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AAddaalleett ‹‹ççiinn 
OOrraaddaa OOllaaccaa¤¤››zz!!

SUÇLARINIZIN ÜSTÜNÜ
H‹ÇB‹R ÖZÜR 
KAPATAMAZ!

Tekelci Burjuvazinin
‘Namuslusu’ Yoktur!

Hepsi birbirini 
h›rs›zl›kla suçluyor: 

ARALARINDA
SOYMAYAN

VAR MI?
Çürümenin D›fl›nda Hiçbir Burjuva
Politikac›s› Ve Partisi Yoktur!



YYaaflfl››yyoorrllaarr 6 MMart

12 MMart

Dergimizin, 22 fiubat 2009 Tarihli, 6. say›-
s›na el konuldu. ‹stanbul 9. A¤›r Ceza Mahkemesi
dergimizin ç›kt›¤› gün toplatma karar› verdi. Ge-
rekçe olarak da‘‘flfliiddddeettii vvee ddii¤¤eerr tteerröörr yyöönntteemmlleerriinnii
tteeflflvviikk eeddiiccii nniitteelliikkttee pprrooppaaggaannddaa yyaappmmaakk’’ ve ‘‘ttee-
rröörr öörrggüüttüü lliiddeerriinniinn ffiikkiirr vvee ççaall››flflmmaall››rr››nnddaann öövvggüü
iillee ssöözzeeddiillddii¤¤ii’’ gösterildi. Gerekçeler  dergimize
uygulanan sansürün devam› için daha önceki top-
latma kararlar›nda gösterilenlerin benzeridir. Amaç
do¤rudan, adaletten yana tav›r al›p iktidar›n zulmü-
nü, yalanlar›n› teflhir ederek  halk›m›z›n sorunlar›-
n›n kayna¤›n› yazan dergimizi sansürlemek olunca
gerekçe bulmakta zorlanm›yorlar. Hukuki temeli
olmayan, siyasi iktidar›n tercihleri do¤rultusunda
al›nan kararlarla sansür politikas›n› devam ettiri-
yorlar. 9. A¤›r Ceza Mahkemesinin bu karar› da
gerçekleri yazmam›zdan rahats›z olan iktidar›n si-
yasi tasarrufunu yans›tmaktad›r.

Dergimiz sayfalar›nda “terör”ü övdü¤ümüz,
yöntemlerini teflvik etti¤imiz iddia edilmektedir. Bu
ülkede”terör”e en son ihtiyac› olan devrimciler ve
devrimci yay›n organlar›d›r. Oligarflinin demagojiy-
le devrimcilere maletmeye çal›flt›¤› terör yöntemle-

rini kullananlar iktidar
sahipleridir. Terör dev-
rimcilerin eylemlerin-
de, dergilerinde aran-
mak yerine “bin ope-
rasyonlar” da, köy
yakmalarda, hapishane
katliamlar›nda aran-
mal›d›r.  Hiçbir say›-
m›zda, hiçbir yaz›m›z-
da terörü öven bölüm-
ler olmad›¤› gibi 6. sa-
y›m›zda da yoktur. 

Bugüne kadar oldu-
¤u gibi bundan sonra da  düzenin zulmünü, sömürü
politikalar›n›, iflkenceyi, yolsuzluklar› yazmaya de-
vam edece¤iz. Ülkemizdeki sömürünün, adaletsizli-
¤in, zulmün sahiplerine karfl› halk›m›z›n verdi¤i
mücadelenin ve bu mücadeleye önderlik edenlerin,
önderlerinin yan›nda olaca¤›z. Gerçekleri yazmaya,
emperyalizme ve oligarfliye karfl› halk›m›z›n sesi
olmaya devam edece¤iz.

Emperyalizme vve OOligarfliye KKarfl› YYür üyüfl 

Susturamayacaks›n›z!Susturamayacaks›n›z!

Toplat›n!

AKP’nin polisinin 
tahammülsüzlü¤ü sürüyor...
22 fiubat günü Kad›köy Eminönü ‹skelesi’nde ve

Esenler Karabay›r Birlik mahallesinde Ferhat ve Engin
için adalet isteyen bas›n aç›klamas› sonras›nda yap›lan
dergi da¤›t›m›lar›nda gözalt›lar yafland›.

Esenler’de Gülseren Karademir, Ersin Kip, Selçuk
‹çke ve Umut Abay; Kad›köy’de  Selman Tökü ve Ça¤-
r› Avc› gözalt›na al›nd›lar.

Gözalt› gerekçesi olarak Yürüyüfl dergisinin toplat›l-
m›fl olmas› gösterilirken, gözalt›na al›nanlar ayn› gün
serbest b›rak›ld›lar. Yaflanan bu sald›r›lar›n ard›ndan
Halk Cephesi, yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama ile bu sald›r›-
n›n ilk olmad›¤›n› vurgularken sakat b›rak›lan Ferhat
Gerçek'i ve katledilen Engin Çeber'i hat›rlatt›.

Adalet ‹çin Biraraya Gelmeli,
Birleflmeli, Örgütlenmeliyiz...

Halk Cephesi üyeleri adalet talepleriyle yine Nurte-
pe’deydiler. 22 fiubat günü Vartolular Derne¤i karfl›s›n-
da bir araya gelen Halk Cephesi üyeleri " Ferhat’› Vuran
Engin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r’ pankart› aça-
rak yürüyüfllerine devam edeceklerini hayk›rd›lar. Fer-
hat’la Engin’in dövizlerini tafl›yan Halk Cepheliler, ey-
lemin ard›ndan Yürüyüfl önlükleri giyilerek Emperyaliz-
me ve Oligarfliye Karfl› Yürüyüfl Dergisinin sat›fl›n›
yapt›lar. Bir saat süren dergi da¤›t›m›nda 95 dergi halka
ulaflt›r›ld›. 

YYüürrüüyyüüflfl SSaatt››flflllaarr›› SSüürrüüyyoorr......

Bütün engellemelere ra¤men Anadolu’nun birçok
yerinde ve ‹stanbul’da Yürüyüfl dergisinin sat›fllar›
sürüyor. 

Antakya’n›n Gündüz Caddesi’nde, ‹stanbul’da Gazi
Mahallesi’nde, ‹zmir’de Menemen’in H›d›rtepe, Ya-
manlar’›n Onur Mahallesi ve Narl›dere’nin Huzur Ma-
hallesi’nde, Avusturya’n›n baflkenti Viyana’da gerçek-
lefltirilen dergi sat›fllar›nda derginin sat›fl› ve tan›t›m›
yap›ld›. Halk›n sorunlar›n›n tart›fl›ld›¤› dergi sat›fllar›nda
yüzlerce dergi halka ulaflt›r›ld›. 

Dergimiz Emperyalizme ve 
Oligarfliye Karfl› Yürüyüfl Toplat›ld› 

Sald›r›n!

Y ü c e l  M a r a l ,  Grup Ko-
mutanıydı. Ordu-Ünye Çiğdem
Köyü doğumluydu. Mücadele-
ye 1988’de İstanbul’da Dev-
Genç saflarında katıldı. Y a-
v u z  Y a z l ı Karabüklü’ydü.
Mücadeleyle 1992’de Demir
Çelik fabrikasında çıraklık
eğitimindeyken tanıştı. Gerilla
olmadan önce milis çalışmala-
rında yer aldı. A l i  F a i k
Ö z k a n, Kastamonu doğum-
luydu. Mücadeleyle tanışalı
fazla olmamış, 93’ün Aralık
ayında gerillaya katılmıştı.

B a r ı ş  A t a l a y , Merzifon
Gümüşhacıköy’e bağlı Korkut Köyü’ndendi. Gerillaya
katılmadan önce Gümüşhacıköy’de tütün emekçileri-
nin örgütlenmesinde yeraldı. İ r f a n  Y o r u l m a z,
1988 de Uludağ Üniversitesi’nde mücadeleye katıldı.
Atılım yıllarında Doğu Karadeniz Bölge Sorumluluğu-
nu üstlendi. 17 Nisan sonrası tutsaklığının ardından
gerillaya katıldı. 
İşçi, köylü, öğrenci, birlikte büyütüyorlardı umudu.

1 2  M a r t  1 9 9 4’te Ordu’nun Ünye İlçesi Ballık Köyü yakınlarındaki Döşe-
me Ormanları’nda oligarşinin askeri güçleriyle girdikleri çatışmada şehit düş-
tüler. Canlarını kurtuluş için feda ettiler.

Yücel MMARAL Yavuz YYAZLI

‹rfan YYORULMAZ

Ali FFaik ÖÖZKAN Bar›fl AATALAY

Z a m a n ı d ı r  D u r m a
"Düşünüyorum dostum

kavgamızı, doğayı, insanları
ama en çok da kavgamızı

ve dağları...
Neden mi?

gün güzel dostum
akşam, akşamdaki ay

deniz, denizdeki balıklar
yaşamak, sevmek sevilmek

ve dedim ya işte dağlar
O dağlar ki

kavgamızda vazgeçilmez bir sevda
işte o en güzeli

durmak zamanı değil artık
yılan zehrini çoktan akıttı

kahpe kurşunlar göğsümüzde
gökyüzündeki yıldızlar

dünyamıza küsmek üzere
dağlarımıza kan kokusu sinmiş

dayanır mı buna can
sana soruyorum dostum

zamanıdır durma!
zamanıdır susma!

biz omzumuzu çoktan dayadık dağlara
haydi ver elini dostum
daya omzunu omzuma
çıkalım şafakta birlikte
güneşi kızıllaştırmaya...

Barış Atalay

1973’de Antakya’nın Ekinci Beldesi’nde doğdu. Arap
Alevilerindendi. Bir emekçi olarak atıldı hayata. Oto
boyacısıydı. Sömürüyü tanıyıp devrim mücadelesine
katıldı. 1995’te tutuklandı. 19 Aralık Hapishaneler Kat--
liamı sırasında Bartın’daydı. Katliamın ardından Sin--
can F Tipi hücrelerine atıldı. Ama hücreler teslim ala--
madı onu. 5. Ölüm Orucu Ekibi’nde yer aldı. Devraldığı
bayrağı 279 gün kararlılıkla taşıdı. 9  M a r t
2 0 0 2’de Ankara Numune Hastanesi’nde şehit düştü.

1947 doğumlu Koray, ODTÜ öğrencisi idi. Ankara’da
Dev-Genç içinde yer aldı. Bu süreçte Cepheli oldu. 12
Mart faşizmi günlerinde, yoğun baskı ve takiplerin
sürdüğü, birçok yılgının mücadeleden kaçtığı koşul--
larda önemli görevler üstlendi. Mahirler’in İstanbul
Maltepe Hapishanesi’nden firar etmesinden sonra
Ankara’ya geçtiklerinde onlara yer bulma, ilişki kur--
ma, silah temin etme gibi görevleri yerine getirdi. 

Bu görevini yerine getirdiği günlerde, 8  M a r t  1 9 7 2'de Ankara’da gittiği
bir evde polisin kendisine yönelik "karakol" kurduğunu farkedince hızla bölge--
yi terketmeye çalıştı. İşkenceci polisler tarafından vurularak katledildi.

fifieennooll  fifiEENNEERR
İstanbul Yıldız (İDMMA)’da sürdürülen anti-faşist

mücadelede büyük bir coşkuyla yeraldı. 8  M a r t
1 9 7 9’da polisin kaldığı eve yaptığı baskın sırasında
rahatsızlanarak aramızdan ayrıldı. Şenol 1961 doğum-
luydu.

SSaatt››llmm››flfl TTEEPPEE
MMeehhmmeett ÇÇAAVVDDAARR
Kozlu ve Ere¤li Kö--

mür ‹flletmeleri’nde ça--
l›flan iflçiler haklar› için
direnifle geçmifllerdi.

Kozlu direniflini bast›rmak için 1111 MMaarrtt 11996655’te sald›--
ran oligarflinin askeri güçleriyle iflçiler aras›nda ç›kan ça--
t›flmada Sat›lm›fl Tepe ve Mehmet Çavdar adl› iki iflçi kat--
ledildi, çok say›da iflçi yaraland›.

YYuussuuff KKUUTTLLUU

KKoorraayy DDOO⁄⁄AANN
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Kamu
Emekçileri
Cephesi
6. SSay›s›
ÇIKTI...
Dergiyi temin
etmek isteyenler
sendika şubelerine

başvurabilir ya da aşağıdaki mail
ardesinden talep edebilirler...
kkaammuueemmeekkcciilleerriicceepphheessii@@ggmmaaiill..ccoomm

ÇA⁄RI
Engin Çeber’in
‹flkencede
Katledilmesi
Davas›
Tarih: 4 Mart 2009  -  Saat: 10.00
Yer: Bak›rköy 14. A¤›r Ceza
Mahkemesi

Ça¤r›m›z iflkencecilerin
yakas›na yap›flmak içindir!

1-SSööyylleeflflii/MERS‹N
Tarih-Saat: 4 Mart 2009
Çarflamba/17.00
Yer: Sanat Kafe

2-KKoonnsseerr/TAfiUCU
Tarih-Saat: 5 Mart 2009
Perflembe/18.00
Yer: Atatürk Kültür Merkezi

3-SSööyylleeflflii/ADANA
Tarih-Saat: 6 Mart 2009
Cuma/18.00
Yer: Dilan Cafe

4-KKoonnsseerr/ADANA
Tarih-Saat: 7 Mart 2009
Cumartesi/18.00
Yer: Sirin Müzikhol Salon-1

5-KKoonnsseerr/MERS‹N
Tarih-Saat: 8 Mart 2009
Pazar/18.00
Yer: Paris Dü¤ün Salonu 
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Herkesin birbirini h›rs›zl›kla
suçlad›¤› bir yerel seçim süreci
yaflan›yor. Neredeyse baflka hiç-
bir konu yok gündemde. Birbir-
lerini h›rs›zl›kla suçlarken, mal-
zeme s›k›nt›s› da çekmiyorlar.
Çünkü, sistemin yap›lan›fl› böy-
le. Ancak sistemdeki çürümeye
ba¤l› olarak, hem h›rs›zl›klar,
hem bunun üzerinden verilen sa-
vafl, bugün daha da ön plana
ç›km›fl durumdad›r. 

Sistem, genel veya yerel se-
çimlerde, uzun süredir, demok-
rasicilik oyununun göstermelik
baz› yanlar›n› sürdüremez hale
gelmifltir. Düzen partileri hem
emperyalizme daha fazla ba¤-
lanm›fl olman›n, hem çürümenin
sonucu olarak art›k belli konu-
larda vaadde dahi bulunamaz
durumdad›rlar. 

Yerel seçimlerde düzen parti-
lerinin adaylar› aras›nda seçim
yapmak, h›rs›zlar aras›nda seçim
yapmakt›r. ‹stisnalar› varsa da bu
kural de¤iflmez. Tek tek devrimci
demokrat adaylar, bulunduklar›
yerlerde bu mekanizmaya ço-
mak sokabilirler. Ancak, köklü
bir de¤iflikli¤i yine de sa¤laya-
mazlar. Bunu da bilmek gerekir...
Patronun daha az sömürüp daha
çok vergi verenini, burjuva politi-
kac›s›n›n “yiyen ama ifl de yapa-
n›n›” seçmek, ehven-i fler mant›-
¤›yla bunlar› istemek, burjuvazi-
nin kitleleri mahkum etmeye ça-
l›flt›¤› ççaarreessiizzllii¤¤iinn politikas›d›r.
Biz, sömürünün ço¤una da az›na
da, h›rs›zl›¤›n, soygunun, ya¤ma-
n›n ço¤una da az›na da karfl› ç›k-
mal›y›z. Yerel seçimlerde de “da-
ha az yiyecek olan” tercihimiz
olamaz. Soygun, ülkemizin ka-
rakteristik ve yap›sal bir özelli¤i-
dir ama mutlak de¤ildir, kader
de¤ildir, bunlar› tümden ortadan

kald›rabiliriz. Bu yüzden gözü-
müzü daha büyük hedeflere dik-
meliyiz, halk olarak kendimize
güvenmeliyiz. 

Kendimize güvenmek, bilinç-
tir, iradedir. Bilinç ise, bu soygun
düzeninin kiflisel de¤il, sistemin
niteli¤ine iliflkin bir sorun oldu-
¤unu görüp gösterebilmektir.   

Yerel seçimler, genel seçimler-
de oldu¤u gibi, devrimciler aç›-
s›ndan sistemin teflhiri aç›s›ndan
kuflku yok ki her zamankinden
daha elveriflli bir ortam sunmak-
tad›r. Bu tart›flmalar çerçevesin-
de, kendimizi “flu, flu kadar h›r-
s›zl›k yapt›”, “bu, flöyle çal›yor”la
s›n›rl› bir teflhirle yetinemeyiz.
Tam tersine yerel seçim çal›flma-
s›n› böyle bir teflhirle s›n›rlamak,
soygunu, h›rs›zl›¤›, yolsuzlu¤u,
sonuçta kkiiflfliisseelllleeflflttiirrmmeekkttiirr.. Biz
bunun kiflisel olmay›p, ssiisstteemmiinn
bbiirr ggeerree¤¤ii oldu¤unu ortaya koy-
mal›y›z... Ama bununla da yeti-
nemeyiz. Biz as›l olarak seçimin
tart›fl›ld›¤› her platforma, kkiimm yyöö--
nneetteecceekk,, nnaass››ll yyöönneetteecceekk sorusu-
nu tafl›mal›y›z. Yerel yönetimler
söz konusu oldu¤unda da yine
yönetimin kkiiflfliisseell de¤il, ss››nn››ffssaall
niteli¤i belirleyicidir. Bunu göste-
rebildi¤imiz ölçüde, yerel seçim-
lerle ilgili çal›flmalar, kitlelerin bi-
linçlenmesine, kitlelerde bir alter-
natif düflüncesinin filizlendirilme-
sine hizmet eder. 

Bir süre önce yak›n›m›zdaki
bir ülkede, Pakistan’da da bir se-
çim yap›ld› ve Cumhurbaflkanl›-
¤›’na AAssaaff ZZeerrddaarrii seçildi. ZZeerr--
ddaarrii’nin özelli¤i ülkesinde ““BBaayy
yyüüzzddee 1100”” diye an›lmakta olu-
fluydu. Zerdari, eflinin Baflbakan
oldu¤u dönemde, aç›lan tüm
ihalelerden komisyon olarak
yyüüzzddee 1100 ald›¤› için bu lakap ta-
k›lm›flt› kendisine. Aç›kça rüflvet

al›yordu ve böyle bir kifli Cum-
hurbaflkan› seçilmiflti. 

Do¤al olarak insanlar “bu ka-
dar da olmaz” diye karfl›lad›lar
bu sonucu; kimileri sonucu Pa-
kistan’›n ““ggeerriillii¤¤iiyyllee”” aç›klama-
ya çal›flt›. Oysa bu durum Pakis-
tan’a özgü de¤ildir. 1990’lar›n ilk
yar›s›n› hat›rlayanlar, Zerdari’nin
s›fat›n›n ülkemizde de biri için
kullan›ld›¤›n› hat›rlayacaklard›r.
O y›llarda baflbakan olan Tansu
Çiller’in efli Özer Çiller de ihale-
lerdeki “komisyonculu¤u”yla
ünlüydü ve “Bay yüzde 10” diye
an›l›yordu. Bugün CHP Genel
Sekreter Yard›mc›s› Sevigen’in
yapt›¤› da farkl› bir fley de¤ildir.
Keza, Baflbakan’›n, bakanlar›n
yak›nlar›, nas›l birkaç y›l içinde
bu kadar zengin oldular; yine or-
tada oranlar› de¤iflse de ““yyüüzzddee--
lleerr”” dolaflmaktad›r. 

Gerçek flu ki, bu tür ya¤ma,
soygun düzeni, hemen ttüümm yyeennii--
ssöömmüürrggee üüllkkeelleerrddee ggeeççeerrllii ddüü--
zzeennddiirr.. Filipinler’den M›s›r’a, El
Salvador’dan Peru’ya, Kolombi-
ya’ya, Türkiye’ye kadar... Bu du-
rum, 1990 bafllar›ndan bu yana,
daha da bariz bir hal alm›flt›r.
Emperyalist tekellerin sömürüsü
azg›nlaflt›kça, emperyalistler, iç-
teki iflbirlikçilerine daha az pay
b›rakt›kça, tüm yeni-sömürge
ülkelerde yolsuzluk da alabildi¤i-
ne t›rmanm›flt›r. 

Yeni sömürge ülkelerde yol-
suzlu¤u besleyen, baflka deyiflle,
yolsuzluklar›n, h›rs›zl›klar›n nes-

Soygun Sistemin
Asli Özelli¤idir

Sistem, ggenel vveya
yerel sseçimlerde, uuzun
süredir, ddemokrasicilik
oyununun ggöstermelik

baz› yyanlar›n› ssürdüremez
hale ggelmifltir. DDüzen

partileri hhem
emperyalizme ddaha ffazla
ba¤lanm›fl oolman›n, hhem
çürümenin ssonucu oolarak

art›k bbelli kkonularda
vaadde ddahi bbulunamaz

durumdad›rlar.
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nel zeminini oluflturan ççaarrpp››kk kkaa--
ppiittaalliizzmm’dir. Yukar›dan afla¤›ya
tüm ekonomik, siyasi, sosyal
yap›n›n çarp›k bir biçimde flekil-
lenmesini beraberinde getiren
yeni-sömürgecilik, sömürü me-
kanizmas›nda da emperyalist ül-
kelerden farkl›l›klara neden ol-
mufltur. Kuflku yok ki, kapitaliz-
min kendi iç dinami¤iyle geliflti-
¤i emperyalist ülkelerde de soy-
gun, sömürü dizginsizdir, fakat
bu sömürü büyük ölçüde kurall›,
denetimlidir. Sermaye birikimi,
kapitalizmin ““ddoo¤¤aall”” ssüürreeççlleerriinnee
uygun flekillenir. Kimin nas›l sö-
mürülece¤i, pastan›n nas›l pay-
lafl›laca¤› büyük ölçüde kuralla-
ra ba¤lanm›flt›r. Sistem dengesi-
ni ve istikrar›n› bu kurallarla sa¤-
lamaktad›r. Bizim gibi ülkelerde
ise, iikkttiiddaarr ggüüccüünnüünn ve ddeevvlleett
kkuurruummllaarr››nn››nn kullan›ld›¤› yolsuz-
luklar, sömürünün, zenginleflme-
nin, “sermaye birikimi”nin  eenn
ggöözzddee vvee kkoollaayy yyoollllaarr››nnddaann biri-
dir. Bu nedenle bu günlerde orta-
ya bolca örnekleri serilen türde-
ki yolsuzluklar, h›rs›zl›klar, soy-
gunlar ve ““ss››nn››ff aattllaammaallaarr””, bir
gecede milyoner olmalar, bir y›l-
da en büyük tekellerin aras›na
girmeler, daha çok yeni-sömür-
ge ülkelere özgüdür. Bizim gibi
ülkelerde, merkezi yerel iktidar-
lar ve bürokrasi, akla gelmeye-
cek yolsuzluk yöntemlerini bul-
makta mahirdirler. 

Soygun, daha çok iikkttiiddaarr ggüü--
ccüü ve ddeevvlleett iimmkkaannllaarr››yyllaa ger-
çeklefltirildi¤i için de, ço¤u kez,
devlet bürokrasisi, düzen partile-
rinin yönetim kademeleri, hükü-
metler, “parti ayr›m› olmaks›z›n”
bu soygun çark›n›n içindedirler. 

Avrupa Konseyi Yolsuzlu¤a
Karfl› Devletler Grubu (GRE-
CO)‘nun Türkiye’de yolsuzlukla
mücadele konusunda haz›rlad›¤›
bir rapor, ülkemizdeki soygunun
bu niteli¤ini göstermektedir.
Sözkonusu raporda yap›lan tes-
pit fludur: ““KKaammuu kkeessiimmiinnddee yyooll--
ssuuzzlluu¤¤uunn oorraann›› yyüüzzddee 8800’’ddiirr..”” 

Bundan flu sonuç ç›kmakta-
d›r; kamu kesiminde gerçekte

hiçbir ifl “normal” prosedürü
içinde yap›lmamaktad›r; veya
yolsuzluk, normal prosedür hali-
ne gelmifltir. 

Çarp›k kapitalizm, oligarfli
ad›n› verdi¤imiz bir ittifakla bir-
likte varolan bir yap›d›r. Oligar-
flik ittifak, yani iflbirlikçi tekelci
burjuvazi, toprak a¤alar› ve tefe-
ci tüccarlar, ayn› zamanda k›ya-
s›ya rekabet içinde olan kesim-
lerdir. ‹ster merkezi, ister yerel,
her seçim, bu kesimler aras›nda-
ki ekonomik pay kapma ve siya-
si gücü ele geçirme kavgas›na
sahne olmaktad›r. Bu kavga k›-
yas›ya bir kavgad›r ve bu sömü-
rücü kesimler, paylar›n› büyüt-
mek için her türlü kurals›zl›¤›, il-
kesizli¤i, ahlaks›zl›¤› yapabile-
cek niteliktedirler. Kavga biraz
k›z›fl›nca, ortal›kta ahlaks›z ilifl-
kilerin belgelendi¤i kasetlerin,
imzal› rüflvet veya komisyon
belgelerinin dolaflmaya baflla-
mas› da bunun sonucudur. 

Sistemin ya¤mac›, soyguncu
niteli¤inin do¤al bir sonucu ola-
rak, toplumsal ddeenneettiimm mmeekkaa--
nniizzmmaallaarr›› yok denecek kadard›r.
HHaallkk››nn hükümetler üzerinde ol-
mad›¤› gibi, yerel yönetimler
üzerinde de hiçbir denetim yap-
ma imkan› yoktur. Sistem, s›n›f-
sal niteli¤i itibar›yla halk deneti-
mini d›fllayan bir sistemdir. Yal-
n›zca bürokratik kimi denetim
mekanizmalar› vard›r ki, bunlar-
da esas olarak siyasi iktidar›n
yerel yönetimleri bask› ve yön-
lendirme araçlar›d›r.    

Böyle bir yap›lanma içinde,

kitleler daha çok seçecekleri
aday›n “iyi biri” ç›kmas›n› umut
eder hale gelmifllerdir. Yönetici
“iyi biri!” ç›karsa ne ala, ç›kmaz-
sa da, sonraki seçime... Bu çar-
k›, bu ruh halini k›rmal›y›z.  

‹nsanlar›n sa¤l›kl› bir evde
oturmalar›, sa¤l›kl› bir flehirde
yaflamalar› haklar›d›r. Çamur ol-
mayan yollarda yürümek, dam›
akmayan evlerde oturmak, hak-
lar›d›r. Kanalizasyon hakt›r ve
merkezi-yerel iktidarlar›n karfl›-
lamas› gereken bir hizmettir. ‹fl
hakt›r, afl hakt›r. Ama bunlar oli-
garflinin iktidar›nda birer lütufa
dönüfltürülmektedir. Siyasal an-
lamda da ayn› fleyler söz konu-
sudur. ‹flkence olmamas›, polis
terörü olmamas› normal oland›r.
Ama ülkemizde, e¤er bir eylem-
de polis sald›rmam›flsa, karakol-
dan, hapishaneden geçen birine
iflkence yap›lmam›flsa, bu sanki
çok özel bir uygulamaym›fl, bir
lütufmufl gibi sunulabiliyor. Ken-
di ana dilini konuflmak hakt›r;
ama sanki lütufta bulunur gibi,
birkaç Kürtçe kurs, bir de Kürtçe
televizyonla yetinilip, baflka yer-
de konuflulmas›n deniliyor...
Haklar ve özgürlükler lütuf de¤il-
dir. Yerel hizmetler halka kimse-
nin lütfu de¤ildir.

Oligarfli ülkemizde, her fleyi
ters yüz etmifltir. Her fley bafl
afla¤› durmaktad›r. Her fleyi tek
tek ayaklar›n›n üzerine oturtmak
mümkün de¤ildir. Bu ters yüz
edilmifl ülke, ancak büyük bir alt
üst oluflla, düzelebilir. O alt üst
olufla devrim ad› veriliyor tarih
biliminde. Devrimle ilk önce bir
fleyi düzeltece¤iz; iktidar›. Halka
karfl›, az›nl›¤›n ço¤unluk üzerin-
deki diktatörlü¤ü olan oligarflik
diktatörlük alafla¤› edilip, yerine
halktan yana, ço¤unlu¤un ikti-
dar› olan devrimci halk iktidar›
geçecek. Sonra bu iktidar arac›-
l›¤›yla ad›m ad›m, ters yüz edil-
mifl ne varsa ayaklar› üzerine
oturtaca¤›z. Yerel yönetimler,
gerçekten “yerel” olacak ve o
yönetimi, söz konusu mahallele-
rin, kasabalar›n, ilçelerin, illerin
halk› üstlenecek.

Avrupa KKonseyi
Yolsuzlu¤a KKarfl› DDevletler

Grubu ((GRECO)‘nun
Türkiye’de yyolsuzlukla
mücadele kkonusunda
haz›rlad›¤› bbir rrapor,

ülkemizdeki ssoygunun bbu
niteli¤ini ggöstermektedir.

Sözkonusu rraporda
yap›lan ttespit flfludur:

“Kamu kkesiminde
yolsuzlu¤un ooran› yyüzde

80’dir.” 
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Sistemin niteli¤ini gizlemenin
en s›k baflvurulan yollar›ndan biri
de, sömürüye ve zulme dair her fle-
yi “münferit” olarak göstermektir.
Oldukça da eski bir taktiktir. “Mün-
ferit” savunmas›n› daha çok iflkence
olaylar›ndan hat›rlar›z; ama siste-
min tüm bozuk yanlar› için de ayn›
adland›rmaya baflvurulur s›k s›k.
fiimdi de seçimler vesilesiyle ortaya
dosyalar, kasetler dökülmeye baflla-
y›nca, düzen ayn› savunma meka-
nizmas›n› çal›flt›rmaktad›r. 

Özellikle de belediyelere yöne-
lik son zamanlarda yo¤unlaflan ve
çeflit çeflit isimler verilen operas-
yonlar, adeta, yerel seçim  öncesin-
de sistemin kendini “aklamas›” gibi
bir rol oynamaktad›r. Düzen, bu
operasyonlarla, belediyelerde bü-
yük soygunlar, vurgunlar oldu¤unu
ama bunlar›n münferit oldu¤unu,
kiflisel oldu¤unu ve “devletin bun-
lar›n üzerine gitti¤i” düflüncesini
yaratarak, sistemi aklamak istiyor.

Fakat, soygun vurgun düzeni,
yap›lan üç befl operasyonun çok
ötesindedir. Yerel seçim tart›flmala-
r›, herkesin gördü¤ü gibi, yolsuz-
luklar, h›rs›zl›klar, ahlaks›zl›klar
üzerinden sürüyor. Bunun d›fl›nda
halk›n sorunlar›n› çözmeye yönelik
–vaat düzeyinde de olsa- ne bir pro-
jeleri, ne de bir söylemleri yoktur.
Bu konularda birbirlerinden özel bir
farklar› olmad›¤› için de, birbirleri-
ni kimin daha fazla yolsuzluk, h›r-
s›zl›k yapt›¤› iddialar›yla altetmeye
çal›fl›yorlar. 

Baflka bir fley tart›flam›yor olma-
lar›, sistemdeki çürümenin boyutla-
r›n› gösteriyor. Her gün, ortaya yeni
pislikleri saç›l›yor. Belediye rantlar›

üzerindeki kavga keskinlefltikçe pis-
lik koyulafl›yor. Eski MHP’li sonra-
dan AKP‘li Keçiören Belediye Bafl-
kan› Turgut Alt›nok’un ortaya at›lan
ahlaks›z kaset görüntüleri, düzen
partilerinin kavgas›n›n da, kavgay›
yürüten politikac›lar›n›n da seviye-
sini, ahlak›n› ortaya koymakta. Fa-
kat san›lmas›n ki, birincisi, bu ah-
laks›zl›klar bunlarla ss››nn››rrll››dd››rr.. ‹kin-
cisi, san›lmas›n ki, bunlar “kkiiflfliisseell”
ahlaks›zl›klar ve zaaflard›r. Hay›r. 

SSiisstteemm,, kkeelliimmeenniinn ggeerrççeekk
aannllaamm››yyllaa kkookkuuflflmmuuflflttuurr.. DDüü--
zzeenniinn hhiiççbbiirr ppaarrttiissii vvee ppoolliittii--
kkaacc››ss›› bbuu kkookkuuflflmmuuflfllluu¤¤uunn dd››--
flfl››nnddaa ddee¤¤iillddiirr.. CHP, yerel seçim-
ler yaklafl›rken Kemal K›l›çdaro¤lu
ile bir ‘ç›k›fl’ yaparak, AKP’nin ay-
yuka ç›km›fl yolsuzluklar› ve h›rs›z-
l›klar› üzerinden politika gelifltirme-
ye çal›fl›yor. Bu çerçevede önce
Baflbakan yard›mc›s› fifiaabbaann DDiiflfl--
llii’nin arsa yolsuzlu¤unu, yine Bafl-
bakan yard›mc›s› MMeehhmmeett MMiirr
DDeennggiirr FF››rraatt’›n uyuflturucu kaçak-
ç›l›¤›ndan yarg›lanan bir flirketin or-
ta¤› olmas›n› ve DDeenniizz FFeenneerrii yol-
suzlu¤unu gündeme getirdiler. 

Bunu, Ankara Büyükflehir Bele-
diye Baflkan› Melih Gökçek’in do-
¤algaz sayaçlar›n› fahifl fiyatlarla
halka fatura etmesi, ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediye Baflkan› Kadir
Topbafl’a iliflkin yolsuzluk dosyala-
r› ve Baflbakan Erdo¤an’›n o¤lu Bi-
lal ve gelini Sema Erdo¤an’›n AAttaa--
ggoolldd adl› kuyumculuk flirketiyle
olan ortakl›¤›n›n aç›¤a ç›kmas› izle-
di... Görüldü¤ü gibi, bunlar aç›¤a
ç›kar›lmak istendi¤inde aç›¤a ç›ka-
r›lacak soygun çoktur. Fakat burada
CHP’ye as›l sorulmas› gereken bir
soru daha var; y›llard›r neden bu
konuda sustunuz, soygunu, vurgunu
seyrettiniz? 

Çünkü kendileri de flu veya bu
ölçüde içindedirler. H›rs›zl›k, yol-
suzluk, çürüme iktidar partisi AKP
ile s›n›rl› de¤ildir. ‹ktidar ya da mu-
halefette olsunlar, bu aç›dan arala-
r›nda hiçbir fark yoktur. Tek farklar›
ellerinde bulundurduklar› “güç”tür.
Cumhurbaflkanl›¤›’ndan Baflbakan-
l›¤a, Bakanl›klardan Milletvekilli-
¤ine, parti baflkanl›¤›ndan yönetici-
li¤ine, belediye baflkanl›¤›ndan
meclis üyeli¤ine kadar; tüm bu ma-
kamlar, koltuklar, h›rs›zl›k, yolsuz-
luk yapman›n, rant sa¤laman›n
araçlar›d›r. 

En tepede bulunanlar bu ma-
kamlar› kendilerinin ve çevresinin
ç›karlar› için, en fazla kullananlar-
d›r. Sadece son iki hafta içinde hal-
ka yans›yanlara bakmak, bunun
böyle oldu¤unu görmek için yeterli-
dir.

Hiçbir düzen partisi bunun d›fl›n-
da de¤ildir. Hiçbir burjuva politika-
c›s› bunun d›fl›nda kalamamaktad›r.
Bu nedenle aralar›ndaki seçim yar›-
fl› da iki noktada yo¤unlaflm›flt›r:
Seçim, “hangisi daha iyi iflbirlik-
çi”, “hangisi daha çok rant da¤›ta-
cak” yar›fl› durumundad›r. 

YYeeddiikklleerrii ddee,, yyaarrddaakkçç››llaarr››--
nnaa kkaazzaanndd››rrdd››kkllaarr›› ddaa,, yyaarr--
dd››mm ddiiyyee ddaa¤¤››tttt››kkllaarr›› ddaa
HHAALLKKIINN PPAARRAASSII’’dd››rr.. Burju-
va politikac›lar›n, özellikle de ikti-
dar partisi yöneticilerinin zenginlefl-
melerine bak›n. O¤ullar›na, gelinle-
rine, yak›nlar›na sa¤lad›klar› her
avanta, halk›n sofras›ndan çal›nm›fl-
t›r. Zenginliklerinin hepsi bizim pa-
ram›zd›r. Zenginleflmeleri, bizim
yoksullaflmam›z pahas›nad›r. Kapi-
talist ekonominin ve toplumun ku-
ral›d›r: BBiirriilleerrii yyookkssuullllaaflflmmaaddaann
bbiirriilleerrii zzeennggiinnlleeflflmmeezz.. 

Cumhurbaflkan› Abdullah Gül-

Hiçbir Burjuva Politikac›s›
Ve Partisi, Kokuflman›n, 
Çürümenin D›fl›nda De¤ildir
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’ün daha 17 yafl›nda liseyi bile bitir-
memifl o¤lu, Suudi Arabistan’da
patronlar düzeyinde yap›lan bir top-
lant›ya, “ifladam›” s›fat›yla kat›l›-
yor. Gül’ün, Tayyib’in, di¤er
AKP’li bakanlar›n çocuklar›na ve
yak›nlar›na sa¤lad›klar› fabrikalar,
gemiler, kuyumculuk flirketleri, ba-
yiilikler, ya¤ma düzeninin nas›l per-
vas›zca sürdürüldü¤ünü anlat›yor.
Baflbakan Erdo¤an’›n çocuklar›n›n
ortak oldu¤u flirketlerin ssaayy››ss›› bbiillee
bbiilliinnmmiiyyoorr.. Sonra Erdo¤an ç›k›p
seçim kürsülerinde “mahremimi
yazmay›n” diyor. ““MMaahhrreemmii”” iflte
bunlar! 

Adalet Bakan› Mehmet Ali fia-
hin’in, aarraazzii yyoollssuuzzlluu¤¤uu,, tteehhddiitt,, ssii--
llaahhll›› ççeettee kkuurrmmaakk gibi iddialarla
tutuklanan ‹stanbul Tuzla Akf›rat
Beldesi’ nin AKP’li Belediye Bafl-
kan› Hilmi Y›ld›z’a ‘gayrimenkul
al›m-sat›m› için vekaletname verdi-
¤i’ ortaya ç›k›yor. “AAddaalleett” Bakan›
da ya¤ma çark›n›n içinde oldu¤una
göre, art›k kimsenin herhangi bir
makamdan bu ya¤maya son verme-
sini bekleyemeyece¤i aç›kt›r. 

Di¤er taraftan CHP’nin, “yol-
suzluklara karfl› mücadele, temiz si-
yaset” politikas›n›n yald›zlar› da ça-
buk döküldü. Kendileri de bu batak-
l›¤›n içinde olduklar› için, bu politi-
kan›n daha fazla sürmesi mümkün
de¤ildi. 

CCHHPP’’nniinn ‘‘DDüürrüüssttllüükk’’ YYaall--
dd››zzllaarr›› ÇÇaabbuukk DDöökküüllddüü.. CHP
de hemen her dönem, h›rs›zl›klar›n,
yolsuzluklar›n içindeki bir partidir.
Ancak parlamentoda ve belediye
yönetimlerinde güçlerinin azalmas›
nedeniyle yapt›klar›, AKP yolsuz-
luklar›n›n gölgesinde kald›¤› için
pek göze batm›yordu. De¤ilse, bele-
diyelerden adeta f›flk›ran yolsuzluk-
lara bak›n; hiçbiri di¤erlerinden ge-
ride de¤ildir. Ve en ilginci de, bu
ya¤ma, soygun mekanizmalar›nda
farkl› düzen partilerinin üyeleri, ge-
nellikle birliktedir. Belediyelerde
ortaya ç›kan 50-60-70 kiflilik çete-
lerde, bak›yorsunuz, AAKKPP’’lliissii,,
CCHHPP’’lliissii,, AANNAAPP’’ll››ss››,, DDYYPP’’lliissii,,
DDSSPP’’lliissii birlikte soymufllar. 

En gözönünde bulunan belediye
olan ‹stanbul Büyükflehir Belediye-
si’nde bile öyledir durum; Belediye
Meclisi’ndeki CHP’li üyelerin he-
men tamam›na yak›n›, Topbafl’›n
rant, ya¤ma kararlar›na ortakt›r ve
daha da ilginci, CCHHPP mmeerrkkeezz yyöönnee--
ttiimmii ddee bu suç ortakl›¤›na, bu soy-
gun iflbirli¤ine ciddi olarak karfl›
ç›kmam›flt›r bugüne kadar. 

Daha yak›n zamanda, CHP’li
Çankaya Belediye Baflkan›’n›n yol-
suzluklar› aç›¤a ç›kt›... ‹zmir’in,
CHP’li Güzelbahçe Belediyesi’ne
““rrüüflflvveett aallmmaakk,, iihhaalleeyyee ffeessaatt kkaarr››flfl--
tt››rrmmaakk,, iimmaarr kkaannuunnuunnaa aayykk››rr›› ddaavv--
rraannmmaakk vvee tteehhddiitt”” gerekçeleriyle
operasyon yap›ld›, Belediye Baflkan›
Ertan Avk›ran’›n da bulundu¤u 29
kifli tutukland›... ‹zmir Çeflme ilçesi
Alaçat› Beldesinin CHP’li Belediye
Baflkan› Muhittin Dalk›ç’›n da arala-
r›nda bulundu¤u 6 kifli tutukland›,
gerekçeler ayn›... Edirne Belediye-
si’nde -CHP’li- Belediye Baflkan› ve
dört belediye görevlisi ‘‘ggeerrççee¤¤ee aayy--
kk››rr›› bbeellggee ddüüzzeennlleemmeekk vvee iiççmmee ssuu--
yyuu iimmttiiyyaazz iihhaalleessiinnee ffeessaatt kkaarr››flfltt››rr--
dd››¤¤››’’ iddias›yla yarg›lan›yor...

Ve elbete bunlar›n üstüne ekle-
nen CHP’nin en tepesindeki yöneti-
cilerinden Genel Sekreter Yard›mc›-
s› Mehmet Sevigen’in kkoommiissyyoonn--
ccuulluukk belgesi... ‹stanbul Dikilitafl‘ta
bir arazinin imar durumunun de¤ifl-
tirilmesi karfl›l›¤›nda 11 mmiillyyoonn 112200
bbiinn ddoollaarr almak için belge imzala-
m›fl Sevigen... Ve utanmadan Bay-
kal da dahil olmak üzere bunu sa-
vunmaya kalk›flt›lar. ““AAzz eettiikk”” gibi
bir kavram hediye ettiler ççüürrüümmüüflfl--
llüükk TTüürrkkiiyyee’’ssiinnee.. 

Fakat gerçek fludur ki, bu çürü-
müfllü¤e, bu kokuflmufllu¤a, “etik”
kelimesinin kendisi bile fazlad›r.
Oligarflik ya¤ma düzeninde yeri

yoktur bu kelimenin. 

Aleni bir rüflvetçili¤i “az etik”
diye meflrulaflt›rmaya çal›flan CCHHPP
mmii AKP’nin yolsuzluklar›na karfl›
mücadele edecek?

“Yüzde 10”cular, oligarflinin si-
yasetinde hep vard›lar ve ço¤alarak
da olmaya devam edeceklerdir. Se-
vigen ve benzeri konumda olanla-
r›n, y›llard›r yerel veya genel seçim-
lerde flu veya bu ismi aday yapma
karfl›l›¤›nda ne pazarl›klar yapt›kla-
r› ülkemiz siyasetinin çok bilinen
bir özelli¤idir. 

Partiye, parti yöneticilerine ge-
reken ““ööddeemmeeyyii”” yapmayanlar›n
aday gösterilmesi istisnalar d›fl›nda
hayaldir. 

BBuu SSiisstteemm ‹‹ççiinnddee DDüürrüüsstt
SSiiyyaasseettççii OOllaammaazz,, OOlluunnaa--
mmaazz!!.. K›sacas›, yolsuzluklar, h›r-
s›zl›klar, kokuflmuflluk, çürüme, tek
tek kiflilerden, kurumlardan, parti-
lerden ibaret olmay›p ssiisstteemmiinn bbüü--
ttüünnüüyyllee ilgili bir durumdur. 

