici
baz› “demokratikleﬂme” ﬂovlar›yla
manevralar yapar. Ama bugün ya¤ma ve talanda, askeri zora baﬂvurmakta, haklar ve özgürlükleri gasbetmekte öylesine bir pervas›zl›k
söz konusudur ki, böyle bir yola
baﬂvurmamaktad›rlar bile. Ülkelerin iﬂgal edilmesinin BM hukukuna
uyduruldu¤u, burjuva demokrasisisin en geliﬂmiﬂ oldu¤unun kabul
edildi¤i ülkelerde iﬂkencenin alenen
savunuldu¤u bir dünyaday›z. Sadece bu iki olgu bile, ortak emperyalistlerle ve onlar›n iﬂbirlikçisi olan
iktidarlarla “bar›ﬂ, diyalog” temelinde bir iliﬂki kurulamayaca¤›,
halklar›n ç›karlar›n›n böyle savunu-

lamayaca¤›n› göstermeye yeter.
Emperyalist sistemdeki bu geliﬂmeler, direnmekten ve savaﬂmaktan
baﬂka yol b›rakmayan tarihsel koﬂullar› pekiﬂtirmektedir.
azze’yi 19 Aral›k gününün hapishaneleriyle birlikte düﬂünün. Hapishaneleri kuﬂatm›ﬂ, ço¤unda d›ﬂ duvarlar› kepçelerle y›k›p, maltaya dolmuﬂ askeri güçler,
içerideki tutsaklara ﬂöyle diyorlard›:
“Ya teslim olacaks›n›z, ya öleceksiniz!”

G

azzeliler, iﬂte bu durumdad›rlar
bugün. 19 Aral›k’ta ülkemiz
hapishanelerini kuﬂat›p “Ya teslim
olacaks›n›z, ya öleceksiniz!” diyen
subaylar›n, polislerin mensup olduklar› devlet, bu dayatmay›, sadece ordu ve polis ad›na de¤il, oligarﬂi ve emperyalizm ad›na yap›yordu. ‹srail’in konumu da ayn›d›r.
‹srail’in Filistin’e yapt›¤› “Ya
teslim olacaks›n›z, ya öleceksiniz!” dayatmas› da tüm emperyalist dünya ad›nad›r. Amerikas›’ndan Avrupas›’na, Japonyas›’na
kadar tüm emperyalist dünyan›n
‹srail sald›r›s›n›n arkas›nda olmas›n›n en yal›n aç›klamas› da budur zaten.

G

azze bu dayatmaya ölümü
göze alan direnme kararl›l›¤›yla cevap veriyor. Filistin halk›n›n bölünmüﬂlü¤ü, bu kararl›l›kla k›smen ortadan kalk›yor. Uzlaﬂmac›l›k, milliyetcilik, ﬂeriatç›l›k,
icazetçilik, pragmatizm, halklar›
bölerken, ba¤›ms›zl›k, demokrasi
hedefiyle direnmek ve savaﬂmak,
birleﬂtiriyor. “Ya teslim olacaks›n›z,
ya öleceksiniz!” tüm dünya halklar›na bir dayatmad›r. “Küreselleﬂme”
budur, emperyalizmin “dünya art›k
global bir köy” deyiﬂinin içeri¤i budur. Bu “Global köyde”, 6 milyar›
Gazze’ye hapsedilmiﬂ Filistinliler
gibi yapmak istiyorlar. Ve biz de Filistinliler gibi yapmak zorunday›z.
Direnmek ve savaﬂmak zorunday›z.
Özgür bir vatanda özgür bir halk
olarak yaﬂayabilmek, sömürüye son
veren bir düzen kurabilmek için,
baﬂka bir ﬂans›m›z, baﬂka bir yol
yoktur.

G
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Esip Gürlemenin Alt›nda Gizlenen

Siyonizm ‹ﬂbirlikçili¤i
Tayyip esip gür- iptal edilmedi¤i ortadayd›. Aksi de mümkün
lüyor ama e mper- de¤ildi; çünkü Erdo¤an emperyalizmin has
yalizm ile ayn› a¤›z- adam›d›r.
dan k onuﬂuyor. “‹srail’in
Erdo¤an’›n ‹srail’e yönelik esip gürlerken
Gazze’ye sald›rarak Filistin halk›na karﬂ› kulland›¤› bir kavram, asl›nda onun eleﬂtirikatliamlara giriﬂmesi, tüm dünya halkla- sinin hiç de sesinin yüksekli¤iyle orant›l› olr›n›n gözlerini Amerika’ya ve Ameri- mad›¤›n› gösteriyordu. Erdo¤an bütün o kuru
ka’n›n bölgedeki iﬂbirlikçilerine çevirdi. gürültü aras›nda ‹srail’i esas olarak “ o r a nt› -

ABD’yle
‘Stratejik
müttefik’
olanlar,
Siyonizmin
de
müttefikidir

Savaﬂarak
Kazanaca¤›z
Baﬂka Yol
Yok!

Çünkü herkes, sald›r›da onlar›n da pay›
veya onay› oldu¤u kan›s›ndayd›. Amerikan
iﬂbirlikçilerinden ve ‹srail’in iﬂbirli¤i içinde olduklar›ndan biri de AKP iktidar›yd›.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, ‹srail’in daha
önceki sald›r›lar›nda oldu¤u gibi, ‹srail’e
karﬂ› içi boﬂ esip gürlemelerle, iﬂbirlikçili¤in
suçlulu¤unu örtbas etmeye çal›ﬂt›. Erdo¤an’›n bu tavr›n›n siyasal anlamda ciddi bir
karﬂ›l›¤› olmasa da, bunun islamc› tabanda
bir hayli etkili oldu¤u da bir gerçek.
‹srail’in sald›r›s›ndan hemen önce 22
Aral›k’ta ‹srail Baﬂbakan› Olmert ile görüﬂen
Erdo¤an, Olmert’in kendisine sald›r› ile ilgili bilgi vermedi¤ini, bunun kendilerine yap›lan bir “sayg›s›zl›k” oldu¤unu belirterek, daha sonra da Olmert’in telefonuna ç›kmad›¤›
haberini yay›yordu.
Hamas’›n taleplerini BM’ye götürebileceklerini belirterek Ortado¤u’da da mevcut
Amerikan iﬂbirlikçisi konumunu perdelemeye çal›ﬂan AKP; iﬂ, pratik ad›m atmaya gelince, söyledi¤i tüm sözleri unuttu.
Gazze’de çocuk ve kad›nlara karﬂ› ‹srail’in katliamlar›n› k›nayan, derhal ateﬂkes
isteyen Erdo¤an, bir yandan “O bombalar›n alt›nda ölen çocuklar›n ah› yerde kalmayacakt›r. ‹sr ail o savunmas›z kad›nlar›n,
analar›n gözyaﬂ›nda bo¤ulacakt›r.” derken, do¤rudan ‹srail yönetimine seslenerek “tarih sizi ﬂu yapt›klar›n›zla insanl›k
yaﬂam›na bir kara leke düﬂürdünüz diye
yarg›layacak” diyordu.
Bas›nda, Erdo¤an’›n tavr›, ‹ran’dan,
Hizbullah’tan bile sert diye adland›r›l›yordu. Fakat, o sertli¤in asl›nda içinin
ne kadar kof oldu¤unun görülece¤i bir
nokta da vard›.
Erdo¤an’›n yapt›¤›n›n riyakarl›k
oldu¤u, söylediklerinin samimiyet
ile bir ilgisini olmad›¤›, ‹srail’le
tüm as ke ri ve ti ca ri iliﬂ ki le r i n
s ü rd ü¤ü , t e k b i r anlaﬂman›n bile

s›z güç kul l a nm a k la” eleﬂtiriyordu.
Bu, ‹srail’e eleﬂtiride Erdo¤an’›n emperyalizmle paralellik kurdu¤u noktayd›.
‹srail “Orant›s›z Güç” de¤il de emperyalistlerin ve Erdo¤an’›n dedi¤i biçimde
“Orant›l› Güç” kullansa idi, hepsinin sesi kesilecekti. Böylece ‹srail “Orant›l› Güç” ile yine azar azar Filistinliler’i katledebilecekti.
Tayyip’e göre de bu durum, bir ülkenin meﬂru hakk› olacakt›. Bu durumda muhtemelen
zevahiri kurtarma ad›na birﬂeyler söylemekle
yetinecekti.
Erdo¤an iﬂbirlikçili¤i de, riyakarl›¤› da
öyle içselleﬂtirmiﬂtir ki, kendi taban›na mesaj
vermesi, seçim hesaplar› yapmas›, onun emperyalizmle ayn› a¤›zdan konuﬂmas›na engel
de¤ildir.

Ta y y i p E r d o ¤ a n e s i p g ü r l ü y o r
ama emperyalizmin hizmetinden de
ç›km›yor. Erdo¤an Büyük Ortado¤u Projesinin (BOP) eﬂbaﬂkan›d›r. Bugün ‹srail’e her
türlü sald›r› için tam destek veren Amerika’n›n bir projesi olan BOP’un eﬂ baﬂkanl›¤›n› yapmak, ‹srail’i do¤rudan desteklemekten
farks›zd›r. Ama ‹srail’in vahﬂeti sürerken ve
Amerika bu katliama tam deste¤ini aç›klam›ﬂken bile, Erdo¤an bu görevinden ayr›lmay› düﬂünmeyecek kadar emperyalizmin hizmetindedir. BOP Eﬂbaﬂkanl›¤› s›fat›n› sürdüren bir Erdo¤an’›n ise, esip gürlemesi boﬂ bir
iﬂtir.

Ta y y i p E r d o ¤ a n e s i p g ü r l ü y o r
ama ‹srail’le iliﬂkilerini kesemiyor.
Erdo¤an daha baﬂbakanl›k koltu¤una oturmad›¤› günlerde, yine bir ‹srail sald›r›s› s›ras›nda 5 Nisan 2002’de iktidara ﬂöyle seslenmiﬂti:
“Bu terör karﬂ›s›nda Türkiye’nin ‹sr ail’le
imzalad›¤› M-60 tanklar›n›n modernizasyonuna iliﬂkin anlaﬂmay› ask›ya almas› gerekir. ”
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Yine bu konuﬂmadan 6
gün sonra 11 Nisan 2002 günü, “E¤er mevcut hükümet,
Türkiye’nin gücünün fark›nda de¤ilse yaz›klar olsun.
700 y›ll›k Türkiye, tanklar›n›
modernize etmek için 50 y›ll›k ‹sr ail’e muhtaç oluyorsa,
bu kara kara düﬂünülmesi
gereken bir unsurdur” diyordu.
Ama ayn› Erdo¤an AKP
iktidar›nda o günlerde söylediklerinin tam tersini yapt›.
‹srail’le alabildi¤ine iliﬂkileri geliﬂtirdi ve bir çok anlaﬂmalar› yapt›. Tayyip bu günlerde ‹srail’e karﬂ› sert aç›klamalar yaparken ‹srail’le
yap›lan askeri anlaﬂmalar›n
iptaline yanaﬂm›yor.
Daha k›sa süre önce 167
mil yon dol a rl›k silah al›m
anlaﬂmas› imzaland› ‹sra il’le.
‹srail’le yap›lan tanklar›n
modernizasyonu anlaﬂmas›n›n alt›nda Tayyip Erdo ¤an’›n imzas› vard›.
2008 y›l› itibar›yla Türkiye ve ‹srail aras›ndaki askeri
iﬂbirli¤i 1.8 M‹LYAR DO LAR hacme ulaﬂm›ﬂt›r.
Erdo¤an e¤er 2002 y›l›nda verdi¤i sert demeçlerinde
samimi olsayd›, ‹srail’le
olan tüm askeri ve di¤er anlaﬂmalar› iptal eder ve tüm
iliﬂkilerini keserdi. Ama biliyoruz ki AKP liderinin samimiyetle bir iliﬂkisi yoktur.
Zaten mesele samimiyet meselesi de de¤ildir. Mesela,
iktidar koltu¤un hangi politikalarla oturuldu¤u ve kimin
ç›karlar›n›n savunuldu¤udur.
Erdo¤an’a neden askeri
anlaﬂmalar› iptal etmiyorsunuz diye soranlara Erdo¤an,
“ B i z b a k k a l d ü k k a n › yö n e t mi yo ruz, dev let yöne ti yo r u z ” diye karﬂ›l›k vermiﬂtir.
Evet, o devlet, Ameri ka’n›n stratejik müttefikidir
ve tüm iﬂbirlikçi iktidarlar
gibi, AKP de “devlette de-
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vaml›l›k esast›r” diyerek, bu
iﬂbirlikçili¤i, ‹srail’le girilen
k a n l›, halk düﬂ m a n› it ti f a kla r › sürdürecektir.
Baﬂbakan Yard›mc›s› ve
Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, “‹sr ail’le iliﬂkileri gözden geçirme gündemde mi?
Savunma projeleri ask›ya
al›nacak m›” sorusuna ﬂu
cevab› vermiﬂtir:
“Konular› birbirine kar›ﬂt›rmamak laz›m... ‹sr ail’le
askeri iﬂbirli¤i, Türkiye’nin
u l usal ç›k a rlar›n a hizmet etmektedir. Bu konu, Türkiye’nin menfaatleriyle alakal›
bir konudur. ”
‹srail’le bugün en üst düzeyde iliﬂkiler sürüyor.
“ T ü r k i y e- ‹s r a i l Sa v u n m a ‹ ﬂ b i rli ¤i An laﬂm a s›” iptal edilmiﬂ de¤il”, yürürlükte!
‹srail pilotlar› ve savaﬂ
uçaklar› halâ Konya’y› e¤itim üssü olarak kullan›yor.
‹srail uçaklar› bir yandan
Gazze’yi bombalarken di¤er
yandan ‹srail pilotlar›, savaﬂ
uçaklar›yla Konya semalar›nda askeri e¤itim yap›yorlar. AKP lider Erdo¤an Konya’da uçan ‹srail uçaklar›n›n
egitim uçuﬂlar›n› dahi durdurma gere¤i duymam›ﬂt›r.
Bu listeyi daha da uzatmak
mümkün...
Yukar›da da belirtti¤imiz
gibi Tayyip Erdo¤an’n›n
esip gürlemesinin hiçbir k›ymeti harbiyesi yoktur. Erdo¤an, Filistin halk›n›n yan›nda gibi görünen ama gerçekte, emperyalizmin hizmetinde, ‹srail ile iﬂ birli¤i içinde
olan bir iktidard›r. ﬁu aç›kt›r
ki, ABD’yle “stratejik müttefik” olan bir iktidar›n, ‹srail’i eleﬂtirmesi, onun politikalar›n›n karﬂ›s›na ç›kmas›,
mümkün de¤ildir. Böyle gibi
gösterilmesi sadece bir
oyundur ve Gazze’ye bombalar ya¤arken AKP’nin oynad›¤› oyun da budur.

Siyonizmin Dostlar›yla
Dolu Bir MECL‹S
‹srail’in Gazze’ye sald›rmas›n›n ard›ndan
görüldü ki, TBMM’de ‹srail dostluk grubu oldukça kalabal›k bir milletvekili ile temsil ediliyormuﬂ. Türkiye-‹srail Dostluk Grubunun 307
üyesinden 252’si istifa etti¤ini aç›klad›. ‹srail
Dostluk Grubu’nda 204 milletvekili kendini ‹srail dostu olarak aç›klam›ﬂlard›. ‹srail Dostluk
Grubu’nda 99’u AKP’li, 106’s› CHP’li milletvekili bulunuyordu.
TBMM’de, ABD en büyük itibar› görüyor.
Ard›ndanda ‹srail Dostluk Grubu geliyor. ABD
Dostluk Grubu’nda, AKP ve CHP’den 210 milletvekili bulunuyor.
TBMM’ye bakt›¤›m›zda ‹srail Siyonizmi’nin
dostlar›yla dolu oldu¤unu görülüyor. ‹srail ilk
defa Gazze’ye, Filistinliler’e sald›rm›yor. ‹srail’in siyonist, sald›rgan, katliamc› politikas› herkes taraf›ndan bilindi¤i gibi milletvekillerinin
bilmemesi mümkün de¤il. Ne zaman ki, ‹srail
sald›rd› herkes Filistin dostu kesiliyor. Meclisteki ‹srail dostu AKP’li, CHP’li ya da di¤er partilerdeki milletvekillerinin ‹srail dostluk grubundan istifa etmeleri kendilerini kurtar›r m›?
Önemli olan onlar›n istifa etmiﬂ olmas› de¤il, o
gruba daha önce üye olmuﬂ olmas›d›r.. ‹srail’in
katliamc›l›¤› yeni ortaya ç›km›yor. As›l önemli
olan, as›l sorgulanmas› gereken bu kadar milletvekilinin nas›l ve neden bu gruba üye oldu¤udur.

‹ﬁB‹RL‹KÇ‹L‹K
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‹srail’in Hamisi
Amerika’d›r

Amerika’y›
lanetlemeden
‹srail’i
lanetlemek,
riyakarl›kt›r.
ABD’yle
‘Stratejik
müttefik’
olanlar,
Siyonizmin
de
müttefikidir

Savaﬂarak
Kazanaca¤›z
Baﬂka Yol
Yok!

Yapt›¤› her katliamda dünya halklar› ‹srail’i
lanetliyor. Ve hiç kuﬂkusuz
‹srail siyonizminin lanetlendi¤i
her an ve her yerde, Amerika’n›n da
ad› geçiyor. Çünkü ‹srail’in hamisidir
Amerika. ‹srail’i ekonomik, politik, as k e r i olarak besleyip büyüten, destekleyen,
himaye edendir.
Bu yüzden ‹srail’in yapt›¤› her katliamdan, ‹srail siyonizmi kadar Amerikan emperyalizmi de birinci dereceden suçludur.
Amerika ve ‹srail aras›ndaki bu bütünleﬂme,
yorum gerektirmeyecek kadar aç›kt›r. Destek ve yard›m kay›ts›z ﬂarts›zd›r, s›n›rs›zd›r
ve hiçbir durumda de¤iﬂmemektedir. Bu haliyle ‹srail, Amerika’n›n beslemesidir.

ABD’nin ‹srail’e POL‹T‹K DESTE⁄‹, emperyalizmin ve siyoniz m i n ç › k a r birli¤inin ifadesidir: ‹srail’in her katliam›nda, iﬂgali geniﬂleten, pekiﬂtiren her askeri operasyonunda, ABD ‹srail’i
aç›kça desteklemiﬂtir. Gazze’deki son katliam operasyonunda da ABD’nin tutumu ayn›
olmuﬂtur.
Gerek Bush yönetimi, gerekse de Obama
ad›na yap›lan aç›klamalar ayn› ﬂeyi söylüyor:
“Bush (Obama) ‹srailliler ile çal›ﬂacak. Bölgedeki en önemli müttefikimiz ‹srail’dir. ”
Böyle olmaya da devam edecektir. Çünkü, ‹srail siyonizminin sald›rganl›¤›, Amerika’n›n Ortado¤u ve dünya genelindeki
politikalar›na uygundur. ABD emperyalizmi halklar› teslim almak istiyor. Ortado¤u’yu ve bütün olarak da dünyay› kendi
ç›karlar› temelinde düzenlemek istiyor.
Halklar›n direniﬂi, emperyalist dayatmalara boyun e¤meyiﬂi ise buna engeldir.
Filistin halk› da on y›llard›r boyun e¤meyen bir halk oldu¤u için, halklar›n
direniﬂinin bir anlamda sembolü oldu¤u için, emperyalizmin Ortado¤u’daki
öncelikli hedefidir. Bu anlamda diyebiliriz ki, ‹srail, Filistin’i A M E R ‹KA ADINA sindirmek ve teslim almak istemektedir.
‹srail, eﬂitsiz, adaletsiz ﬂekilde,

bir savaﬂta, yaﬂl› çocuk demeden Filistin halk›na sald›r›rken Amerikan emperyalizminin
bu sald›rganl›¤› ‹srail’in “kendini savunma
hakk›” olarak de¤erlendirmesi, bu politik
birli¤in gere¤idir.

ABD’ nin A S K E R ‹ D E S T E ⁄ ‹ ‹ s r a i l ’ i O r t a d o ¤ u ’ d a Vu r u c u G ü ç
Ya p m › ﬂ t › r : ABD’nin ‹srail’e askeri deste¤i
1948 y›l›ndan baﬂlayarak sürekli bir art›ﬂ
göstermiﬂtir. Diyebiliriz ki, ‹srail’i Ortado¤u’da askeri bir güç haline getiren Amerika’dan baﬂkas› de¤ildir. 1967 savaﬂ›,
1970’lerin baﬂlar›ndaki geliﬂmeler sonucunda ‹srail’e Amerikan yard›m›, devasa ölçülerde artt›r›lm›ﬂ, ABD, hiçbir devlete yapmad›¤› ekonomik ve askeri yard›mlar› ‹srail’e
yapmaya baﬂlam›ﬂt›r.
1976 y›l›ndan bugüne, ‹srail, ABD’den en
fazla ekonomik ve askeri yard›m alan ülke s›fat›n› taﬂ›yor. Bu rakam 140 milyar dolar› aﬂmaktad›r. ‹srail’e yap›lan ABD yard›m›n›n
büyük bölümünü de, ‹srail savunma kuvvetlerini (yani ordusunu) güçlendirmesine destek amac›yla yap›lan ekonomik ve askeri hi b e l e r oluﬂturmaktad›r.
‹srail, her y›l 3 milyar d o l a r direkt yard›m al›yor ve her ‹srailli için bu, y›ll›k 500
d o l a r anlam›na geliyor.
Bir çok ülkeye yap›lan Amerikan askeri
yard›m›, “askeri amaçlarla verilen kredilerin
ABD içinde harcanmas›” gibi ﬂartlar içerirken, bu ﬂart ‹srail için geçerli de¤ildir. Ona
verilen askeri krediler, Filistin’e ve Ortado¤u’ya yönelik sald›rganl›klar için daha serbest biçimde harcanabilir.
ABD, ‹srail’e silah sistemini geliﬂtirmesi
için her y›l yaklaﬂ›k 3 milyar dolar sa¤larken,
dünyan›n baﬂka ülkeleriyle paylaﬂmad›¤› askeri teknolojik geliﬂmeleri, NATO ülkelerine
dahi vermeyi reddetti¤i istihbarata eriﬂim imkanlar›n› da ‹srail’le paylaﬂmaktad›r. Ortado¤u’da ‹srail’i n ü k l e e r güç haline getiren de
Amerika’d›r.

H e r Ye r d e ‹ s r a i l ’ i n ‹ m d a d › n a Yetiﬂen A m e r i k a n U L U S L A R A R A S I
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D E S T E ⁄ ‹ : ABD ‹srail’e
deste¤ini uluslararas› alanda
da sergilemektedir. Baﬂta Birleﬂmiﬂ Milletler olmak üzere
pek çok uluslararas› kurumda
‹srail’in aleyhine olarak gündeme gelen her öneriye, her
karara, Amerika karﬂ› ç›km›ﬂ;
o önerilerin karar haline dönüﬂmesine baﬂtan engel olmuﬂ, al›nan bir karar olmuﬂsa
da karar›n uygulanmamas›n›
sa¤lam›ﬂt›r.
Gazze’de yaﬂanan son katliam sonras› yaﬂananlar bunun
yeni örneklerinden biridir. Öyle ki, Amerika’n›n müdahale,
tehdit ve fiili engellemeleri nedeniyle BM gibi kurumlar, ‹srail’i k›nayan yaz›l› bir aç›klama bile yapamam›ﬂlard›r.
Amerika, 1982 y›l›ndan bu
yana, ‹srail aleyhine ç›kan 32
BM Güvenlik Konseyi karar›n› veto etti. Çeﬂitli Arap ülkelerinin, ‹srail’in nükleer silahlanmas› konusunu Uluslararas› Atom Enerjisi Kurumu’nun gündemine getirme
çabalar›na da engel olmaktad›r.
Birleﬂmiﬂ Milletler, dünya
halklar›n›n bask›s› alt›nda
ça¤r› yap›yor ‹srail’e; “sivilleri katletmeyin, orant›s›z ﬂiddete son verin, operasyonu
durdurun!” Ancak BM’nin
zaten muhteva olarak halktan
yana olmayan bu ça¤r›s›n›n
bile hiçbir hükmü yok,
BM’nin hiçbir yapt›r›m gücü
yok!

Emperyalizmin ‹srail’e EKONOM‹K DEST E ⁄ ‹ : En baﬂta belirtelim
ki, ‹srail, tüm dünyada en çok
ABD yard›m› alan ülkedir. Bu
yard›m, ‹srail’in büyüklü¤ü
ve ihtiyaçlar›yla orant›s›z bir
yard›md›r ki ABD’nin ‹srail’i
bölgede tek ve süper güç haline getirme kararl›l›¤›n›n bir
ifadesidir.
‹srail nüfusu 5.8 milyon
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kiﬂidir, yani dünya toplam nüfusunun binde biri! 19491998 y›llar› aras›nda ABD ‹srail’e toplam 84 milyar d o l a r
yard›m sa¤lam›ﬂt›r. Bu miktar,
toplam 1 milyar kiﬂilik bir nüfus bar›nd›ran Orta ve Güney
Afrika, Latin Amerika ve Karayipler’e sa¤lanan yard›mdan fazlad›r. Yani; bunlar da
Amerikan iﬂbirlikçileridir;
ama Amerika, yine iﬂbirlikçilerinin oluﬂturdu¤u ülkelerin 1
milyarl›k nüfusuna verdi¤i
yard›m›n fazlas›n› 5.8 milyonluk ‹srail’e yapmaktad›r. San›r›z bu k›yas, Amerikan emperyalizminin ‹srail’e ne kadar
büyük önem ve destek verdi¤ini anlatmaya yeter.
Bu yard›mlar, 1948’de
Amerikan yönetiminin ‹srail’i
bir Yahudi Devleti olarak tan›mas› karar›n›n hemen ard›ndan, ABD Kongresi’nin, 135
milyon dolarl›k yard›m paketiyle baﬂlam›ﬂ ve bugüne kadar da süregelmiﬂtir.
ABD’nin ekonomik yard›m›, ‹srail’i askeri anlamda
bölgede en güçlü ülke haline
getirir, onun sald›rgan gücünü
büyütürken, Ya h u d i y e r l e ﬂimlerinin kurulmas› için de
ek finans sa¤lanmaktad›r. Bu
ek yard›m Amerika’n›n Filistin topraklar›n›n iﬂgalindeki
deste¤inin bir baﬂka kan›t›d›r.
‹srail’in parça parça Filistin’i
yutmas›nda bu ekonomik yard›mlar›n büyük belirleyicili¤i
olmuﬂtur.
‹ﬂte bütün bu politik, ekonomik, askeri ve uluslararas›
D E S T E K ’ten ötürüdür ki,
Gazze’ye düﬂen tek bir bombadan, ölen, yaralanan her
Gazzeli’den Amerika da
DO⁄RUDAN sorumludur.
Siyonizme karﬂ› ç›kmak, emperyalizme karﬂ› ç›kmakt›r.
Siyonizme karﬂ› savaﬂacaksan›z, Amerika’ya karﬂ› da savaﬂacaks›n›z. Tersi zaten sonuç
almaz ve dahi riyakarcad›r.

Ad› Emced’di televizyon ekranlar›ndan
seslenen çocu¤un.
10 yaﬂ›nda.
Aﬂa¤›daki
sözler ona
ait.
Bak›p sözlerine, sözlerindeki b üyüklü¤e ﬂaﬂ›rmay›n; çünkü o Filistinli!
Tüm Filistinliler gibi e rken b üyüdü, e rken ö ¤rendi ve belki erken ﬂehit düﬂecek..

Asla irademizi k›ramayacaklar!
"Livni denen çirkine sesleniyorum
Bir haftad›r evleri bombal›yorsunuz.
‹nsanlar› ö ldürüyorsunuz.
Teslim olduk mu? Asla! ...
Bizi teslim alamayacaks›n›z.
Ne istiyorsunuz bizden?
Ne i stiyorsunuz? H ergün o nlarca insan›m›z› ö ldürüyorsunuz.
Neden t üm d ünya b u k atliama s usuyor?
‹ﬂgalciler bizden teslim olmam›z› istiyor.
Asla t eslim olmayaca¤›z. Silah› b›rakmayaca¤›z. Allah'›n izni ile bayra¤›m›z› yere düﬂürmeyece¤iz. ASLA ‹RADEM‹Z‹
KIRAMAYACAKLAR. Tarih b unu i spat e tmiﬂtir. ‹stedi¤iniz k adar öldürün.
Bugün ç ocuklar›m›z› ö ldürüyorsunuz
ama asla gelece¤imizi yok edemeyeceksiniz.
Dünyan›n h er taraf›nda herkes yeni y ›l›
e¤lencelerle karﬂ›l›yor. Sokaklar›n› ayd›nlat›yorlar. Biz Gazze'de sokaklar›m›z›
ﬂehit çocuklar›n foto¤raflar›yla süslüyoruz.
... Lütfen b eni d uyan h erkes a min d esin.
Onurumuzu ç i¤niyorlar ey Allah'›m! Bizi koru ey A llah'›m! E traf›m›zdan a mbargoyu k ald›r ey Allah'›m! Do¤u da
Bat› d a b izi u nuttu y a R abbi!.."

EMPERYAL‹ZM
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F‹L‹ST‹N’‹ BÖLEN
UZLAﬁMACILIK
B‹RLEﬁT‹REN
D‹REN‹ﬁT‹R!

Emperyalizme ve
‹ﬂbirlikçilerine Karﬂ›
B‹RLEﬁEL‹M
SAVAﬁALIM
KAZANALIM

Baﬂka Yol
Yoktur!

‹srail’in günlerce a¤›r silahlarla bombalad›¤› ve ard›ndan kara harekat›yla aç›k
iﬂgale baﬂlad›¤› Gazze’de halk direniyor.
Ne var ki, bu tarihsel direniﬂ, bugün Filistin halk›n›n, Filistin direniﬂ örgütlerinin
bölünmüﬂlü¤ünün zaafiyetini taﬂ›yor ve bu
durum, direniﬂi zay›flat›yor. Emperyalistler,
bir yandan pervas›zca katlederken, böyle bir
ortamda bile, Filistinli örgütleri, birbirlerine
karﬂ› kullanma manevralar›na baﬂvurabiliyorlar. Çünkü buna uygun bir ortam var.
Dünya halklar›n›n emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadelesi, iniﬂli ç›k›ﬂl› bir
seyir izlese de, halklar, düﬂmanlar›n› yüzy›llar›n s›nanm›ﬂl›¤›yla tan›r bilirler. Bu yüzden
mücadelenin, direniﬂin en geri oldu¤u dönemlerde bile, halklar, ba¤›rlar›nda, gelece¤in büyük direniﬂlerini büyütürler. Uzlaﬂmac›l›k teorileri, genel olarak halklar›n bir düﬂüncesi ve ruh hali olarak de¤il, daha çok küçük-burjuva örgütlülükler içinde hayat bulur.
Küçük burjuva, milliyetçi, dinci, pragmatist
örgütler, direniﬂlerin alt›n› boﬂalt›r, uzlaﬂmac›l›¤›n hatta yer yer teslimiyetçili¤in teorisini geliﬂtirirler. Bu çizgideki örgütler, son derece h›zl› bir biçimde kendi halklar›n› sömüren, kendi halklar›na karﬂ› bask› uygulayan
bir güce, o nitelikte bir iktidara da dönüﬂebilirler.
Bugün katliam ve direniﬂ haberlerinin
ayn› anda geldi¤i Filistin’de de benzer bir
durum yaﬂanmaktad›r. Gerek El Fetih, gerekse de Hamas, Gazze’de ve Bat› ﬁeria’da kendi örgütlerinden olmayan Filistinli güçlere karﬂ› bask› uygulamaktan
çekinmediler. Ve o bask›lardan bugüne
uzanan bölünmüﬂlük tablosu, Filistin direniﬂinin en zay›f yanlar›ndan birini
oluﬂturmaktad›r ne yaz›k ki.
Henüz 1,5 y›l önceki çat›ﬂmalar
hat›rlanacakt›r. Gazze’de H a m a s ve
El Fetih, iktidar› ele geçirmek için
karﬂ›l›kl› çat›ﬂmakta, karﬂ›l›kl› olarak birbirlerinin kurumlar›na bask›nlar yapmakta, sokaklarda linç

giriﬂimleri olmaktayd›. Sonuç itibariyle onlarca Filistinli’nin öldü¤ü, yaraland›¤› bu
mücadeleden Gazze’de HAMAS galip ç›km›ﬂ gibi görünse de, bu iç çat›ﬂman›n galibinin Filistin halk› ve direniﬂi olmad›¤› kesindir. Emperyalizme ve siyonizmin iﬂgaline
karﬂ› karﬂ› aralar›ndaki fiziki kopukluklara,
siyasal ayr›l›klara ra¤men birlikte direnen Filistin halk›n›n birli¤i, bu çat›ﬂmadan hem
moral aç›dan, hem örgütsel aç›dan büyük zarar gördü.
‹ç çat›ﬂma sonucunda iki Filistin yöneti mi, iki ayr› irade ﬂekillenmiﬂ ve ard›ndan da
beklenece¤i üzere emperyalistler bu durumu
kullanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Emperyalistler aç›kça Abbas yönetiminden yana, Hamas’a karﬂ›
bir mevzilenme geliﬂtirmiﬂ ve Hamas’› tecrit
ederek Filistin halk›n›n iradesini k›rmak istemiﬂlerdir.
Sonuçta Gazze’de Hamas’›n, Bat› ﬁeria’da ise El Fetih’in iktidar oldu¤u bir Filistin
tablosu oluﬂmuﬂ, ama iktidar›n nas›l bölüﬂüldü¤ünün ötesinde, bu iç çat›ﬂma, Filistin halk›n›n direnme gelene¤inde, moral gücünde
büyük bir çatla¤a yol açm›ﬂt›r. Gazze’ye yönelen son sald›r›, bu çatla¤›n san›landan daha
derin oldu¤unu ve Filistin halk›n›n ortak tepkisini, ortak öfkesini zay›flatacak düzeye
geldi¤ini de gösterdi.

Bar›ﬂ Diyalog Sadece Siyonizme
Mevzi Kazand›rm›ﬂt›r
Ne içindi bu kavga? ‹ktidar için! Peki ama
gerçek iktidar kimdedir Filistin topraklar›
üzerinde?.. Filistin topraklar› üzerinde ‹srail
iﬂgali sürerken, bölgede ABD hegemonyas›
sürerken, birbirine karﬂ› iktidar kavgas› vermek, gerçekte ulusal kurtuluﬂ perspektifinden, anti-emperyalist çizgiden uzaklaﬂmakt›r.
Ba¤›ms›z Filistin için düﬂmana karﬂ› birleﬂmek yerine çat›ﬂmay› seçenler, gelinen
noktada Filistin halk›n›n mücadelesini sekteye u¤ratm›ﬂ, siyonistlerin baﬂta Gazze olmak
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üzere bütün Filistin’e uygulad›¤›
tecrit, abluka ve katliamlar için siyonizme cesaret vermiﬂlerdir.
Filistin’deki bölünmüﬂlük bir anda bu aﬂamaya gelmedi. Özellikle
Filistin direniﬂinin mevziler kazanmaya baﬂlamas› ve dünya haklar›n›n
kalbinde özel bir yer edinmesiyle
birlikte, emperyalistler direniﬂi bitirme veya en az›ndan kabul edilebilir
hale getirmek için sinsi politikalar›
devreye sokmaya baﬂlad›lar.
Bu politikalar›n bir aya¤›n›, emperyalist kapitalist sistemle temelden bir çat›ﬂmas› olmayan, belli
pragmatik hesaplarla kendileriyle
ittifak yapabilece¤i tecrübeyle bilinen ‹slamc› örgütlerin önünün aç›lmas›, di¤er yan›n› ise, Filistinli burjuva, küçük burjuva çevrelerin güçlendirilmesi oluﬂturdu.
Bu politikalar çerçevesinde önce
El Fetih, daha sa¤ bir çizgiye çekildi, oluﬂmaya baﬂlayan “burjuva,
tüccar” kesimler, “bar›ﬂ, diyalog”
politikalar›n›n Filistin toplumu içindeki savunucular› haline geldiler.
Ayn› süreçte, Filistinli örgütler üzerinde çeﬂitli biçimlerde etkili olan
Arap devletlerinin büyük bölümü,
Filistin hareketini uzlaﬂmac› bir çizgiye yönlendirmeye çal›ﬂt›lar. Ço¤u, kendi halklar›n›n bask›s›ndan
dolay› Filistin direniﬂini desteklemek zorunda kalan Arap devletleri
yöneticileri, gerçekte bir ﬂekilde bu
mücadelenin tasfiye edilmesinden
yanayd›lar, üzerlerindeki bu bask›dan kurtulmak istiyorlard› ve bu nedenle uzlaﬂmac›l›¤› destekleyip teﬂvik ettiler.
Baﬂta FHKC olmak üzere devrimci, ilerici ve bir k›s›m ‹slamc› örgütlerin karﬂ› ç›kmas›na ra¤men,
Arafat ve El Fetih yönetimi bu çizgiyi benimseyerek, Filistin davas›n›, sonu gelmez bar›ﬂ görüﬂmelerine
mahkum ettiler.
‹lki 1993 y›l›nda Norveç’in baﬂkenti Oslo’da olmak üzere, 1998’de
ABD’de Wye River’de, 1999’da
Ürdün’de ﬁarm El ﬁeyh’de, 2000
y›l›nda Amerika’da C a m p D a v i d ’de, 2005’de Rusya, AB ve
BM’nin yönetiminde oluﬂturulan
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“yol haritas›” ve en son olarak
2007’de yine Amerika’da Annapolis’te yap›lan anlaﬂmalarla siyonist ‹srail’in bölgedeki durumu
meﬂrulaﬂm›ﬂ, yeni mevziler kazanm›ﬂt›r.
Bu görüﬂme ve anlaﬂmalardan
Oslo ve Camp David özellikle
önemlidir. Oslo anlaﬂmas›yla ‹srail’in b i r devlet olarak varl›¤› ka bul edilmiﬂ ve iﬂgal edilen topraklar›n kaderi, Filistin halk›n›n ve
özellikle de mültecilerin gelece¤i
emperyalistlerin insaf›na b›rak›lm›ﬂt›r. Ve bu süreç uzlaﬂmac› liderlerin insiyatifiyle bugüne kadar gelmiﬂtir.

