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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde
geçti¤ine inan›yoruz. Bizler
açl›¤a, yoksullu¤a,iﬂsizli¤e,
sömürüye karﬂ› birleﬂirsek egemenler her istediklerini kolayca
hayata geçiremeyeceklerdir.
Devrimci 1 May›s Platformu 15
ﬁubat'ta yap›lacak mitinge:
"AÇLI⁄A, YOKSULLU⁄A,
‹ﬁS‹ZL‹⁄E,SÖMÜRÜYE
KARﬁI DEVR‹M
MÜCADELES‹N‹
YÜKSELTEL‹M" pankart›yla
kat›lacakt›r. Tüm halk›m›z›
Devrimci 1 May›s Platformu
pankart› arkas›nda mitinge

ÇA⁄RIMIZDIR

kat›lmaya ça¤›r›yoruz.

15 ﬁubat 2009 tarihinde Kad›köy meydan›nda TÜRK‹ﬁ, D‹SK ve KESK taraf›ndan düzenlenen "KR‹Z‹N
BEDEL‹N‹ ÖDEMEYECE⁄‹Z; ‹ﬁS‹ZL‹⁄E VE
YOKSULLU⁄A KARﬁI B‹RLEﬁ‹K MÜCADELE!
EMEK VE DEMOKRAS‹" mitingine tüm halk›m›z›
davet ediyoruz.

Tarih: 15 ﬁubat 2009
Toplanma Yeri: Kad›köy Tepe Natilus önü
Toplanma S aati:10:00

Devrimci 1 May›s Platformu olarak, krizin sorumlular›ndan hesap sorman›n, bizleri açl›¤a, yoksullu¤a,
iﬂsizli¤e mahkum edenlere karﬂ› mücadeleyi yükseltmenin yolunun örgütlü ve birleﬂik mücadeleden

DEVR‹MC‹ 1 MAYIS PLATFORMU

Yitirdiklerimiz
13 ﬁubat - 19 ﬁubat

Kendisi Kürt milliyetindendi. 1959’da Bitlis’e ba¤l›
Xaçukan Köyü’nde do¤du. 1979’da Ankara’da ö¤rencilik y›llar›nda, ö¤renci gençli¤in anti-faﬂist mücadelesi içinde yeralarak devrimci mücadeleye baﬂlad›.
Giderek devrimci mücadelenin aktif kadrolar›ndan
biri oldu. 1983 y›l›ndan itibaren bir süre tutsak kald›. 1991 Eylül’ünde Ortado¤u’ya kamp alan›na gitti.
Süreç içinde Hareket’in Ortado¤u Komitesi üyeli¤ine
‹rfan BARLIK
atand›. 14 ﬁubat 1995 gecesi gerillan›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için üç köylüyle birlikte ülkeye girerlerken ç›kan çat›ﬂmada
ﬂehit düﬂtü.

Kürt milliyetinden olan Ali R›za, 1971 Tunceli Ovac›k
do¤umluydu. 13 ﬁubat’ta ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›, ayn› gün Beyo¤lu Emniyeti’nin 3. kat›ndan aﬂa¤›ya at›ld›. Kald›r›ld›¤› hastanede 16 ﬁubat 1991’de
ﬂehit düﬂtü.

Ali R›za A⁄DO⁄AN

* Halk Cephesi, Mitinge Devrimci 1 May›s
Platformu’yla Birlikte Kat›lacakt›r.

A¤ar’› Yarg›lamayanlar,
Susurluk’u, E rgenekon’u,
Kontrgerillay›
Yarg›lam›yor Demektir!
9 ﬁubat’ta Elimiz A ¤ar’›n Yakas›nda O lacak!

“Susurluk Devlettir!”
"Bin O perasyonun S orumlusu M ehmet A ¤ar Tutuklanmal›d›r!"
Mehmet A ¤ar’›n yarg›lanmas›na, 9 ﬁubat 2009’da
“Özel Yetkili” Ankara 11. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde baﬂlanacak.
Adalet isteyenler,
A¤ar’›n, t üm S usurlukçular’›n yakas›na birlikte yap›ﬂal›m!
Kontrgerillan›n üstünün örtülmesine izin vermeyelim!
H A L K C EP H ES ‹ ’N D E N A Ç I K L A M AYA Ç A ⁄ R I
9 ﬁubat 2009 - S a a t : 13. 00
Ye r : S u l t a n a h m e t P a r k ›

Ankara’ya giderken geçirdikleri bir trafik kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›lar.
Ça¤lar 1956, Ercüment
1958 do¤umlu idi.

Ça¤lar COﬁKUNER

Ercüment AKSOY

Amerikan 6. Filosu 10 ﬁubat
1969’da ‹stanbul Bo¤az›’na
gelip demirler. 6. filoyu protesto etmek için iﬂçiler ve ö¤renciler 16 ﬁubat'ta ‹stanbul’da bir yürüyüﬂ düzenlerler. Yürüyüﬂ Beyaz›t’tan baﬂAli Turgut AYTAÇ
Duran ERDO⁄AN
lay›p Taksim’de bitecektir.
Devrimciler, vatanseverler,
yürüyüﬂe haz›rlan›rken, gerici-faﬂistler de yürüyüﬂü engellemek için
haz›rl›klar›n› sürdürdüler. Gerici gazetelerde, “ya tam susturaca¤›z, ya kan
kusturaca¤›z”, “k›z›llar› bo¤man›n vakti geldi” gibi yaz›lar yaz›l›r.
16 ﬁubat günü yürüyüﬂ kolundaki ilk gruplar, Taksim alan›na girerken, gericilerin “Allah Allah” naralar› ile sald›r›s›na u¤rad›lar. Sald›r›da Ali Turgut Aytaç
ve Duran Erdo¤an ad›ndaki devrimci iﬂçiler katledildiler. Pazar günü yap›lan
bu sald›r› tarihimize “Kanl› Pazar” olarak geçti.

Ulaﬂ BARDAKÇI

Mavzeri,
türküsü v e
partisi
mirast›r bize
THKP-C’nin önder
kadrolar›ndan olan
Ulaﬂ, 1947’de K›rﬂehir’in Hac›bektaﬂ ilçesinde do¤du. ODTÜ’de okudu¤u y›llarda devrimci mücadele içinde aktif olarak yer ald›. 60’l› y›llarda Türkiye devrim
mücadelesine egemen olan reformist kesimlere karﬂ› tav›r alarak do¤ru
devrimci bir çizgi oluﬂturma mücadelesinde Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir’le birlikte ayn› safta yer ald›.
1968’de Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun Dev-Genç’e
dönüﬂtürülmesinde yeralanlardan biri de Ulaﬂ’t›r. 60’l›
y›llar›n sonlar›nda gerek reformizme karﬂ› ideolojik mücadelede, gerekse de emekçilerin tütün, f›nd›k gibi direniﬂlerinde, köylünün toprak direniﬂlerinin içinde yerald›.
Dev-Genç mücadelesinin en ön saflar›nda örgütleyicilerinden biriydi. 6 Ocak 1969'da ODTÜ’ye gelen
ABD Ankara Büyükelçisi Robert Commer'in arabas›n›
yakan ö¤rencilerin baﬂ›nda yer alanlardan biri de yine
Ulaﬂ’t›.
Türkiye devrim mücadelesine yön verecek bir partinin
zorunlulu¤unu tespit eden Mahir’in, Cevahir’in yan›nda,
Ulaﬂ’› da görüyoruz. Türkiye Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi’ni birlikte kurarlar. Ulaﬂ, partinin ilk Genel Komitesi’nde yer al›r. THKP-C’nin kuruluﬂundan tutuklanmas›na
kadar geçen sürede, partinin tüm eylemlerinin içinde yeralanlardan biridir. 1971 y›l›nda ‹stanbul’da gözalt›na al›n›r, iﬂkencelerden geçirilerek tutuklan›r. Konuldu¤u Maltepe Askeri Hapishanesi’nde, devrimci bir tutsak olman›n bilinciyle hareket eder. Bir yandan örgütlenen “özgürlük eyleminin” örgütleyicilerinden olurken di¤er yandan Selimiye K›ﬂlas›’nda hücrede tutulan Mahir Çayan’›n
da Maltepe Hapishanesi’ne getirilmesi ve “firar” eyleminden yararlanmas› için yollar ararlar. Mahir Çayan’›n da
Maltepe’ye getirilmesiyle 29 Kas›m 1971 günü firar eylemi gerçekleﬂtirilir. Mahir Çayan, Ulaﬂ Bardakç›, Ziya Y›lmaz, Cihan Alptekin, Ömer Ayna Maltepe Askeri Hapishanesi’nden firar ederler.
Firar sonras› kendi canlar›n› kurtarman›n derdine düﬂmezler. Savaﬂ› kald›¤› yerden sürdürmek isterler. Mahir,
Ulaﬂ ve baz› THKP-C yönetici ve kadrolar›n›n tutuklanmas› ve Cevahir’in ﬂehit düﬂmesinden sonra d›ﬂar›da
mücadeleyi sürdürmek yerine, partiyi hareketsiz hale getirip can derdine düﬂen Münir, Yusuf ihanetçileriyle hesaplaﬂ›p partiden uzaklaﬂt›r›rlar. Mahir ve Ulaﬂ baﬂta olmak üzere partiyi yeniden organize edip, mücadeleye
kald›klar› yerden devam etme karar› al›rlar.
Bu süreci yaﬂarlarken, 19 ﬁubat 1972’de ‹stanbul Arnavutköy’de Ulaﬂ’›n kald›¤› ev kuﬂat›l›r. Tereddütsüz çat›ﬂmay› seçer. Silah elde çat›ﬂan Ulaﬂ katledilir. Mavzeri,
türküsü ve partisi miras kal›r Türkiye halklar›na.
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eres gibi
bir katliamc›ya, h e r yerde ve
h e r koﬂulda
haddini bildirmek, hesap
sormak, yüzüne tükürmek, hakl›, meﬂru bir tav›rd›r, kendine insan›m diyen herkesin yapmas› gereken bir tav›rd›r;
ama bu tavr› alacak kiﬂi, asla kendisi de ondan farkl› olmayan Tayyip
Erdo¤an de¤ildir. Tevrat’tan bir
cümle bulmuﬂ, tekrarlay›p duruyor;
“öldürmeyeceksin” diyormuﬂ kitap.

P

Halk›n Kan› Tekellerin
Ç›kar› ‹çin Dökülüyor

lleri kan içindeki baﬂbakan,
elinde Tevrat’tan al›nma bir yaz›; “Ö ldürme yec eks in!” diye tekrarlay›p duruyor günlerdir... Ortaya
getirmedi¤i bir baﬂka kitab› daha
var oysa Tayyip Erdo¤an’›n. Kapitalizmin, emperyalist tekellerin
“kutsal kitab›” o da. Orada, yukar›dakine karﬂ›l›k düﬂecek tek bir kelime yaz›yor: “ Ö l d ü receksin!” Tekeller, bu emri uygulamadan kendilerinin hükmünün devam ettirilemeyece¤ini biliyorlar; öldürüyorlar.

E

ldürmeyeceksin!” demeye
devam ediyor Erdo¤an. Fakat kendi yönetimindeki ülkenin
“k›rm›z› kapl›” kutsal kitab›nda da
ayn› ﬂey yaz›yor: “ Ö l d ü receksin!”
Adam›n a¤z›nda baﬂka bir söz olsa
da, sitemin ne dedi¤i belli: “ Ö l d ü r eceksin!” Biz ne diyoruz. Belki de
as›l soru bu.

“Ö

dar insanl›ktan ç›km›ﬂlard›... Ölüm,
yan›nda bir kelimeyi daha taﬂ›r genellikle: K o r k u . Egemenler öldürüyor. Ama öldürdüklerinden daha
fazlas›nda korkuyu hakim k›lmak
istiyorlar. Korkuyla, beynini, yüre¤ini öldürdüklerini, fiziki olarak öldürmeseler de olurdu.
ldürmeyi, yaln›z Peresler, ﬁaronlar de¤il, tüm emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, tüm burjuvalar
iyi bilirler. Çünkü, öldürmek, onlar
için s›n›fsal bir gerekliliktir. Kiﬂi
olarak “ katil ruhlu” olduklar› için
de¤il, burjuva olduklar› için, burjuvazinin ç›karlar›n› savunmak üzere
iktidar yap›ld›klar› için, emperyalist
tekellerin ç›karlar›n› savunduklar›
için öldürürler...

Ö

ömürücü egemen s›n›flarla ezilen halklar aras›ndaki savaﬂ, hemen hiç bir dönem, salt yasal, legal
düzeyde, salt yasalar arac›l›¤›yla
yürütülen bir savaﬂ olmad›. Tam tersine hep kan›n akt›¤› bir savaﬂt› bu.
Köleci imparatorluklar döneminin
en ilkel savaﬂlar›nda da, günümüzün en “modern” savaﬂlar›nda da bu
durum de¤iﬂmemiﬂtir. Politika, s›k
s›k silahlarla sürdürülmüﬂtür. Silahlarla ölünmüﬂ, öldürülmüﬂtür.

S

oskova önlerinde, sokak sokak, ev ev sürüyordu savaﬂ.
ekeller, öldürmeden düzenlerini
Sovyet iﬂçileri, köylüleri, gençleri,
sürdüremezler... Öldürmenin biaskerleri “Her sokak, her ev vatan
çimleri,
yo¤unlu¤u, yayg›nl›¤›, dötopra¤›d›r, ölmek var, geri çekilmek yok” diyerek savaﬂmaktayd›lar. Öyle anlar olmuﬂtu ki,
her sokak için, hatta her ev için
Öldürmeyi, yaln›z Peresler, ﬁaonar onar, yüzer yüzer ölmüﬂler
ronlar de¤il, tüm emperyalistler ve
ve fakat b i r milim gerilemeiﬂbirlikçileri, tüm burjuvalar iyi bimiﬂlerdi. ...
lirler. Çünkü, öldürmek, onlar için
s›n›fsal bir gerekliliktir. ... burjuva
arﬂ›lar›ndaki düﬂman yerolduklar› için, burjuvazinin ç›karlayüzünün o güne kadar görr›n› savunmak üzere iktidar yap›ldü¤ü en katliamc›, en vahﬂi, en
gaddar güçlerinden biriydi. Nad›klar› için, emperyalist tekelleziler, insan›n nas›l en yüksek
rin ç›karlar›n› savunduklar›
ac›y› yaﬂatarak öldürülebilece¤i
için öldürürler...
üzerine araﬂt›rma yapacak ka-

M
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GÜNDEM

T

nemlere göre de¤iﬂmiﬂtir. Ama de¤iﬂmeyen ﬂudur ki; yüzy›ld›r, emekçilerin kan› dökülüyor. Bu kan, ça¤daﬂ uygarl›¤›n, burjuva demokrasisinin ve demokrasicilik oyunlar›n›n
döktü¤ü kand›r... Bunu bilmek,
“kimse kimseyi öldürmesin”, “akan
kan dursun” ﬂeklindeki soyut talep
ve politikalar›n beyhudeli¤ini de
görmektir. S›n›flar aras›ndaki savaﬂ,
emperyalizm ve halklar aras›ndaki
savaﬂ, ölünen ve ö l d ü r ü l e n bir mücadeledir. Halklar ölüyorlar, öldükleri için öldürmek de onlar›n meﬂru
hakk›d›r. Dahas›, emperyalizmin
sömürü ve zulmünden kurtulmak
için, bunu yapmak zorundad›rlar.
Çünkü bu, halklar için zaferin zorunlu koﬂuludur.
uﬂku yok ki, egemen s›n›flar›n
öldürmesiyle, halklar›n öldürmesi, hem muhtevas› bak›m›ndan
hem biçimi bak›m›ndan farkl›d›r.
Onlar sömürü ve zulüm için öldürür; halklar, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, adalet, özgürlük için.. Onlar, ahlaks›zl›¤› kural edinen bir savaﬂ yürütürler, emekçiler, ilkeli, kurall› bir
savaﬂ... Savaﬂ s›n›fsal ç›karlar›n, tav›rlar›n tezahüründen baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Savaﬂ›n s›n›fsal niteli¤ini,
buna ba¤l› olarak da hakl› savaﬂlar,
haks›z savaﬂlar diye ayr›ld›¤›n› görmezden gelenler, kuﬂku yok ki,
“her türlü savaﬂa hay›r” dedikleri gibi, “her türlü öldürmeye”
de hay›r diyeceklerdir. Oysa, ayn› savaﬂta oldu¤u gibi, her öldürme ayn› kefeye konulamaz. Hakl› ve meﬂru olan›, haks›z ve gayr› meﬂru olan› vard›r ölümün de.

K

ünkü s›n›flar mücadelesinde
herﬂey, hangi s›n›f aç›s›ndan
bak›ld›¤›na göre de¤iﬂir. S›n›flar
varsa, sömürü varsa, s›n›f mücadeleleri de vard›r. Bu insan iradesinden ba¤›ms›z bir olgudur. Sömürücü egemen s›n›flar, s›n›fla-

Ç
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r›n olmad›¤›n› ö¤retirler bu yüzden.
S›n›f yoksa savaﬂ da yoktur. S›n›f
yoksa, iktidar da devlet de ﬂiddet de
yoktur.
sl›nda bugün, emperyalizm bu
kadar pervas›zca zora, ﬂiddete
baﬂvururken, Irak’ta 1.5 milyon
Irakl›’n›n katledilmesinde oldu¤u
gibi, tarihin en büyük katliamlar›
gerçekleﬂtirilirken, “ölmeye ve öldürmeye”, “her türlü ﬂiddete” karﬂ›
olmak, halklara teslim ol demekle
özdeﬂtir. “Ölmeye ve öldürmeye”
ve “her türlü ﬂiddete” karﬂ› olmak,
H›ristiyanl›¤›n “bir yana¤›na vuruldu¤unda ötekini uzat” diyen anlay›ﬂ›ndan farkl› de¤ildir. Ölmeyen,
öldürmeyen ne yapacak? Boyun e¤mekten baﬂka seçene¤i var m›
onun?

A

k›n elinde kalan son yurt parças›ndan söküp at›lmak istenmesini, di¤er yanda açl›¤a-yoklu¤a mahkum
edilmek istenmelerine karﬂ› 7’den
70’e direnenleri yazd›.
azze, “art›k halk kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n modas›n›n geçti¤ini”, “savaﬂla, silahla bir yere var›lamayaca¤›n›” vaaz eden küçük
burjuvalar›n da mutlaka üzerinde
durmas› gereken bir örnektir. Savaﬂ›n silah›n ömrü dolduysa, Irak’ta
Afganistan’da, Filistin’de olan nedir? Ölünüyor ve öldürülüyor; s›n›flar mücadelesinin gerçe¤i hala ayn›.

G

kadar tüm emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, hiç ara vermeden “en iyi
en h›zl› ve en çok” öldüren silahlar
geliﬂtirme peﬂindeler. Tayyip Erdo¤an gibi “öldürmeyeceksin” diyenler de al›yor bu silahlar›. Halklar
ölümün ve silahlar›n korkusuyla
teslim al›nmak isteniyor. Öldürmeyi
en iyi bilenler ve dünya tarihine,
halklar› k›r›mdan geçirenler olarak
yaz›lanlar, sömürücü egemen s›n›flard›r.

alklar›n kan› tekellerin ç›karlar› için dökülüyor. Kan› durdurmak elbette gerekli ve zorunlu.
Ama bu kan, emperyalist tekellerin
eredeyse 25 y›ld›r, bize bu tedoymak bilmez iﬂtahlar› nedeniyle
orileri kabul ettirmeye çal›ﬂ›döküldü¤ü için, emperyalizmin bu
yorlar: “savaﬂla, silahl› bir yere vaözelli¤i de¤iﬂmedikçe, kan dökülr›lamaz”. Ama egemen s›n›flar›n
meye devam edecektir. Yukar›da
kendileri dediklerinin tersini yapde¤indi¤imiz gibi, ölüm, yan›nda bir çanta gibi korkuyu taﬂ›r.
Halklar, ölümü ve korkuyu aﬂAsl›nda bugün, emperyalizm bu
t›klar› ölçüde, kendilerinin, ülkadar pervas›zca zora, ﬂiddete baﬂkelerinin kaderlerini de¤iﬂtirebilirler.
vururken, Irak’ta 1.5 milyon Irakl›-
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mperyalizm öldürüyor ve
halklara “öldürmeyeceksin” diyor. Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri, tavizsiz bir s›n›f kiniyle davran›yor ve halktan “s›n›f” meselesini unutmas›n› isti’n›n katledilmesinde oldu¤u gibi,
yor. Emperyalizm öldürüyor,
lmeye haz›r olmayan hiçtarihin en büyük katliamlar› gerçekfakat “bar›ﬂ güvercinlerini” de
bir halk, zafer kazanamaz.
en çok o uçuruyor. Emperyaleﬂtirilirken, “ölmeye ve öldürFakat sadece ölmeye haz›r ollizm öldürüyor ve herkese hümeye”, “her türlü ﬂiddete” karﬂ›
mak da yeterli de¤ildir; ö l d ü rmanist bir kültürü tavsiye edimeye de haz›r olmak gerekir
olmak, halklara teslim ol demekle
yor. Tayyip Erdo¤an’›n Daözdeﬂtir. ... Ölmeyen, öldürmeyen
oskova önlerinde, Stalinvos’ta sergiledi¤i tiyatro da bu
ne yapacak? Boyun e¤mekten baﬂka
grad’da ve Leningrad’da
burjuva ﬂarlatanl›¤›n bir devaseçene¤i var m› onun?
açl›ktan, so¤uktan ve kurﬂunm›yd›. Oysa, herkese s›n›flar›
lardan ölen ve fakat buna ra¤unutmas›n›, hümanizmi tavsiye
men teslim olmayan Sovyet
eden burjuvazi, s›n›f ç›karlar›n›
halk›, kuﬂatmay› yarar yarmaz
bir an bile unutmuyordu. Burjuvazi
yaral› bir halk›n tüm ac›s› ve öfkem›yorlar
m›?
Savaﬂla,
silahla
ulaﬂça¤›m›z›n s›n›f bilinci en güçlü s›siyle at›ld› Naziler’in üzerine. Peﬂmaya çal›ﬂ›yorlar ulaﬂmak istediklen›flar›ndan biridir. Bu yüzdendir ki,
lerine düﬂüp onlar› inine kadar kori yere. Sadece Irak’tan, AfganisGuantanamolarda, Ebu Gariplerde,
tan’dan söz etmiyoruz. Ülkemizde
valad›. Ve elbette SSCB’den Aldünya halklar›n›n tüm tepkilerine
de egemen s›n›flar öyle yapm›yor
manya’ya uzanan o savaﬂ yolunda,
ra¤men öldürmeye devam ettiler.
mu?
kaybettiklerinin hesab›n› sora sora
Kendilerine karﬂ› halk›n öncülerinin
gitti. Bu kararl›l›k, bu öfke olmazsa
alk›, silahla, savaﬂla sindirmek
yapt›¤› hiçbir ﬂeyi unutmayacak kae¤er, zafer ﬂans› da yoktur.
istemiyorlar m›? Peki, sola,
dar da kindarlard›r.
devrimcilere dönüp “savaﬂla, silahedii Cengiz, bir devrimci olarak
azze’deki kuﬂatma, kuﬂatma alla
bir
yere
var›lamaz”
diyenler,
nekendini tan›mlarken “ölmeye
t›nda halk›n üzerine ya¤d›r›lan
den
acaba
ayn›
ﬂeyi,
düzene
söylemive öldürmeye haz›r” diye tan›ml›bombalar, baﬂta küçük burjuva reü
z
e
n
i
n
D
savaﬂa,
silaha
hakk›
yorlar?
yordu.
Kitlelere yürünecek yolun
formist kesimler olmak üzere sol
h
a
l
k
›
n
var
ama
yok
mu?
Öyleyse,
nas›l yürünüce¤ini gösteren bir sözaç›s›ndan önemli bir ders içeriyor.
bunun anlam› aç›kt›r: Düzenin öldür bu da. Yüzy›ld›r ﬂorul ﬂorul
Kuﬂatma emperyalizmin, faﬂizmin
dürme hakk› vard›r, halk›n yok!
akan kan bizim; bu kan› durdurmavahﬂetini, i¤rençli¤ini, kurals›zl›¤›n›n tek yolu, emperyalizmin hakildürüyorlar. Amerika’dan ‹sran› göstermesi aç›s›ndan son derece
il’e, Almanya’dan Rusya’ya
önemliydi. Tarih bir yanda bir halmiyetini y›kmakt›r.
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Tayyip Bush’la...

O, her
zaman,
her yerde
‘öldürmeyi
iyi
bilenlerle’
dost ve
müttefik!
***

Peres
Erdo¤an’a
dönüp deseydi
ki, “Öldürmeye
gelince... tutuklular› nas›l öldürdü¤ünüzü iyi
biliyorum... siz
hapishanelerde
öldürmeyi çok iyi
bilirsiniz”... Evet,
böyle deseydi,
yalan m› olurdu,
yanl›ﬂ m› olurdu?

Tayyip Peres’le...

Tayyip ﬁaron’la...

Riyâkarl›k
Tayyip Erdo¤an’›n 28 Ocak’ta ‹sviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya
Ekonomik Formu kapsam›ndaki “ G a z z e :
O r t a d o ¤ u ’ d a B a r › ﬂ M o d e l i ” panelinde
‹srail Cumhurbaﬂkan› ﬁimon Peres ve moderatör ile tart›ﬂarak salonu terk etmesi, ülkemizde ve dünyada oldukça geniﬂ tart›ﬂmalara yolaçt›.
AKP çizgisindeki bas›n Erdo¤an’›n tavr›n› överek “‹srail’e Osmanl› Tokad›” (Y.
ﬁafak), “Tarihi Tokat” (Zaman), “Erdo¤an’dan Peres’e Tarihi Ders” (Star), “Tarihi Ders” (Sabah), gibi baﬂl›klarla manﬂetlere taﬂ›rken, çeﬂitli televizyonlarda da övgüler ya¤d›r›ld›.
Yandaﬂlar› Erdo¤an’› “Davos Fatihi”
diye karﬂ›lamak için yollara döküldüler.
MHP ve Saadet Partisi bile Erdo¤an’›
övenlere kat›ld›lar. Deniz Baykal da Erdo¤an’›n yap›lan haks›zl›¤a tepki göstermesinin do¤al oldu¤unu, belirterek bu ç›k›ﬂ›n
iç politikada seçim malzemesi olarak kullan›lmamas› gerekti¤ini söyledi. ‹ran Erdo¤an’a Nobel Ö d ü l ü verilmesini isterken, Arap ülkelerinde de gösterilerde Erdo¤an lehine sloganlar at›ld›.
K›sacas›, gerçekte onun tavr›ndan,
politik konumundan çok farkl› bir tablo
ç›km›ﬂt› ortaya.
‹slamc›, AKP yalakas› yay›n organlar› d›ﬂ›ndakiler, Tayyip’in Davos’taki
tavr› nedeniyle “ ABD ve ‹srail’le iliﬂkilerin zarar görmesi” ihtimalini öne
ç›kararak eleﬂtiren yorumlara a¤›rl›k
verdiler. Olay›, Türkiye’nin baﬂ›n›
a¤r›tacak “ diplomatik bir kaza”
olarak de¤erlendirerek, “bu tav›r
daha ileri götürülmemeli” uyar›lar› yapt›lar. Oysa, bu kesimlerin
kayg›lanmas›na hiç mi hiç ge -

r e k y o k t u . Çünkü AKP’nin, Tayyip’in
böyle bir niyeti zaten yoktu.
Yoktu ama, her dönem politikas›n›n iki
ana özelli¤i takiyye ve r i y a olan Tayyip
Erdo¤an, hem ‹srail’in “ O r t a d o ¤ u ’ d a k i e n
iyi müttefiki” olup, hem de “ona tav›r alan
lider” görünümünü yaratabilmiﬂti.

Yapt›¤›n›n A rkas›nda
Duramayan B ir ‘Fatih’!
Erdo¤an’›n Davos’taki tavr›, Ortado¤u’da ve ülkemizde geniﬂ yank› bulmas›na
ra¤men neresinden bak›l›rsa bak›ls›n, tutars›zl›¤›n, riyakarl›¤›n bir örne¤i olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. ‹srail’in Gazze’deki katliamlar›na, iﬂgaline karﬂ› “ dik bir duruﬂ” , tarihsel bir “ ç›k›ﬂ” olarak sunulan tavr›n›n
arkas›nda duramad›.
‹lkin, “Peres özür diledi” haberleri s›zd›r›l›p, gazetelerde, televizyonlarda bu
“özür”ün yeralmas› sa¤lan›rken, SONRA
ö z ü r dilenmedi¤i ortaya ç›kt›.
‹kincisi, tav›r kimeydi, niyeydi, bu noktada yalpalay›p durdu Tayyip ve iktidar›.
Baﬂbakan, ilk andan itibaren emperyalist dünyadan gelen tepkileri azaltmak ve
yumuﬂatmak için birbirini yalanlayan aç›klamalar yapt›.
Baﬂlang›çta, tepkisinin Peres’in hiddetli
tavr›na, -sesini yükseltmesine-, küstahl›¤›na yönelik oldu¤unu söyledi. SONRA;
sonra “ Her hangi bir ﬂekilde ne ‹srail halk›n› ne Cumhurbaﬂkan› Peres’i... hedef ald›m.” diyerek tepkisinin m o d e r a t ö re oldu¤unu aç›klad›. Bütün k›yamet toplant›n›n
yöneticisi üzerine mi kopmuﬂtu yani?!
‹ﬂin özü ﬂuydu ki, “Davos Fatihi”, kitleler nezdinde verece¤i mesaj› vermiﬂti, ﬂim-
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Tayyip Rice’la...

Tayyip Büyükan›t’la...

di ç a r k e t m e zaman›yd›.
De¤ilse ﬂu çok aç›kt›:
E¤er sen, karﬂ›ndakine ad›yla san›yla katil diyorsan, –ki “siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” demenin baﬂka
bir anlam› yoktur– gere¤ini yapars›n. Gere¤i, o katille, ekonomik, siyasi, askeri, diplomatik iliﬂkilerini
kesmektir.
“Davos Fatihi!”, tam tersini yapt›. Amerika ve ‹srail’le ittifak›n› pekiﬂtirecek manevralara giriﬂti.

‘Öldürmeye Gelince’;

Hiçbiri Di¤erinden Geri
Kalmaz; ‹ﬂte AKP’in
‘Öldüreceksin’ Bilançosu
Katliamc›l›kta birbirlerinden
fark› olmayan, birbirlerinden geri
kalmayan iki katilden Erdo¤an, Peres’e ﬂöyle diyordu: “Çocuklar› nas›l öldürdü¤ünüzü iyi biliyorum. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok
iyi bilirsiniz.”
Halka karﬂ› katliamlar düzenlemekte de, kad›n çocuk demeden öldürmekte de, Türkiye Cumhuriyeti’nin ‹srail’den geri kal›r yan› yoktur. Filistin halk›n› katleden ‹srail’e;
Kürtleri, Alevileri, Rumlar›, Ermenileri, devrimcileri, tüm Anadolu
halklar›n› ac›mas›zca katleden Türkiye oligarﬂisinin diyebilece¤i birﬂey yoktur.
B›rakal›m geçmiﬂte yaﬂananlar›,
AKP iktidar› döneminde bizzat Tayyip Erdo¤an’›n sorumlu oldu¤u
ölümler bile, öldürmeyi iyi bilmekte, birbirlerinin “ u s t a l › k l a r › n a ” söz
edemeyecek durumda olduklar›n›
göstermeye yeter.
‹srail’in zulmüne u¤rayan bebeklerin, çocuklar›n hamisi görün-
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meye çal›ﬂan Erdo¤an önce kendi
ellerindeki çocuk kanlar›n›n hesab›n› vermek durumundad›r. 12 yaﬂ›nd a k i U¤ur Kaymaz’› “terörist” diye
K›z›ltepe’de katlettirip, katillerini
aklayan AKP iktidar›d›r. Gösterilere
kat›ld› diye 12 yaﬂ›ndaki Yahya
Menekﬂe’yi panzerle ezen kimin iktidar›yd›? 15 yaﬂ›ndaki Fevzi Abik’i
kurﬂunlatan hangi iktidard›? Peres
mi gelip gerçekleﬂtirmiﬂti bu çocuk
cinayetlerini?
2006 Mart’›nda, gerilla cenazelerini kald›ran halka karﬂ› “Kad›n
da olsa çocuk da olsa gere¤ini yap›n” talimat›n› veren, Tayyip Erdo¤an de¤il miydi? O talimat›n sonucunda dördü çocuk onbir kiﬂi katledilmedi mi Diyarbak›r’da?
Tecrit politikas›nda ›srar ederek
20 devrimcinin ölümüne neden olan
kimdi? Peres dönüp, Erdo¤an’a deseydi ki, “Öldürmeye gelince... tutuklular› nas›l öldürdü¤ünüzü iyi
b ili y or um ... siz hap is han el erd e öl dürmeyi çok iyi bilirsiniz”... Evet,
böyle deseydi, yalan m› olurdu,
yanl›ﬂ m› olurdu?
Engin Çeber’i iﬂkencede, Kevser M›rzak’› evinde katleden Erdo¤an iktidar› de¤il mi? Hrant Dink,
Zirve Yay›nevi katliam›, Festus
Okey, Feyzullah Ete, Baran Tursun... Tayyip Erdo¤an iktidar›nda
katledilmediler mi?
Tayyip Erdo¤an kutsal kitab›n
“ Ö l d ü r m e y e c e k s i n ! ” emrini Peres’e göstermeden önce, kendi emrindeki polise gösterse ya!
Dur ihtar›na uymamaktan, parkta oturmaya, H›ristiyan olmaktan
Kürt olmaya, devrimci olmaya kadar her ﬂey öldürülmeniz için neden
teﬂkil edebiliyor ülkemizde. H›rs›zl›ktan, uyuﬂturucudan veya herhan-

gi baﬂka bir ﬂeyden “ zanl› ” olmak
da Erdo¤an’›n hükmetti¤i ülkede
öldürülme gerekçesidir.
Devlet ad›na, devlet politikalar›
gere¤i iﬂlenen bu cinayetlerden, bu
cinayetleri gerçekleﬂtiren katillerinin kollanmas›ndan Erdo¤an Hükümeti birebir sorumludur.
AKP iktidarlar› döneminde Kuzey Irak’a yönelik yap›lan s›n›r ötesi sald›r›lar› hat›rlay›n; hükümet bir
yandan, Genelkurmay bir yandan,
50 kiﬂi öldürdük, yüz kiﬂi öldürdük,
bu sefer 170 kiﬂi öldürdük diye hezeyan halindeydiler.
Politikalar›n›n baﬂar›s›n›, öldürdü¤ü insan say›s›yla ölçen bir iktidar›n ‹srail’den fark› nedir? “150175 terörist öldürüldü” diye gururla aç›klama yapan Erdo¤an, Peres’e
ne diyebilir?.. Ve bu koﬂullarda, Peres’e söylediklerinin riyakarl›ktan
öte ne anlam› olabilir?

R‹YAKARLI⁄IN Büyü¤ü:
Peres’in Yan›ndan Kalk
Ama ‹srail’le Yanyana
Olmaya Devam Et!
Erdo¤an’›n Gazze katliam› sürerken ‹srail’e karﬂ› ald›¤› –daha
do¤rusu al›yor göründü¤ü– tavr›,
daha baﬂta ﬂöyle de¤erlendirmiﬂtik:
“AKP hükümetinin riyakarl›klar› saymakla bitmez. Çünkü siyasetini b u n l a r ü z e r i n e k u r m u ﬂ t u r.
AKP’nin Büyük Ortado¤u Projesi
(BOP) destekçili¤iyle ‹srail ‘eleﬂtirisi’, bu ikiyüzlülü¤ün en çarp›c›
yanlar›ndan biridir.
... Amerikan’›n BOP’unun “eﬂbaﬂkan›” olmak isteyen Baﬂbakan,
‹srail’in bu projenin gereklerini yerine getirmek için, Gazze’ye sald›rd›¤›n› bilmiyor mu?.. O zaman bütün
bu “siyonizm karﬂ›tl›¤›”, bütün bu
“bat› eleﬂtirisi” ve bütün bu gözyaﬂlar› riyakarl›ktan baﬂka nedir ki?”
(Yürüyüﬂ, Say›: 173, 25 Ocak 2009)
Riyakarl›klar bir de¤il, beﬂ de¤il.
‹slami duyarl›l›k ad›na Hamas’› destekler görünmek isteyen Erdo¤an,
Hamas’›n seçimle geldi¤ini, bu yüzden muhatap al›nmas› gerekti¤ni

R‹YAKARLIK

7

söylüyor. Ama kendi ülkesinde
seçimle gelenlere mesela
DTP’lilere ayn› tavr› göstermiyor. Bunlar, AKP politikas›nda
s›radan riyakarl›klard›r.
Davos’taki
t a v › r ”la
“D
Konya Ovas›’ndaki t a t b i“K
k a t” aras›ndaki fark ise, riyakarl›¤›n ne boyutlara ulaﬂabilece¤inin göstergesidir.
‹srail pilotlar› Konya Ovas›nda
HALA e¤itim görmeye devam ediyorlar.
E¤er ‹srail “çocuk öldürmeyi iyi
biliyor”sa, onlara bu e¤itimi sa¤layanlardan biri de AKP Hükümeti’dir. E¤er ‹srail katliamc› bir devletse, Heron insans›z uçaklar› baﬂta olmak üzere ‹srail’le ekonomik, siyasi, askeri anlaﬂmalar› sürdüren, hatta ‹srail Gazze’ye bombalar ya¤d›r›rken yeni anlaﬂmalar›n görüﬂmelerini yapan AKP de o katliamc›l›¤›n
orta¤› de¤il mi?

Her Telde Oynayan
Bir ‹ﬂbirlikçi:
Tayyip Erdo¤an’› ve AKP iktidar›n›n riyakar politikas›n› belki de
en iyi tan›mlayabilecek deyim budur: Her telde oynamak.
‹kiyüzlülükte s›n›r tan›mayan
Erdo¤an bir yandan Filistinliler’i
savunur görünürken Yahudi Lobileri’nden cesaret madalyas› almakta
da bir sak›nca görmemiﬂtir.
“Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz” dedi¤i ‹srail’in Ortado¤u’daki
en büyük destekçisi, orta¤› Türkiye’dir. ‹nsanlar› öldürmekle suçlad›¤› ‹srail silah sanayisine m i l y a rl a rc a d o l a r a k t a r a n , Erdo¤an hükümetidir.
Davos’ta sergilenen “tavr›n” devam› gelmedikten sonra ‹srail için
fazla rahats›z edici olmayaca¤› ortadad›r. Olay›n hemen arkas›ndan Erdo¤an ve hükümet üyeleri; olay›,
kendi tabanlar›na yönelik kullan›p,
halk›n duyarl›l›¤›n› istismar ederek,
yaklaﬂan seçimlerde oya çevirmenin hesaplar›n› yaparken, Genelkurmay ve Savunma Bakanlar› ecikmeksizin ‹srail’e güvence veren
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E¤er ‹srail “çocuk
öldürmeyi iyi biliyor”sa,
onlara bu e¤itimi
sa¤layanlardan b iri d e
AKP Hükümetidir.
aç›klamalarda bulundular. Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül “Dev lette devaml›l›k esast›r” diyerek
Türkiye ve ‹srail aras›ndaki iﬂbirli¤inin ve savunma sanayi projelerinin devam edece¤ini belirtti.
Katledilen Filistinliler’in, demagoji malzemesi olarak kullan›lmaktan baﬂka bir de¤eri yoktur egemen
s›n›flar için.
Peres’e ifade edilenlerde biraz
gerçeklik pay› olsayd›, yukar›da
iﬂaret etti¤imiz gibi, en baﬂta bu
topraklarda devletin cinayetleri,
katliamlar› olmazd›. Baﬂbakan kendi emrindeki katilamc›lar›n öldürmemesini sa¤lard› önce.
Ama riyakarl›kta bir baﬂka ve en
çarp›c› göstergelerden biri de hiç
kuﬂkusuz Irak iﬂgali ve Irak’taki
katliam karﬂ›s›nda tak›n›lan tav›rd›r.
E¤er Peres’e yönelik tepkide en
küçük bir içtenlik ve tutarl›l›k olsayd›, yan›baﬂ›m›zda bir ülke parçalan›p, birbuçuk milyon Irakl› katledilirken iﬂgalcilerle iﬂbirli¤i yap›l mazd›.
Dikkat edin, Irak’ta iﬂgal giriﬂiminin baﬂlamas›ndan bu yana
Irak’ta gerçekleﬂtirilen katliamlar›n
haddi hesab› yoktur. Yaklaﬂ›k 1,5
milyon Irakl› katledilirken, Tayyip
Erdo¤an bir kez olsun, bu katliam›
yöneten Bush’un karﬂ›s›na ç›k›p
“siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” dedi
mi?.. Demedi ve hala demiyor.
E¤er müslümanl›ksa, Irak’ta katledilenler de müslüman. E¤er sorun

“kad›n çocuk demeden öldürmek” ise, Irak’ta da ayn›. Peki
öyleyse neden Irak’taki katliam
için kürsülerden esip gürlemiyor Erdo¤an?
‹ﬂte AKP riyakarl›¤›n›n aç›¤a ç›kt›¤› bir di¤er nokta buras›d›r.
Esip gürlemesi bile “çifte standart” ve esip gürlemesinin de içi
boﬂ!
AKP hükümeti iktidara geldi¤i
günden bu yana, ‹srail’le önceki hükümetlerce imzalanan ekonomik, siyasi, askeri antlaﬂmalar› sürdürdü¤ü
gibi ‹srail’le iliﬂkileri daha da geliﬂtirmiﬂtir. Erdo¤an hükümeti, “ ‹ s r ail’le stratejik iﬂbirli¤i, Türkiye’nin
u lu s al ç ›k ar l ar › n a h iz m et e tm e k t e dir” diyerek daha ilk döneminde 700
milyon dolarl›k tank modernizasyon
ihalesini onaylam›ﬂt›. Devam›nda
800 milyon dolarl›k Anam füzelerini, gece uçuﬂ sistemleri olan Litening sistemini, elektronik savaﬂ dürbünlerini sat›n alma anlaﬂmalar› imzalad›. Bu anlaﬂmalar› tank, Heron,
F-5 uçaklar›n›n modernizasyonu,
Arrow füzelerinin al›m› vb. takip etti. 2007 y›l›nda da “terörle mücadele ve silah sanayi” alanlar›nda yeni
anlaﬂmalar imzaland›. MOSSAD
ajanlar›n›n ülkeye giriﬂ ç›k›ﬂlar›nda
kolayl›k sa¤land›.
‹srail’e çeﬂitli vesilelerle esip
gürleyen Tayyip Erdo¤an iktidar›n›n ‹srail ile gird¤i yo¤un iliﬂkilerin
özeti budur iﬂte. Ve böyle oldu¤u
için de, Erdo¤an, Gazze’ye at›lan
bombalar›n, katledilen Filistinli bebeklerin sorumlulu¤undan kurtulamaz. Strateji iliﬂkilerini daha da geliﬂtirmenin peﬂinde oldu¤u ‹srailli
ortaklar› ile halklar›n kan›n› dökerken ortakt›r. Sözle ya¤›p gürlemesi,
ald›¤› tav›rlar›n keskinli¤i ancak
kendi piﬂkinli¤inin derecesini, ikiyüzlülü¤ünün, riyakarl›¤›n›n derinli¤ini gösterir.
‹ﬂbirlikçi medyan›n ve propagandan›n gücü, bu sorumlulu¤u bir
yere kadar gizleyebilir, ama tarih,
AKP ve Erdo¤an’›n, Bushlar’la, Peresler’le suç ortakl›¤›n› yazacakt›r.
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Vietnam May Lai Katliam›

Burjuvazi için
ne “öldürmeyeceksin” diyen
dini hükümler,
ne de çok
övündükleri
“burjuva
hümanizmas›”n›n bir
önemi yoktur:
Burjuvazinin
s›n›fsal
ç›karlar›n›n
söz konusu
oldu¤u yerde,
bunlar
hükümsüzdür

Akan Kan
Bizim
Birinci emperyalistler aras› paylaﬂ›m savaﬂ›nda 10 milyon insan öldü,
20 milyon insan da sakat kald›. 3-5 de¤il, 300-500 de¤il, 3-5 bin de¤il, 10 milyon ölüden bahsediyoruz. Öldürmeyi en
iyi bilenlerden bahsediyoruz. Kuﬂku yok
ki, bu bilançoyu yaratanlar, öldürmeyi en
iyi bilenler ve öldürmeden yönetemeyenlerdir.
‹ﬂte onlar› tan›mal›y›z bir bir. Onlar›
tan›madan Erdo¤an ile Peres aras›ndaki
tart›ﬂmada ortaya ç›kan “öldürmeyi en iyi
kim biliyor” sorusunu do¤ru yorumlamak
mümkün de¤ildir.

