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Yerel Yönetimlerde de Halk
Yönetecek, Halk Çözecek!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

39 Y›ld›r Susmayan Ses...
Halk Cepheliler Engin ve Ferhat’a adalet istemek için
her hafta gerçekleﬂtirdikleri eylemleri bu hafta da sürdürdüler. 11 ﬁubat günü Ça¤layan Son Durak’ta, Esenyurt’ta,
Dere Mahalllesi’nde ve 12 ﬁubat günü Kad›köy Eminönü
‹skelesi Önü’nde eylem yapan Halk Cepheliler “Ferhat’›
Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n” yaz›l› bir
pankart açarak Ferhat ve Engin’in dövizlerini taﬂ›d›lar. Halk
Cephesi ad›na okunan aç›klamalarda yaﬂan›lan hukuksuzlu¤a, adaletsizli¤e ve pervas›zl›¤a vurgu yap›larak “Bu
yaﬂananlar ülkemizdeki adaletsizli¤i anlatan tablonun sadece bir parças›d›r” denildi.
Adalet için mücadele etmek gerekti¤inin anlat›ld›¤›
aç›klaman›n sonunda “U¤runda ödemeyi göze ald›¤›m›z
bedelin büyüklü¤ü kadar güzel bir ülke bizi beklemektedir.
Böyle bir ülkeye kavuﬂmak için adalet iste¤imizi çok daha
güçlü ve hep birlikte hayk›rabilmeliyiz” denilen eylemlerde
“Ferhat’› Vuran Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n”,
“Engin’in Katili AKP ‹ktidar›d›r”, “Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z”, “Adalet ‹stiyoruz”, “Yürüyüﬂ
Susturulamaz”, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.
Aç›klamalar›n ard›ndan yap›lan Yürüyüﬂ dergisi
sat›ﬂlar›nda 160 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Esenyurt’ta Yürüyüﬂ okurlar›n› keyfi bir ﬂekilde durduran jandarma, kimlik kontrolü ve GBT bahanesiyle Yürüyüﬂ
okurlar›n› bir saat bekletti.

Antalya’da Dergi Da¤›t›m›
Antalya Gebizli Mahallesi’nde 6 ﬁubat günü Yürüyüﬂ
Dergisi’nin tan›t›m› ve sat›ﬂ›n› yapt›lar. Megafonla haftal›k
gündem hak›nda konuﬂmalar yapan dergi okurlar›, Filistin’de
yaﬂanan katliam› anlatarak AKP iktidar›n›n ikiyüzlülü¤ünü
tehﬂir ettiler. Yap›lan konuﬂmalarda Engin Çeber davas›nda
yaﬂanan geliﬂmeler de aktar›larak ba¤›ms›z, eﬂit ve özgür bir
ülkede yaﬂamak için mücadele ça¤r›s› yap›ld›.

“Halk›n Onurunu Devrimciler S a v u n u r ”
‹zmir’de 7-8-9 ﬁubat tarihlerinde Büyük Yamanlar,

Yitirdiklerimiz
20 ﬁubat - 26 ﬁubat

Augusto C esar
SAND‹NO
23 ﬁ ubat 1 934
Menemen Asarl›k ve Helvac›, Güzeltepe ve Harmandal›
mahalleleri, bu haftaki Yürüyüﬂ’ün tan›t›m ve sat›ﬂ›n›n
yap›ld›¤› yerler aras›ndayd›. Dergi tan›t›m› ve sat›ﬂ›
esnas›nda yap›lan konuﬂmalarda devrimcilerin her koﬂulda
devrimden ve ideallerinden vazgeçmedikleri, Ergenekoncular
ve devrimciler aras›ndaki farklar anlat›ld›. Halka
yoksullu¤umuza ve krize karﬂ› birleﬂelim ça¤r›s›n›n da
yap›ld›¤› da¤›t›mda “Halk›n onurunu devrimciler savunur”
diyen okurlar devrimcileri sahiplendiklerini gösterdiler.

“Bu Zihniyete Ve recek Oyumuz Yo k ”
Bursa’da 10–11 ﬁubat günleri Teleferik ve Panay›r
mahallelerinde, Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizm için
Yürüyüﬂ dergisinin sat›ﬂ› yap›ld›. Megafon eﬂli¤inde
yap›lan dergi sat›ﬂ›nda Alevi halk›n› Çorum’da, Maraﬂ’ta,
Sivas’ta katledenlerin, bugün inanç sömürüsü yaparak oy
toplamaya çal›ﬂt›klar›, AKP’nin ve Erdo¤an’›n öldürmeyi
iyi bildi¤i ve her yerde öldürmeyi iyi bilenlerle dost ve
müttefik halinde oldu¤u anlat›ld›.
Teleferik’te CHP seçim arac›n›n anons yapt›¤› s›rada,
Yürüyüﬂ okurlar›n›n CHP’nin amac›n›n ne oldu¤unu anlatan anonslar yapmas›n›, halk camlara ve balkonlara ç›kararak büyük bir ilgiyle dinledi.
Seçimlerle ilgili düﬂüncelerini paylaﬂmak isteyen bir kiﬂi
“‹nançlar›m›z› ancak seçim zamanlar›nda hat›rl›yorlar, bu
zihniyetlere verecek oyumuz yok.” diyerek tepkisini dile
getirdi.
Dergi sat›ﬂlar›nda toplam 39 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
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1956 y›l›nda Sivas Divri¤i’de do¤du. Hapishanede gördü¤ü iﬂkencelerle hastal›¤›n›n ilerlemesi ve tedavi ettirilmemesi sonucu 26 ﬁubat 1983’te aram›zdan ayr›ld›.
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Kasetçilerde

Sa ndi no, Latin halklar›n›n
Amerikan emperyalizmine karﬂ›
isyan ve savaﬂ›n›n ad›d›r. Amerikaya boyun e¤meyenlerin tarihsel
temsilcisidir. Bu yüzden ona Nikaragua halk› taraf›ndan “ Ö z g ü r i n s a n l a r › n g e n e r a l i ” ad› verilmiﬂtir.
Cesar Sandino, 1893’te do¤du;
yoksul bir köylü ailenin çocu¤u idi. Madenlerde, petrol iﬂletmelerinde çal›ﬂt›. 1926’da askeri darbeye karﬂ› liberallerin öncülü¤ündeki ayaklanmaya kat›ld›. Liberaller, ABD bask›s› alt›nda bir y›l sonra uzlaﬂt›lar. Sandino, uzlaﬂmay› reddetti ve
“ülkesinde yabanc› iﬂgal sürdü¤ü müddetçe savaﬂaca¤›n›”

Aﬂa¤›daki Metin, Ocak 2009 tarihli ‹ s t a n b u l Tu t u k l u Ai leleri Bülteni’nin 5. say›s›ndan al›nm›ﬂt›r.

ELVEDA...
“... Sürpriz bir ﬂekilde tahliye oluﬂumun üstünden çok fazla zaman geçmedi. Tahliye olurkenki heyecan›m, yaﬂad›¤›m
ﬂok, ayakkab›lar›m› bulamamam... Hepsi hat›rlad›kça güldüren-gülümseten bir an› oldu. Beni hep böyle hat›rlaman›z› isterim.
Bir çok hayalim plan›m vard›, olmad›, izin vermediler. Bizler hiç bir ﬂey için izin istemedik. Ne mutlu ki hayalimi de bir
parça ekmekle bölüﬂtüm sizlerle.
Son anlar›mda yaﬂad›klar›m› anlatay›m sizlere. Biliyorum
ki, benim ac›m› içinizde yaﬂad›n›z. ‹ﬂkenceler bana boyun e¤diremedi. Sizlere lay›k oldum son an›ma kadar. Musalla taﬂ›nda, mezar›ma toprak at›l›rken zor oldu ayr›lmak. Bir kaç gün
önce dernekte gördü¤üm, ﬂakalaﬂt›¤im yoldaﬂlar›m yan›ma gelip a¤larken zor dayand›m... Devrimcili¤e baﬂlad›¤›mdan beri
bana hep karﬂ› ç›kan babam›, yoldaﬂlar›m›n aras›nda görünce
çok sevindim. En sonunda anlad› dedim beni. Annemi görünce, a¤›tlar›n› duyunca can›m gitti. Ona sar›lmak, defalarca öpmek, ben buraday›m demek isterdim.
Can›m ablam o kadar yol gelmiﬂ kardeﬂini yaln›z b›rakmamak için. Hep ablam› anlat›rd›m sizlere. Hat›rlars›n›z, bana en
çok sahip ç›kan hep ablam oldu. Gene sahip ç›kt› kardeﬂine.
Kara toprak at›l›rken üzerime tüylerim diken diken oldu. Gözleri yaﬂl› analar› görünce içim daha da burkuldu. Böyle ayr›lmak istemezdim, ama 1 May›s'ta böyle k›z›l bayrak denizi aras›nda dolaﬂmak herkese nasip olmaz. Son an›mda bile has›mlar›m›za karﬂ› eylem yapmak güzeldi. Bize de bu yak›ﬂ›rd›.

Cemal ÖZDEM‹R
ilan etti. Birkaç yüz kiﬂiyle da¤lara ç›kt›.
Sandino’nun üzerine ABD’nin kurup örgütledi¤i faﬂist
“ulusal muhaf›zlar” sürülür, ABD uçaklar› hava sald›r›lar› yapar, ama köylü gerilla hareketi durmadan büyür. Savaﬂ yay›l›r.
ABD 1933’te kuvvetlerini Nikaragua’dan çekmek zorunda
kald›. Zafer, Sandino ve yoldaﬂlar›n›nd› ama savaﬂ da henüz
bitmemiﬂti.
Sandino savaﬂ›n ard›ndan köylü kooperatifleriyle, ülkeden
kaçan Amerikan sermayedarlar›n›n mallar›na el koyarak mücadeleyi sürdürürken, 22 ﬁubat 1934’te Devlet Baﬂkan› Sacasa’yla yapt›¤› görüﬂmenin ard›ndan ulusal muhaf›zlar taraf›ndan kaç›r›larak katledildi.
Ama Sandino, o günden bu yana Latin Amerika’n›n da¤lar›nda ve ﬂehirlerinde hep yaﬂamaya devam etti.

ﬁimdi sizlere veda etmek için geldim. Çok zor olacak
bu. Ailemi b›rak›p
sizleri ailem yerine
koydum ve ﬂimdi
ayr›l›k vakti geldi
çatt›.
Canlar›m...
Çok ﬂeyler paylaﬂt›k bu dört duvar
aras›nda. Baz›lar›n›zla d›ﬂar›da paylaﬂ›mlar›m›z olmuﬂtur. Bir çok ﬂehidimizi bu
duvarlar aras›nda sloganlar›m›zla u¤urlam›ﬂt›k karanfil halay›na. ﬁimdi halay vakti bana geldi...
Hayat›m›n en güzel günlerini sizlerle beraber yaﬂad›m. Askerden geldikten sonra tan›d›m sizleri. Sizden önceki yaﬂad›klar›m› yok say›yorum, do¤ru ve güzel olan› sizlerden ö¤rendim.
Yaﬂad›¤›m bütün güzelliklerin içinde büyük ailemiz oldu. ﬁimdi mücadelenin bir baﬂka yerine geçiyorum sizlerden ayr›l›p!
Çok zor yoldaﬂlar! Sizlerden ayr›lmak, bir daha eylemlerde
has›mlara karﬂ› en önde yürüyememek, sizi bir daha kucaklayamamak çok zor, sizler için de çok zor, rahat b›rak›n kendinizi, biz bu gözyaﬂlar›n› so¤an do¤ramak için ak›tmayaca¤›z.
Has›mlar görmesin inci tanelerini. O kartal bak›ﬂlar›n›zla karﬂ›lay›n, anlat›n o bak›ﬂlarla duygular›n›z›, size de bu yak›ﬂ›r zaten.
Yoldaﬂlar veda vakti çatt›!
Sizleri çok seviyorum, sizlerin yan›ndayken bunu daha iyi
anl›yorum. Elveda yoldaﬂlar. Yap›lanlar› unutmay›n, sorun
bunlar›n hesab›n›. Elveda yoldaﬂlar ve unutmay›n ki; Elveda
bile bir baﬂka KAVUﬁMANIN MERHABASIDIR bizlere.
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evrimci yerel yönetim
anlay›ﬂ›, yerel yönetimi
mücadelenin bir mevzisi olarak görür. Bu mevziyi, devrimci mücadelenin genel ç›karlar› aç›s›ndan ele al›r. Bu
noktada yerel yönetimin en önemli
iﬂlevi, yerel yönetim içinde öncelikle halka kendi sorunlar›na sahip ç›kma bilincini verebilmek ve halka
kendi kendini yönetebilece¤i güvenini kazand›rmak, halk› örgütlemektir. Düzen partilerinin "her ﬂeyi
çözmeyi" vadeden anlay›ﬂlar› ve yönetim tarzlar›, gerçekte halk› sorunlar›n çözüm sürecinden ve yerel yönetimlerden d›ﬂlaman›n ifadesidir.
Bu, burjuvazinin bak›ﬂ›d›r. Biz, yerel yönetimlerde tersini ortaya koymak, yerel seçim çal›ﬂmalar›n› da
bu anlay›ﬂla ﬂekillendirmek durumunday›z.

D

olda, yerel seçime yönelik olarak çeﬂitli “ittifaklar” kuruldu;
ancak bir araya gelenlerin yapt›klar› aç›klamalardan anlaﬂ›lan odur ki,
bu birlikler de programl›, ilkeli, istikrarl› bir zemine oturmamaktad›r.
Nitekim böyle oldu¤u, daha sonra
çeﬂitli gruplar›n sözkonusu birliklerden ayr›lmas›yla, birlik içinde
yeralanlar›n birbirlerinin karﬂ›s›na
adaylar ç›karmas›yla ve hatta, o ittifaklar içindeki gruplar›n, ayn› zamanda düzen partilerinin adaylar›n›
desteklemeye yönelmeleriyle de görülmektedir. Solun birlik konusundaki klasik zaaflar›, sözkonusu ittifaklarda da sürmektedir, bunda ﬂaﬂ›rt›c› birﬂey yoktur.
evrimciler, mücadelenin çok çeﬂitli aﬂamalar›nda ve mevzilerinde ittifaklar›n gere¤ini, zorunlulu¤unu yads›mazlar. Tam tersine, bugün solun buna b ü y ü k b i r ihtiyac›
oldu¤unu da söylüyoruz. Ama yerel
seçime hapsedilmiﬂ, onu da sadece
oy üzerinden gören bir anlay›ﬂ, solun
birlik ihtiyac›n›n cevab› de¤ildir.
Sol, krizin sonuçlar›na, zamlara, iﬂten ç›karmalara, polis terörüne karﬂ›
birliklere nas›l ihtiyaç duyuyorsa,
yerel seçimlerde de halk›n önüne birleﬂmiﬂ devrimci bir alternatif olarak
ç›kabilir. Buna da ihtiyaç oldu¤u tar-
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GÜNDEM

Yerel Seçimlere
Devrimci Bak›ﬂ
t›ﬂmas›zd›r. Bunu sa¤layabildi¤imizde mücadele aç›s›ndan ileriye yönelik olarak kat edece¤imiz mesafe de
büyük olacakt›r. Fakat bunu gerçekleﬂtirebilmek, Türkiye solunun mevcut durumundan bir anlamda silkinmesini gerektirir.
erel seçimler konusunda geçmiﬂte de dile getirdi¤imiz gibi;
Türkiye solu, yerel seçimler için bütün kesimleriyle ilkeli, programl›,
planl› bir ittifak gerçekleﬂtirebildi¤inde, herkes bu ittifaka eme¤ini sak›nmas›z katt›¤›nda, tüm yetersizliklerine ra¤men solun etkili oldu¤u
demokratik kitle örgütleri, grupçu
ve düzen içi hesaplar› bir yana b›rak›p gücünü böyle bir ittifakta birleﬂtirdi¤inde, ortaya büyük bir güç ç›kacakt›r. Bu güç arac›l›¤›yla kazan›lacak yerel yönetimler, halk›n mücadelesine daha büyük bir güç taﬂ›yacak, bu ise, bir bütün olarak solu
güçlendirecektir. Fakat bu, b ü y ü k
d ü ﬂ ü n m e meselesidir, grupçuluktan
ç›kabilmeyi, iktidar iddias› ve perspektifiyle düﬂünebilmeyi gerektirir.
Solun önemli bölümü, böyle düﬂünebilmekten uzakt›r, bu yüzden her
yerel seçim öncesinde, ayak üstü ittifaklar, grupçu ç›karlar›n ﬂekillendirdi¤i birlikler kuruluyor ve bunlar
halk›n mücadelesinde ciddi sonuçlar yaratamadan da¤›l›p gidiyor.

Y

erel seçimlerle ilgili önceki seçimde ortaya koydu¤umuz tavr›m›z› de¤iﬂtirmemizi gerektirecek
bir de¤iﬂiklik, ne sistem aç›s›ndan,
ne de sol aç›s›ndan söz konusu de¤ildir. Bu anlamda ana baﬂl›klar› itibar›yla özetlersek:

Y

alk›n mücadelesini, örgütlenmesini geliﬂtirmeyecek hiçbir
aday› desteklemeyiz! Halk› yerel
yönetime katmay› hedeflemeyen,
halk›n sorunlar›n› çözmeyi asli görevi kabul etmeyen hiçbir aday›
desteklemeyiz!

H

olay›s›yla, bundan ç›kan sonuç
ﬂudur ki, yerel seçimlerde hiç b i r burjuva partiyi desteklemeyiz. Hiçbir burjuva partisinin propagandas›n› yapmay›z.

D

ol ad›na, devrimcilik, sosyalistlik ad›na düzenin çizdi¤i çerçevede seçim yar›ﬂ›na girenleri, seçildi¤inde düzenin çarklar› içinde belediyecilik yapan anlay›ﬂlar›, yerel
seçimleri halk› örgütleme, halk› yönetime katma, halk›n iradesini, söz
ve karar hakk›n› ortaya ç›karma olarak görmeyip “ b i r t a k › m i m k a n l a r a ” indirgeyen ekonomist, düzen içi
anlay›ﬂlar›, mücadeleyi geliﬂtirmeyip buland›rd›klar› için desteklemeyiz.

S

erel seçimlere iktidar perspektifiyle, devrim mücadelesini
geliﬂtirme hedefiyle bakmayan anlay›ﬂlar› desteklemeyiz.

Y

lerici, sosyalist olduklar›n› iddia
eden fakat düzen içi politikay›
esas alan gruplar›n, örgütlerin, halk›n iradesinin ortaya ç›kmas›n›, halk›n söz ve karar hakk›n› kullanmas›n›, devrimci bir alternatifin geliﬂtirilmesini istemeyece¤i bellidir.
Dolay›s›yla, halk güçleri içinde gördü¤ümüz siyasi hareketlerin adaylar›na karﬂ› bir faaliyet yürütmeyiz,
ancak onlar› desteklemeyiz de.

‹

lericili¤inden, dürüstlü¤ünden,
güvenilirli¤inden, yukar›da belirttilen hedefler do¤rultusunda halk›n mücadelesini ve örgütlenmesini
destekleyece¤inden emin olunan
tek tek insanlar desteklenebilir. Ancak bu bizim aç›m›zdan t a l i d i r.
Esas olan, kendi özgücümüze güvenerek belediyeler, belediye meclisleri ve muhtarl›klar düzeyinde kendi adaylar›m›z› ç›karmakt›r.
daylar›n ötesinde ise, bizim
için as›l olan, yerel seçimleri,
devrimci faaliyetimizin bir parças›

‹

A
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olarak ele al›p, iktidar hedefli mücagas› de¤ildir. AKP, CHP ve di¤er düdelemize ba¤lamakt›r. Bu mücadezen partileri aras›ndaki kavga, düzelede dönemsel koﬂullara ba¤l› olanin rant kalelerini ele geçirmeye
rak bazen propagandif faaliyetler,
yönelik, oligarﬂi içi bir kavgad›r.
bazen do¤rudan ve yayg›n olarak
Bunlar›n karﬂ›s›nda ise halk ve devadaylarla yürütülecek çal›ﬂmalar ve
rimciler vard›r. Politikay›, yöneticilibazen de do¤rudan baz› yerlerde ye¤i, zenginlere ait bir özellik haline
rel yönetimleri kazanmaya yo¤unlagetiren anlay›ﬂ, daha baﬂtan h a l k a
k a r ﬂ › d › r. Biz halk›n yönetmesini,
ﬂan biçimler öne ç›kabilir. Hangi bipolitikay› ve politikac›l›¤› da halk›n
çim öne ç›karsa ç›ks›n, devrim aç›üstlenmesini istiyoruz. Yerel yönetis›ndan yerel yönetimlerle ilgili müme bak›ﬂ›m›z›n ay›rdedici yanlacadelemizin özü de¤iﬂmez. Her bir › n d a n biri de budur.
çimde esas olan, d e v r i m c i a l t e r n a tifi ideolojik ve örgütsel olarak büurjuva ve küçük-burjuva anlayütmek, bu alternatifi kitlelerin
y›ﬂ, halka güvenmez. Halk› cabeynine ve yüre¤ine yerleﬂtirmektir.
hil, geri bulur ve onun yönetemeyeolun tüm kesimleri, oligarﬂinin
ce¤ini düﬂünür. Tarihsel tecrübelepartilerinin adaylar›ndan uzak
riyle, “okumuﬂluklar›yla” ve zendurmal›d›r. Halk› “AKP’nin karﬂ›ginlikleriyle y ö n e t m e n i n sadece
s›nda CHP aday›n› desteklemek”
k e n d i h a k l a r › oldu¤unu düﬂünürﬂeklindeki geleneksel tutum konuler. Fakat halk kendi kendini yönesunda ayd›nlatmal›, bunun halka,
sola zarar veren bir tutum oldu¤unu anlatabilmeliyiz. Düzenin
Yerel yönetimlerde ne
gericili¤inin karﬂ›s›na CHP solkendimizi ve halk› boﬂ umutlara
culu¤uyla ç›k›lamaz. “Ehven-i
sürükleyece¤iz, ne de faﬂizm
ﬂer” anlay›ﬂ›yla kazan›lacak “bakoﬂullar›nda
birﬂey yap›lamaz
ﬂar›lar”, halk›n hanesine de¤il,
kolayc›l›¤›na kap›laca¤›z. Bizim
düzenin hanesine yaz›l›r. Soldaki
teori ve prati¤imizde, boﬂ
yerel seçim sapmalar› da tehlikeumutlara da, umutsuzluklara da
lidir; mevcut düzen içinde yerel
yönetimler arac›l›¤›yla “sosyalist
yer yoktur. Biz her günümüzde,
nüveler” kurmay› hayal edenler
her an›m›zda bir alternatifi
düzeni tan›m›yorlar. Ama öte
büyütüyoruz. Her mevzide, her
yandan yerel yönetimleri demokalanda, devrimi hedefleyerek
rasi mevzisine dönüﬂtüremeyip
mücadeleye devam edece¤iz.
düzene uyum sa¤layanlar da düzeni güçlendirir.
ligarﬂinin düzeninde herkesin
tebilir. Evet, çok çeﬂitli yetersizlikaç›kça görebilece¤i gibi, “polileri olabilir; ama kimsenin kuﬂkusu
tikac›l›k”, “yöneticilik” tamamen
olmas›n ki, e¤er s o r u n l a r h a l k › n
ayr›cal›kl› ve paral› kesimlerin iﬂi
sorunlar›ysa, halk kendi ç›karlahaline getirilmiﬂtir. Parlamenter olr › n › s a v u n m a k t a n ﬂ a ﬂ m a y a c a k t › r.
mak da, belediye baﬂkan› olmak da,
Bundan
ötesinde, kendi iktidar›
büyük paralar› ortaya dökmeden
içinde, kendi kendini yönetme tecmümkün de¤ildir. Emperyalist sisterübesini geliﬂtirecek, düzenden kamin yüksek okullar›n› bitirmiﬂ olalan olumsuz, bireyci al›ﬂkanl›klarcaks›n›z, burjuva olacaks›n›z, ya büdan ar›narak, yönetmekte kendini
yük paralara ya da paralara hükmeyetkinleﬂtirecektir.
den tekellerden birinin deste¤ine sahip olacaks›n›z. ‹stisnalar d›ﬂ›nda,
eoride halk›n söz karar hakk›n›,
tüm adaylar bu kategorilere uygun“yönetime kat›lmas›”n› kabul
dur. Öyleyse, bizim ilk teﬂhir edeceetmesine karﬂ›n, pratikte halk›n
¤imiz ve mahkum edece¤imiz olgudo¤ru kararlar verece¤ine inanmalardan biri de bu olmal›d›r. Yerel seyan, güvenmeyen, halk›n iradesinçimlerdeki kavga, laiklik-ﬂeriat kavden kaçanlar, temelde, sadece bur-
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juvazinin yönetebilece¤ini düﬂünenlerdir. Solun çeﬂitli kesimlerinin
halk meclisleri gibi taban örgütlenmelerinden kaç›ﬂ›n›n temelinde de
halk›n iradesini küçümseyen bu düﬂünce vard›r. Bu anlay›ﬂlar›n sonuçta burjuvazinin iktidar ve iradesi
önünde boyun e¤en bir düﬂünce tarz› içine savrulmas› kaç›n›lmazd›r.
izim yerel seçimlere ve yerel
yönetime bak›ﬂ aç›m›z ise, küçük burjuva bak›ﬂ aç›s›n›n tersine,
halk yönetecek anlay›ﬂ›d›r. Yerel
veya genel, hangisi olursa olsun, seçimler, i k i f a r kl › d ü n y a g ö rü ﬂ ü n ü n , iki farkl› s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›n›n
mücadele arenas›d›r. Oligarﬂi, “demokrasicilik oyunu” içinde, halk›n
yönetime kat›l›m›n› 4-5 y›lda bir
verdi¤i oyla s›n›rlamak ister. E¤er
memnun de¤ilseniz, sand›k önünüze konulunca belirtebilirsiniz bunu; memnuniyetsizli¤i baﬂka türlü dile getirmek, oligarﬂinin demokrasisinin s›n›rlar›n› aﬂar.
ﬁimdi bu noktada, halktan yana
bir yerel yönetim anlay›ﬂ›, oligarﬂinin bu s t a t ü k o s u n u p a r ç a l a m a k zorundad›r. Halk›n yerel yönetime kat›l›m›n› sa¤lamak ve
bunu sürekli k›lmak zorundad›r.
Ç›kabilecek yasal engeller bunu
yapmaman›n mazereti olamaz.
Çünkü bu son derece belirleyici
bir yand›r; halk› yönetime katmayan bir yerel yönetim, oligarﬂinin yönetim anlay›ﬂ›yla ayn›laﬂm›ﬂ olur. Oligarﬂinin yönetiminden b i r fark› m›z › n o lma d› ¤›n› düﬂündürtmek ise, halk›n devrimci mücadelesine, devrimci bir
alternatif yaratma mücadelesine tamiri zor zararlar verir.
erel seçim politikam›z aç›s›ndan son olarak da ﬂunu vurgulamal›y›z; yerel yönetimlerde ne
kendimizi ve halk› b o ﬂ u m u t l a r a
sürükleyece¤iz, ne de faﬂizm koﬂullar›nda b i r ﬂey yap›lamaz kolayc› l›¤›na kap›laca¤›z. Bizim teori ve
prati¤imizde, boﬂ umutlara da,
umutsuzluklara da yer yoktur. Biz
her günümüzde, her an›m›zda bir alternatifi büyütüyoruz. Her mevzide,
her alanda, devrimi hedefleyerek
mücadeleye devam edece¤iz.
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YEREL SEÇ‹MLER/ YEREL YÖNET‹MLER

NASIL ELE ALINMALI?

“Biz yönetebiliriz,
alternatif bir düzen
kurabiliriz” güvenini
kazanan b ir halk, b u
noktada h edefini
yerel yönetimlerden
iktidar sorununa
çevirecektir. Yerel
seçimler, yerel
yönetimler
meselesinin
devrimciler ve halk
aç›s›ndan en temel
noktas› d a b udur.

“Önce görünürdeki tablo bu aldatmacaya uyduruluyor. Yollar asfaltlan›yor. Yap›lan yollar›n on kat›,
yüz kat› vaat ediliyor. Gecekondular
‘tapuland›r›l›yor’, hava kirlili¤ine
bir gecede çözümler üretiliyor. Onca vaadin, onca laf kalabal›¤›n aras›nda, yerel seçimlere iliﬂkin as›l
olarak söylenmesi, tart›ﬂ›lmas› gerekenler ustal›kla atlan›yor.” (Mücadele, 26 ﬁubat 1994, Say›: 86)
Aradan geçen 15 y›lda de¤iﬂen
fazla bir ﬂey yoktur. Seçimler, aldatmacalar, demagojiler, pazarlamalar,
pazarl›klarla ﬂekillenmektedir hala.
Ayn› yöntemler izleniyor, ayn› yalanlar, bu kez farkl› üsluplarla söyleniyor. Baﬂka türlü olabilir mi?
Mevcut sistem içinde hay›r!
Yerel seçim tablosuna ﬂöyle bir
bakal›m yeniden: Asfaltlar yap›l›yor. Yap›lm›ﬂ kald›r›m taﬂlar›, parkeler sökülüp, yeniden yap›l›yor.
Kömür da¤›t›l›yor. Beyaz eﬂya da¤›t›l›yor. H a l k› n ol a n ha l ka ‘ y a rd›m’ diye veriliyor yeniden. Yalan
yar›ﬂ›nda hepsi. Aralar›ndaki en k›ran k›rana kavga, kim daha “rüﬂvetçi”, kim daha çok “yiyici” diye sürüyor... Ama bunlar›n ötesinde yerel
seçimlerin ve yerel yönetimlerin niteli¤ine iliﬂkin ciddi bir tart›ﬂma, ortaya konulmuﬂ kapsaml› bir program yok. “ Nas›l bir belediye , nas›l
b i r belediye cilik ? ” sorusuna cevaplar› yok. Bütün büyük ﬂehirlerin
en önemli sorunu olan gecekondular gerçe¤i bile tart›ﬂ›lm›yor.
Yerel yönetimlerin d e m o k r a t i k
olup olmamas›, düzen partilerini ilgilendirmedi¤i için, adaylar›n siyasal niteli¤i de¤il, “ m e d y a t i k ” nitelikleri esas al›n›yor. Belediyelerin,
belediye baﬂkanlar›n›n elini-kolunu
düne göre daha çok ba¤layan yasaklar›, k›s›tlamalar›, herkes biliyor; fakat hiçbir düzen partisi aday› bunlar› da tart›ﬂm›yor.
Onlar›n tüm derdi belediyelerin
büyük bir a r p a l › k olmas›d›r; bu

yüzden ele geçirmek istiyorlar zaten.
Düzen partileri, bu arpal›klar›
ele geçirerek, yerelde kadrolaﬂma
yapmakta, partilerini ve yak›nlar›n›
finanse etmektedirler. Yolsuzlu¤a
batmayan, vurgun vurulmayan belediye yok gibidir.
Belediyeler ayn› zamanda bir siyasi kadrolaﬂma yeridir. AKP’li belediyelerin yukar›dan-aﬂa¤›ya tüm
birimlerde nas›l kadrolaﬂt›¤›, gericifaﬂist yap›lar oluﬂturdu¤u bilinmektedir. ‹tfaiye çal›ﬂanlar›ndan, zab›talara kadar belediye çal›ﬂanlar›na
bask› yaparak onlar› gerici-faﬂist
sendikalara zorla üye yapm›ﬂlard›r.
Düzen partileri böyle bir bak›ﬂ
aç›s›yla soruna yaklaﬂ›rken devrimciler ise yerel seçimleri, yerel yönetimleri genel olarak iktidar hedefli
demokratik mücadelenin bir parças›
olarak de¤erlendirirler.

“Yerel Seçimler”in H alk›n
Mücadelesindeki Yeri
Düzenin yasalar›nda yerel yönetimler ile ilgili düzenleme ve yasalara bak›ld›¤›nda, kâ¤›t üstünde
burjuva demokrasilerinden al›nm›ﬂ
demokratik bir yerel yönetim sistemi görülür. Ama çok çeﬂitli biçimlerde de bu demokratiklik budanm›ﬂ
ve göstermelik hale indirilmiﬂtir.
Mevcut sistemde “ ye rel” de¤il,
“ m e r k e z ” esast›r. Sistem bu “merkez”ilik üstüne kurulmuﬂ, oligarﬂinin istemedi¤i do¤rultuda bir yerel
yönetim politikas›n›n ortaya ç›kma
ihtimaline karﬂ›, oligarﬂik merkeze
o belediye yönetimini görevden almaya kadar uzanan bir çok yetki tan›nm›ﬂt›r. H a l k ise yerel yönetim
sistemi içinde önemsenen bir unsur
olmay›p, merkezi yönetimde oldu¤u gibi, hep “yönetilen” bir “sürü”
olarak görülmektedir.
Düzen partileri ister yerel, ister
genel olsun, her seçim zaman›nda
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oy avc›l›¤›na ç›karlar. Halk› yeniden keﬂfederler. Yerel seçimlerde
“demokrasicilik oyunu”, yerel düzeyde sahnelenir. Amaç, halk›n yerel yönetimlerde söz ve karar hakk›n› kullanmas›, iradesinin aç›¤a ç›kar›lmas› de¤il, sadece halk›n oylar›yla sistemi meﬂrulaﬂt›rmakt›r.
Yerel seçimler, bizim aç›m›zdan,
düzen partileriyle ve onlar›n adaylar›yla “yyar›ﬂt›¤›m›z” bir arena de¤ildir. Yerel seçimlere böyle bir “yar›ﬂ”, “kazanma-kaybetme” mant›¤›yla yaklaﬂmay›z. Burjuva partileri
nas›l ki “yerel seçimleri” kullanarak
halk kitlelerini düzene ba¤lamay›,
onlar›n özlemlerini, taleplerini düzen içine kanalize etmeyi hedefliyorsa, devrimciler de yerel seçimleri vesile yaparak halk kitlelerine
baﬂka bir alternatifin, devrimin,
devrimci yerel yönetimlerin yolunu
göstereceklerdir.
Yerel seçime yönelik izleyece¤imiz tüm taktiklerde, yürütece¤imiz
tüm çal›ﬂmalarda, ister yerel seçimlere yönelik propagandada, ister kazand›¤›m›z yerel yönetim mevzilerinde, esas olan halk› örgütleyerek,
bilinçlendirerek devrimi geliﬂtirmektir. Bu yan›yla “yerel seçimler”
genel siyasal mücadele içinde do¤ru
taktikler izlendi¤inde devrimi geliﬂtirici bir rol oynayacakt›r. Soruna
iktidar bak›ﬂ aç›s› ve buna ba¤l› olarak mücadelenin geliﬂtirilmesi perspektifiyle bak›ld›¤›nda yerel seçimlere iliﬂkin yap›lacaklar da daha somut ﬂekillenmiﬂ olacakt›r.
Yerel seçimler vas›tas›yla, halka
nas›l bir yerel yönetim sorusunun
cevab› verilecek, düzenin belediyecili¤inin d›ﬂ›nda bir alternatifin oldu¤u gösterilecektir. Bu anlamda,
as›l tart›ﬂma burada da düzen ve
devrim tart›ﬂmas› olacakt›r.
Bir yandan düzen partilerinin içi
kof olan vaatleri, yalanlar›, oyunlar›
teﬂhir edilirken, di¤er yandan da
halka alternatif olarak nas›l bir belediyecilik yap›laca¤› anlat›lacak, tart›ﬂ›lacakt›r. Bu anlamda “yerel seçimleri” mücadele içinde bir kazan›ma dönüﬂtürmek sadece sand›k
sonuçlar›yla ilgili bir sorun olma-
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y›p, bizim yerel seçimleri nas›l bir
bak›ﬂ aç›s›yla ele ald›¤›m›zla ilgili
bir sorundur.

Yerel Yönetimler
Demokratik B ir Mevzi
Olabilir
Bir ﬂehir, yollardan, kanalizasyondan, binalardan m› ibarettir? Elbette hay›r. ﬁehir önce insanlard›r.
ﬁehir halk›n› yok sayan hiçbir yerel
yönetim anlay›ﬂ›, halktan yana de¤ildir.
Yerel yönetimlerin demokratik
muhtevas›ndan kopar›larak ele al›nmas›n›n sonucunda, belediyelerin
baﬂar›s› veya baﬂar›s›zl›¤›, daha çok
kiﬂi olarak herhangi bir belediye
baﬂkan›n›n “çal›ﬂkanl›¤›”, “yat›r›mc›l›¤›”yla veya “park yapmak”, “kad›n evi açmak”, “yeﬂil alan bulmak”
gibi s›n›rl› iﬂlerle de¤erlendirilmektedir.
Fakat bunlar da zaten ço¤u kez,
belediyelerde dönen soygun, sömü-

Yerel yönetim
kurumunu, sadece
imar ve iskan
sorunlar›n›, ç evre
sorunlar›n› çözecek b ir yer
olarak g örmek, o ligarﬂinin
yaratt›¤› b ir ﬂekillenmedir.
Hay›r, yerel yönetimler,
halk›n yönetime
kat›lmas›n›n gerçekleﬂti¤i
yerlerden b iri o lmal›d›r.
Halk, kendi ﬂehirlerini,
kendi kasaba ve köylerini
kendi yönetmelidir.

rü, rüﬂvet, talan çarklar›n› gizlemeye hizmet eden uygulamalard›r. Belediyeler esas olarak bugün birer
ya¤ma mevzisine dönüﬂmüﬂ, halk›n
giremedi¤i, en do¤al taleplerini karﬂ›layamad›¤›, iﬂlerin rüﬂvetle, torpille döndü¤ü yerler durumundad›r.
Yerel yönetimler, bizce salt “hizmet” olgusuna indirgenemez, o hizmetin nas›l getirildi¤i, yerel yöneti-

min nas›l, kimler taraf›ndan yönetildi¤i de son derece önemlidir ve zaten, halk›n yönetmedi¤i yerde, hizmetin de mutlaka bir “çapano¤lu”su
vard›r. Fakat sadece “hizmet” boyutuyla ele al›nd›¤›nda bile, oligarﬂinin belediyelerinin döküldü¤ünü
söylemek mümkündür. Devasa bütçelerine ra¤men, büyük ﬂehirlerdeki
çukurlar›, yaﬂam›n ikide bir ﬂu veya
bu sebeple felç olmas›n›, belediyeden bir hizmet alabilmek için yaﬂananlar›, gecekondular›n olmayan
kanalizasyonlar›n›, yap›lmayan yollar› gözönüne getirdi¤imizde sistemin belediyelerinin çöküﬂü daha
aç›k görülür.
Bütün bu çürümüﬂlük tablosu,
ayn› zamanda halk› yerel yönetimlerden DIﬁLANMASINDAN ba¤›ms›z de¤ildir.
Bu anlamdad›r ki, halktan yana
bir yerel yönetim anlay›ﬂ›;
- Her aﬂamada ve her kademede,
halk›n, ilin, ilçenin, köyün ve mahallenin yönetime kat›lmas›n› hedefler.
- Halka kendi sorunlar›na sahip
ç›kma bilinci vermeyi hedefler.
- Halk›n yerel yönetimlere kat›labilmesini, baﬂka bir deyiﬂle, söz,
karar hakk›n› yerel yönetimlere
yans›tmas›n› sa¤layacak kurumlaﬂmalar ve örgültenmeler yaratmay›
hedefler.
- ﬁehrin yönetiminde sendikalar›n, odalar›n, di¤er demokratik kitle
örgütlerinin temsil edilmesini sa¤lamay› hedefler.
Burada esas olan h a l k › n d›ﬂ›nd aki bir belediyecilik anlay›ﬂ›n›n
mahkum edilmesidir. Halk›n belediyesi veya halktan yana bir belediye
olacaksa, halk da, kendi örgütlenmeleri ve kurumlar›yla, yönetime
kat›labilmelidir.
Yerel yönetimler, düzen partilerince hep halk›n, halk örgütlülüklerinin d›ﬂ›nda görülmüﬂtür. Halk›n
kat›l›m› ve iradesi sadece seçimlerle s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. ‹ﬂte bu, de mokrasinin oyuna çevrildi¤i noktad›r. Biz bu anlamda, düzen içinde
de yerel yönetimlerin demokratik-
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leﬂtirilmesi mücadelesini vermek
durumunday›z. Yerel yönetim kurumunu, sadece imar ve iskan sorunlar›n›, çevre sorunlar›n› çözecek bir
yer olarak görmek, oligarﬂinin yaratt›¤› bir ﬂekillenmedir. Hay›r, yerel yönetimler, halk›n yönetime kat›lmas›n›n gerçekleﬂti¤i yerlerden
biri olmal›d›r. Halk, kendi ﬂehirlerini kendi yönetmelidir.

