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SUÇLARINIZIN ÜSTÜNÜ
H‹ÇB‹R ÖZÜR
KAPATAMAZ!

Hepsi birbirini
h›rs›zl›kla suçluyor:

ARALARINDA
SOYMAYAN
VAR MI?
Tekelci Burjuvazinin
‘Namuslusu’ Yoktur!

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

Toplat›n!

Dergimiz Emperyalizme ve
Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ Toplat›ld›

Dergimizin, 22 ﬁubat 2009 Tarihli, 6. say›s›na el konuldu. ‹stanbul 9. A¤›r Ceza Mahkemesi
dergimizin ç›kt›¤› gün toplatma karar› verdi. Gerekçe olarak da‘ﬂid deti ve di¤er te rör yöntemle rini
teﬂ vik edici nite likte propag a nda yapmak’ ve ‘terör örgütü lide rinin fi kir ve ça l›ﬂ ma l›r › ndan övgü
ile söze dildi¤i’ gösterildi. Gerekçeler dergimize
uygulanan sansürün devam› için daha önceki toplatma kararlar›nda gösterilenlerin benzeridir. Amaç
do¤rudan, adaletten yana tav›r al›p iktidar›n zulmünü, 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 ettiriyorlar. 9. A¤›r Ceza Mahkemesinin bu karar› da
gerçekleri yazmam›zdan rahats›z olan iktidar›n siyasi 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 demagojiyle devrimcilere maletmeye çal›ﬂt›¤› terör yöntemle-

Sald›r›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›.

rini kullananlar iktidar
sahipleridir. Terör devrimcilerin eylemlerinde, dergilerinde aranmak yerine “bin operasyonlar” da, köy
yakmalarda, hapishane
katliamlar›nda aranmal›d›r. Hiçbir say›m›zda, hiçbir yaz›m›zda terörü öven bölümler olmad›¤› gibi 6. say›m›zda da yoktur.
Bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da düzenin zulmünü, sömürü
politikalar›n›, iﬂkenceyi, yolsuzluklar› yazmaya devam 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 ve Oligarﬂiye K arﬂ› Yür üyüﬂ

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›lm›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›.

Susturamayacaks›n›z!
Adalet ‹çin Biraraya Gelmeli,
Birleﬂmeli, Örgütlenmeliyiz...
Halk Cephesi üyeleri adalet talepleriyle yine Nurtepe’deydiler. 22 ﬁubat günü Vartolular Derne¤i karﬂ›s›nda bir araya gelen Halk Cephesi üyeleri " Ferhat’› Vuran
Engin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r’ pankart› açarak yürüyüﬂlerine devam edeceklerini hayk›rd›lar. Ferhat’la Engin’in dövizlerini taﬂ›yan Halk Cepheliler, eylemin ard›ndan Yürüyüﬂ önlükleri giyilerek Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ Dergisinin sat›ﬂ›n›
yapt›lar. Bir saat süren dergi da¤›t›m›nda 95 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.

Yaﬂ›yorlar

Yücel MARAL

Ali Faik ÖZKAN

‹rfan YORULMAZ

Zamanıdır Durma
"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...

Y ü c e l M a r a l , Grup Komutanıydı. Ordu-Ünye Çiğdem
Köyü doğumluydu. Mücadeleye 1988’de İstanbul’da DevGenç saflarında katıldı. Y av u z Y a z l ı Karabüklü’ydü.
Mücadeleyle 1992’de Demir
Yavuz YAZLI
Çelik fabrikasında çıraklık
eğitimindeyken tanıştı. Gerilla
olmadan önce milis çalışmalarında yer aldı. A l i F a i k
Ö z k a n, Kastamonu doğumluydu. Mücadeleyle tanışalı
fazla olmamış, 93’ün Aralık
ayında gerillaya katılmıştı.
Bar›ﬂ ATALAY
B a r ı ş A t a l a y , Merzifon
Gümüşhacıköy’e bağlı Korkut Köyü’ndendi. Gerillaya
katılmadan önce Gümüşhacıköy’de tütün emekçilerinin 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 Sorumluluğunu 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 Döşeme Ormanları’nda oligarşinin askeri güçleriyle girdikleri çatışmada şehit düştüler. Canlarını kurtuluş için feda ettiler.

Yusuf KUTLU

Y ü r ü y ü ﬂ S a t › ﬂ l a r › S ü r ü y o r...
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, Yamanlar’›n Onur Mahallesi ve Narl›dere’nin Huzur Mahallesi’nde, Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da gerçekleﬂtirilen 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›.

6 M art
12 M art

Koray DO⁄AN

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.

Barış Atalay
ﬁenol ﬁENER
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 doğumluydu.

Sa t› lm › ﬂ TEPE
M e h me t Ç A V DA R
Kozlu ve Ere¤li Kö-mür ‹ﬂletmeleri’nde ça-l›ﬂan iﬂçiler haklar› için
direniﬂe geçmiﬂlerdi.
Kozlu direniﬂini bast›rmak için 11 M a r t 1 9 6 5’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›.
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Bütün kad›nlara
güç olaca¤›z!...
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Emek: Sa¤l›k emekçileri
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Adalet için orada olal›m...
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Bu duvarlar
ne ölümler gördü...

Erdo¤an’a göre iﬂsizli¤in
çözümü yoktur...
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AKP’nin kriz tedbirleri...
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Ö n d e ri m iz i n ö ¤ r e t t i k l e r i :
Day› ve disiplin...
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Day› ve yönetici insan...
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Guantanamo’dan Bagram’a,
Bush’tan Obama’ya
fark yok...

42

Yine anayasa de¤iﬂikli¤i!
Aranan kimlerin uzlaﬂmas›?
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Yur td›ﬂ›: Nurhan, Cengiz,
Ahmet’e özgürlük!
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‘Özgürleﬂen’ Kürt devletinin
“terörle mücadelesi”...
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Gençlik: Bu sene yüzde 25
daha ﬂansl›ym›ﬂ›z!...
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Sar› Gelin “Belgeseli” ve
oligarﬂinin ﬂovenizm ittifak›... 3 5
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Parlamentodan soka¤a, okuldan
mahkemeye kadar... Kürtçe
konuﬂmak Kürt Halk›’n›n
36
Meﬂru Hakk›d›r...

Örgütsüz insan,
düzen karﬂ›s›nda güçsüz,
çaresiz, zavall›d›r!...
Dünyam›zdan
Ül k e mi z de n No tl a r :
Hikmet’lerin Masumiyeti...

48

Grup Yorum Mamak’ta...
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Yaﬂ›yorlar...

51

Bu Say›da
Soygun, sistemin
asli özelli¤idir..

4

Hiçbir burjuva politikac›s›
ve partisi, kokuﬂman›n,
çürümenin d›ﬂ›nda de¤ildir...

6

Tekellerin namusu var m›d›r?... 9
Burjuva siyasetin
sand›¤›nda...
Ö ¤ r e nd ik le r i m i z:
Dava adam› olmak...
Gazi’de katledenleri ve
direnenleri unutmayal›m,
unutturmayal›m!...
EMEP ‘Adresleri’ kar›ﬂt›r›yor!
AKP’yi öven, devrimcileri
karalayan bir bildiri...
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Kad›nlar›n mücadelesi hangi
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Engin Çeber’in
‹ﬂkencede
Katledilmesi
Davas›

Dergiyi temin
etmek isteyenler
sendika şubelerine
başvurabilir ya da aşağıdaki mail
ardesinden talep edebilirler...
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ÇA⁄RI

Kamu
Emekçileri
Cephesi
6. Say›s›
ÇIKTI...

Söyleﬂi/MERS‹N
1-S
Tarih-Saat: 4 Mart 2009
Çarﬂamba/17.00
Yer: Sanat Kafe
K o n s e r/TAﬁUCU
2-K
Tarih-Saat: 5 Mart 2009
Perﬂembe/18.00
Yer: Atatürk Kültür Merkezi

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!

Söyleﬂi/ADANA
3-S
Tarih-Saat: 6 Mart 2009
Cuma/18.00
Yer: Dilan Cafe
K o n s e r/ADANA
4-K
Tarih-Saat: 7 Mart 2009
Cumartesi/18.00
Yer: Sirin Müzikhol Salon-1
K o n s e r/MERS‹N
5-K
Tarih-Saat: 8 Mart 2009
Pazar/18.00
Yer: Paris Dü¤ün Salonu

Soygun Sistemin
Asli Özelli¤idir
Herkesin birbirini h›rs›zl›kla
suçlad›¤› bir yerel seçim süreci
yaﬂan›yor. Neredeyse baﬂka hiçbir konu yok gündemde. Birbirlerini h›rs›zl›kla suçlarken, malzeme s›k›nt›s› da çekmiyorlar.
Çünkü, sistemin yap›lan›ﬂ› böyle. Ancak sistemdeki çürümeye
ba¤l› olarak, hem h›rs›zl›klar,
hem bunun üzerinden verilen savaﬂ, bugün daha da ön plana
ç›km›ﬂ durumdad›r.

1
Mart
2009
Say›:
7

4

Sistem, genel veya yerel seçimlerde, uzun süredir, demokrasicilik 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 konularda vaadde dahi bulunamaz
durumdad›rlar.
Yerel seçimlerde düzen partilerinin 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 çomak sokabilirler. Ancak, köklü
bir de¤iﬂikli¤i yine de sa¤layamazlar. Bunu da bilmek gerekir...
Patronun daha az sömürüp daha
çok vergi verenini, burjuva politikac›s›n›n “yiyen ama iﬂ de yapan›n›” seçmek, ehven-i ﬂer mant›¤›yla bunlar› istemek, burjuvazinin kitleleri mahkum etmeye çal›ﬂt›¤› çar esizli¤in politikas›d›r.
Biz, sömürünün ço¤una da az›na
da, h›rs›zl›¤›n, soygunun, ya¤man›n ço¤una da az›na da karﬂ› ç›kmal›y›z. Yerel seçimlerde de “daha az yiyecek olan” tercihimiz
olamaz. Soygun, ülkemizin karakteristik ve yap›sal bir özelli¤idir ama mutlak de¤ildir, kader
de¤ildir, bunlar› tümden ortadan

kald›rabiliriz. Bu yüzden gözümüzü daha büyük hedeflere dikmeliyiz, halk olarak kendimize
güvenmeliyiz.
Kendimize güvenmek, bilinçtir, iradedir. Bilinç ise, bu soygun
düzeninin kiﬂisel de¤il, sistemin
niteli¤ine iliﬂkin bir sorun oldu¤unu görüp gösterebilmektir.
Yerel seçimler, genel seçimlerde oldu¤u gibi, devrimciler aç›s›ndan sistemin teﬂhiri aç›s›ndan
kuﬂku yok ki her zamankinden
daha elveriﬂli bir ortam sunmaktad›r. Bu tart›ﬂmalar çerçevesinde, kendimizi “ﬂu, ﬂu kadar h›rs›zl›k yapt›”, “bu, ﬂöyle çal›yor”la
s›n›rl› bir teﬂhirle yetinemeyiz.
Tam tersine yerel seçim çal›ﬂmas›n› böyle bir teﬂhirle s›n›rlamak,
soygunu, h›rs›zl›¤›, yolsuzlu¤u,
sonuçta kiﬂiselleﬂtir mektir. Biz
bunun kiﬂisel olmay›p, sistemin
bir gere¤i oldu¤unu ortaya koymal›y›z... Ama bununla da yetinemeyiz. Biz as›l olarak seçimin
tart›ﬂ›ld›¤› her platforma, kim yönetecek, nas›l yönetecek sorusunu taﬂ›mal›y›z. Yerel yönetimler
söz konusu oldu¤unda da yine
yönetimin kiﬂisel de¤il, s›n›fsal
niteli¤i belirleyicidir. Bunu gösterebildi¤imiz ölçüde, yerel seçimlerle ilgili çal›ﬂmalar, kitlelerin bilinçlenmesine, kitlelerde bir alternatif düﬂüncesinin filizlendirilmesine hizmet eder.
Bir süre önce yak›n›m›zdaki
bir ülkede, Pakistan’da da bir seçim yap›ld› ve Cumhurbaﬂkanl›¤›’na Asaf Zerdari seçildi. Zer dari’nin özelli¤i ülkesinde “ B a y
yüzde 10” diye an›lmakta oluﬂuydu. Zerdari, eﬂinin Baﬂbakan
oldu¤u dönemde, aç›lan tüm
ihalelerden komisyon olarak
yüzde 10 ald›¤› için bu lakap tak›lm›ﬂt› kendisine. Aç›kça rüﬂvet

al›yordu ve böyle bir kiﬂi Cumhurbaﬂkan› seçilmiﬂti.
Do¤al olarak insanlar “bu kadar da olmaz” diye karﬂ›lad›lar
bu sonucu; kimileri sonucu Pakistan’›n “gerili¤iyle” aç›klamaya çal›ﬂt›. Oysa bu durum Pakistan’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 ihalelerdeki “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 ortada oranlar› de¤iﬂse de “yüzde ler” dolaﬂmaktad›r.
Gerçek ﬂu ki, bu tür ya¤ma,
soygun düzeni, hemen tüm yenisömürge ülkelerde geçerli dü zendir. Filipinler’den M›s›r’a, El
Salvador’dan Peru’ya, Kolombiya’ya, Türkiye’ye kadar... Bu durum, 1990 baﬂlar›ndan bu yana,
daha da bariz bir hal alm›ﬂt›r.
Emperyalist tekellerin sömürüsü
azg›nlaﬂt›kça, emperyalistler, içteki iﬂbirlikçilerine daha az pay
b›rakt›kça, tüm yeni-sömürge
ülkelerde yolsuzluk da alabildi¤ine t›rmanm›ﬂt›r.
Yeni sömürge ülkelerde yolsuzlu¤u besleyen, baﬂka deyiﬂle,
yolsuzluklar›n, h›rs›zl›klar›n nes-

Sistem, genel veya
yerel seçimlerde, uzun
süredir, demokrasicilik
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 konularda
vaadde dahi bulunamaz
durumdad›rlar.

nel zeminini oluﬂturan çarp›k kapitalizm’dir. Yukar›dan aﬂa¤›ya
tüm ekonomik, siyasi, sosyal
yap›n›n çarp›k bir biçimde ﬂekillenmesini beraberinde getiren
yeni-sömürgecilik, sömürü mekanizmas›nda da emperyalist ülkelerden farkl›l›klara neden olmuﬂtur. Kuﬂku yok ki, kapitalizmin kendi iç dinami¤iyle geliﬂti¤i emperyalist ülkelerde de soygun, sömürü dizginsizdir, fakat
bu sömürü büyük ölçüde kurall›,
denetimlidir. Sermaye birikimi,
kapitalizmin “do¤al” süreçlerine
uygun ﬂekillenir. Kimin nas›l sömürülece¤i, pastan›n nas›l paylaﬂ›laca¤› büyük ölçüde kurallara ba¤lanm›ﬂt›r. Sistem dengesini ve istikrar›n› bu kurallarla sa¤lamaktad›r. Bizim gibi ülkelerde
ise, iktidar gücünün ve devlet
kur umlar›n›n kullan›ld›¤› yolsuzluklar, sömürünün, zenginleﬂmenin, “sermaye birikimi”nin en
gözde ve kolay yollar›ndan biridir. Bu nedenle bu günlerde ortaya bolca örnekleri serilen türdeki yolsuzluklar, h›rs›zl›klar, soygunlar ve “s›n›f atlamalar”, bir
gecede milyoner olmalar, bir y›lda en büyük tekellerin aras›na
girmeler, daha çok yeni-sömürge ülkelere özgüdür. Bizim gibi
ülkelerde, merkezi yerel iktidarlar ve bürokrasi, akla gelmeyecek yolsuzluk yöntemlerini bulmakta mahirdirler.
Soygun, daha çok iktidar gücü ve devlet imkanlar›yla gerçekleﬂtirildi¤i için de, ço¤u kez,
devlet bürokrasisi, düzen partilerinin yönetim kademeleri, hükümetler, “parti ayr›m› olmaks›z›n”
bu soygun çark›n›n içindedirler.
Avrupa Konseyi Yolsuzlu¤a
Karﬂ› Devletler Grubu (GRECO)‘nun Türkiye’de yolsuzlukla
mücadele konusunda haz›rlad›¤›
bir rapor, ülkemizdeki soygunun
bu niteli¤ini göstermektedir.
Sözkonusu raporda yap›lan tespit ﬂudur: “Kamu kesiminde yolsuzlu¤un oran› yüzde 80’dir. ”
Bundan ﬂu sonuç ç›kmaktad›r; kamu kesiminde gerçekte

Avrupa Konseyi
Yolsuzlu¤a Karﬂ› Devletler
Grubu (GRECO)‘nun
Türkiye’de yolsuzlukla
mücadele konusunda
haz›rlad›¤› bir rapor,
ülkemizdeki soygunun bu
niteli¤ini göstermektedir.
Sözkonusu raporda
yap›lan tespit ﬂudur:
“Kamu kesiminde
yolsuzlu¤un oran› yüzde
80’dir.”
hiçbir iﬂ “normal” prosedürü
içinde yap›lmamaktad›r; veya
yolsuzluk, normal prosedür haline gelmiﬂtir.
Çarp›k kapitalizm, oligarﬂi
ad›n› verdi¤imiz bir ittifakla birlikte varolan bir yap›d›r. Oligarﬂik ittifak, yani iﬂbirlikçi tekelci
burjuvazi, toprak a¤alar› ve tefeci tüccarlar, ayn› zamanda k›yas›ya rekabet içinde olan kesimlerdir. ‹ster merkezi, ister yerel,
her seçim, bu kesimler aras›ndaki ekonomik pay kapma ve siyasi gücü ele geçirme kavgas›na
sahne olmaktad›r. Bu kavga k›yas›ya bir kavgad›r ve bu sömürücü kesimler, paylar›n› büyütmek için her türlü kurals›zl›¤›, ilkesizli¤i, ahlaks›zl›¤› yapabilecek niteliktedirler. Kavga biraz
k›z›ﬂ›nca, ortal›kta ahlaks›z iliﬂkilerin belgelendi¤i kasetlerin,
imzal› rüﬂvet veya komisyon
belgelerinin dolaﬂmaya baﬂlamas› da bunun sonucudur.
Sistemin ya¤mac›, soyguncu
niteli¤inin do¤al bir sonucu olarak, toplumsal denetim mekanizmalar› yok denecek kadard›r.
Halk›n hükümetler üzerinde olmad›¤› gibi, yerel yönetimler
üzerinde de hiçbir denetim yapma imkan› yoktur. Sistem, s›n›fsal niteli¤i itibar›yla halk denetimini d›ﬂlayan bir sistemdir. Yaln›zca bürokratik kimi denetim
mekanizmalar› vard›r ki, bunlarda esas olarak siyasi iktidar›n
yerel yönetimleri bask› ve yönlendirme 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›kmazsa da, sonraki seçime... Bu çark›, 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 olmayan yollarda yürümek, dam›
akmayan evlerde oturmak, haklar›d›r. Kanalizasyon hakt›r ve
merkezi-yerel iktidarlar›n karﬂ›lamas› gereken bir hizmettir. ‹ﬂ
hakt›r, aﬂ hakt›r. Ama bunlar oligarﬂinin iktidar›nda birer lütufa
dönüﬂtürülmektedir. Siyasal anlamda da ayn› ﬂeyler söz konusudur. ‹ﬂkence olmamas›, polis
terörü olmamas› normal oland›r.
Ama ülkemizde, e¤er bir eylemde polis sald›rmam›ﬂsa, karakoldan, hapishaneden geçen birine
iﬂkence yap›lmam›ﬂsa, bu sanki
çok özel bir uygulamaym›ﬂ, bir
lütufmuﬂ gibi sunulabiliyor. Kendi ana dilini konuﬂmak hakt›r;
ama sanki lütufta bulunur gibi,
birkaç Kürtçe kurs, bir de Kürtçe
televizyonla yetinilip, baﬂka yerde konuﬂulmas›n deniliyor...
Haklar ve özgürlükler lütuf de¤ildir. Yerel hizmetler halka kimsenin lütfu de¤ildir.
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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 üzerindeki diktatörlü¤ü olan oligarﬂik
diktatörlük alaﬂa¤› edilip, yerine
halktan yana, ço¤unlu¤un iktidar› olan devrimci halk iktidar›
geçecek. Sonra bu iktidar arac›l›¤›yla ad›m ad›m, ters yüz edilmiﬂ ne varsa ayaklar› üzerine
oturtaca¤›z. Yerel yönetimler,
gerçekten “yerel” olacak ve o
yönetimi, söz konusu mahallelerin, kasabalar›n, ilçelerin, illerin
halk› üstlenecek.