‹cazetle, Uzlaﬂmac›l›kla
Elde Edilen Her K a z a n› m ,
Filistin’in Kayb›d›r
Filistin’deki geliﬂmeler, bu yanlar›yla son derece ö¤reticidir. Emperyalizm ve siyonizm, kendi hedef
ve amaçlar›nda nettirler. Esas olan
halk›n örgütlü güçlerinin de bu netli¤i göstermesidir.
Bak›n, bir dönem, emperyalizm
ve iﬂbirlikçi Arap devletleri, devrimci, Marksizm-Leninizme yak›n
Filistinli örgütlere karﬂ› El Fetih
desteklenip güçlendiriliyor... Sonra,
ayn› güçler, El Fetih’e karﬂ› Hamas’› destekliyor. Her ikisinde de
sonuçta Filistin direniﬂini belli ölçülerde zay›flatm›ﬂ oluyorlar.
Bugünse bu iki gücü karﬂ› karﬂ›ya getirerek, yine büyük zarar veriyorlar Filistin direniﬂine.
Gerek bar›ﬂ, diyalog uzlaﬂma süreçleri, gerekse pragmatik hesaplarla geliﬂtirilen ittifaklar ve politikalar, Filistin halk›n›n direniﬂine ve
ulusal ba¤›ms›zl›k savaﬂ›na zarar
vermiﬂtir. Emperyalist politikalar›n
yede¤ine tak›lan Filistin örgütlerinin ve yöneticilerinin varl›¤›, mücadelenin ivmesini düﬂürdü¤ü gibi

halk› baﬂka aray›ﬂlara, beklentilere
yöneltmiﬂ, y›lg›nl›¤› körüklemiﬂ,
Filistin gruplar› aras›ndaki bölünmüﬂlü¤ü de artt›rarak çat›ﬂma zeminini güçlendirmiﬂtir.
Bölünmüﬂlü¤ün bugünkü en çarp›c› sonucu, Gazze’ye sald›r› karﬂ›nda daha ilk aﬂamada Baﬂta Bat›
ﬁeria olmak üzere de¤iﬂik yerlerdeki Filistinliler’in ortak tav›r alamamalar›d›r. O kadar ki, Bat› ﬁeria’da
Gazze katliam›n› protesto için yap›lan gösteriye El Fetih yönetimi sald›rabilmiﬂtir.
Keza bu bölünmüﬂlü¤ün bir sonucu olarak, El Fetih lideri, ayn› zamanda Filistin Devlet Baﬂkan›
Mahmud Abbas, ‹srail sald›r›s›ndan
Hamas’›, Hamas’›n füzelerini sorumlu tutabilmekte, dolay›s›yla
“Füzeleri etkisizleﬂtirmek için”,
Gazze’ye sald›r›ya onay verebilmektedir.
Çünkü El Fetih, kendi uzlaﬂmac›
çizgisinin önünde Hamas’› engel
olarak görüp, onun tasfiyesini istemekte ve bu noktada tavr›n› emperyalizmle iﬂbirli¤ine kadar götürebilmektedir. HAMAS’da Gazze’yi ele
geçirdi¤i dönemde, El Fetih’i oradan tamamen yoketme politikas›yla
hareket etmiﬂti. ‹ﬂte Filistin davas›n› as›l zay›flatan ve sürdürüldü¤ü
takdirde daha da zay›flatacak olan
budur. Uzlaﬂmac›, pragmatik, egemen s›n›flara manevra alan› veren
politikalar, mücadeleyi ve Filistin
halk›n›n moral, siyasal ve örgütsel
gücünü zay›flatarak, sonuçta emperyalizmi, siyonizme kazand›r›r.
Yani bu politikalarla kendini k›sa
vadede kazançl› gibi gören örgütlenmelerin hiçbiri asl›nda uzun vadede kazançl› ç›kmayacakt›r.
Bu puslu ortam›, bu pragmatik
hesaplar›, uzlaﬂmac› politikalar› da¤›tan ve da¤›tacak olan tek ﬂey ise,
direniﬂtir. Bu anlamda da, bombalar
ya¤arken izlenmesi gereken do¤ru
politika, Filistin halk›n› direniﬂin etraf›nda birleﬂtiren ve ona Amerika’n›n, AB’nin ﬂemsiyesindeki çözümleri de¤il, ba¤›ms›z, demokratik
Filistin hedefini gösteren politikad›r.

F‹L‹ST‹N
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Gazze’den
Görünen
Dünya

‹ﬂte
her ﬂey
ortada!

Emperyalizme ve
‹ﬂbirlikçilerine Karﬂ›
B‹RLEﬁEL‹M
SAVAﬁALIM
KAZANALIM

Baﬂka Yol
Yoktur!

Gazze kan içinde. Gazze kimsenin niteli¤ini bile bilmedi¤i bombalar alt›nda... O
koﬂullar alt›nda Gazze’den dünya nas›l görünüyor olmal›? Ama isterseniz önce, tersini soral›m; dünyan›n tüm öteki yerlerinden
Gazze nas›l görünüyor?
Bir halk, kuﬂat›lm›ﬂ. Ölüm ya¤d›r›l›yor
her gün üzerine. K›st›r›lm›ﬂ. Gidecek yerleri
yok. Gazze’ye s›n›r olan ülkeler, kapatm›ﬂ
kap›lar›n›. Girecek s›¤›naklar› yok; emperyalizmin modern teknolojisiyle üretilmiﬂ “s›¤›nak delen bombalar” karﬂ›s›nda üç briketle
yap›lan s›¤›naklar›n ne hükmü olabilir ki?..
Yeniden dönelim Gazze’ye. Gazze’den
görülen dünyay› görmeye çal›ﬂal›m Gazzeli’nin gözünden. Gördü¤ümüz, görece¤imiz
Gazze’nin yak›l›p y›k›lmas›na, Gazze’nin
yoksullar›n›n katlediliﬂine engel olamayan
bir dünyad›r. “Uluslararas› toplum” diye tüm
sorunlara çözüm olaca¤› iddia edilen bir safsatan›n çöktü¤ünü görürüz Gazze’den...
27 Aral›k’ta ‹srail uçaklar› Gazze’ye
bomba ya¤d›rmaya baﬂlad›¤›nda çökmüﬂtür
o safsata.. Ve sonra 3 Ocak’ta...
27 A r a l › k ’ t a ‹ s r a i l ’ i n h a v a d a n s a l d › r › lar›yla baﬂlam›ﬂt› katliam. ‹srail’in Gazze’ye yönelik hava sald›r›lar›na, 3 Ocak,
akﬂam saatlerinden itibaren karadan sald›r›lar da eklendi. Tanklar ve toplarla Gazze’ye giren ‹srail Gazze’yi üç yerden keserek, Gazze içinde yaﬂayan 1.5 milyon
Filistinli’nin birbirleriyle ba¤›n› kopard›.
‹srail tanklar› 5 Ocak’ta Gazze ﬁeridi’nin en büyük ﬂehri Han Yunus’a girdi. Ard›ndan tanklar, Beyt Hanun’un
do¤usundaki Abassan El Kebir semtine girdi, Deyr El Balah bölgesi ateﬂ
alt›na al›nd›. En büyük mülteci
kamplar›ndan biri olan Cebaliye’deki birçok bina da hem karadan, hem
havadan sald›r›larla vuruldu. Tüm
sald›r›lar›n bilançosu, elbette on-

larca ölüydü
ve sald›r›n›n
13. gününde,
katledilen Filistinliler’in say›s› 700’ü, yaralananlar›n ise 2
bini aﬂm›ﬂt›.
Sald›r› on günü aﬂt›¤›nda, 8 Ocak’ta üç
saatlik bir ateﬂkes ilan etti ‹srail. Günlerdir
hiçbir ihtiyac›n› karﬂ›layamayan, sokaklardan cesetlerini dahi toparlayamayan Gazzeliler o üç saatte bunlar› yapmaya baﬂlad›lar; üç
saatin ard›ndan yine bombalar ya¤d› Gazze’ye...

‘Uluslararas› Hukuka Uygun’
Katliam
Kara sald›r›s›n›n baﬂlat›lmas›n›n hemen
ard›ndan o güne kadar kullan›lanlardan farkl› bir bomba at›lmaya baﬂlad› Gazze’nin üzerine. Bu bombalar at›ld›¤›nda, Amerika’n›n
Ba¤dat’a geceleri bombalar ya¤d›r›rken ortaya ç›kan “estetik” görüntülerine benzer görüntüler oluﬂuyordu Gazze semalar›nda. Ama
o par›lt›l› görüntüler, yere düﬂtüleri an, kapkara bir ölüme dönüﬂüyorlard›.
Ya misket bombalar›yd› bunlar, ya fosfor
bombas›. Bilen biliyordu elbette, o bombalar› yapan, satan, kullanan emperyalist ülkeler
tekelci burjuvalar, iﬂbirlikçiler, hepsi, herkes
biliyordu. Ve fakat, ortada bir bilinmez varm›ﬂcas›na ortal›k “spekülasyon”lara bo¤uluyordu.
At›lan bombalar›n “Cenevre Konvansiyonu’na” göre, “uluslararas› anlaﬂmalarla”
kullan›lmas› yasaklanm›ﬂ bombalar oldu¤u
söyleniyordu. Buna itiraz ediyorda belli kesimler. Ama ne büyük bir çeliﬂki: Gazze’nin
iﬂgal edilmesi uluslararas› anlaﬂmalara ayk›r›
de¤il... Gazze’ye “yasal” bombalar›n ya¤d›r›lmas› suç de¤il... “Uluslararas› anlaﬂmalarla” yasaklanmam›ﬂ tank ve top at›ﬂlar›yla
Filistinliler’i katletmek de suç de¤il... Sadece
o bombalar suç; nas›l bir hukuk bu, nas›l bir
adalet?
11 Ocak 2009

Papa d a “ arada”
Kim, ne için, kimin için yapt› bu
hukuku?
Gazze sald›r› alt›ndayken, “uluslararas› hukuk” da Gazze’ye düﬂen
bombalar alt›nda kald›. Bir halk›n
topraklar›n›n iﬂgal edilmesine, bir
halk›n belli silahlarla katledilmesine “Cenevre konvansiyonuna uygun” diye cevap veren bir hukuk,
gömülsündü elbette yedi kat yerin
dibine. Gömülmeliydi.

‹srail ve Hukuk!!!
Norveç’li doktorlar, yaral›lar›n
üzerinde u r a n y u m izlerine rastlad›klar›n› aç›klad›lar.
Bir köﬂe yazar›, ‹srail’in fosfor
bombas› att›¤›na dair haberleri ﬂöyle
aktar›yor: “Bat› medyas› haberi verirken, derisine de¤di¤i yerde insan›
yakan bu silâh›n Cenevre Konvansiyonu’nca yasakl› oldu¤unu, ‹srail’in
savaﬂ suçu iﬂledi¤ini belirtiyor.”
‹srail’den ‘ h u k u k ’ ve ‘insanl›k’
bekleyen siyonizmi hala anlama m›ﬂ demektir. Ki asl›nda mesele,
sadece ‹srail de de¤ildir. Kimyasal
silahlar, biyolojik silahlar, insanlar›
en zalimane biçimde öldüren çok
çeﬂitli bileﬂimler, emperyalistler ve
iﬂbirlikçileri taraf›ndan ony›llard›r
kullan›l›yor. Ve emperyalistlerle iﬂbirlikçileri aras›nda bu konuda bir
mutabakat söz konusudur. 19 Aral›k
katliam›nda hapishanelerde de benzeri kimyasallar kullan›lmad› m›?
Onlar›n ne oldu¤u aç›¤a ç›kt› m›?
‹srail’i hukuka davet etmek gibi
olmayacak duaya amin demeyi b›rakmal› herkes; Gazetelerdeki her
gün “ Camiye at›lan füze sonucu 16
kiﬂi öldü.”, “Ambulanslar ‹srail füzeleriyle vuruldu.” haberlerini okumuyor muyuz? Ahlaks›z, onursuz
bir düﬂmanla savaﬂ›yor Filistin halk›. Bu ahlaks›z ve onursuz düﬂman›
“Ortado¤u’nun tek demokrasisi”
gibi göstermelerine gülüp geçin ve
Gazze’den dünyaya bakmaya devam edin..
“Ortado¤u’nun tek demokrasisi”
diye pazarlanan katliamc›l›¤›n arkas›nda Amerika’n›n oldu¤unu görürsünüz oradan bak›nca. Her siyonist

Say›: 171

sald›r›da, “‹srail’in kendini savunma hakk› var” diyen bir Amerika
görürsünüz. Sald›ran kim, direnin
kim?.. Gerçe¤i bu kadar çarp›tabilen bir ülkenin dünyaya verdi¤i “yeni dünya düzeni”nin bozuk bir düzen oldu¤unu çok daha net görürsünüz Gazze’den.

BM, ABD’ye Teslim:
Gazze’den Amerika’ya teslim
olmuﬂ bir Birleﬂmiﬂ Milletler görülüyor. Birleﬂmiﬂ Milletler Güvenlik
Konseyi’nin 3 Ocak gecesi yapt›¤›
“ola¤anüstü” toplant›dan hiçbir sonuç ç›kmad›. Öyle ki, Konsey bir
aç›klama karar› bile ç›karamad›.
Toplant›ya kat›lan ABD Daimi
Temsilcisi Alejandro Wolff, “ ‹ s r a il’in kendini savunma hakk› tart› ﬂ›lmaz” diyerek, ‹srail’e yönelik her
türlü karar›n önünü baﬂtan kesmiﬂti.

Av ru pa Bir li¤ i
K a t l i a m › n Ya n › n d a
Gazze’den görülen Avrupa, üzerinde ‹srail y›ld›z›n›n ve yan›nda
belki Nazi ambleminin dalgaland›¤›
bir birliktir. Çünkü Gazzeliler üzerlerine bombalar ya¤›p tanklar yürümeye baﬂlad›¤›nda, AB Dönem
Baﬂkan› Çek Cumhuriyeti D›ﬂiﬂleri
Bakan› Schwarzenberg’in “‹srail’in
harekat› sald›rganl›k de¤il, savunma amaçl› bir harekettir!” aç›klamas›n› duydular.
AB Dönem Baﬂkan› Schwarzenberg, “sald›r›lardan Hamas’›n sorumlu oldu¤unu” iddia ederek ﬂöyle diyordu aç›klamas›nda: “Her iki
tarafta da hata var. Ama anlaﬂmazl›¤a sebebiyet veren, ateﬂkesi bozan
taraf olmuﬂtur. Komﬂunuzla anlaﬂam›yorsan›z, mahkemeye baﬂvurursunuz. Normal olan budur. Ama durup
dururken ateﬂ açarsan›z iﬂ de¤iﬂir.”
“Durup dururken” ha?
Durup dururken!
Demek ki iﬂgal yok Filistin’de,
Gazze’de kuﬂatma yok, ambargo
yok, katliamlar yok, durup dururken
ateﬂ aç›yor Filistinliler?
Durup dururken!

Papa 16. Benedictus da “‹srail ve
Filistinlileri çat›ﬂmalara derhal son
vermeye” ça¤›rm›ﬂ.
Asl›nda ‹srail’e hiçbir ﬂey demeyecek ama, o zaman siyonizm ve emperyalizm iﬂbirlikçili¤i çok aç›k hale
gelecek. O yüzden iki tarafa da ça¤r›
yap›yor. Ama biliniyor ki, asl›nda, sadece Hamas’a karﬂ›d›r o; çünkü b i r i
iﬂgalci ve öteki iﬂgale karﬂ› meﬂru direnme hakk›n› kullanan güçleri ayn›laﬂt›r›p “iki tarafa” da seslenmenin
politik anlam› sadece ve sadece budur.

***
‹ﬂbirlikçilik:
M›s›r yönetimi, Gazze ile dayan›ﬂma ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› camilerde Cuma namaz›n›n k›l›nmas›n› yasaklad›...
Halk›n direniﬂini bast›rmak ve iﬂbirlikçili¤in gere¤ini yerine getirmek söz
konusu oldu¤unda, cuman›n “mübarek” oluﬂu da hiçbir ﬂey farketmiyor.
Arap ülkelerine ça¤r› yap›yor durmaks›z›n kuﬂatma alt›ndaki Filistinliler. Ama art›k Mübarekler’i iyi tan›yacak kadar çok cevaps›z kald› ça¤r›lar›.

***
Direniﬂin Gücü
El Fetih yönetimi de Bat› ﬁeria’da
gösterileri engellemeye çal›ﬂ›yor. Bat›
ﬁeria’da düzenlenen bir çok gösteri,
El Fetih militanlar› veya polisi taraf›ndan da¤›t›ld›... Ancak Gazze’ye
yönelik kara sald›r›s› da baﬂlad›ktan
sonra, El Fetih’in silahl› kolu El Aksa,
Gazze’yle birlikte direnece¤ini aç›klay›nca, El Fetih de paralel bir aç›klama yapt›.
Yüzy›llar boyu, bilimin, teorinin
merkezi olmakla övünen Avrupa
emperyalizmi, 60 y›ld›r süren bir
sorunun nedenlerini, niçinlerini tahlil etmekten acizdi. Onlar› bu noktaya getiren ise, emperyalist tekellerin ç›karlar›d›r.
Avrupa emperyalizmi, Ortado¤u’nun direnen dinamiklerinin ezilmesinde ve bölgenin ya¤malanma-
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s›nda Amerika ve ‹srail’le ayn› politikalara ve niyetlere sahip oldu¤u
için, Filistin gerçe¤ini pervas›zca
yok sayabiliyor.
Gazze’den görülen, 60 y›ll›k iﬂgal gerçe¤inin bile emperyalist dünya taraf›ndan yok say›labildi¤idir.
Filistin sorununu yaratan emperyalizmdir, bu hale getiren emperyalizmdir ve fakat, sanki herkesten fazla çözmek isteyen de kendileriymiﬂ
gibi, ony›llard›r “bar›ﬂ, diyalog, çözüm masalar›” kuranlar da onlard›r.

Alçakl›¤a Karﬂ›
O n u r l u B i r D i r e niﬂ
‹srail D›ﬂiﬂleri Bakan› Tzipi Livni, halka sald›rmalar›n› ﬂöyle aç›klad›: “Sivil ölümlerini önlemeye çal›ﬂ›yoruz, ama Hamas sivillerin arkas›na saklan›yor. ”

Bir askeri yetkili ise, 3 saatlik
ateﬂkes aras›nda Gazze sokaklar›ndan cesetler toplan›rken ﬂöyle diyordu: “Hedefimiz Hamas, arada
siviller de vuruluyor. Ama bu, hamas’›n sivilleri canl› kalkan yapmas›ndan kaynaklan›yor.”
Cevap vermek bile zul gelir bu
alçakça demagojiye. Cevap olarak
de¤il, ama gerçe¤in ifadesi aç›s›ndan ﬂunu belirtelim: Bütün halk
canl› kalkand›r Filistin’de. Ellerinde kalan bir parça vatan topra¤›na
canlar›n› kalkan yapm›ﬂlar, ‹srail’in
bombalar›na karﬂ› onu koruyorlar.
Emperyalizm ve siyonizm ise, o bir
parva vatan topra¤› üzerindeki yenilmez iradeyi yenebilmek için öldürüyor halk›. Halk›n vurulmas›n›n
izah› sadece budur.
Ve bu izah -ortadayken, Avrupa
Emperyalizmi, TÜS‹AD, Tayyip

Sorunlar / Çözümler
‹ﬂgal, sorunun esas›d›r
Gazze’de sorun nedir?
‹srail’in kara harekat› yapmas›
m›?... Yoksa, Gazze’ye uygulanan
ambargo ve tecrit mi?.. Niteli¤i belirsiz veya uluslararas› anlaﬂmalaca
yasaklanm›ﬂ bombalar kullan›lmas›
m›?.. Yoksa, Filistin direniﬂ örgütlerinin füzelerine karﬂ›l›k ‹srail’in
“orant›s›s ﬂiddet!” kullanmas› m›?
Kuﬂkusuz bunlar›n her birine
dair, söylenecek ﬂeyler vard›r. Fakat bunlar›n d›ﬂ›nda öyle bir sorun
var ki, ondan sözetmeksizin, bunlardan sözetmek eksik kal›r, hatta
anlams›z.
Çünkü yukar›da s›ralananlar, sadece as›l sorunun yan sonuçlar›d›r.
Ve o yan sonuçlar›n ortadan kald›r›lmas›, hiçbir ﬂekilde Filistin sorununun çözülmesi, çözüm yoluna
girmesi anlam›na gelmez.
O ana sorun, ‹ﬁGAL’dir.
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SORUN/ÇÖZÜM

1947’de Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan al›nan bir kararla, Filistin
topraklar›n›n yüzde 55’i Yahudilere, yüzde 45’i ise, Filistinli Araplara verildi. Fakat ‹srail siyonizmi
bununla da yetinmedi ve Filistin’in
yüzde 23’ünü daha iﬂgal ederek, Filistin topraklar›n›n yüzde 78’ini ele
geçirmiﬂ oldu.
Bu iﬂgal s›ras›nda 1 milyona yak›n Filistinli yurdundan kovuldu.
‹srail, 1967’deki “alt› gün savaﬂlar›” olarak da bilinen Arap-‹srail savaﬂ›nda iﬂgal s›n›rlar›n› daha
da geniﬂletti. Baﬂta Kudüs olmak
üzere Filistin topraklar›n›n bir k›sm›na daha girdi. Gazze’nin ‹srail
taraf›ndan iﬂgal ediliﬂi de 1967’dir.
‹srail 1967 savaﬂ›nda Suriye’nin
elindeki Golan tepelerini, Ürdün’ün elindeki Bat› ﬁeria’y›, M›s›r’›n Sina Yar›madas›n› da ele ge-

Erdo¤an, hepsi bir a¤›zdan ‹srail’e
“ O r a n t › s › z g ü c ü d u r d u r u n ” demeye devam ediyorlar. Yani, biraz
az katledin!
Gazze’den “insan haklar› savunuculu¤u” yapanlar›n, müslüman
geçinenlerin, “her türlü ﬂiddet karﬂ›tl›¤›” yapanlar›n, velhas›l hakl›y›
ve haks›z› ay›rmayan kim varsa,
hepsinin r i y a k a r l › ¤ › çok net gözüküyor. Katleden: ‹srail... Katledenin
a¤ababas› kim? Amerika... Katledenin iﬂbirlikçileri kim? Türkiye oligarﬂisi, M›s›r, Suudi Arabistan ve
Ortado¤u’nun öteki iﬂbirlikçileri...
Hepsi riyakarl›¤›n doru¤unda. Riyakarl›klar içinde tek gerçek, dünya
halklar›n›n gücü ve güçsüzlükleriyle Gazze halk›n›n ac›s›n›, öfkesini,
özlemlerini, kavgas›n› paylaﬂmas›d›r. Gazze’den bak›nca görülen en
güzel ﬂey de kuﬂku yok ki budur.

çirdi.
Filistin sorunu demek, topraklar›n›n yüzde 90’›na yak›n› gasbedilmiﬂ, iﬂgal edilmiﬂ bir halk›n ztoprak
sorunudur. Topraklar›ndan kovulmuﬂ milyonlarca Filistinlinin kendi
yurduna DÖNÜﬁÜ sorunudur.
Bugün bir çok Filistinli örgütün
de talebi olan “‹srail’in 1947’deki
BM kararlar› s›n›rlar›na çekilmesi” talebi kuﬂku yok ki bugünkü fiili duruma göre Filistin halk› için bir
kazan›md›r, ama bu bile, yine de
sorunun tam çözümü de¤ildir.
Sorunun esas› budur. Bu esastan
uzaklaﬂan her söz, her politika, her
çözüm, Filistin sorununda ‹srail’den, emperyalizmden yana bir
sonuca götürür... Bu esastan uzaklaﬂan her de¤erlendirme mevcut
sorunlar› da yeryi yerine oturtamaz.
‹ﬂgal sorunun esas› oldu¤u için,
çözüm de mutlaka iﬂgalin yok edilmesinden geçmek zorundad›r. Bunu içermeyen çözüm, çözüm de¤ildir. Bunu içermeyen bar›ﬂ, bar›ﬂ de¤ildir. Bunu içermeyen diyalog, diyalog de¤ildir. Tam çözüm, iﬂgale
tamamen son verilmesidir.
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Gazze ‹srail’e dersini verecek
Bu röportaj, Gazze’de kuﬂatma alt›nda, bombalar
alt›nda direniﬂi
örgütleyenlerden FHKC’li
Mariam Abu
D a g g a ile tele fon arac›l›¤›yla
y ap › l m› ﬂ t › r.
Y ü r ü y ü ﬂ: ﬁu an iﬂgal alt›ndas›n›z. Neler yaﬂan›yor bize anlat›r m›s›n›z?
D a g g a : Gazze’ye sald›r›lar›n
baﬂlad›¤› günden bu yana Filistinliler
çok zor günler yaﬂ›yor. Emperyalistler ve siyonistler her yeri bombal›yorlar. Uçaklardan at›lan bombalar
hastaneleri, çocuklar› ve sivil halk›
hedef almakta. Öldürülen insanlar›n
%90’› çocuk ve kad›nlar. Amerika
‹srail’e yard›m ediyor ve bütün topraklar›m›z› iﬂgal etmesi için destek
veriyor. Bütün dünya hükümetleri
ölümlere seyirci kalmakta. Gazze’de
ne olup bitti¤ini görmemezlikten geliyorlar. ‹nsanlardan tutunda a¤açlara ve hayvanlara kadar herﬂey yok
ediliyor. ‹srail her evi, her hastaneyi,
her arabay› bombal›yor. ‹srail tüm
Filistin halk›n› katletmek istiyor, sadece FHKC’yi, Hamas’› veya ElFetih’i de¤il. 10 dakika önce bir yoldaﬂ›m›z›n evini bombalad›lar ve
kendisini katlettiler, dün bir yoldaﬂ›m›z daha katledildi.
Y ü r ü y ü ﬂ: Direniﬂ güçleri nas›l
hareket ediyor? Birlikte mi? Direniﬂin içinde kimler var?
Dagga: Gazze’de herkes Filistin'in gelece¤i için savaﬂ›yor. Filistin halk› birliktelik içerisinde. Her
örgüt direniﬂin içinde yer al›yor. Bir
saat önce önderimiz Al-Jazeera televizyonunda konuﬂma yapt›. Filistin
halk›n›n düﬂmanlar› ortak. Bir yanda ‹srail bir yanda da Amerika var.
Amerika ‹srail'e uçak, bomba ve
politik destek vermekte. Amerika
burada 1,5 milyon insana aç›lan sa-
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vaﬂ› durdurmak istemiyor. ‹nsanlar
g›da, elektrik ve sudan mahrum b›rak›l›yor. ‹ki sene önceki durumumuzu biliyorsunuz. ‹srail ve Amerika ile birlikte iﬂbirlikçi Arap devletleri halk›m›z› bo¤maya kalkt›. Halk›m›z› aç b›rak›yorlar. Fakat biz Filistin'in bizim vatan›m›z oldu¤una,
‹srail'in düﬂman›m›z oldu¤una ve
bu katliam› destekleyen bütün devletlerin tüm dünya halklar›na düﬂman olduklar›na inan›yoruz. ‹srail
neo-faﬂizm uygulamakta. Hitler ‹srail’in yan›nda hiçbir ﬂey de¤il. ‹srail faﬂizm derslerini Hitler’den ald›. Fakat Gazze ‹srail’e haddini bildirecek, dersini verecek. Hamas
için, El- Fetih için de¤il tüm Filistin
halk› için özgürlü¤e ihtiyac›m›z var.
Tüm dünyadaki halklar›n oldu¤u gibi bizimde halk›m›z için kendi devletimizi kurmam›z gerekiyor. Bu bizim hakk›m›z.
Y ü r ü y ü ﬂ: Burada Halk Cephesi
ve çeﬂitli güçler, Filistin halk›n›n direniﬂini desteklemek için ülkemizin
dört bir yan›nda çok say›da eylemler gerçekleﬂtirdi. Önümüzdeki
günlerde de eylemler devam edecek. Sizlere Türkiyeli devrimcilerin
ve halk›m›z›n büyük deste¤i var.
Türkiye halklar›na iletmek istedi¤iniz bir mesaj var m›?
Dagga: ﬁu ana kadar kimse aramad› ülkenizden. Ve bu durum beni
çok ﬂaﬂ›rtt›. ‹lk siz ar›yorsunuz.
Dünyan›n dört bir yan›ndan arayanlar oldu. ‹spanya’dan, Fransa’dan
herkes arad› ve halk›m›zla dayan›ﬂmalar›n› ifade etti. 10 gündür elektriksiz, susuz ve çok zor koﬂullarda
yaﬂamaktay›z. Fakat biz güçlüyüz.
Bu ilk savaﬂ›m›z de¤il. Düﬂman›m›za karﬂ› örgütlüyüz ve aç susuz daha çok yaﬂayabiliriz.
Y ü r ü y ü ﬂ : Size ﬂunu da aktarmak isteriz ki; AKP hükümeti halk›m›za yalan söylüyor. Bir yandan
Filistin halk›n›n direniﬂini destekler,
‹srail’e ateﬂkes ça¤r›lar› yapar gibi

gözükürken,
öte yandan
da Ortado¤uda ‹srail’in
en iyi politikekonomik orta¤› olmaya
devam ediyor.
Fakat
bütün bunlara
ra¤men
bizler Türkiye halklar›
olarak Filistin halk›n›n
direniﬂini
desteklemekteyiz. Yüreklerimiz sizlere beraber.
Dagga: Bize destek için gönderilen ilaçlara Hamas el koyuyor ve
bütün hastanelere da¤›t›lm›yor.
Böyle bir sorunumuz var. ‹liﬂkide
oldu¤umuz bir çok sendika var, çocuklar›m›za, kad›nlar›m›za ve tüm
halk›m›z yard›mlarda bulunuyorlar.
Bütün hastanelerde ilaç ihtiyac›m›z
var.
Sizlerden eylemlerinizi devam
ettirmenizi istiyoruz. Türkiye’nin
‹srail ile olan iliﬂkilerini durdurmas› için bask› yap›lmal›. Halka yönelik bu katliam› durdurmalar› için
bask› yap›lmal›. Bizim yaﬂama hakk›m›z var ve Demokratik Filistin
Devleti’ni kurmakta hakk›m›z.
Sizlere çok teﬂekkür etmek istiyoruz. Sizler bizim halk›m›z› destekliyorsunuz. Yaln›z olmad›¤›m›z›
görüyoruz. Dünyan›n her bir yan›nda yoldaﬂlar›m›z oldu¤unu görüyoruz. Bütün dünya halklar› özgürlü¤e kavuﬂana kadar sizlerle beraber
mücadele etmeye devam edece¤iz.
Y ü r ü y ü ﬂ: Filistin halk›n›n zafere kavuﬂaca¤›na inan›yoruz. ‹srail
ordusunu yenece¤inize inan›yoruz.
Sizlere deste¤imizi tekrar iletiyoruz. Gazze’deki durumu bize aktard›¤›n›z için teﬂekkür ederiz. Sizi
ilerleyen günlerde aramaya devam
edece¤iz. Hoﬂçakal›n...
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‹srail’e Öfke Seli
‹srail’in Gazze’de uygulad›¤›
vahﬂet ‹ngiltere, Avusturya, Yunanistan, Hollanda, Belçika ve Almanya’da binlerce kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemlerle protesto edildi.

‹ngiltere: “ F aﬂist Siyonistle r,
As›l Ter ö rist Siz si niz”
‹ngiltere’nin Baﬂkenti Londra’da, ‹srail’in Gazze’de günlerdir
sürdürdü¤ü vahﬂet protesto edildi. 3
Ocak günü Embankment tren istasyonunda toplanan binlerce kiﬂi ünlü
Trafalgar Meydan›’na do¤ru yürüyüﬂe geçti. Halk Cephesi korteji ‹ngilizce “Gazze’de Vurulan Dünya
Halklar›d›r, ‹srail Hesap Verecek”
yazan pankartla eylemde yerini
ald›. Trafalgar Meydan›’nda kat›l›m
50 bin kiﬂiye ulaﬂt›.

Avust u rya: “ K atil ‹sr ail,
Fi lis tin’den Eli ni Çek”
31 Aral›k günü Innsbruck ﬂehrinde bir eylem düzenlendi. Franziskanerplatz’da bir araya gelen
Türkiyeli, Filistinli ve Avusturyal›lar’dan oluﬂan 65 kiﬂilik grup ‹srail’in Gazze’ye sald›r›s›n› protesto
ettiler.
Avusturya'n›n baﬂkenti Viyana'da 2 Ocak’ta bir protesto mitingi
gerçekleﬂtirildi. Opera binas› önünde toplan›p buradan yürüyüﬂe geçen
kitle Parlamento'nun ve Baﬂbakanl›k saray›n›n önünden geçtikten
sonra Stephanplatz Meydan›’nda
eylemi sonland›rd›lar. Halk Cephesi
üyeleri de Almanca “Katil ‹srail, Filistin’den Elini Çek” yaz›l› pankartlar›yla mitinge kat›ld›lar.

Yu n a n i s t a n : “ Fi list i n H a l k›
K azan ac a k”
3 Ocak’ta Atina’da Propilia Meydan› ‹srail’i protesto gösterisi düzenlendi. Eyleme Halk Cephesi de Türkiyeli di¤er devrimci örgütlenmelerle
birlikte kat›ld›. Eylem güzergah› üzerindeki Amerika Baﬂkonsoloslu¤u
önünden geçerken, ABD bayraklar›
yak›ld›. ‹srail Baﬂkonsoloslu¤u önü-
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ne gelindi¤inde, polis
kitleye gaz

bombas›yla sald›rd›.
4 Ocak günü eylemler devam
etti. Özgürlük Meydan›’nda bir
araya gelen kitle ‹srail Baﬂkonsoloslu¤u’na do¤ru yürüyüﬂe geçti.
Amerika Baﬂkonsoloslu¤u önünde
Filistinler taraf›ndan ABD bayra¤›
yak›ld›. ‹srail Baﬂkonsoloslu¤u’na
gelindi¤inde ‹srail bayra¤› yak›larak eylem sona erdirildi. Yaklaﬂ›k
2000 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde Yunanistanl›, Filistinli örgütler ve
Halk Cephesi yer ald›.

Hol l a n d a : K a t l i a m
M i t i n g l e r l e P ro t e s l o E d i l d i
2 Ocak akﬂam› Rotterdam ﬂehir
merkezinde yap›lan mitingde çeﬂitli
kurumlar›n temsilcileri Filistin halk›yla dayan›ﬂmalar›n› ifade eden ve
‹srail’i k›nayan konuﬂmalar yapt›lar.
Yaklaﬂ›k 1500 kiﬂinin kat›ld›¤› mitinge Halk Cepheliler de kat›ld›lar.
3 Ocak günü çesitli Hollandal›
ve Arap kurumlar›n›n düzenledi¤i
miting Museumplein’da baﬂlad›.
Mitinge kat›lan yaklaﬂ›k 7000 kiﬂi
sloganlar eﬂli¤inde yürüyüﬂe geçti.
Halk Cepheliler yürüyüﬂte Hollandaca "Katil ‹srail, Filistin’den Defol" pankart›n›n yan› s›ra, Türkçe ve
Hollandaca dövizler taﬂ›d›lar.

B e l ç i k a : G a z ze ‹çin
E y lem l e r
Belçika Baﬂkenti Brüksel’de,
günlerdir Halk Cepheliler’in de
kat›ld›¤› eylemlerde ‹srail vahﬂeti
protesto ediliyor.
28 Aral›k akﬂam› Brüksel’in tarihi Büyük Meydan›'nda ve Borsa Binas› önünde, 29 Aral›k günü, M›s›r
Konsoloslu¤u önünde protesto
eylemleri yap›ld›.
30 Aral›k günü ‹srail Konsoloslu¤u önünde buluﬂuldu. ‹srail bayra¤›n›n yak›ld›¤› s›rada, polisle gerginlik yaﬂand›.
31 Aral›k Brüksel’in çarﬂ›s›nda
bulunan Monnaie Meydan›’nda binlerce kiﬂi buluﬂtu. Yürüyüﬂ, ﬁehitler
Meydan›’na (Place des martyrs)
do¤ru ilerlerken göstericilerin say›-

s› 10 bine kadar yükseldi. Antisiyonist tav›rlar›yla bilinen Belçika ‹lerici Yahudi Birli¤i (UPJB)’nin kat›l›m› da dikkat çekti.

A l m a n y a : P ro t e s t o
Yürüyüﬂleri
3 Ocak günü Almanya’n›n Nünberg, Dusseldorf ve Hamburg ﬂehirlerinde Gazze’de yap›lan ‹srail katliam› eylemlerle protesto edildi.
Nürnberg ﬂehrinde yaklaﬂ›k 1000
kiﬂilik grup ‹srail siyonizminin Gazze’ye sald›r›s›n› protesto etti.
Dusseldorf ﬂehrinde "Palastina
Geweindenin" (Filistinli Örgütler)
bir yürüyüﬂ düzenledi.
Hamburg ﬂehrinde de protesto
eylemleri vard›.
Türkiye, Ortado¤u ve çeﬂitli Alman gruplar› taraf›ndan, düzenlenen yürüyüﬂe Anadolu Federasyonu
çal›ﬂanlar›da kat›larak direnen Filistin halk›na desteklerini sundular.
Yürüyüﬂün ilerleyen saatlerinde
tertip komitesinde yeralan ve kendilerini ﬁura (Kuzey Almanya ‹slam
ﬁuras›) olarak adland›ran gericiler,
Halk Cephesi'nin dövizlerinden ve
aç›lan pankarttan rahats›zl›klar›n›,
Anadolu Federasyonu'nun pankart›na müdahale ederek göstermeye çal›ﬂt›lar. Federasyon çal›ﬂanlar› pankartlar›n› indirmeyeceklerini, bu
pankart ve dövizlerinden rahats›z
olanlar›n ancak ‹srail yanl›lar› ve
Amerikan iﬂbirlikçileri olabilece¤ini ifade ettiler. ﬁura’n›n provokasyonlar› tutmay›nca çareyi Alman
polisinde buldular. Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar›, pankartlar›na el
koyan Alman polisini ve iﬂbirlikçi
ﬁura yönetimini protesto ederek yürüyüﬂten ayr›ld›lar.
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lar›d›r” pankart› aç›ld›, dövizler taﬂ›nd›..
Halk Cephesi Ad›na Hasan
Kutlu’nun okudu¤u aç›klamada katliam protesto edilerek, dünya halklar›na Filistin ile dayan›ﬂma ça¤r›s›
yap›ld›.

‹stanbul 7 O cak

Katil ‹srail
Filistinden Defol!
‹srail’in Gazze’ye sald›r›s›n›
protesto etmek için yap›lan eylemler sürüyor. ‹stanbul’da ve
Anadolu’nun birçok ﬂehrinde ‹srail
sald›r›lar›n› lanetleyen eylemler
yap›l›yor.