Halk› Y önetime K atmak
Halktan Yana Yerel
Yönetimin
Ay›rdedicili¤idir
‹ster muhtarl›k, ister belediye
düzeyinde halk› yönetime katmayan, bunun yollar›n›, araçlar›n› yaratmaya çal›ﬂmayan bir yerel yönetici, sonuçta düzene uyum sa¤lam›ﬂ
olur. Halktan yana, sol bir anlay›ﬂ,
demokratikleﬂmenin oda¤›na h a l k › n ö rg ü tlendirilmesini ve bu örgütlülükleri arac›l›¤›yla da yerelin
y ö n e t i m i n e k a t › l m a s › n › koymak
zorundad›r.
Yerel yönetimler konusunda
“sol”un yaratt›¤› örnekler, bu konudaki tecrübe birikimi yok denecek
düzeydedir. Belediyecilik konusunda en yayg›n tecrübeye sahip olan
Kürt milliyetçi hareketi de görüldü¤ü kadar›yla bu konuda yol aç›c›
olabilecek örnekler yaratamam›ﬂt›r.
Kuﬂku yok ki bunun mücadeleye,
düzene bak›ﬂ aç›s›yla ilgisi vard›r.
Do¤ru anlay›ﬂ, meﬂruluk temelinde yasall›k s›n›rlar›n› zorlamak,
düzenin kendi yasalar›n›n bile itiraz
edemeyece¤i çok çeﬂitli biçimlerde
yerel yönetime yönelik halk kurumlaﬂmalar›n› yayg›nlaﬂt›rarak halk›n
kat›l›m›n› azami düzeye ç›karmak
olmal›d›r. Elbette bu noktada at›lacak her ad›m›n bedeli, riski olabilir,
elimizdeki belediye baﬂkanl›¤›n›
da kay bede bi l iri z baz› noktalarda.
Ama bu göze al›nmadan da bu alanda militan bir mücadele anlay›ﬂ› geliﬂemez.
‹ktidar›n bask›s›, yasak ve engellemeleri kuﬂkusuz bir gerçektir. Ancak buna teslim olunamaz.
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‹ster muhtarl›k,
ister belediye
düzeyinde halk›
yönetime k atmayan,
bunun y ollar›n›, a raçlar›n›
yaratmaya ç al›ﬂmayan bir
yerel yönetici, sonuçta d üzene
uyum sa¤lam›ﬂ olur. H alktan
yana, sol bir anlay›ﬂ,
demokratikleﬂmenin o da¤›na
halk›n ö rgütlendirilmesini ve
bu örgütlülükleri a rac›l›¤›yla
da y erelin yönetimine
kat›lmas›n› k oymak
zorundad›r.
Devrimcilerin geçmiﬂten bugüne
daha çok gecekondu semtleriyle
s›n›rl› da olsa bu konuda yaratt›klar› olumlu gelenekler, halen canl›l›¤›n› korumaktad›r. Çayan Mahallesi, Küçükarmutlu, Gültepe-Ka¤›thane, Okmeydan›... bunlar›n baﬂl›calar›d›r. Nitekim bu bölgelerde halen
süren mücadelede, bugüne kadarki
süreçte, çok alt düzeylerde de olsa,
devrimci bir yerel yönetim anlay›ﬂ›n›n, halkla birlikte karar alma gelene¤i gibi geleneklerin önemli pay›
vard›r.
Bugün yerel yönetimlerin devrimci mücadele aç›s›ndan rolünü s›n›rlamak amac›yla karﬂ›m›za birçok
yasal engel ç›kar›lm›ﬂt›r. Amac›, yerel yönetimlerin devrimci bir anlay›ﬂla ele al›nmas›n›n önüne geçmektir. Ama unutulmamal›d›r ki, bu
yasal engelleri aﬂmak da zaten mücadelenin bir parças›d›r. Baz› durumlarda bedel ödemek, o mevzileri geçici olarak kaybetmek de söz
konusu olabilir. Bunlar göze al›nmadan, baﬂar›l› olunamaz.
Belli dönemsel koﬂullarda ortaya
ç›kan kimi örneklerin abart›lmas›yla “faﬂist devlet mekanizmas›n›n
hemen yan› baﬂ›nda”, “halk iktidar›n›n nüvelerini” kurmaya soyunan
bir yerel yönetim mücadelesi ve anlay›ﬂ› da, düzene tabi olan anlay›ﬂ
gibi yanl›ﬂt›r. Görünürdeki tüm solculu¤una ve halkç›l›¤›na karﬂ›n bu
tarz teoriler, halk›n düzen içi çözüm
umutlar›n› pekiﬂtirmekten baﬂka sonuç vermez. Düzene güç verir.

Faﬂist bir iktidar›n yan›nda “sosyalist ada”c›klar kurulamaz. Bu tür
temelsiz düﬂünceler kitleleri yanl›ﬂ
çözümlere kanalize ederler.
Bizim h a l k › n ç › k a r l a r › d o ¤ r u l t u s u n d a ve ha l k l a bi rl i k t e yapaca¤›m›z her ﬂey, halk›n kendine güvenini, devrimci alternatifi güçlendirirken, bunlar›n düzen taraf›ndan
engellenmesi de yine düzeni teﬂhir
ederek bizi güçlendirecektir.

Özerkli¤in, D emokratikleﬂmenin Özü de, Halk›n
Yönetime Kat›l›m›d›r
Yerel yönetimlere daha fazla
yetki verilmesi, onlar›n “özerk” kurumlara dönüﬂtürülmesi, y›llard›r
tart›ﬂ›lmaktad›r. Bu noktada da ço¤unlukla Avrupa ve Amerika örnek
verilmektedir. Son olarak “AB’ye
uyum” çerçevesinde yap›lan baz›
yasal düzenlemelerle de yerel yönetimlerin özerkli¤inin geniﬂletildi¤i
iddia edilmiﬂtir.
Yerel yönetimlere dair “özerklik” tart›ﬂmas›nda özellikle üç nokta
önemlidir.
Birincisi, oligarﬂinin yapt›¤› düzenlemelerde yerel yönetimlerde bir
demokratikleﬂme yaﬂanmam›ﬂt›r.
Çünkü, demokratiklik, sadece
özerklik s›n›rlar›n›n geniﬂli¤iyle de¤il, halk›n yönetime sürekli olarak
kat›l›m›yla ölçülür ki bu do¤rultuda
hiçbir ad›m yoktur. ‹kincisi, faﬂist
devletin merkezi denetim ve yetkisi
hemen hemen oldu¤u gibi korunmuﬂtur. Bir ﬂehrin belediye baﬂkan›
“halk›n oylar›” ile seçilir, ancak iktidar›n içiﬂleri bakan›, onun politikalar›n› be¤enmezse pekala onu görevden alabilir. Burada biçimsel anlamda bile bir demokrasiden sözetmek mümkün de¤ildir. Ü ç ü nc ü s ü ;
yerel yönetimlere özerklik verilerek, hem Kürt sorununun, hem demokrasi sorununun büyük ölçüde
çözülece¤i beklentisi içinde olanlar,
yan›lmaktad›rlar. Faﬂist devlet mekanizmas› oldu¤u gibi, hatta daha
güçlendirerek korunurken, böyle bir
ﬂey mümkün olamaz.
AB’ye uyum çerçevesinde yap›-
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lan düzenlemelerin esas yan›, yerel
yönetimlerin demokratik de¤il, ekonomik yan›d›r. Belediyeler, tekelci
kapitalizmin ihtiyaçlar›na göre ﬂekillendirilmeye çal›ﬂ›lmakta, belediyeler “para basan” dev k a p i t a l i s t
iﬂletmelere dönüﬂtürülmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu çerçevede de belediye
hizmetleri özelleﬂtirilmekte ve ad›m
ad›m tamamen paral› hale getirilmektedir.
Tüm zorluklar›na, yasal ve fiili
engellemelere ra¤men yerel yönetimlerin demokratikleﬂtirilmesi mücadelesi sürdürülmelidir. Yerel yönetimlerin demokratikleﬂtirilmesi
talebi demokratik bir taleptir. T›pk›
memurlar›n grevli-toplu sözleﬂmeli
sendika mücadelesi, iﬂçilerin ekonomik-demokratik mücadeleleri gibi...
Yerel yönetimlerin demokratikleﬂtirilmesi mücadelesi, buna ba¤l›
olarak ﬂu talepleri içermelidir;
“ - Özerkli¤in gerçek anlamda
uygulanabilece¤i idari, hukuki ortam›n sa¤lanmas›,
- Mahalle ve köyler de içinde olmak üzere yerel yönetim birimlerinin
ekonomik anlamda kendi kendilerine
yeter hale gelmelerini sa¤layacak
yasal düzenlemelerin yap›lmas›,
- Yerel yönetim birimlerinin bölgesel olarak ekonomik ve sosyal de¤iﬂmeyi planlayabilecek, bölgenin
gelece¤ini belirleyen konularda karar alabilecek bir yetki ile donat›lmas›,
- Belediyelerin, siyasi iktidarlar›n arpal›¤› olmaktan ç›kar›larak
personel istihdam›nda yerel yönetimlerin yetkili k›l›nmas›;
- Yerel yönetimlerin halk›n denetimine aç›lmas›n›n yasal planda
olanakl› hale getirilmesi.” (age,
syf. 13)

Devrimci Anlay›ﬂ, Halka
Biz Yönetebiliriz
Güvenini Vermelidir
Kuﬂku yok ki, düzen içindeki bir
yerel yönetim, halk›n devrimci iktidar› alt›ndaki bir yerel yönetim gibi

Say›: 176

olmayacakt›r. Fakat biz bu konudaki yasal, fiili tüm engellere ra¤men,
devrimci bir yerel yönetim anlay›ﬂ›n› hayata geçirmeyi hedeflemek durumunday›z. Düzenin yasall›k s›n›rlar›n› zorlamadan, kendi meﬂrulu¤umuzu esas alan bir anlay›ﬂ geliﬂtirmeden, yerel yönetimleri halk›n
demokratik bir mevzisi haline getiremeyiz. “Yerel yönetim anlay›ﬂ›m›z, halk›n sadece “seçti¤i” de¤il,
halk›n yönetti¤i bir muhtarl›k, hal-

Bizim halk›n
ç›karlar›
do¤rultusunda v e
halkla b irlikte
yapaca¤›m›z her ﬂey, halk›n
kendine güvenini, devrimci
alternatifi g üçlendirirken,
bunlar›n d üzen taraf›ndan
engellenmesi de yine düzeni
teﬂhir ederek bizi
güçlendirecektir.
k›n yönetti¤i bir belediyedir.”
Halk›n elindeki belediyeler ve
muhtarl›klar, bu anlay›ﬂa göre çal›ﬂmal›d›rlar. Kollektif bir yönetim mekanizmas›n› hayata geçirmenin
birçok yolu bulunabilir ve bulunmal›d›r. Çok çeﬂitli biçimlerdeki Meclislerle, Komitelerle halk›n örgütlenmesi ve bu örgütlenmeleri arac›l›¤›yla yönetime kat›l›m› sa¤lanmal›d›r. Halk›n elindeki bir yerel yönetim
anlay›ﬂ›nda, herﬂey halka aç›k olmal›d›r. Muhtarlar, belediye baﬂkanlar›,
halka hesap veren bir anlay›ﬂla yerine getirmelidirler görevlerini.
“Belediyelerde, muhtarl›klarda,
baﬂkanlar, muhtarlar, meclisler, bütün halkla toplant›lar yaparak, sorunlar› tart›ﬂarak, çözüm yollar›n›
ortaklaﬂa aramal›d›rlar. “Sorunlar›n
çözümünün her aﬂamas›nda halk
olacakt›r. Kararlar halkla birlikte
al›nacak ve halk aktif olarak sorunlar›n çözümüne kat›lacakt›r. Halktan gizli ve halk›n d›ﬂ›nda hiçbir
ﬂey yoktur.”
Yerel yönetimlerde halktan yana, devrimci bir bak›ﬂ aç›s›, bunu
yapmaya çal›ﬂacakt›r. Bu yap›lma-

d›¤›nda, halk›n kendi gücünü görmesi, kendine güvenini kazanmas›
ve merkezi iktidar› da alaﬂa¤› etme
gücünü kendinde bulmas›, nas›l
sa¤lanabilir?
En az bunlar kadar önemli bir
di¤er nokta ﬂudur:
Halk ad›na ve halk›n mücadelesiyle kazan›lan yerel yönetimlerin
belediye baﬂkanlar›, muhtarlar›,
h a l k › n h i z m e t i n d e olacaklard›r.
Baﬂka bir anlay›ﬂ, baﬂka bir iliﬂki
biçimi kabul edilemez. “Kendilerini, halka emreden, onlar› tepeden
yöneten de¤il, halk›n görevlendirdi¤i insanlar olarak göreceklerdir.
Her türlü sorunun çözümünde halk›n içinde ve önünde olacaklard›r. ”
S›ralanan bütün bu ilkeler, anlay›ﬂlar, yerel yönetimlerin halk için
demokratik bir mevzi yap›lmas›n›n
olmazsa olmaz ﬂartlar›d›r. Bunlar›
yerine getirmeyi hedeflemeyen bir
yerel yönetim anlay›ﬂ›; devrimci iﬂlevini yerine getiremez, halk için bir
mevzi olma özelli¤ini kazanamaz.
Bunlar› hayata geçirmeden, halka
bir alternatif oldu¤umuzu göstereme ve kan›tlayamay›z.
Yerel yönetimlerin demokratik
bir mevzi olmas›nda en önemli yan,
konut, su, yol, kanalizasyon, sa¤l›k
gibi sorunlar›n asgari ölçülerde de
olsa çözümünün yan›s›ra, h a l k › n
örgütlenmesi ve bilinçlenmesidir;
h a l k › n y e re l y ö n e t i m me vz is i n de ki en büyük ve as›l kazan›m› bud u r. Bunun bir ad›m ötesindeki kazan›m ise, halk›n kendine güvenmeye baﬂlamas›d›r. Halk kendinde bu
güveni, gücü duydukça, bir ad›m
daha atacakt›r. Baﬂka bir deyiﬂle,
sisteme yönelme cesaretini kendinde bulacakt›r. “Biz yönetebiliriz, al ternatif bir düzen kurabiliriz” güvenini kazanan bir halk, bu noktada
hedefini y e rel yönetimlerden ikti d a r s o r u n u n a çevirecektir. Yerel
seçimler, yerel yönetimler meselesinin devrimciler ve halk aç›s›ndan en
temel noktas› da budur.
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düzen siyasetinin de¤iﬂmez parças›: D‹N
‹ST‹SMARCILI⁄I

Yerel seçimlerde,
ﬂehirlerimizin,
kasabalar›m›z›n
ve köylerimizin
binlerce sorunu
dururken,
çarﬂaf›n, kuran
kurslar›n›n bu
kadar öne
ç›kmas›, iﬂte bu
tarihsel geçmiﬂin
ve burjuva
siyaset
gelene¤inin
sonucudur.

Din istismarc›l›¤› ülkemiz siyasetinin en eski ve karakteristik özelliklerinden biridir. Hele seçim dönemlerinde bu istismar en uç noktalara ulaﬂ›p,
en pespaye biçimlere bürünür.
Son olarak CHP’nin çarﬂafl› kad›nlara törenle rozet takmas›,
CHP’nin Kocaeli Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› aday› Sefa Sirmen taraf›ndan aç›klanan “ h e r m a h a l l e y e k u r a n
k u r s u ” projesi, istismarc›l›¤›n yeni
örneklerinden biri olarak siyasi tarihimize geçti. CHP, istismarc›l›kta “Sünni” kesimlere yönelirken, AKP ise, k›sa süre önce “Alevi aç›l›m›”yla istismarda farkl› bir inanç toplulu¤una
yönelmiﬂti.
CHP, y›llard›r laiklik zemininde
türban karﬂ›tl›¤›n› örgütlemeye çal›ﬂan bir partidir. Varl›¤›n› adeta “laikli¤i korumak” üzerine oturtmuﬂtur.
Fakat din istismarc›l›¤›, düzen partileri için öylesine kaç›n›lmaz ki, “laikli¤in kalesi”(!) iddias›ndaki bir parti
dahi bundan uzak duramamaktad›r.
CHP, “her mahallede kuran kursu” projesiyle AKP ile din istismarc›l›¤› yar›ﬂ›n› b›rakmayaca¤›n› gösterirken, varoluﬂu “dincilik” ve din istis m a r › üzerine kurulu olan AKP’nin
Genel Baﬂkan› Tayyip Erdo¤an ise,
kendilerinden baﬂkas›n›n dini kullanmas›ndan rahats›z.
‹stismarc›l›¤›n bir boyutunu düzen
partileri oluﬂtururken, di¤er yan›nda
da t a r i k a t l a r var. Tarikat ﬂeyhleri,
düzen partilerinin liderlerinden hiç
geri kalmayan bir ﬂekilde dini istismar
ederek, kendilerine düzen parlamentosunda, belediyelerinde ikbal ve koltuk
ar›yorlar. Tarikatlar›n›n oylar› karﬂ›l›¤›nda düzen partileriyle pazarl›klar
yap›yorlar. Kapitalist sistem ne varsa
çürütüyor; din-iman her ﬂey para ve
pazarl›k konusu. Kameralar›n karﬂ›s›nda CHP rozeti takan bir grup çarﬂafl›, belediye baﬂkanl›¤›na istedikleri
aday gösterilmeyince yine kameralar

karﬂ›s›nda rozetlerini ç›kart›yorlar;
iﬂte inançlar›n, çarﬂaf›n, türban›n, kuran›n, kuran kursunun h a r a ç m e z a t
hale getirilmesinin çarp›c› bir tablosu.

Düzen içi iktidar
savaﬂ›n›n arac› din:
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda, tek
parti iktidar›n›n din konusundaki tutumu, esas olarak tarikatlar›n yönetimdeki, siyasal ve toplumsal alandaki etkilerini s›n›rlamaya yöneliktir.
Bu nedenle de din, siyasal yaﬂamda
fazla öne ç›kar›lan bir unsur de¤ildir.
Ancak 1945-46’larda çok partilili¤e geçiﬂle, çok partili seçimlerle birlikte, din de düzen partileri aras›ndaki
rekabetin ana unsurlar›ndan biri haline geldi ve din istismarc›l›¤›n›n dizginsizce ve her gün biraz daha artarak
sürece¤i süreç öyle baﬂlad›.
Yine ayn› dönemde ülkemiz emperyalizmin bir yeni-sömürgesi haline gelirken, emperyalizm de dinin
kullan›m›n› körüklüyordu.
Ülkemiz emperyalizme göbekten
ba¤›ml› hale getirilir, yukar›dan aﬂa¤›ya faﬂizm kurumsallaﬂt›r›l›rken,
bunlara karﬂ› halk›n mücadelesinin,
halkta sosyalist bilincin geliﬂimini
önlemek için de dine dayal› politika l a r › n önü aç›ld›.
Çok partili döneme geçildi¤inde
muhalefetteki Demokrat Parti (DP),
emperyalizmin çizdi¤i yolda seçim
çal›ﬂmalar›na d i n i k u l l a n a r a k baﬂlad›. Slogan›; “Bolﬂeviklik’le mücade leyi din yoluyla yapmak”t›. Bunun
d›ﬂ›nda, dini konularda tarikatlara örtülü veya aç›k vaatlerde de bulunan
DP, bu politikas› çerçevesinde tarikatlar›n deste¤ini arkas›na ald›.
Bugün CHP’li Sefa Sirmen’in neredeyse ayn› cümlelerle söyledi¤i gibi o zaman da CHP’liler; “Bizi dinsizlikle suçluyorlar. Din iﬂlerini b›rakamay›z” diyerek 1947’de yapt›klar›
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kurultayda DP’ye karﬂ› mücadelede
dine sar›lmaya karar verdiler. CHP,
ilk olarak, ‹nönü’nün de onay›yla
okullara di n de rsl e ri ni koydu. Devam›nda Köy Enstitüleri t›rpanland›. Hasano¤lan Yüksek Köy Enstitüsü, “komünist yuvas›” spekülasyonlar›yla kapat›ld›. Yerine ‹lahiyat
Fakültesi aç›ld›.
CHP, bunlarla da kalmad›; yaklaﬂan seçimlerde kendisine büyük
oy getirece¤i beklentisiyle, “ t e k k e
v e t ü r b e l e r i n k a p a t › l m a s › ”na dair
677 say›l› yasay› da 1 Mart 1950’de
yürürlükten kald›r›ld›. (Bu tarih,
CHP’yi hep “llaikli¤in kalesi” diye
tan›tanlara, oy u¤runa CHP’nin de
yapmayaca¤›, istismar etmeyece¤i
birﬂey olmad›¤›n› gösteriyordur
umar›z.) CHP, tüm din istismarc›l›¤›na ra¤men 1950 seçimlerinde tam
bir hezimete u¤rar.
Tamamen anti-komünist, anti-laik zeminde din istismar› üzerinden
cemaat ve tarikatlar›n deste¤ini alarak iktidara gelen A m e r i k a n c ›
M e n d e res, DP iktidar› boyunca da
dini pervas›zca kullanmaya devam
etti. Okullarda din derslerinin zor un l u ha l e getirilmesi, Kuran kursu
ve ‹mam Hatip okullar›n›n aç›lmas›,
radyodan dini propagandaya izin verilmesi, gerici dinci tarikat örgütlenmelerinin önünün aç›lmas›, bu dönemin uygulamalar›ndan baz›lar›d›r.
Menderes’in miras›n› devralan
Süleyman Demirel’in Adalet Partisi
(AP) de tarihi boyunca s›rt›n› dine,
tarikatlara dayam›ﬂ, dini siyasette
bol bol kullanm›ﬂt›r.
1960’l› y›llar›n ikinci yar›s›nda
sosyalizm düﬂüncesinin halk›n daha
geniﬂ kesimlerini etkilemeye baﬂlamas›, devrimci mücadelenin geliﬂmesi sonucunda, oligarﬂinin hemen
tüm kesimleri, dini daha etkili ve
yayg›n olarak kullanmaya baﬂlad›.
AP’den MHP’ye kadar tüm sa¤
partiler din istismar›nda birbiriyle
yar›ﬂ›rken, bu ortam içinde do¤rudan dincilik-islamc›l›k zemininde
bir parti olarak Necmettin Erbakan’›n Milli Nizam Partisi (MNP)
ve sonras›nda Milli Selamet Partisi
(MSP) siyasi arenaya ç›kt›. Erba-
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kan’›n politikalar› da tamamen din
istismar› üzerine olmuﬂtur. Bu istismar› öyle boyutlara vard›rm›ﬂt›r ki
Erbakan, din istismar›n› verilecek
oylar karﬂ›l›¤›nda “ c e n n e t i n a n a ht a r › n › g a r a n t i l e m e y e ” kadar vard›rd›.
Dincilik de, mukaddesatç›l›k da,
oligarﬂinin partilerinin vazgeçemedi¤i istismar alanlar›d›r; bu yüzden
ikisini birden ifade etmek üzere,
milliyetçi-mukaddesatç›
çizgi,
“Türk-‹slam sentezi” gibi politikalarla hem dini, hem milli duygular
istismar edilmek istenmiﬂtir.
1970’li y›llarda yükselen devrimci mücadeleyi kendi kanal›nda
eritmek için “sol”, “halkç›” söylemleri öne ç›karan Ecevit, iktidar koltu¤una oturabilmek için, “ d i n c i
p a r t i ” diye karﬂ› ç›kt›¤› Erbakan’›n
MSP’siyle koalisyon hükümeti kurmaktan geri durmam›ﬂt›r. Ecevit’in
Baﬂbakanl›¤›n› yapt›¤› CHP-MSP
Koalisyon Hükümeti, iktidarda kald›klar› k›sa dönemde, a ç t › k l a r ›
‹mam Hatip Liseleri’nin çoklu¤uyla tarihe geçmiﬂtir. “Halkç› Ecevit” de dönemsel olarak “sol” bir
söylemi kullansa da dini istismar etmekten geri kalmam›ﬂt›r. Nitekim,
koﬂullar›n de¤iﬂti¤i 2000’li y›llardaki Ecevit’in Fethullah Gülen’le iliﬂkisi, bir baﬂka tarikat lideri Esat Coﬂan’›n cenazesinin Süleymaniye’ye
defni için harcad›¤› “cansiperane”
çaba, düzenin hiçbir partisinin ve
politikac›s›n›n din istismarc›l›¤›n›n
d›ﬂ›nda olmad›¤›n› gösteriyordu.

12 Eylül; devrimci
mücadeleye karﬂ› din
Fakat din istismarc›l›¤›nda düzen güçleri aras›nda bir “ i s t i s na ”
bile olmad›¤›n›n elbette en çarp›c›
kan›t› 12 Eylül cuntas›d›r. “ﬁeriatç›
eylemleri”, cuntay› yapma gerekçelerinden biri olarak gösteren, cunta
konuﬂmalar›nda, bildirilerinde ayetler kullanmaktan tarikatlarla anlaﬂma yapmaya, uçakla hadislerin yaz›l› oldu¤u bildiriler atmaktan, din
dersini zorunlu hale getirmeye kadar, din istismarc›l›¤›nda en pervas›z iktidarlardan biri oldu. Ama bu

süreçte sorun elbette sadece oya yönelik bir “istismar”la s›n›rl› de¤ildi;
cunta halk›n devrimci mücadelesinin karﬂ›s›na dinle bir barikat örme
politikas›n› uygulad›¤› için dinle bu
kadar meﬂgül oluyordu. Halk, “komünist fikirlerle zehirlenmektense”,
“din” ile uyutulacakt›. Ki, bu tüm
düzen partilerinin hemen her dönem
paylaﬂt›¤› bir anlay›ﬂ olmuﬂtur. Gericili¤in, tarikatlar›n geliﬂmesinden
bu nedenle hiç rahats›zl›k duymam›ﬂlard›r.
12 Eylül 1980’den sonra din ve
b u r j u v a s i y a s e t, önceki dönemlerden daha fazla iç içe oldu. Din, halk›n mücadelesine karﬂ› daha çok
kullan›ld›. “Eli tesbihliler” Güneydo¤u’da Hizbullah ad› alt›nda geliﬂtirilirken, devrimci geliﬂmenin potansiyel olarak söz konusu oldu¤u
büyükﬂehirlerin gecekondu semtlerinde tarikatlar›n önü aç›ld›. Düzen
partileri, din istismar›yla, halk›n dinini, parlamento veya belediye koltuklar›na t›rmanmak için b a s a m a k
o l a r a k kullan›rken, yine din arac›l›¤›yla, kitleleri pasifize de etmiﬂ oluyorlard›.
K›sacas›, burjuvazi, hem oligarﬂi
içi iktidar mücadelesinde kitleleri
yan›na çekmek, hem de halk›n mücadelesinin, devrimcileﬂmesinin
önünü kesmek için en etkili araçlardan biri olarak din istismar›na ihtiyaç duymaktad›r.
Yerel seçimlerde, ﬂehirlerimizin,
kasabalar›m›z›n ve köylerimizin
b i n l e rc e s o r u n u d u r u r k e n , çarﬂaf›n, kuran kurslar›n›n bu kadar öne
ç›kmas›, iﬂte bu tarihsel geçmiﬂin ve
burjuva siyaset gelene¤inin sonucudur.
Tüm düzen partileri, egemenliklerini sürdürebilmek için halk›n dini
inançlar›n› yine halka karﬂ› kullan›p
istismar etmektedirler. Yerel seçimlerde, düzen partilerinin her mitinginde, her propagandas›nda bu istismarla bir kez daha karﬂ›laﬂacak olan
halk›m›z, din bezirganlar›n›n istismar›na izin vermemelidir. Din istismarc›lar›n› dinlemeyelim, onlara
prim vermeyelim, inançlar›m›z›
kulland›rtmayal›m.
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‘Kad›n Eli’
Sand›ktan ç ›kan›n
KADIN veya
ERKEK o lmas›
de¤ildir önemli olan.
Önemli olan,
seçildikleri konumda
kime hizmet
edecekleri, kimden
yana o lacaklar›d›r.
Ve bunun için fazla
seçenekleri yoktur.
Ya h alktan y ana
olacaklar, ya
burjuvaziden.
Kad›n d a o lsalar,
erkek de, as›l
saflaﬂma b udur.

29 Mart’ta yap›lacak yerel seçimlerin yaklaﬂmas›yla birlikte burjuva partilerin kad›n adaylar üzerinden oy avc›l›¤›na yönelik kampanyalar› da baﬂlad›.
Kad›n belediye baﬂkan adaylar›na öncelik tan›naca¤›, yerel yönetimlerin kad›nlara emanet edilece¤i söylemleriyle,
her alanda sürdürülen istismar, kad›nlara yönelik olarak da sergileniyor.
Evet, tam bir istismar ve tam bir riyakarl›k. Riyakarl›¤›n örnekleri çok:
B i r ; kendi vaatlerini bile tutmuyorlar;
adaylar içinde kad›n adaylar›n say›s›,
parmakla gösterilecek kadar az. ‹ k i ;
eﬂinin, k›z›n›n baﬂ›n› örten, tüm kad›nlar›n baﬂ›n› örtmesi gerekti¤ini dayatanlar, baﬂ› aç›k bir kad›n› aday göstermiﬂ olmakla övünüyorlar; bundan ala
riyakarl›k olur mu? Kendilerine baﬂ›
aç›k kad›nlardan adeta bir “vitrin” düzenlemesi yap›yorlar. CHP gibileri de
farkl› de¤il, onlar için de kad›n, erkek
egemen burjuva siyaset sahnesinde vitrinlik bir unsur. Üç; önemli ﬂehirler d›ﬂ›nda ve de seçilme ihtimalinin az oldu¤u yörlerde gösterilen bir kaç kad›n
aday da, tüm kad›nlara adeta bir l ü t u f
gibi sunuluyor.

“Hangi partiden olursa
olsun” Apolitizmi
“Yerel yönetimlere kad›n eli de¤ecek” slogan›yla pazarlanan kad›n adaylar, burjuva siyaset için “oy toplama
arac›” olman›n ötesinde bir anlam taﬂ›mazken, sistemi, burjuvaziyi tan›mamakta ›srar eden, küçük-burjuva kesimler, siyasette kad›n say›s›n›n artmas› için “hangi partiden olursa olsun”
kad›n adaylar›n desteklenmesinden yana kampanyalar yürütüyor. Örne¤in
KA-DER (Kad›n Adaylar› Destekleme
ve E¤itme Derne¤i) 1997’den bu yana
belediye veya genel seçimlerde aday
olmak isteyen kad›n politikac›lar için
‘Siyaset Okullar›’nda e¤itim veriyor.
Meclis’te, belediyelerde kad›n say›s›n›n artmas›yla kad›nlar›n ve ülkenin
birçok önemli sorununun daha kolay
çözülebilece¤i iddias›yla, kad›n politikac›lar›n›n say›s›n›n art›r›lmas›na çal›-

ﬂ›yor. ‹ﬂe “kad›n eli de¤ince”, “kad› n›n do¤as› gere¤i” iﬂlerin güzelleﬂece¤i, düzelece¤i ileri sürülüyor bu kesimler taraf›ndan. Kendilerini yurtsever,
komünist, sosyalist olarak adland›ran
baz› çevrelerde de benzer yaklaﬂ›m ve
düﬂünceler geçerli. Bu kesimlerde bile
“falan ﬂehre kad›n eli de¤mesi” üzerinden propaganda geliﬂtirilebiliyor.
Bu apolitik anlay›ﬂ›n temsilcilerinden biri, yerel yönetimlere kad›nlar seçilirse ne de¤iﬂir sorusuna ﬂu cevab› veriyor: “Belediyelerin ‘rant’ de¤il, ‘hizmet merkezi’ olmas› yönünde umutlanaca¤›z, çünkü kad›nlar bu tür iliﬂkilerden daha uzaklar. Müteahhit yak›na,
rantç› eﬂe-dosta de¤il, insana hizmet
edilebilecek.” (Ka-Der Yönetim Kurulu Üyesi Mine K›l›ç)
“... Kad›n belediye baﬂkanlar›, kad›nlar›n, çocuklar›n, yaﬂl›lar›n ihtiyaçlar›na öncelik verirler. Sosyal kültürel
projelere a¤›rl›k verirler... Sorunlar›
anl›k çözümlerle geçiﬂtirmekten ziyade
kal›c› çözümlere yönelirler.... Kenti, evleri, kent halk›n›, ailesi... arkadaﬂlar›
olarak görürler.” (CHP Antakya Belediye Baﬂkan aday› ‹ris ﬁentürk)
“Kad›n eli de¤di¤inde her alanda
her ﬂeyin çok farkl› boyutlarda de¤erlendirilece¤ini, güzel, iyi ve uygun olan›n gerçekleﬂece¤ini biliyorum.” (CHP
Kastamonu Belediye Baﬂkan Aday›
Müjgan Alagöz) (08 ﬁubat 2009, Cumhuriyet Pazar)
Bu anlay›ﬂ› özetlemesi aç›s›ndan
Cumhuriyet’ten Iﬂ›l Özgentürk’ün, önceki genel seçimlere iliﬂkin bir yaz›s›ndan da k›sa bir aktarma yapal›m: “Benim bu Meclis’te gözüm kad›n milletvekillerinin üstünde olacak. Çünkü onlar›
fazlas›yla önemsiyorum ve pek ço¤unun
sa de ce e v et s ad ece ka d› n o ld u kl ar › i çin
bir ﬂeyleri de¤iﬂtirebileceklerini düﬂünüyorum.”
Milletvekili, belediye baﬂkan› olarak kad›nlar›n say›s›n›n az oldu¤u ve
toplumdaki yerlerine oranla daha fazla
temsil edilmeleri gerekti¤i bir gerçek.
Halen de kad›nlar›n yerel yönetimlerdeki temsil oran› yüzde bir! Ama sade15 ﬁubat 2009

ce “kad›n aday” olmalar›n›n tek baﬂ›na bir anlam› olabilir mi? ‹çinde
bulunulan sistemin niteli¤inin hiç b i r önemi yok mu? Her kad›n aday›n sorunlara duyarl› olaca¤›, halktan yana çözümler üretmeye çal›ﬂaca¤› gibi bir düﬂünce, bilimsel bir
düﬂünce olarak kabul edilebilir mi?

S›n›fsall›k ve saçmal›k
K›saca ﬂunu söyleyelim; s›n›fsall›ktan uzak her düﬂünce, eksik, yanl›ﬂ ve boﬂ beklentiler üreten bir düﬂüncedir. ‹ster kad›n, ister erkek olsun; belirleyici olan onun s›n›fsal
kimli¤idir. Kad›nlar için de geçerlidir bu; herhangi bir kad›n›n yerel yönetimdeki tavr›n› belirleyen, s›n›fsal
kimli¤i ve s›n›fsal olarak kime hizmet edece¤idir. Kad›nlar› s›n›fsal konumlar›ndan ba¤›ms›z de¤erlendirmek çarp›k ve apolitik bir yaklaﬂ›md›r. Kad›nlar›n yaﬂad›¤› sorunlar›
ve çözümlerini, s›n›fsal, toplumsal
zeminden, sistem gerçe¤inden ay›rarak ele almak, kad›nlar› ve asl›nda
tüm insanlar›, salt biyolojik bir varl›¤a indirgemektir. Hangi çevreden,
s›n›fsal kökenden gelirse gelsin tüm
kad›nlar›n benzer duyarl›l›klara sahip olmas›n›, mutlaka güzel ﬂeyler
yapaca¤›n› beklemek, bu yanl›ﬂ bak›ﬂ aç›s›n›n bir sonucudur.
Kad›nlar›n rant peﬂinde olmayaca¤›, mutlaka insanl›¤›n hizmetinde
olaca¤› iddias› da ancak saçmal›k
olarak de¤erlendirilebilir. Baﬂka bir
de¤erlendirme yapmak, bu saçmal›¤› fazla ciddiye almak olur.
Kad›nlara iliﬂkin yukar›daki bak›ﬂ aç›lar›n›n sahipleri, görülece¤i
gibi hep “iyiden, güzelden, duyarl›l›ktan, hizmetten” yanaym›ﬂ gibi görülüyorlar. Ama çarp›k bak›ﬂ aç›lar›,
niyet ve arzular›n›n tam tersi sonuçlar üretmektedir. Kad›nlar aras›nda
s›n›fsal ayr›mlar› dikkate almadan
üretilen politikalar, toplumda en çok
ezilen emekçi kad›nlar›n sorunlar›n›
gölgelemekte, yanl›ﬂ beklentilere yol
açmakta, emekçi kad›nlara sorunlar›n›n çözümü için yanl›ﬂ adresler göstermekte ve bütün bunlardan dolay›
da varolan sömürücü ve erkek egemen sistemi pekiﬂtirmektedir.
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Ellerindeki kan, asalakl›klar›,
sömürücülükleri, K ADIN
olunca yok mu say›lmal›,
görmezden mi gelinmeli?..
Oligarﬂinin seçim iktidar
koltuklar›na K ADIN E L‹
de¤ince, o koltuklar önünde
biat m› etmeli?
Hiçbir k›stas aramadan, sadece
kad›n olsun yeter anlay›ﬂ›, burjuva
partilerinin vitrinlerini süslemek
için listelerinde kad›nlara yer vermesiyle ayn› çizgide buluﬂmakt›r.
Ülkemizdeki sorunlar meclistekilerin, belediye baﬂkanlar›n›n e r k e k
y a d a k a d › n o l m a s › n d a n kaynakl›
de¤il, bunlar›n oligarﬂiye hizmet etmelerinden kaynakl›d›r.

Zulüm v e s ömürüdeki
kad›n elleri
Bugüne kadar ülkemizde ve dünyada parti baﬂkan›, bakan, baﬂbakan
olan kad›nlar›n pratikleri, “ k a d › n
eli”nin emperyalizme ve oligarﬂilere
hizmet etti¤i sürece erkek elinden
bir fark›n›n olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Kan döken, al›nterimizi
gasbeden, soyan, çalan, ç›rpan kad›n ellerinin hepsini buraya s›¤d›ramay›z; ama k›sa hat›rlatmalar yapmakta yarar var. Mesela ‹srail Baﬂbakan› Golda Meir vard›; ak›tt›¤›
Filistinliler’in kanlar›ndan dolay›
“ d e m i r leydi” lakab›n› alm›ﬂt›. Tzipi Livni, Golda Meir’den sonra ‹srail’in ikinci kad›n baﬂbakan› olmaya
haz›rlan›rken her konuﬂtu¤unda a¤z›ndan kan daml›yor. “Demir leydi”
diye an›lan bir baﬂka baﬂbakan da
M a r g a ret T h a t c h e r idi. ‹ngiliz
emekçilerinin haklar›n› budamas›yla, toplumsal muhalefete karﬂ› uygulad›¤› bask›larla ve sosyalist ülkelere

karﬂ› sald›rgan politikalar›yla geçti
tarihe. Madeleine Albright ve C o ndoleezza Rice, ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› olduklar› dönemde özellikle Ortado¤u’da katledilen her çocu¤un, dökülen her damla kan›n sorumlulu¤unu taﬂ›yorlard›. ‹ﬂgalleri, katliamlar›,
tek bir k›llar› k›p›rdamadan savunabilen “kk a d › n”lard› onlar. “Elleri”,
üç beﬂ bin de¤il, 500 bin, 1,5 milyon
insan›n kan›na de¤miﬂti. C. Rice, 1,5
milyon insan›n öldürüldü¤ü Irak için
“ Ira k i yi bi r yat›r›m” diyebiliyordu. Kad›nlar›n “kendili¤inden” iyi
yürekli oldu¤unu hala düﬂünebilene
ne denilebilir ki?
Ülkemizdeki “kad›n”lara gelince; Ta n s u Ç i l l e r mesela; T ü r k i y e’n i n i l k ka d › n ba ﬂ ba ka n› s›fat›n›
al›rken, iktidarda oldu¤u dönemler,
kontrgerilla cinayetlerinin en yo¤un
yaﬂand›¤›, halka karﬂ› “ t o p y e k ü n
savaﬂ” uyguland›¤› dönemler oldu.
‹ki çocuklu bir “Anne!” idi Çiller.
“Bac›” idi; ama bu nitelikleri de
onun binlerce çocu¤umuzun kan›n›
dökmesine engel olmad›. ‹çiﬂleri
Bakan› M e r a l A k ﬂ e n e r ’in di¤er
‹çiﬂleri Bakanlar›’ndan tek fark›,
dönemindeki infazlar›, katliamlar›
“kad›n eli”yle yapm›ﬂ olmas›yd›.
Bu isimlerin tamam› “eﬂ, kardeﬂ,
a n a ” olmalar›na ra¤men tarihe ellerindeki kanla geçtiler... TÜS‹AD
baﬂkan› A r z u h a n D o ¤ a n Yalç›nd a ¤ veya Sabanc› Holding’in patronu G ü l e r S a b a n c › da b i r k a d › n.
Ama bu onlar›n tekelci patron kimli¤ini ortadan kald›rm›yor. Kad›n
olmalar›, ‹MF politikalar›n›, özelleﬂtirmeleri, sendikas›zlaﬂt›rmalar›,
iﬂten ç›kartmalar› savunmalar›na,
dünyada ve ülkemizde emperyalizmin iﬂgallerini, katliamlar›n› savunmalar›na engel olmuyor.
Bunca somutluktan sonra, sözün
özü, kad›nlar›n yönetimde daha fazla söz sahibi olmas›, belediyelerde
veya TBMM’de “kad›n eli”nin daha
fazla hissedilmesi, ne bu ülkenin, ne
de kad›nlar›n yaﬂam›n› daha iyi hale getirmeyecektir. Kad›nlara gerçek kurtuluﬂ yolunu göstermeyen
her yaklaﬂ›m kad›nlar› ezen, sömüren düzeni güçlendirir.
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Seçime Ne Gerek Var;
Hepsini ATAYIN!