Çürümenin yayg›nl›¤›na bak›n;
geçmiflte belediye baflkanlar›na yö-
nelik soruflturma, görevden alma,
tutuklama gibi operasyonlar, ço¤un-
lukla ssiiyyaassaall nneeddeennlleerree dayan›rd›...
fiimdi ülkenin “apolitikleflme ve de-

“Az eetik” ggibi bbir kavram
hediye eettiler çürümüfllük

Türkiye’sine. 
Fakat ggerçek flfludur ki, bbu

çürümüfllü¤e, bbu
kokuflmufllu¤a, ““etik”

kelimesinin kkendisi bbile
fazlad›r. OOligarflik yya¤ma
düzeninde yyeri yyoktur bu

kelimenin.
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jenerasyonla” flekillenmifl hali bu-
dur.  

Her fleyden önce dürüst bir in-
san, bu kokuflmufl, bo¤az›na kadar
pisli¤in, yolsuzlu¤un içine batm›fl
burjuva partileri içinde politika ya-
p›lamayaca¤›n›, halk›n ç›karlar›
do¤rultusunda hiçbir hizmet verile-
meyece¤ini bilir. Kemal K›l›çda-
ro¤lu ya da onun gibi üç-befl kiflinin
öne ç›kart›lmas›, bu kokuflmufl bur-
juva siyaset sistemi içinde vitrin dü-
zenlemesi olman›n ötesine geçe-
mez. Kiflisel olarak üç befl tanesinin
s›radan evlerde oturmalar›yla, sis-
tem genifl kitlelerin gözlerini boya-
makta, bunlar› da “dürüst siyaset,
dürüst politikac›” vitrini için mal-
zeme olarak kullanmaktad›r... 

“Dürüst, temiz” bir politikac›
olarak vitrine ç›kart›lan da, kendi
partilerinin içinde oldu¤u soygun
mekanizmalar›n› pekala bilmekte-
dirler. Bu, AKP’nin, Bülent Ar›nç
gibi hala s›radan(!) evlerde oturan
yöneticileri için de, CHP’nin K›l›ç-
daro¤lu gibi adaylar› için de geçer-
lidir. 

Sistem bu yönteme her zaman
baflvurmufltur; Ecevit, y›llarca bur-
juva politikac›lar içinde “çalmayan,
ç›rpmayan”, kiflisel menfaatlerini
düflünmeyen bir “dürüstlük timsali”
olarak gösterildi; oysa ayn› Ece-
vit’in iktidar oldu¤u y›llar, sömürü-

nün, soygunun, yolsuzlu¤un ayyuka
ç›kt›¤› y›llar oldu. Muhalefette iken
de, yap›lan yolsuzluklara h›rs›zl›k-
lara karfl› savafl açt›¤› hiç görülme-
di. Ecevit’in baflbakanl›¤›n› yapt›¤›
Milliyetçi Ana-Sol Koalisyon Hü-
kümeti, özellefltirmelerle, devlet
ihaleleriyle ve kamu bankalar›n›n
içinin boflalt›lmas›yla milyarlarca
dolarl›k soygunlar›n, yolsuzluklar›n
yap›ld›¤› bir dönemdir. Bu tabloda
Ecevit’in ““ddüürrüüssttllüü¤¤üü”” nerededir? 

HHAALLKKIIMMIIZZ!!!!!!
HH››rrss››zzllaarrddaann BBiirriinnii TTeerrcciihh 
EEttmmeekk ZZoorruunnddaa DDee¤¤iilliizz
Genel seçimlerde nas›l ki, aday

belirlenme sürecinde parti üyeleri-
nin dahi hiçbir söz hakk›n›n olmad›-
¤› süreçler sonucunda adaylar belir-
lenip halk›n “onay›na” sunuluyorsa,
yerel seçimlerde de mahallemizi, il-
çemizi, ilimizi yönetecek, yaflam›-
m›z, gelece¤imiz hakk›nda karar
verecek olan yöneticilerin seçimin-
de, gerçekte o mahallede, ilçede, il-
de yaflayanlar›n iradesi yoktur. 

‹stisnai olarak baz› yerlerde ken-
di adaylar›m›z olsa da, en genelde,
halk›n karfl›s›na Tayyipler’in, Bay-
kallar’›n seçti¤i birkaç kifli ç›kar›l-
makta ve onlardan birinin  seçilme-
si dayat›lmakta. 

Onlar›n daha çok çal›p, ç›rpmas›,
halk›m›z› soymas›, evlerimizi bafl›-

m›za y›kmas› için karfl›m›za ç›kar-
d›klar› adaylara oy vermemizi isti-
yorlar. Düzen partilerinden birisini
seçmek, h›rs›zlar aras›nda bir seçim
yapmaktan baflka bir fley de¤ildir. 

Bunlar›n hiç birisinin halk›n so-
runlar›yla, halka hizmetle bir alaka-
s› yoktur. ‹fl yap›yor gözükmeleri
bile çal›p-ç›rpmak, rant elde etmek,
etraflar›ndaki burjuvalara, tüccarla-
ra para kazand›rmak içindir. Yolla-
r›n, kald›r›mlar›n sökülüp sökülüp
tekrar yap›lmas›n›n baflka ne amac›
olabilir? 

Düzen partilerinin adaylar›n›n
ço¤unun bir iiddeeoolloojjiissii yoktur. TTeekk
““iiddeeoolloojjiilleerrii”” kkoollttuukkttuurr.. Bunun
için, içinde olduklar› parti taraf›n-
dan belediye baflkanl›¤›na, veya
meclis üyeli¤ine aday gösterilme-
yenler, hemen istifa edip baflka bir
partiye geçebilmektedirler. 

Bu soygunculardan, vurguncu-
lardan birini tercih etmek zorunda
de¤iliz. Onlar›n sadakalar›na, ya-
lanlar›na kanmayal›m. Dürüstlük
temiz siyaset  flovlar›yla gözümü-
zün boyanmas›na izin vermeyelim.
Seçimden seçime kap›m›za dayanan
yalanc›, talanc›, soyguncu, düzen
politikac›lar›na kap›lar›m›z› kapata-
l›m. Onlara oy vermeyelim. 

‹flçi kad›nlar! Köylü kad›nlar! Kamu emekçisi
kad›nlar! Ev emekçisi kad›nlar! ‹flsiz kad›nlar!

Biz dünyan›n yar›s›y›z. Biz ki üreten ve yaratan›z,
insanl›¤›n binlerce y›ll›k tarihiyle bugünlere getirdi¤i
bütün de¤erlerde bizim de eme¤imiz vard›r.     

Fakat bütün dünya yang›n yeridir flimdi. Bombalar
ya¤d›r›l›yor halklar üzerine. Filistin'de, Irak'ta,
Afganistan'da, Nepal’de, Kürt co¤rafyas›nda her gün
ölüm ç›¤l›klar› sar›yor gökyüzünü. ‹flgalciler, emperya-
listler kanl› çizmeleriyle çi¤nedikleri topraklarda
tecavüzü bir hak görüyorlar. K›z kardefllerimizin ac›l›
a¤›tlar› hiç durmaks›z›n sürüyor.

Kriz deyip sömürünün dozu artt›r›ld›kça, ucuz emek
denilerek biz kad›nlar daha fazla sömürülüyoruz.
Özgürlük ad›na bizlere sunduklar› ise daha fazla
sömürülme özgürlü¤ünden baflka bir fley de¤ildir.

Kurtuluflumuzun yolu bask› ve sömürünün kayna¤›

olan bu düzeni de¤ifltirmekten geçiyor. Sizleri mücade-
leye davet ediyoruz. 

8 Mart Pazar günü Kad›köy Meydan›’nda yap›lacak
miting için saat 13.00’de Tepe Natil›us önünden
bafllayacak yürüyüfle kat›lacak olan Halk Cepheli
Kad›nlar, Tepe Natil›us önünde 12.30’da toplanacak.

Gelin hep birlikte hayk›ral›m:    
Kad›n›n kurtuluflu için birleflelim, mücadele edelim,

kazanal›m!  
Mitinge kat›lan kurumlar;
BA⁄IMSIZ DEVR‹MC‹ SINIF PLATFORMU,

BELED‹YE-‹fi 2 NOLU fiUBE, BES ‹STANBUL 1 NOLU
fiUBE, ÇA⁄DAfi HUKUKÇULAR DERNE⁄‹, DEMO-
KRAT‹K KADIN HAREKET‹, DEVR‹MC‹ HAREKET,
DEVR‹MC‹ 78'L‹LER FEDERASYONU, D‹VR‹⁄‹
KÜLTÜR DERNE⁄‹, HALK CEPHEL‹ KADINLAR,
HALK KÜLTÜR MERKEZLER‹, KALDIRAÇ, ODAK, ,
P‹RSULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNE⁄‹ MARMARA
fiUBELER‹, PART‹ZAN, PROLETER DEVR‹MC‹
DURUfi, PROLATARYANIN KURTULUfiU, TUDEF,
TÜRK‹YE KOMÜN‹ST PART‹S‹
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Hürriyet yazar› Bekir Coflkun 21
fiubat günkü yaz›s›nda, Do¤an Hol-
ding'e verilen cezan›n asl›nda ya-
zarlara verilen bir ceza oldu¤unu
belirttikten sonra, patronu Ayd›n
Do¤an için de flunlar› yaz›yor: "Ay-
d›n Do¤an ve yöneticilerinin bir tek
kuruflun bile titizli¤i içinde oldukla-
r›n›n, devlete karfl› görevlerini 'nnaa--
mmuuss' sayd›klar›n›n 17 y›ll›k tan›¤›-
y›m." 

Namus ve tekelci burjuvazi! 

Tarih de, gördüklerimiz de bize
bunlar›n yanyana gelmesinin pek
mümkün olmad›¤›n› gösteriyor.
Ama bir flartla mümkün. “Hangi
flartla?” diye sorulacak do¤all›kla.
Marks, 1844 El Yazmalar›’nda bur-
juvaziyle namusun nas›l yanyana
geldi¤ini aç›klar. Cevab›n s›rr›
burada yatmaktad›r. Marks, burju-
vazinin paraya iliflkin düflüncesini
edebi metinlerden de yararlanarak
flöyle tasvir eder:

“Paran›n gücü ne kadar büyük-
se, benim gücüm de o kadar büyük-
tür. PPaarraann››nn nniitteelliikklleerrii,, benim nite-
liklerim ve özsel güçlerimdirler. ...
Ben çirkinim, ama en güzel kad›n›
sat›n alabilirim. Demek ki ben çir-
kin de¤ilim, çünkü çirkinli¤in etkisi,
itici gücü, ppaarraa taraf›ndan yokedil-
mifltir. Bireyselli¤im bak›m›ndan,
ben kötürümüm, ama ppaarraa bana yir-
midört ayak sa¤lar; öyleyse kötü-
rüm de¤ilim; ben kkööttüü,, nnaammuussssuuzz,,
vviiccddaannss››zz,, kkaaffaass››zz bir insan›m, ama
para sayg›nd›r, öyleyse sahibi de;
ppaarraa eenn yyüükksseekk iiyyiilliikkttiirr,, öyleyse sa-
hibi de iyidir, para beni ayr›ca nnaa--
mmuussssuuzz oollmmaa ggüüççllüü¤¤üünnddeenn de kur-
tar›r; bunun sonucu beni dürüst sa-
yarlar...”

Bekir Coflkun’un Ayd›n Do¤an’›
“namuslu” sanmas› da ayn› meka-
nizman›n, aç›k deyiflle “paran›n gü-

cü” sayesindedir. O paran›n nas›l
geldi¤ini sormuyor, sorgulam›yor
Bekir Coflkun. Ayd›n Do¤an’›n k›-
sac›k bir sürede ülkemizin en büyük
dört befl tekelinden biri haline nas›l
geldi¤ini bilmezden geliyor.  

Birilerini soymadan, ihalelerde,
al›m sat›mlarda yolsuzluklar yap-
madan, iktidarlardan “ayr›cal›k”l›
muamele görmeden, mümkün ola-
bilir miydi bu?

Namusluymufl! 

Ayd›n Do¤an’›n ülkemizin en
büyük holdinglerinden biri haline
geldi¤i son yirmi y›lda, bu ülkede
neler yap›ld› bir düflünün. 

Mesela, tek bir örne¤i ele alsak;
kazanaca¤› paralar karfl›l›¤›nda dört
bine yak›n köyün yak›lmas› politi-
kas›n› gazetelerinde, televizyonla-
r›nda savunman›n neresi namuslu? 

‹nfazlar, iflkenceler, tecavüzler,
faili meçhuller, kaybetmeler, IMF
programlar›, emperyalizmle askeri
anlaflmalar... Her birinin ac›s›n›, fa-
turas›n› halk ödedi, kazanc› Do¤an-
lar’a gitti. Do¤anlar, tüm bu politi-
kalar› onaylamam›fl m›yd›?

Peki nerede namus? 

Do¤an HHolding’in 
““ddeevvlleettee kkaarrflfl›› ggöörreevvlleerrii””

“Ayd›n Do¤an’›n... devlete karfl›
görevlerini 'nnaammuuss' sayd›¤›n›n tan›-
¤›y›m." diyor Coflkun. 

Devlete karfl› hangi görevleriydi
nnaammuuss sayd›klar› peki? Sadece ver-
gi mi? Hepimiz öyle olmad›¤›n› bi-
liyoruz. O Hürriyet ki ""bbiizz ddeevvlleett
ggaazzeetteessiiyyiizz"" demekten gocunma-
yan bir gazetedir. Bekir Coflkun,
Hürriyet'in, Ulucanlar Hapishanesi
katliam› öncesindeki yalan haberle-
rini, 19 Aral›k 2000 katliam› arife-
sinde, Küçükarmutlu katliam› önce-
sinde psikolojik savafl haberlerini
hangi “namus” anlay›fl›yla özdefl-
lefltiriyor acaba?

‹nfazlar› manfletlerden alk›flla-

mak devlete karfl› hangi
göreve, hangi namusa uy-

gundur? Bunlar da Ayd›n Do¤an'›n
"devlete karfl› görevleri" içinde
miydi?

Do¤an Holding gibi bas›n yay›n
tekellerinin as›l görevi, düzenin de-
vam›n› sa¤lamak için tehlike olufl-
turdu¤unu düflündükleri kesimlere
karfl› propaganda yapmakt›r. Bu
yüzden burjuva bas›n yay›n, ideolo-
jik ve politik olarak sürekli devrim-
cilere ve sosyalizme sald›r›r. Kufla-
t›lm›fl evlerdeki infazlara alk›fl tutar.
Kad›n devrimcilere “difli militan”
diye hakaret eder. Devrimci önder-
leri karalar. Devrimci eylemler hak-
k›nda spekülasyonlar yapar. Dev-
rimcilerin bütün direnifllerine, ey-
lemlerine sansür uygular. 

Daha dün F tiplerinin “lüks oda-
lar” oldu¤una dair yap›lan haberler-
le, tecrit meflrulaflt›r›lm›flt›. Ölüm
orucu konusunda uygulanan sansür-
le direnifl yok say›lmak istenmiflti.
Katliam tüm gazetelerde “Hayata
Dönüfl Operasyonu” ad› alt›nda çar-
flaf çarflaf verilmiflti. Ayd›n Do¤an-
lar’›n ve di¤er medya tekellerinin
hepsi devrimcilere karfl› yürütülen
psikolojik savafl›n birer parças› ol-
mufllard›. Devlete karfl› görevlerin-
den biri buydu. 

Do¤an Holding’in gazete ve te-
levizyonlar›n›n dilinde iflçi, memur
eylemlerinde, gecekondu y›k›mlar›-
na karfl› mücadelede yer alan dev-
rimciler hep provokatördür, terörist-
tir. Her sene, “1 May›s’› kana bula-
mak isteyenler yakaland›”, “Yaka-
lanmasalard› kitle katliam› yapa-
caklard›” türünden haberlerle hal-
k›n en meflru haklar›n›n kullan›lma-
s›na karfl› psikolojik savafl yürüten
ayn› medyad›r. 

Burjuva bas›nda neden hep po-
lisler, askerler korunur, polisi, ordu-
yu öven yay›nlar yap›l›r? Neden
linç sald›r›lar›, “vatandafl tepkisi”
diye sunulur? Neden, Trabzon'da
TAYAD'l›lara yönelik linç sald›r›s›

VAR MIDIR?VAR MIDIR?
TEKELLER‹N NAMUSU
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sonras›nda oldu¤u gibi “polis
TAYAD'l›lar› linç edilmekten kur-
tard›” diye haberler yap›l›r? 

Cevap hep ayn›d›r. Ayd›n Do-
¤anlar’›n düzeni sürsün diye. Do-
¤an’›n “devlete karfl› bir çok göre-
vi”  vard›r ve onlardan biri de ffaaflfliizz--
mmii ppeerrddeelleemmeekk’’tir? 

Gasbedilmifl aal›nterinin, 
halk›n kkan›n›n oortas›nda 
namuslu oolunabilir mi?

Tüm tekelci burjuvazi, 12 Ey-
lül’ü desteklemedi mi? Evet destek-

ledi! 

Peki ne yapt› 12 Eylül?

‹damlar, infazlar, tecavüzler,
yüzbinlerce kifliyi iflkencehaneler-
den geçirmek, grevleri yasaklay›p,
sendikalar› kapatmak, dernekleri
kapatmak, köyleri, gecekondu
semtlerini bas›p terör estirmek... 12
Eylül’ü desteklemek bunlar› destek-
lemek de¤il midir?

TÜS‹AD patronlar›, "flimdi gül-
me s›ras› bizde" derlerken, 12 Ey-
lül'ün iflkencehanelerinde genç k›z-
lar›m›za tecavüz ediliyordu ve onlar

gülüyordu. Bu mudur na-
muslu olmak? Askerler,
polisler, köyün ortas›nda
erkeklerin karfl›s›nda ka-
d›nlar›, kad›nlar›n karfl›-
s›nda erkekleri soyarak

iflkence yaparken onlar gülüyordu.
Bu mudur namuslu olmak?.. ‹flçile-
rin grevleri yasaklan›rken onlar gü-
lüyordu. Bu mu “ tek kuruflun titizli-
¤i içinde” olmak?..

As›l sorunun özeti flu: Her sani-
yelerinde sömürerek ve sömürüyü
güvence alt›na almak için zulüm
uygulayarak yaflayan tekelci burju-
valar›n nnaammuussuu oolluurr mmuu??

Uyuflturucu kaçakc›s› Yaflar Öz
diyor ki, “ben flerefli bir Türk va-
tandafl›y›m”. ‹nfazlardan bo¤az›na
kadar kana bulanm›fl ölüm mangas›
eleman› diyor ki, "namusumla yafla-
d›m". Kontra flefi A¤ar diyor ki
"haysiyetimle yapt›m görevlerimi".
Onlar›n haysiyeti, flerefi, namusu ne
kadarsa Ayd›n Do¤an'›n ki de o ka-
dard›r. 

Hürriyet Gazetesi genel yay›n
yönetmeni Ertu¤rul Özkök’ün “ben
gerçek bir derin devlet özlüyorum...
bizim gibi may›nl› co¤rafyalarda
bekas›n› sürdürmeye çal›flan her ül-
kenin derin bir devlete ihtiyac› var-
d›r” söylemiyle kontrgerillay› savu-
nan Do¤an Grubu, o “derin dev-
let”in yapt›¤› her fleyin orta¤›d›r.
Peki o “derin devlet”in yapt›klar›-
n›n namuslu, ahlaki, hukuki oldu¤u-
nu kim iddia edebilir?.. 

Ayd›n Do¤anlar’›n tek iste¤i sö-
mürü düzenlerinin devam›d›r; bu-
nun d›fl›ndaki her fley, namuslar›,
ahlaklar›, gazetecilik anlay›fllar›,
politika yapma tarzlar›, her fley bu-
na göre flekillenir. 

‹flte böyle bir anlay›flla kontrge-
rillan›n “deflifre edilmemesini” sa-
vunurlar. Susurlu¤a sahip ç›karlar.
1000 Operasyonu aklarlar. 

fiimdi burada görülmesi, anlafl›l-
mas› gereken fludur. Ayhan Çark›n-
lar, O¤uz Yorulmazlar, Korkut
Ekenler, malum, elleri kan içindeki
katiller, tetikçilerdir. Buna karfl›n
Ayd›n Do¤anlar, Mustafa Koçlar,
Güler Sabanc›lar bu ülkenin “en
ça¤dafl baylar› ve bayanlar›” olarak
dolafl›rlar ortal›kta. Oysa bu görü-
nüm aldat›c›d›r. Bekir Coflkun gibi-
leri de, bu aldat›c› görünüme inan-
mam›z› istiyorlar. TTeekkeelllleerriinn eelllleerrii
ddee,, kkoonnttrrggeerriillllaacc››llaarr››nn eelllleerrii kkaa--

Nas›l BBir
Türkiye 
‹stiyorlar?

Do¤anlar’›n, EErdo¤anlar’›n ‹‹stedi¤i 
Türkiye BBirbirinden FFarkl› MM›?

AKP iktidar›n›n emrindeki Maliye, Do¤an Holding’e 826.3 milyon
TL’lik vergi çezas› kesti. Gerçek flu ki, ülkemizde hangi holdingte ciddi bir
inceleme yap›lsa, milyonlarca TL’lik ceza kesecek “aç›klar” ç›kacakt›r. Ama
kesilmez. Do¤an Holding’e kesilen vergi cezas›, oligarfli içi it dalafl›n›n bir
biçimidir. Taraflar birbirlerine karfl› “bas›n özgürlü¤ünü en çok biz savunu-
ruz” iddias›ndaki gibi demagojik araçlar› da, ekonomik silahlar› da kullan-
maktad›rlar.  

Oysa bas›n özgürlü¤ü, iki taraf›n da, ne AKP iktidar›n›n, ne de Do¤an
Medya’n›n a¤›zlar›na alamayacaklar› bir kavramd›r. Çünkü ikisinin de sicili
kirlidir bu konuda. Bilindi¤i gibi, biri kârlar›na kâr katarken, öteki de hem
iktidar›n› pekifltirip hem soygununu pürüzsüz sürdürürken bir sorun yoktu
aralar›nda. Ve o koflullarda iki taraf›n da bas›n özgürlü¤ü, do¤ru habercilik,
halk› do¤ru bilgilendirme gibi bir sorunlar› yoktu. Bugün de bas›n özgürlü-
¤ünden sözedifllerinin tek bir anlam› vard›r; o da ç›karlar› için bas›n özgür-
lü¤ünü kalkan yapt›klar›d›r. 

Ayd›n Do¤an’›n sözkonusu cezay› de¤erlendirirken Tayyip Erdo¤an’a
yöneltti¤i “sessiz bir Türkiye istedi¤i, farkl›l›klara tahammül edemedi¤i”
elefltirisi do¤rudur. Peki Ayd›n Do¤an nas›l bir Türkiye istiyor? Onun istedi-
¤i Türkiye farkl› m›? Hay›r. ‹kisi de ““hheerrkkeess ssuussssuunn,, bbiizz kkoonnuuflflaall››mm”” diyor-
lar. Fark sadece ““bbiizz””de. Oligarflinin hangi kesimi konuflacak, bunun kavga-
s›n› veriyorlar; halk›n, tüm muhalif güçlerin susmas› ve susturulmas›nda ise
hemfikirdirler. 
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ddaarr kkaannll››dd››rr.. 

Yozlaflt›rarak nnamuslu 
olunabilir mi?

Burjuva medyan›n bir görevi da-
ha vard›r: Bu, kkiittlleelleerriinn aappoolliittiikk--
lleeflflttiirriillmmeessii vvee ddeejjeenneerraassyyoonnuudduurr..
Toplumdaki yozlaflma olgusu ince-
lendi¤inde, yay›nlar›yla, yar›flmala-
r›yla, “Biri Bizi Gözetliyor” gibi
programlar›yla, cinselli¤i kullanma-
lar›yla, pespaye programlar› ve ya-
z›lar›yla, bunda bas›n yay›n organ-
lar›n›n belirleyici bir rolü oldu¤u
görülür. 

Böyle bir ifllevi yüklenen bir te-
kelin ve onun patronunun “namus-
lu” oldu¤undan nas›l söz edilebilir
öyleyse? En basitinden tteelleevvoollee
kültürünü oluflturup yayanlar ara-
s›nda,  Do¤an Medya’n›n gazete ve
televizyonlar› yok muydu? Peki
böyle bir yozlaflmay› yaymaktan
para kazanan bir adam›n ““nnaammuu--
ssuunnddaann”” nas›l söz edilebilir?

Sadece kültürel yozlaflma de¤il,
flovenizmin, idealizmin, gericili¤in,
faflist ideolojinin, kadercili¤in ya-
y›lmas›nda, pompalanmas›nda da
burjuva bas›n yay›n bafl rolü oyna-
maktad›r ve bu rol de bize ayn› so-
ruyu sordurur: Bu kadar olumsuzlu-
¤u üstlenmifl bir medya grubunun
patronu nas›l nnaammuusslluu olabilir?

Bu soruya Bekir Coflkun’un ce-
vab› nedir acaba? Bu kadar büyük
bir dejenerasyonun yarat›lmas›n›n
merkezinde yeralan bir patronun
namuslu oldu¤unu, ancak patronu
karfl›s›nda gözleri kamaflm›fl ve kö-
relmifl biri iddia edebilir. 

Neresinden bbaksan›z, 
namusun zzerresine 
rastlayamazs›n›z

Ayd›n Do¤anlar ve tüm tekeller,
AAmmeerriikkaanncc›› vvee AAvvrruuppaacc››dd››rrllaarr..
Amerika'n›n Irak iflgalini onayla-
yan, Türkiye'nin Irak'›n iflgalinden
pay almas›n›n propagandas›n› ya-
pan yine onlard›r. Irak’›n elindeki
kimyasal, biyolojik silahlarla ilgili
az haber yapmad›lar. Saddam'›n
“kitle imha silahlar›” yalanlar›n› ay-

larca yazarak Amerikan iflgalini
meflrulaflt›ranlar›n nnaammuussuunnddaann
söz edilemez. 

Irak’›n iflgalinde de, Türkiye’nin
Avrupa emperyalist birli¤inin bir
parças› olmas›nda da sadece Ayd›n
Do¤anlar’›n ç›karlar› vard›r. Ve ç›-
karlar› için Amerika’n›n yalanlar›na
gönüllü ortak olmufl, Amerika’yla
birlikte Irak’a sefere ç›km›fllard›r. 

Ayn› zamanda da MMGGKK''cc›› vvee
GGeenneellkkuurrmmaayy yyaallaakkaass››dd››rrllaarr..
Devrimcilere, yurtseverlere yönelik
her sald›r›n›n ard›ndan “bitirdik”,
“terörün kökünü kaz›d›k” diyen ge-
nerallerle, özel timcilerle birlikte
sevinç ç›¤l›klar› atmalar› bofluna
de¤ildir. 

Bütün bu siyasal boyutu da bir
yana b›rakal›m. Sadece vergi konu-
sunda bile ““nnaammuusslluu”” olamazlar.
Vergi konusundaki tüm yasalara uy-
salar da yine onlara ““nnaammuusslluu”” de-
nemez. Çünkü yasalar zaten onlar›n
vergi kaç›rmalar›n› –daha aç›k ve
tam deyiflle vveerrggii hh››rrss››zzll››kkllaarr››nn››–
mümkün k›lacak flekilde yap›lm›flt›r.

Daha dün Ayd›n Do¤an'a ait PO-
Afi flirketinin borçlar›nda % 50 indi-
rime gidilmesi karfl›l›¤›nda, Do¤an
medya AKP yalakas› kesilmiflti. Her
gün ““eekkoonnoommii yyoolluunnddaa”” diye haber-
ler yap›p AKP'ye destek sunuluyor-
du. Türkiye'nin istikrar›ndan söz
edilirken, halk›n açl›¤›ndan, yoksul-
lu¤undan hiç söz edilmiyordu. 

Oligarfli içi ç›kar çat›flmalar› ba-
zen medya gücünü elinde bulundu-
ran tekellerle, iktidar aras›ndaki ilifl-

kilere de yans›r. ‹ktidarlar kendileri-
ni destekledikleri oranda medya te-
kellerinin önünü açarlar. Belli konu-
larda uzlaflmazl›klar ortaya ç›kt›¤›n-
da da birbirlerinin kirli çamafl›rlar›n›
ortaya dökmekten çekinmezler. 

Do¤an Medya, Deniz Feneri
yolsuzlu¤u ile iktidara sald›r›rken,
iktidar da Ayd›n Do¤an'›n karfl›s›na
milyonlarca liral›k vergi borcu ç›-
kartm›flt›r. Erdo¤an, “hortumlar›
kesildi¤i için aleyhimize yay›n yap›-
yorlar” diyor. O zaman biz de soru-
yu tersinden soral›m. Daha önce
hortumlar› nniiyyee kesmediniz? HHoorr--
ttuummllaarraa nneeyyiinn kkaarrflfl››ll››¤¤››nnddaa iizziinn
vveerriiyyoorrdduunnuuzz??.... Bir süredir Do¤an
Medya’yla, AKP aras›nda yaflanan-
lar it dalafl›ndan baflka bir fley de¤il-
dir. 

Tekeller ne bbaass››nn öözzggüürrllüü¤¤üünn--
ddeenn,, ne de tarafs›z bir yay›n politi-
kas›ndan söz edemezler. Bu yan›yla
namus kavram› tekellerin çok uza-
¤›ndad›r. Ç›karlar› için iktidarlar›
desteklerler. Bunun karfl›l›¤›nda da
ihaleler alarak baflka sektörlerde ya-
t›r›mlar yaparlar. Siyasi iktidarlar
da kendi politikalar›n› destekleye-
cek yandafl medyalar yarat›rlar. 

Ç›kar iliflkilerinin bozuldu¤u du-
rumlarda da karfl›l›kl› olarak birbir-
lerini tehdit ederler. Bugün Do¤an
Medya, “halk›n as›l gündemi açl›k,
yoksulluk, iflsizliktir” diye haberler
yaparken de ikiyüzlüdür. Dertleri
halk›n sorunlar›na parmak basmak
de¤ildir. 

Bekir Coflkun ve Hürriyet köfle
yazarlar›n›n bas›n özgürlü¤ü diye
yaygara koparmalar›na, AKP iktida-
r›n› AB'ye flikayet etmelerine hiç
gerek yoktur. Merak etmeyin, tekel-
ler aras› ç›kar kavgas› geçicidir.
Hürriyet Gazetesi susturulmaz.
Çünkü oligarflinin Hürriyet gibi
kontrgerillan›n sözcüsü, kürsüsü
olacak gazetelere ihtiyac› vard›r.
Hürriyet gibi psikolojik savafl araç-
lar›na ihtiyac› vard›r. Ayd›n Do-
¤an'la, AKP yine bar›fl›p, can ciger
kuzu sarmas› olurlar. Hürriyet Ga-
zetesi, halka karfl› psikolojik sava-
fl›n bir parças› olarak as›l görevini
yerine getirmeye devam eder. 

As›l ssorunun öözeti flflu: Her
saniyelerinde ssömürerek vve
sömürüyü ggüvence aalt›na

almak iiçin zzulüm
uygulayarak yyaflayan ttekelci
burjuvalar›n nnamusu oolur

mu? 

Kan ddöküyorlar m›? EEvet!

Soyuyor, ssömürüyorlar m›?
Evet! 

Yozlaflt›r›yorlar m›? Evet!

Daha bbunlar›n nnesinde
namus aarayacaks›n›z?

Say›:
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Burjuva siyasetin
sand›¤›ndan

21 fiubat’ta seçim ve kendi parti adaylar›n›
aç›klamak için Dersim’e gelen DSP proteto edildi.
19 Aral›k Katliam›’n›n sorumlusu olan DSP Der-
sim’e hangi yüzle geliyor. Bunun için Dersim Halk
Cephesi Sezer’in miting yapmak istedi¤i K›flla
Meydan›’na geçerken araban›n önü kesilerek pro-
testo edildi. “19 Aral›k Katliam›n›n Sorumlusu
DSP Hesap Ver, Katiller Halka Hesap Verecek” dö-
vizleri ve 19 Aral›k operasyonunda diri diri yak›lan
kad›nlar›n resmi tafl›nd›. Sloganlarla seçim arabala-
r›n›n önüne geçen Halk Cepheliler DSP’yi teflhir
ettiler. Polis eyleme kat›lanlar› gözalt›na almak is-
tedi, ancak halk›n sahiplenmesi sonucu polis otola-
r›na al›nan Halk Cepheliler serbest b›rak›ld›. 

Bütün engelleme çabalar›na ra¤men mitingin
yap›laca¤› alana do¤ru yürüyerek ve oturma eyle-
miyle DSP’yi teflhir edilerek halka, oy vermeme
ça¤r›s› yap›ld›.

DSP mitinginin bitimine kadar sloganlarla bek-
leyen Halk Cepheliler dönüflte de DSP araçlar›n›n
önünü kesmek istediler. bunun üzerine polis biber
gaz› ve coplarla sald›rd›. polis kitleden belli kiflile-
ri gözalt›na almak ortaya ç›kan sahiplenme sonucu
geri ad›m atmak zorunda kald›.  

Bir süre sonra Evin Timtik gözalt›na al›n›nca
Halk Cepheliler arkadafllar› serbest b›rak›l›ncaya
kadar sloganlarla oturma eylemi yapt›lar.

Eylem DSP araçlar›n›n dersimden defolmas›y-
la sona erdi.

M. Ali
fiahin,

AKP’nin ne kadar “demok-
rat” oldu¤unu ve yerel se-
çimlerin ne kadar “özgür”
bir ortamda yap›ld›¤›n› flu
sözleriyle herkese gösterdi:

“Hükümetle kavga eden,
z›tlaflan yerel yönetimler,
her projelerini Ankara’dan
geçiremiyor... O nedenle,
bizimle uyumlu çal›flacak
yerel yöneticileri seçmeniz
gerekiyor.” 

AKP K›r›kkale milletve-
kili Prof. Dr. Mustafa Öz-
bayrak, fiahin’in sözlerini
daha aç›k hale getirdi: 

"Biz Ankara'dan izin
vermedi¤imiz sürece siz bu-
rada tafl üstüne tafl koya-
mazs›n›z... Onun için e¤er
birileri size gelip de ben flu-
nu yapaca¤›m, ben bunu
yapaca¤›m diyorsa inanma-
y›n. Yapamazlar; bize ra¤-
men yapamazlar."

Sistem kendi hukukunu,
geleneklerini bile çi¤niyor.

Tehditle, dayatmayla,
rüflvetle, sadakayla, yolsuz-
luk, ahlaks›zl›k tart›flmala-
r›yla bir seçim süreci yafla-
n›yor.

Buna m› demokrasi de-
niyor?

*

Belediye seçimlerinin
bir de “meclis üyelikleri”
bölümü var. Pek konuflulup
tart›fl›lmasa da orada da bü-
yük ç›kar çat›flmalar› var,
yolsuzluklar, h›rs›zl›klar,
pazarl›klar orada çok daha
aleni sürüyor... 

Avc›lar’da bir partinin
33 üyeli belediye meclisi
listesine aday gösterdikleri-
nin hemen tamam›; iiflflaaddaa--
mm››,, mmüütteeaahhhhiitt,, sseerrbbeesstt

mmeesslleekk ssaahhiibbii.. 

Aralar›nda ne avukat
var, ne mühendis, ne iflçi, ne
memur, ne esnaf... 

Yoksa bu mu oligarflinin
demokrasisi? Paras› olana
demokrasi!!!

*

Adam, kendisi hakk›nda
elefltiri yapt› diye gazeteci
Cem Güner’i evinde dövdü-
rüp b›çaklatt›rm›fl, bundan
cezaya çarpt›r›lm›fl, adam›n
ad› fiaban Diflli’nin vurgu-
nunda da geçiyor. Adam,
Silivri Belediye Baflkan
Yard›mc›s› olan Metin Ka-
rakafl. Kendisi, AAKKPP’’ddeenn 11..
ss››rraaddaann bbeelleeddiiyyee mmeecclliiss
aaddaayy›› gösterilmifl yine. 

*

‹flte bir siyasi midesizlik
örne¤i daha. Kars’taki
adaylardan biri. 

Ad› Naif Alibeyo¤lu.

Önce Cem Boyner’in
YYeennii DDeemmookkrraassii HHaarreekkee--
ttii’nde yerald›. 

YDH’den sonra AANNAAPP--
aa kat›ld› ve ANAP’tan Be-
lediye Baflkan› seçildi.
ANAP batmaya bafllay›nca,
gemiyi ilk terkedenlerden
oldu ve kapa¤› AAKKPP’’yyee att›.
Ve bu defa da AKP’den
Baflkan seçildi. 

Son seçimlerde AKP
onu aday göstermeyince, bu
kez CCHHPP’’yyee geçmifl... 

Ha; dün flu partidendi,
evvelsi gün de bundan, flim-
di ise flundan... diye yaz›fl›-
m›z, bunlar› ne kadar flafl›r-
t›c› buldu¤umuzdan de¤il.
Tam tersine, bu gelifl gidifl-
lerin, geçifllerin, düzen par-
tilerinin birbirlerinden ne
kadar farks›z oldu¤unu ka-
n›tlad›klar› içindir... 

22 fiubat’ta AKP Eyüp Belediye Baflkan Aday›
‹smail Kavuncu ve yandafllar› oy istemek için Ali-
beyköy’deydiler. Akflemsettin Mahallesi Cengiz
Topel Caddesi’nde seçim çal›flmas› kapsam›nda
esnaflar› dolafl›p çiçekler da¤›tan AKP’lilerin he-
sab› Halk Cepheliler taraf›ndan bozuldu.

Halk Cepheliler AKP’nin yapmak istedi¤i flo-
vun haberini al›nca, "Katil AKP Mahalleden De-
fol" sloganlar› ile AKP’lileri protesto ettiler. Cephe-
liler’i gören AKP’liler telaflla, h›zla mahalleden
kaçt›lar. Ard›ndan cadde üzerinde AKP’nin gerçek-
li¤ini anlatan konuflmalar yap›ld›. Bu esnada Halk
Cepheliler’in bulundu¤u yere gelen bir AKP seçim
arac› da durdurularak, mahalleyi terk etmesi isten-
di. Araç tekme ve yumruklarla mahalleden at›ld›.

Sloganlarla protestolar›n› sürdüren Halk Cep-
heliler yapt›klar› yürüyüflle devam ettiler. Yürüyü-
fle yoldan geçen ve evinin balkonundan alk›fllarla
halk›n destek verdi¤i protesto eylemi "Katil AKP
Mahalleden Defol", "Katil ABD iflbirlikçi AKP"
sloganlar› ile sona erdi.

KAT‹L DSP DERS‹MDEN DEFOL! 

AL‹BEYKÖY’DE AKP  ENGELLEND‹
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Devrimci yaflam›n her an› bir
savaflt›r. 

Yaflam asl›nda ideolojilerin sa-
vafl›d›r. 

Her olayda, her iflte savaflan,
bu ideolojilerdir. 

Burjuva ideolojisi ve devrimci
ideoloji.

Evet, iki s›n›f vard›r. S›n›flar
savafl›d›r bu. Ama her s›n›f›n bes-
lendi¤i ideoloji vard›r. 

Bu iki ideoloji h›zl› ya da ya-
vafl, görünür veya gizli, ama sü-
rekli savafl halindedir yaflamda. 

‹flte dava adam›
burada ç›kar ortaya,
bu savaflta ç›kar. 

Üzülmek örne¤in,
hüzünlenmek, ne ka-
dar do¤al bir duygu,
ne kadar masum, bi-
ze böyle ö¤retilir.

Oysa devrimci
yaflam›n her an› bir
savaflsa, bu savaflta üzülmeye
yer yoktur, hüzne yer yoktur. 

Üzülmek yerine iyice k›zan,
dolu dolu öfkelenendir dava ada-
m›.

Üzülürsen çürürsün, öfke bir
devrimciyi ayakta tutar. 

Ne zaman ki öfkeni yitirirsin, 
ne zaman ki normal gelmeye

bafllar yaflananlar, 
iflte o zaman, uzlaflt›¤›n gün-

dür. 
‹flte o zaman umutlar›n›, an›la-

r›n›, ac›lar›n›, yoldafllar›n› burju-
vaziye satt›¤›n gündür.

Çok basit masum görünen bir
üzüntü duygusunda; iflte iki farkl›
ideolojinin, iki farkl› tavsiyesi ç›-
k›yor karfl›m›za. 

Burjuva ideolojisi üzülmeye-
hüzünlenmeye davet ediyor, ya-
t›flt›rmaya, öfkemizi dizginlemeye
davet ediyor ve bunun insana has
bir davran›fl oldu¤unu, her insa-
n›n üzülebilece¤ini- hüzünlenebi-
lece¤ini vaaz ediyor. 

Devrimci ideoloji
ise üzülmeyin diyor,
öfkelenin diyor, öfke-
mizi bilmeyi, öfkemi-
zi devrime yöneltme-
miz gerekti¤ini söylü-

yor. Öfkeni yitirsen, sana bunlar›
yaflatanlar› ba¤›fllars›n diyor.

‹ki ideoloji. 
‹ki seçenek. 
Birisi katilimizle birlikte yafla-

nabilece¤ini, yaflayabilece¤imizi
söylüyor.

Ac›n› içine göm diyor. Zaman
her fleyin ilac›d›r diyor burjuvazi. 

Di¤eri ise bunun mümkün ol-
mad›¤›n›, uzlaflman›n mümkün ol-
mad›¤›n›, taraflardan birisinin di-
¤erini yok etmeden yaflamas›n›n
mümkün olmad›¤›n› anlat›yor.

“BAS‹T B‹R DUYGU YO⁄UN-
LU⁄U, BAS‹T B‹R DUYGUSAL-
LIK, NE VAR BUNDA?” diye dü-
flündü¤ümüzde karfl›m›za ç›kan
varl›k-yokluk sorunu budur iflte. 

Ya devrimcisindir ya de¤ilsin. 
Bir bas›n aç›klamas› yazarken

bile farkl›d›r dava adam›, bir yaz›
yazarken, bir slogan seçerken
hep farkl›d›r. 

Dava adam›nda esas olan sa-
vaflt›r; bas›n aç›klamas› ile sava-
fl›r, yaz›s› ile slogan› ile savafl›r.
Burjuvazinin katliamlar›n›, sömü-
rüsünü, sadece elefltirmek de¤il-
dir onun ifli. Bu bir yaz› da olsa,
bir aç›klama da olsa, bir slogan
da olsa gücünü, ikna edicili¤ini,
gerçekçili¤ini bu savaflma
gücünden al›r. Sat›rlar›n›n tafl›d›¤›
inançt›r savaflma gücünü veren. 

Dava adam› olmak; yoldafl›n›
HER KOfiULDA TEREDDÜTSÜZ
sahiplenmektir örne¤in. 

Yoldafll›k; derin bir inanç, or-

tak bir kavgad›r. 
Yoldafll›k; ortak eylem, ortak

ölümdür. 
Yoldafll›k; birbiri için hayat›n›

vermeye haz›r, birçok s›nanm›fl-
l›ktan geçenlerin, yaflayabilece¤i
bir dostluktur sadece. 

‹flte bu nedenlerle, HER KO-
fiULDA yoldafl›n› sahiplenir dava
adam›. 

Bir oportünist-reformist bir
yoldafl›m›z hakk›nda bir fley mi
söylüyor, bizim iflimiz yoldafl›m›z›
koflulsuz sahiplenmektir. 

Düflman bir yoldafl›m›z hak-
k›nda olumsuz bir fley mi söylü-
yor, yay›yor: “BU YALANDIR” de-
mektir yoldafll›k. Burjuvazinin en
iyi bildi¤i fleydir yalan. En çok

kulland›¤› yöntem-
dir yalan. 

Evet, dava ada-
m› olmakt›r yoldafl›-
n› her koflulda sa-
hiplenmek. 

Olumsuzluklar›
yok mudur yoldafl›-
m›z›n, elbette vard›r.
Yanl›fllar, hatalar da
yapm›fl olabilir ama

o bizim sorunumuzdur. 
Dava adam› olmak; oportü-

nizm karfl›s›nda da, düflman kar-
fl›s›nda da HER KOfiULDA YOL-
DAfiIMIZI SAH‹PLENMEKT‹R. 

Çünkü yoldafll›k; bu dünyada-
ki en yüce, en soylu, en yüksek
bilince sahip, en yüksek ahlakl›
iliflkidir. Bundan yüce, bundan
de¤erli bir duygu hala yarat›lma-
d›, yaflanmad›. 

Dava adam›n›n dili sert, üslu-
bu serttir. 

Bu sertli¤in nedeni SAFININ
netli¤indendir. 

Dil düflüncenin dolays›z ifade-
sidir denir, bu nedenle s›n›fsald›r,
bu nedenle sadece “üslup” deni-
lip geçilemez. 

Bir devrimcinin, dava adam›-
n›n yaflam›, iflte bu nedenlerle her
zaman ola¤and›fl›d›r.

Devrimci olan ve olmayan, 
çok nettir,
aras› yoktur!