Kim Ö ldürüyor?
Öldürmeyi emperyalizm ve iﬂbirlikçileri çok iyi bilirler. Tarihte sömürücü s›n›flar,
hep baﬂkalar›n›n emekleri, ürünleri, mallar›na el koyma üzerine sürdürdükleri savaﬂlarla ve halklar›n kan› üzerinde sürdürdükleri politikalarla beslenmiﬂ ve yaﬂam›ﬂlard›r.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçiler baﬂkalar›n›n emeklerine el koymadan ve bunun
için de sald›rmadan yönetemezler. Bask›,
sömürü, iﬂkence, katliam, onlar›n do¤as›
gere¤idir, onlar olmadan yönetemez ve yaﬂayamazlar.
Sadece 1. de¤il, 2. emperyalistler aras›
paylaﬂ›m savaﬂ›nda da büyük bir insanl›k
katliam› yaﬂand›. Alman Nazileri’nin f›r›nlar›nda milyonlarca insan yokedildi.
Krupp, Siemens gibi Alman tekelleri bu
savaﬂ›, tekelleri için yeni yat›r›mlar ve
büyük bir kâr kayna¤›na çevirdiler. Emperyalist tekelciler için milyonlarca insan›n hiç önemi yoktu. Onlar› sadece,
iﬂgal edilecek yeni ülkelerin pazarlar›,
elde edecekleri savaﬂ rant› ilgilendiriyordu. Yoksa asker ve halktan toplam
20 milyonun üzerinde insan ölmüﬂ;
hiç sorun olmazd› onlar için.
‹nsan› yok sayan, de¤ersizleﬂtiren sadece Alman tekelleri ve Naziler de¤ildi elbette. Bu savaﬂta,
1945’te, Amerika da, Hiroﬂima ve
Nagazaki ﬂehirlerine att›¤› iki
atom bombas›yla, 250 bin insa-

n› iki gün içinde yokedecek büyük bir katliamc›l›¤›n örne¤ini vermiﬂti.
2. Emperyalistler aras› paylaﬂ›m savaﬂ›
s›ras›nda halklar›n kan›n› döken emperyalistler, savaﬂ sonras› ABD’nin liderli¤inde
aralar›nda anlaﬂarak, emperyalist ç›karlar›n› korumak için NATO, IMF, Dünya Bankas› gibi yeni ekonomik ve askeri örgütler
kurdular. Dünyan›n en zengin 7 ülkesi biraraya gelerek G-7 platformunu oluﬂturmuﬂlard› ve G-7’nin her toplant›s›, halklar›n
kan› üzerine planlar›n yap›ld›¤› bir toplant›yd›.
Evet, hiç kuﬂkunuz olmas›n ki böyleydi.
Halk›n karﬂ›s›na ç›kt›klar›nda dünyan›n en
ça¤daﬂ, en demokrat kiﬂileri gibi davranan
burjuvalar, onlar›n emrindeki diplomatlar,
masalar›n etraf›na oturup, hangi ülkede
hangi halka karﬂ› hangi zulmün yap›lmas›
gerekti¤ini konuﬂup tart›ﬂ›yorlard›. Bu toplant›lardan d›ﬂar›ya yans›yan genellikle,
hangi yemekleri yedikleri, hangi k›taya ne
tür yard›mlar yapacaklar› gibi “bilgiler”dir.
Ama gerçek yukar›da aktar›land›r.
NATO’nun, IMF’nin, Dünya Bankas›’n›n toplant› salonlar›, mecazi anlamda
kan içindeki salonlard›r. Çünkü oralarda
halk›n kan›na do¤ran›r ekmekler. Emperyalizm tüm bu askeri, ekonomik örgütlenmeleri, halklar› sömürmek ve sömürüye direndi¤inde kan›n› ak›tmak için kullanmaktad›r.
Ak›t›lan kan halklar›n kan›d›r, bizim kan›m›zd›r.
Emperyalizm halklara karﬂ› bir çok yol
ve yöntemle savaﬂ›r. ‹ﬂgaller, askeri darbeler, katliamlar, provokasyonlar, kaybetmeler, ambargolar, kuﬂatmalar, ekonomik çökertmeler, kimyasal sald›r›lar, emperylizm
için akl›n›za ne gelirse mübaht›r.

Nas›l Ö ldürdüler?
Emperyalistler, yeryüzünün bütün ülkelerini birer sömürge haline getirmek, halklar› köleleﬂtirmek için, yüzelli y›ld›r sald›r›
halindedir.
Emperyalist
ülkelerden
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ABD’nin bugüne kadar dünya halklar›na karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i onlarca
sald›r›dan sadece birkaç›n› örnek
verelim.
- Türkiye’nin de ABD’nin yan›nda savaﬂmak için asker gönderdi¤i Kore Savaﬂ›’nda, 1950-1953
y›llar› aras›nda ABD yüzbinlerce
Koreli’yi öldürdü.
- Küba diktatörü Batista'n›n
ABD'li dan›ﬂmanlar›n kurmayl›¤›nda halka karﬂ› sürdürdü¤ü savaﬂ sonucunda 60 bin Kübal› katledildi.
-Amerika 1975 y›l›nda Vietnam'dan kovuldu¤unda 2 milyonun
üzerinde Vietnaml›’y› katletmiﬂti.
-1965’de Endonezya’da 1 milyon kiﬂi, 1970-75 y›llar› aras›nda
Kamboçya ve Laos'ta da yine 1 milyona yak›n kiﬂi katledildi.
- ﬁili'de ClA'n›n düzenledi¤i
1973 faﬂist darbesi sonucunda 30
bin kiﬂi katledildi. Yine Arjantin'de
Amerikanc› faﬂist generallerin yönetiminde 30 bin kiﬂi katledildi.
- Lübnan'a 1983 y›l›nda yap›lan
Amerikan sald›r›s›nda binlerce
Lübnanl› katledildi.
- 1989’da P a n a m a’ya yapt›¤› ç›karmada 5 bin Panamal›’y› katletti.
- 1991’de emperyalistler, I r a k’›
havadan bombalayarak, 100 binin
üzerinde Irakl›’y› katlettiler.
Sonras›nda Irak’a ortaklaﬂa uygulad›klar› ambargo sonucunda da
500 bin çocuk öldü.
500 bin çocuk öldürdüler! Hem
de t e k k u r ﬂ u n a t m a d a n ; Öldürmeyi daha iyi bilen kim olabilir ﬂu yeryüzünde.
Amerika üzerine yap›lan bir çal›ﬂman›n ortaya koydu¤una göre,
Amerika, 1946-1975 aras›nda emperyalist ç›karlar› do¤rultusunda çeﬂitli ülkelere karﬂ› tam 215 kez as k e r i g ü c e b a ﬂ v u r muﬂ.
Askeri güce her baﬂvuruﬂunun
binlerce, onbinlerce bazen yüzbinlerce ölüm oldu¤u ortada.
Yukar›daki liste uzay›p, bugüne
Afganistan’›n, Irak’›n iﬂgaline kadar
geliyor. Bu listeye, Irak’ta emperyalistler taraf›ndan katledilen 1,5 mil-
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yon Irakl› ölü daha ekleniyor.
Amerikan emperyalizmi, tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin ç›kar› için
milyonlarca insan› öldürmüﬂtür.
Hep öldürdü. Halklar›n kan›n› ak›tmay› en iyi bilen ülke oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r elbette.
Emperyalist geliﬂmesini iﬂgaller,
eskisi, yenisiyle sömürgecilik ve
halklar›n al›nteri ve kan› sayesinde
sa¤lad›. Amerikan tekelleri, ç›karlar›n›n gerektirdi¤ini yapmak için,
“ka ç ki ﬂi öl ür” hesab›n› yapmad›lar bile ço¤u kez. Mant›klar› esas
olarak “kaç kiﬂi ölürse ölsün”, is teklerimiz yerine gelsin ﬂeklinde
çal›ﬂ›r. Ölüleri hesaplad›klar› tek
yer, ölülerin ç o kl u ¤u nu n kendi ç›karlar›na zarar verme ihtimalinin
oldu¤u yerdir.
Amerikan tekelleri, kendi istedikleri yönetimleri iktidara getirmek ve iktidara getirdiklerinin kendi istedikleri politikalar› hayata geçirmesi için ülkeleri kan deryas›na
dönüﬂtürmekte bir an bile tereddüt
etmemiﬂlerdir.
Tekeller Amerikan baﬂkanlar›n›n, bakanlar›n›n veya Pentagon’un,
CIA’n›n a¤z›ndan konuﬂurlar ço¤u
kez. Afganistan, Irak iﬂgaliyle,
Amerikan imparatorluk stratejisiyle, Bush’un veya Pentagon’un a¤z›ndan konuﬂtuklar› gibi.
Amerika’n›n sald›r› karar ve politikalar›n›, elbette tek kiﬂi belirlemiyor, belirtti¤imiz gibi esas olarak
bu karar› veren Amerikan tekelleridir. Silah ve petrol tekelleri baﬂta olmak üzere, petrol ve enerji alanlar›n› ele geçirme politikalar›yla al›nan
kararlard›r bunlar ve elbette tekellerin kâr h›rslar›n›n bedelini de paral›
Amerikan askerleri ve iﬂgal edilen
ülkelerin halklar› ödeyecektir.
Amerikan tekellerinin bu konuda hiçbir kayg›lar› yoktur. Onlar kazanacaklar› paralara, ç›karlar›na bakarlar. Kaç Amerikan askeri ölmüﬂ,
iﬂgal edilen ülkede kaç yüzbin insan
öldürülmüﬂ, umurlar›nda bile de¤ildir. T›pk› Vietnam, Afganistan, Irak
ve daha bir çok ülkedeki iﬂgallerde
ölü say›s›n›n kendilerini hiç ilgilendirmedi¤i gibi.

Irak Hadisa Katliam›

Amerikan tekelleri,
ç › k a r l a r › n › n g e re k t i r d i ¤ i n i
yapmak için, “kaç kiﬂi ölür”
h e s a b › n › y a p m a d › l a r bil e
ço¤u kez.
Mant›klar› esas olarak “kaç
kiﬂi ölürse ölsün”, isteklerimiz
yerine gelsin ﬂeklinde çal›ﬂ›r.
Ö l ü l e r i h e s a p l a d › k l a r › t e k y e r,
ölülerin çoklu¤unun kendi
ç ›karl ar›n a z a r a r verme
i h t i m a l i n i n o l d u ¤ u y e r d i r.
Bu durum sadece ABD tekelleriyle s›n›rl› de¤il, tüm emperyalist
kapitalist ülkelerdeki tekeller aç
gözlüdür ve halklar›n düﬂmanlar›d›rlar.
Hitler tek baﬂ›na dünyay› kana
bulamad›. Hitler’i baﬂa getirenler de
Alman tekelleri yani K r u p p ,
Tyssen, Siemens gibi tekellerdir.
Hitler onlar ad›na pazar kavgas›na
girerek 20 milyonun üzerinde insan›n ölümüne neden oldu. E¤er Alman tekellerinin bu ihtiyaz ve politikalar› söz konusu olmasayd›, Hitler tek baﬂ›na tarih aç›s›ndan bir hiç
olurdu. Ama tekellerin ihtiyaçlar›na
cevap veren Nazi politikalar›yla tekellerin güvenini kazand› ve s›rt›n›
tekellere yaslayarak durmaks›z›n
öldürdü.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri,
dünyan›n dört bir taraf›nda, Arjantin’de, ﬁili’de, Endonezya’da, Vietnam’da, Lübnan’da, Türkiye’de
halklar› yani bizi öldürdüler.
Emperyalizmin ve özel olarak
ABD emperyalizmin sald›rganl›klar›n› bilmeden, yüzbinlerin, milyonlar›n ölüm kararlar›n›n Pentagon’un, CIA’n›n karargahlar›nda,
tekellerin merkezlerinde nas›l so¤ukkanl›l›kla al›nd›¤›n› bilmeden,
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Maraﬂ Katliam›
‹srail’in Filistin’de 50 y›ld›r bu vahﬂeti nas›l sürdürdü¤ü anlaﬂ›lamaz.
Ayn› ﬂekilde ‹srail Cumhurbaﬂkan›
Peres’e “Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” diyen Tayyip Erdo¤an’›n kendi
ülkesinde nas›l kad›nlar›n ve çocuklar›n öldürülmesi emrini verdi¤ini
anlayamay›z.
Bushlar, Obamalar, Peresler,
Tayyipler ve di¤erleri, öldürmeyi
“iyi bilirler”.
Ony›llard›r Amerika’n›n tam
deste¤iyle Filistinliler’e kan kusturan ‹srail, en iyi bildi¤i ﬂeyin “öldürme” oldu¤unu son Gazze sald›r›s›nda bir kez daha tüm düyaya göstermiﬂ oldu. Öldürmeyi “iyi” bildi¤ini öyle kan›tlad› ki, misket bombalar›yla, fosfor ve pudra bomlalar›yla bedenleri paramparça etti her
seferinde. ‹nsanlar› ne ve nas›l oldu¤unu bilmeksizin içten içe yakt›lar.
Pervas›zd›lar, katliamc›yd›lar,
kurals›zd›lar. Çünkü arkalar›nda
Amerika vard›. Kendisi de Amerika’n›n Ortado¤u’daki ileri jandarmas›yd›.
Amerika nas›l ki kendisi hiçbir
uluslararas› kural tan›madan istedi¤i ülkeye girip katlediyorsa, ‹srail
de her tür bahaneyle yoksul Filistin
topraklar›n› bombalay›p öldürmeye
devam ediyor hala.
Emperyalistler kendi iﬂbirlikçilerini hep korumuﬂlar, her tür deste¤i vermiﬂlerdir. ‹srail de dünyan›n
gözleri önünde vahﬂice katliamlar
yaparken kapitalist, emperyalist ülkeler ve iﬂbirlikçi iktidarlar seyirci
kalmaktad›rlar.
Ne de olsa Filistin’de akan yoksul kan›yd›, bizim kan›m›zd›, empeyalist zenginlerin ve iﬂbirlikçilerinin kan› akm›yordu.
Emperyalizmin kanl› tarihi sadece ABD ile s›n›rl› de¤ildir. Almanya’dan, ‹ngiltere’ye Faransa’dan
Belçika’ya kadar hemen tüm Avrupa bu kanl› tarihin bir parças›d›r.
Almanya’da bu kanl› tarih Hitler
öncesine gider. Almanya yönetimi,
1919 Alman devriminin liderlerinden Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’i kurﬂuna dizip bir kanala

Say›: 175

atm›ﬂt›r. Hamburg barikatlar›nda iﬂçilerin kan›n› nas›l ak›tt›klar› iyi biliniyor. Milyonlar› gaz odalar›nda
nas›l yok ettikleri, Sovyetler baﬂta
olmak üzere birçok ülkede 20 milyonun üzerinde insan› nas›l katlettikleri de bilinmektedir. Hitler de en
vahﬂice öldürmesini bilenlerin baﬂ›nda gelir.
Frans›z
emperyalizminin
1871’de iktidar› alan Komüncüleri
nas›l vahﬂice katletti¤i, Cezayir iﬂgalinde Cezayirli yurtseverleri, Cezayir halk›n› nas›l katletti¤i kendi
ayd›nlar›nca bile protesto edilmiﬂtir.
ABD iﬂgali öncesi Vietnam hak›na
yapt›¤› katliamlar da unutulacak gibi de¤ildir.
Fransa ve Belçika emperyalistlerinin de, 1994 y›l›nda Ruanda’da
kabileleri biribirine düﬂürülerek 800
bini aﬂk›n insan›n öldürülmesini nas›l sa¤lad›klar› da biliniyor.
Bir zamanlar “üzerinde güneﬂ
batmayan imparatorluk” olan ‹ngiltere de yukar›da anlat›lanlardan
farkl› de¤il. Bir yandan Hindistan’›
da içine alan, di¤er yandan Afrika’ya dayanan s›n›rlar›yla say›s›z
katliamlar yapm›ﬂlard›r. Günümüzde de Amerika’n›n en iyi müttefiki
olarak Afganistan, Irak gibi ülkelerde halklar›n üzerine bomba ya¤d›r›p
katliamlar yapmaktad›rlar.

Oligarﬂi de
Öldürmesini ‹yi Bilir
‹srail Cumhurbaﬂkan› Peres’e
“Siz öldürmesini iyi biliyorsunuz”
diyen Tayyip Erdo¤an, kuﬂku yok
ki, kendi kanl› tarihininin de ‹srail’den çok farkl› olmad›¤›n› bilir.
Çünkü kendisi de bu kanl› tarihin
bir parças› ve sürdürücüsüdür.
Daha Cumhuriyetin baﬂylar›nda
TKP önderi Mustafa Suphi’nin de
içinde oldu¤u 15 kiﬂinin Karadeniz’de katledilmesi vard›r kanl› tarihin ilk sayfalar›nda. ﬁeyh Sait, Dersim, A¤r› isyanlar› baﬂta olmak üzere tüm Kürt isyanlar› devlet taraf›ndan kanla bast›r›lm›ﬂt›r. Devlet, zulmetmekte biraz daha “tecrübe” kazanm›ﬂt›r.

‹ s r a i l C u m h u r b a ﬂ k a n › P e res’e
“ Si z öl dü rme si ni iyi bi li yo rsu nu z”
diyen Ta y y i p E r d o ¤ a n ,
kuﬂku yok ki, kendi kanl›
tarihininin de ‹srail’den
çok farkl› olmad›¤›n› bilir.
Geçimini sa¤lamak için kaçakç›l›k yapan, s›radan 33 köylüyü bile
katledecek kadar zalim bir geçmiﬂe
sahiptir Türkiye devleti.
Kanl› Pazar’da gericiler iﬂçi ve
emekçilerin üzerine sald›rt›lm›ﬂt›r.
6-7 Eylül’de kontrgerillan›n organizasyonuyla Rumlar’› ülkeden kovmak için büyük bir ya¤ma ve k›y›ma giriﬂilmiﬂtir. 12 Mart faﬂizminin
K›z›ldere, Nurhak gibi katliamlar›
askeri cunta taraf›ndan düzenlenmiﬂtir. 16 Mart ‘78 Üniversite katliam›, ‘77 1 May›s katliam›, Maraﬂ,
Çorum, Sivas katliamlar› devletin
organize etti¤i katliamlard›r.
12 Eylül ‘80 öncesi sivil faﬂistleri devrimcilerin, halk›n üzerine salan
oligarﬂi, 16 Mart Üniversite katliam›nda, Ankara Bahçelievler katliam›nda, “öldürmeyi iyi bildi¤ini”
kan›tlayacakt›r art›k. 12 Temmuz
1991 ve 16-17 Nisan 1992 Devrimci
Sol savaﬂç›lar›na yönelik katliamlar...Do¤u’da köylerin boﬂalt›lmas›,
yak›lmas› s›ras›nda yapt›klar› katliamlar. ‹nsanlar›n iﬂkencelerden geçirilerek üçer beﬂer kafalar›na kurﬂun
s›k›larak çukurlara doldurulup üzerlerinin kapat›lmas›, yak›lmas› gibi
onlarca, yüzlerce katliam sald›r›s›n›
yapan Türkiye kontrgerillas›ndan
baﬂka de¤ildir. Burada özet k›sm› bile anlat›lamayan kanl› tarihin ›ﬂ›¤›nda denilebilir ki, Türkiye oligarﬂisi
de öldürmeyi çok iyi biliyor.
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Siyonizm Gazze’ye
Tekrar Sald›rd›
‹srail üç haftal›k bir sald›r›n›n
ard›ndan Gazze’yi adeta yerle bir
ederek çekildi¤ini aç›klam›ﬂt›.
Fakat 1 ﬁubat’tan itibaren Gazze’ye sald›r›lar tekrar baﬂlad›. Hamas’›n iki roket att›¤› gerekçesiyle
‹srail Baﬂbakan› ve D›ﬂiﬂleri Bakan›
taraf›ndan yap›lan aç›klamalar, siyonizmin dünyay› hiçe sayan pervas›zl›¤›n›n bir göstergesiydi adeta.
Baﬂbakan Ehud Olmert aç›klamas›nda ﬂunlar› söylüyordu: “Sald›r›lar
sürerse tepkimiz sert ve orant›s›z olacak. Vatandaﬂlar›m›z normal bir yaﬂam sürene dek, oyunu kendi kurallar›m›za göre oynayaca¤›z.”
Baﬂta Avrupa emperyalizmi ve
Tayyip Erdo¤an olmak üzere, ‹srail’i sald›rd›¤› için, iﬂgal ve ilhak etti¤i için de¤il, “aﬂ›r›, orant›s›z güç
kulland›¤› için” eleﬂtirenlere de bir
cevapt› Olmert’in aç›klamas›; alay
eder gibi bir cevap.
D›ﬂiﬂleri Bakan› Livni de, roketli
sald›r›ya misilleme için fazla beklemeyeceklerini, bek lemeleri ne de gerek olmad›¤›n› ve
güçlü bir karﬂ›l›k vereceklerini söylüyordu.
Nitekim 4 ﬁubat günü ‹srail uçaklar› Gazze’ye tekrar
sald›rarak Gazze ile M›s›r
aras›ndaki tünelleri bombalad›. Baz› tünellere zarar verdi.

Siyonizmin Kurals›z
Savaﬂ› ve Hala
“Arada” Duranlar
Gazze’de bir evin duvarlar›nda, top mermisiyle at›ld›¤›
san›lan küçük oklar bulundu.
Bunlar muhtemelen “çivi
bombas›”yd›.
‹srail’in son Gazze sald›r›s›nda kulland›¤› “pudra bombas›”n›n, fosfor bombas›n›n
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yan›na bu çivi bombas› da eklendi.
Bir gazete çivi bombalar›n›n bulunmas› üzerine “‹nsan haklar› örgütleri[nin], hem ‹srail’in hem Hamas’›n savaﬂ kurallar›n› ihlal etti¤i
gerekçesiyle dava açmaya haz›rland›¤›n›” yazd›. (milliyet, 5 ﬁubat
2009)
Elbette ya, hem ‹srail hem Hamas... Elbette onlar, hem ‹srail’e,
hem Hamas’a, ‹ K ‹ TARAFA DA
karﬂ›lar.. Ama bu kadar eﬂitsiz bir
savaﬂta, hakl›n›n ve haks›z›n birbirinden bu kadar kesin ayr›labildi¤i
bir savaﬂta, hala “iki taraf›n aras›nda” yer almaya çal›ﬂmak, art›k aymazl›¤›n, iflah olmazl›¤›n ötesinde
bir sorundur. Siyonizme hizmet
eden bir politikaya dönüﬂmüﬂtür.

Irkç›l›k ‹srail’de
Seçimin Ana malzemesi
‹srail’de 10 ﬁubat’ta seçimler
yap›lacak. “Ortado¤u’nun tek de-

mokrasisi” diye övülen ‹srail’de demokrasinin haline bak›n ﬂimdi.
‹ k t i d a r p a rt i s i , Gazze’de yapt›¤› katliamla, ne kadar vahﬂi katliamlar gerçekleﬂtirebilece¤ini göstererek oy istiyor.
“ M u h a l e f e t ” p a r t i s i L i k u d’un
lideri Netanyahu, “Gazze’deki savaﬂ zaman›ndan önce bitti. E¤er seçilirsem Hamas’› yok edece¤im” diyerek oy toplamaya çal›ﬂ›yor.
K a d i m e partisinden ‹srail konut
bakan› Ze’ev Boim, Hamas iktidar›n›n baﬂbakan› ‹smail Haniye’nin
d e r h a l ö l d ü r ü l m e s i g e rekti¤ini
söylüyor; “seçim çal›ﬂmas›” böyle
onun da.
Ulusal Birlik Partisi adl› partiden bir milletvekili aday›, “‹srailli
Araplar›n Venezüella veya Türkiye’ye gönderilmelerinin” yolunu
açaca¤›n› vaad ediyor seçim vaadi
olarak: Ya sev ye terket anlay›ﬂ›,
kendine ‹srail’de de temsilci bulmuﬂ göründü¤ü kadar›yla.
‹srail Evimiz Partisi, bu
›rkç› politikay› seçim afiﬂlerinde de yans›t›yor. Partinin
seçim afiﬂlerinde ﬂöyle yaz›S a d › k O l m a y a n a Va yor: “S
t a n d a ﬂ l › k Yok!”
K›sacas›, ‹srail’deki seçim
yar›ﬂ›, alenen katliamc›l›k ve
›rkç›l›k yar›ﬂ› olarak sürüyor.
Tamamen bu unsurlar üzerinden yürütülen bir seçim,
“demokratik bir seçim yar›ﬂ›!”
olarak nitelendirilebilir mi?
Kim en fazla kan dökecek,
kim Filistinliler’e karﬂ› en ac›mas›z politikalar› uygulayacak
tart›ﬂmas›yla oy avc›l›¤›na ç›km›ﬂ partiler. Ortado¤u’nun kana, ›rkç›l›¤a bürünmüﬂ “tek
demokrasisi”nin “d”si bile görünmüyor ortal›kta.
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DEVLET‹ AKLAMANIN B‹NB‹R YOLU
 Susurluk’u, Ergenekon’u Kiﬂiselleﬂtirmek
 Herﬂey Çözüldü Çözülüyor Havas› Yaratmak
 Kontrgerillay› ‹ç Çat›ﬂma Malzemesi Yapmak
Gerek Susurluk döneminde ve
gerekse de “Ergenekon soruﬂturmalar›” baﬂlad›¤›ndan bu yana, aç›¤a
ç›kan örgütlenmeler ve olaylar içinde, devletin ro l ü n ü gözlerden ›rak
tutmaya çal›ﬂmak, egemen s›n›flar›n ortak refleksi olmuﬂtur.
Kontrgerilla faaliyetleri, ço¤unlukla belli kiﬂilerin kendi baﬂlar›na,
devlete ra¤men iﬂler çevirmesi biçiminde gösterilmek istenmiﬂtir. Çünkü sömürücü egemen s›n›flar, her
ne olursa olsun “devletlerini korumak, y›pranmas›n› engellemek” düﬂüncesiyle hareket ederler. Devlet
onlara her zaman laz›md›r!
“Ergenekon’un 1 Numaras›
Kim” spekülasyonu eﬂli¤inde sürdürülen tart›ﬂma da esas olarak
“devleti gizleme” tavr›na hizmet
eten bir tart›ﬂmad›r.
Ergenekon Davas›’nda duruﬂma
salonu dolup taﬂm›ﬂt›r; ama AKP’ye,
AKP’nin savc›lar›na bak›l›rsa, Ergenekon’un içinde ne ordu, ne M‹T, ne
polis, devletin hiçbir kurumu ve elbette devletin kendisi de yoktur.
Kontrgerilla örgütlenmelerinin her
yerde ve her zaman asli unsuru olmuﬂ bu kurumlar› bir yana b›rak›n,
“1 Numara Kim?” diye tart›ﬂ›n...
Tart›ﬂmay› “canl›” tutmak için de
s›k s›k ortaya yeni isimler at›l›yor.
Do¤u Silahç›o¤lu’ndan eski genelkurmay baﬂkanlar› Hüseyin K›vr›ko¤lu ve ‹smail Hakk› Karaday›’ya,
baﬂta Mehmet A¤ar olmak üzere eski Emniyet Müdürleri’nden Çiller’e
kadar “1 numara adaylar›” çok.
Bu tart›ﬂmalar, kontrgerilla örgütlenmelerini ve eylemlerini, kiﬂisel tasarruflar gibi yans›tmakta, yap›lanlar› devletten ba¤›ms›z göstermektedir. Söz konusu kiﬂiler, devletin çeﬂitli kademelerinde bulunsalar
da devlet d›ﬂ›nda hareket etmekte
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ve tüm bu suçlar›, kendi ç›karlar›
için iﬂlemektedirler.
Oligarﬂi ve genel olarak da burjuvazi, kendi devletini her zaman s› n › f l a r ü s t ü göstermeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Devlet, hiçbir s›n›f›n ç›kar›na hizmet etmeyen, s›n›flar aras›nda denge oluﬂturmaya çal›ﬂan, bir nevi
toplumsal düzenleme, dengeleme
örgütü olarak gösterilmiﬂtir. Oysa
devlet ad› verilen mekanizma, hiçbir döneminde s›n›flardan ba¤›ms›z
olmam›ﬂt›r. Tersine devletin varl›k
ﬂart› egemen olan s›n›f›n ç›karlar›n›
korumakt›r. Devletin rolü, köleci
düzende köle sahiplerinin düzenlerini korumak iken, kapitalizmde
burjuvazinin ç›karlar›n› korumakt›r.
Ülkemizde de devlet, oligarﬂinin
ve emperyalizmin ç›karlar›n› korumak için vard›r. Ve kontrgerilla örgütlenmesi de ayn› ç›karlara hizmet etmek üzere kurulan bir örgütlenmedir.
Devletin kurumlar› içinde çal›ﬂ›p
da “kendi baﬂ›na” iﬂ yapan kiﬂiler
ç›kmaz m›? Ç›kabilir elbette. Ama
söz konusu olan kontrgerilla örgütlenmesi ve faaliyetleriyse, bu mümkün de¤ildir. Susurluk gibi, Ergenekon gibi, halka karﬂ› onlarca y›l süren
bir savaﬂ› sürdürecek, halka karﬂ›
binlerce operasyon yapacak, silahlar
depolayacak bir örgütlenmenin, devletin d›ﬂ›nda olmas›, en baﬂta devlet
gerçe¤ine ayk›r› bir durumdur.
Demirel’in “F›rat’›n kenar›nda
kaybolan kuzunun hesab›n› benden
sorun” diyen sözleriyle kontrgerillan›n kaybetti¤i insanlar›n ak›betinin sorulmas›n›n önüne geçmeye
çal›ﬂmas›ndan “devlet rutinin d›ﬂ›na ç›kabilir” sözlerine kadar tüm
söylediklerine bak›ld›¤›nda, “rutin
d›ﬂ›” iﬂlerin de devletten ba¤›ms›z
olmad›¤›n›, devletin her ﬂeyden haberdar oldu¤unu görürüz.

Halka karﬂ› savaﬂ, devletin say›s›z mekanizmas›n›n iﬂbirli¤iyle sürdürülür. Bu anlamda bu yap›n›n hükümetlerin, genelkurmay›n, polisin,
bürokrasinin d›ﬂ›nda olabilmesi de
mümkün de¤ildir. Gelmiﬂ geçmiﬂ
tüm baﬂbakanlar, baﬂta içiﬂleri olmak üzere bakanlar, tüm Genelkurmay Baﬂkanlar›, tüm Emniyet Müdürleri de bunlar› iyi bilirler.
“1 Numara” olup olmamalar› bir
yana, tüm Genelkurmay Baﬂkanlar›
ve tüm Emniyet Genel Müdürleri
halka karﬂ› sürdürülen kontrgerilla
faaliyetinin her dönem baﬂ›nda olmuﬂ olan isimlerdir.
‹ktidardakiler, ﬂu veya bu kay›b›n nereye gömüldü¤ünü bilmeyebilirler, faali meçhullerin hangi tetikçiye iﬂletildi¤ini de ismen bilmeyebilirler. Fakat onlar mekanizmay›
kurmuﬂlard›r. O sald›r› politikas›n›
kararlaﬂt›rm›ﬂ, onun için gereken
emirleri vermiﬂlerdir. Esas olan da
budur zaten. Susurluk döneminde
“Bin operasyon yapt›k, hepsinin karar›n› da devletin zirvesinde ald›k”
diyen Mehmet A¤ar iﬂte bu gerçe¤i
ifade ediyordu.
Hal böyleyken,
AKP de, bir yandan Ergenekon
operasyonlar›yla “karanl›k iﬂlerin
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üzerine gidiyor” havas›n› yarat›p
belli kesimleri kendine yedeklerken, di¤er yandan, operasyonu “kiﬂiler”de dü¤ümleyip b›rak›yor. Güya, kontrgerillaya karﬂ› operasyon
yap›yor, “temiz eller” sloganlar
kullan›yor, ama öte yandan devlet
gerçe¤inin üzerini örtmek için u¤raﬂ›yor. Halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlar›
›srarla soruﬂturmazken, her ﬂeyi bir
avuç subay ve mafyac›n›n kiﬂisel
kararlar›yla yapt›¤› iﬂler gibi yans›tmaya çal›ﬂ›yor. K›sacas›, AKP;
“hem kontrgerillaya karﬂ›, hem
ko n t g e r i l l a y › k o ru y a n ” olarak ilginç bir görünüm arzediyor. Ve yine
ilginçtir; hem dört y›ld›zl› orgenerallere kadar uzanan bir operasyon
gerçekleﬂtirilmekte ve bu operasyonda devletin iﬂledi¤i hiçbir suç
da a ç › ¤ a ç › k m a m a k t a d › r.
Fakat bu görünümde esas olan,
kontrgerillay› ve onun as›l örgütleyicisini, azmettiricisini korumakt›r.
Di¤er yan›yla, AKP, kontrgerillan›n
düzene pürüz ç›karan belli kesimlerini tasfiye edip, oligarﬂi içi çat›ﬂmada bu tasfiyeler arac›l›¤›yla güç
kazanmak istemektedir. Ama esas
olan d e v l e t i k o r u m a k , k o n t r g e r i l l a y › s ü r d ü r m e k oldu¤u için de halka karﬂ› iﬂlenen suçlara neredeyse
hiç d o k u n u l m a m a k t a d › r.
Kontrgerilla eylemlerini kiﬂisel-

Herﬂey çözülüyor
propagandas› ve
yalanlar
Oligarﬂi içi it dalaﬂ›nda, taraflar,
halk› yanlar›na çekebilmek, kendi
politikalar›na yedekleyebilmek
için, iç çat›ﬂmalar›n›, ya “ demokrasi, özgürlük mücadelesi” gibi, ya
“milli” bir mesele gibi gösterirler.
Böyle gösterebilmek için de yalan›n çarp›tman›n haddi hesab› yoktur.
‹ﬂte geçen haftadan bir haber:
“Yeﬂil’in sa¤ koluna tahliye... Yeﬂil
olarak bilinen Mahmut Y›ld›r›m’›n
sa¤ kolu olarak nitelendirilen Bedirhan Esenlik’in (Zakir Selvi) de
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Gerçeklerin, Adaletin
Önemi Yok; Ç›karlar
‹çin H er ﬁey M übah !

leﬂtirmek, halka karﬂ› politikalardaki
kurumsal niteli¤i gözard› etmek ve
ettirmek, sonuçta devleti aklamakt›r.
Bir kere, fiilen bu ülkedeki tüm infaz, katliam, faili meçhul, kaybetme
politikalar›nda tüm Genelkurmay
Baﬂkanlar› ve tüm Emniyet Genel
Müdürleri DO⁄RUDAN sorumludurlar. Çünkü, kontrgerilla politikalar›n› pratikte yerine getirmekle görevlendirilen ÖZEL T‹MLER,
ÖZEL HAREKAT, ÖLÜM MANGALARI, J‹TEM-J‹M ve benzeri
aç›k ve örtülü tüm örgütlenmeler, ya
orduya, ya polis teﬂkilat›na ba¤l›d›rlar. Onlar›n herhangi bir biçimde bu
politikalardan habersiz, sorumsuz olmas› düﬂünülemez. E¤er, bu Ergenekon sorgulanacaksa, " k a r a n l › k ! "
olaylar aç›¤a ç›kar›lacaksa, kontrgerilla politikalar›n›n uyguland›¤› tüm
dönemlerin Genelkurmay Baﬂkanlar› ve Emniyet Genel Müdürleri bu
sorgulaman›n içinde olmak zorundad›r. Ve elbette, bu soruﬂturma, yarg›lama, devletin di¤er kademelerine,
iktidar kademelerine kadar uzar gider... Ve gitmek de zorundad›r. Çünkü, defalarca ve defalarca kan›tlanm›ﬂ oldu¤u gibi, Susurluk devlettir.
“1 Numara” spekülasyonlar›yla,
“Veli Küçük, Yeﬂil” senaryolar›yla
kontrgerillay› kiﬂiselleﬂtirmek isteyen, bu kan›tlanm›ﬂ gerçe¤i gizlemekten sab›kal›d›r.

Oligarﬂinin ve düzenin bas›n›n›n
bu ahlak›n›n yeni bir örne¤i de Abdülkadir Aygan adl› itirafç›n›n aç›klamalar›yla gündeme geldi. Taraf
Gazetesi 27 Ocak’tan baﬂlayarak
Abdülkadir Aygan’la röportajlar yay›nlad›. Yay›nlarken de, baﬂka gazetelerin bu konuya “önem vermedi¤ini” eleﬂtiri konusu yapt›lar. Oysa
Taraf gazetesi de, bu konuda di¤er
burjuva medyadan farkl› de¤ildi. O
da tüm burjuva medya gibi, bunu ç›karlar›na denk düﬂtü¤ü noktada dikkate al›p yay›nlam›ﬂt›r.
Oysa, Abdülkadir Aygan’›n itiraflar›, ilk olarak 2 0 0 4 M a r t ’› n d a
Özgür Gündem Gazetesi’nde yay›nlanm›ﬂt›. Aygan “otuz civar›nda cinayete tan›k oldu¤unu” anlatm›ﬂt› o
zaman itiraflar›nda. Tarih, yer ve
isimler veriyordu. Burjuva bas›n›n
istisnas›z tümü bu itiraf ve iddialar›
yok sayd›. Düzenin yarg›s›, savc›s›
da yok sayd› bunlar›. Ama buna ra¤men iddialar›n›n baz›lar› kan›tland›.
Bunun üzerine, 6 ﬁubat 2005 tarihli Ekmek ve Adalet Dergisi’nde
ﬂunlar› yazm›ﬂt›k:
“J‹TEM eleman› Abdülkadir Aygan’›n itiraflar› kan›tland›! Kaç›r›p

aralar›nda bulundu¤u iki san›k davan›n ikinci duruﬂmas›nda tahliye
oldu.” (31.01.2009, Taraf)
Bu tür kiﬂiler yakaland›¤›nda,
öyle bir hava yarat›lmaktad›r ki,
sanki onlarca, yüzlerce faili meçhulün faili yakalanm›ﬂt›r. Sonras›nda ise, bu örnekte oldu¤u gibi, ididalar›n, aç›klamalar›n alt› boﬂ ç›kmaktad›r.
Ergenekon Operasyonu’nda,
Osman Gürbüz gibi kimi isimlerin
yakalan›ﬂ›nda da ayn› havay› yaratm›ﬂlar, Gazi katliam› baﬂta olmak
üzere say›s›z kontrgerilla katliam›n›n sanki ayd›nlat›ld›¤› havas›n›
yaym›ﬂlard›. Oysa çok geçmeden
anlaﬂ›lm›ﬂt›r ki, ortada bir ﬂey yoktur. Fakat gerçeklerin sonradan or-

taya ç›kacak olmas›n›n oligarﬂi için
önemi yoktur. Önemli olan ilk anda
yaratt›¤› havad›r. “Yeﬂil’in sa¤ kolu
yakaland›” haberi abart›larak, iktidar›n “karanl›klar›n üzerine gitti¤i” propagandas›na malzeme yarat›lm›ﬂt›r. Ama sonra, “Yeﬂil’in sa¤
kolu”nun b›rak›ld›¤›, sadece birkaç
gazetede k›sa haber oldu.
Mekanizma böyle çal›ﬂ›yor. Ki
bu mekanizma devrimcileri karalamak için de s›k s›k kullan›l›r. Biri
tutsak edilir, onun hakk›nda her
türlü karalama, iftira, suçlama koca
manﬂetlerle verilir; bir süre sonra o
kiﬂi tahliye olur belki, ama tahliyesinden kimse haberdar olmaz. ‹ktidar ve polis, ilk haberle elde edece¤ini etmiﬂtir.
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iﬂkence yap›p öldürüp kaybettik diye
aç›klad›¤› Murat Aslan’›n cesedi, J‹TEM’cinin dedi¤i yerde bulundu!”
Ve bunun ard›ndan da sormuﬂtuk: “ Hala hiçbir savc›, bu itirafla r› araﬂt›rmayacak m›? .. savc›lar,
burjuva medya, Genelkurmay, AKP
iktidar›... bu aleni kan›ta ra¤men,
hala görmezden gelmeye devam m›
edecekler?”
Yani Taraf’›n ne Aygan itiraflar›n› yay›nlamas›nda, ne eleﬂtirisinde
yeni söyledi¤i bir ﬂey yoktur.
Yine o zaman yay›nlanm›ﬂt›; J‹TEM tetikçisi Abdülkadir Aygan’›n,
dönemin Jandarma Asayiﬂ Komutan› Orgeneral Necati Özgen ile gayet
samimi biçimde yanyana göründükleri fotograflar vard›.
Görmezden gelindi.
2005 Ocak ay›nda Cumhurbaﬂkan› Necdet Sezer taraf›ndan “Devlet Övünç Madalyas›”yla ödüllendirilen J‹TEM Grup Komutan› Abd ü l k e r i m K › rca da Aygan’›n itiraflar›nda ad› geçen biriydi.