“Her seçimli
kuruluﬂ, yaln›z,
seçmenlerin
seçtiklerine ver di¤i yetkiyi geri
alma hakk›n›n
tan›nd›¤› ve
uyguland›¤›
zaman, halk›n
iradesini gerçekten
temsil eden, ger çekten demokratik
bir kuruluﬂ say›labilir.” (Lenin)

Ülkemizde belediyecili¤in tarihi çok
eski de¤ildir. Belediyeler, as›l olarak
cumhuriyetle birlikte kurulmuﬂ ve yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. Osmanl›’da yerel yönetimi
resmileﬂtiren ilk yasalar 1850’lerde ç›kar›lm›ﬂ olsa da, belediyecilik geliﬂmedi.
Sadece ‹stanbul, Osmanl› döneminde
belli yanlar›yla bir belediye örgütlenmesine sahipti. Özellikle ‹stanbul'un merkezi say›lan, o zaman genelde zenginlerin ve gayri-müslümlerin oturdu¤u Beyo¤lu ve Galata’da bir belediye kurumlaﬂmas› olmuﬂtu. Anadolu ﬂehirleri ise,
as›l olarak Osmanl› yönetiminin atad›¤›
memurlar, askeri erkan ve kad› gibi devlet görevlilerince yönetilmekteydi. ﬁehircilik anlam›nda temizlik, mezbaha,
cenaze gibi iﬂlerin yürütüldü¤ü asgari bir
kurumlaﬂma vard›.
Cumhuriyetle birlikte, yerel yönetim
olgusu yeniden ﬂekillendi, yöneticilerin
seçimlerle belirlenmesi esas›na geçildi.
Bu do¤rultuda da cumhuriyetten bu yana
pek çok belediye kanunu ç›kar›ld›, ama
hiçbir zaman halk›n kendini yönetece¤i
koﬂullar oluﬂturulmad›. Sistemin yap›s›na uygun olan da buydu.
Seçim sistemi, fiili koﬂullar ve adaylar›n durumu dikkate al›nd›¤›nda, görülür ki, il ve ilçe yönetimlerine seçilenler
hemen her zaman o il veya ilçenin ileri
gelen esnaf ve tüccarlar›, varsa toprak
a¤alar›n›n adamlar› veya avukat, müteahhit gibi mesleklere sahip “etkili” kiﬂilerdir. Bunlar›n önemli bir k›sm› da iktidardaki partinin ileri gelen yöneticileridir. Örne¤in tek parti döneminde CHP il
veya ilçe baﬂkanlar›, ço¤u kez ayn› zamanda belediye baﬂkan› da oluyorlard›.
‹stanbul ve Ankara'da ise Kemalist
yönetim farkl› bir yöntem izlemiﬂti. ‹lk
y›llarda ‹stanbul'u, Osmanl› döneminde
kalan belediye yasalar›yla yönetirken,
sadece Ankara için özel belediye kanunu
ç›kar›lm›ﬂt›r. Ama daha ilginç olan, ‹stanbul ve Ankara'da 1950'lere kadar belediye seçimleri yap›lmam›ﬂ ve baﬂkanlar m e r k e z d e n a t a m a y l a belirlenmiﬂtir.
Belediye baﬂkanlar› ayn› zamanda ilin
valisi ve CHP'nin de il baﬂkan›’d›r. Örne¤in Ankara Valisi ve Belediye Baﬂkan›

Nevzat TANDO⁄AN, yaklaﬂ›k yirmi y›l
bu görevde kalm›ﬂt›r.
Sonra sistem de¤iﬂti elbette ama, oligarﬂinin belediye baﬂkanlar›n› “ m e r k e z d e n a t a m a ” iste¤i, niyeti pek de¤iﬂmedi. Fiilen de ço¤u zaman bunu yapt›lar.
Oligarﬂinin “yerel yönetim” anlay›ﬂ›na iyi bir örnek, 12 Eylül cuntas›ndan
sonra, seçilen bütün belediye baﬂkanlar›n›n görevden al›nmas› ve yerlerine
emekli subaylar›n atanmas›d›r. Atanan
belediye baﬂkanlar›, belediyeleri askeri
garnizon gibi yönetmeye baﬂlam›ﬂlard›.
1984'de ki ANAP iktidar›yla birlikte
büyükﬂehir belediyeleri kurulmaya baﬂlanm›ﬂ ve büyük altyap› projeleri gündeme getirilmiﬂtir. Bu projelerde amaç, ﬂehirlerin geliﬂtirilmesinden öte, bakir
alanlar olarak burjuvazinin hizmetine
sunulmas› ve buralardan büyük oranda
paralar›n kazan›lmas›d›r. Nitekim
ANAP, SHP (CHP) ve AKP, belediyeler
üzerinden kendi zenginlerini yaratm›ﬂ,
düzen siyaseti içerisinde güçlenmiﬂlerdir. Özellikle büyük belediyelerin böyle
önemli bir güç kayna¤› haline dönüﬂmesiyle, adaylar›n “merkezden” belirlenmesi partiler ve oligarﬂi için daha da
önem kazand›.
Ellerinden gelse, 12 Eylül generallerinin “atama” sistemini süreklileﬂtirirlerdi ama “demokrasicilik oyunu” buna engeldir. Fakat, demokrasicilik oyunu oligarﬂinin belediye baﬂkanlar›n› merkezden belirlemesine engel olmuyor. Mevcut koﬂullarda da böyle olmuyor mu zaten? Belediye baﬂkanlar›n› o ﬂehirlerin
halk› de¤il, Tayyip Erdo¤an, Deniz Baykal seçiyor daha çok. Halka sadece yap›lan bu atamalar› “onaylamak” kal›yor.
Seçimler ne için yap›l›r? Teorik olarak verilen cevap, halk›n iradesini ortaya
ç›karmak için yap›ld›¤›d›r. Ancak faﬂizm
alt›nda, oligarﬂik diktatörlü¤ün yönetimi
alt›nda hiçbir seçim, hiçbir sand›k halk›n
iradesini ortaya koymaz, ç›karmaz. Bu
yan›yla seçimler oligarﬂinin, yönetiminin kitlelere onaylatt›r›lmas›n›n, baﬂka
bir deyiﬂle kendi düzenini halk nezdinde
meﬂrulaﬂt›rman›n arac› olmaktad›r ve
yerel seçimlerde de bu esas de¤iﬂmiyor.
15 ﬁubat 2009

A¤ar, K oruma O rdusu’nun
Aras›nda M ahkemedeydi...

Bin Operasyonun
Hesab›n›
Vereceksin!
Kontrgerilla ﬂefi Mehmet A¤ar 9
ﬁubat’ta Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi’ndeydi. Susurluk kazas›n›n gerçekleﬂti¤i 3 Kas›m 1996 y›l›ndan bu yana ilk defa hakim karﬂ›s›na ç›kt›. Aradan geçen sürede dokunulmazl›k z›rh› bahane edilerek
ifadesi bile al›nmam›ﬂt›.
“Allahtan baﬂka kimseden korkumuz yok” demeçleri veren A¤ar,
duruﬂmaya kalabal›k bir koruma ordusunun aras›nda geldi. Geliﬂinde
kat i ll erin da yan› ﬂmas› vard›, kendisi gibi bir katil olan Korkut Eken
de A¤ar’a destek için Adliyeye gelmiﬂti. A¤ar, duruﬂmaya kendisinden
hesap sorulmayaca¤›n›n rahatl›¤›yla
ç›kt›. A¤ar’›n yarg›lanmas›, iliﬂkilerinin ortaya ç›kar›lmas›, gerekli cezan›n verilmesi do¤rultusunda talepler yo¤undu. Ancak, Susurluk
devleti katiline bir kez daha sahip
ç›kt›. Adeta formalite gere¤i ifadesi
al›nd› ve ard›ndan da duruﬂmadan
vareste tutuldu.
A¤ar, duruﬂmada iﬂkencelerini,
evde, sokakta, da¤baﬂlar›ndaki katliamlar›n›, köy yakmalar›n›, mafya
iliﬂkilerini, k›sacas› kendi ifadesiyle
1000 Operasyonu’nu anlatmad›.
Söyledikleri kontrgerilla devletinin
duymak istedikleriydi. A¤ar yarg›lanmak de¤il, a k l a n m a k isteniyordu.
Bunun bilincinde olan A¤ar da
duruﬂmada; “Hakk›mdaki iddialara
gülüp geçiyorum”, “Kay›p silahlar
hakk›nda bilgim yok.”, “Korkut
Eken kahraman bir subayd›r.”,
“MGK’dan özel harekat dairesi kurulmas› talimat› ald›m. En k›demli
özel harekatç› olmas› nedeniyle ‹brahim ﬁahin’i seçtik.”, ”Çatl›y› tan›mam” gibi bilinen klasik cevaplar

Say›: 176

A¤ar ayn› ﬂeyi söylemeye
devam ediyor: Ne yapt›ysak DEVLET için yapt›k,
ne yapt›ysak DEVLET‹N
B‹LG‹S‹ d ahilinde y apt›k... A¤ar’› yarg›lamak,
DEVLET‹ y arg›lamakt›r.
hiçbir iktidar bunu y apamaz. AKP’ye, A KP’nin
yarg›s›na s oruyoruz;
gitti¤i yere k adar
-yani DEVLETE kadargidebilecek misiniz? A ma
siz bir yere gidemezsiniz!
verdi. Ama bir nokta yine de özel
olarak önemliydi:
Geçmiﬂte yapt›¤› baz› aç›klamalarda da “her ﬂey MGK’n›n bilgisi
dahilinde, e¤er sorulacak bir ﬂey
varsa, ça¤›r›n devletin zirvesini orada konuﬂal›m...” diyen A¤ar, bu duruﬂmada da “MGK’dan özel harekat
dairesi kurulmas› talimat› ald›m.”
diyordu.
E¤er ortada bir “çete” oluﬂumu
varsa, o “çete”nin kurulmas› için talimat›n kimden al›nd›¤› belli.
A¤ar, mahkeme karﬂ›s›nda ﬂimdi
bunu resmileﬂtirmiﬂ de oldu.
Ça¤›r›n MGK’y› o halde.
Ama mahkemenin gidiﬂat› bu
ça¤r›n›n yap›laca¤›n› düﬂündürmüyor.
Duruﬂmada, devletine hizmet etti¤i için vicdanen rahat oldu¤unu
belirten A¤ar, beraatini ve duruﬂmalara gelmemesi için vareste tutul-

mas›n› istedi. Mahkeme A¤ar’›n iste¤i do¤rultusunda karar vererek
onu duruﬂmalardan vareste tuttu.
Sonraki duruﬂmalara kat›lmayacak.
Mahkeme davaya müdahil olmak isteyen Ça¤daﬂ Hukukçular
Derne¤i avukatlar›n›n talebini ise
reddetti.

Bin Operasyonun
Hesab›n› Ve receksin!
Ankara Halk Cephesi Temsilcili¤i,, Mehmet A¤ar'›n yarg›lanmas›ndan önce yapt›¤› aç›klamada, 9 ﬁubat günü adalet istemek için Adliye
Saray› önünde olacaklar›n› duyurdu. Duruﬂma günü Halk Cepheliler
pankartlar›, dövizleriyle A¤ar’›n
yarg›lanaca¤› Adliye Saray›’n›n
önündeydiler.
Halk Cepheliler “Mehmet A¤ar
12 Temmuz Katliam›’n›n Hesab›n›
Vereceksin! Adalet ‹stiyoruz!”,
“Bin Operasyonun Hesab›n› Vereceksin, Mehmet A¤ar Tutuklanmal›d›r” pankartlar›n› açt›lar. “Susurluk Devlettir, Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› ve dövizleriyle A¤ar’ ›n yapt›klar›n› teﬂhir ederek adalet taleplerini bir kez daha hayk›rd›lar.
A¤ar’›n yarg›land›¤› Adliye Saray› önündeki Halk Cephesi’nin eyleminde bir de aç›klama yap›ld›.
Hakan Y›lmaz’›n okudu¤u aç›klamada, Mehmet A¤ar neden aklanmak isteniyor? sorusu soruldu.
A¤ar’›n, polis ﬂefi, vali, emniyet genel müdürü, ‹çiﬂleri ve Adalet Bakan› iken iﬂledi¤i suçlar›n hiçbirini
kendi baﬂ›na yapmad›¤› belirtilen
aç›klamada, A¤ar’›n kendisinin bunu “tüm kararlar devletin zirvesin-
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de al›nm›ﬂt›r” diyerek itiraf etti¤ini,
buradan bak›ld›¤›nda da M e h m e t
A ¤ a r ’›n aklanmas› devletin aklanmas› anlam›na da gelmekted i r” denildi. Aç›klama ﬂu sözlerle
bitirildi: “Ancak A¤ar’›n ad›yla özdeﬂleﬂen say›s›z iﬂkence, katliam,
infaz, kay›plar yok bu davada… Bu
mahkemeler A¤ar’› aklasa da, A¤ar
halk›n vicdan›nda, bilincinde asla
aklanmayacak. Halk›m›z› da bu davada taraf olmaya, adalet için hesap sormaya ça¤›r›yoruz”.
*
Mehmet A¤ar’›n mahkemesinin
yap›ld›¤› 9 ﬁubat günü Halk Cephesi üyeleri ‹stanbul Sultanahmet Adliyesi önünde de A¤ar’›n iﬂledi¤i
suçlardan dolay› cezaland›r›lmas›
için bir eylem yapt›lar. ‹stanbul’da
da "Bin Operasyonun Hesab›n› Vereceksin! Susurluk Devlettir! Mehmet A¤ar Tutuklans›n!" yaz›l› bir
pankart›n ve " Mehmet A¤ar 12
Temmuz Katliam›n›n Hesab›n› vereceksin! Adalet ‹stiyoruz!" yaz›l›
dövizlerin taﬂ›nd›¤› eylemde Gülsen
Karg›n Halk Cephesi ad›na bas›na
bir aç›klama yapt›.
Mehmet A¤ar’›n duruﬂmas›ndan
önce Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
‹stanbul ﬁubesi yay›nlad›¤› bir aç›klamada; “1000 operasyonun hesab›n› ver! demek ve suçlar›n› hayk›rmak için” davaya müdahil olacaklar›n› duyurdular. A¤ar’›n Ankara Adliye Saray›’ndaki duruﬂmas›ndan
sonra da Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i üyeleri ad›na Av. Selçuk Koza¤açl› yapt›¤› aç›klamada, müdahillik taleplerinin reddedildi¤ine dikkat çekti.

Katil A ¤ a r ’›n Av u k a t l › ¤ › n a
Soyunan Cindoruk
“A¤ar’›n bir suç iﬂledi¤ini sanm›yorum... San›yorum ki A¤ar’›n
saklad›¤› bir devlet s›rr› yoktur. ”
Yukar›daki sözler, bir avukata,
Hüsamettin Cindoruk’a ait. Cindoruk, A¤ar’›n avukat› de¤il bu davada, ama oligarﬂinin kadrolar› aras›ndaki dayan›ﬂma nedeniyle Susurlukçunun avukatl›¤›n› fiilen üstlenmiﬂ.
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Kontrgerilla devletinin birçok önemli mevkiinde görevler yapan, Süleyman Demirel’in adeta karakutusu
olan Cindoruk, kendi iktidarlar›nda
A¤ar gibi kontra ﬂeflerine neler yapt›rd›klar›n› kuﬂku yok ki çok çok iyi
biliyor. Susurluk devletinin suçlular
s›ralamas›nda kendisi de üst s›ralarda yer alan Cindoruk, A¤ar’› savunurken asl›nda kendisini de savunmaktad›r. A¤ar’›n kendisi bile, “baz›
ﬂeyler bizimle mezara gider” derken,
“saklad›¤› bir devlet s›rr› yoktur” diye A¤ar’a bu kadar aç›k destek verme ihtiyac› da bundand›r.

Hayal Aleminde Ya ﬂ a y a n l a r :
Kanal 7’nin yorumcusu ve
komplocusu Fehmi Koru, A¤ar’›n
yarg›land›¤› günün akﬂam› Kanal
7’deki yorumlar›nda “A¤ar’›n yarg›lanmas› çok önemli... Çapraz sorularla yeni bilgiler verebilecek olmas›”.. diye hikaye anlat›yordu...
A¤ar duruﬂmalardan vareste tutulmuﬂ, bir daha duruﬂmaya gitmeyecek, o hala çapraz sorgudan, verece¤i bilgilerden bahsediyor!
Yeni ﬁafak yazar› Ali Bayramo¤lu da, “Bir ad›m daha: A¤ar yarg›lan›yor... Türkiye yol al›yor. Ergenekon’dan Susurluk’a ba¤lanan köprülerin say›s› art›yor ve artacak...” diyerek AKP’ye ya¤c›l›k yap›yor. Türkiye’nin bir yol ald›¤› falan yok.
Bayramo¤lu’nun hayal gücünde kurdu¤u ba¤lant›lar da yok...
“Mehmet A¤ar’›n dokunulmazl›¤› zaman›nda TBMM taraf›ndan
kald›r›lm›ﬂ olsayd›, Susurluk davas›
çok farkl› bir yönde seyrederdi.” diyor Derya Sazak da (10 ﬁubat Milliyet)
Sazak da yarg›laman›n geç kald›¤›na hay›flan›yor. Dün dokunulmazl›¤› kald›r›lmad› bu do¤ru. Ama
bugün kald›r›ld›¤›nda ne yap›l›yorsa dün de onlar yap›l›rd›. Dün yarg›lananlar› da gördük.
Susurluk davas›n›n “farkl›” olabilmesi, bir tek kiﬂi hakk›nda verilen
karara de¤il, sistemin genel gidiﬂat›na ba¤l›d›r. Bunu görmeyip meseleyi
kiﬂiselleﬂtirmek, asl›nda kontgerilla-

dan hiçbir ﬂey anlamamakt›r.

1000 Operasyoncular K o n tr gerilan›n K o r u m a s › n d a
Mehmet A¤ar gibi oligarﬂinin
deﬂifre olmuﬂ bir eleman› da olsalar
kontrgerilla taraf›ndan korunuyorlar. Konuﬂmalar›, harcanmalar› istenmiyor. Bu hiç harcanma olmaz
anlam›na gelmez. Ama kontrgerilla
elemanlar›n› koruyor. A¤ar bu ülkenin az›l› katillerinden biridir. Yarg›lanmas› gerekli cezay› almas› çabam›z sürecektir. En azg›n iﬂkenceleri
yapan, yapt›ran, 12 Temmuz ‘91 gibi katliamlar› yapan, sokaklarda,
evlerde, imha katliamlar›n› yapan,
emirler veren, insanlar›m›z› katledip kör çukurlara dolduran, köyleri
yakan, yakt›ran, boﬂaltan, bin operasyon yapan bu sistemin emniyet
genel müdürü, valisi, içiﬂleri bakan›, adalet bakan› gibi çok önemli
mevkilere kadar gelen A¤ar’a karﬂ›
adalet iste¤imiz hiçbir zaman bitmeyecektir. Bunlar›n hesab›n› vermek zorunda A¤ar ve A¤ar gibileri.
Duruﬂmada kahramanl›k edebiyat› yapt›¤› gibi de¤ildir iﬂler, A¤ar
gibi üst perdeden atan nicelerini
gördük. Bugün arkas›ndaki devlet
deste¤ine güveniyor, arkas›ndaki
koruma sürüsüne güveniyor. Bir zamanlar›n onun gibi kahraman geçinenlerin arkalar›ndaki devlet deste¤i kalk›nca nas›l birer korkak, zavall›, sünepe haline geldiklerini
gördük. Do¤ru dürüst bir ﬂeyle karﬂ›laﬂmadan birkaç ay yatmalar› yetti de artt› bile. A¤ar gibi elinde güç
olunca halk düﬂmanl›¤›nda s›n›r tan›mayanlar›n zora gelince de a¤lay›p s›zlayanlar› çok iyi biliyoruz.
A¤ar ve A¤ar gibileri hiç bir zaman
unutmayaca¤›z ve her zaman iki elimiz yakalar›nda olacakt›r.
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“‹leri K›z›laltun ve Burak Demirci’nin
Yaﬂamlar› Tehlike Alt›nda”
Halk›n Hukuk Bürosu, 9 ﬁubat
2009 tarihinde duruﬂmalar› görülen
müvekkilleri Burak Demirci ve ‹leri
K›z›laltun'un yaﬂamlar›n›n tehlike alt›nda oldu¤una dair duruﬂma öncesinde ‹zmir Bayrakl› Adliyesi önünde
bas›n aç›klama yay›nlad›.
Adliye önündeki aç›klamay› avukat Dinçer Çal›m yapt›. ‹ﬂkencenin
kurumsal olarak var oldu¤unun ve
sistematik olarak uyguland›¤›n›n en
güncel örne¤inin müvekkilleri ‹leri
K›z›laltun ve Burak Demirci’nin hikâyeleri oldu¤unu ifade eden Çal›m,
“K›r›klar F tipi Hapishanesi iﬂkence
yapmaktan ve iﬂkencecileri kollamaktan vazgeçmelidir” dedi.
Aç›klamada ‹zmir’de iki üniversite ö¤rencisiyken ak›llara zarar bir
kurgu ile gözalt›na al›nan ‹leri K›z›laltun ve Burak Demirci’nin gözalt›
aﬂamalar›nda, hapishaneye giriﬂ yap›ld›¤› esnada iﬂkence gördükleri, ilk
duruﬂmalar›na getirilmeleri için sevk
iﬂlemini yap›ld›¤›n› esnada darp edildikleri, sonras›nda mahkemeye getirilmedikleri ifade edildi.
Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›n›n aç›klamas›nda “Burak Demirci
20 Ekim 2008 tarihinde guatr ﬂüphesi nedeniyle hastaneye sevk edildi¤inde ring arac›n›n kötü koﬂullar›na
ve kamera ile gözetlenmesine itiraz

etti¤i için hastaneye götürülmemiﬂ ve
itiraz› nedeniyle jandarmalar taraf›ndan dövülmüﬂ-tür. Bu olay nedeniyle
jandarmalar hakk›nda henüz bir dava
aç›lmazken Burak DEM‹RC‹ hakk›nda 5 y›la varacak hapis cezas› ile
cezaland›r›lmas› istemiyle dava aç›lm›ﬂt›r.
‹leri KIZILALTUN 3 Aral›k 2008
tarihinde hastaneye sevk edildi¤i esnada ring arac›n›n kötü koﬂullar›na
ve kamera ile gözetlenmesine itiraz
etti¤i için jandarmalar taraf›ndan önce yolda iﬂkenceye maruz kalm›ﬂ ve
hapishaneye geri götürülmüﬂtür. Maruz kald›¤› iﬂkencenin a¤›rl›¤› nedeniyle ayn› gün acil olarak Buca Seyfi
Demirçay Hastanesi’ne sevk edilmiﬂtir. Muayene esnas›nda, muayenenin
‹stanbul protokolüne uygun olmas›n›
istedi¤i için, yani kelepçenin sökülmesini, muayene esnas›nda doktorla
baﬂ baﬂa kalmas› gerekti¤ini söyledi¤i için yaral› oldu¤u, a¤r›lar› ve çarp›nt›s› sürdü¤ü halde muayenesi yap›lmam›ﬂt›r. Durumu protesto etmek
için slogan att›¤›nda a¤z› bantlanm›ﬂ,
band› söküp att›¤›nda ise a¤z› rulo
halindeki gazl› bezle kapat›lm›ﬂ ve
nefes almas› engellenmiﬂtir. Ambulans arac›na binip hapishaneye geri
dönüldü¤ünde de jandarman›n sald›r›s› devam etmiﬂtir. ‹leri KIZILALTUN acil olarak gitti¤i hastaneden

Kand›ra F Tipinde iﬂkence
Kand›ra 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Taner Korkmaz’a iﬂkence yap›lmas› üzerine Halk›n Hukuk Bürosu taraf›ndan
bir aç›klama yap›ld›.
Aç›klamada Taner Korkmaz’›n arama yapma bahanesiyle sald›r›ya u¤rad›¤›n› ifade eden
avukatlar, iﬂkenceyi önlemek için tarafs›z, ba¤›ms›z, sivil, tutuklu ve hükümlülerin aile ve
avukatlar›n›n, tabip, mimar, hukukçu, bilim insanlar›n›n oluﬂturdu¤u; hapishanelere istedikleri
zaman girip inceleme ve izleme yapabilecek kurullar›n oluﬂturulmas› gerekti¤ini ifade ettiler.
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daha kötü bir
durumda geri
dönmüﬂtür. Bu
olay sonras›nda
yine jandarmalar
hakk›nda
dava aç›lmazken ‹leri KIZILALTUN
hakk›nda 4 y›la varacak hapis istemiyle dava aç›lm›ﬂt›r” denildi.
‹ﬂkencelerin bu kadarla bitmedi¤ini müvekkillerinin tedavi süreci
boyunca benzer uygulamalar›n devam etti¤ini ifade eden avukatlar, ‹leri ve Burak’›n yaﬂamlar›na iliﬂkin
kayg›lar›n›n devam etti¤ini ifade ettiler.

TAYAD, ‹leri ve Burak’›n
Serbest B›rak›lmas›n› ‹stedi
9 ﬁubat 2009 tarihinde ‹zmir 10.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde davalar›
görülen ‹leri K›z›laltun ve Burak Demirci'nin derhal serbest b›rak›lmas›n›
isteyen TAYAD’l› Aileler, konuyla ilgili yapt›klar› yaz›l› aç›klama yapt›.
‹leri ve Burak’›n bugüne kadar karﬂ›s›na ç›kt›klar› hakimin rüﬂvet nedeniyle ﬂu anda tutuklu bulundu¤unu
söyleyen TAYAD’l›lar, “Rüﬂvetle
mafyac›lar› tahliye etmekle suçlanan
hâkimler nedeniyle Burak ve ‹leri halen tutuklular. Bu yarg›çlar da Burak
ve ‹leri’nin gördükleri iﬂkencelerden
dolay› sorumludur. En az onlara sald›ran, döven, a¤›zlar›n› sarg› bezi ile
dolduran asker ve gardiyanlar kadar
suçludurlar. Verdikleri her tutuklulu¤un devam› karar› suçlar›n› artt›rmaktad›r” dediler.

TAYAD’l›lar, Tecrit Gerçe¤i
Raporu’nu Da¤›t›yor
TAYAD'l› Aileler taraf›ndan ç›kart›lan “‹stanbul Tutuklu
Aileleri Bülteni”nin eki “01 Ocak - 31 Aral›k 2008 Hapishanler
Hak ‹hlalleri Raporu” ücretsiz da¤›t›l›yor.
TAYAD'l› Aileler çeﬂitli hapishanelerden kendilerine bildirilen hak ihlallerinden derleyerek haz›rlad›klar› raporda tüm hak
ihlallerine yer veremediklerini, burada yer alanlar›n buzda¤›n›n
görünen k›sm› oldu¤unu ifade ettiler. Tutuklu Aileleri Bültenini
ve Hak ‹hlalleri Raporunu temin edebilece¤iniz:
‹ r t i b a t t e l e f o n u: 0 212 231 57 73
‹ r t i b a t a d resi: Merkez Mah. Perihan Sokak. Çiçek Palas
Apt. No:114/8 Kat: 4 ﬁ‹ﬁL‹/ ‹STANBUL
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Öğretmenimiz
Biz devrimciyiz. Çaresizli¤i
kabul etmeyiz. Gerekirse her
ﬂeyi y›kar, yeniden yapar›z.
Yeter ki sorunu anlayal›m.
Yeter ki çözüm, devrimci
yöntemlerle olsun.
‹NSANLARA KARﬁI ÖNYARGILI OLMAK SUÇTUR! Önyarg›
burjuva ideolojinin en kokuﬂmuﬂ, en çürümüﬂ art›¤›d›r.
Oysa devrimciler
bilir ki; HERKES VE
HER ﬁEY DE⁄‹ﬁ‹R.
Marks bize de¤iﬂmeyen tek ﬂeyin de¤iﬂim oldu¤unu ö¤retmiﬂtir.
Herkes de¤iﬂir. Yeter ki devrimci kals›n.
Yeter ki devrimci olsun.
Hayata yenilmemenin tek
yolu insana güvenmektir.
Bu konudaki en önemli ad›m
sorunlar› ertelemeden konuﬂmakt›r.
Ertelemeden, aç›k aç›k konuﬂmak. Ve konuﬂarak çözmek.
Hiç bir sorunu ertelememeliyiz. Ertelemek, beklemek ölümdür.
Bir sorun varsa mutlaka çözmeliyiz. Beklemek, ertelemek
bir boyun e¤iﬂtir.
Devrimci insan; boyun e¤meyen, raz› olmayan insand›r.
Ertelemek, devrimci bir tar z
de¤ildir.
De¤iﬂmek ve de¤iﬂtirmek
söz konusu oldu¤unda, " ﬂ i m d i "
çok önemlidir. E¤er ﬂimdi de¤ilse, gerekçeler üretmek her zaman kolayd›r.
Kolayc›l›ksa tehlikelerin en
büyü¤üdür.
Bahaneler, kayg›lar, küçük
hesaplar, al›nganl›klar derken
her zorluk kaç›ﬂ›n bahanesi ha-

line gelir.
Unutmamal›y›z ki; "daha sonra..." demek " h i ç b i r
zaman" demektir. ﬁimdi,
hemen! Aslolan budur.
Biz devrimciyiz. Herkesin
kendi baﬂ›n›n çaresine bakmas›n›n ak›ll›l›k oldu¤u bir toplumsal düzende devrimcilik bir ayr›cal›kt›r.
Önyarg›l› olmak; s›radanl›kt›r. Önyarg›l› olmak; subjektivizmdir.

ilk geleni söylemek suçtur. Bozgunculuktur. Söylediklerinizin
bir mant›¤› olmal›d›r. Bir düﬂünce sistemi sonucu oluﬂmuﬂ fikirler olmal›d›r.
Neden-sonuç ba¤› olmal›d›r
söylenenler aras›nda.
Herkes her akl›na geleni söyleyip, "Bu benim fikrim" diyemez. Küçük burjuvazinin, SAHTE DÜNYA GÖRÜﬁÜDÜR BU.
Böyle bir düﬂünce sistemi yoktur. De¤erlendirmelerde kaba ve
pervas›z olacaks›n, teoride ise
idealizmi savunacaks›n, yani "Bu
böyledir diyeceksin" ve bunun ad›
da "BEN‹M DÜolaﬁÜNCEM"
cak. Hay›r, yoktur
böyle bir düﬂünce
sistemati¤i. SAHTED‹R! YALANDIR!
GERÇEK OLAN, maddi sebep-sonuç iliﬂkisidir ve bu sebep sonuç iliﬂkisi DE⁄‹ﬁ‹M‹
ESAS ALAN B‹R DÜNYA GÖRÜﬁÜDÜR. "BEN BÖYLE DÜﬁÜNÜYORUM", "O ZAMAN BU
BÖYLED‹R" demek devrimci
de¤ildir.
Önyarg› insanlar› aldatmakt›r.
Önyarg› insanlar› hataya sürüklemektir.
Ve bu nedenle suçtur.
Burjuva ideolojisi, insan›n
akl›n› yalan-yanl›ﬂ bilgilerle doldurur. Kurnazca, insan›n akl›n›
çelen, süslü-püslü fikirlerle t›ka
basa doldurur. Önyarg› da bu
tür bir bilgidir. BU TÜR SÖYLEMLER H‹LEKÂRCADIR.
Basit ve sade olan ise de¤iﬂime inanmakt›r.
‹nsan iradesiyle,
akl›n›n gücüyle,
eme¤i ile
DE⁄‹ﬁEN insand›r.
‹nsan; hatalar› ile, yanl›ﬂlar›
ile, do¤rular› ile insand›r.

ÖNYARGI SUÇLULUKTUR!
B‹Z DEVR‹MC‹Y‹Z
GEREK‹RSE HER ﬁEY‹
YIKAR YEN‹DEN YAPARIZ
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Önyarg›l› olmak; "BÖYLE
GELM‹ﬁ BÖYLE G‹DER" demektir.
Yani esas olarak ‹NANÇSIZDIR önyarg›l› kiﬂi.
Devrimci olmakta ve devrimci kalmakta esas olan, de¤iﬂime
ve insana inançt›r.
Önyarg›l›, insana ve de¤iﬂime inanmayand›r,
Önyarg›, akla karﬂ› güven sizliktir. Hatta akla, düﬂünceye
düﬂmanl›kt›r.
Düﬂmanl›kt›r. Çünkü devrimci tarz›n tam karﬂ›s›nda, ona
karﬂ›, ona ra¤men de¤iﬂime
ra¤men önyarg›y› savunur.
"Ben düﬂüncemi söyledim",
"Bence", "Bu da benim düﬂüncem", "Hiç mi özel düﬂüncemiz
olmayacak", "Fikrimi söyledim
suç mu?" ve buna benzer daha
birçok "MASUM KEL‹ME" ard›
ard›na dökülür önyarg›l›n›n dilinden.
Evet, suç!
Evet, yanl›ﬂ!
‹lk akla geleni, dilinin ucuna

15 ﬁubat 2009
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Day› Ve
‹ktidar
‹ddias›
“Dünyan›n Türkiye’sinde devrim yapmak için” yola ç›km›ﬂt›
Mahir. Onun miras›n› devralan Day›, Mahir’in iktidar bak›ﬂ aç›s›n›
“Dünyay› bir kez de Türkiye’den
sarsaca¤›z” iddias›yla sürdürdü.
Mahir Çayan ve Dursun Karataﬂ, bu
anlamda Türkiye solunda i k t i d a r
iddias›n› temsil ederler. Her devrimin temel meselesi iktidard›r. M a h i r ve Day›, iﬂte bu iddiaya sahip
ç›kt›klar›, bu iddiaya uygun bir mücadele ve örgütlenmeyi hedefledikleri için Türkiye devriminin önderleri olma misyonuyla an›yoruz onlar›. (Yeni Kurtuluﬂ, say›: 1)
Day›’n›n ﬂehit düﬂmesinin ard›ndan yap›lan ilk de¤erlendirmelerden
birinde yeral›yordu yukar›daki sat›rlar. Yukar›daki vurguyu ﬂöyle de
somutlayabiliriz: E¤er her devrimin
temel meselesi iktidar meselesi ise,
o zaman diyebiliriz ki; h e r d e v r i mci önderin o misyonu üstlenebilmek için s a h i p o l m a s › g e re k e n
ö z e l l i k l e r i n b a ﬂ › n d a ﬂaﬂmaz ve
sapmaz bir iktidar perspektifine salip olmas› gelir.
Day›, hiç tereddütsüz böyle bir
perspektife sahipti. Bunu, yine onu
tarif eden yanlar›n ço¤unda rastlad›¤›m›z gibi, Day›’n›n hem teorisinde, hem prati¤inde görürüz.
Day›’n›n örgütlenme anlam›nda
K›z›ldere sonras› önderlik etti¤i ilk
oluﬂum, Kurtuluﬂ Grubu’dur. Kur-
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“ Do¤rudur. Çok ﬂehit ve tutsak
verdik. Hala da veriyoruz, vermeye de
devam edece¤iz. Çünkü savaﬂmakta
kararl› ve devrimde iddial›y›z.”
tuluﬂ Grubu, bir anlamda
bugüne kadar gelen devrimci hareketin nüvesidir.
Day›, bu grubun misyonunu de¤erlendirirken ikti d a r bilincinin ve iddias› n › n oluﬂturulmas›na özel
bir vurgu yapar:
“Kurtuluﬂ Grubu misyonunun as›l önemi,
THKP düﬂüncesini ... sa¤dan ve soldan kemirmek
isteyen çeﬂitli oportünistlere karﬂ›
THKP-C miras›n› savunan, THKPC’nin ideolojik görüﬂleri, mücadelesi k›lavuzlu¤unda devrimci iktidar bilincini oluﬂturan, iddial›, kendine güvenen ve koﬂullar ne olursa
olsun, devrimin rotas›ndan sapmayacak olan Marksist-Leninist hareketimizin ... ﬂekillendi¤i ilk ad›m olmas›ndand›r. ” (Kongre Raporu)
Sonra, Devrimci Yol tasfiyecili¤ine karﬂ› mücadele içinde Devrimci Sol’un oluﬂumu gelir. Devrimci
Sol, tarihi geliﬂimi içinde birbirine
ba¤l› olarak Day›’n›n önderli¤ini
yapt›¤› ikinci örgütsel oluﬂumdur ve
onun tarihteki yerini belirtirken de
yine vurgu ayn› yeredir:
“ Devrimci Sol ve THKP-C birli¤i ideolojide, politikada, pratikte,
esas olarak da halk›m›za ve dünya
halklar›na karﬂ› duyulan sorumlulukta, bu sorumlulu¤un yaratt›¤›
ruhsal ﬂekillenmede, özveride, kararl›l›kta, iktidar bilincinde ve gerekti¤inde yaﬂam›n› feda etmekten
çekinmemekte ifadesini bulur. ”
(Kongre Raporu)
Devrimci Sol süreci, ayn› zamanda “ p a r t i l e ﬂ m e s ü reci” olarak
de¤erlendirilmiﬂtir. Hedefte parti
vard›r. Peki neden parti? Hedefte
‹ K T ‹ D A R oldu¤u için! Day›’n›n
sözleriyle: “ Partili olmak, daha
yüksek bir iktidar bilinci, daha geliﬂmiﬂ bir savaﬂt›. Bunun için Parti

silah›na sahip olmak istiyorduk. ...
Parti, daha büyük bir ideolojik güven ve bu güvenle savaﬂ›n daha
yükseltilmesi, halk kitlelerinin
umutlar›n› büyütmesi, iktidar›n yak›nlaﬂmas› demektir. ” (Kongre Raporu)
Süreçlere, ihtiyaçlara göre, çok
çeﬂitli olgular öne ç›ksa da, “iktidar” iddias› ve perspektifinin yeri
ve buna yönelik vurgular hiç eksik
olmam›ﬂt›r Day›’da. Kurtuluﬂ Grubu’nda böyledir, Devrimci Sol’da
böyledir, partinin oluﬂumunda böyledir. Evet, her ﬂey ona yöneliktir.
‹ktidara yürümek, yak›nlaﬂmak ve
fethetmek..
“Stratejik hedef nedir? Kuﬂkusuz
hepimiz biliyoruz. Stratejik hedefimiz anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
devrimdir, yani devrimci halk iktidar›d›r. Bütün çabam›z, bütün faaliyetlerimiz, çal›ﬂma tarz›m›z›n esaslar›, bütün alan ve bölgelerin, birimlerin, tek tek kadrolar›n, özel görev ünitelerinin programlar› bu
stratejik hedefe kilitlenmek zorundad›r. ” (Kongre Raporu)

‹ddia ve ‹ nanç!
ﬁunu söyleyebiliriz ki, mücadele
içinde gerek kiﬂisel, gerek örgütsel
düzeyde ortaya ç›kan eksikliklerin
sebeplerinden biri de iddias›zl›k ve
inançs›zl›kt›r. Ve yine ﬂuras› da bir
gerçektir ki, iddia ve inanç, genellikle birlikte bulunurlar. Baﬂka deyiﬂle, iddia ve inanç bir bütün oluﬂturur. Biri yoksa di¤eri de yoktur
veya zay›ft›r, tersi de geçerlidir.
“Devrimde iddial› bir parti ve
onun kadrolar› –diyor Day›– bu büyük iddian›n sonucu olarak önüne
ç›kacak her türlü engeli aﬂacak,
düﬂman›n tüm manevralar›n›, darbelerini boﬂa ç›kartacak güvende,
coﬂkuda ve inançta olmal›d›r. Bu
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yüksek de¤erlere sahip olundu¤unda, olmazlarla dolu, adeta devrim
iddias›n› yitirmiﬂ, miskinli¤in, tembelli¤in boy verdi¤i ve birbirlerini
etkileyerek, hemen herﬂeyin olmazlarla, gerekçelerle noktaland›¤› id dias›zl›k atmosferi, yerini büyük bir
coﬂkuya ve yükseliﬂe b›rakacakt›r. ”
(Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ›
(Eok.) Kurtuluﬂ, Say›: 18, 10 Haziran 1995)
Bu anlamdad›r ki, Day›’n›n kadrolara en s›k söyledi¤i sözlerden biri “iddial› olun” sözüdür. “‹ddial›
olun, iktidara alternatif oldu¤unuzu
unutmay›n!” sözleri, kuﬂku yok ki
devrimci hareketin, dahas›, tüm
devrimcilerin kula¤›na küpe olmal›d›r.