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

DAVA ADAMI OLMAK 
Dava Adam›n›n Yaflam›

Her Zaman Ola¤and›fl›d›r
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Gazi Mahallesi’ne 12 Mart 1995’te kontrgerilla bir
sald›r› düzenledi. Direnen, devrime sokaklar›n›, mey-
danlar›n›, evlerini açan Gazi halk›n› katlederek, korku-
tarak sindirmeyi hedeflemifllerdi. Ama yan›ld›lar. ‹lk
sald›r›n›n hemen ard›ndan Cepheliler’in öncülü¤ünde
“Hedef Karakol” denilerek harekete geçildi. Soka¤a dö-
külen ve karakola do¤ru yürüyenlerin say›s› giderek art-
t›. Gazi halk›n›n soka¤a taflan direniflini engellemek oli-
garflinin resmi polislerine düfltü. Ayaklanan Gazililerin
üzerine polis kurflun ya¤d›rmaya bafllad›ysa da direnifli
engelleyemedi. 

Tüm sald›r›lara, katliama ra¤men Gazi’deki ayak-
lanmay› durduramad›lar. Ayaklanma, Ümraniye’den
Nurtepe’ye, Küçükarmutlu’dan Okmeydan›’na kadar
‹stanbul’un tüm kondular›n› sard›. Yoksullar Gazi’ye
akt›. 

Gazi’deki 4 günlük ayaklanmada 18 kifli katledildi.
Katledilenlerden 6’si Cepheli’ydi. Katlettiler, yaralad›-
lar, kurflun bomba ya¤d›rd›lar ama Gazi’yi teslim ala-
mad›lar. Tam tersine Gazi’de tarihsel bir ayaklanma
gerçeklefltirildi. Katleden devlet, direnen halkt› Ga-
zi’de. Katleden büyük zulmü de, direnen büyük direni-
fli de unutmad›k, unutmayaca¤›z. 

HHaalliill KKAAYYAA,, Gazi’ye sald›ran kontrgerillan›n
katletti¤i ilk Gazili’ydi. Kahvehanede çay›n› yudum-
larken katledildi. 70 yafl›ndayd› ak sakal› al kana bu-
land›¤›nda. Halil Dede’nin kan› yay›ld› Gazi’nin so-
kaklar›na. Kan öfkeye dönüfltü. 

SSeezzggiinn EENNGG‹‹NN,, en genç flehidiydi Gazi ayaklan-
mas›n›n. Liseli Dev-Gençli bir devrimci olarak müca-
deleye at›ld›. Cepheli oldu. Ayaklanma boyunca kahra-
manca çat›flarak flehit düfltü. 

FFaaddiimmee BB‹‹NNGGÖÖLL,, Karsl›, çocuklu¤undan beri
bir emekçi; evli ve çocuklar› vard› ve Gazililer’in Cep-
heli ablas›yd›. 

DDiinnççeerr YYIILLMMAAZZ,, Tokat’l›, 19 yafl›nda konfek-
siyon iflçisi bir gençti, Cepheli’ydi. Katliama karfl› ilk
tepkinin örgütlenmesinde ve öfkenin ayaklanmaya dö-
nüflmesinde canla baflla çal›flanlardand›. 

HHaassaann GGÜÜRRGGEENN,, 26 yafl›nda, Sivas Zaral› bir
delikanl›d›r Hasan. Emekçidir Gazi’deki hemen herkes
gibi... Cephe taraftar›d›r. Gazi ayaklanmas›nda, Pan-
zer’in üzerindeki üç kahramandan biridir. 

AAllii YYIILLDDIIRRIIMM,, 22 yafl›ndayd› Sivas, Hafik il-
çesinden Ali. Liseli Dev-Genç’li olmufltu. Gazi’deki

Gazi’de Katledenleri ve Direnenleri
Unutmayal›m, Unutturmayal›m!
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sald›r›y› duyar duymaz Okmeydan›’nda halk› topla-
y›p Gazi’ye do¤ru yürüyüfle geçirenlerden, panzerin
üzerine ç›kan üç gençten biriydi. 

MMeehhmmeett GGÜÜNNDDÜÜZZ,, üç çocuk babas› bir
emekçiydi 1958 Erzurum do¤umlu ve Cepheli Meh-
met Gündüz. Emekçi elleriyle kurdu barikatlar›. Po-
lis panzerinden aç›lan bir ateflle ölümsüzleflti. 

ZZeeyynneepp PPOOYYRRAAZZ,, 1970’de do¤du. 80’li y›l-
larda devrimcilerle tan›flt›. Katliam› duydu¤unda
oturduklar› Derbent Mahallesi’nden koflup geldi Ga-
zi’ye. 

DDiilleekk SSEEVV‹‹NNÇÇ,, yeni evliydi. ‹ki ayl›k hami-
leydi ve bir konfeksiyon iflçisiydi. Direnenlerin sa-
f›nda karn›ndaki bebe¤iyle ölümsüzleflti. 

FFeevvzzii TTUUNNÇÇ,, 22 yafl›ndayd›. Askerden geleli
daha 4 ay olmufltu. Sloganlar›yla, öfkesiyle direnir-
ken katledildi. 

RReeiiss KKOOPPAALL,, henüz 20 yafl›ndayd›. Bir terlik
fabrikas›nda iflçiydi. Gazi ayaklanmas›nda ise bir sa-
vaflç›. Bir emekçinin onuru ve cüretiyle ölümsüzlefl-
ti. 

MMüümmttaazz KKAAYYAA,, 22 yafl›nda Gazili bir deli-
kanl› daha. Oligarflinin ordusunda askerdi. ‹zine gel-
miflti. Sald›r›y› duydu¤unda tereddütsüz Gazi’ye
kofltu. Halk›n saflar›nda direndi ve flehit düfltü. 

GGeennccoo DDEEMM‹‹RR,, Ümraniye’de flehit düflenler-
dendi. 33 yafl›nda, üç çocuk babas›yd›. 15 Mart’ta
Gazi katliam›n› protesto eden halk›n içindeydi. 

HHaakkaann ÇÇUUBBUUKK,, 22’sindeydi, inflaatlarda çal›-
fl›yor, su tesisatç›l›¤› yap›yordu, iki y›ld›r devrimci-
lerle iliflkisi vard›. Polisin atefliyle bafl›ndan vuruldu. 

‹‹ssmmiihhaann YYÜÜKKSSEELL,, Katledildi¤inde 52 yafl›n-
dayd›. Marafl katliam›n› yaflam›flt›. Ümraniye’de Ma-
rafl’›n, Gazi’nin hesab›n› sormak için yürürken s›rt›n-
dan vuruldu. 

‹‹ssmmaaiill BBAALLTTAACCII,, 1 May›s Mahallesi’nin ku-
ruluflunda yer alan bir emektard›. 15 Mart’ta Ümra-
niye’de sald›ran polise karfl› gençlerle birlikte dire-
nirken katledildi. 

HHaassaann  PPUUYYAANN,, iki çocuk babas›, onurlu, fa-
flizme karfl› biriydi. Halk›yla birlikte Gazi katliam›n›
lanetlemek için yürürken katledildi. 

YYaaflflaarr AAYYDDIINN,, halktan biriydi. Hakan Çubuk
vuruldu¤unda taksisine yerlefltirip h›zla hastaneye
yetifltirdi. Geri dönerken geçirdi¤i trafik kazas›nda
ölüm yakalad› onu. 

KKaattlleeddeennlleerrddeenn hheessaapp ssoorraall››mm;;

HHaallkk›› iiççiinn flfleehhiitt ddüüflfleennlleerrii uunnuuttmmaayyaall››mm!!

“Biz O Eli S›kmad›k, S›kmayaca¤›z”
Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹stanbul fiubesi ta-

raf›ndan 20 fiubat tarihinde "Zaman Gazetesine
Zorunlu Bir Uyar›" bafll›¤›yla yaz›l› bir aç›klama
yay›nland›.

Aç›klamada bir üyelerinin Ergenekon dava
dosyas›nda müdafilik yapmas›ndan yola ç›k›larak
baz› bas›n ve TV’lerde derneklerinin Ergenekon’la ba¤-
lant›l› gösterilmek istendi¤i belirtilerek sorumlular uya-
r›ld›. AKP’nin kontrgerilladan ayr› olmad›¤›n›n belirtil-
di¤i aç›klamada “Biz o eli hiç s›kmad›k…
S›kmayaca¤›z…” denildi.

THY uça¤› Hollanda'da düfltü
Uçak kazas›n› küçük bir kutu haber yap›n. Ölenler-

in yak›nlar›na baflsa¤l›¤› diliyoruz diye not düflün. 
‹stanbul-Amsterdam seferini yapan THY Tekirda¤

adl› uça¤› Hollanda’da inifle geçerken düfltü. Kazada
dokuz kifli ölürken 84 yolcuda yaraland›. Kazan›n
kesin nedeni henüz belirlenmemiflken,  uça¤›n önce-
den ar›zal› oldu¤una dair aç›klamalarda yap›ld›.
Ayr›ca ölen uçak mürettebat› d›fl›nda di¤er ölenlerin
adlar› da aç›klanmad›. Bu yan›yla kaza belirsizli¤ini
koruyor.  Kaza da yaflam›n› yitirenlerin yak›nlar›na
baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Ifl›l Alkan Aram›zdan Ayr›ld›
Gültepe Halk Kültür

Araflt›rma Derne¤i (GÜL-
KAD) üyesi ve çal›flan› Ifl›l
Alkan, 2004 y›l›ndan bu ya-
na kanser ile mücadele edi-
yordu. Birçok seveninin
emekçi Ifl›l ablas› hay›t›n› yi-
tirdi.

Çal›flt›¤› ifl yerinde sendi-
kas›zlaflt›rma sald›r›lar›na
karfl› sendikal mücadele yü-

rüttü¤ü için iflten at›ld›. Tekstilden ilaç flirketine, ben-
zin istasonunda pompac›l›¤a kadar çeflitli ifllerde ça-
l›flt›.

2004 y›l›nda yakaland›¤› mide kanseri ile 5 y›ld›r
mücadele ediyordu. Defalarca ameliyat geçirdi. Ama
bu kahpe hastal›¤a daha fazla dayanamad› ve 20 fiu-
bat Cuma günü, Ifl›l Alkan aram›zdan ayr›ld›.

Cenazesi 21 fiubat günü, ikindi namaz› ile birlikte
Gültepe Ortabay›r Camii'nden kald›r›larak, Ortaköy
Mezarl›¤›’na defnedildi. Cenazeye ailesi, akrabalar›
ve dostlar› olmak üzere yaklafl›k 80 kifli kat›ld›.

27 fiubat günü evinde 7 yeme¤i verildi.
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fiubat ay›n›n bafl›nda, Ankara’da
EMEP ‹l Örgütü ad›yla bir bildiri
da¤›t›ld›. “Çeteler ve Onlar› Koru-
yanlar Yarg›lans›n” bafll›kl› bildiri-
nin ilerleyen bölümlerinde, devrim-
ci eylemlerle kontrgerilla eylemleri,
ülkemiz tarihine kanl› izler b›rakan
kitlesel katliamlar, birbirine kar›flt›-
r›larak bunlar›n “ayn› adresler” ta-
raf›ndan planlar›n›n yap›ld›¤› ileri
sürülmekteydi. 

fiöyle deniyordu bildiride:

“Ülkemizde 6-7 Eylül olaylar›, 1
May›s 77, Çorum, Marafl, Sivas kat-
liamlar›, binlerce insan›n faili meç-
hul cinayetleri... Metin Göktepe,
U¤ur Mumcu, Hrant Dink vb. gaze-
teci cinayetleri, Musa Anter, Vedat
Ayd›n, Bahriye Üçok, Bedrettin Cö-
mert vb. ayd›n cinayetleri ... R›dvan
Özden, Eflref Bitlis, Cem Ersever ve
Sabanc› cinayetlerinin de adresi bu-
ras›d›r.”

O adresin neresi oldu¤una tekrar
gelece¤iz. Ancak k›saca bildirinin
yay›nlanmas›ndan sonraki geliflme-
leri aktarmay› tamamlayal›m. 

Sabanc› eylemine yönelik ola-
rak, daha önce de “sol” saflarda çok
çeflitli spekülasyonlar, komplo te-
orileri yap›lm›flt›. Ama bu eylemi, 1
May›s’tan bu yana bütün katliam-
larla ayn› kefeye koyacak kadar
“cüretli”! olmam›flt› kimse. Böyle
bir karalama, karartma cüretini, pe-
kala kontrgerilla da gösterebilirdi. 

Bu nedenle, bildiriye herhangi
bir cevap vermeden önce, bildirinin
gerçekten EMEP’e ait olup olmad›-
¤›n› kesinlefltirmek istedik. 

Biz devrimciyiz.

Devrimci bir eyleme bir sald›r›
varsa, orada öncelikle bunun karfl›-
devrim cephesinden geldi¤ini düflü-
nürüz. Kontrgerilla da pekala örgüt-
leri birbirine düflürmek için bu tür
bildiriler yaz›p da¤›tabilir. Nitekim
örnekleri vard›r. Bunu ilgili örgüte
do¤rulatmadan cevap vermeye kal-

karsak, o zaman kontrgerillan›n
oyununa gelmifl olurduk.   

Sol bir örgüt ad›na yap›lm›flsa,
araflt›r›r›z, gerekti¤inde cevab›m›z
birkaç hafta, gerekirse, aylarca ge-
cikir, ama kim demifl, emin oluruz.
Böyle bir durumda, bizim için da¤›-
t›lan bildiri de¤il, o örgütün resmi
aç›klamas› esast›r. 

Bu noktay›, özellikle, burjuva
gazetelerde devrimcilere yönelik
yay›nlanan “haber” ve “yorum”lar
üzerine, devrimcilerin o konuda ne
dedi¤ini, düflündü¤ünü merak bile
etmeden, sorup ö¤renmeden veya
devrimci örgütlerin o konudaki
aç›klamalar›n› dikkate almadan yo-
rumlar, de¤erlendirmeler yapanlara
bir örnek olsun diye bu kadar detay-
l› anlat›yoruz. Kontrgerillan›n ke-
sintisiz bir psikolojik savafl yürüttü-
¤ü, provokasyonlara baflvurdu¤u bir
ülkede, her devrimci, ilerici örgüt
de böyle davranmal›d›r. 

Sonuçta, ‹stanbul’daki görüflme
taleplerimizin geçifltirilmesinin ar-
d›ndan Ankara’da görüfltük EMEP
yöneticileriyle. 

18 fiubat günü EMEP GGeenneell
BBaaflflkkaann YYaarrdd››mmcc››ss›› ve ayn› zaman-
da AAnnkkaarraa ‹‹ll BBaaflflkkaann›› Haydar Ka-
ya ile görüfltük. Bildiriyi göstererek,
bildiride yaz›lanlar› sahiplenip sa-
hiplenmediklerini sorduk. Özetle,
"yaz›lanlar› sahipleniyoruz, bizim
bildirimiz" cevab›n› verdiler. Bizim
için bu kadar› yeterliydi. Ayr›ca,

Haydar Kaya’n›n bildiriyi gösterdi-
¤imizde Sabanc› eylemi ile ilgili sa-
t›rlara bak›p ""bbuurraayyaa mm›› ttaakk››lldd››--
nn››zz??"" demesi, bize, arkadafllar›n
devrimci duyarl›l›klar› anlamaktan
bile ne kadar uzaklaflm›fl olduklar›-
n› bir kez daha gösteriyordu. 

Bizim iiçin öönemli oolan 
nedir?

Sabanc› eylemine yönelik bu
komplocu bak›fla karfl›, Sabanc› ey-
leminin neden, nas›l gerçeklefltiril-
di¤ini, eylemin sonuçlar›n›n neler
oldu¤unu tekrar anlatmayaca¤›z.
Bunlar›n cevab›n› bilmek isteyenle-
rin bakabilece¤i genifl bir külliyat
vard›r. (Bkz. Gökdelenleri Sarsan
Kurflun, Sabanc› Eylemi, www.oz-
gurluk.org)

Burada, esas olarak komünist ol-
du¤unu iddia eden bir örgütün, dev-
rimci bir eyleme nas›l böyle baka-
bildi¤i, daha önemlisi, nas›l bu ka-
dar kolay burjuvazinin etki alan›na
girebildi¤i ve AKP’nin politikalar›
karfl›s›nda nas›l böyle bir körlük içi-
ne girebildi¤i üzerinde durmay› da-
ha yararl› görüyoruz. Bu konuya da
EMEP yöneticisinin “merak” etti¤i
soruyu cevaplayarak bafllayabiliriz. 

"Buraya m› tak›ld›n›z?” diye so-
ruyor EMEP’li. Evet, biz, devrimci
bir eyleme sald›r›lan her sat›ra, her
kelimeye ddiikkkkaatt kkeessiilliirriizz.. Türkiye
devrimci hareketinin onlarca y›ld›r
büyük bedeller ödeyerek oluflturdu-
¤u geleneklere gölge düflürülmeme-
sine dikkat kesiliriz. Devrimcileri fla-
ibe alt›nda b›rakmaya yönelik her
tavr›n kendisinin flaibeli oldu¤unu
düflünerek dikkat kesiliriz. Peki
EMEP’in dikkat kesildi¤i, kendi de-
yimleriyle ‘tak›ld›¤›’ fleyler nelerdir? 

Mesela, AKP’nin bas›n yay›n or-
ganlar›n›n yaygaras›, EMEP’i nas›l
da etkilemifl. Hatta nas›l teslim alm›fl
bak›n; EMEP söz konusu bildirisinde

EMEP ‘Adresleri’ Kar›flt›r›yor!
AKP’yi Öven, Devrimcileri Karalayan Bir Bildiri... 

SSaabbaanncc›› eeyylleemmiinnee yyöönneelliikk
oollaarraakk,, ddaahhaa öönnccee ddee ““ssooll””

ssaaffllaarrddaa ççookk ççeeflfliittllii
ssppeekküüllaassyyoonnllaarr,, kkoommpplloo

tteeoorriilleerrii yyaapp››llmm››flfltt››.. AAmmaa bbuu
eeyylleemmii,, 11 MMaayy››ss’’ttaann bbuu yyaannaa

bbüüttüünn kkaattlliiaammllaarrllaa aayynn›› kkeeffeeyyee
kkooyyaaccaakk kkaaddaarr ““ccüürreettllii””!!

oollmmaamm››flfltt›› kkiimmssee.. BBööyyllee bbiirr
kkaarraallaammaa,, kkaarraarrttmmaa ccüürreettiinnii,,

ppeekkaallaa kkoonnttrrggeerriillllaa ddaa
ggöösstteerreebbiilliirrddii..
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diyor ki: “Her operasyonun ard›n-
dan devlet içerisindeki karanl›k ilifl-
kiler ve derin ifllerde görev alan... her
türden ve her kademeden iliflkilerin
aaçç››¤¤aa çç››kktt››¤¤›› bbiirr ssüürreeçç yyaaflfl››yyoorruuzz..”” 

Demek öyle? 

Demek her operasyonda devlet
içerisindeki karanl›k iliflkiler aç›¤a
ç›k›yor. Demek “her kademeden”
derin ifllerde görev alanlar›n aç›¤a
ç›kt›¤› bir süreç yafl›yoruz. O halde,
bu karanl›k iliflkileri aç›¤a ç›karan
AKP’ye, Ergenekon operasyonuna
ttaamm ddeessttee¤¤iinniizzii ilan etmelisiniz. 

EMEP diyor ki; 'Ergenekon'un
bugün geldi¤i aflamada art›k bir
kontrgerilla örgütlenmesi oldu¤u
gün yüzüne ç›km›flt›r.”

Bunda bir flüphe mi vard›? Veli
Küçükler hakk›nda devrimcilerin bir
flüphesi yoktu zaten. Ordunun en te-
pesine kadar hepsinin kontrgerilla
örgütlenmesi oldu¤una hiç flüphemiz
yoktu. Ama EMEP flurada yan›l›yor;
sözünü etti¤i operasyon Ergene-
kon’u, kontrgerillay› bu kapsamda
görmüyor ve göstermiyor. Tam tersi-
ne ne yap›yor? Genelkurmay›, polisi,
‹çiflleri Bakanl›klar›yla hükümetleri,
hatta M‹T gibi kurumlar› bu yap›n›n
d›fl›nda tutup, kontrgerillay› kendi iç-
lerindeki birkaç cinayet ve sald›r›ya ,
örgütlenmeyi de emeklilerle alt dü-
zey bir kaç subaya havale edip iflin
içinden ç›k›yor... Ama EMEP’e bak›-
l›rsa, her fley gün yüzüne ç›k›yor!!!
Farkl› ülkelerde mi yafl›yoruz, farkl›
operasyonlardan m› söz ediyoruz, el-
bette hay›r. Fakat olaylara farkl› ba-
k›yoruz. Bir bak›fl düzen içinden, bir
bak›fl devrim cephesinden... 

EMEP’in “tak›ld›¤›” yerler, onu
nereye sürüklüyor bak›n: Diyor ki
yine ayn› bildiride; ““BBuuggüünn bbuu
ooppeerraassyyoonnllaarr›› yyüürrüütteenn ggüüççlleerriinn
kkiimm oolldduu¤¤uunnaa vvee aammaaççllaarr››nn››nn nnee
oolldduu¤¤uunnaa bbaakkmmaakkss››zz››nn......  ddeevvlleett
iiççeerriissiinnddeekkii hheerr ttüürrllüü kkaarraannll››kk iiflflllee--
rriinn aaçç››¤¤aa çç››kkaarr››llmmaass››nn››...... iisstteemmee
ggöörreevviiyyllee kkaarrflfl›› kkaarrflfl››yyaayy››zz..””

Bu, politik de¤il, apolitik bir
yaklafl›md›r. DDüüzzeenn iiççii politika yap-
makt›r. EMEP, AKP’nin Ergenekon
ad› alt›nda sürdürdü¤ü it dalafl›na
öyle angaje olmufltur ki; at izinin it

izine kar›flt›r›ld›¤›n›n bile fark›nda
de¤ildir; fark›nda olmad›¤› için de
Ergenekon savc›lar›n›n, itirafç›lar›-
n›n anlatt›klar›n› do¤ru kabul edip,
1 May›s gibi katliamlarla devrimci
eylemleri yanyana sayabilmektedir. 

Devrimciler, oligarfli içi bir çat›fl-
mada, hep dikkatlidirler. O çat›flan
kesimlerin, halka devrimcilere karfl›
daima birlikte davranabildi¤ini
unutmamak durumundad›rlar. Dev-
rimciler, “operasyonu kim yaparsa
yaps›n” demez, tam tersine, o ope-
rasyonu yapan güçlerin halk ve dev-
rimci düflman› oldu¤unu BB‹‹RR AANN
BB‹‹LLEE unutmazlar. Devrimciler için
önemli olan bunlard›r. EMEP için de
bunlar önemli olmal›d›r. EMEP de
bunlara dikkat kesilmelidir. Bunlar
unutuldu¤u an, s›radanlafl›l›r, komp-
lo teorilerinin, oligarfli içi hesaplafl-
malar›n, onlar›n belirledi¤i gündem-
lerin peflinden sürüklenilir... 

EMEP, hher duydu¤una 
inanacak mm›?

“Her duydu¤una inanmak”, bir
““öönnccüü””nün tavr› olamaz; bu olsa
olsa, kkuuyyrruukkççuulluu¤¤uu,, burjuvazinin
belirledi¤i gündemlerin peflinden
sürüklenmeyi politika sayan bir ba-
k›fl aç›s›d›r. Dahas›, devrimci so-
rumluluk tafl›mayanlar, objektif ola-
rak burjuvaziyle ayn› safa düflerler. 

EMEP’in bu tavr›nda da karfl›-
m›za ç›kan, böyle bir durumdur. Ev-
rensel’in, oligarflinin çeflitli kesim-
leri taraf›ndan ortaya at›lan “bil-
gi”lerin üzerine ilk atlay›fl› de¤il bu. 

Sabanc› eylemi konusunda daha
önce de t›pk› bugün oldu¤u gibi
komplo teorilerine inanarak yaz›la-
ra yer vermifllerdi gazetelerinde. 

26 fiubat 1999 tarihli Evren-

sel’deydi söz konusu yaz›. ‹lginç,
on y›l geçmifl aradan hala ayn› nok-
tadan Sabanc› eylemi “de¤erlendir-
mesi” yap›p adres soruyorlar. O za-
man da Evrensel’de bir avukata (Ali
Sayd›’ya) atfen flu sorulara(!) yer
vermifllerdi:

"- Adalet Bakan› fievket Kazan,
Duyar'›n baz› eylemlerde devlet
ad›na kullan›ld›¤›na dair bulgular-
dan söz etmiflti. Duyar hangi eylem-
lerde kullan›ld›?

- Sabanc›'n›n vurulmas›nda kul-
lan›lan silah Susurluk kazas›nda
Bucak'›n arabas›nda ne ar›yordu? 

- Susurluk kazas›nda ölen Hüse-
yin Kocada¤, Fehriye Erdal'›n Sa-
banc› Holding'de ifle girmesine ne-
den arac›l›k etti?.." 

Görüldü¤ü gibi, o zaman da Sa-
banc› eyleminde kullan›lan silah›n
Bucak‘›n arabas›nda oldu¤undan
ÇOK EM‹ND‹ EMEP’li arkadafllar.
Çok emin olduklar› için “o arabada
m›yd›?” diye sormuyorlard› da me-
sela, “orada ne ar›yordu?” diye so-
ruyorlard›. 

Duyar’›n devlet taraf›ndan baz›
eylemlerde kullan›ld›¤›ndan da
ÇOK EM‹ND‹LER. 

Kim söylemiflti? fievket Kazan.
Devrimciler nezdinde, halk nezdin-
de, sürekli onlar› karalad›¤›, iftira
att›¤› çok sabit olan bir isim söyle-
miflti ama EMEP’liler yine de
EM‹ND‹LER.  

Sonra, Fehriye Erdal’›n Hüseyin
Kocada¤ taraf›ndan ifle al›nd›¤›ndan
da emindiler? 

Peki kim söylemiflti bunu? Eyüp
Afl›k diye bir burjuva üçka¤›tç›,
mafyac›, faflist politikac›... Bir dev-
rimci Fehriye Erdal ve onun örgütü
baflka fleyler aç›klam›flt›. Ama
EMEP’li arkadafllar için ilki mute-
berdi anlafl›lan... 

O zaman EErrggeenneekkoonn yoktu,
TTuunnccaayy GGüünneeyy yoktu ama onu hiç
aratmayan EEyyüüpp AAflfl››kkllaarr,, fifieevvkkeett
KKaazzaannllaarr ve yine CCaann DDüünnddaarrllaarr
vard›. Evrensel o zaman da g›das›n›
onlardan al›yor, onlar›n söyledikleri
üzerinden yorumlar yap›yordu.

fiimdi iflte burada son derece

““HHeerr dduuyydduu¤¤uunnaa iinnaannmmaakk””,,
bbiirr ““öönnccüü””nnüünn ttaavvrr›› oollaammaazz;; bbuu

oollssaa   oollssaa,, kkuuyyrruukkççuulluu¤¤uu,,
bbuurrjjuuvvaazziinniinn bbeelliirrlleeddii¤¤ii
ggüünnddeemmlleerriinn ppeeflfliinnddeenn

ssüürrüükklleennmmeeyyii ppoolliittiikkaa ssaayyaann bbiirr
bbaakk››flfl aaçç››ss››dd››rr.. DDaahhaass››,, ddeevvrriimmccii

ssoorruummlluulluukk ttaaflfl››mmaayyaannllaarr,,
oobbjjeekkttiiff oollaarraakk bbuurrjjuuvvaazziiyyllee

aayynn›› ssaaffaa ddüüflfleerrlleerr..
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önemli bir soru ortaya ç›k›yor: Dev-
rimci, ilerici bir örgüt, nas›l olur
EEyyüüpp AAflfl››kkllaarr’’aa,, TTuunnccaayy GGüünneeyy--
lleerr’’ee bu kadar inan›r?

Evet, Sabanc› eyleminin Musa
Anter, Vedat Ayd›n, Bahriye Üçok,
Bedrettin Cömert cinayetlerini ger-
çeklefltirenler taraf›ndan, R›dvan
Özden, Eflref Bitlis, Cem Ersever-
ler’i öldürenler taraf›ndan, 1 May›s
77, Çorum, Marafl, Sivas katliamla-
r›n› gerçeklefltirenler taraf›ndan ger-
çeklefltirildi¤ini iddia eden kimdir?

Kim?

Tuncay Güneyler bulunuyor o id-
diada... Yazd›klar› iddianamenin her
sat›r›nda, oligarfli içi hesaplaflmay›
sürdürürken devrimcileri karalamay›
da görev bilen Ergenekon savc›lar›
söylüyor. Baflka, malum klasik Mahir
Kaynaklar’dan Can Dündarlar’a uza-
nan komplo teorisyenleri.

Baflka?

BBaaflflkkaa yyookkttuurr.. EMEP’in KAY-
NAKLARI bunlard›r. 

Aradan bu kadar zaman geçti.
EMEP’in çok EM‹N oldu¤u hangi
fley kan›tland›? H‹ÇB‹R‹! Komplo
teorisyenlerinin iddialar›n›n b›rak›n
kan›tlanmas›n›, hangi siyasal gelifl-
meler onlar› do¤rulad›? H‹ÇB‹R
fiEY!

Ama EMEP hala Sabanc› eyle-
miyle kontrgerilla eylemlerini “ayn›
adresin” iflleri olarak görmeye de-
vam ediyor.

Burjuvazinin ddevrime
att›¤› ççamurlar, ssolun
siyaset mmalzemesi oolamaz

Mesele sadece bir “aaddrreess!!” me-
selesi de¤ildir. EMEP, sadece adres-
leri de¤il, saflar› kar›flt›r›yor. Olay-
lara, olgulara, bilgilere, kimin saf›n-
dan ve penceresinden bakaca¤›n›
kar›flt›r›yor. 

Sabanc› eylemini gerçeklefltiren
adres, devrimci harekettir. Bunun
tersini iddia eden, bu eylemin “Er-
genekon karargahlar›”ndan gerçek-
lefltirildi¤ini iddia eden, bunu kan›t-
lamak zorundad›r. Kan›tlamayan,
tekrar edece¤iz; alçakça bir siyaset

yap›yor demektir. Ve bu, sol ad›na,
sol bir siyaset olarak kabul edile-
mez. Devrimci mücadeleyi, devrim-
ci eylemleri ve nihayetinde asl›nda
tüm solu flaibe alt›nda b›rakmak,
soldaki bir gücün ifli olabilir mi? 

EMEP bir de flöyle düflünse me-
sela; e¤er Tuncay Güneyler’in, Ze-
keriya Özler’in, Mahir Kaynakla-
r’›n ve benzerlerinin Sabanc› eyle-
miyle ilgili, DHKP-C ile ilgili söy-
ledikleri do¤ruysa, ayn› kaynaklar›n
Kürt milliyetçi hareketle ilgili de
ayn› hatta daha ötesine geçen iddi-
alar›n›n oldu¤u ortada. Peki Kürt
milliyetçi hareketiyle, yani bu kay-
naklar›n iddias›na göre, “Ergenekon
taraf›ndan yönlendirilen” bir hare-
ketle nas›l iflbirli¤i yapabilir
EMEP’liler?  

EMEP’in görmesi gereken flu-
dur: Sabanc› eylemi üzerinden, Er-
genekon üzerinden devrimcilere yö-
neltilen karalamalar, tam bir alçak-
l›kt›r, bu teoriler, tam bir batakl›kt›r
ve yar›n o batakl›ktan EMEP’lilere
de çamur at›lmayaca¤›n›n hiçbir ga-
rantisi yoktur. EMEP, bu komplo te-
orileriyle, karfl›-devrimin ortaya at-
t›¤› ççaammuurrllaarr››yyllaa ooyynnaammaakkttaadd››rr.. 

Eyüp Afl›klar yapabilir bunu.
Tuncay Güneyler yapabilir bunu; on-
lar›n s›n›fsal ç›karlar›, devrimin,
devrimcilerin, örgütlerin karalanma-
s›ndan geçer. EMEP san›yor mu ki,
PKK’den DHKP-C’ye ve daha bafl-
ka ilerici devrimci örgütlere kadar,
sola Ergenekonculuk çamurunun, fla-
ibesinin bulaflt›r›lmas›, kendilerine
hiç zarar vermeyecek mi? Böyle sa-
n›yorsa yan›l›yor. Reformizmin he-
men tamam›n›n görmedi¤i budur;
burjuvazi ony›l› aflk›n süredir Saban-
c› eylemine sald›r›rken, asl›nda tüm
devrimci eylemlere, tüm devrimci
mücadeleye, tüm sola sald›rmakta,

tüm solu zan alt›nda b›rakmaya ça-
l›flmakta, halkta solun bütününe dair
flüphe yaratmaya çal›flmaktad›r. Siz
hala, kontrgerilla eylemleriyle Sa-
banc› eylemini “ayn› adreslere” ba¤-
lamaya devam edin.

Devrimci eylemler karfl›s›ndaki
tutum, herkesin durdu¤u yeri de be-
lirler. 1980 öncesinden, mesela
GGüünn SSaazzaakk eyleminden bafllayarak,
solun eylemlerini CIA’ya, kontrge-
rillaya maledenlerin, y›llar içinde
geldikleri nokta, kuflku yok ki her-
kes için ve özellikle de EMEP için
ibret verici olmal›d›r. 

EMEP’in sorunu sadece bir dev-
rimci eylem hakk›nda “flüphe” duy-
mas› de¤ildir. Sorun daha köklüdür.
Kökeninde, EMEP’in halk kurtulufl
savafllar›na, halklar›n emperyalizme
ve oligarfliye darbeler vurup onu al-
tedebilmesine inançs›zl›¤› vard›r. 

Neden böyle düflünüyor EMEP?

Böyle düflünen ilk örgüt EMEP
olmad›¤›na göre, yukar›daki soru-
nun cevab›n› bulmak da çok zor de-
¤ildir. Devrimci hareketin önderi,
Gün Sazak eyleminde aç›kça kendi-
ni gösteren bu anlay›fl›n kökenini
flöyle ortaya koymufltu y›llar önce:
“... Gün Sazak gibi birinin öldürü-
lemeyece¤inden yola ç›karak, eyle-
min M‹T ve CIA taraf›ndan yap›ld›-
¤›n› söyleyebilecek kadar ahmak ve
mücadeleden habersiz çokça grup
vard›. Çünkü onlar, faflist devlet, fa-
flizme karfl› mücadele ve faflizmin
oyunlar›n›n bozulup, halk savafl›n›n
örgütlenmesi gerçe¤ini hiçbir za-
man anlayamam›fl, tüm devrimci
söylemlerine karfl›n iikkttiiddaarr bbiilliinn--
cciinnddeenn yyookkssuunn,, pprrootteesstt hhaarreekkeettlleerr
oollmmaakkttaann öötteeyyee ggeeççeemmeemmiiflfllleerrddii. ”
(Kongre Raporu)

EMEP de böyle bir hareket oldu-
¤u için ayn› flekilde bak›yor. Ama
bu yine de onlara, devrimci eylem-
ler ve devrimciler hakk›nda böyle
fütursuzca flaibe yaratma hakk›n›
vermez. EMEP, adresleri kar›flt›r-
maya son vermelidir.

SSaabbaanncc›› eeyylleemmiinnii ggeerrççeekklleeflflttii--
rreenn aaddrreess,, ddeevvrriimmccii hhaarreekkeettttiirr..
BBuunnuunn tteerrssiinnii iiddddiiaa eeddeenn,, bbuu

eeyylleemmiinn ““EErrggeenneekkoonn
kkaarraarrggaahhllaarr››””nnddaann

ggeerrççeekklleeflflttiirriillddii¤¤iinnii iiddddiiaa eeddeenn,,
bbuunnuu kkaann››ttllaammaakk zzoorruunnddaadd››rr..

KKaann››ttllaammaayyaann,, tteekkrraarr eeddeeccee¤¤iizz;;
aallççaakkççaa bbiirr ssiiyyaasseett yyaapp››yyoorr ddee--
mmeekkttiirr.. VVee bbuu,, ssooll aadd››nnaa,, ssooll bbiirr
ssiiyyaasseett oollaarraakk kkaabbuull eeddiilleemmeezz.. 
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200 y›l› aflk›nd›r hak-
lar›, özgürlükleri için
mücadele veriyor kad›n-
lar. 200 y›l› aflk›n süre-
dir onlar da mücadele
arenas›ndalar. ‹ki kere
ezildikleri, iki kere
sömürüldükleri gibi,
haklar›n› almalar› da
iki kere zor kuflku-
suz. Elbette, zor
olmas›na karfl›n,
imkans›z de¤il.
‹mkan dahilin-
de olan›n
gerçeklefl-
mesi ise,
do¤ru bir
mücade-

le hat-
t›ndan

geçi-
yor.

Peki do¤ru mücadele hatt› nerede? 

1789 Frans›z burjuva devrimi,
kad›nlar›n oy hakk› talebinin ilk kez
gündeme geldi¤i bir dönemdi.
1850-60’l› y›llarda daha örgütlü
olarak ç›kt›lar tarih sahnesine. O
günden bu yana da bu mücadele, çe-
flitli biçimlerde ve farkl› önderlikle-
rin bayraklar› alt›nda süregeldi. 

Yukar›da sözünü etti¤imiz “do¤-
ru mücadele hatt›”n› belirlemek, bir
yerde kad›nlar›n kurtulufl mücadele-
lerini hangi bayrak alt›nda sürdüre-
ceklerini de belirlemeleri demektir.  

Burjuvazinin bbayra¤› 
alt›nda kkad›n

20. Yüzy›ldan, 21. yüzy›la geçen
dünyan›n daha da “uygarlaflt›¤›”
varsay›m›, kesin bir do¤ruymufl gibi
s›k s›k tekrarlan›r. Adaletsiz, haks›z
bir çok uygulama “21.Yüzy›la ya-
k›flm›yor” diye elefltirilir. Oysa, em-
peryalist iflgallerden açl›¤›n boyut-
lar›na kadar herfley, bu “uygarlafl-
ma”n›n bir aldatmaca, bir yan›lsa-
ma oldu¤unu gösteriyor. Bunun
göstergelerinden biri de kad›nlara
yönelik fliddettir. Birçok ülkede
azalmak bir yana art›fl gösteriyor
kad›na yönelik fliddet. Bu art›fl, sis-
temdeki çürümenin de bir gösterge-
sidir kuflkusuz. Ve bu çürümenin
kayna¤› da, ony›llard›r kad›n soru-
nunu çözme iddias›ndaki bir güçten
baflkas› de¤ildir. 

“Kad›n sorunu”nu çözme iddi-
as›ndaki bir bak›fl aç›s›, burjuvazi-
nin bak›fl aç›s›d›r. Burjuvazi, her ne
kadar tarihsel anlamda kad›n müca-
delesi alan›ndan çekilmifl gibi gö-
rünse de, kad›nlar› b›rakm›fl de¤il-
dir. Tam tersine onlar› düzene ve
burjuva ideolojisine çekmek için
çok yönlü bir çal›flmay› hiç elden
b›rakmamaktad›r. Burjuvazi gerek
halk›n yoksul kesimleri, gerekse de
küçük-burjuva kesimler içinde gün-
deme getirdi¤i çeflitli çal›flmalar ve
örgütlenme biçimleriyle, kad›nlara
bir “özgürlük” ve “kurtulufl” zemini

sundu¤u iddias›ndad›r. Bu anlamda
kad›nlar için bir alternatif, BBUURRJJUU--
VVAAZZ‹‹NN‹‹NN BBAAYYRRAA⁄⁄II alt›nda yafla-
makt›r. 

“Biçki dikifl kurslar›”ndan micro
kredilere, okul aile birliklerinden
düzen partilerinin kad›n kollar›na,
kad›n s›¤›nma evleri açmaktan,
TBMM veya baflka kurumlarda ka-
d›nlara “kad›n kotas›” ay›rmaya ka-
dar bütün bu faaliyetler, yaklafl›m-
lar, burjuvazinin kad›n› düzen için-
de “özgürleflebilece¤ine”, düzen
içinde haklar›n› kazanabilece¤ine
inand›rmaya yöneliktir.  

Burjuvazinin “kad›na yönelik
fliddete hay›r”, “haydi k›zlar oku-
la”, “baba beni okula gönder” gibi
kampanyalar›, onun kendini “kad›n
sorunu”na dair hala birfleyler yap-
mak zorunda hissetmesinin göster-
geleridir. Kimse, yaflad›¤›m›z top-
lumda böyle bir sorunun varl›¤›n›
yads›yamaz. Ama sorun, yads›y›p
yads›mamadan öte, ne yap›laca¤›d›r.

Avrupa emperyalizmi taraf›ndan
(AB arac›l›¤›yla) finanse edilen pek
çok “kad›n projesi” vard›r, onlarda
da amaç farkl› de¤ildir. 

Yine Avrupa Birli¤i emperyaliz-
minin “tavsiyeleri” çerçevesinde k›-
sa bir süre önce TBMM bünyesinde
““KKaadd››nn EErrkkeekk EEflfliittllii¤¤ii KKoommiissyyoo--
nnuu””nun kurulmas› gündeme getiril-
mifltir. Elbette bu komisyon da me-
sela insan haklar› komisyonu gibi
göstermelik kalmaya mahkumdur.
Birkaç yasal düzenlemeyle kad›n
sorununun çözülmesi imkans›zd›r.
Fakat bu tür kurumlaflmalar, burju-
vazinin kad›nlar› kendi a¤lar› içinde
tutmakta ne kadar ›srarl› oldu¤unu
da görmemizi sa¤lamaktad›r. 

Burjuvazinin kad›nlar› örgütle-
me yollar›ndan biri, partilerin kad›n
kollar›d›r. AKP'den CHP'ye bütün
burjuva partilerinin kad›n kollar›n-
da örgütlenen faaliyetler birbirinin
ayn›d›r. Ki bu faaliyetlerin bafl›nda
yoksullara yard›m toplanmas›, ker-
mesler düzenlenmesi ve kad›nlar›n

KADINLARIN MÜCADELES‹ HANG‹
BAYRAK ALTINDA SÜRMEL‹? 
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partinin propagandif malzemeleri-
nin da¤›t›lmas›nda kullan›lmas› gel-
mektedir. Yap›lanlar›n, kad›nlar›n
sorunlar›yla veya kifliliklerini, kim-
liklerini, haklar›n› kazanmalar›yla
bir ilgisi yoktur. Daha çok düzen
partilerinin kad›nlar› kullanmas› de-
mek uygun olur. 

“Kad›nlar› kullanma” konusun-
da da düzen partileri birbirleriyle
yar›fl halindedirler. Bunun için istis-
mar ettikleri sorunlar da türbandan,
laiklikten ibarettir. Gerek kad›n›n
laiklik çerçevesinde “ça¤dafllaflt›r›l-
mas›”, gerekse de “türban soru-
nu”nun sahiplenilmesi temelinde
yürütülen çal›flmalar›n hepsi de, ka-
d›n›n düzen s›n›rlar› içinde hapse-
dilmesinden baflka bir anlam tafl›-
mamaktad›r.

Burjuvazi, kapitalist üretimin
gerektirdi¤i kadar, kad›n› fabrikaya
ç›kar›r. “Kotalar” koyup, sistemin
gerektirdi¤i kadar parlamentoya da
tafl›yabilir. Ancak burjuvazi iktida-
r›n›n korunmas› için eerrkkeekk eeggee--
mmeennllii¤¤ii temelinde flekillenen yap›-
n›n bozulmas›n› istemez. Burjuvazi,
iflte bu noktada alabildi¤ine riyakar-
d›r. ‹flte bu noktada, burjuvazinin
bayra¤› alt›nda kad›nlar›n ne sorun-
lar› için bir çözüm vard›r, ne de bir
özgürleflme imkan›. Olmad›¤›n›n
kan›t›, kapitalizmin neredeyse iikkii
yyüüzzyy››llll››kk tarihidir. 