‹stanbul: Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu 4 Ocak
günü Taksim tranvay dura¤›nda ‹srail'in Filistin'e sald›r›s›n› k›namak için
bir eylem gerçekleﬂtirdi. "Filistin'deki Vahﬂet ‹nsanl›k Suçudur! ‹srail'le
Yap›lan Tüm Anlaﬂmalar ‹ptal Edilsin" pankart›n›n aç›ld›¤› aç›klamada
s›k s›k "Filistin halk› yaln›z de¤ildir"
"Katil ABD iﬂbirlikçi AKP" "Emperyalizm yenilecek direnen halklar kazanacak" sloganlar› at›ld›. 2000
kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde "Yap›lan
katliamlar baﬂta ABD olmak üzere
emperyalist güçlerin ve onlar›n iﬂbirlikçilerinin Büyük Ortado¤u Projesi
ve Geniﬂletilmiﬂ Ortado¤u Projesi
stratejisinin bir parças›d›r” denilerek
Filistin halk›na destek ça¤r›s› yap›ld›.
***
Filistin halk›n›n direniﬂine destek vermek ve krizin faturas›n›n
emekçilere ç›kart›lmas›n› protesto
etmek için 7 Ocak günü Taksim Tünel’den Taksim Meydan›’na bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. Türk-‹ﬂ’in,
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu’nun, KESK’in ve siyasi
partilerin ortak gerçekleﬂtirdi¤i eyleme kat›lan binlerce kiﬂi ‹srail’e
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karﬂ› öfkelerini dile getirirken, Halk
Cephesi 200 kiﬂilik kortejiyle eylemdeki yerini ald›. “‹srail, ABD,
AB, AKP Filistin Halk›n›n Kan› Ellerinizde” pankart›yla yürüyen Halk
Cephesi; en önde temsili üzeri kanl› kefenlilerin bulundu¤u kortejinde
Filistin bayraklar›, k›z›l bayraklar
ve çok say›da dövizler taﬂ›nd›.
Kortejin önünde “Krizin Yükünü Reddediyoruz, ‹srail Vahﬂetini
Lanetliyoruz” pankart›yla Türk-‹ﬂ
yürürken, HSGG Platformu “Filistin'deki Vahﬂet ‹nsanl›k Suçudur. ‹srail ‹le Bütün Anlaﬂmalar ‹ptal Edilsin” pankart›yla kat›ld›. Oyuncak
bebeklerle ‹srail’in çocuklar› katlediliﬂinin dile getirildi¤i eylemde
“Katil ‹srail Filistin’den Defol”,
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Taksim Meydan›’na giriﬂi engellemek için kurulan polis barikat›na
karﬂ› yap›lan k›sa bir oturma eylemini ard›ndan polis barikat› kald›rmak
zorunda kald›. Eylemin sonunda
Taksim Tramvay Dura¤›’nda yap›lan
aç›klamada ‹srail’in sald›lar› protesto edilirken, krizin yükünün halk›n
s›rt›na y›k›lamayaca¤› vurguland›.

A d a n a : Halk Cephesi Temsilcili¤i Gazze’ye yap›lan sald›r›larla
ilgili ‹nönü Park›nda bir eylem yaparak katliam› protesto etti. 31 Aral›k günü yap›lan aç›klama’da
“Gazze’de Vurulan Dünya Halk-

8 Ocak’ta da Denizli Mahallesi
semt pazar› giriﬂinde Halk Cephesi
Gazze’deki katliam› protesto için
eylem yapt›. ”Gazze’de Vurulan
Dünya Halklar›d›r! Filistin Halk›n›n
Yan›nday›z!” pankart› aç›ld› ve
“Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir”
dövizleri taﬂ›nd›. Hasan Kutlu Halk
Cephesi ad›na aç›klama okudu¤u
eyleme mahalle halk› sloganlara
kat›larak destek verdi.

A n t a l y a : 3 Ocak günü Halk
Cephesi K›ﬂlahan Meydan›’nda bir
eylem yaparak “‹srail’in Filistin
halk›na yönelik katliam sald›r›s›n›”
protesto ettiler. Eylemde Halk Cephesi ad›na bas›na bir aç›klama yapan‹zzet Günay bu sald›r›yla ‹srail’in
2009 y›l›nda katliamlar›n devam
edece¤i mesaj›n› verdi¤ini söyledi.
fakat tek mesaj verenin Amerika
ad›na ‹srail olma¤›n› kaydeden Günay “Bütün dünya halklar› sokaklara ç›karak protesto eylemleriyle katil ‹srail’in sald›r›lar›na, teslim olmayaca¤›n› gösterdi” dedi.
Samsun: Halk Cephesi 3 Ocak
günü Çiftlik Caddesi Süleymaniye
Geçidi’nde, ‹srail’in 27 Aral›k tarihinde Filistin halk›na karﬂ› baﬂlatt›¤›
sald›r›lar› lanetleyen bir eylem yapt›.
‹srail’in Filistin’e emperyalizminde deste¤ini alarak kalleﬂçe sald›r›s›n›n vurguland›¤› eylemde on
y›llard›r ayn› zulme maruz kalan Filistin ve dünya halklar›n›n boyun e¤medi¤i belirtilerek, direnen halklar›n
mutlaka kazanaca¤› vurguland›.

Dersim: DKÖ'ler taraf›ndan ‹srail'in Gazze' ye yapt›¤› sald›r›, 30
Aral›k günü yap›lan eylemle protesto edildi. Sanat Soka¤›nda toplanan
kitle buradan sloganlarla ve taﬂ›d›klar› Filistin bayraklar›yla Yeralt› Çarﬂ›s›’na kadar yüründü. 400 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylemde "Filistin halk› yal-
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Antalya
n›z de¤ildir, Katil ‹srail Ortado¤u
dan dan Defol, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi
AKP" sloganlar› at›ld›. Yap›lan
aç›klamada “Zulmün oldu¤u her yerde isyanlarda olacakt›r. Tarihin her
döneminde oldu¤u gibi sonunda kazanan mutlaka hakl› olan ezilen haklar olacakt›r" denilirken, aç›klamadan sonra ‹srail bayra¤› yak›ld›.

A n k a r a : 7 Ocak’ta KESK
Genel Merkezi önünde toplanan
Sa¤l›kEmekçileri temsilcileri ‹srail
konsoloslu¤una yürüdüler.
Türk Hemﬂireler Derne¤i, Türk

Diﬂ Hekimleri Birli¤i, Türk Eczac›lar Birli¤i, Türk Tabipleri Birli¤i,
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›, Devrimci Sa¤l›k-‹ﬂ’in
düzenledi¤i; “Savaﬂlar nedeniyle
ac› çekmiﬂ ve çekmeye devam eden
tüm insanlar›n ac›lar›n› paylaﬂ›yor,
bu ac›n›n, insan›n savaﬂlar nedeniyle yaﬂaca¤› son ac› olmas›n› umut
ediyoruz” denilen eylemde “Yaﬂas›n Haklar›n Kardeﬂli¤i, Katil ‹srail
Filistin’den Defol, Sa¤l›kç›ya De¤il
‹srail’e Barikat” sloganlar› at›ld›.

B u r s a : 30 Aral›k günü, Bursa
Adliyesi önünde avukatlar, ‹srail’in
Filistin’e yönelik gerçekleﬂtirdi¤i
hava sald›r›lar›n› protesto etti.Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Bursa ﬁube Baﬂkan› Asl› Yetkin’in okudu¤u

metinde, Filistin’e yönelik sald›r›lar›n durdurulmas›, ‹srail’le yap›lan
bütün anlaﬂmalar›n feshedilmesi talep edildi.

G e m l i k Halk Cephesi de 1
Ocak’ta “Filistin Halk› Yaln›z
De¤ildir”pankart›ve dövizler açarak
Gazze’deki katliam› protesto etti.
Dereboyu ç›k›ﬂ›nda Tuncel Ayaz’›n
aç›lamas›ndan sonra sloganlarla
yürüyüﬂ yap›ld›.
Rize’nin F›nd›kl› ‹lçesi’nde,
‹ s t a n b u l - Av c › l a r ’ d a ,
‹ z m i r ’in
K›n›k, Bergama ve Torbal› ilçelerinde, Ay d › n - D i d i m ’ d e M a r m a r a
Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde çeﬂitli demokratik kitle örgütlerenin yapt›klar› eylemlerle ‹srail’in
Gazze’ye sald›r›s› protesto edildi.

ﬁehit ﬁehit...
Buras› bir hastane.
ﬁifa hastanesi. Ya¤an bombalar alt›nda ﬂifa aran›yor. Parkelerin üzerine 10-11 yaﬂlar›nda
bir çocuk uzat›lm›ﬂ. H›zla oradan geçmekte olan genç bir
doktorun gözü yerdeki çocu¤a
tak›l›yor.
Doktorlar›n herkese yetiﬂmesi fiilen mümkün de¤il.
Doktor e¤iliyor yerdekine.
Nabz›n› almaya çal›ﬂ›yor ölmüﬂ. Çaresiz bir kaç kalp masaj› denemesi. 10 bilemediniz 11
yaﬂ›ndaki Filistinli çocuk ﬂehit.
Yerde yatan 18-20 yaﬂlar›nda
bir genç daha. Büyük ihtimal ölmüﬂ, ama yan›ndaki iki kiﬂi, biri
kalp masaj› yaparak, biri suni
solunum yoluyla onu hayata
döndürmeye çal›ﬂ›yor. Hay›r hay›r, baﬂ›ndaki iki kiﬂi, doktor de¤iller, hemﬂire, hastabak›c› da
de¤iller. Onlar yaﬂamla ölüm
aras›ndaki gencin yak›nlar›.
“O ﬂehit..”, “o ﬂehit” sözleri
dökülüyor birden masaj yapmaya çal›ﬂandan...
Doktorlar, yaral›lar, yaral› ya-
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k›nlar›, gazeteciler, herkes bir koﬂuﬂturmaca içinde..
Bir k›z çocu¤u
getiriliyor aceleyle, hemen yere
betonun üzerine
uzat›l›yor. Doktor
stetoskopunu ç›kar›p küçük k›z›n
kalbini dinlemek
üzere elbisesini
kald›r›yor... görüyor ki, tam küçük k›z›n kalbiinin
olmas› gereken yerde, bir ﬂarapnel parças›... Stetoskopa iﬂ kalm›yor; o da ﬂehit!
ﬁaﬂ›las› bir ﬂey, onlarca yaral› çocuk gelip geçiyor; a¤layan
yok neredeyse... A¤lamay›
unutmuﬂ belki Filistinli çocuk...
Ama bir ﬂeyi biliyor. Sapan›yla
taﬂ atmay› siyonistlerin üzerine,
taﬂ› atarken, içinden, yüre¤inden baﬂka birﬂeye haz›rl›yor
kendini.. fedaya... Ondan belki
yan›baﬂ›na kadar gelen ölüm
karﬂ›s›ndaki bu so¤ukkanl›l›¤›...
Yata¤›n

üzerine

uzat›lm›ﬂ

gencin a¤z›ndan burnundan oksijen hortumlar›n› çekiyor genç
bir hastabak›c›. Soran gözlere
cevap veriyor: “ ﬁ e h i t ﬂ e h it . . . ”
Gün boyu onlarca kez duyuluyor bu söz orada.
‹nsanlar çaresiz, doktorlar
çaresiz, t›p çaresiz...
Çaresiz olmayan yaln›z Filistin halk›.
Onlar, ﬂehitlerini orada morga gönderip yeniden direniﬂe,
savaﬂa kat›lmak için ç›k›yorlar
Gazze’nin kan kokan, bombalar
ya¤an sokaklar›na...

11 Ocak 2009

Bir Kürtçe TV Kanal› ‹le 90 Y›ll›k
Kanl› Tarih Unutturulamaz
Kürtçe televizyonun 1 Ocak’ta
yay›na baﬂlamas›yla kimileri bir anda demokrat kesildiler. Sanki bugüne kadar bu ülkede ﬂovenist, yasakc› politikalar› uygulayanlar baﬂkalar›yd›, onlar gittiler ve bu demokratl›k ﬂovmenleri geldi..
Bunlardan biri TRT Genel Müdürü ‹brahim ﬁahin’di. Sabah gazetesinde yay›nlanan röportaj›nda
“Anadilde konuﬂma yasa¤› Kürtlere
büyük bir eziyetti”... diyor (5 ocak
2009, Sabah).
Eziyetmiﬂ de bugüne kadar niye
eziyet etmiﬂler, o eziyete karﬂ› kendisi ne yapm›ﬂ. Demagojinin kol
gezdi¤i ortamda bu sorular cevaps›z
kalacakt›r elbette..
Sanki Kürtçe TV kanal› ile Anadil sorunu çözülmüﬂ, art›k Kürt halk›na “eziyet” bitmiﬂ gibi bol keseden konuﬂuyor.
Kürtçe kanal konusunda “demokratl›k” gösterisine giriﬂenlerden
biri de AKP yöneticilerinden Abdülkadir Aksu oldu. Hem de bak›n
neler söylüyordu:
“ Anadil bir insan için ana sütü
kadar hak ve helaldir. Ana sütü yap›s›nda nas›l en zengin ve rekabet

edilemez mineralleri taﬂ›yorsa,
anadil de bir insan için ve o insan›n
kültürel varl›¤› için en temel anlamlar› taﬂ›maktad›r.... TRT ﬁeﬂ’i demokratik standartlar›m›z›n, insan›m›z›n hak etti¤i mertebelere yükselmesi yolunda k›ymetli bir ad›m olarak görüyoruz.”
85 y›ll›k ﬂovenizmin suçlar›n›,
85 y›ld›r Kürt halk›na dil yasaklar›yla, katliamlarla çektirdikleri eziyeti, bir “Kürtçe televizyonun”
unutturabilece¤ini düﬂünüyorlar.
Düﬂünmekle de kalm›yor, K ü r t ç e
televizyon karﬂ›l›¤›nda bu tarihin
u n u t u l m a s › n › d a y a t › y o r l a r..
Hele ki bu yukar›daki sözlerin
sahibi, Kürt halk›na karﬂ› en kanl›
politikalar›n izlendi¤i dönemlerin
bakanlar›ndan biri olunca, riyakarl›k daha da katmerleniyor.
Bugün TRT ﬁeﬂ’i “Kürtler’in
hak etti¤i bir mertebe” olarak gören
Aksu, dün de Kürtler’in Hizbul lah’› haketti¤ini düﬂünüyordu.. “Eli
tesbihlilerin say›s›n› ço¤altarak terörü önleme” teorileri yapan ve
Hizbullahç›lar’›, Kürt halk›n›n üzerine sald›rdan kontrgerilla politikas›n›n hem ak›l hocalar›ndan, hem

uygulay›c›lar›ndan
biriydi Aksu. Kendi
kökenini döktü¤ü kanla unutturan bir kiﬂiliktir.
Susurluk devletinin has
adam›, çeﬂitli partilerin hükümetlerinde adeta de¤iﬂmez ‹çiﬂleri Bakan› olan Aksu, ony›llard›r ﬂovenizmin de en keskin uygulay›c›lar›ndand›r. Anadil’i, anne sütü gibi, bir
insan›n en temel varl›k ﬂart› gibi
gördü¤ünü söyleyen Aksu, Kürtçe
konuﬂtu¤u, Kürtçeye serbestlik istedi¤i için ne kadar çok kiﬂiye karﬂ›
sürgünlere, davalara imza atm›ﬂt›r
acaba? Sanki onlar hiç yok Aksu’nun tarihinde..
Oysa onun bakanl›k koltu¤unda
oturdu¤u o günlerde de Kürt halk›
için anadili “ a n a s ü t ü k a d a r h a k
ve helald i”. Kuﬂku yok ki, ﬂimdi
konuﬂtu¤u da demagojiden baﬂka
birﬂey de¤ildir. Çünkü devlet eliyle
kurulan bir Kürtçe televizyon ile
Anadil sorununun çözülmüﬂ olmayaca¤› da bilinen bir gerçektir.
Ony›llarca kendi anadiline karﬂ›
iﬂledi¤i suçlar›, ﬂimdi birkaç güzel
sözle unutturaca¤›n› san›yorsa, çok
aldan›yor Aksu.

Yani k›sacas›, Ankara Valili¤i diyordu
ki, bir kiﬂinin ailesi
baz› suçlar iﬂlemiﬂse, hatta bu
konuda iddialar varsa o ailenin
bir ferdi, öldürülebilir de, hapsedilebilir de... Bunda bir sak›nca yokur, meﬂrudur pekala.
‹zmir’de “dur” uyar›s›nda
durmad›¤› için araban›n içinde
öldürülen Baran Tursun’un babas›na da neden Diyarbak›r’dan ‹zmir’e göçettikleri sorulup ima yollu suç iddialar›nda bulunulmad› m›?
Polisin vurup katletti¤i insanlar için “o da zaten
alkollüymüﬂ” diye savunmalar yap›lmad› m›?
Kafalarda hukuk olmay›nca öldürülen bir kiﬂi için ailesi pekala suçlanabiliyor. Aile suçlu olunca da evin
genci ya da bir baﬂka ferdi zaten suçlu kabul edilebiliyor. Kimin, nas›l ve neye göre suçland›¤› önemli de¤il;
yeter ki polis aklanm›ﬂ olsun!

"Zaten ailesi de sab›kal›"
Ankara’n›n Alt›nda¤ ‹lçesi’nde geçti¤imiz Kas›m
ay›nda h›rs›zl›k yapt›¤› iddias›yla polislerin “dur” ihtar›na uymad›¤› gerekçesiyle S.Ç. isimli bir genç, önce
aya¤›ndan sonra kafas›ndan vurularak öldürülmüﬂtü.
S.Ç’yi vuran katil polisi savunma görevini de özel
olarak A n k a r a Valili¤i üslenmiﬂ.
Meclis ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu’nun bu
olayla ilgili bilgi istemesi üzerine, Ankara Valili¤i "Zaten
ailesi de sab›kal›"yd› diye meclise bir yaz› göndermiﬂ.
Valili¤in yaz›s›nda, S.Ç’nin babas›n›n hakk›nda
“ hint keneviri yetiﬂtirmekten iﬂlem yap›ld›¤›”, annesinin
“ uyuﬂturucu ticareti yapmak, esrar maddesi temin etmek ve kulland›rmak suçundan tutuklu kald›¤›”, a¤abeyinin “ uyuﬂturucu ticareti yapmak ve esrar maddesi bulundurmak ve iki gasp suçundan” kayd›n›n bulundu¤u
ﬂeklinde uzun uzad›ya ailenin seceresini ç›karan bilgiler
gönderdi¤i ortaya ç›kt›.
Say›: 171
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Kürtçe TV, Kürtçe Vaaz, 39 Yeni Stadyum...
‘Kürt Aç›l›m›’; Kürt Halk›n› Düzenle
Bütünleﬂtirme Operasyonunun Ad›d›r

Kürt Halk› Gelece¤ini Onlar›n
Eline Teslim Etmeyecek!
TRT-ﬁeﬂ, Kürtçe yay›n yapan
ilk devlet televizyonu olarak 1
Ocak’ta, S e rokwezir’in (Baﬂbakan
Erdo¤an’›n isminin alt›nda s›fat olarak böyle yaz›yordu) “TRT ﬁeﬂ bi
xêr be” (TRT 6 hay›rl› olsun) sözleriyle aç›ld›.
Kürtçe televizyonun, daha bir
kaç hafta önce, “tek millet tek dev let” diyen, “ya sev ya terket” diyerek 80 küsur y›ll›k ﬂovenist politikan›n sözcülü¤ünü yapan bir Baﬂbakan taraf›ndan aç›lm›ﬂ olmas›, o televizyonun niteli¤ini görmeye yeter. Fakat kuﬂkusuz, görülenle yetinmeyip, oligarﬂinin birbiri ard›na
giriﬂti¤i manevralar›n amaçlar›n›,
bütün bunlar›n nas›l bir politikaya
tekabül etti¤ini ortaya koymal›y›z.
Yürüyüﬂ’ün önceki say›s›nda da
belirtildi¤i gibi, Kürtçe televizyonun aç›l›ﬂ›, ülkemizdeki egemen s›n›flar›n 85 y›ll›k inkar politikalar›n›n iflas›d›r.
Fakat oligarﬂi, inkar politikas› iflas etti diye, Kürt halk›na yönelik
politikalar›ndan bütünlüklü olarak
vazgeçecek de¤ildir. Öncelikle bilinmesi gereken de budur. ‹nkar ve
asimilasyon, büyük ölçüde iflas etmiﬂ ve bugün oligarﬂi Kürt dilini tan›mak, Kürtçe’yi bir biçimde serbestleﬂtirmek zorunda kalm›ﬂt›r.
Ancak; birincisi, tarihsel olarak
Kürt halk›n›n yaﬂad›¤› topraklar
olarak bilinen bölgeyi, misak-› mil li s›n›rlar› içinde tutabilmek, yani
ilhak› sürdürebilmek, ikincisi de
Kürt halk›n› düzen içinde tutabilmek için çeﬂitli politikalar ve manevralar geliﬂtirmeye devam edecektir. Etmektedir de.
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Oligarﬂi, yokedemedi¤i dilde yay›n yapmak, o dili tan›mak zorunda
kalm›ﬂt›r. Bu Kürt halk›n›n tarihsel
direniﬂinin ve mücadelesinin bir sonucudur. Fakat oilgarﬂinin bu sonuca r›za gösterece¤ini beklemek için
oligarﬂinin tarihini bilmiyor olmak
veya unutmak gerekir.
Asimilasyonda amaç nedir, Kürt
halk›n› düzen içinde eritmek. Ama
e¤er Kürt dilini unutturam›yorsa,
ﬂimdi Kürt dilini kullanarak onu
yozlaﬂt›r›p yine ayn› amaca ulaﬂmay› deneyecektir oligarﬂi. Amaç de¤iﬂmiyor, yöntemler, biçimler de¤iﬂiyor. Önce Kürtçe televizyon, ard›ndan Kürtçe bilen vaizlerin görevlendirilmesi ve bir anda a¤›rl›kl›
olarak Kürt halk›n›n yaﬂad›¤› ﬂehirlere 39 stadyum birden aç›lmas›,
üniversiteler bünyesinde Kürt Enstitüsü kurulmas›n›n gündeme getirilmesi, bu yeni biçim ve yöntemlerin somutlanmas›d›r.

Türkçelerinin iﬂlevi
neyse, Kürtçe’sinin de
o olacakt›r
TRT ﬁEﬁ’in Kürt sorununu çözümü veya demokratikleﬂme anlam›nda kayda de¤er bir rolü olmayacakt›r. Kürt halk›n›n kimli¤ini inkar
etmeden, demokratik, kültürel taleplerini karﬂ›lamaya yönelik bir
yay›n olmayaca¤› aç›kt›r. Tam tersine TRT-ﬁeﬂ, güncel anlamda Kürt
halk›n›n dil ve kimlik talebinin içini
boﬂaltmak, bu talep do¤rultusundaki mücadeleyi etkisizleﬂtirmek üzere gündeme getirilmiﬂtir. TRTﬁeﬂ’in aç›lmas›, k›sa vadeli bir ma-

nevra olman›n ötesinde, Kürt halk›n›n mücadele geleneklerine, dinamiklerine karﬂ› geliﬂtirilen bir devlet projesidir. Bu iﬂlevini de, di¤er
Türkçe televizyonlar ne yap›yorsa,
onlar›n ayn›s›n› “Kürtçe” yaparak
yerine getirecektir.
Kürtçe televizyonun, burjuva,
küçük-burjuva özlemleri körükleyerek, burjuvazinin yoz kültürünü
empoze ederek, ahlaks›zl›¤›, yozlu¤u kan›ksatt›rarak Kürtleri düzen
içinde tutman›n bir arac› olaca¤›na
hiç kuﬂku yoktur.
Yay›n dili Kürtçe olan ilk devlet
kanal›n›n yay›nlar›n›n içeri¤inin nas›l olaca¤›, kimileri için bir merak
konusu. Ama bizce merak edilecek
bir ﬂey yok. Televizyonlar›n T ü r k çesi neyse, Kürtçesi de o olacakt›r.
Devletin veya di¤er tekelci burjuvalar›n sahip oldu¤u Türkçe televizyonlar›n yay›n politikas› neyse, ayn› sahiplerin Kürtçe televizyonlar›n›n yay›n politikas› da o olacakt›r.
Çünkü, bas›n yay›n organlar›nda
“yay›n politikas›” diye adland›r›lan
ﬂey, s›n›fsal bir nitelik taﬂ›r ve o bas›n yay›n organlar›n›n sahibinin s› n›fsal niteli¤ine uygun olarak ﬂekillenir.
Çok beklenmesi gerekmeyecektir; bir süre sonra peyderpey görülecek ki, Seda Sayanlar’›n “sabah
programlar›”n›n, Çark›feleklerin,
bilmem ne star yar›ﬂmalar›n›n,
“BBG” türü programlar›n, televolelerin Kürtçesi yap›lmaya baﬂlanacak... Nitekim, TRT ﬁeﬂ’in yay›na
baﬂlamas›n›n üzerinden daha birkaç
gün geçmeden, gazetelerde ﬂu haberleri okuduk:
11 Ocak 2009

“ Kürtçe Pop Star... TRT ﬁeﬂ
Popstar Alaturka'n›n Kürtçe’sini
yapacak... Popstar Alaturka yar›ﬂmas›n›n Kürtçe versiyonu 'Popstar
Ala Kurdi' için haz›rl›klar baﬂlad›...
Jüride Kürt kökenli sanatç›lar olacak...” (5 Ocak 2009, Vatan)
Ve, TRT ﬁeﬂ’in aç›l›ﬂ›n›n ertesi
günkü gazetelerden bir baﬂl›k daha:
“Kürtçe kanal rating yar›ﬂ›na
kat›lacak.” (2 Ocak 2009, Star)
TRT’nin Kürtçe yay›n için görüﬂtü¤ü isimlere bak›nca yay›nlar
için izleyece¤i yolun da ipuçlar› görülüyor. Ümit F›rat, Muhsin K›z›lkaya, Rojin, Nilüfer Akbal ilk olarak ad› geçenler. “Popstar Ala Kürdi” için jüri üyeli¤ine düﬂünülen
isimler aras›nda da ‹brahim Tatl›ses,
Hülya Avﬂar, Y›lmaz Erdo¤an’›n
isimleri say›l›yor.
Durum ﬂudur; Türkçe televizyonlarda yeralan yozlu¤u özendirip,
s›n›f atlama hayalleri kurduran, kapitalizmin ebedi ve alternatifsiz oldu¤unu anlat›p “Bat›’ya övgüler dizen, bireycili¤i, bencilli¤i özendirip
halk de¤erlerini paspas yapan tüm
programlar›n Kürtçesi k›sa zamanda TRT-ﬁeﬂ için haz›rlanm›ﬂ olacak.
Oligarﬂi, tüm yozluklar›yla ‹brahim
Tatl›ses, Hülya Avﬂar Türkçe’yle
ulaﬂmay› baﬂaramad›¤› yoksul Kürt
kesimlerine, bu kez Kürtçe’yle, fahiﬂeleri “genç k›z modeli” olarak,
pespaye yozluk üreticilerini “sanatç›” olarak sunacak. Düzen, Türkçe
kustu¤u zehrini Kürtçe de kusacak.
‹ktidarlar›n yalanlar›, demagojileri, ﬂovenist politikalar›, burjuva
kültürünün ahlaks›zl›¤› devlet eliyle
ve devletleﬂtirilmiﬂ Kürtçe diliyle
evlere ulaﬂt›r›lacak. Kürt halk›na
yönelik siyasi, kültürel sald›r›n›n
arac› olarak kullan›lacakt›r Kürtçe
TV.
Muhtemeldir ki, “sabah programlar›”n›, yar›ﬂmalar› en pespaye
dizilerin Kürtçe’leri izleyecek... Bu
kez Kürtçe konuﬂulan BBG evleri
mizanseni yap›lacak... Bütün bunlar› nas›l öngörebiliyoruz? Çünkü, bi rincisi, TRT-ﬁeﬂ’in ve art›k kaç›n›lmaz olarak kurulacak olan “özel teﬂebbüse ait” Kürtçe televizyonlar›n
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patronlar›n›n
niteli¤i itibar›yla, daha farkl›
olmas› için bir
neden yoktur.
‹kincisi, oligarﬂinin karﬂ›s›nda, Kürt halk›n›n, en baﬂta da
Kürt yoksullar›n›n mücadelesini tasfiye etme gibi bir hedef vard›r; bu
anlamda da Kürtçe televizyonun
oligarﬂi taraf›ndan Türkçe televizyonlara göre daha kaba ve daha pervas›z kullan›lmas› hiç de uzak ihtimal de¤ildir.

Ulusunun, s›n›f›n›n ve
saf›n›n f ark›nda o lanlar
ve olmayanlar
Kürtçe televizyona, egemen s›n›flar›n nas›l bir rol yükledikleri
aç›kt›r asl›nda. Bu politikay› yürürlü¤e koyanlar, bu rolü, gizlemiyorlar da.
Oligarﬂinin Kürtçe televizyon
yay›na baﬂlamas›yla ilgili en aç›k
de¤erlendirmeyi san›r›z Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül yapt›. Gül,
k›sa ve öz olarak ﬂöyle de¤erlendirdi TRT ﬁeﬂ’i: “ K ü r t ç e TV, devlete
a i d i y e t d u y g u s u n u p e k i ﬂ t i r i r.”...
Birkaç gün sonra Tayyip Erdo¤an
da benzer sözlerle bir de¤erlendirme yapt› ve ﬂöyle dedi o da: “Kürt

Yozlu¤u özendirip, s›n›f
a t l a m a h a y a l l e r i k u r d u r a n,
kapitalizmin ebedi ve
alternatifsiz oldu¤unu
anlat›p “Bat›’ya övgüler
d i z e n , b i r ey ci li¤ i, be nc ili ¤i
özendirip halk
de¤erlerini paspas yapan
t ü m p ro g r a m l a r › n K ü r t ç e s i
k › s a z a m a n d a T RT-ﬁ eﬂ için
haz›rlan m› ﬂ olacak ...
Düzen, T ü r k ç e k u s t u ¤ u
zehrini Kürtçe de kusacak.

k öke nl i l e ri n a id i ye t b a¤ l a r› gü ç le necek”.
Gayet aç›k söylüyorlar. Ne demokratikleﬂme ne özgürlük, ne ulusal kimli¤e sayg›; bunlar yoktur de¤erlendirmelerinde. Amaç Kürt halk›n› düzenle bütünleﬂtirmektir.
Oligarﬂi 85 y›ld›r, Kürt varl›¤›n›
ne yokedebilmiﬂ, ne de asimile edebilmiﬂtir. Ve yine ony›llard›r bitiremedi¤i bir mücadele vard›r. Tüm
manevralar, yeni politikalar, iﬂte bu
noktada gündeme geliyor.
‹zlenen politikalar›n bütününe
bak›ld›¤›nda, bu ad›mlar›n, klasik
“havuç ve sopa” politikas›n›n bütün
özelliklerini taﬂ›d›¤› görülür. Bir
yandan Kuzey Irak bombalan›r, demokratik alandaki Kürt milliyetçi
örgütlenmelerine yönelik bask›lar›n, tutuklamalar›n arkas› kesilmezken, bir yandan “Kürt aç›l›m›” ad›
alt›nda Kürtçe televizyonlar, enstitüler gündeme getiriliyor.
TRT Genel Müdürü ‹brahim ﬁahin, Bugün gazetesine verdi¤i bir
söyleﬂide “Bu ülkenin milli birli¤ine, bayra¤›na, marﬂ›na , sövülmedi¤i müddetçe TRT’deki programlar›n ayn›s›n› Kürtçe kanalda da yapaca¤›z” diyor. Böyle bir bak›ﬂ aç›s›yla yay›na baﬂlayan kanalda Kürt
halk›n›n tarihi, kültürü, yaﬂad›¤›
katliamlar, ne kadar dile getirilebilir? Sisteme yönelik en ufak eleﬂtirinin “sövme” olarak görülece¤i ve
izin verilmeyece¤i yerde, Kürtçe’ye
de tek alan kal›yor; düzene övgü veya düzen içi muhalefet. Ayn› düzenin Türkçe televizyonlar›nda oldu¤u gibi, onlarda olabildi¤i kadar..
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Sözleri, pratikleri bu kadar aç›k
ortadayken, do¤rudan devletin veya
iﬂbirlikçi tekelci burjuvalar›n denetimindeki bir televizyonda nelerin
olup nelerin olamayaca¤› adeta tam
bir kesinlikle belliyken, hala Kürtçe
televizyona iliﬂkin “rönesans”,
“devrim”; Kürt özgürleﬂmesinin yol
aç›c›s›” gibi de¤erlendirmeler yapmak, büyük bir körlük veya iﬂbirlikçiliktir.
Dolay›s›yla, bu vesileyle belirtmek gerekir ki, bugün TRT ﬁeﬂ’te
yeralmay› kabul eden Kürt sanatç›lar, niyetleri ne olursa olsun, oligarﬂinin bu yozlaﬂt›rma sald›r›s›na alet
olduklar›n›, bu sinsi politikan›n
meﬂrulaﬂt›r›lmas›nda kullan›ld›klar›n› görmek zorundad›rlar.

Uyutmak için
ne gerekiyorsa
Geçen hafta Futbol Federasyonu
Baﬂkan› Mahmut Özgener taraf›ndan yap›lan dikkat çekici bir aç›klamada, ﬂöyle deniyordu: “Güneydo¤u’nun 39 ilçesine stat yapaca¤›z.”... Birkaç taneden de¤il, 39
stattan söz ediliyor; yani büyük bir
“yat›r›m” söz konusu. Yat›r›mlar›n
adeta durduruldu¤u, bütçenin bir
çok kalemden k›s›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›
bir ortamda bu büyük “yat›r›m”›n
bir anlam› olsa gerekti. Para olarak
bir kâr getirmeyecek olan bu yat›r›mdan beklenen baﬂka bir “kâr” var
kuﬂkusuz. (Belirtelim ki, Stadlar
için 20 milyon Euroluk bir proje yap›lm›ﬂ ve bu projenin 15 milyon Eurosu da AB taraf›ndan gönderilecekmiﬂ. Ki bu noktada da sorumuz
de¤iﬂmiyor, AB bu yat›r›m› hangi
“kâr”› gözeterek yapmaktad›r?)
Burada beklenilen “kâr”, hiç
kuﬂku yok ki politiktir. Politik beklentinin içeri¤i ise yukar›da sözünü
etti¤imiz Kürtçe televizyonun içeri¤iyle birlikte bir bütünlük göstermektedir. Ama bu noktada ayn›
muhtevadaki bir baﬂka giriﬂimi daha aktaral›m.
Geçen hafta Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› Yaz›c›o¤lu da Do¤u ve Güneydo¤u’ya dair bir proje aç›klad›:
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‘Dil Serbestli¤i’ Üzerine
Dün Söylediklerimizden
Am e ri k an iﬂ g a li al t ›n d ak i Kü r di s ta n t op r ak l a r› n e k a da r öz gü rs e , Am er i ka ’n › n ho ﬂu na gi t m e ye cek düﬂü ncel eri dil e g et ir m esi ya sak
olan dil de o kadar özgürdür.
Dil, düﬂünceyle bir bütündür. Marks’›n deyiﬂiyle “dil, dü ﬂüncenin dolays›z gerçekli¤idir”.
Dü ﬂü nc e , A BD ’ ni n s iy a si , e k on om i k, a s ke r i v e k ül t ür e l he gomanyas›na teslim edilmiﬂse, orada ne düﬂüncenin ve dola y ›s›yl a ne de dil in se rbest li ¤inden söz edile m ez . S öz ü edil ebi l e c e k o l a n y a l n › zc a “ bi ç i m se l ” s e rb e s tl i k ti r . U lu s a l so r u n t ü m
tarihsel, siyasal içeri¤inden soyutlan›p “dil sorununa” indir genirse, elde edilebilecek olan da bundan fazlas› olamaz.
B i z “ K ü r t ç e y e ö z g ü r l ük ” i s te r k e n , o na b a ¤ l › o l d u¤ u b e y i n l e b i rl i kt e ö zg ü rl ü k i st iy o ru z. B ey i nl e r in tu ts a k a l› n d› ¤ › y er d e,
be yi nler in A m eri kan sult as› alt ›nda ya ﬂam a ya m ahk um e dil di¤i yerde, bir ulusun “kendi dilini” kullan›p kullanamamas›,
o temel sorunun bir parças› olarak ele al›nmak durumunda d› r. Dili , bu büt ünde n koparm a k, dil in t arih sel ev rim ini, “ulu s a l s or u n ” i ç i n d ek i t a ri h s e l y er i n i r ed d e t m e k t i r.
Ülk emiz de o ka dar çok ça rp›k l›k üst üste bi ndir ilmi ﬂtir ki,
dil serbest l i¤i sorunu he rkesin bi r yana çekiﬂt ire bildi¤i bi r so run haline gelmiﬂtir.
Demokrasinin Kürt sorununa indirgenmesi çarp›kl›¤›n bi rinci aﬂamas›d›r. ‹kinci aﬂamada Kürt sorunu da dil sorununa
i nd ir ge nmi ﬂt ir . B u ik i ça rp ›k l› k, d üz ma nt ›k i çi nd e de mok ra s i
d il soru nudu r gi bi bir ba ﬂka ça rp› kl›¤ › ü ret m iﬂt i r.
(Amerikan ‹mparatorlu¤u, Milliyetçilik ve Demokrasi, syf.
133, Haziran Yay›nc›l›k, 2003)
Demokrasi sorununun Kürt sorununu, Kürt sorununun dil
sorununa indirgenmesi, herhangi bir perspektif yanl›ﬂl›¤› de¤il, emperyalizmin ve oligarﬂinin demokrasicilik oyununa or tak olmakt›r. Kürt milliyetçili¤inin, “çözün, yoksa ABD müdahale eder” diye ifade etti¤i çözüm, ulusalc› ve demokratik
içeri¤i boﬂ bir çözümdür. Dil, TV’yle s›n›rl› bu çözüm, bu bak›ﬂ aç›s›yla Kürt sorununun çözümünün bir dönem için de olsa, önünün t›kanmas›ndan baﬂka bir iﬂlev görmez.
(Agk. syf. 141)
“Kürt sorunu”nun ne olup ne olmad›¤› yeniden netleﬂtirilmelidir. Dil serbestli¤i, Kürtçe yay›n, Kürt sorununun bir parças›d›r, ama kendisi de¤ildir. Dil serbestli¤i ve Kürtçe yay›n
için mücadele do¤ru, demokratik bir mücadeledir ama bu taleplerin elde edilmesini Kürt sorununu nihai çözümü olarak
göstermek, ulusal mücadeleyi tasfiye etmekle eﬂanlaml›d›r.
(Agk. syf. 149)
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“Kürtçe kuran ç›kar›labilir, vatandaﬂ baﬂka dil bilmiyorsa elbette
Kürtçe bilen görevlilerimizle o vatandaﬂlara ulaﬂmak önemlidir...
Do¤u ve Güneydo¤u’da Kürtçe bilen din adam› görevlendirilecek.”
Futbolun hemen tüm faﬂist yöntemler taraf›ndan kitlesel bir uyutma arac› olarak çok sevildi¤i, Franko faﬂizmi döneminde ‹spanya’da
yap›lan dev boyutlardaki bir stadyumun “‹spanya’n›n en büyük uyku
tulumu” olarak adland›r›ld›¤› bilinir. Ülkemizdeki faﬂist yönetimler
de futbolu sonuna kadar kullanm›ﬂ
ve kullanmaktad›rlar. Do¤u ve Güneydo¤u için ise özel olarak bu konuda oldukça çaba sarfedilmiﬂtir.
Diyarbak›r ve Van’›n il tak›mlar›n›n
liglerde kalmas›, hatta birinci lige
ç›kmas› için devletin özel politikalar› olmuﬂtur. Ola¤anüstü Hal valilerinin de yak›n ilgi alan›yd› futbol
kulüpleri.
Devletin Kürt gençlerini düﬂünmedi¤i aç›kt›r. Bunun nedenlerini
aç›klamaya dahi gerek yoktur. Burada aç›kça görülen yozlaﬂt›rma ve
mücadeleyi bast›rma politikas›n›n
spor (futbol) aya¤›n›n oluﬂturulmas›d›r. Bu uygulama, Kürtçe TV,
Kürtçe vaazlar, Kürt enstitüsü ve
benzeri di¤er politikalarla birlikte
ele al›nd›¤›nda bir sonuç do¤uracakt›r ki oligarﬂi de tüm bunlar›
devreye sokarken, iﬂte bu sonucu

hedeflemektedir.