‹ktidar ve ‹ddia!
“ Her devrimci iddial› olmak zorundad›r. ‹ddias›zl›k, iktidars›zl›k
demektir. Ama ne yaz›k ki, devrimci
iktidar için iddia yok veya çok zay›ft›r. Herﬂeyden önce iddial› örgütler,
devrimin sorunlar›n› çözmek konusunda cesur ve iddias›n› gerçekleﬂtirmek için kendine güvenli olup,
hedefine varabilmek için de birleﬂtirilebilecek bütün güçleri ustal›kla
birleﬂtiren yetene¤e sahip olmal›d›rlar. ” (Zafer Yolunda (Zy.) Kurtuluﬂ, Say›: 5, 12 A¤ustos 1995)
Solun iddias›zl›¤›n›n çok çeﬂitli
göstergeleri vard›r gerçekten de.
“Birleﬂtirici” davranmamas›, tüm
halk güçlerini kucaklayabilecek bir
yaklaﬂ›m geliﬂtirmemesi de, bu göstergelerden biridir. Day› bu noktada
çok net bir formülasyon yap›yor:
‹ddias›zl›k, iktidars›zl›kt›r.
Ayn› ﬂekilde, iktidar hedefinden
uzakl›k da iddias›zl›kt›r. Solda bu
durumun en önemli kaynaklar›ndan
birine de ﬂöyle iﬂaret ediyor Day›.
“SBKP gibi partilerden al›nan
faydac›, ben merkezci ve kendine
güvensiz anlay›ﬂlar devam etti¤inden, iktidar bilinci ve iktidar almak
içi n g er ek li h ›r s v e y ara t›c ›l› k g el iﬂ memiﬂ, bunun yerine ‘küçük olsun,
benim olsun’ anlay›ﬂ› egemen olmuﬂtur. Bu anlay›ﬂ, bu kültür, her
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“Ufkumuz geniﬂlemelidir.
Devrim iddiam›z › daha güç lendirm eli yiz . K üçük burjuva a yd›n›n, y›lg›nlar›n
kötüm serl ikle ri, hal ka ve de vrim e ola n
ina nçs› zl› kla r› bize göre düﬂünce le r ve
davran›ﬂ biçimleri olmamal›d›r.”

iliﬂkiyi, her olana¤›
hemen tüm ilerici, demokrat, anti faﬂist,
devrimci, yurtsever
güçleri, i k t i d a r › a l ma k içi n b ir leﬂ tir m ek
yerine da¤›t›c›l›¤›,
sekterli¤i, kendini
be¤enmiﬂli¤i yaratm›ﬂt›r. Bu kültür,
devrimi geliﬂtirmek ve büyütmek
için güç ve eylem birli¤i, ittifaklar,
dostluk ve dayan›ﬂma yerine, kendi
geliﬂmesine yarayanlar ve yaramayanlar ﬂeklinde tasnifler yaparak,
güç ve eylem birliklerinde, ittifaklarda, kendi ç›kar›n› esas al›r. ((Zy.
Kurtuluﬂ, Say›: 5, 12 A¤ustos 1995)
Ne yaz›k ki, revizyonist gelenek,
solun kendine güvenini kaybetmesinde, iktidar iddias›n›n mu¤laklaﬂmas›nda son derece olumsuz bir rol
oynam›ﬂt›r. Ayn› konuda yine
Kongre Raporu’nun bir baﬂka bölümünde ﬂöyle der Day›:
“Geçmiﬂte, devrimini yapm›ﬂ ülke partilerinin söyledi¤i her ﬂey taklitçileri taraf›ndan dogma olarak
ele al›n›p uygulan›rd›. ... örgütler,
bu partiler karﬂ›s›nda kendilerini
küçümseyerek, özgüvenlerinin ve
ideolojik ba¤›ms›zl›klar›n›n zay›flamas›na neden olmuﬂlard›r. Özgüvende ve ideolojik ba¤›ms›zl›kta do¤an zay›flama, iktidar bilincindeki
zay›flamay› ve sapmalara karﬂ› mücadelede ilkesizli¤i ve duyars›zl›¤›
getirmiﬂtir. ”
Day›’n›n sola yönelik ideolojik
mücadelesinde s›kça vurgu yapt›¤›
unsurlardan biri olan “ g r u p ç u l u k ”
iﬂte anlatt›¤› bu durumun bir ifadesiydi asl›nda. Belirtmek gerekir ki,
sol içi çat›ﬂmada da ayn› olumsuzluk, iktidar bilinci ve iddias›ndaki
zay›flaman›n pay› büyüktür. ‹ktidar
hedefi, iddias› olmayanlar, kendi
küçük dünyalar›nda, kendi gruplar›n›n ç›karlar›ndan ötesini göremezler.

‹ktidar ‹ddias› ve Sol
‹ktidar bilincine sahip olunmamas›, solun bir çok olumsuzlu¤unun kayna¤› durumundad›r. Day›,
12 Eylül sonras› soldaki savrulma-

lar› anlat›rken ülke içi ve d›ﬂ›ndaki
solun durumunu ﬂöyle tasvir eder:
“ faﬂizme ve devrimci mücadeleye
gerçek anlamda inanmam›ﬂ, küçük
burjuva muhalefetini aﬂamayan, ik tidar bilinciyle donanmam›ﬂ sol
önderliklerin içerideki ﬂaﬂk›nl›klar›n›n ve ﬂokunun d›ﬂar›daki biçimleniﬂi, mültecilik ve hariçten gazel
okumayd›.” (Kongre Raporu)
Yukar›da kiﬂisel ve örgütsel
olumsuzluklar›n kaynaklar›ndan birinin iddias›zl›k oldu¤unu vurgulam›ﬂt›k. Yaln›z o kadar de¤il. Solun
birli¤i sorunundaki yaklaﬂ›mlar› belirleyen de büyük ölçüde iktidar
perspektifine sahip olup olmamakt›r. Çünkü Day›’n›n belirtti¤i gibi,
iktidar iddias›na sahip olanlar, iktidar bilinciyle herkesi birleﬂtirebilme politikas›na da özel bir önem
vereceklerdir. Day› bir di¤er yaz›s›nda bunu daha net olarak ﬂöyle
ifade ediyordu:
“Türkiye solunda, komünist,
Marksist-Leninist iddias›nda olan
bütün yap›lar kendine dönük, sekter,
grup psikolojisinden ç›k›p, devrim
için en geniﬂ ittifaklar politikas›n›n
nas›l hayata geçece¤ini, baﬂkalar›
taraf›ndan yok edilmek kayg›s›ndan
ç›k›p, kendine güvenmeyi ö¤renmelidir.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 5, 12
A¤ustos 1995)
Kuﬂku yok ki, birlikler, cepheler
oluﬂturmas›n› istedi¤imiz solda, stratejik, politik anlamda bir çok farkl›
tespitler söz konusudur. Day› bunlar›
yok saym›yordu elbette. Ama diyordu ki Day›, birlikler BUNLARA
RA⁄MEN gereklidir, zorunludur.
“Tüm bunlara karﬂ›n” der Day›,
ve ﬂöyle devam eder: “Kürt milliyetçilerinin, silahl› savaﬂ› temel
alanlar›n ve almayanlar›n, legal
particilerin, faﬂizme karﬂ›y›m diyen
herkesin somut programlarla, hiç
kimsenin reddedemeyece¤i hedef-
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lerde, çeﬂitli mücadele biçimleri temelinde eylem ve güç birlikleri yapabilirler. Bu birlikler içerisinde
dostluk ve dayan›ﬂma iliﬂkileri geliﬂtirilerek, halk kitleleri içerisinde
do¤rular›n ve yanl›ﬂlar›n kavgas›
verilerek mücadele geliﬂtirilir.” (Zy.
Kurtuluﬂ, Say›: 5, 12 A¤ustos 1995)
Bunlar› söyleyebilmek, hem
kendine güvendir, hem iktidar bak›ﬂ
aç›s›yla düﬂünmektir. Bu yüzdendir
ki, y›llar boyunca birli¤in ayn› zamanda karﬂ›l›kl› tavizler demek oldu¤unu kavratmaya çal›ﬂm›ﬂt›r sola.
Bunu yapmayanlar›n iktidar iddias›ndan ve hedefinden uzak oldu¤unu tespit etmek için ayr›ca tahlillere gerek yoktur.
“Burjuvaziyi yenmek ve iﬂçi s›n›f›n›n iktidar›n› kurmak üzere yola
ç›km›ﬂ solun, en az›ndan birleﬂik
demokratik halk muhalefetini örgütleyememesi gerili¤in, grupçulu¤un, iktidar iddias› olmamas›n›n
ifadesidir. Kendine oligarﬂinin destekledi¤i burjuva muhalefeti içinde
yer arayan ve tepkilerini buna uygun düzenleyen, devrimci hareketlerin karﬂ›s›nda tasfiyeci olarak yeralanlar›n geliﬂimi oldukça dikkat çekicidir. ” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 32, 17
ﬁubat 1996)
‹ktidar› hedefleyenler, hem iktidar hedefinin gerektirdi¤i uzlaﬂmazl›¤a, hem de iktidar› alabilmenin gerektirdi¤i esnekli¤e sahip olmal›d›rlar. Uzlaﬂmazl›k, düﬂmana,
e sne kl i k ha l k gü çl e ri ne ka rﬂ ›d› r.
Ve b u n u p r a t i ¤ i n d e d e b a ﬂ a r a b i lenler, kavgan› n önderi, de vri mi n
M a h i r l e r ’i ve Day›lar ’ › o l u r l a r.

n›r. “THKP-C, her ne pahas›na olursa olsun, oligarﬂik devletlerin y›k›lmas›n›n, devrimci halk iktidar›n›n
kurulmas›n›n yolunun, silahl› mücadeleden geçti¤ini savunmak demektir.” Bu anlamdad›r ki, Day›’n›n
yaz›lar›nda s›k s›k “silahl› mücade le perspektifi” kavram› da kullan›l›r.
“Yukar›dan aﬂa¤›ya, bütün alan
ve bölgelerde silahl› mücadele perspektifine göre örgütlenip örgütlenmedi¤imiz, bu temelde bir kadro çal›ﬂmas› yap›p yapmad›¤›m›z, kitleleri buna uygun örgütleyip örgütleyemedi¤imiz, ne tür bir propaganda
ve ajitasyon yapt›¤›m›z hemen her
ﬂey bu bak›ﬂ aç›s›yla ele al›narak,
“eksik ve yanl›ﬂl›klar” ortaya ç›kar›lmal›d›r.” (Kongre Raporu)
Solun bir k›sm›nda, elbette özellikle reformist cephede art›k kelime
olarak bile telaffuz edilmese de,
devrimlerin tarihsel tan›m› hiç de¤iﬂmemiﬂtir. Devrimler, aﬂa¤›dan
yukar›ya mevcut devlet mekanizmas›n›n parçalanmas›n› içerirler.
Day›’da da aç›kt›r:
“Biz silahl› savaﬂ› daha baﬂtan... Birleﬂik Devrimci Savaﬂ perspektifiyle... ele al›p, oligarﬂik devleti y›kmay› düﬂünüyoruz. O halde,
bu savaﬂa kurmayl›k edecek parti,
silahl› savaﬂ› sürdürecek ideolojik
ve kültürel yap›da olup, tüm örgütlenmelerin, bununla uyum içerisinde olmas›n› sa¤lamak zorundad›r. ”
(Kongre Raporu)
Kuﬂkusuz iktidar› teorik olarak
hedefliyor olmak, yeterli de¤ildir.
Her alanda bunun karﬂ›l›¤› olmal›d›r. Kadrolaﬂmada, örgütlenmede,
savaﬂ›n yürütülüﬂünde... Bir çok ör‹ddian›n Tezahürü
gütlenme, bunun için -iktidar› heÜlkemizde iktidar iddias›, bir
defleyerek- ç›km›ﬂt›r yola. Fakat çebak›ma silahl› mücadelede somutlaﬂitli aﬂamalarda bu iddia zay›flam›ﬂ veya
ortadan kalkm›ﬂt›r. ‹d“Biz -‘ak›ll› solculu¤un- tümden
diay› zay›flatan veya
d›ﬂ›nda olmak zorunday›z. Bunun d›ﬂ›nda
ortadan kald›ran en
o l a m a y a n l a r d e v r i m i d d i a s ›n › ta ﬂ › m a z la r... Bir önemli sebeplerden
d ev rimci bunu n için beyn i ile, bü tü n hü creleri biri de mücadelenin
kaç›n›lmaz olarak yoile sistemin d›ﬂ›nda bir ö r g ü t l e n m e y i y a ﬂ a m a
laçt›¤› kay›plard›r. Dag e ç i r m e k z o r u n d a d › r.”
y›, buna dikkat çeker:
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“Halk›n savaﬂ›n›n zaferini yak›nlaﬂt›rmak, bu savaﬂ› halklar›m›z
için mümkün olan en az ac›yla, en
az kay›pla iktidar hedefine ulaﬂt›rmak devrimin önderli¤inin bir sorumlulu¤udur. Ancak her ﬂey buna
tabi k›l›nd›¤›nda savaﬂ ve iktidar
perspektifi bulan›r, ittifaklar belirsizleﬂir. Egemen güçlerin çeliﬂkileri
do¤rultusunda politikalar oluﬂturulursa, reformlar temel al›n›rsa savaﬂ uzay›p gider ve bir türlü sonuç
almak mümkün olmaz.” (Devrimci
Sol, Say›: 8, Temmuz 1996)
Kuﬂkusuz ki burada, silahl› mücadele bir hedefe varman›n arac›
olarak belirleyici bir önem taﬂ›maktad›r; o hedef de, devrimci halk iktidar›d›r. Bu hedefe sahip olmayanlar›n, devrimci bir halk iktidar›n› savunmayanlar›n silahl› mücadelesi,
kuﬂku yok ki, i k t i d a r i d d i a s › n a
denk düﬂmez. Konunun bu yan›n›,
Day›’n›n k›sa ama özlü bir cümlesiyle noktalayal›m: “ S›n›fsal ve ulusal planda, devrimci halk iktidar›
perspektifiyle hareket etmeyenler,
oligarﬂik devleti y›kmaya yönelemez.” (Kongre Raporu)

‹ddia ve Sa¤laml›k
S›n›flar mücadelesinde say›s›z
olgu, o mücadele arenas›nda yer
alan güçleri sa¤a-sola savurup durur. ‹deolojik ve politik anlamda net
olmayanlar, bu etkenler karﬂ›s›nda
kendi yerlerinde kalamazlar. Zorlan›rlar. Politik anlamda netlik ise, iktidar iddias›d›r. Ancak o zaman dosdo¤ru, sa¤a sola sapmadan, savrulmadan yürüyece¤iniz bir hedefiniz
var demektir. Day›’n›n önderli¤indeki devrimci hareketi, sapmalardan koruyan en önemli unsurlardan
biri de kuﬂku yok ki, onun politik,
stratejik anlamdaki bu netli¤iydi.
Bu yüzden hep uyar›yordu:
“Burjuvazinin yasalar› kendi iktidar›n› korumak için yap›lm›ﬂt›r.
Bu gerçek unutuldu¤unda burjuva
yasalar›na teslimiyet de baﬂlar.”
Sonra? Sonras› malumdur: “Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin
devrimcileri sisteme uyum sa¤latt›-
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rarak hakim k›lmak istedikleri
‘ak›ll› solculuk’ budur. Biz bu gerçe¤in tümden d›ﬂ›nda olmak zorunday›z. Bunun d›ﬂ›nda olamayanlar d e v r i m i d d i a s › n › t a ﬂ › m a z l a r,
örgütleyemezler. ... Bir devrimci
bunun için beyni ile, bütün hücreleri ile sistemin d›ﬂ›nda bir örgütlenmeyi yaﬂama geçirmek zorundad›r.
Sistem içinde yaﬂamak, sistem içinde örgütlenme yapmak, sistemin
öngördü¤ü gibi düﬂünmek ve yaﬂamak demek de¤ildir. Ta m t e r s i d i r.” (2002 Yeni Y›l Mesaj›)
K›sa vadeli baﬂar›lar, k›sa vadeli
geliﬂmeler peﬂinde koﬂanlar için,
bazen legal alan son derece cazip
hale gelir, b a z e n p r a g m a t i z m i n
vadettikleri kendine çeker örgütleri.
Bak›n devrimci hareketin tarihine;
bunlar›n ikisini de asla göremezsiniz. Day›, her koﬂulda, bu iki tehlikeye vurgu yapm›ﬂt›r çünkü.
Bu tehlikelerin fark›nda olmamak, hareketin sürüklenmesine,
savrulmas›na, seyirci kalmak demekti. Emperyalizmin özellikle
1990’lar›n baﬂlar›ndan itibaren geliﬂtirdi¤i ideolojik sald›r›lar›n hedefi de ayn›yd›: Solu, devrim ve iktidar iddias›ndan tamamen koparmak.
Bu sald›r›n›n özünü görmeyenler, kendilerini sald›r›lara karﬂ› güçlendiremediler. Gerekli ideolojik ve
pratik barikatlar›n örülmesini gerçekleﬂtiremediler. Day›’n›n önderli¤inin ay›rdedici dönemlerinden biriydi bu. Tehlikeyi en aç›k biçimde
ortaya koyan da, buna karﬂ› en aç›k
tavr›n örgütlenmesine önderlik eden
de Day›’yd›:
“ Emperyalizm ve oligarﬂiler,
böylece devrimcili¤i, ezilen halklar›n mücadelesini denetimleri alt›na
alacaklar, iktidar iddias›n› yok edecekler ve önlerinde kendi egemenliklerinin sürekli olmas› için hiç bir
engel kalmayacakt›. Devrimci söylemler, illegalite, örgütlenme, silahl› mücadele, direniﬂ, iktidara karﬂ›
savaﬂ, iktidar› alma düﬂünceleri art›k eskimiﬂ, bir kenara at›lmas› gereken düﬂüncelerdi. Bunun yerine
emperyalistlerin ve oligarﬂilerin
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“ﬁehitlerimize lay›k olaca¤›z. Onlar›n
partili yaﬂama ve cepheyle iktidara
y ü r ü m e v a s i y e t i n i y e r i n e g e t i r m e g ö r ev im iz den hiç kimse bizi al›koyamaz.”

hoﬂgörebilece¤i, onlar›n demokrasilerinin hazmedebilece¤i
düﬂünceler ve buna
uygun pratik savunulmal›yd›. Hala eskiyi savunanlar, hala ›srarla devrim
ve sosyalizm diyenler kendi mücadelelerinde engeldi. Sabote edici,
bozguncu unsurlard›. ‹stikrar› bozuyorlard›!...” (2003 Yeni Y›l Mesaj›)
Day›’n›n önderli¤indeki devrimci hareket “ak›ll› solcu” olmaktansa, burjuvazi taraf›ndan “ne kadar
sa¤duyulu, ne kadar olgunlar” diye
övülmektense, “ t e r ö r listeleri”nin
en baﬂ›nda olmay› tercih etti. Bu
yüzden, 38 y›ll›k devrimci yaﬂam› n›, emperyalizm ve oligarﬂi taraf›ndan “ a r a n a n ” bir devrimci olarak
noktalad›. Day›’n›n bu yaﬂam tercihi, kuﬂku yok ki, kiﬂisel bir tercih
olman›n ötesindeydi; bu tercih, bu
önderlik tarz›, iktidar iddias›ndaki
bir hareket olman›n do¤al sonucuydu.

Day›’n›n K adrolar›,
Bu ‹ddiay› Kendinde
Somutlayan Kadrolard›r!
Day›’da s›n›flar mücadelesini
sürdüren bir örgütlenmenin, sahip
oldu¤u kadrolar›, kurumlaﬂmalar›,
di¤er imkanlar›n› de¤erlendirirken,
al›nan herhangi bir sonucun yeterli
olup olmad›¤›n› de¤erlendirirken
ölçü hep iktidard›r. Mesela, Kongrede yapt›¤› bir de¤erlendirmede
ﬂunu belirtir:
“ Özellikle son üç y›ld›r savaﬂ ve
savaﬂ kültürü kavramlar›n› çokça
kulland›k. Bir kültür yaratmaya çal›ﬂt›k. Belirli mesafeler de ald›k diyebiliriz. Ama tüm bunlar iktidara
yürümek isteyen bir örgüt için yeterli olmay›p, çok geridir.”
Gerilikleri, yetersizlikleri aﬂman›n yolu da yine, en baﬂta kadrolar›n
iktidar perspektifiyle, iddias›yla ve
Day›’n›n deyimiyle “h›rs›yla” donanmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir:
“Her savaﬂç› ve taraftar›m›z, mevcut olanla yetinmeyerek, bütün

enerjisiyle, yarat›c›l›¤›yla, devrim
h›rs›yla gerçe¤imizi kitlelere anlatmaya, kitleleri örgütlemek için her
zamankinden daha çok özveri ile
Parti-Cephe ruhunu, disiplinini ve
devrim iddias›n› göstermek zorundad›r.” (Zy. Kurtuluﬂ, Say›: 44, 11
May›s 1996)
‹ktidar perspektifi, hayat›n tüm
alanlar›nda mücadele, eylem ve örgütlenme biçimlerini, çal›ﬂma tarz›n› belirleyen bir olgudur. ‹ktidar iddias› ve perspektifiyle düﬂünen ve
davranan bir kadronun kitlelere bak›ﬂ›, kitle çal›ﬂmas›, örgütlemesi,
e¤itimi, propaganda ve ajitasyonu,
olanaklar› de¤erlendirmesi her ﬂey
buna göre belirlenir. Bu bak›ﬂ aç›s›yla bakmayan bir kadronun yürütece¤i çal›ﬂmalar›n k›s›r kalaca¤›,
devrimin ihtiyaçlar›na yeterince cevap vermeyece¤i aç›kt›r. Day› b›kmadan, usanmadan ufkumuzu büyütmemiz gerekti¤ine ça¤›r›r bizi:
“Herﬂeyi, titizlikle ve ciddiyetle
ele ald›¤›m›zda, de¤er ve emek verdi¤imizde halk, bunlar› karﬂ›l›ks›z
b›rakmayacakt›r. Ufkumuz geniﬂlemelidir. Devrim iddiam›z› daha
güçlendirmeliyiz. Küçük burjuva
ayd›n›n, y›lg›nlar›n kötümserlikleri,
halka ve devrime olan inançs›zl›klar› bize göre düﬂünceler ve davran›ﬂ
biçimleri olmamal›d›r.” (Eok. Kurtuluﬂ, Say›: 18, 10 Haziran 1995)
Bir hareket, iktidar iddias› kadar
ve o iddiay› kendinde somutlayan
kadrolar›n›n çoklu¤u kadar büyüktür. Day› bize iddias› büyük bir hareket b›rakt›; iddiay› kendinde somutlamayan kadrolar› ço¤altmak
bizçim görevimiz olmaya devam
ediyor. Yaz›m›z›n bu bölümünü bitirirken Day›’n›n Kongre’deki ﬂu sözünü hat›rlayal›m yine:
“Partiyi inﬂa etmek, her ﬂeyden
önce partinin iktidar alternatifi old u ¤ u n u bilerek, bu bilinçle donanmak ve donatmakt›r. ”
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Av r u ppaa ’ ddaa “ I r k a ” G ö r e Yasal ar

“ÖNCE ‹NSAN” MI D‹YORDUNUZ?..
Sistemleriyle övünüyorlard› hep.
Onlar›n burjuva demokrasileri, “ i ns a n › ” her ﬂeyin üzerinde tutan bir
sistemdi. Kendi sistemlerindeki
“hh u k u k u n ü s t ü n l ü ¤ ü”yle övünüyorlard›. Yasalar önünde herkes
–misal; iﬂçiyle, cumhurbaﬂkan›,
yoksulla zengin– eﬂitti! En “ h ü m a n i s t ” sistem onlar›nkiydi, zaten
“Human” (insan) diye baﬂlayan bütün örgütler onlar taraf›ndan kurulmuﬂ, “ i n s a n h a k l a r › ”, onlar taraf›ndan insanl›¤a arma¤an edilmiﬂti..
Lakin,
övünülen
sistemin
“övünç” noktalar›, bir bir çökmekte
art›k. Bu çöküﬂün en bariz göstergelerinden biri, resmi ve gayri-resmi
›rkç›l›kt›r.
Emperyalist ve iﬂbirlikçi ülkelerde yabanc› düﬂmanl›¤› ve ›rkç›l›k
h›zla geliﬂiyor. Elbette bu geliﬂme
devletlerden ba¤›ms›z de¤il... Baﬂlang›çta daha çok yine tekellerin teﬂvik ve himayesi alt›nda geliﬂtirilen
sivil faﬂist gruplar taraf›ndan sürdürülen yabanc› düﬂmanl›¤›, ad›m
ad›m emperyalist devletlerin r esmi
politikas› haline geliyor. Geçen haftadan birkaç örnek, yabanc› düﬂmanl›¤›n›n resmi biçimlerde geliﬂmeye devam etti¤ini gösteriyordu.

Örnek 1: ‹talya
“Göçmen tehlikelidir!”
‹ t a l y a n P a r l a m e n t o s u , faﬂist
e¤ilimli Kuzey Birli¤i Partisi’nin
“kaçak göçmenlerin tedavi edilmeden ihbar edilmesi” yönündeki önerisini kabul ederek ›rkç›l›¤a
do¤ru bir ad›m daha att›. Bu
yasayla, göçmenler, hastal›klar› ne olursa olsun tedavi
edilmeden polise ihbar edilecek ve e¤er polis izin verirse
tedavi olacak. Ya da –ki en
kuvvetli ihtimal budur– göçmenler, bu yasadan dolay› a¤›r
hasta olsalar dahi ihbar edilecekleri korkusuyla doktora gidemeyecekler. Ama bu yan›,
‹talyan Parlamentosu için
önemli de¤il; ‹talyan Parla-
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mentosu için göçmenin “insan” oldu¤u de¤il, düzen için “tehlike” teﬂkil ediyor oluﬂu önemli.

Örnek 2: Türkiye
Irkç›l›k AB kriteri mi?
Yukar›daki yasay› okuyan herkes, bunun “insanl›k d›ﬂ›” oldu¤unu
düﬂünecektir hakl› olarak. Ama bu
yabanc› düﬂman› yasan›n, ‹talya’ya
özgü oldu¤u san›lmamal›d›r.
En baﬂta, bu yasa vesilesiyle aç›¤a ç›kt› ki, ülkemizde de TCK’ya
iliﬂkin son düzenlemelerde böyle
bir maddeye yer verilmiﬂ.
Prof. Dr. Özdemir Aktan, bu konuda yapt›¤› aç›klamada, önceki
Türk Ceza Kanunu'nda “suçlu veya
ﬂüphelinin tedaviye ihtiyac› varsa
önce tedavi edilmesi sonra adli makamlara bilgi verilmesi gerekti¤i”
ﬂeklinde yer alan maddenin, yeni
TCK'de “önce ﬂüphelinin ihbar
edilmesi” biçiminde düzenlendi¤ini
belirtiyordu.
TCK’n›n yeni halinin AB’ye
uyum çerçevesinde yap›ld›¤› da düﬂünülürse, görülen odur ki, benzer
düzenleme AB üyesi di¤er ülkelerde de geçerli olacakt›r.

Örnek 3: Bulgaristan
“Kötü insan malzem esi”
Avrupa’daki ›rkç› yaklaﬂ›ma bir
örnek de Bulgaristan’da kendini
gösterdi. Baﬂkent Sofya’n›n Beledi-

ye Baﬂkan› Boyko Borisov, yapt›¤›
bir konuﬂmada; Bulgaristan’da, 1
milyon Çingene, 700 bi n T ü r k v e
2.5 milyon emekli yaﬂad›¤›n› belirterek, bunlar› “ köt ü in sa n mal ze mesi” olarak nitelendirdi. Geçmiﬂinde de farkl› etnik kökenden halklar› karﬂ› sa¤l›ks›z, yanl›ﬂ yaklaﬂ›mlar bulunan Bulgaristan’da bugün
art›k yukar›daki gibi örnekler, bir
ölçüde kan›ksanm›ﬂt›r. Asl›nda bu
kan›ksama, Avrupa’n›n genelinde
söz konusudur.

Sistem k e n d i s u ç l a r › n ›
göçmenlerin üzerine
y›k›yor
Avrupa’da, bir bütün olarak emperyalist ülkelerde, yabanc›lara yönelik ›rkç›l›¤›n geliﬂtirilmesi, emperyalizmin y›llard›r sinsi ve sistemli olarak sürdürdü¤ü politikalar›n bir sonucudur. Emperyalist ülkeler, yoksul yeni-sömürge ülkelerin
halklar›n› ihtiyaç duyduklar› sürece
ucuz iﬂçi olarak kulland›lar; ki halk›m›z da “yabanc› iﬂçi” olarak en
çok kullan›lan halklar aras›ndad›r.
1990’lar›n baﬂlar›ndan itibaren
uygulanan ekonomik sosyal hak
gasplar›, Avrupal› emekçilerde tepki
yaratmaya baﬂlay›nca, burjuvazi bu
tepkileri göçmen iﬂçilere yöneltme
politikas›n› öne ç›kard›. Avrupal›
emekçilerin düzene yönelebilecek
tepkilerini baﬂka yöne kanalize edebilmek için yabanc› düﬂmanl›¤› üzerine ›rkç› politikalar geliﬂtirildi. Y›llard›r alttan alta geliﬂtirilen, canl› tutulan ›rkç› düﬂünceler, iﬂte bu
koﬂullarda emperyalistlerin
çok iﬂine geldi.
On y›llard›r Avrupa’da göçmen olarak çal›ﬂt›r›lan iﬂçiler,
mülteciler, “aﬂa¤› ›rk” olarak
görülüp aﬂa¤›lanm›ﬂt›r. Onlar
mevcut toplumsal yap›n›n “ e n
a l t t a k i ” tabakas›n› oluﬂturuyorlard›. Ama göçmenli¤in yo¤unlaﬂt›¤› 1960- larda, 70’lerde bu aﬂa¤›lama, bugünkü düzeyde de¤ildi. Aﬂa¤›lama bu-
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gün art›k resmi düzeydedir.
“Uyum politikalar›”n›n kendisi
bir aﬂa¤›lama ve dayatmaya
dönüﬂmüﬂtür. Dahas›, göçmenleri “potansiyel suçlu” olarak
gören emperyalist politika, yabanc›lar› “terör yasalar›”n›n
baﬂ hedefi haline getirmiﬂtir.
Amerika ve Avrupa ülkelerinin bir ço¤unda bugün bir
yabanc›, o ülkenin vatandaﬂ›
da olsa, ülkenin “beyaz”lar›yla, “yerli”leriyle ayn› haklara sahip
de¤ildir. Terör yasalar›nda, “yabanc›”lara karﬂ›, alenen ayr›mc›l›k yap›larak s›n›rs›z gözalt› mümkün hale getirilmiﬂ, göçmenlerin evlerine,
iﬂyerlerine karﬂ› keyfi izlemeler,
aramalar “serbest” k›l›nm›ﬂt›r.
Irkç›l›¤›n resmi boyutlar›n› yans›tmas› aç›s›ndan baﬂka örnekler de
verilebilir; ‹ngiltere bugün dünyan›n en büyük DNA fiﬂlemesine sahiptir ve fakat bu DNA kay›tlar›n›n
al›nd›¤› kiﬂilerin % 7 7’si s i y a h › rk t a n d › r ! Amerika’da halen 55 mil yon dijital parmak izi örne¤i var ve
bunlar›n da büyük ço¤unlu¤u siyah
veya di¤er “ renkli ›rklara” ait.
Baﬂka bir deyiﬂle, “herkes yasal a r önünde eﬂit” DE⁄‹LD‹R art›k.
Burjuva hukukunun o çok övündü¤ü
ilkenin geçerlili¤i, zaten fiilen yoktu; fakat ﬂimdi, bu ilkenin yasal olarak da geçersiz oldu¤u resmen ilan
edilmektedir. ‹talyan parlamentosunun insan›n en temel haklar›ndan biri olarak kabul edilen “tedavi olma”
hakk›n› bu kadar pervas›z çi¤neye-

Rusya’da Irkç›l›k!..

bilmesi bunun ilan› de¤il midir!

Irkç›l›klar›na r a ¤ m e n
d emagojiyi b › r a k m › y o r l a r
Emperyalistler, yabanc› düﬂmanl›¤›n›, ›rkç›l›¤› körükleyip, halklar›
bir birine düﬂürürken de “önce ins a n ” demagojisini elden b›rakm›yor.
Yabanc› düﬂmanl›¤›n› aç›kça yasalar›na geçirirken, “herkesin insan haklar›”ndan, bu haklar›n evrenselli¤inden yine en çok onlar söz ediyor. Bu
kavramlar› kullanarak devrimcileri
yarg›lamaya yelteniyorlar. Hatta emperyalizme ﬂu veya bu ölçüde boyun
e¤meyen ülkeler, bu demagojiler etraf›nda iﬂgal ediliyor.
Emperyalistler ikiyüzlüdür. Küba gibi ülkeleri, “ insan haklar›n› ihlal ediyor” diye tecrit etmeye çal›ﬂ›rken kendi ülkelerinde s›rf renklerinden dolay› insanlar› fiﬂliyor,
takibe al›yor, sadece yabanc›lara
yönelik bask› yasalar› ç›kar›yor, onlar›n yaﬂam imkanlar›n› daralt›yorlar. Sofya’n›n ›rkç› belediye baﬂkan›n›n yabanc›lar›, emeklileri “kötü

Rusya Devlet Baﬂkan Medvedev, geçen hafta
yapt›¤a aç›klamada, Rusya’da ›rkç› sald›r›larda art›ﬂ oldu¤unu, bunun mevcut yap›y› tehdit eder düzeye ulaﬂt›¤›n› aç›klad›. Medvedev ﬂu rakam› veriyordu aç›klamas›nda. “Geçen y›l bu tip sald›r›larda yüzde 30'luk bir art›ﬂ oldu.”
Merkezi Moskova'da bulunan SOVA Grubu, adl› bir örgüt de geçen y›l 96
ki ﬂ in i n › rkç › s a l d› r› l a r sonucu hayat›n› kaybetti¤ini ve 400'den fazla kiﬂinin de yaraland›¤›n› aç›klad›.
Farkl› yanlar› olmakla birlikte, Rusya’da ›rkç›l›¤›n geliﬂmesi de
Avrupa’dakine benzer bir biçimde, iﬂsizli¤in, yoksullu¤un geliﬂmesine paralel olarak art›yor ve hiç kuﬂku yok ki, Rusya’da da devlet kat›nda, yeni burjuvazi nezdinde himaye görüyorlar. Sosyalizme özlemin yeniden dirilmesini
önlemenin en kestirme yolu, toplumu dejenere etmekte ve dinci, gerici, ›rkç›
düﬂünceleri geliﬂtirmektir. Rus burjuvazisi de onu yap›yor.
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insan malzemesi” olarak nitelendiren bak›ﬂ aç›s›, kimsenin
kuﬂkusu olmas›n ki, bütün burjuvalar›n, emperyalistlerin de
bak›ﬂ›d›r.
“Önce insan” anlay›ﬂ›, hiçbir dönem burjuvazinin ideolojisinin, kültürünün bir parças› olmad›. Olamazd› da.
Irak’a, Afganistan’a özgürlük götürme ad›na 2 milyona
yak›n insan› katlettiler. Hat›rlanacakt›r, Irak iﬂgali öncesi Amerika
taraf›ndan sürdürülen ambargo sonucunda, 500 bin (yar›m milyon)
çocuk ilaçs›zl›ktan, mamas›zl›ktan
ölmüﬂtü. Ve Amerikan D›ﬂiﬂleri Bakan› “buna de¤er” demiﬂti. Bu anlay›ﬂ günde milyon kere “önce in s a n ” dese ne olur? Bu politikan›n
sahiplerinin hümanizmin “ h ”siyle
ilgisi olabilir mi?

I r k ç › l › ¤ › n re s m i l e ﬂ t i r i l m e s i
burjuva demokrasisinin
kendini inkar›d›r
Yabanc› düﬂmanl›¤› bugün emperyalist ülkelerde, e¤itim sisteminden kültürüne kadar bir çok alanda
k›ﬂk›rt›lmaktad›r. Irkç› sald›r›lar›n
en yo¤un yaﬂand›¤› yer durumundaki Almanya’da, Neo Nazilerin sald›r›lar› sonucu içinde Türkiyelilerin
de bulundu¤u onlarca kiﬂi yaﬂam›n›
yitirmiﬂtir.
Mevcut ekonomik kriz ve hükümetler düzeyine yükselen resmi yabanc› düﬂmanl›¤›, Avrupa’n›n pekçok ülkesinde ›rkç›-faﬂist örgütlerin
ço¤almas› ve büyümesini beraberinde getirmektedir. Ekonomik kriz büyüdükçe bu tür örgütlerin kitle taban› da geniﬂlemektedir. Emperyalist
devletler bir yandan ›rkç› yasalar ç›kar›rken, di¤er taraftan göçmenleri
›rkç›lara hedef gösteriyorlar.
Emperyalist propaganda mekanizmas›, hem iﬂsizli¤in, hem de suçlar›n (h›rs›zl›k, uyuﬂturucu, tecavüz
gibi olaylar›n) art›ﬂ›n›n nedeni olarak göçmenleri göstermekte. Böylece de onlara yönelik ›rkç› sald›r›lar,
hem k›ﬂk›rt›lm›ﬂ, hem meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂ olmaktad›r.
Emperyalist ülkelerde bulunan
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göçmenlerin bir araya geldi¤i örgütlenmeler de, “terör” demagojileriyle büyük bir bask› alt›na al›nm›ﬂt›r.
Emperyalist devletler, göçmenlerin
örgütlenmesini, birleﬂmesini her biçimde engellemeye çal›ﬂ›yorlar.
‹ﬂsizli¤in en büyük ma¤duru onlar, yani göçmenlerdir. Yozlaﬂma batakl›¤›na itilenler onlard›r. Terör yasalar›n›n hedefinde onlar vard›r ve
bütün bunlar›n sonucudur ki, bugün
Avrupa hapishanelerindeki tutuklular›n büyük bölümü yabanc›lard›r.
K›sacas›, burjuva demokrasisi veya
emperyalist ülkelerin polisi ve yarg›s›, göçmenler için bir “koruma”
sa¤lamamakta, tersine, göçmenlere
sald›r›n›n bir parças› olmaktad›rlar.
Yasalar ç›kar›l›rken “önce insan” diye de¤il, “önce milliyetine bak›lacak” diye düzenlemelerin yap›labildi¤i bir yerde, mevcut b u r j u v a d emokrasisinin art›k kendini inkar

Irkç›l›¤› Tel’in,
Her Dönemin
Görevidir
Yaz›m›z›n içerisinde Bulgaristan’daki Türklere, Emeklilere, Çingenelere yönelik aﬂa¤›lamaya de¤indik. Bulgaristan’da az›nl›klara yönelik düﬂmanl›k da ne yaz›k ki gerilere
kadar uzan›yor.
Henüz, kapitalizmin restorasyonundan önce de, bu konuda sa¤l›ks›z
yaklaﬂ›mlar söz konusuydu Bulgaristan’da. 1988-89 y›llar›nda Bulgaristan’da ilerici yönetim alt›nda
Türklere yönelik halk›n isimlerini,
dinini ve dilini de¤iﬂtirmek için bask›lar uygulanm›ﬂt›. Bu bask›lar sonucu 300 bine yak›n Türk, Türkiye’ye
göçmek zorunda kalm›ﬂt›.
O zaman, ülkemizdeki kimi çevreler, “Bulgaristan’› Tel’in mitingi”
yapm›ﬂlard›. Asl›nda “Tel’in” ettikleri, ›rkç›l›k de¤il, ilerici yönetimdi.
Nitekim ülkemizdeki milliyetçi, dinci kesimler, emperyalist kapitalist ül-
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etmeye baﬂlad›¤› aç›kt›r.
Avrupa’da ve dünyan›n bütün ülkelerinde, ›rkç›l›¤a, yabanc› düﬂmanl›¤›na karﬂ› ç›kmak ve buna karﬂ› mücadele etmek bir sorumluluktur. Bunu yapmak için solcu, sosyalist olmak da gerekmez. Ancak bilinir ki, ›rk, din, dil ayr›mlar›na ve bu
temeldeki her türlü sald›rganl›¤›n
karﬂ›s›na her zaman en tutarl› ﬂekilde sosyalistler ç›km›ﬂlard›r. Çünkü
sosyalistlerin tav›rlar›nda, ne milliyetçilik, ne de soyut ve çifte stand a r t l › b i r h ü m a n i z m vard›r. Sosyalistler, her tür sorunda oldu¤u gibi,
bu konuda da emperyalizm ve halklar aç›s›ndan bakmaktad›rlar.
Bu yan›yla sorunun kayna¤›n› ve
çözüm yollar›n› bilimsel bir temelde ortaya koymaktad›rlar.
Irkç›, faﬂist sald›r›lar›n da bir s›n›fsal zemini vard›r. Bu zemin, emperyalist politikalar›n yaratt›¤› bir

zemindir. Ve asl›nda göçmenlere
karﬂ› k›ﬂk›rt›lan iﬂsizler de bu sald›r›n›n hedefindeki emekçilerdir.
‹talya’da sa¤l›k emekçilerinin örgütleri, parlamentonun göçmenlerin
ihbar edilmesine iliﬂkin olarak ç›kard›¤› son yasay›, “ B i z d o k t o r u z ,
hemﬂireyiz, casus de¤iliz” diye protesto ederken, asl›nda yasan›n sadece
göçmenlere düﬂmanl›k içermekle
kalmay›p, bizzat ‹talyan emekçilerini de aﬂa¤›lad›¤›n›, muhbirli¤e zorlad›¤›n› göstermiﬂ oluyorlar.
‹ﬂsizlik büyüdükçe, memnuniyetsizlik artt›kça, bu memnuniyetsizli¤i göçmenler üzerine yöneltme
ihtiyac›, yabanc› düﬂmanl›¤›n› içeren benzer yasalar›, peyderpey bütün Avrupa ülkelerinde gündeme
getirecektir. Bunun zamanlamas›n›,
uygulan›ﬂ tarz›n› bir yan›yla da
emekçilerin ›rkç›l›¤a karﬂ› gösterece¤i tav›r belirleyecektir.

kelerin uygulamalar› karﬂ›s›nda bu
tür tepkiler göstermezler genellikle.
Ayn› ﬂekilde, Bulgaristan’da veya
baﬂka yerde Türklerin aﬂa¤›lanmas›na
karﬂ› ç›karken, kendi topraklar›m›z
üzerinde Kürtler’i, Çingeneler’i, Ermeniler’i, k›sacas›, az›nl›k herkesi
aﬂa¤›layan politikalara karﬂ› ç›kmazlar.
Devrimciler, söz konusu olan ilerici bir yönetim de olsa, o zaman bu
yanl›ﬂ uygulamaya tav›r alm›ﬂlard›.
Dev-Genç’in Devrimci Sol Davas›
Tutsaklar›’n›n Haziran 1989’da “ Bulgaristan Devlet Baﬂkan› T. Jivkov’a
Aç›k Mektup” baﬂl›¤›yla yay›nlad›klar› aç›klamalar, ›rkç›l›¤a karﬂ› tav›r
aç›s›ndan tarihi önemdedir.
Bildiride ﬂunlar söyleniyordu.
“... Bulgaristan’daki Türk az›nl›¤›n gerici ve tutucu e¤ilimler bar›nd›rmas›, sizin bu politikan›z› hakl›
göstermez. ... Sizin 50 y›l sonra bu
bahaneyle Türk az›nl›¤› zorla asimile
ve sürgün etme politikan›z, bugüne
kadar ulusal sorun konusunda yanl›ﬂ
ve hatal› bir çizgi izledi¤inizi gösterir.
Bu aﬂamadan sonra yapman›z gereken zora dayal› bir asimile ve sürgün

politikas›n› gündeme sokmak olmamal›yd›. Çünkü Lenin’in de belirtti¤i
gibi ‘Ulusal topluluklara zulüm siyaseti uluslar› bölme siyasetidir. Ayn›
zamanda halk›n kafas›n› düzenli olarak yozlaﬂt›rma siyasetidir.’
Belki fark›nda de¤ilsiniz ama Lenin’in bu belirlemesi ayn› zamanda
bugünkü Bulgaristan için büyük bir
tehlikenin sözkonusu oldu¤una iﬂaret etmektedir. Evet, bu politika Türk
az›nl›¤› sosyalizm düﬂman› bir rotaya sokaca¤› gibi Türk ve Bulgar
halklar› aras›nda suni çeliﬂkilerin tohumlar›n› atacak ve sonuçta k a y b e den Bulgaristan nezdinde dünya
sosyalist güçleri olacakt›r. Böyle
bir zarar›n sorumlulu¤unu yüklenmek “ﬂerefi” size düﬂmemeliydi say›n Jivkov!
‹zledi¤iniz bu politika ve en son
olarak gündeme getirdi¤iniz sürgün
politikas› Türkiyeli hiçbir sosyalist taraf›ndan kabul edilemez. Bulgar halk›n›n da ergeç bu tavr›n›z› mahkum
edece¤ine inan›yoruz...” (Bkz. Yeni
Çözüm, Temmuz 1989, Say›: 26)
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Baﬂbakan›n, Bakanlar›n
O¤ullar›na, K›zlar›na,
Gelinlerine, Damatlar›na
Fabrikalar, Gemiler, P›rlantalar;

HALKA
SADAKA!
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n
o¤lu Bilal ve gelini Sema Erdo¤an,
Atagold adl› kuyumculuk ﬂirketinin
orta¤› imiﬂler. Hem de öyle küçük
bir payla de¤il; yüzde 50.
Nas›l ortak olmuﬂlar, o kadar paray› nereden bulmuﬂlar belli de¤il.
Ama belli olan ﬂeyler var.
Mesela:
Halk›n en zorunlu ve acil tüketim ihtiyaçlar›n›n KDV’sini indirmeyen hükümetin, 2004 y›l›nda p›rlanta ve yakut, zümrüt, inci, safir gibi de¤erli taﬂlar›n sat›ﬂ›nda uygulanan yüzde 18’lik KDV’yi S I F I R A
indirdi¤ini hat›rlayacaks›n›z.
O zaman gazeteler “bu ne çeliﬂki?” diye yazm›ﬂlard›.
Oysa olayda ne bir çeliﬂki, ne bir
gözden kaç›rma, ne de bir bürokratik hata yoktu. P›rlanta ve mücevharatta KDV’yi SIFIRA indirerek baz›lar›na trilyonlar kazand›r›lm›ﬂt›.
O baz›lar›ndan biri de C i h a n
K a m e r’di.
C i h a n K a m e r kimdi derseniz?
Atasay Kuyumculuk ﬁirketi’nin
sahibi. Atagold da o ﬂirketin bir parças›... Atasay’›n ortaklar›ndan biri
de AKP ﬁanl›urfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen.
Velhas›l, toparlarsak; Cihan Kamer, hükümetin KDV’yi s›f›rlamas›
sayesinde kazand›¤› trilyonlar karﬂ›l›¤›nda hisselerinin bir k›sm›n› Bi l a l E r d o ¤ a n ’a devretmiﬂ.
Baﬂbakan›n o¤lu Bilal ve gelini
Sema Erdo¤an, kuyumculuk iﬂiyle
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“Biri yer, biri bakar,
k›yamet onda n kopa r! ”

pratikte ilgilenmiyorlarm›ﬂ. Kuyumculuk ﬂirketindeki iﬂlerini takip
etmek için yetkilerini E k rem Tos u n’a devretmiﬂler. Ekrem Tosun
genel kurulda onlar ad›na kararlar
verirken, Bilal ve Sema Erdo¤an’›n
yapt›¤› ise, her y›l bu ortakl›ktan
paylar›na düﬂen paralar› ceplerine
indirmekten ibaretmiﬂ.
Ne kârl› ticaret!
Ne ball› iﬂ!
Kuyumcu Cihan Kamer kazanc›na kazanç kat›yor.
Baﬂbakan’›n “mahdumlar›” köﬂe
üstüne köﬂe dönüyorlar.
AKP yürü ya kulum demiﬂ, kuyumcu Cihan Kamer de Baﬂbakan’›n çocuklar›n› da yan›na alarak
yürüyor.
Ülker gibi, Albayraklar gibi,
Unak›tanlar gibi, Erdo¤anlar gibi,
Y›ld›r›mlar gibi.. yürüyorlar.