Küçük-burjuvazinin 
bayra¤›

Kad›nlar için alternatif olarak
sunulan bir baflka mücadele hatt›,
küçük burjuvazinin FEM‹N‹ZMLE
AÇTI⁄I BAYRAK alt›nda sürdürü-
len mücadeledir. Ama art›k bu mü-
cadele kad›nlar için bir fley vaadet-
mekten uzakt›r; feminizm, kendi
koydu¤u s›n›rlar içinde bo¤ulmufl
bir harekettir. Feminizm, kad›n›n
sömürülmesinin kökeninin s›n›fl›
topluma ve özel mülkiyet iliflkileri-
ne dayand›¤›n›, somut olarak ise gü-
nümüzde kad›n sorununu ekono-
mik, siyasi, sosyal tüm boyutlar›yla
üretenin kapitalizm oldu¤unu gör-
mezlikten gelmektedir. Kad›n soru-
nu, ekonomik, siyasal tüm ba¤lant›-

lar›ndan kopart›l›p, ss››nn››ffssaallll››¤¤››nn d›-
fl›na tafl›n›p ""eerrkkee¤¤ee kkaarrflfl›› bbiirr mmüü--
ccaaddeellee”” olarak flekillendirilmekte-
dir. Cins ayr›mc›l›¤› temelinde bir
bak›fl aç›s› oluflturan feminizm, ka-
d›n›n neden “ikinci s›n›f” haline ge-
tirildi¤ini sorgulamaktan çok, so-
nuçlara bakarak politika üretmekte-
dir. Soruna kad›n›n s›n›fsal kimli¤i-
ni reddederek bak›ld›¤› için, sorun-
lar›n çözümü de do¤ru yerde aran-
mamaktad›r. 

Feministlerin mücadele talep ve
hedeflerine bak›ld›¤›nda, kad›na
yönelik fliddetin öne ç›kt›¤› görülür.
Kuflku yok ki sorun önemlidir, ama
bak›flaç›s› eksiktir; bu fliddetin kay-
na¤›n› sorgulamaz feminizm. fiid-
det, s›n›fsall›ktan kopar›lm›fl “er-
kek”le eflittir. 

Bunun d›fl›nda, kad›nlar›n siyasi
partilerde etkin rol almas›, partiler-
de ve çeflitli kurumlarda kad›nlar
için kota ayr›lmas›, seçimlerde ka-
d›n adaylar›n desteklenmesi, töre
cinayetlerinin durdurulmas› gibi ta-
lepleri görmekteyiz. Bunlarda da
ayn› soyutluk ve ayn› s›n›fsall›¤›
red söz konusudur. Bu küçük-burju-
va anlay›fl›n temsilcileri, “eril ikti-
dara karfl› öteki partilerin içindeki
kad›nlarla iflbirli¤i yapabiliriz.” di-
yerek salt kad›n olmas› dolay›s›yla,
faflist, gerici olmas›na bakmaks›z›n
kad›nlar›n desteklenebilmesi gibi
bir aappoolliittiizzmmii üretebilmektedir.
KA-DER gibi kad›n örgütleri, bur-
juva ve küçük-burjuva anlay›fl›n bu
noktada nas›l anlaflabildi¤inin tipik
bir örne¤idir. Feminizm bayra¤› al-
t›nda yeralman›n sonuçsuzlu¤u ve
çözümsüzlü¤ü de iflte buradad›r. 

Feministler taraf›ndan kad›na
sunulan bireysel kurtulufl, mümkün
olmayan bir kurtulufltur ve bu ne-
denle de, asl›nda kad›n› bu düzen
içinde tutmaya hizmet etmektedir.  

Feministler “kad›n haklar› savu-
nuculu¤u” yapmalar›na ra¤men, s›-
n›fsal bak›fl aç›lar› gere¤i bunda da
“sonuna kadar” gidemezler. Düze-
nin çizdi¤i s›n›rlar›, icazeti aflma-
mak, hemen tüm küçük-burjuva ka-
d›n hareketlerinin ortak özelli¤idir.
Ve bu özelli¤in sonucudur ki; kad›n

üzerindeki feodal, gerici erkek flid-
detine tav›r al›n›rken, ddeevvlleettiinn ka-
d›n üzerindeki fliddetine karfl› tav›r,
genellikle onlar›n “ilgi ve mücadele
alan›” d›fl›nda kalmaktad›r. 19 Ara-
l›k’ta kad›nlar›n yak›larak katledil-
mesine, kad›nlara yönelik iflkence-
lere ve infazlara, onlarca kad›n dire-
niflçinin tecrite karfl› mücadelede
flehit düflmesine sessiz kalm›fl olma-
lar›, bu anlay›fl›n tipik sonucudur. 

Feminizm ancak düzenin kendi-
lerine çizdi¤i icazet s›n›rlar› içinde-
ki kad›n sorunuyla ilgilidir. ““KKaahh--

Sorun ÇÇok!
❖❖ Ülkemizdeki kad›nla-

r›n % 52’si fliddet gör-
mektedir. 

❖❖ Aile içi suçlar›n % 90’›n› kad›na
karfl› ifllenen suçlar oluflturmakta-
d›r. 

❖❖ Çal›flan kad›nlar›n ücretleri, er-
keklerin ancak % 60’› kadard›r. 

❖❖ 15 yafl›ndan büyük kad›nlar›n ifl
gücüne kat›lma oran› %25-29 ara-
s›ndad›r. 

❖❖ Ülkemizde kad›nlar›n sadece
%2'si yüksek ö¤renim görmekte-
dir. Ülkemizde 5 milyon 732 bin
kad›n okuma yazma bilmemekte-
dir. Bu 5 kad›ndan 1'inin okuya
yazma bilmemesi demektir. 

*

❖❖ BM raporlar›na göre, dünyadaki
ifllerin % 66’s› kad›nlar taraf›ndan
yap›lmaktad›r. Buna karfl›n dün-
yadaki gelirin sadece %10'ununa
kad›nlar sahiptir. 

❖❖ Dünya Sa¤l›k Örgütü raporlar›na
göre y›lda yar›m milyon kad›n ha-
mileyken ve do¤um esnas›nda öl-
mektedir. Bu her dakikada bir ka-
d›n ölümü demektir. Anne ölüm-
lerinin %% 9999''uu sömürge, yeni-sö-
mürge ülkelerde yaflanmaktad›r.

❖❖ ‹nsan Haklar›ndan en çok söz
eden Avrupa'da, 500 bin kad›n,
köle olarak çal›flt›r›lmakta, dün-
yada her y›l 4 milyon kad›n ve ço-
cuk insan ticaretinde kullan›l-
maktad›r.
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rroollssuunn eerrkkeekklleerr”” yaklafl›m›, kad›n
mücadelesini sapt›ran bir muhteva-
ya sahiptir. Bu nedenle de sonuçta
burjuva ideolojisine hizmet etmek-
tedir. Feminizm, düzenin kad›na da-
yatt›¤› statüleri y›kmak yerine, ka-
d›n› bu düzene hapsetmektedir. 

Özgürleflmenin vve 
kurtuluflun sson sseçene¤i:
Devrimin kk›z›l bbayra¤›

Kad›nlar için bir baflka alternatif
ise PROLETARYANIN BAYRA⁄I
alt›nda toplanmakt›r. Bu bayrak
devrimin bayra¤›d›r. Ve tarihsel, bi-
limsel ve güncel gerçeklerin ›fl›¤›n-
da diyoruz ki, kad›nlar›n özgürlefl-
melerini ve giderek kurtulufllar›n›
sa¤layabilecekleri tek bayrakt›r.
Kuflkusuz bu bayrak, sadece kad›n-
lar› de¤il, tüm ezilen kesimleri al-
t›nda toplayabilecek genifllikte bir
muhtevaya sahiptir. Bu bayrak, sos-
yalizmin orak çekiçli bayra¤›d›r.
Proletaryan›n k›z›l bayra¤›, ezilen
halklar›n kurtulufl bayra¤›, kad›n›n
özgürlük bayra¤›, hepsi orak çekiçli
bayrakta birleflmifltir. 

Bugüne kadar kad›n sorununu,
cins eflitli¤i bak›m›ndan çözen ve
biny›llar›n biriktirdi¤i tarihsel so-
runlar›n çözüm zeminini sa¤layan
tek sistem, sadece sosyalizm olmufl-
tur. Sosyalizm cahil b›rak›lan, hor-
lanan, köle haline getirilen kad›n›n
zincirlerini k›r›p özgürleflmesini,
onurunu kazanmas›n› sa¤lam›flt›r.
Sömürü ve bask›y› yaratan koflullar
ortadan kald›r›ld›¤›nda, nesnel ola-
rak kad›n›n özgürlü¤ünün de yolu
aç›lm›flt›r. Ama sosyalizm bununla
yetinmemifl ve tarihsel eflitsizli¤in
ve bask›n›n afl›lmas› için yasal, eko-
nomik, sosyal, ideolojik, her düzey-
de büyük bir gayret göstermifltir;
sosyalizm çal›flan kad›n›n, köylü
kad›n›n, ev kad›n›n›n sorunlar›n›,
ekonomik ve toplumsal hayat›n
emekten yana yeniden düzenlenme-
si sayesinde çözebilmifltir. Kad›nlar
kapitalizmin onlara biçti¤i zay›f ka-
d›n kimli¤inden kurtar›larak, gerçek
anlamda her alanda erkeklerle eflit
haklara sahip olmufllard›r. 

Sosyalizmin y›k›lmas›n›n en
olumsuz etkisi ise yine kad›nlar
üzerinde olmufltur. Binlerce kad›n
kapitalizmin tekrar kölesi haline ge-
lerek fuhufl bata¤›na saplan›p onur-
lar›n›, kimliklerini kaybetmifltir. 

Kapitalizm ve sosyalizm kad›n-
lara iki farkl› dünya sunmaktad›r.
Birinde kad›nlar›n onurlar›yla, er-
keklerle eflit bir flekilde, sömürül-
meden, cinsel meta haline getiril-
meden yaflayacaklar› bir dünya, di-
¤erinde kocan›n, düzenin kölesi
olarak, afla¤›lanarak, cinsel meta
haline getirilerek veya eve hapsedi-
lerek yaflayacaklar› bir dünya söz
konusudur.  

Kad›n erkek eflitli¤i ve kad›n›n
cinsel özgürlü¤ü üzerine burjuva ve
küçük-burjuva kesimlerce ortaya
at›lan görüfllerin hepsi çarp›tmad›r.
Kad›n›n düzen içinde bir yer edin-
mesiyle sorunun çözülebilece¤ini
söylemekte, toplumda “yükselen”,
ifl sahibi olan kad›nlar› örnek olarak
göstermektedirler. Bu küçük az›nl›k
çözümleri, milyonlarca yoksul,
emekçi kad›n için hiçbir fley söyle-
memektedir. 

Kad›nlar›n gerçek kurtuluflu, so-
runlar› yaratan düzenden kurtul-
makt›r. Kad›n sorununun çözümü,
oligarflinin iktidar› ve faflizm olarak
karfl›m›za ç›kan “erkek egemen”
anlay›fl›n siyasal, sosyal, kültürel
olarak ortadan kald›r›lmas›na ba¤l›-
d›r. Kad›nlar, hak ve özgürlükleri-
nin geniflletilmesi için bu düzen
içinde de bir mücadele örgütlemeli-
dirler. Ancak sorunun as›l kayna¤›

olan oligarflik düzen ve faflizm orta-
dan kald›r›lmadan, kad›nlar›n so-
runlar›n›n nihai çözümü mümkün
olmayacakt›r. 

‹flte bu nedenle kad›n sorununun
çözümü; sadece düzen s›n›rlar› için-
de birkaç hak k›r›nt›s› elde etmek-
ten de¤il, demokratik, ba¤›ms›z, sö-
mürünün olmad›¤›, insanlar›n eflit
bir flekilde yaflad›¤› bir ülkeyi, ka-
d›n erkek omuz omuza yaratmaktan
geçmektedir.

Kad›n›n kurtuluflu sosyalizmde-
dir ve bunun yans›mas› olarak, sos-
yalizm için mücadele de kkaadd››nn››nn öözz--
ggüürrlleeflflmmeessiinniinn bbuuggüünnddeekkii bbaaflflllaann--
gg››cc››dd››rr.. Bu gerçeklik kad›nlar› bu-
günden mücadelede yer almaya, ör-
gütlenmeye ça¤›rmaktad›r. Kad›nlar
ancak bu mücadelede yerlerini ald›k-
ça özgürleflebilir, burjuvazinin ken-
disi için çizdi¤i s›n›rlar›n d›fl›na ç›ka-
bilirler. Nitekim, bugün ülkemizde
“özgür kad›n” s›fat›n› hakedecek ka-
d›nlar, sadece mücadele içindeki ka-
d›nlard›r. Sadece onlar, feodalizmin,
burjuvazinin onlar için ördü¤ü çitle-
ri, onlara reva gördü¤ü statükolar›
parçalam›fl ve kkeennddii iirraaddeelleerriiyyllee ya-
flamda varolmaktad›rlar.  

Kad›nlar›n her türlü gericilik
içinde eve kapat›lmas›na, toplumsal
yaflamdan d›fllanmas›na, ezilip, sö-
mürülmesine, kölelefltirilmesine kar-
fl› ç›kmak için birleflmeye ve PPRROO--
LLEETTAARRYYAANNIINN vvee DDEEVVRR‹‹MM‹‹NN
bayra¤› alt›nda mücadele etmeye ça-
¤›r›yoruz. Kad›nlara yönelik müca-
delenin ilk aflamas›, öncelikle ba-
¤›ms›z demokratik sosyalist bir Tür-
kiye yaratma savafl›nda yer almakt›r.
‹kinci aflamas›, Devrimci Halk ‹kti-
dar›’yla birlikte kad›n erkek eflitli¤i-
nin sa¤lanmas›d›r. Üçüncü aflama ise
sosyalizmin inflaas›yla kad›n›n kur-
tuluflunun garanti alt›na al›nmas›d›r.

Toplumun yar›s›n› oluflturan ka-
d›nlar› örgütlemeksizin, devrimin
yolunun aç›lmas› da mümkün de¤il-
dir. Bu nedenle kad›nlar›n mücade-
leye kat›lmas› sorunu ayn› zamanda
devrimi örgütleme sorunudur. Ka-
d›nlar› örgütlemeyi baflaranlar, dev-
rimin örgütlenmesinin yar›s›n› da
baflarm›fl olacaklard›r. 

“Özgür kad›n” s›fat›n›
hakedecek kad›nlar, sadece

mücadele içindeki kad›nlard›r.
Sadece onlar, feodalizmin,
burjuvazinin onlara reva

gördü¤ü statükolar› parçalam›fl
ve kendi iradeleriyle yaflamda

varolmaktad›rlar.  
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Büyük direniflte say›s›z
“ilk”lere tan›k olduk... Ka-
d›nlar›n bu direniflteki yeri
de “ilk”lerdendi. Hiçbir di-
reniflte niceliksel ve nitelik-

sel olarak bu kadar büyük
oranlarda varolmam›flt› kad›n-

lar... Sadece “büyük oranda” bir va-
rolufl da de¤ildi elbette. Analar var-
d› bu direniflte; ülkemizin ve muh-
temelen dünyan›n ilk ölüm orucu
direniflcisi analar›... K›zkardefller
vard›; yanyana ölüme yürüyen k›z-
kardefller; ki onlar da ülkemizin ve
dünyan›n ilkleriydiler... 

Direniflin bir kesitinde, 2002’de
çeflitli hapishanelerden alt› kad›n
ölüm orucu direniflçisi pefl pefle fle-
hit düflmüfllerdi; öyle bir tablo ç›k-
m›flt› ki ortaya, sanki bu sadece ka-
d›nlar›n sürdürdü¤ü bir direniflti.. 

30 Temmuz’da SSeemmrraa BBaaflflyyii¤¤iitt
flehit düflmüfltü. Ondan on gün son-
ra, FFaattmmaa BBiillggiinn flehit düfltü. 12
gün sonra BBiirrsseenn HHooflflvveerr.. Birsen’i
sadece dört gün arayla Güüllnniihhaall
YY››llmmaazz izledi. Kad›n direniflçiler,
alm›fl bayra¤› gidiyorlard›, h›zlan-
d›rm›fllard› yürüyüflü. Gülnihal’den
befl gün sonra da FFaattmmaa TTookkaayy KKöö-
ssee flehit düfltü. Ve 10 gün sonra da
HHaammiiddee ÖÖzzttüürrkk... 

Büyük Direnifl’in bütününde ka-
d›nlar›n yeri, kad›nlar›n mücadelesi,
özgürleflmesi aç›s›ndan son derece
tarihidir. Aktard›¤›m›z bu 40 günlük
süreç de bu tarihselli¤in en çarp›c›
kesitlerinden biriydi. 

Kad›nlar›n iradesinin temsilcisi
olarak ç›kt›lar onlar tarih sahnesine. 

‹ki kez ezilen, iki kez sömürü-
len, d›fllanan, hatta yok say›lan ka-
d›nlar›n yüzak› olarak yerald›lar ta-
rihsel mücadelede. 

‹ki kez ezilen, iki kez sömürülen

ve fakat isyan›n› hayk›ramayan on-
milyonlarca kad›n›n yol göstericile-
ri oldular. Zulme, sömürüye, tecrite
karfl› baflkald›rd›lar, flehit düfltüler
ama yol açt›lar. 

Kimdi onlar? Onlar›, kavgan›n
en ön saflar›na f›rlatan neydi? Bu
kahramanl›klar› yarat›p, onurlar›,
inançlar› u¤runa canlar›n› ortaya
koyan 6 kad›n› tan›mak, kad›n›n öz-
gürlüflmesinin yolunu da ayan be-
yan görmektir. 

Semra Baflyi¤it, 24 yafl›nda bir
Türkmen k›z›yd›. Uluda¤ Ünivers-
tesinde ö¤renciyken, ‘96’da müca-
deleye kat›ld›. Biliyordu, mücadele
riskliydi, biliyordu, mücadeleye ka-
t›lmakla üniversiteyi bitirip kendini
kurtarma imkan›n› riske atm›fl ola-
cakt›... Fakat, o, yüzbinlerce üniver-
siteliden farkl› olarak bireysel kur-
tuluflun kurtulufl olmad›¤›n›n bilin-
cine varm›fl bir gençti. Kendi kurtu-
luflu, ancak tüm kad›nlar›n ve niha-
yet tüm halk›n kurtuluflundan geçi-
yordu... ‹flte onu gözalt›lardan, tut-
sakl›klardan sonra, ölüme yat›ran
neden de buydu.    

30 yafl›ndayd› Antakyal› Fatma
Bilgin. Arap milliyetindendi. 13 ya-
fl›ndan itibaren pamuk tarlalar›nda,
fabrikada, çapada, ambarda, atölye-
lerde çal›flm›flt›. Bu yaflam, Fat-
ma’n›n devrimcileflmesinin de en
ç›plak nedeniydi. Çal›flt›¤› iflyerle-
rinde, direnifller örgütledi. 20 yafl›n-
dayken bir 8 Mart’ta devrimci hare-
ketle tan›flt›. 1994’te art›k örgütlü
bir devrimciydi. Gözalt›lar, iflkence-
ler, hapishaneler; onu y›ld›rmak için
baflvurulmufltu tüm bu yöntemlere.
Y›lmak, iki misli ezilmeye, iki mis-
li afla¤›lanmaya, iki misli sömürül-
meye evet demekti. Sinmedi. Tersi-
ne, zulme karfl› direnifllerin en
önünde oldu... 

Birsen Hoflver de Fatma gibi dü-
flünüyordu: ‘‘BBuu zzaammaannddaa ddiirreennmmeekk-
tteenn bbaaflflkkaa sseeççeenneekk yyookk’’ diyordu. Bu
sözü söylerken, 32 y›ll›k bir hayat
tecrübesi, çok uzun olmasa da y›llar›
bulan bir mücadele birikimi vard› ar-

kas›nda. Ve Semra gibi, DTCF’de
ö¤renciyken kendini halk›n›n kurtu-
lufl idealine adam›flt› o da. 

Gülnihal Y›lmaz, 1980’li y›llar›n
sonlar›nda kat›lm›flt› mücadeleye.
Hukuk Fakültesi ö¤rencisiydi o da
kendini halk›na adad›¤›nda. Sivas-
l›’yd› ve Çerkezdi. Defalarca iflken-
celerden geçti, aln›n›n ak›yla ç›kt›
her seferinde. Her seferinde kad›n›n
iradesini en güçlü biçimde temsil
etti iflkencehanelerde. Kad›n›n güç-
süzlü¤ü ön yarg›lar›n› yerle bir etti
manyetolar alt›nda... D›flar›da ve
içeride sorumluluklar ald›, yönetici-
lik yapt›. Güçlü bir kad›nd›. Yönete-
bilendi. Tüm kad›nlar›n stakükolar›
parçalay›p özgürleflme yolunda iler-
leyebilece¤ini gösteriyordu.. 

14 Eylül 1967’de Elaz›¤ Alaca-
kaya ‹lçesi, Çatakl› Köyü’nde do¤-
du Kürt (Zaza) milliyetinden Fatma
Tokay Köse, 35 yafl›ndayd› ölüme
yatt›¤›nda. Hacettepe Üniversitesi
Tarih Bölümü ö¤rencisiydi ve tarih
ona, ezilenlerin, ezilen kad›nlar›n
saf›ndan mücadeleye girmesini söy-
lüyordu.. Girdi ve kad›n›n “ikinci
s›n›f” olmaya mahkum ediliflini
kendi prati¤i içinde k›rd›. Gençlik-
ten gecekondu semtlerindeki çal›fl-
maya kadar, her iflin üstesinden ge-
lebileceklerini gösterdi. 

Ve 32 yafl›ndaki Hamide.
2002’in o tarihsel kesitindeki son
kad›n bayraktard›. Antakya’l›yd› ve
Meslek Yüksek Okulu ö¤rencisiy-
ken, mücadeleye kat›ld›. 

Her biri k›sa ömürlerini onurla,
inançla, dirençle tamamlay›p bay-
raklar›n›, gelece¤e teslim ettiler.
Kazanacaklar›na olan inançlar› son-
suzdu. Gelece¤e, yoldafllar›na, ör-
gütlerine güveniyorlard›. Bu güven-
le yatm›fllard› ölüme. 

‹lk Semra’yd› topra¤a düflen.
Onun ard›ndan “Zaferin kutlu olsun
Semra. Senin yakalay›p yere çald›-
¤›n ölümü yere çalma s›ras› bizde,
baflaraca¤›z!..” demiflti Gülnihal.

Fatma, Semra’dan ald›¤› bayra¤›
y›k›lmaz bir iradeyle tafl›yarak gele-

‘Bütün kad›nlara güç olaca¤›z!’
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ce¤e koflarken flöyle diyor-
du: “‹çimiz ac›dan, hasret-
ten ve onurdan bir ›fl›kl›
bahçe, durmadan filizlenir,
durmadan büyür fidanlar,
çiçeklenir o a¤açlar ve or-
manlafl›r. Bu sevda vatan
vatan, halk halk büyür...”
(11 Kas›m 2001, Fatma
Bilgin) 

Onurdan yaratt›klar›
›fl›kl› bahçe, ülkemiz ve
dünya kad›nlar›n›n onuru-
dur. 

Koca bir halk›n ac›lar›n›, umut-
lar›n›, öfkesini yüre¤ine s›¤d›ran
Laz k›z› Birsen Hoflver, açl›¤›n koy-
nunda ufalm›fl bedeniyle sesleniyor
tüm kad›nlara: “...gerçekten öyle
azap çekerek, ac› çekerek özgürlü¤e
kofluluyor...” (11.04.01)

Gülnihal tamaml›yor Birsen’i ve
kad›n›n bu büyük direniflteki yerini
en özlü sözleri ve yaflam› ve ölü-
müyle anlat›yordu:

“Böyle zamanlar, zorluklar›n ol-
du¤u zamanlar hep, en güzel zaman-
lar de¤il midir zaten? Ciddiyetimiz
de, kararl›l›¤›m›z da, sevgimiz de,
içimizin ferahl›¤› da hep büyük za-
manlarda katmerleflir. F›rt›na köksüz
olan› söker götürür ama kökü sa¤lam
olana, ttoohhuummuunnuu uuzzaa¤¤aa ssaavvuurrmmaa
ff››rrssaatt›› de¤il midir...” (26.09.2002)

fiöyle geriye dönüp bakt›¤›m›z-
da Sabolar’›n, Sibeller’in, Hamiyet-
ler’in, ‹diller’in yolumuzu nas›l ay-
d›nlatt›klar›n›, kad›nlar›n mücadele-
deki paylar›n› görmemek için yürek
ve beyin körlü¤ü yaflamak gerekir.

Gülnihaller’in yüre¤i de beyni
de aç›kt›. Bu aç›kl›kla, gönül rahat-
l›¤›yla, huzurla sesleniyor ‹dil nez-
dinde tüm kad›n yoldafllar›na ve
tüm Anadolu kad›nlar›na...

“fiimdi s›ra bizde. BBüüttüünn kkaadd››nn-
llaarraa ggüüçç oollaaccaa¤¤››zz ‹dilcan. Bütün ka-
d›nlar›n hayatlar›n›n kendi ellerin-
de olaca¤›n› anlataca¤›z. Ama öyle
ucuzundan de¤il. Barlarda, kahve-
lerde gezerek, yaln›zca kendi haya-
t›n› kurtararak de¤il... Anlataca¤›z

Biz Anadolu Kad›n›y›z.
Eksik etek denilse de ad›m›za,

s›rt›m›zdan sopa, karn›m›zdan s›pa
eksik edilmesin diye düflünülüyorsa
da biz, Kara Fatmalar’›n, Tayyar
Rahmiyeler’in, Gördesli Makbule-
leler’in torunlar›y›z. 

Çocu¤umuz için ölmesini bildi-
¤imiz gibi inançlar›m›z için ölmesi-
ni de biliriz. Ama art›k al›c› kufllar
gibi olma zaman› ‹dilcan. Rahat ya-
ta¤›m›zda ölümü... yâr gibi bekleme
zaman› de¤il. Dövüfle dövüfle ölme
zaman›. ... ‹nançlar›m›z› büyüterek,
korkular›n› artt›rarak ölece¤iz. Biz
zaferi istiyoruz ‹dilcan. T›pk› senin
gibi. Sizin gibi taaruzday›z....

Siz bize güç oldunuz, biz de mil-
yonlara güç olaca¤›z...” (26 Tem-
muz 2002)

Öyle olmad›lar m›!

Kad›n güçsüzdür, kad›n zay›ft›r,
kad›n sulu gözlüdür diyordu ya bur-
juvazinin ideolojisi; peki öyle mi
Fatma Köse.. Açl›¤›n koynunda
ölüme yürürken notlar›n› düflüyor
tarihe: “Can›m›zdan can kopar›ld›..
kopar›l›yor. Ama gözyafl› yok. Biz
kutsad›k gözyafllar›m›z›... Ak›tma-
yaca¤›z topra¤a verdi¤imiz canlar
üstüne kutsal gözyafllar›m›z›. Ama
her damlas› içimizde sakl›... Hiçbiri
unutulmayacak, affedilmeyecek.”

Düzenin yüzlerce y›ll›k gelenek-
lerinin çizdi¤i kad›n tipini parçala-

y›p atm›fllar ve kad›na re-
va görülen o kal›plar›n
parçalar›n›n aras›ndan
güçlü, iradeli, hesap soran
kad›nlar ç›k›yor. 

Arap k›z› Hamide, gep-
genç yafl›na karfl›n, içine
ak›tt›¤› gözyafllar›yla, ve-
fas› ve iradesiyle sar›p sar-
mal›yor emekçilerin, ka-
d›nlar›n davas›n›... Fatma-
lar’›, Gülnihal’i, Birsen’i

ve Semra’y›. Kocaman
gözleriyle bak›p, kocaman yüre¤iy-
le konufluyor tarihe:

“Bugüne kadar ... bize yaflatt›k-
lar› ac›n›n yan›nda bu ne ki diyor-
san›z; can ne ki bir nefes ve bitti.
Ben de öyle diyorum iflte. Ne olursa
olsun hhiiççbbiirr ggüüçç bbuu iinnaanncc››,, sseevvggiiyyii,,
bbaa¤¤ll››ll››¤¤›› kk››rraammaazz,, bedenimiz zaten
bize ait de¤il ki. Biz bu onurlu yola
bafl koydu¤umuz andan itibaren bu
böyleydi zaten. Geriye ne kal›yor?
Beynimiz... evet beynim, bilincim
bana ait. Bize ait ve ona benden biz-
den baflka hiçbir güç hükmedemez,
bu bilincimiz, irademiz, ölümüne
sevdam, neler neler devirmez ki...”
(7 Haziran 2002)

‹flte bu irade... Bu iradedeki
güç.. Kendine güven... Kendine gü-
venle dünyay› de¤ifltirme kararl›l›-
¤›... Onlar› ülkemiz kad›nlar› için
örnek ve önder yapan iflte bunlard›. 

Beynim diyor Hamide.. O bize
ait. Ona ne burjuvazinin pespaye
ideolojilerinin, ne devletin hakim
k›lmak istedi¤i korkunun, ne erkek
egemenli¤inin sinsi kal›plar›n›n ha-
kim olmas›na izin vermiyor. 

Bir insan, bir toplumsal kesim,
ancak kendi iradesine sahipse, öz-
gürlük için gerekli koflullara sahip-
tir. Onlar buna sahiptiler. 

Kavgan›n içinde özgürleflmiflti
onlar. Ve özgürleflmenin baflka yolu
da yoktu. 

Onlar –alt› kad›n–, kad›nlar›n
mücadelesine, isyan›na bayrak ol-
dular; kad›nlar›n sorunlar›n›n s›n›f-
sal mücadelede çözülece¤ine inana-
rak ›fl›k oldular. Ifl›klar› kad›nlar›n
gözlerinde flimdi. 

‹‹flflttee bbuu iirraaddee...... BBuu iirraaddee--
ddeekkii ggüüçç.... KKeennddiinnee ggüüvveenn......
KKeennddiinnee ggüüvveennllee ddüünnyyaayy››

ddee¤¤iiflflttiirrmmee kkaarraarrll››ll››¤¤››......
OOnnllaarr›› üüllkkeemmiizz kkaadd››nnllaarr››
iiççiinn öörrnneekk vvee öönnddeerr yyaappaann

iiflflttee bbuunnllaarrdd››..
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Özür dilemek, iki kelimelik bir
eylemdir. Bu iki kelime, insanlar,
ülkeler, örgütler, devletler aras›nda-
ki sorunlar›n çözümünde bazen bir
anahtar ifllevi görür. Birçok olayda
“iplerin kopmas›n›” önleyen, çat›fl-
malar› durduran, çat›flan güçleri ay-
n› masaya oturtan roller üstlendi¤i
olmufltur bu iki kelimenin. Ve fakat,
ayn› iki kelime, bazen aldatmalar›n,
sorunlar› geçifltirmenin, üstünü kül-
lemenin arac› da yap›lm›flt›r.

Özür’ün bu flekilde kullan›m›
son y›llarda oldukça yayg›nlaflt›.
Özellikle de emperyalistler, yüzler-

ce y›ll›k suçlar›n›, yüzbinlerce insa-
n›n hayat›na malolan suçlar›n› bir
“özür”le tarihin derinliklerine göm-
mek istiyorlar. 

Özür dilemenin bir a¤›rl›¤›, ba¤-
lay›c›l›¤› olmal›d›r kuflkusuz. Özür,
ona baflvurana en baflta aahhllaakkii bir
sorumluluk yükler. Bu sorumluluk,
özürünün gere¤ini yerine getirmek-
tir. Bu gere¤i yerine getirmemek,
herfleyden önce ahlaks›zl›kt›r. 

Laf olsun diye dilenen her özür,
sahibi için ahlaks›zl›k ve riyakarl›k-
t›r. “Özür dilemek erdemdir” denir.
Do¤rudur ama, gere¤i yerine getiri-

lirse. Tersi durumda, yani Özür’ün
sorunlar› geçifltirme, halk› aldatma
amac›yla kullan›lmas›nda eerrddeemmiinn
ee’’ssiinnee dahi rastlanmaz. Erdem, as›l
olarak özür dilemekte de¤il, onun
gereklerini yerine getirmektedir. 

Erdemli insan, özür dileyip unu-
tan; özür diledikten sonra, özür dile-
di¤i suçu ifllemeye devam eden in-
san de¤ildir. 

Peki, yak›n zamanda diledi¤i
“özür” oldukça tart›fl›lan Adalet Ba-
kan›, hangi kategoriye giriyor? 

Hat›rlayal›m:

Yürüyüfl dergisi da¤›t›rken gö-
zalt›na al›n›p tutuklanan Engin
Çeber’in Metris Hapishanesi’nde
iflkencede katledildi¤inin netleflme-
siyle birlikte  kameralar karfl›s›na
geçen Adalet Bakan› Mehmet Ali

Engin Çeber 28 Eylül günü, bir
bas›n aç›klamas› yap›p ard›ndan
Yürüyüfl Dergisi da¤›t›rken, gözalt›-
na al›nd›. 

Aç›klamada, polis kurflunuyla
felç edilen Ferhat Gerçek’i vuran
polisin tutuklanmas›n› istiyordu En-
gin. 

Bugün Ferhat’› vuran polisin ya-
n›na Engin’i katleden iflkencecileri
ekledik pankartlar›m›za. 

Çünkü o gün gözalt›na al›nan
Engin, önce polis taraf›ndan iflken-
ceden geçirildi. Sonra sudan gerek-
çelerle tutuklan›p konuldu¤u Metris
Hapishanesi’nde devam etti iflken-
ce. Ve Engin, Metris’te gördü¤ü ifl-
kenceler sonucu, 10 Ekim 2008 gü-
nü yaflam› yitirdi. 

Adalet isteyen bir ses yükseldi
hemen ard›ndan. 

Önce özür dileyip örtbas etmek
istediler. Olmad›, çünkü izin verme-
dik. Soruflturma bafllatmak duru-
munda kald›lar. Sonuçta, Metris’te
görevli 5’i gardiyan biri 2. müdür
olmak üzere 6 kifli tutukland›.

“Hay›r, katiller bu kadar de¤il”
diyerek adalet isteyen sesimizi bü-
yütmeye ça¤›r›yoruz flimdi sizi. 

Engin Çeber davas› 21 Ocak
2009 günü bafllad›. ‹kinci duruflma
44 MMaarrtt 22000099 Çarflamba günü Bak›r-
köy Adliye Saray›’nda yap›lacak. 

“Hiçbir Özürün Suçlar›n› Kapa-
tamayaca¤›n›” göstermek için ora-
da olmal›y›z. 

“Biz Adalet ‹stiyoruz! Onun ‹çin
Buraday›z!” diyebilmek için orada
olmal›y›z. 

Birinci duruflmadaki kararl›l›¤›-
m›z›, coflkumuzu devam ettirerek,
adalet iste¤indeki kararl›l›¤›m›z›,
hiçbir gücün bu iste¤imizin önüne
geçemeyece¤ini göstermek için ora-

da olal›m.

Suçlular›n takipçisiyiz, pefllerini
asla b›rakmayaca¤›z demek için
orada olal›m. 

Adalet istiyoruz. 

Adalet için orada olal›m. 

Onlar iflkenceci katilleri aklama-
ya çal›flacak ve biz yakalar›na ya-
p›flmaya devam edece¤iz. Katillerin
aklanmamalar› ve yarg›lanmayan
katillerin de yarg›lanmalar›n› sa¤la-
mak için orada olal›m. 

‹flkenceye karfl› ç›kmak, haklar
ve özgürlükler mücadelesinin ken-
disidir. ‹flkencenin oldu¤u bir ülke-
de, haklar ve özgürlükler ka¤›t üze-
rindedir. 

Haklar›m›za, özgürlüklerimize
sahip ç›kmak için orada olal›m. 

‹flçisiyle, ö¤rencisiyle, memu-
ruyla, gecekondulusu-mahallelisiy-
le, esnaf›yla tüm halk›m›z;

öfkeli, güçlü, nas›rl›, genç, yafll›
ellerimizle orada olup yakalar›na
yap›flal›m iflkencecilerin.  

Adalet ‹‹çin 
Orada OOlal›m!

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

Say›:
7

1
Mart
2009

24

Bir de¤il, binlerce ÖZÜR bile
suçlar›n›n üstünü KAPATAMAZ!



fiahin, hhüükküümmeett vvee ddeevvlleett aadd››nnaa
özür dilemiflti. 

Ne var ki, o günden bu yana, ifl-
kencecilerin cezas›n› bulmas› ale-
nen engellenmeye çal›fl›l›yor. 

Daha önemlisi, ülkemizin dört
bir yan›nda, emniyet müdürlükle-
rinde, jandarma ve polis karakolla-
r›nda, hapishanelerde iflkence de-
vam ediyor. 

Hepsi bir yana, bizzat Engin Çe-
ber’in katledildi¤i Metris’te de sü-
rüyor iflkence. Bunun bir kan›t› ge-
çen hafta Emperyalizme ve Oligar-
fliye Karfl› Yürüyüfl dergisinin 6. sa-
y›s›nda yerald›. 

Adalet Bakan›, Çeber’e ve onunla
birlikte tutuklanan di¤er üç devrimci-
ye yap›lan iflkencenin ört bas edile-
memesi karfl›s›nda “sorumlular›n ce-
zaland›r›laca¤›n›” da aç›klam›flt›.

‘Özür’ün gere¤i de buydu elbette.

Ama bu gere¤in yerine getirile-
bilmesi mümkün müydü?

Oligarflinin düzeni içinde bunun
baflka bir örne¤i yoktu daha önce. 

Olmas› da mümkün görünmü-
yor. Çünkü; Bakan’›n cezaland›r›la-
ca¤›n› aç›klad›¤› “sorumlular” için-
de, asl›nda bizzat kendisi de var.
‹çiflleri Bakan› da var...

Adalet Bakan›’n›n yapt›¤› gibi,
kuru bir özürle insan erdemli ola-
maz. ‹flkenceden sorumlu olan bir
bakan›, bir de¤il, bin özür dahi er-
dem sahibi yapmaz. 

Bakan›n “özrü”ne “Türkiye’de
ilk  defa özür dileniyor”, “devletin
ilk özrü” gibi de¤erlendirmelerle
büyük misyonlar yükleyenlerin ya-
n›ld›¤› iki nokta vard›; birincisi, ifl-
kence ülkemizde bir devlet politika-
s›yd› ve ikincisi, buna ba¤l› olarak
da sistematik bir olguydu. 

Ülkemizde iflkencede ölümler
için ““iillkk ddeeffaa”” özür dileniyor ama
ne iflkence, ne de iflkence sonucu
ölüm yeni bir olgu de¤ildir. Sömü-
rücülerin iktidar›nda yüzlerce y›ld›r
kullan›lageldi¤ini bir yana b›rak›r-
sak, oligarflik diktatörlük, 60 y›l› afl-
k›n süredir, iflkenceyi bir devlet po-
litikas› olarak sürdürmektedir. Böy-
lesine yerleflik ve kurumlaflm›fl bir

politikan›n bir “özür”le son bulaca-
¤›n›, 60 y›ld›r iflkence tezgahlar›nda
halka karfl› ifllenen bunca suçun
üzerinin bir “özür”le kapat›labilece-
¤ini düflünmek için kör olmak ve
adalet duygusundan yoksun olmak
gerekir. 

Bu 60 y›ll›k tarihi de bir yana b›-
rakal›m: Adalet Bakan› fiahin, kendi
hükümeti ve kendi bakanl›¤› döne-
minde, poliste, jandarmada ve ha-
pishanelerde ne kadar iflkence yap›l-
d›¤›n›, iflkence sonucu kaç kiflinin
öldü¤ünü ve sakatland›¤›n› kuflku
yok ki biliyor. Kuflku yok ki, iflken-
cenin bir biçimi olan tecritin yolaçt›-
¤› sonuçlar› da biliyor. Bu ülkede
herkesin bildi¤ini, duydu¤unu Ada-
let Bakan› bilmiyorum diyemez.

‹flkencenin, tecritin sonuçlar›n›n
ço¤unun üstünü kapatsalar da, iflken-
ce gerçe¤i bir flekilde yans›makta,
belgelenmektedir. AKP döneminde
resmen belgelenmifl olan iflkence
olaylar›n›n da haddi hesab› yoktur.

Kameralar›n karfl›s›nda üzüntü-
sünü ifade edip, özür dileyen bakan,
emrindeki kadrolar›n iflkence yap-
mas›n› önlemiyorsa, orada kuflku
yok ki, büyük bir aldatmaca söz ko-
nusudur. 

ÖÖzzüürr ddiilleeddiilleerr,,
ççüünnkküü epeydir ipli-
¤i pazara ç›km›fl
olan “iflkenceye s›-
f›r tolerans” dema-

gojisini sürdürmek is-
tiyorlard›.

ÖÖzzüürr ddiilleeddiilleerr,, ççüünnkküü
olay, tan›klar›, kan›tlar›yla ortaya
ç›km›flt› ve saklanmas› zorun da
ötesinde imkans›zd›. 

Bu kadar alenen ortaya ç›km›fl
bir iflkencede ölüm olay›n› saklama-
ya çal›flmalar›, kendilerine zarar ve-
rece¤i için bu kez örtbas etme yön-
temleri yerine, “özür dileme” yönte-
mini kullan›p, bundan da yararlan-
ma yolunu seçtiler. 

‹fiKENCEDE ÖLDÜREN OONN--
LLAARRDDII.. Baflka deyiflle mevcut du-
rumda iktidar›n “‹‹fifiKKEENNCCEECC‹‹ ‹‹KK--
TT‹‹DDAARR” olarak adland›r›lmas› ge-
rekirdi. Ama bu adeta unutulup,
““öözzüürr ddiilleeyyeenn iikkttiiddaarr”” diye övül-
meye baflland›. “Özür” silah› böyle-
likle amac›na ulaflm›flt›! 

Dünya halklar›n›n iliklerine ka-
dar sömüren ve onlara kan kusturan
egemenler ve onlar› temsil eden
burjuva siyasetçiler, insanl›¤›n
“özür dileme” tavr›na verdi¤i de¤e-
ri istismar etmeye devam edecekler-
dir, bunu biliyoruz. Sömürü ve zu-
lüm düzeninin sahiplerinin dejenere
etmedi¤i, içini boflaltmad›¤› hemen
hiçbir fley olmad›¤› gibi, “özür”ü de
dejenere etmifllerdir. Özür, onlar›n
dilinde suçlar›n› gizleyecekleri bir
örtüye dönüfltürülmüfltür. Zaten ç›-
karlar›na hizmet etti¤ini düflünme-
seler bu kelimeyi a¤›zlar›na dahi al-
mazlar.

Yapacak, edecek özür dileyecek-
ler. ‹nsan›n toplumsal bir varl›k ol-
mas›n›n bir parças› olarak üretti¤i
bu gelene¤i kirletecekler. 

Ama emperyalistlerin, iflbirliçi-
lerinin insanl›¤a ve halklara karfl›
iflledi¤i suçlar o kadar büyük ve
çoktur ki, “özür!”ler yetmez onlar›
affettirmeye ve unutturmaya. 

Engin ÇEBER’in iflkencede kat-
ledilmesi bir insanl›k suçudur. Hiç-
bir özür bu suçun üstünü örtemez.

➛AAddaalleett Bakan› fiahin, 
o zaman demiflti ki:
““öözzüürr 
ddiilleemmeekk eerrddeemmddiirr””.. 

➛DD‹‹YYOORRUUZZ KK‹‹;; özür
dileyip de gere¤ini yerine
getirmemek, ERDEMS‹Z-
L‹KT‹R.

➛EErrddeemm;; “alçakgönüllülük,
yi¤itlik, do¤ruluk gibi nitelik-
lerin ad›”d›r. 

➛YYii¤¤iittlliikk,, elleri kollar›
ba¤l›, dört duvar aras›ndaki
tutsaklara iflkence yap›p,
tecrit uygulamak m›d›r?

➛DDoo¤¤rruulluukk,, ‘özür’ dileyip,
iflkenceyi sürdürmek midir?
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“Cihan, Metris’te 4 flehidi-
miz var, bu dayatmalar› kabul

etmedikleri için yar› ç›plak
mahkemelere ç›kanlar› düflün. fiim-
di o bayra¤› biz ald›k. Gerekirse
ölece¤iz ama aya¤a kalkmayaca¤›z.
E¤er kalkarsak flehitlerimize sayg›-
s›zl›k yapm›fl oluruz...” (Engin Çe-
ber’in Metris Hapishanesi’nde ifl-
kencede katledilmesinden birkaç
gün önce Cihan Gün’e yazd›¤› not)

***

Engin, Cihan ve Özgür, 17 ya-
fl›nda felç edilen Ferhat için yapt›k-
lar› eylemin ard›ndan Yürüyüfl der-
gisi satarken tutuklan›p götürüldük-
leri Metris Hapishanesi’ne giriflte,
alçakça bir arama dayatmas›yla kar-
fl›laflt›lar. 

Türkiye hapishanelerinin geçmifl
ve haldeki durumu hakk›nda az çok
bilgisi olan kimsenin flafl›rmayaca¤›
bir “karfl›lama” biçimiydi bu.  

Bu karfl›lama, bu arama dayat-
mas›, biraz sonra baflvuracaklar› ifl-
kencenin “gerekçesi” olacakt›! 