Kürtçe, s orunun k endisi
de¤il, ancak bir parças›d›r:
Kürtçe televizyon hat›rlanaca¤›
üzere, önce “yar›m saatlik” bir yay›n olarak, “komik denilebilecek”
bir ﬂekilde gündeme gelmiﬂti. Kürtçe yay›n›n 24 saate ç›kmas›, bu durumu ortadan kald›r›yor, Kürt halk›n›n hak ve özgürlükleri aç›s›ndan
temel bir de¤iﬂikli¤e mi iﬂaret ediyor peki? Hay›r, fakat, Kürtçe televizyonun 24 saat yay›na konulmas›,
Kürt sorununun “dil serbestli¤ine”
indirgenemeyece¤ini
söyleyen
devrimcilerin ne kadar hakl› oldu¤unu bir kez daha gösteriyor.
Baﬂka bir deyiﬂle, TRT ﬁeﬂ ve
Kürtçe vaazlar, Kürt sorununun
Kürtçe serbestli¤ine indirgenemeyece¤inin kan›t› olarak da görülebilir. Kürtçe televizyon, Kürtçe kurs,
kurulaca¤› ilan edilen Kürdoloji bölümleri gibi ad›mlarla, Kürt sorununun çözülece¤i gibi bir beklenti yarat›lmaktad›r. Çünkü bilinçli olarak
Kürt sorununun “dil yasa¤›ndan”
ibaret oldu¤u, sorunun 12 Eylül
cuntas›n›n Kürtçeyi yasaklamas›yla
ortaya ç›kt›¤› gibi bir yan›lsama yarat›lmaktad›r. Bu yan›lsaman›n ve
bu çerçevede de Kürtçe serbestli¤iyle Kürt sorununun çözülmüﬂ olaca¤› beklentisinin yarat›lmas›nda,

Kürtçe Serbestli¤i!!!
Ülkemizde ﬂovenizm ve asimilasyon politikalar› o kadar yerleﬂmiﬂ haldedir ki, TRT ﬁeﬂ’in yay›na
baﬂlamas› bile, Kürtçe üzerindeki
yasaklar›n, bask›lar›n son bulaca¤›,
Kürt halk›n›n anadilini özgürce
kullanmas› anlam›na gelmiyor.
‹ﬂte örnekler:
‹çiﬂleri Bakanl›¤› Kürtçe “ b a yram›n›z kutlu olsun- cejna ve pir oz be” yaz›l› kutlama kart› haz›rlayan belediye baﬂkanlar› hakk›nda
soruﬂturma açt›.. Kürtçe konuﬂmak,
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ﬂark› söylemek, hapishaneden
Kürtçe mektup yazmak, telefon açmak halen engellenebiliyor, bunlara davalar aç›labiliyor.. Sokaklara,
köylere, parklara halen Kürtçe
isimler verilemiyor.
‹ki y›ld›r Kürtçe yay›n yapmak
için bekleyen Diyarbak›r’daki Gün
TV’ye halen sadece 45 dakikal›k
yay›n hakk› verilmiﬂ durumda.
Dicle Üniversitesi’nden 15 ö¤renci, “anadilde e¤itim istedikleri”
için halen tutuklular.

Kürt milliyetçili¤inin daha önceki
politikalar›n›n ve söylemlerinin de
etkisi vard›r.
Kürtçe televizyondan hareketle,
Kürt halk›n›n ulusal haklar›n›n karﬂ›lanaca¤› beklentisine girmenin
hiçbir gerçekli¤i yoktur.
AB emperyalistleri de Kürt sorununu daha çok “kültürel haklar” ve
“insan haklar›” sorunu olarak tan›mlamaktad›r. Bu anlamda dilde
ve kültürel haklarda baz› geliﬂmelerin içi boﬂalt›lm›ﬂ olarak gündeme
getirilmesi AB için yeterlidir. Ve iﬂte mevcut durum, “ çözüm için AB
çerçevesi yeterlidir” diyen anlay›ﬂ›n yanl›ﬂl›¤›n› da gösteriyor. TRT
ﬁeﬂ, AB çerçevesinde bir çözümdür.
Daha önceki “yar›m saatlik Kürtçe
yay›n”› bile, büyük bir ad›m olarak
karﬂ›layan AB’nin 24 saatlik yay›n›
çözüm olarak karﬂ›layaca¤› aﬂikard›r.
Kürtçe serbestli¤i sorunu, Kürt
halk›n›n ulusal sorununun ve demokratik taleplerinin ancak bir parças›d›r. Bu böyle ele al›nmad›¤› sürece, k›sa vadeli, pragmatik amaçlarla gündeme getirilen politika ve
formülasyonlar, bir süre sonra Kürt
halk›n›n kendi kaderini tayin hakk›
mücadelesinin, Kürt sorununun gerçek anlamda çözümünün önünde
engel olmaya baﬂlar ki, bugün k›smen yaﬂanan da budur.

Açl›k Grevine
Hapis Cezas›
Siirt’te Öcalan için açl›k grevi
yapan 37 kiﬂi hakk›nda aç›lan dava, 1 Ocak’ta sonuçland› ve 37 kiﬂiye hapis cezas› verildi.
Diyarbak›r 5. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme, savunmalar› dikkate almayarak 12‘si DTP yöneticisi olan
37 kiﬂiye 3 y›l 4 ay ile 1 y›l 8 ay
aras›nda ceza verilmesini kararlaﬂt›rd›.
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Day› Ve
Devrimcilik
Day›, hep hayat›n ve prati¤in
içindeydi. Fakat, bu onda hiçbir zaman bir tek yanl›l›¤a dönüﬂmedi.
Tersine, o, hareketi, teorisi ve prati¤iyle yönlendiren bir önder oldu.
Devrimin teorik ve siyasal sorunlar›n›n çözümü de, mücadelenin günlük sorunlar›n›n çözümü de onun
için ayn› önemde görevlerdi. Bu
anlamda teorik ve pratik, devrimin
önümüze ç›kard›¤› her konuda kafa
yordu, belli anlay›ﬂlar geliﬂtirdi.
‹ﬂte bu yaz› dizisinde, önderli¤in çeﬂitli konulardaki yaklaﬂ›mlar›n›, onlara dair teorik tesbitlerini
ve çeﬂitli konularda yaratt›¤› pratik
ﬂekillenmeleri ele alaca¤›z. Day›
ve Teori, Day› ve Adalet, Day› ve
Strateji, Day› ve Sol, Day› ve Birlik, Day› ve E¤itim, Day› ve Disiplin, Day› ve Enternasyonalizm...
gibi say›s›z ﬂekilde uzat›labilecek
bu konular›n belli baﬂl›lar›n›, yaz›
dizimiz içinde ele alaca¤›z. Ele ald›¤›m›z baﬂl›klara göre, “Day› bu
konuda ne dedi, ne yapt›?” sorusunu cevaplamaya çal›ﬂaca¤›z.
Day›’n›n ﬂehitli¤iyle ilgili devrimci hareket taraf›ndan yap›lan
Onun devrimci yaﬂaaç›klamada “O
m› nezdinde devrimcilik yeniden
t a n › m l a n a c a k t › r” deniliyordu. Bu
anlamda, “Önderli¤in Ö¤rettikleri”
baﬂl›kl› dizimizin ilk bölümü olarak, daha önce de k›smen üzerinde
durulmuﬂ olmas›na ra¤men, “Day›
ve Devrimcilik” baﬂl›¤›n›n en uygunu olaca¤›n› düﬂündük.
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Day›’n›n tan›mlad›¤› devrimci, büyük
u f u k l u d u r. ‹ dd i al› d ›r. G e rekti¤inde tek ba ﬂ›na meydan okumay›, tek baﬂ›na yürüyebilmeyi bilir. K‹M için devrimcilik, NE ‹Ç‹N devrimcilik, ve NASIL b i r d e v r i m c i l i k , s o r u l a r › n › n
cevaplar› nettir onun kafas›nda.

Day›, devrimcilik aç›s›ndan pratik bir örnek
oluﬂtururken, teorik yaz›lar›nda da devrimcilik anlay›ﬂ›n› oldukça aç›k bir
biçimde ortaya koymuﬂ,
dahas› buna çok büyük bir
önem vermiﬂtir. Devrimc ili ¤in ne olup olmad›¤›,
denilebilir ki, Day›’n›n gerek sola
karﬂ› ideolojik mücadelesinde, gerekse de örgütsel anlamda e¤itim ve
kadrolaﬂma faaliyetinde en önemli
yanlardan biridir. Çünkü hemen
tüm çarp›kl›klar, devrimcilik tan›m›n›n çarp›klaﬂt›r›lmas›n›n ürünü
olarak ortaya ç›k›yordu. Ve tersinden, ideolojide, teoride, pratikte yaﬂanan tüm sorunlar, aﬂ›lmayan zaaflar, ilk sonuç olarak devrimcilik
tan›m›n› dejenere ediyordu.
Bu yüzdendir ki, “ddevrimcilik
n e d i r ?” sorusu onun yaz›lar›nda
olsun, örgütsel e¤itimde olsun, sürekli gündemde olmuﬂtur.

Ta n › m d a N e t l i k :
Day›’n›n devrimcilik tan›m›nda
herﬂey oldukça kesin ve kal›n çizgilerle belirlenmiﬂtir. Çizgilerin keskinleﬂmesi ve kal›nlaﬂmas›, Türkiye
ve dünya solunun yaﬂad›¤› süreçlerle de yak›ndan ilgilidir; cunta süreci, böyle bir netleﬂmeyi gerektirmiﬂtir. Ard›ndan sosyalist sistemin y›k›l›ﬂ›, ayn› ihtiyac› do¤urmuﬂtur. Devrimcilik tan›mlar› net olmayanlar›n,
devrimcili¤in tarihsel anlam› ve iﬂlevinde ›srarl› olamayanlar›n bu dönemlerde devrimcilikten uzaklaﬂmalar› kaç›n›lmazd›.
Asl›nda bu netlik, yaln›z devrimcilik aç›s›ndan de¤il, demokratl›k, vatanseverlik gibi kavramlar
aç›s›ndan da geçerlidir. Day›, “provokasyon teorileri” üzerine bir yaz›s›nda bu gereklili¤i ﬂöyle anlat›r:

“ Bütün devrimci, demokrat, anti-emperyalist, anti-faﬂist sol iddias›nda olan herkes, bu savaﬂ› desteklemek zorundad›r. ... Gerçekleri
görmek için çok karmaﬂ›k teorilere
gerek yoktur. Oligarﬂinin ve emperyalizmin yaklaﬂ›mlar›na bak›n gerçekleri görürsünüz. Ya oligarﬂiden
v e e m p e r y al i z m d e n y an a s › n › z y a
da devrimden. Bizim devrim yolumuzu, yöntemlerimizi eleﬂtirebilirsiniz ama, devrimcilik iddias›ndaysan›z oligarﬂiyle ayn› paralele düﬂmemelisiniz.” (Zafer Yolunda Kurtuluﬂ, Say›: 27, 13 Ocak 1996)
Burada tart›ﬂ›lmaz bir ölçü görüyorsunuz: Ya oligarﬂiden ve emp e ry a li z m d e n y a n a s › n ›z y a d a d e v rimden!
Burada özel olarak dikkat çekilebilecek di¤er nokta, devrim mücadelesinde farkl› stratejik tercihlerin, yöntemlerin benimsenmiﬂ olmas›n›n bu ölçüyü de¤iﬂtiremeyece¤idir. Daha somut söyleyecek
olursak; Marksist-Leninistler’den
farkl› olarak ayaklanma stratejisi,
ve hatta parlamenter yol bile savunulsa, e¤er devrimciyiz deniliyorsa,
emperyalizmle ve oligarﬂiyle ayn›
paralele düﬂmemek, m u t l a k v e t a rt›ﬂ›lmaz bir devrimcilik ölçüsüdür.
Yine ayn› yaz›da bu ölçünün bir
baﬂka boyutu ortaya konuluyor:
“ﬁu aç›k ki, devrimcilerin oligarﬂi karﬂ›s›ndaki tutumlar› düﬂman gördükleriyle ayn› paralele
düﬂmek olamaz. Devrimci hareketin eylemleri, taktikleri eleﬂtirilebilir. Ama düﬂman karﬂ›s›nda, devlete
karﬂ› mücadele eden hiçbir örgüt ve
kiﬂiye karﬂ› devletle birlikte tav›r
al›namaz. ‘Bizim onlarla bir ilgimiz
yok’ denemez. Tersini yapanlar
hangi gerekçelerle ortaya ç›karlarsa ç›ks›nlar, devlet icazetinde bir
devrimcili¤i savunuyorlar demektir. ”
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Bir partinin veya kiﬂilerin kendilerini devrimci olarak tan›mlamas›,
bizim onlar› devrimci olarak kabul
etmemiz için yeterli de¤ildir. Onlar›n pratiklerinin, politikalar›n›n,
yerlerinin kendilerine lay›k gördükleri tan›ma ne kadar uyup uymad›¤›na bakar›z biz. Buna bakarken de
iﬂte elimizde öncelikle Day›’n›n ortaya koydu¤u bu ölçüler vard›r.

Politik ‹çerik:
Halk ‹çin Devrimcilik!
Devrimcilik, halk ve vatan sevgisidir. K›saca “halk ve vatan sev gisi” diye dilimize yerleﬂen bu deyiﬂ, Day›’n›n s›k kulland›¤›, ve literatürümüze de yerleﬂtirdi¤i deyiﬂlerden biridir.
“ Güçlü bir yurtseverlik ve halk
sevgisini kendi kiﬂili¤imizde, kadrolar›m›zda ve halk›m›zda yaratmadan devrimcilik yap›lamaz. Yap›ld›¤›nda ise kolay bir devrimcilik ve
ayn› kolayl›kta düzene dönüﬂ zor olmayacakt›r. ” (Zafer Yolunda Kurtuluﬂ, Say›: 2, 22 Temmuz 1995)
‹nsanlar› devrim saflar›na yönelten çok çeﬂitli etkenler vard›r; bunlar nesnel ve öznel olabilir. Devrimcili¤in sadece bu etkenlere ba¤l› bir
unsur olmaktan ç›k›p kal›c›laﬂmas›,
“ne için devrimcilik?” sorusuna
do¤ru bir cevap verilmesi, devrimcilik prati¤imizin bu cevab› uygun
hale getirilmesiyle mümkündür.
Day›’n›n ço¤u kimsenin “nas›l olsa
cevab› belli bir soru” diyece¤i bir
soruyu tekrar tekrar sormas›, bu gereklili¤in sonucudur. Yukar›daki
al›nt›n›n yap›ld›¤› yaz›ya Day›’n›n
koydu¤u baﬂl›k da esas olarak bu
konunun hangi çerçevede ele al›nd›¤›n› gösteriyor: “Halk ‹çin Dev rimcilik Ya p m a k . ”
Day› özellikle bu yaz›s›nda, küçük-burjuva devrimcili¤iyle, küçük-burjuvazinin s›n›fsal, kültürel
özellikleri itibar›yla sol saflara taﬂ›d›¤› de¤erlerle hesaplaﬂ›r. Bu olgunun hem ekonomik, siyasal kökenlerini gösterir, hem de devrimcili¤in
böyle olamayaca¤›n›.. ﬁöyle der:
“ Ünlü deyimle Türkiye küçük

Say›: 171

“ G ü ç lü b ir y u rts ev e rl ik v e h alk se v g is i n i k e n d i ki ﬂ i l i ¤i m i z de , ka dr o l a r ›m › z d a v e h a l k›m›zda yaratmadan devrimcilik yap›lamaz. Ya p › l d › ¤ › n d a i se k o l a y b i r d e v r i m ci l i k v e a y n › k o l a y l›kta düzene dönüﬂ zor olmayacakt›r.”

burjuvalar ülkesidir.
... Küçük burjuvazinin mülkiyetçili¤i,
burjuvaziye olan özlemleri, çarp›k yaﬂam tutkusu neyi niçin istedi¤ini tam olarak bilmeme,
belirsizlik, karars›zl›k, zik zaklar
vb. hep ona özgü davran›ﬂlard›r.
Düzene muhaliftir. Hatta devrim is ter. ... Ama devrimin uzun soluklu
bir iﬂ oldu¤u, özveri gerektirdi¤ini,
risklerle dolu oldu¤unu sözde bilmesine karﬂ›n, pratikte bu gerçeklerle karﬂ› karﬂ›ya geldi¤inde zorlan›r, eski al›ﬂkanl›klar›nda ayak direr ve f›rsat›n› buldukça da kendi
özlemlerini, düﬂüncelerini hayata
geçirir. ... Görünüﬂte.. örgütün
amaçlar› için çal›ﬂmaktad›r. Örgütlü de¤ildir.”
Küçük burjuvazinin bu örgütlü
gibi ama örgütsüz, devrim isteyen
ama gere¤ini yerine getirmeyen
ikircikli konumunun aﬂ›lmas›, h a l k
için devrimcilik anlay›ﬂ›n›n netleﬂmesiyle mümkündür. Çünkü o zaman, kiﬂi, popülizmi, kariyerizmi,
ne istedi¤ini bilememe halini, eski
al›ﬂkanl›klar›nda direnme tavr›n› aﬂmakta çok daha güçlü ve sa¤lam bir
politik zemine kavuﬂmuﬂ olacakt›r.
“24 Saat devrimcilik” dedi¤imiz
olgu da zaten ancak böyle ortaya ç›kar. Day›, Kongre Raporu’nda “24
Saat devrimcili¤i”n muhtevas›n›
ﬂöyle ortaya koyar: Stratejik hedefte yo¤unlaﬂma, devrimi, ülkeyi ve
halk›n kurtuluﬂunu her an beyninde
yaﬂama, devrimin yak›c› sorunlar›n›, sorunlar›m›z› yeterince hissetmek, içselleﬂtirmek...
Peki, Day›’n›n devrimcilik tan›m›n›n, devrimcili¤in nas›l ve ne için
yap›laca¤›na dair verdi¤i cevaplar›n
kal›n çizgili ve köﬂeli oluﬂundan
“mükemmelliyetçi”, “idealize edilmiﬂ” bir devrimcilik mi ç›kar? Elbette hay›r. Tam tersine, devrimcili¤in adeta “süper insanlar›n” yapabilece¤i bir ﬂeymiﬂ gibi tan›mlanmas›na her zaman ﬂiddette karﬂ› ç›km›ﬂt›r. Day›’n›n gözünde kadrolar›,
savaﬂç›lar› da ayn› ﬂekilde idealize
etmekten, süper insanlar olarak tan›mlamaktan kaç›n›lmal›d›r.

Y›llar önce, daha 1983’te, Day›’n›n önderli¤inde kaleme al›nan
bir broﬂürde, bu konuda ﬂu anlay›ﬂ
ortaya konulmuﬂtu:
“Bilinçli insan›n yerine süper
insan› hakim k›lmak isteyenler, düﬂman güçlerinin e¤itim ve olanaklar›
karﬂ›s›nda y›lg›nl›¤a düﬂecek, bir
yerde halk kitlelerinin yarat›c›l›¤›n›
ve özgücünü inkar edecek çeﬂitli
sapma görüﬂlere sar›lacaklard›r.
‘Süper insan’ teorisinin savunuculu¤unun özünde, halka ve kendisine
güvenmeme ve güce tapma olgusu
vard›r. ... ‘Süper insan’ anlay›ﬂ›yla
hareket edenler silahl› mücadele
çizgisini zenginleﬂtirmekten, halk
kitlelerini e¤itmek, örgütlemek, harekete geçirmekten uzakt›rlar. ”
(Hareketimizin Geliﬂimi ve Devrimci Mücadele)
Day›’n›n “süper insan” teorisine
karﬂ› ç›k›ﬂ›yla, ak›ll› solculuk tan›m›na karﬂ› ç›k›ﬂ› birlikte düﬂünüldü¤ünde, onun devrimcili¤i nas›l ele
ald›¤› da çok daha somut ve canl›
olarak görülmüﬂ olur.
Evet, devrimcilik, “süper” insanlar olmay› gerektirmez; ama devrimcilik, “ s › r a d a n l › ¤ › ! ” , “ s › r a d a n laﬂmay›” da reddeder. Devrimcilik
politik anlam›yla halk ve vatan sevgisi ise, halk ve vatan için riskler
göze alabilmeyi, fedakarl›klar yap›p
bedeller ödeyebilmeyi gerektirir.

Day›’n›n Devrimcilik
Tan›m›, Ak›ll› Solculu¤un
Reddidir
Ak›ll› solculuk neydi?
Ak›lc› solculuk, “eski” devrimcilerin, “eski” sosyalistlerin düzene
s›¤›nmalar›n›n tan›m›yd›. Hem düzene dönülecek, hem devrimci, sosyalist geçinmeye devam edilecekti.
‹ﬂte buna izin verilemezdi.
Ak›ll› solculuk, cunta sonras›
hapishanelerde “kendimizi koruma-
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l›y›z, biz d›ﬂar›ya laz›m›z” söylemleriyle baﬂlay›p, d›ﬂar›da da “risksiz
devrimcili¤in” teorileﬂtirilmesiyle
devam etmiﬂtir. Bu anlay›ﬂla, DEVR‹MC‹L‹KLE YAN YANA GET‹R‹LEMEYECEK de¤erler ve teoriler, solun dünyas›na sokuldu. “Geceleri rahat uyuma” diye, dünyan›n
hiçbir ülkesinde devrim için savaﬂanlar›n asla savunup mutlaklaﬂt›r›mayaca¤› bir olgu, b i r p a r t i n i n a sli niteli¤i gibi ortaya konulabildi.
Avrupa emperyalizmi aç›ktan savunulabildi. Tekelci burjuvazi ilerici,
demokrat ilan edilebildi. Devrimciler ölürken, s›rt dönülebildi... Uzatm›yoruz; bu solculuk türünün nerelere varabilice¤i Büyük Direniﬂ sürecinde zaten tüm çarp›c›l›¤›yla aç›¤a ç›kt›.
Reformizmin adeta çizgisi haline dönüﬂen, yer yer ayd›nlardan da
destek bulan “ak›ll› solculuk”, solun bir çok kesimi taraf›ndan yeterince ve radikal bir biçimde eleﬂtirilmedi. Solun ideolojik mücadele
alan›ndaki genel durumuna ba¤l›
olarak bu çarp›tmaya karﬂ› militan
bir ideolojik tutum tak›n›lmad›. Day› ve devrimci hareket hariç!
Devrimci hareketin ak›ll› solculu¤a karﬂ› mücadelesi, Büyük Direniﬂ’te aç›¤a ç›kan ve sol ad›na, hele
devrimcilik ad›na hiç kabul edilemez tav›rlardan sonra olmam›ﬂt›r.
Daha 1980’lerden itibaren bu olgular aç›¤a ç›kmaya baﬂlam›ﬂ ve bizim
ak›ll› solculu¤a eleﬂtirimiz de o zamandan yap›lm›ﬂt›r.
Evet, kesinlikle diyebiliriz ki,
Day›, yukar›da çizdi¤imiz tablonun
istisnas›d›r. Ve bu istisna, ak›lc› solculu¤un sola hakim olmas›n›n önüne geçen tavr›n öncüsü olmuﬂtur.
Day›’n›n önderli¤inde ak›ll› solcu-

lu¤a karﬂ› yürüttü¤ümüz diﬂe diﬂ
ideolojik mücadele sayesindedir ki,
reformizm, kendi solculuk anlay›ﬂ›n› sola dayatamam›ﬂt›r.
Day›, bu mücadelenin neden bu
kadar önemli oldu¤unu bir yaz›s›nda ﬂöyle anlat›yordu: “ Diyebiliriz
ki, bugün faﬂizme karﬂ› aç›k savaﬂ
ve bu savaﬂta yap›lmas› gerekenler
savaﬂ›m›z›n en zor yan› de¤ildir. Savaﬂ› daha yüksek biçimlerde sürdürmemizi, halka daha çok gitmemizi
engelleyen ve enerjimizin, zaman›m›z›n büyük ço¤unlu¤unu alan devrimcilik, sosyalistlik görünümleriyle saflar›m›za s›zan burjuva ideolojisidir.” (Zafer Yolunda Kurtuluﬂ,
Say›: 2, 22 Temmuz 1995)
Ak›lc› solculuk, reformizmde
somutlanm›ﬂt› fakat do¤rudan veya
dolayl› etkileri elbette çok çeﬂitli biçimlere bürünerek solun çeﬂitli kesimlerine, sola umut ba¤layan halk
kesimlerine de uzan›yordu.
Ak›ll› solculuk, düzen içine yerleﬂmiﬂ bir solculuktur. Bu anlamdad›r ki, devrimcili¤i ya boﬂ zaman
u¤raﬂ› haline veya s›radan bir mesle¤e dönüﬂtürmüﬂtür.

Day›’n›n devrimcilikte, en kat›
bir biçimde karﬂ› ç›kt›¤› d e j e n e r a sy o n l a r d a n birini de bu yan oluﬂturur. “Küçük burjuva kültürünü içselleﬂtirmiﬂ, devrimcili¤i s›radan
bir düzen mesle¤i gibi kavram›ﬂ bu
tür insanlar” Day›’n›n özellikle
belli dönemlerde hareket içinde de
en ﬂiddetli mücadeleyi verdi¤i insanlard›r. Bu tür insanlar ya de¤iﬂecek ya hareketin d›ﬂ›na düﬂeceklerdir; ama bu tür insanlara, bu nitelikleriyle hareket içinde yer olmad›¤›
konusunda çok nettir Day›.
Day›’n›n “bu tür insanlar” diye
nitelendirdi¤i, devrimcili¤i s›radan bir
düzen mesle¤ine döSonuç olarak söylenen cümle ise
nüﬂtürenler ne yapar:
kuﬂku yok ki, tüm devrimcilerin kula¤›“Yaﬂam›n içerisinde
yukar›dan aﬂa¤›ya
n a k ü p e y a p m a s › g e re k e n t ü r d e n d i r :
haz›rlopçu, bir ﬂey
“ K en d i s i d ev r i mc i o l ma y a n la r d e v r i mc i
üretmeyen, yarat›c›yetiﬂtiremez, kitleleri örgütleyemez.”
l›ktan ve özveriden
yoksun bu anlay›ﬂ...
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haz›rlopçulu¤u, yarat›c›l›ktan ve
özveriden yoksunlu¤u geliﬂtirerek,
devrimcili¤i adeta bir düzen mesle¤i gibi kavrayarak, maaﬂl› devrimcili¤i bize dayatm›ﬂt›. Bölge ve
alanlarda kitleleri örgütlemekle görevli bu kadrolar, kitleler içerisinde
kendi yaﬂam›n› dahi sürdüremiyorsa, sözler ne denli parlak olursa olsun, özde yap›lan bir ﬂey yoktur demektir. Bu kafa yap›s›n›n, her ﬂeyden önce kendisi devrimci de¤ildir.
Kendisi devrimci olmayanlar devrimci yetiﬂtiremez, kitleleri örgütleyemez.” (Kongre Raporu’ndan)
Asl›nda yukar›daki al›nt›, olmamas› gerekenleri s›ralayarak, devrimcili¤in nas›l olmas› gerekti¤ini
de güçlü bir biçimde vurgulam›ﬂ
oluyor. Sonuç olarak söylenen cümle ise kuﬂku yok ki, tüm devrimcilerin kula¤›na küpe yapmas› gereken
türdendir: “Kendisi devrimci olmayanlar devrimci yetiﬂtiremez, kitleleri örgütleyemez.”
Reformizm iﬂte bu yüzden devrimci dinamiklerini kaybediyor; dinamiklerini kaybetmek istemeyenler ise, her düzeyde devrimcileﬂmenin kavgas›n› vermek, ak›ll› solculu¤un her türünü, her uzant›s›n› reddetmek durumundad›rlar.
Kendini meﬂrulaﬂt›rma derdindeki ak›ll› solculuk, düzenden çok,
militan, radikal çizgiyi eleﬂtirir.
Çünkü kendilerinin gerçek yüzünün
görülmesini ancak böyle engelleyebilirdi. Söylediklerinin, yapt›klar›n›n sosyalizmle, sosyalistlikle ba¤daﬂmad›¤›n› gizleyebildikleri ölçüde, soldaki aldatmacay› sürdürebilirlerdi. Ak›ll› solculu¤a karﬂ› militanca uzlaﬂmaz bir ideolojik mücadele iﬂte bu aç›dan elzemdi. Ak›lc›
solculu¤un statükolar›na boyun e¤mek, sol aç›s›ndan ölüm demekti.
Devrimcili¤in öldürülmesine izin
vermedik sonuçta. Bu büyük savaﬂta da önümüzde, devrimcilik konusundaki tan›mlar›yla Day› vard›. Bir
çok devrimci izlemiﬂtir veya duymuﬂtur; Sovyet Devrimi’ni anlatan
Dünyay› Sarsan On Gün filminde,
Bolﬂevik bir asker, kendisine teorik
tahliller yapmaya kalkan birine ﬂu
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cevab› verir: “Bir tarafta burjuvazi
var, bir tarafta proletarya”... Day›’n›n, devrimcilik konusunu ele
al›rken s›k s›k verdi¤i bir örnektir
bu. Çünkü sonuçta devrimcilik gelip bu saflaﬂmaya dayan›r. Neredesin? Ve ne yap›yorsun? Do¤ru yerde, proletaryan›n yan›nda, saf›nda
olmak, devrimcili¤in ilk olmazsa
olmaz›d›r. Devrimcili¤in ikinci yan›
ise, bu saflaﬂma içinde nas›l yaﬂand›¤›, nas›l savaﬂ›ld›¤›d›r.

Kesintisiz “‹ç Savaﬂ” ve
Devrimcili¤i Güçlendirmek
Devrimcilik, statik ve mutlak bir
olgu de¤ildir Day›’da.
Day› için devrimcilik sürekli bir
savaﬂ halidir. Her devrimcinin beyni, yüre¤i ve yaﬂam›, düzen ve devrim aras›ndaki kesintisiz savaﬂ›n
arenas›d›r. Böyle ele ald›¤› için de,
her devrimcinin kendi içindeki düzen devrim çat›ﬂmas›n›n çok çeﬂitli
biçimlerde sürdü¤üne, bu savaﬂta
asla gevﬂemeye, mutlak zafer sarhoﬂlu¤una düﬂülmesine yer olmad›¤›na s›k s›k vurgu yapm›ﬂt›r.
Day›’n›n bu savaﬂ› ve bu savaﬂ›n
olumlu veya olumsuz sonuçlar›n› en
somut olarak gördü¤ü yer, kuﬂkusuz
hapishaneler olmuﬂtur. Nice devrimcilerin devrimcili¤inin tükendi¤i
o alan, devrimcili¤in nas›l süreklileﬂtirilece¤ini de gösterir. Day› iﬂte
her yönüyle vak›f oldu¤u bu pratikten ç›kard›¤› teorik sonuçlar› çeﬂitli
yaz›lar›nda iﬂlemiﬂtir.
“Cezaevlerinin hep iki yüzü olmuﬂtur. Bir yüzü okul olmas›, di¤er
yüzü ise de¤irmen taﬂ› gibi insanlar› ö¤ütmesidir. Özellikle de örgütün
d›ﬂar›da güç yitirdi¤i, düﬂman›n
psikolojik üstünlü¤ünün sürdü¤ü
koﬂullarda de¤irmen taﬂ› daha h›zl›
ö¤ütmeye baﬂlar. ... Gerçekte devrim ve karﬂ›-devrim ikileminde güçlü hesaplaﬂmalar yap›lmam›ﬂ, ideolojik olarak düzenden gerçek bir
kopuﬂ sa¤lanmam›ﬂsa geriye dönüﬂ, yeniden düzene yerleﬂmek zor
olmayacakt›r. ‹ﬂkenceyi, tutsakl›¤›
yaﬂam›ﬂ insanlar, duvarlar›n ötesine ç›kt›¤›nda... iﬂkence, bask› ve tut-
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Çal›ﬂma tarz› irdelenip devrimci çal›ﬂma
tarz› hakim k›l›nmad›¤›nda, öyle bir hale gelir ki, devrimci coﬂku, halk sevgisi, vatanseverlik tamamen ortadan kalkar. Devrimcili¤in kim
ve ne için yap›ld›¤› belirsiz hale gelir.

sakl›¤›n zorlu¤u yeniden kiﬂinin karﬂ›s›na dikilir. Devrimcilik yapmak, bunlar› yeniden göze almak demektir. ... Düzen mi, devrim mi
çat›ﬂmas› çok h›zl› bir biçimde yeniden yaﬂanmaya baﬂlan›r ve düzenle
gerçek bir kopuﬂ sa¤layamam›ﬂ
ikircikli kiﬂilik, bir yandan yoldaﬂlar›n›n ve halk›n kendisinden bekledikleri, bir yandan da oligarﬂinin
bask›, iﬂkence ve ölüm tehditleri
karﬂ›s›nda bir tercihle yüz yüze b›rak›l›r. Devrim gibi yüce bir davan›n inanc›n› taﬂ›mayanlar veya zay›f olanlar, düﬂman›n bask› ve zoruna yenilerek, halk› ve yoldaﬂlar›n›
satarak düzene dönerler. ”
Kuﬂkusuz bu bir sonuçtur. Devrimcili¤in güçlendirilememesinin,
içselleﬂtirilememesinin, do¤ru ve
güçlü bir zemine oturtulmamas›n›n
sonucudur.
Kolayc›, zorluklara katlanamayan, yak›n devrim beklentisi içinde
olan küçük-burjuvazi, zafer günlerinde en keskin, yenilgi y›llar›nda
ise kendini kurtarmak için uzlaﬂmaya, teslimiyete ve ihanete en haz›r
oland›r. Ama küçük burjuvazinin bu
yan› bilinip, varolan devrimcilikle
yetinilmezse, devrimcili¤in kim için
ne için oldu¤u, nas›l bir devrimcilik
yap›ld›¤› ve yap›lmas› gerekti¤i sorular› b›kmadan tekrar tekrar sorulursa, bu sonuç engellenebilir.
Day› bu tür sonuçlar ortaya ç›kt›¤›nda onlara so¤ukkanl› ve bilimsel bakmak gerekti¤ini söyler; öyle
de bakar ve ﬂu tahlili yapar:
“Sorunun özü ﬂudur; düﬂüncede,
dolay›s›yla davran›ﬂta, her ﬂeyiyle
düzenden tam bir kopuﬂ sa¤lanamad›¤›nda; yenilgi, bask› ve zor koﬂullar› ile Marksizm-Leninizmin, sosyalizmin ideolojik ve maddi olarak
y›prand›¤›, güç yitirdi¤i bu tür süreçlerde, Marksist-Leninist düﬂünceyi sa¤a-sola sapmadan, içini boﬂaltmadan taﬂ›mak, çok güç veya
imkans›zd›r. ... Sa¤a sola savrulan,
oportünistleﬂen,
devrimcili¤e
inançs›zlaﬂarak reformistleﬂen, hatta bencilleﬂen, s›radan veya halka

yabanc› küçük burjuva ayd›n›n›n
yaﬂam›n› seçen binlerce devrimci,
kötü ruhlar› taﬂ›d›klar›ndan bu yolu
seçmemiﬂlerdir. Onlar› buraya sürükleyen Marksizm-Leninizmi yanl›ﬂ kavray›ﬂlar›, yanl›ﬂ uygulay›ﬂlar›
sonucu do¤an kötümserlikleridir. ”
(Kongre Raporu)
Bu sonucu engellemek, böyle bir
kötümserli¤in do¤mas›n› engellemek elbette elimizdedir. Day›, bir
baﬂka yaz›s›nda bu kötümserli¤in
kayna¤›n› son derece somut bir biçimde göstererek, bize bu sonuçtan
sak›nman›n yolunu da gösterir:
“Çal›ﬂma tarz› irdelenip devrimci çal›ﬂma tarz› hakim k›l›nmad›¤›nda, öyle bir hale gelir ki, devrimci
coﬂku, halk sevgisi, vatanseverlik tamamen ortadan kalkar. Devrimcili¤in kim ve ne için yap›ld›¤› belirsiz
hale gelir. O, art›k günlük yaﬂayan,
günlük iﬂ yapan ve günlük olarak
hareketini aldatan bir durumdad›r.
Olmayan iﬂler, olacak gibi gösterilip
hep gelece¤e ertelenir... Veya, kendisinin tüm özverilerine ve yeteneklerine ra¤men, bir türlü iﬂ yapmayan,
söz dinlemeyen kötü niyetli insanlar
vard›r. Do¤al ki... bu çal›ﬂma tarz›nda... üretimsizlik, kiﬂiler aras› çeliﬂkileri derinleﬂtirecek, da¤›t›c›l›¤›
gündeme getirecek ve sonuçta bir
türlü aç›klanamayan, cevab› bilinmeyen sorularla dolu, karamsar ve
kötümser bir ruh hali egemen olmaya baﬂlayacakt›r.”
Day›’n›n tan›mlad›¤› devrimci
ise, büyük ufukludur. ‹ddial›d›r. Gerekti¤inde tek baﬂ›na meydan okumay›, gerekti¤inde tek baﬂ›na yürüyebilmeyi bilir. Ama asla kitleleri
örgütlemekten vazgeçmez. Kendili¤indenli¤e teslim olmaz. Emekçi,
iradi cüretlidir. K‹M için devrimcilik, NE ‹Ç‹N devrimcilik ve NASIL
bir devrimcilik, sorular›n›n cevaplar› nettir onun kafas›nda.
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Emanete H›yanet!
Adalet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin geçen hafta yapt›¤› bir aç›klamada ﬂöyle diyordu: “Hükümlü ve
tutuklular›, hangi suçtan bulunurlarsa bulunsun, bize verilmiﬂ emanet olarak görüyoruz.” (2 Ocak
2009, Zaman)
Evet, yasal olarak da durum
böyledir. Tutuklu ve hükümlüler,
yarg› taraf›ndan devlete “emanet”
edilmiﬂlerdir. Onlar›n can güvenliklerinden, fiziksel ve ruhsal bütünlüklerinden devlet sorumludur. Ancak gerçek böyle midir?
Türkiye Cumhuriyeti, tutuklu ve
hükümlülere böyle mi bakm›ﬂt›r?
Ne genel olarak oligarﬂinin hapishanelerinde on y›llard›r devam
eden politika böyledir, ne de AKP
dönemindeki politika...
Tam tersine, hemen her dönem,
o “emaneti” ezmek, parçalamak, un
ufak etmek istemiﬂlerdir. Devlet, tutuklu ve hükümlüleri b›rak›n “kendine emanet edilmiﬂ insanlar” olarak görmeyi, “ i n s a n ” olarak bile
gördü¤ü ﬂüphelidir. B›rak›n “emanet” olarak görmeyi, tersine, devlet
tutuklu ve hükümlüleri, üzerinde
her türlü keyfiyeti uygulayabilece¤i, hiçbir hakk› hukuku olmayan kiﬂiler olarak görmüﬂtür. Devlete göre, tutuklu ve hükümlü, insan de¤il,
emanet de de¤il, devlete mutlak itaat etmesi gereken, itaat etmedi¤inde
her türlü cezaya müstahak bir “varl›k”t›r.
‹ﬂte bu bak›ﬂ aç›s›n›n sonucudur
ki; hapishaneler, kendilerine “emanet edilen” insanlar›n iﬂkenceden
geçirildi¤i, tüm haklar›n›n gasp
edildi¤i, tedavilerinin yap›lmayarak
ölüme terk edildi¤i, operasyonlar
yap›larak katledildi¤i yerler olmuﬂtur. Devrimcilere yönelik operasyonlar, insanlar›n yak›larak, testerelerle iﬂkence yap›larak katledilmesi
boyutlar›na kadar t›rmanm›ﬂt›r.
Sadece 12 Eylül faﬂist cuntas›ndan bu yana devletin karakollarda
veya hapishanelerde kendine “emanet” edilmiﬂ insanlara karﬂ› yap›lan-
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lara bakt›¤›m›zda bile, ﬁahin’in bu
sözünün ne kadar boﬂ ve AKP’nin
kendi suçlar›n› örtmeye yarayan bir
demagojiden baﬂka bir ﬂey olmad›¤›
görülür.
Engin Çeber’in nas›l katledildi¤ini, bu katliam›n nas›l bir sistemin
ürünü oldu¤unu ﬁahin de pekala
çok iyi bilmektedir. “Devletime katil dedirtmem!” diyen ﬁahin nas›l
bir sistemin baﬂ›nda oldu¤unu bilmeyecek kadar cahil de¤ildir. Hiç
kuﬂku yok ki, kendi partisinin iktidar› döneminde “emanetlerin” onlarcas›n›n hapishanelerden tabutlarla ç›kt›¤›ndan da haberdard›r.
Ama oligarﬂinin “emanete zulmü”, bu dönemle de s›n›rl› de¤ildir.
Bazen M. Ali ﬁahin gibi “hükümlü ve tutuklular bize emanettir”
diyerek, bazen “onlar da insan!”
gibi deyiﬂlerle gizlenen veya örtbas
edilmek istenen bu politikan›n rakamlar›n› ortaya dökmek de ﬂimdi
ﬂart olmuﬂtur:
Bak›n bakal›m, oligarﬂinin iktidarlar›, “emanet”lere ne yapm›ﬂlar?