Geçti¤imiz günlerde intihar eden
J‹TEM’ci K›rca. bu madalyay› haketmek için ne yapm›ﬂt›? J‹TEM’ci
Aygan’›n ifadelerine göre iﬂte bir
örnek: “Abdülkerim K›rca, Tüm
Sa¤l›k-Sen Diyarbak›r ﬁubesi Baﬂkan› Necati Ayd›n ile Mehmet Ayd›n
ve Ramazan Keskin’i Silvan- Diyarbak›r yolu kenar›nda bizzat kafalar›na kurﬂun s›karak öldürme, Diyarbak›r’da Murat Aslan isimli kiﬂiyi iﬂkence ile sorgulad›ktan sonra
Dicle Nehri kenar›nda öldürtüp
üzerine benzin dökerek yakma gibi
olaylarda do¤rudan sorumlu.”
Cumhurbaﬂkan› madalya tak›yor, iktidar görmezden geliyor, savc›s› iddialar› araﬂt›rm›yor, burjuva
medyas› haber de¤eri bulmuyor...
Taraf Gazetesi aradan onca y›l
geçtikten sonra ﬂimdi kalkm›ﬂ Aygan’la röportaj yap›yor ve kendi d›ﬂ›ndakileri “görmemekle” eleﬂtiriyor.
Ergenekon Davas› savc›lar›, niye o zaman kaale almam›ﬂt› Aygan’›n itiraflar›n› da ﬂimdi peﬂine
düﬂtüler?

Polis ‹brahim Halil'i Vurdu
Festus Okey, Ça¤daﬂ Gemik,
Baran Tursun, Feyzullah Ete,
Amed Y›ld›r›m, Serkan Cedik,
Cem ‹nci gibi polisin cinayetlerine
bir yenisi ﬁanl›urfa’da eklendi. Polis “dur” ihtar›na uymad›¤› gerekçesiyle 16 yaﬂ›ndaki ‹brahim Halil
Çoban'› katletti. ﬁanl›urfa’n›n Akabe Mahallesinde, 26 Ocak günü gece geç saatlerde iki arkadaﬂ› ile birlikte sokakta dolaﬂan ‹brahim Halil
Çoban, polis taraf›ndan baﬂ›ndan
vurularak öldürüldü. ‹ddiaya göre
devriye gezen polis, üç arkadaﬂ›
durdurarak kimlik kontrolü yapmak istemiﬂ, üzerinde kimli¤i bulunmayan ‹brahim Halil Çoban panikleyerek kaçmaya çal›ﬂm›ﬂ...
Polis hakk›nda suç duyurusunda
bulunan baba Fad›l Çoban; “ﬂikayetçiyiz ve bu davam›z› sonuna kadar takip edece¤iz” dedi. Yaﬂad›klar›n› anlatan Fad›l Çoban “Bizler
fakir insanlar›z. O¤luma internete
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gitmesi için o gece 2 lira verdim.
Gece gelmeyince bir arkadaﬂ›n›n
veya yak›nlar›m›z›n yan›na gitti¤ini düﬂündük. Saat 14.00 s›ralar›nda
polis bizi arad› ve hastaneye götürdü. O¤lumuzun ölüm haberini orada ald›k. Fakat olay, iddia edildi¤i
gibi h›rs›zl›k olay› de¤il. O¤lum 2
arkadaﬂ›yla internet kafeden ç›k›p
eve dönüyordu. Polis durdurunca
çocuklar korkup kaçm›ﬂ. Zaten o¤lum bir hafta önce kimli¤ini kaybetmiﬂti. Bunlar korkudan kaçarken polis yakal›yor ve suçsuz sebepsiz bir ﬂekilde o¤luma k›y›yor.
50 kilo a¤›rl›¤›ndaki çocu¤un koca
polisle bo¤uﬂmas› mümkün mü?
‹nternete gitmek için benden 2 lira
alan çocukta silah ne aras›n”.
‹brahim Halil'in annesi ‹slim
Çoban, a¤›tlar yakarak “Birçok suç
iﬂleyenlere kar›ﬂmayanlar, benim
masum o¤lumu nas›l öldürdüler?
Madem durmad›, yakalay›p döv-

Ne de¤iﬂti?
Cevap aç›kt›r. Oligarﬂinin bas›n
yay›n organlar› için de, savc›lar› için
de, gerçeklerle, adaletle iﬂleri yoktur.
Bunlar›n hiçbir önemi yoktur. Onlar
için önemli olan ç›karlard›r, devlettir.
‹ktidar çat›ﬂmalar›d›r. Sömürüden
daha fazla pay almak için çat›ﬂ›rlar
kendi aralar›nda. Ve halk› bu çat›ﬂman›n taraf› yapmak isterler.
Y›llarca görmezden gelineni bugün gündeme getirmekte de bir adalet aray›ﬂ›, gerçekleri ortaya ç›karmak anlay›ﬂ› yoktur. Bunlar kullan›lacak malzemelerdir sadece. Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri birbirleriyle ç›kar çat›ﬂmas› sürdürürken,
gerçekleri, adaleti, halk›n de¤erlerini buna alet etmekten geri durmazlar. Bugün fazlas›yla yapt›klar› gibi.
Sömürücü ç›karlar›n oldu¤u yerde adalet olmaz, gerçekler olmaz.
Adaletin, gerçeklerin yerini yalanlar al›r. Ç›karlar› için hertürlü yalan› söyleyebilir, her türlü gerçe¤i de
örtbas edebilirler.

seydiniz,
eliniaya¤›n›
k›rsayd›n›z, illa
vurmak is- ‹brahim Halil Çoban Ça¤daﬂ Gemik
tiyorsan›z
aya¤›na
s›ksayd›n›z ama
öldürmeseydiniz”
Feyzullah Ete
Baran Tursun
dedi.
Baﬂbakan
Erdo¤an, Davos'ta Gazze konulu
bir panelde ‹srail Cumhurbaﬂkan›
ﬁimon Peres'e "...çocuklar› nas›l
öldürdü¤ünüzü ben çok iyi biliyorum." dedi...
Halk da evlatlar›n› öldürenin
devletini, hükümetini, baﬂbakan›
biliyor. Tan›yor, sözlerinden de¤il,
uygulamalar›ndan... "kaza" kurﬂunlar›ndan ve ‹srail ile süren dostluk
iliﬂkilerinden!
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Öğretmenimiz

Abart›c›lar
b a s i t
gerçe¤i
g ö r e mez, sadece kendi görebildi¤i noktay› ise abart›r.
Ne baﬂka birisinin akl›na ihtiyac› vard›r, ne
gözlemine.
Her ﬂeyi sadece kendi görebildi¤i kadar› ile de¤erlendirir.
"Do¤ald›r” bu durum, hatta “çok masum”.
“Elbette ki öyle olacak" diye düﬂünülebilir.
Oysa
abart›c›l›k
devrimci de¤ildir.
Çok
rastlar›z;
“HERKES BÖYLE DÜﬁÜNÜYOR”,
“HERKES ÖYLE SÖYLÜYOR”... diye baﬂlar
abart›c›lar.
Çok basit bir sorudur: “Kim bu HERKES?”
En fazla sayabildi¤i
kendisi d›ﬂ›nda iki, bilemedin üç kiﬂidir.
Ya da diyelim ki;
gerçekten herkes böyle düﬂünüyordur.
Ama o herkes yanl›ﬂ düﬂünüyorsa ne olacak!
O zaman ne yapacak bir devrimci? O da m›
yanl›ﬂ yapacak?
Abart›c›ya göre öyle, o zaman baﬂka yol yok.
O da herkes gibi düﬂünecek.
“Herkese sordum kimse bilmiyor”,
“Hiç bir yerde yok”, “Mümkün de¤il”,
“Kesinlikle de¤iﬂmez”...
Bu abart›l› de¤erlendirmeler, giderek felaket
kiﬂili¤ine bürünür. Bu kiﬂili¤i yaratan e¤itimsizliktir. Bunlar hep bizi aptallaﬂt›r ma araçlar›d›r.
Oysa biz devrimciyiz. Biz devrimci gibi bakmak ve düﬂünmek zorunday›z.
Devrimcilik; GERÇEKLER‹ GÖRMEDEN,
B‹LMEDEN, ve bu gerçekleri KABULLENMEDEN mümkün de¤ildir.
Önce gerçekleri görecek ve kabullenecektir.
Sonra de¤iﬂtirmek için ö¤renecek, kendini e¤itecek ve de¤iﬂtirme gücüne eriﬂecektir.
Burjuvazi bizim gerçe¤i görmemizi engellemek
ister.
O gerçe¤i göstermemek için, sadece onun izin
verdi¤i kadar›n› görmemiz için bizi aptallaﬂt›r›r.
Devrimcilik bu aptallaﬂt›rmaya isyan etmek

olmal›d›r.
GERÇEKLER ÇOK YALINDIR, BAS‹TT‹R.
EN TEMEL SORULARLA ORTAYA ÇIKIVER‹RNEDEN?” SORUSU ÖRNE⁄‹N;
LER. “N
bir yalan›, bir abart›y› silip süpürmeye yeter.
GERÇEKLER HER YALANDAN ÇOK DAHA
GÜÇLÜDÜR!
GERÇEKLER BAﬁLANGIÇTA SADECE FISILTIDIR. AMA G‹DEREK, KOCA KOCA ORDULARIN SES‹N‹ BASTIRIR.
Çünkü biz o gerçekler için, bugün tek bir sat›rda okuyup geçti¤imiz gerçekler için yak›ld›k,
idam edildik, kurﬂuna dizildik.
"Dünya dönüyor!"
dedikleri
için yak›lan, idam
edilen bilginleri
düﬂünün.
“Uçsuz bucaks›z Po ovas›ndaki
bu¤daylar hepimize yeter, ama
biz neden aç›z!”
diyen
Spartaküs’ün ödedi¤i
bedeli düﬂünün.
Bir kile bu¤day için 70 bin köle k›l›çtan geçirilir.
Gerçekler bizimdir.
Biz her bir gerçek için, çok büyük bedeller
ödedik. Kan›m›z› döktük.
Bruno’nun, Spartaküs’ün, Serez Çarﬂ›s›’n› sa¤›r dilsiz b›rak›p giden Marks’tan yüzlerce y›l önce yaﬂam›ﬂ ﬁeyh Bedrettin’in ödedi¤i bedellerdir
bizim gerçeklerimiz.
Bu nedenle gerçeklerimize sahip ç›kmal›y›z.
Burjuvazi bunun için korkuyor gerçeklerden.
Spartaküs’den Marks’a,
ﬁeyh Bedrettin’den Mahir’e kadar, hangi gerçekle göz göze gelse, kendi yok oluﬂunu görüyor
burjuvazi.
‹ﬂte bu nedenle yalana, abart›ya baﬂvuruyor.
Kendi güvenli¤i için, kendini var etmek için,
abart› ve yalan gereklidir burjuvaziye.
Kavgam›z bu düzeni y›kma kavgas›d›r. Yeni bir
düzen yaratma, yeni bir insan yaratma mücadelesidir. Bu kavgaya giren birisi, ilk önce kendini
de¤iﬂtirmek zorundad›r.
Bunu da kavgan›n içinde yapabilir.
De¤iﬂtikçe kavgan›n içine girer, kavgan›n içine
girdikçe daha çok de¤iﬂir.
ABARTI YALANDIR! ABARTI B‹Z‹ GERÇEKLERDEN UZAKLAﬁTIRIR!

ABARTININ NEDEN‹
B‹LMEMEKT‹R!
Tamam, ama sadece bu kadar m›?
Abart›, burjuvazinin aptallaﬂt›rma
arac›d›r!
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Devrimci olan sadece gerçeklerdir.
Abart› bizi gerçekten kopar›r, dolay›s›yla
devrimden kopar›r. Bugün basit, masum bir
abart› gibi görünen ﬂeyler, giderek düﬂman›n
gücünü abartmaya evrilir.
O masum abart›c›l›k, o basit abart›; “olmaz”, “mümkün de¤il”... diyerek olmazc›l›¤›n
teorisini yapmak, karﬂ›-devrime, burjuvaziye
hizmet etmektir.
Abart› gerçeklerin üstünü örter.
Abart› bizi aptallaﬂt›r›r.
Yüzlerce y›l “kader” diyerek aptallaﬂt›rd›lar.
“ Tevekkül” diyerek aptallaﬂt›rd›lar.
“Baﬂka yol yok” diye aptallaﬂt›rd›lar.
“Mümkün de¤il” dediler. “Herkes öyle dü ﬂünüyor” diyerek bizi aptallaﬂt›rd›lar.
Abart›, bizi çaresizleﬂtirir.
Abart›, burjuvazinin bizi aptallaﬂt›rma arac›d›r.
Biz devrimciyiz. Gerçekleri görmek için
çok çok "zeki" olmak gerekmiyor.
Birkaç temel soru yeterlidir.
Yüzy›llard›r, gerçe¤i ö¤renmenin yolu de¤iﬂmemiﬂtir: S or u sor mak ve cevap aramak.
Ustalar ise bize, diyalektik ve tarihsel materyalizmi hediye ederek do¤ru cevaplar bulmam›z› kolaylaﬂt›rm›ﬂlard›r.
Art›k elimizde böyle güçlü bir silah vard›r.
BU S‹LAHLA GERÇEKLER‹ ARAYACAK,
BULACAK VE DE⁄‹ﬁT‹RECE⁄‹Z!
Burjuvazi bizi çaresiz k›lmak için çözümsüz
k›lmak için abart›c›l›¤› yay›yor ve övüyor.
Masumlaﬂt›r›yor; “‹nsanl›k hali” diyerek bize kabul ettirmeye çal›ﬂ›yor.
Hay›r, abart› yaland›r! Abart›, burjuvazinin
bizi çaresizleﬂtirme arac›d›r.
Abart›, burjuvazinin bizi aptallaﬂt›rma yöntemidir. Hay›r, biz aptal yerine koymalar›na
izin vermemeliyiz.
Biz devrimciyiz, HER SORUNUN MUTLAKA DEVR‹MC‹ B‹R ÇÖZÜMÜ VARDIR!
Biz devrimciyiz, gerçek sorunu bulur ve çözeriz. Her sorun, içinde, mutlaka kendi çözümünü de bar›nd›r›r.
Bilmiyorsak ö¤renece¤iz.
E¤itimsizsek, devrimci e¤itim ile kendimizi
güçlendirece¤iz.
Çok çok zeki olmak gerekmiyor, b›rakal›m
o çok zekiler, o çok bilenler burjuvazinin olsun. Bize biraz dikkat, biraz yürek ve
SADECE GERÇEK YETER!
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Ferhat ve
Engin ‹çin
Adalet!

Kartal

Halk Cepheliler Ferhat ve Engin için adalet taleplerini
bu haftada K a r t a l M e y d a n › , Ye n i b o s n a Za f e r M a h a l l e si ve Ç a ¤ l a y a n D e re’deyapt›klar› eylemlerle dile getirdi-ler. 1 ﬁubat günü yap›lan eylemlerde Halk Cephesi imza-l› “Ferhat’› Vuran Engin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›-d›r” pankartlar› aç›ld›. Engin ve Ferhat’›n resimleri taﬂ›n-d›. Yap›lan aç›klamalarda AKP’nin katilleri koruyarak ye-ni katliamlar›n önünü açt›¤› ifade edildi.
Eylemlerin ard›ndan sokaklarda topluca Yürüyüﬂ der-gisi sat›ﬂ› yap›ld›.

Engin’in satt›¤› dergi
de¤il mi bu?
‹zm i r ' i n
Dergimiz
A s a r l › k Bölgesi’nde ve
Alevi-Bektaﬂi Dernekleri
ve Yöre Dernekleri'nin
H a l k a p› n a r'da yapt›¤› ge-leneksel aﬂure da¤›t›m›nda
tan›t›ld›.
A¤›rl›kl› olarak Kürt
Bursa
halk›n›n yaﬂad›¤› Mene-men Asarl›k'ta yap›lan tan›-t›mda halk “Engin'in satt›¤› dergi de¤il mi bu?” diyerek
dergiyi sahiplendi. Adalet ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› sat›ﬂta top-lam 49 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Halkap›nar'da aﬂure da¤›t›m›nda yap›lan dergi da¤›t›-m›na ise sekiz okurumuz kat›ld›. Özellikle Engin Çeberle
ilgili bölümlerin duyurulmas›ndan rahats›z olan polis Gü-venlik ﬁube Amiri sat›ﬂa birkaç kez müdahale etmeye ça-l›ﬂt›. Sat›ﬂtan halk›n de¤il sadece polisin rahats›z oldu¤u-nu söyleyen okurlar›m›z da¤›t›ma devam ettiler. ‹ki gün
süren tan›t›m ve sat›ﬂta toplam 168 dergi ‹zmir halk›na
ulaﬂt›r›lm›ﬂ oldu.
B u rsa’da okurlar›m›z Tele fer i k ve P a n a y › r Mahalle-leri’nde 3-4 ﬁubat tarihlerinde dergimizin sat›ﬂ›n› yapt›lar.
Teleferik’te 27, Panay›r’da 17 olmak üzere toplam 44 der-gi halka ulaﬂt›r›ld›.
M a l a t y a Emeksiz ve Yeﬂilyurt Caddeleri’nde 2-3
ﬁubat günlerinde yap›lan sat›ﬂta 50, An t a kya’n›n Küçük
Dalyan Beldesi’nde 3 ﬁubat’ta Engin’in miras›n› omuzlayan Yürüyüﬂ okurlar› 29 dergiyi halka ulaﬂt›rd›.
A d a n a Yüre¤ir’e ba¤l› Yamaçl› Mahallesi’nde 4 ﬁubat
günü, polisin keyfi olarak engelleme çabalar›na ra¤men
25 dergi sat›ld›.
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HUKUKSUZ YASAKLAR VE
‹ﬁKENCE DEVAM ED‹YOR
TAYAD’›n 01 Ocak’ta
ve 05 Ocak’ta yay›nlad›¤›
yaz›l› aç›klamalarla Kand›ra F
Tipi'nde yaﬂanan hak ihlallerini ve
Taner KORKMAZ’a yap›lan iﬂkenceyi anlatt›.

1 O cak: “HUKUKSUZ
K‹TAP YASAKLARI VE
ALEN‹LEﬁEN
‹ﬁKENCE”
F Tipleri aç›ld›¤› günden bu yana
bilim d›ﬂ›, ak›l d›ﬂ› uygulamalarla da
an›l›yor. Hapishane idarelerinin,
Adalet Bakanl›¤› yetkililerinin, gardiyanlar›n siyasi tutsaklara düﬂmanl›¤› öylesine boyutlanm›ﬂ ki; komedi filmlerini rahmetle aratacak iﬂler
yapmaktan geri durmuyorlar.
‹zmit – Kand›ra 1 nolu F tipi’nde tutuklu bulunan Ali TEKE’ye, TAYAD Yönetim Kurulu
üyelerinden Mehmet Güvel’in,
gönderdi¤i, Haziran Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›nlanan HAYATIN
‹Ç‹NDEK‹ TEOR‹ 1-2 kitaplar›
verilmedi. Gerekçe ﬂöyle; “her ne
kadar söz konusu kitaplar hakk›nda
toplatma karar› olmasa da kitap
Yürüyüﬂ dergisindeki yaz›lardan
derlendi¤i için ve derginin baz› say›lar›n›n toplat›lm›ﬂ oldu¤u ve kitaplar da toplatma gerekçesi yap›lan yaz›lardan da olabilece¤i…”

Yani kitap hakk›nda toplatma
karar› olmamas› yeterli de¤il. Yap›lan itiraza ra¤men sonuç de¤iﬂmedi. Görüldü¤ü üzere hapishane
idarelerinin “suçu önleme” konusundaki gayretkeﬂlikleri göz yaﬂart›yor…
Benzer bir di¤er örnek, yine
Mehmet GÜVEL’in, yine Ali TEKE’ye gönderdi¤i DAVA DOSYASI
1-2 isimli kitaplar›n fotokopili halleri, bandrolsüz oldu¤u gerekçesiyle
verilmemesi. Hapishane idareleri siyasi tutsaklar›n haklar›n› ortadan
kald›rmak için yeni icatlar ve yöntem bulmakta bir s›k›nt› yaﬂam›yor.

5 Ocak: " BAKAN Ö ZÜR
D‹LEMEY‹ B ‹R
KENARA BIRAKARAK
‹ﬁKENCEY‹
ÖNLEMEL‹D‹R”
F Tiplerinde tecrit ve iﬂkence
sürüyor. Bu soyut bir slogan de¤il.
Her gün, her dakika tekrarlanan bir
hak ihlalidir. Gardiyanlar›n siyasi
tutsaklar› dövmek için bir gerekçeye de ihtiyaçlar› yok. Bunu en son
Kand›ra 1 Nolu F Tipi Hapishanesinde gördük.
Kand›ra 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde kalmakta olan Taner
KORKMAZ 2 Ocak günü gardiyanlar›n sald›r›s›na u¤rad›. Ald›¤›de¤il, ac› çekti¤imizi
kimsenin
duymad›¤› yerdir" sözleriyle tan›mlad›. Ard›ndan
Tecrit 'i anlatan belgesel izlendi ve
Avukat Onur Gündo¤du tecritin
hukuki boyutunu anlatt›. Tecritin hukuksuzlu¤undan bahseden Av. Gündo¤du, avukatlar›nda bu bask›lardan
nasibini ald›¤›ndan bahsetti.
Panelin ikinci bölümünde sorulara cevap verildi. 23 kiﬂinin
kat›ld›¤› panel, Kars Gençlik Derne¤i Müzik Grubu K›z›l Karanfiller’in söyledi¤i türkülerle sona erdi.

Kars'da "Tecrit" Paneli
31 Ocak günü, Kars E¤itim-Sen
ﬂubesinde, Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan "TECR‹T" konulu
bir panel düzenlendi. Panele konuﬂmac› olarak kat›lan
Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂim’den
Sinan Gürbüz, konuﬂmas›nda tecriti, "Cehennem
ac› çekti¤imiz yer
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m›z bilgiye göre Taner KORKMAZ’›n hücre ç›k›ﬂ›nda aya¤›nda
bulunan terli¤i aranmak istendi. Taner KORKMAZ , “hücreden yeni
ç›kt›¤›n›, bir ﬂey saklamas›n›n
mümkün olmad›¤›n›, aya¤›nda terlik bulundu¤unu, aya¤›ndaki terli¤in hapishane kantininden al›nan
terlik oldu¤unu, ç›plak gözle bile
kontrol edilebilecekken hem elle,
hem de detektörle araman›n keyfi
oldu¤unu” söyleyip kabul etmeyince, gardiyanlar›n sald›r›s›na u¤rad›.
Gardiyanlar taraf›ndan “karakol”
olarak adland›r›lan özel bir odaya
götürülen Taner KORKMAZ, burada a¤›r bir ﬂekilde dövüldü. Daha
önceki iﬂkencelerden deneyimli
olan gardiyanlar bu sefer Taner
KORKMAZ’› kameralar›n önünde
de¤il, “karakol” dedikleri, içinde
kamera olmayan odada dövdüler.
Adalet Bakan›’n›n özrü hiçbir
ﬂey de¤iﬂtirmiﬂ de¤ildir. Hapishanelerdeki iﬂkencenin özürle çözülemeyece¤i bir kez daha ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹ﬂkence ve sald›r›lar›n böyle
sürmesi durumunda yeni Engin Çeberler’in yaﬂanaca¤› ortadad›r.
Bakan özür dilemeyi bir kenara
b›rakarak iﬂkenceyi önlemelidir.
Bunu yapabilecek yetkiye ve güce
sahiptir. De¤ilse, iﬂkenceyi önleme
niyetine ra¤men söz geçiremiyor
ve iﬂkenceyi önleyemiyorsa o zaman istifa etmelidir. Bu ﬂekilde
kimseyi kand›ramamaktad›r.
TAYAD’LI A‹LELER

Hücre Cezas›na
Protestolar
Öcalan’a verilen 11. hücre cezas›, Cizre, Mersin, ve Ceylanp›nar’da, yurtd›ﬂ›nda da Hamburg,
Stuttgart, Marsilya, Venedik’te
yap›lan eylemlerle protesto edildi.
Cizre’de polisin yürüyüﬂe gaz
bombalar›yla sald›rmas› üzerine
çat›ﬂma ç›kt›. Çok say›da kiﬂi gözalt›na al›nd›.
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Day› Ve
Kitle
Kitle, hiç kuﬂku yok ki, s›n›flar
mücadelesi içinde yeralan her güç
için, özel önemi olan bir kavramd›r.
Siyasi hareketlerin kitlelere bak›ﬂ
aç›s›, kitlelere yaklaﬂ›m› ise, onlar›
birbirinden ay›rdeden en temel noktalardan biridir.
Day›’n›n kitlelere bak›ﬂ aç›s›
neydi, bu konuda özel olarak önem
verdi¤i, öne ç›kard›¤› yaklaﬂ›mlar
nelerdi? Bunlar› cevaplamadan önce, ﬂunu belirtmek san›r›z belli bir
fikir verecektir. Day›, Türkiye solunun -Kürt milliyetçi hareketi d›ﬂ›ndaki- en kitlesel hareketini yaratm›ﬂ
bir önderdir. Ve fakat, ilginç olan da
ﬂudur ki; bu gerçe¤e ra¤men, mücadele y›llar› boyunca da, oportünist,
reformist sol’un çeﬂitli kesimlerinin
“kitleden kopuk”luk eleﬂtirileriyle
muhatap olmuﬂtur. Bu nedenle, kitle meselesinde solun bu çeliﬂkisine
de s›k s›k de¤inmiﬂtir.
“Sözümona öncü savaﬂ›n›n kitlelerden ne kadar kopuk oldu¤u, kitleler ad›na devrim yapmay› düﬂündü¤ümüz, bu eylemlerin kitleleri e¤itmedi¤i vb. 25 y›ld›r dinledi¤imiz,
kitlelerle, ülke gerçe¤imizle ve dünya görüﬂümüzle ilgisi olmayan bu
teorileri ayn› örneklerle tekrar tekrar... yazmakta ›srar ettiler. ”
Peki gerçek durum neydi?
Bir yanda devrimci stratejinin
kitleden kopuk oldu¤unu iddia
edenlerin “kitleselli¤i” ve di¤er
yanda kitleden kopuk olmakla itham edilen hareketin kitleselli¤i...
“25 y›ld›r öncü savaﬂ konusunda

Say›: 175

“B›rakal›m b ütün d ogmalar
onlar›n olsun. Kitleleri örgütlemeyenler,
savaﬂmayanlar, d ogmalarla b ir süre d aha
kendilerini a ldatabilirler, ama devrimi
kitleleri örgütleyenler yapacakt›r.”
gerçekle ilgisi olmayan
propagandalar yapan ve
kitlelerden kopuk oldu¤u
düﬂüncelerini ileri sürenler, iﬂçi s›n›f›n› ve halk›
kendi tekellerinde görenler, ne yaz›k ki, bütün üst
perdeden söylemlerine
ra¤men kitlelerle ciddi
hiçbir ba¤ kuramam›ﬂlard›r...” (Zafer Yolunda (Zy.) Kurtuluﬂ, Say›: 27, 13 Ocak 1996)
Yukar›daki al›nt›y› aktard›¤›m›z
yaz›n›n devam›nda da ﬂöyle diyor
Day›: “ Kitleler ad›na devrim yapaca¤›m›z› söyleyenler, bir türlü kitlelerle kaynaﬂamayan, görüﬂleri hayat›n içerisinde hüsranla sonuçlanan gruplar›n bu saçma görüﬂlerini
bize mal etmiﬂlerdir. Savaﬂ›m›z polit i k, a s ker i , eko nomi k, demo kr at i k
her alanda her türlü mücadele biçimiyle sürmektedir.”

GÜVEN V E ‹ D D ‹ A :
“Halk de vrim gerçe¤ine
ulaﬂacakt›r.”
‹çinde bulundu¤umuz süreçte,
faﬂizme karﬂ› olan tüm halk s›n›f ve
tabakalar›n› düzene karﬂ› hareket ettiremedi¤imiz aç›k bir olgudur. Day›, tüm di¤er konularda oldu¤u gibi,
bu noktada da her ﬂeyden önce, her
türlü a b a rt › c › l › ¤ a karﬂ› ç›km›ﬂt›r.
Kitlelerin duygular›n›, direniﬂlerini,
eylemlerini küçümsemek kadar, kitlelerin dönemsel eylemlerinin abart›lmas›na karﬂ› da sürekli bir duyarl›l›¤› devrimci hareketin saflar›nda
hakim k›lm›ﬂt›r.
Kitlelerin düzen partilerinin, gerici kesimlerin etkisi alt›nda olmas›na karﬂ›l›k da, bunun kitlelere güvensizli¤e dönüﬂmemesi gerekti¤ine vurgu yapm›ﬂt›r s›k s›k:
“Halk (...) örgütsüzlü¤ünden,
neyi nas›l yapaca¤›n› bilmemekten

kaynakl› olarak, ya tepkilerini yanl›ﬂ yönlendirmekte veya çeﬂitli din
tüccarlar›n›n gerici-faﬂist partilerin
demagojik söylemlerine kanarak,
aray›ﬂlar›n› buralarda sürdürmektedirler. (...) Bu çeliﬂkiyi çözmeliyiz.
Devrimin, halk›n eseri olaca¤› ba sit gerçe¤inden hareketle, halk kitlelerini, s›n›fsal karakterleriyle ele
al›p, gerici, karﬂ›-devrimci düﬂüncelerin geçici ve demagojik oldu¤unu görüp devrimci propaganday›,
halk›m›z›n de¤erlerini gözönünde
bulundurarak ﬂekillendirecek ve ›sr a r l a onlara gidece¤iz. Gerçekleri
aç›klayaca¤›z. (...) gerici propagandalar giderek etkisiz hale gelecek ve
halk devrim gerçe¤ine ulaﬂacakt›r.” (Emperyalizme ve Oligarﬂiye
Karﬂ› (Eok.) Kurtuluﬂ, Say›: 18, 10
Haziran 1995)
Bir baﬂka yerde, kitlelerin düzen
içinde savruluﬂlar›na dikkat çekerek
bu sorunu tekrar ele al›r:
“Halk düzene karﬂ› büyük bir
memnuniyetsizlik içinde olup, ... bu
ﬂekilde yaﬂamak istememektedir.
Ama, (...) nas›l bir düzende ve nas›l
yaﬂamak istedi¤i belirsizdir. Halk
kitleleri kapitalizmin çirkefliklerini,
adaletsizliklerini, vahﬂetini çok aç›k
görmektedir. Ama alternatifi nedir?
DEVR‹MC‹ HALK ‹KT‹DARI VE
SOSYAL‹ZM program›m›z› halka
kavratmal›y›z.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›:
2, 22 Temmuz 1995)
Bu güven, tekrar tekrar vurgulan›r. Çünkü bilinir ki, bu güvene sahip olmayan, savaﬂamaz, bedelleri
göze alamaz, k›sacas›, devrimcilik
yapamaz. Soyut, alt› ideolojik ve
politik olarak doldurulmam›ﬂ bir güven de yetmez. Bu güvenin alt› da
dolu olmal›d›r. “Biz halk kitlelerine
önderlik etti¤imizde, sorunlar›na
sahip ç›kt›¤›m›zda ve bunda ›srarl›
oldu¤umuzda, kitleler kendi deneyleriyle gerçe¤i görecek ve düzen ör-
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“ Biz halk kitlelerine önderlik etti¤igütlenmelerini aﬂarak, alternatif
örgütlenmelerin nas›l oluﬂaca¤›n›,
bu örgütlenmelerin nas›l çal›ﬂaca¤›n›, nas›l mücadele edece¤ini kavrayacakt›r. ” (Zafer Yolunda Kurtuluﬂ, Say›: 4, 5 A¤ustos 1995)
Kuﬂkusuz, iﬂimiz kolay de¤ildir.
“ Sorunlar›, ardarda s›ralayarak
ve birkaç bildiriyle veya konuﬂmayla onlar›n mücadeleye kat›lmas›n›
beklememelidir. Kitlelerle kurulan
kal›c› iliﬂki bu de¤ildir. Kitleler, her
konuda sahiplenilmeyi, çözümsüzlüklerine çözüm bulunmas›n›, zay›fl›klar karﬂ›s›nda güçlü olmay› ister.
Bunu baﬂarmal›y›z.” (Zy. Kurtuluﬂ,
Say›: 17, 4 Kas›m 1995)
Fakat zorluk olsa da, baﬂar›laca¤›na güvenilmelidir. Dünyan›n bir
çok ülkesinde Marksist-Leninistler
bunu baﬂarm›ﬂt›r. Biz de baﬂaraca¤›z. Güven iddiay› getirir. Day›, hep
iddial›d›r bu noktada. Bu kendine
güveni ve iddiay›, devrimci hareketin en baﬂta kadrolar›na, yöneticilerine maletmiﬂtir. Çünkü hiç bir devrimci hareket, bu güven ve iddiaya
sahip olmaks›z›n geliﬂemez, kitleleri örgütleyemez: “Düzen partileri,
sendikalar, çok çeﬂitli meslek kuruluﬂlar› kitleleri saflar›nda tutabildikleri... sürece ayakta kalabilirler.
Kitleleri onlar›n ellerinden almal›y›z. Kitleleri onlar›n elinden almak,
kitlelerin her türlü ekonomik, demokratik taleplerine sahip ç›kmak...
önderlik etmektir.” (Zy. Kurtuluﬂ,
Say›: 4, 5 A¤ustos 1995)

Kitleleri kendi nesnelli¤i
içinde kavramak
Kitlelere güvenmek, bir devrimci aç›s›ndan kuﬂkusuz tart›ﬂ›lmaz.
Fakat solda, yukar›da belirtti¤imiz
gibi bir de kitlelere yönelik a b a r t › c›l›k vard›r. Kitlelerin mevcut düzen içindeki nesnel konumuna gözlerini kapatan bu abart›c›l›k, kitlelerin gerçek durumunu görmekten
uzakt›r. Öyle olunca da bu gerçek
duruma denk düﬂmeyen çal›ﬂma
tarzlar›yla sonuç da al›namaz. Mesela Day›’n›n ﬂu sat›rlar›, kitlelerin
bu yan›na s›k s›k dikkat çekti¤i yaz›lar›ndan sadece bir bölümdür:
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mizde, sorunlar›na sahip ç›kt›¤›m›zda ve bun-

“Do¤rudur. Kitle- da ›srarl› oldu¤umuzda, kitleler kendi deneyleler sürü de¤ildir. Miriyle gerçe¤i görecek ve düzen örgütlenmelerini
tinglere gelirler, izleraﬂarak, alternatif örgütlenmelerin nas›l oluﬂacaler, hatta birçok yerde
¤›n›, bu örgütlenmelerin nas›l çal›ﬂaca¤›n›,
devrimci harekete desnas›l mücadele edece¤ini kavrayacakt›r.”
tek de sunarlar ama,
oy tercihine gelince
düzen al›ﬂkanl›klar›
gere¤i kendi hesaplar›n› yapmay›
H a l k › d o ¤ r u t a n › m l a m ay a n
da ihmal etmezler. ‹ﬂte o kimilerinin
d o ¤ r u b i r ki tle çiz gi sin e
dün küçümseyerek bakt›¤›, ‘Deniz,
s
ahip olamaz.
‹bo, Çayan deyip oylar›n› CHP’ye
veriyorlar’ diye suçlad›¤› gecekonYaz› dizimizin “Dost-Düﬂman”
du halk› böyledir. Daha do¤rusu
baﬂl›kl› bölümünde Day›’n›n bu iki
devrimci alternatif devasa yükseliolguyu tan›mlamaya özel bir önem
ﬂini gerçekleﬂtiremedi¤i koﬂullarda,
verdi¤inden sözetmiﬂtik. Buna ba¤kitleler burjuvaziyle devrimciler
l› olarak “halk”›n tan›mlanmas› da,
aras›ndaki ikili tutumunu sürdürürdevrim mücadelesi aç›s›ndan, “dev ler.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 25, 30
ri m d e s › n › f l a r mevzilenmesi” aç›Aral›k 1995)
s›ndan özel önem verdi¤i bir olguBir baﬂka yerde kitlelerin bu kodur. Belki baﬂka hiçbir siyasi hanumuna ﬂöyle dikkat çeker:
reketin literatüründe bu soru –Halk
Kimdir?”– ve cevab›, bu kadar aç›k,
“...kitleler, yaln›z baﬂ›na do¤ru
öncelikli ve s›k yeralmam›ﬂt›r.
düﬂünce ve taktiklerin uygulanmas›yla devrimcileﬂemezler, her ﬂeyiy“Y›llard›r ülkemiz solunda varole devrimcilere güven duymazlar.
lan çarp›k ve halk gerçe¤ini içselKitleler, yüzy›llard›r sömürülmüﬂ,
leﬂtirmemiﬂ, halk›, kelimenin gerçek
bask›ya u¤ram›ﬂ, aldat›lm›ﬂt›r. Buanlam›yla ele almayan, onu darlaﬂnun sonucudur ki, hemen herﬂeye
t›ran, belirli kesimlere hapseden,
ﬂüpheyle bakan bir tav›r içerisinde
geniﬂ halk kitlelerini d›ﬂlayan bu
olup söylenenlerin pratikte ne kaanlay›ﬂlar› y›kmal›y›z. Bu yan›yla
dar hayata geçip geçmedi¤ini sü- halk kavram› içerisine kimlerin girrekli kontrol ederek, devrimcileri s›di¤i netleﬂmelidir. Halk, düﬂüncelenavdan geçirirler.”
ri ve bugün içinde bulundu¤u koHalk›n bu gerçe¤i kavranmazsa
num, saflaﬂt›rd›¤› zemin ne olursa
ne olur? Halk›n gerilikleri karﬂ›s›nolsun, emperyalizm ve faﬂizmle çeda ukalal›k, kendini be¤enmiﬂlik
l iﬂ ki s i ol a n t üm s› n› f ve t a ba ka l a geliﬂir: “Halk gerçe¤ini yeterince
r›n toplam›d›r. Güç biriktirmeliyiz.
kavramam›ﬂ, halk›n tarihsel, psikoGüç halkt›r. ” (Eok. Kurtuluﬂ, Say›:
lojik, siyasal niteli¤ini anlamam›ﬂ 18, 10 Haziran 1995)
küçük burjuva ayd›nlar, kendilerine
Halk› bir “tan›m” olarak, içerdibüyük de¤erler atfederken, halk›
¤i s›n›f ve katmanlar olarak do¤ru
geri görmeyi, hatta aﬂa¤›lamay›
tan›mlayamamak vard›r. Bir de kital›ﬂkanl›k haline getirmiﬂlerdir. Bu
leleri d o ¤ r u t a n › m a m a k .
al›ﬂkanl›klar›n›n sonucudur ki, h a lTa n › m a m a n › n bu biçimine de
ka d e¤ er v ermek, o nlard an d a ö¤ solda
çok rastlan›r. Gerek ayd›nlar,
renmek ve paylaﬂmak gerekti¤ini
gerek
solun çeﬂitli kesimleri, hem
anlamazlar. Tersine halk› hep yukakitleleri tan›maz, hem ahkam keserr›dan aﬂa¤› güdülecek bir sürü gibi
ler. Soldaki “çocukluk hastal›klagörürler. Sürü olmayan halk ise, bu
r›”n›n bir bölümünün nedeni de buinsanlara güvenmez ve peﬂlerinden
dur:
gitmez. Halk geçici bir süre alda“ Öyle ki, o, bir yerde konuﬂunca
n›p, deneycili¤e düﬂse de, gerçe¤i
veya bildiri da¤›t›nca halk kitleleri
bir süre sonra görür ve kendi manhemen harekete geçecek ve o malum
t›¤›yla herkesi hak etti¤i yere koyarak kendi yaﬂam yolunu çizer. ”
küçük burjuvalar› mahkum edecek8 ﬁubat 2009

tir. (...) Evet, düﬂünce tarz› budur. ”
(Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 4, 5 A¤ustos
1995)
Kitleleri etkilemek de, örgütlemek de o kadar kolay de¤ildir. Kolayc› düﬂünce tarz›, bekledi¤inin olmad›¤›n› görünce, ayn› h›zla umutsuzlu¤a, inançs›zl›¤a evrilir. Day›,
eme¤e dikkat çeker bu noktada:
“K›sa süreli propagandalarla,
s›n›rl› da¤›t›lan birkaç bildiriyle
kitleler ayd›nlanmaz. Bir anda ve
yo¤un emek verilmeden, kitleleri,
özveri gerektiren büyük mücadelelere katacaklar›n› düﬂünenler, kitlelere yabanc›d›r. Kitleleri e¤itmenin,
topluluk psikolojisi yaratman›n onlarca biçimi vard›r. (...) Mücadele
biçimlerini mekanik olarak birbirinden ay›rmadan, ‘bu reformist, ﬂu
devrimci’ demeden her türlü tepkiyi
aç›¤a ç›karman›n, yönlendirmenin
yollar› bulunmal›d›r. (...) Kitleleri
e¤itmek, biraraya getirmek, güç
oluﬂturmak ve seferber edebilmek
temel ölçü olmal›d›r. ” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 17, 4 Kas›m 1995)
Kitleleri tan›mayan bak›ﬂ aç›s›n›n bir baﬂka yans›mas›, olumsuzluklarda, yetmezliklerde k i t l e l e r i
s u ç l a m a k t › r. Bu küçük-burjuva düﬂüncenin devrimcilere taﬂ›nmas›,
inançs›zl›¤› besleyen bir tehlikedir.
Bu yüzden Day›’n›n bu konuda ortaya koydu¤u anlay›ﬂ son derece ö¤retici ve uyar›c›d›r. Kitleler söz konusu oldu¤unda Day›, kitleleri suçlayan de¤il, devrimi sorumlu tutan
b i r anlay›ﬂ› ifade etmiﬂtir hep:
“ Hayat›n her alan›nda, halk kitlelerini devlet ideolojilerinin denetiminden ç›karacak örgütlenmeler
yapmaz ve bu do¤rultuda ad›mlar
atmazsak, halk kitlelerinin ve iﬂçi
s›n›f›n›n potansiyellerinin, burjuvazi taraf›ndan kullan›l›p, yanl›ﬂ yöne

kanalize edilmesinden hatta, yok
edilmesinden devrimciler sorumlu
olacaklard›r. ” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›:
15, 21 Ekim 1995)
Bu, ayd›nca düﬂünüﬂle, devrimci
düﬂünüﬂ aras›ndaki farkt›r elbette.