“Hoflgeldin daya¤›” diye iflken-
cecilere yarafl›r bir ad verilen bu uy-
gulama, devrimci tutsaklar›n etkili
olabildi¤i ölçüde geriletilmifl, F
Tipleriyle birlikte yeniden her yerde
yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. 

Enginler, kap›da karfl›laflt›klar›
dayatmay› kabul etmediler. 

Kabul etmemenin bedeli iflkence
de olabilirdi o an; önemli de¤ildi.
Bir devrimci, bir insan bu afla¤›lan-
may› kabul edemezdi, etmemeliydi. 

Etmediler. ‹flkence gördüler,
ama  kap›dan bafllar› dik geçtiler. 

Say›mlarda aya¤a kald›r›p iflken-
cecilere “biat” ettirmek istediler. 

Cevaplar› ayn›yd› yine. Siyasi
tutsak olduklar›n›, bu tür dayatma-
lara boyun e¤meyeceklerini söyle-
diler.

- “Ne siyasisi lan!”
O söz kimbilir bu hapishanenin

kap› alt›nda, maltalar›nda kaç kez
söylenmiflti. Metris’in henüz ““aasskkeerrii

yyöönneettiimm”” alt›nda oldu¤u zamanlar-
da, hapishanenin koridorlar›nda yan-
k›lanan ““AAsskkeerr ddee¤¤iill,, ssiiyyaassii ttuuttuukk--
lluuyyuuzz”” slogan›n›, hiç flaflmaz bir fle-
kilde iflkencecilerin sald›r›s› izliyor-
du. 1980’lerin bafllar›yd› o zaman. 

- “Ne siyasisi lan!” deyip sald›r-
m›fllard› yine Enginler’e. 

2008’deydik. 

‹flkenceciler, bu sözle aslolarak
Metris tarihine, Metris’i, ülkemiz
tarihinde bir ““DDiirreenniiflfl OOddaa¤¤››”” ya-
pan gelene¤e sald›r›yorlard›. 

EEnnggiinnlleerr’’iinn ddeevvrraalldd››¤¤››  
ggeelleenneekk bbööyyllee yyaarraatt››lldd››
Birkaç› hariç, ülkemizin birçok

hapishanesi direniflle an›l›r. Metris
de öyleydi. Ama Metris’i ay›rdeden,
12 Eylül’ün ard›ndan sald›r›n›n en
boyutlu olarak uyguland›¤› ve buna
ba¤l› olarak da direnifl gelene¤inin
flekillendi¤i yer olmas›yd›. 

1980 faflist cuntas›, devrimcileri
teslim alma politikas›n› burada ba-
flar›ya ulaflt›rmak istiyor, bunun için
zulmü t›rmand›rd›kça t›rmand›r›-
yordu. Çünkü burada sonuç al›rsa,
baflka yerleri teslim almas› çok daha
kolay olacakt›. Ama tersi oldu. 

Buradan teslimiyet de¤il, direnifl
yay›ld› dalga dalga. Tüm iflkence
politikalar›, özgür tutsaklar›n dire-
nifliyle püskürtüldü. Metris, kelime-
nin gerçek anlam›yla ““ddiirreenniiflfliinn
ooddaa¤¤››”” oldu. 

Engin’in en baflta aktard›¤›m›z
notu, Metris’i direnifl oda¤› yapan
iflte bu tarihten söz ediyordu. 

2008 y›l›n›n Ekim’inde Engin
Çeber’in iflkenceyle katledildi¤i
Metris Toplama Kamp›, 12 Eylül
faflist cuntas› taraf›ndan 2233 NNiissaann
11998811’de aç›lm›flt›. Baflta KKooçç HHooll--
ddiinngg olmak üzere, tekelci burjuva-
lar desteklerini esirgememifllerdi bu
iflkencehanelerin bir an önce yap›l›p
aç›lmas› için...

Oligarfli Mamak’taki tutsaklar›

teslim almakta belli bir mesafe ka-
tetmiflti; o tecrübesini Metris’e tafl›-
ma niyetindeydi.. 

Falaka, kaba dayak, tecrit, arama
ad› alt›nda talan ve iflkence, askeri
tutuklu statüsünün –mesela askerle-
re “komutan›m” demenin– dayat›l-
mas›, tek s›rada say›m vermekten
Tek Tip Elbise’ye kadar uzanan
uzun bir yapt›r›mlar zinciri... Her
fleyin yasakland›¤› bir yaflam... Sa-
vunma hakk›ndan tedavi hakk›na
kadar tüm do¤al haklar›n gasbedil-
di¤i bir zulüm düzeni... So¤u¤un
da, suyun da bir iflkence ve zulüm
arac› haline getirilebildi¤i bir vah-
flet... bu Nazi kamp›n›n ““oollaa¤¤aann””
uygulamalar› aras›ndayd›. 

Ancak karfl›lar›nda boyun e¤me-
meye kararl› devrimci tutsaklar var-
d›. Metris’in ve dahas›, ülkenin MMaa--
mmaakkllaaflfltt››rr››llmmaass››nnaa izin vermeye-
ceklerdi. Siyasi kimliklerinden ta-
viz vermek; yaflayan ölüler haline
gelmekti, onurlar›n›n ayaklar alt›na
al›nmas› demekti. Bunun ad› tesli-
miyetti.

Özgür tutsaklar, direndiler. Aç-
l›kla direndiler, barikatlarda diren-
diler. Don atlet kald›lar, direndiler.
Falakadan morarmad›k hiçbir yerle-
ri kalmad›, direndiler. Sakat kald›-
lar, direndiler. ÖÖllüümmee yyaatttt››llaarr niha-
yetinde. fiehitler verme pahas›na da
olsa, teslimiyetin Metris’e hakim
olmas›na izin vermediler. 

Engin’in sözünü etti¤i tarih böy-
le yaz›ld›. 

Cuntan›n ve onun sivil devamc›-
lar›n›n Metris’i teslim alma hayali
hiç gerçekleflmedi. 

Tam tersine, tutsaklar, bu direnifl
tarihinin sonucunda siyasi tutsakl›k
statüsünü fiilen kabul ettirdiler. 

Metris Askeri Cezaevi, 1988’de

BU DUVARLAR NE ÖLÜMLER GÖRDÜ
BBuu dduuvvaarrllaarr nnee aaççll››kkllaarr ggöörrddüü,, 
hhaallââ kkookkuullaarr›› kkaayybboollmmaamm››flfl
nnee ööllüümmlleerr ggöörrddüü bbuu dduuvvaarrllaarr
ddaahhaa kkaannllaarr›› kkuurruummaamm››flfl



Adalet Ba-
k a n l › ¤ › ’ n a
devred i ld i .
Art›k ““ssiivviill””
yönetimdey-
di Metris ve
fakat, o gün-
den sonra da
f›rsat bulduk-
ça, iflkence-
de, zulümde,
cunta y›llar›-
n› aratmaya-

caklard›... 

MMeettrriiss’’ttee 1122 EEyyllüüll 
ccuunnttaass››nn››nn yyöönneettiimmiinnddeenn 
AAKKPP’’nniinn yyöönneettiimmiinnee
Daha birkaç ay önce, 17 yafl›nda

da¤lar› delecek Ferhat’› kahpece ar-
kadan vurmufllard›. Namertlikte s›-
n›r tan›mayanlar, flimdi keyfi gerek-
çeler yarat›p, “Ferhat’› vuran polis
tutuklanmal›d›r” diyenleri iflkence
tezgahlar›na tafl›yorlard›. Ferhat’›n
elindeki YYüürrüüyyüüflfl, semt semt, so-
kak sokak, ev ev dolaflmas›n diyey-
di bu namertlik. 

Namertli¤in namlusunun ucunda
Engin, Cihan, Özgür ve Aysu...
Hakl›l›klar›na ve meflruluklar›na
olan güvenle y›llard›r nas›l karfl› ko-
nulduysa zulmün dayatmalar›na,
ayn› kararl›l›kla karfl› koydular on-
lar da.. Yurdumuzda haks›zl›klara
karfl› koymak büyük bedelleri göze
almakt›... Bu karfl› koyman›n bedeli
de a¤›r oldu, bedeli iflkence oldu,
bedeli Engin oldu. 

Ama direnmenin, insanl›k onu-
runu ve siyasi kimli¤ini savunma-
n›n onuru bizde kald›. 

Kaç ölüme tan›kl›k eden malta-
s›yla, ölüm kokusunun sindi¤i du-
varlar›yla Metris Hapishanesi, bir
ölüme daha tan›k oldu...

‹nsanl›k müsvetteleri tam tekmil
her zamanki görevlerinin bafl›nday-
d›lar; görevleri iflkence idi. Metris
aç›ld›¤›ndan beri personelin asli gö-
revi de buydu zaten. 

Yalanla, istismarla iktidar olup,
riyakarl›kla iktidar›n› sürdüren bir
hükümetin, AKP’nin, ““iiflflkkeenncceeyyee

ss››ff››rr ttoolleerraannss”” sözlerini etti¤i gün-
lerde de de¤iflmemiflti asli “gö-
rev”leri. 

‹flkence yapmak flerefsizliktir!
Ve insanl›¤›n en büyük suçudur. An-
cak gaspettikleri al›nteri ve döktük-
leri kanla beslenen iktidarlar›n da
hiç terketmedikleri en yerleflik zu-
lüm mekanizmalar›ndan biridir.
AKP de terketmedi bu mekanizma-
y›. Ek olarak kop koyu bir tecrit hü-
küm sürüyordu flimdi hapishaneler-
de. Tecrit edilmifl kör hücrelerde ya-
flanan ölümleri, hemen yan›bafl›nda-
ki hücrelerde kalanlar bile ancak er-
tesi gün gazetelerden (onlar da ya-
zarsa elbette) ö¤renebiliyorlard›. 

Engin Çeber’in ölümünü iflte
böyle ö¤rendi Cihan, Özgür ve Ay-
su da. 

Her ölüm aflt›¤›nda mapus du-
varlar›n›, sarsar körelmemifl vicdan-
lar›. Ayd›nlat›r üzerine yalanlar›n ve
aldatmacalar›n perdesinin örtüldü¤ü
Türkiye gerçe¤ini. 

Engin’in ölümü de öyle oldu.
Bir anda herkes Türkiye’deki iflken-
ce gerçe¤iyle karfl› karfl›ya kald›.
Kimsenin inkar edemeyece¤i kadar
gerçekti Engin’in iflkencede ölümü. 

Soka¤a taflan iflkenceler, kame-
ralar önünde coplarla sergilenen
pervas›zl›k, kuytuluklarda sürdürü-
len “kay›tlara geçmemifl” iflkence-
ler... gündeme geldi birden. Öfkenin

önüne ““öözzüürr””ddeenn bbiirr sseett örmek is-
tedi demagojinin iktidar›. 

Adalet iste¤inin gücü, o seti de
y›k›p geçecek..  

EEnnggiinn aarrtt››kk 
AAppoollaarr’’ddaann bbiirriiddiirr
Engin’in direnifliyle tarihteki bu

direnme gelene¤ine bir halka daha
eklendi Metris’te. O halkada ““tteekk
bbaaflfl››nnaa ddaa oollssaann”” iflkencecilere kar-
fl› koyma iirraaddeessii,, ““tteekk bbaaflfl››nnaa ddaa
oollssaann”” direnmenin oonnuurruu vard›r.
Metris’te savunulan siyasi kimlik,
orada kazan›lan siyasi tutsakl›k sta-
tüsü, Engin’in u¤runa can›n› verdi¤i
de¤eridir. Engin’in Metris duvarla-
r›nda yank›lanan slogan› ’81’den
bugüne ssuussmmaayyaann ddiirreenniiflfliinn sseessii--
ddiirr.. Engin tarihteki yerini, oligarfli-
nin Metris’teki TTE ve teslim alma
politikas›n› yerle bir eden dört k›z›l
karanfilin –Apo, Fatih, Hasan, Hay-
dar– yan›bafl›nda alm›flt›r. 

Engin, direnmeyi flehitlerimiz-
den ö¤rendi. fiehit düflerken diren-
meyi ö¤retti. O, u¤runa ölünesi de-
¤erler oldu¤unu, bir parças› oldu¤u
hareketinden ve Yürüyüfl dergisini
kap› kap› da¤›tt›¤› halk›m›zdan ö¤-
renmiflti. Her s›nav yerinde, halk›na,
hareketine lay›k oldu. Engin’in dire-
nifli, ““‹‹nnssaannll››kk OOnnuurruu ‹‹flflkkeenncceeyyii
YYeenneecceekk”” slogan›n› yaratan iradenin
yenilmezli¤inin en son kan›t›d›r. 

AAPP’’nniinn EEnnggiinn ÇÇeebbeerr DDaavvaass››’’nnaa 
‹‹lliiflflkkiinn AAçç››kkllaammaass››::

“Davan›n TTakipçisiyiz”
Yunanistan’dan, Sol Birlik Parti-

si Avrupa Parlamentosu Milletvekili
Dimitrios Papadimoulis, Engin Ce-
ber’in iflkencede katledilmesi ile il-
gili olarak 3 Kas›m 2008’de Avrupa
Parlamentosuna bir soru önergesi
vermiflti. Avrupa Parlamentosu’nda-
ki ilgili komite ad›na, soru önergesi-
ne bir cevap verildi. 8 Ocak tarihli
cevapta özetle flöyle deniliyordu:

“Komite büyük bir üzüntü ile En-
gin Ceber’in tutuklulu¤u s›ras›nda
iflkenceden dolay› ölümünü ö¤rendi. 

Bu trajik ölüm gösteriyor ki Türk

hükümeti kötü muamele ve iflkenceye
karfl› s›f›r toleransl› bir politika uy-
gulama çabas›n› göstermek zorunda-
d›r. Buna göre as›l önem verilmesi
gereken, eylül ay›nda Türkiye’nin de
imzalad›¤› Birleflmifl Milletler ‹flken-
ceye Karfl› Sözleflme Protokolü’nün
(OPCAT) uygulanmas›d›r.

Komite davan›n ba¤›ms›zl›¤›, ta-
rafs›zl›¤› ve h›zl› sonuç alman›n gü-
vence alt›na al›nmas› için birebir
davan›n takipçisi olacak.”

Biz de Avrupa Parlamentosu’nu,
bu davaya yaklafl›m›nda riyakarca
davran›p davranmad›¤›, davay› te-
kellerin ç›karlar›n›n malzemesi ya-
p›p yapmad›¤› aç›s›ndan takip ede-
ce¤iz. 
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Disiplin, hayat›n her alan›nda
vard›r. Kiflilerin, s›n›flar›n, toplum-
lar›n, devletlerin yaflam›nda flu veya
bu ölçüde, flu veya bu biçimde hep
varolan bir olgudur. S›n›flar müca-
delesinde kendini daha güçlü bir bi-
çimde hissettirir disiplin. Burjuvazi
disipline edilmifl güçlerle savafl›r
halka karfl›. Muhtevas›, biçimi fark-
l› olmakla birlikte, ezilenlerin de bu
savaflta disipline fazlas›yla ihtiyaç-
lar› vard›r. Farkl›l›klar olsa da, s›-
n›flar mücadelesinde zafer kazan-
mak isteyen her gücün disipline ih-
tiyac› oldu¤u kesindir.

‹flte bu yüzden, Day› da önderlik
yaflam› boyunca, bu konu üzerinde
çok durmufltur. Örgütünü savaflt›r-
mak isteyen bir önderin buna ihti-
yaç duymas› kaç›n›lmazd› elbette.  

Afla¤›da Day›’n›n yaz›lar›ndan
aktaraca¤›m›z bölümlerde de görü-
lece¤i gibi, Day›’da disiplin, sadece
ddaarr aannllaamm››yyllaa ““kkuurraallllaarraa uuyyuull--
mmaass››”” meselesi de¤ildir. Hay›r, di-
siplin onun çok ötesinde bir anlam
tafl›r, onun ötesinde yanlar› içerir
Day›’da. Bir örgütü vareden, onu
karfl›-devrimin sald›r›lar› karfl›s›nda
dayan›kl› hale getiren, iktidar iddi-
as›n› somutlayan ifllevleri vard›r Di-
siplin’in. Day›, disiplinin dar anla-
m›ndan ç›kar›l›p bu boyutlar›yla
kavranmas›n› sa¤lamaya çal›flm›fl,
böyle bir disiplin anlay›fl›n› hakim
k›lma kavgas› vermifltir.

Elbette, Day›’n›n bu konudaki
tespitlerini aktarmadan önce belirt-
mek gerekir ki, Day›, bu kavgay› da

önce kendi prati¤iyle,
kendi yaflam›yla vermifl-
tir. Day› için “disiplinli
bir yaflam› vard›” demek,
yeterli de¤ildir; disiplin
onun yaflam›nda gerçek-
ten tamamen içselleflmifl
bir olgudur; tüm yaflam›
bu içselleflmifl disiplinle
flekillenmifltir. Yaflam›n›n

sonuna kadar, son günleri de dahil
olmak üzere, o disiplinin gerekleri-
ne uygun hareket etmifltir hep. Bu,
onda o kadar do¤allaflm›flt›r. 

Bu anlamda, Day›’n›n konuya
iliflkin di¤er tesbitlerine geçerken,
onun yaflam›n›n da disiplin aç›s›n-
dan bafll› bafl›na bir e¤itici oldu¤unu
belirtmifl olal›m. 

DDaayy››’’ddaa DDiissiipplliinn,, KKaavvggaann››nn
KKööflflee TTaaflflllaarr››nnddaanndd››rr

Disiplin sorununun hayatili¤i,
mücadeledeki yeri nedir? Day›’n›n
flu sözleri, bunun cevab›n› içerir:

“Gerçek bir önder, b›rak›n yo-
¤un devrimci potansiyelin olmas›n›,
hiçbir iliflkinin, hiçbir olana¤›n ol-
mad›¤› koflullarda dahi yaflaman›n
ve kitlelere uzanman›n yolunu bulan
insand›r. Nas›l sorusunun reçetesi
yoktur. Bunun cevab›, devrimci
inanç, yarat›c›l›k, disiplinli olmak
ve engin bir halk sevgisindedir. ”
(Kongre raporu)

‹nançla, halk sevgisiyle birlikte
say›lan bir unsurdur burada disiplin.
Hiç yoktan mücadelenin gelifltiril-
mesini, halk›n örgütlenmesini sa¤-
layabilecek birkaç belirleyici unsur-
dan biridir. 

At›l›m’a haz›rl›k döneminde bel-
li insanlardan kaynaklanan bir “di-
renifl”le karfl›lafl›r Day›. Orada yap-
t›¤› muhasebe fludur:

“Baz› ileri kadrolar yeni sürece
uyum sa¤lamamakta, bunun bafl-

lang›c› olarak da istenen raporlar›
vermemekte, sudan gerekçelerle di-
reniyordu. Ya bu dayatmalara tes-
lim olaca¤›z, hareket belirsizliklerle
dolu, kendini her gün biraz daha tü-
keterek karanl›k bir yolda yürüye-
rek kaybolacak ya da yeni bir kadro
anlay›fl› ve yeni bir disiplinle mer-
kezi otoriteyi yeniden yaratarak
egemen k›lacakt›k.” (Kongre Rapo-
ru)

Yeni bir at›l›ma geçmeye karar
veren bir hareketin yapmas› gere-
ken ilk ifllerden biri “ddiissiipplliinnii ssaa¤¤--
llaammaakk”t›. Çünkü onsuz, yani disip-
linsiz, bir at›l›m gerçeklefltirilemez-
di. Day›, at›l›m y›llar›n›n bafllang›-
c›nda ““kkuurraallss››zz ddeevvrriimmcciilliikk kküüllttüü--
rrüü””yle büyük kavga verdi¤ini belir-
tir.  

Day›’n›n Kongre yaz›lar›na ba-
k›ld›¤›nda da hemen her vesileyle
disiplin meselesinin üzerinde dur-
du¤u görülür. Nitekim yaz› dizimi-
zin bu bölümünde yararland›¤›m›z
al›nt›lar›n tamam›, Kongre konufl-
mas›ndand›r. 

Bu kadar ““kkaatt››”” olmak gerekir
mi disiplin konusunda? Disiplinin
kavranmad›¤›, içselleflmedi¤i nok-
tada en s›k sorulan soru budur. So-
runun cevab›n› flöyle veriyor Day›:

“Kendi eksik ve zaaflar›yla he-
saplaflma yapmayanlar, kendilerine
karfl› ac›mas›z olmayanlar ço¤u za-
man küçük hata ve eksiklikleri, za-
aflar› aabbaarrtttt››¤¤››mm››zz›› düflünürler. Bu
düflüncenin temeli olan düzenden
köklü bir iiddeeoolloojjiikk kkooppuuflfl ssaa¤¤llaannaa--
mmaadd››¤¤››nnddaann,, savafl›n gerçekleri ve
düflman›n ac›mas›zl›¤› da tam ola-
rak kavranamad›¤›ndan, küçükmüfl
gibi görünen bu eksik ve zaaflar›n
yüzlerce insan›m›zda her gün nas›l
ortaya ç›kt›¤› ve ne tür zararlar ver-
di¤i görülmemektedir. Yüzlerce in-
san›n küçük hata ve zaaflar›, disip-
linde, yaflamda, savaflta yüzlerce

Day› Ve
Disiplin

Önderimizin

Ö¤rettikleri
““KKaayy››ppllaarr,, oolluummssuuzzlluukkllaarr vvee aacc››llaarr

oollmmaaddaann zzaaffeerree ggiiddiilleemmeezz.. AAmmaa ttüümm bbuunn--
llaarr›› aassggaarriiyyee iinnddiirrmmeekk vvee kkuurrttuulluuflfl yyoolluunnddaa

hheerr ggüünn bbiirr aadd››mm ddaahhaa iilleerriiyyee yyöönneellmmeekk,, bbiizziimm
››ssrraarr››mm››zzaa vvee ddiissiipplliinniimmiizzee bbaa¤¤ll››dd››rr..”” 
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kural ve ilke hatas› demektir. Dola-
y›s›yla, düflmana verilen yüzlerce
koz demektir. ‹ç düflman, önlem
al›nmad›¤›nda önce bireyleri, birey-
ler de örgütü kuflatarak, etkisiz hale
gelmesini sa¤layacakt›r. ” (Kongre
Raporu)

Baflka söze gerek yok san›r›z. 

Disiplin, bir örgüt için asl›nda
varl›k yokluk meselesidir. 

DDiissiipplliinn:: YYookklluu¤¤uu ZZaayy››ffllaatt››rr
VVaarrll››¤¤›› GGüüççlleennddiirriirr!!

Disiplin, bir örgütün ayn› za-
manda ssaavvuunnmmaa silah›d›r. Evet, öy-
le bir silah ki, örgütü savunmakta,
hiçbir silah, baflka hiçbir araç onun
yerini tutamaz. 

“Düflman bizim devrimci irade-
miz ve disiplinimiz karfl›s›nda ol-
dukça zay›ft›r. Onu güçlü k›lan, bize
kapitalizmden bulaflan, iirraaddeemmiizzii
vvee ddiissiipplliinniimmiizzii zzaayy››ffllaattmmaakk için
her an, her saat sald›r› halinde bu-
lunan içimizdeki düflmand›r.” (Kon-
gre Raporu) 

Bu düflman neye yolaçar; devam
ediyor Day›: “Bu iç düflmana, eksik
ve zaaflara, düzen özlemlerine, bu
özlemlerin çok de¤iflik biçimlerine
karfl› radikal bir tarzda mücadele
etmezsek, kendi ellerimizle örgüt
irademizi ve disiplinimizi zay›flat›r,
ddüüflflmmaannaa ggeeççiitt vermifl oluruz.”

Disiplin ddoossttttuurr.. Disiplinsizlik
ise ddüüflflmmaann.. Bu kadar aç›k ve ke-
sin: 

“‹ç düflman, hemen birço¤umu-
zun günlük yaflamda, eylemde, ör-
gütsel disiplinde, yoldafll›k iliflkile-
rinde, kendimizde ve baflkalar›nda
gördü¤ümüz, düzenden ald›¤›m›z ve
henüz atamad›¤›m›z birçok eksik ve
zaaf›m›zd›r. Bunlar lliibbeerraalllliikk,, sseekk--
tteerrlliikk,, bbiirreeyycciilliikk,, ppooppüülliissttlliikk,, ddiissiipp--
lliinnssiizzlliikk,, tteemmbbeelllliikk,, iinnssaannllaarraa ddee¤¤eerr
vveerrmmeemmee,, iihhttiirraass vb. vb. çok çeflitli
biçimlerde karfl›m›za ç›kar.” (Kon-
gre Raporu)

‹ç düflman neticede d›fl düflmana
davetiyedir. Nitekim Day› da, Kon-
gre konuflmas›nda disiplinsizli¤i ay-
n› zamanda ‘düflman› davet edici’ bir

unsur olarak de¤erlen-
dirmekteydi.

En önemli zaaflar›n
içinde de, en hayati ge-
rekliliklerin içinde de
disiplin hep say›lmak-
tad›r dikkat edilirse. 

Disiplinin ana ögelerinden biri
olarak ““kkuurraallllaarr”” da Day›’n›n sü-
rekli üzerinde durdu¤u unsurlar›n
bafl›nda gelir. O kurallar da örgütü,
mücadeleyi “savunma”n›n en
önemli parçalar›ndan biridir yine.
Mücadele eden bir örgütün, tek tek
devrimcilerin sürekli bir tehlikeyle
karfl› karfl›ya oldu¤u aç›kt›r. Day›,
buna dikkat çekiyor ve flöyle diyor:

“Tehlikeyi tamamen ortadan
kald›rmak, yok etmek mümkün de-
¤ildir. Ama bu faktörü mümkün ol-
du¤u kadar azaltmak, örgütsel ilifl-
kilerin güvenli¤ini sa¤lamak bizim
elimizdedir. Bunun temel yolu, kkuu--
rraallll›› ddeevvrriimmccii bbiirr yyaaflflaamm›› yyeerrlleeflflttiirr--
mmeekkttiirr.. Yaln›z kendimizin kurall›, il-
keli olmas› tehlikeyi önleyemez. Ör-
gütsel iliflkimiz a¤› içerisinde yer
alan bütün insanlar›m›z› bu anla-
y›flla e¤itmek ve yetifltirmek zorun-
day›z.”

Sadece bu kadar da de¤il. Disip-
lin’in daha baflka yönlerine de iflaret
ediyor Day›. Disiplin’in ““kkeennddiinnee
ggüüvveenn”” demek oldu¤unu söylüyor
mesela: 

“Düflman, tüm teknik donan›m›-
na ve gücüne karfl›n, devrimci ira-
deden üstün olamaz. Onun güç ve
teknik üstünlü¤ünü ancak irademiz-
le, disiplinimizle yenebiliriz. ‹rade
ve disiplin, ayn› zamanda kendine
güvenmek ve yarat›c› olmak demek-
tir. ‹rade ve disiplinin zay›flad›¤›
yerde, kendine güven ve yarat›c›l›k
geriler, hatta kaybolmaya bafllar.”
(Kongre Raporu) 

Mesela, oligarfli taraf›ndan ara-
nan, zor koflullarda yaflamak duru-
munda kalan bir devrimciyi düflü-
nün; onun da en büyük gücü disip-
lin olacakt›r:

“Onu tehlikelerden, takiplerden,
tesadüflerden ve ihbarlardan koru-
yacak olan daha yüksek bir irade,

disiplin duyarl›l›kt›r.” (Kongre Ra-
poru) 

Day›, Kongre’de belli bir alan-
daki kimi kadrolar›n tavr›n› de¤er-
lendirirken flunlar› belirtiyor:

“... kendilerini dayatm›fl, aç›kça
örgüt disiplinini, emir talimat› red-
detmifllerdir. Kuflkusuz ‘‘eemmiirr--ttaallii--
mmaatt yyaannll››flfltt››rr,, uuyymmuuyyoorruuzz’’ demiyor-
lar. Bitmez tükenmez gerekçelerle
yapmama yolunu seçiyorlar. Bu ya-
n›yla, örgüt üyeli¤i, örgüt disiplini,
emir-talimat, merkeziyetçilik vb. ko-
nular henüz iiççsseelllleeflflmmeekktteenn uzakt›r.
Hiçbir üye, savaflç› ve kadro merke-
zi iradenin emir ve talimatlar›n›
reddedip, bunlar›n yerine kendi ka-
rarlar›n› koyamaz. Her ne pahas›na
olursa olsun, emir ve talimatlar› uy-
gulamak zorundad›r. ... Savafl, sa-
vafl kültürü, disiplin, askeri disiplin,
merkeziyetçilik ve demokrasi, emir
ve talimat, örgüt üyeli¤i, sorumlu-
luk, zaaflara karfl› mücadelenin na-
s›l olmas› gerekti¤i vb. çokça konu,
hareketimiz saflar›nda yeterince
kavranmam›fl olup, küçümsenmeye-
cek oranda zaaflarla birlikte h›z›m›-
z› kesmektedir. Bunlarla u¤raflmaya
devam etmeliyiz.”

Burada disiplin dedi¤imiz olgu-
nun köfle tafllar› oldukça aç›k biçim-
de s›ralanm›flt›r Day› taraf›ndan. Ve
dedi¤i gibi de, disiplin olgusuna
aç›kça veya örtülü olarak dejenere
eden, zay›flatan yaklafl›mlarla u¤-
raflm›flt›r sürekli.  Çünkü, yine ora-
da belirtti¤i gibi, “savafl›n do¤al ya-
sas›d›r; savafl kurallarla, emir ve
talimatlarla yürür.”

HHeerr AAllaannddaa vvee YYaaflflaamm››nn 
BBüüttüünnüünnddee DDiissiipplliinn 
HHeerrkkeess ‹‹ççiinn DDiissiipplliinn

Day›’n›n disiplin anlay›fl›n›n kö-
fle tafllar›ndan biri, disiplinin yafla-
m›n her an›nda uygulanmas›, ikinci

““TTeehhlliikkeeyyii ttaammaammeenn oorrttaaddaann kkaall--
dd››rrmmaakk,, yyookk eettmmeekk mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr..

AAmmaa bbuu ffaakkttöörrüü mmüümmkküünn oolldduu¤¤uu kkaaddaarr
aazzaallttmmaakk,, öörrggüüttsseell iilliiflflkkiilleerriinn ggüüvveennllii¤¤iinnii

ssaa¤¤llaammaakk bbiizziimm eelliimmiizzddeeddiirr.. BBuunnuunn tteemmeell
yyoolluu,, kkuurraallll›› ddeevvrriimmccii bbiirr yyaaflflaamm››

yyeerrlleeflflttiirrmmeekkttiirr.. 
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bir yan› ise, herkes için uygulanma-
s›d›r. 

Disiplin, bir bütündür. Hayat›n
her alan›nda kendini göstermelidir.
Örgütsel iflleyiflte alabildi¤ine kat›
bir disiplinden yana görünen biri,
günlük yaflam›nda tam tersine bir
durumdaysa, orada bir tutars›zl›k,
samimiyetsizlik, disiplin konusunda
oturmam›fll›k vard›r. 

“Çal›flma alan›nda bizzat kadro-
lar› e¤itmeyen, denetlemeyen, ara-
da bir s›n›rl› say›daki kadrolarla ve
s›n›rl› zamanda görüflmekle kendini
s›n›rlayan bir yönetici, günün yirmi
dört saatini nas›l doldurmaktad›r? 

Yaflam tarzlar› nedir? Yaflam
tarz›, sorunlar› çözmekle u¤raflan,
bunun için didinen, koflturan bir ya-
flam tarz› de¤ildir. ... Daha çok di-
siplinsiz, kendili¤indenci bir yaflam
sürdürmektedir. Yaflam›n› her yö-
nüyle disipline etmeyen, devrimci
motivasyonu her an yaflamayan bir
kadronun, devrimci iliflkilerde ve
çal›flmada gerekli disiplini, özveri
ve kararl›l›¤› göstermesi çok zor-
dur.” (Kongre Raporu)

Bir devrimcinin günlük yafla-
m›ndaki disipliniyle, eylemdeki di-
siplini, ald›¤› görevlerdeki disiplini,
bunlar birbirinden ba¤›ms›z de¤il-
dir. Günlük yaflamda alabildi¤ine
kendili¤inden ve gevflek davranan
biri “sen beni eylemde gör” diye-
mez. Veya demokratikte rehavet
içindeki biri, baflka yerde olursam,
baflka türlü davranaca¤›n› iddia ede-
mez, Day› özetliyor: “Demokratikte
veya baflka alanda, nerede olursak
olal›m, yaflam› ve mücadeleyi her
yönüyle ciddiye almak ve disipline
etmek zorunday›z. Disiplinli yaflam›
olmayanlar›n örgüt iliflkileri de di-
siplinli olamaz. Bürolar›m›z, de-
mokratik derneklerimiz ve kendimiz
her fleyiyle disiplinli bir devrimci

yaflam›, örgütlülü¤ü, ciddiyeti ve
inand›r›c›l›¤› yans›tmal›d›r.” (Kon-
gre Raporu)

Burada, aktard›¤›m›z bu son pa-
ragrafta, Day›’n›n dikkat çekti¤i bir
nokta daha var; bizim disiplinimiz,
asl›nda iinnaanndd››rr››cc››ll››¤¤››mm››zz››nn,, ggüüvveenn
vveerrmmeemmiizziinn de olmazsa olmaz bir
parças›d›r. Kitleler, gözlerinin
önünde disiplinsiz, verdi¤i sözleri
tutmayan, hiçbir fleyi zaman›nda
yapmayan disiplinsiz, laçka bir ör-
gütlenme gördüklerinde ona nas›l
güvensinler. 

Day›’n›n disiplin konusunda en
çok üzerinde durdu¤u konulardan
biri de disiplinin örgüt içindeki
“HERKES” için oldu¤udur. Bu ko-
nuda özellikle yöneticilerin kendile-
rini disiplinden muaf tutmalar› kar-
fl›s›nda tavizsizdir Day›. Yönetici
hiçbir konuda ayr›cal›kl› olamaya-
ca¤› gibi, disiplin konusunda da ay-
r›cal›kl› olamaz. 

Küçük-burjuvazi daha çok ayr›-
cal›k e¤ilimindedir. Disiplin kural-
lar› baflkas› için iyi ama kendisine
geldi¤inde tart›flmal›d›r:

“küçük burjuvazi ... örgütsel de-
netim yo¤unlaflt›kça rahats›z olur.
Denetimden kaçmak için çok yarat›-
c› yollar bulur. Kendi d›fl›ndakilere
uygulad›¤› disiplin ve cezalar ken-
disine uyguland›¤›nda veya uygula-
naca¤›n› sezdi¤inde dengesizleflir,
asi rollere girer. ... örgüt içerisinde
düzeni yaflatarak yaflayamayaca¤›-
n›n fark›na vard›¤›nda her yolu mü-
bah görür.” (Zafer Yolunda Kurtu-
lufl, Say›: 2, 22 Temmuz 1995)

DDiissiipplliinniinn ÖÖzzüü
Disiplinin, kurallar›n ”mekanik”

ele al›nmas›, s›k s›k karfl›m›za ç›kan
bir sorundur. Mekaniklik, hem di-
siplinde, hem kurallarda ÖZ’ün

gözden kaç›r›lmas› de-
mektir. 

Disiplinin özünde
ilk belirtilmesi gere-
ken; D‹S‹PL‹N DEV-
R‹M ‹Ç‹ND‹R. Disip-
line karfl› ç›kmak, dev-
rime karfl› ç›kmakt›r,

mücadeleye karfl› ç›kmakt›r, dolay›-
s›yla mevcut düzeni de¤ifltirecek
güçte bir örgüte karfl› ç›kmakt›r...
Day›’n›n disiplin sorununu bu bak›fl
aç›s›yla ele ald›¤› bir yaz›s›nda flu
söyleniyor:

“Hiç kimseye devrimcilik zorla
yapt›r›lamaz. Ama kifliler devrimci
faaliyete gönüllü kat›lm›flsa onun
kurallar›na uymak ve gerekenleri
yapmak zorundad›r. Yapmayanlar
düzenin pisli¤ine dönebilirler. Ama
b›rak›n devrimcili¤i, biraz ahlak› ve
kiflili¤i olan, ilericiyim, demokrat›m
diyen hiç kimse bugünün koflulla-
r›nda mücadele etmeden, bildikleri-
ni insanlara ö¤retmeden, kitleleri
e¤itmeden bir gece dahi rahat uyu-
mamal›d›r. Bilip de yapmayanlar,
bilip de devrimci mücadeleye kat›l-
mayanlar, destek vermeyenler, gö-
rünümleri ne olursa olsun düflmana
hizmet ediyorlard›r. Mevcut koflul-
larda mücadele etmek art›k bir ide-
oloji sorunu de¤il, ahlak ve vicdan
sorunu haline gelmifltir.!” ( Dev-
rimci Sol, Say›: 12, Ocak 1999)

Evet, disiplin meselesinin esas›,
devrimcilik yap›p yapmamak, dev-
rimi isteyip istememektir. Devrimi
isteyen, onun gerektirdi¤i disiplinin
gere¤ini de yapmak zorundad›r.
Hem devrimi isteyip, hem disipline
karfl› ç›kmak, mümkün de¤ildir. 

Kurallara iliflkin Day›’n›n flu tes-
pitlerinde de, disiplinin öz’ünün k›-
sa bir anlat›m› yeral›yor:

“ KKuurraallll›› oollmmaakk,, kkuurraallllaarraa uuyy--
mmaakk,, de¤iflen koflullar›, özgünlükle-
ri, yap›lmas› gerekenleri dikkate al-
mamak, ifl yapt›rmamak, hantallafl-
t›rmak de¤ildir. Kurallar tekdüze,
mekanik olarak uygulanan flablon-
lar de¤ildir. Kurallar, görev ve ihti-
yaçlar›n sa¤l›kl› bir flekilde, yerine
getirilmesi için vard›r. ‹lkeler ve ku-
rallar yarat›c›l›ktan, cesaretten ve
cüretten soyutlan›p ele al›nd›¤›nda,
görevler, emir ve talimatlar, ço¤un-
lukla yerine getirilemez ve sadece
kiflinin kendisini korumas›na hizmet
eder. Kurallar elbette kiflinin de ko-
runmas› için vard›r. Ama, esas ola-
rak görevlerin yap›lmas› ve örgütün
korunmas› için vard›r. Bunlar›n

““BBaakk››flfl aaçç››mm››zz›› flfleekkiilllleennddiirreenn tteemmeell
nnookkttaa,, hhaallkk››nn çç››kkaarr››nnaa oolluupp oollmmaammaass›› iillee

ddeevvrriimmii ggeelliiflflttiirriipp ggeelliiflflttiirrmmeeddii¤¤ii oollmmaall››dd››rr,,
iillkkee vvee kkuurraallllaarraa,, ddee¤¤eerrlleerree iiflflttee bbuu kk››ssttaass--

llaa bbaakkmmaakk zzoorruunnddaayy››zz..””
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önüne hiçbir fley geçemez.” (Kon-
gre Raporu)

Daha önce de çeflitli vesilelerle
de¤indi¤imiz gibi, Day›, flflaabblloonnllaa--
rr››,, kkaall››ppllaarr››,, ssttaattüülleerrii onaylama-
yan, onlarla hep savaflan bir anlay›-
fla sahiptir. Disiplin ve kurallar ko-
nusundaki yaklafl›m› da böyledir.
Disiplinin hangi alanda, hangi dö-
nemde nas›l flekillenece¤i, ne kadar

“kat›” veya “es-
nek” olaca¤›, orada
ne kadar talimatla-
ra ne kadar önerile-
re baflvurulaca¤›,
nelerin kural haline getirilece¤i, bü-
tün bunlar önceden belirlenemez;
bunlar› belirleyecek olan, mücade-
lenin ve örgütlenmenin ihtiyaçlar-
›d›r. Bunu da flöyle ifade ediyor Da-

y›: “Bak›fl aç›m›z› flekillendiren te-
mel nokta, halk›n ç›kar›na olup ol-
mamas› ile devrimi gelifltirip gelifl-
tirmedi¤i olmal›d›r, ilke ve kuralla-
ra, de¤erlere iflte bu k›stasla bak-
mak zorunday›z.” (Kongre Raporu)

““DDeemmookkrraattiikkttee vveeyyaa bbaaflflkkaa aallaannddaa,,
nneerreeddee oolluurrssaakk oollaall››mm,, yyaaflflaamm›› vvee mmüüccaaddee--

lleeyyii hheerr yyöönnüüyyllee cciiddddiiyyee aallmmaakk vvee ddiissiipplliinnee eett--
mmeekk zzoorruunnddaayy››zz.. DDiissiipplliinnllii yyaaflflaamm›› oollmmaayyaannllaa--

rr››nn öörrggüütt iilliiflflkkiilleerrii ddee ddiissiipplliinnllii oollaammaazz..

Günlük yaflamda, devrimci iliflki-
lerde, devrimci çal›flman›n her bölü-
münde bürokratik iliflki ve çal›flma
tarz›n› mahkum edip, militan yöneti-
ci tipini egemen k›lmal›y›z. Militan
önder, yönetici tipi zorluklar karfl›-
s›nda pes etmeyen, eksik ve yanl›flla-
r›n›n maddi nedenlerini bulup, üzeri-
ne çekinmeden giden ve kendini dü-
zelten, yenileyen yeni insan tipidir.

Devrimci önder, yapamama,
edememe ön flart›n› koymadan,
yapmak için tüm enerjisini ve özve-
risini, yarat›c›l›¤›n› ortaya koyup,
en iyisini yapmaya çal›flan insand›r.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, alt›ndaki insan-
lar bilmiyorsa ö¤reten, eksikse ek-
sikliklerini tamamlayan, korkuyor-
larsa korkular›n› gidererek güven
veren insand›r.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, düflman takibin-
de, kuflatmas›nda ve tutsakl›¤›nda
partinin onurunu kendi onurundan
ay›rmayan, direnen, son nefesinde
dahi partisi için bir fleyler yapmaya
çal›flan, ba¤l›l›¤›ndan flüphe duyul-
mayan insand›r.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, do¤rudan askeri
birimlerde görevli olmasa da düfl-
man takibinde veya kuflatmas›nda

çat›flacak bilinçte ve ruh halinde
olup, çat›flan insand›r.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, kendine güve-
nen, bu güveniyle insanlara örnek
olan, devrimcili¤in getirdi¤i tehli-
keleri göze alan insand›r.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, günlük yafla-
m›nda, kitle iliflkilerinde, faaliyet
alan›nda, eylemde örnek olmak zo-
rundad›r.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, kendinden önce
partisinin, yoldafllar›n›n güvenli¤ini
al›p gelece¤ini düflünen insand›r.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, dünyaya mey-
dan okuyan, dünyay› de¤ifltirmek
için aya¤a kalkm›fl, coflku, moral,
inanç ve kararl›l›kta olup, bunu his-
settiren, inand›ran, güvenilen, ar-
d›ndan gidilmesi gereken insand›r.

YYöönneettiiccii öönnddeerr iinnssaann,, yetkileri-
ne ve konumuna güvenerek insanlar
üzerinde bask› kurmayan, yetenek-
lerine, önderlik sanat›na, daha çok
özverisine güvenerek yöneticili¤ini
kabul ettiren insand›r.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, kendi duygula-
r›n› ön planda tutmayan, çifte stan-
dartl› olmayan, devrimci adaleti
herkese eflit uygulayan insand›r.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, ayd›n birikimi-
ne ra¤men kibirli olmayan, halkla
ve yoldafllarla iliflkilerinde müteva-
z› olan, halktan her türlü insan› an-
layabilen, dinleyen ve ö¤reten in-
sand›r, halk önderidir.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, hata yapmaktan
korkmayan, inisiyatifli, politika
üreten, neyi nas›l yapaca¤›n› bilen,
örgütleyen, savaflt›ran, savaflan in-
sand›r.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, hedefe varmada
engel tan›mayan, kararl›l›¤› ve öz-
verisiyle, yol göstericili¤iyle nes-

nelli¤e teslim olmayan, bunu de¤ifl-
tiren insand›r.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, birçok karmafl›k
çeliflki içerisinde esas çeliflkiyi, te-
melle tali olan› birbirinden ay›rma-
s›n› bilen ve temel olan› gözden ka-
ç›rmayan insand›r.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, görev adam›d›r.
Ald›¤› emri tart›flmayan, "yapa-
mam" demeyen, yaflam› pahas›na
uygulayan insand›r.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, da¤›t›c›, parçala-
y›c›, moral bozucu de¤il, birlefltirici,
moral ve coflku kazand›r›c›, insanla-
r›n moralman çökme aflamas›na gel-
di¤i, önemli olumsuzluklar›n yaflan-
d›¤› anlarda dahi mevcut durumunu,
nedenlerini bilerek, insanlar›n eksik
veya yetersizliklerini tamamlayarak,
yanl›fllar› yoldafll›k iliflkileri içeri-
sinde gösterip düzelterek yeniden
morali yükselten, düflmek üzere
olanlar› aya¤a kald›ran, bunal›ml›
ortamdan yararlanmaya çal›flanlara
f›rsat vermeyen insand›r. Zafer anla-
r›nda ise, sarhofllu¤a kap›lmayan, in-
sanlar›n gevflemesine, rehavete düfl-
mesine izin vermeyen, düflman sal-
d›r›lar›na olanak tan›mayan insand›r.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, yaln›z kendisi
çal›flan de¤il, çal›flt›ran, çal›fl›rken
kolektifli¤e büyük de¤er biçen, bu
kolektiflikle insanlar›n daha h›zl›
e¤itilece¤ine ve ö¤renece¤ine ina-
nan, hesap sormas›n›, hesap verme-
sini bilen ve kolektif çal›flmadan
kendisinin de ö¤renece¤ine inanan
insand›r.