5

Hiçbir Burjuva Politikac›s›
Ve Partisi, Kokuﬂman›n,
Çürümenin D›ﬂ›nda De¤ildir
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Sistemin niteli¤ini gizlemenin
en s›k baﬂvurulan yollar›ndan biri
de, sömürüye ve zulme dair her ﬂeyi “münferit” olarak göstermektir.
Oldukça da eski bir taktiktir. “Münferit” savunmas›n› daha çok iﬂkence
olaylar›ndan hat›rlar›z; ama sistemin tüm bozuk yanlar› için de ayn›
adland›rmaya baﬂvurulur s›k s›k.
ﬁimdi de seçimler vesilesiyle ortaya
dosyalar, kasetler dökülmeye baﬂlay›nca, düzen ayn› savunma mekanizmas›n› çal›ﬂt›rmaktad›r.
Özellikle de belediyelere yönelik son zamanlarda yo¤unlaﬂan ve
çeﬂit çeﬂit isimler verilen operasyonlar, adeta, yerel seçim öncesinde sistemin kendini “aklamas›” gibi
bir rol oynamaktad›r. Düzen, bu
operasyonlarla, belediyelerde büyük soygunlar, vurgunlar oldu¤unu
ama bunlar›n münferit oldu¤unu,
kiﬂisel oldu¤unu ve “devletin bunlar›n üzerine gitti¤i” düﬂüncesini
yaratarak, sistemi aklamak istiyor.
Fakat, soygun vurgun düzeni,
yap›lan üç beﬂ operasyonun çok
ötesindedir. Yerel seçim tart›ﬂmalar›, herkesin gördü¤ü gibi, yolsuzluklar, 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 projeleri, ne de bir söylemleri yoktur.
Bu konularda birbirlerinden özel bir
farklar› olmad›¤› için de, birbirlerini kimin daha fazla yolsuzluk, h›rs›zl›k yapt›¤› iddialar›yla altetmeye
çal›ﬂ›yorlar.
Baﬂka bir ﬂey tart›ﬂam›yor olmalar›, sistemdeki çürümenin boyutlar›n› gösteriyor. Her gün, ortaya yeni
pislikleri saç›l›yor. Belediye rantlar›

üzerindeki kavga keskinleﬂtikçe pislik koyulaﬂ›yor. Eski MHP’li sonradan AKP‘li Keçiören Belediye Baﬂkan› Turgut Alt›nok’un ortaya at›lan
ahlaks›z kaset görüntüleri, düzen
partilerinin kavgas›n›n da, kavgay›
yürüten politikac›lar›n›n da seviyesini, ahlak›n› ortaya koymakta. Fakat san›lmas›n ki, birincisi, bu ahlaks›zl›klar bunlarla s› n›rl› d› r. ‹kincisi, san›lmas›n ki, bunlar “kkiﬂisel”
ahlaks›zl›klar ve zaaflard›r. Hay›r.

Sistem, kelimenin gerçek
a n l a m › y l a k o k u ﬂ m u ﬂ t u r. Dü z en in h içb i r partisi ve politi kac›s› bu kokuﬂmuﬂlu¤un d›ﬂ›nda de¤ildir. CHP, yerel seçimler yaklaﬂ›rken Kemal K›l›çdaro¤lu
ile bir ‘ç›k›ﬂ’ yaparak, AKP’nin ayyuka ç›km›ﬂ yolsuzluklar› ve h›rs›zl›klar› üzerinden politika geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yor. Bu çerçevede önce
Baﬂbakan yard›mc›s› ﬁaban Diﬂli’nin arsa yolsuzlu¤unu, yine Baﬂbakan yard›mc›s› M e h m e t M i r
Dengir F › r a t’›n uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›ndan yarg›lanan bir ﬂirketin orta¤› olmas›n› ve Deniz Feneri yolsuzlu¤unu gündeme getirdiler.
Bunu, Ankara Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Melih Gökçek’in do¤algaz sayaçlar›n› fahiﬂ fiyatlarla
halka fatura etmesi, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Kadir
Topbaﬂ’a iliﬂkin yolsuzluk dosyalar› ve Baﬂbakan Erdo¤an’›n o¤lu Bilal ve gelini Sema Erdo¤an’›n A t a gold adl› kuyumculuk ﬂirketiyle
olan ortakl›¤›n›n aç›¤a ç›kmas› izledi... Görüldü¤ü gibi, bunlar aç›¤a
ç›kar›lmak istendi¤inde aç›¤a ç›kar›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, yolsuzluk, çürüme iktidar partisi AKP
ile s›n›rl› de¤ildir. ‹ktidar ya da muhalefette olsunlar, bu aç›dan aralar›nda hiçbir fark yoktur. Tek farklar›
ellerinde bulundurduklar› “güç”tür.
Cumhurbaﬂkanl›¤›’ndan Baﬂbakanl›¤a, Bakanl›klardan Milletvekilli¤ine, parti baﬂkanl›¤›ndan yöneticili¤ine, belediye baﬂkanl›¤›ndan
meclis üyeli¤ine kadar; tüm bu makamlar, koltuklar, h›rs›zl›k, yolsuzluk yapman›n, rant sa¤laman›n
araçlar›d›r.
En tepede bulunanlar bu makamlar› kendilerinin ve çevresinin
ç›karlar› için, en fazla kullananlard›r. Sadece son iki hafta içinde halka yans›yanlara bakmak, bunun
böyle oldu¤unu görmek için yeterlidir.
Hiçbir düzen partisi bunun d›ﬂ›nda de¤ildir. Hiçbir burjuva politikac›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 iﬂbirlikçi”, “hangisi daha çok rant da¤›tacak” yar›ﬂ› durumundad›r.

Ye d i k le r i d e , y a rd a k ç › l a r› n a ka zand ›r d›k lar › da, yard›m diye da¤›tt›klar› da
H A L K I N PA R A SI ’d ›r. Burjuva politikac›lar›n, özellikle de iktidar partisi yöneticilerinin zenginleﬂmelerine bak›n. O¤ullar›na, gelinlerine, yak›nlar›na sa¤lad›klar› her
avanta, halk›n sofras›ndan çal›nm›ﬂt›r. Zenginliklerinin hepsi bizim param›zd›r. Zenginleﬂmeleri, bizim
yoksullaﬂmam›z pahas›nad›r. Kapitalist ekonominin ve toplumun kural›d›r: B i r i l e r i y o k s u l l a ﬂ m a d a n
birileri zenginleﬂmez.
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül-

’ün daha 17 yaﬂ›nda liseyi bile bitirmemiﬂ o¤lu, Suudi Arabistan’da
patronlar düzeyinde yap›lan bir toplant›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, bayiilikler, ya¤ma düzeninin nas›l pervas›zca sürdürüldü¤ünü anlat›yor.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n çocuklar›n›n
ortak oldu¤u ﬂirketlerin say›s› bile
b i l i n m i y o r. Sonra Erdo¤an ç›k›p
seçim kürsülerinde “mahremimi
yazmay›n” diyor. “ M a h remi” iﬂte
bunlar!
Adalet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin’in, arazi yolsuzlu¤u, tehdit, si l a hl › ç e t e k u rm a k gibi iddialarla
tutuklanan ‹stanbul Tuzla Akf›rat
Beldesi’ nin AKP’li Belediye Baﬂkan› Hilmi Y›ld›z’a ‘gayrimenkul
al›m-sat›m› için vekaletname verdiAdalet” Bakan›
¤i’ ortaya ç›k›yor. “A
da ya¤ma çark›n›n içinde oldu¤una
göre, art›k kimsenin herhangi bir
makamdan bu ya¤maya son vermesini bekleyemeyece¤i aç›kt›r.
Di¤er taraftan CHP’nin, “yolsuzluklara karﬂ› mücadele, temiz siyaset” politikas›n›n yald›zlar› da çabuk döküldü. Kendileri de bu batakl›¤›n içinde olduklar› için, bu politikan›n daha fazla sürmesi mümkün
de¤ildi.

C H P ’ n i n ‘ D ü r ü s t l ü k ’ Yald › z l a r › Ç a b u k Dö k ü l d ü . 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 yolsuzluklar›n›n gölgesinde kald›¤› için
pek göze batm›yordu. De¤ilse, belediyelerden adeta f›ﬂk›ran yolsuzluklara bak›n; hiçbiri di¤erlerinden geride de¤ildir. Ve en ilginci de, bu
ya¤ma, soygun mekanizmalar›nda
farkl› düzen partilerinin üyeleri, genellikle birliktedir. Belediyelerde
ortaya ç›kan 50-60-70 kiﬂilik çetelerde, bak›yorsunuz, A K P’ li s i ,
C H P ’ l i s i , ANAP’l›s›, DYP’lisi,
DSP’lisi birlikte soymuﬂlar.

En gözönünde bulunan belediye
olan ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nde bile öyledir durum; Belediye
Meclisi’ndeki CHP’li üyelerin hemen tamam›na yak›n›, Topbaﬂ’›n
rant, ya¤ma kararlar›na ortakt›r ve
daha da ilginci, C H P merkez yöne timi de bu suç ortakl›¤›na, bu soygun iﬂbirli¤ine ciddi olarak karﬂ›
ç›kmam›ﬂt›r bugüne kadar.
Daha yak›n zamanda, CHP’li
Çankaya Belediye Baﬂkan›’n›n yolsuzluklar› aç›¤a ç›kt›... ‹zmir’in,
CHP’li Güzelbahçe Belediyesi’ne
“ r ü ﬂ v e t a l m a k , i h a l e y e f e s at k a r › ﬂ t › rma k, im ar ka nun una a yk ›r› da v r a n m a k ve tehdit” 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 aralar›nda bulundu¤u 6 kiﬂi tutukland›,
gerekçeler ayn›... Edirne Belediyesi’nde -CHP’li- Belediye Baﬂkan› ve
dört belediye görevlisi ‘gerçe¤e ayk›r› belge düzenlemek ve içme suyu i mti ya z i ha le sine fe sat ka r› ﬂt ›r d›¤›’ iddias›yla yarg›lan›yor...
Ve elbete bunlar›n üstüne eklenen CHP’nin en tepesindeki yöneticilerinden Genel Sekreter Yard›mc›s› Mehmet Sevigen’in komisyon culuk belgesi... ‹stanbul Dikilitaﬂ‘ta
bir arazinin imar durumunun de¤iﬂtirilmesi karﬂ›l›¤›nda 1 milyon 120
b i n d o l a r almak için belge imzalam›ﬂ Sevigen... Ve utanmadan Baykal da dahil olmak üzere bunu savunmaya kalk›ﬂt›lar. “Az etik” gibi
bir kavram hediye ettiler ç ü r ü m ü ﬂ lük T ü r k i y e ’sine.
Fakat gerçek ﬂudur ki, bu çürümüﬂlü¤e, bu kokuﬂmuﬂlu¤a, “etik”
kelimesinin kendisi bile fazlad›r.
Oligarﬂik ya¤ma düzeninde yeri

“Az etik” gibi bir kavram
hediye ettiler çürümüﬂlük
Türkiye’sine.
Fakat g erçek ﬂ udur ki, bu
çürümüﬂlü¤e, b u
kokuﬂmuﬂlu¤a, “etik”
kelimesinin kendisi bile
fazlad›r. O ligarﬂik ya¤ma
düzeninde y eri y oktur bu
kelimenin.
yoktur bu kelimenin.
Aleni bir rüﬂvetçili¤i “az etik”
diye meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂan C H P
mi AKP’nin yolsuzluklar›na karﬂ›
mücadele edecek?
“Yüzde 10”cular, oligarﬂinin siyasetinde hep vard›lar ve ço¤alarak
da olmaya devam edeceklerdir. Sevigen ve benzeri konumda olanlar›n, y›llard›r yerel veya genel seçimlerde ﬂu veya bu ismi aday yapma
karﬂ›l›¤›nda ne pazarl›klar yapt›klar› ülkemiz siyasetinin çok bilinen
bir özelli¤idir.
Partiye, parti yöneticilerine gereken “ ö d e m e y i ” yapmayanlar›n
aday gösterilmesi istisnalar d›ﬂ›nda
hayaldir.
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Bu Sistem ‹çinde Dürüst
Siyasetçi Olamaz, Olunamaz!.. K›sacas›, yolsuzluklar, h›rs›zl›klar, kokuﬂmuﬂluk, çürüme, tek
tek kiﬂilerden, kurumlardan, partilerden ibaret olmay›p sistemin bü tünüyle ilgili bir durumdur.
Çürümenin yayg›nl›¤›na bak›n;
geçmiﬂte belediye baﬂkanlar›na yönelik soruﬂturma, görevden alma,
tutuklama gibi operasyonlar, ço¤unlukla siyasal nedenlere dayan›rd›...
ﬁimdi ülkenin “apolitikleﬂme ve de-
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jenerasyonla” ﬂekillenmiﬂ hali budur.
Her ﬂeyden önce dürüst bir insan, bu kokuﬂmuﬂ, bo¤az›na kadar
pisli¤in, yolsuzlu¤un içine batm›ﬂ
burjuva partileri içinde politika yap›lamayaca¤›n›, halk›n ç›karlar›
do¤rultusunda hiçbir hizmet verilemeyece¤ini bilir. Kemal K›l›çdaro¤lu ya da onun gibi üç-beﬂ kiﬂinin
öne ç›kart›lmas›, bu kokuﬂmuﬂ burjuva siyaset sistemi içinde vitrin düzenlemesi olman›n ötesine geçemez. Kiﬂisel olarak üç beﬂ tanesinin
s›radan evlerde oturmalar›yla, sistem geniﬂ kitlelerin gözlerini boyamakta, bunlar› da “dürüst siyaset,
dürüst politikac›” vitrini için malzeme olarak kullanmaktad›r...
“Dürüst, temiz” bir politikac›
olarak vitrine ç›kart›lan da, kendi
partilerinin içinde oldu¤u soygun
mekanizmalar›n› pekala bilmektedirler. Bu, AKP’nin, Bülent Ar›nç
gibi hala s›radan(!) evlerde oturan
yöneticileri için de, CHP’nin K›l›çdaro¤lu gibi adaylar› için de geçerlidir.
Sistem bu yönteme her zaman
baﬂvurmuﬂtur; Ecevit, y›llarca burjuva politikac›lar içinde “çalmayan,
ç›rpmayan”, kiﬂisel menfaatlerini
düﬂünmeyen bir “dürüstlük timsali”
olarak gösterildi; oysa ayn› Ecevit’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›klara karﬂ› savaﬂ açt›¤› hiç görülmedi. Ecevit’in baﬂbakanl›¤›n› yapt›¤›
Milliyetçi Ana-Sol Koalisyon Hükümeti, 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 “ d ü r ü s t l ü ¤ ü ” nerededir?

HALKIMIZ!!!
H › r s › z l a r d a n B i r i n i Te rcih
Etmek Zorunda De¤iliz
Genel seçimlerde nas›l ki, aday
belirlenme sürecinde parti üyelerinin dahi hiçbir söz hakk›n›n olmad›¤› süreçler sonucunda adaylar belirlenip halk›n “onay›na” sunuluyorsa,
yerel seçimlerde de mahallemizi, ilçemizi, ilimizi yönetecek, yaﬂam›m›z, gelece¤imiz hakk›nda karar
verecek olan yöneticilerin seçiminde, gerçekte o mahallede, ilçede, ilde yaﬂayanlar›n iradesi yoktur.
‹stisnai olarak baz› yerlerde kendi adaylar›m›z olsa da, en genelde,
halk›n karﬂ›s›na Tayyipler’in, Baykallar’›n seçti¤i birkaç kiﬂi ç›kar›lmakta ve onlardan birinin seçilmesi dayat›lmakta.
Onlar›n daha çok çal›p, ç›rpmas›,
halk›m›z› soymas›, evlerimizi baﬂ›-

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü’nde Kad›köy’de Buluﬂal›m
‹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, emperyalistler 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¤›
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m›za y›kmas› için karﬂ›m›za ç›kard›klar› adaylara oy vermemizi istiyorlar. Düzen partilerinden birisini
seçmek, h›rs›zlar aras›nda bir seçim
yapmaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bunlar›n hiç birisinin halk›n sorunlar›yla, halka hizmetle bir alakas› yoktur. ‹ﬂ yap›yor gözükmeleri
bile çal›p-ç›rpmak, rant elde etmek,
etraflar›ndaki burjuvalara, tüccarlara para kazand›rmak içindir. Yollar›n, kald›r›mlar›n sökülüp sökülüp
tekrar yap›lmas›n›n baﬂka ne amac›
olabilir?
Düzen partilerinin adaylar›n›n
ço¤unun bir ideolojisi yoktur. Tek
“ i d e o l o j i l e r i ” k o l t u k t u r. Bunun
için, içinde olduklar› parti taraf›ndan belediye baﬂkanl›¤›na, veya
meclis üyeli¤ine aday gösterilmeyenler, hemen istifa edip baﬂka bir
partiye geçebilmektedirler.
Bu soygunculardan, vurgunculardan birini tercih etmek zorunda
de¤iliz. Onlar›n sadakalar›na, yalanlar›na kanmayal›m. Dürüstlük
temiz siyaset ﬂovlar›yla gözümüzün boyanmas›na izin vermeyelim.
Seçimden seçime kap›m›za dayanan
yalanc›, talanc›, soyguncu, düzen
politikac›lar›na kap›lar›m›z› kapatal›m. Onlara oy vermeyelim.

olan bu düzeni de¤iﬂtirmekten geçiyor. Sizleri mücadeleye 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⁄‹, DEMOKRAT‹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‹

TEKELLER‹N NAMUSU

VAR MIDIR?