Meclisler, O’nun
kitleye bak›ﬂ aç›s›n›n
somutlanmas›d›r

Meclisler (halk›n çeﬂitli kesimlerinin taban örgütlülükleri olarak
önerilen halk örgütlülükleri), diyebiliriz ki, Day›’n›n kitlelere bak›ﬂ
aç›s›n›n, güveninin, kitlelerin iradesini, yarat›c›l›¤›n› aç›¤a ç›karacak
devrimci politikalar›n›n, “devrimin
kitlelerin eseri” olaca¤› inanc›n›n
somutlanm›ﬂ, prati¤in içinde vücut
bulmuﬂ halidir.
Meclisler, Day›’da, dönemsel
olarak önerilen bir örgütlünme biçimi de¤ildir. O, pratik olarak hangi
koﬂullarda biçimlenece¤i süreçlere
göre de¤iﬂse de, sürekli olarak devrimci hareketin hedeflerinden biridir. Çünkü, taban örgütlenmeleri,
devrime ilerleyen süreçte kitleleri
d e vri me ka t m a k i ç i n önemli ve
vazgeçilmez örgütlenme biçimlerinden biridir. Day› da bu önemi
ﬂöyle ortaya koymuﬂtur:
“Bu tabloyu de¤iﬂtirecek temel
araç, kitlelerin özgücünü büyütmek ve eylemde somutlamakt›r. Bu
ise, kitlelerin örgütlenmesidir. Bütün muhalif güçlerin birleﬂtirilmesi
ve savaﬂt›r›lmas›d›r. Birleﬂen ve savaﬂan güçler kendi güçlerinin fark›na var›r ve zannettikleri kadar güçsüz olmad›klar›n›, halk güçlerinin
dünyan›n yenilmez tek gücü oldu¤unu görür. (...) Devrim yolu önündeki engelleri kald›rmak, bu süreci
h›zland›rmak bizim elimizdedir. Çözüm, halk örgütlülüklerindedir. Halk›n ken“ Aç›k ki, devrimci çal›ﬂman›n
dini yönetebilece¤i örgütlülüklerin yarat›lodak noktas› do¤ru politikalarla
mas› ile söz ve karar
kitlelere g it mek ti r. Kitle gücü oluﬂtur
am ay a n , k i tl e le ri ö r gü t le me y en l er in ba ﬂ ar › haklar›n›n sa¤lanmas›d›r. ” (Halk ‹çin Kurﬂ a n s › y o k t u r.”
tuluﬂ, Say›: 6, 16 Kas›m 1996)
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Bu konuda ﬂunu da rahatl›kla diyebiliriz; kitlelerin söz, karar hakk›n› somutlayan, iradesini ortaya ç›karan bu tür örgütlenmeler, ilk kez
Day› taraf›ndan bu aç›kl›k ve somutlukta formüle edilmiﬂtir. Türkiye solunda, taban örgütlenmelerinin, demokratik kitle örgütlenmelerinin “kitlelerin iradesini ve yarat›c›l›¤›n› aç›¤a ç›karacak” ﬂekilde iﬂletilememesine karﬂ› sürekli bir mücadele vermiﬂtir:
“Halk örgütlenmelerinde çok
farkl› düﬂüncelerin birarada yaﬂamas›n› içtenlikle benimsemeliyiz.
Halk›n genel taleplerine ayk›r› olmad›kça, düﬂmana hizmet etmedikçe ayn› taleplerin farkl› üsluplarla
ve anlay›ﬂlarla dile getirilmesinde
bir sak›nca olamaz. Halk katmanlar› aras›nda bizim yanl›ﬂ buldu¤umuz, hatta düﬂman›n daha çok kulland›¤› çeﬂitli motifler vard›r. Bizim
insanlar›m›z sözü edilen örgütlenmeler içerisinde bunlar› savunmazlar, teﬂvik etmezler ama halktan insanlar›n bu motifleri kullanmas› durumunda da zoraki engellemeye çal›ﬂmazlar. (...) Bir yerde halk örgütlülükleri bu tür farkl›l›klar› içerisinde taﬂ›mal›d›r. Usta politika ve taktiklerle . (...) kitlelerdeki kafa kar›ﬂ›kl›¤›n› gidermeliyiz.” (Devrimci
Sol, Say›: 9, Kas›m 1997)
Bu bak›ﬂ aç›s› solda yeterince içselleﬂmedi¤i için, kitle örgütlerinde
solun birlikte örgütlenmesi uzun süreli olmaz genellikle. Ayn› çarp›k
bak›ﬂ aç›s› nedeniyle Halk Meclisleri, Gençlik, ‹ﬂçi, Memur Meclisleri gibi örgütlenmelere de kat›lmam›ﬂt›r sol.
Bir çok hareket, o Meclislerde
az›nl›kta kalmaktan korkmuﬂtur.
Day› ﬂöyle demiﬂti bu e¤ilimlerin
gündemde oldu¤u dönemde:
“Biz, do¤ru düﬂüncelerimize
inan›yor ve halk kitlelerinin er veya
geç, do¤ru olan› kavrayaca¤›n› bilerek, birleﬂik halk örgütlenmelerinin yönetimlerinde yeralmasak da,
uzun süre az›nl›kta da kalsak, bu ortak örgütlerin ve halk›n kararlar›na
uyaca¤›m›z› tarih ve halk önünde
ilan ederiz. Bu ilan› kendisine dev-
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rimciyim diyen bütün örgüt ve kiﬂilerden de isteme hakk›na sahibiz.
Bunu yapamayanlar, hiçbir teoriye
s›¤›nmadan mutlaka düﬂüncelerini
yeniden gözden geçirmek durumundad›r. ” (Zafer Yolunda Kurtuluﬂ,
Say›: 44, 11 May›s 1996)
‹ﬂte Day›’n›n bu sözleri, onun
hem kitle örgütlenmelerine, taban
örgütlenmelerine bak›ﬂ aç›s›n›, tart›ﬂma götürmez bir netlikte ortaya
koyuyor, hem de ideolojik, politik
anlamda kendine güvenini...

Devrimcilik ve kitleler
Kitlelere gitmek, devrimci strateji aç›s›ndan tart›ﬂ›lmazd›r. Fakat
Day›, bunun bir baﬂka cephesini daha gösterir bize. Bunun “ d e vr i m c i lik” aç›s›ndan da son derece belirleyici bir unsur oldu¤unu vurgular. O
kadar ki, bunu devrimcili¤in kri t e r l e r i n d e n biri olarak belirtir:
“Kitlelere gitmeden, onlar›n sorunlar›yla yan›p tutuﬂmadan devrimci
olunamaz. Ancak küçük-burjuva ayd›n› olunabilir. O kitlelere gitmeyecek, seçkin bir çevrede yaﬂayacak,
halk›n sorunlar›n› de¤il, seçkinlerin
sorunlar›n› tart›ﬂacak ve yazacak;
ne yaz›k ki, emperyalizmin ve oligarﬂinin yönlendirmesiyle solda bu
hastal›k oldukça geliﬂmiﬂtir.” (2003
Y›l› Yeni Y›l Mesaj›)
Devrimci kitlelere gidecek ve teorisinin, politikalar›n›n, iddias›n›n
kitleler nezdindeki somut kan›t› olacakt›r. Kitlelerin içindeki devrimci,
hiç konuﬂmasa da, canl› bir propaganda arac› gibidir. Onun att›¤› her
ad›m, olumlu ya da olumsuz oradaki devrimci faaliyeti etkileyecektir.
Yine Day›’ya kulak veriyoruz:
“ Kapitalizmin alternatifi oldu¤umuzu halk kitlelerine aç›k bir ﬂekilde gösterebilmeliyiz. Halk bizim
her türlü davran›ﬂ›m›z›, sözlerimizi,
yapt›klar›m›z› ﬂimdiye kadar düzen
partilerinden ö¤rendi¤i ve bizzat
gördükleriyle k›yaslayarak sonuca
varacakt›r. Kim bunlar? ﬁimdiye kadar gördüklerinden farklar› nedir?
Gerçekten kendilerini sömürenlerden, aldatanlardan farkl› m›d›r sorular›n› bizim her ad›m›m›zda sora-
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“Olanak, g üç, herﬂey kitlelerdedir.
Kitlelere gitmeyenler hiçbir ﬂeye sahip
olamazlar. G iderek umutsuz, iddias›z
yorgunlar olmak z orundad›rlar. Aciz, zavall›,
hiç b ir ﬂeyi örgütleyemeyen insanlar
de¤ilsek kitlelere gitmeliyiz.”

cak ve cevap arayacakt›r. Küçük burjuva
devrimcileri ço¤u kez
halk kitlelerinin sessizli¤ini, hatta onay verir
biçiminde tepkilerini
yanl›ﬂ de¤erlendirmekte ve halka
de¤er vermeyerek, onlar› dinlemeden yönetmeye kalkmakta dolay›s›yla baﬂar›s›z olmaktad›r.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 18, 11 Kas›m 1995)
Kitlelere gitmek, devrimcili¤in
ölçülerinden biri demiﬂtik.
ﬁimdi yukar›daki sat›rlar ›ﬂ›¤›nda ekleyebiliriz ki, kitleler içindeki
davran›ﬂ, proleter devrimcilikle, küçük-burjuva devrimcilik ﬂeklindeki
iki tarz üzerinden geliﬂir. Biri kitleleri örgütler, di¤eri da¤›t›r.
Bu son derece önemli bir konudur ve Day›, y›llar y›l›, kadrolar›na,
savaﬂç›lar›na, kitlelere do¤ru bak›ﬂ›
hakim k›lmak için ideolojik bir kavga sürdürmüﬂtür. Çünkü bu s›radan
bir konu de¤ildir. Bu konudaki her
çarp›k bak›ﬂ aç›s›, do¤rudan kitleleri uzaklaﬂt›racak ve devrimi geriletecektir: Day›’n›n kitlelere nas›l
bakmal›y›z, nas›l davranmal›y›z sorusuna cevaplar›ndan birini, uzun
bir al›nt›yla aktaraca¤›z burada. Öyle ki tekrar tekrar okunacak bir al›nt›d›r bu.
“‹liﬂkilerde halka de¤er vermeme, e¤itmeme, onlar›n taleplerini,
duygular›n›, geleneklerini dikkate
almama en çok görülen olumsuzluklard›r. Halk›n olanaklar›n› hor kullanma, onun mücadeleye sundu¤u
evini, arabas›n› vb. her türlü maddi
olana¤›n› koruyarak, de¤er vererek
kullanmama, zarar verme hatta yer
yer kimi yöneticilerin bunlar› kendi
ç›karlar› do¤rultusunda kullanma
gibi tutumlar› da görülmektedir.
Halk›n duygu ve düﬂüncelerini
paylaﬂma, geleneklerine, inançlar›na sayg› gösterme yerine, sürekli
emreden, is teyen, s ek ter tav›rlar
halk› uzun sürede mücadeleden
uzaklaﬂt›rmaktad›r.
Halk, yirmidört saatini devrime
veren devrimci mücadeleden baﬂka
hiçbir ﬂey düﬂünmeyen, hiçbir ba¤›ml›l›¤› olmayan profesyonel kad-

ro de¤ildir. Onlar aileleriyle, çocuklar›yla, iﬂleriyle düzen içerisinde
yaﬂamak ve bu yaﬂamlar›n› daha iyi
sürdürmek için devrimci mücadeleyi destekler ve bizim onlar› e¤itti¤imiz, bilinçlendirdi¤imiz, sahip ç›kt›¤›m›z oranda mücadeleye daha fazla güç ve enerji katarlar. Tamamen
devrimcileﬂmeleri... bizim alternatif
düzeni mücadele içerisinde somutlay›p kendi örgütlülüklerimizde, kiﬂiliklerimizde göstermemizle orant›l› geliﬂecektir. Halka de¤er vermeyen, onlar›n da yönetebilece¤ini,
kendi sorunlar›n› kendilerinin çö zebilece¤ini göstermeyen, burjuva
yöneticileri gibi sürekli emirler
ya¤d›ran, ama onlar›n sorunlar›n›,
duygular›n› dikkate almayan, kültür
ve geleneklerini yok sayan, mal›n›
ve can›n› düﬂünmeyen devrimci yöneticilere halk güvenemez. Nihayetinde halk bunlar›n da yüzy›llar›n
despotlar›ndan, burjuva yöneticilerinden farkl› olmad›¤› tespitlerine
vararak uzaklaﬂ›r. ” (Zy. Kurtuluﬂ,
Say›: 18, 11 Kas›m 1995
Kitlelere do¤ru bir bak›ﬂ aç›s›n›n
önemi iﬂte buradad›r. Biz iktidar alternatifi isek, kitleler konusu kafam›zda her aç›dan net olmal›d›r.
As›l görev”e
Day› bir yaz›s›nda “A
vurgu yaparken, bunlar› ﬂu ﬂekilde
s › r a l a m a k t a d › r : “Sab›rla kitlelere
gitmek, hemen her konuda kitlelerdeki yanl›ﬂ düﬂünceleri düzeltmek,
e¤itmek ve neden örgütlenmek gerekti¤ini anlatmak... kitlelerin kendi
öz örgütlerinin, savunma ve karar
mekanizmalar›n›n ortaya ç›kmas›n›
sa¤lamak!” (Devrimci Sol, Say›: 7,
Aral›k 1995)
Bu asli görevler kuﬂku yok ki
bugün de geçerlidir. Kitlelere Day›’n›n bakt›¤› gibi bakarak, Day›’n›n güvendi¤i gibi güvenerek ve
kitleler içinde dal budak salmak için
onun önerdi¤i yöntemlerle örgütlenerek bu asli görevi üstlenmeliyiz.
8 ﬁubat 2009
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‹ﬂgal Alt›nda
Demokrasi: MÜMKÜN MÜ?

Amerikan iﬂgali alt›ndaki Irak’ta
31 Ocak 2009’da yerel seçimler yap›ld›. Irak’taki toplam 18 Vilayetin
14’ünde (Kerkük’ün de dahil oldu¤u kuzeydeki 4 vilayette milliyetçilik temelinde süren iç çeliﬂkiler ve
mülkiyet kavgas› nedeniyle seçimler daha sonra yap›lacak) yap›lan
seçimlere 400’ü aﬂk›n parti ve grup
kat›ld›. 4 bini kad›n olmak üzere 14
bin 431 aday›n kat›ld›¤› seçimlere,
2005 seçimlerini boykot eden Sunniler de büyük ölçüde kat›ld›.
Amerikan emperyalizmi biliyordu ki, aç›k iﬂgali kesintisiz sürdüremezlerdi. Bu hem ekonomik, askeri
aç›dan, hem de politik aç›dan “maliyetli”ydi. Direniﬂ karﬂ›s›nda aç›k
iﬂgali sürdürmek güçtü ve halk› topyekün karﬂ›lar›na alm›ﬂ olacaklard›.
‹ﬂgalin yaratt›¤› tepki hergün daha
da büyüyerek kendilerine yönelecekti. Bunun say›s›z deneyimini yaﬂam›ﬂlard›.
Dolay›s›yla, ülkeyi aç›ktan
Amerikan politikac›lar, diplomatlar
ve generaller arac›l›¤›yla yönetmek
yerine, kukla bir hükümet arac›l›¤›yla yönetmek, daha “ak›lc›” bir
yöntem olacakt›.Nitekim iﬂgalci
Amerika ilk f›rsatta bunu gerçekleﬂtirdi. Baﬂta Kürt iﬂbirlikçi liderler
veﬁii iﬂbirlikçilerin deste¤iyle h ük ü met kuruldu. Fakat bir hükümetin “meﬂrulaﬂt›r›lmas›” için bir de
p a r l a m e n t o gerekliydi. Amerika’n›n Irak’ta yerleﬂmesinin ikinci
ad›m› da iﬂbirlikçi, kukla bir parlamento oluﬂturmak oldu. Talabani’nin Devlet Baﬂkan›, Maliki’nin
Baﬂbakan yap›ld›¤›, bir parlamentonun oluﬂturuldu¤u süreç böyle geliﬂti. 31 Ocak yerel seçimleri de bu
oyunun devam›d›r.
Yerel seçimler, Amerika ve
Amerikan iﬂbirlikçileri taraf›ndan,
seçimle demokrasiyi özdeﬂleﬂtiren
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çarp›k bak›ﬂ aç›s›na sahip kimi ayd›n kesimler taraf›ndan bir geliﬂme
olarak nitelendirildi.
ABD’nin yeni baﬂkan› Obama,
Irak’taki yerel seçimlerin “ileri bir
ad›m” oldu¤unu belirtirken, “Irakl›lar’›n bar›ﬂ içinde sand›k baﬂ›na
gitti¤ini” iddia ediyordu.
Mesela bir gazeteci, “Dün
Irak’tan insan›n içini ferahlatan haberler geldi. Irak yeni bir yolun ilk
ad›mlar›n› baﬂar›yla att›.” diye de¤erlendiriyordu seçimleri. (Ferai T›nç, 2 ﬁubat 2009, Hürriyet)
Oysa; Irak’ta yeni bir yolun baﬂlang›c› denilen, bar›ﬂ içinde oldu¤u
iddia edilen seçimler, en baﬂta
Amerikan i ﬂgali alt›nda yap›l›yordu. Bu seçimin kurallar› Amerika
taraf›ndan belirlenmiﬂti. A’dan,
Z’ye Amerika’n›n herﬂeyi belirledi¤i bir ülkede, özgür, demokratik bir
seçim olabilir mi? Halk›n özgür iradesinden bahsedilebilinir mi? S›rf
ortaya seçi m sand›¤› konuldu di ye, iﬂgal rejiminin ad› demokrasi
olabilir mi?
Emperyalistler, iﬂbirlikçileri ve
onlar›n çeﬂitli uzant›lar›, “ olabilir”
diyorlar. Onlar›n demokrasi ölçüsü,
bir parlamentonun varl›¤›, “çok partilili¤in” olmas› ve seçimlerin yap›lmas›yla s›n›rl› çünkü.
Irak’taki parlamento nas›l oluﬂtu, nas›l çal›ﬂ›yor, nas›l karar al›yor?
Irak’ta “çok partililik” nas›l bir çok
partililiktir? Parti kurmak, kimlere
yasak, kimlere serbesttir? Partilerin
programlar› nedir?... Bu gibi sorular
yoktur. Varsa da, sorular›n cevab›
yoktur. Çünkü emparyalistler bu sorular›n sorulmas›n› istemiyor. Çünkü, bu sorular ve cevaplar›, onlar›n
“Irak’taki demokrasi”sinin sahteli¤ini ortaya ç›kar›r.
‹ﬂgal alt›ndaki bir ülkede, seçimler bir aldatmacadan, Amerikan iﬂ-

galine perde olmaktan öteye geçemez. Buna farkl› misyonlar yüklemek, asl›nda demokrasinin -burjuva
anlamda da olsa- tarihsel tan›m›n›
yok saymakt›r. ‹ﬂgal alt›nda bir demokrasi olabilece¤ini ileri sürmek,
anti-bilimsel bir düﬂüncedir.
Amerikan emperyalizmi, sömürüsünü tamamen güvence alt›na ald›¤›n›, iﬂbirlikçi rejimin iﬂgal olmadan sistemi sürdürebilece¤ini düﬂündü¤ü noktada, aç›k iﬂgale büyük
ölçüde son verebilir. Nitekim Amerikan emperyalizminin buna yönelik politika ve planlar› da vard›r. Fakat bu da Amerikan iﬂgalinin iﬂbirlikçi bir rejim, iﬂbirlikçi bir orduyla
devam›d›r ki; o koﬂullarda da demokrasi, burjuva anlamda dahi, gerçekleﬂemeyecek demektir. Bu durum bütün yeni-sömürgelerde geçerli bir durumdur. Bunu görmek
için çok uza¤a gitmeye gerek de
yoktur. Türkiye’ye, ülkemize bak›lmas› yeterlidir.

P a r l a m e n t o ve Seçimler
Demokrasi ‹çin Y E T E R L ‹
KOﬁUL M u d u r?
Bir ülkede parlamentonun, partilerin olmas› ve seçimlerin yap›lmas›, o ülkede demokrasinin oldu¤unu
söyleyebilmek için “yyeterli” midir?
Yukar›da belirtti¤imiz gibi, burjuvaziye ve onun uzant›lar›na bakarsak, evet bu demokrasidir.
Partilerin, parlamentonun ve seçimlerin varl›¤›n› demokrasi için
“yeterli ﬂartlar” olarak görmek, gerçekte demokrasiyi, çeﬂitli kurumlar›n biçimsel varl›¤›na indirgemek
demektir.
Böyle bir demokraside, bütün
kurumlar biçimseldir, bu kurumlarda halk›n kat›l›m›, t e rcihleri ve
iradesi yoktur. Demokrasinin ken-
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disi de¤il, “oyunu” vard›r ve kitleler de demokrasicilik oyununun
adeta figüran› konumuna sokulmuﬂlard›r.
Dört-beﬂ y›lda bir gider, seçime kat›lmas›na ‹Z‹N verilen,
kendine empoze edilen partilere ve
adaylara oy verirler ve sonra, tekrar
dört-beﬂ y›l sonray› bekler. Bu arada
onun oy verdi¤i partiler, burjuvaziyi
daha da zenginleﬂtirmek için politikalar uygular, yasalar ç›kar›r, seçimlerde verdikleri vaatleri çi¤nerler. Ama demokrasinin bu türünde,
“sseçmen”in bu ara dönemde yapaca¤› hemen hiçbir ﬂey yoktur.
Bu demokraside, kim seçilirse
seçilsin burjuvazi kazanacakt›r.

‹ﬂgal A l t › n d a d a ,
Gizli ‹ﬂgal A l t › n d a d a
Demokrasi Olamaz!
Parlamentonun varl›¤›n›n ve seçimlerin, demokrasi için “yeterli
koﬂul” olmad›¤› say›s›z örnekle ortadad›r. Bunun için Irak’a ya da baﬂka herhangi bir ülkeye gitmeye de
gerek yoktur. Ülkemiz de bu konuda somut bir örnektir.
Cumhuriyet’in kuruluﬂundan bu
yana seçimler yap›l›r. Ama kimse,
1946’lara kadar yap›lan seçimlerin
ülkemize demokrasi getirdi¤ini söyleyemez. Bu dönemin ad›, yayg›n
deyiﬂle “ t e k p a r t i d i k t a t ö r l ü ¤ ü ! ”
idi. Tam s›n›fsal tan›m›yla söylersek, küçük-burjuva diktatörlü¤ü.
Seçimler yap›l›yordu, bir parlamento da vard›. Ama bu dönem, bize en az›ndan seçimin ve p a r l a m e n t o n u n demokrasi için yeterli
bir koﬂul olmad›¤›n› gösterir.
1945’de “çok partili” rejime geçildi. 1946’da da ilk “çok partili se çim” yap›ld›. Kimilerine göre, “as›l
eksik” de tamamlanm›ﬂ ve böylelikle “demokrasiye geçilmiﬂti”.
Ama öyle miydi?
Burjuva anlamda bir demokrasi
bile gelmemiﬂti ülkemize. Tam tersine, küçük-burjuva diktatörlü¤ünün
yerini oligarﬂik diktatörlük alm›ﬂt›
ve o da yukar›dan aﬂa¤›ya demokra-
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‹ﬂgal a lt›nda b ir
demokrasi o lamayaca¤›
gibi, gizli iﬂgal alt›nda,
faﬂizm k oﬂullar›nda d a
bir demokrasiden
sözedilemez.

siyi de¤il, faﬂizmi geliﬂtirmekteydi.
Sistem bir kere, “parlamenter
demokrasi”nin burjuva anlamdaki
kurallar›na göre bile iﬂlemiyordu.
Güç ve yönetim odaklar› farkl›yd›.
Parlamentonun, anayasan›n pek
de hükmü yoktu, daha sonra daha
somut örneklerinin görülece¤i gibi,
bir anda rafa kald›r›labiliyordu.
Haklar ve özgürlükler de öyleydi; s›k s›k çi¤nenebiliyordu.
Sistem, sadece oligarﬂinin izin
verdi¤i partilere aç›kt›; “çok partilili¤in de bir s›n›r› vard›”!
Demokrasicilik oyununun karakteristik özelliklerinden biri de
sistemin geniﬂ bir “ p a r t i l e r m e z a rl›¤›” yaratm›ﬂ olmas›d›r. Sistem, demokrasicilik oyununun gere¤i olarak kuruluﬂuna izin verdi¤i partilerden düzen için tehlikeli sayd›klar›n›
daha ilk ad›mlar›nda kapat›r.
Emperyalistler ve oligarﬂi için
bir partide esas olan, düzenin çizdi¤i çerçeveye sad›k olmalar›d›r.
“Parlamenter demokrasi”nin demokratl›¤› da oraya kadard›r. Adlar›, s›fatlar›, sa¤-sol , l i b e r a l - m u h a f a z a k a r, d i nci-laik nas›l olursa olsun, esas olarak emperyalistler ve
oligarﬂi için çal›ﬂacaklarsa ve bu
konuda güven veriyorlarsa önleri
aç›l›r. Maddi, manevi her yöntemle
desteklenir. Bilinir ki bu konumdaki
partiler hangisi olursa olsun, as›l kazanacak olan kendi düzenleridir.
E¤er partinin program› bu kurulu düzene karﬂ›ysa, karﬂ› olmakla
yetinmiyor, bunun gerçekten mücadelesini veriyorsa, oligarﬂi onu “çok
partili”(!) düzeninden atmak için
her yola baﬂvurur. Düzene karﬂ› (veya muhalif) bir partinin güç olmamas› için herﬂey yap›l›r, hatta kapat›l›r, üyeleri katledilebilinir. Bundan
da öte, as›l olarak böyle bir partinin
ve örgütün oluﬂma koﬂullar› ortadan

kald›r›l›r. Ortam terörize edilir.
Halk›n örgütlenme istek ve talepleri “demokrasi” ad›na bast›r›l›r.
Irak’a bakal›m yine tekrar.
Öyle koﬂullar var ki ﬂu anda,
iﬂgali karﬂ› direnenler, katlediliyor, infaz ediliyor, iﬂkencelerden
geçiriliyor, ama di¤er yandan Amerikan iﬂgal yönetimiyle bir biçimde
uzlaﬂan güçler parti kuruyor, seçime
kat›l›yor ve bunun ad› da demokrasi oluyor... Kuﬂku yok ki demokrasinin tarihi ve bilimsel tan›m› aç›s›ndan bu ancak bir siyasi mizah
olabilir, daha fazlas› de¤il. Fakat iﬂte gelin görün ki, ancak siyasi mizah konusu olabilecek bu olgu, iﬂgal
alt›nda demokrasi, özgürlük olabilece¤i, bugün çeﬂitli çevreler taraf›ndan ciddi ciddi savunulabiliyor...
Emperyalizmin sömürge ve yenisömürgelerinde, sistemin tüm kurumlar›, en küçük yerel birimden, en
üsteki meclise kadar ve bürokrasi,
ordu, polis, hepsi sistemin devam›na
göre ﬂekillendirilir. Seçimler de, bu
ihtiyaç için gündeme getirilir. Emperyalistler ve burjuvazi, kendilerinin kazanamayaca¤› bir seçimi yapmazlar. ‹stisnalar› varsa da, kural
budur. Kural, seçimlerin emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin iktidar›n›n
meﬂrulaﬂt›r›lmas›d›r. Irak’taki seçimlerde bu koﬂullarda yap›lmaktad›r. Amerikan emperyalizmi ve kuklalar›, seçimlerle oluﬂturmaya çal›ﬂt›klar› sistemin kurumsallaﬂaca¤›n›,
kal›c›laﬂacaklar›n› düﬂünüyorlar.
Irak’ta iﬂgal alt›nda kurulan sand›klara baﬂka bir misyon yüklemek,
yukar›da belirtti¤imiz gibi, ya iﬂbirlikçi bir tav›r, ya siyasi mizaht›r. Ki,
ayn› siyasi mizah, ülkemizde de söz
konusudur.
Evet, Irak’taki gibi bir aç›k iﬂgal
yoktur, fakat ülkemiz ve tüm yenisömürgeler, emperyalizmin gizli iﬂgali alt›ndad›r ve hemen hepsi de
yukar›da belirtildi¤i üzere faﬂizmle
yönetilmektedir. ‹ﬂgal alt›nda bir
demokrasi olamayaca¤› gibi, gizli
iﬂgal alt›nda, faﬂizm koﬂullar›nda da
bir demokrasiden sözedilemez.
8 ﬁubat 2009

Feda Adaletten
Vazgeçmeyiﬂtir
Sabah Ebu Halime...
Onun ismini daha önce duymad›k hiç; belki bundan sonra da duymayaca¤›z... Belki yar›n, yeri gö¤ü
sarsan bir patlamayla ismi yeniden
ç›kacak karﬂ›m›za.
Ebu Halime, Filistinli bir anayd›.
Ama art›k çocuksuz bir ana.
Son ‹srail sald›r›s›nda eﬂini ve
dört çocu¤unu kaybetti Sabah Ebu
Halime. Katliamda kendisi de yaraland›. Gazze’nin y›k›nt›lar›, Gazzeliler’in ac›lar› aras›ndan Ebu Halime’nin bir hayk›r›ﬂa ve meydan
okumaya dönüﬂen sesi ulaﬂ›yor kulaklar›m›za, diyor ki: “ ‹ n ﬂ a l l a h i nt i ka m a l a ca ¤ ›m . K e ndi mi ‹s ra i l l il e r ’in aras›nda patlataca¤›m”.
‹srail’in Gazze katliam› ard›ndan, kimileri içi boﬂ bar›ﬂ ça¤r›lar›
yapt›. Ki, o ça¤r›lar ekranlarda, gazete sayfalar›nda yank›lan›rken,
Gazze’de y›k›lan binalar›n harabeleri henüz kalkmam›ﬂt› ve Gazzeliler enkazlar alt›nda daha kaç ölüleri
oldu¤unu bilmiyordu. Bu ﬂartlarda
bar›ﬂ kelimesi onlar için adeta bir
hakaret gibiydi.
Bu “bar›ﬂ” önerisi, ideolojik politik aç›lardan eleﬂtirilebilir kuﬂkusuz. Ama bu öneri, bu aç›lardan da
önce ve en baﬂta, Ebu Halime’nin
yaﬂad›klar›n›, bu zulüm karﬂ›s›ndaki öfkesini yok sayd›¤› için yersiz,
yanl›ﬂ ve hayata denk de¤ildir.
Katliam›n ac›s›n› da, öfkesini de
hissetmeyenlerin, soyut “bar›ﬂ”
önerilerini tekrarlay›p durmalar› kolayd›, Anadolu halk›n›n deyiﬂiyle
onlar›n “tuzlar› kuruydu”. Ya çocuklar›n›, eﬂlerini, niﬂanl›lar›n›, annelerini, babalar›n›, yak›nlar›n› kaybedenler, evsiz, iﬂsiz ve YURTSUZ
kalanlar ne söylüyordu?
Ebu Halime, onlar›n tercüman›d›r. Ebu Halime, belki “dünya kon-

Say›: 175

jonktürünü” çok iyi
bilmiyor, belki herhangi bir okul diplomas› da yok; ama
onun dünyay›, bar›ﬂ önerilerinin sahiplerinden, her türlü ﬂiddete hay›rc›lardan daha iyi bildi¤inden ve tan›d›¤›ndan da kuﬂku yok.
Onlar, katliamc› ‹srail, halk›n direniﬂiyle, gücüyle durdurulmad›¤›,
yok edilmedi¤i taktirde, yeni katliamlar›n olaca¤›n›, bar›ﬂ›n asla gelmeyece¤ini adlar› gibi biliyordu.
Onlar, her ne olursa olsun direnmek gerekti¤ini biliyordu.
Her ne olursa olsun...
Bedeli ne olursa olsun...
Bunu diyebiliyor Ebu Halime.
Bir halk bunu diyebiliyor.
Filistinli Ebu Halime’nin hayk›r›ﬂ›nda, aç›kça görülüyor ki; çaresizlik yoktur, teslimiyet yoktur.
E¤er bir “s›r” varsa, Filistin’in ony›llard›r süren bask›ya, kuﬂatmaya
ra¤men yenilmezli¤inin s›rr› buradad›r.
Ebu Halime diyor ki, Gazze’yi
iﬂgal edebilirsin, benim çocuklar›m›
öldürebilirsin, ama beni teslim alamazs›n...
Ve Ebu Halime diyor ki, ne olursa olsun, ben yapt›klar›n›z› yan›n›za
b›rakmayaca¤›m. Ne olursa olsun,
dört çocu¤umun, eﬂimin ve halk›m›n hesab›n› soraca¤›m. Bu kadar.
Filistin’in iﬂgali onlarca y›ld›r
sürüyor; ama iﬂgali hala kabullenmiﬂ de¤il Ebu Halime.
Adaletsizlik ony›llard›r hüküm
sürüyor; ama Ebu Halime, adaletsizli¤i de kabul etmiyor. Filistin’in
ba¤›ms›zl›¤›na, geri dönüﬂe ve adalete inan›yor sonuna kadar. Er ya da
geç... Bu, “er ya da geç” veya baﬂka
bir deyiﬂle, “önünde sonunda” ifadesi, halklar için, soyut kavramlar

de¤il, tarihsel gerçeklerdir. “Er ya
da geç” dedi¤inde bir halk, o art›k
bir “ii h t i m a l” de¤il, ke s i n b i r g e rç e k t i r.
En kesin gerçek de, Ebu Halim e ’ d i r. ‹ﬂgalin, katliam›n, kuﬂatman›n karﬂ›s›na, teslimiyet dayatmas›n›n karﬂ›s›na feday› koyuyor Filistin
halk›. ‹ﬂte siyonist ‹srail’in, katliam›na ra¤men yok edemedi¤i halklar›n bu iradesidir. Filistin, kad›n,
çocuk, yaﬂl› direniyor.

Ebu Halimeler Varken;
Emperyalistler, ‹ﬂbirlikçileri
Sonuç Alamazlar!
‹srail, Gazze’ye sald›r›s›n›n as›l
nedeni, Filistin halk›n›n iradesinin
k›r›lmas›, halk›n siyonizmin dayatmalar›na boyun e¤mesinin sa¤lanmas›yd›. Bundan dolay› katliamc›lar, do¤rudan halka yöneldi, okullar›, camileri, hastaneleri vurdu. Altyap›y› kullan›lamaz hale getirdi.
Kuﬂatmayla, halk› aç susuz b›rakt›.
Siyonistler biliyordu ki, halk›n iradesinin k›r›ld›¤› yerde, hiçbir örgüt
direnemez, savaﬂamazd›. Ayn› zamanda halkla direniﬂ örgütlerini
karﬂ› karﬂ›ya getirmek için yalan›n,
iftiran›n, iﬂbirlikçilerin kullan›ld›¤›
psikolojik savaﬂ yürüttü.
Baﬂard› m› ‹srail?
Bu sorunun cevab›n› 64 yaﬂ›nda,
dokuz çocuk, otuz torun sahibi Filistinli nine F a t i m a Al Nijar, y›llar
önce ‹srail’in Cenin sald›r›s› sonras› kendini feda ederek vermiﬂti.
O da Ebu Halime’nin sözlerine
benzer sözlerle ç›km›ﬂt› dünyan›n
karﬂ›s›na önce... Sonra, aradan birkaç y›l geçtikten sonra, söyledi¤ini
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yapan fedas›yla..
Bugünün cevab›n› da Sabah Ebu
Halime veriyor. Hiç ﬂüphe yoktur
ki, daha bir çok Filistinli, Ebu Halime gibi düﬂünüyor, konuﬂuyor ve
kendini fedaya haz›rl›yor.
Feda savaﬂç›lar›, ‹srail’de,
Irak’ta, Türkiye’de ya da dünyan›n
herhangi bir yerinde zalimlerin, sömürücülerin korkusu durumundad›r. Çünkü onlar› durduracak bir silah yok. Ve onlar› durduracak bir silah olmamas›n›n da ötesinde, zalimlerin, sömürücülerin en büyük açmaz› ise, feda savaﬂç›lar›n› bizzat
kendilerinin bugün uygulamakta oldu¤u pervas›z askeri ve ekonomik
sald›rganl›k politikalar› yaratmaktad›r. Feda savaﬂç›l›¤› gibi bir olguyu
zaten, hiç kimse, hiçbir örgüt, onun
nesnel koﬂullar› yokken, s ub j e k t i f
o l a r a k y a r a t a m a z . Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin bugünkü sald›rganl›¤›, halklar›n direnme hakk›n›
bile yokeden bugünkü kuﬂatmas›,
dayatmalar› devam etti¤i sürece, zaman, mekan farkl› da olsa feda savaﬂç›lar› hep olacakt›r.
Halklar›n mücadelesinde, feda,
çok çeﬂitli biçimlerde hep varolmuﬂtur. Ve öyle anlar gelmiﬂtir ki,
savaﬂ feda üzerinden ﬂekillenmiﬂ,
belli mevzilerde çat›ﬂmalar›n kaderini fedan›n büyüklü¤ü, yayg›nl›¤›
belirlemiﬂtir.
Politik mücadelenin özü, emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› halk›n ulusal, sosyal kurtuluﬂ savaﬂ›n›
örgütlemektir. Bu savaﬂ, büyük eﬂitsizlik koﬂullar›nda yürütülür bilindi¤i gibi. Sömürücü egemenlerin
ordular›na, polis teﬂkilatlar›na, a¤›r
silahlar›na, tanklar›na, uçaklar›na
karﬂ›, halk›n silahlar› çok s›n›rl›d›r.
Halklar, bu savaﬂ› her arac›, her imkan› silaha dönüﬂtürerek sürdürürler. Buna “ b e d e n l e r i ” de dahildir.
Yeri gelir, kendilerini, bedenlerini
bir silaha çevirir halklar. Böyle sürer savaﬂ. Büyük bir sald›r› karﬂ›s›nda örülmesi gereken barikat bazen
ancak böyle, bedenl erle örülür. Veya düﬂman›n kuﬂatmas›, ancak bedenler silah yap›larak aﬂ›labilir...
Oda¤›nda iktidar mücadelesinin
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oldu¤u s›n›flar mücadelesi veya bu
mücadelenin tezahürlerinden biri
olan e m p e r y a l i z m - h a l k l a r aras›ndaki mücadele, ölmenin ve ö l d ü rmenin oldu¤u, dahas› bunlar›n kaç›n›lmaz oldu¤u bir mücadeledir.
Bu savaﬂ›n egemenler cephesinde,
egemenler, “paral› askerlerine”, maaﬂla kendi hizmetlerinde çal›ﬂt›rd›klar›, subay, astsubay, polis ve di¤er
militarist güçlerine ve “zorunlu”
olarak düzenin hizmeti alt›na ald›klar› askerlerine güvenirler. Halklar,
bu devasa askeri güç karﬂ›s›nda ö rg ü t l ü l ü k l e r i n e , i r a d e l e r i n e , c ü re t l e r i n e v e f e d a k a r l › k l a r › n a güvenebilirler ancak. Halklar› yenilmez k›lan en önemli unsurlardan biri, ba¤›ms›zl›k, özgürlük, demokrasi,
sosyalizm u¤runa, korkunun, ölümün eﬂi¤inin aﬂ›lm›ﬂ olmas›d›r. ‹ﬂte
o eﬂi¤in aﬂ›ld›¤› noktada halklar kitlesel olarak feda savaﬂç›lar›na dönüﬂür. Bu aﬂamadan sonra fedan›n
nas›l ﬂekillendi¤inin fazla bir önemi
yoktur. Savaﬂ›n belli anlardaki ﬂekilleniﬂi, ihtiyaçlar›, seyri, fedan›n
biçimini de belirler.