YYöönneettiiccii iinnssaann,, partisine ve yol-
dafllar›na karfl› aç›k ve dürüst olan,
eksik ve zaaflar› karfl›s›nda yoldafl-
lar›na ve kitlelere özelefltiri yap-
maktan çekinmeyen, kendine gü-
venli insand›r. (Kongre Raporu)

Day› Ve
Yönetici ‹nsan

Yaz› dizimizin önceki bölümünde
yay›nlad›¤›m›z “Day› ve Kadrolar”
bölümünü, Day›’n›n önceki say›da yer
veremedi¤imiz yönetici insanlara ilifl-
kin bir mmaanniiffeessttoo niteli¤indeki flu söz-
leriyle tamamlamak istiyoruz:
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“fiu an gelinen noktada bizim ar-
zumuz yeni bir anayasan›n yap›lma-
s›d›r. De¤iflmez ve de¤ifltirilemez
maddeler d›fl›nda 1,2,3,4 ve
174’üncü maddeler hariç. Anayasa-
n›n uzlaflmayla yap›lmas› gerek...

“Anamuhalefet partisinin içinde
olmad›¤› bir anayasa de¤iflikli¤ini
say›sal olarak yapmak mümkün
ama anayasa de¤iflikli¤i bir Meclis
ço¤unlu¤u de¤il, bir uuzzllaaflfl›› mesele-
sidir...” (Cemil Çiçek, 16-23 fiubat
bas›n)

AKP, seçimlerden sonra, yeni bir
anayasa de¤iflikli¤ini gündeme geti-
rece¤ini aç›klad›. Elbette bu konu-
nun gündeme getirilmesi sadece ya-
pay bir gündem de¤ifltirme mesele-
si de¤ildir. As›l olarak oligarflinin
yeni bir anayasaya ihtiyaç duymas›,
ve baflta Avrupa emperyalistleri ol-
mak üzere emperyalistlerin bu ko-
nudaki istekleridir.

Ancak son dönemde gündeme
gelen anayasa de¤iflikli¤i giriflimle-
ri, oligarfli içi çat›flmalar›n iyice ay-
yuka ç›kt›¤› dönemlere denk düfl-
müfltür. Keza bu anayasa de¤ifltirme
çal›flmalar› da çat›flmay› büyütmüfl-
tür. Bundan dolay›, de¤ifliklik tasa-
r›lar›n› rafa kald›rm›fllard›r. Anlafl›-
lan o ki yerel seçimler sonras› yeni-
den gündeme getirilecektir anayasa
de¤iflikli¤i.

AKP, bu kez anayasa de¤iflikli-
¤ini gündeme getirirken, “uzlaflma
arayacaklar›n›” aç›klayarak giriflti
ifle. 

Peki neyin uzlafl›s› ve kimlerle
uzlaflma?.. Kuflku yok ki AKP, bir
bütün olarak oligarflinin partileri ile
di¤er devlet kurumlar› aras›ndaki
uzlafl›dan bahsediyor. 

AKP, oligarfli içi çat›flmalara
ra¤men tekrar tekrar bir anayasa de-
¤iflikli¤i gündeme getiriyorsa, bu
bir ihtiyac›n ürünüdür. Fakat bu ih-
tiyac›n ne oldu¤unu Türkiye halk›
bilmiyor. ‹htiyac›n ne oldu¤unu bi-
lenler, kapal› kap›lar ard›nda anaya-

say› da flekillendirenlerdir. Anayasa
de¤iflikli¤inin temel nedeni, emper-
yalizmin ve iflbirlikçilerinin ihtiyaç-
lar›d›r. AKP’nin de bu zeminde ana-
yasa de¤iflikli¤i paketine, hemen
her de¤ifliklikte oldu¤u gibi, oligar-
fli içi iktidar kavgas›nda güçlenmek
ve islamc› taban›n istismar›na, geri-
ci kadrolaflmaya yönelik düzenle-
meler katmak istemesi de de¤iflikli-
¤in di¤er yönüdür.

Yazboz TTahtas›na
Dönen TTC AAnayasalar›
Cumhuriyet’in ilan›ndan bugüne

1921, 1924, 1961 ve 1982 y›l›nda ol-
mak üzere, 85 y›lda toplam dört defa
yeni anayasa yap›ld›. Ancak her ana-
yasa üzerinde de birçok kez de¤iflik-
likler gündeme geldi. En çok de¤iflti-
rileni ise, 12 Eylül Anayasas› oldu. 

16’s› geçici toplam 177 madde-
den oluflan 1982 Anayasas›’n›n 8833
mmaaddddeessii,, 1122 aayyrr›› ddöönneemmddee ddee¤¤iiflfl--
ttiirriillddii..

Oligarflinin anayasalar› bu kadar
çok ve s›k de¤ifltirmesinin ana ne-
deni, halk›n beklentilerinin karfl›-
lanmas› de¤ildir. Her dönem hare-
ket noktalar› emperyalistlerin ve ifl-
birlikçilerinin de¤iflen ihtiyaçlar› ve
beklentileridir. Ayn› zamanda geli-
flen halk›n mücadelesinin bast›r›l-
mas› da bu kapsamda ele al›nm›flt›r.

De¤ifliklikleri gündeme getiren
partilerin, -örne¤in AKP gibi- kendi
tabanlar›na yönelik kimi istekleri
olsa da belirleyici olan her zaman
tekellerin ihtiyaçlar›d›r. Yeni anaya-
sa da kuflkusuz bu kapsamda ele al›-
nacakt›r.

Çünkü bugüne kadarki pratikleri
hep böyle flekillenmifltir. Anayasa-
lar›n yap›lma dönemlerinde hiçbir
zaman halka do¤rudan sorulmam›fl-
t›r. Örne¤in 12 Eylül döneminde 5
kiflilik Askeri Konseyin atad›¤› Da-
n›flma Meclisi 1982 Anayasas›’n›
haz›rlam›flt›r. Ve halka ‘zorla’ onay-

lamak d›fl›nda bir görev düflmemifl-
tir. Bu anlay›fl biçimi, de¤iflse de
oligarflinin her döneminde ve her
yasas›nda ayn› flekilde iflletilmifltir.

Halk›n YYok SSay›ld›¤› 
Uzlaflma
Baflbakan Yard›mc›s› Cemil Çi-

çek’in dilinden düflürmedi¤i uzlafl-
man›n hiçbir yerinde halk yoktur.
Aç›klamalarda da görüldü¤ü gibi
yap›lan ça¤r›lar hep, di¤er düzen
partilerine, iflbirlikçi tekellerin ör-
gütlerinedir. Örne¤in bu aç›klama-
lar›n hiçbirinde iflçi, memur sendi-
kalar›na, TMMOB, TTB gibi de-
mokratik kitle örgütlerine yönelik
bir ça¤r› yoktur. Olmayacakt›r da.
E¤er flartlar›n zorlamas›yla bu ör-
gütlenmelerden kimi görüfller al›nsa
da bunlar hiçbir zaman dikkate al›n-
mayacak ve as›l olarak tekellerin is-
tekleri kabul edilecektir.

Ancak oligarfli her anayasa de¤i-
flikli¤inde oldu¤u gibi, bu yöndeki
meclis karar›n› (meclisteki millet-
vekillerini halk›n vekili sayd›¤›n-
dan) da “halk›n onay›” olarak lanse

Biri, 
cuntan›n 
eseri. 
Di¤eri, 
halk›n
iradesi
esas aal›-
narak
haz›rlanm›fl
ve hhalk›n ggelece¤ine ddair bir
tasar›m. 
AKP ve ddi¤er düzen ppartileri,
y›llard›r “de¤ifltirdik, dde¤ifltiri-
yoruz” aaldatmacas›yla 112 EEy-
lül aanayasas›n› kkorudular. HHer
iktidar kendi aanayasas›n›  yya-
par; halk›n kkendi aanayasas›n›
yapmas› iiçin, hhalk›n dda iiktidar
olmas› ggerekir. 

Yine AAnayasa DDe¤iflikli¤i! 

ARANAN KK‹MLER‹N UUZLAfiMASI? 
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edecektir. Keza ayn› kapsamda gündeme
getirilebilecek halk oylamalar›nda da
amaç ayn›d›r. 

Oligarflik düzende halk›n kendi anayasa-
s›n› yapma flans› yoktur. Çünkü baflta anaya-
sa olmak üzere bütün yasal mekanizmalar
bunu önlemek için yap›lm›flt›r. Elbette de-
mokratik mücadelenin bir parças› olarak,
halk yarar›na bir anayasan›n yap›lmas›n›n
mücadelesini sürdürmek gereklidir. Ancak,
somut gerçek yok say›ld›¤›nda yanl›fllara
düflmek, düzen içi çözümler aramaya sav-
rulmak da kaç›n›lmazd›r. Oligarflinin, em-
peryalistler ve iflbirlikçi tekellerin ihtiyac›
için haz›rlad›¤› ve halka onaylatarak meflru-
laflt›rmaya çal›flt›¤› anayasalar›n tersine,
halk›n bizzat yapt›¤› anayasalar da vard›r.

Elbette, anayasay› kkiimmiinn yyaapptt››¤¤››nnaa
ggöörree yap›l›fl biçimleri de farkl› olmufltur.

Örne¤in, 1936 y›l›nda Sovyetler Birli-
¤i’nde yap›lan anayasa gibi. Haz›rlanan
taslak, Sovyetler Birli¤i’nde yaflayan bü-
tün halklar›n dillerine çevrildi ve 6600 mmiill--
yyoonn nüsha olarak da¤›t›ld›. 10 bin gazete-
de yay›nland›. 527 bin mitinge konu oldu.
Befl buçuk ay boyunca çeflitli kitle örgütle-
ri, organ ve alanlarda halk taraf›ndan tart›-
fl›ld› ve de¤erlendirildi. Ve bütün bunlar›n
sonucu olarak 115544 bbiinn ddee¤¤iiflfliikklliikk öönneerrggee--
ssii gönderildi. Bu önergeler s›n›fland›r›la-
rak de¤erlendirildi ve anayasa tasla¤›nda
de¤ifliklikler yap›ld›.

Benzer bir örnek de Küba’da yafland›.
1975 y›l›nda kabul edilen anayasan›n ha-
z›rlanmas› tart›flmalara, bütün sendikalar,
sokaklarda örgütlü olan Devrimi Savunma
Komiteleri, Ulusal Küçük Çiftçiler Birli¤i,
Kübal› Kad›nlar Federasyonu, ordu men-
suplar› olmak üzere 66..221166..000000 Küba’l› tas-
lak üzerinden kat›ld›. Düflüncelerini, öne-
rilerini sundu ve anayasa bu flekilde olufl-
turuldu.

Halk›n yapt›¤› iki örnek anayasa. Küba
ve Sovyetler’de bak›n hangi süreçlerden
geçirilmifl. Görülüyor ki, as›l halk kendi
aras›nda tart›flm›fl ve uzlaflm›fl anayasada.

Fakat Türkiye’ye döndü¤ümüzde görü-
rüz ki, haz›rlanan hiçbir anayasada hhaallkk››nn
kkaatt››ll››mm›› yoktur. Halk›n ad› bile an›lmaz.
Çünkü oligarfliye göre “halk anlamaz”.
Onlar ad›na birileri “uzlafl›r” ve karar ve-
rir, halka ise durumu onaylamak ve meflru-
laflt›rmak düfler. Seçimler sonras› günde-
me getirilecek yeni anayasada izlenecek
yol da, bugüne kadar gidilen yol olacakt›r.

Fransa: Sorbonne’de ‹‹flgal

Fransa’da, geçen hafta, hükümetin, üünniivveerrssiitteelleerrii öözzeelllleeflflttiirrmmee
vvee öö¤¤rreettiimm kkaaddrroollaarr››nn›› aazzaallttmmaa plan›na karfl›, ö¤renciler ve
ö¤retim görevlileri bir çok eylem gerçeklefltirdiler. 

Ö¤retim görevlileri üç haftad›r derslere girmezken, Paris’te 20
fiubat’ta ö¤retim görevlileri ve üniversite ö¤rencilerinin yapt›¤›
gösteriye yaklafl›k 30 bin kifli kat›ld›. 

Baflkent Paris’te, ertesi gün de ö¤renciler, hükümetin üniversite-
lerde yapmay› planlad›¤› yeni düzenlemeleri protesto eden ö¤retim
görevlilerine destek vermek amac›yla Sorbonne Üniversitesini iflgal
ettiler. 21 fiubat’ta gerçeklefltirilen iflgalde, yaklafl›k 200 ö¤renci,
sabaha karfl›, polisin sald›r›s›yla üniversiteden ç›kar›ld›lar.

“Sokaklardaki asker say›s›-
n› art›rsak da tecavüzler yine
olacakt›r. Çünkü kad›nlar›m›z
çok güzel.”

Bu sözleri söyleyen tutuk-
lanm›fl bir sap›k veya psikiyat-
rik tedaviye al›nm›fl bir psiko-
pat de¤il; bir baflbakan. ‹talya
Baflbakan› Berlusconi. 

Berlusconi ‹talya’da sadece
baflbakanl›¤›yla de¤il, sadece
bas›n alan›ndaki “imparatorlu-
¤u” ve sahip oldu¤u servetin
büyüklü¤üyle de¤il, ayn› za-
manda ahlaks›zl›klar›yla yera-
lan biridir. Daha önce de yuka-
r›dakine benzer sözler, davra-
n›fllar sergilemifltir. 

Kuflkusuz s›radan biri tara-
f›ndan sarfedildi¤inde bile, çü-
rümenin, yozlaflman›n ciddi bir
belirtisi olarak de¤erlendirilme-
si gereken yukar›daki sözlerin
bir ülkenin yönetiminin en üs-
tündeki kifli taraf›ndan dile geti-
rilebilmesi, yozlaflman›n, ah-
laks›zlaflman›n, dejenerasyo-
nun ne kadar büyük boyutlara
ulaflt›¤›n›n göstergesidir. 

Bir ülkenin BAfiBAKANI,
kalk›p tecavüzü meflrulaflt›r›-
yor; tecavüzcülerin avukatl›¤›-
na soyunuyor adeta. 

Böyle bir kafa yap›s›na ve

böyle bir ahlaka sahip insanla-
r›n baflbakan olabildi¤i bir dün-
yada yafl›yoruz.. Bu, utanç veri-
ci bir dünyad›r ve insanl›¤›n bu
utançtan kurtulmas› için Ber-
lusconi gibileri bafl›ndan defet-
mesi zorunludur...

Üzerinde durulmas› gere-
ken; bu kafa yap›s›na sahip bir
insan›n, dünyan›n en “geliflmifl”
ülkeleri olarak kabul edilen,
“e¤itimli” düzeyinin yüksekli-
¤iyle övünen Avrupa’n›n bir ül-
kesinde baflbakan olufludur. Bu
da Avrupa üzerinde tekrar dü-
flünmeyi gerektirmiyor mu?

Medeniyetin beflikleri, de-
mokrasinin kaleleri, ayn› za-
manda ahlaks›zl›¤›n doru¤a
ç›kt›¤› yerler haline dönüflüyor-
sa, kuflku yok ki orada sistemin
her yan›n›n sorgulanmas› kaç›-
n›lmazd›r. AB hayranlar› da bu
arada görmek zorundad›r ki;
Avrupa kapitalizmi ayn› za-
manda her türlü ahlaks›zl›¤›n,
yozlu¤un, çürümüfllü¤ün de ya-
rat›c›s›, üreticisi, besleyicisi ve
iflte nihayet savunucusudur.
Berlusconi bunun bir ürünüdür
ve bunun sonucu olarak böyle-
sine kan›ksanabilmektedir. Te-
cavüz aklay›c›lar›n›n baflbakan
olabildi¤i bir Avrupa, insanl›¤›n
ideallerini temsil edemez. 

Tecavüz Aklay›c›s› Bir
Baflbakan; Berlusconi
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Türkiye, ABD ve Irak aras›nda
geçti¤imiz ay yap›lan anlaflma so-
nucunda ““TTeerröörree KKaarrflfl›› ÜÜççllüü MMee--
kkaanniizzmmaa”” ad› verilen bir ittifak
oluflturuldu. ‹flbirlikçi Irak yöneti-
minin “Kürt as›ll›” D›fliflleri Bakan›
Hoflyar Zebari’nin, Ocak ay›nda
yapt›¤› Türkiye ziyaretinde netleflti-
rilen bu ittifak çerçevesinde flu aç›k-
lamada bulunulmufltu:

“Terörle mücadele için Türkiye-
ABD ve Irak aras›nda oluflturulan
üçlü mekanizman›n, daha ifllevsel
olabilmesi için bbööllggeesseell KKüürrtt yyöönnee--
ttiimmiinniinn bbaaflflkkeennttii EErrbbiill’’ddee bbiirr ooffiiss
aç›lmas› kararlaflt›r›ld›”.

‹flbirlikçilikte s›n›r tan›mayan
Kuzey Irak Kürt Yönetimi, Türkiye
oligarflisi ile Kürt halk›n›n bir kesi-
mini bombalamak, katletmek için
peflpefle iflbirli¤i anlaflmalar› imzal›-
yor. Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n
daha önceki Ba¤dat ziyaretinde de
Irak’la imzalanan ““YYüükksseekk DDüüzzeeyy--
llii SSttrraatteejjiikk ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii KKoonnsseeyyii”” çer-
çevesinde yap›lacak anlaflmalar da
büyük ölçüde bölgede Amerikan
emperyalizminin isteklerini yerine
getirmek ve özel olarak da Türki-
ye’deki Kürt yurtsever hareketini
yoketmeye yönelikti. 

Erbil’de ofis aç›lmas› karar› da
bu çerçevede al›nm›fl kararlardan
biriydi. ‹flte o karar, geçen hafta ye-
rine getirildi. Erbil’de “üçlü komuta
karargah›” kurularak resmen faali-
yete geçirildi. Karargah›n görevi
“PKK’yi arazide takibe al›p imha
etmek” olacakt›. 

Nitekim, Zebari, o zaman bu an-
laflma yap›l›rken, “Irak-Türkiye
iliflkilerindeki bu zehirli unsuru or-
tadan kald›rmaktan” söz etmiflti.
Zebari için zehirli unsur, PKK idi.

Kuzey Irak’taki Kürt yönetimi-
nin baflkenti Erbil, flimdi Kürt halk›-
n›n bir kesimine karfl› savafl›n mer-
kezi yap›lm›fl oldu. 

Zebari, Ofisin amac›n› da flöyle

aç›klam›flt›: “Bu merkez sahada bir
merkez olacak, tüm faaliyetleri sa-
hada koordine etmek için. O yüzden
de önemli bir merkez olacak.” 

Zebari’nin o günlerde ofis diye
anlatt›¤› karargah flimdi aç›lm›fl du-
rumda. Karargah›n resmi ad› “PPKKKK
TTeerröörrüünnee KKaarrflfl›› KKoooorrddiinnaazzyyoonn
MMeerrkkeezzii””. Barzani’nin denetimin-
de bulunan Erbil’de aç›lan karar-
gahta, TTüürrkkiiyyee,, AABBDD,, kkuukkllaa IIrraakk
hhüükküümmeettii ve yyeerreell iiflflbbiirrlliikkççii KKüürrtt
yyöönneettiimmiinnddeenn temsilciler yeral›yor.
Türkiye’yi temsilen Genelkurmay-
dan subaylar ve M‹T’ten istihbarat-
ç›lar›n bulundu¤u belirtiliyor. 

Yap›lan anlaflmalar ve aç›klama-
larda görülen, bölgesel Kürt yöneti-
minin baflkentinin, kendi halk›n›n
bir k›sm›na karfl› bir üsse dönüfltü-
rülmüfl olmas›d›r. 

Emperyalizmle ‹‹flbirli¤i 
Ç›kmazd›r, Hüsrand›r! 

Irak iflgali sonras› de¤erlendir-
melerimizde Kuzey Irak’taki Kürt
iflbirlikçili¤ini masum ve mazur gö-
ren yaklafl›mlar› elefltirirken, iflbir-
likçili¤in de bir s›n›r› olmad›¤›na
vurgu yapm›flt›k. 

Elbette Kürt iflbirlikçileri aç›s›n-
dan kullan›lmak ilk de¤ildir, art›k
flafl›rt›c› da de¤ildir. Çok eskiye git-
meden yak›n tarihe bakt›¤›m›zda,
‹ran’›n destekledi¤i Talabani ve
Irak’›n destekledi¤i Barzani aras›n-
da y›llar süren iç savafl, birbirlerinin
yerleflim yerlerini ele geçirmeler.
Her iki iflbirlikçinin Türkiye oligar-
flisi saflar›nda PKK’ye karfl› savafl-
mas›... Bütün bunlar milliyetçi ba-
k›fl aç›s›n›n, pragmatizmin yön ver-
di¤i politik kararlard›.

Bu politik tercih, Irak iflgali ile
geliflerek aç›k bir emperyalizm ifl-
birlikçili¤ine dönüfltü. Bu iflbirlikçi-
lik Arap, fiii, Sünni, Türkmen, Yezi-
di, Kürt yüzbinlerce Irakl›’n›n öldü-

rülmesi pahas›na gelifltirildi. 

‹flbirlikçi Kürt yönetiminin bafl-
kenti Erbil, flimdi yap›lan üçlü iflbir-
li¤iyle Kürt halk›n›n bir kesimine
karfl› savafl›n merkezlerinden biri
olmaya soyundu.

Musul, Kerkük, Erbil özgürlefl-
miflti! Böyle tesbitler yap›lm›flt›. Bu
özgürleflme, Kürt halk›n›n kendi ka-
derini tayin hakk›yd›. Bu hakk›n
Amerikan iflbirlikçili¤iyle; ABD
flemsiyesi alt›nda kullan›lmas›na
kimse itiraz etmemeliydi. Çünkü
UKKTH söz konusuydu.. Sadece
bu son olgu bile, tüm bu tespitlerin
gözden geçirilmesi için yeterlidir.
Halka karfl› ABD, Kürt yönetimi,
Irak, Türkiye oligarflisi aras›nda
aç›k bir iflbirli¤i kurulmaktad›r...
Günümüz milliyetçili¤inin ne oldu-
¤u, nas›l ve neye dönüflebildi¤i Ku-
zey Irak’ta çok somut yaflan›yor.
Kimse bunu yok sayarak UKKTH
ve günümüzdeki ulusal sorun üzeri-
ne söz söyleyemez..

Kuzey Irak’taki Kürt yerel yöne-
timinin savrulufllar›, kuflku yok ki,
milliyetçilik ve emperyalizmle “ifl-
birli¤i” aç›s›ndan son derece ö¤reti-
ci bir örnek sunmaktad›r. Talabani-
Barzani yönetimi, flimdilik bu iflbir-
li¤inde kendilerini kazançl› görseler
de, kaybeden Kürt halk›d›r; bunun
sonuçlar› da er geç görülecektir. BBii--
lliinnmmeelliiddiirr kkii,, bugün, Kuzey Irak’›n
tek bir kar›fll›k yeri bile öözzggüürr ddee--
¤¤iillddiirr.. Tek bir kar›fl›nda bile Kürt
halk›n›n iradesi söz konusu de¤ildir. 

Uzlaflma ÇÇabalar› 
Halklar›n YYarar›na DDe¤il

‹flte ayn› Barzani-Talabani iflbir-
likçili¤i, di¤er halklar›n katledilme-
si pahas›na kazand›klar›n› korumak
için bu kez de, geçmiflte de yapt›k-
lar› gibi, yine bir kesim Kürt halk›-
na karfl› mücadeleye haz›rlan›yor-
lar. Kürt bölgesinde Amerika ve
Türkiye ile birlikte kurulan üssün

‘Özgürleflen’ Kürt Devletinin
“TERÖRLE MÜCADELES‹”
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baflka bir amac› yoktur. Bu üs ve an-
laflmalar arac›l›¤›yla Türkiye oligar-
flisi Kuzey Irak’taki Kürt bölgesinde
daha çok inisiyatif almak, kendi po-
litikalar›n› kabul ettirmek için çaba
göstereceklerdir. ‹flbirlikçi Kürt yö-
netiminin bir müddet sonra oligar-
fliyle birlikte silah kullanmas› flafl›r-
t›c› olmayacakt›r. Kald› ki, Erbil’de
“teröre karfl› mücadele” ad›na böyle
bir merkez açmak, emperyalizmin
ve oligarflinin “terör” demagojisine
bu kadar aç›k ortak olmak, silah
kullanmaktan daha az a¤›r bir suç
de¤ildir. 

Kuzey Irak’ta Amerikan iflbirli-
¤iyle kurulan ve bölge halklar›na
karfl› ileri bir karakol vazifesi gören
Kürt bölgesini selamlayanlar, bu-
günkü flaflk›nl›klar›na muhtemelen
bir k›l›f bulacaklard›r. Emperyaliz-
min ideolojik, politik ve ekonomik
yörüngesinden ç›kmayanlar›n baflka
bir fley söyleme durumlar› da yok-
tur. Emperyalizm paralelinde düflü-
nenler, bu aç›k iflbirli¤inde de bir
“hay›r” arayacaklard›r.

Kürt milliyetçi hareketi, Ameri-
ka’n›n Irak iflgalini, yüzbinlerce in-
san›n katledilmesine karfl›n, “Orta-
do¤u’ya demokrasi ve özgürlük”
getirece¤i gerekçesiyle alk›fllamas›-
n›n, “ABD’nin kuraca¤› düzene bir
itiraz›m›z yoktur” aç›klamalar›n›n,
Barzani ve Talabani iflbirlikçili¤inin
meflru görülmesinin muhasebesini
yapmak zorundad›r bugün. 

Pragmatizm, bugün gelip Kürt
halk›n› vuran sonuçlar üretmifltir.
Defalarca kan›tlanmas›na, özellikle
de Kürtlerin tarihinde benzer çok
say›da örnek olmas›na karfl›n, ayn›
yanl›fllar›n yap›lmas›, bilgisizlikten
öte, gelinen aflamada bir tercih du-
rumudur. 

Kürt milliyetçi hareketi, tercihini
zor, ama, do¤ru olandan, halk›n›
kurtulufla götürecek olandan yana
kullanmal›d›r. Emperyalizm, dev-
flirdi¤i iflbirlikçilerini ihtiyaçlar›na
göre kullanmaya, yerine göre birbi-
rine düflürmeye devam edecektir.
Ortado¤u’da bunun say›s›z örnekle-
ri vard›r.
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Sar› Gelin, halklar›n ac›s›n› an-
latan bir türküdür ama oligarflinin
pervas›zl›¤› onu flovenizmi k›flk›r-
tan bir videoya isim olarak koy-
maktan çekinmemifl. 

Paras› Genelkurmay taraf›ndan
karfl›lanan “Sar› Gelin - Ermeni
Sorununun ‹ç Yüzü” ismi verilen
bir DVD’nin AKP’li Milli E¤itim
Bakanl›¤› taraf›ndan bir y›ldan be-
ri ö¤rencilere gösterildi¤i ortaya
ç›kt›. 

Belgesel ad› alt›nda gösterilen
bu DVD’lere karfl› gösterilen tep-
kiler sonucunda, Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› DVD’lerin da¤›t›m›n› dur-
durduklar›n› aç›klad›. 

Fakat Bakanl›k, da¤›t›m› dur-
durdu¤unu aç›klarken de yine iki-
yüzlülü¤üne devam ettiriyorlard›.
Aç›klamada güya bu DVD’yi ö¤-
renciler için de¤il de, tarih ö¤ret-
menlerine yard›mc› olmas› için da-
¤›tt›klar›n› iddia etti Bakanl›k. Oy-
sa Bakanl›¤›n internet sitesinde
Sar› Gelin DVD’si konulmufltu,
ö¤rencilerin izlemesi teflvik edili-
yordu ve ilgili sat›rda ““SSaarr›› GGeelliinn::
11991155 OOllaayyllaarr›› iillee iillggiillii bbeellggeesseell
iizzlleenniirr..”” diye yaz›l›yd›. 

Ama AKP’nin as›l yalan› daha
sonra ortaya ç›kt›. AKP, bundan
tam bir y›l önce, söz konusu belge-
selin 75 bin DVD kopyas›n› alarak
parti teflkilat› arac›l›¤›yla da¤›t-
m›flt›. DVD’ler, 22 Temmuz se-
çimleri öncesinde, AKP ‹stanbul
Gençlik Kollar› taraf›ndan gençle-
re “hediye olarak” da¤›t›lm›flt› üs-
telik. “fiovenizmi” hediye etmek
ancak AKP gibi bir gericili¤in ak-
l›na gelebilirdi elbette.  

AKP, görünürde Ermenilere
düflman olmad›¤›n› riyakarca aç›k-
lasa da gerçekte Ermenilerin, halk-
lar›n düflmanl›¤›n› yapmaktad›r.

AKP meydanlarda s›k s›k “kar-
defllik”ten dem vuruyor, Ermenis-
tan’la diyalo¤u gelifltirmek için
futbol maç›na Cumhurbaflkan›’n›

gönderiyor. Erdo¤an, Hrant Dink
katledildi¤inde ailesine baflsa¤l›¤›-
na gitmiflti  ve bu manevra da Er-
do¤an’›n az›nl›klara yönelik flove-
nizme son vermek istedi¤i olarak
yorumlanm›flt›. Ama görülüyor ki,
AKP’nin özü bunun tam tersidir,
yani flovenisttir. 

Ermeni sorunu ve Ermeniler’e
karfl› yaklafl›m konusunda
AKP’nin, Genelkurmay’dan, dü-
zenin di¤er ›rkç›, faflist kesimlerin-
den hiçbir fark› yoktur. Fazlas›
vard›r, eksi¤i yoktur. Halklara düfl-
manl›¤› k›flk›rt›r. Sar› Gelin
DVD’si de bunun kan›t›d›r zaten.
Ermeniler’i Türkiye halk›n›n az›l›
düflman›, küçük büyük demeden
önüne geleni katleden düflmanlar›-
m›z olarak tan›tmakta; “1915’te bu
katliamlar› yapt›lar görün” deyip
nereden ald›klar› belli olmayan in-
san kemikleri, ö¤rencilere belgesel
ad› alt›nda flovenist anlat›mlarla
gösterilmektedir. Belgesel dedik-
leri bu floven bilgi ve görüntüler,
hiçbir tarih bilinci olmayan, bu ko-
nuda do¤ru yanl›fl aras›nda bir mu-
hakeme etme durumunda olmayan
8-10 yafl›ndaki çocuklar›n beyinle-
rine yerlefltirilmektedir. Bu bilinçli
bir tercihtir. Bu tercih, her yafltan
insan›m›z› Ermeni düflman› haline
getirecek bir tercihtir. 

AKP’nin Ermeni düflmanl›¤› o
denli köklüdür ki, oligarfli içi it da-
lafl›nda kavga halinde oldu¤u Ge-
nelkurmayla bu konuda rahatl›kla
iflbirli¤i yapmaktad›r.. Bu oligarflik
ittifak içinde hep böyle ola gelmifl-
tir zaten. Aralar›ndaki çeliflkiler ne
olusa olsun, konu devrimciler,
yurtseverler olunca, konu halklara
düflmanl›k olunca devletin tüm ku-
rumlar›, oligarflinin tüm partileri
iflbirli¤i içinde olurlar. “Ermeni so-
runu” da oligarflinin hep ittifak ha-
linde oldu¤u bir “milli sorun”dur. 

‹‹ttttiiffaakkllaarr››nn››nn tteemmeellii iissee,, flfloovvee--
nniizzmm vvee kkeennddiinnddeenn oollmmaayyaann hheerr--
kkeessee ddüüflflmmaannll››kktt››rr.. 

Sar› Gelin “Belgeseli” ve
Oligarflinin fiovenizm ‹ttifak›



Demokratik Toplum Partisi
(DTP) Genel Baflkan› Ahmet Türk,
TBMM’de geçen hafta “21 fiubat
Dünya Anadili Günü” vesilesiyle
DTP Grup Toplant›s›’ndaki konufl-
mas›n›n 10 dakikal›k k›sm›n› Kürt-
çe yapt›.

Ahmet Türk, Kürtçe konuflmaya
bafllay›nca, grup toplant›s›n› canl›
olarak vermekte olan Meclis TV ya-
y›n›n› kesti.

Ahmet Türk’ün konuflmas›ndan
sonra MHP’den CHP’ye, DSP‘den
AKP’ye kadar, çeflitli örgütlü çevre-
ler, flovenist, riyakar aç›klamalar›y-
la bu meflru hakk›n kullan›lmas›n›n
karfl›s›na dikildiler. 

Kimi ““bbööllüüccüü”” dedi, kimi ““iihhaa--
nneett”” veya ““pprroovvookkaassyyoonn”” olarak
nitelendirdi, kimisi “ortada bir yu-
muflama varken bu povokasyon ni-
ye?” bak›fl aç›s›yla, Kürt halk›na bir
kez daha kendini oligarflinin,
AKP’nin insaf›na b›rak tavsiyesin-
de bulundular. 

Acele etmeye ne gerek vard› de-
¤il mi; AKP hepsini ““zzaammaann›› ggee--
lliinnccee”” verecekti. O zaman› da elbet-
te kendileri belirleyecekti. 

Bu gerici, floven, faflist parti ve

çevreler, bir halk›n diline duydukla-
r›, tahammülsüzlü¤ü sergiliyorlard›. 

Kürt halk› bir gerçektir ve Kürt-
çe konuflmak meflrudur. 

Mecliste Kürtçe konuflulamaz-
m›fl. Hay›r, Kürtçe her yerde, her
zaman konuflulmal›d›r. Meclis çat›s›
alt›nda, okulda, sokakta, mahkeme-
de, Çankaya Köflkü’nde, Baflbakan-
l›k’ta, di¤er devlet dairelerinde, her
yerde hiçbir s›n›r konulmaks›z›n
konuflulmal›d›r. Bir halk›n dili yok
say›lamaz, inkar edilemez. Kürt di-
linin yok say›lmas› Kürt halk›n›n
yok say›lmas›d›r. Bir halk›n diline
ambargo konulamaz. 

DTP’li milletvekilleri parlamen-
toda istedikleri gibi kendi dilleriyle
konuflabilmelidirler. Buna kimse ya-
sak koyamaz. Gerici, faflist yasa ve
düzenlemeler bir halk›n dilini engel-

leme gerekçesi olarak gösterilemez.
Bu meflru hakk›n savunulmas›nda
cüretli olunmal›d›r. Oligarflinin ica-
zeti de¤il, meflruluk esas al›nmal›d›r.
TBMM’deki Kürtçe konuflma da bu
zeminde savunulmal›d›r. 

Deniliyor ki bu “ihanet”tir. Mec-
lis’te bir iihhaanneettiinn oldu¤u do¤rudur,
ama o ihanet Kürtçe konuflmak de-
¤ildir. ‹‹hhaanneett,, mecliste emperyaliz-
min ç›karlar›na uygun yasalar ç›kar-
makt›r. ‹hanet tekellerin, hortumcu-
lar›n, h›rs›zlar›n lehine yasal düzen-
lemeler yapmakt›r. ‹hanet, halk›n
evlatlar›n›n üzerine bomba ya¤d›r-
mak için yasalar ç›karmakt›r.

Yumuflama ortam›ndan bahse-
den riyakarlar, TRT 6(fiefl)’n›n ya-
sal düzenlemesi yokken 24 saat
Kürtçe yay›n yapabildi¤ini ama bir
Kürt’ün kendi anadilini konuflunca
pekala ceza alabildi¤ini düflünmeli-
dirler. Fakat bu riyakarlar bu çeliflki
üzerinde hiç düflünmezler. ‹fllerine
gelmez çünkü.

Sadece lafla Kürt halk›n›n hakla-
r›n› savunduklar›n› düflünenler riya-
karlard›r. Kürt halk›n›n haklar›n›, ne
AKP, ne de AKP yalakac›lar› savu-
nabilirler.

Parlamentodan soka¤a, okuldan, mahkemeye kadar...
KKüürrttççee KKoonnuuflflmmaakk KKüürrtt HHaallkk››nn››nn MMeeflflrruu HHaakkkk››dd››rr

AKP’nin ‹stismarlar›na
Alet Olmay›n!

AKP, gerçekten de istismarda, manevrada, her k›l›-
¤a girmekte s›n›r tan›mayan bir parti. Tayyip Erdo¤an
Diyarbak›r’da yapt›¤› seçim konuflmas›nda bak›n neler
anlat›yordu: “Türkiye tarihiyle bar›flamad›. Ne fiivan-
lar, ne civanlar annelerinden ayr› kald›. Merhum Özal
ülkeye getirdi¤inde hepimiz Cem Karaca’y› ne kadar
da özlemifl oldu¤umuzu fark etmedik mi?” 

Ömrü anti-komünizmle, sol düflmanl›¤›yla geçmifl
biri, Cem Karaca’y› nas›l da özledi¤ini anlat›yor. Bu
kadar rol, bu kadar samimiyetsizlik olur mu demeyin;
burjuva siyasette her fley oluyor. Kürt halk›n›n duygu-
lar›n›, özlemlerini istismar etmek için yapmayacaklar›
yok bu günlerde. 

Erdo¤an, mitingin ard›ndan gazetecilere, Ahmet
Kaya’n›n kabrinin Türkiye’ye getirilmesi ve fi›van Per-

wer’in ülkeye dönmesi talimat›n› verdi¤ini belirtti. 

Gerek Ahmet Kaya’n›n efli Gülten Kaya, gerekse de
fiivan Perwer “Baflbakan’›n bu duyarl›l›¤›n› olumlu bir
yaklafl›m” olarak de¤erlendiren aç›klamalar yapt›lar. 

Baflbakan’›n sözlerindeki istismarc›l›¤›, aleni aldat-
ma amac›n› görmemek için kör olmak gerekir. 

Bu yaklafl›mda hiçbir “olumluluk” yoktur. ‹lerici,
devrimci-demokrat, yurtsever, her ayd›n ve sanatç›, te-
reddütsüz elinin tersiyle itmelidir Erdo¤an’›n ça¤r›s›n›.
Ahmet Kaya’n›n yurdundan uzakta hayat›n› kaybetme-
sinin sorumlular›, binlerce insan› sürgün eden politika-
lar›n sahipleri, AKP ve AKP gibi iktidarlard›r. Hiçbir
manevra, hiçbir beklenti, bu gerçe¤in görülmesine en-
gel olmamal›d›r.  AKP’nin “Türkiye’yi tarihiyle bar›fl-
t›rma” gibi bir düflüncesi de yoktu ve olamaz; olsa olsa,
onlar “padiflahl›k tarihiyle” bar›flt›rmaya kalk›fl›rlar;
özlemleri Osmanl›’d›r. ‹lerici demokrat ayd›nlar, sanat-
ç›lar, AKP’nin bu istismar›na alet olmamal›; AKP’nin
sofras›na oturmay› reddetmelidirler. 
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Tarih ö¤reticidir. Tarih ileriye dönük dersler ç›-
karmak isteyenler için, mücadele niyeti tafl›yanlar
için ö¤reticidir. Tarih, dostu düflman› gösterir bize.
Tarih, haklar›n nas›l al›naca¤›n›... Bunun için bizler
tarihimizi unutmay›z. Tarihimize bakar›z. Tarihimi-
zi unutturmak isteyen ise egemenlerdir. Ve uzlafl›-
c›, icazetçi, reformist anlay›fllard›r tarihimizi unut-
turmak isteyen. 4-5 Mart 1998 K›z›lay Direfli, kamu
emekçilerinin direnifl tarihinden bir kesittir.

ANAP- DSP koalisyon hükümeti vard›r iktidarda.
Koalisyon hükümeti ‘98’in bafllar›nda memur sen-
dikalar›n›n içini tamamen boflaltarak sendikalar›
“dernek”lere dönüfltürmeyi amaçlayan “sahte sen-
dika yasas›n›” meclise getirdi. Sahte sendikalar ya-
sas›n›n meclise getirildi¤i 4 Mart günü kamu emek-
çileri Ankara K›z›lay Meydan›’nda oturma eylemi
bafllatt›lar. Polis, iktidar›n talimat›yla eyleme vah-
flice sald›rd›. Sald›r› karfl›s›nda geri ad›m atan uzlafl-
mac›, icazetçi KESK yönetimi eylemi bitirirken Dev-
rimci Memur Hareketi’nin öncülü¤ündeki kamu
emekçileri bir gün sonra 5 Mart günü bir kez daha
K›z›lay Meydan›’na ç›kt›lar.

4 Mart günü eylemi TV’lerden izleyen, polisin
vahfletini, iktidar›n emekçi düflman› yüzünü gören
binlerce kamu emekçisi öfkeliydi. Sald›rganl›¤a
karfl› sinmek, geri ad›m atmak de¤il tersine buna
meydanlara ç›karak cevap verme iste¤i tafl›yordu
kamu emekçileri. KESK yönetimi sinerken, geri
ad›m atarken onbinlerce kamu emekçisinin öfkesi-

ne Devrimci Memur Hareketi öncülük ediyordu. El-
bette bu tutum kitleye güvenin de bir ifadesidir. O
dönemki reformist KESK yönetimi kitleden ne ka-

dar uzak ve bürokratsa, devrimci
anlay›fl o kadar kitleyle içiçe ve
kitleye güven duyan bir anlay›fla
sahiptir.

Reformist KESK yönetimi, eyle-
mini 4 Mart’la s›n›rlarken, devrimci
anlay›fl eylemi somut bir kazan›m
elde edene kadar sürdürme bak›fl

aç›s› gösteriyordu. KESK yönetimi iktidar›n sald›r-
ganl›¤› karfl›s›nda her zamanki icazetçi, uzlafl›c›
“sa¤duyulu” olma yaklafl›m›n› sergilerken, devrim-
ci anlay›fl iktidar›n sald›rganl›¤›na hakl›, meflru, fiili
direnifl tavr›yla cevap vererek emekçilerin onuruna
sahip ç›k›yordu.

4- 5 Mart K›z›lay direnifli, kamu emekçileri mü-
cadelesinin olumluklar›n› ve eksiklerini tüm boyut-
lar›yla ortaya koymufltur. Bir; devlet, memurlar›
oyalamaya çal›flmaktad›r ve as›l yüzü K›z›lay’daki
sald›r›yla ortaya ç›km›flt›r. ‹ki, KESK yönetimi bu
mücadeleyi sonuca ulaflt›racak bir kararl›l›ktan
uzakt›r, uzlaflmac›d›r. Üç, Devrimci Memur Hareke-
ti, direniflteki tavr›yla kamu emekçilerine sendika-
lar› kazand›ran önderlik misyonunu sürdürdü¤ünü
göstermifltir. 

Geçmifl bugündür bir anlamda. Düzen partileri
emekçi düflman› tutumlar›n› devam ettirmektedir-
ler. Bugün iktidardaki AKP, kendinden önceki dü-
zen partilerini aratm›yor onlara, rahmet okutuyor.
Reformist, icazetçi anlay›fl, sonuç almaktan uzak,
günü kurtarma bak›fl aç›s›, kendine ve kitleye gü-
vensiz yaklafl›m›yla erimeye do¤ru giderken kamu
emekçilerinin önünde tek bir yol kal›yor: Dostu
düflman› iyi bilen, icazet dilenmeyip kendine, ken-
di meflrulu¤una güvenen, militan devrimci çizgi. Bu
çizgi kamu emekçilerinin tarihine yeni direnifller
ekler. Bu çizgide ›srar hak almak demektir.

Devrimci Memur
Hareketi

4-5 Mart K›z›lay Direnifli:
Geçmiflimizden Ö¤renmeliyiz!