Hürriyet yazar› Bekir Coﬂkun 21
ﬁubat günkü yaz›s›nda, Do¤an Holding'e verilen cezan›n asl›nda yazarlara verilen bir ceza oldu¤unu
belirttikten sonra, patronu Ayd›n
Do¤an için de ﬂunlar› yaz›yor: "Ayd›n Do¤an ve yöneticilerinin bir tek
kuruﬂun bile titizli¤i içinde olduklar›n›n, devlete karﬂ› görevlerini 'nn amus' 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 burjuvaziyle namusun nas›l yanyana
geldi¤ini aç›klar. Cevab›n s›rr›
burada yatmaktad›r. Marks, burjuvazinin paraya iliﬂkin düﬂüncesini
edebi metinlerden de yararlanarak
ﬂöyle tasvir eder:
“ Paran›n gücü ne kadar büyükse, benim gücüm de o kadar büyüktür. Paran›n nitelikleri, benim niteliklerim ve özsel güçlerimdirler. ...
Ben çirkinim, ama en güzel kad›n›
sat›n alabilirim. Demek ki ben çirkin de¤ilim, çünkü çirkinli¤in etkisi,
itici gücü, p a r a taraf›ndan yokedilmiﬂtir. Bireyselli¤im bak›m›ndan,
ben kötürümüm, ama p a r a bana yirmidört ayak sa¤lar; öyleyse kötürüm de¤ilim; ben kötü, namussuz,
vicdans›z, kafas›z bir insan›m, ama
para sayg›nd›r, öyleyse sahibi de;
para en yüksek iyiliktir, öyleyse sahibi de iyidir, para beni ayr›ca n amussuz olma güçlü¤ünden de kurtar›r; bunun sonucu beni dürüst sayarlar...”
Bekir Coﬂkun’un Ayd›n Do¤an’›
“namuslu” sanmas› da ayn› mekanizman›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 yapmadan, iktidarlardan “ayr›cal›k”l›
muamele görmeden, mümkün olabilir 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› politikas›n› gazetelerinde, televizyonlar›nda savunman›n neresi namuslu?
‹nfazlar, iﬂkenceler, tecavüzler,
faili meçhuller, kaybetmeler, IMF
programlar›, emperyalizmle askeri
anlaﬂmalar... Her birinin ac›s›n›, faturas›n› halk ödedi, kazanc› Do¤anlar’a gitti. Do¤anlar, tüm bu politikalar› onaylamam›ﬂ m›yd›?
Peki nerede namus?

Do¤an Holding’in
“devl ete karﬂ› görevl eri”
“ Ayd›n Do¤an’›n... devlete karﬂ›
görevlerini 'nn a m u s' sayd›¤›n›n tan›¤›y›m." diyor Coﬂkun.
Devlete karﬂ› hangi görevleriydi
n a m u s sayd›klar› peki? Sadece vergi mi? Hepimiz öyle olmad›¤›n› biliyoruz. O Hürriyet ki "biz devlet
gazetesiyiz" demekten gocunmayan bir gazetedir. Bekir Coﬂkun,
Hürriyet'in, Ulucanlar Hapishanesi
katliam› öncesindeki yalan haberlerini, 19 Aral›k 2000 katliam› arifesinde, Küçükarmutlu katliam› öncesinde psikolojik savaﬂ haberlerini
hangi “namus” anlay›ﬂ›yla özdeﬂleﬂtiriyor acaba?
‹nfazlar› manﬂetlerden alk›ﬂla-

mak devlete karﬂ› hangi
göreve, hangi namusa uygundur? 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 devam›n› sa¤lamak için tehlike oluﬂturdu¤unu düﬂündükleri kesimlere
karﬂ› propaganda yapmakt›r. Bu
yüzden burjuva bas›n yay›n, ideolojik ve politik olarak sürekli devrimcilere ve sosyalizme sald›r›r. Kuﬂat›lm›ﬂ evlerdeki infazlara alk›ﬂ tutar.
Kad›n devrimcilere “diﬂi militan”
diye hakaret eder. Devrimci önderleri karalar. Devrimci eylemler hakk›nda spekülasyonlar yapar. Devrimcilerin bütün direniﬂlerine, eylemlerine sansür uygular.
Daha dün F tiplerinin “lüks odalar” oldu¤una dair yap›lan haberlerle, tecrit meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂt›. Ölüm
orucu konusunda uygulanan sansürle direniﬂ yok say›lmak istenmiﬂti.
Katliam tüm gazetelerde “Hayata
Dönüﬂ Operasyonu” ad› alt›nda çarﬂaf çarﬂaf verilmiﬂti. Ayd›n Do¤anlar’›n ve di¤er medya tekellerinin
hepsi devrimcilere karﬂ› yürütülen
psikolojik savaﬂ›n birer parças› olmuﬂlard›. Devlete karﬂ› görevlerinden biri buydu.
Do¤an Holding’in gazete ve televizyonlar›n›n dilinde iﬂçi, memur
eylemlerinde, gecekondu y›k›mlar›na karﬂ› mücadelede yer alan devrimciler hep provokatördür, teröristtir. Her sene, “1 May›s’› kana bulamak isteyenler yakaland›”, “Yakalanmasalard› kitle katliam› yapacaklard›” türünden haberlerle halk›n en meﬂru haklar›n›n kullan›lmas›na karﬂ› psikolojik savaﬂ yürüten
ayn› medyad›r.
Burjuva bas›nda neden hep polisler, askerler korunur, polisi, orduyu 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›
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sonras›nda oldu¤u gibi “polis
TAYAD'l›lar› linç edilmekten kurtard›” 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 görevi” vard›r ve onlardan biri de faﬂizmi p erd el e me k’tir?

Gasbedilmiﬂ al›nterinin,
halk›n k an›n›n o rtas›nda
namuslu o lunabilir mi?
Tüm tekelci burjuvazi, 12 Eylül’ü desteklemedi mi? Evet destek-

ledi!
Peki ne yapt› 12 Eylül?
‹damlar, infazlar, tecavüzler,
yüzbinlerce kiﬂiyi iﬂkencehanelerden geçirmek, grevleri yasaklay›p,
sendikalar› kapatmak, dernekleri
kapatmak, köyleri, gecekondu
semtlerini bas›p terör estirmek... 12
Eylül’ü desteklemek bunlar› desteklemek de¤il midir?
TÜS‹AD patronlar›, "ﬂimdi gülme s›ras› bizde" derlerken, 12 Eylül'ün iﬂkencehanelerinde genç k›zlar›m›za tecavüz ediliyordu ve onlar
gülüyordu. Bu mudur namuslu olmak? Askerler,
polisler, köyün ortas›nda
erkeklerin karﬂ›s›nda kad›nlar›, kad›nlar›n karﬂ›s›nda erkekleri soyarak

Nas›l Bir
Türkiye
‹stiyorlar?
Do¤anlar’›n, E rdo¤anlar’›n ‹stedi¤i
Türkiye B irbirinden F arkl› M ›?
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 savunuruz” iddias›ndaki gibi demagojik araçlar› da, ekonomik silahlar› da kullanmaktad›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 özgürlü¤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 “herkes sussun, biz konuﬂal›m” diyorlar. Fark sadece “ b i z ”de. Oligarﬂinin hangi kesimi konuﬂacak, bunun kavgas›n› veriyorlar; halk›n, tüm muhalif güçlerin susmas› ve susturulmas›nda ise
hemfikirdirler.
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iﬂkence yaparken onlar gülüyordu.
Bu mudur namuslu olmak?.. ‹ﬂçilerin grevleri yasaklan›rken onlar gülüyordu. Bu mu “ tek kuruﬂun titizli¤i içinde” olmak?..
As›l sorunun özeti ﬂu: Her saniyelerinde sömürerek ve sömürüyü
güvence alt›na almak için zulüm
uygulayarak yaﬂayan tekelci burjuvalar›n n a m u s u o l u r m u ?
Uyuﬂturucu kaçakc›s› Yaﬂar Öz
diyor ki, “ben ﬂerefli bir Türk vatandaﬂ›y›m”. ‹nfazlardan bo¤az›na
kadar kana bulanm›ﬂ ölüm mangas›
eleman› diyor ki, "namusumla yaﬂad›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 kadard›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 ülkenin derin bir devlete ihtiyac› vard›r” söylemiyle kontrgerillay› savunan Do¤an Grubu, o “derin devlet”in yapt›¤› her ﬂeyin orta¤›d›r.
Peki o “derin devlet”in yapt›klar›n›n namuslu, ahlaki, hukuki oldu¤unu kim iddia edebilir?..
Ayd›n Do¤anlar’›n tek iste¤i sömürü düzenlerinin devam›d›r; bunun d›ﬂ›ndaki her ﬂey, namuslar›,
ahlaklar›, gazetecilik anlay›ﬂlar›,
politika yapma tarzlar›, her ﬂey buna göre ﬂekillenir.
‹ﬂte böyle bir anlay›ﬂla kontrgerillan›n “deﬂifre edilmemesini” savunurlar. Susurlu¤a sahip ç›karlar.
1000 Operasyonu aklarlar.
ﬁimdi burada görülmesi, anlaﬂ›lmas› gereken ﬂudur. Ayhan Çark›nlar, 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 görünüm aldat›c›d›r. Bekir Coﬂkun gibileri de, bu aldat›c› görünüme inanmam›z› istiyorlar. Tekellerin elleri
d e , k o n t r gerillac›lar›n elleri ka -

d a r k a n l › d › r.

Yozlaﬂt›rarak n amuslu
olunabilir mi?
Burjuva medyan›n bir görevi daha vard›r: Bu, kitlelerin apolitikleﬂt i r i l mesi ve deje ne r a s y o n u d u r.
Toplumdaki yozlaﬂma olgusu incelendi¤inde, yay›nlar›yla, yar›ﬂmalar›yla, “Biri Bizi Gözetliyor” gibi
programlar›yla, cinselli¤i kullanmalar›yla, pespaye programlar› ve yaz›lar›yla, bunda bas›n yay›n organlar›n›n belirleyici bir rolü oldu¤u
görülür.
Böyle bir iﬂlevi yüklenen bir tekelin ve onun patronunun “namuslu” oldu¤undan nas›l söz edilebilir
öyleyse? En basitinden televole
kültürünü oluﬂturup yayanlar aras›nda, Do¤an Medya’n›n gazete ve
televizyonlar› yok muydu? Peki
böyle bir yozlaﬂmay› yaymaktan
para kazanan bir adam›n “ n a m us u n d a n ” nas›l söz edilebilir?
Sadece kültürel yozlaﬂma de¤il,
ﬂovenizmin, idealizmin, gericili¤in,
faﬂist ideolojinin, kadercili¤in yay›lmas›nda, pompalanmas›nda da
burjuva bas›n yay›n baﬂ rolü oynamaktad›r ve bu rol de bize ayn› soruyu sordurur: Bu kadar olumsuzlu¤u üstlenmiﬂ bir medya grubunun
patronu nas›l n a m u s l u olabilir?
Bu soruya Bekir Coﬂkun’un cevab› 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 körelmiﬂ biri iddia edebilir.

Neresinden baksan›z,
namusun z erresine
rastlayamazs›n›z
Ayd›n Do¤anlar ve tüm tekeller,
A m e r i k a n c › v e Av r u p a c › d › r l a r.
Amerika'n›n Irak iﬂgalini onaylayan, Türkiye'nin Irak'›n iﬂgalinden
pay almas›n›n propagandas›n› yapan yine onlard›r. Irak’›n elindeki
kimyasal, biyolojik silahlarla ilgili
az haber yapmad›lar. Saddam'›n
“kitle imha silahlar›” yalanlar›n› ay-

As›l sorunun özeti ﬂu: Her
saniyelerinde s ömürerek ve
sömürüyü güvence alt›na
almak için zulüm
uygulayarak y aﬂayan tekelci
burjuvalar›n n amusu o lur
mu?
Kan d öküyorlar m›? Evet!
Soyuyor, s ömürüyorlar m›?
Evet!
Yozlaﬂt›r›yorlar m›? Evet!
Daha b unlar›n n esinde
namus a rayacaks›n›z?
larca yazarak Amerikan iﬂgalini
meﬂrulaﬂt›ranlar›n n a m u s u n d a n
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 M G K ' c › ve
Genelk u r m a y
y a l a k a s › d › r l a r.
Devrimcilere, yurtseverlere yönelik
her sald›r›n›n ard›ndan “bitirdik”,
“terörün kökünü kaz›d›k” diyen generallerle, özel timcilerle birlikte
sevinç ç›¤l›klar› atmalar› boﬂuna
de¤ildir.
Bütün bu siyasal boyutu da bir
yana b›rakal›m. Sadece vergi konusunda bile “ n a m u s l u” olamazlar.
Vergi konusundaki tüm yasalara uysalar da yine onlara “ n a m u s l u” denemez. Çünkü yasalar zaten onlar›n
vergi kaç›rmalar›n› –daha aç›k ve
tam deyiﬂle vergi h›rs›zl›klar›n›–
mümkün k›lacak ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r.
Daha dün Ayd›n Do¤an'a ait POAﬁ ﬂirketinin borçlar›nda % 50 indirime gidilmesi karﬂ›l›¤›nda, Do¤an
medya AKP yalakas› kesilmiﬂti. Her
gün “ekonomi yolunda” diye haberler yap›p AKP'ye destek sunuluyordu. Türkiye'nin istikrar›ndan söz
edilirken, halk›n açl›¤›ndan, yoksullu¤undan hiç söz edilmiyordu.
Oligarﬂi içi ç›kar çat›ﬂmalar› bazen medya gücünü elinde bulunduran tekellerle, iktidar aras›ndaki iliﬂ-

kilere de yans›r. ‹ktidarlar kendilerini destekledikleri oranda medya tekellerinin önünü açarlar. Belli konularda uzlaﬂmazl›klar ortaya ç›kt›¤›nda 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 soruyu tersinden soral›m. Daha önce
hortumlar› niye kesmediniz? H o rtumlara neyin karﬂ›l›¤›nda izin
v e r i y o r d u n u z ? .. Bir süredir Do¤an
Medya’yla, AKP aras›nda yaﬂananlar it dalaﬂ›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Tekeller ne b a s › n ö z gü r l ü ¤ ü nd e n , ne de tarafs›z bir yay›n politikas›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 yat›r›mlar yaparlar. Siyasi iktidarlar
da kendi politikalar›n› destekleyecek yandaﬂ medyalar yarat›rlar.
Ç›kar iliﬂkilerinin bozuldu¤u durumlarda da karﬂ›l›kl› olarak birbirlerini 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 iktidar›n› AB'ye ﬂikayet etmelerine hiç
gerek yoktur. Merak etmeyin, tekeller 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 araçlar›na ihtiyac› vard›r. Ayd›n Do¤an'la, AKP yine bar›ﬂ›p, can ciger
kuzu sarmas› olurlar. Hürriyet Gazetesi, halka karﬂ› psikolojik savaﬂ›n bir parças› olarak as›l görevini
yerine getirmeye devam eder.
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M. Ali
ﬁahin,
AKP’nin ne kadar “demokrat” oldu¤unu ve yerel seçimlerin 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 milletvekili Prof. Dr. Mustafa Özbayrak, ﬁahin’in sözlerini
daha aç›k hale getirdi:
"Biz Ankara'dan izin
vermedi¤imiz sürece siz burada taﬂ üstüne taﬂ koyamazs›n›z... Onun için e¤er
birileri size gelip de ben ﬂunu yapaca¤›m, ben bunu
yapaca¤›m diyorsa inanmay›n. Yapamazlar; bize ra¤men yapamazlar."
Sistem kendi hukukunu,
geleneklerini bile çi¤niyor.
Tehditle, dayatmayla,
rüﬂvetle, sadakayla, yolsuzluk, ahlaks›zl›k tart›ﬂmalar›yla bir seçim süreci yaﬂan›yor.
Buna m› demokrasi deniyor?
*
Belediye seçimlerinin
bir de “meclis üyelikleri”
bölümü var. Pek konuﬂulup
tart›ﬂ›lmasa da orada da büyük 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 gösterdiklerinin hemen tamam›; i ﬂ a d a m›, müteahhit, serbest

meslek sahibi.
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 dövdürüp b›çaklatt›rm›ﬂ, bundan
cezaya çarpt›r›lm›ﬂ, adam›n
ad› ﬁaban Diﬂli’nin vurgununda da geçiyor. Adam,
Silivri Belediye Baﬂkan
Yard›mc›s› olan Metin Karakaﬂ. Kendisi, AKP’den 1.
s›radan belediye meclis
aday› gösterilmiﬂ yine.
*
‹ﬂte bir siyasi midesizlik
örne¤i daha. Kars’taki
adaylardan biri.
Ad› Naif Alibeyo¤lu.
Önce Cem Boyner’in
Ye n i D e m o k r a s i H a reke ti’nde yerald›.
YDH’den sonra ANAPa kat›ld› ve ANAP’tan Belediye Baﬂkan› seçildi.
ANAP batmaya baﬂlay›nca,
gemiyi ilk terkedenlerden
oldu ve kapa¤› AKP’ye att›.
Ve bu defa da AKP’den
Baﬂkan seçildi.
Son seçimlerde AKP
onu aday göstermeyince, bu
kez CHP’ye geçmiﬂ...
Ha; dün ﬂu partidendi,
evvelsi gün de bundan, ﬂimdi ise ﬂundan... diye yaz›ﬂ›m›z, bunlar› ne kadar ﬂaﬂ›rt›c› buldu¤umuzdan de¤il.
Tam tersine, bu geliﬂ gidiﬂlerin, geçiﬂlerin, düzen partilerinin birbirlerinden ne
kadar farks›z oldu¤unu kan›tlad›klar› içindir...

KAT‹L DSP DERS‹MDEN DEFOL!
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 Dersim’e hangi yüzle geliyor. Bunun için Dersim Halk
Cephesi Sezer’in miting yapmak istedi¤i K›ﬂla
Meydan›’na geçerken araban›n önü kesilerek protesto edildi. “19 Aral›k Katliam›n›n Sorumlusu
DSP Hesap Ver, Katiller Halka Hesap Verecek” dövizleri ve 19 Aral›k operasyonunda diri diri yak›lan
kad›nlar›n resmi taﬂ›nd›. Sloganlarla seçim arabalar›n›n önüne geçen Halk Cepheliler DSP’yi teﬂhir
ettiler. Polis eyleme kat›lanlar› gözalt›na almak istedi, ancak halk›n sahiplenmesi sonucu polis otolar›na al›nan Halk Cepheliler serbest b›rak›ld›.
Bütün engelleme çabalar›na ra¤men mitingin
yap›laca¤› alana do¤ru yürüyerek ve oturma eylemiyle DSP’yi teﬂhir edilerek halka, oy vermeme
ça¤r›s› yap›ld›.
DSP mitinginin bitimine kadar sloganlarla bekleyen Halk Cepheliler dönüﬂte de DSP araçlar›n›n
önünü kesmek istediler. bunun üzerine polis biber
gaz› ve coplarla sald›rd›. polis kitleden belli kiﬂileri 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›yla sona erdi.

AL‹BEYKÖY’DE AKP ENGELLEND‹
22 ﬁubat’ta AKP Eyüp Belediye Baﬂkan Aday›
‹smail Kavuncu ve yandaﬂlar› oy istemek için Alibeyköy’deydiler. Akﬂemsettin Mahallesi Cengiz
Topel Caddesi’nde seçim çal›ﬂmas› kapsam›nda
esnaflar› dolaﬂ›p çiçekler da¤›tan AKP’lilerin hesab› Halk Cepheliler taraf›ndan bozuldu.
Halk Cepheliler AKP’nin yapmak istedi¤i ﬂovun haberini al›nca, "Katil AKP Mahalleden Defol" sloganlar› ile AKP’lileri protesto ettiler. Cepheliler’i gören AKP’liler telaﬂla, h›zla mahalleden
kaçt›lar. Ard›ndan cadde üzerinde AKP’nin gerçekli¤ini anlatan konuﬂmalar yap›ld›. Bu esnada Halk
Cepheliler’in bulundu¤u yere gelen bir AKP seçim
arac› da durdurularak, mahalleyi terk etmesi istendi. Araç tekme ve yumruklarla mahalleden at›ld›.
Sloganlarla protestolar›n› sürdüren Halk Cepheliler yapt›klar› yürüyüﬂle devam ettiler. Yürüyüﬂe 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.