Tayyip’in Büyük
O¤lunun “Gemici¤i”
Erdo¤an'›n büyük o¤lu Burak
Erdo¤an’›n, Safran-I isimli bir gemiyi sat›n ald›¤› ve bir anda a r m a törlü¤e s›çrama yapt›¤› daha önce
ortaya ç›km›ﬂt›. Geminin piyasada
ikinci el sat›ﬂ de¤eri 4-5 milyon dolard›. Bir Arçelik Bayii’nin, bir baﬂbakan o¤lunun bu paray› nereden,
nas›l buldu¤u muallakta kald›.
Ad› geçen gemi, 200 TIR taﬂ›ma
kapasitesine sahip oldu¤u halde,
Baﬂbakan, o¤lunun gemisinin “ge -

mi de¤il, gemicik" oldu¤unu belirtmiﬂti.
Baﬂbakan’›n büyük o¤lu Burak
Erdo¤an, Tu r k u a z adl› ﬂirketin de
kurucular› aras›nda bulunuyor. ﬁirketin ad›, Bumerz Denizcilik olarak
de¤iﬂtirilerek 1 milyon TL olan sermayesi 2 milyon TL"ye ç›kart›lm›ﬂ.
Burak Erdo¤an’›n ﬂirkette yüzde 25
hissesi olup, gemi al›nmas›n›n d›ﬂ›nda bu ﬂirkete de 250 bin TL sermaye eklemiﬂ.
Nereden bulmuﬂ? Yeri belirsiz.
Burak Erdo¤an denizcilik alan›nda faaliyet gösteren ikinci ﬂirketini de 19 Ocak 2007'de “MB Denizcilik Taﬂ›mac›l›k Limited ﬁirketi” ismiyle kurmuﬂ ve ﬂirketin yar›
hissesinin sahibiymiﬂ.

Tayyip’in Damad›
Baﬂbakan’›n büyük k›z› Esra Erdo¤an’›n evlendi¤i Berat Albayrak
da bilinen bir isim. B. Albayrak, halen Sabah ve ATV'yi de bünyesinde
bulunduran Ahmet Çal›k’a ait Çal›k
Holding'de Genel Müdür. Baﬂbakan’›n sayesinde damad›n›n çok
genç yaﬂta holdinge genel müdür
yap›ld›¤› çok konuﬂulmuﬂtu.
Öyleydi de gerçekte.
Sabah ve ATV’yi Baﬂbakan’›n
emriyle iki devlet bankas›ndan ald›¤› kredilerle adeta bedavaya getiren
Çal›k, ald›¤›n›n karﬂ›l›¤›n› Baﬂbakan›n damad› arac›l›¤›yla ödüyordu. D a m a t B e r a t A l b a y r a k , Sabah
ve ATV'yi alan Turkuvaz Matbaac›-
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l›k ﬂirketinin ve ayr›ca Cetel Telekom
‹letiﬂim'in yönetim
kurulu üyesi.

Unak›tan
Haramileri
Biz Haramileri 40 kiﬂi
bilirdik ama AKP hükümetinin baﬂbakan› Erdo¤an dahil
25 bakan›n›n toplam 63 çocu¤u
varm›ﬂ. Hepsi de “maﬂallah” babalar›n›n sayesinde müthiﬂ bir ticari
“giriﬂim” ruhuna sahiplermiﬂ. Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’›n 3 çocu¤u olan Abdullah, Zeynep ve Fatma da bunlardanm›ﬂ.
O¤ul Abdullah’›n yumurta iﬂi
yapt›¤›, iki kardeﬂi ve annesiyle birlikte AB G›da A.ﬁ isimli bir ﬂirket
kurduklar› biliniyor. Unak›tanlar
ﬂimdi enerji ve kek iﬂi ile ticari alandaki faaliyetlerini büyütme karar›
alm›ﬂlar... “ Ta s a r r u f l u a m p u l ” uygulamas›nda da Unak›tan Ailesi’nin
büyük vurgun vurdu¤u yaz›ld› bas›nda.
Ayr›ca Bal›kesir’de 600 milyon
d o l a r civar›nda sermaye ile, 600
MW’l›k t e r m i k s a n t r a l k u r m a k
için gerekli baﬂvuruyu yapt›klar› da
ortaya ç›kt›.
2004 y›l› sonunda KDV'sinin
yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi;
bir y›l önce de m›s›rda gümrük vergisinin yüzde 20'ye indirilmesi ile
Abdullah Unak›tan'›n binlerce tonluk ithalat yapt›¤› ve çok büyük paralar kazand›¤› da biliniyor.
Unak›tanlar’›n Telemobil Bilgi
‹letiﬂim ve SAB Makina isimli iki
ﬂirketi daha var.

Gül'ün K üçük O ¤lu
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül,
ﬁubat baﬂ›nda Suudi Arabistan’a
gitti¤inde, orada “iﬂadamlar›” düzeyinde yap›lan bir toplant›da görüldü
ki, Gül'ün küçük o¤lu Mehmet Emre Gül de “iﬂadam›” s›fat›yla masadayd›.
Gül, o¤lunu da Suudi sermayedarlar›yla tan›ﬂt›rm›ﬂ, ticari ba¤lant›lar yapmas›na Cumhurun baﬂ› ola-
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rak yard›mc›
olmuﬂtu.
Gül’ün
“giriﬂimci”
o¤lu 17 ya ﬂ›nda ve ö¤r enci! ‹lk iﬂ olarak internet üzerinden bir ﬂirket kurmuﬂ. ﬁirketin di¤er orta¤› Gül’ün büyük o¤lu
Ahmet Münir. Emre Gül iﬂadaml›¤›nda as›l büyük at›l›m›n› “bardakta
m›s›r” ile yapt›. Gül'ün büyük o¤lu
Ahmet Münir ise Londra'da uluslararas› finans çevrelerinde yer edinme çabas› içinde.

Gül’ün D amad›
Abdullah Gül'ün k›z› Kübra Gül
ile evli olan M e h m e t S a r › m e r m e r
de ticarette h›zla geliﬂenlerden; internette ticari iﬂleri var; ayr›ca, mobilya ve inﬂaat alan›ndaki ﬂirketlerde ortakl›¤› bulunuyor.

Ulaﬂt›rma B akan›
Y›ld›r›m’›n “Giriﬂimci”
Çocuklar›
Binali Y›ld›r›m’›n o¤lu Erkan ve
k›z› Büﬂra Y›ld›r›m, Derin Denizci lik Gemi Taﬂ›mac›l›k Sanayi ve
Li mit e d ﬁ i rket i’nin patronu durmundalar. Y›ld›r›m kardeﬂler, ‹talya'dan 445 bin Euro'ya bir gemi ald›lar. Gemi ucuza getirildi.
Binal› Y›ld›r›m'›n üç çocu¤u, ayr›a ‹stanbul Subaru’nun bir bayisinin de sahibi durumundalar.

Hilmi G üler'in D amad›
Enerji Bakan› Hilmi Güler'in damad› ise eski Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe'nin o¤lu ‹smail
Pepe. Pepe'nin çocuklar› Ankara’da
konut yap›p sat›yor. ‹ﬂleri iyiden de
öte.

Faruk N afiz Ö zak'›n O ¤lu
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Faruk Nafiz Özak'›n o¤lu Mehmet
Akif, Abdullah Gül'ün o¤lu Emre

Gül ile birlikte m›s›r iﬂine girmiﬂ.
Ayr›ca Öztok G›da ‹nﬂaat Ltd. isimli bir ﬂirket kurup, Atatürk Havaliman›'nda ve Bak›rköy Capacity'de
bardakta m›s›r sat›ﬂ› yap›yor.

Kay›rmac›l›kta, Ahlaks›zl›kta
Pervas›zl›¤›n ‹ ktidar›
Yukar›dakiler küçük bir liste sadece bakanlarla s›n›rl›. AKP’li milletvekileri, onlara yak›n bürokratlar,
illerdeki AKP yönetimleri, hepsi
hezeyan ve seferberlik halinde ya¤maya giriﬂmiﬂler.
AKP iktidar›nda Baﬂbakan dahil
bakanlar›n ve Cumhurbaﬂkan›’n›n
çocuklar›, babalar›n›n siyasi güçlerini arkalar›na alarak, ticari iﬂlerinde ak›l almaz ilerlemeler gösteriyorlar. Küçük yaﬂlar›nda büyük paralar kazan›yor hepsi.
Kay›rmac›l›kta ve h›rs›zl›kta ve
soygunda kendinden öncekilerle k›yaslanamayacak kadar pervas›z
AKP. Uzun süredir TBMM gündeminde olan Siyasi Ahlak Yasas› da
AKP hükümetinin engellemeleri
nedeniyle ç›km›yor. Yasa bu vurgun
dolan mekanizmas›n› yoketmez elbette, ama yine de AKP’liler ya¤mada, talanda, önlerinde en küçük
bir pürüz olmas›n istiyorlar. Söz konusu yasay› engelleyerek aç›kça
“ahlaks›z”l›kta ›srar edece¤iz diyor
iktidar.
Özal’›n hanedan›, Demirel’in
ye¤enleri, islamc› AKP kadrolar›n›n
kurdu¤u hanedanlar›n yan›nda küçük kald›... Ardarda yolsuzluk, soygun olaylar› patlak veriyor AKP’ye
iliﬂkin...
ﬁimdi normal olarak söylenecek
tek ﬂey var:

HIRSIZ VAAAAR!
Evet öyle.
Fakat siz h›rs›z› görüp ba¤›rd›n›z
diye bekçilerin gelece¤ini sanmay›n
sak›n.
H›rs›z zaten bekçinin amirleri!
Düzen böyle...

SADAKA
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‹ ﬂsi z le ri n, M uht aç la r ›n, Borç lul a r› n D ur mad an Artt›¤›

SADAKA EKONOM‹S‹!
‹ﬂsiz say›s›nda ARTIﬁ... ‹ﬂsizlik Fonu’na
baﬂvurularda ARTIﬁ... Aﬂevine muhtaç b›rak›lanlarda ARTIﬁ... Kredi kart› borçlar›nda ARTIﬁ... Yoksulluk büyüdükçe, sadakada ARTIﬁ...
Muhtaç hale getiren de, sadakay› veren de ayn›!!!
Baﬂbakan Erdo¤an ve Maliye Bakan› Unak›tan, hemen tüm aç›klamalar›nda ekonomiyi ray›na oturttuklar›n›, ekonomide sorun yaﬂanmayaca¤›n› belirtiyorlard›. Geçen y›l Amerika’dan baﬂlayarak yay›lan kriz günlerinde de, “krizin Türkiye’yi te¤et geçece¤ini” , ekonominin etkilenmeyece¤ini ileri sürmüﬂlerdi. Ne var ki, rakamlar, hem de bizzat AKP hükümetine ba¤l› kurumlarca aç›klanan resmi rakamlar, geliﬂmeler, her gün bu
iddiay› yalanl›yor.

‹ﬂsiz Say›s›nda ARTIﬁ
Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) verilerine göre 2008 y›l›nda 458
bin kiﬂi iﬂsiz kald›. ‹ﬂsizlik ve iﬂten
ç›karmalar, en yo¤un biçimde Eylül-Ekim-Kas›m aylar›nda yaﬂand›.
AKP bir yandan krizin etkilerini,
sonuçlar›n› örtbas etmek, bir yandan da sadece emperyalistlere ve tekelci burjuvaziye çal›ﬂan bir iktidar
olduklar›n› gizlemek istiyorlar.
Ama rakamlar ortada.
Örne¤in, 2007 y›l› Ekim ay›nda
Türkiye’deki iﬂsiz say›s› 2 milyon
302 bin iken,, bir y›l içinde 385 bin
kiﬂi artarak 2 milyon 687 bin kiﬂiye
yükseldi. Resmi rakamlar, iﬂsizlik
oran›n›n ayn› dönem içinde yüzde
9.7’den, yüzde 10.9’a yükseldi¤ini
belirtiyor.

Fona Baﬂvuru l ard a ARTIﬁ
Bu durumun do¤al sonucu olarak ‹ﬂsizlik F o n u ’n a baﬂvurularda
da yüzde 473 art›ﬂ oldu.
Bu rakamlar, tek baﬂ›na iﬂbaﬂ›ndaki herhangi bir iktidar›n “baﬂar›s›zl›¤›” demektir. Ama AKP, yard›mlarla, kömür çuvallar›yla, beyaz
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eﬂyalarla bunu da örtbas edebilme
peﬂinde.
AKP iktidar›, insanlar› iﬂsizlik
fonuna ak›n etmek zorunda b›rakm›ﬂt›r. Bu “ak›n”, AKP’nin Türkiye
ekonomisine dair tüm iddialar›n›
yalanlamaktad›r. Kriz bahanesiyle
fabrikalardan onarl›, yüzerli iﬂçiler
at›l›yor, iﬂyerleri kapan›yor..

Aﬂe v i ne M u h t a ç
B › r a k › l a n l a r d a ARTIﬁ
Aﬂevleri, yoksullu¤un en ﬂaﬂmaz
göstergelerinden biridir, çünkü oradan ço¤unlukla “ e n y oks ul l ar” yararlan›r. Türkiye’deki aﬂevlerinde
kar›nlar›n› doyuranlar›n say›s› AKP
iktidar› boyunca artmaya devam etti. Ama en büyük art›ﬂ, geçen y›l oldu. Sadece 2008 y›l›nda aﬂevlerine
duyulan talep ikiye katland›.
Rakamsal olarak 2007 y›l›nda 23
bin 890 kiﬂi aﬂevlerinden günlük
yemek yerken, bu rakam 2008 y›l›nda 53 bin 391’a yükseldi. Bunun sonucu olarak 2007 y›l›nda aﬂevlerine
6 milyon 600 TL aktar›l›rken, 2008
y›l›nda bu rakam 10 milyon 56 bin
TL’ye yükseltildi.
Aﬂevleri, “yek ekme¤e muhtaç”
hale getirilenlerin baﬂvurdu¤u yerdir. Ve yukar›daki rakamlar, o durumdaki insanlar›m›z›n yüzde biri
bile de¤ildir.
AKP iktidar›n›n “büyük Türkiye’sinde”, insanlar aﬂevlerine, vak›f
imarethanelerine, belediye veya çeﬂitli adlar alt›ndaki fonlara muhtaç
edilmiﬂlerdir. Açl›¤a mahkum edilmiﬂ insanlardan, aﬂevlerinden, vak›flardan, belediyelerden verilen bir
kap yemek için, “hallerine ﬂükretmeleri” isteniyor. Bu yöntem sada-

ka kültürüne uygun oland›r. “ Bete rin de beteri var, buna da ﬂükür”
dedirten, iktidara, sisteme karﬂ› ç›kmay› engelleyen bu yöntem, egemen s›n›flar için bulunmaz bir yöntemdir. K a d e rci ve ﬂ ü k ü rcü bir
toplum yaratma politikas›, ülkeyi
aﬂevleriyle, imaretlerle donatmay›
gerektirir. Böylece insanlar›n iﬂsizli¤e, yoksullu¤a, açl›¤a tepkileri de
etkisizleﬂtirilmek istenmektedir.
AKP’nin ne yapmaya çal›ﬂt›¤›
art›k aç›kt›r; aﬂevleri, iﬂsizlik fonlar›, yeﬂil kart uygulamalar›, hazineden yapt›¤› harcamalarla toplumu
giderek bir s a d a k a t o p l u m u haline
getirmek, dilencileﬂtirmeyi meﬂrulaﬂt›rmak istiyor. AKP’nin bunda
belli bir mesafe katetti¤i de yads›namaz. Her ne kadar bu yard›mlar
seçim dönemlerinde daha da yo¤unlaﬂt›r›l›p seçime yönelik olarak da
kullan›l›yorsa da, bu politika, seçimle s›n›rl› bir politika de¤ildir.
Toplum, bu sadaka kültürüne göre
ﬂekillendirilmek isteniyor. Giderek,
sadakay› normal gören, dilencilikten rahats›z olmayan, yard›mlarla
geçinmeyi “normal” kabul eden ve
“buna da ﬂükür” diye bakan bir
toplum ortaya ç›kar›l›yor ad›m
ad›m. Baﬂbakan Erdo¤an “sadaka
bizim kültürümüzde var” diyerek
bunu alenen savunmaktad›r da.

‹ﬂsizlik Fonu’ndan
Tekellere 1,5 milyar
Hükümet ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu’ndan iﬂsiz kalanlara para vermesi
gerekirken, 2009 y›l› için ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu’ndan 1.5 milyar TL’yi
hazineye aktarma karar› ald›.
Hazineye aktar›lan bu paran›n
kapitalistler için oldu¤u aç›kt›r. Nitekim, paran›n bir k›sm›, patronlara
“aman iﬂçi ç›karmay›n, sizin iﬂçilerinizin bir k›sm›n›n ücretini biz karﬂ›layal›m, size ﬂu kadar para verelim” politikas› için kullan›lacak. Bu
politikada as›l düﬂünülen ve gözeti-

15 ﬁubat 2009

len iﬂçi mi, yoksa patron mu?
‹ﬂçiler için oluﬂturulmuﬂ
bir fondan milyarlar› al›p patronlara vermek, “iyi iﬂte, bak›n iﬂten at›lmalar› önlüyor”
diye savunulamaz, meﬂrulaﬂt›r›lamaz. Bu iﬂçiler için oluﬂturulan bir fonun patronlar taraf›ndan gasbedilmesidir ve gasb›n
arac›s› da A K P h ü k ü m e t i d i r. Böylece halk›n paras› birkez daha sermayenin hizmetine sunulmuﬂ, onlar›n sorunlar›n›n çözümünde kullan›lm›ﬂ oluyor.
AKP için, kimlerin sorununun
öncelikli oldu¤u bu örnekte bir kez
daha aç›kt›r. AKP politikalar›n›n
önceli¤i, patronlar›n sorunlar›n›
çözmeye, onlar›n taleplerini karﬂ›lamaya yöneliktir.
AKP, iﬂsizli¤in ç›¤ gibi büyüdü¤ü bir dönemde bile iﬂsizler için
ayr›lan fondan 1.5 milyar TL gibi
bir rakam› pervas›zca önce hazineye, oradan da tekelci sermaye kesimlerine aktarabiliyor. Sermayenin
hizmetinde, emekçilerin paras›ndan
keserek, k›sarak, efendilerinin sorunlar›n› çözmeye çal›ﬂ›yor.

H az i ne d e n “Ya r d › m l a r a”
5 Milyar YTL!
AKP hükümetinin 2003-2008
aras›nda, Türkiye genelinde, “yard›m” politikas› çerçevesinde toplam
4 m i l y a r 9 1 2 m i ly o n 52 5 b in 1 3
T L kaynak aktard›¤› aç›kland›.
Star televizyonunda yay›nlanan
rakamlar, AKP’nin sadaka politikas› için harcanan 5 milyar TL, yoksullar› yard›mlarla yaﬂayan bir topluluk haline getirme politikas›n›n ne
boyutlara ulaﬂt›¤›n› gösteriyor.
AKP iktidar›nda yard›mlar, iktidar›n politikas›n›n ayr›lmaz bir parças› olmuﬂtur. Yard›mlar seçim öncesi dönemde artt›r›lsa ya da sadece
bu dönemde yap›l›yor gibi yans›t›lsa da öyle de¤ildir. AKP, “yard›mlar”› sistemli bir politika haline getirmiﬂ durumdad›r. Sadece yiyecekle veya kömürle de s›n›rl› olmay›p,
ﬂu veya bu kesime seslenme, onlar›
düzen içine çekme, iktidara yedek-
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Yoksullar›n sofras› farkl›;
Erdo¤anlar’›n, Unak›tanlar’›n,
Y›ld›r›mlar’›n o¤ullar›n›n,
damatlar›n›n, gelinlerinin sofralar›
farkl›... Bu sofrada ekmek
do¤ran›yor tencereye;
soyguncular›n sofras›nda ise
tencerelerde bizim etimiz var,
içtikleri bizim kan›m›z...
leme ihtiyac›na göre çeﬂitlenebilmektedir. Son olarak Dersim’de beyaz eﬂya da¤›t›lmas›nda, K›rklareli’nde tuvalet, banyo yap›lmas›nda
görüldü¤ü gibi, AKP için bu konuda
herhangi bir s›n›r yoktur.
Bir di¤er nokta ise, AKP’nin bu
politikay› hayata geçirirken, devletin tüm kurumlar›n› pervas›zca kullanmas›d›r. Yard›mlar Valiler arac›l›¤›yla yap›l›rken, yard›mlar›n finansman› da yine sistemin çeﬂitli
ekonomik kurumlar› arac›l›¤›yla
karﬂ›lanmaktad›r.
‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir Atalay, daha
önce yapt›¤› bir aç›klamada, 20032007 aras›nda 5 milyon 862 bin ton
kömür da¤›tt›klar›n› ve bunun hazineye maliyetinin 1 milyar 8 milyon
TL oldu¤unu belirtmiﬂti. Fakat yukar›da belirtildi¤i gibi, bu rakamlar da
sürekli artmakta. Star’da yay›nlanan
son rakamlara göre, 2003'te 1 milyon 96 bin 488 aileye 649 bin 818
ton kömür yard›m› yap›l›rken, Eylül
2008'de aile say›s› 2 milyonu, kömür
miktar› 1 milyon tonu aﬂm›ﬂ durumda.
AKP’liler bunu “sosyal devlet“in
bir gere¤i olarak yapt›klar›n› söyleseler de, bunun ne “sosyal devlet”le,
ne yard›mla, ne de halk›n sorunlar›n›
çözmeye çal›ﬂmakla ilgisi yok!

K a r t B o r ç l a r ›n d a ART I ﬁ
‹ﬂte bir “art›ﬂ” daha. Bu “art›ﬂ”

da halk›n gelirindeki bir art›ﬂ› de¤il, halk›n ekonomik
durumundaki bir kötüleﬂme yi iﬂaret ediyor: Kredi kart›
borçlu say›s›nda son bir y›lda 478 bin art›ﬂ oldu.
Fonlar, aﬂevleri gibi, kredi kart› da karﬂ›l›¤› olma yan bir “geçinme” arac› olarak halk›n yaﬂam›na sokuldu adeta. Kartlar, insanlarda al›ﬂveriﬂ kolayl›¤›
yarat›p, geçici bir ekonomik rahatl›k sa¤l›yor görünse de bunun yan›lt›c› oldu¤u çok geçmeden aç›¤a ç›k›yor. Ama bunun aç›¤a ç›kmas› da,
her aile için bir y›k›ma, sürekli bir
eziyete dönüﬂüyor.
Kredi borcu olanlar›n say›s›nda
bir y›lda 478 bin art›ﬂ olmas›, “yasal
takip” alt›nda olan insan say›s›n›n
da 2 milyon 170 bin kiﬂiyi aﬂm›ﬂ
olmas›, insanlar›m›z›n nas›l aldat›l›p borç bata¤›na sürüklendi¤ini
gösteriyor.
Baﬂbakan Erdo¤an daha önce
yapt›¤› bir aç›klamada ﬂöyle demiﬂti: “Borç yi¤idin kamç›s›, bizim için
borç leblebi, çekirdek, çerez...” Bu
yaklaﬂ›mda olan Erdo¤an’›n AKP’si
döneminde Türkiye’nin borçlar›n›n
dörde katland›¤› hat›rlan›rsa, hem
d›ﬂ-iç borçlar yoluyla ülkeyi, hem
de kredi kart› yoluyla tek tek insanlar›m›z› borç bata¤›na sürükledi¤i
ortada.
Ama ayn› Erdo¤an seçim dönemlerinde bu söylediklerinin tersi
aç›klamalarda da bulunabiliyor. Örne¤in, ﬂu günlerde IMF’ye “ rest
çekti çekecek” havalar›nda. Hemen
her seçim döneminde böyle yapm›ﬂt›r AKP. Bir yandan IMF ile pazarl›klar› sürdürürken di¤er yandan
“IMF istedi¤imiz noktaya gelmezse
borçlar›m›z› öder, IMF ile iliﬂkilerimizi keseriz” demagojilerine baﬂvuruyor. Hat›rlanaca¤› gibi, “IMF’ye
güle güle” demek, daha 2002’de iktidar koltu¤una oturmadan önce
vaadiydi AKP’nin. Di¤er vaatlerinde oldu¤u gibi, yerine getirmedi.
Kendisi de çok iyi biliyor ki, iliﬂkileri kesmek de, borçlar› kapatmak
da sözkonusu de¤ildir. Yap›lan sadece halk›n kand›r›lmas›d›r.

SADAKA
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AKP Kyoto Sözleﬂmesini ‹mzalad›

Do¤a Katliamc›lar›n›n
Göstermelik Sözleﬂmesi:

Türkiye’nin yaklaﬂ›k 15 y›ld›r
onaylamad›¤› Kyoto Sözleﬂmesi,
geçen hafta AKP iktidar›n›n ani bir
hamlesiyle meclise getirildi ve sözleﬂme 243 oyla kabul edildi.
Kyoto Sözleﬂmesi olarak bilinen
“Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesi”, çok say›da ülkenin kat›l›m›yla 1994 y›l›nda
yürürlü¤e girmiﬂti.
Türkiye oligarﬂisi uzun ayak sürümelerden sonra sözleﬂmeyi 2004
y›l›nda imzalad›. Ancak Meclis taraf›ndan onaylanmad›¤›ndan yürürlü¤e girmedi. Bir beﬂ y›l da bu ﬂekilde
oyalad›ktan sonra yaz›n›n baﬂ›nda
belirtildi¤i
gibi,
sözleﬂmeyi
TBMM’de de onaylad›lar. Bu kadar
y›l onaylamay›p da niye ﬂimdi onaylad›lar diye sorulabilir. Birincisi, art›k sözleﬂmenin süresinin sonuna
yaklaﬂ›lm›ﬂ olmas› nedeniyle getirece¤i özel yükümlülükler hemen hemen ortadan kalkm›ﬂt›: Sözleﬂme
mevcut durumda, 2012 y›l›na kadar
Türkiye‘yi ba¤lam›yor. 2012’de ise,
yeni bir sözleﬂme imzalanacak...
‹kincisi, AB’ye uyumun gereklerinden biri de sözleﬂmeye dahil olmakt› ve AB’cilik silah›n› elinden b›rakmak istemeyen AKP, zaman zaman
emperyalistleri ve AB’cileri memnun edecek “zarars›z” ad›mlar atmay› ihmal etmiyor.
Kyoto Sözleﬂmesi, bugün savunucular›n›n bile hayal k›r›kl›¤› yaﬂad›klar› bir projedir. Termik santrallerde daha az karbon ç›karan sistemlerin devreye sokulmas›, sanayide daha az karbondioksit sal›n›m›
için altyap›lar›n yenilenmesi, at›k
iﬂletmelerinin revize edilmesi,
“çevre dostu” yak›tlar kullan›lmas›,
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sera gaz› miktar›n› azaltmak için
yasalar›n yenilenmesi... gibi düzenlemeler içeren sözleﬂme, imzac›lar›
taraf›ndan bile büyük ölçüde uygulanmamaktad›r.
Emperyalistlerin geri teknolojilerinin kullan›m merkezi haline getirilen Türkiye, di¤er birçok çevre
kirlili¤inin yan›nda sera gaz› sal›m
oran›n en yüksek oldu¤u ülkelerden
biri durumundad›r. Durum böyle olmas›na ra¤men kömürle üretim yapacak 47 adet yeni santralin inﬂaas›
gündemde. Bir yandan Kyoto Sözleﬂmesi imzalan›yor, di¤er taraftan
ise sözleﬂmenin maddelerinin tersine, çevre kirlili¤ini art›racak yeni
yat›r›mlar gündeme getiriliyor.
AKP riyakarl›¤›na bir örnek daha.
AKP’li Çevre ve Orman Bakan›
Vesyel Ero¤lu, sözleﬂmenin kabülünden sonraki konuﬂmas›nda ﬂöyle
diyordu: “Biz küresel iklim de¤iﬂikli¤iyle mücadeleyi, baﬂkalar› istedi¤i için de¤il, vatandaﬂlar›m›z›n daha rahat yaﬂamas› için gerçekleﬂtiriyoruz.” (6 ﬁubat 2009, Milliyet)
Ancak AKP iktidar›n›n çevre konusundaki politika ve uygulamalar›na bakt›¤›m›zda, hiç de halk› düﬂünen bir tablo ortaya ç›km›yor. Ta m
tersi, bütün do¤al zenginlikleri emperyalistlere ve iﬂbirlikçilerine peﬂkeﬂ çeken, bunu yaparken çevreyi
hiçe sayan, do¤ay› katleden politikalar›n devamc›s› oldu¤u görülüyor.
Elbette bu politikalar AKP’yle
baﬂlamad›. Oligarﬂinin gelmiﬂ geçmiﬂ hükümetlerinin hiçbirinde, do¤an›n korunmas›, halk›n temiz bir
çevrede yaﬂamas› gibi bir kayg› görülmedi. Hepsi, tekellerin ç›karlar›na paralel olarak e n k › s a s ürede, en
ç o k k a z a n m a n › n hesab›n› yapt›lar.
Ormanlar, tar›ma elveriﬂli araziler
yok edildi, yerlerine fabrikalar yap›ld›. Fabrika art›klar› halk›n t o p r a -

KYOTO

¤›n›, suyunu zehirledi. Yerleri, sadece daha çok kâr hesab›na göre belirlenen çimento ve kömür santralleriyle, halk bir nefes temiz havaya,
bir yudum temiz suya hasret b›rak›ld›. Avrupa’n›n, Amerika’n›n en geri
teknolojileri ülkeye getirilerek birer
sanayi mezarl›¤› yarat›ld›...

AKP’nin bozuk sicili
AKP Hükümeti, bugüne kadarki
uygulamalar› da aﬂan bir tarzda sald›rd› do¤aya.

r2006

Nisan’›nda AKP taraf›ndan ç›kar›lan Yeni Çevre Yasas›,
AKP’nin bu konuda nas›l bir bak›ﬂ
aç›s›na sahip oldu¤unu k›sa yoldan
anlat›yor. Bu yasayla, çevreyi kirleten belediye, organize sanayi bölgeleri ve fabrikalara at›k tesis kurmak için 2-10 y›l aras›nda ek süre
verildi. Yani AKP çevreyi kirleten
patronlara dedi ki, 10 y›l daha do¤ay› katledebilirsiniz!.. 10 y›l sonra
ise, bir 10 y›l daha...

r AKP’nin izni, onay› veya
gözyummas›yla, Acarkent, Acaristanbul, Beykoz Konaklar›, Formula1 gibi siteler ve yap›larla, ormanlar delik deﬂik edilmeye devam
edildi. Zenginlerin talepleri do¤rultusunda Golf sahalar›na izin vererek
ormanlara, suyumuza zarar vermekterdir.
rTürkiye topraklar›n›n önemli

bir bölümünde çölleﬂme yaﬂan›rken, AKP hiçbir önlem almamaktad›r.

rMunzur,

F›rt›na Vadisi gibi
do¤al zenginlik alanlar›, barajlarla
yokedilmek istenirken, ülkemizin
gölleri kuruyor: Antalya göller yöresi ve Ege’deki 65 gölün 35 kurudu. AKP bunlara da hiçbir önlem al-
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mamaktad›r.

Ladik’te A¤aç
Kesimine Protesto

rSat›lacak

birﬂey kalmay›nca
halk›n sular› sat›ﬂa ç›kar›ld› ve Karadeniz Bölgesi’nde yap›lmaya baﬂlanan onlarca Hidroelektirik Santrali’yle Karadeniz’in do¤as› bozuluyor. Karadeniz Otoyolu yap›m› s›ras›nda milyonlarca a¤aç kesildi, do¤al koylar betonlarla dolduruldu.

rAKP Hükümetinin uzun süredir gündemde tuttu¤u “ 2 B p l a n› ” yla turizm de¤eri yüksek yerlerde sahil ve ormanlar talan edilmek
isteniyor.

rSiyanürlü alt›n arayan ﬂirketlere, Bergama’dan sonra Kaz Da¤lar›’nda da izin verildi; emperyalist
alt›n tekellerinin daha ülkemizin bir
çok bölgesine göz koydu¤u biliniyor.

r Say›ﬂtay'›n raporuna göre
Türkiye'de tehlikeli at›klar›n sadece
% 5’i kurallara uygun olarak yok
ediliyor, AKP iktidar› % 95 için k›l›n› k›p›rdatm›yor; çünkü patronlara
ek maliyet ç›karmak istemiyor. P a t r o n l a r k â r d a n z a r a r ed ece¤i ne,
ç e v re yans›n, y›k›ls›n! AKP’nin
bak›ﬂ aç›s› böyle de özetlenebilir iﬂte.
K›sacas›, AKP hükümetinin çevre ve do¤a konusundaki sicili alabildi¤ine bozuktur. “ Ben çevrecilerin
daniskas›y›m” diyen Baﬂbakan Erdo¤an’›n, vahﬂi ve so¤ukkanl› bir
çevre katliamc›s› oldu¤u aç›kt›r.
AKP iktidar›n›n do¤ay› ve insan
sa¤l›¤›n› hiçe sayan bu uygulamalar›, Kyoto’nun imzalanmas›n›n içinin ne kadar boﬂ oldu¤unun da göstergesidir.
Çeﬂitli raporlar, ülkemizin “Son
10 y›lda Av r u p a ’ d a d o ¤ a l k a y n a klar›n› en h›zl› tüketen ülke ” oldu¤unu belirtiyor. Bu sürenin büyük
bölümünde de AKP iktidard›r. Bu
yan›yla AKP iktidar› imzalad›¤›
Kyoto Sözleﬂmesi’nin kalan k›sa
süre için gerekli k›ld›¤› ﬂartlar›n›
uygulamaman›n da binbir yolunu
bulacakt›r. Çünkü sözleﬂmenin gerekleri, tekeller için k›smi de olsa,
y e n i m a s r a f l a r demektir. Kârlar›Say›: 176

n›n bir k›sm›ndan vazgeçmek demektir. Kapitalistler, üzerlerinde
ciddi bir toplumsal bask› olmad›kça
veya k a p i t a l i s t ü retimin gelece¤i
aç›s›ndan bunu zorunlu bulmad›kça, bu masraf› da yapmak istemezler. Kapitalizm için “çevre” ya da
“insan”, ya da “halk›n sa¤l›¤›”, kapitalist üretim aç›s›ndan bir sorun
olmad›¤› sürece önemli de¤ildir.
Burada ﬂunu da belirtmek gerekir ki; imzalanan Ktoyo Sözleﬂmesi
uygulansa da, ne ülkemizde, ne de
dünyada, mevcut çevre sorununu
çözemez. Çünkü çevreyi mahveden, do¤ay› katleden emperyalist
sistemden, kapitalistlerden baﬂkas›
de¤ildir. Durum buyken, onlar›n bu
sorunu çözmesi mümkün mü?
Tar›m arazilerinin, suyun, orman›n yokedildi¤i veya zehirlendi¤i
bir Türkiye, ayn› zamanda açl›¤›n,
yoksullu¤un, ölümlerin artt›¤› bir
Türkiye'dir. Kapitalist üretim hüküm sürdükçe de geliﬂme bu yönde
olacakt›r. Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri çevreyi kirletmeye devam
edeceklerdir.
Kyoto’yla yap›lan, do¤an›n aﬂ›r›
ﬂekilde tahrip edilmesine karﬂ› k›smi s›n›rlamalar ve biraz makyajd›r.
Sorunun esas›na, bizzat sorumlul a r › n k e n d i s i n e yönelmeyen bir
sözleﬂmedir Kyoto. Dünyam›zda ve
ülkemizde çevreye dair herﬂeyin bize ö¤retti¤i tek bir gerçek vard›r:
Do¤ay› korumak için verilen savaﬂ,
en baﬂta emperyalizme, kapitaliz m e k a rﬂ › olmak durumundad›r. Tersi boﬂuna kürek çekmektir.