Grevdeki iflçiler
ziyaret edildi

Bursa’n›n Orhangazi ‹lçesi’nde Asil Çelik Fabrika-
s›’nda geçen Eylül ay›ndan bafllayan toplu ifl görüflme-
leri patronun s›f›r zam dayatmas› ile t›kanm›flt›. 494’ü
sendikal› 750 iflçinin çal›flt›¤› fabrikada örgütlü olan
Birleflik Metal-‹fl Sendikas›’n›n grev karar›n›n ard›ndan
iflveren de ayn› gün lokavt karar›n› uygulamaya koydu. 

22 fiubat günü Halk Cephesi üyeleri fabrika önüne
giderek iflçilere desteklerini sundular. Halk Cepheliler
krizlerin faturas›n›n iflçilere emekçilere kesilmek isten-
di¤i bir dönemde Asil Çelik iflçilerinin bu direniflini des-

teklediklerini belirttiler.
“Egemenlerin bu sald›r›-
lar›na karfl› birlikte ve
dayan›flarak karfl› koya-
biliriz” diyerek, direnifl-
lerinin zaferle sonuçlan-
mas›n› beklediklerini
ifade ettiler.

Bursa Semra Baflyi¤it
Halk Sahnesi bünyesin-
de çal›flma yürüten Grup Yar›n iflçilere k›sa bir dinleti
sunarken, birlikte çekilen halay sonras› iflçiler ilk kez
böyle bir destekle karfl›laflt›klar›n› ve bunun kendilerini
çok mutlu etti¤ini belirterek, desteklerinden dolay› Halk
Cepheliler’e teflekkür ettiler.
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Sa¤l›k emekçileri
ifl b›rakt›

Sa¤l›k emekçileri 19 fiubat günü ‹zmir’de bir günlük
ifl b›rakma eylemi yapt›lar. 16 ilde aç›lan sa¤l›k güven-
lik merkezlerine, ‹zmir’den Mart ay›nda geçici görev
ad› alt›nda rotasyonla eczac›, tabip, difl tabibi gönderil-
mesinin iptali ve kurumun tüm esnek personel rejimi
uygulamalar›n› protesto eden hizmet sektörü çal›flanlar›
eylem yapt›.

Ayn› gün Konak’ta SGK Sa¤l›k ‹flleri binas› önünde
yap›lan eylemde sa¤l›k emekçileri ad›na BES ‹flyeri
Temsilcisi Dr. Hasan Fehmi Ünal bas›na bir aç›klama
yapt›. 

Eylemde "Geçici belirtilenler geçici görevlendirme-
lerin, hukuksal ve yap›sal dayana¤›n›n olmad›¤›n›
gösterdi¤inden, söz konusu ifllemin iptali için hizmet
üretiminden gelen gücümüzü kullan›yoruz."  denildi. 

Tabipler Birli¤i, Eczac›lar Odas› Baflkan›, KESK
‹zmir fiubeler Platformu dönem sözcüsü Ergun
Demir’in ve çeflitli kitle örgütlerinin destek verdi¤i
eyleme 150 kifli kat›ld›.

Tuzla'da bir iflçi daha
yaflam›n› yitirdi
‹stanbul Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde
Deniz Endüstri A.fi.'ye ba¤l› Çiçek
Tersanesi'nde çal›flan Cemil Akgül 19
fiubat’ta hayat›n› kaybetti.
Elektrik ak›m›na kap›lan Cemil

Akgül, arkadafllar› taraf›ndan bayg›n halde bulundu.
A¤›r yaral› olarak ambulans ile Tuzla Devlet
Hastanesi'ne kald›r›lan Akgül, burada yaflam›n› yitirdi.
Liman Tersane Gemi Yap›m ve Onar›m ‹flçileri
Sendikas›’ndan (Limter-‹fl) yap›lan aç›klamada,
“Tersanelerde ifl cinayetleri devam ediyor.
Tersanelerde yaflam hakk›m›z dün oldu¤u gibi bugün
de temel sorun olmaya hala devam ediyor” denildi.

Çi¤li Belediyesi’nde
toplu sözleflme

Çi¤li Belediyesi Kafesan fiirketi’nde çal›flan 610
iflçi, 20 fiubat günü imzalanan toplu sözleflme ile sendi-
kal› oldu. Belediye önünde düzenlenen törene, iflçiler
ile birlikte sendika yöneticileri meclis üyeleri kat›ld›. 

Çi¤li Belediye Baflkan› Ensari Bulut, Genel-‹fl Toplu
‹fl Sözleflme Daire Baflkan› ‹smail Özhamarat ve Genel-
‹fl Sendikas› 5 Nolu fiube Baflkan› Mehmet Ç›nar’›n
imzalad›¤› sözleflmede iflçi maafllarnda yüzde 25
oran›nda art›fl oldu. 

Yap›lan sözleflmeye göre iflçi ücretleri ikinci y›l TEFE
– TÜFE art›fl oran›ndan 2 puan fazla olacak. ‹flçilere 80
lira yol ve 120 lira yemek yard›m›n›n eklendi¤i maafl
aral›¤› 997 lira ile 1500 lira olarak belirlendi. ‹flçilere
y›lda iki kez ikramiye ve 3 kez g›da yard›m› yap›lmas› da
sözleflmede yeralan maddeler aras›nda yer ald›.

Sabah-ATV’deki greve
destek ziyaretleri 

Sabah ve Atv’nin Balmumcu’da bulunan binas›
önünde bekleyifllerini sürdüren grevcilerin ilk ziyaret-
çileri, D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi, yönetim
kurulu üyeleri ve flube baflkanlar›yd›. Grevci iflçilere
çiçek veren Çelebi’yi, Türkiye Gazeteciler Sendikas›
Genel Baflkan› Ercan ‹pekçi karfl›lad›. D‹SK Genel
Baflkan› Çelebi, bas›n› örgütlü olmayan bir ülkede, öz-
gürlüklerden ve ba¤›ms›zl›ktan bahsedilemeyece¤ini
ifade etti. Çelebi, “‹flte bu yüzden konfederasyon ayr›-
m› yapmadan, bu grevin baflar›s› için elimizden geleni
yapaca¤›z” diye konufltu.

D‹SK ziyaretinin ard›ndan grevcileri Türkiye Ya-
zarlar Sendikas› üyeleri ziyaret ettiler. Ayd›n ve yazar-
lar›n kat›ld›¤› ziyarette özgür bas›n›n önemine vurgu
yap›ld›.

Sendikalar›n ard›ndan grevdeki gazetecileri dev-
rimci bas›n çal›flanlar› da ziyaret etti.

25 fiubat günü “Bas›n Emekçisi Yaln›z De¤ildir!”
yaz›l› bir pankartla ATV-Sabah binas› önüne gelen
devrimci bas›n çal›flanlar› grevdeki iflçileri destekle-
diklerini belirttiler. 

Ayn› gün grevdeki iflçilerin di¤er ziyaretçileri ise
Genç-Sen üyeleri ve TKP üyeleri oldu.

Turkuvaz Medya Grubu çal›flanlar›n›n sürdürdü¤ü
greve destek amac›yla Beyo¤lu’nda  meflaleli yürüyüfl
yap›ld›. Galatasaray Meydan›’nda grevdekiler ad›na
bas›n aç›klamas› yapan U¤ur Güç, “Uzlaflma sa¤lan›n-
caya kadar, bu grevi sürdürece¤iz. Her gün saat
12.30’da Balmumcu’ya ziyaret, her cumartesi günü de
Taksim’den Galatasaray’a yürüyüfl düzenleyece¤iz”
diye konufltu.



Say›:
7

1 
Mart

2009

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

39

Zeytin Üreticileri Komisyonu
Çal›flmalar›na Devam Ediyor

Zeytinin taban fiyat›n›n aç›klanmas›n›n öncesin-
de çal›flmalar›na bafllayan Zeytin Üreticileri
Komisyonu; bafllatt›¤› imza kampanyas›yla toplanan
dilekçeleri Ankara’ya iletti.

23 Ocak günü Gemlik’te yap›lan eylem sonras›
dört temsilci ile Ankara’ya, Bursa milletvekilleriyle
görüflerek, zeytin üreticilerinin taleplerini iletmeye
giden komisyon üyeleri, yap›lan görüflmelerin
ard›ndan toplanan imzalar› milletvekillerine ilettiler.

Köylerde imza kampanyas› çal›flmas›n› yapan
komisyon üyeleri Ankara ziyaretinin ard›ndan
görüflmelerle ilgili bilgi vermek için köylülerle
toplant› yapt›lar. 29 Ocak günü fiahinyurdu ve
Cihatl› köyleri, 22 fiubat günü ‹znik’e ba¤l›
Müflküle köyü ve 23 fiubat günü de Gemlik’e ba¤l›
Karacaali köyleri ziyaret edilerek halk bilgilendiril-
di. 

Postac›lar Ankara’ya Yürüdü...
KESK Haber-Sen üyesi postac›lar, kendi taleplerini

ve flartlar›n› dile getirmek için Ankara’ya yürüdüler.
Y›ll›k izin ve bayram izinlerinin kulland›r›lmas›, cu-
martesi çal›flmalar›n›n kald›r›lmas›, PTT emekçilerinin
can güvenli¤inin sa¤lanmas›, personel aç›¤›n›n kapat›l-
mas›, grevli toplu sözleflmeli sendika hakk› ve insanca
yaflanacak ücret taleplerini dile getiren postac›lar ‹stan-
bul ve Diyarbak›r’dan iki koldan yürüyerek Ankara’ya
do¤ru yola ç›kt›lar.

Yürüyüfl boyunca gidilen yerlerde Diyarbak›r, An-
tep, Urfa, Adana, Mersin, ‹stanbul Anadolu Yakas›,
Gebze, Kocaeli, Bursa ve Eskiflehir’de PTT flubeleri
önünde eylemler yapan postac›lar, halka bildiriler da¤›t-
t›lar. 27 fiubat Cuma günü de Ankara PTT Genel Mü-
dürlü¤ü önünde gerçeklefltirilen eylemle yürüyüfllerine
son veren postac›lar, AKP hükümetinin, PTT'yi 2010
y›l›nda özellefltirme planlar› yapt›¤›n› hat›rlatarak,
PTT'nin özellefltirilmesine izin vermeyeceklerini ifade
ettiler.

Baflbakan
Tayyip Erdo-
¤an Mar-
din’deki se-

çim konuflmas›nda CHP lideri Bay-
kal’› ve MHP lideri Bahçeli’yi flu
sözlerle elefltirdi: “E¤er iflsizli¤e
çözümünüz yoksa lüzumsuz konufl-
may›n. Çaren varsa aç›kla, yerine
getirmezsem siyaseti b›rakmaya ha-
z›r›m.”

Yani diyor ki Tayyip Erdo¤an;
iflsizlik çözümsüz bir sorundur. ‹fl-
sizlik kaç›n›lmazd›r, kaderdir, tak-
dir-i ilahidir... Baflbakan’›n kafas›n-
da iflsizli¤i çözme diye bir derdi
yok. O, iflsizli¤in çözülemeyece¤ini
ve bir kader oldu¤u anlay›fl›n›n ka-
bul edilmesini istiyor. Olay budur.

Oysa, ayn› Tayyip iktidara gelin-
ce iflsizli¤i çözece¤i vaadini vermifl-
ti. fiimdi de “kaderdir çözülemez”
diyerek verdi¤i onlarca sözden vaz-
geçti¤i gibi bundan da vazgeçiyor.  

Erdo¤an, iflsizlik sorununun çö-
zümsüz oldu¤undan emin; o kadar

emin ki, “bir çözümünüz varsa si-
yaseti b›rak›r›m” diye meydan oku-
yor. Ama meydan okuduklar›na ba-
kal›m önce: Baykal ve Bahçeli.

Erdo¤an iflte onlar›n bir çözüm
sunamayaca¤›ndan emin. 

*

Emin çünkü, bbiirriinncciissii,, Baykal
gibilerinin emperyalizmin dayatt›¤›
ekonomik politikalar›n bir milim bi-
le d›fl›na ç›kamayaca¤›n› iyi biliyor.
Emperyalizmin dayatt›¤› s›n›rlar d›-
fl›na ç›k›lmad›¤› sürece de gerçek-
ten iflsizli¤in çözümü yok! Tayyip
Erdo¤an onun için rahatça meydan
okuyor. 

‹‹kkiinncciissii Türkiye’de bugüne ka-
dar bu tür sözleri verenlerin hiçbiri
istifa etmedi. Kazara Baykal gerçek
bir program da sunsayd› yine istifa
etmezdi. Bir k›l›f bulmak zor de¤il-
dir.  

Zaten Baykal da, Erdo¤an’a bu
konuda verdi¤i “7 maddelik” ce-
vapta gerçekten iflsizlik sorununun

çözümündeki maharetini(!) göster-
di. Baykal’›n "Kur politikas›n›, Ma-
liye politikas›n›..” diyerek sundu¤u
7 maddelik iflsizlik çözüm önerisi
paketi, bofl bir paketti; tekelci bur-
juvaziyle, emperyalizmin ekonomik
dayatmalar›yla çeliflmeden, onlarla
çat›flmaya girmeden elbette dolu bir
öneride bulunulamazd›. 

Ne Tayyip Erdo¤an’›n ne Deniz
Baykal’›n iflsizli¤i çözme, bu konu-
da ciddi çaba sarfetme diye bir dert-
leri yoktur. Muhalefet lideri geçinen
Baykal da di¤erleri de, sadece 2008
krizinde yüzbinlerce iflçinin iflinden
at›lmas›n›, iflsizler ordusuna kat›l-
mas›n› seyretmekle yetinmifltir.

AKP’si, CHP’si, emekçilere kar-
fl›, “al birini vur ötekine” misalidir-
ler. Hepsi de halk› kand›r›p oylar›n›
almak, iktidarlar›nda emperyalizme
ve iflbirlikçi oligarfliye hizmet et-
mekten baflka bir fley düflünmezler
ve emperyalist politikalar› uygula-
d›klar› müddetçe de iflsizli¤e bir çö-
züm bulamazlar. 

Erdo¤an’a Göre;
‹flsizli¤in Çözümü Yoktur!



Ekonomik krizi önlemeye iliflkin
düzenlemeler içeren yasa, TBMM
Genel Kurulu’nda 18 fiubat günü
kabul edildi. Yasadaki baz› madde-
lere bakarsak, yasan›n krize karfl›
öngördü¤ü baz› “tedbir”ler flunlar:

- Sigorta primine ait iflveren his-
selerinin ‹‹flflssiizzlliikk SSiiggoorrttaass›› FFoo--
nnuu’’nnddaann kkaarrflfl››llaannmmaass››nnddaa öngörü-
len süre 1 y›ldan 2 y›la ç›kar›lacak.

- K›sa çal›flma için öngörülen
azami 3 ayl›k süre, 6 aya ç›kar›l›yor. 

- Tekstil, konfeksiyon ve deri
sektörlerinde faaliyet gösteren ifllet-
melerden belirlenen illere tafl›nanla-
ra, KKuurruummllaarr VVeerrggiissii''nniinn 55 yy››ll ssüü--
rreeyyllee yyüüzzddee 55 iinnddiirriimmllii uygulan-
mas›. 

- Hazine ve il özel idareleri ve
belediyelere ait arazi veya arsalar›n-
da 4499 yy››ll ssüürreeyyllee ba¤›ms›z ve sürek-
li nitelikli irtifak hakk› tesis edilebi-
lecek.

- 31 Aral›k 2013’e kadar AR-GE
alan›nda çal›flan personel ücretinin
yüzde 80-90’›, vergiden muaf ola-
cak.

- Vergi teflviki, sigorta primi iiflfl--
vveerreenn hhiisssseessii tteeflflvviikkii ile enerji des-
te¤inden yararlanma süresi 31 Ara-
l›k 2008’de bitenler, bbiirr yy››ll ddaahhaa
destek alacak.

- ‹nternet servis sa¤lay›c›l›¤› hiz-
metine iliflkin Özel ‹letiflim Vergisi
yüzde 15’ten yüzde 5’e indirilecek.

*

Bugün ekonomik krizden gerçek
anlamda etkilenen kesimler; bu
kriz bahane edilerek iflten ç›kar›lan-
lar; krizle birlikte ücretleri daha da
dibe vuranlar, ifl bulma umudunu
kaybedenler ve do¤rudan veya do-
layl› yollarla daha da yoksullaflan
kesimlerdir. 

“Ekonomik krizi önlemeye ilifl-
kin düzenlemeler içeren yasaya ba-
k›yoruz; iflsiz kalm›fl milyonlar›n ifl-
sizli¤ine, açl›¤›na bir çözüm içeri-
yor mu? HHaayy››rr.. ‹flini kaybeden ve
kaybedecek olan milyonlar›n aadd››
bbiillee ggeeççmmiiyyoorr yyaassaaddaa.. O zaman bu

yasa kkiimmiinn kkrriizziinnii çözecek? KKiimmiinn
iiççiinn ç›kart›ld›?

Yasada difle dokunur tek madde,
“emeklilerin ayl›klar›n›n haczedile-
meyecek olmas›”! Bugüne kadar
zaten böyle bir fleyin olmas›, bu ül-
keyi ony›llard›r yönetenlerin ay›b›-
d›r. Ama AKP dahil hepsi, “mezar-
da emeklilik” mant›¤›n› çok do¤ru
bulduklar› için, emekliler yok onla-
r›n kafas›nda.  

Bunun d›fl›ndaki hemen tüm
maddeler, esas olarak patronlar› ra-
hatlatmaya yönelik çeflitli önlemler
içeriyor. 

Nitekim, AKP’nin sadece pat-
ronlar› düflünen bir iktidar oldu¤unu
örtbas etmek için de burjuva bas›n,
bu yasay›, emeklilere iliflkin mad-
deyi öne ç›kararak yans›tt›. “Emek-
liye Destek” (19 fiubat Milliyet),
“Emekli Maafllar›na Haciz Bitti”
(19 fiubat Sabah) 

Gerçekte emekliye verilecek bir
müjde de yok. Çünkü kriz ve artan
yoksulluk, zaten emeklilerin ekono-
mik durumunu kötülefltirmekte ve
yasada açl›kla yüz yüze olan emek-
lilerin durumunun düzelmesi için
bir iyilefltirme de yok. 

Ülkemizde emeklilerin ço¤u, al-
d›¤› emekli maafl›yla geçinemedi¤i
için ikinci bir iflte çal›flmak zorunda
kal›yordu. Kriz nedeniyle bu ola-
naklar›n› da büyük ölçüde kaybedi-
yorlar. Ve iflte bu noktada, yüz bin-
lerce emekli en temel ihtiyaçlar›n›
giderebilmek için banka kredileri-
ne, kredi kartlar›na borçlanarak ha-
cizlik duruma düflmekte. 

Sen emeklini periflan et, açl›kla
yüz yüze b›rak, o yafl›nda hacizlik
duruma getir, kap›s›na icra memur-
lar›n› daya, sonra da, “art›k emekli

maafl› haciz edilmeyecek” diyerek
ç›kan yasay› emekliye bir ““llüüttuuff””
gibi göster. 

Emekliyi düflünen bir iktidar;
önce emekliye, insanca yaflayabile-
ce¤i kadar maafl verir, gerisi bofl laf-
t›r. 

Krizin en çok etkiledi¤i alanlar-
dan birisi de ttaarr››mmdd››rr.. Tar›mda ça-
l›flan iflçilerin neredeyse yüzde dok-
san dokuzu kay›t d›fl› oldu¤u için ta-
r›m alan›nda çal›flan iflçimizin, köy-
lümüzün ad› bile telaffuz edilmiyor.
Ad› telaffuz edilmeyenlerin yasada
da yeri olmaz elbette. Yasada,
emekli ayl›¤› alan köylülerin çal›fl-
malar› durumunda emekli ayl›¤› ke-
silmeyecek diyor. Yafll›l›k ayl›¤›
alan tar›m iflçileri ifl bulacak da, -
devletimiz lütuf ediyor- emekli ay-
l›klar›n› kesmeyecek. Yani yasayla
verdi¤i hiçbir fley yok, krize karfl›
bir koruma yok...

Yasada en önemli “k›yak”lardan
biri, patronlar›n iflsizlik sigortas› fo-
nundan yararland›r›lmas›d›r. 

Yasa, güya “‹stihdam yarat-
mak” amac›yla patrona, çal›flt›rd›¤›
18-29 yafl aras› erkek ve 18 yafl üs-
tü kad›n iflçilerin, patronlar›n öde-
mesi gereken sigorta primlerini fon-
dan ödüyor. 

Bu maddelerin kriz karfl›s›nda
emekçileri hiçbir flekilde korumad›-
¤› ortada. Emekçilerin d›fl›ndaki sa-
y›lar› resmi rakamlara göre üç mil-
yonu aflan iflsizler, mevsimlik iflçi-
ler, kay›t d›fl› çal›flanlar ve di¤erleri
için de hiçbir fley içermemektedir. 

O zaman bir kez daha sormak
durumunday›z; bu yasa, kkiimmiinn iiççiinn
ç›kart›lm›flt›r ve kimin krizini önle-
meye iliflkindir?

AAKKPP,, ‘‘‹‹flfl DDüünnyyaass››’’nn››nn 
‹‹kkttiiddaarr››dd››rr;; SSaaddeeccee  OOnnllaarr››nn 
DDeerrttlleerriiyyllee ‹‹llggiilliiddiirr

Yasaya bakt›¤›m›zda, baz› mad-
deler belirsizlik içerse de belirgin
olan maddelerinde anlafl›lmayan bir
yan yok. 

AKP'N‹N KR‹Z TEDB‹RLER‹ 
TTeekkeelllleerriinn,, ttüüccccaarrllaarr››nn,,

ttoopprraakk aa¤¤aallaarr››nn››nn iikkttiiddaarr››,,
oonnllaarr››nn ddeerrttlleerriinnee ddeerrmmaann

oollmmaa ppeeflfliinnddee.. 
HHaallkk kkeennddii ddeerrddiinnee kkeennddii

ddeerrmmaann bbuullaaccaakk!!
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Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan da yasan›n kabul edilme-
sinden sonra yapt›¤› de¤erlendirme-
de, “düzenlemelerin en önemlile-
rinden birisi ttüüccccaarr,, ssaannaayyiiccii vvee iiflfl
aaddaammllaarr››nn››nn oda ve borsalara, oda
ve borsalar›n da TOBB'a olan aidat
borçlar›n›n, as›llar›n›n 6 ay içinde
ödenmesi halinde gecikme zamlar›-
n›n silinmesine iliflkin” oldu¤unu
söylüyordu. 

Düflünülenler aç›k. Devam edi-
yor Bakan:

“ ‹‹flfl ddüünnyyaass›› taraf›ndan talep
edilen, 5084 say›l› Teflvik Yasas›’n›n
geçerlilik süresinin, destekten ya-
rarlanma süresi biten yat›r›mlar
için bbiirr yy››ll ddaahhaa uuzzaatt››llmmaass›› ... bu
düzenlemenin de kriz ortam›nda
sa¤lanan en önemli desteklerden bi-
ri oldu.”  (Cumhuriyet 20.02.2009) 

‹‹flfl ddüünnyyaass››nn››nn sorunlar› durur-
ken, iflçilerin dünyas›yla kim ilgile-
necek? 

Ç›kar›lan yasan›n, tekellerin kri-
zini ne kadar çözece¤i ayr› bir konu
fakat AKP hükümetinin tteekkeelllleerrii
ffeerraahhllaattmmaakk iiççiinn canh›rafl çal›flt›¤›

ortada.

Bunun yan›nda, krizden halk›n
etkilenmesi önemli de¤il. AKP için,
krizden patronlar›n, fabrikalar›n et-
kilenmesi önemli. "‹flyerinin güven-
li¤i olacak ki iflçinin güvenli¤i ol-
sun" diyen bak›fl aç›s›, bu noktada
""ffaabbrriikkaallaarr oollaaccaakk kkii iiflflççiiyyee iiflfl ooll--
ssuunn"" diye düflünüyor. Ç›kar›lan ya-
sadan anlafl›lmaktad›r ki, AKP esas
olarak patronlara istedi¤i deste¤i
sa¤layabilmesini mümkün k›lan dü-
zenlemeler yapm›flt›r. Yani AKP'-
nin, halk›n krizden etkilenmesi
umurunda de¤ildir. 

Halk› sadakalarla “idare” etme-
ye çal›fl›yorlar. Halktan tek istedik-
leri –varl›¤›na yoklu¤una bakma-
dan– sürekli tüketmeleri. Halk tü-
ketsin ki, piyasalar canlans›n. Pat-
ronlar›n mal› sat›ls›n. Milyonlar en
temel ihtiyaçlar›n› gideremiyor,
borç g›rtlaklar›n› aflm›fl durumda,
bunlar›n umurunda de¤il. 

Hükümet, son olarak iiçç ttaalleebbii
‘‘ccaannllaanndd››rrmmaakk’’ amac›yla 2.5 mil-
yar TL da¤›taca¤›n› söylüyor. Bir ay
içinde harcamak kofluluyla alt› mil-

yon kadar kifliye 200 TL ile 500 TL
aras›nda de¤iflen oranlarda ““hhaarrccaa--
mmaa ççeekkii”” verilmesi gündemde. 

Görüldü¤ü gibi AKP Hükümeti
Sosyal Yard›m Fonu’ndan halka
“yard›m” da¤›t›rken bile ““iiçç ttaalleebbii
ccaannllaanndd››rrmmaa””y› hesaplayarak, te-
kellere sadakatini sürdüüyor. 

‹‹flflççiilleerr,, eemmeekkççiilleerr,, eessnnaaffllaarr,,
ççiiffttççiilleerr,, iiflflssiizzlleerr......

Hükümetin hiçbir giriflimi, hal-
k›n krizden etkilenmesini engelle-
meye yönelik de¤ildir. Tam tersine
tteekkeelllleerriinn kkrriizziinnii hhaaffiifflleettmmeekk iiççiinn
kkrriizziinn ffaattuurraass››nn›› ddaa bbiizzlleerriinn ss››rrtt››--
nnaa yyüükklleemmeeyyee ççaall››flflmmaakkttaadd››rrllaarr.. 

AKP’nin krize tedbirinin özü,
özeti de budur. “Çözüm” diye ç›-
kartt›klar› yasalardan anlafl›l›yor ki,
üzerimize yüklenecek faturan›n yü-
kü katlanarak artacakt›r. 

Krizi biz yaratmad›k. O halde
faturas›n› biz ödemeyelim! Kriz te-
kellerin krizidir, faturas›n› da tekel-
lere ödetelim. 

Bunun için örgütlenelim, krize
karfl› direnelim, mücadele edelim.

AKP hükümetiyle IMF aras›nda
pazarl›klar aylardan beri sürüyor.
‹MF’nin hükümetten klasik istekle-
ri var. 

Örne¤in vveerrggiilleerr aarrtttt››rr››llss››nn di-
yor, kkaammuu hhaarrccaammaallaarr›› aazzaalltt››llss››nn,,
eemmeekkllii mmaaaaflflllaarr››nnddaann yüzde 8 ora-
n›nda gelir vergisi al›ns›n, e¤itim,
sa¤l›k ve yarg›ya ayr›lan bütçe da-
ha da kk››ss››llss››nn diyor. Ama Bütçe’nin
en büyük bölümünün ayr›ld›¤› DDii--
yyaanneett ‹‹flfllleerrii BBaaflflkkaannll››¤¤››’’n›n ve
MMiillllii SSaavvuunnmmaa’n›n (yani ordunun)
bütçesine IMF’nin hiçbir itiraz› ol-
muyor. IMF, oligarflinin ve elbette
emperyalizmin neye ihtiyac› oldu-
¤unun fark›nda!

Din ve ordu; halk›n sömürü dü-
zenine boyun e¤mesini sa¤lamak
için her zaman, her yerde kullan-

d › k -
l a r ›
i k i
araç.

Bu yüzden itiraz etmiyor bütçede
onlara ayr›lan kalemlere. Türkiye
oligarflisi, kendi ihtiyaçlar› teme-
linde bütçenin en büyük paylar›n-
dan ikisini bu iki kuruma ay›r›yor.
Bu iki kurumun bütçesinden her-
hangi bir k›s›tlama yapm›yor. K›s›t-
lanm›yor ama durmaks›z›n art›r›l›-
yor. 

Ordu ve Diyanet için, oligarfli
hiçbir fedakarl›ktan(!) kaç›nm›yor. 

IMF de bu ihtiyac›n ve bunun ne-
denlerinin fark›nda elbette. Bu yö-
nüyle bak›ld›¤›nda, emperyalizm ve
oligarflinin öncelikler konusunda ay-
n› düflündükleri görülüyor. Esas ola-
rak böyle olmas› da do¤al olan›d›r.
Emperyalizm ve oligarfli, gerçekte
içiçe geçmifl bir güç oldu¤una göre,
önceliklerinde, ihtiyaçlar›nda “muta-

b›k” olmalar› flafl›rt›c› de¤ildir. 
Ama ayn› IMF, AKP’ye vergi-

leri artt›r diyor. Vergi nas›lsa hhaall--
kk››nn ss››rrtt››nnddaann ç›k›yor. E¤itimden
k›s, sa¤l›ktan k›s diyor... AKP de
k›s›yor. Peki halen neyde anlaflam›-
yorlar?

*

AKP, IMF ile aylard›r sürdürdü-
¤ü kredi pazarl›klar›n› görüldü¤ü
kadar›yla seçim öncesi sonuçlan-
d›rmak istemiyor. Çünkü 29 Mart
yerel seçimleri için AKP özel har-
camalarda bulunuyor ve bu harca-
malardan da seçime kadar vazgeç-
mek istemiyor. IMF’nin de AKP’yi
zorlamad›¤› aflikar. 

AKP ise ‹MF ile sürdürülen pa-
zarl›klar› seçim gezilerinde
“IMF’ye kafa tutuyor” izlenimi ve-
recek flekilde sunuyor. Bir iflbirlik-
çinin, “bizi delikten süpürme” di-
yenlerin, efendilerine kafa tuttu¤u
nerede görülmüflse?!

IMF’nin Ölçüsü: Diyanete 
Var, Ordu’ya Var, Halka Yok!
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GGuuaannttaannaammoo, Amerika’n›n Af-
ganistan’› iflgalinden sonra açt›¤›,
iflkenceyle özdeflleflen ve insanl›k
d›fl› koflullar› nedeniyle tüm dünya-
da teflhir olmufl bir tecrit kamp›d›r.
ABD’nin yeni baflkan› Obama, tefl-
hir olan bu kamp›, Amerika’n›n ifl-
galci ve iflkenceci yüzüne biraz
makyaj yapma amac›yla, kapataca-
¤›n› söyledi. Seçim sürecinde “de-
¤iflim”, “insan haklar›” kavramla-
r›n› öne ç›kararak farkl› bir baflkan
olaca¤› düflüncesini yaratmaya çal›-
flan Obama, Guantanamo üssünün
kapat›laca¤› sözünü de vermiflti. Se-
çimlerden sonra da bu do¤rultuda
Guantanamo’yu kapataca¤›n› du-
yurdu. 

Ama burada as›l sorun fluydu:

Guantanamo, Amerika’n›n s›n›r-
lar› d›fl›ndaki tteekk iiflflkkeennccee üüssssüü de-
¤ildir. EEbbuu GGaarriipp’ten iflkenceli sor-
gular için uçufllar yapan CIA uçak-
lar›na kadar say›s›z yerde emperya-
lizme karfl› mücadele edenlere, dire-
nenlere iflkenceler yap›lmaktad›r.
Afganistan’›n iflgalinden sonra zul-
mün merkezi haline getirilen Kabil
yak›nlar›ndaki BBaaggrraamm hava üssü
de bunlardan biridir. 

ABD, iflgalden sonra kulland›¤›
üste, Afgan direniflçilerine insanl›k
d›fl› koflullar› dayatarak iflkence
yapmaktad›r. Bagram, Guantanamo
kadar ünlü de¤ildir. Ama bu, kam-
p›n koflullar›n›n Guantanamo’dan
daha hafif olmas›ndan de¤il, Afga-
nistan’›n daha gözlerden ›rak olu-
flundand›r. De¤ilse, Bagram, iflken-
cede, tecritte, Nazi yöntemlerinde
Guantanamo’yu bile arat›r durum-
dad›r. Resmen ““DDüüflflmmaann ssaavvaaflflçç››””
olarak adland›r›lan esir direniflçiler
için uluslararas› hiçbir anlaflma,
hiçbir hukuk kural› geçerli say›lma-
maktar›r Bagram’da. 

Esirler, göstermelik mahkemele-
re bile ç›kar›lmamaktad›r. Guanta-

namo’yu kapatan Obama yönetimi,
Bagram’› kapatm›yor. Dahas›, 6600
mmiillyyoonn ddoollaarr harcanarak, üssün ka-
pasitesinin bbiinnyyüüzz kkiiflflii ddaahhaa artt›-
r›lmas› planlan›yor. 

Bu iflkence merkezinden d›flar›-
ya bilgi, haber s›zm›yor pek. Ancak
Amerikan yönetimi de üsde yap›lan
iflkencelerin intiharlara yolaçt›¤›n›
kabul ediyor. Bu veri, orada neler
olup bitti¤ini anlatmaya yetiyor as-
l›nda. Bagram’dan s›n›rl› olarak
yans›yan bilgilerden biri, geçti¤i-
miz günlerde, ‹ngiliz Guardian ga-
zetesinde yay›nland›. 

“Belgeler, Bagram Üssü’ndeki
tacizi ortaya ç›kar›yor” bafll›¤›yla
verilen haberde, Afganistan’da
Bagram Üssü ve Kandahar yak›nla-
r›ndaki bir Amerikan tesisinde, EEbbuu
GGaarriibb’’tteekkiinnee bbeennzzeerr iflkence ve
cinsel taciz olaylar›n›n kan›tlar›n›n
ortaya ç›kt›¤› belirtiliyordu. ‹flken-
ceciler, Ebu Garip’teki gibi, burada
da sadistliklerini foto¤raflarla bel-
gelemifllerdi. 

Obama, iflte bu üssün “kapasite-
sinin art›r›lmas›n›” istiyor. 

“Düflman ssavaflç›’ya 
hiçbir hak yyok!
Obama yönetiminin iflkence

merkezleri hakk›ndaki as›l yüzü ise,
Bagram’daki dört tutsa¤›n baflvuru-
suyla aç›¤a ç›kt›:

Amerikan Yüksek Mahkeme-
si’nin, geçen y›l, Guantanamo’daki
tutsaklar›n ABD’deki mahkemelere
baflvurma yolunu açan bir karar al-
mas› üzerine Bagram’da tutulan
dört tutsak da Washington Bölge
Mahkemesi’ne baflvurarak ayn›
haktan yararlanmak istediklerini be-
lirtmifller; Mahkeme de BBuusshh’’ uunn
kkooyydduu¤¤uu kkuurraallllaarr››,, OObbaammaa’’ nn››nn ddee--
¤¤iiflflttiirreebbiilleeccee¤¤iinnii belirterek karar›
Obama yönetimine b›rakm›flt›. 

Obama yönetimi, geçen hafta,
bu baflvurulara iliflkin karar›n› aç›k-
lad›; Obama yönetimi, Bagram’daki
tutsaklar›n ABD mahkemelerine
bbaaflflvvuurraammaayyaaccaa¤¤›› karar›n› verdi. 

Bush’un formüle etti¤i tutsaklar›
en do¤al hukuki haklardan bile yok-
sun b›rakan “terörizmle savafl” po-
litikas›n› aynen sürdürüyor Obama. 

Guantanamo’yu kapatarak göz
boyamaya çal›flan Obama, Afganis-
tan’a daha fazla asker gönderiyor,
Bagram üssünü geniflletme ve üste-
ki tutsaklar›n “mahkemelere bafl-
vurma haklar›”n› tan›mama kararla-
r› al›yor. 

Bu son karar, Obama’dan hala
insan haklar›, özgürlük, adalet bek-
lentileri olan kesimleri hayal k›r›kl›-
¤›na u¤ratt›. Bu hayal k›r›kl›¤› ha-
ber bültenlerine flöyle yans›d›: “‹n-
san haklar› örgütleri Bagram’daki-
lere ABD’ deki mahkemelere bafl-
vurma hakk› tan›mayan Obama’y›
elefltirerek Obama yönetiminin
farkl› olaca¤›n› düflünmüfltük ... de-
diler.” (NTV, 21 fiubat) 

Peki neden bu hayal k›r›kl›klar›?

Sorun Obama’n›n farkl› olaca¤›-
n› düflünmekteydi. Neden Oba-
ma’n›n farkl› olaca¤› düflünüldü?
Obama, seçim vaatlerine, demagoji-
lerine karfl›n ABD emperyalizminin
temel politikalar› konusunda

Guantanamo’dan BBagram’a
Bush’tan OObama’ya 

FARK YYOK!
Bagram ÜÜssü- YYankeler kendi
bayraklar› aalt›nda, kkendi üülke-
lerindeymifl ggibi rrahatlar. BBag-
ram’da 6600’den ffazla ttutsak,
hiçbir suçlama, yyarg›lama ool-
maks›z›n yy›llard›r tutuluyor. 
Obama YYönetimi, ttutsaklar›n
“hiçbir anayasal hhakka ssahip
olmad›¤›n›” aaç›klad›.
Guantanamo hhukuksuzlu¤u
flimdi BBagram’da.. 
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Bush’un izinden gidece¤ini de be-
lirtmiflti. Afganistan iflgali, ‹ran ile
yaflanan sorunlar, ‹srail ile iliflkiler
konusunda Bush’tan farkl› bir söy-
lemi yoktur. Irak’ta direnifli k›ra-
maman›n getirdi¤i sonuç olarak
Irak için farkl› fleyler söylemifl ol-
mas›n›n d›fl›nda söylemleriyle de,
ddüünnyyaann››nn eenn bbüüyyüükk tteerröörriissttii
ABD’nin baflkan› olmaya haz›r ol-
du¤unu ortaya koymufltu. 

Obama’n›n hangi imaj› verdi-
¤inden daha önemli olan, burjuva-
ziden, emperyalistlerden “de¤i-
flim”, demokrasi, insan haklar› bek-
leyen düflüncededir as›l sorun. 

Amerikan tekellerinin destekle-
di¤i ve iktidara getirdi¤i Oba-
ma’n›n kurulu sistemin d›fl›na ç›k-
mas› bir yana, onu zorlamas› bile
mümkün de¤ildir. Yaratt›¤› tüm ha-
vaya ra¤men demeçleri, politikala-
r›, Amerikan politikalar›n› aynen
sürdürece¤inin göstergesidir. 

Obama’n›n söyledikleri, yapt›k-
lar›, oluflturdu¤u hükümet ortaday-
ken ona umutlar ba¤lanman›n, bü-
yük beklentilere girmenin anlam›
yoktur. Obama senatör olarak da
çal›flm›fl, Amerikan sistemiyle bü-
tünleflmifl biridir. Guantanamo ör-
ne¤inde oldu¤u gibi ald›¤› ve alabi-
lece¤i en “radikal” kararlar›n›n bile
bir devaml›l›¤›, tutarl›l›¤› yoktur. 

Afganistan ve Irak’ta peflpefle
iflgalleriyle, birkaç y›la s›¤an katli-
amlar›yla, adeta ülkeler aras› yay-
g›n bir a¤ haline getirdikleri iflken-
cehaneleriyle, dünya çap›nda teflhir
olmufl, prestij kayb›na u¤ram›fl, hu-
kuk-kural tan›mazl›¤›, zalimli¤i
iyice ortaya dökülmüfl olan Ameri-
kan devleti, “devlet baflkanl›¤› de-
¤iflimini” f›rsat sayarak, Obama’yla
içinde bulundu¤u bu durumdan
ç›kmak istemifltir. Ama “de¤iflim
imaj› vermek”, bir yere kadard›r.
Tekellerin ihtiyaçlar›na cevap ver-

mek daha önceliklidir. 

‹flgallerin baflar›s›zl›¤› ve bunun
dünya halklar›nda yarataca¤› dü-
flünceler, bugün emperyalist tekel-
lerin en büyük korkusudur. Bu yüz-
den de Bagram, Ebu Garip gibi ifl-
kencehaneler, hala iflgalcinin en te-
mel silahlar› olmaya devam etmek-
tedir ve Obama’n›n da, Bush gibi
iflkenceden, zulümden baflka bafl-
vuraca¤› bir fley yoktur. 

Obama, iflgalleri, katliamlar›,
kukla hükümetleri ve onlar›n bafla-
r›s› için halka karfl› her türlü zulmü
aç›kça yapan ve savunan ABD’nin
baflkan›d›r. “Terör” ve “Terörizmle
mücadele” ad›na dünyay› kana bu-
layan Amerikan politikalar›n› sür-
dürmek durumundad›r. 

Mesele, “hayal k›r›kl›¤›na” u¤-
ramamak de¤il, o bofl hayalleri hiç
kurmamakt›r. 

‹talya’da Irkç›l›k ve Yabanc›
Düflmanl›¤› Protesto Edildi

Milano’da 30 bin kifli ›rkç›l›¤› ve yabanc› düflmanl›¤›-
n› protesto etmek için gösteri yapt›. 

Milano’nun Duomo meydan›nda 19 fiubat günü Cgil
sendikas›n›n giriflimiyle düzenlenen gösteriyi çok say›da
göçmen de destekledi. Yap›lan gösteride at›lan sloganlarla
doktorlar›n muayene ettikleri kaçak göçmenleri ihbar et-
mesini isteyen Kuzey Birli¤i partisine yönelik tepki göste-
rildi. At›lan slogan fluydu: ““BBeenn tteeddaavvii eeddeerriimm,, iihhbbaarr eett--
mmeemm””. Gösteride yap›lan konuflmalarda, ‹talya’da göç-
menlerin oturma izinleri sona erenlerin yenileme sürecinde
her türlü sosyal haktan yoksun b›rak›ld›klar› ve çocuklar›
dahil, tüm göçmenlerin sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma-
s›n›n önünün kesildi¤i belirtildi.
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Tamillerden
Misilleme Sald›r›s› 

Birkaç hafta önce, Sri Lanka Bafl-
bakan›, Bakanlar›, askeri yetkilileri,
Tamil gerillalar›na büyük darbe vur-
duklar›n›, onlar›n elindeki yerleri ele
geçirdiklerini ve Tamil Eelam Kurtu-

lufl Kaplanlar›’n›n bitirilmesinin “an meselesi” ol-
du¤unu aç›kl›yorlard› dünya bas›n yay›n organla-
r›na. 

Tamiller savafla devam edeceklerini aç›klam›fl-
lard› bu sald›r› karfl›s›nda. Nitekim geçen hafta ge-
len eylem haberleri, Sri Lanka yönetiminin “biti-
rilmeleri an meselesi” aç›klamas›na bir misilleme
gibiydi. Tamiller, do¤rudan Sri Lanka’n›n baflken-
ti Colombo’ya ve uçakla bir eylem gerçeklefltir-
mifllerdi.. 

‹ki uçakla sald›ran Tamil gerillalar›n›n uçakla
att›klar› bir bomba MMaalliiyyee BBaakkaannll››¤¤›› binas›na isa-
bet etti. Tamil gerillalar›n›n sald›r›s›nda Colom-
bo’da karartma uyguland›, hava savunma sistemle-
ri devreye sokuldu. 

Sri Lanka'da ordunun operasyonlar› çok say›da
sivili katledip katliamlara yol açm›fllard›. Tamil
gerillalar› ordunun bu katliamlar›na misilleme
amaçl› uçakl› sald›r› gerçeklefltirmifl oldu.

‹rlanda’da Hükümeti Protesto 
‹rlanda'da halk hükümetin uygulamalar›n› protesto etti.

Hükümetin kriz politikalar›n› elefltiren yaklafl›k 100
bin kifli ‹rlanda’n›n baflkenti Dublin’de hükümetin uygula-
d›¤› kriz politikas›n› protesto etmek için alanlara ç›kt›.

‹rlanda hükümetinin, çal›flanlar›n ücretlerinde indirim
yapmas›, kamu kesimindeki harcamalar› k›smas› üzerine
sendikalar buna karfl› meydanlara ç›karak hükümeti pro-
testo ettiler.



Özgürlük Komitesi’nin bafllatt›¤› “Nurhan, Cengiz, Ahmet’e
Özgürlük” kampanyas› devam ediyor. 

AAvvuussttuurryyaa’n›n baflkenti Viyana’da kampanyas› çerçevesin-
de 19 fiubat’ta, 12 kiflinin kat›l›m›yla Almanca ve Türkçe bildi-
riler da¤›tt›ld›. Almanca “Nurhan, Cengiz, Ahmet’e Özgürlük”
pankart› açan Komite üyeleri dondurucu so¤u¤a karfl›n, Viktor
Adler Meydan›, Pazar Yolu üzerinde bildiri da¤›tt›lar. Bildiri da-
¤›t›m› s›ras›nda yap›lan konuflmalarda, sorunun ortak oldu¤u
vurguland›. Halka tutsaklarla dayan›flmay› göstermek için onla-
ra kartlar yollanmas›n›n ve ilgili Alman makamlar›na protesto
fasklar›n›n çekilebilece¤i anlat›ld›. 