Öğrendiklerimiz
Devrimci yaﬂam›n her an› bir
savaﬂt›r.
Yaﬂam asl›nda ideolojilerin savaﬂ›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 beslendi¤i ideoloji vard›r.
Bu iki ideoloji h›zl› ya da yavaﬂ, görünür veya gizli, ama sürekli savaﬂ halindedir yaﬂamda.
‹ﬂte dava adam›
burada ç›kar ortaya,
bu savaﬂta ç›kar.
Üzülmek örne¤in,
hüzünlenmek, ne kadar do¤al bir duygu,
ne kadar masum, bize 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 adam›.
Üzülürsen çürürsün, öfke bir
devrimciyi ayakta tutar.
Ne zaman ki öfkeni yitirirsin,
ne zaman ki normal gelmeye
baﬂlar yaﬂananlar,
iﬂte o zaman, uzlaﬂt›¤›n gündür.
‹ﬂte o zaman umutlar›n›, an›lar›n›, ac›lar›n›, yoldaﬂlar›n› burjuvaziye 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 üzülmeyehüzünlenmeye davet ediyor, yat›ﬂt›rmaya, öfkemizi dizginlemeye
davet ediyor ve bunun insana has
bir davran›ﬂ oldu¤unu, her insan›n üzülebilece¤ini- hüzünlenebilece¤ini vaaz ediyor.

Devrimci ideoloji
ise üzülmeyin diyor,
öfkelenin diyor, öfkemizi bilmeyi, öfkemizi devrime yöneltmemiz gerekti¤ini söylüyor. Öfkeni yitirsen, sana bunlar›
yaﬂatanlar› ba¤›ﬂlars›n diyor.
‹ki ideoloji.
‹ki seçenek.
Birisi katilimizle birlikte yaﬂanabilece¤ini, yaﬂayabilece¤imizi
söylüyor.
Ac›n› içine göm diyor. Zaman
her ﬂeyin ilac›d›r diyor burjuvazi.
Di¤eri ise bunun mümkün olmad›¤›n›, uzlaﬂman›n mümkün olmad›¤›n›, taraflardan birisinin di¤erini yok etmeden yaﬂamas›n›n
mümkün olmad›¤›n› anlat›yor.

tak bir kavgad›r.
Yoldaﬂl›k; ortak eylem, ortak
ölümdür.
Yoldaﬂl›k; birbiri için hayat›n›
vermeye haz›r, birçok s›nanm›ﬂl›ktan geçenlerin, yaﬂayabilece¤i
bir dostluktur sadece.
‹ﬂte bu nedenlerle, HER KOﬁULDA 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 hakk›nda olumsuz bir ﬂey mi söylüyor, yay›yor: “BU YALANDIR” demektir yoldaﬂl›k. Burjuvazinin en
iyi bildi¤i ﬂeydir yalan. En çok
kulland›¤› yöntemdir yalan.
Evet, dava adam› olmakt›r yoldaﬂ›n› her koﬂulda sahiplenmek.
Olumsuzluklar›
yok mudur yoldaﬂ›m›z›n, elbette vard›r.
Yanl›ﬂlar, hatalar da
yapm›ﬂ olabilir ama
o bizim sorunumuzdur.
Dava adam› olmak; oportünizm karﬂ›s›nda da, düﬂman karﬂ›s›nda da HER KOﬁULDA YOLDAﬁIMIZI SAH‹PLENMEKT‹R.
Çünkü yoldaﬂl›k; bu dünyadaki en yüce, en soylu, en yüksek
bilince sahip, en yüksek ahlakl›
iliﬂkidir. Bundan yüce, bundan
de¤erli bir duygu hala yarat›lmad›, yaﬂanmad›.
Dava adam›n›n dili sert, üslubu serttir.
Bu sertli¤in nedeni SAFININ
netli¤indendir.
Dil düﬂüncenin dolays›z ifadesidir denir, bu nedenle s›n›fsald›r,
bu nedenle sadece “üslup” denilip 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!
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DAVA ADAMI OLMAK
Dava Adam›n›n Yaﬂam›
Her Zaman Ola¤and›ﬂ›d›r
“BAS‹T B‹R DUYGU YO⁄UNLU⁄U, BAS‹T B‹R DUYGUSALLIK, NE VAR BUNDA?” diye düﬂündü¤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 savaﬂt›r; bas›n aç›klamas› ile savaﬂ›r, yaz›s› ile slogan› ile savaﬂ›r.
Burjuvazinin katliamlar›n›, sömürüsünü, sadece eleﬂtirmek de¤ildir 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-
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Gazi’de Katledenleri ve Direnenleri
Unutmayal›m, Unutturmayal›m!

Halil KAYA

Mehmet GÜNDÜZ

Genco DEM‹R

Sezgin ENG‹N

Zeynep POYRAZ

Hakan ÇUBUK

Fadime B‹NGÖL

Dilek SEV‹NÇ

‹smihan YÜKSEL
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Gazi Mahallesi’ne 12 Mart 1995’te kontrgerilla bir
sald›r› düzenledi. Direnen, devrime sokaklar›n›, meydanlar›n›, evlerini açan Gazi halk›n› katlederek, korkutarak 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 dökülen ve karakola do¤ru yürüyenlerin say›s› giderek artt›. Gazi halk›n›n soka¤a taﬂan direniﬂini engellemek oligarﬂinin 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 ayaklanmay› 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 alamad›lar. Tam tersine Gazi’de tarihsel bir ayaklanma
gerçekleﬂtirildi. Katleden devlet, direnen halkt› Gazi’de. Katleden büyük zulmü de, direnen büyük direniﬂi de unutmad›k, unutmayaca¤›z.

Halil KAYA, Gazi’ye sald›ran kontrgerillan›n
katletti¤i ilk Gazili’ydi. Kahvehanede çay›n› yudumlarken katledildi. 70 yaﬂ›ndayd› ak sakal› al kana buland›¤›nda. Halil Dede’nin kan› yay›ld› Gazi’nin sokaklar›na. Kan öfkeye dönüﬂtü.

Dinçer YILMAZ

Fevzi TUNÇ

‹smail BALTACI

Sezgin ENG‹N, en genç ﬂehidiydi Gazi ayaklanmas›n›n. Liseli Dev-Gençli bir devrimci olarak mücadeleye at›ld›. Cepheli oldu. Ayaklanma boyunca kahramanca çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü.
F a d i m e B ‹ N G Ö L, Karsl›, çocuklu¤undan beri
bir emekçi; evli ve çocuklar› vard› ve Gazililer’in Cepheli ablas›yd›.

Hasan GÜRGEN

Reis KOPAL

Hasan PUYAN

Dinçer Y I L M A Z, Tokat’l›, 19 yaﬂ›nda konfeksiyon iﬂçisi bir gençti, Cepheli’ydi. Katliama karﬂ› ilk
tepkinin örgütlenmesinde ve öfkenin ayaklanmaya dönüﬂmesinde canla baﬂla çal›ﬂanlardand›.
H a s a n G Ü R G E N, 26 yaﬂ›nda, Sivas Zaral› bir
delikanl›d›r Hasan. Emekçidir Gazi’deki hemen herkes
gibi... Cephe taraftar›d›r. Gazi ayaklanmas›nda, Panzer’in üzerindeki üç kahramandan biridir.

Ali Y I L D I R I M, 22 yaﬂ›ndayd› Sivas, Hafik ilAli YILDIRIM
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Mümtaz KAYA

Yaﬂar AYDIN

çesinden Ali. Liseli Dev-Genç’li olmuﬂtu. Gazi’deki

sald›r›y› duyar duymaz Okmeydan›’nda halk› toplay›p Gazi’ye do¤ru yürüyüﬂe geçirenlerden, panzerin
üzerine ç›kan üç gençten biriydi.

Mehmet GÜNDÜZ, üç çocuk babas› bir
emekçiydi 1958 Erzurum do¤umlu ve Cepheli Mehmet Gündüz. Emekçi elleriyle kurdu barikatlar›. Polis panzerinden aç›lan bir ateﬂle ölümsüzleﬂti.

Ze yn ep P O Y RAZ, 1970’de do¤du. 80’li y›llarda devrimcilerle tan›ﬂt›. Katliam› duydu¤unda
oturduklar› Derbent Mahallesi’nden koﬂup geldi Gazi’ye.
Dilek SEV‹NÇ, yeni evliydi. ‹ki ayl›k hamileydi ve bir konfeksiyon iﬂçisiydi. Direnenlerin saf›nda karn›ndaki bebe¤iyle ölümsüzleﬂti.

Fevzi TUNÇ, 22 yaﬂ›ndayd›. Askerden geleli
daha 4 ay olmuﬂtu. Sloganlar›yla, öfkesiyle direnirken katledildi.

Reis KOPAL, henüz 20 yaﬂ›ndayd›. Bir terlik
fabrikas›nda iﬂçiydi. Gazi ayaklanmas›nda ise bir savaﬂç›. Bir emekçinin onuru ve cüretiyle ölümsüzleﬂti.
M ü m t a z K AYA, 22 yaﬂ›nda Gazili bir delikanl› daha. Oligarﬂinin ordusunda askerdi. ‹zine gelmiﬂti. Sald›r›y› duydu¤unda tereddütsüz Gazi’ye
koﬂtu. Halk›n saflar›nda direndi ve ﬂehit düﬂtü.

G en co D EM ‹R, Ümraniye’de ﬂehit düﬂenlerdendi. 33 yaﬂ›nda, üç çocuk babas›yd›. 15 Mart’ta
Gazi katliam›n› protesto eden halk›n içindeydi.

H a k a n Ç U B U K, 22’sindeydi, inﬂaatlarda çal›ﬂ›yor, su tesisatç›l›¤› yap›yordu, iki y›ld›r devrimcilerle iliﬂkisi vard›. Polisin ateﬂiyle baﬂ›ndan vuruldu.
‹ s m i h a n YÜKSEL, Katledildi¤inde 52 yaﬂ›ndayd›. Maraﬂ katliam›n› yaﬂam›ﬂt›. Ümraniye’de Maraﬂ’›n, Gazi’nin hesab›n› sormak için yürürken s›rt›ndan vuruldu.

‹smail BALTA C I, 1 May›s Mahallesi’nin kuruluﬂunda yer alan bir emektard›. 15 Mart’ta Ümraniye’de sald›ran polise karﬂ› gençlerle birlikte direnirken katledildi.

Hasan PUYAN, iki çocuk babas›, onurlu, faﬂizme karﬂ› biriydi. Halk›yla birlikte Gazi katliam›n›
lanetlemek için yürürken katledildi.

Ya ﬂ a r AYDIN, halktan biriydi. Hakan Çubuk
vuruldu¤unda taksisine yerleﬂtirip h›zla hastaneye
yetiﬂtirdi. Geri dönerken geçirdi¤i trafik kazas›nda
ölüm yakalad› onu.
Katledenlerden hesap soral›m;
Halk› için ﬂehit düﬂenleri unutmayal›m!

Iﬂ›l Alkan Aram›zdan Ayr›ld›
Gültepe Halk Kültür
Araﬂt›rma Derne¤i (GÜLKAD) üyesi ve çal›ﬂan› Iﬂ›l
Alkan, 2004 y›l›ndan bu yana kanser ile mücadele ediyordu. Birçok seveninin
emekçi Iﬂ›l ablas› hay›t›n› yitirdi.
Çal›ﬂt›¤› iﬂ yerinde sendikas›zlaﬂt›rma sald›r›lar›na
karﬂ› sendikal mücadele yürüttü¤ü için iﬂten at›ld›. Tekstilden ilaç ﬂirketine, benzin istasonunda pompac›l›¤a kadar çeﬂitli iﬂlerde çal›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 ﬁubat 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.

THY uça¤› Hollanda'da düﬂtü
Uçak kazas›n› küçük bir kutu haber yap›n. Ölenlerin 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 önceden 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.
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“Biz O Eli S›kmad›k, S›kmayaca¤›z”
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi taraf›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 uyar›ld›. AKP’nin kontrgerilladan ayr› olmad›¤›n›n belirtildi¤i aç›klamada “Biz o eli hiç s›kmad›k…
S›kmayaca¤›z…” denildi.

15

EMEP ‘Adresleri’ Kar›ﬂt›r›yor!
AKP’yi Öven, Devrimcileri Karalayan Bir Bildiri...
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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› Koruyanlar Yarg›lans›n” baﬂl›kl› bildirinin ilerleyen bölümlerinde, devrimci eylemlerle kontrgerilla eylemleri,
ülkemiz tarihine kanl› izler b›rakan
kitlesel katliamlar, birbirine kar›ﬂt›r›larak bunlar›n “ayn› adresler” taraf›ndan planlar›n›n yap›ld›¤› ileri
sürülmekteydi.
ﬁöyle deniyordu bildiride:
“ Ülkemizde 6-7 Eylül olaylar›, 1
May›s 77, Çorum, Maraﬂ, Sivas katliamlar›, binlerce insan›n faili meçhul cinayetleri... Metin Göktepe,
U¤ur Mumcu, Hrant Dink vb. gazeteci cinayetleri, Musa Anter, Vedat
Ayd›n, Bahriye Üçok, Bedrettin Cömert vb. ayd›n cinayetleri ... R›dvan
Özden, Eﬂref Bitlis, Cem Ersever ve
Sabanc› cinayetlerinin de adresi buras›d›r.”
O adresin neresi oldu¤una tekrar
gelece¤iz. Ancak k›saca bildirinin
yay›nlanmas›ndan sonraki geliﬂmeleri aktarmay› tamamlayal›m.
Sabanc› eylemine yönelik olarak, daha önce de “sol” saflarda çok
çeﬂitli spekülasyonlar, komplo teorileri yap›lm›ﬂt›. Ama bu eylemi, 1
May›s’tan bu yana bütün katliamlarla ayn› kefeye koyacak kadar
“cüretli”! olmam›ﬂt› kimse. Böyle
bir karalama, karartma cüretini, pekala 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 düﬂünürüz. Kontrgerilla da pekala örgütleri 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 gecikir, 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 yorumlar, de¤erlendirmeler yapanlara
bir örnek olsun diye bu kadar detayl› anlat›yoruz. Kontrgerillan›n kesintisiz 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 ard›ndan Ankara’da görüﬂtük EMEP
yöneticileriyle.
18 ﬁubat günü EMEP G e n e l
B a ﬂ k a n Yard›mc›s› ve ayn› zamanda A n k a r a ‹ l B a ﬂ k a n › Haydar Kaya ile görüﬂtük. Bildiriyi göstererek,
bildiride yaz›lanlar› sahiplenip sahiplenmediklerini sorduk. Özetle,
"yaz›lanlar› sahipleniyoruz, bizim
bildirimiz" cevab›n› verdiler. Bizim
için bu kadar› yeterliydi. Ayr›ca,
Sabanc› eylemine yönelik
olarak, daha önce de “sol”
saflarda çok çeﬂitli
s p e k ü l a s y o n l a r, komplo
teorileri yap›lm›ﬂt›. A m a b u
eylemi, 1 May›s’tan bu yana
bütün katliamlarla ayn› kefeye
k o y a c a k k a d a r “ c ü retli”!
olmam›ﬂt› kimse. Böyle bir
k a r a l a m a , k a r a r t m a c ü retini,
pekala kontrgerilla da
g ö s t e re b i l i r d i .

Haydar Kaya’n›n bildiriyi gösterdi¤imizde Sabanc› eylemi ile ilgili sat›rlara bak›p " b u r a y a m › t a k › l d › n›z ? " demesi, bize, arkadaﬂlar›n
devrimci duyarl›l›klar› anlamaktan
bile ne kadar uzaklaﬂm›ﬂ olduklar›n› bir kez daha gösteriyordu.

Bizim için önemli olan
nedir?
Sabanc› eylemine yönelik bu
komplocu bak›ﬂa karﬂ›, Sabanc› eyleminin neden, nas›l gerçekleﬂtirildi¤ini, eylemin sonuçlar›n›n neler
oldu¤unu tekrar anlatmayaca¤›z.
Bunlar›n cevab›n› bilmek isteyenlerin bakabilece¤i geniﬂ bir külliyat
vard›r. (Bkz. Gökdelenleri Sarsan
Kurﬂun, Sabanc› Eylemi, www.ozgurluk.org)
Burada, esas olarak komünist oldu¤unu iddia eden bir örgütün, devrimci bir eyleme nas›l böyle bakabildi¤i, daha önemlisi, nas›l bu kadar kolay burjuvazinin etki alan›na
girebildi¤i ve AKP’nin politikalar›
karﬂ›s›nda nas›l böyle bir körlük içine girebildi¤i üzerinde durmay› daha yararl› görüyoruz. Bu konuya da
EMEP yöneticisinin “merak” etti¤i
soruyu cevaplayarak baﬂlayabiliriz.
"Buraya m› tak›ld›n›z?” diye soruyor EMEP’li. Evet, biz, devrimci
bir eyleme sald›r›lan her sat›ra, her
kelimeye dikkat kesiliriz. Türkiye
devrimci hareketinin onlarca y›ld›r
büyük bedeller ödeyerek oluﬂturdu¤u geleneklere gölge düﬂürülmemesine dikkat kesiliriz. Devrimcileri ﬂaibe alt›nda b›rakmaya yönelik her
tavr›n kendisinin ﬂaibeli oldu¤unu
düﬂünerek dikkat kesiliriz. Peki
EMEP’in dikkat kesildi¤i, kendi deyimleriyle ‘tak›ld›¤›’ ﬂeyler nelerdir?
Mesela, AKP’nin bas›n yay›n organlar›n›n yaygaras›, EMEP’i nas›l
da etkilemiﬂ. Hatta nas›l teslim alm›ﬂ
bak›n; EMEP söz konusu bildirisinde

diyor ki: “Her operasyonun ard›ndan devlet içerisindeki karanl›k iliﬂkiler ve derin iﬂlerde görev alan... her
türden ve her kademeden iliﬂkilerin
aç›¤a ç›kt›¤› bir süreç yaﬂ›yoruz.”
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
tam deste¤inizi 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 tepesine kadar hepsinin kontrgerilla
örgütlenmesi oldu¤una hiç ﬂüphemiz
yoktu. Ama EMEP ﬂurada yan›l›yor;
sözünü etti¤i operasyon Ergenekon’u, kontrgerillay› bu kapsamda
görmüyor ve göstermiyor. Tam tersine 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 içlerindeki birkaç cinayet ve sald›r›ya ,
örgütlenmeyi de emeklilerle alt düzey 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, elbette hay›r. Fakat olaylara farkl› bak›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; “ B u g ü n b u
operasyonlar› yürüten güçlerin
kim oldu¤una ve amaçlar›n›n ne
oldu¤una bakmaks›z›n ... devlet
içerisindeki her tür lü kar anl›k iﬂle rin aç›¤a ç›kar›lmas›n›... isteme
g ö r e v i y l e k a r ﬂ › k a r ﬂ› y a y › z . ”
Bu, politik de¤il, apolitik bir
yaklaﬂ›md›r. Düzen içi politika yapmakt›r. EMEP, AKP’nin Ergenekon
ad› alt›nda sürdürdü¤ü it dalaﬂ›na
öyle angaje olmuﬂtur ki; at izinin it

“Her duydu¤una inanmak”,
b i r “öncü”nün tavr› olamaz; b u
olsa olsa, kuyrukçulu¤u,
burjuvazinin belirledi¤i
gündemlerin peﬂinden
sürüklenmeyi politika sayan bir
bak›ﬂ aç›s›d›r. Dahas›, devrimci
s o r u m l u l u k t a ﬂ › m a y a n l a r,
objektif olarak burjuvaziyle
a yn › s a fa d ü ﬂ e rl e r.
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›ﬂmada, hep dikkatlidirler. O çat›ﬂan
kesimlerin, halka devrimcilere karﬂ›
daima birlikte davranabildi¤ini
unutmamak durumundad›rlar. Devrimciler, “operasyonu kim yaparsa
yaps›n” demez, tam tersine, o operasyonu yapan güçlerin halk ve devrimci düﬂman› oldu¤unu B‹R AN
B ‹LE 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, komplo teorilerinin, oligarﬂi içi hesaplaﬂmalar›n, onlar›n belirledi¤i gündemlerin peﬂinden sürüklenilir...