10 ﬁubat günü Samsun’un La-dik ilçesine ba¤l› A¤cakaya Köyün-deki ormanl›k alanda silis (kuvarsit)
madeni al›m› için özel bir ﬂirket ta-raf›ndan yap›lan kaz›lar s›ras›nda
çok say›da a¤aç kesildi¤ini belirten
köy halk› olaya tepki gösterdi.
Edinilen bilgiye göre, Ladik A¤-cakaya Köyünün yaklaﬂ›k 600 dö-nümlük ormanl›k alan›nda bulunan
arazide silis madeni ç›karmak için
izin alan bir firman›n faaliyetleri
kapsam›nda a¤aç kesimi yap›l›yor.
Köy Muhtar› ﬁevki Aksoy ile
birlikte a¤aç kesiminin yap›ld›¤›
alanda toplanan köy halk›, maden
al›m› için do¤an›n tahrip edilerek
a¤açlar›n bilinçsizce kesildi¤ini
söylediler. Köyün ortak mal› olan
ormanl›k alan›n tahrip edildi¤ini
söyleyen Muhtar ﬁevki Aksoy,
maden al›m› için verilen izinin ip-tal edilerek, sürdürülen tahribat›n
durdurulmas›n› gerekti¤ini kay-detti. Köy halk› ise kendilerinin
ormandan bir fidan bile kesmedik-lerini ve sürekli koruduklar›n› be-lirterek, kesilen a¤açlar›n milli bir
servet oldu¤unu kaydettiler.
Bölgede kesim yap›lacak yerle-rin, Çevre Orman ‹l Müdürlü¤ü
ekiplerince belirlendi¤i ö¤renildi.

Yakap›nar Köyü’nde
Aﬂure ﬁenli¤i
‹zmir’de Yakap›nar Köyü Kül-tür, Dayan›ﬂma Ve Yard›mlaﬂma
Derne¤i’nin düzenledi¤i Aﬂure
ﬁenli¤i 8 ﬁubat günü yap›ld›. ﬁen-lik Buket Aç›l’›n söyledi¤i türkü-lerle baﬂlad›. Devam›nda oynanan
zeybek oyununun ard›ndan sahne-ye Grup Gün›ﬂ›¤› ç›kt›. Gün›ﬂ›¤›
elemanlar› "her zaman Anadoluda
ve tüm dünyada sadece zulme kar-ﬂ› direnenler an›lm›ﬂt›r" dedikten
sonra türkülerini söylediler. Son
olarak Grup Derviﬂ’in söyledi¤i
türküler ile ﬂenlik sona erdi.
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Beyrut
Konferans ›’ndan
Röportajlar

‘Birleﬂmiﬂ bir halk›n, direnme
potansiyeli daha fazlad›r.’
Rania Masri
Disarm Zionism (Siyonizmi Silahs›zland›r)

w Yürüyüﬂ: Örgütlenmenizin ﬂu
anki gündemi nedir?

w R a n i a M a s r i : Bizim organizasyonumuzun ﬂu anki ana gündemi
Avrupa ülkelerinin ‹srail’e yapt›klar› silah yard›m›. Bölgemizde bir mitoloji var, o da Avrupa’n›n bu savaﬂta Amerika'ya z›t olarak ba¤›ms›z
bir tarafta olmas›. Fakat Avrupa t a rafs›z de¤il ve biz de buna ›ﬂ›k tutuyoruz. Avrupa’n›n silah yard›m›
çerçevesinde sergiledi¤i riyarkarl›¤›
anlat›yoruz. Elbette bununla s›n›rl›
kalmay›p, bir ileri ad›m daha atarak
tüm dünyada ‹srail savaﬂ makinesine herhangi bir silah yard›m› yapan
tüm ülkeleri de teﬂhir edece¤iz.
w Yürüyüﬂ: ‹srail Gazze'de katliam yaparken Hamas'›, Hamas’›n
eylemlerini gerekçe gösterdi. Siz bu
konuda ne düﬂünüyorsunuz?
w M a s r i : Bence sen 'gerekçe' diyerek sorunun cevab›n› da vermiﬂ oldun. ‹srail iki gerekçe kulland›. Bir,
Hamas’›n bar›ﬂ anlaﬂmalar›n› bozdu¤u, iki, kendi halk›n›n güvenli¤ini
sa¤lamas› gerekti¤i. Sadece ‹srail
gazetelerine bir göz att›¤›m›zda as›l
olarak ‹srail’in bu bar›ﬂ anlaﬂmalar›n› bozdu¤unu görüyoruz. Uzun zamand›r Filistinliler’e karﬂ› yapt›r›mlarla sessiz bir savaﬂ yürütüyordu ‹srail. Hamas ve di¤er örgütler bir çok
kez Gazze s›n›rlar›n›n aç›lmas› için
ça¤r›da bulunmuﬂlard›. Bunu kabul
etmeyerek ‹srail anlaﬂmay› zaten bozmuﬂ oluyordu. ‹kinci önemli nokta ise,
‹srail’in kendini korumak için bu iﬂgali
gerçekleﬂtirdi¤i bahanesi. Direniﬂçilerin öldürdü¤ü veya
yaralad›¤› askerlerin say›s› sadece 15.
Yani bu tablo asl›n-
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da ‹srail’in kendini koruma gibi bir
kayg›s› olmad›¤›n› gösteriyor. Ve
yapt›klar›na bak›ld›¤›nda kendi güvenlikleri veya Hamas'a ders vermek
için yapmad›klar›n› görüyoruz bu
sald›r›y›. Tam tersi olarak ﬂunu söyleyebilirim ki ‹srail tüm Filistin halk› aras›nda h e r t ü r l ü d i reniﬂi k›rabilmek için gerçekleﬂtirdi bu katliam›. “Sak›n bize karﬂ› ç›kmay› akl›n›zdan bile geçirmeyin” deniyor. Filistinliler’e sunulan tek seçenek, sessizce ölmeleri. Bi r baﬂka neden ise
‹srail’in kendi iç sorunlar›. Yani seçim döneminde iktidara gelmek isteyen bir taraf, ne kadar Filistinli öldürürse o kadar oy almakta. Bunlar iﬂgalin Hamas'la s›n›rl› olmay›p as›l
olarak ‹srail’in iﬂgalci politikalar›n›n
bir yans›mas› oldu¤unu gösteriyor.

w Yürüyüﬂ: El Fetih ve Hamas
aras›ndaki çat›ﬂmalar Filistin mücadelesini zay›flat›yor. ‹srail' in hareket alan›n› geniﬂletiyor. Bu konuda
neler yap›lmas› gerekiyor?
w M a s r i : Size kat›l›yorum. Birleﬂmiﬂ bir halk›n, bölünmüﬂ bir halktan çok daha fazla direnme potansiyeli vard›r. ﬁu an herkes direnmekte,
Sadece Hamas de¤il, FHKC, FDKC
ve El Fetih. Fakat El Fetih içerisinde
direniﬂin birleﬂmesinden yana olmayanlar var. Bunlar da y›llard›r CIA
ile iﬂbirli¤i içerisinde olan El Fetih
liderleri. Bir ara olarak ﬂunu söylemek istiyorum; “bizler CIA ile iliﬂkisinin oldu¤unu bildi¤imiz kiﬂiler veya örgütlerle birlikte hareket etmeli
miyiz?” Ama teorik olarak size kat›l›yorum, birleﬂmiﬂ bir direniﬂ, her
zaman daha güçlüdür.

w Yürüyüﬂ: Türkiye arabulucu rolüne soyundu. Ama Türkiye'nin ‹srail'le yapt›¤› anlaﬂmalar ve verdi¤i
destek ortada. Sizin Türkiye hükümetinin politikas› konusunda düﬂün-

ceniz nedir?
w Masri: Ben Türkiye devletine
güvenmiyorum ve yapt›klar›n› do¤ru
bulmuyorum. Mesela 2006’da binlerce Türkiyeli Lübnan iﬂgaline karﬂ›
eylemler yapt›, fakat AKP hükümeti
hiçbir tepki göstermedi, hatta eylemlere sald›rd›. Fakat ﬂimdi de AKP, Filistin eylemlerini destekliyor... Bu,
bir çok soru iﬂaretleri oluﬂturuyor.
Türk hükümeti bu krizde arabulucu
rolünü oynuyor. Arap ligini bir yana
iterek “ben ‹srail ve Filistin aras›nda arabulucu olaca¤›m! diyor. Türk
hükümeti tarafs›z de¤il. Fakat Türk
halk› taraf. Bir hükümetin söylemle
kalmay›p dedi¤ini yapt›¤›n› görmek
çok olumlu. Türk hükümeti çok güzel konuﬂtu, fakat sadece konuﬂtu.
‹srail’le aras›ndaki diplomatik ve
ekonomik iliﬂkileri kesmedi. Ciddi
bir tehditte bile bulunmad›. Bu çok
önemli. Morales yapt›, Chavez yapt›.
E¤er AKP söylediklerinin bir anlam
taﬂ›mas›n› istiyorsa, fiilen tav›r almal›d›r. Sözler güzel ama hiçbir ﬂeyi
de¤iﬂtirmiyor. Bize de¤iﬂime yol
açacak tav›rlar gerekmekte.

w Yürüyüﬂ: Lübnan'daki son durumu anlat›r m›s›n›z bize?
w M a s r i : Lübnan politik olarak
bölünmüﬂ durumda. 2006 iﬂgali bu
ayr›m› pekiﬂtirdi. ‹ﬂgalden önce
herkes direniﬂten yana de¤ildi ve iﬂgal bitti¤inde bölünme daha da artt›. Hizbullah›n elleri ba¤l›. Askeri
olarak yetersiz ve güneyde bir cephe açma söylemlerine ra¤men
2005-06-07’de hükümetle yapt›¤›
anlaﬂmalardan dolay› bunu gerçekleﬂtirmesi mümkün de¤il. Biz hiç
bir partinin ‹srail’e karﬂ› cephe açmas›n› do¤ru bulmuyoruz. Bu bir
gereksinim de¤il, as›l ihtiyac›m›z
olan ve herkesin eksik kald›¤› nokta
Lübnan'da yaﬂayan Filistinliler’in
desteklenmesi. Filistin’deki halk›
desteklemek çok kolay, fakat Lübnan için esas olan buradaki Filistinliler’in ekonomik ve sosyal haklar›n› savunmakt›r.
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NATO'ya Hay›r!
4 Nisan 2009 tarihinde 60. kuruluﬂ y›ldönümünü
kutlayacak(!) olan NATO, ayn›
gün dünyan›n dört bir yan›nda çeﬂitli eylemlerle protesto edilecek.
Dünyan›n dört bir yan›ndan
yükselecek protestolara, Türkiye’den de güçlü bir ses eklenecek.
O gün, NATO’ya karﬂ› bir miting
düzenlemek için, aralar›nda Halk
Cephesi’nin de yer ald›¤› onlarca
siyasi hareket ve demokratik kitle
örgütü biraraya geldi.
NATO’ya karﬂ› ülkemizden
güçlü bir ses ç›karmak için bir araya gelen kurumlar, 5 ﬁubat’ta
TMMOB Makina Mühendisleri
Odas› toplant› salonunda düzenledikleri bas›n toplant›s› ile neyi
amaçlad›klar›n›, neler yapacaklar›n› aç›klad›lar.
Bas›n metnini Üniversite Ö¤retim Üyeleri Derne¤i Baﬂkan› Tahsin Yeﬂildere okudu. Yeﬂildere konuﬂmas›nda, NATO’nun halklara
karﬂ› bir savaﬂ örgütü oldu¤undan
bahsederek, NATO’ya karﬂ› birara-

ya gelen örgütler ad›na taleplerini
ﬂöyle s›ralad›:
- NATO da¤›t›lmal›d›r.
- Türkiye NATO’dan derhal ç›kmal›d›r
- Türkiye, NATO üyesi olarak
görev yapt›¤› Afganistan’dan da
derhal çekilmelidir.
- ‹zmir’de, Konya’da, ﬁile’de,
Bal›kesir’de, Marmaris’te ve ‹ncirlik’te bulunan tüm NATO üsleri
derhal kapat›lmal›d›r.
Yeﬂildere herkesten, 4 Nisan
2009 tarihinde ‹stanbul’da düzenlenecek olan “NATO’ya Hay›r” mitingine duyarl› olmas›n› ve kat›l›m
sa¤lamas›n› isteyerek konuﬂmas›n›
bitirdi.
Bir katliam, iﬂkence ve iﬂgal örgütü olan NATO'nun, 4 Nisan 1949
y›l›nda ortak savunma anlaﬂmas›n›n imzalanmas› ile kuruldu¤u ilan
edildi. Tüm aç›k askeri örgütlenmelerinin yan› s›ra NATO, dünya
çap›ndaki kontrgerillan›n örgütleyicisidir. "Bu gizli örgütlenmenin
gerekçesi de “komünist bir iﬂgal

durumunda halk› direniﬂe” geçirmekti. As›l
amaç ise devrimci, ilerici güçlere
karﬂ› yap›lan sald›r›lar›, katliamlar›
organize etmektir. Kontrgerilla örgütlenmesinin oluﬂturulmas›nda
baﬂ› çeken NATO’nun patronu
ABD’dir. Örgütlenmeyi organize
etme iﬂini CIA yürütür."
NATO, kuruldu¤u günden beri,
geride b›rakt›¤› 60 y›lda, dünya
halklar›, dünya yoksullar› için ac›,
gözyaﬂ›, kimyasal silahlar, katliamlar, emperyalist iﬂgaller anlam›na
gelmektedir.
Türkiye, 18 ﬁubat 1952 y›l›ndan
beri NATO’ya üyedir. 1954 y›l›nda
imzalanan üslerin kurulmas›na iliﬂkin anlaﬂman›n ard›ndan da say›s›
120'yi aﬂan ABD ve NATO tesisleri ülkemizde bulunmaktad›r.

Afganistan:
NATO Kamyonlar› Yak›ld›

‹sveç: ‹srail Büyükelçisi
Protesto Edildi

Afganistan'da iﬂgalci güçlere ikmal sa¤lamak için kullan›lan
önemli ana yollardan biri olan Hayber Geçidi’ndeki bir köprü
havaya uçuruldu. Köprünün uçurulmas›yla Pakistan'da mahsur
kalan NATO'ya ait 10 kamyon da direniﬂçiler taraf›ndan yak›ld›. Hayber Geçidi, Afganistan'da Taliban'a karﬂ› sald›r›larda, iﬂgalci koalisyon askerlerine hayati destek sa¤l›yor. Amerikan ordusu, Afganistan iﬂgalinde gerekli ikmalin yüzde 75'ini Pakistan
üzerinden sa¤l›yor. Hayber Geçidinde düzenlenen sald›r›lar nedeniyle Amerika, alternatif ikmal yollar› arayaca¤›n› aç›klad›.

‹srail'in Stockholm Büyükelçisi Benny
Dagan'a bir konferans için bulundu¤u Stockholm Üniversitesinde ayakkab› ve kitap f›rlat›ld›. Al›nan bilgiye göre; Büyükelçi Dagan,
üniversitenin kantininde bulunan iki kiﬂinin
sald›r›s›na u¤rad›. Bu kiﬂilerden biri ayakkab›lar›n› ç›kararak atarken, di¤eri büyükelçinin
yüzüne kitap f›rlatt›. Polisin 37 ve 27 yaﬂ›ndaki iki eylemciyi gözalt›na ald›¤› bildirildi.

lanan kitle beﬂ saat
boyunca kalabal›k
caddelerden geçerek
toplant›n›n yap›ld›¤›
binaya kadar yürüdü.
Alman sol gruplar›n ve partilerin, çevre illerden de gelen anti-faﬂistlerin, Alman memur sendikas›n›n da yer ald›¤› birçok sendika ile
‹talya ve Fransa'dan gelen devrimci
gruplar›n oldu¤u yürüyüﬂte Türki-

Almanya:
NATO Toplant›s› Protesto Edildi
Almanya'n›n Münih ﬂehrinde
her y›l yap›lan NATO Güvenlik
Konseyi toplant›s›n›n 7 ﬁubat’ta
baﬂlamas›yla, binlerce anti-emperyalist bir araya gelerek toplant›y›
protesto ettiler.
Marienplatz Meydan’›nda top-

Say›: 176

yeli devrimciler de yerald›.
Yap›lan konuﬂmalarda ve at›lan
sloganlarda, emperyalizmin ve
NATO'nun dünya halklar›na karﬂ›
iﬂledikleri suçlar hayk›r›ld›.
6 binden fazla insan›n kat›ld›¤›
yürüyüﬂte, binlerce polis, yüzlerce
asker ve binalar›n çat›lar›na yerleﬂtirilmiﬂ keskin niﬂanc›lar "görev"
yapt›. Polis, 11 kiﬂiyi biber gaz›
kullanarak gözalt›na ald›.

HABER
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Tekellerin Bekçisi TSK, Somali’de!
TBMM Genel Kurulu’nda, 10
ﬁubat’ta Deniz Kuvvetleri’ne ait bir
geminin "korsanlara" karﬂ› savaﬂmak üzere Somali aç›klar›na gönderilmesi tezkeresi kabul edildi.
Aden Körfezi, Somali karasular›
ve aç›klar›, Arap Denizi ve mücavir
bölgelere... gönderilecek olan askeri gemilerin görevi tezkerede ﬂöyle
tarif ediliyor: “ Keﬂif ve karakol görevleri, korsanl›k/deniz haydutlu¤u
ve silahl› soygun yapt›¤›ndan ﬂüphe
duyulan ticaret gemilerini telsizle
sorgulamak... uluslararas› hukuk
kurallar› çerçevesinde müdahalede
bulunmak, ticaret gemilerine refakat ve koruma sa¤lamak...”
Bu tezkereyle Türk Silahl› Kuvvetleri’ne ba¤l› askeri güçler, 23.
kez s › n › r d›ﬂ›na gönderiliyor. Ordu, tahmin edilece¤i gibi, s›n›r d›ﬂ›na ço¤unlukla emperyalizmin iﬂaret
etti¤i bölgelerde, emperyalizmin istedi¤i görevleri üstlenmek için ç›km›ﬂt›r. Bu kez de esas›nda bir de¤iﬂiklik yok; yaln›z, bu gidiﬂte –tezkerenin kapsam›ndan da anlaﬂ›ld›¤›
gibi- do¤rudan t eke lc i burj uva zi nin korumal›¤› öne ç›k›yor. TSK,
bölgeye Türk ticaret gemilerini korumak üzere gidiyor.
Ama belirtti¤imiz gibi, bu ayn›
zamanda emperyalizme de bir hizmet olacak; çünkü söz konusu bölge, Avrupa emperyalizmi için de
son derece önemli bir geçiﬂ güzergah› durumunda. Avrupa’ya giden
ham petrolün yüzde 30’u A d e n
Körfezi’nden geçiyor. Bir günde
yaklaﬂ›k 56 milyon varil petrolün
taﬂ›nd›¤› güzergahta, hergün onlarca gemi emperyalizm için sefer halinde. TSK’n›n gönderdi¤i gemi bir
bak›ma iﬂte bu “petrol yolu”nun güvenli¤ine de hizmet etmiﬂ olacak.
Nitekim ordu sözcüsü Tu¤general
Metin Gürak 6 ﬁubat’ta yapt›¤›
aç›klamada BM karar›yla bölgede
oluﬂturulmas› planlanan uluslararas›
deniz gücüne TSK’n›n da Giresun
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F›rkateyni’yle kat›laca¤›n› belirtti.
Baﬂbakanl›k tezkeresinde verilen
bilgilere göre bu bölgede; 2008 y›l›
sonu itibar›yla üçü Türkiye ba¤lant›l› 15 gemi ve 37'si Türk olmak üzere
300'ü aﬂk›n denizci rehin tutuluyor.
Kaç›r›lan gemilerden biri, tekelci burjuvazinin Sabanc› hanedan›ndan Yalç›n Sabanc›'n›n "M/V YASA
Neslihan" isimli gemisiydi. AKP’li
Hasan Kemal Yard›mc›’n›n Karagöl
adl› gemisi de Kas›m ay›nda korsanlarca kaç›r›lm›ﬂt›.
TSK’y› s›n›r ötesine gönderen
tezkere, Sabanc›lar›n ve bilcümle
tekelci armatörlerin ticaretlerini güvenlik içinde yapmas› için ç›kart›ld›. Elbette bunda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey
yok. TSK’n›n görevi “içte ve d›ﬂta”
zaten bu de¤il mi?!
Gerçek ﬂu ki, TSK, zaten her zaman ve her koﬂulda t e k e l c i b u r j uv a z i n i n k o r u m a s › d › r. Sistem içindeki asli iﬂlevi budur. Ama sistemin
iﬂleyiﬂi içinde bu ço¤u kez aç›kça
görülmeyebilir. Mesela ordunun
gerçekleﬂtirdi¤i katliamlar da tekelci burjuvazinin ç›karlar›n› korumak
içindir, ama geniﬂ kitleler için bu
katliamlar›n, Sabanc›lar’la, Koçlar’la ba¤lant›s› pek aç›k de¤ildir.
Ama iﬂte “korumac›l›¤›n” bazen
böyle aç›k bir hal ald›¤› da olur.
Mesela, 12 Eylül sonras› da benzer bir durum yaﬂanm›ﬂt›. Cuntan›n
ilk iﬂi t ü m b a n k a l a r › n , h o l d i n g l e r i n k a p › s › n a a s k e r d i k m e k olmuﬂtu. Bu aç›k koruma tablosu, Halit
Narin'in "ﬂimdi gülme s›ras› bizde"
sözüyle bütünleﬂiyordu...
Holdinglerin kap›lar›na dikilen
askerler aç›k bir simgeydiler; 12
Eylül’ün yap›l›ﬂ gerekçesini de anlat›yordu bu simge. Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi tekellerin “huzuru,
güvenli¤i ve istikrar›” için yap›lm›ﬂt› 12 Eylül. Yüz binlerce kiﬂinin
iﬂkencelerden geçirilmesi, hapsedilmesi, dara¤açlar›n›n kurulmas›,
grevlerin yasaklanmas›, sendikalar›n kapat›lmas›, yeni yasalar ç›kar›lmas›, hep bunun içindi.

Ordu, böylelikle emperyalist ve
iﬂbirlikçi tekellerin isteklerinin rahatl›kla yerine getirilebilece¤i koﬂullar› yaratm›ﬂt›. Bugün Somali’de
tekellerin gemilerine bekçilik yapan
ordu, o zaman da tekellerin fabrikalar›n›n, yatlar›n›n, katlar›n›n ve 24
Ocak Kararlar›’n›n bekçisiydi.
Belirtti¤imiz gibi, ordunun her
zamanki görevi zaten budur.
1950’lerden beri TSK’n›n ne yapt›¤›na bakarsak bu aç›k olarak gözükecektir. Ne yapm›ﬂt›r mesela? Birincisi; emperyalistlerin ç›karlar› ve
istekleri do¤rultusunda Kore’den
baﬂlayarak 23 kez s›n›r ötesine asker göndermiﬂtir. Emperyalistler
ad›na gidilen ülkenin halklar› katledilmiﬂ, bu s›n›r ötesi operasyonlarda binlerce halk çocu¤u yaﬂam›n›
yitirmiﬂtir. ‹kincisi; emperyalist ve
iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar›n› korumak için içerde kendi halk›na karﬂ›
bask›, terör, iﬂkence ve katliamlar
yapm›ﬂt›r ve yapmaktad›r.
Siz hiç TSK’n›n, ücretlerini alalad›klar› için fabrika önünde eylem
yapan iﬂçilere destek verdi¤ine tan›k oldunuz mu? Ama binlerce kez
görmüﬂsünüzdür ki, jandarma hep
coplar›, gaz bombalar›yla patronlar›n cephesinden dahil olmuﬂtur çat›ﬂmaya. Siz hiç TSK’n›n köylülerin
veya ö¤rencilerin veya kondulular›n
yan›nda oldu¤unu gördünüz mü?
Siz hiç, TSK’n›n iﬂçiyi, memuru,
ö¤renciyi korumak için bir yere güç
gönderdi¤ini gördünüz mü?
Görmediniz ve göremezsiniz de.
Devletin ordusu da polisi de patronlar›n, tekelci burjuvazinin güvenli¤i
için vard›rlar; s›n›r içinde veya d›ﬂ›nda, farketmez. ﬁimdi Aden Körfezi’nde bir çat›ﬂma ç›kar ve bir asker ölürse, ona ne denilecek?
Emperyalist petrol tekellerinin
ve ülkemizdeki iﬂbirlikçi burjuvalar›n korumas›n› yapmak için ölen askere ne denir? Yaz›k ki, ﬂehit denilemez. Bilindi¤i gibi, ﬂehitlik, vatan için, halk için ölmektir; patronlar için ölmek de¤il..
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Adaletsizli¤in günümüzdeki en
önemli göstergelerinden biri, gelir
da¤›l›m›ndaki bozukluk ve ona
ba¤l› açl›k, yoksulluk ise, bir di¤eri, sömürge ve sömürgeci ülkeler
s›n›flamas›d›r. Bugün yeryüzünde
200 civar›nda ülke var; bunlardan
ancak bir elin parmaklar› kadar
olan emperyalistler s ö m ü r geci,
kalanlar ise, birkaç istisna d›ﬂ›nda
sömürgedir. Dünyan›n düzeninin
bozuk oldu¤unda çok geniﬂ kesimler hemfikirdir ve o bozuklu¤un
iﬂte en çarp›c› görünümlerinden
biri de budur.
Sömürge, yani dünya ülkelerinin büyük bölümünün durumunu
anlatan kavram›n tan›m› ﬂöyledir:

“Bir ülkenin kendi s›n›rlar› d›ﬂ›nda iﬂgal ve idare etti¤i, ekonomik, siyasi ve askeri olarak yönetimi alt›na ald›¤› ülke.”
Sömürgeleﬂtirilen ülke aç›s›ndan bak›ld›¤›nda da sömürge ﬂöyle tan›mlan›yor: “ B a ¤ › m s › z l › ¤ › n ›
kaybetmiﬂ ve baﬂka bir ülkenin
mal› olmuﬂ ülke.”
Bu ülkeye de, yani kendi s›n›rlar› d›ﬂ›nda baﬂka ülkeleri iﬂgal ve
idare eden ülkeye de sömürgeci
denir. Sömürgeci, kelime anlam›
itibar›yla, k›saca sömürgesi olan
devlet demektir.
Sömürgecilik ise, bunun baz›
ülkeler için sürekli bir politika, bir
varoluﬂ biçimine dönüﬂmesidir.
Toplumbilim Terimleri Sözlü¤ü’nde ﬂu tan›m veriliyor: “Sömürgecilik: Genel olarak bir ulusun
baﬂka uluslar› ya da topluluklar›
siyasal ve ekonomik egemenli¤i
alt›na alarak yay›lmas› ya da yay›lmay› istemesi.”
Sömürgecilik, çeﬂitli dillerde
müstemlekecilik ,
kolonyalizm
(kolonicilik) veya do¤rudan emperyalizm kavramlar›yla özdeﬂ
olarak da kullan›l›r.
Sömürgecili¤in tarihi oldukca
eskilere uzan›r. Roma ‹mparatorlu¤u’ndan Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na, Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u’na, Rus Çarl›¤›’na kadar bir çok imparatorlu¤un çeﬂitli
biçimlerde sömürgeleri olmuﬂtur.

B‹LG‹
SÖMÜRGEC‹L‹K
Fakat bugünkü biçimiyle ve karakteristik özellikleriyle sömürgecilik, esas olarak kapitalizm dönemine özgüdür.
Sömürgeleﬂtirmenin amac›nda
ve yöntemlerinde yüzy›llar içinde
birçok de¤iﬂiklik meydana geldi.
Önceki sömürgecilik daha çok
ya¤ma, talan, vergiye ba¤lama gibi biçimlerde sürerken, emperyalizm döneminin sömürgecili¤i kapitalist sömürü üzerine ﬂekillenir.
1860-70'lerden itibaren, tekellerin baﬂka deyiﬂle emperyalizmin
oluﬂmas›yla birlikte, sömürgecilik
de sistematik ve yayg›n hale gelmeye baﬂlam›ﬂt›r; bu dönemde ‹n gil te r e, R usy a, F ra nsa , Al man ya ,
Amerika ve Japonya'n›n sömürgelerinin yüzölçümleri 25 milyon
kilometrelik bir art›ﬂ göstermiﬂti.
Bu ülkelerin sömürgelerinin yüzölçümü, kendi yüzölçümlerinin iki
kat› durumundayd›.
Yeryüzünün topraklar›n›n yüzölçümü 139,9 milyon kilometre
kare idi ve bunun 90 milyon kilo metre karesi sömürge durumundayd›. Baﬂka bir ﬂekilde söylersek, dünyan›n üçte ikisi sömürge
durumundayd›.
Emperyalizm, dünyan›n tekelci
ka pita lizm ta raf ›nda n pay laﬂ›lma s› demektir ayn› zamanda.
Nitekim yukar›daki rakam bunu göstermektedir. Fakat bu paylaﬂ›m, durgun, olmuﬂ bitmiﬂ bir
paylaﬂ›m de¤ildi. Mevcut güç dengelerine göre paylaﬂ›m oluyor fakat kapitalizmin eﬂitsiz geliﬂim yasas› uyar›nca, bir emperyalistin
geliﬂim h›z›, kapasitesi ötekileri
aﬂ›nca, sömürgelerin yeniden paylaﬂ›m› gündeme geliyordu. 1. ve 2.
Dünya Savaﬂ› olarak bilinen savaﬂlar, gerçekte emperyalist ülkeler aras›nda dünyan›n yeniden

paylaﬂ›lmas› savaﬂlar›d›r ve bu
yüzden Marksist-Leninistler, “Dünya Savaﬂ›” kavram› yerine “emperyalistler aras› paylaﬂ›m savaﬂ›”
kavram›n› kullan›rlar, ki do¤rusu
budur.
Sömürgeleﬂtirmenin ilk dönemini Mark ve Engels ﬂöyle tasvir
etmiﬂlerdi: "Burjuvazi, nas›l köyü
kente ba¤l› k›lm›ﬂsa, öylece barbar ya da yar› barbar ülkeleri uygar ülkelerin boyunduru¤u alt›na
alm›ﬂ, köylü halklar› burjuva
halklara, do¤uyu bat›ya ba¤›ml›
duruma getirmiﬂtir."
Sömürgecilik, iﬂte bu niteli¤inin
de sonucu olarak, tarihsel geliﬂimi
içinde geri kalm›ﬂ veya geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelere "ça¤daﬂl›k, uygarl›k götür me” iddias›yla meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Dünyan›n yaklaﬂ›k yüzelli y›ll›k
sömürgecilik tarihi tan›kt›r ki, sömürgecilerin bir ülkeye uygarl›k,
özgürlük, refah getirdikleri görülmemiﬂtir. Ama buna ra¤men, 20.
Yüzy›l›n baﬂ›nda Milletler Cemiyeti, sömürgecili¤i bir baﬂka biçimde
meﬂrulaﬂt›rmaya, yasallaﬂt›rmaya
çal›ﬂm›ﬂ ve bundan da sömürgecili¤in bir biçimi olarak baﬂka bir
kavram ç›km›ﬂt›r: Mandac›l›k.
Zaman›n Birleﬂmiﬂ Milletler'i
say›labilecek olan Milletler Cemiyeti'nin tüzü¤üne konulan maddede, mandac›l›k ﬂöyle yasallaﬂt›r›lm›ﬂt›: "Modern dünyan›n güç koﬂullar› içinde kendi kendini yönetmek yetene¤ine sahip olmayan
uluslar›n" geliﬂmelerini sa¤lamak
için Milletler Cemiyeti'nin tespit
edece¤i bir mandater (vekil, himayeci) bu uluslar› yönetecektir.”
“Azgeliﬂmiﬂ ülkeleri k e n d i
kendilerini yönetecek düzeye
e r i ﬂ t i r i n c e y e d e k . . . ” atanan
mandater de genellikle Amerika
ve ‹ n g i l t e r e oluyordu.
Sömürgecilik, yüzy›l boyunca,
mandac›l›ktan aç›k iﬂgallere kadar de¤iﬂik biçimler ald›ktan sonra, ikinci emperyalistler aras›
paylaﬂ›m savaﬂ›n›n ard›ndan “ye ni-sömürgecilik” olarak adland›r›lan sömürgecilik türü hakim oldu.

Hiçbir Kahramanl›k Hikayesi, Baﬂa
Geçirilen Çuval’›n Utanc›n› Gizleyemez

cudur. Ba¤›ﬂ da, Erdo¤an da,
Amerikan emperyalizmi karﬂ›s›nda suspus olduklar›n›n fark›ndad›rlar. ﬁimdi bu çuval hikayesini anlat›p, “Hay›r biz
Amerikal›lar’dan da korkmuyoruz” demeye çal›ﬂ›yorlar.
Ama hay›r, hiçbir senaryo, hiçbir Kas›mpaﬂal›l›k hikayesi Amerika’n›n Irak’ta baﬂ›n›za geçirdi¤i çuval›n utanc›n› ortadan kald›rmaz. O
çuval› baﬂ›n›za geçirdiler, sonra da
kelepçelediler, baﬂka ﬂehire götürüp
sorgulad›lar. Ve siz sesinizi ç›karamad›n›z. Ne hükümet, ne de Genelkurmay g›k›n› bile ç›karamad›.
Çünkü siz gerçek bir ABD uﬂa¤›s›n›z. Çuval olay›nda da uﬂakl›¤›n›z
bir kez daha tescillenmiﬂ oldu.
Sanmay›n ki o çuval sadece 11
askerinizin baﬂ›na geçirildi. Hay›r, o
çuval onlar›n ﬂahs›nda AKP’nin, Genelkurmay’›n, dahas› devletinizin baﬂ›na geçirildi. Onurun zerresi olsayd›
sizde biraz onurlu davran›rd›n›z.
Ama yoktu. Onun içinde dik duramad›n›z, yerlere kadar e¤ildiniz.
Çuval›n ac›s› çok büyüktür, bu
tür senaryolarla kendinizi tatmin
edip rahatlamak ve halka kahramanl›k taslamak istiyorsunuz ama
kimse yutmaz bu bayat numaran›z›,
bilesiniz.

AKP’nin Baﬂ›ndaki Çuval
AKP Hükümeti’nin Devlet Bakan› ve AB Baﬂmüzakerecisi Egemen Ba¤›ﬂ, geçen hafta yapt›¤› bir
aç›klamayla, Irak’ta Türkiye askerlerinin baﬂ›na çuval geçirilmesi olay›n›n yeniden gündeme gelmesine
vesile oldu.
Ba¤›ﬂ’›n yapt›¤› aç›klamaya göre, askerlerin baﬂ›na çuval geçirilmesinde “ askerleri Baﬂbakan Erdo¤an kurtarm›ﬂ”...
Egemen Ba¤›ﬂ gerisini ﬂöyle anlat›yor: "O askerlerimizin içerisine
düﬂtü¤ü durumdan sonra Baﬂbakan›m›z dönemin ABD Baﬂkan Ya rd›mc›s› Dick Cheney ile görüﬂtü¤ünde, ki ulusal tatil günüydü ve
zorla buldurduk tatil yapt›¤› yerden... 'Bizim çocuklar› çabuk serbest b›rak›n' dedi. Cheney, 'Say›n
Baﬂbakan emin olun ki durumlar›
Ben
çok iyi' dedi. Baﬂbakan›m›z 'B
h a p is y a tm ›ﬂ bir iyim . G öz a lt›n d a ,
hapiste olan kiﬂinin durumunu ba na anlatmay›n bunu kabul ede mem' dedi ve onlar› Baﬂbakan›m›z
k u r t a r d › . ” (6 ﬁubat 2009-Sabah
Gazetesi)

Sormazlar m› adama, çuval olay›n›n meydana gelmesinden bu yana
kaç y›l geçti? Tarih 4 Temmuz 2003
idi. O gün Süleymaniye'deki Türk
Özel Timi Bürosu'nu basan Amerikan askerleri, 11 Türk askerinin baﬂlar›na çuval geçirerek Kerkük'e götürmüﬂtü. O gün de iktidarda olan
AKP, bugüne kadar bu konuda susmuﬂtur. Hiçbir ﬂey yapmam›ﬂt›r.
Davos’ta Tayyip Erdo¤an yalanc› pehlivanlar gibi ‹srail Cumhurbaﬂkan› Peres’e sert yap›p bunu bir
kahramanl›k destan›na(!) dönüﬂtürünce, Deniz Baykal ve baz› AKP
muhalifi islamc› çevreler "Irak'ta
Türk askerlerinin baﬂ›na çuval geçirildi¤inde neredeydiniz?'' eleﬂtirisiyle karﬂ›laﬂt›lar. Egemen Ba¤›ﬂ
anlaﬂ›lan bu eleﬂtirilere cevap vermeyi kendine görev say›p, bu senaryoyu ortaya atarak, ard›s›ra da Irak
konusunda Türkiye'nin sessiz kald›¤›n› söylemenin "çok c iddi haks›z l › k ' ' oldu¤unu söylüyor.
Egemen Ba¤›ﬂ’›n böyle bir senaryoya baﬂvurmas›n›n sebebi bir
bask›lanman›n, bir s›k›nt›n›n sonu-

bile yapamayacak durumda olman›zdan belli
de¤il mi?
Bu ülkenin büyük
üniversitelerine ba¤l› onlarca t›p
fakültesi var, bu ülkenin onlarca
büyük ve özel hastanesi var, ama
bu ülkenin bakan› tedavi için Amerika’da.
Gazetelerde haftada bir ç›kan
“falan ülkeden tedavi için bize geldiler” haberleri asparagas m›yd›
yoksa? Yoksa, Avrupal›’n›n güvendi¤i Türk doktorlar›na Türkiye
Cumhuriyeti Bakan› m› güvenmiyordu?
Cevab› ne olursa olsun, tablo
buysa, bu tablodan en baﬂta al›nmas› ve utanmas› gereken Sa¤l›k
Bakan›’d›r.

Sa¤l›k Bakan› ‹stifa Etmelidir!
Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan, geçen hafta rahats›zlanarak hastaneye kald›r›ld›. Ankara’da bir hastanede
tutulan Unak›tan, daha sonra tedavisi için ABD’ye gitti.
Unak›tan’›n ABD'nin Cleveland kentinde Cleveland Clinic'te by-pass ameliyat› olmas›
bekleniyormuﬂ.
Aylard›r, sa¤l›k sistemini ne kadar m ü k e m m e l leﬂ t i r d i k le r i y le
övünüyordu AKP hükümeti.
T›bbi cihazlar›n çoklu¤uyla,
modernli¤iyle övünüyorlard›.
Ama iﬂte tablo ortada.
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Türkiye Cumhuriyeti, hastalanan bakan›n›n tedavisini yapamay›p, bakan›n› Amerika’ya gönderiyor.
Bir ülkenin sa¤l›k sistemi, e¤er
bakan›n› tedavi edemeyecek düzeydeyse, o sistemden sorumlu
olanlar, o koltuklarda daha fazla
oturmamal›d›rlar.
Tayyip Erdo¤an, Unak›tan’›n
Amerika yolunda oldu¤u saatlerde,
TBMM’de yapt›¤› konuﬂmada “biz
ç o k b ü y ü k ü l k e yiz” diye masal
anlat›yordu yine.
Ne kadar büyük bir ülke oldu¤unuz, bir bakan›n›z›n tedavisini
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Politik
Tutsaklara
Özgürlük
Politik Tutsaklara Özgürlük” Kampanyas› çerçevesinde
her hafta Cumartesi günü Köln'ün merkezindeki Dom Katedral kilisesi meydan›nda eylemler sürüyor. 7 ﬁubat’ta yine ayn› meydanda bir araya gelen Özgürlük Komitesi çal›ﬂanlar› yaklaﬂ›k iki saat boyunca bildiri da¤›tarak, halkla
sohbet etti ve tutsaklar hakk›nda bilgi verdi.
Avusturya’da Özgürlük Komitesi’de, Almanya`da hukuksuzca tutuklanan Anadolu Federasyonu çal›ﬂanlar› için
Özgürlük Komitesi taraf›ndan baﬂlat›lan kampanya Avusturya’da yap›lan etkinliklerle devam ediyor.
Bunlardan ilki 7 ﬁubat günü Inssbruck ﬂehrinde düzenlendi. Museum strasse caddesinde stant açan özgürlük komitesi üyeleri burada yaﬂanan hukuksuzlukla ilgili Almanca ve Türkçe bildiri ve broﬂürler da¤›tt›lar. Almanca “Nurhan,Cengiz ve Ahmet`e özgürlük” pankart› açan Komite çal›ﬂanlar› ayr›ca tutsaklar›n foto¤raflar›n› taﬂ›d›lar. Kampanya çerçevesinde bir di¤er etkinlik ise Graz ﬂehrinde gerçekleﬂtirildi. 9 ﬁubat günü Türkiyeliler’in bulundu¤u kahvehaneler dolaﬂ›l›p haz›rlanan bildiriler da¤›t›l›p konuyla ilgili
konuﬂmalar yap›ld›.
6 ﬁubat günü Duisburg König Heinrich Platz'da Özgürlük Komitesi'nin "Nurhan'a Cengiz'e Ahmet'e Özgürlük" bidirileri Almanya'da yaﬂayan göçmenlere ve Alman halk›na
da¤›t›m› 1,5 saat sürdü.

Fransa: E¤itimciler ve
Ö¤renciler Sokaklara Ç›kt›
Fransa’da e¤itimciler ve ö¤renciler, hükümetin, e¤itimde
reform karar›na yönelik eylemeler gerçekleﬂtirdiler. Okul ve
üniversitelerde boykot ve grevlerle e¤itim yap›lmazken,
Fransa’n›n, de¤iﬂik kentlerinde binlerce e¤itimci ve ö¤rencinin kat›ld›¤› yürüyüﬂler yap›ld›. Eylemelerde Yüksek E¤itim
Bakan› ve hükümet protesto edildi. Yürüyüﬂ esnas›nda yollara barikatlar kuruldu. Yasan›n geri çekilmesini esteyen eylemciler yer yer polisle karﬂ› karﬂ›ya gelediler.