Feday› Reddedenin,
Halklara Önerebilece¤i
Bir ﬁey Yoktur!
Fedan›n politik muhtevas›na
karﬂ› ç›kmak, ölmenin ve öldürmenin kaç›n›lmaz oldu¤u halk kurtuluﬂ
savaﬂlar›na karﬂ› ç›kmakt›r. Bugün

Filistin’de, Irak’ta veya herhangi bir
yerde fedaya karﬂ› ç›kmak, halklar›n kendi kaderlerini tayin etmesine
karﬂ› ç›kmakt›r.
Fedan›n reddedilmesi, sonuç
olarak, niyetlere ba¤l› olmaks›z›n,
emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin
iradesini kabul etmeye götürür.
Herkesin Gazze’de bir kez daha
gördü¤ü gibi, Feda’da subjektif bir
tercih de¤il, zorunluluk söz konusudur. S›n›flar mücadelesinin, emperyalizmle halklar aras›ndaki mücadelenin mevcut biçimleniﬂinde, emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, adalet
ve özgürlük için baﬂka bir yol b›rakmam›ﬂlard›r; iﬂte bu noktada baﬂvurulan bir yoldur feda eylemleri. Burada “niye ölüyorsunuz” demek, niye mücadele ediyorsunuz demekle
özdeﬂtir. Niye hesap soruyorsunuz
diyerek adalet özlemini ve talebini
inkar etmekle özdeﬂtir. K›sacas›,
emperyalistlerin her türden silahla
k›y›m yapt›¤›, politik olarak halklar› çaresiz b›rak›p, ülkeleri, halk›n
örgütlerini terör listeleriyle kuﬂatt›¤› yerde, “ﬂiddete baﬂvurmay›n demek”, faﬂizme karﬂ› savaﬂmay›n, direnmeyin, boyun e¤in demektir.
Emperyalizme ve iﬂbirlikçi iktidarlara karﬂ› direnilecek ve savaﬂ›lacaksa, ba¤›ms›zl›k, demokrasi
için dövüﬂülecekse, bu mücadelenin
bir biçimi olarak feda eylemleri de
az ya da çok, ama hep olacakt›r.
Halklar, bugüne kadar oldu¤u gibi,
bundan sonra da kurtuluﬂlar› için
kendilerini feda etmekten çekinmeyecektir. Tarihin her döneminde zalim sultanlara, padiﬂahlara, krallara,
faﬂist diktatörlere karﬂ› direnenler,
kendini feda edenler hep ç›km›ﬂt›r
ve ç›kacakt›r.
Burada önemli olan koﬂullar ne
kadar kötü olursa olsun asla vazgeçmemektir. Bir Filistin direniﬂ örgütünün feda eylemi sonras› aç›klamas›nda belirtti¤i gibi; “Tank›m›z,
uça¤›m›z, güçlü silahlar›m›z yok...
biz de böyle direniyoruz...”
Kim, ne hakla, onlar›n bu hakk›n› ellerinden alabilir?
Günümüzde emperyalistler ve
iﬂbirlikçi iktidarlar, tekni¤in bütün
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imkanlar›n› kullanarak kendilerini
güvenceye al›yor, halk›n öfkesinin
ve adaletinin kendilerine ulaﬂmas›n›n yollar›n› kapat›yorlar. Tüm ekonomik, siyasi, askeri güçlerini kullanarak, halklar›n direnme hakk›n›
yoketmeye çal›ﬂ›yorlar.
‹ﬂte vazgeçmemek burada öne
ç›k›yor. Vazgeçmemek bütün yollar› denemektir, adalet iste¤inden asla
vazgeçmemektir. Hesap sormak,
adaleti uygulamak için bütün meﬂru
yol ve yöntemleri denemektir.
Filistinli çocuklar›n parçalanm›ﬂ
cesetleri henüz mezarlar›na daha
konulmam›ﬂken, birileri savaﬂ›n
ac›mas›zl›¤› üzerine konuﬂacakt›r.
Onlar konuﬂmaya devam etsin. Fakat emperyalistler ve iﬂbirlikçileri
konuﬂmuyor, katlediyor. ‹ﬂte bu nedenledir ki, Filistin’de ve zulmün
oldu¤u her yerde, her türlü yol ve
yöntemle direnmek meﬂrudur ve
halklar, Fatima Al Nijar’›n yapt›¤›,
Sabah Ebu Halime’nin dedi¤i gibi,
meﬂru haklar›n› kullanacaklard›r.
Gazze'de son sald›r›da hem yü-

re¤i, hem bedeni yaralanan kad›n
diyor ki: "‹nﬂallah intikam alaca¤›m, kendimi ‹srailliler’in aras›nda
patlataca¤›m."
Bu söz, feda üzerine say›s›z teorik, siyasal izah›n bir özetidir.
Feda, emperyalizmin, iﬂbirlikçilerini dünya halklar›n› kuﬂat›p, politik, askeri dayatmalarla iradesini
kabul ettirmek istemesine karﬂ› ç›kmaktad›r. Feda, halklar›n hiçbir durumda asla çaresizli¤i kabul etmemesidir.
Evet, Sabah Ebu Halime, Gazze'de tepelerine ya¤an bombalar›
durduramam›ﬂt›r. Çocuklar›n›n öldürülmesini engellemeyemiﬂtir,
ama "elden ne gelir ki" demiyor o;
çünkü gelir. Ne gelir elinden? Kuﬂat›lm›ﬂ da olsalar, ‹srail hedeflerine
ulaﬂmak alabildi¤ine güçleﬂtirilmiﬂ
de olsa, elden mutlaka bir ﬂey gelir.
Hesap sormak gelir. Feda, halk›n
hesap sormas›n›n engelenemeyiﬂidir. Feda, hesap sormaktan VAZGEÇMEY‹ﬁT‹R. Feda, KOﬁULLAR ne kadar kötü ve olumsuz

Obama
ikiyüzlülü¤ü
Barak Obama ilk icraatlar›nda
ikiyüzlülü¤ünü de göstermeye baﬂlad›. Seçim kampanyas›nda “de¤iﬂim” slogan›yla ABD
baﬂkanl›k koltu¤una oturan Obama’n›n baﬂta gelen vaatlerinden biri de, iﬂkence merkezlerinden Guantanamo’nun kapat›lmas›yd›.
Obama, baﬂkanl›¤› devrald›¤›nda ilk iﬂlerinden biri
olarak Guantanamo’yu kapatma karar›n› verdi. Ama, bu
karar›n üzerinden birkaç gün geçmeden aç›¤a ç›kt› ki;
Obama, ayn› günlerde, iﬂkencelere ba ﬂka ü lke l erde
devam etme karar›n› da onaylam›ﬂt›. Obama’n›n onay
verdi¤i uygulamaya göre, Amerika, suçlu gördükleri insanlar› C I A uçaklar›yla “ h a y a l e t u ç u ﬂ l a r›” ad› verilen
yolculuklar sonucunda belirledikleri ülkelere götürerek
bilinmeyen yerlerde gizlice iﬂkenceli sorgulardan geçirebilecek! Ve orada istedikleri kadar tutabilecekler. Yani Guantanamo türü yeni iﬂkence merkezlerinin ad› ve
yeri bilinmeden, gizli üslerde iﬂkenceli sorgular ve tu-
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olursa olsun, adaletten VAZGEÇMEY‹ﬁT‹R...
Gazze’deki katliam, herkesin
adeta a¤›zbirli¤i etmiﬂçesine ortak
kulland›¤› deyimle, “tüm dünyan›n
gözleri önünde” gerçekleﬂti.
Ezilen halklar d›ﬂ›nda, sistemin
hemen tüm devletleri, kurumlar›,
seyretti.
Ve iﬂte bu tablo, emperyalizmin,
iﬂbirlikçilerin iﬂgallerine, kuﬂatmalar›na, sald›r›lar›na, sömürgeleﬂtirmelerine karﬂ› halklar›n NASIL D‹RENEB‹LECE⁄‹, BA⁄IMSIZLI⁄INI, ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜ NASIL
KAZANAB‹LECE⁄‹
sorusunu
herkese yeniden sordurmaktad›r.
Halklar›n silahl› mücadele hakk›n›, emperyalist ﬂiddete karﬂ› halklar›n ﬂiddetinin meﬂrulu¤u ve kaç›n›lmazl›¤›n›, bu mücadelede fedan›n halklar›n meﬂru bir yöntemi ve
çaresi oldu¤unu kabul etmeyen ayd›nlar›n, reformizmin, emperyalizmin iﬂgali, sömürüsü, kuﬂatmas› alt›ndaki halklara söyleyebilece¤i
hiçbir ﬂey yoktur.

tuklamalar devam edecek.
K›sacas›, Obama çok
teﬂhir olan Guantanamo’yu kapatm›ﬂ ama
onun yerine onlarca gizli Guantanamo’ya izin
vermiﬂtir.
Görülen odur ki, Guantanamo’yu kapatma karar›,
Obama’n›n “insan haklar› vitrini”
için al›nm›ﬂ bir karard›r. Baﬂka bir anlam› yoktur. Guantanamolar devam edecektir. ‹srail’in Gazze katliam›n›
“‹srail’in kendisini koruma hakk› var diyerek” destekleyen biri için bu politika da son derece do¤ald›r. Obaman’›n siyahi oluﬂundan dolay› ona olmad›k misyonlar
yükleyenler, hayal k›r›kl›¤›na u¤rayacaklard›r. Obama’n›n iki yüzlülüklerini gördükçe önce ﬂaﬂ›racak, sonra gerçekle zorunlu olarak yüz yüze gelecekler. Muhtemelen bir süre daha Obama’n›n olumluluklar›n› bekleyecek olsalar da gerçekle yüzleﬂmeleri kaç›n›lmazd›r.
Obama’n›n yeni icraatlar›n› gördükçe, O’nun da
dünya halklar›n›n düﬂmanl›¤›nda di¤erlerinden farks›z
oldu¤unu, görüp anlayacaklar›ndan ﬂüphemiz yok. O ilk
siyahi baﬂkan da olsa- ABD sermayesinin ç›karlar› do¤rultusunda hizmet verecektir. Gerisini yaland›r...

‹K‹YÜZLÜLÜK
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Sheikh Hassan Ezz. Eldine

Beyrut
Konferans ›’ndan
Röportajlar

(Hizbullah Arap ‹liﬂkileri Sorumlusu)

‘Pazarl›klar Filistin
halk›na daha çok
ölüm getirmiﬂtir’

◗ Yürüyüﬂ: ‹srail Gazze katliam›ndan Hamas’› sorumlu gösterirken, bunun Hamas’a karﬂ›
bir savunma oldu¤unu iddia ediyor. Bu noktada ne düﬂündü¤ünüzü ö¤renmek istiyoruz.

◗ E l d i n e : Öncelikle ﬂunu belirtmek isterim ki, Gazze sokaklar›n›n ‹srail askerleri taraf›ndan iﬂgal
edilmesi, bunun sadece askeri bir iﬂgal olmad›¤›n›, asl›nda en baﬂ›ndan
beri Gazze halk›na baﬂka ﬂanslar›
olmad›klar›n› ve bu iﬂgalle Filistin
halk›n›n direniﬂe bir son vermesi
gerekti¤i düﬂünülmüﬂtür. Bu iﬂgal
direniﬂi sonland›rmak için yap›lm›ﬂt›r, as›l gerekçeleri budur.

◗ Yürüyüﬂ: Hamas, Filistin
halk›n›n demokratik hakk›n› kullanarak seçti¤i bir örgüt. ‹srail
ise biz sadece Hamas’a sald›rd›k
diyor, ‹srail’in bu yaklaﬂ›m›na ne
diyorsunuz?

◗ E l d i n e : ﬁuna inan›yorum ki,
ﬂu an olan her ﬂey Amerika ve ‹srail’in ç›karlar› do¤rultusundad›r. Biz
‹srail ve Amerika taraf›ndan hiçbir
zaman demokratik bir yaklaﬂ›m
görmedik. Bu tutumlar›yla asl›nda
kendilerinin demokrasiye karﬂ› olduklar› aç›kça ortadad›r. ‹ﬂte Irakta, Lübnan’da ve Filistin’de demokrasilerini gördük, bunlar sadece direnen halklar›n gücünü k›rmak içindir. ‹srail, Hamas’›n direniﬂini k›rmak ve Filistin’in geliﬂmesini engellemek için bunlar› yapmaktad›r.
Geçmiﬂ tarihler boyunca da Filistin
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ve ‹srail aras›nda yap›lmaya çal›ﬂ›lan bu pazarl›klar, hiçbir zaman Filistin halk›n›n lehine uygulanmam›ﬂt›r. Hatta yap›lan bu tür pazarl›klar Filistin halk›na daha çok katliam, ölüm getirmiﬂtir. Hamas Filistin
halk›n›n seçimidir. Filistin halk›
Hamas’› seçerek ‹srail’e karﬂ› direniﬂi seçmiﬂtir. Temmuz 2006 da
Hizbullah direniﬂinde gördü¤ümüz
gibi direnmekten baﬂka seçenek
yoktur ve Hamas bu direniﬂ yolunda
ilerlemenin en do¤ru seçim oldu¤unun fark›ndad›r.

◗ Yürüyüﬂ: Hamas ve El Fetih aras›ndaki anlaﬂmazl›k, direniﬂ güçlerinin aras›ndaki bu çarp›ﬂma Amerika ve ‹srail’in iﬂine
gelmiyor mu?

◗ E l d i n e : Filistin’deki bütün
partiler asl›nda bir birliktir, ancak
ﬂunu belirtmek gerekir ki, Hamas ve
El Fetih politikalar›, direniﬂ ve pazarl›k üzerinedir. Ancak Gazze özgürlü¤e direnerek ulaﬂacakt›r. Hamas mücadeled, direniﬂten yanad›r,
pazarl›klar›n çözüm getirece¤ine
inanm›yor ve halk Hamas’› seçerek
direniﬂi seçmiﬂtir. Pazarl›k yapanlar› seçmemiﬂtir. Çünkü ﬂunu biliyoruz ki bu pazarl›klar Filistin halk›na
hiçbir ﬂey getirmeyecektir. Bütün
partiler de direniﬂi seçen halk›n yan›nda olarak bu yolu takip etmelidir.
◗ Yürüyüﬂ: Türkiye Ortado¤u’da oldukça önemli bir stratejik konumdad›r. 1945’ten beri

Amerikan›n sömürgesidir. Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, Filistin’i
destekledi¤ini ilan etti; Ancak
uzun y›llar boyunca ‹srail’le birçok ekonomik, politik ve askeri
anlaﬂma içinde yer ald›. ‹srail
askeri uçaklar› ülkemizde e¤itim
almaktad›r. Türkiye devletinin ve
AKP hükümetinin bu tutumunu
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

◗ E l d i n e : ‹slami bir ülkenin ‹srail’i destekledi¤ini maalesef biz de
biliyoruz. Ancak Türk halk›n›n görüﬂleri oldukça pozitiftir. Gazze’yi
ve tüm Filistin halk›n› destekledi¤ini biliyoruz. Asl›nda pozisyonu gere¤i Erdo¤an ve hükümetini de iyi
olarak karﬂ›l›yoruz. Gazze’nin yan›nda olduklar›n› biliyoruz ancak
bu durumda ‹slami organizasyonlarla daha yak›n iliﬂki içinde bulunmas› gerekir. Türkiye’nin ‹srail’den
daha fazla Arap dünyas›na yak›n olmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Türkiye’nin ekonomik, politik ve sosyal
aç›dan Ortado¤u’da çok önemli bir
rolü oldu¤unu biliyoruz.
◗ Yürüyüﬂ: Son olarak Lübnan’›n durumunu, tavr›n› sormak istiyoruz?

◗ E l d i n e : Lübnan hükümeti,
askeri ve halk› direniﬂi desteklemektedir ve Gazze’nin yan›ndad›r.
Parasal ve di¤er yard›mlar›yla Filistin halk›n›n yan›ndad›r. ‹srail’e karﬂ› direniﬂe destek verecekleri ve her
zaman haz›r olduklar›n› göstermiﬂlerdir.

◗ Yürüyüﬂ: Anti-emperyalist
bir a¤ oluﬂturma konusunda ne
düﬂünüyorsunuz?

◗ Eldine: Bu çok iyi ve mükemmel bir amaç gütmektedir. Biz
de destekliyoruz. Sizin de belirtti¤iniz gibi, o rt a k dü ﬂ ma n b e l l i , bütün
sosyal, ekonomik vs. bir birlik içinde olarak uluslararas› bir cephe
oluﬂturup ortak düﬂmanlara karﬂ›
mücadele etmeliyiz.
8 ﬁubat 2009

Victor Hugo Morgles
(Milletvekili, Venezuella
Hükümeti Uluslararas›
‹liﬂkiler Sorumlusu)
◗ Yürüyüﬂ: Öncelikle sizi ve
organizasyonunuzu tan›mak istiyoruz.

◗ Morgles: Ben Venezüella Parlamentosundan gelmekteyim. Uluslararas› dayan›ﬂma komitesinin baﬂkan›y›m. Ayr›ca Bar›ﬂ Konseyi Yönetimi üyesiyim. Venezüella parlamentosunu temsilen buraday›m. ‹srail üzerinde, savaﬂ› durdurmas› ve
ateﬂi kesmesi için bask›lar olmas›na
ra¤men ‹srail bunlara önem vermemektedir ve bütün dünyan›n kendisine ne söyledi¤ini duymaks›z›n iﬂgale devam etmektedir.
◗ Yürüyüﬂ: Gazze’de olanlarla ilgili Venezüella’n›n tavr›
nedir? Ülkenizde bu konuda ne
gibi çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r?

‘Daha fazla dayan›ﬂma
içinde olmal›y›z.’
gitmesini, Gazze'den ayr›lmas›n›
sa¤lamak ve böylece Gazze'yi iﬂgal
ederek kendi ülkesini geniﬂletmeye
çal›ﬂmaktad›r. ‹ste¤i budur.

◗ Y ü r ü y ü ﬂ : El-Fetih ve Hamas’›n kendi aralar›ndaki anlaﬂmazl›¤› hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?

◗ Morgles: Bu iki organizasyon
yapt›klar› çarp›ﬂmayla, ülkenin genel birlik ve beraberliklerini bölmüﬂ
oluyorlar. Bu beraberli¤i sa¤lamak
için bizim de yard›mc› olmam›z gerekir. Aksi takdirde bir çözüm bulunmaz. ‹srail kendi lehinde ilerlemeye devam edecektir, t›pk› geçmiﬂte yapt›¤› gibi. Bu kavgan›n kesilmesi Filistin halk› için önemlidir.

◗ Morgles: Venezüella dayan›ﬂ-

◗ Yürüyüﬂ: Peki yine ayn›

ma hareketi olarak bugün Gazze'de
neler oldu¤unu biliyoruz. Öncelikle
ﬂu an için önemli olan›n ne oldu¤unu belirlemek laz›m. ‹srail taleplerinde hiçbir zamana objektif olmam›ﬂt›r. Yapmak istedi¤i öncelikle
Hamas’› ortadan kald›rmakt›r. Hamas’la birlikte Gazze’yi yok etmek
ve Filistin halk›n›n baﬂka yerlere

çerçevede ﬂunu soral›m; Gazze’ye
sald›r›da Mahmut Abbas’›n tavr›
hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?

◗ Morgles: Do¤rusu, Gazze'deki
halk› düﬂününce Mahmut Abbas’›n
neden böyle davrand›¤›n› anlam›ﬂ
de¤ilim. Birlikte hareket etmeleri
gerekiyor.

Irkç›l›¤› Güçlendiren
Yaln›z Kriz mi?
Almanya Anayasay› Koruma Örgütü
Baﬂkan› Hein Fromm, geçen hafta bas›na yapt›¤› bir aç›klamada, “ekonomik
kriz, Neo-Naziler’i güçlendiriyor!” diyerek Neo-Naziler’in güçlenmesini, ﬂiddet e¤ilimi göstermelerini krize
ba¤lam›ﬂ.
Ekonomik krizin yabanc› düﬂmanl›¤›n›n nesnel zeminini güçlendirdi¤i bilinen bir do¤rudur; ama ya o zemin
üzerinde Alman devletinin himayecili¤i, k›ﬂk›rt›c›l›¤›?..
Anayasay› Koruma Örgütü, gerçe¤in tamam›n› ifade etmiyor. Almanya’da ›rkç›l›k devletin himayesindedir. Alman ›rkç›lar›n›n y›llard›r sürdürdü¤ü sald›r›lara karﬂ› Alman devletinin ve polisinin ciddi bir önlemi görülmemiﬂSay›: 175

◗ Yürüyüﬂ: Ülkemizdeki AKP
hükümeti ve Baﬂbakan Erdo¤an,
Filistin halk›n› destekliyormuﬂ
gibi gözüküyor, ancak politik,
ekonomik vs. olarak Amerika ve
‹srail’le ittifak›, iﬂbirli¤i de ortada. Venezüella’n›n bu konudaki
görüﬂü nedir?

◗ Morgles: Türkiye hükümetinin tavr›n› biliyoruz. Venezüella hükümeti olarak biz ABD’yi desteklemiyoruz ve ABD ile hiçbir uzlaﬂma
çabam›z yoktur. ABD askerleri ülkemizde yer alamaz ve ABD elçili¤inin di¤er elçiliklerden hiçbir fark›
yoktur. Hatta Venezüella’da ABD
elçili¤i yoktur. Ülkelerine geri gönderdik. Zira ‹srail elçili¤ini de ülkesine geri gönderdik.
◗ Yürüyüﬂ: Anti-emperyalist
bir a¤’›n oluﬂmas› görüﬂünü nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

◗ Morgles: Bu çok iyi bir geliﬂim. Böyle bir a¤›n kurulmas› iyi ve
önemlidir. Daha fazla dayan›ﬂma
içerisinde olmal›y›z. Daha fazla iletiﬂim ve dayan›ﬂma halinde olmam›z çok önemlidir. Halklar aras›ndaki dayan›ﬂma önemlidir.

tir. Eski Do¤u Almanya baﬂta olmak üzere Almanya
genelinde ›rkç›l›¤› geliﬂtiren devletin kendisi iken
sanki devlet bu ›rkç› faﬂistlere kol kanat germemiﬂ gibi gerçekler çarp›t›larak aç›klan›yor.
Anayasay› Koruma Örgütü’nün iki eleman›n›n
›rkç› bir örgütün üst düzey yöneticisi oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›; bu bile, söz konusu aç›klaman›n nas›l bir çarp›tma
oldu¤unu gösterir. Bugün Neo-Naziler bu kadar geliﬂip
güçlenmiﬂlerse ve sald›rganlarsa, bunda özel olarak Anayasay› Koruma Örgütü’nün, genel olarak Alman devletinin pay› vard›r.
Anayasay› Koruma Örgütü, devrimcilerin, yurtseverlerin yasal derneklerini ve insanlar›n› sürekli izleyip her y›l
“terör” örgütleri listesine dahil edece¤ine, ikide bir devrimci yurtseverlerin derneklerini evlerini, iﬂyerlerini bas›p
gözalt› ve tutuklamalar yapacaklar›na, ›rkç›l›ktaki suçlar›n› örtbas edecek aç›klamalar yapacaklar›na, Neo-Nazilerle
iliﬂkilerini, oynad›klar› rollerini aç›klamal›d›rlar.
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TSK’n›n M‹LL‹ MENFAATLER‹!
Yoksul ve direnen Gazzeliler, katledilmiﬂ, T S K
g e n e r a l l e r i n i n u m u r u n d a m › ? . . Ta m t e r s i n e , o n l a r,
Filistin halk›na karﬂ›, Siyonist generallerle,
Pentagon’la amaç ve niyet birli¤i içindedirler.
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’la,
‹srail Cumhurbaﬂkan› Peres aras›nda yaﬂanan sorunun ard›ndan, ‹srail’le Türkiye askeri iliﬂkilerinin bozulup bozulmayaca¤›, egemen s›n›flar›n bir kesimin baﬂ sorunuydu.
Genelkurmay ‹letiﬂim Daire Baﬂkan› Tu¤general Metin Gürak, “Heron
insans›z hava araçlar›n›n Türkiye’ye teslimi Davos’taki gerilimden
etkilenecek mi?” sorusuna “Projede
bir sorun yok” diyerek “ T ü r k i ye’nin tüm ülkele rle yürütt ü¤ü as keri iliﬂkilerde milli menfaatler
do¤rultusunda hareket etmek esas t›r.” cevab›n› veriyordu. (31 Ocak
2009 tarihli gazeteler)
Gazze’de halk katledilebilirdi,
“önemli olan milli menfaatler”di!..
‹srail insanl›k suçu iﬂleyebilirdi,
ama o da önemli de¤ildi; “önemli
olan milli menfaatler”di!..
Baz› menfaatlerin oldu¤u aç›k;
fakat o menfaatler ne kadar milli?
Bu sözlerdeki “millili¤in” nas›l
bir millilik oldu¤una geçmeden önce ‹srail ile savaﬂ uçaklar› anlaﬂmas›na iliﬂkin de k›saca bilgi verelim:
H e ron uçaklar› için 2005 y›l›nda ‹srail ile anlaﬂmaya var›lm›ﬂt›r. Sözü
edilen Heron anlaﬂmas›, 180 milyon
dolarl›k bir projedir. Bunun d›ﬂ›nda
yine ‹srail yap›m› insans›z savaﬂ
uça¤› H a r p y’lerin al›m› için de görüﬂmeler devam ediyor. Harpy’ler
en son Gazze’de Filistin halk›na
karﬂ› kullan›lm›ﬂ olan uçaklard›r.
Bir yandan Filistin üzerine vahﬂet, katliam edebiyat› yapan bir hükümet; öte yandan, ‹srail ile aralar›nda su s›zmayan bir iliﬂki yürüten
de ayn› hükümet (ve elbette ordu).
Baﬂbakan Davos’ta güya ‹srail’e
kafa tutuyor, Filistin halk›na yönelik katliam›n hesab› soruyor(!) Fakat ayn› baﬂbakan›n hükümeti, ‹srail ile iliﬂkilerinde b i r de¤iﬂikli¤in
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olmayaca¤›n› aç›kl›yor. TSK da ‹srail ile yap›lan anlaﬂmalar›n bundan
hiçbir zarar görmeyece¤ini “milli
menfaatler” ad›na aç›kl›yor.
Hangi milli menfaatlerdir acaba
bunlar? Bu “ milli menfaatler” , Filistin halk›n›n Gazze’de katledilmesini meﬂru mu k›l›yor?
Genelkurmay’dan yap›lan aç›klama ile denilen ﬂudur; Gazze katliam› bizi ilgilendirmez, ‹srail ne
yaparsa yaps›n bu bizim sorunumuz
de¤il, biz onunla ekonomik, askeri
anlaﬂmalar›m›z› bozmay›z.
Bu ekonomik ve askeri anlaﬂmalar›n, ‹srail’i iki aç›dan da güçlendirdi¤i ve bu anlaﬂmalar›n Gazze’ye
sald›r›ya destek anlam›na geldi¤i de
aç›k elbette.
Ordu ve hükümet sözde ne derlerse desinler, gerçekte Filistin halk›n›n katliam›n› aç›kça desteklemektedirler. Davos’ta “ﬂov yapmak” kolay; ama iﬂ anlaﬂmalar› iptal etmeye
gelince tekellerin ç›karlar›, emperya-

Afganistan’a gönderlen T ü r k
Bi rli¤i... Bu pozun özel olarak
verdirildi¤ine kuﬂku yok;
M u s t a f a K e m a l re s m i n i n
önünde poz verince, A m e r i k a n
e m p e r y a l i z m i n e u ﬂ a k l › ¤ › “m illi
menfaatler” diye pazarlamak
d a h a k o l a y o l u r diy e
d ü ﬂ ü n m ü ﬂ o l m a l › l a r...

list politikalar her
zaman oldu¤u gibi
herﬂeyi belirliyor.
Genelkurmay’›n Heron al›m›yla ilgili aç›klamas› da ayn› anlay›ﬂ›n askerler cephesindeki ifadesidir. Hükümetin de Genelkurmay’›n da umurunda
de¤ildir Gazze’de katledilen Filistinliler. Onlar sadece ve sadece “milli
menfaatlerine” bakarlar.

Emperyalizme Hizmet
Etmekle ‘Milli’ O l u n m a z
Peki, gerçekte Tu¤general Metin
Gürak’›n sözünü etti¤i “milli menfaatler” kimin menfaatleri? Veya
ﬂöyle soral›m: Gerek ordunun ve
gerekse de hükümetin “milli” olan
bir menfaati var m› gerçekte?
Hay›r! Özet olarak söyleyelim:
“Milli menfaat” perdesi arkas›nda
gizlenmeye çal›ﬂ›lan, emperyalizmin
ve oligarﬂinin ç›karlar›ndan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Kurtuluﬂ Savaﬂ› y›llar›nda emperyalizme karﬂ› savaﬂm›ﬂ
bir ordu olmay› bugüne kadar tepe
tepe kullanan mevcut ordunun, “milli” hiçbir yan› kalmam›ﬂt›r. 1945’lerde ülkemiz yeni-sömürgeleﬂtirilirken, onun “milli” s›fat› da bir daha
dönmemecesine tasfiye ediliyordu.
Emperyalizmin hizmetine giren ordunun o günden bu yana yapt›klar›
da, emperyalizme ve onun iﬂbirlikçisi oligarﬂiye göre ﬂekillenmiﬂtir.
Emperyalizmle girilen iliﬂkilerin
ilk y›llar›nda, emperyalist dünyaya
rüﬂtünü ispatlama ad›na Kore’ye asker yollan›rken, hangi “milli menfaatler” söz konusuydu acaba? “Mehmetçik” orada Amerikan askerlerine
can›n› siper ederken, bu ülke ad›na
hangi milli menfaatler elde edilmiﬂtir? Elde edilen, Amerika’n›n verdi¤i
üstün hizmet (hizmet kime?) madalyalar› ve de Anadolu gençlerinin Kore’de ak›t›lan kan› karﬂ›l›¤›nda Türkiye’nin NATO’ya sokulmas›d›r.
Böylece Türkiye’deki Amerikan iﬂbirlikçileri, ülkemizi Amerika’n›n
ileri bir karakolu haline getirmek
için çok önemli bir ad›m atm›ﬂlard›r.
Türk Silahl› Kuvvetleri, yeni-sömürgecili¤in önündeki engellerin
temizlenmesiyle, art›k “Türk” silah-
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l› kuvvetleri olmaktan ç›km›ﬂ ve
emperyalizmin silahl› kuvvetleri
haline gelmiﬂtir. Türkiye ordusu, art›k empreyalizmin gizli iﬂgalinin ordusudur. Bu yeni misyonuyla da
kah do¤rudan Amerika’n›n istekleri
üzerine, kah NATO komutas›nda
emperyalizmin ihtiyaç duydu¤u her
yere askerlerini göndermiﬂtir.
Bir ço¤u NATO, Pentagon e¤itiminden geçirilen generallerin ufuklar›, Amerikan, emperyalistlerin ç›karlar›yla s›n›rl›d›r art›k. “Millilik”
ise, sadece ordunun ad›nda kalm›ﬂt›r ve zaman zaman da emperyalizm
uﬂakl›¤›n› gizlemek için kullan›lan
bir kavram durumundad›r.
Emperyalizme her türlü hizmet,
“milli menfaat” k›l›f›yla halka kabul ettirilmek istenmiﬂtir.
Amerikan emperyalizminin iste¤i üzerine Afganistan’a girip orada
katliamlar yapmas›nda, Kosova’dan
Somali’ye kadar bir çok yere, Bar›ﬂ
Gücü veya çeﬂitli adlar alt›nda asker
yollanmas›nda, ülkemizin milli
menfaatleri mi söz konusuydu?
Hangi milli menfaat vard› acaba?
TSK, yani aç›k haliyle yazarsak;
Türk Silahl› Kuvvetleri, Afganistan’da Amerikan Tekellerinin Silahl› Kuvvetleri olarak yeralm›ﬂt›r.
TSK’n›n, Amerika’n›n peﬂinde
bir çok ülkeye asker göndermesinde, gözetilen tek ﬂey yine emperyalistlerin ç›karlar›yd›.
Irak’›n Amerika taraf›ndan iﬂgalini canla baﬂla destekleyenlerin baﬂ›n-

da da TSK geliyordu. Irak’›n iﬂgalindeki “milli menfaat” neydi acaba?
Daha Amerika’n›n Irak’› iﬂgal
için haz›rl›klar yapt›¤› s›ralarda, dönemin Genelkurmay Baﬂkan› Hilmi
Özkök ﬂunlar› söylüyordu: “Kuzeyden ikinci cephe, savaﬂ›n süresini
k›salt›r, zaiyat› azalt›r... Türkiye bu
konuda belirleyici durumdad›r... Biz
de savaﬂ olmas›n diye u¤raﬂ›yoruz... Irak gibi bir ülkeye girmek söz
konusuysa, bir kaç cepheden olmas›
süreci k›salt›r. Ama bunlar siyasi
karar gerektirir. ” (Ekmek ve Adalet, Say› 44)
Bu sözlerle topu AKP Hükümeti’ne atarak Amerika’ya kendini ispat eden generaller, Irak’ta kimin
ç›karlar›n› korumak için “ikinci
cephe”yi savunmaktayd›lar?
Irak’a karﬂ› ikinci cephe açmakta, ülkemizin hiçbir ç›kar› söz konusu de¤ildi kuﬂkusuz; ama daha
önemli olan ﬂudur; baﬂka halklar›n
katledilmesi üzerine yap›lan ç›kar
hesaplar›, a h l a k i ve m e ﬂ r u de¤ildir.
Amerikanc› generallerin “azaltmaya çal›ﬂt›klar› zaiyat” hesab› da
Irak halk›yla ilgili de¤ildir. Millilikle ilgisi kalmam›ﬂ TSK generallerinin kayg›s› elbette Irak halk› de¤ildi; generaller ve iktidar, Amerikan
askerlerinin zayiat›n›n azalt›lmas›ndan bahsediyorlard›. ‹ﬂbirlikçi kafan›n baﬂka türlü düﬂünmesi de beklenemez zaten. Kore’de Amerikan askerine siper olduklar› gibi Irak’ta da
bunu yapmak istiyorlard›.

TSK çok istemesine ve h a z › r olmas›na ra¤men, o dönem, çeﬂitli nedenlerle Irak’a yönelik Türkiye’den
ikinci bir cephe aç›lmam›ﬂt›. Fakat o
zaman da, daha sonras›nda da ekonomik, askeri gücüyle Amerika için
çal›ﬂmaktan geri durulmam›ﬂt›r.
“ Kulland›rmayaca¤›z” denilmesine ra¤men ‹ncirlik Üssü, ‹skenderun Liman›, tüm hava sahas› ve aç›k
örtülü daha birçok imkan, Amerikan askerlerinin ve silahlar›n›n geçirilmesi, Amerikan uçaklar›n›n
Irak halk›n› bombalamas› için Amerika’ya sunulmuﬂtur. Her türlü katk›
fazlas›yla verilmiﬂtir. Peki bu katk›
“milli menfaatlar” için miydi?
Elbette hay›r; Irak ne için iﬂgal
edildiyse, TSK’nin Amerika’ya deste¤inin de amac› ayn›d›r. O amaç da
Amerikan emperyalist tekellerinin
ç›karlar›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Hem de Irak’ta baﬂlar›na çuval geçirilip aﬂa¤›land›klar› halde bu katk›
devam ettirilmiﬂtir.
‹ﬂbirlikçilik iﬂte böyle bir ruh halidir. Onun “milli menfaat” diye söze girdi¤i yerde, anlaﬂ›lmal›d›r ki,
kesinlikle emperyalistlerin ve oligarﬂinin ç›karlar› ve gizlenmeye çal›ﬂ›lan bir uﬂakl›k söz konusudur.
Orada halk›n ç›karlar›, halk için yap›lan hiçbir ﬂey yoktur.
Ve elbette ﬂu da aç›kt›r ki, Filistin halk› için sözde gözyaﬂ› dökerken, öte yandan katillerle, ‹srail ile
iﬂbirli¤inden geri durmama ahlaks›zl›¤› ve suçunu da, hiçbir “milli
m e n f a a t ” perdesi örtemez.

‹ﬂbirlikçiler Cezaland›r›ld›

Köylülere polis sald›r›s›

ABD Savunma Bakanl›¤› (Pentagon), aralar›nda TSK’ya
ba¤l› güçlerin de yerald›¤› iﬂgal güçlerinin Afganistan’›n do¤u
ve güney bölgelerini kontrol edemez durumda oldu¤unu
aç›klad›.
Pentagon’un ABD Kongresi için haz›rlad›¤› raporda, 2008
ilkbahar›ndan beri bölgede Taliban eylemlerinin artt›¤› belirtilirken, bu raporun bas›na yans›d›¤› günlerde bir eylem daha
gerçekleﬂti.
1 ﬁubat’ta Uruzgan eyaletinde Tirin Kot’da iﬂbirlikçi polis
gücüne karﬂ› gerçekleﬂtirilen eylemde, 25 polis öldürüldü.
Eylemin, Tirin Kot’da bulunan polis merkezine s›zan feda
eylemcisi bir Taliban militan› taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤i belirtildi.

YUNAN‹STAN’da iktidar›n tar›m politikas›n› protesto eden köylüler, traktörleri ile Girit
Adas›’ndan Pire Liman›’na gelerek taleplerini
dile getirmek istediler. Köylüler, Girit’te iki haftay› aﬂk›n bir zamand›r yol kapatma eylemleri
gerçekleﬂtiriyorlard›. Polis, köylülerin Atina’da
da yollar› kapatabilecekleri gerekçesiyle yürüyüﬂü engellemek istedi. Polisin engellemesine
ra¤men traktörleriyle kent merkezindeki Tar›m
Bakanl›¤›’na gitmek isteyen köylülere polis göz
yaﬂart›c› gaz ile sald›rd›. Çat›ﬂmada 5 kiﬂi yaraland›.

Say›: 175
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KIRK ‹K‹ YILIN Ö⁄RETT‹KLER‹!
13
ﬁubat
1967’de kurulan
D‹SK, 12 Eylül y›llar›ndaki kesintilerle
birlikte k›rkiki y›l› geride b›rakan bir sendika. D‹SK’in k›rkiki
y›ll›k birikimi hiç kuﬂkusuzki iﬂçi
s›n›f› mücadelesi aç›s›ndan önemli.
Fakat ﬂunu belirtmeliyiz ki; bu k›rkiki y›l, sadece olumluluklar›yla de¤il, ayn› zamanda olumsuzluklar›yla, yetersizlikleriyle de iﬂçi s›n›f›
aç›s›ndan önemlidir.
Bu y›llar içerisinde mücadele kadar, uzlaﬂmac›l›k, direniﬂler kadar
teslimiyet de var. Dönemsel olarak,
halk›n mücadelesinin seyrine göre,
onlardan D‹SK de etkilenmiﬂ, farkl›
dönemlerde farkl› yönler ve politikalar öne ç›kabilmiﬂtir. Olumluluklar›n
ve olumsuzluklar›n dinamikleri do¤ru de¤erlendirilirse, o zaman k›rkiki
y›ll›k birikim, iﬂçi s›n›f›n›n bugünü
aç›s›ndan da ö¤retici olur.
42 y›l, neredeyse yar›m as›ra
yaklaﬂan bir süredir ve bu anlamda
da D‹SK’in kuruluﬂu, gençlik bir
yana, orta yaﬂtakilerin bile hat›rlamayaca¤› bir dönemdir. Bu nedenle, yukar›da sözünü etti¤imiz birikimi tam olarak anlayabilmek için,
k›saca D‹SK’in kuruluﬂ sürecini hat›rlayal›m.

Tarihsel Ç›k›ﬂ ve D‹SK’in
Geliﬂimine Damgas›n› Vuran
Revizyonizm ve Düzen Solu
D‹SK, 1967 y›l›nda Türk-‹ﬂ’ten
ayr›lan beﬂ sendika taraf›ndan kuruldu. Bu sendikalar, Türk-‹ﬂ içerisindeki ilerici, sosyal-demokrat e¤ilimli sendikalard›. Bu sendikalar›n
tavr›, esas olarak, geliﬂen mücadele
karﬂ›s›nda Türk-‹ﬂ’in ald›¤› iktidar
ve patronlardan yana, teslimiyetçi
tavra karﬂ› bir ç›k›ﬂt›.
D‹SK’i kuran kadrolar›n bir k›sm›n›n düzen partileriyle ba¤lar›
vard›, sosyal-demokrat çizgideydi
kimisi. Baﬂlang›çta sosyalizm veya
“s›n›f ve kitle sendikac›l›¤›” konusunda netleﬂmiﬂ ve ortaklaﬂm›ﬂ ter-
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Düne Güzelleme
Yapmak, ‹ﬂçi
S›n›f›n›n Bugünkü
Sorunlar›n›
Çözmez!
cihleri de söz konusu de¤ildi. Onlar› as›l olarak böyle tarihsel bir ç›k›ﬂa yönlendiren, halk›n çeﬂitli kesimlerinin 1960’lar boyunca geliﬂen
mücadelesiydi. Bu mücadele, baﬂta
Türk-‹ﬂ olmak üzere, düzenin bütün
kurumlar› içinde etkilenmeler ve giderek çatlaklar yarat›yor, kendi alternatiflerini dayat›yordu. D‹SK’in
kuruluﬂ süreci bu koﬂullarda baﬂlam›ﬂ ve örgütlenmesi yine bu mücadele içerisinde yayg›nlaﬂm›ﬂt›r.
Düzen sendikac›l›¤›na farkl› bir
alternatif olarak görülen D‹SK, k›sa
sürede iﬂçiler aras›nda büyük bir
sempatiyle karﬂ›land›. D‹SK önderli¤inde geliﬂen direniﬂlerle birlikte
de D‹SK iﬂçiler aç›s›ndan bir çekim
merkezi oldu.
Türk-‹ﬂ’in iﬂçi hareketi içindeki
o güne kadar süren belirleyicili¤i
h›zla sars›l›yor, Türk-‹ﬂ güçsüzleﬂirken, D‹SK geliﬂiyordu. Adalet Partisi (AP) Hükümeti, bu süreci durdurmak, D‹SK’in geliﬂimini engellemek amac›yla 1970 y›l›nda 274275 say›l› sendika kanununu gündeme getirdi. Bu kanunla D‹SK tasfiye edilip Türk-‹ﬂ’in “sendikal tekeli” yeniden kurulmuﬂ olacakt›. Bu
sald›r›, D‹SK’in taban›ndaki tüm
devrimci, ilerici, militan dinamikler
taraf›ndan direniﬂ karar›yla karﬂ›land›. Bu noktada belli tereddütler yaﬂayan D‹SK yönetiminin tabandan
gelen bu direniﬂ dinami¤i karﬂ›s›nda, direniﬂe kat›lmaktan baﬂka yapaca¤› bir ﬂey yoktu. Direniﬂin büyümesi karﬂ›s›nda D‹SK yönetimi yine
direniﬂi pasifize etmeye yönelik
ça¤r›larla ortaya ç›ksa da, bu ça¤r›lar›n da etkisi olmad› pek.
Dev-Gençliler’in de militanl›klar›

ve kitlesellikleriyle kat›ld›¤› ve Türkiye tarihine, 15-16 Haziran Direniﬂi
olarak geçen büyük direniﬂ, ülkemizde iﬂçi s›n›f›n›n gücünü de, güçsüzlüklerini de gösterirken, iktidar›n yasay› geri çekmesi, iﬂçi s›n›f› ve tüm
emekçiler için büyük bir moral güç
oldu. D‹SK’in etkisi geniﬂledi.
Program ve tüzü¤ünde, yay›nlad›¤› broﬂürlerde sosyalizme daha
aç›k at›flar yapan, “s›n›f ve kitle
sendikac›l›¤›n›” savundu¤unu resmileﬂtiren D‹SK, 12 Mart’› izleyen
dönemde, iﬂçi s›n›f›n›n ekonomikdemokratik mücadelelerinin yan›nda, 1976’da Devlet Güvenlik Mahkemeleri(DGM)’ne karﬂ› direniﬂin,
faﬂist sald›r›lara karﬂ› ülke çap›nda
miting gibi eylemlerin geliﬂtirilmesinde belli bir rol oynad›. D‹SK’in
bu mücadelesini, o günün politik
ﬂartlar›ndan ayr› düﬂünmek do¤ru
de¤ildir. Dünya ölçe¤inde sosyalist
sistemin varl›¤› ve prestijinin yüksekli¤i, Türkiye’de geliﬂen politik
bir mücadelenin varl›¤›, hayat›n her
alan›nda devlete karﬂ› sürdürülen
diﬂe diﬂ bir mücadele, devrime ak›ﬂ›n gücü, D‹SK’ye yön veren tarihsel ve siyasal koﬂullard›r.
Ne var ki, bu devrimci etki ve
geliﬂmeye karﬂ›n, D‹SK yönetimini
oluﬂturan
çeﬂitli
kesimlerin,
CHP’ye veya TKP’ye yak›nl›¤›,
D‹SK’i kâh CHP’nin yede¤ine sürüklüyor, kâh faﬂist terör karﬂ›s›nda
pasifist politikalar›n savunucusu
yap›yordu; bunun sonucunda da
D‹SK, direniﬂler içinde uzlaﬂmac›
bir pratik de sergiliyordu.
Mesela, D‹SK, neredeyse bütün
seçimlerde, CHP’yi do¤rudan veya
dolayl› destekleme karar› al›yor,
“Ulusal Demokratik Cephe” siyaseti gibi TKP damgal› politikalar›nda
da yine iﬂçileri CHP’ye yedeklemenin baﬂ›n› çekiyordu. Tariﬂ Direniﬂi’nde aç›¤a ç›kan direniﬂ k›r›c› rolü
de, D‹SK’in içinde bar›nd›rd›¤› o
uzlaﬂmac›, düzen içi yan›n›n bir sonucuydu. Bu anlay›ﬂ, 12 Eylül Faﬂizmin teslim ol ça¤r›lar› karﬂ›s›nda
da, cuntaya direnmek yerine, yöne-
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ticilerinin ellerinde valizlerle
cuntaya teslim olmas›n› getirmiﬂtir.
D‹SK, 1973 y›l›ndan baﬂlayarak hemen tüm seçimlerde
CHP’yi destekledi. Halbuki bu
süreç devrimci mücadelenin
h›zl› bir geliﬂim gösterdi¤i bir süreçtir. ‹lerleyen dönemlerde de baﬂta iﬂçi s›n›f› olmak üzere, geniﬂ halk
katmanlar›n›n düzenden koptu¤u,
aray›ﬂ içerisinde oldu¤u koﬂullarda
D‹SK, gerek seçimlerdeki destekleriyle, gerekse UDC önerileriyle, yine CHP’yi güçlendiren ve meﬂrulaﬂt›ran bir iﬂlev üstlendi.
Bu politika, 1980 ve 90’larda ve
ﬂimdi de 2000’lerde, CHP-SHP’nin
bütün teﬂhir olmuﬂlu¤una, halka
karﬂ› iﬂledikleri bütün suçlar›n ayan
beyan olmas›na ra¤men, genel hatlar›yla hala devam ediyor.
D‹SK içinde, CHP’den, reformist partilere ve devrimci örgütlenmelere kadar pekçok kesimin belli
bir örgütlülü¤ü, etkisi vard›. Ancak
belirleyici olan hep reformizm ve
revizyonizm olmuﬂtur. Bu belirleyicilik, 1980 sonras› D‹SK içinde iyice geliﬂip kökleﬂen sa¤c›l›¤›n da
ana kayna¤›d›r. Bu sa¤c›l›k, 12 Eylül sonras› teslimiyeti izleyen y›llarda, “s› n›f ve kit le sen dik a c› l› ¤› n › ”
resmen reddedip onun yerine, burjuvazinin empoze etti¤i “ ç a ¤ d a ﬂ
sendi k a c› l› ¤›” kabul etmiﬂtir. Elbette “de¤iﬂenler” sadece bu de¤ildir: Bu, zincirleme olarak hemen
her ﬂeyi de¤iﬂtirmiﬂ; mesela grev,
direniﬂ yerine patronlarla uzlaﬂma,

D‹SK TAR‹H‹NDEN:
- D‹SK, 13 ﬁubat 1967 y›l›nda
Türk-‹ﬂ’ten ayr›lan Türkiye Maden‹ﬂ Sendikas›, Lastik-‹ﬂ Sendikas›,
G›da-‹ﬂ Sendikas›, Bas›n-‹ﬂ Sendikas› ve Zonguldak Yeralt› Maden-‹ﬂ
Sendikas› taraf›ndan kuruldu.
- Kuruluﬂ bildirgesinde Türk‹ﬂ’in Amerikan yard›m›yla kurulan
bir sendika oldu¤u ve iﬂçi s›n›f›na
ihanet içerisinde oldu¤u belirtildi.
- 1976 y›l›nda DGM’lere karﬂ›
genel grev örgütlendi.