Devletin elinde öldüler!
Gözalt›na al›n›p polis ve jandarma
karakollar›na götürülenler “ d e v l e t i n
elinde”dirler art›k. Tutuklan›p hapishanelere konulanlar da öyle. Dolay›s›yla,
gözalt›nda ve hapishanelerde ölenler,
do¤rudan devlet taraf›ndan resmen öldürülmüﬂ kiﬂilerdir. M. Ali ﬁahin’in deyimiyle, bu olaylar, emanetin katle dilmesi’dir.
1980-1983: ‹ﬂkencede katledilenler: 171 kiﬂi... Hapishanelerde katledilenler: 49 kiﬂi.
1984-1987: ‹ﬂkencede katledilenler: 87 kiﬂi... Hapishanelerde
katledilenler: 27 kiﬂi.
1988-1990: Gözalt› ve iﬂkencede katledilenler: 36 kiﬂi... Hapishanelerde katledilenler: 9 kiﬂi.
1991: Gözalt› ve iﬂkencede katledilenler: 23 kiﬂi.
1992: Gözalt› ve iﬂkencede kat-

Devletin yasal koruyuculu¤una
‘emanet’ edilmiﬂ iki tutsak,
devletin resmi ellerinde iken
iﬂte bu hale getirildiler...

ledilenler: 17 kiﬂi... -Hapishanelerde katledilenler: 1 kiﬂi.
1993: Gözalt› ve iﬂkencede katledilenler: 29 kiﬂi... Hapishanelerde
katledilenler: 8 kiﬂi.
1994: Gözalt›nda ve iﬂkencede
katledilenler: 34 kiﬂi... Hapishanelerde katledilenler: 3 kiﬂi.
1995: Gözalt› ve iﬂkencede katledilenler: 101 kiﬂi... Hapishanelerde katledilenler: 15 kiﬂi.
1996: (Yararland›¤›m›z istatistiklerin bu bölümünde infazlar ve
iﬂkenceler birlikte ele al›n›yor.)
Ölüm mangalar› taraf›ndan infaz
edilen ve gözalt›nda iﬂkencede katledilenler: 190 kiﬂi... Hapishanelerde katledilenler: 49 kiﬂi
1997: Ölüm mangalar› taraf›ndan
infaz edilen ve gözalt›nda iﬂkenceyle katledilenler: 114 kiﬂi... Hapishanelerde katledilenler: 11 kiﬂi.
1998: Ölüm mangalar› taraf›ndan infaz edilen ve gözalt›nda iﬂkence sonucu katledilenler: 128 kiﬂi...
Hapishanelerde katledilenler: 8 kiﬂi.
1999: Ölüm mangalar› taraf›ndan katledilenler ve gözalt›nda iﬂkence sonucu ölümler: 25 kiﬂi... Hapishanelerde katledilenler: 22 kiﬂi.
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2000: Hapishanelerde tek bir
operasyonda 28 kiﬂi katledildi.
2001: Ölüm mangalar› taraf›ndan katledilenler ve gözalt›nda iﬂkence sonucu ölümler: 41 kiﬂi... Hapishanelerde katledilenler: 60 kiﬂi.
2000-2007: Sadece büyük direniﬂ içinde, 100’ü aﬂk›n tutuklu ve
hükümlü tecrit koﬂullar› alt›nda katledildiler.
2000’li y›llara iliﬂkin, aç›klanm›ﬂ kesin istatistiki bilgiler yok. Fakat, bizzat Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan aç›klanan r esmi bir rakam, hapishanelerde “emanet”lere karﬂ› nas›l davran›ld›¤›n› anlatmaya yetecektir.
2003: CHP Grup Baﬂkanvekili
Kemal Anadol'un soru önergesine
Adalet Bakan› Cemil Çiçek taraf›ndan verilen cevaba göre: sadece
2003 y›l› içinde hapishanelerde
ölenlerin say›s›: 158 kiﬂi. Bakanl›k
aç›klamas›na göre bunlar›n “122'si
eceliyle(!), 30'u intihar ve 6's› öldürülme sonucu”.
Düﬂünün ki, yukar›daki rakamlara ço¤u kez, iﬂkenceler d›ﬂ›nda çeﬂitli nedenlerle hayat›n› kaybedenler ve
öldükleri genellikle haber dahi olmayan adli tutuklular dahil de¤ildir.

Adalet Bakanlar›,
‘Emanet’in bekçileri de¤il
katliam bakanlar›d›r!
Cevdet Menteﬂler, Mehmet Necat Eldemler, Oltan Sungurlular,
Mehmet Topaçlar, Seyfi Oktaylar,
Mehmet Mo¤ultaylar, Bekir Sami
Daçeler, Mehmet A¤arlar, ﬁevket

Kazanlar... 12 Eylül cuntas›ndan itibaren Türkiye’nin hapishanelerinde
yüzbinlerce tutuklu ve hükümlüden
“sorumlu” olan Adalet Bakanlar›ndan baz›lar›d›r. Ve herbirinin yönetimleri alt›ndaki hapishanelerde onlarca tutuklu katledildi.
Baﬂka türlü de olamazd› zaten.
Bu tek tek onlar›n kiﬂiliklerine,
“sa¤” veya “sol” görünümlü partilerden olmalar›na da ba¤l› de¤ildi.
Bu bir politikad›r ve tam da devletin
tutuklu ve hükümlülere nas›l bakt›¤›yla ilgilidir. Nas›l bakt›¤›n› bize
yine rakamlar gösteriyor. Sadece örnek olmas› bak›m›ndan birkaç›n›
aktar›yoruz.
RP’li islamc› ﬁevket Kazan’›n
Adalet Bakanl›¤› döneminde 35
devr imc i, yur tse ve r tutsak ve sekiz
a d l i t u t u k l u katledildi hapishanelerde.
28 May›s 1999-2001 aras›nda
bakanl›k koltu¤unda oturan Hikmet
Sami Türk’ün döneminde, hapishanelerde 106 kiﬂi katledildi.
Kas›m 2002- Ocak 2007 aras›,
Cemil Çiçek’in Adalet Bakan› oldu¤u dönemdi ve hapishanelerde 20
devrimci tutsak katledildi. (öldürülen adlilerin rakamlar› yok yine.)
Rakamlar, ﬁahin’in devletinin
“emanete” karﬂ› nas›l bir tutum
içinde oldu¤unu yeterli aç›kl›kta
gösteriyor. Öylesine aç›k ki, tutuklu
ve hükümlülerin k a t l e d i l m e d i ¤ i
he me n hi ç bi r dönem yoktur.
Ama biz ﬁahin’in “emanet” dedi¤i tutuklu ve hükümlüler karﬂ›s›ndaki tavr›n› yaln›z “dd ü n d e n” de¤il,
bugünden de biliyoruz. Çünkü ha-

len hapishanelerde iﬂkenceler devam etmekte, halen iﬂkencenin bir
biçiminden baﬂka birﬂey olmayan
te c r it devam etmektedir.
ﬁahin, bu sözleriyle apaç›k demaoji yapmaktad›r; o, öyle bir demagogdur ki, kendisine “emanet”
edilen insanlara iﬂkence yap›l›p katledilirken, bir yandan özür dilemekte, fakat a y n › z a m a n d a d a iﬂkenceler devam etmektedir.
Kendi yay›nlad›klar› genelgede
oldu¤u halde üç y›ld›r 122 insan›n
ölümü, onlarcas›n›n sakatl›¤› pahas›na kazan›lan sohbet hakk›n› dahi
uygulamayarak tecrit iﬂkencesini
sürdürmektedirler.
Engin Çeber’in iﬂkenceden katledilmesinden birinci dereceden sorumlu oldu¤u gibi, tecrit etti¤i insanlar›n her gün bu iﬂkenceyi ve
sald›r›lar› yaﬂamas›na göz yumarak
da sürdürmektedir bu politikas›n›.
Yalanla, riyakarl›kla yönetmeye
al›ﬂm›ﬂ olan AKP hükümetinin hapishanelerdeki uygulamalar› da ayn›d›r. ﬁahin “emanet”ten söz etmekte ancak kendisinden önceki bakanlardan hiç de farkl› davranmayarak
“emanete” zulmetmeye devam etmektedir. Kendilerinden önceki dönemlerde yap›lan 19 Aral›k gibi katliamlar›n üstünün örtülmesine onay
vererek de asl›nda tutuklu ve hükümlülere nas›l bakt›¤›n› göstermektedir.
ﬁahin ne kadar demagoji yaparsa
yaps›n, ne kadar “özür!” dilerse dilesin, onun kimli¤inin alt›nda da
tutsaklara iﬂkence yapan, katleden
bir bakan oldu¤u yazmaktad›r.

yap›lan katliamlarla devam
ederek, 19 Aral›k’ta yap›lan
hapishaneler katliam›n›n provalar›n›n niteli¤i gibi oldu¤u
belirtildi.
Aç›klaman›n son k›sm›nda da “ Sald›r› ve
katliam›n sorumlusu olarak yine tutuklu ve
hükümlüler gösterildi. Katliam› planlayanlar,
organize edenler, emir ve talimatlarla komuta
edenler, gerçekleﬂtirenler ise hiç yarg›lanmad›.
Yine adalet birileri için iﬂledi ama bizim adalet
aray›ﬂ›m›z karﬂ›lanmad›.” denildi.

“ ÜMRAN‹YE HAP‹SHANES‹ KAT L ‹ A M I N I
UNUTMADIK. UNUTTURMAYA C A ⁄ I Z !”
TAYAD’l› aileler, 4 Ocak 1996 günü ‹stanbul Ümraniye Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen ve Abdülmecit SEÇK‹N, R›za BOYBAﬁ,
Orhan ÖZEN ve Gültekin BEYHAN’›n katledildi¤i Ümraniye katliam›yla ilgili bir aç›klama yapt›.
Aç›klamada, Ümraniye Hapishanesi’nde yap›lan sald›r›n›n, Diyarbak›r ve Ulucanlar hapishanelerine
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Komisyon Raporu: ‘Engin Çeber ‹ﬂkencede Katledildi’

T B M M de ‹ﬂkenceyi Reddedemedi!
Engin Çeber ve üç arkadaﬂ› Yürüyüﬂ
Dergisi satarken gözalt›na al›nm›ﬂ,
iﬂkencelerden geçirilerek tutuklanm›ﬂlard›. ‹ﬂkence hapishanede de
devam etmiﬂ, iﬂkenceler sonucunda
Metris Hapishanesi’nden ﬁiﬂli Etfal
Hastanesi’e sevk edilen Çeber, burada 10 Ekim 2008 günü hayat›n›
kaybetmiﬂti.
Engin Çeber’in iﬂkence sonucu
katledildi¤i, arkadaﬂlar› ve avukatlar›n›n ›srarl› çabas› ile ortaya ç›kar›lm›ﬂ, teﬂhir edilmiﬂ ve iktidar da
gerçe¤i reddedemez hale gelmiﬂti.
Bu geliﬂmeler sonucunda Adalet
Bakan› M. Ali ﬁahin de Çeber’in ailesinden özür dilemiﬂti.
Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesinin yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda
Türkiye’nin, daha do¤rusu AKP iktidar›n›n iﬂkence politikas›n› tart›ﬂ›l›r hale getirmesi sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu da bir
“alt komisyon” oluﬂturularak Engin Çeber’in ölümünü “araﬂt›rmak” ve bir rapor haz›rlamak için
çal›ﬂmalara baﬂlam›ﬂt›.
Meclis Komisyonu, araﬂt›rmalar›n›n sonucunda haz›rlad›¤› raporu 5 Ocak’ta aç›klad›. ‹ﬂkencenin
kabul edildi¤i raporda, Çeber’in
ölüm nedenine iliﬂkin bölümde ﬂöyle deniliyor: “Engin Ceber’in 11
Ekim 2008 tarihinde yap›lan otopsi
tarihinden 4-5 gün önceki 6-7 Ekim
2008 tarihinde künt bir cisimle kafas›na vurulmas› ve bu ﬂekilde dayak at›lmas› sonucu iﬂkence yap›larak beyin kanamas›na neden olunmas› neticesinde bulundu¤u cezaev i n d e i ﬂ ke n ce y ap › l a r ak ö l d ü r ü l dü¤ü de¤erlendirilmektedir”.
Sonuçta, alt komisyonlar›na ço¤unlukla, olaylar› örtbas etme görevi yükleyen ‹nsan Haklar› ‹nceleme
Komisyonu, bu kez, otopsi raporu,
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tan›k anlat›mlar›, iﬂkencecilerin ifadeleri ve aç›lm›ﬂ bir dava olmas› gibi geliﬂmeler karﬂ›s›nda Çeber’in
iﬂkence sonucu katledildi¤i gerçe¤ini kabul etmiﬂ, devletin resmi görevlilerinin iﬂkencesi alt›nda ölüm,
bir kez daha tescil edilmiﬂtir.

Komisyonun görevi
iﬂkenceye gerekçe
bulmak m›?
Komisyon raporunda Engin Çeber’in hapishanede gördü¤ü iﬂkence
sonucu öldü¤ü belirtilmesine ra¤men; iﬂkencenin polis boyutu kabul
edilmedi¤i gibi, polisler korunmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂ, bununla da yetinilmeyip,
polisin yapt›¤› iﬂkence meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Raporda iﬂkenceyi meﬂrulaﬂt›rmak için bak›n nas›l bir “gerekçe”
bulunmuﬂtur:
“Engin Çeber, Özgür Karakaya,
Aysu Baykal ve Cihan Gün'ün
DHKP/C ve örgütün lideri kabul
edilen Dursun Karataﬂ'›n 'sorguda
çözülmeme, gözalt›nda direnme,
zorluk ç›karma ve polisle çat›ﬂma'
ﬂeklindeki talimatlar›na uygun davrand›¤›’, parmak izleri vermediklerini, yap›lan iﬂlemler s›ras›nda da
görevli polislere mukavemet ettikl eri . . . p o l i si n , k an u nu n k en d i l eri n e
ta n› d › ¤› s › n› r l a r i ç i n de ‘o r a n t › l› b i r
güç’ kulland›¤›, Çeber ve arkadaﬂlar›na eziyet ve iﬂkencede bulundu¤una dair herhangi bir iz ve emare
tespit edilemedi¤i...”
Böylece Meclis Komisyon üyeleri iﬂkence görenlerin anlat›mlar›n›, bu konudaki raporlar› de¤il, polisin anlat›mlar›n› dikkate alarak,
polis zulmüne karﬂ› direnen dört
devrimciyi suçlayarak, polisin iﬂkencesini meﬂrulaﬂt›rm›ﬂt›r.
Keyfili¤e, aﬂa¤›lamaya direnirseniz, polis de iﬂkence yapar!

“Yasa yapan” TBMM’nin iﬂkence konusunda getirdi¤i anlay›ﬂ iﬂte
budur.
Polisin yapt›¤› her türlü iﬂkencede ve iﬂkence sonucu ölümlerde en
s›k baﬂvurulan bu klasik aç›klama,
daha do¤rusu bu klasik yalan, raporu haz›rlayanlar› ikna etmeye yetmiﬂ anlaﬂ›lan. TBMM Komisyonu,
hapishanede iﬂkenceyi reddedemezken, en az›ndan polisi kurtaral›m diye düﬂünmüﬂ olmal›.
Di¤er yandan Meclis Komisyonu haz›rlad›¤› rapordaki bu yaklaﬂ›m›yla, raporda yer verdikleri di¤er
bilgilerle de çeliﬂkiye düﬂmekten
kurtulamam›ﬂt›r. Raporda, bir yandan iﬂkence ve kötü muamele yapan
polisler hakk›nda çok say›da soruﬂturma aç›ld›¤› halde ceza verilmedi¤inden yak›n›l›rken, öte yandan polisin iﬂkence yapmad›¤›, orant›l›
güç kulland›¤› belirtilerek, iﬂkence
gören Çeber ve di¤er devrimciler
suçlanm›ﬂt›r. Peki “orant›l› güç” dedikleri nedir mesela?
Polisin orant›l› gücü nas›l kulland›¤›n› örne¤in 1 May›s 2008 günü ‹stanbul’da herkes görmüﬂtür.
“Orant›l› güç kullan›m›”; 10-15 kiﬂilik eylemlere yüzlerce polisin “allah allah” diyerek sald›rd›¤› eylemlerden, karakollarda elleri kelepçeli
tek bir insan›n üstüne güruh halinde
sald›rmalar›ndan bilinir...

5 y›ld›r ceza alan polis yok
Meclis komisyonunun haz›rlad›¤› raporda, polisler hakk›nda oldukça çarp›c› bilgiler de yeral›yor; son
5 y›ld›r iﬂkence konusunda çok say›da soruﬂturma aç›lmas›na ra¤men
ceza alan›n olmad›¤› belirtiliyor.
Rapora göre, “2003-2008 y›llar›
aras›nda ‹ﬂkence ve Kötü Muameleden dolay› ‘‹dari Soruﬂturma’ aç›lan
personel say›s› 2 bin 140”.
Bu polislerden 1676's› hakk›n-
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da kötü muamele veya eziyet suçundan, 464'ü hakk›nda ise iﬂkence iddialar›ndan dolay› soruﬂturma
aç›lm›ﬂ. Raporda, iﬂkence iddialar›n›n ve hakk›nda soruﬂturma aç›lan
personel say›s›n›n özellikle 2007 ve
2008 y›llar›nda büyük bir art›ﬂ gösterdi¤i de rakamlarla ortaya konuluyor.
2003-2008 y›llar›nda iﬂkence ve
kötü muameleden dolay› hakk›nda
idari soruﬂturma aç›lan 2 bin 140
personelden sadece 43’üne disiplin
cezas› verilirken, soruﬂturmalar sonucunda ceza alan personel say›s›n›n da 19 oldu¤u belirtilmiﬂ.
Binlerce soruﬂturma, yüzlerce
iﬂkence suç duyurusu ve davas› sonras›nda, ceza alan polis hemen hemen yok. Özellikle iﬂkenceyle ilgili
tüm davalar, beraat veya takipsizlikle sonuçlan›yor.
Rakamlar ve di¤er bilgiler gösteriyor ki, yarg› ve devlet, kollar›n›
açm›ﬂ var güçleriyle iﬂkencecileri
koruyorlar. Suç duyurular›, araﬂt›rmalar, daha baﬂtan soruﬂturmaya
veya dava aç›lmas›na gerek olmad›¤› karar›yla sonuçlan›yor. Çünkü bu
aﬂamada polisin soruﬂturulup soruﬂturulmamas›na karar veren valilik,
savc›l›k makamlar›, zaten iﬂkencede
polisin en baﬂta gelen ortaklar›d›r.
TBMM Komisyonu, bu rakamlar›n gösterdi¤i gerçe¤i sorgulayaca¤›na, nas›l oluyor da binlece iﬂkence olay›na karﬂ›n, tek bir polis
iﬂkenceden tutuklanm›yor bile diye
soraca¤›na, devrimcilerin direnmesi
ni gerekçe gösterip iﬂkenceyi meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂmakta.

Halk polisten korksun ki
‘huzur’ olsun!
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme
Komisyonu’nun rapor haz›rlama
aﬂamas›nda konuﬂtu¤u kiﬂilerden
biri de ‹stanbul Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah.
Cerrah, komisyona verdi¤i ifadede “halk›n polisten korkmas› gerekti¤ini, korku olmamas› durumunda polisin görev yapamayaca¤›n›”
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belirterek, polisin en tepesinde yeralanlar›n bu kurumu nas›l gördüklerini gayet aç›k ortaya koymuﬂ.
“Güleryüzlü polis” masallar›n› da
kendileri tekzip etmiﬂler. Kontra
ﬂefleri diyor ki; polisin görevi halk›
korkutmakt›r.
Peki halk›n polisten korkmas›
nas›l sa¤lanacak?
‹ﬂte bunun için meydanlarda
coplar öyle ac›mas›z kalk›p iniyor.
Arada bir, iﬂkencede de birileri öldürülecek ki, halk›n polisten korkmas› sa¤lans›n ve polis de görevini
yapabilecek durumda olsun!!!
‹ﬂte böyle bir zihniyetin temsilcisi olan Cerrah, y›llard›r ‹stanbul
polisini yönetiyor ve halka korku
salmak, sindirmek için herﬂeyi yap›yor. Bu anlay›ﬂ›n sonucudur ki, iﬂkence siyasi ﬂubenin yan›s›ra tüm
karakollarda Cerrah denetiminde
devam etmektedir.
Cerrah’›n yönetimindeki polisin,
devrimci, demokrat güçlere karﬂ›
öldüresiye joplarla, gaz bombalar›yla kafa göz da¤›tarak sald›rmas›,
iﬂkencelerde ölümlere varan sistemli iﬂkence yapmas›, “orant›l› güç”
ad› alt›nda yasallaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sokakta bira içen, yolda yürüyen s›radan insanlar da çeﬂitli gerekçelerle
pekala kurﬂunlan›p öldürülebilmektedirler. Gerekçeleri de hep haz›rd›r;
“dur dedim durmad›” ya da “mukavamette bulundu”!
Bütün bu ve benzeri olaylarda
ise, önce kendi amirleri ve “mülki
yönetim” polislere kol kanat geriyor, kazara dava aç›lmak zorunda
kal›n›rsa da, polisi aklama, koruma
s›ras› yarg›ya geliyor.
Ferhat Gerçek’i kurﬂunlayarak
felç edenler, Festus Okey’i karakolda katledenler, Feyzullah Ete’yi
parkta vurup öldürenler, Bahçelievler’de Cem ‹nci adl› kiﬂiyi silah›yla
öldüren polis, Cerrah’›n yönetimindeki polislerdir. Kuﬂku yok ki, emrindeki polisler, bütün bunlar› “halk›n korkmas›n›” sa¤lamak için yap›yorlard›r.
Cerrah’›n komisyona anlatt›klar›
bu noktada, polisin kendi misyonu-

nu nas›l gördü¤ünün belgesidir. Peki bu aç›klama meclistekileri veya
baﬂka kesimlere yeni bir ﬂey mi ö¤retiyor? Hay›r! Çünkü e¤er bir ülkenin yönetim tarz› faﬂizmse ve do¤al olarak o ülkenin yönetimi, halk›,
korkutarak, sindirerek, özcesi, terör
ve demagoji ile yönetiyorsa; polis
teﬂkilat›n›n görevi de halk› korkutmak olacakt›r.
Sistemin temsilcileri, her ne kadar “polis halk›n polisidir”, “halk›n can ve mal güvenli¤ini sa¤lamak için var” deseler de, bunun
gerçekle bir iliﬂkisinin olmad›¤› ortadad›r. Polis halk›n de¤il, halk› sömüren, ezen egemen s›n›flar›n polisidir. Dolay›s›yla polis dedi¤in, halk› korkutur, coplar, iﬂkence yapar,
gerekirse aras›ra öldürür; egemenlerin önünde ise haz›rola geçer, hizmette kusur etmez!
Celalettin Cerrah’›n bu yaklaﬂ›m› kiﬂisel tercihi veya düﬂüncesi olmay›p, sistemin iﬂkenceci, katliamc› politikas›n›n AKP iktidar›nda da
devam etmesidir.
Hat›rlanaca¤› gibi, ‹nsan Haklar›
‹nceleme Komisyonu, daha önce,
Engin Çeber’le ilgili haz›rlad›klar›
raporda iﬂkence bile diyemeyip, raporu “ Ç e b e r ’ e K ö t ü M u a m e l e
Va r ” ﬂeklinde düzenlemiﬂlerdi.
MHP’li Komisyon Baﬂkan Yard›mc›s› ise, “kötü muamele sonucu ölmü ﬂ t ür ” ifadesinin bile ç›kar›lmas›n› isteyerek, rapora da giren meﬂrulaﬂt›r›c› mant›¤› bizzat TBMM’de
sergiliyordu:

“ E n g i n Ç e b e r ’ i n ai t o l d u ¤u s i yasetin bir direniﬂ politikas› var,
bunu da dikkate almak gerekir.”
diyordu MHP’li. Direniﬂ varsa, iﬂkence yapmak da, iﬂkencede öldürmek de normaldi!!!
Komisyon, raporun son halinde
iﬂkenceye iﬂkence demiﬂ fakat, bu
raporun baﬂka sayfalar›nda da iﬂkenceyi meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ. Bu bak›ﬂ
aç›s›n› terketmedikleri sürece, haz›rlayacaklar› hiçbir rapor, bu yüzden adaletin yerine gelmesine hizmet etmiﬂ olmayacakt›r.
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◆ E n g i n Ç e b e r, Polis-Savc›-Hapishane A r as › n da K a t l e d i l d i
◆ Ç e b e r ’in ‹ﬂkencede Katli Davas› Baﬂl›yor

‹ﬁKENCE ‹LE ADAM ÖLDÜRMEN‹N KANIKSANMAMASI ‹Ç‹N,
HAKLARIN POL‹S TERÖRÜYLE GASBED‹LEMEMES‹ ‹Ç‹N...

BU DAVAYA HEP‹M‹Z SAH‹P ÇIKMALIYIZ!
Engin Çeber
Davas›, 21 Ocak
günü baﬂl›yor.
Çeber yasal
bir dergi olan
Yürüyüﬂ dergisini satarken gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nd›¤› andan
baﬂlayan iﬂkence karakolda
devam etti
ve Metris
Hapishanesi’nde ölümcül darbelerle son buldu. Polis dövdü, hapishane öldürdü.
Çeber davas› s›radan bir dava
de¤ildir. Herkesin davas›d›r.
Yasal bir dergi satman›n dahi gözalt›na al›nma, iﬂkencelere u¤rama,
karakolda ya da hapishanede öldürülme ya da sokak ortas›nda kurﬂunlanma nedeni yap›labildi¤i bir ülkede, buna izin vermemek için sahiplenilmelidir bu dava.
Polisin iﬂkence ve katletme özgürlü¤ünün oldu¤u bir ülkede, hiçbir hak ve özgürlü¤ün güvencesi
yoktur.
Polisin iﬂkence ve katletme özgürlü¤ünün oldu¤u bir ülkede, hiç
kimsenin can güvenli¤i de yoktur.
Engin Çeber’in katledilmesiyle,
ba¤›ms›zl›ktan demokrasiden, sosyalizmden, adaletten yana herkes
sindirilmek istendi¤i için, b u d a v a ,
h e r k e s i n d a v a s › d › r.

Zulme Karﬂ›y›m Diyenler!
‹ﬂkenceyi insanl›k suçu olarak
görüp, iﬂkencecilerin cezas›z kalmamas›n› isteyenler, talebinizi bu
davada ortaya koymal›s›n›z.
Çeber davas›, Türkiye’de düzene
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TA R ‹ H : 21 Ocak 2009
Çarﬂamba
Y E R : Bak›rköy 14. A ¤ › r
Ceza Mahkemesi
karﬂ› ç›kan herkesin, yeri geldi¤inde
iﬂkencelere u¤rayaca¤›n›n, tutuklan›p F Tiplerine konulaca¤› gerçe¤i
oldu¤u için herkesin davas›d›r.
“Dur ihtar›na” uymad›¤› gerekçesiyle sokak ortas›nda kurﬂunlanarak
öldürülenlerin olmad›¤› bir Türkiye
isteyenler; yolda, parkta, evinin
önünde polis kurﬂunlar›yla ölümlerin
olmamas›n› isteyenler, bu basit ve s›radan talebinizin gerçekleﬂmesi için
bu davaya sahip ç›kmal›s›n›z.

Hukukçular!
Adaletin yerini bulmas› için,
“yarg›”n›n iﬂkencecilerin hamili¤ini
yapmas›na tav›rs›z kalmamak için
Engin Çeber davas›na kat›lmal›s›n›z.

Doktorlar!
‹ﬂkencenin tespidinde kilit bir
rol oynuyorsunuz. ‹ﬂkenceciler, suçlar›na ortak olacak doktorlar da buluyor. Doktorlar ve Ta b i p O d a l a r › ,
doktorlar›n iﬂkencenin karﬂ›s›nda
oldu¤unu ve olmas› gerekti¤ini, en
aç›k biçimde tüm ülkeye göstermek
için orada olmal›s›n›z.

Dem okratik Kitle Örg ütleri!
Engin Çeber Davas›, haklar ve
özgürlüklerin savunulmas› için bir
kürsüdür. Bir dergi da¤›t›rken insanlar›n tutuklan›p katledilebildi¤i
bir ülkede, hiçbir kitle örgütü, hiçbir hakk›n› güvencede göremez.
Zulme karﬂ› ç›kmak, haklar ve özgürlükleri korumak için kat›lmal›s›n›z bu davaya.

Gazeteciler!
S›radan bir bas›n mensubu olarak de¤il, “haber izlemek” için de¤il, devrimci demokrat bas›n›n özgürlü¤üne sahip ç›kmak için, iﬂkence ile adam öldürmenin kan›ksanmamas› için, bu sorumlulukla izlemelisiniz bu davay›.

S e n d i k a l a r, O d a l a r !
Halk›n hiçbir kesiminin sorunlar› birbirinden ayr› de¤il. F Tipleri
prati¤i baﬂta olmak üzere, say›s›z
olayda, say›s›z kez kan›tlanm›ﬂt›r
bu gerçek. Çeber Davas›, sizlerin de
çok s›k tekrarlad›¤›n›z “Susma Sustukça S›ra Sana Gelecek” sözünün
iﬂaret etti¤i gerçe¤in bilinciyle hareket edenlerin davas›d›r.
‹ﬂkencede ölümleri k a n › k s a t m a m a k ve s›ranan baﬂkalar›na, size
gelmesine izin vermemek için kat›lmal›s›n›z bu davaya.

‹ﬂçiler, M e m u r l a r,
Ö ¤ renciler, G e c e k o n d u l u l a r,
Tüm Halk›m›z!
Bana dokunmayan y›lan bin y›l
yaﬂas›n dememek için bu davaya
sahip ç›k›lmal›d›r.
Bu ülkede tüm milliyetlerden ve
inançlardan halk›n birlikte ve kardeﬂçe yaﬂamas›n› istedi¤i için katledilen Çeber’e sahip ç›kmak, tüm
halk›n sorumlulu¤udur.
Bu dava, kendisine demokrat›m,
ilericiyim, yurtseverim, devrimciyim, insan hak ve özgürlüklerinin
savunucusuyum diyenlerin davas›
oldu¤u için sahiplenilmelidir.
Kimse “bana birﬂey olmaz, can
güvenli¤im var” diyemedi¤i ve Enginler katledildikçe de diyemeyece¤i için Çeber davas› H E R K E S ‹ N
davas›d›r!
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K›r›klar F Tipi’nde Durmayan ‹ﬂkence
K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nde
hastanelere gidiﬂ geliﬂlerde tutsaklara iﬂkence yap›lmas› art›k sürekli
ve sistemli bir hal ald›. Sa¤l›k sorunlar› olan tutsaklar, hastane sevklerinde, daha hapishane ç›k›ﬂ›ndan
baﬂlanarak iﬂkenceye tabi tutulmakta, iﬂkence hastane koridorlar›nda,
hatta muayene odas›nda sürdürülebilmektedir. ‹ﬂkenceler, bizzat subaylar›n denetiminde uygulanmakta, savc›l›k ve hapishane idaresinin
de bu iﬂkence politikas› konusunda
tam bir onay› bulunmaktad›r.
28 Ka s›m günü Burak Demirci
adl› devrimci tutsa¤a hastaneye sevki s›ras›nda yap›lan sald›r› ve iﬂkence, bu defa ‹leri K›z›laltun’a yap›ld›.
31 Aral›k günü göz muayenesi
için hastaneye götürülen ‹leri K›z›laltun, mevzuata göre muayenehanenin kap›s›n›n önünde kelepçelerin
aç›lmas› gerekti¤i halde içeri kelepçeli olarak al›nd›. Doktorun müdahalesi ile kelepçeler aç›ld›ktan sonra doktor, askerlerin ç›kmas›n› istedi. Ancak askerler doktorun bu iste¤ini reddederek odadan ç›kmad›lar.
Bunun üzerine baﬂhekim odaya gelerek askerlerin muayene için odadan ç›kmas›n› istedi. Baﬂhekimin
bu tavr› üzerine savc›y› arayan askerler savc›n›n, ‘muayene etmeden
al›n getirin’ demesi üzerine ‹leri
K›z›laltun’u muayene edilmeden
odadan sürükleyerek ç›kard›lar.
Burak Demirci’ye uygulanan›n
bir benzeri olarak ‹leri K›z›laltun’un bo¤az› da bay›lana kadar s›k›ld›. K›z›laltun ay›ld›ktan sonra da
a¤z›na çaput t›kand›. Dördüncü kattan ringe kadar dövülerek ve sürüklenerek iﬂkenceye devam edildi.

A d a let Ba k a n › ’ n a
So r uyo r u z :
K›r›klar Hapishanesi’nde idare,
savc›l›k, asker birlikteli¤iyle yap›lan bu iﬂkencenin hamisi kim? Zindanc›lara bu cüreti veren kim?
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TAYAD: “Ço c u k lar › m› za
B u n l a r Re va Gö r ü lü y o r ”

K›z›laltun’un bo¤az› bay›lana
kadar s›k›ld›...
Ay›ld›ktan sonra a¤z›na çaput
t›kand›. Dördüncü kattan ringe
kadar dövülerek ve sürüklenerek götürülüp iﬂkenceye
devam edildi.

Engin Çeber:
Hapishanede
‹ﬁKENCEDE
KATLED‹LD‹

‹leri K›z›laltun

Hapishanede
‹ﬁKENCE
ALTINDA

Yar›n, ‹leri K›z›laltun, Engin
Çeber’le ayn› ak›beti paylaﬂ›rsa
baﬂta AKP Hükümeti ve Adalet
Bakan› olmak üzere, kimse haberimiz yoktu, bizim d›ﬂ›m›zda
olmuﬂtur özür dileyerek,
sorumluluktan kurtulamaz.
- Adalet Bakanl›¤›’na ça¤r›
yap›yoruz: K›r›klar’da iﬂkenceye son verin!
- Baﬂta ‹zmir barosu olmak
üzere, barolara ça¤r› yap›yoruz; bu aleni ve pervas›z iﬂkenceye karﬂ› tav›r geliﬂtirin.
Kimlerden ald›klar› güvence ile
bu iﬂkencelere kesintisiz devam ediliyor. Adalet Bakanl›¤› “ h aberim yok”
diyebilir mi?.. Hala hapishanedekiler
“bize emanet” diyebiliyor mu?