Venezüella: Chavez’in ‹ktidara
Geliﬂinin Onuncu Y›l› Kutland›
2 ﬂubat 1999,’da Hugo Chavez Frias’in baﬂkan seçilmesiyle birlikte baﬂlayan Venezüella’da iktidar de¤iﬂikli¤inin
10. y›ldönümü onbinlerce insan›n kat›l›m›yla Caracas’›n
sokaklar›nda kutland›. Çok say›da devlet baﬂkan› da, ülkelerindeki tebriklerini birlikte getirdi.
Kutlamaya kat›lan Bolivya baﬂkan› Evo Morales Küba
Devriminin mücadele slogan› "Patria o Muerte” (Ya Vatan
ya Ölüm) hayk›rarak, Küba ve Venezüella’da baﬂlayan
devrimci sürecin bütün Latin Amerika’ya geçti¤ini belirtti.
Say›: 176

Bulgaristan:
Çiftçiler Yol Kesti
Yunanistan'da bir haftad›r aral›ks›z devam eden
çiftçi eyleminin ard›ndan ﬂimdi de Bulgar çiftçileri
sokaklara ç›kt›. Bulgar çiftçiler ülkenin kuzeyinde
bulunan Romanya-Bulgaristan otoyolunu geçiﬂlere
kapatt›. Çiftçiler hükümetten, yabanc› süt endüstrisine karﬂ›, yerli üreticilerin korunmas›n› talep ediyor.

Kolombiya:
6 Asker Öldürüldü
FARC gerillalar› taraf›ndan k›rsal alanda devletin operasyon birli¤ine düzenlenen eylemde 6 askerin öldü¤ü bildirildi. Hareketli bir askeri birli¤in hedef al›nd›¤› ve otomatik silahlar ile el bombalar›n›n kullan›ld›¤› eylemde, biri subay olmak üzere 6
askerin öldürüldü¤ü bildirildi.

Bolivya:
Anayasa Yürürlü¤e Girdi
Bolivya’da do¤rudan halkoyu ile kabul edilen
ilk anayasa, dün yürürlü¤e girdi. Bolivya’n›n yerli
Devlet Baﬂkan› Evo Morales, yasa metnini imzalayarak yürürlü¤e soktuktan sonra yapt›¤›
konuﬂmada, “Bu ikinci ba¤›ms›zl›k, Bolivya’n›n
gerçek kurtuluﬂudur” dedi.
Anayasan›n yerlilerin haklar›n› hayata geçirece¤i ve yüzy›llard›r süren bask›ya son verece¤ini
ifade eden Molares, “Bu anayasa herkesi koruyor ve
hiç kimseyi d›ﬂlam›yor” diye konuﬂtu.

Gazze: Ateﬂkese Ra¤men
Hava Sald›r›s›
Hamas yetkililerinin aç›klamas›na göre, ‹srail
uçaklar› Hamas’›n kontrolündeki Gazze ﬁeridi’nin
güneyine birçok roket f›rlatt›. Sald›r›da ölen olmad›.
Refah kenti yak›n›ndaki aç›k alanlar ile M›s›r s›n›r
boyundaki tünellerin hedef al›nd›.

Irak: 4 ABD Askeri Öldürüldü
IRAK’ta geçen hafta direniﬂçiler taraf›ndan
bomba yüklü bir araçla gerçekleﬂtirilen eylemde 4
Amerikan askeri öldürüldü.
Musul’da düzenlenen feda eyleminde 4 Amerikan askeri ve bir tercüman öldü. Amerikan askerleri Irak’ta son dönemdeki en büyük kay›plar›ndan birini verdi.

DÜNYA
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Sri Lanka’da Tamillere Sald›r›
HALKLARIN MÜCADELES‹ B‹T‹R‹LEMEZ!
Sri Lanka, geçen hafta, Tamil
halk›na ve Tamillerin ulusal ba¤›ms›zl›¤› için mücadele veren Tamil
Elam Kurtuluﬂ Kaplanlar›'na
(LTTE) karﬂ› büyük bir sald›r› baﬂlatt›. Netleﬂmeyen rakamlara göre,
yüzlerce kiﬂi katledilirken, BM, Sri
Lanka'n›n güneyinde bulunan bir
hastaneye misket bombas› at›ld›¤›n› aç›klad›. Bu aç›klama, sald›r›n›n
boyutu ve vahﬂeti konusunda bir fikir veriyor.
Sri Lanka ordusu, 2008'in sonunda “insani operasyon” ad› alt›nda Tamiller'e yönelik büyük bir sald›r› baﬂlatarak, Tamiller’in “sivil
esir kamplar” olarak tan›mlad›¤›
bölgelerde katliamlar yapt›. Bölgenin askerler taraf›ndan ele geçirilmesi üzerine, gerilla güçleri ormanl›k alanlara çekildiler. 50 bin asker
taraf›ndan kuﬂat›lan ormanda, 250
bin kiﬂi mahsur kald›.
Hükümet, 10 y›ld›r Tamiller'in
baﬂkenti olan Kilinochchi’ye girildi¤ini aç›klarken, Sri Lanka Devlet
Baﬂkan› Mahinda Rajapaksa, tam
bir zafer sarhoﬂlu¤u içinde “ Tamil
gerillalar›n›n birkaç gün içinde tamamen yok edilece¤ini... 25 y›ll›k
Tamil isyan›n›n hemen hemen bast›r›ld›¤›n›...” söylüyordu.

Türkiye Sri Lanka
Ortakl›¤›:
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül,
geçen Aral›k ay›nda Türkiye'ye ilk
defa ziyarette bulunan Sri Lanka
Cumhurbaﬂkan› Mahinda Rajapaksa'y› desteklemekte gecikmedi.
Gül’ün ziyaretten sonraki aç›klamas›ndan ö¤renilmiﬂti ki, Sri
Lanka'yla t e r ö r k o n u s u n d a i ﬂ b i rli¤i yap›lmas›nda hemfikir olunmuﬂ, iki ülke aras›ndaki ticaret
hacmini 100 milyon dolar›n üzerine ç›kartmak için anlaﬂma imzalanm›ﬂ ve ayr›ca “suçlular›n iadesi”
anlaﬂmalar› imzalanm›ﬂ.
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TAM‹LLER

Tamiller: “Özgürlük,
Egemenlik ve ﬁerefimiz ‹çin
Silahlar›m›z› B›rakmayaca¤›z”
Tamil Kaplanlar› ise, “özgürlük,
egemenlik ve ﬂerefleriyle yaﬂayabilecekleri bir hayat garanti edilmedikçe" silahlar›n› b›rakmayacaklar›n›, çat›ﬂmalara devam edeceklerini
aç›klad›lar.
Tamiller’e ait internet sitesinde
yer verilen haberlere göre, Tamiller,
sald›r›ya karﬂ› misilleme eylemleri
geliﬂtiriyorlar. Aç›klamalarda son 1
hafta içinde gerillalar›n düzenledikleri eylemlerde 20'den fazla askeri
arac›n imha edildi¤i, 100 kiﬂilik bir
askeri birli¤in pusuya düﬂürülerek
imha edildi¤i, Vishvamadu kentinde
bulunan mülteci kamp›n›n kontrol noktas›na,
bir kad›n feda eylemcisi
taraf›ndan düzenlenen
eylemde ise 20’si polis,
28 kiﬂinin cezaland›r›ld›¤› duyuruldu.

sat” sayarak, bombalar alt›nda kendilerini savunan Tamil Kaplanlar›na
s i l a h b › r a k m a ça¤›r›s›nda bulundular. Sri Lanka hükümetine her türlü
deste¤i vererek, gerilla savaﬂ›n› bast›rmak ve yoketmek isteyen emperyalizm, Tamillerin 25 y›ld›r savaﬂmas›na yol açan sorunu yok say›yor.
Asl›nda Tamiller, sadece Sri
Lanka hükümetiyle savaﬂam›yorlar;
tüm emperyalist güçler, hükümetin
arkas›nda. Dahas›, Sri Lanka ordusu, Pakistan ve ‹srail taraf›ndan e¤itilip modernize edilen bir ordudur.
Sri Lanka’da iç savaﬂ›n baﬂlad›¤› 1983 y›l›ndan bu yana 75 bin kiﬂi katledildi. Bu katliam emperyalizmin günümüzdeki en büyük katilamlar›ndan biridir.

Emperyalizm Silah
B›rakma Ç a¤r›s›nda
Gecikmedi
ABD, Japonya, Norveç ve AB, sald›r›y› “f›rHer anlaﬂma, iﬂbirlikçilerin suç
ortakl›¤›n› belgeler.

Zil Tak›p O ynay›n!

Sabah Gazetesi yazarlar›ndan Erdal
ﬁafak, Sri Lanka'n›n Tamil Kaplanlar›'n›n karﬂ› mücadelesiyle, Türkiye'nin PKK’ye karﬂ› mücadelesinin
ortak bir çok yan›n›n oldu¤unu belirterek ﬂöyle yazm›ﬂ:
“En önemlisi, dünyada ﬂiddete
dayal› bölücü hareketler döneminin
sona ermesi zaman› geldi¤ine hükmeden d›ﬂ güçlerin, bu tür örgütlerin üstünü çizmeye baﬂlamalar›....
Hiç kuﬂkunuz olmas›n, PKK`y›
da Tamil Kaplanlar›`n›n sonu bek-

liyor. ‹ki bölücü terör örgütü de 25
y›l boyunca ortak senaryoyu uygulad›klar›na göre, final sahnesinin
de ayn› olmas› kaç›n›lmaz...”
ﬁafak gibilerine göre, halklar›n
kendi dillerini kullanmak istemesi,
kendi topraklar›nda yaﬂamay› ve
ulusal ba¤›ms›zl›klar›n› istemesi
suçtur. Onlara göre ulusal talepler
“ayr›l›kç›l›k”, “bölücülük”, halk
kurtuluﬂ savaﬂlar› da terörizmdir.
Ne kadar çok sevinmiﬂ Tamillerin katledilmesine. Rüyalar›nda
devrimcilerin, yurtseverlerin kanlar›ndan oluﬂan dereler görüyor anlaﬂ›lan ve emperyalistlere “daha çok
daha çok dökün” diye sesleniyor.
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Emperyalizme Dayal›
Ba¤›ms›zl›k Halklara
Özgürlük G etirmedi
Eski bir Portekiz, Hollanda ve
‹ngiltere sömürgesi olan S r i L a n k a ,
1948 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›. 21 milyonluk nüfusa sahip olan
ülkenin ço¤unlu¤unu Budist olan
Singaller oluﬂturuyor. Nüfusunun
yüzde 22’si ise, adan›n do¤u ve kuzeyinde yaﬂayan Hindu dinine mensup Ta m i l l e r ' d e n oluﬂuyor.
Ada ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan
sonra da Tamiller’in ulusal haklar›
gasbedilmeye, ikinci s›n›f vatandaﬂ
olarak görülmeye devam edildiler.
Tamiller’in seçme ve seçilme hakk›
ellerinden al›nd›. 1950'li y›llarda ise
“Singalleﬂti rme” (Türkleﬂtirme politikalar› gibi) politikas›yla, Tamillerin varl›klar› inkar edilerek, asimilasyon politikas› uygulanmaya baﬂland›. 1958’de Tamiller topraklar›ndan da sürüldüler.
Bu sald›r›lar sonucunda örgütlenmeye baﬂlayan Tamiller, 1972’de
Tamil Birleﬂik Cephesini (TUF),
1976’da ise Tamil Elam Kurtuluﬂ
Kaplanlar› (LTTE)’yi kurdular.
Marksizm-Leninizmden etkilenen ve fakat milliyetçilik temelinde
örgütlenen Tamiller, ba¤›ms›zl›k ﬂiar›yla silahl› mücadele baﬂlatt›lar.

Ancak gerilla savaﬂ›n›n yayg›n ve
sistematik olarak baﬂlamas› daha
sonrad›r. 1982’de Tamil halk›na
karﬂ› gerçekleﬂtirilen katliamlar›n
ard›ndan Tamil Kaplanlar›, 1983’de
Caffna kentinde 13 askeri cezaland›rd›klar› eylemleriyle, Velupillai
Prabhakaran önderli¤inde gerilla
savaﬂ›n› baﬂlatt›lar.
Bu savaﬂta 15 bin Tamil öldürüldü, binlerce Tamil Hindistan'a göç
etmek zorunda b›rak›ld›. 1987’de Sri
Lanka ordusuna destek olmak için
asker gönderen Hindistan, Tamiller’in
mücadelesi
sonucunda
1990’da geri çekilmek zorunda kald›. Cafna kenti Tamillerin egemenli¤ine girdi. 1991’de Hindistan eski
devlet baﬂkan› Rajiv Gandi, 1993’de
Sri Lanka devlet baﬂkan› Ranasinghe
Premadasa, Tamil Kaplar›n›n feda
eylemleriyle öldürüldüler.
Önce 1995’de, ard›ndan 2002’de
Norveç’in arabulucu¤u ile ateﬂkes
anlaﬂmas› imzaland›. LTTE, 'ba¤›ms›z bir devlet'i hedeflemedi¤ini,
“yaﬂad›klar› yerlerde geniﬂ özerklik” için savaﬂt›klar›n› aç›klad›.
2003’te Tamil Kaplanlar› ateﬂkes
görüﬂmelerinden çekildi. 2004’de
ülkenin do¤usu Tamiller’in kontrolü alt›na geçti. Kuzey ve Güney Sri
Lanka’daki bölgelerin yönetimini
elinde bulunduran Tamiller, kendi
Güzelayd›n’›n öldürüldü¤üne tan›k oldu¤unu ve bunu mahkemede
anlatmaya haz›r oldu¤unu belirten Felemez Yemen
isimli köylü; “Ad›n› ve foto¤raf›n› bas›ndan gördü¤üm Burhan
Güzelayd›n isimli asker sivil giyimli olarak köye geldi. Ard›ndan
köyün etraf› askerler taraf›ndan
sar›ld›” dedi.
Askerlerin, Er Güzelayd›n’›
ald›ktan sonra köyden ayr›ld›klar›n› öne süren Yemen askerin hayat›ndan endiﬂe ettikleri için karakolun etraf›nda dolaﬂarak bilgi almaya çal›ﬂt›klar›n› söyledi ve
“Can güvenli¤imizin sa¤lanmas›
halinde mahkemede tan›kl›k yapmaya haz›r›z” diye belirtti.

Kürt Askere ‹ﬂkence
Hakkari Yüksekova’da askerlik
yapt›¤› s›rada 30 Ocak’ta “Silahla
intihar etti” denilerek, Yüksekova
Devlet Hastanesi’ne kald›r›lan A¤r› do¤umlu Burhan Güzelayd›n, 31
Ocak’ta yaﬂam›n› yitirdi. Hakkari
yap›lan otopside Güzelayd›n’›n intihar etmedi¤i iﬂkence sonucu öldürüldü¤ü tespit edildi.
Çobanp›nar’›n sakinleri, Güzelayd›n’›n “beni öldürecekler”
diyerek köye s›¤›nd›¤›n›, 30 Ocak
sabah› askerler taraf›ndan götürüldükten sonra öldürüldü¤ünü
öne sürerek, olaya iliﬂkin tan›kl›k
yapmak istediklerini belirtti.
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polisi, ordusu, donanmas›, hava
kuvvetleri, haber alma teﬂkilat›, yarg›tay›, bankas› olan bir örgütlenme
yaratt›lar. Fakat savaﬂ sürdü. Geçen
y›l ﬂiddetli çat›ﬂmalar yaﬂan›rken,
2009 baﬂ›nda Sri Lanka ordusu Tamiller'in baﬂkentine girdi ve çat›ﬂmalar halen devam ediyor.

Sevinç Ç›¤l›klar› Boﬂuna!
Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri
Tamiller'in mücadelesini bitirdiklerine dair sevinç ç›¤l›klar› at›yorlar.
Onlara ça¤r›m›z, fazla sevinmemeleridir. Halklar›n mücadelesi nerede ne
zaman bitirilebilmiﬂ ki, Tamiller’ini
bitirilsin! 25 y›ld›r savaﬂan Tamiller,
yine savaﬂmaya devam edecekler.
Eminiz ki, bütün emperyalist
sald›r›lara ra¤men Tamil halk› direnmeye devam edecektir. Ça¤›m›z Lenin dedi¤i gibi halen emperyalizm
ve ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar› ça¤›d›r.
Emperyalizmin gizli aç›k iﬂgalleri
devam ettikçe, halklar›n özgürlükleri, dilleri, gelecekleri yokedildikçe,
halklar›n kurtuluﬂ mücadeleleri de
devam edecektir. Halklar›n ba¤›ms›zl›k ve özgürlük özlemleri katliamlarla yokedilemez. Tamil halk›n›n
ac›s›n› paylaﬂ›yoruz; öfkeleri öfkemiz, mücadeleleri mücadelemizdir.

ﬁ›rnak’ta Polis
Kurﬂunu
ﬁ›rnak Barosu’na kay›tl› iki avukat, bir trafik suçu nedeniyle gittikleri
polis karakolunda bir polis taraf›ndan
kendilerine ateﬂ aç›ld›¤›n› aç›klad›lar.
Ça¤r›ld›klar› “ﬁehit Mehmet ‹ﬂler
Polis Karakolu”na giden avukatlar
Hüseyin Cihan ve Serhat Kad›rhan,
konuﬂtuklar› polis memuru B.Ö ile önce tart›ﬂt›klar›n› anlatt›lar. Av. Serhat
Kad›rhan, karakolda tart›ﬂt›klar› polisin 3-4 el ateﬂ etti¤ini belirtti. Av. Kad›rhan polise “bu ﬂekilde davranmamas› gerekti¤ini” söyledi¤ini ve “sicil
numaras›n›” istedi¤ini, bu s›rada yaﬂanan arbede sonunda polisin silah›na
çekerek 3-4 el ateﬂ etti¤ini anlatt›.

TAM‹LLER
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çocuklarla ilgili filmi gösterildi.
Bu seminerde tar›m sorunlar› anlat›ld›. Emperyalist ülkelerin tar›m
ülkelerinde kendilerinin iﬂine yarayacak yak›t tar›m ürünleri üretmeleri yüzünden bu ülkelerin tar›m›na
verdikleri zararlar belirtiliyor ama
çözüm üretilmiyor. Yaln›zca Jacinta
Aguiar (IFF – Brezilya) köylülerin
Campesina gibi ortak köylü örgütlerinde örgütlenmeleri gerekti¤ini belirtiyor. Ama toprak devriminden
söz etmiyor.
27 Ocak- 1 ﬁubat tarihleri aras›nda Brezilya’n›n Belem kentinde
yap›lan Dünya Sosyal Forumu’na
dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden kat›l›mc›lar›n yan›s›ra Türkiye’den de
Halk Cephesi temsilcileri kat›ld›.
Halk Cephelilerin izlenimlerini yay›nl›yoruz.

27 Ocak 2009 -Birinci Gün
Brezilya’n›n Belem ﬂehrindeki
2009 Dünya Sosyal Forumu’nun ilk
günkü program›nda olan ve saat
15:00 da ﬂehir merkezinde yap›lan
yürüyüﬂe yaklaﬂ›k 50 bin kiﬂi kat›ld›. ﬁiddetli ya¤mur alt›nda süren
yürüyüﬂe ço¤unlukla Brezilyal› ve
Güney Amerikal›lar kat›lm›ﬂlard›.
Yürüyüﬂ çok renkliydi. Güney
Amerika yerlileri kendi geleneksel
k›yafetleriyle, davullar›yla, boyal›
yüzleri danslar ederek yürüdüler.
Yürüyüﬂün sonunda sahne olan bir
parkta Güney Amerika yerli gruplar› sahneye ç›k›p ayr›mc›l›¤a ve ›rkç›l›¤a karﬂ› mücadele ve halklar›n
kardeﬂli¤iyle ilgili konuﬂmalar yapt›ktan sonra müzikleri eﬂli¤inde
dans gösterileri yapt›lar. Ço¤unlu¤u
Brezilyal›lar oluﬂturdu. Türkiye’den Sosyal Foruma giden Halk
Cepheliler de yürüyüﬂe kat›ld›.

28 Ocak 2009 - ‹kinci Gün
Halk Cepheliler sabah saatlerinde üniversiteyi gezdi. Daha sonra
Forum alan›n›n tamam›n› tan›yacak
ﬂekilde gezen Halk Cepheliler stand
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ve çad›rlar› gezip örgütlerle tan›ﬂt›lar. Standlar›n ço¤unda Brezilyal›
örgütler bulundu¤undan ve sadece
Portekizce bildiklerinden, anlaﬂmakta zorluk çektiler. S›n›rl› say›da
‹ngilizce bilenlerin yard›mlar› ile
diyalog kurabildiler. Halk Cephesi’ni tan›t›p ülkemiz hakk›nda bilgi
verdiler. Halk Cephesi’nin broﬂür
ve kartlar›ndan da¤›tt›lar. Seminer
için el ilan› ve bildiri haz›rlad›lar.

29 Ocak 20 09 - Üçüncü Gün
Halk Cephesi’nin kat›ld›¤› seminerlerle ilgili bilgiler söyle:
"Yak›t Bitkileri Tar›m›: Köylü
Örgütleri ‹çin Riskleri ve Yararlar›”
seminerinde Leticia Rangel Tu r a
(FASE – Brezilya) Brezilya'daki soya tar›m›n›n verdi¤i zararlar› anlatt›. Jacinta Aguiar (IFF – Brezilya)
on beﬂ y›ll›k tar›m alan›nda yapt›¤›
mücadeleyi anlatt›.
D r a m a n i O u e d r a o g o (FGPN –
Burkina Faso) ülkesinin 13 milyon
oldu¤unu ve nüfusun yüzde 70’inin
çocuk oldu¤unu belirttikten sonra
ülkesinde yap›lan yine enerji elde
etmeye yarayan jatropha tar›m›ndan
ve di¤er geliﬂmeleri anlatt›.
D a n n y S y n g o m a (Proddes –
Kongo Demokratik Cumhuriyeti)
Kongo ile ilgili bilgiler verdi.
Seminerin sonunda M o n i q u e
M u n t i n g’in "Depolar Dolu, Tabaklar Boﬂ” isimli tek tip tar›m›n zararlar› ve zorla çal›ﬂt›r›lan köylüler ve

30 O c a k 2009-D örd ünc ü G ün
Halk Cepheliler yapacaklar› seminer için sabah erkenden salona
pankart ast›lar. Salonun çevresinde
el ilan› ve broﬂür da¤›tt›lar. "Emperyalist Sald›rganl›k ve Türkiye’de
Sosyalizm Mücadelesi’ ad›ndaki semineri verdiler. Kat›l›m beklenenin
üstündeydi. Halk Cepheliler programl› bir ﬂekilde semineri sundular.
Seminerde Türkiye’nin 1945'lerden
sonra nas›l emperyalizmin yeni sömürgesi haline geldi¤i günümüze
kadar anlat›ld›. Mücadelemiz ve
Halk Cephesi tan›t›ld›.
Seminerde kat›l›mc›lar›n sorduklar› çeﬂitli sorular› cevapland›r›ld›.
Ö¤leden sonra standlar› dolaﬂan
Halk Cepheliler di¤er kat›l›c›larla
tan›ﬂmaya, broﬂür da¤›tmaya devam
ettiler. Daha sonra Brezilyal›lar’›n
iki ayr› seminerine kat›ld›lar.
“Sosyal Hareketlerin Kriminalize Edilmesi” isimli, Brezilya’da faaliyet yürüten CMP’nin (Komünist
Hareket Partisi) düzenledi¤i seminerini de izledi Halk Cepheliler.

31 Ocak 20 09 - Beﬂinci Gün
Seminerlere kat›lan Halk Cepheliler yeni örgütlerle tan›ﬂt›lar, Dünyan›n dört bir yan›ndan gelen örgütlerle yeni iliﬂkiler kurdular.
Halk Cephesi’ni temsilen bir
konuﬂmac› da seminerlerde konuﬂmalar yapt›.

15 ﬁubat 2009

Askeri Üslere Hay›r Seminerinde, birçok de¤iﬂik ülkeden örgüt delegelerinin kat›ld›¤› bu seminerde
temel olarak baﬂta ABD olmak üzere emperyalist politikalar, üsler tart›ﬂ›ld›. Halk Cephesi temsilciside
bir konuﬂma yapt›.
Seminer sonras› di¤er kampustaki çad›rlar› ziyaret edildi. Burada da
yeni insan ve örgütlerle tan›ﬂ›ld›.

1 ﬁubat 2009 - Alt›nc› Gün
Forumun son günüydü.
Halk Cepheliler forum süresince
1250 broﬂür, yüzlerce el ilan› da¤›tt›, afiﬂler ast›. Yüzlerce kart da¤›tt›.
3. Dünya Sosyal Forumu daha çok
Güney Amerika özellikle de Brezilya halklar›n›n sorunlar›n› temel ald›. Özellikle, Güney Amerika’da
yaﬂayan yerli halklara çok geniﬂ yer
verildi. Di¤er k›talardan gelen kat›l›mc›lar›n say›s› düﬂüktü. Güney

Amerikal›lardan
sonra en geniﬂ
kat›l›m Afrikal›lard›.
Olumluluklar›yla ve olumsuzluklar›yla
bir
Dünya
Sosyal
Forumu daha geride b›rak›ld›.
Dünya Sosyal
Forumu’nun
baﬂ›nda; emperyalizme, sömürgecili¤e, ayr›mc›l›¤a, bask›ya ve ›rkç›l›¤a karﬂ› birlikte ve örgütlü mücadele etme ça¤r›s›nda bulunuldu. Çevre
ve bölge için de birlikte mücadele
ça¤r›s› yap›ld›.
Yerli halklara, onlar›n sorunlar›na, kültürlerine ve mücadelelerine
geniﬂ yer verildi.
Ayr›ca, Forumda Filistin halk›y-

la dayan›ﬂmaya ve direniﬂin desteklenmesi konusu üzerinde önemle
duruldu. Kurulan Filistin çad›rlar›,
Filistin halk›n›n direniﬂiyle ilgili resimler, pankartlar, bildiriler, ve çad›rlardaki konuﬂmalar Filistin halk›n›n direniﬂini destekliyor ve selaml›yordu.
Seminer konular› sömürgecili¤in
yan›s›ra Filistin direniﬂi, sömürgecili¤e ve iﬂgale karﬂ› direniﬂti.

açt›¤›n› belirtti.
Panel, Venezüella D›ﬂiﬂleri
Bakan› taraf›ndan
görevlendirilen ve ﬂu anda Vatikan’da Güney Amerika
Bölgesi Büyükelçisi Dr. Ivan Rincon’un konuﬂmas›yla
devam etti. Rincon, bu panele kat›lmas›n›n as›l nedeninin referandum etraf›nda yap›lan yalan dezenformasyonu düzeltmek oldu¤unu belirtti. Konuﬂmas›nda, öngörülen Anayasa de¤iﬂikliklerinin halk›n demokratik
haklar›n›n geniﬂletilmesi amac› taﬂ›d›¤›n› vurgulad›.
Muhalefetin; bu Anayasa de¤iﬂikliklerinin Chavez’i
ömür boyu iktidarda tutmak için yap›ld›¤› ve halk›n yarar›na olmad›¤› iddialar›na ﬂöyle cevap verdi: "Çokça
alternatiflerden bahseden ama alt›n› doldurmayan bu
kesimlerin as›l istedi¤i halk›n haklar›n› k›s›tlamak ve
koltu¤a geçmektir. Sadece diktatörlüklerde iktidar süresi yok, çünkü devaml› koltukta oturmak istiyorlar.
Anayasada halk›n haklar› geniﬂletilince, o zaman Chavez’in iktidarda kal›p kalmamas› konusu halk›n karar›
ve iradesine b›rak›lmaktad›r. Anayasa de¤iﬂikli¤iyle
yasan›n temel ilkeleri ihlal edilmiyor.”
Son olarak söz alan UTMP temsilcisi, Filistin halk›n›, tüm yalanlara, emperyalist bask›lara ra¤men, bu barbarl›¤a karﬂ› en onurlu yolu seçip, hiçbir kayg› duymayarak ve de somut yapt›r›mlarla desteklenmesinden dolay›, baﬂkan Chavez’i ve tüm Venezüella halk›n› tebrik
etti. Konuﬂmas›n› "Sosyalist bir ülkeye bu yak›ﬂ›r” sözleriyle bitirip, referandum için baﬂar›lar diledi. Panel
saat 21.00’da sona erdi.

V‹YANA'DA VENEZÜELLA PANEL‹
Viyana’da, Venezüella’da
yap›lacak referandumla ilgili
panel yap›ld›
15 ﬁubat tarihinde Venezüella Anayasas›nda de¤iﬂikliklerle ilgili yap›lacak halk
oylamas› nedeniyle 4 ﬁubat 2009 tarihinde Venezüella
Büyükelçili¤i’nin davetiyle Viyana’da bir panel yap›ld›.
7.Viyana’ya ba¤l› belediye binas›nda yap›lan panele
Venezüella’l› ve Latin Amerikal›lar’›n yan›s›ra baz›
Avusturyal› dernek temsilcileri, UTMP temsilcisi ve
Anadolu Federasyonu üyeleri kat›ld›.
Saat 18.30’da baﬂlayan panelin konusu "Anayasal
De¤iﬂiklik ve Halk›n ‹ktidar›” oldu.
‹lk önce Viyana’daki Venezüella Büyükelçisi Ali
Uzcátegui Duque söz ald›. Chavez’in baﬂkan seçildi¤i 2
ﬁubat 1999’un yeni bir ça¤›n baﬂlang›c› oldu¤u ve Venezüella halk›n›n bu seçimle gelece¤ini kendi eline alma karar› ald›¤›n› belirtti. Bu tarihten önce, Venezüella’n›n ony›llar boyunca hep seçkin tabakan›n yönetiminde oldu¤unu anlatt›. 1961’de kabul edilen Anayasan›n ba¤›ms›zl›k ve Venezüella devletinin güvenli¤inden
çok yabanc›lar›n ç›karlara hizmet eden bir Anayasa oldu¤unu hat›rlatt›.
15 ﬁubat günü yap›lacak referandumla birlikte Chavez iktidar›nda halk 13. kez sand›¤a gidip karar verecek.
Büyükelçi, bu halk oylamalar›n›n demokrasinin yolunu
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“Yapabilece¤imiz Hiçbir ﬁey Yok,
Çünkü Oras› Gecekondu Bölgesi...”

Ka¤›thane’ye ba¤l› Seyrantepe
mahallesinde ki toprak kaymas›nda,
iki gecekondu, toprak alt›nda kald›
ve evlerde oturanlardan bir çocuk
öldü, baﬂka bir çocuk da yaraland›.
Bas›n›n konuya yer vermesinden
sonra Ka¤›thane Belediye Baﬂkan›
da olay yerine geldi ve olay üzerine çeﬂitli aç›klamalar yap›ld›. Sonuç olarak “yaralar›n sar›laca¤›na
dair” her zaman ki kliﬂe aç›klamalarda bulunuldu.
“Yapabilece¤imiz hiçbir ﬂey yok,
çünkü oras› gecekondu bölgesi.”
Toprak kaymas› sonras› yap›lan bu
aç›klama, ne kadar durumu izah ediyor de¤il mi? Evet oras›, gökdelenlerin, plazalar›n oldu¤u yer de¤il.
Orada Türkiye’nin, ‹stanbul’un kayma¤›n› yiyenler de oturmuyor. Dolays›yla oras› gözden ç›kar›labilir,
orada yaﬂayanlar da yaﬂam›yor, say›labilir. Hatta bu toprak kaymas›
vesile yap›larak gecekondular boﬂalt›l›p yerine büyük binalar yap›labilir.
Oligarﬂinin ve onun irili-ufakl› bütün yöneticilerinin zihniyeti budur.
Deprem olur, sel olur, iﬂ kazas› olur,
konuyla ilgili yap›lan aç›klamalar
bir iki ayr›nt› d›ﬂ›nda de¤iﬂmez.. Ya
takdiri ilahi, ya insanlar›n dikkatsizli¤i, ya da kazad›r. Devletin, patronlar›n hiç sorumlulu¤u yoktur.
Bu gerçe¤e son iki örnek, 8 ﬁu-
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bat’a Tuzla Tersanelerde ki kazada
ölen iﬂçi Selim Sevgili ile, 10 ﬁubat’ta Zonguldak Kordon Gelik maden oca¤›nda göçük alt›nda kalarak
ölen iki iﬂçi oldu.
Tuzla Tersanelerinde “iﬂ kazalar›nda” kaç iﬂçinin öldü¤ü, sakat kald›¤›n›n say›s› bile hat›rlanm›yor.
Özellikle ölümlerin peﬂ peﬂe geldi¤i
günlerde konuyla ilgili birçok aç›klama yap›lm›ﬂ, hatta göstermelik
anlamda bir tersane bile kapat›lm›ﬂt›. Ama as›l suçlama hep iﬂçilere yap›lm›ﬂt›, “Önlem alm›yorlar, dikkatli davranm›yorlar, kurallara uymuyorlar” vb. vb. Sonuç olarak Tuzla’da de¤iﬂen bir ﬂey olmad› ve tersane iﬂçisi Selim Sevgili de bir “iﬂ
kazas›nda” öldü. Tuzla yeni ölümlere gebe olmaya devam ediyor.

Maden ocaklar› ise, özelleﬂtirmelerden (önce de durum çok farkl›
de¤ildi) sonra adeta ilkel döneme
döndürüldü. Hiçbir yat›r›m yap›lmadan, önlem al›nmadan iﬂçiler bo¤az toklu¤una taﬂeronlar›n iﬂyerlerinde çal›ﬂ›yorlar. ‹ﬂte “kazalar” bu
koﬂullarda gündeme geliyor.
‹ﬂte son günlerin üç kaza örne¤i.
Hiç ﬂüphe yok ki her üç kazada önlenebilirdi. Ama kazalar önlenmedi,
zihniyet de¤iﬂmedi¤i sürecide önlenmeyecek. Çünkü zihniyet ayn›,
egemenlerin söylendi¤i gibi, “…
oras› gecekondu bölgesi.” Bu “oras› Tuzla”, “oras› maden ocaklar›”
ya da baﬂka bir ﬂey diye de de¤iﬂtirilebilinir. Yer ve isimler de¤iﬂir
ama zihniyet de¤iﬂmedi¤inden insanlar›m›z ölmeye devam ediyor.

“AKP Büronu Al Baﬂ›na Çal”
‹zmir’de Çi¤li’nin Güzeltepe
Mahallesi’nde 7 ﬁubat günü mahalle halk› mahallelerinde, AKP
seçim bürosunun aç›lmas›n› protesto etti Yap›lan eylemle halk,
büronun kald›r›lmas› için AKP’yi
uyard›. AKP bürosunun önündeki
aç›klamaya 100 kiﬂi kat›ld›. Eylemde s›k s›k “AKP Elini Mahallemden Çek” , “Kan Emici AKP
Mahallemden Defol”,sloganlar›
at›ld›.
Okunan bas›n aç›klamas›nda
AKP gericili¤ine mahallenin teslim
edilemeyece¤i vurgulan›rken, yap›lan konuﬂmalarda da AKP’nin
e¤itimi ve sa¤l›¤› satt›¤›n›, Sivas’ta, Maraﬂ’ta katliamlara imza
atan bir zihniyet oldu¤u ve üst üste yapt›¤› zamlarla halk› yoksullu¤a mahkum etti¤ini belirttiler. Güzeltepe Karakolu’nun yan›na aç›lan büro önünde yap›lan bas›n
aç›klamas› s›ras›nda al›nan yo¤un

güvenlik önlemleri de dikkat çekiciydi. Bunun bir uyar› eylemi oldu¤unu söyleyen mahalleliler “AKP
Büronu Al Baﬂ›na Çal” yaz›l› bir
dövizi AKP seçim bürosuna alk›ﬂlar eﬂli¤inde asarak eylemlerini bitirdiler.
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Temel Demirer,
“Düﬂündü¤ünden
Dolay›” Bir Kez Daha
Yarg›land›!
Hrant Dink’in katlediliﬂinin ard›ndan, Ankara’da Yüksel Caddesi’nde düzenlenen eylemde yapt›¤› konuﬂmadan dolay› TCK 301. maddeden yarg›lanan Temel Demirer, 6 ﬁubat’ta
bir kez daha hakim önündeydi.
Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 5. duruﬂmada, daha
önce yapt›¤› savunmay› tekrarlayan Temel Demirer, baﬂka bir diyece¤inin olmad›¤›n›, bir hukuk garabeti olan bu davan›n düﬂmesi gerekti¤ini
belirtti ve beraatini istedi.
Ankara Halk Cephesi, ‹dil Kültür Merkezi, Ankara Düﬂünceye Özgürlük Giriﬂimi ad›na Fikret Baﬂkaya, üniversite ö¤retim üyeleri ve çeﬂitli
DKÖ temsilcilerinden yaklaﬂ›k 50 kiﬂinin destek için kat›ld›¤› aç›klamada; “Temel Demirer Yaln›z De¤ildir!” ve “Düﬂünceye Kelepçe Vurulamaz!” sloganlar› at›ld›.

Susuz Ö¤retmen Lisesinde Cezalar
Kars’›n Susuz ilçesindeki ‘Susuz Anadolu Ö¤retmen Lisesi’nde, sol
görüﬂlü ve Kürt ö¤rencilere yönelik faﬂist-idare iﬂbirli¤iyle sald›r›lar
gerçekleﬂtirildi. Dört ö¤renci olaylara kar›ﬂt›¤› gerekçesiyle okuldan
uzaklaﬂt›r›l›rken, bir ö¤retmende soruﬂturmaya u¤rad›. Okuldaki baﬂkanl›k seçimleri dolays›yla baﬂlayan gerginlik faﬂistlerin sald›r›s›na dönüﬂmüﬂ, sonuç olarak özellikle okul müdürünün (Bu okuldan ya siz gidersiniz ya da ben) ﬂeklindeki tehditleri ve yönlendirmesiyle ö¤renciler
hem okuldan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ hem de ﬂehir içerisinde de faﬂistler taraf›ndan ö¤rencilere yönelik sald›r›lar olmuﬂtur. Ö¤rencilerin, Vali ile, E¤itim-Sen yönetim kurulunun da Kaymakam’ la yapt›¤› görüﬂmeler de
durumu de¤iﬂtirmemiﬂtir. Ö¤rencilerin suç duyurusunda bulundu¤u müdür hakk›nda ise hiçbir iﬂlem yap›lmam›ﬂt›r.

Do¤ançay Bizimdir!
‹zmir, Karﬂ›yaka Belediyesi’nin, Do¤ançay’a yönelik gündeme getirdi¤i imar projeleri Do¤ançayl›lar taraf›ndan belediye önünde 6
ﬁubat günü protesto edildi. 60 Do¤ançayl›’n›n kat›ld›¤› eylemde yap›lan aç›klamayla,
köyün 400 y›ll›k bir geçmiﬂi oldu¤u ve 12 Eylül döneminde kendilerine sorulmadan mahalle yap›ld›¤›n›, ﬂimdi de Karﬂ›yaka Belediyesi taraf›ndan kendilerine sorulmadan rant için projelendirildi¤ini anlatt›lar. Yap›lan projelerle mahalle halk›na yönelik birçok haks›zl›¤›n dayat›ld›¤›n› anlatan eylemciler, Do¤ançay halk›ndan toplanan 620 imzay›
belediye yetkililerine verildi. “% 40 Kesintiye Hay›r, Köyümüzde Mülteci Olmak ‹stemiyoruz”, “Bu ‹mar De¤il, Katliamd›r” ve “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme Karﬂ›yakal›lar büyük ilgi
gösterdi. Eylem sonras› belediyeden yap›lan aç›klamayla bölgede imar iﬂlemlerinin durduruldu¤u belirtildi.

Say›: 176

Elaz›¤'da Halk
Toplant›s›
Elaz›¤ Haklar Derne¤i taraf›ndan Fevzi Çakmak Mahallesinde 3
ﬁubat Sal› günü mahalle sorunlar›
üzerine mahalle halk› ile bir toplant› yap›ld›.
Bir kahve de saat 18.30 da baﬂlanan toplant›da mahallede yaﬂanan sorunlar tart›ﬂ›ld›. Yol sorunundan alt yap› sorununa, iﬂsizlikten
yozlaﬂmaya, birlik beraberlikten
paras›z e¤itime, seçimlerden mahallede yaﬂanan intihar sorunlar› ve
aile içi e¤itime kadar birçok konu
tart›ﬂmaya aç›ld›.
Yaﬂl›lar daha çok yozlaﬂmadan
yak›n›rken, gençler de iﬂsizlikten
kaynakl› yaﬂanan sorunlardan örnekleri dile getirdiler. Özetle yaﬂanan sorunlar›n kayna¤›n›n düzen
oldu¤unu ve çözümün de bu düzende olmayaca¤›na vurgu yap›ld›.
Elaz›¤ Haklar Derne¤i çal›ﬂanlar›n›n, “çözüm için, örgütlenmek ve
mücadele etmekten baﬂka çözüm
olmad›¤›na dair konuﬂmalar›n ard›ndan toplant› sona erdi.