******

Her Cumartesi günü AAllmmaannyyaa Köln, Dom Kilisesi önünde
stand açan komite çal›flanlar›, bu hafta da üç saat boyunca or-
dayd›lar. 25 kiflinin kat›ld›¤› eylemde, bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
Alt› haftad›r ayn› yerden "Almanya'da Hukuk Var m›?" sorusu-
nu soran Komite üyeleri "Her Cumartesi, 15.00 ile 18.00 saatle-
ri aras›nda Dom kilisesi önünde, faflizme karfl› mücadeleyi, Al-
man devleti nezdinde teflhir etmeye devam edece¤iz" dediler.

Art›k Gözlerimizi
Kapatmayal›m

Almanya Berlin'de, özellikle Türkiye'li göçmenler-
le an›lan, Kreuzberg semtinde, aç›ktan uyuflturucu al›-
n›p-sat›lmakta ve kullan›lmakta. Bu çürüme kan›ksa-
t›lmakta, "normalmifl" gibi kabul ettirilmekte.

21 fiubat’ta Kotbusser Tor Meydan›’nda yap›lan
eyleme Anadolu Federasyonu Berlin Temsilcili¤i,
Almanca ve Türkçe "Art›k Gözlerimizi Kapatmaya-
l›m! Kotbusser Tor'da Uyuflturucuya Hay›r" yaz›l›
dövizlerle kat›larak destek verdi.

Yetkililere seslenen eylemciler "sorunu siz çöz-
mezseniz biz Kreuzberg halk› olarak kendi yöntemle-
rimizle-fliddetle çözeriz. Ve yaflanacak olaylardan siz
sorumlu olursunuz" uyar›s›yla taleplerini dile getirdi-
ler. Bir sonraki Cumartesi tekrar buluflmak üzere  ey-
lem bitirildi.

Nebi Albayo¤lu An›ld›
Belcika Liege’de ki BAHKEM'de bu

pazar Nebi Albayo¤lu'nun ölümünün
ikinci y›l›nda bir yemek verildi. Anado-
lu’dan gelerek, Avrupa’da devrimciler-
le tan›flan ve daha sonra devrimcilerden
hiç kopmayan Nebi Albayo¤lu 2 y›l ön-
ce yaflam›n› yitirmiflti. Yap›lan konufl-
malar onun örnek yaflant›s›yla ilgiliydi.
Sayg› duruflunun ard›ndan sevenleri ve
tan›yanlar› anlatt›lar Nebi Albayo¤lu’nu. 

Stuttgart'da Futbol Turnuvas›
Stuttgart Anadolu Kültür ve Sanatevi 3.

Geleneksel Anadolu Kültür ve Dostluk Kupas›,
Futbol turnuvas› gerçeklefltirildi. Turnuva boyunca
oynanan maçlar dostluk havas›nda geçerken,
konuflmalarda ›rkç› sald›r›lara karfl› mücadele
ça¤r›s› yap›ld›. Turnuva ilk üç tak›ma ödüllerinin
verilmesiyle birlikte sona erdi.

B e l ç i k a ’ d a k i
DHKP-C davas›ndan
yola ç›k›larak, ‹fade ve
Örgütlenme Özgürlük
Komitesi’nin (CLEA)
yap›m›n› üstlendi¤i,
“Direnmek Suç De¤il-
dir” filmi, Fransa’n›n

festivallerinde gösteriliyor. 

Film 7 Mart günü, Paris’te bulu-
nan Brüksel-Valonya Merkezi tara-
f›ndan düzenlenecek olan Objectif
Doc. 11. Belgesel Film Festivali’n-
de izleyicilerle buluflacak. 

8 Mart’ta ise, Uluslararas› ‹nsan
Haklar› Film Festivali çerçevesinde
Paris’in Cinéma Action Christine
Odéon salonunda gösterilecek. Ar-
d›ndan, film yönetmenleri Marie-
France Collard, Jérome Laffont ve

Foued Bellali’nin yan›s›ra Fransa
‹nsan Haklar› Ligi Baflkan Yard›m-
c›s› Pierre Tartakowsky’nin kat›l›-
m›yla terör yasalar› konulu bir söy-
lefli olacak. 

Filmin Blois, Abbé Grégoire
Kütüphanesi amfisinde yap›lacak
gösterimi ise Eflitli¤in Dostlar› Der-
ne¤i taraf›ndan tertiplenecek. Film
sonras› DHKP-C davas› baflta ol-
mak üzere, Fransa’da görülen çeflit-
li siyasi davalar tart›fl›lacak. 

Nurhan, Cengiz,
Ahmet’e Özgürlük
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CLEA Filmi
Fransa Turnesinde

Nurhan'a, Ahmet'e ve Cengiz'e
yazarak, onlara deste¤inizi
sunabilir, tecritin bir tu¤las›n›
da siz k›rabilirsiniz. Onlara ya-
zabilece¤iniz adresler:

NNuurrhhaann EERRDDEEMM::

JVA Köln Rochusstraße 350
50827 Köln Germany

CCeennggiizz OOBBAANN::

Justizvollzugsanstalt Boc-
hum, Krümmede 3, 44791
Bochum Germany

AAhhmmeett ‹‹SSTTAANNBBUULLLLUU::

JVA Wupperal Simonshöfc-
hen 26, 42327 Wuppertal
Germany 



ÖSS yaklafl›rken heyecanlar
da art›yor. ÖSYM Baflkan› Ünal
Yar›ma¤an da s›nava girecek olan
ö¤rencilere heyecanlar›n› yenme-
leri için her zaman oldu¤u gibi yi-
ne "moral" verdi. Geçen y›l lisele-
rin mezun vermemesi sonucu,
mezun ö¤rencilerin s›nava girdi¤i-
ni ve bu y›l s›nava girecek mezun
ö¤renci say›s› azald›¤› için ö¤ren-
cilerin kazanma flans›n›n önceki
y›llara göre yüzde 25 daha fazla
oldu¤unu söyledi. Baflvuran say›s›
azalacak, kontenjanlar artacak ve
böylece ö¤rencilerin kazanma
flans› da artacakm›fl! 

Evet, baflta da dedi¤imiz gibi
bunlar her sene ÖSS s›nav›n›n
yaklaflmas› ile söylenen ve genç-
li¤i avutmaya çal›flan sözler. Ama
bu sözler ÖSS s›nav›na kadar
avutuyor. Sonras› yine kapkara
bir gelecek. Hatta bunal›mlara
sokan, intiharlarla sonuçlanan
hayatlar. 

Peki ama, biraz daha az ö¤-
renci s›nava girse ne de¤iflecek?
As›l sorulmas› gereken budur. Bu
güne kadar onlarca iktidar geldi
geçti, her gelen yeni bir s›nav sis-
temi denedi ama s›navlar›n flekli-
nin de¤iflmesi d›fl›nda baflka hiç-
bir fley de¤iflmedi. Kald› ki ÖSS’
ye giren bütün ö¤renciler ÖSS’yi
kazansa ne olacak? Bizim ülke-
miz, IMF ufla¤› iktidarlar sayesin-
de iflsizlikte dünya üçüncüsü ol-
mufl bir ülkedir. Böyle bir ülkede
ö¤rencilerin ÖSS'ye girme flans›-
n›n sadece bu y›l için % 25 art-
mas› neyi de¤ifltirir ki? Asl›nda
hiç bir fleyin de¤iflmeyece¤ini
AKP iktidar› da bilmektedir. Bu-
gün üniversitelerin durumu orta-
dad›r. E¤itim tamamen ezbercili-
¤e dayal›d›r. ÖSS de bunun üze-
rinden flekillenmektedir. 

ÖSS s›nav› ö¤rencilerin bafla-
r›lar›n› ortaya koyacak bir s›nav
de¤ildir. Çünkü ÖSS de her fle-
yiyle ezbere dayanan bir s›nav
sistemidir ve adil bir s›nav siste-
mi de de¤ildir. S›nav sisteminde
sorular›n yap›s› önemli de¤ildir
belli bir puan› alan ö¤renci flura-

ya yerleflir diyemeyiz. Kontejan
ne kadarsa ö¤renciler puan s›ra-
lamas›na göre yerleflir ve en üst-
tekiler okula al›n›r. Ama konten-
jan dolmay›nca en alttaki ö¤ren-
ci de o okula yerleflebilir. S›navda
baraj› geçenler de baraj›n daha
üstünde puanlar alanlar da ayn›
üniversitelere hatta ayn› fakülte-
lere yerleflebiliyor. Kapitalizmde
bbaaflflaarr›› ancak bbaaflflkkaallaarr››nn››nn bbaaflflaa--
rr››ss››zzll››¤¤›› üzerinde yükselir. ÖSS s›-
nav›n›n düsturu da budur. Onlar
için önemli olan ö¤rencilerin nite-
li¤i, yetene¤i, zeki olup olmama-
s› de¤ildir. Onlar için her ö¤renci
bir rraakkaammdd››rr. Her y›l belli say›da
ö¤renci al›nacak, ggeerrii kkaallaann›› ddaa
üniversite kap›lar›ndan geri dön-
dürülecektir. 

Bu durum bir yana; ülkemizde
iflsizlerin içinde en büyük kesim-
lerden birini üniversiteli iflsizler
oluflturmaktad›r. Yar›ma¤an'›n
bak›fl aç›s›yla herhangi bir tabela
üniversitesine yerleflen bir ö¤ren-
ci belki flansl› olabilir. Ama okul
bitince ne olacak yine % 25 flans-
lar› olacak m› bu ö¤rencilerin?
Elbette hay›r. Sadece üniversiteli
iflsizlerin say›s›n›n artmas›n› sa¤-
layacak. Yani s›nav sistemini de-
¤ifltirmekle bitmiyor ifl. 

Ülkemizde köylerde ö¤retmen
olmad›¤›ndan bahsediliyor, dok-
torsuz hastaneler var deniliyor
ama iflsiz onbinlerce doktor ve
ö¤retmen var. O zaman mesele
üniversitelerin mezun vermesi ya
da her ile üniversite aç›pta bura-
lar›n ö¤renciyle dolmas› de¤il, bu
ö¤rencilerin okullar› bittikten
sonra iflsiz ortada kalmamalar›.
Ama bu sorunu ne Ünal Yar›ma-
¤an ne de Yusuf Ziya Özcan çö-
zebilir. Zaten çözmekte isteme-
mektedirler. Çünkü bunu çözmek
istemek demek, mevcut düzenin
de¤iflmesi demektir. Ekonomimi-
zin IMF'-ye teslim edildi¤i, e¤i-

timden sa¤l›¤a, tar›ma kadar ül-
kemizde yap›lacak en küçük fle-
yin dahi Amerika ve Avrupa tara-
f›ndan belirlendi¤i gerçe¤i de¤ifl-
medikçe ne bu s›nav sistemi de-
¤iflir, ne de gençli¤in iflsizlik, ge-
leceksizlik sorunu... Yar›ma¤an-
lar bunu bildi¤i için çözmez bu
sorunlar›, çözemez. 

ÖSS s›nav sisteminde
1980'den bu yana birçok de¤i-
fliklik yap›ld›. Yönetenler, bu de-
¤ifliklikleri "bak›n gençlerimizi ne
kadar düflünüyoruz" imaj› için
kulland›. Hepsinde daha iyi, daha
demokratik bir sistem getirdikleri
propagandas› yapt›lar. Ancak o
günden bu yana görülen flu ki; bu
de¤iflikliklerle sorunlar›n çözül-
mesi bir yana sistem, daha da
karmafl›klaflt›r›lm›fl, gençli¤e da-
ha fazla zarar verir hale gelmifltir.
Bugün yap›lan de¤ifliklikler de
daha öncekilerinden farkl› de¤il-
dir. Çünkü yönetenlerin çözümle-
ri kendi sistemlerine zarar verme-
yecek, ayn› zamanda sistemlerini
devam ettirecekleri çözümlerdir.
Yani "halk için" çözümler de¤ildir.
Aksine halk›n gözünü boyamak
ve sistemini korumak için yap›-
lan de¤iflikliklerdir. Ama bizleri
daha fazla kand›ramayacaklar. 

ÖÖ¤¤rreennccii aarrkkaaddaaflflllaarr››mm››zz, hepi-
miz görmeliyiz ki, sorunlar›m›z›n
tek çözümü bizi birbirimize rakip
etmek, yaln›zlaflt›r›p, tteesstt ççöözzmmee
mmaakkiinnaass›› haline getirmek isteyen
bu düzene karfl› birleflmek, hak-
k›m›z olan gelece¤i almak için
mücadele etmektir. Bugüne ka-
dar yüzlerce vaatte bulundular
ama biz onlar›n çözümlerini iyi
biliyoruz. 'Çözece¤iz'' deyip de
unuttuklar› vaatleri ortadad›r. Bu-
nun için vaatlerine aldanmaya-
l›m, çözüm bizim ellerimizdedir. 

Sorular› de¤il sorunlar›m›z›
çözelim...

GGeennççllii¤¤iinn SSeessii BU SSENE YYÜZDE 225 
DAHA fifiANSLIYMIfiIZ! 

GGEENNÇÇLL‹‹KK FFEEDDEERRAASSYYOONNUU
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“Efli 7 y›l önce önemli bir hasta-
l›k geçirmiflti. Var›n› yo¤unu eflinin
tedavisi için harcad›, kendi de ra-
hats›zland›... Tiyatrosunun kap›s›n›
açamad›¤› için para kazanamad›,
devlete olan vergi borcu ço¤ald›kça
ço¤ald›. Faizle bafl edemedi... 

‘78 yafl›ndaki sanatç›, son y›lla-
r›nda Avrupa Yakas›’ndan kazand›-
¤›n›, vergi borcunun taksitlerine ya-
t›r›yor ancak ana borcu hiç azalm›-
yordu... Vergi borçlar›ndan dolay›
da 5 y›ld›r yurtd›fl›na ç›kmas› ya-
sakt›.”

Bu sat›rlar geçti¤imiz günlerde
yaflam›n› yitiren tiyatro sanatç›s›
GGaazzaannffeerr ÖÖzzccaann’›n durumunu an-
lat›yor. Ama anlat›lan hiç kuflku yok
ki pek çok sanatç›n›n öyküsü ve dü-
zenin bir gerçe¤idir.

Gazanfer Özcan’›n kendisi de, ti-
yatrosu da, elefltirel, muhalif bir nite-
li¤e sahip de¤ildir; bu anlamda sanat
aç›s›ndan kuflku yok ki, elefltirilebilir.
Ancak y›llard›r bu alanda çal›flan bir
tiyatro emekçisi olarak düflürüldü¤ü
durum, bunun ötesinde bir çok aç›-
dan üzerinde durmay› gerektiriyor. 

YOK YOK YOK; 
Düzenin Yoklar› Bunlar

Efli hastalan›yor, var›n› yo¤unu
harcamak zorunda kal›yor. Kendisi
hastalan›yor, tiyatrosunu açam›yor.
Devlet, hiçbir yard›mda bulunmad›-
¤› gibi faizlerle bo¤dukça bo¤uyor.
Ne flu kadar y›ll›k sanatç›l›¤›, ne o
kadar y›ll›k emekçili¤i bir anlam ta-
fl›m›yor devlet için. 

Sadece, evet sadece bu olay nez-
dinde bak›n flu düzene; neresine el
atsan›z dökülüyor. Bir sigorta siste-
mi, ciddi bir sa¤l›k hizmeti YYOOKK..
Düzen içinde az çok geliri olan in-
sanlar bile ciddi bir sa¤l›k sorunu

oldu¤unda alt›ndan kalkam›yor.
Halktan yana bir sa¤l›k sistemi
YYOOKK...... Gazanfer Özcan y›llar›n ti-
yatrocusudur, yapt›¤› sanat bizim
aç›m›zdan bir çok noktada elefltiri-
lecek bir sanatt›r; ddüüzzeenniinn iiççiinnddee
bir sanatç›d›r; ama ddüüzzeenniinn sanata
da, sanatç›s›na da sayg›s› YYOOKK,,
verdi¤i bir de¤er YYOOKK...... Ama bu
YOK’lar›n içinde as›l önemli olan,
Gazanfer Özcanlar’›n bir ÖÖRRGGÜÜ--
TTÜÜ,, ÖÖRRGGÜÜTTLLEENNMMEESS‹‹ de YYOOKK!!

‹flte bunun için Gazanfer Özcan-
lar, düzen karfl›s›nda böylesine güç-
süzdürler. Bunun için sorunlar›n›
çözmek için baflbakanlara, bakanla-
ra yalvar yakar olmaktad›rlar. Bu-
nun için devletin tiyatrolara yapaca-
¤› “yard›m”dan medet umar durum-
dad›rlar. Ve bunun sonucunda baflla-
r›na bir fley geldi¤inde, hastal›k, ha-
pislik, do¤al felaket, ekonomik s›-
k›nt›lar veya baflka bir fley; yine ça-
resiz, güçsüz, zavall›d›rlar. Örgüt-
süz olduklar› için ‹‹RRAADDEELLEERR‹‹
yoktur. Örgütsüz olduklar› için DDAA--
YYAANNIIfifiMMAALLAARRII yoktur. Örgütsüz
olduklar› için MMUUHHTTAAÇÇTTIIRRLLAARR.. 

Örgütsüzseniz, ünlü bir tiyatrocu
olman›z da sizi çaresizlikten, zaval-
l›l›ktan, zay›fl›ktan kurtarmaz. As-
l›nda Gazanfer Özcan ilk örnek de
de¤ildir; onlarca Yeflilçam emekçi-
si, onlarca tiyatro emekçisi, benzer
hatta daha kötü koflullarda son ne-
feslerini vermifltir. Erol Tafllar, Sami
Hazinsesler, Bilal ‹nciler hep ayn›
öykülerle verilmedi mi topra¤a! Ev-
leri yoktur, hastalan›r, tedavi ola-
mazlar, ço¤u yyaallnn››zzll››kk içinde nok-
talam›fllard›r hayatlar›n›.

Bu Tabloda 
Bir Çarp›kl›k Yok Mu?

Bu tür durumlar gündeme geldi-
¤inde, yard›ma muhtaç sanatç›n›n

neden bu duruma mahkum oldu¤u
de¤il de mesela, valili¤in, belediye-
nin yapt›¤› “yard›m”lar öne ç›kart›-
l›r. Valilik ayl›k ba¤lar, belediye
özel bir hastaneye yat›r›lmas›n› sa¤-
lar, Kültür Bakanl›¤› “devletin ba-
bal›¤›”n› gösterir. Ünlü ve zengin
bir sanatç› yard›m elini uzat›r vs. vs.
Peki ama y›llar›n emektar sanatç›la-
r› böyle muhtaç, yalvar yakar du-
rumda m› olmal›d›rlar? Bunda bir
ççaarrpp››kkll››kk,, bir yyaannll››flflll››kk,, tart›fl›lmas›
gereken baflka bir fley yok mu?

Örgütsüzlükte bu ve benzeri so-
nuçlar kaç›n›lmazd›r. Ne yaz›k ki,
“ayd›n” nitelikte olmalar›na karfl›n,
sanatç›larda da pekçok kesimde gö-
rüldü¤ü gibi öörrggüüttssüüzzllüükk hakimdir.
Oldukça eskiye uzanan örgütlenme
çabalar› da vard›r; fakat, bugüne ba-
k›ld›¤›nda elle tutulur bir sonuç
yoktur. Türkiye Sinema Emekçileri
Sendikas› (Sine-Sen) gerçek müca-
dele gücünün sendikal örgütlülükle
elde edilece¤i düflüncesiyle 55 OOccaakk
11997788’’de kurulmufltu. Kuflku yok ki
bir ilk ad›m olarak olumlu bir giri-
flimdi. 12 Eylül faflist cuntas› ile bir-
likte uzun dönem faaliyetsiz kalan
Sine-Sen 1992 y›l›ndan sonra tekrar
faaliyete geçti, ancak halen etkisi s›-
n›rl›d›r. Bir baflka örgütlülük
1988’de kurulan Sinema Oyuncula-
r› Derne¤i (SODER)’dir. Bu örgüt-
lenmeler mücadele çizgisindeki ve
anlay›fllar›ndaki çeflitli eksik ve
yanl›fll›klar nedeniyle bir güç ol-
maktan, sanatç›lar› kucaklamaktan
ve sorunlar›n› çözmekten uzakt›rlar. 

Nispeten daha duyarl›, ilerici dü-
flüncelere sahip sanatç›lar›n kendileri
dahi sanatç›lar›n örgütlenece¤ine
inanmaktan uzakt›r. Mesela bir sa-
natç› flöyle diyor: “Örgütlenmesi en
mümkün olmayan sanatç›lard›r. Bir
iflçi kesimi örgütlenebilir, bir memur
kesimi örgütlenebilir ama sanatç›

Örgütsüz ‹nsan,
Düzen Karfl›s›nda Güçsüz
Çaresiz Zavall›d›r!
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kesimi bbiirreeyysseell insanlardan olu-
fluyor ... kendi yarat›m› ve kendi
derdiyle ilgili olunca sanatç› ör-
gütlenmesi de zor oluyor.”

Bu bir örnek, ama bu düflün-
cede olanlar›n say›s›n›n çok ol-
du¤u da bir gerçek. Elbette ör-
gütlenmek kolay de¤ildir. Emek is-
ter, inanç ister, irade ve özveri ister.
‹lerici ayd›n sanatç›, bunlar› ortaya
koymak zorundad›r. De¤ilse, ileri
sürülen gerekçeler, örgütsüzlü¤ün
mazereti olarak kabul edilemez. 

Sanatç›lar! Ve Tüm Halk! 
Çaresiz, Güçsüz, Muhtaç
Duruma Düflmemek ‹çin
ÖRGÜTLEN‹N!

Burjuvazi çok yönlü sald›r›lar›y-
la halk›n, ayd›nlar›n her kesiminin
örgütlenmesini engellemeye çal›fl›r.
Bir yandan bask›yla, bir yandan ide-
olojik sald›r›s›yla, sorunlar›n “yö-
netenler” taraf›ndan çözülece¤i
umutlar›n› yaratarak, yard›mlar, sa-
dakalar da¤›tarak, bunun d›fl›nda
ekonomik, sosyal, kültürel yaratt›¤›
ba¤›ml› iliflkileriyle örgütlülü¤ü en-
gelleyip, öörrggüüttssüüzzllüü¤¤üü tteevvflfliikk eeddeerr.. 

Düzenin yayd›¤›, empoze etti¤i
çarp›k düflünceler, bu noktada bü-
yük bir ifllev görür. Örne¤in, özel-
likle ayd›nlar, sanatç›lar içinde ol-
dukça yayg›n olan “örgütlülük öz-
gür düflünceyi, yarat›c›l›¤› öldürür”
düflüncesi, onlar› ideolojik olarak
örgütlenmeden uzak tutan setlerden

biridir. Ve kuflku yok ki bu seti ören
bbuurrjjuuvvaazziiddiirr. 

Burjuvazi, 12 Eylül’ün ilk gü-
nünden bu yana, sistemli bir flekilde
örgüt düflmanl›¤›n›n propagandas›n›
sürdürüyor. Örgüt ve örgütlenmek
adeta gayri meflru bir fleymifl gibi
gösteriliyor. Ve buna ba¤l› olarak da
korkular oluflturuluyor. Düzenin ya-
ratt›¤› bu korku ve önyarg›, zaman
içinde küçük-burjuva kesimlerde de
bir “örgüt düflmanl›¤›” oluflturmufl-
tur. Örgüt, ayd›nlardan reformist ör-
gütlere kadar, baz› kesimlerde adeta
kaç›lmas› gereken bir fleymifl gibi
görülmeye ve gösterilmeye bafllan-
m›flt›r. 

Bu düflüncenin mimar› ve sahibi

de burjuvazidir. Ve burjuva-
zi, asl›nda kendisine hizmet
ediyorsa e¤er, örgütlenme-
ye hiç de karfl› de¤ildir.
Onun önünü kesmeye ve
yok etmeye çal›flt›¤› “ör-
güt”, düzene muhalif ve al-

ternatif olanlard›r. ‹lerici ve devrim-
ci   olanlard›r. 

Ancak sonuçta zor da olsa, ya-
sak da olsa, korku da yarat›lm›fl ol-
sa örgütlenmek kaç›n›lmazd›r. Aksi
takdirde her alanda, düzenin dayat-
t›¤›na mahkum olmak durumunda
kal›n›r. Düzene muhtaç olunur. 

Düzen, çeflitli kesimlerin örgüt-
süzlü¤ünden güç alarak, insanlar›n
hayatlar›yla adeta alay etmekte,
muhtaç hale getirdiklerine yard›m
flovlar›yla düzenini kutsamaktad›r. 

Tüm emekçiler, tüm ayd›nlar,
sanatç›lar, çaresiz, güçsüz ve muh-
taç olmay› reddetmeliyiz. 

Burada a¤›rl›kl› olarak sanatç›lar
üzerinde dursak da, dile getirdi¤imiz
gerçek, örgütsüz insan›n düzen karfl-
›s›ndaki güçsüzlü¤ü, çaresizli¤i,
hheerrkkeess iiççiinn,, hhaallkk››nn ttüümm kkeessiimmlleerrii
iiççiinn ggeeççeerrlliiddiirr.. ‹flçisi, memuru, gen-
ci, sanatç›s›, esnaf›, köylüsü... örgüt-
lenmeliyiz! Sorunlar›m›z›n çözümü,
taleplerimizin karfl›l›¤›, irademizin
yans›mas› örgütlülü¤ümüzdedir.

Örgütlenmek, çözümü düzenden
de¤il, kendimizden beklemektir.
Zorluklar, dayan›flmam›zla, irade-
mizle, birlikteli¤imizle afl›l›r, sorun-
lar ancak bunlarla çözülür.  

Ölüm oorucu ddirenifli
s›ras›nda ddireniflçilerden AAv.

Behiç AAflç›’y› zziyaret eeden
sanatç›lar›n aaçt›¤› bbu

pankart, ggerçekte
sanatç›lar›n ddurumunu dda

özlü bbir biçimde oortaya
koyuyor. DDurum hhala bbudur.

Ve ttecriti kk›rman›n iilk
gere¤i, öörgütlü oolmakt›r. 

Trabzon Haklar Derne¤i; Trabzon polisinin dernek çal›-
flanlar›na ve Haklar Derne¤ine yönelik bask› ve karalama fa-
aliyeti yürütmesini 25 fiubat 2009 tarihinde yay›nlad›¤› aç›k-
lamayla protesto etti.

"Bilinsin ki her yalandan daha güçlüdür insanlar›m›z›n sa-
mimiyetleri ve bedellerle yarat›p savundu¤umuz de¤erleri-
miz" denilen aç›klamada y›prat›lmak istenenin insanlar›n  gü-
veni oldu¤u belirtildi. Aç›klamada polisin dernek üyelerinin
evlerine giderek, tehditlerde bulundu¤u ve halka yalanlar söy-
leyerek, derne¤i karalama faaliyeti yürüttü¤ü de belirtildi. 

Soruflturma Terörüne Son!
Trakya Üniversitesi’nde, iki yar›y›l sonunda 7

ö¤rencinin okuldan uzaklaflt›r›lmas›,  Edirne
Gençlik Derne¤i'nin 19 fiubat’ta yapt›¤› yaz›l›
aç›klamayla protesto edildi. Soruflturma terörüne
son, okuldan uzaklaflt›r›lan arkadafllar›m›z geri
al›ns›n denilen aç›klamada, soruflturmalar›n ve
uzaklaflt›rma cezalar›n›n amac›n›n devrimci, de-
mokrat ö¤rencilerin y›ld›r›lmas› oldu¤u vurgulan-
arak bas›n aç›klamas› ve bildiri da¤›t›m› yapman›n
suç de¤il hak oldu¤u belirtildi. Aç›klaman›n
sonunda Trakya Üniversitesi rektörü Enver DU-
RAN’›n keyfi tutumunun ö¤rnecilere ve ö¤renci
haklar›na sald›r› niteli¤inde oldu¤u söylendi.
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“O Kadar Gerçe¤iz
Bu Yalanlar O Kadar As›ls›z”



Siz Türkiye De¤ilsiniz:
Bekir Coflkun Do¤an Holding’e ceza verilmesi üzerine

flöyle yaz›yor: “Merak ediyorum do¤rusu: Bir gün Hürri-
yet’i ve di¤erlerini susturabilecekler mi?.. Susturabilirler-
se.. Türkiye susar.”

Hiç merak etmeyin. TTüürrkkiiyyee ssuussmmaazz.. Çünkü siz mese-
la 12 Eylüller’de susarken, hatta susmak ne kelime Kenan
Evrenler’le ayn› a¤›zdan konuflurken, bu ülkede konuflanlar,
sesleri bo¤ulmak istenmesine ra¤men hayk›ranlar, gerekirse
ölümleriyle ses olanlar vard›. Yine var ve yar›n da olacak...
Hiç bofluna Hürriyet’le Türkiye’yi özdefllefltirmeye kalk›fl-
may›n. Siz bu ülkenin konuflan sesi de¤ilsiniz. Siz, egemen-
lerin hofluna gitmeyen sesleri susturan bir araçs›n›z.

*

Yine Bekir Coflkun’un ayn› konudaki yaz›lar›nda

diyor ki:

“Niye her evde mutlaka bir hayvan›n oldu¤u AB'ye
girmek istiyorsunuz, hiç düflündünüz mü..

Çünkü; o ülkeler zengin, bar›fl içinde yafl›yorlar,
çocuklar› mutlu, yyookkssuullllaarr››--aaççllaarr›› yyookk......””

fiimdi cehalet mi bu nedir?

Avrupa’da kimse, Avrupa’da yoksul, aç olmad›¤›n
iddia edemez. 

Ama bizim Avrupa hayran› ayd›n›m›z iddia ediyor. 

Hayranl›k kör mü ediyor. 

Yoksa bile bile bir körlük mü bu!
BAM TELİ çizgiler

Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR

Sözün 
Özü:

“E¤er
korkmaz-
sam tam
özgürüm
ve ken-
dimden
baflka
efendim
yoktur.”

Epiktetos

Hikmetler’in Masumiyeti:
Hikmet Sami Türk, y›llarca ba-

kanl›k yapm›fl... Hikmet Çetin ise
y›llarca bakanl›k, baflbakan yard›m-
c›l›¤› yapm›fl; ama ikisinin de “kont-
rgerilla” gibi bir oluflumla ilgili hiç-
bir bilgileri yokmufl; zaten onlar›n
kat›ld›¤› MGK toplant›lar›nda da
hiçbir fley konuflulmam›fl. ‹kisi de

ssüütttteenn çç››kkmm››flfl aakk kkaaflfl››kk sanki; bo¤azlar›na kadar içine gö-
müldükleri kan› yok sayarsan›z... 

Üskül dde
A‹HM’e ggidiyor;

TBMM ‹nsan Haklar› Komisyo-
nu Baflkan›, YÖK Baflkan› hakk›nda
açt›¤› davan›n 9 y›ld›r hala sonuç-
lanmamas› nedeniyle A‹HM’e bafl-
vurma karar› alm›fl. Komisyon bafl-
kan› bile haklar›n›n bu ülkede gerçekleflece¤inden umudu
kesti¤ine göre durumun vehameti ortada.. 



Tayyip’in MMahremi
Baflbakan demifl ki; “Çocuklar›m›z›, ailelerimi-

zi, mahremimizi yalan yanl›fl haberlerle gazeteleri-
nize basmay›n.”

Sanmay›n ki Tayyip’in kayg›s› namus, ahlak
üzerinedir. Hay›r, Tayyip’in mahremi, o¤lunun ge-
misi, gelininin p›rlanta flirketi vesairedir. 

Mahrem denilince art›k bu anlafl›lacak AKP ik-
tidar›nda. 

TGS’nin Görevi,
Medya  Patronlar›n›n  Yan›nda
Olmak  De¤ildir

AKP ile Do¤an Yay›n Holding’in sahibi Ayd›n Do¤an
aras›ndaki ç›kar kavgas›n› bilmeyen kalmad›. Maliye, Do-
¤an Yay›n Holding’e 826.3 milyon TL’lik vergi cezas› kes-
ti.

Türkiye Gazeteciler Sendikas› (TGS) Do¤an’a kesilen
ceza ile ilgili bir aç›klama yaparak bu cezan›n ““mmeeddyyaa--
nn››nn bbaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn›› zzeeddeelleeddii¤¤iinnii””,, "bu cezan›n, siyasi ikti-
dar›n medyay› hizaya sokma giriflimlerinin bir parças›”
oldu¤unu belirtti. 

“Medyan›n ba¤›ms›zl›¤›”, oldu¤u kadar›yla bile, Ayd›n
Do¤an’a kesilen vergi cezas›ndan çok önce zedelenmifl,
hatta ortadan tümüyle kalkm›flt›r. TGS, oligarfli içi çat›fl-
maya yanl›fl bir noktadan müdahil olmufltur bu aç›klama-
s›yla.

TGS, bu iki kesim aras›ndaki çat›flmada “taraf” olmak
yerine, bugüne kadar ittifak halinde bas›n özgürlü¤ünü
yok eden, bas›n emekçilerine ittifak halinde sald›ran bu
iki güce karfl› da cepheden mücadelesini sürdürmelidir.  

TGS Baflkan› Ercan Sad›k ‹pekçi de çok iyi bilir ki Ay-
d›n Do¤an sendika düflman›d›r. fiimdi TGS, bas›n emekçi-
lerinin sendikalaflmas›n›n bir numaral› düflman› olan bir
patrona s›rf AKP para cezas› kesti diye bu deste¤i verme ih-
tiyac› duyuyor. Sanki TGS’nin görevleri aras›ndaym›fl gibi.

TGS, bugüne kadar yüzlerce bas›n emekçisi çeflitli ba-
s›n kuruluflunda iflten at›l›rken hangi ciddi direnifli örgütle-
di?

TGS, sosyalist bas›n üzerinde onca bask› uygulan›r-
ken, toplatmalar, yasaklamalar uygulan›rken, sosyalist
bas›n çal›flanlar› gözalt›na al›n›p iflkencehanelere tafl›n›r-
ken, neredeydi? Bunlar›n çok büyük bölümünde TGS’nin
bir aç›klamas› dahi duyulmam›flt›r. 

Engin Çeber ismini de duymam›fl olamaz TGS Baflka-
n›. Çeber, 3 arkadafl›yla birlikte Yürüyüfl Dergisi’nin da-
¤›t›m›n› yaparken gözalt›na al›n›p Metris Hapishane-
si’nde iflkence sonucu katledildi. Peki TGS, Çeber’in kat-
ledilmesinde nas›l bir tav›r ald›? Gazetecilere yönelik bu
en üst düzey sald›r› karfl›s›nda ne yapt›?

Çeber’in 4 Mart’ta Bak›rköy Adliyesi’nde 2. durufl-
mas› var. TGS baflkan›, yönetimi, üyeleri bu iflkence da-
vas› konusunda nas›l bir tav›r gösterecekler?

Sorular böyle uzar gider. TGS kendi görevini unutup
holdinglere para cezas› kesilmesini protesto etmeyi üze-
rine vazife kabul ederse orada tart›flmal› bir yaklafl›m söz
konusudur. Ayd›n Do¤an’a destek vereceklerine, Do¤an
medyas›nda örgütlenmeyi düflünmelidirler. 12 Eylül cun-
tas›ndan bu yana, halen süren ATV-Sabah grevi d›fl›nda
bugüne kadar neden hiç grev olmad›¤›na kafa yorup onun
yollar›n› açmal›lar. AKP-Do¤an aras›ndaki ç›kar kavga-
s›nda taraf olmak, TGS’nin görevi olmamal›d›r. 

BirBir ‘kahraman’‘kahraman’ dahadaha
Susurluk davas›ndan hüküm giyen ölüm man-

galar› üyesi Ziya Band›rmal›o¤lu, yine bir çete
davas›ndan ‹stanbul 14. A¤›r Ceza’da hapis ceza-
s›na çarpt›r›lm›fl. Suç malum; silahl› tehdit, çek
tahsilat›, iflkence... Susurlukçular›n klasik iflleri;
rreessmmii vveeyyaa ssiivviill,, hheepp aayynn›› fleyleri yap›yorlar. 

Para ve kad›n
Güngören’in AKP’li Belediye Baflkan Yard›mc›-

s› Rahmi Berber, evli, iki çocuk babas›.. Ama iktidar
pekçok AKP’li gibi onun da bafl›n› döndürmüfl, bir
yandan para pul, bir yandan kad›n... O da makam
odas›nda bir kad›nla birlikte olurken kameralara ya-
kalanm›fl... AKP’li kadrolarda, din iman perdesi ar-
kas›nda, flimdi bu ikisi -para ve kad›n- revaçta...

‹slamc›lar, dünün burjuvalar› ne yap›yorsa,
onun fazlas›n› yap›yorlar. Soygunsa soygun, ya¤-
maysa ya¤ma, kad›nsa kad›n, lüksse lüks... Bir tek
fley yapm›yorlar: ‹çki içmiyorlar. 

O da onlar› öteki dünyada iflledikleri suçlar›n
vebalinden kurtar›r m› bilemeyiz ama bu dünyada
kurtaramayaca¤›n› söyleyelim.  

Bayrampafla y›k›l›yor
24 fiubat’ta Bayrampafla Hapishanesi’nin y›k›-

m›na baflland›. 
Sevinemedik. Oysa “y›k›las›” diye çok türkü

söylemifltik o duvarlara karfl›. 
Eskimiflsin sen hücrem diye hücrelerine çok la-

net ya¤d›rm›flt›k. 
Fakat onun y›k›lmas›n› böyle hayal etmemifl-

tik. 
Sorulmufl hesaplar›n üzerine y›kacakt›k o du-

varlar›. 
fiimdi hesaplar sorulmam›fl durdu¤u için olsa

gerek, sevinemedik y›k›l›fl›na. 
Vars›n y›k›ls›n Bayrampafla. 
Hesaplar›m›z baki. 
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Ankara’da çal›flmalar›n› devam
ettiren ‹dilcan Kültür Merkezi’nin
ça¤r›s›yla konser vermek üzere An-
kara’ya giden Grup Yorum üyeleri,
20 fiubat’ta Mamak 75. Y›l Kad›n
ve Gençlik Vakf›’nda düzenlenen
söylefliye kat›ld›.

Grup Yorum’un 22 y›ll›k müzik
ve mücadele tarihinin anlat›ld›¤›
söyleflide, “Bafle¤meden” albümü-
nün haz›rl›k süreci ve flark›lar hak-
k›nda bilgi verildi. Albümde rock ve
hiphop gibi de¤iflik tarzlara yer ve-
rilmesinin yan›nda, at›flma, tafllama
gibi Anadolu’ya özgü mizah ö¤ele-
rine de yer verildi¤i anlat›ld›. “Al-
bümün en önemli yanlar›ndan biri
kolektivizmin en iyi flekilde iflletil-
mifl olmas›d›r” diyen Yorum üyeleri
söyleflide, dinleyicilerin sorular›n›
da cevaplad›lar.

Radyo ‹‹maj’da SSöylefli
Ankara’da yay›n yapan Radyo

‹maj’›n konu¤u olan Grup Yorum
üyeleri, canl› yay›nda yeni albümle-
rini tan›tt› ve iki günlük Ankara
programlar› hakk›nda bilgi verdiler.
Bilgilendirme bölümünün sonras›n-
da canl› yay›na telefonla kat›lan An-
karal›lar da Grup Yorum’a sorular›-
n› sordular. Daha çok, albümdeki
farkl› tarzlarla ilgili sorulan sorular
üzerine bilgi veren Yorumcular, de-

¤iflikliklerin sa-
dece bu albüme
özgü olmad›¤›n›
belirterek; her al-
bümde de¤iflik
tarzlar denendi¤i-
ni de dile getirdi-
ler. 

Ankara'da
Grup YYorum
Konseri

Günler önce-
sinde biletleri tü-
kenen Grup Yo-
rum’un Ankara
Konseri’nde ön-
celikle, birlikte
mücadele ve ör-
gütlenme ça¤r›s›
yapan Ankara

Halk Cephesi’nin mesaj› okundu.

Yorum'un sahneye ç›kmas› ile
birlikte salonda “Türküler Susmaz
Halaylar Sürer” sloganlar› at›ld›.
Konserde Gurup Yorum’un yeni ç›-
kan albümü “Bafle¤meden”in tüm
flark›lar› ve daha önceki albümlerin-
den türküler söylendi.

Konser devam ederken sineviz-
yon gösterimi de yap›ld›. Gösterim-
de dünya devrim öndelerinin resim-
leriyle birlikte Mahir Çayan, Hüse-
yin Cevahir, Ulafl Bardakç› ve Dur-
sun Karatafl’›n mahkeme salonlar›n-
da olan resim ve görüntüleri yans›-
t›ld›. Gösterim esnas›nda yüzlerce
kifli “Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla
Kadar Savafl, Kurtulufl Kavgada Za-
fer Cephede” sloganlar›n› att›lar.
Saat 18.15'de 1600 kiflinin kat›l›-
m›yla bafllayan konser coflkulu bir
biçimde saat 21.45’te sona erdi. 

‹TÜ'de GGrup YYorum
Coflkusu

19 fiubat tarihinde ‹stanbul Tek-
nik Üniversitesi'nin Maslak Kam-
pusu’nda, ‹TÜ Ö¤renci Meclisi
Klubü üyelerinin düzenledi¤i Grup
Yorum söylefli ve konseri izleyenle-
ri coflturdu. Etkinli¤in düzenlendi¤i
Kültür Sanat Birli¤i Oditoryu-
mu’nda “Demokratik Üniversite

Mücadelesinde Birleflelim - ‹TÜ
Ö¤renci Meclisi Klubü” yaz›l› bir
pankart ve katlediliflinin 37. y›ldö-
nümü olan Ulafl Bardakç›’n›n resmi
as›l›yd›.

‹TÜ Ö¤renci Meclisi Kulübü
üyesi Günay Dil, etkinlikten önce
k›sa bir konuflma yapt›. Dil, konufl-
mas›nda; ‹TÜ Ö¤renci Meclisi’nin
kurulufl amac›ndan, ‹TÜ’de yafla-
nan faflist sald›r›lar›n arkas›ndan
aç›lan soruflturmalar ve yasaklardan
söz ederek, hakl› mücadelelerinin
sindirilemeyece¤ini, akademik de-
mokratik üniversite mücadelesinde
sonuna kadar mücadeleyi sürdüre-
ceklerini ifade etti.

Dil, ayr›ca konuflmas›nda
THKP-C önderlerinden Ulafl Bar-
dakç›'n›n, katlediliflinin 37. y›l›nda,
ezilen halklar›n mücadelesinde ya-
flayaca¤›n› belirtti. Ard›ndan, ‹TÜ
ö¤rencisinin her daim yan›nda olan
Grup Yorum üyelerini sahneye da-
vet etti.

Grup Yorum, konser öncesi ‹TÜ
ö¤rencileriyle yeni albümün haz›rla-
n›fl›ndan, Grup Yorum’un müzik an-
lay›fl›na kadar birçok konuda sohbet
etti. Ö¤rencilerin sorular›yla devam
eden sohbet bir saat sürdü. Sohbette
ö¤renciler Grup Yorum’u üniversi-
telerinde görmekten mutlu oldukla-
r›n›, Grup Yorum’un yerinin kendi-
lerinde farkl› oldu¤unu belirttiler. 

Bu sohbetten sonra Grup Yorum
konserine bafllad›. Eski albümlerin-
den söylenen flark›larla bafllayan
konser, yeni albümden parçalarla
sürdü. ”Sevdan›za And Olsun” par-
ças›yla 122 Ölüm Orucu flehidi an›-
l›rken, “Defol Amerika” parças›yla
hep bir a¤›zdan “Amerika Defol!”
dendi. “Cemo” parças›yla coflkunun
doru¤a ç›kt›¤› konser, “Hasta Siem-
pre” ve Ulafl Bardakç›’ya söylenen
“Ulafl’a A¤›t” parças›yla sürdü. Hep
birlikte halaylar›n çekildi¤i, türkü-
lerin söylemesinin ard›ndan konser
“Çav Bella” marfl›yla sona erdi. 400
ö¤rencinin kat›ld›¤› konserden
Grup Yorum ve ‹TÜ’lü ö¤renciler
sene sonu flenli¤inde tekrar görüfl-
me dile¤iyle ayr›ld›lar.

Grup Yorum
dinleyicisiyle
bulufltu
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