EMEP, h er duydu¤una
inanacak m ›?
“Her duydu¤una inanmak”, bir
“ ö n c ü ”nün tavr› olamaz; bu olsa
olsa, k u y r u k ç u l u ¤ u , burjuvazinin
belirledi¤i gündemlerin peﬂinden
sürüklenmeyi politika sayan bir bak›ﬂ aç›s›d›r. Dahas›, devrimci sorumluluk taﬂ›mayanlar, objektif olarak burjuvaziyle ayn› safa düﬂerler.
EMEP’in bu tavr›nda da karﬂ›m›za ç›kan, böyle bir durumdur. Evrensel’in, oligarﬂinin çeﬂitli kesimleri taraf›ndan ortaya at›lan “bilgi”lerin üzerine ilk atlay›ﬂ› de¤il bu.
Sabanc› eylemi konusunda daha
önce de t›pk› bugün oldu¤u gibi
komplo teorilerine inanarak yaz›lara yer vermiﬂlerdi gazetelerinde.
26 ﬁubat 1999 tarihli Evren-

sel’deydi söz konusu yaz›. ‹lginç,
on y›l geçmiﬂ aradan hala ayn› noktadan Sabanc› eylemi “de¤erlendirmesi” yap›p adres soruyorlar. O zaman 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 bulgulardan söz etmiﬂti. Duyar hangi eylemlerde kullan›ld›?
- Sabanc›'n›n vurulmas›nda kullan›lan silah Susurluk kazas›nda
Bucak'›n arabas›nda ne ar›yordu?
- Susurluk kazas›nda ölen Hüseyin Kocada¤, Fehriye Erdal'›n Sabanc› Holding'de iﬂe girmesine neden arac›l›k etti?.."
Görüldü¤ü gibi, o zaman da Sabanc› 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 mesela, “orada ne ar›yordu?” diye soruyorlard›.
Duyar’›n devlet taraf›ndan baz›
eylemlerde kullan›ld›¤›ndan da
ÇOK EM‹ND‹LER.
Kim söylemiﬂti? ﬁevket Kazan.
Devrimciler nezdinde, halk nezdinde, sürekli onlar› karalad›¤›, iftira
att›¤› çok sabit olan bir isim söylemiﬂti 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 devrimci Fehriye Erdal ve onun örgütü
baﬂka ﬂeyler aç›klam›ﬂt›. Ama
EMEP’li arkadaﬂlar için ilki muteberdi anlaﬂ›lan...
O zaman E r g e n e k o n yoktu,
Tuncay Güney yoktu ama onu hiç
aratmayan E y ü p A ﬂ › k l a r, ﬁevket
K a z a n l a r ve yine C a n D ü n d a r l a r
vard›. Evrensel o zaman da g›das›n›
onlardan al›yor, onlar›n söyledikleri
üzerinden yorumlar yap›yordu.
ﬁimdi iﬂte burada son derece
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önemli bir soru ortaya ç›k›yor: Devrimci, ilerici bir örgüt, nas›l olur
E y ü p A ﬂ › k l a r ’a, Tu nc a y G ü ne y l e r ’e bu kadar inan›r?
Evet, Sabanc› eyleminin Musa
Anter, Vedat Ayd›n, Bahriye Üçok,
Bedrettin Cömert cinayetlerini gerçekleﬂtirenler taraf›ndan, R›dvan
Özden, Eﬂref Bitlis, Cem Erseverler’i öldürenler taraf›ndan, 1 May›s
77, Çorum, Maraﬂ, Sivas katliamlar›n› gerçekleﬂtirenler taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤ini iddia eden kimdir?
Kim?
Tuncay Güneyler bulunuyor o iddiada... 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 uzanan komplo teorisyenleri.
Baﬂka?
B a ﬂ k a y o k t u r. EMEP’in KAYNAKLARI 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 geliﬂmeler onlar› do¤rulad›? H‹ÇB‹R
ﬁEY!
Ama EMEP hala Sabanc› eylemiyle kontrgerilla eylemlerini “ayn›
adresin” iﬂleri olarak görmeye devam ediyor.

Burjuvazinin d evrime
att›¤› ç amurlar, solun
siyaset malzemesi olamaz
Mesele sadece bir “aa d res!” meselesi de¤ildir. EMEP, sadece adresleri de¤il, saflar› kar›ﬂt›r›yor. Olaylara, olgulara, bilgilere, kimin saf›ndan ve penceresinden bakaca¤›n›
kar›ﬂt›r›yor.
Sabanc› eylemini gerçekleﬂtiren
adres, devrimci harekettir. Bunun
tersini iddia eden, bu eylemin “Ergenekon karargahlar›”ndan gerçekleﬂtirildi¤ini iddia eden, bunu kan›tlamak zorundad›r. Kan›tlamayan,
tekrar edece¤iz; alçakça bir siyaset
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Sabanc› eylemini gerçekleﬂti r e n a d res, devrimci hare k e t t i r.
Bunun tersini iddia eden, bu
eylemin “Ergenekon
karargahlar›”ndan
gerçekleﬂtirildi¤ini iddia eden,
b u n u k a n › t l a m a k z o r u n d a d › r.
K a n › t l a m a y a n , t e k r a r ede ce ¤iz ;
a l ç a k ç a b i r siyaset yap›yor de m e k t i r. Ve bu, sol ad›na, sol bir
siyaset olarak kabul edilemez.
yap›yor demektir. Ve bu, sol ad›na,
sol bir siyaset olarak kabul edilemez. Devrimci mücadeleyi, devrimci eylemleri ve nihayetinde asl›nda
tüm solu ﬂaibe alt›nda b›rakmak,
soldaki bir gücün iﬂi olabilir mi?
EMEP bir de ﬂöyle düﬂünse mesela; e¤er Tuncay Güneyler’in, Zekeriya Özler’in, Mahir Kaynaklar’›n ve benzerlerinin Sabanc› eylemiyle ilgili, DHKP-C ile ilgili söyledikleri do¤ruysa, ayn› kaynaklar›n
Kürt milliyetçi hareketle ilgili de
ayn› hatta daha ötesine geçen iddialar›n›n oldu¤u ortada. Peki Kürt
milliyetçi hareketiyle, yani bu kaynaklar›n iddias›na göre, “Ergenekon
taraf›ndan yönlendirilen” bir hareketle nas›l iﬂbirli¤i yapabilir
EMEP’liler?
EMEP’in görmesi gereken ﬂudur: Sabanc› eylemi üzerinden, Ergenekon üzerinden devrimcilere yöneltilen karalamalar, tam bir alçakl›kt›r, bu teoriler, tam bir batakl›kt›r
ve yar›n o batakl›ktan EMEP’lilere
de çamur at›lmayaca¤›n›n hiçbir garantisi yoktur. EMEP, bu komplo teorileriyle, karﬂ›-devrimin ortaya att›¤› ç a m u r l a r › y l a o y n a m a k t a d › r.
Eyüp Aﬂ›klar yapabilir bunu.
Tuncay Güneyler yapabilir bunu; onlar›n s›n›fsal ç›karlar›, devrimin,
devrimcilerin, örgütlerin karalanmas›ndan geçer. EMEP san›yor mu ki,
PKK’den DHKP-C’ye ve daha baﬂka ilerici devrimci örgütlere kadar,
sola Ergenekonculuk çamurunun, ﬂaibesinin bulaﬂt›r›lmas›, kendilerine
hiç zarar vermeyecek mi? Böyle san›yorsa yan›l›yor. Reformizmin hemen tamam›n›n görmedi¤i budur;
burjuvazi ony›l› aﬂk›n süredir Sabanc› eylemine sald›r›rken, asl›nda tüm
devrimci eylemlere, tüm devrimci
mücadeleye, tüm sola sald›rmakta,

tüm solu zan alt›nda b›rakmaya çal›ﬂmakta, halkta solun bütününe dair
ﬂüphe yaratmaya çal›ﬂmaktad›r. Siz
hala, kontrgerilla eylemleriyle Sabanc› eylemini “ayn› adreslere” ba¤lamaya devam edin.
Devrimci eylemler karﬂ›s›ndaki
tutum, herkesin durdu¤u yeri de belirler. 1980 öncesinden, mesela
G ü n S a z a k eyleminden baﬂlayarak,
solun eylemlerini CIA’ya, kontrgerillaya maledenlerin, y›llar içinde
geldikleri nokta, kuﬂku yok ki herkes için ve özellikle de EMEP için
ibret verici olmal›d›r.
EMEP’in sorunu sadece bir devrimci eylem hakk›nda “ﬂüphe” duymas› de¤ildir. Sorun daha köklüdür.
Kökeninde, EMEP’in halk kurtuluﬂ
savaﬂlar›na, halklar›n emperyalizme
ve oligarﬂiye darbeler vurup onu altedebilmesine inançs›zl›¤› vard›r.
Neden böyle düﬂünüyor EMEP?
Böyle düﬂünen ilk örgüt EMEP
olmad›¤›na göre, yukar›daki sorunun cevab›n› bulmak da çok zor de¤ildir. Devrimci hareketin önderi,
Gün Sazak eyleminde aç›kça kendini gösteren bu anlay›ﬂ›n kökenini
ﬂöyle ortaya koymuﬂtu y›llar önce:
“... Gün Sazak gibi birinin öldürülemeyece¤inden yola ç›karak, eylemin M‹T ve CIA taraf›ndan yap›ld›¤›n› söyleyebilecek kadar ahmak ve
mücadeleden habersiz çokça grup
vard›. Çünkü onlar, faﬂist devlet, faﬂizme karﬂ› mücadele ve faﬂizmin
oyunlar›n›n bozulup, halk savaﬂ›n›n
örgütlenmesi gerçe¤ini hiçbir zaman anlayamam›ﬂ, tüm devrimci
söylemlerine karﬂ›n iktidar bilin cinden yoksun, protest hareketler
o lm a k t an ö te y e g eç em e m i ﬂl er d i . ”
(Kongre Raporu)
EMEP de böyle bir hareket oldu¤u için ayn› ﬂekilde bak›yor. Ama
bu yine de onlara, devrimci eylemler ve devrimciler hakk›nda böyle
fütursuzca ﬂaibe yaratma hakk›n›
vermez. EMEP, adresleri kar›ﬂt›rmaya son vermelidir.

KADINLARIN MÜCADELES‹ HANG‹
BAYRAK ALTINDA SÜRMEL‹?
200 y›l› aﬂk›nd›r haklar›, özgürlükleri için
mücadele veriyor kad›nlar. 200 y›l› aﬂk›n süredir onlar da mücadele
arenas›ndalar. ‹ki kere
ezildikleri, iki kere
sömürüldükleri gibi,
haklar›n› almalar› da
iki kere zor kuﬂkusuz. Elbette, zor
olmas›na karﬂ›n,
imkans›z de¤il.
‹mkan dahilinde
olan›n
gerçekleﬂmesi ise,
do¤ru bir
mücadele hatt›ndan
geçiyor.

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, çeﬂitli biçimlerde ve farkl› önderliklerin bayraklar› alt›nda süregeldi.
Yukar›da sözünü etti¤imiz “do¤ru mücadele hatt›”n› belirlemek, bir
yerde kad›nlar›n kurtuluﬂ mücadelelerini hangi bayrak alt›nda sürdüreceklerini de belirlemeleri demektir.

Burjuvazinin b ayra¤›
alt›nda k ad›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 yak›ﬂm›yor” diye eleﬂtirilir. Oysa, emperyalist iﬂgallerden açl›¤›n boyutlar›na kadar herﬂey, bu “uygarlaﬂma”n›n bir aldatmaca, bir yan›lsama 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, sistemdeki çürümenin de bir göstergesidir kuﬂkusuz. Ve bu çürümenin
kayna¤› da, ony›llard›r kad›n sorununu çözme iddias›ndaki bir güçten
baﬂkas› de¤ildir.
“Kad›n sorunu”nu çözme iddias›ndaki bir bak›ﬂ aç›s›, burjuvazinin bak›ﬂ aç›s›d›r. Burjuvazi, her ne
kadar tarihsel anlamda kad›n mücadelesi alan›ndan çekilmiﬂ gibi görünse de, kad›nlar› b›rakm›ﬂ de¤ildir. 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 gündeme 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, B U R J U VAZ‹N‹N BAY R A ⁄ I alt›nda yaﬂamakt›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 kad›nlara “kad›n kotas›” ay›rmaya kadar bütün bu faaliyetler, yaklaﬂ›mlar, burjuvazinin kad›n› düzen içinde “özgürleﬂebilece¤ine”, düzen
içinde haklar›n› kazanabilece¤ine
inand›rmaya yöneliktir.
Burjuvazinin “kad›na yönelik
ﬂiddete hay›r”, “haydi k›zlar okula”, “baba beni okula gönder” gibi
kampanyalar›, onun kendini “kad›n
sorunu”na dair hala birﬂeyler yapmak zorunda hissetmesinin göstergeleridir. Kimse, yaﬂad›¤›m›z toplumda 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 emperyalizminin “tavsiyeleri” çerçevesinde k›sa bir süre önce TBMM bünyesinde
“Kad›n Erkek Eﬂitli¤i Komisyon u ”nun kurulmas› gündeme getirilmiﬂtir. Elbette bu komisyon da mesela insan haklar› komisyonu gibi
göstermelik kalmaya mahkumdur.
Birkaç yasal düzenlemeyle kad›n
sorununun çözülmesi imkans›zd›r.
Fakat bu tür kurumlaﬂmalar, burjuvazinin kad›nlar› kendi a¤lar› içinde
tutmakta ne kadar ›srarl› oldu¤unu
da görmemizi sa¤lamaktad›r.
Burjuvazinin kad›nlar› örgütleme yollar›ndan biri, partilerin kad›n
kollar›d›r. AKP'den CHP'ye bütün
burjuva partilerinin kad›n kollar›nda örgütlenen faaliyetler birbirinin
ayn›d›r. Ki bu faaliyetlerin baﬂ›nda
yoksullara yard›m toplanmas›, kermesler düzenlenmesi ve kad›nlar›n
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partinin propagandif malzemelerinin da¤›t›lmas›nda kullan›lmas› gelmektedir. Yap›lanlar›n, kad›nlar›n
sorunlar›yla veya kiﬂiliklerini, kimliklerini, haklar›n› kazanmalar›yla
bir ilgisi yoktur. Daha çok düzen
partilerinin kad›nlar› kullanmas› demek uygun olur.
“Kad›nlar› kullanma” konusunda da düzen partileri birbirleriyle
yar›ﬂ halindedirler. Bunun için istismar ettikleri sorunlar da türbandan,
laiklikten ibarettir. Gerek kad›n›n
laiklik çerçevesinde “ça¤daﬂlaﬂt›r›lmas›”, gerekse de “türban sorunu”nun sahiplenilmesi temelinde
yürütülen çal›ﬂmalar›n hepsi de, kad›n›n düzen s›n›rlar› içinde hapsedilmesinden 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 iktidar›n›n korunmas› için erkek ege menli¤i temelinde ﬂekillenen yap›n›n bozulmas›n› istemez. Burjuvazi,
iﬂte bu noktada alabildi¤ine riyakard›r. ‹ﬂte bu noktada, burjuvazinin
bayra¤› alt›nda kad›nlar›n ne sorunlar› için bir çözüm vard›r, ne de bir
özgürleﬂme imkan›. Olmad›¤›n›n
kan›t›, kapitalizmin neredeyse iki
yüzy›ll›k tarihidir.

Küçük-burjuvazinin
bayra¤›
Kad›nlar için alternatif olarak
sunulan bir baﬂka mücadele hatt›,
küçük burjuvazinin FEM‹N‹ZMLE
AÇTI⁄I BAYRAK alt›nda sürdürülen mücadeledir. Ama art›k bu mücadele kad›nlar için bir ﬂey vaadetmekten 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 iliﬂkilerine dayand›¤›n›, somut olarak ise günümüzde kad›n sorununu ekonomik, siyasi, sosyal tüm boyutlar›yla
üretenin kapitalizm oldu¤unu görmezlikten gelmektedir. Kad›n sorunu, ekonomik, siyasal tüm ba¤lant›-
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lar›ndan kopart›l›p, s›n›fsall›¤›n d›ﬂ›na taﬂ›n›p " e r k e ¤ e k a r ﬂ › b i r m ücadele” olarak ﬂekillendirilmektedir. Cins ayr›mc›l›¤› temelinde bir
bak›ﬂ aç›s› oluﬂturan feminizm, kad›n›n neden “ikinci s›n›f” haline getirildi¤ini sorgulamaktan çok, sonuçlara bakarak politika üretmektedir. Soruna kad›n›n s›n›fsal kimli¤ini reddederek bak›ld›¤› için, sorunlar›n çözümü de do¤ru yerde aranmamaktad›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 kayna¤›n› sorgulamaz feminizm. ﬁiddet, s›n›fsall›ktan kopar›lm›ﬂ “erkek”le eﬂittir.
Bunun d›ﬂ›nda, kad›nlar›n siyasi
partilerde etkin rol almas›, partilerde ve çeﬂitli kurumlarda kad›nlar
için kota ayr›lmas›, seçimlerde kad›n adaylar›n desteklenmesi, töre
cinayetlerinin durdurulmas› gibi talepleri görmekteyiz. Bunlarda da
ayn› soyutluk ve ayn› s›n›fsall›¤›
red söz konusudur. Bu küçük-burjuva anlay›ﬂ›n temsilcileri, “eril iktidara karﬂ› öteki partilerin içindeki
kad›nlarla iﬂbirli¤i yapabiliriz.” diyerek salt kad›n olmas› dolay›s›yla,
faﬂist, gerici olmas›na bakmaks›z›n
kad›nlar›n desteklenebilmesi gibi
bir a p o l i t i z m i üretebilmektedir.
KA-DER gibi kad›n örgütleri, burjuva ve küçük-burjuva anlay›ﬂ›n bu
noktada nas›l anlaﬂabildi¤inin tipik
bir örne¤idir. Feminizm bayra¤› alt›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 nedenle de, asl›nda kad›n› bu düzen
içinde tutmaya hizmet etmektedir.
Feministler “kad›n haklar› savunuculu¤u” yapmalar›na ra¤men, s›n›fsal bak›ﬂ aç›lar› gere¤i bunda da
“sonuna kadar” gidemezler. Düzenin çizdi¤i s›n›rlar›, icazeti aﬂmamak, hemen tüm küçük-burjuva kad›n hareketlerinin ortak özelli¤idir.
Ve bu özelli¤in sonucudur ki; kad›n

Sorun Çok!
❖ Ülkemizdeki kad›nlar›n % 52’si ﬂiddet görmektedir.
❖ Aile içi suçlar›n % 90’›n› kad›na
karﬂ› iﬂlenen suçlar oluﬂturmaktad›r.
❖ Çal›ﬂan kad›nlar›n ücretleri, erkeklerin ancak % 60’› kadard›r.
❖ 15 yaﬂ›ndan büyük kad›nlar›n iﬂ
gücüne kat›lma oran› %25-29 aras›ndad›r.
❖ Ülkemizde kad›nlar›n sadece
%2'si yüksek ö¤renim görmektedir. Ülkemizde 5 milyon 732 bin
kad›n okuma yazma bilmemektedir. 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 dünyadaki gelirin sadece %10'ununa
kad›nlar sahiptir.
❖ Dünya Sa¤l›k Örgütü raporlar›na
göre y›lda yar›m milyon kad›n hamileyken ve do¤um esnas›nda ölmektedir. Bu her dakikada bir kad›n ölümü demektir. Anne ölümlerinin % 9 9 ' u sömürge, yeni-sömürge ülkelerde yaﬂanmaktad›r.
❖ ‹nsan Haklar›ndan en çok söz
eden Avrupa'da, 500 bin kad›n,
köle olarak çal›ﬂt›r›lmakta, dünyada her y›l 4 milyon kad›n ve çocuk insan ticaretinde kullan›lmaktad›r.
üzerindeki feodal, gerici erkek ﬂiddetine tav›r al›n›rken, devletin kad›n üzerindeki ﬂiddetine karﬂ› tav›r,
genellikle onlar›n “ilgi ve mücadele
alan›” d›ﬂ›nda kalmaktad›r. 19 Aral›k’ta kad›nlar›n yak›larak katledilmesine, kad›nlara yönelik iﬂkencelere ve infazlara, onlarca kad›n direniﬂçinin tecrite karﬂ› mücadelede
ﬂehit düﬂmesine sessiz kalm›ﬂ olmalar›, bu anlay›ﬂ›n tipik sonucudur.
Feminizm ancak düzenin kendilerine çizdi¤i icazet s›n›rlar› içindeki kad›n sorunuyla ilgilidir. “ K a h-

r o l s un e r k e k l e r” yaklaﬂ›m›, kad›n
mücadelesini sapt›ran bir muhtevaya sahiptir. Bu nedenle de sonuçta
burjuva ideolojisine hizmet etmektedir. Feminizm, düzenin kad›na dayatt›¤› statüleri y›kmak yerine, kad›n› bu düzene hapsetmektedir.