Özgür Radyo ve
Demokrat Radyo
Çal›ﬂanlar›
Tutukland›
‹stanbul ve ‹zmir'de 4 ﬁubat günü gözalt›na al›nan Özgür Radyo
ve Demokrat Radyo çal›ﬂanlar›ndan Mine Özalp ve Nadiye Gürbüz
ç›kar›ld›klar› Nöbetçi ‹stanbul
12.A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan tutuklan›rken, Sinan Gerçek ve
Metin Özalp serbest b›rak›ld›.
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Yarg› Çal›ﬂanlar›
Eylem Yapt›
“Adalet Yoksa Duruﬂma da
Yok” diyen Büro Emekçileri Sendikas› (BES) üyeleri, yarg› çal›ﬂanlar›n›n a¤›r iﬂ yükü alt›nda olmalar›na karﬂ›n hak ettikleri ücreti
alamay›ﬂlar›n› söyleyerek, durumu
protesto etti.
BES ad›na konuﬂan BES 2
No’lu ﬁube Sekreteri Gürsel Delice, BES üyelerinin Ekim 2008’de
gerçekleﬂtirdikleri 4 günlük yürüyüﬂü hat›rlatarak, “Yürüyüﬂümüz
sonunda Adalet Bakanl›¤› taleplerimizin karﬂ›lanaca¤›n› bildirdi,

BES Üyeleri Bakan’›
Protesto Etti
Ba¤›ms›z E¤itimciler Sendikas›
(BES), 200 bin iﬂsiz ö¤retmenin
y›llard›r süren ma¤duriyetine çözüm bulunmas› talebiyle 6 ﬁubat’ta, Milli E¤itim Bakanl›¤› bahçesinde
eylem
yapt›.
Eylemde 'Ücretli
kölelik
istemiyoruz'
sloganl a r ›

Dudullu’da ‹ﬂçiler
Fabrikay› ‹ﬂgal Etti
Ümraniye Dudullu’da bulunan
Gürsaﬂ fabrikas› iﬂçileri dün sabah
saatlerinde fabrikay› iﬂgal etti.
Gürsaﬂ Fabrikas›’nda toplu sözleﬂme hakk›n›n elde edilmesi karﬂ›s›nda fabrika patronu iﬂçileri
toplu olarak iﬂten ç›karmaya kalk›ﬂt›. Patrona tepki gösteren iﬂçiler
ise fabrikaya kapand›.
Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas›
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bizimle bir tutanak imzalad›. Ancak bakanl›k bu tutana¤›n gere¤ini
ﬂimdiye kadar yerine getirmedi”
dedi.
Delice, yarg› emekçilerinin taleplerini s›ralarken ﬂu ifadelere yer
verdi: “3717 say›l› yasan›n hakkaniyet ve adalet ilkelerine uygun bir
biçimde yeniden düzenlenerek havuzda toplanan para eﬂit ﬂekilde
da¤›t›lmal›d›r. Eksik istihdam sorunu yeni ve kadrolu personel al›m› yoluyla çözülmelidir. Atama ve
görevde yükselmelerde keyfiyetten uzak davran›lmal›d›r.” dedi.
at›ld›.
BES Genel Baﬂkan› Gürkan
Avc›, yapt›¤› aç›klama da “Çelik,
bayram müjdesi verir gibi 8 bin
kadrolu ö¤retmen al›nacak diyor,
gözlerimizin içine baka baka yalan
söylüyor.”diye konuﬂtu. Bu 8 bin
ö¤retmenin sözleﬂmeliler aras›ndan seçilece¤ini ifade eden Avc›,
kendilerini kand›ran Bakan Hüseyin Çelik’in MEB duvar›n› a¤lama
duvar› haline getirdi¤ini söyledi.
Bas›n aç›klamas›na kat›lanlar,
temsili Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik'in maketinin üzerine tebeﬂirle çarp› atarak, “AKP’yi ak
tebeﬂirle çiziyoruz” dediler.Tebeﬂirlerini k›ran BES üyeleri sloganlar atarak eylemi sonland›rd›lar.
üyesi Gürsaﬂ iﬂçilerine 4 ﬁubat tarihinde Çal›ﬂma Bakanl›¤›’ndan
toplu sözleﬂme yetkisinin ulaﬂmas›yla Gürsaﬂ patronu toplu iﬂ akdinin feshine gitmiﬂti. Sendikaya
üye olan Gürsaﬂ iﬂçilerine “5 ﬂubat
sabah› iﬂe gelmeyin” uyar›s› yap›ld›. Bunun üzerine 5 ﬁubat günü
07.00 s›ralar›nda fabrika önüne
gelen polis otolar› ve özel güvenliklerden s›yr›larak fabrika içine
giren sendika üyesi iﬂçiler fabrikay› iﬂgal etti. ‹ﬂgale sendika üyesi
olmayan iﬂçiler de destek verdi.

Liman ‹ﬂçilerine
Sendikalardan
Destek
Mersin Liman›'nda yükleme,
boﬂaltma ve nakliye iﬂlerini yapan
taﬂeron firmada çal›ﬂ›rken iﬂten ç›kar›lan iﬂçilerin direniﬂine destek
için Yol-‹ﬂ Sendikas› Mersin ﬁubesinde g›da yard›m›nda bulunuldu.
Türkiye Motorlu Taﬂ›t ‹ﬂçileri
Sendikas› (TÜMT‹S) Genel Sekreteri Gürel Y›lmaz, “32 gündür burada yasal haklar›m›z› ve onurumuzu korumak için mücadele ediyoruz.” dedi.
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› sendikalar›n
Adana ﬁube Baﬂkanlar› da liman
iﬂçilerini ziyaret etti. Liman A Kap›s› önünde yap›lan eyleme direniﬂteki iﬂçilerin aileleri de kat›larak
destek verdi. Limanda çal›ﬂan iﬂçiler de sloganlarla liman giriﬂine
kadar yürüyüﬂ yaparak direniﬂteki
arkadaﬂlar›n› yaln›z b›rakmad›lar.

15 ﬁubat Mitingi
Çal›ﬂmalar› Devam
Ediyor
15 ﬁubat Pazar günü Kad›köy
Meydan›’nda TÜRK-‹ﬁ, D‹SK ve
KESK’in ça¤r›s›yla düzenlenecek
olan “Krizin Bedelini Ödemeyece¤iz; ‹ﬂsizli¤e ve Yoksullu¤a
Karﬂ› Birleﬂik Mücadele! Emek ve
Demokrasi” mitingine ça¤r› amaçl› de¤iﬂik çal›ﬂmalar sürüyor.
Gebze’de Halk Cephesi taraf›ndan 11 ﬁubat 2009 tarihinde beﬂ
ayr› noktaya pankartlar as›larak,
eyleme kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.
Gebze Tren ‹stasyonu, ‹stasyon
Caddesi (Ç›nar Mevki), Dar›ca
Devlet Hastanesi (Acil Giriﬂ Taraf›), Gebze Tatl› Kuyu Köprüsü
(Beﬂ Evler Mevki), Gebze Cumhuriyet Meydan›’na “Zama Zülme
Karﬂ› Aya¤a Kalk” yaz›l› pankartlar as›ld›.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

memizi, onun yükünü omuzlamam›z› istiyor.
Bak›ld›¤›nda bütün anlaﬂmalarda görülür bu gerçek. IMF’nin “istekleri” denir. Hay›r, istekleri de¤il,
dayatmalar›d›r. Hiçbir anlaﬂma maddesinde, IMF’nin hiçbir “isteminde”, ülke ç›kar›na tek bir madde görülmemiﬂtir, gösterilemez. Çünkü emperyalist bir kuruluﬂtur.
Amac› da emperyalizmin amac›ndan ba¤›ms›z, ondan ayr› de¤ildir: bu amaca
ulaﬂmak için de yapt›¤›, halklar› azg›nca ve
iliklerine kadar sömürmektir.
IMF’nin dayatmalar›n› karﬂ›lamazsak ne olur? IMF’nin amac› gizlenemez bir
gerçektir. Öyle ki bunu kimi zaman iﬂbirlikçiler de itiraf etmek zorunda kal›rlar. Ancak buna karﬂ›l›k IMF
ile iliﬂki yürütmek zorunda oldu¤umuz, onun sa¤lad›¤› kayna¤a ihtiyac›m›z oldu¤u söylenir. IMF ile
iliﬂki yürütülüyorsa, onun kaynaklar›n› kullanacaksak elbette onun “isteklerini” de karﬂ›lamak zorunda
oldu¤umuzu söylerler düzenin sahipleri. Böylelikle
emperyalizm iﬂbirlikçili¤ini gizlemiﬂ, gizleyemiyorlarsa da meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ olurlar.
IMF ile iliﬂkilerin kesilmesi, IMF’ye olan borçlar›n
tümüyle silinmesi ve ödenmemesi köklü bir tutumdur, bir düzen tercihidir, ba¤›ms›zl›k istemidir, bunlar› istemek ise devrimi istemektir. Bir devrim istemeyenler, yeni bir düzen istemeyenler, söylemleri ve
kimlikleri ne olursa olsun IMF’ye karﬂ› olamazlar, IMF
ile olan köprüleri atamazlar.
IMF’nin dayatmalar› emekçilerin hayat›na nas›l
yans›yor? IMF’nin dayatmalar›
emekçilerin gündelik hayat›n›
do¤rudan belirliyor. Sadece
gündelik hayat› de¤il bütün hayat›n› belirliyor. Çünkü IMF
ekonominin bütünüyle ilgilidir.
Dahas› ekonomik ba¤›ml›l›k siyasal ba¤›ml›l›¤› da beraberinde
getirdi¤i için ekonomiden siyasete, sosyal hayattan kültüre
hemen her ﬂeyi emperyalistlerle iliﬂkinin boyutu, niteli¤i belirliyor.
IMF’nin girdi¤i ülkede, iﬂsizlik, yoksulluk, açl›kt›r
yaﬂanacak olan. Özelleﬂtirmelerdir. Ekonomilerin iflas›d›r. Ki tüm bunlar ülkenin gelece¤inden emekçilerin hayat›na hemen her ﬂeyi belirler. Emekçilerin ald›¤› ücretlerden çal›ﬂma koﬂullar›na, emeklili¤inden
örgütlenmesine, çal›ﬂmas›ndan çal›ﬂma biçimine do¤rudan yans›r. IMF gerçe¤i, emekçilerin gündelik hayatlar›yla, nas›l yönetildi¤imiz aras›ndaki iliﬂkiyi en
iyi, en somut gösteren olgulardan biridir. Ba¤›ms›zl›k
olmadan insanca yaﬂam, çal›ﬂma sözkonusu de¤ildir.
Emekçiler, onlar›n örgütleri, gündelik mücadeleyi ba¤›ms›zl›k mücadelesiyle bütünleﬂtirip birleﬂtirmeden
sonuç alamazlar.

IMF ve Emekçiler

Ba¤›ms›zl›k olmadan, sömürü,
iﬂsizlik, yoksulluk son bulmaz.
AKP Hükümeti’nin bakanlar› ve bürokratlar›yla
IMF heyeti aras›nda görüﬂmeler, devam ediyor. Ülkemize gelen IMF yetkilileri, hükümete isteklerini daha
do¤rusu talimatlar›n› iletirler. Yap›lmas›n› istediklerini dikte ederler. Öylesine tek tarafl› bir iliﬂkidir ki bu,
iﬂbirlikçi yöneticiler, t›pk› bugün yine oldu¤u gibi bu
iliﬂkiyi, uﬂakça iﬂbirli¤ini gizlemek için göstermelik ç›k›ﬂlar yaparlar, “gerekirse anlaﬂma yapmay›z”, “gerekirse yollar›m›z ayr›l›r” gibi sözler sarfederler. Gerçek
ise böyle de¤ildir. Kapal› kap›lar ard›nda her türlü
teslimiyet sergilenir. Dayatmalar kabul edilir.
IMF gerçe¤i, iﬂbirlikçilik gerçe¤idir, sömürü gerçe¤idir.
IMF Nedir? K›sa ad› Uluslararas› Para Fonu olan
IMF, 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› y›llar›nda (1944)
temelleri at›lm›ﬂ ve Aral›k 1945’ten itibaren kuruluﬂ
anlaﬂmas› yürürlü¤e girerek fiilen çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ emperyalist bir kredi kuruluﬂudur.
Emperyalistler, IMF’nin kuruluﬂ amac›n› “savaﬂtan zarar gören ülkelerin h›zl› bir ﬂekilde yeniden imar›n› sa¤lamak” olarak
tan›mlad›lar. Bu amaca yoksul,
sömürge ülkeleri de dahil ettiler.
Oysa gerçekte IMF, emperyalistler aras› ekonomik iliﬂkileri düzenlerken, as›l olarak da yoksul,
geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelere verdi¤i
kredi ve sa¤lad›¤› ekonomik kaynak üzerinden sözkonusu ülkeleri ba¤›ml›laﬂt›rma
amac› taﬂ›r. Yani IMF, emperyalistlerin, sömürü a¤›n›
tüm dünyaya yaymak için kurduklar› bir örgüttür.
Türkiye’nin Mart 1947’de üye oldu¤u IMF, 1990’lara gelindi¤inde üye say›s› 177 ülkeye ulaﬂan bir örgüt
olmuﬂtu. IMF üyeli¤ine, ayn› zamanda ülkemizin yeni sömürge oluﬂunun da baﬂlang›c› diyebiliriz.
IMF bizden ne istiyor? Stand-byler, bilmem kaç›nc› yeniden gözden geçirmeler, kredi-borç ödeme pazarl›klar›, niyet mektuplar›, IMF’nin irili ufakl› dayatmalar›... IMF bizden ülkemiz zenginliklerini, kaynaklar›n› koﬂulsuz ve s›n›rs›zca emperyalistlerin hizmetine sunmam›z› istiyor. Aç›kca köle olmam›z› istiyor.
Emperyalist ekonominin gereklerine göre biçimlen-
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Bir Devlet Katliam›:
Güçlükonak
Tansu Çiller’in baﬂbakanl›¤›ndaki
DYP-SHP Koalisyonunun Devlet Bakanlar›ndan Adnan Ekmen, 13 y›l sonra Güçlükonak ile ilgili bildiklerini itiraf etti. Yeni Aktüel Dergisi'ne yapt›¤›
aç›klamada Güçlükonak katliam›n›n
devletin resmi güçlerince yap›ld›¤› bir
kez de Ekmen anlatm›ﬂ oldu.
ﬁ›rnak’›n Güçlükonak ilçesine
ba¤l› Koçyurdu köyüne ait bir minibüs, 15 Ocak 1996'da önce silahlar
taranm›ﬂ, sonrada ateﬂe verilerek yak›lm›ﬂ ve 11 kiﬂi katledilmiﬂti. Katledilen 11 kiﬂinin 6’s› gözalt›na al›nan
köylüler, di¤er 5’i de görev için ça¤r›lan korucular, oldu¤u katledilenlerin aileleri taraf›ndan aç›klanm›ﬂt›.
Güçlükonak katliam›ndan sonra
görevi gere¤i gidip soruﬂturma yapan
Devlet Bakan› SHP’li Adnan Ekmen,
o günlerde ö¤rendikleriyle ilgili olarak ﬂöyle diyor:
"Bölgeden ve ölenlerin yak›nlar›ndan ald›¤›m›z duyumlara göre

olay güvenlik güçlerinin anlatt›¤› gibi de¤ildi. Zaten olay›n geliﬂti¤i yer,
güvenlik güçlerinin tamamen hakim
oldu¤u bir aland›, PKK'n›n orada eylem yapmas› mümkün de¤ildi." Ekmen, araﬂt›rmalar› s›ras›nda bölgede
güvendi¤i bir aﬂiret reisiyle de konuﬂtu¤unu, bu kiﬂinin olay› devletin
gerçekleﬂtirdi¤ini ama korktu¤u için
herhangi bir giriﬂimde bulunmed›¤›n› ve isminini aç›klanmamas›n› kendisine söyledi¤ini de aktar›yor.
Ekmen, her ﬂeyi bildi¤i halde neden 13 y›l gizledi¤i konusunda da
ﬂunlar› söylüyor:
“ Görüﬂtü¤üm kiﬂiler, gerçe¤in
bende sakl› kalmas› kayd›yla bunlar›
anlatt›. Bir korucubaﬂ› da bu bilgiyi
do¤rulayanlar aras›ndad›r, ancak
'bunlar› söylersen bizim sonumuz kötü olur' deyince bunu aç›klayamad›m. Huzursuz olduk...”
Adnan Ekmen, o dönem olay›n
üstüne gidip, yerinde inceleme yapa-

“Kemikler Bulundu Ya Failler?”
Diyarbak›r’›n Kulp ilçesinde 1994 y›l›nda yak›lm›ﬂ ve tan›nmaz halde
bulunan 8 ceset gömülmüﬂtü. J‹TEM taraf›ndan köy yakmalar›n ve boﬂaltmalar›n s›kl›kla yaﬂand›¤›, adam kaç›rma, iﬂkence, katletme ve yakmalar›n
biribirini izledi¤i bu y›llarda Kulp ilçesinde askerler taraf›ndan gözalt›na al›nan 8 köylü bir daha geri dönmemiﬂ, “kaybolmuﬂlard›”. O dönemde bulunan
cesetler yak›ld›¤› için kaybolanlar›n yak›nlar› taraf›ndan teﬂhis edilememiﬂti. Aradan 15 y›l geçtikten sonra 2009 y›l›nda kemikler üzerinde yap›lan
DNA testi sonucu 3 kiﬂinin kimli¤i tespit edilebildi. Bu 3 kiﬂinin 1994 y›l›nda kaybolan Ramazan ve Ekrem Bulut kardeﬂler ile amcalar›n›n o¤lu Ali Bulut’a ait oldu¤u tespit edildi. Kimlikleri belirlenenlerle birlikte gözalt›na al›nan köylülerden Abdulbaki Bulut konuyla ilgili ﬂunlar› söyledi: Askerler
‘boﬂaltma’ gerekçesiyle, bizi köy d›ﬂ›na ç›kard›. Beni ve akrabalar›m› b›rakt›lar. Onlar› b›rakmad›lar.”
Üç köylünün kimliklerinin DNA testiyle belirlenmesinden sonra, akrabalar› aç›klamada bulundular. Eﬂinin kimli¤i belirlenen Saliha Bulut
ﬂunu söyledi: “Kemikleri gömece¤iz. Art›k dua
edece¤imiz bir mezar olacak”
Yak›nlar›yla ilgili aç›klamada bulunan aileler,
askerler taraf›ndan gözalt›na al›n›p katledilenlerin
resimlerini ve dövizleri açt›lar. Bir dövizde “Kemikler Bulundu Ya Failler” diye yaz›yordu.
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cak güçlerinin olmad›¤›n› belirtiyor
ve bir anlamda günah ç›kararak ﬂunlar› söylüyor: “Perde arkas›n› ö¤rendik ama kamuoyuna aç›klayamad›k...Gerçe¤i bildi¤im halde bunu
kamuoyuyla paylaﬂamad›¤›m için
vicdanen rahats›z›m" "
Konuyla ilgili olarak 1996 y›l›nda
iki defa Güçlükonak’a gidip araﬂt›rma
yapan gazeteci Celal Baﬂlang›ç’ta katledilen 11 köylünün cesetlerinin yand›¤›, ceplerindeki hesap makinelerinin bile yand›¤› halde hepsinin kimliklerinin sa¤lam olarak subay›n cebinden ç›kt›¤›n› belirtti. Baﬂlang›ç,
katledilen 11 kiﬂinin kimliklerini subay›n katliam yerine gelen savc›ya
gösterdi¤ini belirterek “cesetler yanm›ﬂ ama kimlikler sa¤lamd›” diyor.
Baﬂlang›çta yapt›klar› araﬂt›rmada
katliam›n devlet taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤ini anlad›klar›n› belirtiyor.

BAYKAL’›n So r u m l u l u ¤ u :
Adnan Ekmen Anlat›yor:
“Ö¤rendi¤im gerçe¤i say›n
Baykal'a da ilettim. Bana 'bir zarar görmeyeceksen üzerine gidebiliyorsan git' dedi, yani aç›k bir engelleme yapmad›. Ancak belki konuyu kendisi de TBMM gündemine
taﬂ›yabilirdi. Baykal'a ayr›ca 'Baﬂbakan Çiller ile görüﬂece¤imi'
söyleyince 'görüﬂ ama baﬂ› çok kalabal›k bu iﬂle u¤raﬂamaz' tavsiyesinde bulununca onu yapmad›m.”
H e s a p v e r Baykal, aç›kla!
Neden üzerine gitmedin
olay›n,neden gizledin?

15 ﬁubat 2009

GELECE⁄‹M‹Z‹ ÇALMAKTA
‹ﬁB‹RL‹KÇ‹LER‹N EL‹NDEK‹ D‹⁄ER
B‹R S‹LAH: CEMAATLER

Erzurum Atatürk Üniversitesi
resmi internet sitesinin ‹lahiyat
Fakültesi bölümünde bir duyuru
yer ald› geçti¤imiz günlerde. Duyuruda ö¤rencilere "K›rk›nc› Hoca cemaatiyle anlaﬂt›k. ‹tikad›n›z›
güçlendirmek ve dünyevi heveslerinize gem vurmak niyetindeyseniz, ilgili yurtlarda kalmak için
baﬂvurular›n›z› dekanl›¤›m›za yapabilirsiniz" deniliyor.
Sömestr tatilinin sonlar›na yaklaﬂt›¤›m›z bu
günlerde ö¤renciler har(a)ç paralar›n› denkleﬂtirmek ve bar›nma sorunlar›n› çözebilmek telaﬂ›
içindeler. Öyle bir telaﬂ ki, üniversiteyi kazand›¤›m›z ilk günden, bitirinceye kadar son bulmuyor.
Atatürk Üniversitesi’ndeki bu duyuru da zamanlama ve içerik bak›m›ndan bu noktada önemli oluyor. YÖK Baﬂkan› Yusuf Ziya Özcan’›n atand›¤› ilk
günden yapt›¤› "üniversiteler paral› olmal›" aç›klamas› yavaﬂ yavaﬂ üniversitelerde karﬂ›l›¤›n› buluyor. Bu karﬂ›l›¤›, harç paras›n› yat›ramad›¤› için
okul kayd› silinen arkadaﬂlar›m›zdan, bar›nma sorununu çözemedi¤i için okulunu dondurmak zorunda kalan yüzlerce ö¤renciden biliyoruz. Devlet
her ö¤rencinin e¤itim ve bar›nma hakk›n› sa¤lamak zorundayken, ö¤rencileri adeta iteleyerek,
hatta mahkum ederek, cemaatlere yönlendiriyor.
Bu ise özellikle AKP’nin genel bir politikas› olarak
hemen her üniversitede karﬂ›m›za ç›k›yor.
Bu politika dayana¤›n› nereden buluyor?
K›rk›nc› Hoca cemaati, Erzurum’da Said Nursi
ve Fetullah Gülen’in ö¤rencisi olan Mehmet K›rk›nc› taraf›ndan kurulmuﬂ bir cemaat imiﬂ. Fakat
Mehmet K›rk›nc›’n›n ad› baﬂka bir olaydan daha
hat›rlan›r; K›rk›nc›, 12 Eylül 1980 cuntas›ndan sonra Milli Güvenlik Konseyi ve Genelkurmay Baﬂkan› Kenan Evren’e mektup yazarak, "dini güçlendirmenin milleti güçlendirmek oldu¤unu ve
okullarda zorunlu olarak din dersi okutulmas›n›" öneriyor. Cunta da bilindi¤i gibi, öneriyi çok
yerinde görmüﬂtü.
AKP Erzurum milletvekili Muzaffer Gülyurt’la
da yak›nl›¤› var K›rk›nc›’n›n. K›rk›nc› cemaati, ekonomik olarak da bölgede etkili bir topluluk olarak
tan›n›yor. Cemaate ait bölgede ilkö¤retim okulu, kitap-k›rtasiye ve mobilya ma¤azalar› bulunuyor. Atatürk Üniversitesi Rektörü Hikmet Koçak ise Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül taraf›ndan
atanan rektörlerden... K›sacas›, tüm iliﬂkiler, kiﬂiler, bir zincirin halkalar› gibi, gericilik zinciri çerçevesinde buluﬂuyor. Cemaatler-devlet-AKP aras›ndaki ba¤lant› örnekleri çokça; ama üzerinde esas
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durulmas› gereken bu politikan›n yaln›zca Erzurum’a özgü olmad›¤›, aksine AKP’nin halk›n her
kesimine yönelik genel bir bak›ﬂ aç›s›n›n aleni bir
ﬂekilde ortaya ç›km›ﬂ olmas›d›r. Alenidir, çünkü
üniversite cemaatle iliﬂkisini saklamak gere¤i dahi duymam›ﬂ, kendi resmi internet sitesinden duyurusunu yapm›ﬂ ve baﬂvurular›n bizzat dekanl›¤a
yap›lmas›n› istemiﬂtir.
12 Eylül’de cuntan›n gençli¤i sindirme, pasifize
etme politikalar›n›n destekçisi olan tarikatlar,
AKP’nin devletin tüm kurumlar›nda kadrolaﬂmas›yla beraber Amerikanc› ‹slamc›l›¤›n örgütleyicisi olmaya devam ediyorlar. E¤itim, bar›nma, sa¤l›k haklar›ndan yoksun b›rak›lan ö¤renciler, cemaatlerin sundu¤u olanaklara(!) mahkum edilerek
dilencileﬂtiriliyor ve gericileﬂtiriliyor. Sunulan bu
olanaklar›n karﬂ›l›¤›nda, tarikatlar›n inand›¤› gibi
inanmak ve yaﬂamak dayat›l›yor. Tüm bask›n›n,
yozlaﬂman›n hedefi olan gençlik, gelece¤ini kurmakta çaresiz b›rak›lmak istenirken, düﬂünmemesi, sorgulamamas› dayat›l›yor. Düﬂünmek ve inanmak istiyorsa, AKP ve tarikatlar›n›n Amerikanc›,
iﬂbirlikçi, ›l›ml› ‹slamc›l›¤› s›n›rs›zca duruyor önünde. Ne AKP, ne de tarikatlar›, gençli¤e yaﬂan›labilir bir gelecek sa¤layacakt›r.
Filistin halk›n›n üzerine bombalar ya¤arken iﬂbirlikçi politikalar›na, riyakârl›¤a devam edenler,
‹srail’i protesto eden ö¤rencilere karﬂ› da azg›nca
sald›ranlard›r. Halk›m›z› bir çuval kömüre, birkaç
paket una muhtaç hale getirenler, genç k›zlar›m›z› okumak için kendini, gelece¤ini satmak zorunda b›rakanlar, ülkemizi kar›ﬂ kar›ﬂ sat›p, sürekli
mal varl›¤› edinenler "dünyevi heveslere gem
vurmak"tan bahsedemezler. Bahsederlerse bu
sadece ikiyüzlülük olur. Bir avuç az›nl›¤›n "dünyevi hevesleri" için halklar›n inançlar›n› kullananlar,
insanlar›n ihtiyaçlar›na yard›m ederek dilencileﬂtiren, kiﬂiliksizleﬂtirenler, as›l ahlaks›zlar onlard›r.
Bize bilimleri ö¤retmeyen, bu ahlaks›zl›¤› dayatanlar, zulmü ve sömürüyü, gericili¤i, faﬂizmi kabul edelim, onlar›n önünde sinelim diye yap›yorlar
bunu. Gelece¤imiz onlar›n tarikatlar›nda, cemaatlar›nda, sadakalar›nda de¤ildir; eﬂit ve özgür bir
gelecek idealimizdedir. Bu ideali büyütmek, gençli¤in çaresiz olmad›¤›n› göstermek, bu ideal ile örgütlenmek tek kurtuluﬂumuzdur. ‹nançlar›m›z›
ancak bu ﬂekilde özgürce yaﬂayabilir, hayal etti¤imiz gelece¤e ancak bu ﬂekilde sahip olabiliriz.
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değin m eler

Mant›k ve Kar
Ülkemizde bilindi¤i gibi ekmek,
süt, yumurta, peynir, zeytin, su, odun,
kömür, sebze, meyve gibi temel ve zorunlu tüketim maddeleri KDV’ye tabidir, fakat buna karﬂ›n lüks tüketim maddesi oldu¤una kimsenin
kuﬂkusunun olmad›¤› p›rlantada
KDV, 1 A¤ustos 2004’te AKP
Hükümeti taraf›ndan al›nan bir
kararla S I F I R L A N M I ﬁ T I R.
Böyle bir ﬂeyin izah› olabilir
mi, bu mant›kl› m›?
M a n t › k l › de¤il ama k â r l ›
oldu¤u kesin.

“ ‹ s t a n b u l ’ u n m e t rosu ya k › n d a P a r i s v e L o n d r a m e t ro la r › y l a y a r › ﬂ › r h a le ge l e c e k”

Futbolcu ol
da hangi
dilde
olursan ol!

Not: Paris metrosunun uzunlu¤u
212 kilometre. Londra metrosunun
uzunlu¤u ise 415 kilometre imiﬂ.
Peki Recep’in onlarla yar›ﬂ›r hale
gelece¤ini iddia etti¤i ‹stanbul metrosu kaç kilometre: 14. (yaln›z ve
sadece o nd ö rt kilometre)
Atma Recep denmeyip de ne
denecek?

Geçen hafta TRT ﬁeﬂ’de ilk de fa Kürtçe dublajl› süp e r lig maç özet ler i yay›nlanm›ﬂ... Bir de müjde veriyor TRT ﬁeﬂ:
Maçlar›n özetleri bundan böyle her hafta
Kürtçe olarak yay›nlanacak...
Bakal›m TRT ﬁeﬂ’in baﬂka ne gibi
“hizmetleri” var s›rada?
At yar›ﬂlar›n›n Kürtçesi... Dallas’›n
Kürtçesi... Bilcümle kumar oyunlar›n›n
Kürtçesi.. AKP’den hizmete devam!!!

Recep’in at›ﬂ
köﬂesi:

Üzerinde Kamera Eksik Olmayan ‹mparatorluk
Geçen hafta yay›nlanan bir raporda, ‹ngiltere’nin d ü n y a n › n
e n k a p s a m l › i z l e m e s i s t e m l e r i n i kurdu¤u belirtilerek
devam›nda; ülkenin hemen her yeri kapal› devre TV sistemleriyle donat›lmas›, 4 milyon güvenlik kameras›yla,
as›yla nüfusun
yüzde 7’sinin parmak izi, DNA örne¤i gibi özel bilgilerinin yer
ald›¤› ulusal bir veri taban› oluﬂturulmas›yla, “ d ü n y a d a b i r n um a r a ” oldu¤u belirtiliyor.
Dünün “üzerinde güneﬂ batmayan imparatorlu¤u”, art›k üzerinde kamerelar›n›n eksik olmamas›yla an›lacak.

BAM TELİ çizgiler

Yandaki
Karikatür,
İzmir
Kırıklar
1 No’lu F
Tipi Hapishanesi’ndeki
Özgür
Tutsakların
çıkardığı
YAREN
adlı derginin
1. sayısından
alınmıştır.
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Burjuva siyaset çukurundan:

“ Bi r a d a m,

yaﬂamak için
büyü k bir ideale
sa hip oldu¤u
zaman gerçek bir
a da m d› r. ”

“Hangi halk ya?”:
AKP Elaz›¤ Milletvekili Feyzi ‹ﬂbaﬂaran ile Karakoçan ‹lçe Baﬂkan› Mehmet Emin Aﬂam telefonla
konuﬂuyorlar. Art›k ona konuﬂma m› denir, baﬂka bir
ﬂey mi, okuyup siz karar verin:

Nikolai
Ostrovski

Dersim’e Dersim
demek yasak!
Dersim Belediyesi’nin 5
y›ll›k faaliyetlerini anlatmak
üzere haz›rlad›¤› afiﬂlere,
“Dersim Belediyesi” imzas›n›
koymas› üzerine, Sulh Ceza
Mahkemesi karar›yla “Türkiye

Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde
Dersim Belediye Baﬂkanl›¤›
ad› alt›nda bir belediyenin bulunmad›¤›” gerekçesiyle afiﬂlerin toplat›lmas›na karar verildi. Polis afiﬂleri indirdi. Peki
ne oldu ﬂimdi? Türkiye s›n›rlar› içindeki Dersim vilayeti
kayboldu mu?

Fikir ve zikir
A¤ar, Çatl›’da ç›kan belgelerin “sahte” oldu¤unu iddia ederken, mahkemede ﬂöyle diyor:
“Bunlar›n hepsi sahte belge, bunlar› bir
polis görse, y›rtar atar, adam› tokatlar”:
Hakk›nda iddia edilen bir suçu inkar ederken, baﬂka bir suçunu itiraf ediyor. ‹ﬂkenceci nas›l da beynini ele veriyor. A¤ar’›n kafas›na göre, polis birinde sahte belge görünce, yasal iﬂlem yapmak yerine adam› tokatl›yor.
A¤ar’a bu çok normal görülüyor. Zaten kendi döneminin
prati¤inin de öyle oldu¤u aç›k.

Sizden bizden
Adalet bakan› M. Ali ﬁahin diyor ki “yarg›n›n bizdeni sizdeni olmaz”:
Do¤ru. Onlara göre yarg›n›n sadece “bizden”i olur.

S o r u n l a r › P a t › r P a t › r Çözen Bakan
Adalet Bakan› M. Ali ﬁahin’e mektup yazan bir mahkum
“Urfal›y›m, çi¤ köfte yapmak istiyorum ancak
cezaevi kantininde bulgur yok. Kantin’de bulgur sat›lmas›n› talep ediyorum” dedi.
Bakan devreye girdi, bulgur sat›ﬂ› baﬂlad›.
Bravo yani. Tutuklular›n sorunlar› karﬂ›s›nda gösterilen bu duyarl›l›k takdire ﬂayan.
Yaln›z, çi¤ köfteleri tavana yap›ﬂt›rmak disiplin cezas› gerektiren suçlar aras›nda m›, de¤il mi, ona da
bir aç›kl›k getirirlerse iyi olacak.

Say›: 176

Milletvekili: Senin ses kayd›n› baﬂbakan dinledi,
sen ikiyüzlü alçak bir adams›n sen.
‹lçe Baﬂkan›: Ben siyasetin böyle çirkef oldu¤unu
bilmiyordum.
Milletvekili: ‹stifa et...
‹lçe Baﬂkan›: Parti beni görevden als›n çünkü halk
beni seçmiﬂ.
Milletvekili: Hangi halk ya?
‹lçe Baﬂkan›: Kongrede delegeler beni seçti sen
seçmedin ki.
Milletvekili: Peki ben gelece¤im Karakoçan’›n
ortas›nda ses kayd›n› yay›nlayaca¤›m ne yapacaks›n
sen?
‹lçe Baﬂkan›: Yay›nla...
Milletvekili: Bana bak. S e n i v u r u r u m . Karakoçan’›n ortas›nda vururum seni.
‹lçe Baﬂkan›: Efendim sen serbestsin.
Milletvekili: Bana bak ben delikanl›y›m ben. K a r› y›kay›c› de¤ilim.
‹lçe Baﬂkan›: Valla benim mesle¤im oydu. Ben
ölü y›kad›m yani. Valla ben yak›ﬂt›ramad›m bir milletvekilinin böyle konuﬂmas›na, benim a n a ma bö yl e
k ü f re t m e s i n i .
Milletvekili: Küfür de istiyorsun, rüﬂvet de istiyorsun.
Milletvekili: Geliyorum Elaz›¤’a, Karakoçan’a
geliyorum. Asker de seni biliyor art›k. Ulan ölü y›ka y›c›s› i.. imam. Sen r ü ﬂ v e t istiyorsun, senin ses kayd›n Baﬂbakan’da. O.... çocu¤u. Bana bak.
‹lçe Baﬂkan›: Evet.
Milletvekili: Senin ....... Seni oran›n ortas›nda vururum seni.
‹lçe Baﬂkan›: Anlamad›m ne dedin?
Milletvekili: Partiyi terket. Partiyi terket yar›n.
Yar›n seni orada ö l d ü r t ü r ü m , Karakoçan’›n ortas›nda ö l d ü r t ü r ü m .
‹lçe Baﬂkan›: Olur.
Milletvekili: Senin ses kayd›n Baﬂbakan’›n elinde.
50 r ü ﬂ v e t istiyorsun 30’a iniyorsun.
‹lçe Baﬂkan›: Ne alakas› var?
Milletvekili: ‹..... çocu¤u. Sen ne biçim imams›n
ulan sen?
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Grup Yorum ‹stanbul Gösteri
Merkezi’nde Binlerle Buluﬂtu...
Geçti¤imiz aylarda yeni albümü “Baﬂe¤meden”le dinleyicilerinin karﬂ›s›na ç›kan Grup Yorum, albümün tan›t›m› amac›yla
8 ﬁubat Pazar günü ‹stanbul
Gösteri Merkezi’nde bir konser
verdi.
5500 kiﬂinin kat›ld›¤› konser,
çeﬂitli sinevizyon gösterimleri,
halk oyunlar› koreografisi ve
tiyatro gösterimi ile renklendirilirken, seyircilerin tüm ﬂark›lara
kat›l›m› dikkat çekti.
Konser, Grup Yorum’un yeni
albümünden seslendirdi¤i “Biz
Sevdik” isimli ﬂark›yla baﬂlad›.
Spartaküsler’den, Pir Sultanlar’dan, Mahirler’den bugüne dek
as›l tarihi direnenlerin ve baﬂe¤meyenlerin yazd›¤›n› dile getiren
Yorum, baﬂe¤meme gelene¤ini
sürdürdüklerini ifade ederek, albüme ismini verdikleri “Baﬂe¤meden” ﬂark›s›n› seslendirdi. Repertuar›na eski ﬂark›lar›n› da ekleyen Grup Yorum “Güleycan”
ve “Bu Ülkeyi Yang›n Sarar” ﬂark›lar›yla konsere devam etti.
Halk›n ö¤retmenine yaz›lan
“Sen Olaca¤›z” ﬂark›s›n›n hemen
öncesinde Yorumcular, ﬂark›n›n
sözlerini okudular. Yorum ﬂark›y›
seslendirmeye baﬂlad›¤›nda sahnede dünya devrim önderlerinin
görüntülerinin yer ald›¤› sinevizyonu izleyen binlerce kiﬂi coﬂkusunu
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slogan ve alk›ﬂlarla dile getirdi.
Konser boyunca her yeni ﬂark›da albümün haz›rl›k aﬂamas›n›
da simgelemesi aç›s›ndan nak›ﬂ
iﬂleme çekimi gösterildi ekranda.
Albüm kapa¤›nda da yeralan nak›ﬂ›n iﬂlendi¤i anlar, her yeni ﬂark›n›n baﬂ›nda dev ekrandan izletildi. Kuﬂatma ﬂark›s›nda söylendi¤i s›rada, Filistin’deki iﬂgali ve
Filistin halk›n›n direniﬂini anlatan
bir kurgu konseri izleyenleri oldukça etkiledi.
Yeni albümde yer alan “Abir’e
A¤›t” ﬂark›s› okunurken Irak’taki
iﬂgal s›ras›nda tecavüze u¤rayan
ve daha sonras›nda ailesiyle
birlikte katledilen 14 yaﬂ›ndaki Abir’in hikâyesini anlatan bir kurgu ekrana geldi.
Yorum, Ayﬂe Gülen’e A¤›t
ﬂark›s›n› söylerken ekrana
bu kez Ayﬂe Gülen’in tiyatro
çal›ﬂmalar› s›ras›nda çekilmiﬂ görüntüleri geldi.
Halkoyunlar›n›n da yer ald›¤› konserde yeni albümün
ﬂark›lar›ndan biri olan “Gecekondu ile Gökdelen”de
sahnede Yorum’a, Tiyatro
Simurg ve ‹dil Tiyatro Atölyesi oyuncular› eﬂlik etti.
ﬁark›da “hepinizi y›kacaklar,
yerinize konaca¤›m” diyen
gökdelene, yal›nayak çocuklar›n kucaklar›ndaki taﬂ-

larla karﬂ›l›k veren gecekondulular›n direniﬂi canland›r›ld›.
Yeni albümde yer alan
ve yaklaﬂ›k 70 sanatç›n›n
oluﬂturdu¤u koro ile seslendirilen “Defol Amerika”
ﬂark›s› yine yo¤un bir sanatç› kat›l›m› ile sahnede
seslendirildi. Dinleyicilerin
de güçlü bir ﬂekilde eﬂlik
etti¤i marﬂ hem seyirciler
hem de sanatç›lar taraf›ndan ayakta söylendi. Nejat
Yavaﬂo¤ullar›, Birol Topalo¤lu, Erdal Bayrako¤lu,
Erdal Güney, Hakan Yeﬂilyurt, Hasan Sa¤lam, Nilüfer Sar›taﬂ, Ali Ekber Eren,
Özlem Taner, Arzu, Abidin
Biter, Zeynel Aba, Metin
Y›lmaz, ﬁevin, Aynur Güneﬂ, Murat Kaya, Seyfi Yerlikaya,
Nurettin Güleç gibi bir çok sanatç›n›n kat›ld›¤› koro birinci bölümün son ﬂark›s› olan Çav Bella’da
yine Yorumcular’a eﬂlik etti.
Konserin ikinci bölümü yine
yeni albümden bir ﬂark› olan
“Uzat›n Ellerinizi” ile baﬂlad›.
Yaklaﬂ›k 3 saat süren konserde
yine halaylar da eksik olmad›.
Yirmi kiﬂi ile sahneye ç›kan Yorum yine güçlü bir marﬂla, Cesaret’le konsere son verdi.
Grup Yorum, konserin tümünde “baﬂe¤meme” vurgusu yapt›.
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