TAYAD’l› Aileler, 4 ocak günü
“Yine K›r›klar F Tipi Hapishanesi,
Yine ‹ﬂkence!” baﬂl›¤›yla bu konuda bir aç›klama yapt›lar. Aç›klamada tutsaklara yap›lan iﬂkence ayr›nt›lar›yla anlat›larak, ﬂöyle denildi:

“ Çeteler, Ergenekoncular hastaneye, mahkemelere krallar gibi götürülüp-getirilirken, halk›, ülkesi
için bedeller ödeyen çocuklar›m›za
bunlar reva görülüyor. Çocuklar›m›z›n tabutlar›n› ald›¤›m›z hapishanelerin kan ve iﬂkence dolu tarihini
bizden daha iyi kimse bilemez. Bu
a rtan iﬂkenceler ve hak gasplar› yeni sald›r›lar›n habercisidir. Bu sald›r› ve iﬂkencelere ancak hapishanelerdeki onurlu çocuklar›m›za, insanlar›m›za sahip ç›k›p, ses ve soluklar› oldu¤umuz sürece engel olabiliriz. Onuru, adaleti, temel hak ve
özgürlükleri savunan herkesi çocuklar›m›z›n yaﬂad›klar›na karﬂ› d›ﬂar›da ses ve soluklar› olmaya ça¤›r›yoruz.”

H H B: K I R I K L A R F T ‹ P ‹
H A P ‹ S H A N E S‹ ’ND E
‹ﬁ K E N C E H A P ‹ S HA NE
SAVC ISI NIN DE NE T ‹M ‹ N DE SÜ R Ü Y O R …
“‹ﬂkence sadece, kötü niyetli üç
beﬂ kamu görevlisinin fiilinden ibaret de¤ildir. Belirli iﬂleri yürütmekle görevlendirilmiﬂ kiﬂilerin öfkesinden do¤muﬂ, anl›k, kiﬂisel ve bilinçsiz bir davran›ﬂ da de¤ildir. ...
K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nde yaﬂananlar bu gerçe¤i bir kez daha
göstermektedir. Bu hapishanede iﬂkence uygulamas› hapishane savc›s›
Yusuf ARSLAN’›n denetiminde sürekli bir hal alm›ﬂt›r. ... Savc› Yusuf
ARSLAN iﬂkenceyi desteklemekten vazgeçmelidir ve derhal görevden al›nmal›d›r.”

‹ﬁKENCE
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Kuﬂatmaya, Ambargoya Ra¤men

Sosyalizmde 50. Y›l
1 Ocak 1959; Küba kurtuluﬂ ordusunun önderi Fidel Castro, gerillalar›yla birlikte Santiago’ya giriyor; Castro, ﬂehrin tarihi binalar›ndan birinin balkonundan faﬂist diktatör Fulgencio Batista’n›n devrildi¤ini halka ilan ediyor.
Devrimin zaferinin ilan edildi¤i
o balkonda, ﬂimdi, tam 50 y›l sonra,
Küba’n›n yeni devlet baﬂkan›, eski
gerilla komutanlar›ndan Raul Castro var. Castro, 50 y›l boyunca devrimin sürdürülebilmenin onuru ve
gururuyla konuﬂuyor balkonda.
Küba Devrimi’nin 50. y›l› kutlamalar›, 50 y›l önce devrim gerçekleﬂtirildi¤inde Castro’nun zaferi
ilan etti¤i Santiago ﬂehrinde düzenlendi. Kutlamada, Raul Castro Küba halk›na bir konuﬂma yapt›.
1959‘da gerçekleﬂtirdikleri devrimle ABD sahillerinden 145 kilometre
uzakl›kta sosyalist bir devlet kurduklar›n› hat›rlatan Raul Castro, baﬂar›lar›n›n temelinde direniﬂ oldu¤unu, bu mücadelenin gelecek 50
y›lda da devam edece¤ini belirtti.
Raul Castro, “Y›llar boyunca

★“Küba için a¤lar›z, Küba
için savaﬂ›r›z, Küba için dövüﬂerek ölmeye haz›r›z.” (Chavez)

★“50 y›l önce ABD’den ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden Küba
tüm dünya için özgürlü¤ün
sembolü oldu.” (Morales)
ABD yönetimleri durmadan Küba’da rejimi de¤iﬂtirmeye çal›ﬂt›.
Düﬂman asla sald›rganl›¤›ndan,
hain ve bask›n tavr›ndan vazgeçmeyecek” dedi.
Sa¤l›k sorunlar› nedeniyle törene kat›lamayan Fidel Castro, Küba
Komünist Partisi’nin yay›n organ›
Granma’da yay›nlanan mesaj›yla
devrimin 50. y›l› vesilesiyle K ü b a
h a l k › n › k u t l a d›.
Küba gençlik örgütlenmesi, devrimin 50. y›l› vesilesiyle, 2-8 Ocak
aras›nda Kübal› gerillalar›n Castro
önderli¤inde Sierra Maestra’dan
Havana’ya kadar uzanan ve gerilla
mücadelesinin zaferiyle sonuçlanan
yürüyüﬂünü tekrarlayacaklar.
lemek için devlet elinden
gelen herﬂeyi yap›yordu. Bu
dönemde, takipler, bask›lar
sonucu Komünist Parti’nin
üyelerinin say›s› üçte iki
azalt›lm›ﬂ ve nihayet
1956’da KPD yasaklanm›ﬂt›.
Alman devleti, Nazi geçmiﬂiyle hiçbir zaman gerçek anlam›yla hesaplaﬂmad›. Tersine Nazi iktidar›nda önemli
görevlerde bulunan üst düzey subaylar
dahil pekçok suçlu rahatl›kla Almanya’da çeﬂitli görevlerde bulunabilmiﬂtir.
Neo Nazilerin cirit att›¤› Almanya
tablosu, iﬂte bu politikalar›n sonucu ortaya ç›kt›.
Alman devleti, gerek eski Naziler gerekse de Yeni Nazilere karﬂ› sürekli müsamaha göstermiﬂtir. Ama ayn› Alman
devleti, komünistlere karﬂ› her zaman

Alman Devletinden
Naziler’e Müsamaha
Almanya’da tarihçi Josef Foschepoth’un geçti¤imiz günlerde yay›nlanan bir araﬂt›rmas›, Alman devletinin
ony›llard›r nas›l Naziler’e karﬂ› daha
müsamahakar, komünistlere karﬂ› ise
daha bask›c› davrand›¤›n› ortaya koydu. Araﬂt›rma sonucuna göre, Almanya’da 1951-1968 y›llar› aras›nda komünistlere karﬂ› aç›lan davalar, Nazi suçlular›na aç›lan davalar›n tam 7 kat› olmuﬂ...
Söz konusu dönemde Nazi savaﬂ suçlular› bile ciddi olarak takip edilmezken,
Alman Komünist Partisi KPD’yi engel-
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Küba Devrimi’nin 50. y›l› nedeniyle Venezuella’n›n Caracas kentinde de bir tören düzenlendi. Bu törende konuﬂan Devlet Baﬂkan› Hugo Chavez, “Kü ba için a¤la r›z, Küba için savaﬂ›r›z, Küba için dövüﬂerek ölmeye haz›r›z” derken, Küba
Devrimine iliﬂkin bir aç›klama yapan Bolivya Devlet Baﬂkan› Evo
Morales de “ 50 y›l önce ABD’den
ba¤›ms›zl› ¤›n› ilan eden Küba’n›n
tüm dünya için özg ü r lü ¤ün sembolü oldu¤u n u ” vurgulad›.
Küba Devrimi 50 y›ldan beri
tüm zorluklara, emperyalizmin her
türlü bask›, sald›r› ve ambargolar›na
ra¤men yaﬂat›labildi. Küba’da devrimin yaﬂat›lmas›, devrimin gerçekleﬂtirilmesi kadar önemlidir. Büyük
zorluklar içinde olsa da, Küba halk›
ve Küba Devrimi’nin önderli¤i, politik kararl›l›¤›yla, fedakarl›¤›yla
bugüne kadar bunu baﬂarm›ﬂt›r. Ve
bu baﬂar› hiç kuﬂku yok ki, devrimin zaferi kadar önemli bir zaferdir.
ac›mas›zca davrand›, en a¤›r cezalar verip engelleme politikas›n› sürdürdü. Bugün faaliyetlerini aç›kça sürdüren faﬂist
Almanya Ulusal Partisi (NPD)’ye de Alman devleti adeta kol kanat germektedir.
Neo Nazilerin partisi, hiçbir gücünün olmad›¤› birçok ﬂehirde dahi Alman polisinin korumas›nda yürüyüﬂler yapmaktad›r. Neo Nazilerin sald›r›lar›na polis
bilinçli bir ﬂekilde göz yummaktad›r.
Na-zizm Almanya’da yasak olmas›na
ra¤men aç›kça Nazi politikalar›n› sürdüren NPD kapat›lmamaktad›r. Buna karﬂ›n Alman devleti, Alman Komünistleri’ne ve Türkiyeliler dahil muhalif göçmenlere karﬂ› ac›mas›z davranmakta,
129a-129b gibi a¤›r ceza maddeleri uygulamaktad›r. San›r›z bu tablo Alman
devletinin Nazi gelene¤ine ba¤l›l›¤›n›
göstermesi aç›s›ndan oldukça çarp›c›d›r.

11 Ocak 2009

Öğretmenimiz
Bir insan›n tercihi, devrimci
mücadeleden yanaysa, gerisi
e¤itim sorunudur.
Gerisi emek vermektir.
Gerisi yo¤unlaﬂmakt›r.
Yetenek nedir? Özel yetenek diye bir ﬂey var m›d›r gerçekten?
Hay›r, yoktur!
‹nsanlar›, do¤uﬂtan
yetenekli veya yeteneksiz diye ay›ramay›z.
O zaman, ›rkç› olmam›z gerekir.
Yetenekli insanlar›n
kromozomlar›n›n diziliﬂi
farkl› olmal›, diye düﬂünmeliyiz.
E¤er, bunu kabul
edersek, yarad›l›ﬂ teorisine inanmam›z gerekecek.
Öyle olmad›¤›n› biliyoruz.
O zaman, aslolan yetenek
de¤ildir;
aslolan e¤itim,
aslolan yo¤unlaﬂmak,
aslolan emek vermektir.

Süslü püslü görünen
birçok laf›n-yaﬂanan›n arkas›nda bu iki seçenek
vard›r.
Devrimci tercih isyand›r.
Devrimci tercih direnmektir.
Devrimci tercih her türden
ihaneti reddetmektir.
Bu devrimci tercihi, dinamik bir ﬂekilde ayakta tutmak

her iﬂe,
bir devrimci gibi bakmal›y›z.
Yoksa s›radanlaﬂ›r›z.
Yani bir devrimcinin tercihi
bilincidir asl›nda.
HER DEVR‹MC‹N‹N KEND‹
B‹L‹NC‹ VE KEND‹ ‹RADES‹
BEL‹RLEY‹C‹D‹R.
Devrimci bilinç, bir gerçe¤in kabul edilmesi de¤ildir sadece, esas olarak o gerçe¤e
uygun prati¤e sahip olmakt›r. Aksi lafazanl›k
olur.

Devrimci Mücadelede
‹nsanlar›n Niteli¤ini
Belirleyen, Asla
“Yetenekleri,
Becerileri” De¤ildir;

TERC‹HLER‹D‹R!

Devrimcilik bir tercihtir.
Her tercih gibi, baﬂka bir
ﬂeyden vazgeçmektir. ‹ﬂte bu
vazgeçiﬂ nedeniyledir ki;
devrimci tercih, UZLAﬁMAMAKTIR.
Tüm yaﬂam› boyunca insanlar, asl›nda, temelde hep
iki tercihle karﬂ› karﬂ›yad›rlar:
Ya uzlaﬂacaks›n, ya savaﬂacaks›n!
Ya uzlaﬂacaks›n, ya direneceksin!
Yaﬂam, baﬂka seçenek sunmuyor insana.

Say›: 171

için,
unutmamak için,
uzlaﬂmamak için,
belli bir s›ra dâhilinde, belli
bir program temelinde e¤itim
yapmal›y›z.
Belli bir düﬂmanla savaﬂmak için,
bu savaﬂta ustalaﬂmak için,
mutlaka e¤itimi sürekli k›lmal›y›z.
Yapmazsak ne mi olur?
Giderek suskunlaﬂ›r, sorunlar› kurnazl›klarla geçiﬂtirmeye
çal›ﬂ›r, aﬂ›r› "dikkatli" hale gelir vb. vb... Ama sonunda
düzenle uzlaﬂ›r. Ad›m ad›m
farkl› belirtiler verse de, son,
hep ayn›d›r. UZLAﬁMA!
‹ﬂte bu nedenle; devrimci
oldu¤umuzu asla unutmadan,
her gün, her saat fark›nda olarak yaﬂamal›,
her olaya,

Devrimcinin bilinci, tercihinin netli¤ini belirleyen
en önemli etkendir.
Devrimcinin bilinci, düﬂüncesinin berrakl›¤›ndad›r.
Devrimcinin bilinci,
son derece yal›n ve kat›d›r.
Kat›d›r, çünkü tercihleri
uzlaﬂmazd›r.

Yal›nd›r, çünkü düﬂünceleri
çok nettir, o tarihten ö¤renmiﬂtir ve tüm ö¤rendikleri tarih içinde s›nanm›ﬂt›r.
Yal›nd›r, çünkü bilir ki bask›
varsa direniﬂ de vard›r.
Bir devrimcinin tercih yapmas›, baﬂl› baﬂ›na bir devrimdir asl›nda.
Ve bundan sonra, her devrimcinin kendi bilinci ve kendi
iradesi belirleyicidir.
‹ﬂte, bu tercih nedeni ile hapishanelere s›¤maz tutsakl›k.
‹ﬂte, bu nedenle, teslim al›namaz devrimcilik.
Gerçek, çok yal›n ve kat›d›r.
Bask› varsa, direniﬂ de vard›r.
Yalan varsa, gerçek de vard›r.
Yenilgi varsa, zafer de vard›r.

Ö⁄RETMEN
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San›r›z bugünlerde “bas›n yay›n
organlar›nda en çok kullan›lan kelime” s›ralamas› yap›lsa, “kriz” kelimesi birincili¤i kimseye kapt›rmayacakt›r.

B‹LG‹

Acaba ne kadar yerli yerinde
kulllan›l›yor bu kelime?

KR‹Z

Bu biraz da krizden kimin ne
anlad›¤›na ba¤l›. Çünkü, krizin
hem tan›m›, hem nedenleri ve hem
de dolay›s›yla nas›l aﬂ›laca¤› konusunda farkl› yaklaﬂ›mlar sözkonusudur. Farkl›l›¤›n kayna¤› ise her
zamanki gibi s›n›fsald›r.
Marks, Kapital'de (üçüncü cildinde) krizin tan›m›n› ve nedenini
oldukça yal›n bir biçimde anlatm›ﬂt›r: “Bunal›m›n nedeni, kapita list üretimde gittikçe ve zor unlu
olarak ar ta
an malllar›n,, prolete
erl e r
taraf›ndan gittikçe ve zor unlu ola rak sat›n al›namamas›d›r. ”
Yine bir baﬂka yerde ﬂöyle ifade
edilir bu olgu: «Bütün bunal›mlar›n
son nedeni, kapitalist üretimin,
üretim güçlerini geliﬂtirme e¤ilimi
karﬂ›s›nda halk y›¤›nlar›n›n yoksullu¤u ..ve s›n›rl› tüketimidir.»
‹sterseniz, tan›m› biraz daha yal›n hale getirelim.
Burjuvazi fabrikalar›nda mümkün oldu¤unca çok üretim yapmak
ister. Ve üretti¤ini satmal›d›r ki, kâr
elde edebilsin.
Peki kim tüketecektir onlar›? Bir
bölümünü elbette emekçiler tüketecektir. Fakat burjuvazi, iﬂçiler
üzerinden elde etti¤i art›k de¤eri
daha da büyütebilmek için emekçiye mümkün olan “en az ücre t i ”
verme e¤ilimindedir her zaman. Bu
ise emekçilerin yeterince tüketememesi demektir.
Bu, kapitalist sistemde hiçbir
zaman bitmeyecek olan bir çeliﬂki
ve açmazd›r. Ücretler ve fiyatlar
aras›nda kurulan denge, zaman zaman iyice bozulur. Ücretler düﬂtükçe düﬂer ve emekçi tüketememeye
baﬂlar. Asl›nda kapitalizmde kriz,
en temel olarak, aﬂ›r› üretim krizi
biçiminde geliﬂir. Olay›n esas› da
budur.
Bu durum da kapitalistin kar
oran›n›n düﬂmesi gibi bir sonuç

yarat›r. Ki bu da krizin nedenlerinden, görünümlerinden biridir.
Mahir Çayan da bu konuda
Marks’a at›fta bulunarak “Marks
kapitalizmin bu devrevi bunal›mlar›n özünün ‘kâr›n nor mal oran›n alt›na düﬂmesi’ne dayand›¤›n›, bu
devrevi bunal›mlar›n aﬂ›r› üretimin
fazlal›klar›n› emerek ekonomiyi temelde düzenledi¤ini, yap›y› tedavi
etti¤ini ve de her devrevi bunal›mdan sonra bir nispi refah döneminin baﬂlad›¤›n› aç›k bir ﬂekilde ortaya koydu” der.
Temeldeki bu olgu, o günün koﬂullar›na, kapitalizmin geliﬂmesindeki ﬂekilleniﬂlere göre, ﬂu veya bu
alandan patlak verebilir. Krizler genellikle ortaya ç›kt›klar› alana, döneme veya biçime göre adland›r›l›rlar: 1974 Petrol krizi, 1929 bunal›m› gibi.. Son kriz de bu nedenle
daha çok, “finans krizi” olarak adland›r›lmaktad›r. Fakat belirtti¤imiz
gibi, bu sadece sonuçtur.
*
Krizler, kapitalizmin serbest rekabetçi aﬂamas›nda dönemsel
(devrevi) karakterde idi.
Belli dönemlerin sonunda kapitalizm krize kendi içinde k›smi bir
çözüm getirebiliyordu. Fakat serbest rekabetçi dönemin bitip, tekelci dönemin baﬂlamas›yla, yani
emperyalizm aﬂamas›yla birlikte
krizler süreklileﬂmiﬂtir.
Lenin 1900 y›llar›n›n baﬂ›nda,
kapitalizmin art›k tekelleﬂerek, emperyalizm ad› verilen üst ve son aﬂamas›na ulaﬂt›¤› tespitini yaparken,
bu aﬂamayla beraber de art›k “kapitalizmin ekonomik kriz ve buhranlar›n›n süreklileﬂti¤ini, bunun da dünya ölçe¤inde proleter devrimler ça¤›n› baﬂlatt›¤›n›” söylemiﬂtir.
Yani krizler, s›n›flar mücadele-

sinde ayn› zamanda mevcut düzenin en zay›f anlar› olarak da adland›r›labilir.
Bu yüzdendir ki, Marksist-Leninist teoride krizle ayaklanmalar,
krizle devrimci durum gibi kavramlar genellikle yanyana an›lm›ﬂlard›r.
Bu çerçevede en çok kullan›lan
kriz kavram› da “milli kriz””dir.
Milli kriz, dünya çap›nda yaﬂanan bunal›m›n d›ﬂ›nda, ülkede ezeni de ezileni de etkileyen bir krizin
varl›¤› olarak tan›mlan›r. Biraz daha açarsak; ülkede,
- yönetenlerin yani egemen s›n›flar›n eskisi gibi yönetememesi,
- yönetilenlerin de yani sömürülenlerin de eskisi gibi yönetilmek
istememesi.
‹ﬂte bu iki olgunun varl›¤› bir
milli krizin varl›¤›na iﬂaret eder.
Milli krizin varl›¤› da devrimler aç›s›ndan nesnel koﬂullar›n varl›¤› demektir bir yerde. Bu anlamda da
krizlerin varl›¤› ve derinleﬂmesi,
burjuvazinin korktu¤u, iﬂçi s›n›f›n›n
ise, tam tersine bir devrim imkan›,
koﬂullar›n›n olgunlaﬂmas› olarak
bakt›¤› bir olgudur.
Kapitalizmin aﬂ›r› üretimde somutlaﬂan klasik kriz nedeninin d›ﬂ›nda, emperyalizm de kendi özelli¤iyle birlikte bir kriz nedenini beraberinde getirmiﬂtir.
Tekelci kapitalizm elinde biriken sermayeyi aktaracak yeni pazarlar bulmak zorundad›r. Biriken
sermaye akacak pazarlar bulup
yüksek kârlar sa¤layarak tekrar
sermayeye dönüﬂmezse, bu da sistemin iﬂleyiﬂinde krizlere neden
olur.
Ki emperyalizmin bu krizleri (1.
ve 2. Dünya savaﬂlar›nda oldu¤u gibi) ancak savaﬂla çözülebilmiﬂtir.
emperyalizmin en büyük sorunu
olan pazar ve talep yetersizli¤i, hemen her zaman ﬂu veya bu düzeyde
sürdü¤ü için, emperyalizmin krizi
de sürmektedir. Ki bu da yukar›da
belirtti¤imiz gibi, dünya çap›nda ve
ülkemiz özelinde devrimin nesnel
koﬂullar›n›n olgunlaﬂmam›ﬂ da olsa
varl›¤› anlam›na gelir.

Siyasette

‹LKE
“Sivil” ve
“Hamasl›”
Ayr›m›
‹srail’in Gazze sald›r›s›, çarp›k bir anlay›ﬂ›n bas›nda, televizyonlarda,
küçük-burjuva
çevrelerde durmaks›z›n bir kez
daha tekrarlanmas›na yol açt›.
Bu yaklaﬂ›mda, Gazze’de
katledilen Filistinliler’in iki s›fat› vard›r; Ya “Sivil”dirler, ya
“Hamasl›”!

“‹srail sivilleri vuruyor”,
“Öldürülenlerin hepsi sivil içlerinde hiç Hamasl› yok”. “Ölenlerden sadece ikisi Hamasl›”
gibi haber ve yorumlara s›kl›kla rastlan›r.
Bu cümlelerde dile getirilen
emperyalizmin, iﬂgalcilerin bak›ﬂ›d›r. Bu dil, emperyalizmin
ve iﬂbirlikçilerinin “terör demagojileri”yle ﬂekillenmiﬂ bir
dildir. Bu düﬂünüﬂ tarz›n› ve
üslubu, önce kendi bas›n yay›n
organlar›yla halklara empoze
ederler, kavram›n yerleﬂtirilmesiyle yanl›ﬂ bir bilinç de
yerleﬂtirilmiﬂ olur.
Bu çarp›k anlay›ﬂ, reformizmin, “sivil toplumcu” kesimlerin de deste¤iyle giderek
yayg›nlaﬂt›r›l›r. Sonra da dillere pelesenk olur. Gazetecilerin,
yazarlar›n diline yerleﬂir veya
yerleﬂtirilir.
Oysa “sivilleri koruma!” gibi masum ve mazur bir amaç
arkas›na saklanan bu kavramlaﬂt›rmada, bilerek ya da bilmeyerek iﬂgalcilerin diliyle ifade edilmiﬂ olur sorun.
Gazze’deki direniﬂe öyle bir
gözle bak›l›yor ve bakt›r›l›yor
ki, silahl› bir Filistinli direniﬂçi katledildi¤inde “bu nas›lsa
Hamas militan›d›r” denilerek
katledilmesi nor mal karﬂ›lana-
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biliyor. “Silahl›ysa öl d ü r ü l e b i l i r ” gözüyle
bak›l›yor. ‹srail’in devasa askeri gücüne
karﬂ› ellerindeki s›n›rl› silahlarla can bedeli
sürdürülen direniﬂte
bile silahl› direniﬂin kaç›n›lmazl›¤›n› görmeyenler, bu demagojik ayr›m› sürdürmekte
›srar ediyorlar.
Topraklar› sald›r›ya u¤ram›ﬂ, iﬂgal edilmiﬂ, günlerdir
canl› olan herﬂeye ateﬂ ediliyor,
tonlarca bomba at›larak taﬂ
üzerinde taﬂ b›rak›lm›yor. Tüm
bunlar› yapan ‹srail siyonizmidir. ABD’den ald›¤› tam destekle
Gazze’de Filistinliler’e kan kusturuyor. Buna karﬂ› silah elde
direnilmeyip de ne yap›labilir?
“Hamas da suçlu, ‹srail de..”
yaklaﬂ›m› çarp›k ve yanl›ﬂ bir
yaklaﬂ›md›r. ‹srail ony›llard›r
Filistin topraklar›n› iﬂgal ediyor
ve Filistinliler’i katlediyor.
Emperyalizm iﬂgal etti¤i ülkelerde silah elde topraklar›
için, halk› için, onuru ve namusu için direnen halklar›
“terörist” ilan ederek öldürülmelerine meﬂruiyet kazand›r›yor. Oysa do¤ru olan emperyalizmin, siyonizmin ülkeleri iﬂgallerine karﬂ› ç›kmakt›r. Hakl› bir direniﬂ gösterenler silahl› ya da silahs›z olsun, katledilmelerine karﬂ› ç›kmak gerekir.
Emperyalizmin ölçüleri bilinçlerimize yerleﬂmemelidir, buna
izin vermemeliyiz. Biz daima
direnenlerin yan›nday›z, direnenlerin hakl›, meﬂru direniﬂlerini destekler, sömürücü egemen s›n›flar›n her türlü sald›r›s›n› lanetleriz. Hiçbir gerekçe, halklara, halk›n örgütlü
güçlerine yönelik sald›r›lar›
meﬂrulaﬂt›rman›n gerekçesi
yap›lamaz.

Sivillerin öldürülmesine
karﬂ› ç›k›p, Hamasl›lar›n
öldürülmesine karﬂ› ç›kmamak ﬂeklindeki bir ayr›m,
özel olarak ‹srail Siyonizmini genel olarak emperyalizmi sevindirecektir.

K›sacas› Gazze katliam›
karﬂ›s›nda sadece “siviller öldürülmesin” bak›ﬂ›, do¤ru bir
bak›ﬂ aç›s› de¤ildir. Halk katledilmesin; halk›n silahl› güçleri
de katledilmesin. ‹srail’in s›kt›¤› tek bir kurﬂun bile meﬂru
de¤ildir. Bu konuda ay›r›m
yapmay›z.
Milliyet gazetesi yazar› Derya Sazak, ‹srail Cephesi’nden
Hamas’› suçlayan bir yaz›y›
aktard›ktan sonra, yaz›s›n› ﬂu
sözlerle bitiriyor:

“Hamas kadar ‹srail hükümeti de bundan sorumludur.”
(6 Ocak 2009, Milliyet)
Hay›r, bu cümle ‹srail’in bir
eleﬂtirisi de¤ildir. Hamas’› eleﬂtirmenin yeri yoktur burada.
Hamas’la ‹srail’in sorumlulu¤unu eﬂitl emek, iﬂgal edenle,
topra¤› iﬂgal edileni, katledenle katledileni, zalimle mazlumu ayn› kefeye koymaktan
baﬂka birﬂey de¤ildir.
Bir baﬂka al›nt›; Radikal yazar› ‹smet Berkan’dan: “Filistin’i ve Filistinlileri savunal›m
elbette ama iﬂ Hamas’a gelince, orada dural›m.”
Niye?
Çünkü Hamas’›n füzeleri
var. Ayd›n geçinen, entellektüel geçinen ço¤unun yaklaﬂ›mlar› bu kadar s›¤.
Arafat’›n füzeleri mi vard›?
Füzelerini ‹srail topraklar›na att›¤› için mi defalarca kuﬂat›lm›ﬂt›.
1947’den beri, Gazze’ye,
Bat› ﬁeria’ya, hatta baﬂka ülkelerde bulunan Filistin kamplar›na kaç sald›r› oldu, kaç
katliam gerçekleﬂtirildi, o zamanlar da füzeleri mi vard› Filistin direniﬂ örgütlerinin?
Sivillerin
öldürülmesine
karﬂ› ç›k›p, Hamasl›lar’›n öldürülmesine karﬂ› ç›kmamak
ﬂeklindeki bir ayr›m, özel olarak ‹srail siyonizmini genel
olarak emperyalizmi sevindirecektir. Burjuva medya bu
tür haberleri verse dahi buna
itibar edilmemeli, halklar›n en
do¤al meﬂru direniﬂlerini sahiplenilmeli, savunmal›y›z.

‹LKE
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Trabzon’da Reformizmin Aymazl›¤›
‹srail’in Filistin’e yapt›¤› sald›r›y› protesto etmek için Trabzon’da
bir miting ça¤r›s› yap›ld›. Hemen
her yerde yap›lan bu ça¤r›, Trabzon’da al›ﬂ›lm›ﬂ›n, solun ölçülerinin
d›ﬂ›nda bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilmiﬂti. Mitingi organize edenler aras›nda gericilerle, faﬂistlerle, kendilerine sol, sosyalist diyen parti ve
örgütler yan yana görünüyordu.
Mitingi düzenleyenler olarak
AKP, MHP, Alperen Ocaklar›, Ülkü
Ocaklar›, DSP, ÖDP, KESK, ‹HD
yan yanayd›.
AKP, MHP, Alperen Ocaklar›,
Ülkü Ocaklar›, DSP gibi burjuvazinin gerici faﬂist parti ve gençlik örgütlenmelerinin aras›nda ÖDP,
KESK ve ‹HD’nin ne iﬂi vard›? Bu
sol parti ve demokratik kurumlar›n
ad› geçen gerici faﬂist parti ve çevrelerle hangi ortak yanlar› vard›?
Trabzon’da baﬂka sol, halktan
yana kurumlar yok muydu? ÖDP,
KESK, ‹HD neden mesela Halk
Cephesi’yle, di¤er devrimci demokratik kurumlarla birlikte bir ﬂey
yapmay› de¤il de faﬂist partileri tercih etmiﬂlerdi?
Trabzon’da Haklar Derne¤i ile
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bir arada görülmekten pek çok kez
kaç›nan, zoraki baz› birlikteliklerde
de “aman yanl›ﬂ anlaﬂ›l›r” diye gayet temkinli davranan bu “sol” anlay›ﬂlar (ki yak›n geçmiﬂte TAYAD’l›lar bu kentte provokasyonlara maruz
kal›rken de, sonras›nda 1 May›slar’da da bu tarz çok aç›k biçimde yans›m›ﬂt›r), mesela MHP ile AKP ile,
Alperen ve Ülkü Ocaklar› ile bir araya gelirken hiç de “yanl›ﬂ anlaﬂ›l›r”
kayg›s› duymam›ﬂlar anlaﬂ›lan.
Bu sorumsuzlu¤u gösterenler,
Maraﬂ, Çorum, Sivas katliamlar›
dendi¤inde hiç birﬂey hat›rlam›yorlar m›? Solcu, sosyalist geçinen bu
parti ve kurumlar, binlerce insan›m›z› katleden bu halk düﬂman› faﬂistlerle birlikte yürümenin Filistin
halk›na nas›l bir yarar getirece¤ine
inan›yorlar acaba?
Bu kurumlar›n yöneticileri nas›l
bu kadar savrulduklar› üzerine düﬂünmelidirler. Bu nas›l çarp›k bir meﬂruluk anlay›ﬂ›d›r, sorgulamal›d›rlar.
Yoksa piyasada pek revaçta olan
“iﬂkencecimi afettim” düﬂüncesindeler mi?
Ülkemizde binbir bedelle yarat›lan güçlü bir devrimci-demokrat ge-

lene¤in mevcut oldu¤unu, ancak bu
de¤erlere sahip ç›karak ve bunlar›
geliﬂtirerek ezilen halklar›n ç›karlar›n›n savunulabilece¤ini hat›rlam›yorlar m›?
Birlikte miting yapmaya soyunduklar› AKP’nin, geçmiﬂte iktidardayken MHP ve DSP yönetiminin
‹srail’le ticari anlaﬂmalar›n›, siyasi
iliﬂkilerini hiç mi bilmiyorlar?
ÖDP yöneticilerinin gösterdi¤i
sorumsuzlu¤una karﬂ›n, neyseki tabanlar›ndan gelen bask› ile 3 Ocak’ta
mitinge kat›lmaktan vazgeçtiler. Keza KESK içindeki Devrimci Sendikal Dayan›ﬂma Grubu yapt›¤› aç›klama ile “Mitingin kat›l›mc›lar› aras›nda KESK’in de bulunmas› tamamen talihsizlik örne¤idir… kamu
emekçileri olarak mitinge kat›lmay›
uygun bulmuyoruz.” aç›klamas›n›
yapt›lar. Trabzon KESK yöneticileri
miting günü mitinge kimseyi götüremediler, çünkü kendi sorumsuzluklar›na tabandan kat›lan olmad›.
Trabzon’daki ÖDP, KESK, ‹HD
yöneticileri faﬂistlerle de¤il, devrimcilerle, demokratlarla ve halktan yana
kurum ve kuruluﬂlarla birlikte hareket etmeleri gerekir. Umar›z bir daha
böylesi sorumsuzluklara düﬂmezler.

Ankara Gençlik
Derne¤i’nde Seminer

KESK’ten sald›r›ya u¤rayan
ö¤rencilere destek

4 Ocak’ta Gençlik Derne¤i’nde “Emperyalist
Kriz ve Halk›n Cephesi” konulu seminer düzenlendi.
Seminerde konuﬂan Bahtiyar Do¤ruyol günümüzde
ve geçmiﬂte yaﬂan›lan krizlerin, kapitalist-emperyalist sistemin ürünü oldu¤unu, bu krizlerin emperyalistlerin doymak bilmeyen kar h›rslar›ndan ortaya
ç›kt›¤›n› belirterek; “Yaﬂanan bu krizler kapitalizmin
kendi sonunu haz›rlad›¤›n›n bir göstergesidir. Sistem
de¤iﬂmedikçe bu krizler devam edecektir” dedi.
Daha sonra söz alan Berna Y›lmaz da, yeni-sömürge bir ülke olarak krizden daha çok etkilendi¤imizi, tekrar yaﬂanmamas› için emperyalizmden kurtulmak gerekti¤ini belirtti. Y›lmaz “Bizim yapaca¤›m›z tek ﬂey, krizin faturas›n› ödemeyi reddetmek, örgütlenmek, direnmek ve devrim mücadelesini büyütmektir. Bunun içinde emek, cüret ve irade gerekir”
diyerek herkesi krize karﬂ› mücadele etmeye ça¤›rd›.

4 Aral›k’ta ‹TÜ’nün Maçka Kampüsü’nde, 19 ve 25
Aral›k’ta Marmara Üniversitesi’nde ö¤rencilere yap›lan
sat›rl›-b›çakl› faﬂist sald›r›y› KESK ‹stanbul ﬁubeler
Platformu üyeleri Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde 3 Ocak’ta bir araya gelerek k›nad›.
Faﬂistlerin yaralad›¤› ö¤rencilerin de kat›ld›¤› eyleme
BES, BTS, E¤itim Sen, ESM, Tüm Bel Sen ve EMEP’in
yan› s›ra bir çok sendika ve kitle örgütleri de destek verdi. KESK ad›na aç›klama yapan Timur Akçal›, sald›ranlar›n okul d›ﬂ›ndan, sat›rl›-b›çakl› faﬂistler; sald›r›ya u¤rayanlar›n ise üniversite ö¤rencileri oldu¤unu belirtti.
Polis, özel güvenlik ve üniversite yönetimlerinin ise
olaylara seyirci kald›¤›n› ya da sald›rganlardan yana tav›r ald›¤›n› dile getiren Akçal›, “Böylece bilimsel, demokratik ve özerk üniversite fikrini savunanlar, ›rkç›l›¤a,
gericili¤e itiraz edenler, emekçiden yana olanlar karﬂ›s›nda polis, üniversite, faﬂist iﬂbirli¤i oluﬂuyor” dedi.
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Beyza Üstün
ise suyun özelleﬂtirilmesi, temiz suya eriﬂim,
suyun nas›l ticarileﬂtirildi¤ini; ›rmaklar›, dereleri kullan›m izninin
tekeller taraf›ndan nas›l al›nd›¤›n›;
bununla birlikte de¤erli kaynaklar›m›z›n bu tekellere nas›l peﬂkeﬂ çekildi¤ini anlatt›. Evlerimize tak›lacak kontürlü kartlarla, sudan, paras›
olan›n faydalanabilece¤ini, olmayan›n ise susuzlu¤a mahkum b›rak›laca¤›na de¤indi.
Bilgilendirme suyumuza sahip
ç›k›lmas›; bunun için mücadele etme ve örgütlenme ça¤r›s› yap›ld›.

Suyumuza Sahip Ç›kal›m
3 Ocak günü Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu taraf›ndan Okmeydan› Haklar ve Özgürlükler Derne¤i'nde Halk Cephesi’nden Yeter Gönül ve Prof. Dr.
Beyza Üstün’ün kat›l›m›yla bilgilendirme toplant›s› yap›ld›.
Yeter Gönül Platformun kuruluﬂ
amac› ve faaliyetleri hakk›nda k›saca
bilgi verdikten sonra Mart 2009’da
yap›lacak olan “Dünya Su Formu”na
karﬂ›l›k güçlü bir duruﬂ sergilenmesi
gerekti¤ine vurgu yapt›.

Savc›, Zana için 45 y›l istedi
Diyarbak›r, Batman, Bingöl ve Avrupa Parlementosu’nda 1 y›l içinde
yapt›¤› 9 ayr› konuﬂma nedeniyle ‘yasad›ﬂ› örgüt üyesi olmak’tan hakk›nda 10 y›l hapis cezas› verilen DEP eski milletvekili Leyla Zana’ya verilen cezay› savc› az buldu. Yarg›tay’a temyiz baﬂvurusunda bulunan savc›, Zana’n›n örgüt üyeli¤inden ald›¤› 10 y›ll›k cezan›n yan› s›ra, yapt›¤›
her konuﬂma için de ayr› ayr› 5’er y›l olmak üzere toplam 45 y›l hapisle
daha cezaland›r›lmas›n› istedi.
Yarg›tay, temyiz baﬂvurusu do¤rultusunda verilen karar› bozarsa, Zana 10 y›l cezan›n yan› s›ra 45 y›l daha ceza alacak.

Mitralyöz
ile Bizler de
Var›z
K›r›kkale F Tipi Hapishanesi’nden “Mitralyöz” geldi. Mitralyöz, adli tutsaklar›n ç›kartmaya
baﬂlad›klar› siyasi mizah dergisidir. “Mitralyöz” emekçilerinin bir
de talepleri var: “Adli Cepheden
ç›kartt›¤›m›z dergimizde elbette
ki yanl›ﬂlar›m›z ve eksiklerimiz
vard›r. Bu sebeple eleﬂtiriniz,
öneriniz bizim için büyük önem
taﬂ›yor”.
Dergilerinin Sunuﬂ bölümünde
Mitralyöz ekibi ﬂöyle sesleniyor:
Maalesef!. Benlikleri kaybettirilmiﬂ adli hükümlü ve tutuklular›n
hayat› sistemin getirdi¤i ve dayatt›¤› olumsuzluklarla geçiyor. Bize
biçilen ama kesinlikle giymedi¤imiz ve asla giymeyece¤imiz oligarﬂi elbisesini parçalayarak bizler
de var›z “Üreterek Direniyoruz”
diyoruz.