Özgürleﬂmenin ve
kurtuluﬂun son seçene¤i:
Devrimin k›z›l bayra¤›
Kad›nlar için bir baﬂka alternatif
ise PROLETARYANIN BAYRA⁄I
alt›nda toplanmakt›r. Bu bayrak
devrimin bayra¤›d›r. Ve tarihsel, bilimsel ve güncel gerçeklerin ›ﬂ›¤›nda diyoruz ki, kad›nlar›n özgürleﬂmelerini ve giderek kurtuluﬂlar›n›
sa¤layabilecekleri tek bayrakt›r.
Kuﬂkusuz bu bayrak, sadece kad›nlar› de¤il, tüm ezilen kesimleri alt›nda toplayabilecek geniﬂlikte bir
muhtevaya sahiptir. Bu bayrak, sosyalizmin 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 sorunlar›n çözüm zeminini sa¤layan
tek sistem, sadece sosyalizm olmuﬂtur. Sosyalizm cahil b›rak›lan, horlanan, 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 olarak 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, ekonomik, sosyal, ideolojik, her düzeyde 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 düzenlenmesi sayesinde çözebilmiﬂtir. Kad›nlar
kapitalizmin onlara biçti¤i zay›f kad›n kimli¤inden kurtar›larak, gerçek
anlamda her alanda erkeklerle eﬂit
haklara sahip olmuﬂlard›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.
Sosyalizmin y›k›lmas›n›n en
olumsuz etkisi ise yine kad›nlar
üzerinde olmuﬂtur. Binlerce kad›n
kapitalizmin tekrar kölesi haline gelerek fuhuﬂ bata¤›na saplan›p onurlar›n›, kimliklerini kaybetmiﬂtir.
Kapitalizm ve sosyalizm kad›nlara iki farkl› dünya sunmaktad›r.
Birinde kad›nlar›n onurlar›yla, erkeklerle eﬂit bir ﬂekilde, sömürülmeden, cinsel meta haline getirilmeden yaﬂayacaklar› bir dünya, di¤erinde kocan›n, düzenin kölesi
olarak, aﬂa¤›lanarak, cinsel meta
haline getirilerek veya eve hapsedilerek 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 edinmesiyle 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 söylememektedir.
Kad›nlar›n gerçek kurtuluﬂu, sorunlar› yaratan düzenden kurtulmakt›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 özgürlüklerinin geniﬂletilmesi için bu düzen
içinde de bir mücadele örgütlemelidirler. Ancak sorunun as›l kayna¤›

olan oligarﬂik düzen ve faﬂizm ortadan kald›r›lmadan, kad›nlar›n sorunlar›n›n nihai çözümü mümkün
olmayacakt›r.
‹ﬂte bu nedenle kad›n sorununun
çözümü; sadece düzen s›n›rlar› içinde birkaç hak k›r›nt›s› elde etmekten de¤il, demokratik, ba¤›ms›z, sömürünün olmad›¤›, insanlar›n eﬂit
bir ﬂekilde yaﬂad›¤› bir ülkeyi, kad›n erkek omuz omuza yaratmaktan
geçmektedir.
Kad›n›n kurtuluﬂu sosyalizmdedir ve bunun yans›mas› olarak, sosyalizm için mücadele de kad›n›n özgürleﬂmesinin bugündeki baﬂlang›c›d›r. Bu gerçeklik kad›nlar› bugünden mücadelede yer almaya, örgütlenmeye ça¤›rmaktad›r. Kad›nlar
ancak bu mücadelede yerlerini ald›kça özgürleﬂebilir, burjuvazinin kendisi için çizdi¤i s›n›rlar›n d›ﬂ›na ç›kabilirler. Nitekim, bugün ülkemizde
“özgür kad›n” s›fat›n› hakedecek kad›nlar, sadece mücadele içindeki kad›nlard›r. Sadece onlar, feodalizmin,
burjuvazinin onlar için ördü¤ü çitleri, onlara reva gördü¤ü statükolar›
parçalam›ﬂ ve kendi iradeleriyle yaﬂamda varolmaktad›rlar.
Kad›nlar›n her türlü gericilik
içinde eve kapat›lmas›na, toplumsal
yaﬂamdan d›ﬂlanmas›na, ezilip, sömürülmesine, köleleﬂtirilmesine karﬂ› ç›kmak için birleﬂmeye ve P R OL E TA RYA N IN v e D EV R‹M ‹ N
bayra¤› alt›nda mücadele etmeye ça¤›r›yoruz. Kad›nlara yönelik mücadelenin ilk aﬂamas›, öncelikle ba¤›ms›z demokratik sosyalist bir Türkiye yaratma savaﬂ›nda yer almakt›r.
‹kinci aﬂamas›, Devrimci Halk ‹ktidar›’yla birlikte kad›n erkek eﬂitli¤inin sa¤lanmas›d›r. Üçüncü aﬂama ise
sosyalizmin inﬂaas›yla kad›n›n kurtuluﬂunun garanti alt›na al›nmas›d›r.
Toplumun yar›s›n› oluﬂturan kad›nlar› örgütlemeksizin, devrimin
yolunun aç›lmas› da mümkün de¤ildir. Bu nedenle kad›nlar›n mücadeleye kat›lmas› sorunu ayn› zamanda
devrimi örgütleme sorunudur. Kad›nlar› örgütlemeyi baﬂaranlar, devrimin örgütlenmesinin yar›s›n› da
baﬂarm›ﬂ olacaklard›r.
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‘Bütün kad›nlara güç olaca¤›z!’
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Büyük direniﬂte say›s›z
“ilk”lere tan›k olduk... Kad›nlar›n bu direniﬂteki yeri
de “ilk”lerdendi. Hiçbir direniﬂte niceliksel ve niteliksel olarak bu kadar büyük
oranlarda varolmam›ﬂt› kad›nlar... Sadece “büyük oranda” bir varoluﬂ da de¤ildi elbette. Analar vard› bu direniﬂte; ülkemizin ve muhtemelen dünyan›n ilk ölüm orucu
direniﬂcisi analar›... K›zkardeﬂler
vard›; yanyana ölüme yürüyen k›zkardeﬂler; ki onlar da ülkemizin ve
dünyan›n ilkleriydiler...
Direniﬂin bir kesitinde, 2002’de
çeﬂitli hapishanelerden alt› kad›n
ölüm orucu direniﬂçisi peﬂ peﬂe ﬂehit düﬂmüﬂlerdi; öyle bir tablo ç›km›ﬂt› ki ortaya, sanki bu sadece kad›nlar›n sürdürdü¤ü bir direniﬂti..
30 Temmuz’da Semr a B a ﬂyi¤it
ﬂehit düﬂmüﬂtü. Ondan on gün sonra, F a t ma Bil gin ﬂehit düﬂtü. 12
gün sonra B i rsen Hoﬂ v e r. Birsen’i
sadece dört gün arayla Güül ni h a l
Y›l maz izledi. Kad›n direniﬂçiler,
alm›ﬂ bayra¤› gidiyorlard›, h›zland›rm›ﬂlard› yürüyüﬂü. Gülnihal’den
beﬂ gün sonra da F a t m a Tokay Köse ﬂehit düﬂtü. Ve 10 gün sonra da
H a mi de Öz t ü r k...
Büyük Direniﬂ’in bütününde kad›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 sömürülen, d›ﬂlanan, hatta yok say›lan kad›nlar›n yüzak› olarak yerald›lar tarihsel mücadelede.
‹ki kez ezilen, iki kez sömürülen

ve fakat isyan›n› hayk›ramayan onmilyonlarca kad›n›n yol göstericileri 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 özgürlüﬂmesinin yolunu da ayan beyan görmektir.
Semra Baﬂyi¤it, 24 yaﬂ›nda bir
Türkmen k›z›yd›. Uluda¤ Üniverstesinde ö¤renciyken, ‘96’da mücadeleye kat›ld›. Biliyordu, mücadele
riskliydi, biliyordu, mücadeleye kat›lmakla üniversiteyi bitirip kendini
kurtarma imkan›n› riske atm›ﬂ olacakt›... Fakat, o, yüzbinlerce üniversiteliden farkl› olarak bireysel kurtuluﬂun kurtuluﬂ olmad›¤›n›n bilincine varm›ﬂ bir gençti. Kendi kurtuluﬂu, ancak tüm kad›nlar›n ve nihayet tüm halk›n kurtuluﬂundan geçiyordu... ‹ﬂte onu gözalt›lardan, tutsakl›klardan sonra, ölüme yat›ran
neden de buydu.
30 yaﬂ›ndayd› Antakyal› Fatma
Bilgin. Arap milliyetindendi. 13 yaﬂ›ndan itibaren pamuk tarlalar›nda,
fabrikada, çapada, ambarda, atölyelerde çal›ﬂm›ﬂt›. Bu yaﬂam, Fatma’n›n devrimcileﬂmesinin de en
ç›plak nedeniydi. Çal›ﬂt›¤› iﬂyerlerinde, direniﬂler örgütledi. 20 yaﬂ›ndayken bir 8 Mart’ta devrimci hareketle tan›ﬂt›. 1994’te art›k örgütlü
bir devrimciydi. Gözalt›lar, iﬂkenceler, hapishaneler; onu y›ld›rmak için
baﬂvurulmuﬂtu tüm bu yöntemlere.
Y›lmak, iki misli ezilmeye, iki misli aﬂa¤›lanmaya, iki misli sömürülmeye evet demekti. Sinmedi. Tersine, zulme karﬂ› direniﬂlerin en
önünde oldu...
Birsen Hoﬂver de Fatma gibi düﬂünüyordu: ‘Bu zam a nda dire nmekten baﬂka seçenek yok’ 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 kurtuluﬂ 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. Sivasl›’yd› ve Çerkezdi. Defalarca iﬂkencelerden 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 güçsüzlü¤ü ön yarg›lar›n› yerle bir etti
manyetolar alt›nda... D›ﬂar›da ve
içeride sorumluluklar ald›, yöneticilik yapt›. Güçlü bir kad›nd›. Yönetebilendi. Tüm kad›nlar›n stakükolar›
parçalay›p özgürleﬂme yolunda ilerleyebilece¤ini gösteriyordu..
14 Eylül 1967’de Elaz›¤ Alacakaya ‹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 söylüyordu.. Girdi ve kad›n›n “ikinci
s›n›f” olmaya mahkum ediliﬂini
kendi prati¤i içinde k›rd›. Gençlikten gecekondu semtlerindeki çal›ﬂmaya kadar, her iﬂin üstesinden gelebileceklerini gösterdi.
Ve 32 yaﬂ›ndaki Hamide.
2002’in o tarihsel kesitindeki son
kad›n bayraktard›. Antakya’l›yd› ve
Meslek Yüksek Okulu ö¤rencisiyken, mücadeleye kat›ld›.
Her biri k›sa ömürlerini onurla,
inançla, dirençle tamamlay›p bayraklar›n›, gelece¤e teslim ettiler.
Kazanacaklar›na olan inançlar› sonsuzdu. Gelece¤e, yoldaﬂlar›na, örgütlerine güveniyorlard›. Bu güvenle 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›r as› bizde,
baﬂar aca¤›z!..” demiﬂti Gülnihal.
Fatma, Semra’dan ald›¤› bayra¤›
y›k›lmaz bir iradeyle taﬂ›yarak gele-

ce¤e koﬂarken ﬂöyle diyordu: “‹çimiz ac›dan, hasretten ve onurdan bir ›ﬂ›kl›
bahçe, durmadan filizlenir,
durmadan büyür fidanlar,
çiçeklenir o a¤açlar ve ormanlaﬂ›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 onurudur.
Koca bir halk›n ac›lar›n›, umutlar›n›, öfkesini yüre¤ine s›¤d›ran
Laz k›z› Birsen Hoﬂver, açl›¤›n koynunda 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 ölümüyle anlat›yordu:
“Böyle zamanlar, zorluklar›n oldu¤u zamanlar hep, en güzel zamanlar de¤il midir zaten? Ciddiyetimiz
de, kararl›l›¤›m›z da, sevgimiz de,
içimizin ferahl›¤› da hep büyük zamanlarda katmerleﬂir. F›rt›na köksüz
olan› söker götürür ama kökü sa¤lam
olana, toh umunu uza¤a savurma
f›rsat› de¤il midir...” (26.09.2002)
ﬁöyle geriye dönüp bakt›¤›m›zda Sabolar’›n, Sibeller’in, Hamiyetler’in, ‹diller’in yolumuzu nas›l ayd›nlatt›klar›n›, kad›nlar›n mücadeledeki 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 rahatl›¤›yla, huzurla sesleniyor ‹dil nezdinde tüm kad›n yoldaﬂlar›na ve
tüm Anadolu kad›nlar›na...
“ﬁimdi s›ra bizde. Bütün kad›nlara güç olaca¤›z ‹dilcan. Bütün kad›nlar›n hayatlar›n›n kendi ellerinde olaca¤›n› anlataca¤›z. Ama öyle
ucuzundan de¤il. Barlarda, kahvelerde gezerek, yaln›zca kendi hayat›n› kurtar arak de¤il... Anlataca¤›z
Biz Anadolu Kad›n›y›z.
Eksik etek denilse de ad›m›za,

‹ﬂte bu irade... Bu iradedeki güç.. Kendine güven...
Kendine güvenle dünyay›
de¤iﬂtirme kararl›l›¤›...
Onlar› ülkemiz kad›nlar›
için örnek ve önder y a p a n
iﬂte bunlard›.
s›rt›m›zdan sopa, karn›m›zdan s›pa
eksik edilmesin diye düﬂünülüyorsa
da biz, Kara Fatmalar’›n, Tayyar
Rahmiyeler’in, Gördesli Makbuleleler’in torunlar›y›z.
Çocu¤umuz için ölmesini bildi¤imiz gibi inançlar›m›z için ölmesini de biliriz. Ama art›k al›c› kuﬂlar
gibi olma zaman› ‹dilcan. Rahat yata¤›m›zda ölümü... yâr gibi bekleme
zaman› de¤il. Dövüﬂe dövüﬂe ölme
zaman›. ... ‹nançlar›m›z› büyüterek,
korkular›n› artt›r arak ölece¤iz. Biz
zaferi istiyoruz ‹dilcan. T›pk› senin
gibi. Sizin gibi taaruzday›z....
Siz bize güç oldunuz, biz de milyonlara güç olaca¤›z...” (26 Temmuz 2002)
Öyle olmad›lar m›!
Kad›n güçsüzdür, kad›n zay›ft›r,
kad›n sulu gözlüdür diyordu ya burjuvazinin 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›tmayaca¤›z topr a¤a verdi¤imiz canlar
üstüne kutsal gözyaﬂlar›m›z›. Ama
her damlas› içimizde sakl›... Hiçbiri
unutulmayacak, affedilmeyecek.”
Düzenin yüzlerce y›ll›k geleneklerinin çizdi¤i kad›n tipini parçala-

y›p atm›ﬂlar ve kad›na reva görülen o kal›plar›n
parçalar›n›n
aras›ndan
güçlü, iradeli, hesap soran
kad›nlar ç›k›yor.
Arap k›z› Hamide, gepgenç yaﬂ›na karﬂ›n, içine
ak›tt›¤› gözyaﬂlar›yla, vefas› ve iradesiyle sar›p sarmal›yor emekçilerin, kad›nlar›n davas›n›... Fatmalar’›, Gülnihal’i, Birsen’i
ve Semra’y›. Kocaman
gözleriyle bak›p, kocaman yüre¤iyle konuﬂuyor tarihe:
“Bugüne kadar ... bize yaﬂatt›klar› ac›n›n yan›nda bu ne ki diyorsan›z; can ne ki bir nefes ve bitti.
Ben de öyle diyorum iﬂte. Ne olursa
olsun hiçbir güç bu inanc›, sev giyi,
ba¤l›l›¤› k›r amaz, 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 bizden 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 güvenle 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 hakim olmas›na izin vermiyor.
Bir insan, bir toplumsal kesim,
ancak kendi iradesine sahipse, özgürlük için gerekli koﬂullara sahiptir. 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 oldular; kad›nlar›n sorunlar›n›n s›n›fsal mücadelede çözülece¤ine inanarak ›ﬂ›k oldular. Iﬂ›klar› kad›nlar›n
gözlerinde ﬂimdi.
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Adalet ‹çin
Orada Olal›m!

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 Engin.
Bugün Ferhat’› vuran polisin yan›na Engin’i katleden iﬂkencecileri
ekledik pankartlar›m›za.
Çünkü o gün gözalt›na al›nan
Engin, önce polis taraf›ndan iﬂkenceden geçirildi. Sonra sudan gerekçelerle tutuklan›p konuldu¤u Metris
Hapishanesi’nde devam etti iﬂkence. Ve Engin, Metris’te gördü¤ü iﬂkenceler sonucu, 10 Ekim 2008 günü yaﬂam› yitirdi.