Say›: 175

al›nd›¤›nda günümüzün ihtiyaç
ve sorunlar›na cevap vermeyece¤i aç›kt›r.
D‹SK’in 1980 öncesine
methiyeler dizerek, hiçbir gö15-16 Haziran Direniﬂi
rev ortaya konmuﬂ olmaz. Onu
tekrar etmeye çal›ﬂmak, nesnel
Bu tarihe devrimci bir
aç›dan mümkün olmad›¤› gibi, yanbak›ﬂ, dünün militan
l›ﬂt›r da. Çünkü böyle bir tekrar çad i re n i ﬂ g e l e n e ¤ i n i a l › r k e n ;
bas›n›n bugün s›n›flar mücadelesine
bugünkü uzlaﬂmac›l›¤› ve
bir kazan›m getirmeyece¤i aç›kt›r.
sa¤c› çizgiyi ortaya ç›karan
D‹SK’in bugün içinde bulundua n l a y › ﬂ l a r l a h e s a p l a ﬂ m a k t › r.
¤u açmazlar›n, etkisizli¤in temeli
ideolojide ve politikada aranmal›anti-emperyalizm yerine Avr u p a
d›r. D‹SK, 12 Eylül sonras›nda yeB i rlikçi lik, sosyalizm yerine kapiniden faaliyetlerine baﬂlad›¤›ndan
talizmin ehlileﬂtirilmesi geçmiﬂtir...
bu yana, pek çok baﬂkan ve yönetici de¤iﬂtirdi. Ama D‹SK’in mevcut
sorunlar› de¤iﬂmedi.
Bugünün Görevi Eskiyi
Bugün yer yer “s›n›f” kelimesinin
‘Yeniden Yaratmak’ De¤il;
tekrar telaffuz edildi¤ine tan›k oluyoruz. Ama bunlar yüzeyseldir. CidDevrimci Sendikac›l›¤›
di bir politikaya tekabül etmemekteGeliﬂtirmektir
dir. Kald› ki, bir y›l önce “iﬂyer imi
Geçmiﬂte ﬂu veya bu biçimde mücaseviyor u m ” dövizleri taﬂ›y›p, bir y›l
dele içinde yeral›p da sonra sa¤a
sonra “s›n›f anlay›ﬂ›”ndan sözetmesavrulanlar, düzenin statükolar›na
nin bir tutarl›l›¤› da yoktur.
hapsolanlar, her açmaza düﬂtükleTKP revizyonizminin, CHP dürinde, art›k pek ilgilerinin kalmad›zen solculu¤unun yönlendirdi¤i
¤› geçmiﬂlerine sar›l›rlar.
D‹SK’te, “s›n›f ve kitle sendikac›l›D‹SK de, mevcut konumunu,
¤›”n›n savunulmas›, sürekli olarak
uzlaﬂmac›l›¤›n›, etkisizli¤ini perdekendi içinde tutars›zl›klar taﬂ›m›ﬂt›r.
lemek için zaman zaman bunu yap›Bu yönetim niteli¤iyle baﬂka türlü
yor. Bugün gerçekleﬂtirmenin ololmas› da mümkün de¤ildi. Bugüne
dukça uza¤›na düﬂtü¤ü eski direniﬂuzayan olumsuzluklar›n ve mevcut
leri hat›rlat›p, “eski D‹SK olma zasorunlar›n nedenleri buradad›r.
man›” diyor.
Bu karars›z ve istikrars›z politik
Ancak D‹SK’in geçmiﬂi, sorguçizgisi, D‹SK’i demokratik mücadelanmaks›z›n, tart›ﬂ›lmaks›z›n ele
lede de yanl›ﬂ saflara sürükleyebiliyor pekala. Mesela, düzen içi güçlerin laiklik-ﬂeriat tart›ﬂmalar›nda taraf
- 1980 y›l›nda D‹SK Genel Baﬂolmas›, çeﬂitli örgütlenmelerle berakan› Kemal Türkler faﬂistler taraber MGK güdümünde hareket edef›ndan katledildi.
bilmesi, bunun çarp›c› bir örne¤iydi.
- 12 Eylül 1980 Faﬂit Darbesiyle
Bugün de D‹SK yönetimi, mücabirlikte kapat›ld›, yöneticilerin büdelenin geliﬂimine veya baﬂka açyük ço¤unlu¤u idam istemiyle yarmazlara ba¤l› olarak bazen devrimg›land›. Dava yaklaﬂ›k onbir y›l sürcilerden uzak dururken, bazen devdü. Beratla sonuçland›.
rimcilerle birlikte olabiliyor. Dev-1987 y›l›ndan itibaren yeniden
rimcilerle aralar›na kal›n duvarlar
kurulmas› çal›ﬂmalar› baﬂlad›, anörerken, burjuvaziye “80 öncesinin
D‹SK’i olmad›klar›n›” ispatlama çacak somut bir ad›m at›lmad›, D‹SK
bas›na girebiliyorlar. Bütün bunlar,
davas›n›n beraatle sonuçlanmas›yla
mevcut tutars›zl›¤›n yans›malar›d›r.
birlikte 1991 y›l›nda yeniden aç›ld›.
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Ama hemen her zaman bask›n
olan, düzendir. Mesela, bunun da en
bariz göstergelerinden biri, AB’ci li¤in adeta D‹SK’le özdeﬂleﬂen bir
hal almas›d›r.
D‹SK’in politikalar›nda, örgütlenmesinde, çal›ﬂma tarz›nda “ s› n›f
sen di k a c› l› ¤›” hemen hemen kaybolmuﬂtur. Bugün D‹SK’in bir çok
noktada Türk-‹ﬂ’ten fark›n› koymak
oldukça zordur. IMF’ye karﬂ› mücadeleden iﬂten atmalara karﬂ› tavra,
sendikalaﬂmaya yönelik sald›r›lara
kadar, esas olarak farkl› bir ﬂey yapmamaktad›rlar.
Bu “farks›zl›k!” do¤ald›r; çünkü
D‹SK’i, D‹SK yapan “ S› n›f ve Kitle Sendi k a c› l› ¤› ” n›n bir tarafa b›rak›lmas›yla benimsenen “ça¤daﬂ
sendikac›l›k”, özünde düzen sendikac›l›¤›ndan, sar› sendikac›l›ktan
çok farkl› bir anlay›ﬂ de¤ildir.
Grev, yürüyüﬂ, mücadele, iﬂgal,
çat›ﬂma neredeyse s›n›f›n literatüründen ç›kar›lm›ﬂ, herﬂeyin baﬂ›na
“bar›ﬂ”, “diyalog”, “uzlaﬂma” gibi
sözcükler yerleﬂtirilmiﬂtir. Türkiye
iﬂçi s›n›f› neredeyse grevleri unutmuﬂ, patronlarla holding merkezlerinde toplu sözleﬂmeler yapmak
moda olmuﬂtur.
S›n›f› s›n›f yapan d a y a n›ﬂ m a
unutulmuﬂ, her fabrika, her iﬂ kolu
adeta kendi kaderine mahkum edi-

lirken, memurlar, köylüler baﬂta olmak üzere halk›n di¤er kesimlerinin
çeﬂit talepler etraf›nda yürüttü¤ü
mücadeleye de kay›ts›z kal›nm›ﬂt›r.
Bunu sadece yak›n geçmiﬂin bir de¤erlendirmesi olarak de¤il, bugün
de devam etmekte olan bir anlay›ﬂ
olarak belirtiyoruz. Ve bu anlay›ﬂ
hakim oldu¤u ve bu anlay›ﬂ›n sorgulanmas› D‹SK’in gündeminde olmad›¤› için de, kimi zaman çeﬂitli
ç›k›ﬂlar yaﬂansa da genel durum de¤iﬂmemektedir.
D‹SK’in geçmiﬂine ve bugününe
devrimci bir bak›ﬂ aç›s›yla bak›lmad›¤› sürece, kuﬂku yok ki mevcut
durum de¤iﬂmeyecektir. Olumluluk
ve olumsuzluklar›yla bu tarih
D‹SK’in ve ülkemiz iﬂçi s›n›f›n›n
tarihidir. Bu tarihe devrimci bir bak›ﬂ, dünün militan direniﬂ gelene¤ini al›rken; bugünkü uzlaﬂmac›l›¤›
ve sa¤c› çizgiyi ortaya ç›karan anlay›ﬂlarla hesaplaﬂmakt›r.
Bu tarihten olumsuzluklar ve onlar›n nedenleri silinirse, orada
D‹SK’in militan geçmiﬂine yay›lan
övgüler sadece bugünkü pasifizmi,
savurulmay› perdelemeye hizmet
eder. Ve böyle bir geçmiﬂ methiyesinden de ne iﬂçilere devrimci bir
biliç taﬂ›n›r, ne de sendikal mücadelenin, örgütlenmenin varolan sorunlar› çözülür.
Bu sorunlara çözüm üretmek ye-

rine, T‹SK’le, TOBB’la, TÜS‹AD’la birlik olup düzen içi çat›ﬂmalara kat›lmak, çat› partileriyle u¤raﬂan, iﬂçi s›n›f›n›n enternasyonal dayan›ﬂmas› ve sendikal haklar› için
u¤raﬂmak yerine, Avrupa merkezlerinde AB için “lobi faaliyeti” yürütmek, iﬂten ç›karmalar karﬂ›s›nda tav›rs›z kalmak, hatta sendikalaﬂma
nedeniyle iﬂten at›lanlara bile sahip
ç›kmamak... gibi tav›rlar, iﬂçi s›n›f›n›n sendikalara kalan güvenini de
sarsm›ﬂ, iﬂçilerin sendikalar› dayanacak bir yer, sorunlar›n› çözecek
bir güç olarak görememesini beraberinde getirmiﬂtir.
Bütün bu tablo elbette de¤iﬂmez
de¤ildir. Bu güvensizlikler aﬂ›lmaz
de¤ildir. D‹SK tarihinde, bir sendikan›n iﬂçi s›n›f›n›n güvenini nas›l
kazanaca¤›n›n da, nas›l kaybedece¤inin de cevab› vard›r. K›rkiki y›ll›k
tarihsel birikimin önemi de buradad›r zaten.
D‹SK ve tüm devrimci, ilerici iﬂçiler aç›s›ndan sorun, düzenin ﬂu
veya bu gücüne yedeklenmek de¤il,
s›n›f›na güvenmek ve tarihinden
dersler ç›kararak devrimci, militan
sendikac›l›¤› geliﬂtirmektir. Sendikac›l›¤› yeniden s›n›f ve kitle persektifiyle ele alarak devrimcileﬂmek
ve devrimcileﬂtirmektir. D‹SK’in
k›rkiki y›ll›k tarihine karﬂ› sorumluluk da bunu gerektirir.

SES Ayﬂenur
ﬁimﬂek'i And›

n›n ak›ﬂ›n› de¤iﬂtirmenin yollar›n›
arayanlardand›r. Kendini halk›n d›ﬂ›nda tutmayan, halk›n özgürlük
mücadelesinden soyutlamayan; aksine halka y›lmadan bilinç taﬂ›yan,
halkla kol kola giren, omuz omuza
verendir.
Ayﬂenur’un katillerini tan›yoruz. Onlar halk› her f›rsatta kurﬂunlayanlar, gençleri hapislerde çürütmenin hesaplar›n› yapanlar, halklar›n ba¤›ms›zl›¤› için mücadele
edenleri katledenlerdir. Yine gözalt›nda kay›plar›, “hayata dönüﬂ”leri,
Maraﬂlar›, Sivaslar› yapanlard›r”
dedi.
Ard›ndan KESK Kad›n Sekreteri Songül Morsümbül de bir konuﬂma yaparak, Ergenekon ad› alt›nda

ortaya
ç›kanlar›n ve ard›llar›n›n
Ayﬂenur
ﬁimﬂek,
Necati
Ayd›n ve
daha binlerce faili meçhulün ve Sivas yang›n›nda katledilen Behçet Aysan ve di¤er canlar›n
failleri oldu¤unu ifade etti. Anmaya, KESK Kad›n Sekreter ve Bas›nYay›n Sekreteri, BES Genel Baﬂkan› ve MYK üyeleri ile SES merkez
ve ﬂube yöneticileri ve üyeleri kat›ld›.

Ayﬂenur ﬁimﬂek, 29 Ocak günü,
Ankara Gölbaﬂ›'nda bulunan mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Anmada SES Genel Sekreteri
Kemal Y›lmaz bir aç›klama yaparak
Ayﬂenur'un mücadelesi, yaﬂam› ve
katledilmesini anlatt›. Aç›klamada;
“Onun ad› sendika ile an›l›r. Çünkü
bir iﬂçidir O. Yirmi dört saatini, gelece¤i, iﬂçi s›n›f›n›n temiz sayfalar›na çevirmek için çal›ﬂarak geçiren
bir iﬂçi.
Onun ad› bilinçle an›l›r. Çünkü
s›n›f›n› bilen, tan›yan, tarih ›rrma¤›-
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Yeni Çeltek’ten Davutpaﬂa’ya...
‘PATRONLARI ÜRKÜTMEY‹N’!
23 iﬂçinin öldü¤ü, 100’ün üzerinde iﬂçinin de yaraland›¤› Davutpaﬂa’daki “iﬂ katliam›”n›n üzerinden bir y›l geçti; hala sorumlular
hakk›nda dava aç›lmad›. Davutpaﬂa’daki iﬂ katliam›n›n ard›ndan katliam› soruﬂturan bilirkiﬂi raporlar›nda sorumlular aç›kça ortaya konmuﬂtu oysa.
◆ ‹ﬂyeri sahibi: 10’da 2 kusurlu.
◆ Ze yt inbur nu Be le di yesi:
10/3 kusurlu.
◆ ‹ s t a n b u l B ü y ü k ﬂ e h i r B e le d i yesi: 10/2 kusurlu.
◆ BEDAﬁ: 10/1 kusurlu.
◆ Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›: 10/1 sorumlu.
Ancak bu resmi belgelere ra¤men sorumlular hala yarg›lanm›yor,
cezaland›r›lm›yor...
Peki bu yeni bir ﬂey mi? Hay›r!
Ülkemizde “iﬂ kazas›” ad› verilen
cinayetler, katliamlar karﬂ›s›nda, iktidarlar›n, yarg›n›n konumu, aynen
iﬂkenceler, infazlar konusunda oldu¤u gibidir. ‹ﬂkence infaz davalar›nda nas›l ki “polisimizin elini so¤utmay›n” yaklaﬂ›m› hakim ise, iﬂ
kazalar›na yönelik tav›rda da “pat ronlar›n elini so¤utmay›n!” yaklaﬂ›m› vard›r. B›rak›n patronlar yat›r›m yaps›n, iﬂ güvenli¤i veya baﬂka
nedenlerle “iﬂadamlar›na” engeller
ç›karmak, cezalar vermek, onlar›
ürkütür, sonra yat›r›m yapmazlar...
yaklaﬂ›m› hakimdir.
Bu anlay›ﬂ, yasamas›ndan yarg›s›na yürütmesine kadar devletin bütün kademelerinde hakimdir. Böyle
oldu¤u içindir ki, Davutpaﬂa katliam›n›n sorumlular› aç›k seçik belgelenmiﬂken yarg› görevini yapm›yor; sorumlular› yarg›lam›yor, cezaland›rm›yor. Yarg› bu konuda tek
de¤ildir elbette. Bu ülkenin bakan›nda, baﬂbakan›nda da ayn› anlay›ﬂ
hakimdir. Hat›rlan›r, Tuzla tersanelerinde iﬂ cinayetlerinin oldu¤u, he-

Say›: 175

men hergün bir iﬂçinin öldü¤ü ve tart›ﬂmalar›n yo¤unlaﬂt›¤› günlerde Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an ﬂunlar›
söylemiﬂti: “iﬂyerinin güvenli¤i olacak ki iﬂçinin
güvenli¤i olsun. Esas olan iﬂyeri
güvenli¤idir.”
4857 Say›l› yeni “‹ﬂ Kanunu”da
IMF ve Dünya Bankas›’n›n istekleri do¤rultusunda bu anlay›ﬂla düzenlenmiﬂtir. Bu basit bir ifade de¤iﬂikli¤i de¤il, ideolojik bir tercihtir. Bir anlay›ﬂt›r. “Önce iﬂyeri” demek, önce patron demektir. Klasik
“Patron kazanmal›; kazanmal› ki
iﬂçi de kazans›n! ‹ﬂyeri güvenli olacak ki iﬂçi de güvende olsun!” burjuva anlay›ﬂ›n›n tezahürüdür.
Oysa “iﬂyeri güvenli¤i” dedikleri çal›ﬂma ortam›n›n güvenli¤i de¤ildir, tersine onlar›n güvenlikten
anlad›¤› sendikas›z, grevsiz, direniﬂsiz onlar›n tabiriyle “çal›ﬂma bar›ﬂ›n›n” oldu¤u bir ortamd›r.

“Ö nce ‹ﬂ yeri Gü ve nli¤ i”
Diyen A nlay›ﬂ, S orumlulardan
Hesap S oramaz
Yeniçeltek’ten Davutpaﬂa’ya de¤iﬂen birﬂey yok. Ölen yine biziz.
Katliam›n büyüklü¤üne, halk›n tepkisine göre, bazen hemen üstü örtülür katliamlar›n, bazen de ﬂu veya bu
düzeydeki bir kaç isim, “sorumlu”
diye aç›klan›r; onlar da bir süre geçtikten sonra unutturulur, s›rt› s›vazlanarak iﬂinin baﬂ›na döndürülür.
8 ﬁubat 1990 tarihini bir çok
kimse hemen ilk anda hat›rlamayacakt›r belki. ‹ﬂte o tarih de Davutpaﬂa katliam› gibi bir günün tarihiydi.
Amasya’ya ba¤l› Yeniçeltek Maden
Oca¤›’nda meydana gelen grizu
patlamas›nda 68 iﬂçi hayat›n› kaybetmiﬂti o gün.
O tarihte de sorumlular arand›.
Bilirkiﬂi raporlar› yay›nland›. Katliamda “ i hm a l i g ör ül e n l e r” aç›klan-

d›. Yarg›ya güvenilmesi gerekti¤ini
söyledi dönemin iktidarlar›. O tarihten bugüne aradan 19 y›l geçti; 68
iﬂçinin ölümüne yolaçanlar›n hapishanelere at›ld›¤›n› ne gördük, ne
duyduk..
Ve 31 Ocak 2008 Davutpaﬂa...
23 iﬂçinin hayat›n› kaybetti¤i patlamadan bugüne geçen bir y›lda da ne
bir yarg›lanan, ne de bir ceza alan
var. Ve muhtemeldir ki, bu düzen,
bu iktidarlar de¤iﬂmedi¤i sürece,
19-20 y›l sonra da Davutpaﬂa için
yine ayn› ﬂey söylenecek...
‹ﬂ katliamlar› Yeniçeltekle baﬂlay›p Davutpaﬂa’yla bitmiyor. Mesela, k›sa baz› hat›rlatmalar yapal›m;
1983 y›l›nda Zonguldak Armutçuk’ta 100’e yak›n iﬂçi, göçük alt›nda can vermiﬂti. Ayn› y›l Kozlu’daki bir patlamada 9 iﬂçi öldü.
1992’de yine Kozlu’da bu kez tam
263 maden iﬂçisi katledildi. Bu, ülkemizdeki en büyük iﬂ katliamlar›ndan biri olarak geçti tarihe.
Sonras›, bu yaz›n›n s›n›rlar›n›
aﬂan uzun bir listedir. ‹ﬂ katliamlar›,
iﬂçi ölümleri hemen hergün yaﬂanmaktad›r bu ülkede. Ne kadar yo¤un yaﬂand›¤› hakk›nda bir fikir
vermesi için ﬂu rakama bakmak yeterlidir:
“Büyük bölümünde AKP’nin hükümette oldu¤u 2001-2005 aras›nda, ülkemizde toplam 379 bin 132 iﬂ
kazas› meydana geldi. Bunlar›n sonucunda ise 4 bin 597 kiﬂi öldü.”
5 y›lda 400 bin kaza!
Kaza m› denir art›k buna?
Hiçbir iktidar döneminde bu durum de¤iﬂmemiﬂtir. ‹ﬂte size, 5 y›l›n
de¤il de, 35 y›l›n bilançosu:
1965-2000 Aras›nda ülkemizde
tam 4 milyon 675 bin 109 iﬂ kazas›
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olmuﬂtur. Bu, h e r y›l ortalama 133
bin kaza demektir.
35 Y›ldaki bu “kaza”larda kaç
iﬂçi katledildi dersiniz? Tam 41 bin
158 iﬂçi... 109 bine yak›n iﬂçi de yaraland› ve sakat kald›.
Ve bunlar›n hemen hemen hiçbirinde yarg›lanan veya yarg›lansa da
ceza verilen bir tek sorumlu yoktur.
Yaﬂanan bu ölümler ve katliamlar sonras› bakan›ndan baﬂbakan›na,
patronundan medyas›na kadar düzenin sahipleri “ölümcül kazalar›n
dünyan›n heryerinde meydana geldi¤i, kazalar›n olmad›¤› bir sanayinin dünyan›n hiçbir yerinde olmad›¤›” masallar›n› anlatarak ölümlerimizi meﬂru göstermeye çal›ﬂ›rlar. ‹ﬂ
cinayetleri sonras› geliﬂen tepkiler
üzerine baﬂbakan Erdo¤an’›n a¤z›ndan dökülen ﬂu sözler hat›rlanacakt›r: “Hatalar, eksikler vard›r ama
bunlar› düzeltmenin gayreti içinde
olaca¤›z. Hemen kelle istemenin
gayreti içine girmek ﬂaﬂ›lacak bir
ﬂey...”
Patronlar›n “kelle”si istenemezdi elbette, patronlar ürkütülmemeliydi, elleri so¤utulmamal›yd›... ‹ﬂçilerin cesetleri yerdeyken bu sözleri söyleyen bir Baﬂbakan›n iktidar›nda, iﬂ kazalar›na yol açan patronlar›n yarg›lanmas›, cezaland›r›lmas›
mümkün mü?
Nitekim mümkün olmad› ve olmuyor. Baﬂbakan patronlara “YOLA DEVAM” diyor, devam iﬂ cinayetlerine... ‹ﬂçiler öldü¤üyle kald›
yine. Patronlar› ürkütmemek için
hiçbir sorumlu cezaland›r›lmad›.

Hesap S ormazsak
Daha Çok Katledilece¤iz
Katliamlar› kan›ksatmaya, meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorlar. Hesap soran sesimiz yükseldi¤inde “bu ülkenin yarg›s› var, yarg› gere¤i neyse
yapacakt›r” diyerek bize düzenin
yarg›s›n› iﬂaret edenler, hesap sormam›z› istemiyorlar. ‹stiyorlar ki kaderimize raz› olal›m, ölümlerimizi unutal›m, sömürüye boyun e¤elim.
Bu ülkenin yarg›s›n›n ne yapt›¤›
ortadad›r. ‹ﬂte örne¤i, üzerinden
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Davutpaﬂa
Unutulmad›!
Davutpaﬂa'da geçen y›lki patlamada ölenlerin aileleri, olay›n
meydana geldi¤i yerde toplanarak
"Bilirkiﬂi raporuna ra¤men ceza
davas› aç›lmamas›n›" protesto ettiler.
"Davutpaﬂa'y› unutmad›k unutturmayaca¤›z" diye pankart açan
yaklaﬂ›k 150 kiﬂilik kitle ellerinde
karanfiller ve kaybettiklerinin foto¤raflar›yla patlaman›n oldu¤u
alanda "Gün Gelecek Devran Dönecek Bir Gün ‹ﬂçiler Hesap Soracak, Kaza De¤il, Bu Bir Cinayet,
Sorumlular Belli, Hesap Sorulsun"
sloganlar› att›.
Hayat›n› kaybedenler ad›na
aç›klama yapan ‹dris Çabuk, "Burada evine ekmek götürmek için
çal›ﬂan 21 kiﬂi öldü, 117 kiﬂi ise
yaraland›. Bizler adaletin yerini
bulmas›n› temenni ederek, baﬂka
ailelerin bizim gibi üzülmesini, bizim gibi a¤lamas›n› istemiyoruz"
dedi. Geçen hafta 15 ailenin bir
araya gelip Ankara'da Cumhurbaﬂkanl›¤›, Baﬂbakanl›k, Adalet Bakanl›¤› ile Hakimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulu'nda görüﬂmelerde
bulundu¤unu belirten Çabuk, "ﬁu
ana kadar bir ceza davas› aç›lmam›ﬂt›r. Korkumuz zaman aﬂ›m›na
u¤rat›lmak istenmesidir” dedi.

yaklaﬂ›k 19 y›l geçen Yeniçeltek ve
üzerinden 1 y›l geçen D a v u t p a ﬂ a...

Devletin kendi resmi kay›tlar›yla
sorumlular› belgelenmiﬂ olmas›na
ra¤men cezaland›rma yoktur. Göstermelik yarg›lamalar ise tepkilerimizi yat›ﬂt›rmak, bast›rmak içindir.
Suçlulardan, ölümlerimizin sorumlular›ndan hesap sormal›y›z.
Hesap sorman›n bir örne¤i Yeniçeltek katliam› sonras› yap›lanlard›r.
Toplumsal muhalefetin, sendikalar›n yaﬂananlar karﬂ›s›nda neler yapmas› gerekti¤inin de örne¤idir Yeniçeltek katliam›n› protesto eylemleri.
68 iﬂçinin öldü¤ü Yeniçeltek katliam›ndan hemen ard›ndan 9 ﬁubat
sabah›, sendikac›lar katliam›n tek
sorumlusunun iktidar oldu¤unu
aç›klarken, ayn› gün Merter’de toplanan yüzlerce Dev-Genç’li, “Yeniçeltek Katliam›n›n Sorumlusu Faﬂist Devlettir” pankart›yla yürüdüler. Devrimci Sol Güçler taraf›ndan
10-13 ﬁubat günleri boyunca, Karaköy Tophane’de, Unkapan›’ndaki
Çal›ﬂma Bakanl›¤› Bölge Müdürlü¤ü önünde, Eminönü’nde, Zeytinburnu’nda kitlesel gösteriler yap›ld›. Okullarda forumlar yap›ld›, tabutlar yak›ld›. 13 ﬁubat’ta Yeniçeltek katliam›n› protesto etmek amac›yla siyah elbise giyme ça¤r›s› yap›ld›. Yine ayn› gün demokratik kitle örgütleri temsilcileri Yeniçeltek’e
gittiler. 15 ﬁubat’ta 35 bin belediye
iﬂçisi, s›n›f dayan›ﬂmas›n›n bir örne¤ini sergileyip, Yeniçeltek katliam›n› protesto amac›yla örgütlü bir
biçimde direniﬂe geçtiler...
Kuﬂku yok ki, halk›n mücadelesinin örgütlenme düzeyi, ﬂekilleniﬂi
her dönemde farkl›l›klar arzedebilir; ama iﬂ cinayetlerinin, katliamlar›n›n hiçbir koﬂulda kan›ksanmamas› gerekti¤ini, bugün böyle bir t e h like oldu¤unu vurgulamak için hat›rlatt›k bu örne¤i...
Unutmayal›m, katliamlar karﬂ›s›nda katliamlar› gündemde tutmak,
sorumlular› teﬂhir etmek, düzenin
yarg›s›n› zorlamak, hesap sormak,
emekçilerin can güvenli¤ini sa¤lama mücadelesidir. Bu mücadeleyi
güçlü ve ›srarl› biçimde sürdüremedi¤imizde ölümlerimizi seyretmeye
devam edece¤iz
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Devrimci Memur
Hareketi

verilene ﬂükreden sendikac›l›k. Böyle oldu¤u içindir
ki ne mevcut kanunda, ne de haz›rlanan yeni taslakta toplu sözleﬂme ve grev hakk› yoktur.
Oysa sendikay› sendika yapan,
onu emekçiler için gerçek bir güç
haline getiren onun toplu sözleﬂme
ve grev silah›na sahip olmas›d›r.
AKP, sendikalar olsun, sendikal›
daha fazla kamu görevlisi olsun, ancak güç olmas›n istiyor. Bu nedenle
en temel noktay› atlad›¤› gibi, söz
konusu düzenlemeleri yap›ﬂ tarz›da
her zamanki gibi tepeden inmedir, anti-demokratiktir.
Yani AKP emekçilere, onlar›n meﬂru örgütlenmelerine
sormaz, onlar›n iradesini dikkate almaz, istedi¤i tarzda
düzenler ve yasalaﬂt›r›r. Sendikalar› kapatt›r›r, kapatma tehditlerinde bulunur. Devrimci, yurtsever sendikac›lar› tutuklat›r, soruﬂturmalar açar, memuriyetten
atar. ‹ﬂte son örne¤i, önce SES Genel Baﬂkan› Bedriye
Yorgun, hemen ard›ndan SES MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt memuriyetten ç›kar›ld›lar... Örnekler ço¤alt›labilir; ama iktidar› emekçiler ilgilendirmiyor aç›kcas›.
Onun derdi yasay› Avrupa Birli¤i normlar›na uydurmak. Yine de sorun ç›karsa, eh art›k uydu¤u kadar, oldu¤u kadar der ç›kar iﬂin içinden....
Devlet güdümlü sendikalar Memur-Sen, Türk Kamu-Sen, AKP'nin sundu¤u taslakla att›¤› ad›mlar›
"daha ileri haklar›n önünü açacak ad›mlar" olarak niteliyor.
KESK ise haz›rlad›¤› raporda "toplu sözleﬂme ve
grev hakk› düzenlemesi olmayan bir yasada, kurum
ve kuruluﬂ amirlerini yandaﬂ sendikaya üye olmaya
zorlayacak ve böylece bunlar›n tarafs›z davranma
zorunlulu¤u ortadan kalkacak" diyerek tasla¤›n
uluslararas› sözleﬂme ve A‹HM kararlar›na uymad›¤›n› belirtmektedir. KESK raporunda AKP- den, uluslararas› sözleﬂmelere ve A‹HM'in memur sendikac›l›¤›yla ilgili kararlar›n› dikkate almas› talep ediliyor.
AKP'nin sendikal tercihi aç›kt›r: Grevsiz sendika!
Devlet güdümlü sendika. Emekçiler ise grevli toplu sözleﬂmeli sendika hakk› istiyor. O halde aç›k ve
nettir ki, bu hak mücadele edilmeden al›namaz. Ve
bu hak kendini uluslararas› sözleﬂmelerle, yasalarla
s›n›rlayarak, çözümü d›ﬂ›ndan bekleyerek kazan›lamaz. Grevsiz sendika düzen sendikac›l›¤›d›r, fiilimeﬂru mücadelenin d›ﬂ›nda haklar›n kazan›laca¤›n›
beklemek de düzen sendikac›l›¤›d›r.

Grevsiz Sendika,
Düzen Sendikac›l›¤›!
Grevsiz sendika düzen sendikac›l›¤›d›r, fiili-meﬂru mücadelenin d›ﬂ›nda
haklar›n kazan›laca¤›n› beklemek de
düzen sendikac›l›¤›d›r.

Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu üzerinde yapt›¤› çal›ﬂmalar› taslak haline getirdi. Taslak henüz resmileﬂmemiﬂ olsa da AKP'nin emekçiler için ne düﬂündü¤ünü gösteriyor.
Taslak bu haliyle burjuva bas›nda "kamuda sendika yasa¤› daralt›lacak" baﬂl›¤›yla yerald›. Buna göre
haz›rlanan taslak "7 y›ld›r uygulanan kanundaki baz›
sorunlar›n aﬂ›lmas›n›" amaçl›yormuﬂ. Tasla¤a göre
"kamu görevlisi, 'kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n iﬂçi
statüsü d›ﬂ›ndaki kadro veya sözleﬂmeli personel pozisyonunda çal›ﬂan kamu görevlileri' ﬂeklinde tan›mlanarak, adayl›k ve deneme süresini tamamlamam›ﬂ
kamu görevlilerine de sendika kurma ve kurulmuﬂ
sendikalara üye olma hakk› tan›n›yor. Bu kesimdeki
kamu görevlileri, kendilerini d›ﬂar›da b›rakan mevcut
tan›m nedeniyle sendikalara üye olam›yor. Taslakla,
kanunun, 'sendika üyesi olamayacaklar' baﬂl›kl› bölümü yeniden düzenlenerek, söz konusu maddenin
kapsam› daralt›l›yor."
Yani burjuva bas›n ve tasla¤›n sahipleri, art›k daha fazla kamu görevlisi sendikal› olabilecek, sendikal› olma önündeki yasal engeller kald›r›ld›, haklar biraz daha geniﬂletildi diyor.
Böylece sorunlar aﬂ›lm›ﬂ m› oluyor?
Evet! AKP'nin kafas›ndaki sendika ve sendikac›l›kla düﬂünüldü¤ünde böyle. Çünkü AKP'nin sendikac›l›¤› devlet sendikac›l›¤›; direnmeyen, hak istemeyen,

Sinter’de iﬂten
atmalar sürüyor

ri devam ederken, patron içerde çal›ﬂan sendika üyelerinden 11 iﬂçiyi daha iﬂten att›.

Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas›’na üye
olduklar› için iﬂten at›lan Sinter Metal
iﬂçilerinin fabrika önündeki direniﬂle-

Tazminats›z olarak at›lan 11 sendika üyesi de direniﬂe kat›ld›. Patronun,
paketleme ve SNS bölümünde çal›ﬂan
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11 iﬂçiyi kendi istekleri d›ﬂ›nda pres
ve f›r›n bölümüne göndermek istemesi ve iﬂçilerin bunu kabul etmemesi
ç›karmalar› getirdi. Direniﬂteki iﬂçiler
içerde çal›ﬂan sendika üyelerinin, istifaya zorland›¤›n› ve yeni ç›karmalar›n
yaﬂanabilece¤ini dile getirdiler.
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"AKP ‹ktidar›na S esleniyoruz"
Kamu Emekçileri Sendikalar›
Konfederasyonu Ankara ﬁubeler
Platformu 31 Ocak’ta, Sa¤l›k Bakanl›¤› önünde bir eylem yapt›. Eylemin amac›n›n, Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤’›n göreve geldi¤inden
beri örgütlü, sendikal› kamu emekçilerine karﬂ› yürüttü¤ü kadrolaﬂma
politikas›n› teﬂhir etmek, SES Genel Baﬂkan› Bedriye Yorgun ve
SES MYK Üyesi Meryem
Özsö¤üt’ün görevden al›nmalar›n›
protesto etmek oldu¤u belirtildi.
KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren yapt›¤› konuﬂmada bask›lar
karﬂ›s›nda y›lmayacaklar›n› ve direneceklerini söyledi. Aç›klamada;
“… Recep Akda¤ Sa¤l›¤› kârl›
bir ticaret, hastalar› ise müﬂterileri
olarak görmektedir. Bakana göre,
sa¤l›k emekçilerinin ola¤anüstü zor
ve a¤›r koﬂullarda, üstelik sefalet
ücreti karﬂ›l›¤›nda çal›ﬂmas› yetmemekte, ayn› zamanda örgütsüz,
(yandaﬂ sendika hariç) sendikas›z
olmas› gerekmektedir.
Sa¤l›k Bakan›, mesaisinin
önemli bir bölümünü sendikal›,
SES’li sa¤l›k emekçileriyle u¤raﬂarak harcamaktad›r. Bunun nedeni
sendikam›z›n izledi¤i çizginin, sa¤l›k alan›nda halk›m›za dayat›lan
politikalar›n piyasac›, özelleﬂtirmeci yüzünü ortaya koymas›; sendikam›z›n yanl›ﬂ uygulamalar karﬂ›s›nda direnç göstermesidir.

Bakan Akda¤, bütün bu olaylardan ders ç›kar›p, yanl›ﬂlar›n› düzeltmek yerine, “Ben yapt›m oldu”
yaklaﬂ›m› karﬂ›s›nda bir engel olarak gördü¤ü Sendikam›z› hedef alm›ﬂ ve Yüksek Disiplin Kurulunu
kullanarak kendince sendikam›zdan intikam alm›ﬂt›r. Sendikam›z›n
Genel Baﬂkan› Bedriye Yorgun, Bakan›n bu intikam operasyonu sonucu memuriyetten ç›kar›lm›ﬂt›.
ﬁimdi de SES MYK üyesi Meryem Özsö¤üt, yarg›da davas› sonuçlanmam›ﬂ olmas›na ra¤men,
Sa¤l›k Bakanl›¤› Yüksek Disiplin
Kurulu taraf›ndan al›nan siyasi bir
kararla memuriyetten ç›kar›lm›ﬂt›r.
Bakanl›k bünyesinde taﬂra teﬂkilat›nda görev yapan ve ayn› durumdaki yandaﬂ sendika yöneticisinin
eﬂinin tayini yap›ld›¤› halde profesyonel olarak MYK üyeli¤i yapan ve
bu nedenle Ankara’da ikamet etmesi gereken SES Genel E¤itim Sekreteri Ümit Do¤an’›n hemﬂire olan
eﬂinin Ankara’ya tayini ise tamamen politik nedenlerle yap›lmamaktad›r.
Bu kararlar siyasidir. Bakan›n
sendikam›za yönelik intikam operasyonlar›d›r.
Bizler, sendikalar›m›z› bask›lara, soruﬂturmalara, takibatlara,
sürgünlere, iﬂten ç›karmalara inat
var ettik. Bu tür bask›lar bizi y›ld›rmayacakt›r!" denildi.