Ankara

Yeni Bir Kavga Y›l›na Merhaba
Halk Cepheliler yeni y›la coﬂku
ile beraberce merhaba dediler. Yap›lan y›lbaﬂ› etkinliklerinde birarada
olman›n ve 2009’da mücadeleyi
yükseltme gereklili¤inin vurgusu
yap›ld›.
Elaz›¤ Halk Cepheliler yeni bir
mücadele y›l›n› Dersim ve Malatya’dan gelen misafirleriyle birlikte
karﬂ›lad›lar. Etkinlikte slâyt gösterimi ve skeçler yap›ld›.
Ankara Halk Cephesi’nin düzenledi¤i etkinlikte önce büyük ailemizin yeni y›l masaj› okundu. Skeçlerin oynand›¤› gece, hep bir a¤›zdan söylenen türküler ve halaylarla
son buldu.
2008 y›l›n› bitirip yeni bir y›la
girerken ‹zmir Halk Cepheliler de
bir etkinlik düzenlediler.
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30 Aral›k günü yap›lan etkinlikte ; 2008 y›l›n›n dört gözle bekledi¤imiz yeni y›l mesaj›n› yazan ustay›, day›m›z› kaybetmiﬂ olman›n buruklu¤unun yaﬂand›¤› bir y›l oldu¤u
belirtildi. Ard›ndan büyük ailemizin
y›lbaﬂ› mesaj› okundu.
Skeçlerle baﬂlayan etkinlikte;
mahalli sanatç› Aﬂ›k Daimi’nin türkülerinin ard›ndan bir bilgi yar›ﬂma
düzenlendi. Grup Gün›ﬂ›¤›’n›n söyledi¤i türküleriyle etkinlik son buldu.
Antalya Halk Cephesi 30 Aral›k
günü Antalya Özgürlükler Derne¤i
binas›nda y›lbaﬂ› etkinli¤i düzenledi. Etkinlikte; Day›’n›n 2002’den
2007 y›llar›na kadar yazm›ﬂ oldu¤u
y›lbaﬂ› mesajlar› ve ﬂiirler okundu.

Hamburg: Yeni Y›la Yeni
Umutlarla
Pek çok yerde oldu¤u gibi Hamburg Halk Cepheliler de 31 Aral›k
akﬂam› düzenledikleri etkinlikle yeni y›l› birlikte karﬂ›lad›lar.
Yenen yemeklerin ard›ndan yöresel oyun ve halaylarla devam
eden etkinli¤e Anadolu-Der Çocuk
Grubu'da oynad›klar› küçük skeçlerle neﬂe katt›.

HABER
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“Daha Çok ‹nsana Anlatma Zaman›”
Yürüyüﬂ okurlar› Anadolu’da
dergimizi halka ulaﬂt›rmak için yine sokaklardayd›.
Antakya Çekmece Beldesi’de
dergi da¤›t›m› yap›lan yerler aras›ndayd›. Okurlar›m›z 2 Ocak günü
belde halk›na konuﬂmalar yaparak
dergi da¤›t›m›n› sürdürdüler.
‹zmir Yamanlar ve Güzeltepe
mahallelerinde de 1, 3 ve 4 Ocak
günleri Yürüyüﬂ halka ulaﬂt›r›ld›.
Yamanlar’da yap›lan dergi da¤›t›m›nda AKP polisi yine iﬂ baﬂ›ndayd›. Derginin arka kapa¤›ndaki Engin Çeber’in resmini gösteren polisler “‹ﬂte bunu biz öldürdük” diyerek katliamc› yüzlerini göstermiﬂ
oldu. Dergiye bakan polisler daha
sonra oradan uzaklaﬂt›. Güzeltepe
Mahallesi’nde yo¤un ya¤mur alt›nda yap›lan dergi da¤›t›m›nda bir
amca okurlar›m›z› sahiplenmesini
ﬂu sözleriyle gösterdi. “Ben, bu
yaﬂta, ya¤murda dolaﬂt›¤›n›z için,
devrimci oldu¤unuz için almaz m›y›m al›r›m, bir de¤il iki lira veririm” diyerek dergi ald›.
Adana’da Yüre¤ir ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde, 7 Ocak günü

MMO: Facian›n
Nedeni Denetim
Eksikli¤i
TMMOB Makina Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Emin Koramaz, 7 üniversite
ö¤rencisinin do¤algazdan zehirlenerek yaﬂam›n› yitirmesi konusunda yapt›¤› aç›klamada Baﬂkent
Do¤algaz Aﬁ’yi eleﬂtirdi. Yerel
gaz da¤›t›m ﬂirketlerinin y›ll›k
kontrol ve denetimleri eksik b›rakt›¤›n› belirten Koramaz, “Bu
kontroller, herhangi bir yasal çerçeve ile belirlenmemiﬂ olup, gaz›n güvenli kullan›m› sadece nihai
tüketicinin duyarl›l›¤›na ba¤l› k›l›nm›ﬂt›r” dedi.
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Cumhuriyet Mahallesi’nde Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›m› yap›ld›. ‹srail'in Gazze katliam› anlat›larak cuma günü ‹nönü Park›'nda Halk
Cephesi'nin yapaca¤› eyleme ça¤r›
yap›ld›. Cumhuriyet Mahallesi’nde
sat›ﬂ s›ras›nda Yürüyüﬂ okurlar› Filistin halk› ile dayan›ﬂmak amac›yla Filistin bayra¤› simgeli ve üzerinde 'Filistin Halk›n›n Yan›nday›z''
yaz›l› kokartlar› takt›, ayn› kokartlardan halka da da¤›tt›.
3 Ocak’ta Antalya’n›n Gebizli
Mahallesi’nde Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüﬂ
Dergisinin 169. say›s›n›n tan›t›m›n›
ve sat›ﬂ›n› yapt›lar ve derginin içindeki yaz›lar› anlatt›lar.
Malatya’da 5 Ocak günü Yürüyüﬂ okurlar› Filistin halk›n›n yan›nda olduklar›n› söylediler. "Gazze'de vurulan dünya haklar›d›r. ‹srail'le ekonomik askeri iliﬂkilerini
kesmeyen her iktidar suç orta¤›d›r
denilerek Soykan Park›’nda yap›lacak eyleme ça¤r› yap›ld›.
Bursa’da da Yürüyüﬂ okurlar› 56 Ocak tarihlerinde, Teleferik ve
Panay›r mahallelerinde dergimizin

170.
say›s›n›n

tan›t›m› ve sat›ﬂ›n› yapt›lar.
Teleferik Mahallesi’nde dergi
sat›ﬂ› s›ras›nda okurlar›m›z›n önünü çeviren polisler kimlik kontrolü
yapmak istedi. Polis dergi sat›ﬂ›n›
engellemek için “Vatandaﬂ›n ziline
basamazs›n›z, böyle bir hakk›n›z
yok, bu yasad›ﬂ›d›r” ﬂeklinde anlams›z bir gerekçe sundu. Polisle
tart›ﬂan okurlar›m›za halk sahip ç›karak polisin bu tutumunun yanl›ﬂ
oldu¤unu söylediler. Halk›n yürüyüﬂ okurlar›n› sahiplendi¤ini gören
polis, ald›¤› bir dergiyi geri iade
ederek mahalleden uzaklaﬂt›.

aç›lan
davad a ,
Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi
görevsizlik karar› ald›. Görevsizlik
karar›n›n suç kapsam›n›n 1-3 y›la
kadar hapis gerektirdi¤i için al›nd›¤›
bildirildi.

Albay Öz Davas›nda Görevsizlik
Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinde ihmalleri bulundu¤u gerekçesiyle aralar›nda dönemin Jandarma Alay Komutan› Albay Ali Öz’ün
de bulundu¤u 8 asker hakk›nda

Sinop’ta Termik
Santrale Karﬂ›
Eylem
Sinop Nükleer Karﬂ›t› Platform
üyeleri, Sinop’ta termik santral kurulmak istenmesini protesto etti.
Gerze ilçesine ba¤l› Yayk›l Köyü’nde, ellerinde ‘Termikçi ﬁirket
Köyümüzü Terk Et’, ‘Yeﬂilime Do-

kunma’, ‘Ölüm Bacalar› ‹stemiyoruz’, ‘Termik Yapma Yolumuzu
Yap’, ‘Ben Yaﬂ›yorum, Ya Torunlar›m Ne Olacak?’ yaz›l› dövizlerle
toplanan platform üyelerine, yöre
halk› da destek verdi.
Eylemde konuﬂan Yayk›l Köyü
Muhtar› Ahmet Tiryaki, termik santralin yap›lmas›n›n bölgede tar›m
ve hayvanc›l›¤›n ölmesi, köylerin
çölleﬂmesi anlam›na gelece¤ini
söyledi.
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‹nsana De¤er Vermeyen
Sistem, Katil Bir Sistemdir
Ankara’da üniversite ö¤rencisi 7
genç y›lbaﬂ› gecesi do¤algazdan zehirlenerek yaﬂamlar›n› kaybetti.
Gençlerin gaz zehirlenmesinden ölmesi, insan hayat›na ne kadar de¤er
verildi¤ini birkez daha gözler önüne
serdi.
Gençlerin ölümü sonras› yap›lan, boru plastik mi olacak, çelik
mi, ilk giden ekip alt kata bakt› m›
bakmad› m› tart›ﬂmalar› iﬂin tali
yanlar›d›r. Sorun bir bütün olarak
halk›n can›na de¤er vermeyen bir
iﬂleyiﬂin kurulmas›d›r. Bu zihniyete
sahip bir devletin memuru da “salla
baﬂ›n› al maaﬂ›n›” anlay›ﬂ›n›n sonucu olarak, alt kat›n kap›s›n› çalmayacakt›r. Bu iﬂin sorumlusu kurum
yetkilileri “vatandaﬂ do¤algaz kullan›rken önlem als›n” diyorlar ama
ne bu konuda bir e¤itim, bilinçlendirme görevini yerine getiriyor, ne

de sorunu kiﬂilere havale etmeyen
bir güvenlik ve denetim sistemi kuruyorlar.

De¤erli Olan ‹nsan De¤ilse
Nedir?
‹nsan yaﬂam›na de¤er vermeyen
sistemin neye de¤er verdi¤ini ise
Baﬂkent Do¤algaz ﬁirketi Genel
Müdürü Veysel Karani Demir’in
bas›n toplant›s›ndaki ﬂu sözleri
özetlemektedir:
“Bu ﬂirket özelleﬂtirme yolunda
bir ﬂirkettir. Bu ekonomik kriz ortam›nda bu tür etkiler, bu ﬂirketin,
Ankaral›’n›n mal› olan bu ﬂirketin
de¤erini düﬂürmektedir.”
7 gencin do¤algaz facias›yla hayat›n› kaybetmesinin, yaﬂanan ac›n›n, üzüntünün Do¤algaz Müdürü
Demir için bir önemi yoktur. Halka

Din ‹stismarc›s› Ve H›rs›z
Baﬂkent Do¤algaz ﬁirketi Genel Müdürü Veysel Karani
Demir’in yapt›¤› aç›klamalar ve kendisiyle ilgili yap›lan
di¤er aç›klamalar, bu kiﬂinin nas›l bir din tüccar›, bir h›rs›z
oldu¤unu da ortaya ç›kard›.
Veysel Karani Demir, 7 kiﬂinin ölümünden sorumluydu,
ama bas›n toplant›s›n› bile “Cuma’ya yetiﬂece¤im” diye kesip terk etti ve namaza gidiyorum dedi. Bunu yaparkende
dini ne denli kullanan bir din istismarc›s› oldu¤unu ve
sorumluluktan kaçma konusundaki sorumsuz ve sayg›s›z
tutumunu gösterdi. Bu anlay›ﬂ›n sahipleri dini kendi ç›karlar› için, reklamlar› için kullan›p, ç›kar peﬂinde koﬂanlard›r.
Veysel Karani Demir, ölen gençlerin bir k›sm›n›n beline
kadar ç›plak oldu¤u yalan›n› söyleyerek, beyninin ne denli kirli oldu¤unu da
gösterdi. Bu konuda ölen gençlere, ac›l› ailelerine ve halka karﬂ› sayg›s›z, pervas›z bir kiﬂilik oldu¤u da görülmüﬂ oldu. Bu ‘dini bütün’ müdür, ayn› zamanda h›rs›zlar›n aklay›c›s›.
Ankara Valisi taraf›ndan “kontrolörler baﬂ›” olarak atanm›ﬂ ve Ankara
Belediye Baﬂkan› Melih Gökçek’le ilgili 70’e yak›n dosya hakk›nda “suç olmad›¤›” raporlar› vererek Gökçek’in h›rs›zl›klar›n›n, yolsuzluklar›n›n üstünü
örtme görevini yerine getirmiﬂ Demir. 1991’deki mali teftiﬂler s›ras›nda “hafriyat yap›ld›¤›n›” gösteren sahte belgeler düzenleyip belediye kasas›ndan para
çekmiﬂ. Yani Veysel Karani Demir düpedüz HIRSIZLIK yapm›ﬂ. 1997’de de
görevi ihmal suçundan hapis cezas›na çarpt›r›lm›ﬂ.
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hizmet etmek, do¤algaz›n güvenli
bir ﬂekilde halka
ulaﬂmas›n›, tüketilmesini sa¤lamak; halk›n cangüvenli¤ini sa¤layacak benzer kazalar›n olmamas›
için çaba sarfetmek, önlem almak,
denetim sistemi kurman›n da bir
önemi yoktur onun için.
Do¤algaz Müdürü Demir için bir
an önce bu olay›n üstünün örtülmesi gerekiyor. Böylece kendisi rahatl›yacak, hizmet etti¤i sistemi y›pranmam›ﬂ ve ﬂirketi karl› bir fiyatla
sat›lm›ﬂ olacak.
Bu üst düzey bir müdürün yapt›¤› basit bir hata de¤ildir. Tersine bir
zihniyetin ürünüdür. Devletin bak›ﬂ
aç›s›n›n ifade edilmesidir. Halk›m›z
can derdindeyken, devleti elinde
bulunduranlar›n, mal derdinde olmas›n›n bir yans›mas›d›r.
Do¤algaz ﬁirketi’nin Müdürü
Demir’in, önceli¤i özelleﬂtirme aﬂamas›nda olan ﬂirketin en karl› halde
özelleﬂtirilmesi, tekellere en karl›
haliyle devredilmesidir. Bunun karﬂ›s›nda yaﬂanan kazalar›n, ölümlerin önemi yoktur; görmezden gelinmeli, nedenleri tart›ﬂ›lmamal›d›r.
Bu konuda esas olarak do¤algaz
abonelerinin kontrolünü yapacak
sistemlerinin olmamas›, herhangi
bir yasal düzenlemeden yoksun olmalar› halka nas›l bir de¤er verdiklerinin aç›k bir göstergesidir.
Özelleﬂtirme haz›rl›klar› içinde
içinde olan ﬂirkette personelin
emekli edilmesi, iﬂten uzaklaﬂt›r›lmas›, personel k›y›m› sonucu kazalara, facialara bile bile zemin haz›rlanm›ﬂ, bunun sonuçlar› göze al›nm›ﬂ, ﬂirketin de¤erini art›rmak ad›na her türlü güvenlik önlemi kontrolsüz b›rak›lm›ﬂt›r.
AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte s›kça yaﬂanan facialar,
AKP’nin kadrolaﬂma politikas›yla
da yak›ndan ilgilidir. H›zl› tren kazas›, trenlerin raydan ç›kmas›, patlamalar, hastanelerde yaﬂanan toplu
ölümler gibi geliﬂmeler de islamc›
oldu¤u için, eﬂi türbanl› oldu¤u için

DÜZEN
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uzman olmayan isimlerin yönetici
olarak atanm›ﬂ olmas›n›n pay› büyüktür. Bu nedenle AKP’nin dinci,
gerici kadrolaﬂmas› bu tür kazalar›
art›rm›ﬂt›r.
Bunun yan›nda eleﬂtirileri sadece bu noktada yapanlar, “Bu iﬂ bilmezlerin iktidar›ndan bizi kim kurtaracak” diye düﬂünenler, sorunu
eksik ele almaktad›r. AKP’nin kadrolaﬂmas›, yöneticilerinin ehliyetsizli¤i etkendir. Ancak temelde çürük olan sistemdir, devletin iﬂleyiﬂindeki bak›ﬂ aç›s›d›r. AKP öncesinde de benzer kazalar, cinayetler, iﬂ
katliamlar› sürmüﬂtür. Devletin
“esas” kadrolar›n›n, AKP’li olmayan kadrolar›n›n bak›ﬂ aç›s› da halka de¤er vermeyen bir bak›ﬂ aç›s›d›r. 17 A¤ustos 1999 depremi, maden ocaklar›ndaki grizu patlamalar›,
çöken binalar, trafik kazalar›, orman
yang›nlar› gibi yaﬂanan her faciadan
sonra devlet kadrolar›n›n, yöneticilerin aç›klamalar›, ald›klar› önlemler insanlar›m›z›n ac›s›n› hafifletecek, halka verilen de¤eri gösterecek
bir bak›ﬂtan uzakt›r.
Binlerce insan›n öldü¤ü depremlerden sonra bile öncelik ekonomiye
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verilmiﬂ, “piyasalar›n”, borsan›n,
ekonominin etkilenmemesi için devletin tüm olanaklar›, kaynaklar› seferber edilmiﬂtir. Salg›n hastal›klar,
yang›nlar, patlamalardan sonra yap›lan ilk iﬂ yaralar›n sar›lmas› de¤il; turizmin, Türkiye’nin imaj›n›n bozulmamas› için aç›klama yapmak, yalanlarla durumu idare etmeye çal›ﬂmak olmuﬂtur. 17 A¤ustos depreminde iktidarda AKP yoktu. Ama o gün
de devlet günlerce deprem bölgesine
dahi ulaﬂmad›. Halk›n yaralar›n› sarmak yerine, yard›ma koﬂan devrimcileri gözalt›na almakla meﬂguldü.
Bu bir sistem sorunudur.
Devlet tüm sorumluluklar›na,
kamusal tüm hizmetlere ticari faaliyet olarak bakarak “kar üreten”,
“para kazan›lan” alanlar haline getirmek hedefindedir. Tekellerin beklentilerini, oligarﬂinin önüne koydu¤u iﬂleri yaparken halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamas›, halka de¤er vermeside mümkün de¤ildir. ﬁirketlerin
de¤eri, insana verilen de¤erin önüne geçmiﬂtir. Yukardan aﬂa¤›ya tüm
devlet bu bak›ﬂ aç›s›yla hareket etmektedir. Tersanelerde yaﬂanan iﬂ
cinayetlerinden, do¤al afetlere “insan hayat›” kara, ekonomiye en-

Taﬂeron ‹ﬂçileri
Açl›k Grevinde

Asemat ‹ﬂçisi
Grevde

‹zmir’de Kürﬂat-Vira Taﬂeron iﬂçileri 7 Ocak günü Büyükﬂehir Belediye’si önünde açl›k grevine baﬂlad›lar.
Belediye önünde açl›k grevine
baﬂlayan iﬂçiler belediyeye ba¤l› ancak taﬂeron ﬂirkette çal›ﬂt›klar›n› ve
969 imza ile belediyeye baﬂvurarak
kadrolu çal›ﬂmak istediklerini talep
ettiklerini belirterek “bu taleplerimiz
Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan
olumlu karﬂ›lad› ve söz verildi ancak
aradan geçen zamana ra¤men hiçbir
giriﬂimde bulunmad›¤› gibi bizleri
bölmeye çal›ﬂt›lar” diye açl›k grevinin nedenini aç›klayan iﬂçiler sekiz
kiﬂiyle baﬂlad›klar› direniﬂi üç kiﬂi
süresiz sürdüreceklerini söylediler.
‹ﬂçiler haklar›n› alana dek direneceklerini belirttiler.

Bursa Nilüfer Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan yaklaﬂ›k 100
iﬂçinin çal›ﬂt›¤› ve bunlardan
70’inin sendikal› oldu¤u Asemat
fabrikas› iﬂçileri greve gittiler.
Birleﬂik Metal-‹ﬂ sendikas›n›n
örgütlü oldu¤u fabrikada, anlaﬂmazl›kla sonuçlanan toplu iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmeleri sonras›nda grev
fiilen baﬂlad›. Birleﬂik Metal-‹ﬂ ad›na Genel Sekreter Selçuk Göktaﬂ
yapt›¤› aç›klamada patronun yüzde
4’lük bir zam dayatt›¤›n›, di¤er
maddelerde ise hiçbir anlaﬂma sa¤lanamad›¤›n› söyledi. ‹ﬂçiler ve sendika yöneticileri talepler kabul edilinceye kadar grevi sürdürmeye devam edeceklerini ve tüm metal iﬂçilerini grevi desteklemeye ça¤›rd›lar.

EMEK

dekslenmiﬂtir. Gemi yap›m sanayi,
ihracat, turizm etkilenmiyorsa, kar
elde ediliyorsa ölümler birer “rakam”, “ayr›nt›” onlar için.
“Babalar gibi satar›m” diyen
Maliye Bakan› gibi bakanlar›n sistem için vazgeçilmez oldu¤u, el üstünde tutuldu¤u yerde ﬂirketlerin
de¤erleri “kutsal”d›r, tart›ﬂ›lmazd›r.
Geçen y›l Ankara Dr. Zekai Tahir Budak Hastanesi’nde küvöz yetersizli¤inden dolay› yaﬂanan bebek
ölümlerinden sonra hastane yöneticileri önlem almak yerine hasta sahiplerinden koﬂullar› “r›zalar›yla
kabullendiklerine” dair belge imzalat›yorlard›. Yine ayn› günlerde Antalya’daki orman yang›nlar›nda 2
köylünün ölümüne ra¤men Orman
Genel Müdür Yard›mc›s› yang›n›n
iyi taraf› olarak yanan bölgede tek
bir kenenin kalmad›¤›n› söyleyebilmiﬂtir.
ﬁirketler de¤erli olsun, hastaneler ticarethaneye dönüﬂsün sistemin
iﬂleyiﬂi için yeterlidir. Buna karﬂ›l›k
gençlerin, bebeklerin, köylülerin,
iﬂçilerin ölmüﬂ olmas› insana de¤er
vermeyen sistemin, bu bak›ﬂ aç›s›n›n do¤al sonucudur.

Ünsa’da anlaﬂma
‹stanbul Samand›ra'daki Ünsa
Ambalaj fabrikas›nda kriz gerekçesiyle iﬂten at›lan iﬂçiler baﬂlatt›klar› iﬂyeri iﬂgalini patronla yap›lan görüﬂmelerin ard›ndan sona
erdirdiler. Kriz bahanesiyle iﬂlerine son verilen yaklaﬂ›k 300 iﬂçi,
15 gündür fabrika önünde sürdürdükleri direniﬂlerini daha sonra iﬂyeri iﬂgaline dönüﬂtürmüﬂtü.
Jandarma taraf›ndan abluka
alt›na al›nan fabrikada destek için
gelenler de gözalt›na al›n›rken 4
Ocak günü Ünsa patronunun sendika yönetcileriyle yapt›¤›
görüﬂmenin ard›ndan iﬂçilerin k›dem ve ihbar tazminatlar›n›n bir
k›sm›n› 5 Ocak günü ödeyece¤ine dair söz vermesi üzerine
iﬂçiler iﬂyeri iﬂgalini sona erdirdiler.
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‘Ergenekon Operasyonu’nda Yeni Gözalt›lar
Kontrgerillac›lar, Kontrgerilla Hukukundan ﬁikayetçi
Oligarﬂi içi it dalaﬂ›n›n bir arac›
olarak sürmekte olan “Ergenekon
Operasyonu’nda 7 Ocak’ta yeni
bask›nlar ve gözalt›lar gerçekleﬂtirildi. Aralar›nda emekli Orgeneral
Ke mal Ya vuz, eski MGK Genel
Sekreteri Em. Org. Tu nc e r K› l›nç,
yazar Yal ç›n Küç ü k, emekli Tümgeneral E rdal ﬁe nel, gazeteci E ngin Ayd › n, eski Özel Harekat Daire
Baﬂkan Vekili ‹ b r a h i m ﬁ a h i n ,
YÖK eski Baﬂkan› K e m a l G ü r ü z’ün ve muvazzaf subaylar›n da
bulundu¤u 40’a yak›n kiﬂi gözalt›na
al›nd›.
Operasyonun hedefinde olanlardan biri de Ya r g› t a y O n u rsal Baﬂsavc› s› Sa b i h K a n a do¤lu idi. Kanado¤lu gözalt›na al›nmamas›na
ra¤men, evi saatler süren bir aramaya tabi tutuldu. Belki ilk kez Türkiye Cumhuriyeti’nin eski bir Cumhuriyet Baﬂsavc›s›, böyle bir muameleye tabi tutuluyordu.
‹ktidar›n “10. Dalga” diye adland›rd›¤› bu gözalt› ve bask›n operasyonu, ülkemizde “yarg›”n›n nas›l
iktidarlar›n emrinde oldu¤unun, ve
yarg›n›n nas›l oligarﬂi içi çeliﬂkilerde bir “silah” gibi kullan›ld›¤›n›n da
bir kez daha görülmesine vesile oldu.
Nitekim, bu noktadan hareketle
de yarg›y› veya yarg›n›n içine düﬂürüldü¤ü durumu eleﬂtiren kesimler
oldu.
*
Daha operasyon sürerken, bunu
dolayl› da olsa dile getirenlerden biri de Sa b i h K a n a do¤ lu’ydu. Y›llarca yarg›n›n en üst mekanizmalar›nda yeralan birinin bunlar› söylemesi
ilginçti kuﬂkusuz.
MGK Genel Sekreteri Tuncer
K› l›nç, “kendimizi adalete teslim
ettik” derken, Kanado¤lu, yarg› ve
hukuk üzerine ﬂunlar› söylüyordu:
“Ya r g› ya d› ﬂ a r › d a n m ü d a h a le
edilmedi¤i sürece yar g› bu sor u n u
çözer.”
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“ H u kuk be l i r li b ir sü r e i ç i n
k a n d›r›labilir, aldat›labilir, yanl›ﬂ
yöne sev kedilebilir.”
Deniz Baykal, emekli generallerin gözalt›na al›nmas›na karﬂ› ç›kan
baﬂka gazeteciler, bürokratlar, bu
eleﬂtirileri daha ileri götürüp, yarg›n›n alenen kullan›ld›¤›n› söylüyordu aç›kça. Gözalt›, bask›n uygulamalar›na, “ülkesine bu kadar y›l
hizmet etmiﬂ insanlara ‘terörist’
muamelesi yapamazs›n›z” diye yak›n›yorlard›.
Generaller, bürokratlar ve onlar›n savunucular›, AKP iktidar›n›n
kendilerine karﬂ› “kontrgerilla hukuku”nu uygulamas›ndan ﬂikayetçi
oluyorlard› k›sacas›.
Ama bu ülkede zaten ony›l l a rd › r h e p b u h u k u k y ü r ü r l ü k t e y di.
Ergenekon’da gözalt›na al›nan,
tutuklanan, evi aranan gene r a l l e r,
polis l e r, bü r ok r a t l a r, huk u k çul a r,
ony›llard›r halka ve devrimcilere
karﬂ› b u h u k uk u u yguluy o rl a rd›.
ﬁimdi “ h uk u k suz lu¤ u n h u k uk u ”ndan baﬂka bir ﬂey olmayan
kontrgerilla hukuku kendilerine yönelince, nas›rlar›na bas›lm›ﬂ gibi
hezeyan içinde hukuk, adalet diye
ba¤›r›p ça¤›r›yorlar.
Hiç ba ¤›r › p ç a ¤ › rm ay›n. Bun a
h a k k › n›z da yok, yü z ü n üz de !
*
“ H u kuk be l i r li b ir sü r e i ç i n
k a n d›r›labilir, aldat›labilir, yanl›ﬂ
yöne sevkedilebilir” diyen Baﬂsavc›
Sabih Kanado¤lu, ülkemizde hukukun hangi dönemlerde ve kimler taraf›ndan kand›r›ld›¤›n›, aldat›ld›¤›n›, yanl›ﬂ yöne sevkedildi¤ini de
aç›klamak zorundad›r.
O dönemlerde, o hukuktan kimler nas›l zarar gördü, onu da aç›klamak zorundad›r.
Baﬂsavc›n›n akl›na adalet, evinin
aranmas›ndan sonra gelmiﬂti ve
ﬂunlar› söylüyordu.
“Adaletsiz bir ülkenin yaﬂamas›

mümkün de¤ildir. Türkiye
Cumh uriyeti’ni ayakta tutacak olan sadece ve sadece
yarg›d›r, adalettir... Türkiye
Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukuk devleti olarak kalmal›d›r. ”
Öyle miydi gerçekten?
Generaller olarak, Cumhuriyet’in baﬂsavc›s› olarak hat›rlay›n bakal›m, “hukuk devleti” oldu¤unu
iddia etti¤iniz, bununla övündü¤ünüz Türkiye Cumhuriyeti’nde baﬂta
devrimciler, vatanseverler olmak
üzere, insanlar ony›llard›r nice hukusuzluklara maruz kald›lar. O hukuksuzluklar›n bedellerini canlar›yla veya onlarca y›ll›k hapislikleriyle, iﬂkence tezgahlar›ndan geçirilerek ödediler..
Kim verecek bunun hesab›n›?
Hukuku ve adaleti yeni hat›rlayan generaller, savc›lar! Bu hesab›
vereceklerin en baﬂ›nda sizler de
vars›n›z.
Evet, bugün Ergenekoncular,
emekli generaller, savc›lar, hukuk
adalet diye geveliyorlar.
Y›l l a rc a h u k uku çi¤ ne yenl e r,
F a ﬂiz m i n h u k u k u n u u y g u l ay a n l a r,
ﬁim d i ‘ h u k u k ’ d i y e y › r t › n › y o r l a r.
Operasyonu yapan da operasyona maruz kalan da; iki taraf da hukukun düﬂman›d›r. ‹ k i t a r a f d a h uk u k u b i r b i r i n e k a r ﬂ › b i r a r a ç o l ar a k k u ll a n m a kt ad › r.
Hiç ﬂüpheniz olmas›n, yar›n,
öbürgün AKP’liler de ayn› muamelelere maruz kald›klar›nda, ayn›
kavramlara ihtiyaç duyacak ve o zaman da onlar ayn› söylemlere sar›lacakt›r.
Ama bu söylemler onlar›, hukukun, adaletin savunucusu yapm›yor.
Bu ülkede hukuk, adalet ad›na halka
ve devrimcilere yapt›klar›n›z› ise
hiç mi hiç unutturamazs›n›z.

ERGENEKON
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SADAKA DEVLET‹
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an geçen
hafta yapt›¤› bir aç›klamada “ sadaka bizim kültürümüzde var” diyerek
sadakay› meﬂru gördü¤ünü belirttti.
‹nsanlar› bir kuru ekme¤e muhtaç hale getiren ve çöpten beslenen
insanlar yaratan, açl›k ve yoksulluk
s›n›rlar›n›n alt›nda yaﬂamaya mahkum eden, iﬂsiz, aﬂs›z milyonlarca
insan yaratan bir hükümetin baﬂbakan›n›n böyle bir aç›klama yapmas›
elbette ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Bu aç›klama yaratt›klar› bu tablonun itiraf›d›r. Ama salt yarat›lan tablonun itiraf› da de¤ildir. Bu tabloyu katlayarak devam ettireceklerinin de “teminat›d›r”! Sadakay› bu ﬂekilde savunmak, insanlar› dilenci haline getirmeyi meﬂrulaﬂt›rmak, baﬂka bir
ﬂekilde izah edilemez.
Bu sözlerin ard›nda yatan bir di¤er gerçek de sadakan›n s› n›fl›, söm ü r ücü toplumlar›n bir özelli¤i olmas›d›r. Çünkü s›n›fl› toplumlarda
gerçekleﬂtirilen üretimden birileri
aslan pay›n› al›rken, büyük bir kesim ise k›r›nt›larla beslenmek zorundad›r. Çünkü s›n›fl› toplum adaletsiz bir toplumdur. Üretim araçlar›n›n bir avuç sömürücünün elinde
topland›¤› ve bunlarla elde edilen
kazanc›n da yine bu bir avuç sömürücüye gitti¤i sistemlerdir.
Kapitalizm, s›n›fl› bir toplum
olarak patronlar›n üretilen ürünlere
el koydu¤u, iﬂçi ve emekçilerin ise
ancak ölmeyecek kadar bir ücrete
talim ettikleri bir sistemdir. Ki bu
sistemin kimi geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde “sosyal devlet” denilerek
yumuﬂat›lm›ﬂ biçimleri olsa da bu
gerçek de¤iﬂmezdir.
Sa d aka devle ti n e k a rﬂ› ç› k a nl a r › n a l t e r n a t i f i b u r j u v a zi n i n
" s o s yal dev let i " o l a maz. Çünkü,
burjuvazinin sosyal devletiyle sadaka anlay›ﬂ› bir yerde çak›ﬂ›r; her ikisinde de sömürü düzeninin ortaya
ç›kard›¤› eﬂitsizli¤i törpüleme ve
gözlerden gizlemek iste¤i vard›r.
"Sosyal devlet" diye pazarlanan
ekonomik, sosyal haklarda, hem
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emekçilerin mücadelesinin, hem
kapitalizmin sosyalizmle rekabet etme iste¤inin pay› vard›.
Ve bu çerçevede iﬂsizlerin, evsizlerin ve benzeri konumdakilerin
devletten ald›¤› "sosyal yard›m"lar,
bir H A K't›r.
AKP ise, emperyalist tekellerin
ya¤mas›, talan›yla yoksullaﬂt›r›lan
bir ülkeye uygun olarak "sadaka
devletini" ﬂekillendiriyor. ‹nsanlar›
aﬂa¤›layarak, ezerek verilen bir yard›md›r bu. HAK de¤il, LÜTUFTUR.
Ve bununla yarat›lan ise bir “sadaka
devleti”nden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
AKP’nin açl›¤› ve yoksullu¤u art›rarak yaratt›¤› ülke böyle bir ülkedir;
sadakaya muhtaç insanlar›n say›s›n›n her geçen gün artt›¤› bir ülke...
Tayyip Erdo¤an yapt›¤› aç›klama ile yaratt›klar› tabloyu meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rken, AKP’nin genel
politikas›na uygun olarak, ‹slamc›
gelene¤e dayanarak bir aç›klama
getirmeye çal›ﬂmaktad›r. ‹slamda
sadakan›n olmas›n› kendisine savunma malzemesi yap›yor yani k›sacas›. Oysa yapt›¤› ‹slam’›n sadaka anlay›ﬂ› ile dahi ba¤daﬂmamaktad›r. Çünkü ‹slam gelene¤inde sadaka gizlice yap›lan bir yard›md›r.
Asla yard›m edilen kiﬂiyi rencide
etmeyecek, baﬂkas›n›n duymas›na
yol açmayacak biçimde yap›lan yard›mlard›r sadakalar. Ve bu ﬂekilde
verilmedi¤inde de kabul görmeyece¤i vaaz edilir.
Ancak AKP hiçte öyle yapmamaktad›r. AKP’li “hay›rsever” tekelci burjuvalar, hac› tüccarlar tüm
yard›mlar› kameralar eﬂli¤inde yap›yorlar. Yine AKP hükümeti belediyeler üzerinden yapt›¤› kömür vb.
tüm yard›mlar›n› tam bir ﬂova dönüﬂtürüyor. Yard›m almaya gelen
insanlar›n yaﬂad›klar› izdiham›n da
kameralara yans›d›¤› bir tablodur
bu da¤›t›mlar. Yani insanlar›n incinmenin de ötesinde tam anlam›yla
aﬂa¤›land›klar›, onurlar›n›n ayaklar
alt›na al›narak ezildi¤i bir yard›md›r
tüm bunlar.