Adalet isteyen bir ses yükseldi
hemen ard›ndan.
Önce özür dileyip örtbas etmek
istediler. Olmad›, çünkü izin vermedik. Soruﬂturma baﬂlatmak durumunda 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 büyütmeye ça¤›r›yoruz ﬂimdi sizi.
Engin Çeber davas› 21 Ocak
2009 günü baﬂlad›. ‹kinci duruﬂma
4 Mart 2009 Çarﬂamba günü Bak›rköy Adliye Saray›’nda yap›lacak.
“Hiçbir Özürün Suçlar›n› Kapatamayaca¤›n›” göstermek için orada 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-

Bir de¤il, binlerce ÖZÜR bile
suçlar›n›n üstünü KAPATAMAZ!
Özür dilemek, iki kelimelik bir
eylemdir. Bu iki kelime, insanlar,
ülkeler, örgütler, devletler aras›ndaki sorunlar›n çözümünde bazen bir
anahtar iﬂlevi görür. Birçok olayda
“iplerin kopmas›n›” önleyen, çat›ﬂmalar› durduran, çat›ﬂan güçleri ayn› masaya oturtan roller üstlendi¤i
olmuﬂtur bu iki kelimenin. Ve fakat,
ayn› iki kelime, bazen aldatmalar›n,
sorunlar› geçiﬂtirmenin, üstünü küllemenin arac› da yap›lm›ﬂt›r.
Özür’ün bu ﬂekilde kullan›m›
son y›llarda oldukça yayg›nlaﬂt›.
Özellikle de emperyalistler, yüzler-
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ce y›ll›k suçlar›n›, yüzbinlerce insan›n hayat›na malolan suçlar›n› bir
“özür”le tarihin derinliklerine gömmek istiyorlar.
Özür dilemenin bir a¤›rl›¤›, ba¤lay›c›l›¤› olmal›d›r kuﬂkusuz. Özür,
ona baﬂvurana en baﬂta a h l a k i bir
sorumluluk yükler. Bu sorumluluk,
özürünün gere¤ini yerine getirmektir. Bu gere¤i yerine getirmemek,
herﬂeyden önce ahlaks›zl›kt›r.
Laf olsun diye dilenen her özür,
sahibi için ahlaks›zl›k ve riyakarl›kt›r. “Özür dilemek erdemdir” denir.
Do¤rudur ama, gere¤i yerine getiri-

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 aklamaya çal›ﬂacak ve biz yakalar›na yap›ﬂmaya devam edece¤iz. Katillerin
aklanmamalar› ve yarg›lanmayan
katillerin de yarg›lanmalar›n› sa¤lamak için orada olal›m.
‹ﬂkenceye karﬂ› ç›kmak, haklar
ve özgürlükler mücadelesinin kendisidir. ‹ﬂkencenin oldu¤u bir ülkede, haklar ve özgürlükler ka¤›t üzerindedir.
Haklar›m›za, özgürlüklerimize
sahip ç›kmak için orada olal›m.
‹ﬂçisiyle, ö¤rencisiyle, memuruyla, gecekondulusu-mahallelisiyle, esnaf›yla tüm halk›m›z;
öfkeli, güçlü, nas›rl›, genç, yaﬂl›
ellerimizle orada olup yakalar›na
yap›ﬂal›m iﬂkencecilerin.

lirse. Tersi durumda, yani Özür’ün
sorunlar› geçiﬂtirme, halk› aldatma
amac›yla kullan›lmas›nda e r d e m i n
e’sine dahi rastlanmaz. Erdem, as›l
olarak özür dilemekte de¤il, onun
gereklerini yerine getirmektedir.
Erdemli insan, özür dileyip unutan; özür diledikten sonra, özür diledi¤i suçu iﬂlemeye devam eden insan de¤ildir.
Peki, yak›n zamanda diledi¤i
“özür” oldukça tart›ﬂ›lan Adalet Bakan›, hangi kategoriye giriyor?
Hat›rlayal›m:
Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›rken gözalt›na al›n›p tutuklanan Engin
Çeber’in Metris Hapishanesi’nde
iﬂkencede katledildi¤inin netleﬂmesiyle birlikte kameralar karﬂ›s›na
geçen Adalet Bakan› Mehmet Ali

ﬁahin, hükümet ve devle t ad›na
özür dilemiﬂti.
Ne var ki, o günden bu yana, iﬂkencecilerin cezas›n› bulmas› alenen engellenmeye çal›ﬂ›l›yor.
Daha önemlisi, ülkemizin dört
bir yan›nda, emniyet müdürlüklerinde, jandarma ve polis karakollar›nda, hapishanelerde iﬂkence devam ediyor.
Hepsi bir yana, bizzat Engin Çeber’in katledildi¤i Metris’te de sürüyor iﬂkence. Bunun bir kan›t› geçen hafta Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ dergisinin 6. say›s›nda yerald›.
Adalet Bakan›, Çeber’e ve onunla
birlikte tutuklanan di¤er üç devrimciye yap›lan iﬂkencenin ört bas edilememesi karﬂ›s›nda “sorumlular›n cezaland›r›laca¤›n›” da aç›klam›ﬂt›.
‘Özür’ün gere¤i de buydu elbette.
Ama bu gere¤in yerine getirilebilmesi mümkün müydü?
Oligarﬂinin düzeni içinde bunun
baﬂka bir örne¤i yoktu daha önce.
Olmas› da mümkün görünmüyor. Çünkü; Bakan’›n cezaland›r›laca¤›n› aç›klad›¤› “sorumlular” içinde, asl›nda bizzat kendisi de var.
‹çiﬂleri Bakan› da var...
Adalet Bakan›’n›n yapt›¤› gibi,
kuru bir özürle insan erdemli olamaz. ‹ﬂkenceden sorumlu olan bir
bakan›, bir de¤il, bin özür dahi erdem sahibi yapmaz.
Bakan›n “özrü”ne “Türkiye’de
ilk defa özür dileniyor”, “devletin
ilk özrü” gibi de¤erlendirmelerle
büyük misyonlar yükleyenlerin yan›ld›¤› iki nokta vard›; birincisi, iﬂkence ülkemizde bir devlet politikas›yd› ve ikincisi, buna ba¤l› olarak
da sistematik bir olguydu.
Ülkemizde iﬂkencede ölümler
için “ilk defa” özür dileniyor ama
ne iﬂkence, ne de iﬂkence sonucu
ölüm yeni bir olgu de¤ildir. Sömürücülerin iktidar›nda yüzlerce y›ld›r
kullan›lageldi¤ini bir yana b›rak›rsak, oligarﬂik diktatörlük, 60 y›l› aﬂk›n süredir, iﬂkenceyi bir devlet politikas› olarak sürdürmektedir. Böylesine yerleﬂik ve kurumlaﬂm›ﬂ bir

➛Adalet Bakan› ﬁahin,
o zaman demiﬂti ki:
“özür
di l em e k e rde mdi r ”.

➛D‹YORUZ K‹; özür
dileyip de gere¤ini yerine
getirmemek, ERDEMS‹ZL‹KT‹R.

➛E r d e m ; “alçakgönüllülük,
yi¤itlik, do¤ruluk gibi niteliklerin ad›”d›r.

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

➛Do¤ruluk, ‘özür’ dileyip,
iﬂkenceyi sürdürmek midir?
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›¤› döneminde, poliste, jandarmada ve hapishanelerde ne kadar iﬂkence yap›ld›¤›n›, iﬂkence sonucu kaç kiﬂinin
öldü¤ünü ve sakatland›¤›n› kuﬂku
yok ki biliyor. Kuﬂku yok ki, iﬂkencenin bir biçimi olan tecritin yolaçt›¤› sonuçlar› da biliyor. Bu ülkede
herkesin bildi¤ini, duydu¤unu Adalet Bakan› bilmiyorum diyemez.
‹ﬂkencenin, tecritin sonuçlar›n›n
ço¤unun üstünü kapatsalar da, iﬂkence 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 üzüntüsünü ifade edip, özür dileyen bakan,
emrindeki kadrolar›n iﬂkence yapmas›n› önlemiyorsa, orada kuﬂku
yok ki, büyük bir aldatmaca söz konusudur.

Ö z ü r d i l e d i l e r,
ç ü n k ü epeydir ipli¤i pazara ç›km›ﬂ
olan “iﬂkenceye s›f›r tolerans” demagojisini sürdürmek istiyorlard›.
Ö z ü r d i l e d i l e r, ç ü n k ü
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› saklamaya çal›ﬂmalar›, kendilerine zarar verece¤i için bu kez örtbas etme yöntemleri yerine, “özür dileme” yöntemini kullan›p, bundan da yararlanma yolunu seçtiler.
‹ﬁKENCEDE ÖLDÜREN ONLARDI. Baﬂka deyiﬂle mevcut durumda iktidar›n “‹‹ ﬁ K E N C E C ‹ ‹ KT ‹ D A R” olarak adland›r›lmas› gerekirdi. Ama bu adeta unutulup,
“ ö z ü r d il e yen i kt ida r” diye övülmeye baﬂland›. “Özür” silah› böylelikle amac›na ulaﬂm›ﬂt›!
Dünya halklar›n›n iliklerine kadar sömüren ve onlara kan kusturan
egemenler ve onlar› temsil eden
burjuva siyasetçiler, insanl›¤›n
“özür dileme” tavr›na verdi¤i de¤eri istismar etmeye devam edeceklerdir, bunu biliyoruz. Sömürü ve zulüm 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 düﬂünmeseler bu kelimeyi a¤›zlar›na dahi almazlar.
Yapacak, edecek özür dileyecekler. ‹nsan›n toplumsal bir varl›k olmas›n›n bir parças› olarak üretti¤i
bu gelene¤i kirletecekler.
Ama emperyalistlerin, iﬂbirliçilerinin 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 katledilmesi bir insanl›k suçudur. Hiçbir özür bu suçun üstünü örtemez.
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“Cihan, Metris’te 4 ﬂehidimiz var, bu dayatmalar› kabul
etmedikleri için yar› ç›plak
mahkemelere ç›kanlar› düﬂün. ﬁimdi 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 Çeber’in Metris Hapishanesi’nde iﬂkencede katledilmesinden birkaç
gün önce Cihan Gün’e yazd›¤› not)
***
Engin, Cihan ve Özgür, 17 yaﬂ›nda felç edilen Ferhat için yapt›klar› eylemin ard›ndan Yürüyüﬂ dergisi satarken tutuklan›p götürüldükleri Metris Hapishanesi’ne giriﬂte,
alçakça bir arama dayatmas›yla karﬂ›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 dayatmas›, biraz sonra baﬂvuracaklar› iﬂkencenin “gerekçesi” olacakt›!
“Hoﬂgeldin daya¤›” diye iﬂkencecilere yaraﬂ›r bir ad verilen bu uygulama, 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¤›lanmay› kabul edemezdi, etmemeliydi.
Etmediler. ‹ﬂkence gördüler,
ama kap›dan baﬂlar› dik geçtiler.
Say›mlarda aya¤a kald›r›p iﬂkencecilere “biat” ettirmek istediler.
Cevaplar› ayn›yd› yine. Siyasi
tutsak olduklar›n›, bu tür dayatmalara boyun e¤meyeceklerini söylediler.
- “Ne siyasisi lan!”
O söz kimbilir bu hapishanenin
kap› alt›nda, maltalar›nda kaç kez
söylenmiﬂti. Metris’in henüz “ a s k e r i

yönetim” alt›nda oldu¤u zamanlarda, hapishanenin koridorlar›nda yank›lanan “A ske r de¤il, siyasi tutukluyuz” slogan›n›, hiç ﬂaﬂmaz bir ﬂekilde iﬂkencecilerin sald›r›s› izliyordu. 1980’lerin baﬂlar›yd› o zaman.
- “Ne siyasisi lan!” deyip sald›rm›ﬂlard› yine Enginler’e.
2008’deydik.
‹ﬂkenceciler, bu sözle aslolarak
Metris tarihine, Metris’i, ülkemiz
tarihinde bir “ D i reniﬂ O d a ¤ › ” yapan gelene¤e sald›r›yorlard›.

E n g i n l e r ’in devrald›¤›
gelenek böyle yarat›ld›
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 baﬂar›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 direniﬂiyle püskürtüldü. Metris, kelimenin gerçek anlam›yla “ d i re niﬂ in
oda¤›” 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 23 Nisan
1981’de aç›lm›ﬂt›. Baﬂta Koç Hol ding olmak üzere, tekelci burjuvalar desteklerini esirgememiﬂlerdi bu
iﬂkencehanelerin bir an önce yap›l›p
aç›lmas› için...
Oligarﬂi Mamak’taki tutsaklar›

B u d u v a r l a r ne açl›klar gördü,
halâ kokular› kaybolmam›ﬂ
ne ölümler g ö r d ü b u d u v a r l a r
daha kanlar› kurumam›ﬂ
teslim almakta belli bir mesafe katetmiﬂti; o tecrübesini Metris’e taﬂ›ma niyetindeydi..
Falaka, kaba dayak, tecrit, arama
ad› alt›nda talan ve iﬂkence, askeri
tutuklu statüsünün –mesela askerlere “komutan›m” demenin– dayat›lmas›, tek s›rada say›m vermekten
Tek Tip Elbise’ye kadar uzanan
uzun bir yapt›r›mlar zinciri... Her
ﬂeyin yasakland›¤› bir yaﬂam... Savunma hakk›ndan tedavi hakk›na
kadar tüm do¤al haklar›n gasbedildi¤i bir zulüm düzeni... So¤u¤un
da, suyun da bir iﬂkence ve zulüm
arac› haline getirilebildi¤i bir vahﬂet... bu Nazi kamp›n›n “ o l a ¤ a n ”
uygulamalar› aras›ndayd›.
Ancak karﬂ›lar›nda boyun e¤memeye kararl› devrimci tutsaklar vard›. Metris’in ve dahas›, ülkenin M a m a k l a ﬂ t › r › l m a s › n a izin vermeyeceklerdi. Siyasi kimliklerinden taviz vermek; yaﬂayan ölüler haline
gelmekti, onurlar›n›n ayaklar alt›na
al›nmas› demekti. Bunun ad› teslimiyetti.
Özgür tutsaklar, direndiler. Açl›kla direndiler, barikatlarda direndiler. Don atlet kald›lar, direndiler.
Falakadan morarmad›k hiçbir yerleri kalmad›, direndiler. Sakat kald›lar, direndiler. Ö l ü m e y a t t › l a r nihayetinde. ﬁehitler verme pahas›na da
olsa, teslimiyetin Metris’e hakim
olmas›na izin vermediler.
Engin’in sözünü etti¤i tarih böyle 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

Adalet Bakanl›¤›’na
devredildi.
Art›k “sivil”
yönetimdeydi Metris ve
fakat, o günden sonra da
f›rsat buldukça, iﬂkencede, zulümde,
cunta y›llar›n› aratmayacaklard›...

M etris’te 12 Eylül
cuntas›n›n yönetiminden
AKP’nin yönetimine
Daha birkaç ay önce, 17 yaﬂ›nda
da¤lar› delecek Ferhat’› kahpece arkadan vurmuﬂlard›. Namertlikte s›n›r tan›mayanlar, ﬂimdi keyfi gerekçeler yarat›p, “Ferhat’› vuran polis
tutuklanmal›d›r” diyenleri iﬂkence
tezgahlar›na taﬂ›yorlard›. Ferhat’›n
elindeki Y ü r ü y ü ﬂ, semt semt, sokak sokak, ev ev dolaﬂmas›n diyeydi 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› konulduysa zulmün dayatmalar›na,
ayn› kararl›l›kla karﬂ› koydular onlar 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 onurunu ve siyasi kimli¤ini savunman›n onuru bizde kald›.
Kaç ölüme tan›kl›k eden maltas›yla, ölüm kokusunun sindi¤i duvarlar›yla Metris Hapishanesi, bir
ölüme daha tan›k oldu...
‹nsanl›k müsvetteleri tam tekmil
her zamanki görevlerinin baﬂ›ndayd›lar; görevleri iﬂkence idi. Metris
aç›ld›¤›ndan beri personelin asli görevi de buydu zaten.
Yalanla, istismarla iktidar olup,
riyakarl›kla iktidar›n› sürdüren bir
hükümetin, AKP’nin, “iﬂkenceye

s›f›r tolerans” sözlerini etti¤i günlerde de de¤iﬂmemiﬂti asli “görev”leri.
‹ﬂkence yapmak ﬂerefsizliktir!
Ve insanl›¤›n en büyük suçudur. Ancak gaspettikleri al›nteri ve döktükleri kanla beslenen iktidarlar›n da
hiç terketmedikleri en yerleﬂik zulüm mekanizmalar›ndan biridir.
AKP de terketmedi bu mekanizmay›. Ek olarak kop koyu bir tecrit hüküm sürüyordu ﬂimdi hapishanelerde. Tecrit edilmiﬂ kör hücrelerde yaﬂanan ölümleri, hemen yan›baﬂ›ndaki hücrelerde kalanlar bile ancak ertesi gün gazetelerden (onlar da yazarsa elbette) ö¤renebiliyorlard›.
Engin Çeber’in ölümünü iﬂte
böyle ö¤rendi Cihan, Özgür ve Aysu da.
Her ölüm aﬂt›¤›nda mapus duvarlar›n›, sarsar körelmemiﬂ vicdanlar›. 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 iﬂkence gerçe¤iyle karﬂ› karﬂ›ya kald›.
Kimsenin inkar edemeyece¤i kadar
gerçekti Engin’in iﬂkencede ölümü.
Soka¤a taﬂan iﬂkenceler, kameralar önünde coplarla sergilenen
pervas›zl›k, kuytuluklarda sürdürülen “kay›tlara geçmemiﬂ” iﬂkenceler... gündeme geldi birden. Öfkenin
A P ’ n i n E n g i n Ç e b e r Davas›’na
‹liﬂkin A ç › k l a m a s › :

“Davan›n Takipçisiyiz”
Yunanistan’dan, Sol Birlik Partisi Avrupa Parlamentosu Milletvekili
Dimitrios Papadimoulis, Engin Ceber’in iﬂkencede katledilmesi ile ilgili olarak 3 Kas›m 2008’de Avrupa
Parlamentosuna bir soru önergesi
vermiﬂti. Avrupa Parlamentosu’ndaki ilgili komite ad›na, soru önergesine bir cevap verildi. 8 Ocak tarihli
cevapta özetle ﬂöyle deniliyordu:
“ Komite büyük bir üzüntü ile Engin Ceber’in tutuklulu¤u s›ras›nda
iﬂkenceden dolay› ölümünü ö¤rendi.
Bu trajik ölüm gösteriyor ki Türk

önüne “ ö z ü r ” d e n b i r set örmek istedi demagojinin iktidar›.
Adalet iste¤inin gücü, o seti de
y›k›p geçecek..
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Engin art›k
Apolar’dan biridir
Engin’in direniﬂiyle tarihteki bu
direnme gelene¤ine bir halka daha
eklendi Metris’te. O halkada “ t e k
ba ﬂ› na da ol s an ” iﬂkencecilere karﬂ› koyma i r a d e s i , “ t e k b a ﬂ › n a d a
olsa n” direnmenin o n u r u vard›r.
Metris’te savunulan siyasi kimlik,
orada kazan›lan siyasi tutsakl›k statüsü, Engin’in u¤runa can›n› verdi¤i
de¤eridir. Engin’in Metris duvarlar›nda yank›lanan slogan› ’81’den
bugüne s us m a y a n d i reniﬂin sesi d i r. Engin tarihteki yerini, oligarﬂinin Metris’teki TTE ve teslim alma
politikas›n› yerle bir eden dört k›z›l
karanfilin –Apo, Fatih, Hasan, Haydar– yan›baﬂ›nda alm›ﬂt›r.
Engin, direnmeyi ﬂehitlerimizden ö¤rendi. ﬁehit düﬂerken direnmeyi 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 direniﬂi, “ ‹ n s a n l›k O nu ru ‹ﬂk e nc e yi
Yenecek” slogan›n› yaratan iradenin
yenilmezli¤inin en son kan›t›d›r.
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hükümeti kötü muamele ve iﬂkenceye
karﬂ› s›f›r toleransl› bir politika uygulama çabas›n› göstermek zorundad›r. Buna göre as›l önem verilmesi
gereken, eylül ay›nda Türkiye’nin de
imzalad›¤› Birleﬂmiﬂ Milletler ‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂme Protokolü’nün
(OPCAT) uygulanmas›d›r.
Komite davan›n ba¤›ms›zl›¤›, tarafs›zl›¤› ve h›zl› sonuç alman›n güvence 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› tekellerin ç›karlar›n›n malzemesi yap›p yapmad›¤› aç›s›ndan takip edece¤iz.
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Day› Ve
Disiplin
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Disiplin, hayat›n her alan›nda
vard›r. Kiﬂilerin, s›n›flar›n, toplumlar›n, devletlerin yaﬂam›nda ﬂu veya
bu ölçüde, ﬂu veya bu biçimde hep
varolan bir olgudur. S›n›flar mücadelesinde kendini daha güçlü bir biçimde hissettirir disiplin. Burjuvazi
disipline edilmiﬂ güçlerle savaﬂ›r
halka karﬂ›. Muhtevas›, biçimi farkl› olmakla birlikte, ezilenlerin de bu
savaﬂta disipline fazlas›yla ihtiyaçlar› vard›r. Farkl›l›klar olsa da, s›n›flar mücadelesinde zafer kazanmak isteyen her gücün disipline ihtiyac› oldu¤u kesindir.
‹ﬂte bu yüzden, Day› da önderlik
yaﬂam› boyunca, bu konu üzerinde
çok durmuﬂtur. Örgütünü savaﬂt›rmak isteyen bir önderin buna ihtiyaç duymas› kaç›n›lmazd› elbette.
Aﬂa¤›da Day›’n›n yaz›lar›ndan
aktaraca¤›m›z bölümlerde de görülece¤i gibi, Day›’da disiplin, sadece
d a r anlam›yla “kurallara uyulmas›” meselesi de¤ildir. Hay›r, disiplin 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 iddias›n› somutlayan iﬂlevleri vard›r Disiplin’in. Day›, disiplinin dar anlam›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 belirtmek gerekir ki, Day›, bu kavgay› da

“ K a y › p l a r, olums uzlukl ar ve ac›lar
o l m a d a n z a f e r e g i di l e m e z . A m a t ü m b u n lar› asgariye indirmek ve kurtuluﬂ yolunda
h e r g ü n b i r ad›m daha ileriye yönelmek, bizim
›srar›m›za ve disiplinimize ba¤l›d›r.”
önce kendi prati¤iyle,
kendi yaﬂam›yla vermiﬂtir. Day› için “disiplinli
bir yaﬂam› vard›” demek,
yeterli de¤ildir; disiplin
onun yaﬂam›nda gerçekten tamamen içselleﬂmiﬂ
bir olgudur; tüm yaﬂam›
bu içselleﬂmiﬂ disiplinle
ﬂekillenmiﬂtir. Yaﬂam›n›n
sonuna kadar, son günleri de dahil
olmak üzere, o disiplinin gereklerine 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›ndan baﬂl› baﬂ›na bir e¤itici oldu¤unu
belirtmiﬂ olal›m.