Liman iﬂçileriyle dayan›ﬂma
Mersin’de sendikalaﬂt›klar› için iﬂten at›lan liman iﬂçilerinin direniﬂinde 26 gün geride kald›.
Liman iﬂçilerine direniﬂin 26. gününde destek vermek için KESK
önünde toplanan sendika, siyasi parti ve dernek üyeleri sloganlarla limana kadar yürüyerek bir eylem gerçekleﬂtirdiler. Liman iﬂçileri ad›na bir
konuﬂma yapan TÜMT‹S Genel Sekreteri Gürel Y›lmaz, sendikan›n anayasal haklar› oldu¤unu belirterek, silah göstermelerin, iﬂten ç›karmalar›n
ve bask›lar›n iﬂçileri yolundan döndüremeyece¤ini söyledi. MIP ve
AKAN-SEL iﬂverenlerine seslenen Y›lmaz, “‹ﬂ bar›ﬂ›n›n bozulmas›ndan
biz sorumlu de¤iliz. ‹ﬂten ç›kar›lan üyelerimize bir an önce iﬂ baﬂ› yapt›r›n. Çal›ﬂan üyelerimize yönelik bask›lardan vazgeçin” dedi. KESK Dönem Sözcüsü ve BES Mersin ﬁube Baﬂkan› Yusuf Kaya “bu sorun çözülmezse yar›n on binlerce kiﬂiyle liman›n önünde oluruz” diyerek desteklerini sürdüreceklerini söyledi.
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Emekli-Sen
2 No’lu ﬁube
Kongresi Yap›ld›
Emekli Sen ‹stanbul 2 Nolu Beyo¤lu ﬂubesi 1 ﬁubat Pazar günü 8.
Ola¤an genel kurulunu Disk genel
merkez binas›nda yaparak yeni yönetimini belirledi.
60’›n üzerinde üyenin kat›larak
oy kulland›¤› kongreye Kocaeli,
Kartal, Aksaray, ve Kad›köy ﬂubelerinden üye ve yönetiçiler d›ﬂ›nda
konuklar kat›ld›.
ﬁube baﬂkan› Hasan Kaﬂk›r aç›l›ﬂ
konuﬂmas›nda, Sendikal mücadelenin haklar ve özgürlükler mücadelesinde daha fazla yer almaktan iﬂçi ve
emekçilerin grev ve direniﬂlerini daha çok sahiplenmekten geçti¤ini
söyleyerek önümüzdeki mücadele
dönemine böylesi bir yönetimle karﬂ›lamak istediklerini söyledi.
ﬁube sekreteri Gazi Akmeﬂe ve
Mali sekreter Nebahat Albayrak,›n
ﬂube faaliyet raporu ile mali roporlar› okuyup aklanmas› sonras›nda yap›lan ve tek liste olarak girilen secimlerde oluﬂturulan yeni yönetim
listesi oybirli¤i ile kabul edildi.
Yeni secilen yönetim listesi. Hasan Kaﬂk›r-Nebahat Albayrak-Nilgün Y›ld›r›m-Dilber Koçak-Bahtiyar Tiryaki-Haldün Bariﬂ- Bekir
A¤›r-Aslan Balk›r ve Murat Nazl›çicek'den oluﬂuyor.

SGK’ya Siyah
Çelenkli P rotesto
Büro Emekçileri Sendikas› (BES),
üye ve yöneticileri, yaﬂanan hukuksuzluklar› protesto etmek için Sosyal
Güvenlik Kurumu’na (SGK) siyah
çelenk b›rakt›. Ankara, ‹stanbul,
‹zmir ve ülkenin birçok yerinde
yap›lan eylemlerle SGK’n›n yaratt›¤›
sorunlar›n dile getirildi¤i eylemlerde
AKP’ninDünya Bankas› ve IMF dayatmalar›yla sa¤l›k ve sosyal güvenlik alan›n› sermayeye açt›¤› vurguland›.
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DÜNYA SOSYAL FORUMU YAPILDI
Brezilya’n›n Belém kentinde
yap›lan 9. Dünya Sosyal Forumu
27 Ocak’ta, yaklaﬂ›k 50 bin kiﬂinin
kat›l›m›yla yap›lan bir yürüyüﬂle
baﬂlad›. Yürüyüﬂ l’Escadinha do
Cais do Porto’da baﬂlay›p Sao
Braz’da sona erdi.
Dünya Sosyal Forumu Federal
Üniversitenin UFPA ve UFRA
kampüslerinde yap›ld›. Seminerler
daha çok UFPA’da gerçekleﬂtirilirken UFRA’da Devleti olmayan
halklar›n çad›rlar› vard› ve buradaki etkinlikler daha çok onlara yönelikti.
Halk Cephesinin “Emperyalist
Sald›rganl›k ve Türkiye’de Sosyalizm Mücadelesi” isimli semineri 30
Ocak’ta gerçekleﬂti. Seminerde Türkiye’nin 1945 lerden sonra nas›l emperyalizmin yeni sömürgesi haline
geldi¤i, art›k politik, ekonomik, askeri bak›mdan tamamen ABD Emperyalizmine ba¤›ml› oldu¤u, ülkenin her ﬂeyinin IMF’nin emirleriyle
yönetildi¤i ve Türkiye’nin IMF’ye
borçlar›n› ödeyebilmek için sürekli
halklar›n›n yoksullaﬂmas›na yol
açan bir politika izledi¤i anlat›ld›.
Türkiye’de faﬂizme karﬂ› demokrasi
ve emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k
mücadelesi verildi¤i aç›kland›. Halk
Cephesi tan›t›ld›, mücadele tarihi ve
ﬂimdiki mücadelesi belirtildi.
Halk Cephesi 29 Ocak’ta Global
Demokrasinin ‹nﬂas› ve “Sosyalist
Dayan›ﬂma”n›n sundu¤u yak›t olarak kullan›lan tar›m ürünlerinin tart›ﬂ›ld›¤› seminerlere kat›ld›.
“Yak›t Bitkileri Tar›m›: Köylü
Örgütleri ‹çin Riskleri ve Yararlar›”
seminerinde Leticia Rangel Tura
(FASE – Brézilya) Brezilya’daki
soya tar›m›n›n verdi¤i zararlar› anlatt›. Brezilya, Burkina Faso ve
Kongo’dan kat›lan konuﬂmac›lar
ülkelerinde yaﬂad›klar› sorunlar›
anlat›lar.
Seminerin sonunda Monique
Munting’in “Depolar Dolu, Tabaklar Boﬂ” isimli tek tip tar›m›n zararlar› ve zorla çal›ﬂt›r›lan köylüler ve
çocuklarla ilgili filmi gösterildi.
“Global Demokrasinin ‹nﬂas›”
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isimli seminerde Güney Amerika,
Karayipler, Orta-Do¤u – Kuzey Afrika, Do¤u Avrupa ve Orta Asya, Pasifik, Güney Asya, Latin Amerika,
Sub-Sahara Afrikas›, Do¤u Asya,
Bat› Avrupa olmak üzere k›talardan
kat›lan ayd›nlar 5 y›ll›k bir proje
sundular. Dünya çap›nda faaliyet
yürüten, örgütlerle demokrasinin
nas›l olmas› gerekti¤ine, ﬂu anda
dünyam›zda yaﬂanan sorunlar›n tart›ﬂ›ld›¤› seminer temsilcilerin sunumlar› ile baﬂlad›. Kendi k›talar›ndan örnekler sunarak yeni bir demokrasi inﬂas› için çözümler sundular.
30 Ocak günü CACIM – Eleﬂtirel Eylem ‹çin Hint Enstitüsü: Harekette Merkez’in, “Gelecekle
Yüzleﬂme: Dünya Sosyal Formu,
Küresel Adalet Hareketi, ve Ötesi”
isimli seminerine kat›l›nd›. Bu seminerde, Güney Amerika yerli
halklar›ndan çeﬂitli konuﬂmac›lar
yaﬂad›klar› ayr›mc›l›klarla ilgili tan›kl›klar sundular.
Sosyal Hareketlerin Kriminalize
Edilmesi isimli, Brezilya’da faaliyet yürüten CMP’nin (Komünist
Hareket Partisi) düzenledi¤i seminerde ise Brezilya’da muhalif parti
ve örgütlerin terörizm demagojisi
ile terörize edildi¤i anlat›ld›. Yak›n
bir süreçte tutukluluk yaﬂayan bir
üyeleri yaﬂad›¤› hukuksuz süreci
kat›l›mc›lara aktard›.
31 Ocak günü, Guyan ‹ﬂçiler
Birli¤i’nin “Sömürgecilik Egemenli¤i Alt›ndaki Ülkelerde Sosyal ve
Politik Mücadeleler” isimli seminerine kat›l›nd›. Konuﬂmac› Albert
Darnal Fransa’n›n klasik anlamdaki dört sömürgesinden
birisi olan Frans›z Guyanas›’nda Metropolün sömürü ve
bask›s› ve iﬂçilerin ve halk›n
buna karﬂ› mücadelesini anlatt›.
Devrimci Komiteler Hareketinin “Direk Demokrasi”
isimli seminerinde ise konuﬂmac› Dr. Edres Muammar
Amerikan Üniversitelerindeki
demokrasi sorunlar›ndan ve
üniversitelerdeki demokrasi

e¤itiminden söz etti.
Askeri Üslere Hay›r Seminerinde temel olarak baﬂta ABD olmak
üzere emperyalist üsler tart›ﬂ›ld›.
Emperyalizm dünyan›n de¤iﬂik
bölgelerinde hakimiyetini ve kontrolünü geliﬂtirme arac› olarak kulland›¤› üslerin dünya halklar›na
kan kusturma arac› da oldu¤u konuﬂuldu.
Halk Cephesi’nin de sunum
yapt›¤› seminerde, Türkiye’de ‹ncirlik, Konya ve Mersin’de bulunan
askeri üsler arac›l›¤›yla Amerika’n›n Orta Do¤u Halklar›na bombalar ya¤d›rd›¤›, Filistin halk›n›
katleden ‹srail savaﬂ uçaklar›n›n
Konya vadisinde uçuﬂ e¤itimi yapt›klar› aktar›ld›. Sorunun ancak emperyalistlerin dünyam›zdan yok
edilip sosyalizmin kurulmas›yla
çözüme ulaﬂ›labilece¤i vurguland›.
AKP’nin ‹srail’e tepkilerinin samimi olmad›¤›n›, riyakar oldu¤u
belirtildi. Bir yandan ‹srail’le ekonomik, politik ve askeri iﬂbirli¤i
sürdürürken bir yandan da Filistin
halk›n›n yan›nda oldu¤u do¤rultusunda
yapt›¤›
aç›klamalar›n
ikiyüzlülü¤ü vurguland›. Askeri üslerin AKP’nin emperyalistlerle iﬂbirli¤inin sonucunda ülkemizde faaliyet yürütüyor oldu¤unu, Türkiye
halklar›n›n ve devrimcilerinin ony›llard›r emperyalizme karﬂ› mücadelede bedeller ödedi¤i aktar›ld›.
Halk Cephesi seminerlere kat›lman›n yan›s›ra çok say›da kat›l›mc›yla görüﬂtü, çeﬂitli etkinlik çad›rlar›n› gezdi ve Halk Cephese’ni
tan›tan broﬂürler da¤›t›ld›.
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Davos’taki Korku!
Davos Zirvesi’nin gündeminde
emperyalistlerin içinde bulunduklar› kriz vard›. Krize çözüm aray›ﬂlar›n› tart›ﬂ›p, “kriz sonras›” durumu ele ald›lar. Tart›ﬂmalar›na, aray›ﬂlar›na, damgas›n› vuran ise krizin yarataca¤› sonuçlardan duyduklar› korkuydu.
Bu korkular›n› dile getiren Fransa Ekonomi Bakan› Christine Lagarde, “Global ekonomik krizle birlikte 2 büyük riskle karﬂ› karﬂ›yay›z” dedikten sonra bunlar› ﬂöyle
somutluyordu: “Birincisi sosyal
patlama, di¤eri ise a¤›r vergilemeyle korumac›l›k politikalar›””. Peki bu
kadar korkular› nedendir?
Korkular›, uygulad›klar› politikalar›n sonuçlar›ndand›r. Son 20
y›lda yarat›lan yoksullu¤un, açl›¤›n, y›k›m›n kayna¤› olan “küreselleﬂme” ad›n› verdikleri politikalar›d›r. Bunu kendileri de bildikleri
için örne¤in ﬂu de¤erlendermeyi de
kendileri yapm›ﬂlard›: “21. yüzy›l
ayaklanlamalar yüzy›l › olacak” .
‹çinde bulundu¤umuz yüzy›l›
ayaklanmalar yüzy›l› olarak öngören emperyalistler, bu korkular›n›
Davos’ta dile getirmiﬂlerdir. Gerçi
ﬂu anda bahsettikleri türden büyüyen ayaklanmalar gündemde de¤il
ve biz daha yüzy›l›n baﬂlar›nday›z.
Ama emperyalist temsilciler uygulad›klar› politikalar›n sonuçlar›n›n
ﬂimdiden yavaﬂ yavaﬂ nelere yol
açabilece¤ini görebiliyorlar.
Davos’taki Zirve’de konuﬂanlardan biri de Birleﬂmiﬂ Milletler Genel (BM) Sekreteri Ban Ki-Mun idi.
BM sekreteri, zengin ülkelere seslenerek ﬂöyle dedi: “Yoksullar› unutmay›n... Global finansal sistemi
kurtarma telaﬂ› içinde dünyan›n en
yoksul kesimini göz ard› etmeyin.”
Davos’ta dünyan›n zenginleri
krizlerini tart›ﬂsalar da esas sorunun “sosyal patlamalar” ihtimali
oldu¤unu ve bunu düﬂünmek zorunda olduklar›n› biliyorlar.
Emperyalist ülkeler 1990 baﬂlar›ndan itibaren “küreselleﬂme”
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ad›n› verdikleri azg›n ve pervas›z
bir sald›rganl›k politikas› uygulamaya baﬂlad›lar. ‹nsanl›¤›n tüm
sorunlar›n›n çözümünü küreselleﬂmeye ba¤lad›lar. Küreselleﬂme her
derde deva olacakt›! Ancak y›llar
ilerledikçe özellikle bizim gibi yeni sömürgelerin tümünde borç bata¤› daha da derinleﬂti. Ayn› dönem içinde yeni-sömürge ülkelerin finans piyasalar› tamamen emperyalist spekülatörlerin denetimine girdi ve emperyalist tekeller, istedikleri ülkede istedikleri an
“kriz” ç›kartabilme gücüne kavuﬂtular. Ülkelerin “d›ﬂ politikalar›”
diye bir ﬂey kalmad›; d›ﬂ politika
emperyalist merkezlerde belirlenen rolleri uygulamaya dönüﬂtü.
Yeni-sömürgeler, K‹T durumundaki büyük ekonomik iﬂletmeleri
ve yeralt› kaynaklar› üzerindeki
denetimlerini kaybettiler. Tar›mdan hayvanc›l›¤a, madencilikten
sanayiiye kadar tüm sektörler, emperyalist tekellerin ihtiyaçlar›na
göre yeniden ﬂekillendirildi.
Küreselleﬂme dünya genelinde
sadece bizim gibi ülkeleri etkilemedi. Fransa gibi emperyalist ülkelerdeki emekçileri de yoksullaﬂt›rd›.
Bu politikalar›n sonucudur ki, ekonomisi güçlü denilen Almanya’da
bile yoksulluk artm›ﬂt›r. Art›k Almanya’da asgari ücret tart›ﬂmas› ön
plana gelmiﬂtir. Oysa eskiden böyle
de¤ildi. Eskiden Sovyetler Birli¤i’nin ve di¤er sosyalist ülkelerin
varoldu¤u dönemde belirli bir rekabet ihtiyac›ndan kaynakl› olarak Almanya gibi emperyalist ülkeler halk›n sosyal yaﬂam›n› daha bir dikkate alarak ona göre bütçe ay›r›yorlard›. Ancak Sosyalist ülkelerin y›k›lmas›yla bu gibi ülkeler art›k halk›n
her türlü sosyal harcamas› için ay›rd›klar› paray› sürekli k›st›lar.
Küreselleﬂme politikalar›n›n
sonucunda son 15 y›lda dünyadaki
tekelleﬂme çok daha büyük bir h›z
kazanm›ﬂt›r. 1990’›n sonlar›nda
358 tekelci burjuva, dünya nüfu-

sunun gelirinin yüzde 54’ine eﬂit
bir servete sahipti. Bugün ise 200
tekelci burjuva, dünya nüfusunun
gelirinin yüzde 60’›na el koyuyor.
Frans›z Bakan’›n ve BM Genel
Sekreteri’nin dikkat çekti¤i konulara, emperyalistlerin di¤er kurumlar›, Dünya Bankas› da yer
vermek zorunda kalm›ﬂt›r.
Dünya Bankas›’n›n haz›rlad›¤›
bir raporda ﬂunlar denmiﬂtir. “Küreselleﬂmenin derinleﬂtirdi¤i gelir
da¤›l›m›ndaki uçurum, 46 y›l sonra da kapanmayacakt›r. ” Yine
Dünya Bankas›’na göre, dünya
toplam geliri 2050 y›l›nda dört kat› artarak 135 trilyona ulaﬂacak.
Fakat yoksul ülkelerin ve halklar›n dünya gelirinden ald›¤› pay daha da küçülecek. Yoksulluk ve
adaletsizlik derinleﬂecek.
Bir zamanlar›n kurtar›c› misyonu yüklenen küreselleﬂmeyi
emperyalist kuruluﬂlar bile savunamaz hale gelmiﬂtir.
Emperyalistler uygulad›klar›
politikalar sonucu derin bir krizin
içinde buldular kendilerini. Onun
içindir ki, emperyalist temsilciler,
Davos’ta krizlerini aﬂmak ve kriz
sonras› gidiﬂat›n ne olaca¤›n› konuﬂmak için bu y›lki zirveye çok
önem verdiler. “Son 40 y›l›n en
önemli zirvesi” olarak nitelendirildi bu y›lki Davos toplant›lar›. 41
devlet ve hükümet baﬂkan›n›n Davos’ta olaca¤› günler öncesinden
aç›kland›. Bu da içine girdikleri
ekonomik, siyasal krizin büyüklü¤ünün bir ifadesi olsa gerekti.
Emperyalistler, korkular›ndan
kurtulmak için ekonomik, siyasi ve
askeri sald›r› politikalar›ndan vazgeçecek de¤iller. Onlar korkular›ndan kurtulmak için daha fazla bask›dan medet umarlar sadece. Bize
düﬂen tek ﬂey ise, korkular›n› büyütmektir; baﬂka bir ﬂey de¤il.

8 ﬁubat 2009

ÖDP Kongresinde Kazanan Taraf›n Cevaps›z B›rakt›¤› Soru:

ﬁ‹MD‹ devrimcilik zaman› ise,
DÜN neden de¤ildi?
ÖDP’de “iki ayr› grup” oldu¤u,
gruplar›n art›k bir arada olamayacaklar›, pek çok konuda ayr› düﬂündükleri uzun süredir kendi yay›n organlar›nda, aç›klamalar›nda aç›kça
belirtilip tart›ﬂ›lmaktayd›. Bu sorun,
geçti¤imiz günlerde ÖDP’yi yeni
bir kongreye götürdü.
ÖDP Genel Baﬂkan’› Ufuk Uras
ve eski Devrimci Yol lideri O¤uzhan Müftüo¤lu’nun ad›yla an›lan
gruplaﬂmada, Ufuk Uras “yetkisini
kullanarak” Ola¤anüstü Kongre’yi
gündeme getirdi. 1-2 ﬁubat’ta yap›lan Kongre’de, Genel Baﬂkanl›k seçimlerini O¤uzhan Müftüo¤lu liderli¤indeki Devrimci Dayan›ﬂma Grubu kazand›. Ufuk Uras’›n Özgürlükçü Sol Grubu, bu kongrenin kaybedeniydi.
Sorunun delegelerin oylar›yla
belirlenen yan› bizi do¤rudan ilgilendirmiyor. Peki ideolojik, politik
anlamda kazanan›, kaybedeni kimdi
kongrenin? Biz esas olarak buna bakaca¤›z.
Kongrede Genel Baﬂkanl›k yar›ﬂ›na giren gruplar›n söylemlerine
bak›ld›¤›nda, Devrimci Dayan›ﬂma
Grubu’nun s›k s›k devrimcilikten,
sosyalizmden, s›n›ftan sözetti¤i görülüyor, Ufuk Uras ve grubuna, emperyalizme, düzene yak›nlaﬂma
eleﬂtirileri yöneltiliyordu. Mesela,
bu grubun Devrimci Dayan›ﬂma imzas›yla sözkonusu tart›ﬂmalara yönelik olarak ç›kard›¤› broﬂürün ad›
“ D e v r i m c i B i r Siyaset ‹çin Güncel
Yönelimler” baﬂl›¤›n› taﬂ›yordu.
Ufuk Uras grubu ise, esas olarak
bugüne kadar ki çizginin savunucusu durumundayd›.
Tabloya bu ﬂekilde “kabaca” bak›ld›¤›nda, ÖDP’deki genel baﬂkanl›k yar›ﬂ›n›, ÖDP içinde “sola daha
yak›n duran” grubun kazand›¤›
söylenebilir. Ama as›l büyük yan›lg›
da iﬂte bu noktada ortaya ç›kar.

Say›: 175

‹ddialarla, gelinen nokta
aras›ndaki uçurum!
ÖDP’deki durum, kuﬂku yok
ki, bir çok aç›dan dikkat çekici,
dersler içeren yanlar taﬂ›maktad›r.
Soldaki bölünmelerin niteli¤ini,
mant›¤›n› görmek aç›s›ndan, Türkiye solunun özellikle belli kesimlerinin karakteristik özelliklerini tan›mak aç›s›ndan ÖDP’ye bakmak gerekir. ﬁimdi biraz geriye giderek bakal›m bunlara.
Bilindi¤i gibi, “solun birli¤i”
iddias› ve propagandas›yla kurulmuﬂtu ÖDP. Marksizm-Leninizmin
herﬂeyini oldu¤u gibi, Parti anlay›ﬂ›n› da reddetmiﬂ ve kurduklar› partinin “çok hizipli” yap›s›n›, “çok
k a n a t l › p a r t i ” olarak formüle etmiﬂlerdi.
Daha baﬂtan aç›kt› ki, “Solun
birli¤i” olduklar› iddias› basit bir
çarp›tmayd› ve soldaki birlik özlemini istismara yönelikti.
Parti içinde “çeﬂitli gruplar›n”
varl›¤› ise bir gerçekti; ÖDP’yi,
Devrimci
Yol’dan
KSD’ye,
TKEP’ten TKP’lilere, bir k›s›m ayd›nlara, “ba¤›ms›zlaﬂm›ﬂ” mücadeleyi terketmiﬂ, bireyleﬂmiﬂ eskilere
kadar çeﬂitli örgüt, grup ve kiﬂiler
biraraya gelerek kurmuﬂlard›. Fakat
“çok kanatl›l›k”, “sol içi demokrasi” iddias› yine de propagandif bir
unsur olmaktan öteye geçemezdi.
Çünkü bu parti içinde yeralan gruplar›n ne gelenekleri, ne halihaz›rda
savunduklar› bak›ﬂ aç›s›, buna denk
düﬂmemekteydi. Nitekim, “çok kanatl›l›k” iddias›, çok geçmeden gün
gün iflas etmeye baﬂlad›. “Kanatlar”
bir bir tasfiye edildi veya kopmak
zorunda kald›. Sonuçta ÖDP kendi
“özüyle” baﬂ baﬂa kald›. Bu öz, bizim ÖDP-DY olarak ifade etti¤imiz
gerçeklikten baﬂkas› de¤ildi.
ÖDP, Devrimci Yol yönetiminin
ihtiyaçlar› ve taktikleri çerçevesinde gündeme getirilmiﬂ, Devrimci

Yol tasfiyecili¤i, yeni süreçte yeni
örgütlenmesini inﬂaa etmek, Devrimci Yolcular›, bu büyük tasfiyeye
“ikna” etmek için solun di¤er kesimlerini kullanm›ﬂt›. Bu örgütler,
12 Eylül’ün, sosyalist sistemin y›k›l›ﬂ›n›n darbeleri alt›nda savrulup
gitmiﬂ, örgütlülükleri darmada¤›n
olmuﬂ durumdayd›lar. Ama as›l darmada¤›n olan ideolojileri, beyinleri
ve yürekleriydi.
Eski Devrimci Yol liderleri, kendi örgütlenmelerini az çok oluﬂturduklar›na, di¤erlerine de art›k fazla
ihtiyaçlar› kalmam›ﬂt›. Baﬂlang›çta
çok övündükleri “sol içi demokrasi”den, “çok kanatl›l›ktan” bir ﬂey
kalmam›ﬂt› geriye. Parti içinde kendi anlat›mlar›yla kulisler, karﬂ›l›kl›
kuyu kazmalar hakimdi. Bunun sonucu, ÖDP’de bir araya gelenlerin
birer birer çekip gitmesi oldu. Kanatlar bir bir koptu. Sonuçta
ÖDP’de geriye b i r tek eski Devrimci Yo l c u l a r kalm›ﬂt›.
Fakat tasfiyecilik öyle bir ﬂeydir
ki, bir yerde durmaz. ‹deolojide, politikada, inkarc›l›k ve savrulma bir
kez baﬂlad› m›, süreç, onu baﬂlatanlar› da aﬂ›p gider. Siyasi tarihte bunun onlarca örne¤i vard›r. ÖDPDY’nin baﬂ›na da bu geldi.
‹deolojik inkarc›l›k ve sa¤c›laﬂma, düzeniçileﬂme, kendi mant›ki
sonuçlar›na do¤ru ilerlerken, ÖDP
içinde bu kez Devrimci Yol kökenliler aras›nda bir ayr›l›k ve iktidar
savaﬂ› gündeme geldi. Çok kanatl›l›k diye ç›k›lan yolda, kendi kurduklar› örgüt, öyle bir ucubeye dönüﬂmüﬂtü ki, art›k Devrimci Yol kökenliler aras›ndaki görüﬂ farkl›l›klar›n› bile “kald›ramaz” noktaya gel-
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miﬂti.
Asl›nda Devrimci Yol’u geçmiﬂten beri iyi tan›yanlar, onun, bugün
ÖDP’de de bir taraf›n baﬂ›n› çeken
eski liderli¤inin özelliklerini bilenler, gelinen noktaya çok da ﬂaﬂ›rmad›lar. Grupçuluk, kendini -durumlar› ne olursa olsun- Türkiye Solunun
babas› olarak görmeye devam etme,
sinsi bir tasfiyecilik gibi tüm bu
özelliklerin, yeni saflaﬂmalar, ayr›ﬂmalar yaratmas› kaç›n›lmazd›.
Bu kaç›n›lmazl›¤a birazdan gelece¤iz. Ama önce, gelinen nokta
aç›s›ndan ﬂunlar›n söylenmesi gerekir.
ÖDP’de ortaya ç›kan bu tablo,
ÖDP’nin kuruluﬂundan bu yana
“solun birli¤i”, “sol içi demokrasi”,
“parti”, “örgüt” konusunda ileri sürdükleri tüm teorilerin ve politikalar›n kesin bir biçimde iflas›d›r. Bu
konularda söyledikleri hiçbir ﬂey
pratikte gerçekleﬂmemiﬂ, önerdikleri hiçbir politika, onlar›n öngördü¤ü
sonuçlara yaratmam›ﬂt›r. Süreç, hep
onlar›n öngördü¤ünün tersine geliﬂmiﬂtir. ÖDP, onu oluﬂturanlar›n bütün farkl› iddialar›na, düzenin zaman zaman ﬂu veya bu ölçüde önünü açmas›na ra¤men, düﬂündükleri,
öngördükleri gibi bir güç olamad›.
Tam tersine süreç yukar›da da iﬂaret
edildi¤i gibi, sürekli “daralma” ve
politik anlamda etkisizleﬂme, baﬂka
güçlere yedeklenme yönünde geliﬂti. Bu anlamda denilebilir ki, ÖDP,
bugün art›k iflas etti¤i kan›tlanm›ﬂ
b i r p ro j e n i n a d › n d a n b a ﬂ k a bir
ﬂey de¤ildir.

‹ ç i k t i d a r savaﬂ›yla
birlikte hat›rlanan
devrimcilik
ÖDP, politik olarak iflas etmiﬂti.
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Ufuk U raslar, O¤uzhan Müftüo¤lular›n geliﬂtirdi¤i teori ve politikan›n ö ¤rencileriydiler.
Ufuk U raslar’›n savundu¤u, yapt›¤› hemen
herﬂey, O ¤uzhanlar taraf›ndan teorileﬂtirilmiﬂtir.

Fakat ÖDP içinde yeralanlar, bu iflas›n muhasebesini yapacak bir dinamizme sahip de¤illerdi. Bunu çok
uzun zaman önce kaybetmiﬂlerdi.
Fakat onlar bir muhasebe yapmasalar da, reformizmin karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u açmazlar, ÖDP içindeki politik, ideolojik sorunlar› derinleﬂtirdi
ve bu da, parti içinde, yeni gruplaﬂmalar› beraberinde getirdi.
Bu gruplaﬂmada, O¤uzhan Müftüo¤lu ve beraberindekiler, karﬂ›lar›ndaki yeni rakibi etkisizleﬂtirmek
için devrimcili¤e sar›ld›lar. Fakat
burada garip olan ﬂuydu: Ufuk
Uraslar, O¤uzhan Müftüo¤lular’›n
geliﬂtirdi¤i teori ve politikan›n ö¤rencileriydiler.
Ufuk Uraslar›n savundu¤u, yapt›¤› hemen herﬂey, O¤uzhanlar taraf›ndan teorileﬂtirilmiﬂti. Belki tek
fark, Uraslar, düzen içileﬂmenin teorisini, kendi mant›ki sonuçlar›na
götürüyorlar ve bu da eski DY liderli¤inin çok al›ﬂk›n oldu¤u sinsi
tasfiyecili¤in seyrine pek uymuyordu. Tasfiyecili¤in bu kadar h›z kazanmas›, Devrimci Yol hizbi olmay›
kültürel anlamda hiç aﬂamayan grubun elinden iktidar›n da kaçmas›
demekti. “‹ktidar çat›ﬂmas›” iﬂte bu
noktada patlak vermiﬂti. Ve ne zaman ki, ÖDP içinde, bu iktidar savaﬂ› patlak verdi, o zaman bir taraf,
belirtti¤imiz gibi, devrimcili¤e sa r › l m a y a baﬂlad›.
Y›llard›r ﬂehitlerini unutanlar,
birden ﬂehitlerini hat›rlay›p, ﬂehir
ﬂehir anmalar düzenlemeye baﬂlad›lar. Örgüt art›k daha de¤erli bir unsur olarak an›l›yor, örgütün zorunlu-

lu¤una vurgu yap›l›yordu. Sanki
“parti olmayan parti”nin teorisini
yapanlar baﬂkas›yd›.
Devrimcilik üzerine daha keskin
belirlemeler yap›l›yordu. Sanki,
“geceleri rahat uyunan bir devrimcilik” teorisini yapan kendileri de¤ildi.
O¤uzhan Müftüo¤lu ve di¤er
tasfiyeci teorisyenler, Ufuk Uraslar,
Lenin’e, Stalin’e, Türkiye solunun
devrimci prati¤ine küfürler ederken, memnundular. Ufuk Uras, ayn›
Zaman gazetesinden O¤uzhan ve
beraberindekilere “Ergenekonculukla” sald›rmas› örne¤inde oldu¤u
gibi, geçmiﬂte de burjuva bas›n arac›l›¤›yla sola, devrimcilere birçok
hakaretlerde bulunmuﬂtur.
O¤uzlan Müftüo¤lu ve ekibi,
ﬂimdi gösterdikleri hassasiyeti o
sald›r›lar karﬂ›s›nda göstermediler
hiç. Tam tersine, devrimcilerle araya mesafe koymak aç›s›ndan kuﬂku
yok ki, onayl›yorlard› Uras’›.
Ufuk Uras da zaten, cuntaya karﬂ› mücadeleler içinde kendini kan›tlam›ﬂ öne ç›km›ﬂ bir devrimci de¤il,
bizzat bugün onunla genel baﬂkanl›k yar›ﬂ›na giren eski Devrimci Yol
liderli¤inin partinin baﬂ›na getirdi¤i
bir isimdi. Hem sosyalizmin ideolijik, ahlaki de¤erlerine karﬂ›, hem
ÖDP içindeki di¤er gruplara karﬂ›
sürdürülen tasfiyecili¤i Ufuk Uras’a
ö¤reten kendileriydi kuﬂkusuz. Uras
ﬂimdi, ö¤rendiklerini, kendi ustalar›n› tasfiye etmek için kullan›yor.
Fakat ﬂunu da ekleyelim ki, bu
“kkiﬂisel” bir kavga de¤ildir. Bu, reformizmin politikalar›n›n sonucu
olarak yaﬂan›lmas› kaç›n›lmaz bir
ayr›ﬂmad›r.
O¤uzhan Müftüo¤lu ve berberindeki kadrolar, eski Devrimci
Yol’u düzen içine yerleﬂsin diye,
yokuﬂ aﬂa¤› bir yola sokmuﬂlard›r.
ÖDP bu politikalar do¤rultusunda
yokuﬂ aﬂa¤› h›zlanarak düzen batakl›¤›na yolculu¤unu sürdürüyor.
Ufuk Uras ve beraberindekiler, madem düzen içine yerleﬂece¤iz, bir an
önce oraya varal›m tavr›nda. O¤uzhanlar ise, hem düzen içileﬂme politikalar›ndan, düzen içi statükolar›n-
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dan vazgeçmiyorlar, hem de yokuﬂ
aﬂa¤› giden araba dursun diyorlar...
Çeliﬂki budur.

Bugünün
dünden fark› nedir?
ﬁimdi, yukar›da sözünü etti¤imiz broﬂüre gelebiliriz.
“De vrimc i Bir Siyaset ‹çin
Güncel Yönelimler” baﬂl›kl› broﬂürde ﬂöyle deniyor:
“ﬁimdi art›k emperyalizme, zulme, açl›¤a, iﬂsizli¤e, eﬂitsizli¤e karﬂ›, bir kez daha ‘yaﬂas›n devrim ve
sosyalizm’ diye hayk›rma zaman›d›r.
Vars›n "devrimler ça¤›n›n kapand›¤›n›" vaaz eden baykuﬂlar gerici sermaye medyas›n›n kürsülerinden ötmeye devam etsin; As›l ﬂimdi
devrimcilik zaman›d›r.”
Devrim ve sosyalizm, neden ve
nas›l halklar›n gündeminden ç›km›ﬂt› da, ﬂimdi yeniden gündeme
geliyor? Broﬂürün devam›nda Devrimci Yol’un eski bir slogan›na at›fla da ﬂöyle deniyor:
“ Bunun için bugün yaﬂanan küresel kapitalizmin y›k›m›na karﬂ›
da, yeniden ve bir kez daha ' Tek Yol
Devrim' deme zaman›d›r.
... Evet bu anlamda ve as›l ﬂimdi! ﬁ‹MD‹ DEVR‹MC‹L‹K ZAMANIDIR!”
Evet, as›l soru, aktard›¤›m›z iki
al›nt›n›n sonunda da bize kendini
hat›rlat›yor. Neden “ﬂimdi devrimcilik zaman›”?
Daha önce niye devrimcilik zaman› de¤ildi?
ÖDP-DY yöneticilerinin bu soruya verecekleri, daha do¤rusu verebilecekleri bir cevaplar› yoktur.
Zaten yukar›daki sözler, ciddi siyasal tespitleri içermemektedir; sadece ÖDP içi iktidar savaﬂ›nda geçici
olarak baﬂvurulan söylemlerden
ibarettir.
Bunun böyle oldu¤u sözkonusu
broﬂürün bütününden de anlaﬂ›lmaktad›r. Burada en basit ve kaba
anlam›yla devrimcili¤in istisma r›yla karﬂ› karﬂ›yay›z. ÖDP içinde

Say›: 175

hala devrimcili¤e de¤er veren, hala
devrim ve sosyalizm hedefine inanan kesimleri kendi yanlar›na çekebilmek için adeta sand›ktan ç›kar›r
gibi, ç›kar›p bu sloganlar› kullanm›ﬂlard›r. Fakat aç›k ki, söz konusu
sloganlar, onlar aç›s›ndan “küflenmiﬂtir” art›k. Onlarca y›l bir tek kez
bile inanarak at›lmayan, u¤runa tek
bir damla kan dökülmeyen bir slogan nas›l hayatiyetini sürdürebilir?
12 Eylül 1980’den bu yanaki süreci bir yana b›rak›p “ﬂimdi devrimcilik zaman›d›r” demek, devrim
mücadelesine karﬂ›, halka karﬂ› bir
sorumsuzluk ve aymazl›kt›r. Bu sözü söyleyenlerin bundan önceki sürecin “ne den devrimci li k z aman›
olmad›¤›n›” izah etmeleri gerekir.
Bu sözü söyleyenlerin mesela
1980’lerin sonlar›nda, devrimcili¤i,
militanl›¤›, illegaliteyi, silahl› mücadeleyi herﬂeyi mezara gömdükleri dönemin neden devrimcilik zaman› olmad›¤›n› izah etmeleri gerekir.
Muhtemeldir ki, bu eleﬂtiri karﬂ›s›nda zaten her zaman devrimci
olduklar›n› iddia edeceklerdir. Nitekim, Birgün gazetesindeki köﬂe yaz›lar›nda görülen budur. Sanki, devrimci mücadelenin karﬂ›s›nda legalizmi, düzen içili¤i savunmak, militanl›k yerine kitlelerin en geri e¤ilimlerine tabi olmay›, diyalogculu¤u savunmak, AB’den TÜS‹AD’a
kadar say›s›z güçte ilericilik keﬂfetmek, “teröre karﬂ›” miting, yürüyüﬂ

Bak›n, bu ülkede devrimciler, dergilerini da¤›tmak için bile hala sokak o rtas›nda k urﬂunlar
yiyor, iﬂkencelerde katlediliyorlar. Sizin devrimcilik tart›ﬂmalar›n›z, sizin
“tek yol devrim” sloganlar›n›z, o sokaklardan, o
iﬂkencehanelerden nas›l
oluyor da hiç geçmiyor?

ça¤r›lar› yapmak, bunlarla hiç ilgisi
olmayan ﬂeylerdir. Sanki y›llard›r
düzen içine yerleﬂmiﬂ olan kendileri de¤ildir... Ama pekala, “biz hep
devrimciydik” mi diyor ÖDP-DY
liderleri? Biz hep devrimi ve sosyalizmi savunduk mu diyor? O zaman
onlara soraca¤›m›z sorular vard›r.
Asl›nda bu sorular, ÖDP’de klasik
kulislerle Genel Baﬂkanl›k yar›ﬂ›na
giren ama devrimcili¤i ve de demokratl›¤› birbirlerine b›rakmayan
her iki grubun da cevaplamas› gereken sorulard›r:
Madem devrimciydiniz, bu ülkenin sokaklar› kan gölüne çevrilirken
neredeydiniz? Madem devrimciydiniz, hapishanelerde tabutlar ç›karken neredeydiniz? Ama daha önemlisi ﬂudur ki, madem ki devrimciydiniz devrimci gibi yaﬂ›yor, devrimci gibi mücadele ediyordunuz, neden hapishanelerde yoktunuz? Neden bizimle birlikte tutsak olmuyor,
neden bizimle birlikte ölmüyordunuz?
Hem devrimcilik, hem demokratl›k iddias›nda olanlara soruyoruz
ki, bizimle tutsak olman›zdan, ölmenizden vazgeçtik; neden en az›ndan tabutlar›m›z›n alt›na girme sorumlulu¤nu göstermediniz?
Bak›n, bu ülkede devrimciler,
dergilerini da¤›tmak için bile hala
sokak ortas›nda kurﬂunlar yiyor, iﬂkencelerde katlediliyorlar. Sizin
devrimcilik tart›ﬂmalar›n›z, sizin
“tek yol devrim” sloganlar›n›z, o
sokaklardan, o iﬂkencehanelerden
nas›l oluyor da hiç geçmiyor?