AKP verdi¤i sadakalarla yoksullar› ezerek, aﬂa¤›layarak yönetmeye
çal›ﬂmakta ve yoksullaﬂt›rma politikas›n›n sonuçlar›n› ‹slamc› inanç ve
gelene¤i kullanarak yok sayd›rmak
istemektedir.
Hem insanlar›n haklar›n› vermeyecek, iﬂsiz, aç ve yoksul b›rakacaks›n ve hem de dilenci konumuna
getirip sadaka kuyruklar›nda ezerek
aﬂa¤›layacaks›n. Bunun hangi dinle
ve hangi insani kuralla ba¤daﬂan bir
yan› vard›r?
Sadece kapitalizmle ve kapitalizmin sömürü çarklar› ile ba¤daﬂ›r
bu yaﬂananlar. Bu sömürü çark›n›n
baﬂ›nda olan AKP’nin yapt›¤› da bu
çark› sömürücü tekeller lehine daha
güçlü bir ﬂekilde çal›ﬂt›rmak ve
emekçi halk› çark›n diﬂlileri aras›nda daha fazla ezmektir. Tayyip Erdo¤an’›n sözleri bunu yapacaklar›n›n itiraf›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Erdo¤an bu sözleriyle bundan
sonra da sömürüye, soyguna devam
edece¤iz, daha fazla insan› sadakaya muhtaç hale getirece¤iz demektedir. Bu sözlerin bundan baﬂka bir
anlam› yoktur. Aksi halde insanlar›m›z› sadakaya muhtaç olmaktan ç›karaca¤›z demesi gerekirdi. Ama
demiyor, tersine “sadaka kültürümüzde var” diyerek bunu meﬂrulaﬂt›r›yor, herkesin bunu kabul etmesi
ve yaratt›klar› sömürü çark›na sessiz kalmas›n› istiyorlar. Biz yoksulu
daha yoksul, zengini de daha zengin
yapmaya çal›ﬂaca¤›z diyorlar.
Bunu kabul etmemek, sadaka
de¤il, hakk›m›z olan› almak, ürettiklerimizin sahibi olarak sömürü
düzenine karﬂ› ç›kmak gerekir. Bunun yap›lmad›¤› yerde sadakaya
muhtaç hale gelmekten, dilenci olmaktan kurtulamay›z.
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Amerika’da Ajan E¤itiminden
YÖK Baﬂkanl›¤›’na Y. Z‹YA ÖZCAN
Baﬂtan aﬂa¤› kokuﬂmuﬂ bir
kurum ve onun iler tutar yan›
olmayan baﬂkan› Yusuf Ziya Özcan... AKP’nin cemaatçi YÖK Baﬂkan›, görevini lay›k›yla yerine getirmenin kendisine verdi¤i sorumlulukla bir dakika
boﬂ durmuyor. Daha yeni okuduk 6 ocak tarihli gazetelerde, "özgürlükçülük buraya kadarm›ﬂ" manﬂetlerini.
"Rektörleri üniversitelerin kendileri seçmelidir,
YÖK kar›ﬂmamal›d›r" gibi haddini aﬂan aç›klamalar› cüretlice yapabilen Yusuf Ziya Özcan bu son derece 'özgürlükçü' , 'demokrat' tutumunu bir tarafa
at›yor ve akademisyenlere örgütlenmeyi yasakl›yor. Akademisyenlere bundan sonra YÖK’e sormadan herhangi bir demokratik kitle örgütünde
yönetici olmay› da yasakl›yor. Örgütlenmenin
önüne set çekiyor Özcan.
Say›lar› az olsa da, bu haberi okuduktan sonra
ﬂaﬂ›r›p "bu kadar da olmaz" diyen ö¤renci arkadaﬂlar›m›z ç›kabilir. Fakat ODTÜ’ye polisi sokan ilk
kiﬂi olarak, Amerika’da ald›¤› akademik e¤itimle
yetkinleﬂen bu 'bilim adam›'n›n geçmiﬂine bakmak, yapt›¤› aç›klaman›n getirdi¤i uygulamalardan
çok daha 'masum' oldu¤unu görmeye yetecektir.
Kimdir Yusuf Ziya Özcan?
Üniversiteyi Amerika’da okumuﬂtur. Chicago
Üniversitesinden "Türkiye’de Sosyal Tabakalaﬂma
ve Sosyal Hareketlilik" konulu teziyle mezun olmuﬂtur. Çünkü görevi budur; düﬂman› oldu¤u s›n›f› tan›mak ve ona göre emperyalizme eksiksiz hizmet etmek. Sonra yine burjuvazinin bir kurumunda, TÜB‹TAK’ta "Sosyal ve Beﬂeri Bilimler Araﬂt›rma Grubu Sekreterli¤i" yapm›ﬂ ve görevlerini yerine getirerek kan›tlam›ﬂt›r kendini.
Bunlar›n yan›s›ra en “ÖZEL” görevlerinden birisi
de NATO’da çal›ﬂmas›d›r.
Özcan emperyalizme kendini kan›tlam›ﬂt›r. Geldi¤i noktaya deyim yerindeyse 't›rnaklar›yla kaz›yarak' gelmiﬂtir. Emperyalizme ne kadar dost, halka ne kadar düﬂman olabilece¤ini kan›tlamay› baﬂarm›ﬂt›r. Ve icraatlar›na devam etmektedir.
Bugün çok rahatl›kla e¤itimin paral› olmas› gerekti¤ini, paras› olanlar›n gidebilece¤i okullar›n yarat›lmas›n›n öneminden kolayl›kla bahsedebilen
Özcan bu cüreti elbette ki y›llard›r hizmet etti¤i s›n›ftan almaktad›r. O, y›llard›r ülkemizde binlerce
insan› kaybeden, katleden polisi de aç›ktan savunarak onlar› üniversitelere sokmuﬂtur.
Burjuva bas›ndan Akﬂam Gazetesinde köﬂe yazarl›¤› yapan Oray E¤in, Türkiye polislerinin Amerika’daki pis iliﬂkilerini anlatt›¤›, Yusuf Ziya Özca-

Say›: 171

n›n da bu iliﬂkiler içinde önemli görevler üstlendi¤ini anlatt›¤› yaz›s›nda ﬂöyle diyor:
"...Washington DC’de Güvenlik ve Demokrasi
için Türk Enstitüsü diye bir dernek var. Yönetiminde de Türk emniyet teﬂkilat›n›n üyeleri yer al›yor.
zaten kuruluﬂ amac›n› da "Türk Emniyet Teﬂkilat›n›n Amerika’daki Yüzü" olarak anlat›yorlar. Amerika’ya e¤itim amaçl› gelen polislere burs, bar›nma
gibi imkanlar sa¤lan›yor. Fikir babas› da Yusuf Ziya
Özcan..."
Devam ediyor yaz›: "... Teksasta Turkish Institute For Police Studies (Polis E¤itimi ‹çin Türk Enstitüsü) kurdu." Yazar, yaz›s›n›n sonunu da "bu iﬂlerin
fikir babas› Yusuf Ziya Özcan’›n da bugünkü konumuna geliﬂinde cemaatten onay ald›¤›, onlarla iliﬂki kurdu¤u da epey konuﬂulmuﬂtur" diye bitiriyor.
Evet, bu kirli iliﬂkiler a¤›n›n bir parças›d›r Yusuf
Ziya Özcan. Kendisine soruyoruz o zaman; baﬂka
hangi kirli ya da kanl› iliﬂkiler içindedir acaba? Bu
kiﬂilerle ne gibi anlaﬂmalar yapm›ﬂt›r? Baﬂka ne tür
giriﬂimleri ve çal›ﬂmalar› vard›r? Bu iliﬂkiler karﬂ›l›¤›nda kendisine daha baﬂka hangi statüler vaad
edilmiﬂtir? O enstitülerde, üniversitelerde, devrimci demokrat ö¤rencilerin tasfiyesine, katline iliﬂkin
hangi kararlar› alm›ﬂlard›r?
Ve as›l önemlisi Yusuf Ziya Özcan’›n gericili¤inden, antibilimselli¤inden bahseden, laiklik söylemleriyle yürüyüﬂler düzenleyen rektörler, profesörler, akademisyenler bu duruma ses ç›karmayacaklar m›d›r? Bu ülkenin ayd›nlar›, YÖK Baﬂkan›’n›n
kontrgerillayla, FBI ve CIA ile ne iﬂi oldu¤unu sormayacaklar m›?
Tüm bunlar bir kez daha YÖK’ün antidemokratik, antibilimsel bir kurum oldu¤unu, tamamen
üniversiteleri zapturapt alt›na almak ve devrimci
demokrat ö¤rencileri tasviye etmek için kuruldu¤unu ispatlamaktad›r. Yusuf Ziya Özcan yetmez,
generalleri, polis ﬂeflerini getirin YÖK baﬂkanl›¤›na. Onlar da yetmez kontrgerilla ﬂeflerini, 1000
operasyonun sorumlular›n› getirin.
Bunlar›n hiçbiri devrimci demokrat gençli¤in
akademik demokratik mücadelesini engelleyemeyecektir. Tüm bask›, yasaklamalar ve sald›r›lara
karﬂ›n üniversitelerde örgütlenmeye devam edece¤iz. YÖK’ü tüm uygulamalar›yla birlikte kald›rana dek onun karanl›k zihniyeti ile savaﬂmaya devam edece¤iz. Tüm gençli¤i de bu karanl›¤a karﬂ›
mücadele etmeye ça¤›r›yoruz. Üniversiteleri,
kontrgerilla ﬂeflerinin, iﬂkencecilerin eline b›rakmayal›m.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Ad›m, Babek.
Evvel zaman içinde yaﬂad›m. Ve
‹sa’dan sonra, 838 senesinde,
Irak’›n Samara kentinde öldüm. Abbasi Sultan› Mu’tesim, iﬂkenceyle
parçalatt› bedenimi. Tenim ac›d›,
ama ah etmedim. Can›m yand›,
aman dilemedim. Öldürüldüm, daha
do¤rusu öyle sand› Sultan Mu’tesim, ama iﬂte, siz tan›ks›n›z ki, ﬂimdiki zamanda da var›m. Bu bir mucize de¤il. Bunun nas›l mümkün oldu¤unu ise, emir verip katledilmemi seyrederken Mu’tesim’in yüzüne hayk›rm›ﬂt›m:
“... Bütün müstebidler (zalim
hükümdarlar) gibi sen de yan›l›yorsun. Çünkü benim destan›m öyle bir
destand›r ki, ne Babek’le baﬂlam›ﬂt›r, ne de Babek’le bitecektir. Ey zavall›lar, siz hiçbir zaman özgürlük
yang›s›n›n ne demek oldu¤unu anlamayacaks›n›z. O dehﬂetli yang› ki,
yüre¤i yak›p küle çeviriyor. Özgürlük, o ister tatl› olsun, isterse ac›;
yaln›z oydu benim secdegâh›m! Ve
müstebid ki beni öldürüyor, o da
hiçbir zaman anlamayacak ki, ölümü ile özgürlük fedaisi büsbütün
yok olmuyor...”
*
Anadolu’dan Mezopotamya’ya
kadar bu topraklar çok iﬂgal, istila
görmüﬂlerdir. Ve elbette, zulme maruz kalan topraklarda, isyan›n boy
atmas› olmazsa olmaz bir tarihsel
kurald›r. 9. Yüzy›lda yaﬂanan Abbasi istilas› da isyanla karﬂ›lanm›ﬂt›r.
A z e r b a y c a n ’ d a n A r a b i s t a n ’ a bölgenin yoksul halk›, Hurremiler’in
bayra¤› alt›nda direniﬂe geçtiler.
Hurremilik, ortaklaﬂmac› ve
eﬂitlikçi bir hayat öneriyordu. Sadece önermekle de kalm›yor, hakim
olduklar› yerlerde öyle bir yaﬂam
kuruyordu. Kendi topra¤›n›n ve dolay›s›yla kendi hayat›n›n efendisi
olmak istiyordu Hurremiler. Bu iste¤in isyana dönüﬂmesi, elbette kaç›n›lmazd›r. Zira, mazlumlar›n istekleri ile, zalimlerin arzular› daima
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çat›ﬂma halindedir. Bu çeliﬂkinin bir yan› zulüm ise,
diye
di¤er yan› isyand›r. ‹syan›n yata¤›, 9. yüzy›lda
Hürremiler’dir; Abbasi
zulmüne karﬂ› isyan eden Hürremiler’in önderi, yol göstericisi ise Babek’tir.
*
Sefahat içindeki Abbasiler ve iﬂbirlikçilerinin dayatt›¤› sefalet koﬂullar› halk›n öfkesini büyütüyordu.
Bu öyle bir öfkedir ki, akaca¤› yata¤› buldu¤unda ﬂiddetinin önünde
durulamaz. ‹ﬂte bu isyanlardan birini, 808-809 y›llar›nda Azerbaycan’›n da¤l›k bölgesinde yaﬂayan
Hürremiler baﬂlatt›lar. Abbasi zulmüne karﬂ› ç›kan Hürremiler,
816’da Babek’in önderli¤inde isyan› daha da büyüttüler. Bölgedeki
Türk, Kürt, Fars, Ermeni, A r a p
halk Babek’in etraf›nda birleﬂtiler.
“Kurtar›lm›ﬂ bölge” diyebilece¤imiz bir ﬂekilde, oluﬂturduklar› yerleﬂim yerlerinde hakça yaﬂamaya
çal›ﬂt›lar. Lakin bu halleriyle, Abbasi hakimiyeti alt›ndaki bölgelerde
yaﬂayan di¤er yoksullar için “kötü”
örnek oluyorlard›. Böylesi örneklerin bulaﬂ›c› oldu¤unu en iyi egemenler bilir. Bu nedenle yok etmek
isterler.
Say›s›z defa, Babek güçlerinin
üstüne ordu yollad›lar. Ama Abbasi
ordular› her defas›nda bozguna u¤ray›p geri döndüler. Ve her çarp›ﬂmadan sonra, Babek’in halk›n yüre¤indeki yeri daha bir sa¤lamlaﬂt›.
Gücü ve etkisi yay›ld›.
*
Say› ve silah bak›m›ndan Abbasiler’in ordusu ile, Babek’in taraftarlar›n›n ordusu k›yaslanamazd› elbette. Abbasi ordusu güçlü olmas›na güçlüydü ama yine de Babekiler’le baﬂ edemez. Önce halife
Me’mun, ard›ndan halife Mu’tesim’in gönderdi¤i ordular, Babek
önderli¤indeki halk güçleri taraf›ndan yirmi küsur y›l boyunca bozguna u¤rat›ld›lar. Bir tür gerilla, milis
gücü oluﬂturan Babek, Abbasi ordular›na darbe üstüne darbe vurdu.
Abbasi halifesi, isyan›n yok

BABEK’in

Destan›
edilmesi için, paral› askerlerden
medet umar: “Mu’tesim, Afﬂin’i,
Babek’le karﬂ›laﬂmaya gönderdi ve
bütün da¤l›k bölgelerin hakimli¤ini
ona verdi. Mu’tesim, Afﬂin’e gönderdi¤i erzaktan pay, maaﬂ, yard›m
ve Cibal hakimli¤inin yan›s›ra, ona
vuruﬂtu¤u her gün için on bin dirhem, vuruﬂmad›¤› gün için ise beﬂ
bin dirhem verece¤ine söz verdi...
Afﬂin, Babek’le bir y›l boyunca vuruﬂtu ve bir çok kez yenildi.”
*
Babek’in askeri anlamda bu kadar baﬂar›l› olmas›n›n nedeni, sadece da¤lar› mesken tutmas› de¤ildi.
Hatta bu, tali bir etkendi. ‹ﬂin esas›,
halk›n Abbasi iﬂgaline boyun e¤memesi, zulme ve sömürüye karﬂ› durmas›yd›. Ve halk, kendisine duygular›na, düﬂüncelerine, öfkesine, ac›s›na ve derdine tercüman bir a¤›z
buldu mu, asla susmaz. Tarihin o
kesitinde, halk›n direniﬂ ve savaﬂ
naras› Babek’in dudaklar›nda büyüyordu. Tam da bu nedenle kesilmek
istenen dil, ezilmek istenen baﬂ ,
Babek’in dili ve baﬂ›yd›. Ama ﬂimdi Babek, isyan›n her yanda yank›lanan sesiydi.
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Bölgenin Türk, Kürt, Fars, Arap,
Gürcü, Ermeni halk›, Abbasi ordular›na boyun e¤miyor ve Babek’e,
onun savaﬂç›lar›na direniﬂ gücü veriyorlard›. Babek’i vareden buydu.
‹ﬂgal halk için katmerli sömürü,
zulüm ve aﬂa¤›lanma demektir. Ve
iﬂgal koﬂullar›nda zalimin elindeki
hiçbir k›l›ç, mazlumun ç›plak öfkesinden daha keskin de¤ildir. Çünkü
o öfke, zulüm ve sömürüye maruz
kal›nan her an ve her yerde bilenir.
Geriye kalan o öfkeyi k›n›ndan çekip zalime indirmektir. ‹ﬂte Babek’in yapt›¤› da budur.
*
Babek’i savaﬂ meydanlar›nda
yenemeyen Abbasi muktedirleri, hileye baﬂvurdular. “Düze inerse
e¤er”, ba¤›ﬂlan›p bulundu¤u bölgenin yöneticili¤inin kendisine verilece¤i vaat edildi. ‹ﬂbirlikçi bir t o pra k be y i ne dönüﬂmesi için imkanlar sunuldu. Karﬂ›l›¤›nda Babek’ten
istenen inanc›n›, davas›n› terk etmesiydi. Babek, kendisine teklif edilenleri reddetti. Halk›n elindeki k›l›ç, yüre¤indeki özgürlük ateﬂi olmaya devam etti. Savaﬂ›n seyri,
kendi aleyhine geliﬂti¤i zamanlarda
bile, tavr›nda bir de¤iﬂiklik olmad›.
Kuﬂat›ld›¤› s›rada, kendisine af se nedi yollayan Afﬂin’in elçisine ﬂu
cevab› verdi: “ B u n u Afﬂin’e götürüp d ers i n ki , böy le ﬂe yl e r sa na la z›m olur, bana de¤il.”
835 y›l›na girildi¤inde, Afﬂin
komutas›ndaki Abbasi ordusu, Hürremiler’in yaﬂad›¤› topraklar› kan
deryas›na çevirdiler. Çoluk çocuk
demeden, Hurremiler’den kim olursa olsun, “islam ad›na” k›l›çtan geçirdiler. Bunca zulmün sebebi, “alt lar›nda taht, baﬂlar›nda taç” taﬂ›yanlar›n bu devran hep böyle dönsün arzular›yd›. Babek’in isyan› ise,
tahtlar›n› sarsm›ﬂ, baﬂlar›ndaki tac›n
baﬂlar›yla birlikte düﬂmesi tehlikesi
belirmiﬂti.
Hurremiler’e yaﬂam hakk› tan›nm›yordu. Ya ölecek, ya Abbasi hükümdarl›¤›na köle olacaklard›. Olmad›lar ve öldüler. Kendi hayatlar›n›n efendisi olma haklar›n› sonuna
kadar savundular.
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*
837 y›l›nda Babek, yan›ndaki
güçlerle beraber kuﬂat›ld›. “Babek’in kenti, büyük ve zor bir kuﬂatmadan sonra fethedildi. Babek orada bir tepede sakland›. Bütün ailesi
ve arkadaﬂlar› esir düﬂtüler. Mu’tesim onu ba¤›ﬂlay›p senet gönderdi.
O ise senedi y›rt›p, uygun olmayan
sözler söyledi. Sonra o, bir da¤dan
aﬂarak baﬂka bir da¤a gitti.”
Ne ard›na düﬂmüﬂ kirli ve kanl›
k›l›çlar, ne de af vaatleri umurunda
de¤ildi Babek’in. Onun için önemli
olan, direniﬂi yeniden örgütlemekti.
Bu amaçla, deyim yerindeyse, illegal çal›ﬂmaya geçti. “Babek, tüccar
k›l›¤›na girip, tüccar gibi hareket
ediyordu.”
Pusular, kahpelikler zaman› baﬂlam›ﬂt› art›k. Abbasi zulüm çark›, ne
olursa olsun Babek’i ele geçirmek
istiyordu. Ölü ya da diri getirene,
alt›nlar ve makam verilecekti. Özellikle toprak beylerine haber gönderiliyor ve Babek’i bulmalar› isteniyordu. Bu iste¤i yerine getiren Arran emiri Sunbat olacakt›. Yard›m
vaat etti¤i Babek’e tuzak kurup, onu
Abbasi güçlerine yakalatt›rd›.
*
Tutsak düﬂen Babek, halife
Mu’tesim’in kald›¤› Irak’›n Samara
kentine getirilir. Bir filin üzerine
bindirilerek dolaﬂt›r›l›r. Böylece yol
boyu aﬂa¤›lanm›ﬂ olacakt›r.
Mu’tesim ile Babek’in karﬂ›laﬂmas›, zalimlerin ve mazlumlar›n tarihsel karﬂ›laﬂmalar›n›n bir özetidir.
Elleri ba¤l› ve iﬂkence alt›nda olsa
da, ma¤rur olan Babek’tir.
“Babek, Mu’tesim’in yan›na geldi¤inde, Mu’tesim ona ﬂöyle demiﬂ:
Ey Babek, sen öyle bir ﬂey yapt›n ki,
hiç kimse böyle bir ﬂey yapmam›ﬂt›r.
ﬁimdi de hiç kimsenin tahammül
edemeyece¤i kadar tahammül etmelisin. Babek de ‘yak›nda benim tahammülümü görürsün’demiﬂ. Mu’tesim: ‘Bunun iki elini benim gözümün
önünde kesin’ diye emir verdi.”
Ne ah eder, ne aman diler Babek. ‹nanc›n›n sonsuzlu¤undan kaynaklanan s›n›rs›z tahammülüyle,
maruz kald›¤› onca eziyet karﬂ›s›n-

da bile, o yine tarihe ve halka söyler
söyleyece¤ini.
“Mu’tesim onun ellerinin ve
ayaklar›n›n kesilmesini emretti.
Onun bir elini kestiklerinde, öteki
elini kana bat›r›p yüzüne sürdü ve
yüzünü gözünü kanl› k›pk›rm›z› yapt›. Mu’tesim, ‘ey it bu ne iﬂtir?’ diye
sordu. Babek ﬂöyle dedi: ‘... insanlar›n yüzü, bedenlerindeki kan nedeniyle k›rm›z› oluyor. Kan bedenden ak›p gitti¤inde, yüz sarar›r. Bedenimden kan ak›p gitti¤i zaman
halk, ‘yüzünün rengi korkudan sararm›ﬂt›r’ demesin diye yüzümü kana boyad›m.”
Babek’in bu son eylemi, zulmün
tarihsel yenilgisine at›lm›ﬂ kanl› bir
imzad›r. Bu eylem, ölümün yenilgisine ve zulmün iflas›na vurulan ﬂanl› bir mühürdür. Ki tarihin her yerinde, zulme boyun e¤meyenlerin
‘son’ tav›rlar› da benzerdir.
“Ona ac› çektirmek amac›yla
Mu’tesim, cellad k›l›c› onun iki alt
kaburgas›n›n aras›ndan yüre¤ine
sokmas›n› emretti. Bunu yapt›ktan
sonra, Mu’tesim’in emri üzerine
onun dilini kestiler, onun vücudunu
dara¤ac›na ast›lar. Baﬂ›n› Ba¤dat’a
götürüp, köprü üzerinde bir a¤aca
takt›lar. Sonra ayn› baﬂ›, Horasan’›n kent ve kasabalar›nda dolaﬂt›rd›lar. Nedeni ise ﬂuydu ki; o, halk›n yüre¤inde kök salm›ﬂ büyük bir
nüfuza sahipti.”
K›l›ç tutmas›n diye elleri, isyan
naras› atmas›n diye dili kesilen ve
e¤ilmeyen baﬂ› vurulan Babek’i,
halk›n yüre¤inden ç›kart›p atamad›lar. Muktedirler, Babekler’i katlettikçe, halk› sindirebileceklerini san›rlar. Oysa hayat, baﬂka bir gerçe¤i
kan›tlar daima. Zulmedenlerin kabul etmek istemeseler de kaçamad›klar› bir gerçektir bu. Çünkü Babek hakl›d›r: “Benim destan›m öyle
bir destand›r ki, ne Babek’le baﬂlam›ﬂt›r, ne de Babek’le bitecektir...”
Babek hakl›d›r, çünkü Kerbela’dan Baba ‹shaklar’a, Paris Komünü’nden Fidanlar’a ayn› özgürlük destan›d›r bu.
(Al›nt›lar, Said Nefisi’nin ‘Babek’
adl› kitab›ndan al›nm›ﬂt›r.)
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değin m eler

ﬁovenizmin Körleﬂtirici Etkisi
Baykal: “Devletin paras›n›, kaynaklar›n› sadece bir kesim vatandaﬂlar›m›z›n etnik dalepleri do¤rultusunda harcanmas› do¤ru de¤ildir”
demiﬂ Kürtçe televizyon yay›n›na karﬂ›
ç›karken.
Türkler için harcay›nca sorun yok ama...

Bukalemun
Kürtçe televizyonu açarken “Be xer be”
Alevi toplant›s›n› açarken, “Sevgili Canlar”
Seçmen karﬂ›s›nda
“beraber yürüdük biz bu yollarda!”
Klasik taban önünde
“camiler k›ﬂlam›z minareler süngümüz...”
Her yol var onda. Her kal›ba girer!

BAM TELİ çizgiler
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Radikal
olmak, köklere
inmektir. Ama
insan için kök,
i ns an d an
baﬂkas›
de ¤i ldi r.
Karl Marks

Devlet terbiyesi
“ Maalesef polise güvenmiyoruz”...
demiﬂ Baykal, CHP binas›nda bir böcek
bulununca. Polis infazlar yaparken, iﬂkencelerde insanlar› öldürürken, meydanlarda halka terör estirirken polise güveniyordu Baykal. Bütün bunlara ra¤men polise güveni
sars›lmayan Baykal, CHP binas›nda bir dinleme cihaz› bulununca güvensizleﬂmiﬂ...
‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay da, bu kadar
“güvensizli¤e” tahammülsüz, Baykal’›
“devlet terbiyesine ters düﬂmekle” suçlad›.
Asl›nda do¤ru söylüyor. Çünkü bu ülkede
”devlet terbiyesi”, her ne olursa olsun, devleti, devletin bürokratlar›n› da, ölüm mangalar›n› da eleﬂtirmemek, suçlamamakt›r.

“‹slami
yiyicilik”
Milli Görüﬂ teﬂkilat›
taraf›ndan Almanya’n›n
Augsburg ﬂehrinde Gazze’ye sald›r›y› k›namak
için düzenlenen “Kardeﬂlik günü”nde, Mu¤la’daki bir arsa sat›ﬂ›ndan elde edilen paran›n
“paylaﬂ›lmas›”nda ç›kan
anlaﬂmazl›k nedeniyle
Milli Görüﬂçüler birbirine girdi. Ye ye doymuyorlar.
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halkın özü
Direniyor Irak, direniyor Gazze,
Afganistan direniyor, halk›m›z direniyor, küçük büyük, güçlü güçsüz, etkili etkisiz, dünya direniyor.
Bunca zulüm, emperyalistlerin
bunca devasa askeri ayg›t›... nas›l
direnebiliyor peki buna ra¤men
bald›r› ç›plaklar? Nas›l direniﬂlerini
ony›llar, yüzy›llar boyu sürdürebiliyorlar, nereden al›yorlar bu gücü?
Herﬂeyin bir özü, eﬂ deyiﬂle
cevheri vard›r. De¤iﬂime u¤rayan
herhangi bir olguda, nesnede de¤iﬂmeden kalan özellik ya da nitelik
için o ﬂeyin özü denir. Örne¤in s›v›, kat› ya da gaz halini alabilen
suyun özü, bu üç de¤iﬂik durumda
da hep ayn› kal›r. Zaten özü de¤iﬂse, o art›k su de¤il, baﬂka birﬂey
olurdu.
Öz, bir yerde, o ﬂeyin kendisidir.
Herﬂeyin bir özü varsa, ki vard›r, o halde halk›n da bir özü olmal›d›r.
O halde ﬂunu soral›m: Halk›n
özü nedir?
Tarihin de¤iﬂik zaman ve mekanlar›na özgü koﬂullardan geçip
gelen halk›n yaﬂad›¤› türlü de¤iﬂimlere ra¤men, de¤iﬂmeden kalan
özü, özelli¤i nedir?
***
Sorunun cevab› için, insanl›k tarihinin antik dönemlerini yans›tan
mitolojik söylencelere kadar inebiliriz. Örne¤in, insanl›¤›n elindeki
en eski mitolojik metin olan G›lgam›ﬂ Destan›, do¤an›n s›rlar›n› ayd›nlatmak isteyen insan›n çabas›n›
anlat›r. G›lgam›ﬂ’›n bu u¤urda tanr›lara baﬂ kald›rd›¤› malumdur. Birbaﬂka mitolojik söylencenin kahraman› olan Prometheus ise, tanr›sal
zorbal›¤›n özel mülkiyet haline getirdi¤i ateﬂi almak için isyan eder.
Promethus’un bu eylemi, özel mülkiyete karﬂ› ateﬂe herkesin sahip olmas› arzusunu ve bu u¤urda zorbal›¤a isyan› ifade eder.
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Halk›n özü, yeri geldi¤inde,
peygamberlerin eylem ve söylemlerine de yans›m›ﬂt›r. H›ristiyanl›¤›n peygamberi ‹sa’n›n ﬂu sözüne
kulak verdi¤imizde, duydu¤umuz
yoksul halk›n sesinden baﬂka bir
ﬂey de¤ildir asl›nda: “Bir devenin
i¤nenin deli¤inden geçmesi, bir
varl›kl›n›n Tanr› ülkesine girmesinden kolayd›r...”
Çünkü o varl›¤›n nas›l sa¤land›¤›, görmek isteyen için ayan ve beyand›r. Dün de öyleydi, bugün de
böyledir. Al›nteri ak›tanlar daima
yoksul iken, asalakça yaﬂayanlar,
habire kâr ediyorsa, onlar›n varl›klar› habire büyüyorsa, o asalaklar,
emekçileri pervas›zca sömürüyorlar demektir. ‹ﬂte bu yüzden, halk
bunca yoksulken, tekelci holdinglerin her y›l kazançlar›n› üçe, beﬂe
katlamalar›n›n baﬂka bir izah› yoktur. Tam da bu nedenle, as›rlard›r
söyledi¤imizi tekrarl›yoruz: “Komﬂu su açken tok yatan bizden de¤ildir.”
Bu sözün sahibi islam peygamberi Muhammed’dir. Ve tarihin hiçbir döneminde asalaklar bizden de¤ildir. Çünkü biz, halk›z ve özümüzün dile geliﬂidir sözümüz.
***
Yeri gelince, çekti¤imiz k›l›c›n
hedefi taç sahibi o asalaklar olur
daima. Zaman ﬂimdi 1239’dur.
Kaftanl› zalimler meﬂk ederken,
kan a¤l›yor Anadolu. Çünkü, zulüm ve ya¤ma üzerinde yükseliyor
saltanat. Bu saltanata karﬂ›, k›l›ç
çekip bir yürüyüﬂ eylemenin ad›,
Babai ‹syan›’d›r. Ad›yaman’dan
Amasya’ya, Tokat’tan K›rﬂehir’in
Malya Ovas›’na do¤ru akar halk›n
özü. Rengi k›rm›z›d›r ve baﬂ› dik.
Bundan böyle de hep öyle kalacakt›r. Ve halk›n din, mezhep, kavim
ayr›m› bilmeyen özü, Baba ‹shak
ile ﬂaha kalkacakt›r.
***
Hayat› yaratan emekçi ellerin,

Emperyalistlerin
zulmü devam ettikçe,
halk›n cevab› da
de¤iﬂmez. Halk›n
özündeki ateﬂin ﬂavk›,
aln›nda y›ld›z y›ld›z
parlar. Halk›n baht›n›
karartmaya kalkanlara
karﬂ›, ›ﬂ›¤a bo¤arlar
her yan›.
sömürüye isyan eden yüreklerin ve
zulmün önünde e¤ilmeyen boyunlar›n sahibi olan halk, tüm bu nitelikleri yüzünden egemenlerce aﬂa¤›lanm›ﬂt›r hep. Ve adlar›na “ayaktak›m›” denmiﬂtir. Anadolu’da Mo¤ol istilas› yaﬂan›rken, kendilerine
“sultan” diyenlerin tahtlar›n› korumaktan baﬂka bir dertleri yoktur.
Oysa Selçuklu tahakkümü alt›ndaki
halk›n derdi arﬂ› tutmuﬂtur. ‹ﬂte bu
koﬂullarda, hem Selçuklu’ya ve
hem de Mo¤ollar’a karﬂ› ayaklan›r
Anadolu. Sene, 1270’ler. “Cimri”nin önderli¤inde baﬂlar isyan.
Kimdir cimri derseniz; Farsça
“ayaktak›m›” anlam›na geldi¤i için
egemenler “cimri” demiﬂtir isyan›n
önderi Siyavuﬂ’un ad›na. Taht sahibi asalaklar›n “ayaktak›m›” diyerek
aﬂa¤›lad›¤› bu k›rm›z› külahl›, aya¤› çar›kl› halk, isyan›yla titretir saray kubbelerini. Ki halk›n özü, isyana durdu¤u her yer ve zamanda
hak ve hakikat düﬂmanlar›n› titretmiﬂtir hep. ‹ﬂte bu tarihsel gerçekli¤in ifadesi olarak “Titre oligarﬂi...”
denilmeye devam edilmiﬂtir.
Vakti gelip piﬂince, halk›n özü
vücud bulur Yunus Emre’de. “Yetmiﬂ iki millete bir göz ile bakmayan / Halka müderris olsa da, hakikate düﬂmand›r...”
Halklar›n kardeﬂli¤ine dair ça¤lar› aﬂan bir manifestodur Yunus’un sözü. Ki ayn› Yunus’tur
bencillik ve mülkiyetçili¤e ça¤›n›n
en keskin baltas›n› indiren: “mal
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sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk
sahibi...”
Kendilerini hayat›n sahibi ilan
edip özel mülkiyeti kutsayanlar›n
sevmedi¤i sorulard›r bunlar. Lakin
ne ederlerse etsinler, halk›n sorgusundan kaçamazlar. Ve dahi cevaps›z kalan sorular›n ve karﬂ›lanmayan taleplerin ﬂiddetli dile geliﬂidir
isyan. Tarihin sinesinden hayat›n
içine akan öze, halk›n isyan› denir.
Ve yeri gelir, Kalendero¤lu
Mehmet olup zalime k›l›ç çeker
halk›n cevheri. Sonra Kuyucu Murat Paﬂa’ya karﬂ› Anadolu’nun özü
olur Kalendero¤lu. 1592’den
1608’e kadar k›l›c›yla konuﬂan Kalendero¤lu’nun söyledikleri halk›n
o büyük hasretinin özeti olmuﬂtur:
“Can tende oldukça baﬂ e¤mek
yokt u r. Hak teala, yard›mc› olursa, yan›m›zda olan say›s›z becerikli yi¤itle ol koca bun a¤› [Ku yucu
Mur a t P aﬂa’y›] bertaraf ey leyip,
Üs küd a r ’dan berisini Os m a nl›’ya
fer agat ettir mek vard›r. E¤er f›rsat
Koca’n›n olur sa, bizim etti¤imiz
iﬂ lerin dillere destan olmas› bize
kafidir....”
Kalendero¤lu’nun kafi dedi¤i
gibi olur; destan yay›l›r yürekten
yüre¤e. Ve o destanlar›n döﬂünde
dövülür zalime çekilen öfkeler.
Ve an gelir, öyle eser ki zapt-u
rapt rüzgarlar›, durdu¤un yerde
durmak ve oldu¤un gibi kalmak
zorlaﬂ›r. ‹mkans›z de¤ildir fakat
mümkün olabilmesi bedel ister.
Bu bedeli ödemekten kaç›l›r ise;
geçer akçe olur asl›n› inkar. El etek
öptükçe büyür pay›na düﬂen haysiyetsizlik. ‹hanetin karabasan›yla
unutulur hak ve hakikat.
Ve fakat, bu sonuçlara yol açan
o karanl›k rüzgar›n üstüne yürüyenlerde vard›r. Ana sütü gibi helal
ve sa¤lam bir mayas› vard›r bu kitlelerin.
Savunurlar onurlar›n›, geleceklerini savunurlar. Savunduklar› vicdanlar›d›r ayn› zamanda
Kiﬂiliklerinde de¤er yaratamam›ﬂ olanlar›n, zahmet ve zor karﬂ›s›nda s›v›ﬂmas› kaç›n›lmaz olurken,
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onlar ileri at›l›rlar. Ve halk›n özü,
Pir Sultan’›n yolunda yürüdükçe
daha bir güçlenir. Öyle bir özdür ki
bu, beylere “hodri meydan” deyip,
da¤lara ç›k›nca, Köro¤lu derler
ad›na.
Öyle zamanlar olur ki, bedelini
gö¤üslemek için yürekten baﬂka
hiçbir ﬂey gerekmez. Ve öyle zamanlar olur ki, kavgan›n gere¤ini
yapabilmek, o yüre¤i taﬂ›yan can›
vermekten geçer. ‹ﬂte o zamanlarda
gö¤sünde halk›n özünü taﬂ›yanlar
kal›r sadece. Ki iﬂgal alt›ndayken
vatan, ve emperyalistlerden medet
umarken cümle iﬂbirlikçiler, Hasan
Tahsin suretinde meydana ç›kar
halk›n özü. Ç›kart›p düﬂmana f›rlatt›¤› yüre¤ine de ilk kurﬂun derler. Sonra ard› gelir o istiklal kurﬂunlar›n›n ve “Kar ay›lan der ki
h a r b e otu r a k . . . ”
***
Çekildi¤i ipin ucunda kadim bir
bayrak gibi sal›n›r halk›n özü.
Yener yenilir savaﬂ meydanlar›nda. Darbeler vurur, darbeler al›r
s›n›flar mücadelesinin er meydan›nda. Ma¤lup oluﬂunu ma¤rur karﬂ›lamas›yla pekiﬂir özü.
Bir yanarda¤ a¤z› gibi içli konuﬂur Seyidim. Özü hakikat oldu¤u
için duda¤›ndan dökülen haysiyet
olur: “Senin hile ve yalanlar›nla
baﬂa ç›kamad›m, bu bana dert oldu. Karﬂ›nda diz çökmedim, bu da
sana dert olsun...”
Oldu, hem de öyle bir dert oldu
ki, bir daha asla derman bulamad›
haramiler. Diz çök me di Seyyid’in
t o r u n l a r› da.
***
Sömürgecili¤in “yeni” maskesiyle geldiler. Ve Marshall, Kore,
IMF, NATO, kredi, borç... derken
devﬂirdikleri haramzadeler eliyle
emperyalist tahakkümün çivilerini
çakt›lar ülkenin ba¤r›na. Teksasl›
Çavuﬂ’un kanl› postallar›yla kirlendi can›m ülkenin topra¤›. O günden
sonra, kanayan bir rüzgar eser halk›n mahzunlu¤unda. O rüzgar›n
gö¤sünde de “ b a ¤›ms›z l›k u¤r u n a
al kanlara bo yan d›k” diyen karan-

filler sal›n›r.
6. Filo’yu denize döken de halk›n Cevahir’idir.
Halk›n o müthiﬂ ve kadim özü
birikip coﬂarak, ço¤al›p taﬂarak k›vam›n› buldu¤unda Cevahir denir
ad›na. Öyle bir cevherdir ki bu, yüre¤i kavi, gözü kara ve sadakati
pektir.
Art›k halk›n özündeki umudun
ad› koyulmuﬂtur. “Buras› ‹stanbul
Maltepe”dir art›k. Halk›n özüdür
kuﬂat›lan ve direnen. Adal›lar›n
orada baﬂlayan türküsü, kesintisiz
sürecektir art›k ve Adal›lar›n türküsü, halk›n özünün ezgisinden baﬂka
bir ﬂey de¤ildir.
Zaman karanl›k zamand›r; karanl›¤›n içinde bir karanfil k›rm›z›s› belirmiﬂtir ve dünyan›n yükü
umudun hamal› Hasan’›n s›rt›ndad›r. Halk›n özünün tarihine eklenecektir sonra dört karanfil. Karanfil’in tarihi mevsimi Haziran’d›r.
Karanfillerin ard› “yar›n”d›r. Çünkü yar›n, halk›n özünde s›ras›n›
bekleyen günün, Haziran’da düﬂen
tohumlar›n fidana durdu¤u an›n
ad›d›r. Halk›n özünde büyür cümle
karanfiller; karanfillerin en verimli
topra¤› oras›d›r.
Zaman geçer, mekanlar de¤iﬂir,
halk›n özü de¤iﬂmez.
Emperyalistlerin zulmü devam
ettikçe, halk›n cevab› da de¤iﬂmez.
Halk›n özündeki ateﬂin ﬂavk›, aln›nda y›ld›z y›ld›z parlar. Halk›n
baht›n› karartmaya kalkanlara karﬂ›, ›ﬂ›¤a bo¤arlar her yan›.
***
De me m i z o d u r ki, halk›n özü
yeri geldi mi insan suretinde tecelli
eder. Adlar›, ça¤lar›, s›fatlar› de¤iﬂse bile yürekleri Cevahir olur. Yeri
gelir, halk›n özü, milyonlar, onmilyonlar halinde kitleler olarak ç›kar
tarih sahnesine.
Tarihin gösterdi¤i ﬂudur ki, halk›n de¤iﬂime u¤rayan halinde, de¤iﬂmeden kalan tek ﬂey, özü ve
umududur.
Ya r › n l a r, iﬂte o özün üstünde
yükselir.
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