Tasfiyecili¤in muhasebesi
yap›lmadan, devrim ve
sosyalizmden sözetmek,
istismardan baﬂka bir
anlam taﬂ›maz!
Kuﬂku yok, ÖDP kongresi öncesinde ve kongresinde bir çok ﬂeyi
tart›ﬂm›ﬂt›r bu iki grup. Ama yukar›daki soruyu tart›ﬂmad›klar› kesindir.
ÖDP’deki bugünkü ideolojik
tart›ﬂma, mesela Avrupa Birli¤i’ne
“ e v e t ” demekle “ a n t i - e m p e r y a list” bir stratejiyi savunmak aras›n-
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da bir tart›ﬂma de¤il, “evet” de mekle “havet” demek aras›ndaki
farktan ibarettir. Kald› ki, Avrupa
Birli¤i konusunda ortaya ç›kan “ h a vet” tavr›n›n teorisyenleri de yine
bizzat O¤uzhanlar’dan baﬂkas› de¤ildir. Bu mu¤lak siyasal tav›rlar›n
kompedan› onlard›r.
Ufuk Uras’›n Amerikan Büyükelçisi’yle görüﬂmesi eleﬂtiri konusu yap›lm›ﬂ; oysa ayn› gruplar›n,
mesela ÖDP reformizmi, KESK
kongrelerine MHP’yi, ‹P’i davet
ederken bildi¤imiz kadar›yla bir itirazlar› yoktu... Ki bunlar, bütün bir
tasfiye süreci gözönüne al›nd›¤›nda,
sadece sonuçlard›r. Tart›ﬂ›lmas› gereken ve fakat tart›ﬂmad›klar› sebepler vard›r.
Kongrede, 1980’lerin sonunda,
1990’lar›n baﬂ›nda bu ülkede neler
yaﬂan›yordu ve biz ne yap›yorduk,
diye tart›ﬂmad›klar› da kesindir.
2000’lerin baﬂ›nda bu ülkede neler
yaﬂan›yordu ve biz nerelerdeydik
diye tart›ﬂmad›klar›n› da biliyoruz.
Ama bu tart›ﬂmay› yapmayanlar,
devrimcilik, sosyalizm iddias›nda
bulunamazlar. Bu tart›ﬂmalar› yapmayanlar›n “tek yol devrim” sözünde hiç bir inanç, iddia, samimiyet,
ciddiyet bulmak mümkün de¤ildir.
Kiﬂisel olarak o sloganda devrimci
bir coﬂkuyu, heyecan› duyanlar
mutlaka vard›r, fakat siyasal olarak,
o slogan›n gündeme getirilmesi
bunlar› içermemektedir. Ciddi bir
devrimci muhasebe yap›lmaks›z›n o
slogan› kullanmak, bir istismar olmaktan öteye geçemez.
Müftüo¤lu önderli¤indeki grubun baﬂkan aday› olarak Kongrede
Genel Baﬂkanl›¤a seçilen H a y r i
Kozano¤lu, yapt›¤› ilk aç›klamada
ÖDP’nin “s›n›f a¤›rl›kl›” bir siyaset izleyece¤ini söyledi.
Birincisi, devrimci, sosyalist olma iddias›ndaki bir parti, s›n›f a¤›rl›kl› de¤il, tamamen s›n›f temelin de bir siyaset izler.
Ama ikincisi, ÖDP’nin s›n›f
a¤›rl›kl› bir siyaset izlemesi de
mümkün görünmemektedir. S›n›f
a¤›rl›kl› bir siyaset izlemek de neticede, en az›ndan ﬂu veya bu düzey-
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Ama daha önemlisi ﬂud u r ki, madem k i d evrimciydiniz devrimci gibi
yaﬂ›yor, d evrimci g ibi
mücadele e diyordunuz,
neden h apishanelerde
yoktunuz? Neden bizimle
birlikte t utsak o lmuyor,
neden bizimle birlikte ölmüyordunuz?

de s›n›f› düﬂmanlar›yla çat›ﬂmaya
girmeyi, o çat›ﬂmada bedeller ödemeyi, gerekti¤inde uzlaﬂmaz ve militan olabilmeyi gerektirir. ÖDP ise,
ne kafa yap›s› olarak ne kadrosal
olarak bunlar› yapabilmekten y›llard›r uzak bir partidir. O politik dinamizmden yoksundur. Politik dinamizm, kesintisiz ve militan bir mücadeleyi gerektirir. De¤ilse, “ﬂimdi
devrimcilik zaman›” demekle devrimcilik olmaz. Tarih onlarla baﬂlay›p bitmiyor. 12 Eylül’den bu yana,
28 y›ld›r bu ülkede bir mücadele
ak›p gidiyor. Bu tarihte olmayanlar,
yar›nda olabilecek dinamizmi de
bulamayacaklard›r.
ÖDP’nin kurucular›ndan O¤uzhan Müftüo¤lu, kongre sonras› yapt›¤› ilk de¤erlendirmelerden birinde
“ konferansla partinin kuruluﬂ ilkelerinden sapma e¤ilimi gösteren bir
gidiﬂe ‘dur’ denildi¤ini” söylüyor.
Oysa as›l sorun burada. O “kuruluﬂ
ilkeleri”nde. O¤uzhan’›n bu sözleri,
yukar›da sözünü etti¤imiz broﬂürdeki kavramlar›n hiç bir ﬂekilde ciddi
bir muhasebeye dayanmad›¤›n›n da
kan›t›d›r. Müftüo¤lu’nun partinin
“ k u r u l u ﬂ i l k e l e r i ” dedi¤i ﬂey, devrimin ve devrimcili¤in tasfiyesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
‹ﬂte, yaz›m›z›n en baﬂ›nda iﬂaret
etti¤imiz “ÖDP’de kongreyi sola
yak›n duranlar kazand›” diye düﬂünmenin yan›lt›c›l›¤› buradad›r.
Türkiye soluna say›s›z olumsuzlu¤un taﬂ›nmas›nda ÖDP’nin unutulamaz ve affedilemez bir rolü var-

d›r. Örgüt düﬂmanl›¤›n›n, devrimci
de¤erlerin, devrimci ahlak›n ayaklar alt›na al›nmas›n›n, illegalite ve
silahl› mücadeleye düﬂmanl›k yaparak kitleleri bu en meﬂru ve zorunlu
araçlar›ndan uzaklaﬂt›rman›n baﬂ
sorumlular›ndan biridir ÖDP. Bu
nedenledir ki, e¤er ÖDP içinden
herhangi bir grup veya kiﬂiler, devrimcilik iddias›nda bulunacaklarsa,
bu olumsuz tarihin özeleﬂtirisini
yapmak, hesab›n› vermek zorundad›rlar. Bunlar yok say›larak, devrimcilik iddias›nda bulunulamaz.
Marksist-Leninistler olarak, saflaﬂmadan, netleﬂmeden yanay›z.
Soldaki maskeler düﬂmelidir.
ÖDP’deki tasfiyecilik, ﬂimdi bir
kez daha yüzüne devrim, sosyalizm
maskesini giymek istiyor, bir kez
daha iﬂçilerin, gençlerin, yoksul
halk›n, ayd›nlar›n devrim ve sosyalizm özlemlerini istismar etmelerine, onlar› farkl› kanallardan dolaﬂt›r›p yine düzenin batakl›¤›na çekmelerine izin vermemeliyiz. Halktan,
emekten ve devrimden yana olan
hiç kimse onlara bu f›rsat› tan›mamal›d›r.
Ony›llard›r, daha tam olarak 12
Eylül 1980’den bu yana teslimiyetin, pasifizmin, tasfiyecili¤in, düzen
içili¤in kulvarlar›nda dolaﬂan, düzen içi statükolar›n kollar›nda yaﬂayan bir tek kiﬂi bile, bu statükolar›
reddedip devrime ve sosyalizme dönerse, bundan sevinç duyar›z. Onu
ilk kucaklayan biz oluruz. Ama
ÖDP’de bugün yaﬂanan›n bununla
hiç bir ilgisi yoktur. “ﬁimdi devrimcilik zaman›” sözlerinin hiç bir hükmü yoktur, herkes çok k›sa sürede
yine görecek zaten bunu.
Devrime, sosyalizme dönmenin
OLMAZSA OLMAZ koﬂulu, devrime, sosyalizme, devrimcili¤e S I RT
DÖNÜLEN y›llar›n özeleﬂtirisini
yapmak, halka hesab›n› vermektir.
Bu yap›lmad›¤› sürece, ÖDP’nin bir
kesiminden yükselen bu sosyalizm,
tek yol devrim sözleri ciddiye al›namaz ve ancak yeni bir istismar olarak görülür.
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ÖZGÜRLÜK DÜﬁMANI POL‹S
ÖZGÜRLÜ⁄ÜMÜZÜ SAVUNAMAZ!
Geçti¤imiz hafta bas›na yans›yan bir habere göre; üniversitede ç›kan olaylar›n azalt›lmas›na yönelik toplant›lar yapan emniyet yetkilileri, üniversitelerden ö¤rencilere daha fazla özgürlük istedi.
Toplant›larda “Polisi görmek ö¤renciyi rahats›z
ediyor. Her olayda bizi ça¤›rmay›n kendi özel güvenlik sisteminizi kurun” diyen “ak›ll›” emniyet
müdürleri, ö¤rencilerin s›radan taleplerini gündeme getirdikleri bas›n aç›klamalar›na üniversite yönetiminin tolerans göstermeleri gerekti¤ini söylediler.
Bu olay ile okullardaki polis-idare-sivil faﬂist iﬂbirli¤i bir kez daha teﬂhir olmuﬂtur. Daha geçti¤imiz günlerde DTCF’de faﬂist sald›r›lar›n nas›l organize edildi¤ini, ODTÜ’de devrimci demokrat ö¤rencilerin yakalad›¤› kontrgerilladan biliyoruz. ODTÜ
Ö¤renci Konseyi Baﬂkan› Volkan Kandemir ise,
jandarman›n ola¤anüstü bir durum olmas› halinde
üniversiteye girmesini, hatta devriye gezmesini
istemediklerini söylemiﬂ. Kandemir, jandarmay›
istemedi¤ini söylüyor ama okuldaki kontrgerilladan bahsetmiyor. ODTÜ’de yakalanan bu kontrgerilla ne ilk ne de sondur. Bu olay sadece buzda¤›n›n görünen k›sm›d›r. Her kampüste bir de jandarma karakolu vard›r, okullar askeri k›ﬂladan
farks›zd›r. Jandarma, polis istedi¤i an okulun içine,
s›n›flara kadar girip ö¤rencilere müdahale edebilmektedir. Belki bundan sonra jandarma kendini
aç›ktan gösteremeyecek ama okullarda varl›¤›n›
gizliden sürdürecektir.
Bu oyun, demokrasicilik oyunundan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Devletin 12 Eylül’den beri uygulad›¤›
politikalar›n devam›d›r. Devlet y›llarca bask› ve
zorla, infazlarla, tutuklamalarla, kaybetmelerle
gençli¤i onurlu mücadelesinden al›koymaya çal›ﬂt›ysa da baﬂaramam›ﬂt›r. ﬁimdi de zorla yapamad›¤›n› demokrasi maskesiyle yapmaya çal›ﬂ›yor. Mu-

halif olunacaksa da bu muhaliflik “kendisinin denetiminde” olsun istiyor. Bu da ayn› zamanda
düzenin gençlikten korktu¤unu göstermektedir.
Peki, okullarda polis yerine özel güvenlik sistemi kurulursa ne de¤iﬂecek? Hiçbir ﬂey de¤iﬂmeyecek elbette; çünkü polisin yapt›¤›n› bu özel birimler yapacaklard›r.
Sözde polis ve rektörlük, demokrat ö¤rencilerin aç›klama yapmas›na karﬂ› de¤il. Ama iﬂgüzar
dekanlar hemen okula polis davet ediyor! Rektör
ve Emniyet Müdürlü¤ü çok geniﬂ, çok demokratça
düﬂünüyorlar ama iﬂte tüm suç dekanlar›n oluveriyor. Tam bir oyun!
Ö¤rencilerin kat›ld›¤› demokratik eylemleri terör eylemleri diye lanse ederek, devrimci demokrat ö¤rencileri fiﬂleyen polistir. ‹dareyle iﬂbirli¤i
içinde soruﬂturmalar açt›ran, okuldan att›ran yine
bu polistir. Bunun yan›nda ö¤rencilerin ailelerini
arayarak taciz eden, aileleri yalanla dolanla çocuklar›na karﬂ› k›ﬂk›rtan yine polisin ta kendisidir.
Sokak ortas›nda onlarca insan›m›z› infaz eden,
17’sinde gençlerimizi sakat b›rakan, katleden yine
polistir.
Özgürlük ancak bizim ellerimizdedir.
Oliver Stone Fidel’e sorar: “Küba’da üniversiteler özerk mi?” diye. Fidel gülerek ﬂöyle cevap verir: “Özerk mi? Küba’da üniversiteler Küba
devletinden bile ba¤›ms›zd›r.”
Polisin, iktidarlar›n, üniversite yönetimlerinin
özgürlük yalanlar›na kanmayal›m. Bilimsel, özgür
bir e¤itimin yolu ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinden geçmektedir. Bize düﬂen,
düzenin oyunlar›n›, demokrasi masallar›n› boﬂa ç›karmak için bu mücadelede yerimizi almakt›r.

Gençlik Federasyonu

Gemlik’te Gençlik Program›
Okullar›n yar›y›l tatiline girmesi dolay›s›yla liseli
gençlik 1 ﬁubat günü Gemlik Haklar Derne¤i’nde bir
program düzenledi. Programa baﬂlarken yap›lan konuﬂmada; “yoz kültüre karﬂ› birlikte mücadele ederek halk de¤erlerimizi yaﬂatmak ve paylaﬂ›m› ço¤altmak için bu tür
etkinlikleri devam ettirece¤iz” dendi. Ard›ndan yozlaﬂmay› anlatan bir oyun sergilendi. Naz›m Hikmet’ten bir ﬂiir
okunduktan sonra Grup Yar›n birbirinden güzel parçalarla
kat›l›mc›lar› coﬂturdu. Halaylar›n çekildi¤i etkinlik ailelerin haz›rlay›p getirdi¤i tatl›lar›n yenmesiyle sona erdi.

Say›: 175
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Gerçekler unu tulmas›n

Ayd›n-Denizli Karayolu üzerinde, Umurlu ile Köﬂk aras›nda Beyköy adl› bir yer vard›r. Beyköy'e
girdi¤inizde tam karﬂ›n›zda bat›dan
do¤uya uzanan Ayd›n Da¤lar› ve bu
da¤lara giden bir yol görülür. Beyköy'den baﬂlayan ve s›ras›yla Kuyucular, Çayyüzü, Koçak ve Akçaköy
köylerini geçen bu yol; Ayd›n Da¤lar›’n› aﬂ›p, Tire-Ödemiﬂ yoluna
ba¤lan›r.
Bu yoldan hergün araçlara, atla
geçenler, yolun etraf›ndaki do¤an›n
güzelli¤ine doyamazlar. Ama pek
az› bu yolun hikayesini bilir.
Bu yol Kurtuluﬂ Savaﬂ›'nda aç›lm›ﬂt›r.

H
15 May›s 1919'da emperyalistlerin k›ﬂk›rtmas›yla ‹zmir'i iﬂgal eden
Yunan kuvvetleri, Ege'nin içlerine
do¤ru ilerlemektedir. Ayd›n iﬂgal
edilmiﬂtir. Düﬂman›n ilerleyiﬂini
durdurmak için Yörük Ali Efe,
Gökçen Efe ve Demirci Mehmet
Efeler'in öncülü¤ünde cepheler aç›lm›ﬂ, alaylar, müfrezeler kurulmuﬂtur. Ayd›n'› iﬂgal edene Yunan kuvvetleri ilerleyiﬂlerini sürdürmek için
Akçaköy ve Çay›r'›n bat›s›nda kalan
Üçyol mevkiinde ordugah kurmuﬂ,
dört top ve a¤›r makinelilere sahip
bir alay›, buraya yerleﬂtirmiﬂlerdir.
Yörük Ali Efe'nin kumanda etti¤i Milli Ayd›n Alay› da Köﬂk'ten
baﬂlayan ve Üçyol'a kadar uzanan
60 km'lik bir cephe kurarak Yunan
kuvvetlerinin ilerleyiﬂini durdurmaya çal›ﬂmaktad›r. Bu cephe hatt›
üzerinde mevzilenmiﬂ olan ve gönüllülerden oluﬂan müfrezeler, Yunanl›lar'›n ikmal yollar›na bask›nlar
yapmakta, düﬂman› y›pratarak ilerleyiﬂini engellemeye çal›ﬂmaktad›r.
Üçyol mevkiinde ordugah kurmuﬂ
olan Yunan kuvvetleri ise Gökçen
Efe'nin Karaçamurlar yaylas›ndaki
mevzilerine sald›rmakta, oray› aﬂ›p
cephenin arkas›na sarkmay› planlamaktad›r.
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1919’un A¤ustos’unda
düﬂman,
Gökçen Efe'nin
diye
tuttu¤u mevzilere a¤›r silahlar›yla sald›rm›ﬂ, Gökçen Efe kay›plar vererek,
Hamamköy civar›na çekilmiﬂ ve
orada etten bir barikat kurmuﬂtur.
Düﬂman bu barikat› aﬂarsa cephede
gedik aç›lacakt›r. Durum kritiktir.
E¤rikavak müfreze komutan›n›n
durumu ifade eden raporunu okuyan Yörük Ali, hemen Gökçen
Efe'ye yard›mc› kuvvetler gönderilmesini ister. Ayr›ca tüm cephe komutanlar›n›n, ertesi gün cephe ka-

Komutanlardan biri sorar: "‹yi
de Efe, bizim o bölgede bir tane bile topumuz yok, düﬂmana neyle sald›raca¤›z?"
Efe: "O halde buradaki toplardan ikisini oraya götürmeliyiz."
Bu cevaba ﬂaﬂ›ran komutanlar;
"Toplar› oraya götürmek mümkün
mü?" diye sorarlar.
Efe; "Mümkün" der.
Komutanlar yine ﬂaﬂk›nl›kla sorarlar; "Ama Köﬂk'le Üçyol aras› ﬂahinlerin av›n› gözledi¤i da¤larla
kapl›. Hiç yol yok."

Top Yolu
rargah›nda olmalar› için haberciler gönderir.

H
Ertesi gün; içlerinde Demirci Mehmet Efe, Binbaﬂ›
Hac› ﬁükrü'nün de oldu¤u
cephe komutanlar›, Köﬂk'teki
karargah binas›nda toplan›rlar. Toplant›da genel kan›
"tüm kuvvetlerle Ayd›n'a hücum edelim ve iﬂgalciyi Ayd›n'dan atal›m" ﬂeklindedir.
Yörük Ali Efe de ayn› kan›da
oldu¤unu, bunu önceden beri
düﬂündü¤ünü ama dün gelen
raporu anlatarak fikrini de¤iﬂtirdi¤ini söyler. Yunan kuvvetlerinin Üçyol-Mendegüme'de ordugah kurup Gökçen
Efe'nin tuttu¤u mevzilere sald›rd›¤›n›, bu cephede gedik açarak, Milli
Ayd›n Alay›'n›n arkas›na sarkmak
istedi¤ini, bunun da kendileri için
yokoluﬂ anlam›na gelece¤ini, harita
üzerinde göstererek anlat›r. Sonra
da ekler: "Bana kal›rsa öncelikle
cephemizin arkas›n› sa¤lama almak
gerek ve bunun için Üçyol'daki düﬂman› temizlemeliyiz. Edindi¤imiz
bilgiye göre, düﬂman Üçyol'da bir
alaya ve 4 toptan oluﬂan bir bataryaya sahipmiﬂ."

Efe sakin ama kesin konuﬂur:
"Yol açacak ve toplar› oraya ç›karaca¤›z."
Efe'nin yüzündeki ciddiyeti, kararl›l›¤› gören komutanlar da ciddiyetle sorarlar:
"Nereden açaca¤›z Efe?"
Efe harita üzerinde gösterir:
"Kuyucular, Koçak, Akçaköy, Mendegüme ve Üçyol hatt›nda..."
Komutanlar›n bir k›sm›, söz edilen köylerden yolaçmak için cephedeki kuvvetlerin yar›s›n› oraya gön-
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dermek gerekti¤ini, bu nedenle de
günlerce mevzileri boﬂaltmak zorunda kal›naca¤›n› bunun da mümkün olmad›¤›n› söylerler.
Yörük Ali Efe yine kendinden
emindir: "Ben hepsini düﬂündüm.
Yol güzergah›ndaki köylere haber
gönderece¤im ve yol açma iﬂini gönüllüler yapacak."
Efe'nin bak›ﬂlar› ve söyledikleri
karar›n verilmiﬂ oldu¤unun ifadesidir. Yol aç›lacakt›r.

H
Yörük Ali Efe ilk talimat› yay›mlat›r. Cephe hatt›nda bulunan dirayetli ve dayan›kl› kuvvetler d›ﬂ›ndaki tüm güçlerin vakit geçirmeden
Üçyol'a hareket emrini verir. Kendisi de köylülerden gönüllü toplamak
için k›zanlar›yla Koçak köyüne gelir. Köylülere k›sa bir konuﬂma yapar: ‹ki topun Üçyol'a ç›kar›lmas›
yola, yol açmak için gönüllüye ihtiyaç oldu¤unu söyler. Köylülerin yüzünde " o l m a z " diyen bir ifade vard›r. Bu "olmaz" diyen bak›ﬂlar, Yunan kuvvetlerinin Ayd›n'› iﬂgal etmesinden beri zaten bu köylülerin
yüzündedir ve Efe de bunun fark›ndad›r. Köylüler, köylerine gelen efeleri, Kuvayi Milliye birliklerini o
güne kadar pek hoﬂ karﬂ›lamam›ﬂt›r,
düﬂman›n yapt›¤› vahﬂetler kulaktan
kula¤a yay›lm›ﬂ, korkular› büyütmüﬂtür. ﬁimdi bu yüzden Yörük Ali
Efe'ye de "olmaz" diyen gözlerle
bakmaktad›rlar. Yörük Ali Efe, do¤ma büyüme bu civarlar›n insan› olmas›ndan, sevilmesinden, kendine
sayg› duyulmas›ndan hareketle sakince konuﬂur:
"Laf›n az› özü, bu toplar sizlerin
gayretleriyle Üçyol'a ulaﬂt›r›lacakt›r. Yar›n›m›z için, can›m›z-mal›m›z
için yolu açaca¤›z. Namusuna, kitab›na, vatan›na sahip ç›kmak isteyen
yan›m›za gelsin. Keyfine düﬂkün
olanlar da ﬂöyle bir silkiniversin.
E¤er keyfine düﬂkün olanlar varsa,
... onlara bir hususu hat›rlatmak
üzerimize farzd›r. Vatan hizmeti
için, kendi gelece¤imiz için keyfini
bozmak istemeyenler varsa, ﬂunu iyi
bilsinler ki, gün ya¤murunda ›slan-
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maya tahammül edemezken; set kabul etmez, engel tan›maz sellere kap›lacaklard›r.
Çünkü kan ve haysiyet
bedeli olan cephemiz
bozulursa, gözü dönmüﬂ kafir galebe çalarsa, buralarda bir tek
canl›dan dahi söz edilemez."
Bu konuﬂma etkili olur. Tüm
köylüler evlerine da¤›l›r. Az sonra
orak, tahra, balta, kazma, kürek ne
bulmuﬂlarsa geri dönerler. Yörük
Ali Efe'nin gösterdi¤i çal›l›¤a hep
birden hücüm ederler.
Baz›lar› dikenli çal›lar› kesiyor,
baz›lar› kesilen çal›lar› at›yor, kazmayla kayalar›n alt›n› deﬂip yuvarl›yorlar, boﬂalan çukurlar› kürekle
dolduruyorlard›. Yörük Ali Efe de
köylülerden geri kalm›yordu. Efelerini de çal›ﬂ›r gören köylüler daha
bir gayrete gelmiﬂti.
Yol henüz aç›lmaya baﬂlam›ﬂken, 8 öküzün çekti¤i iki topun getirildi¤i haberi ile daha bir kararl›
at›ld›lar topra¤›n üzerine. A¤ustos
güneﬂi alt›nda mermer gibi sertleﬂmiﬂ toprak, gönüllü ellerde hamur
haline geliyor, yol aç›l›yor, h›zla
ilerliyorlard›.
Öte yandan Yörük Ali Efe'nin talimat›n› alan müfrezeler, çeteler de
Üçyol'a ak›n ediyorlard›. Onlar›n
yan›nda silahs›z olan kad›n-erkekler
ve hatta yaﬂl›lar da seferber olmuﬂ,
ellerine silah diye ald›klar› t›rm›k,
balta, kazma, kürek vb. ile Üçyol'a,
düﬂman üzerine yürüyorlard›.
Gün do¤umunda baﬂlanan yol
aç›m› güneﬂ batarken bitmiﬂ, öküzlerin çekti¤i toplar Akçaköy s›rtlar›na ç›kar›lm›ﬂt›. Yörük Ali Efe çevredeki tepelere mevzilenmiﬂ yüzlerce insana ve toplara bakt›, yine k›sa
konuﬂtu:
"‹stirahat verelim, sabah erkenden taarruza kalkar›z."

H
Sabah olup, taarruz için haz›rl›klar kontrol edilirken düﬂman onlardan önce davranm›ﬂ, elindeki 4 topla ve a¤›r makinal› tüfeklerle, tepe-

lere mevzilenmiﬂ Kuvay-i Milliye
kuvvetlerine karﬂ› sald›r›ya geçmiﬂti. Yörük Ali Efe, derhal ellerindeki
iki topun ateﬂlenmesi talimat›n› verdi. Her iki top da peﬂ peﬂe ateﬂlendi.
Ve ilk at›ﬂlar›nda düﬂman›n iki topunu imha ettiler. ‹ki topun kesintisiz ateﬂi sürerken, tepelerde mevzilenmiﬂ kuvvetler de düﬂman›n üzerine kurﬂun ya¤d›r›yordu. Mevzilere kadar gelen eli bakraçl›, tepsili
kad›nlar, genç k›zlar, gelinler de savaﬂanlara ayran, su, yemek taﬂ›yor;
moral veriyorlard›.
Düﬂman›n dördüncü ve son topunun imha edildi¤inin duyulmas›yla taarruz için belirlenen parola
habercilerle tüm mevzilere ulaﬂt›r›ld›. " K i r a z " parolas›n›n duyulmas›
ile kad›n-erkek, genç-yaﬂl› tüm savaﬂç›lar tepelerden aﬂa¤› naralar
atarak akmaya baﬂlad›. Yörük Ali
Efe de taarruzdayd›.
Düﬂman, yüzlerce ölü b›rakarak,
ard›na dahi bakmadan kaç›yordu.
Yörük Ali Efe ve k›zanlar› bu arada
en ön saflara ulaﬂm›ﬂt›. Düﬂman›
önlerine katarak, vuruﬂa vuruﬂa Baﬂören köyüne girdiler. K›sa bir süre
sonra da Küçükören köyünü, ard›ndan da Mahmutlu köyünü zaptettiler. Taarruz baﬂar›yla tamamlanm›ﬂt›. Üçyol bölgesi düﬂmandan temizlenmiﬂti. Yörük Ali Efe komutas›ndaki birlikler de kay›p vermiﬂlerdi
ama gözlerde kazanman›n coﬂkusu
vard›.
O gün bu top yolunun aç›lmas›yla baﬂlat›lan Üçyol savaﬂ›, Kuvayi
Milliye'nin Ege'deki ilk toplu taarruzu olarak geçti tarihe.
Önderli¤iyle bütünleﬂmiﬂ ve
inanm›ﬂ bir halk›n, kurtuluﬂ için
kendine nas›l bir yol açt›¤›n›n, kurtuluﬂun yolunun kendi ellerinde oldu¤unu gösteren örneklerden biridir
Top Yolu.
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A‹LELER KAYIPLARINI ‹ST‹YOR!
‹tirafç› Abdulkadir AYGAN ile
Tuncay GÜNEY’in “faili meçhul”
cinayet ve kay›plarla ilgili aç›klamalar›ndan sonra, Feti Y›ld›r›m,
Ahmet Kalfer, Hüseyin Taﬂkaya,
Faik Kahveci, Naz›m Babao¤lu,
Sad›k ve Seyithan Uluman’n›n
ﬁanl›urfa’da oturan aileleri, ‹nsan
Haklar› Derne¤i’ne (‹HD) baﬂvurarak hukuki yard›m istedi. Ve ard›ndan ﬁanl›urfa Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› arac›l›¤› ile Silopi Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na baﬂvuruda bulundu. Adliye önünde aç›klama ya-

pan aileler, kay›plarla ilgili dövizler taﬂ›d›. Aç›klamaya DTP , sendikalar ve çeﬂitli DKÖ’leri destek
verdi.
***
‹HD Diyarbak›r ﬁubesi, Koﬂu
Yolu Park› Yaﬂam Hakk› An›t›
önünde ‘Failler, Silahlar Bulundu.
Kay›plar Nerede’ adl› oturma eylemi
yapt›. Eylemde okunan bas›n aç›klamas›nda: “Eski J‹TEM binas›n›n arkas›ndaki höyükte birçok cenazenin
oldu¤u iddias› savc›l›kça ciddiye al›narak kaz› yap›lmal›. En çok faili

‘Erdo¤an tahrik etti,
AKP’liler gazetecilere sald›r›ld›’
Kendinden olmayan herkese sald›ran AKP; eleﬂtirilere tahammülsüzlü¤ünün bir sonucu olarak bu kez hedefe gazetecileri de koydu. ‹stanbul ﬁiﬂhane-Maslak metro hatt›n›n aç›l›ﬂ›nda töreninde, Baﬂbakan
Erdo¤an’›n tahrik etti¤i AKP’liler, töreni izleyen gazetecilere sald›rd›.
Gazetecilere yönelik sald›rgan tavr›na iliﬂkin aç›klama yapan Bas›n
Konseyi Baﬂkan› Oktay Ekﬂi, “Meslektaﬂlar›m›z›n özgürce görev yapmas›n› engelleyen her sald›r›n›n sorumlulu¤unun Baﬂbakan Erdo¤an’a
ait oldu¤unu tekrar hayk›r›yoruz” dedi.
Ekﬂi, yapt›¤› yaz›l› aç›klamada, Erdo¤an’›n k›zg›nl›k mesajlar›n›n
nihayet fiili sonuçlar›n› ortaya koymaya baﬂlad›¤›n› belirterek, “Bunun
belirgin ilk örne¤inin metro hatlar› aç›l›ﬂ töreninde yaﬂand›” dedi. Baz› kiﬂilerin ellerindeki bayrak sopalar›n› gazetecilere att›¤›n› belirten
Ekﬂi, göstericilerin bir ço¤unun gazetecilere küfür etti¤ini, 70 kadar
gazetecinin sald›r›ya u¤rad›¤›n› kaydederek, ﬂunlar› söyledi: Meslektaﬂlar›m›z, Erdo¤an’ca tahrik edilmiﬂ insanlar›n sözlü tacizlerine maruz kald›. Bunlar› Erdo¤an’›n siyaset siciline kaydediyoruz”.

"TRT ﬁeﬂ"e evet, "W"ye hay›r!
TRT ﬁeﬂ tart›ﬂmalar› hala devam ederken, iktidar›n Kürtçe konusunda nas›l bir "aç›l›m" içinde oldu¤unu ortaya koyan bir olay daha yaﬂand›. Van’›n DTP’li belediye baﬂkan aday› Bekir Kaya’n›n mitinge ‘Wan’
yaz›l› otobüsle gelmesine soruﬂturma aç›ld›.
Demokratik Toplum Partisi (DTP) hakk›nda Van Belediye Baﬂkan
Aday› Bekir Kaya'n›n tan›t›m› için yapt›¤› mitingde Türkçe d›ﬂ›nda dil
kullan›l›p, ‘W' harfi ile ‘DTP WAN' yaz›l› pankart›n seçim otobüsüne
as›lmas› nedeniyle, polisin yapt›¤› suç duyurusu üzerine Siyasi Partiler
Kanunu'na muhalefetten soruﬂturma aç›ld›. Soruﬂturma iktidar›n, Kürtçe aç›l›m›n›n sahtekârl›¤›n› ortaya seriyor. AKP, ben seçim yat›r›m› olarak Kürtçe’yi kullan›rsam serbest. Ama Kürtlere, kendi dillerinde propaganda yapmak yasak diyor. Ve polisini, savc›s›n› zaman geçirmeden
seferber ediyor. Bu olayda da AKP riyakârl›¤› ve takkiyecili¤i kendini
ortaya koyuyor. Seçim sürecinde benzer daha bir çok olay yaﬂanaca¤›nda kuﬂku yok.
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meçhul cinayet ve kay›p olay› 19931996 döneminde, Baﬂbakan’› Tansu
Çiller, Genelkurmay Baﬂkan› Do¤an
Güreﬂ ve Emniyet Genel Müdürü
Mehmet A¤ar döneminde gerçekleﬂmiﬂti. Bu kiﬂilere neden dokunulmuyor” denildi. 200 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde ‘kay›plarla bulunsun’ dövizleri taﬂ›nd›.

Özgür Radyo ve
Demokrat Radyo
Çal›ﬂanlar›
Gözalt›na Al›nd›!
‹stanbul’da 95.1 frekans›ndan yay›n
yapan Özgür Radyo çal›ﬂanlar› Sinan
Gerçek, Metin Özalp ve Mine Özalp ile
‹zmir’de 107.3 frekans›ndan yay›n yapan Demokrat Radyonun Genel Yay›n
Koordinatörü Nadiye Gürbüz polis taraf›ndan TMY kapsam›nda gözalt›na
al›nd›. Özgür Radyo ve Demokrat
Radyo’ya eﬂ zamanl› yap›lan bu sald›r›y› ve gözaltlar› k›nayan gazeteciler,
radyo çal›ﬂanlar›n›n derhal serbest b›rak›lmas›n› istedi.

“Kürtçe
Resmi Dil Olarak
Kabul Edilsin!”
Kürtçe’nin anayasal güvenceye
al›nmas› ve resmi dil olarak kabul edilmesi talebiyle yap›lan eylemlere geçen
hafta da devam edildi.
Siirt, Van, Hakkari’nin Yüksekova,
Muﬂ, Diyarbak›r, , Ad›yaman, ‹stanbul,
‹zmir, Adana’da ve ﬁ›rnak’›n Silopi,
A¤r›’n›n, Diyadin, Diyarbak›r’›n Ergani ilçelerinde 1 ﬁubat günü yap›lan eylemlerde talepler bir kez daha dile getirildi.
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bin 4 yüz y›l hapis cezas› isteniyor” dedi.
Bu davan›n sahibinin
AKP hükümeti oldu¤unu ifade eden Do¤an, “Uyuﬂturucu satanlara, pezevenklere, h›rs›zlara, kumarbazlara sahip ç›kan,
onlar› koruyup kollayan en baﬂta AKP iktidar›d›r. ﬁimdi tam da yerel
seçimler yaklaﬂm›ﬂ ve
seçim propagandalar›
h›zlanm›ﬂken
ç›k›p
övünsünler” ﬂeklinde konuﬂtu.
110 kiﬂinin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan Halk Cephesi üyeleri daha sonra arkadaﬂlar›na destek vermek için tekrar mahkeme önünde bekleyiﬂe geçtiler.
Gece geç saatlere kadar devam
eden duruﬂmada karar 6 ﬁubat günü
saat 01.30’da aç›kland›.
Karara göre Cengiz Karakaﬂ, Gökhan Aktaﬂ, Ali Koyup›nar, ‹nan Ünlü
ve Yüksel Keten tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›. Davan›n
bir sonraki duruﬂmas› 23 Haziran
2009’da görülecek.

“Yozlaﬂmaya ‹zin
Vermeyece¤iz!”
5 ﬁubat günü Beﬂiktaﬂ ACM’de 2
y›l önce yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
ettikleri için bürolar› bas›lan ve tutuklanan demokratik kurum çal›ﬂanlar›n›n mahkemelerine devam edildi.
Halk Cephesi üyeleri mahkemede
tutuklanan devrimcilere destek olduklar›n› belirtmek için Beﬂiktaﬂ otobüs
duraklar› önünde bir eylem yapt›.
Halk Cephesi ad›na yap›lan bas›n
aç›klamas›n› okuyan ‹nan Do¤an; davan›n geçmiﬂini hat›rlatarak, “Büyük
operasyonun büyük suçu yozlaﬂmaya
karﬂ› ç›kmakt›. 45 kiﬂi tutukland›. ﬁu
an 21’i tutuklu 94 kiﬂi için toplam 10

ras›nda
“Bar›nma
Hakk›m›z
Engellenemez,
Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Kondumuzu
Y›kanlar›n Villas›n› Y›kar›z” sloganlar› at›ld›.
Mahallenin içinde devam eden
yürüyüﬂ sonras›nda Hz. Ali Camii yak›n›nda bas›n aç›klamas› yap›ld›.
Eylem, aç›klamaya kat›lan 70 kiﬂinin alk›ﬂ ve sloganlar›yla sona erdi.

Filistin Mahallesi ve Küçükçekmece’de

Halk Y›k›m› Protesto Etti
27 Ocak’ta ‹stanbul ‹kitelli Filistin Mahallesi’nde alt› evin y›k›m
ekipleri taraf›ndan y›k›lmas› ve bu
esnada evi y›k›lan bir kad›n›n çevik
kuvvet taraf›ndan dövülmesi üzerine
Halk Cephesi mahalle halk›yla birlikte bir yürüyüﬂ düzenledi.
28 Ocak günü Filistin Mahallesi
35. Sokak’ta toplanan Halk Cepheliler, megafonla halka “Dün burada 6
evimizi baﬂ›m›za y›kt›lar yar›n yine
gelip evlerimizi y›kacaklar bugünden mahallemize sahip ç›kmak gerekiyor” diye ça¤r› yapt›lar.
Mahalle halk›n›n da kat›l›m›yla
gerçekleﬂen meﬂaleli yürüyüﬂte;
“Y›k›mlara Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir” pankart› aç›ld›. Yürüyüﬂ s›-

Say›: 175

Do¤ançay Köylüleri
Eylem Yapt›
Do¤ançay'da yap›lan adaletsiz
imara karﬂ› köy meydan›nda toplanan köy halk›, 1 ﬁubat günü
yapt›¤› eylemle rantç› politikay›
protesto etti.
Do¤ançay halk› ad›na sorunlar› dile getiren Galip Erim, köye
imar gelmesine karﬂ› ç›kmad›klar›n›, imar›n geliﬂ ve uygulan›ﬂ biçimlerine itiraz ettiklerini ifade
etti. Erim, köy halk›n›n kulland›¤› suyun da ﬂiﬂeleme fabrikas›na
sat›ld›¤›n› anlatarak, “bu demokratik tepkimiz köyümüzde tek
ma¤dur kalmay›ncaya kadar devam edecektir” dedi.
70 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Do¤ançay Yeﬂildir Yeﬂil Kalacak” sloganlar› at›ld›.
büyük tepki gösterdi.
Birlik olan mahalle halk› taﬂlarla
polise ve y›k›m ekiplerine karﬂ› direndi. Bunun üzerine sald›r›ya geçen
çevik kuvvet polisleri mahalle halk›n›n üzerine biber gaz› s›karak 10 kiﬂiyi gözalt›na ald›.
Y›k›mlar›n ard›ndan çevik kuvvet ve zab›ta ekipleri olay yerinden
ayr›l›rken y›k›mlar› ve gözalt›lar›
protesto etmek için halk ﬁahintepe
yolunu trafi¤e kapatt›.

Küçükçekmece'de Halk
Y › k › m a K a r ﬂ › D i re n d i
Küçükçekmece ﬁahintepesi ve
Güvercintepe mahallelerinde, belediye y›k›m ekipleri, kaçak yap› oldu¤u iddias›yla 9 binay› y›kt›. Panzer
ve çok say›da çevik kuvvet ekibi eﬂli¤inde gerçekleﬂtirilen y›k›ma halk

Filistin Mahallesi
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man Büyükelçili¤i’nden bir temsilciyle yap›lan
görüﬂme esnas›nda Anadolu Federasyonu'nun
Almanya’da y›llardan beri yasal
bir dernek oldu¤u
anlat›ld›. Büyükelçilik temsilcisiyle
yapt›klar› konuﬂmada eylemciler,
tutsaklara karﬂ› aç›lan bu hukuksuz yarg›lama iptal
olana kadar eylemlerini sürdüreceklerini anlatt›lar. Büyükelçilik temsilcisi bu mesaj› iletece¤ini belirterek eylemden uzaklaﬂt›.

Nurhan, Cengiz,
Ahmet’e Özgürlük
Anadolu Federasyonu üyeleri ve
yöneticileri Nurhan Erdem, Cengiz
Oban, Ahmet ‹stanbullu Türkiye'deki faﬂist rejime karﬂ› olduklar›, Avrupa'daki halklar›m›z›n haklar›n› savunduklar› için Almanya'da 5 Kas›m 2008 tarihinde dernek ve evleri
bas›larak gözalt›na al›nm›ﬂ, hukuksuz bir ﬂekilde tutuklanm›ﬂlard›.
30 Ocak 2009 tarihinde Nurhan,
Cengiz, Ahmet için Viyana’daki Alman Büyükelçili¤i’nin önünde bir
eylem düzenlendi.
"Özgürlük Komitesi"nin düzenledi¤i eyleme, Anadolu Federasyonu üyelerinin yan› s›ra, Komünist
‹nisiyatifi(KI)’den de kat›l›mc›lar
oldu.
Eylemde "Cengiz, Nurhan ve
Ahmet ‹çin Özgürlük" yaz›l› bir
pankart aç›ld›. Eylem esnas›nda Al-

Özgürlük K ampanyas›
Devam Ediyor
Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve
Ahmet ‹stanbullu için özgürlük talebi ile baﬂlat›lan kampanya devam
ediyor. Almanya'n›n Köln ﬂehrinde
iki hafta önce "Özgürlük Komitesi"nin baﬂlatt›¤› kampanya çerçevesinde 31 Ocak Cumartesi günü
Dom Kilisesi önünde stand kurularak, Almanca "Nurhan'a, Cengiz'e
ve Ahmet'e Özgürlük" yaz›l› bir
pankart aç›ld›.
Kurulan stantta Nurhan, Cengiz

Fransa’da kamu ve
özel sektörde örgütlü sekiz
sendikan›n ortak ça¤r›s›yla yap›lan greve milyonlarca emekçi kat›ld›. Son y›llar›n en
büyük grevi oldu¤u belirtilen greve di¤er bütün sosyal örgütler
destek verdi.
“‹ﬂ güvenli¤i ve al›m gücü için mücadele” ça¤r›s›yla yap›lan grevde ulaﬂ›m hemen hemen durma noktas›na geldi. Grevle ilgili yap›lan aç›klamada “‹ﬂçilerin ücretlerinin düﬂmesi engellenmedi¤i, iﬂten atmalar›n önüne geçilmedi¤i sürece bu ülke krizden ç›kamaz, sürekli kriz halinde kal›r. Genel greve neden olan, baﬂkan›n ve hükümetinin politikalar›d›r” denildi.
Fransa’da grev nedeniyle tren seferleri yap›lmazken, tren
seferlerinin yüzde 41’nin iptal edildi¤i, yüzde 50’sinin gecikmeli gerçekleﬂti¤i belirtildi. Orly havaalan›nda seferlerin üçte
biri iptal edilirken, Charles de Gaulle havaalan›ndaki uçuﬂlar
gecikmeli yap›ld›.
Cumhurbaﬂkan› Nicolas Sarkozy grev nedeniyle Afrika’ya
gidiﬂini iptal etti.

Fransa’da Grev
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ve Ahmet'in mücadelelerini ve neden tutukland›klar›n› anlatan Almanca ve Türkçe haz›rlanm›ﬂ bildiri ve broﬂürlerle birlikte tutsaklar›n
resimlerinin bulundu¤u kartlar da
yer ald›.
Kampanya dahilinde yürütülen
çal›ﬂmalardan biri de Duisburg'da
bildiri da¤›t›m› ile devam etti. 2 ﬁubat 2009 günü Duisburg König Heinrich Platz'da Özgürlük Komitesi
imzal›, "Nurhan'a Cengiz'e Ahmet'e
Özgürlük" baﬂl›kl› bidiriler Almanya'da yaﬂayan göçmenlere ve Alman halk›na bir saat süren da¤›t›mda ulaﬂt›r›ld›.
Tutsaklar a¤›r tecrit koﬂullar›nda
tutulmaktad›rlar. Tutsaklarla dayan›ﬂmak ve tecriti k›rmak için onlara
yazabilece¤iniz adresler:
Nurhan ERDEM:
JVA Köln Rochusstraße 350
50827 Köln Germany
Ce ngiz OBAN:
Justizvollzugsanstalt Bochum,
Krümmede 3,
44791 Bochum Germany
A hm e t ‹ S TANBULLU:
JVA Wupperal Simonshöfchen
26, 42327 Wuppertal Germany
Özgürlük komitesi mail:
freiheitskomitte@gmail.com

Almanya’da Demiryollar›
Çal›ﬂanlar› Greve Gitti
Almanya’da maaﬂlar›na zam isteyen ve
çal›ﬂma saatlerinin daha iyi hale getirilmesi talebinde bulunan demiryollar› çal›ﬂanlar› uyar› grevlerine baﬂlad›.
Demiryollar› Sendikas› Transnet ve GDBA’n›n
ça¤r›s›yla baﬂlayan grevlerden Köln, Düsseldorf,
Bremen, Hamburg, Berlin ve Münih gibi büyük
kentler etkileniyor. Uyar› grevleri, 4 ﬁubat’ta
ö¤retmenlerin ve baz› eyaletlerde de yarg›, belediye ve itfaiye çal›ﬂanlar›n›n greviyle devam etti.
Demiryollar› Transnet ve GDBA sendikalar›,
Demiryollar› yönetiminin istedikleri ücreti kabul
etmedi¤i takdirde uyar› grevine devam edeceklerini belirttiler.
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