Day›’da Disiplin, Kavgan›n
Köﬂe Ta ﬂ l a r › n d a n d › r
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 olmad›¤› 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 geliﬂtirilmesini, halk›n örgütlenmesini sa¤layabilecek birkaç belirleyici unsurdan biridir.
At›l›m’a haz›rl›k döneminde belli insanlardan kaynaklanan bir “direniﬂ”le karﬂ›laﬂ›r Day›. Orada yapt›¤› muhasebe ﬂudur:
“Baz› ileri kadrolar yeni sürece
uyum sa¤lamamakta, bunun baﬂ-

lang›c› olarak da istenen raporlar›
vermemekte, sudan gerekçelerle direniyordu. Ya bu dayatmalara teslim olaca¤›z, hareket belirsizliklerle
dolu, kendini her gün biraz daha tüketerek karanl›k bir yolda yürüyerek kaybolacak ya da yeni bir kadro
anlay›ﬂ› ve yeni bir disiplinle merkezi otoriteyi yeniden yaratarak
egemen k›lacakt›k.” (Kongre Raporu)
Yeni bir at›l›ma geçmeye karar
veren bir hareketin yapmas› gereken ilk iﬂlerden biri “ddisiplini sa¤ l a m a k”t›. Çünkü onsuz, yani disiplinsiz, bir at›l›m gerçekleﬂtirilemezdi. Day›, at›l›m y›llar›n›n baﬂlang›c›nda “ k ur a l s › z de vr i m c i l i k kü l t ü r ü ”yle büyük kavga verdi¤ini belirtir.
Day›’n›n Kongre yaz›lar›na bak›ld›¤›nda da hemen her vesileyle
disiplin meselesinin üzerinde durdu¤u görülür. Nitekim yaz› dizimizin bu bölümünde yararland›¤›m›z
al›nt›lar›n tamam›, Kongre konuﬂmas›ndand›r.
Bu kadar “ k a t › ” olmak gerekir
mi disiplin konusunda? Disiplinin
kavranmad›¤›, içselleﬂmedi¤i noktada en s›k sorulan soru budur. Sorunun cevab›n› ﬂöyle veriyor Day›:
“Kendi eksik ve zaaflar›yla hesaplaﬂma yapmayanlar, kendilerine
karﬂ› ac›mas›z olmayanlar ço¤u zaman küçük hata ve eksiklikleri, zaaflar› abartt›¤›m›z› düﬂünürler. Bu
düﬂüncenin temeli olan düzenden
köklü bir ideolojik kopuﬂ sa¤lanamad›¤›ndan, savaﬂ›n gerçekleri ve
düﬂman›n ac›mas›zl›¤› da tam olarak 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 verdi¤i görülmemektedir. Yüzlerce insan›n küçük hata ve zaaflar›, disiplinde, yaﬂamda, savaﬂta yüzlerce

kural ve ilke hatas› demektir. Dolay›s›yla, düﬂmana verilen yüzlerce
koz demektir. ‹ç düﬂman, önlem
al›nmad›¤›nda önce bireyleri, bireyler 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.

Disiplin: Yoklu¤u Zay›flat›r
Varl›¤› Güçlendirir!
Disiplin, bir örgütün ayn› zamanda s a v u n m a silah›d›r. Evet, öyle bir silah ki, örgütü savunmakta,
hiçbir silah, baﬂka hiçbir araç onun
yerini tutamaz.
“Düﬂman bizim devrimci irademiz ve disiplinimiz karﬂ›s›nda oldukça zay›ft›r. Onu güçlü k›lan, bize
kapitalizmden bulaﬂan, irademizi
ve disiplinimizi zay›flatmak için
her an, her saat sald›r› halinde bulunan içimizdeki düﬂmand›r. ” (Kongre 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,
düﬂmana geçit vermiﬂ oluruz.”
Disiplin d o s t t u r. Disiplinsizlik
ise d ü ﬂ m a n . Bu kadar aç›k ve kesin:
“‹ç düﬂman, hemen birço¤umuzun günlük yaﬂamda, eylemde, örgütsel disiplinde, yoldaﬂl›k iliﬂkilerinde, kendimizde ve baﬂkalar›nda
gördü¤ümüz, düzenden ald›¤›m›z ve
henüz atamad›¤›m›z birçok eksik ve
zaaf›m›zd›r. Bunlar liberallik, sekt e r l i k , b ir e y c il i k , p o p ü l is t li k , d i s i p l ins iz li k, t embe ll ik, ins anl ara de ¤er
vermeme, ihtiras vb. vb. çok çeﬂitli
biçimlerde karﬂ›m›za ç›kar. ” (Kongre Raporu)
‹ç düﬂman neticede d›ﬂ düﬂmana
davetiyedir. Nitekim Day› da, Kongre konuﬂmas›nda disiplinsizli¤i ayn› zamanda ‘düﬂman› davet edici’ bir

“ Te h l i k e y i t a m a m e n o r t a d a n k a l d › r m a k , y o k e t m e k m ü m k ü n d e ¤ i l d i r.
Ama bu faktörü mümkün oldu¤u kadar
azaltmak, örgütsel iliﬂkilerin güvenli¤ini
sa¤lamak bizim elimizdedir. Bunun temel
yolu, kurall› devrimci bir yaﬂam›
y e r l e ﬂ t i r m e k t i r.

unsur olarak de¤erlendirmekteydi.
En önemli zaaflar›n
içinde de, en hayati gerekliliklerin içinde de
disiplin hep say›lmaktad›r dikkat edilirse.
Disiplinin ana ögelerinden biri
olarak “ k u r a l l a r ” da Day›’n›n sürekli 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 oldu¤u kadar azaltmak, örgütsel iliﬂkilerin güvenli¤ini sa¤lamak bizim
elimizdedir. Bunun temel yolu, kur al l › d ev r i mc i b i r y a ﬂ am › y e r le ﬂ t ir mektir. Yaln›z kendimizin kurall›, ilkeli olmas› tehlikeyi önleyemez. Örgütsel iliﬂkimiz a¤› içerisinde yer
alan bütün insanlar›m›z› bu anlay›ﬂla e¤itmek ve yetiﬂtirmek zorunday›z.”
Sadece bu kadar da de¤il. Disiplin’in daha baﬂka yönlerine de iﬂaret
ediyor Day›. Disiplin’in “ k e n d i n e
güven” demek oldu¤unu söylüyor
mesela:
“Düﬂman, tüm teknik donan›m›na ve gücüne karﬂ›n, devrimci iradeden üstün olamaz. Onun güç ve
teknik üstünlü¤ünü ancak irademizle, disiplinimizle yenebiliriz. ‹rade
ve disiplin, ayn› zamanda kendine
güvenmek ve yarat›c› olmak demektir. ‹rade ve disiplinin zay›flad›¤›
yerde, kendine güven ve yarat›c›l›k
geriler, hatta kaybolmaya baﬂlar. ”
(Kongre Raporu)
Mesela, oligarﬂi taraf›ndan aranan, zor koﬂullarda yaﬂamak durumunda kalan bir devrimciyi düﬂünün; onun da en büyük gücü disiplin olacakt›r:
“Onu tehlikelerden, takiplerden,
tesadüflerden ve ihbarlardan koruyacak olan daha yüksek bir irade,

disiplin duyarl›l›kt›r.” (Kongre Raporu)
Day›, Kongre’de belli bir alandaki kimi kadrolar›n tavr›n› de¤erlendirirken ﬂunlar› belirtiyor:
“... kendilerini dayatm›ﬂ, aç›kça
örgüt disiplinini, emir talimat› reddetmiﬂlerdir. Kuﬂkusuz ‘emir-tali mat yanl›ﬂt›r, uymuyoruz’ demiyorlar. Bitmez tükenmez gerekçelerle
yapmama yolunu seçiyorlar. Bu yan›yla, örgüt üyeli¤i, örgüt disiplini,
emir-talimat, merkeziyetçilik vb. konular henüz içselleﬂmekten uzakt›r.
Hiçbir üye, savaﬂç› ve kadro merkezi iradenin emir ve talimatlar›n›
reddedip, bunlar›n yerine kendi kararlar›n› koyamaz. Her ne pahas›na
olursa olsun, emir ve talimatlar› uygulamak zorundad›r. ... Savaﬂ, savaﬂ kültürü, disiplin, askeri disiplin,
merkeziyetçilik ve demokrasi, emir
ve talimat, örgüt üyeli¤i, sorumluluk, zaaflara karﬂ› mücadelenin nas›l olmas› gerekti¤i vb. çokça konu,
hareketimiz saflar›nda yeterince
kavranmam›ﬂ olup, küçümsenmeyecek oranda zaaflarla birlikte h›z›m›z› kesmektedir. Bunlarla u¤raﬂmaya
devam etmeliyiz.”
Burada disiplin dedi¤imiz olgunun köﬂe taﬂlar› oldukça aç›k biçimde 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 orada belirtti¤i gibi, “savaﬂ›n do¤al yasas›d›r; savaﬂ kurallarla, emir ve
talimatlarla yürür. ”
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H e r Alanda ve Ya ﬂ a m › n
Bütününde Disiplin
Herkes ‹çin Disiplin
Day›’n›n disiplin anlay›ﬂ›n›n köﬂe taﬂlar›ndan biri, disiplinin yaﬂam›n her an›nda uygulanmas›, ikinci
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bir yan› ise, herkes için uygulanmas›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 kadrolar› e¤itmeyen, denetlemeyen, arada 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 yaﬂam tarz› de¤ildir. ... Daha çok disiplinsiz, kendili¤indenci bir yaﬂam
sürdürmektedir. Yaﬂam›n› her yönüyle disipline etmeyen, devrimci
motivasyonu her an yaﬂamayan bir
kadronun, devrimci iliﬂkilerde ve
çal›ﬂmada gerekli disiplini, özveri
ve kararl›l›¤› göstermesi çok zordur. ” (Kongre Raporu)
Bir devrimcinin günlük yaﬂam›ndaki disipliniyle, eylemdeki disiplini, ald›¤› görevlerdeki disiplini,
bunlar birbirinden ba¤›ms›z de¤ildir. Günlük yaﬂamda alabildi¤ine
kendili¤inden ve gevﬂek davranan
biri “sen beni eylemde gör” diyemez. Veya demokratikte rehavet
içindeki biri, baﬂka yerde olursam,
baﬂka türlü davranaca¤›n› iddia edemez, 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 disiplinli olamaz. Bürolar›m›z, demokratik derneklerimiz ve kendimiz
her ﬂeyiyle disiplinli bir devrimci

yaﬂam›, örgütlülü¤ü, ciddiyeti ve
inand›r›c›l›¤› yans›tmal›d›r.” (Kongre Raporu)
Burada, aktard›¤›m›z bu son paragrafta, Day›’n›n dikkat çekti¤i bir
nokta daha var; bizim disiplinimiz,
asl›nda inand›r›c›l›¤›m›z›n, güven
vermemizin de olmazsa olmaz bir
parças›d›r. Kitleler, gözlerinin
önünde disiplinsiz, verdi¤i sözleri
tutmayan, hiçbir ﬂeyi zaman›nda
yapmayan disiplinsiz, laçka bir örgütlenme 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 konuda özellikle yöneticilerin kendilerini disiplinden muaf tutmalar› karﬂ›s›nda tavizsizdir Day›. Yönetici
hiçbir konuda ayr›cal›kl› olamayaca¤› gibi, disiplin konusunda da ayr›cal›kl› olamaz.
Küçük-burjuvazi daha çok ayr›cal›k e¤ilimindedir. Disiplin kurallar› baﬂkas› için iyi ama kendisine
geldi¤inde tart›ﬂmal›d›r:
“küçük burjuvazi ... örgütsel denetim yo¤unlaﬂt›kça rahats›z olur.
Denetimden kaçmak için çok yarat›c› yollar bulur. Kendi d›ﬂ›ndakilere
uygulad›¤› disiplin ve cezalar kendisine uyguland›¤›nda veya uygulanaca¤›n› sezdi¤inde dengesizleﬂir,
asi rollere girer. ... örgüt içerisinde
düzeni yaﬂatarak yaﬂayamayaca¤›n›n fark›na vard›¤›nda her yolu mübah görür.” (Zafer Yolunda Kurtuluﬂ, Say›: 2, 22 Temmuz 1995)

Disiplinin Özü

Disiplinin, kurallar›n ”mekanik”
ele al›nmas›, s›k s›k karﬂ›m›za ç›kan
bir sorundur. Mekaniklik, hem disiplinde, hem kurallarda ÖZ’ün
gözden kaç›r›lmas› demektir.
“ B a k › ﬂ a ç › m › z › ﬂ e k i l l e n d i re n t e m e l
Disiplinin özünde
nokta, halk›n ç›kar›na olup olmamas› ile
ilk belirtilmesi geredevrimi geliﬂtirip geliﬂtirmedi¤i olmal›d›r, ken; D‹S‹PL‹N DEVR‹M ‹Ç‹ND‹R. Disipi l k e v e k u r a l l a r a , d e ¤ e r l e re i ﬂ t e b u k › s t a s line karﬂ› ç›kmak, devla bakmak zorunday›z.”
rime karﬂ› ç›kmakt›r,
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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 koﬂullar›nda mücadele etmeden, bildiklerini insanlara ö¤retmeden, kitleleri
e¤itmeden bir gece dahi rahat uyumamal›d›r. Bilip de yapmayanlar,
bilip de devrimci mücadeleye kat›lmayanlar, destek vermeyenler, görünümleri ne olursa olsun düﬂmana
hizmet ediyorlard›r. Mevcut koﬂullarda mücadele etmek art›k bir ideoloji sorunu de¤il, ahlak ve vicdan
sorunu haline gelmiﬂtir.!” ( Devrimci Sol, Say›: 12, Ocak 1999)
Evet, disiplin meselesinin esas›,
devrimcilik yap›p yapmamak, devrimi 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 tespitlerinde de, disiplinin öz’ünün k›sa bir anlat›m› yeral›yor:
“ Kurall› olmak, kurallara uy mak, de¤iﬂen koﬂullar›, özgünlükleri, yap›lmas› gerekenleri dikkate almamak, iﬂ yapt›rmamak, hantallaﬂt›rmak de¤ildir. Kurallar tekdüze,
mekanik olarak uygulanan ﬂablonlar de¤ildir. Kurallar, görev ve ihtiyaçlar›n sa¤l›kl› bir ﬂekilde, yerine
getirilmesi için vard›r. ‹lkeler ve kurallar yarat›c›l›ktan, cesaretten ve
cüretten soyutlan›p ele al›nd›¤›nda,
görevler, emir ve talimatlar, ço¤unlukla yerine getirilemez ve sadece
kiﬂinin kendisini korumas›na hizmet
eder. Kurallar elbette kiﬂinin de korunmas› için vard›r. Ama, esas olarak görevlerin yap›lmas› ve örgütün
korunmas› için vard›r. Bunlar›n

önüne hiçbir ﬂey geçemez.” (Kongre Raporu)
Daha önce de çeﬂitli vesilelerle
de¤indi¤imiz gibi, Day›, ﬂabl onl ar › , k a l › p l a r › , s t a t ü l e r i onaylamayan, onlarla hep savaﬂan bir anlay›ﬂa sahiptir. Disiplin ve kurallar konusundaki yaklaﬂ›m› da böyledir.
Disiplinin hangi alanda, hangi dönemde nas›l ﬂekillenece¤i, ne kadar

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 iliﬂkin bir manifesto niteli¤indeki ﬂu sözleriyle tamamlamak istiyoruz:
Günlük yaﬂamda, devrimci iliﬂkilerde, devrimci çal›ﬂman›n her bölümünde bürokratik iliﬂki ve çal›ﬂma
tarz›n› mahkum edip, militan yönetici tipini egemen k›lmal›y›z. Militan
önder, yönetici tipi zorluklar karﬂ›s›nda pes etmeyen, eksik ve yanl›ﬂlar›n›n maddi nedenlerini bulup, üzerine çekinmeden giden ve kendini düzelten, yenileyen yeni insan tipidir.
Devrimci önder, yapamama,
edememe ön ﬂart›n› koymadan,
yapmak için tüm enerjisini ve özverisini, yarat›c›l›¤›n› ortaya koyup,
en iyisini yapmaya çal›ﬂan insand›r.
Yönetici insan, alt›ndaki insanlar bilmiyorsa ö¤reten, eksikse eksikliklerini tamamlayan, korkuyorlarsa korkular›n› gidererek güven
veren insand›r.
Yönetici insan, düﬂman takibinde, 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 duyulmayan insand›r.
Yönetici insan, do¤rudan askeri
birimlerde görevli olmasa da düﬂman takibinde veya kuﬂatmas›nda

“Demokratikte veya baﬂka alanda,
n e re d e o l u r s a k o l a l › m , y a ﬂ a m › v e m ü c a d e leyi her yönüyle ciddiye almak ve disipline et mek zorunday›z. Disiplinli yaﬂam› olmayanla r›n örgüt iliﬂkileri de disiplinli olamaz.

“kat›” veya “esnek” olaca¤›, orada
ne kadar talimatlara ne kadar önerilere baﬂvurulaca¤›,
nelerin kural haline getirilece¤i, bütün bunlar önceden belirlenemez;
bunlar› belirleyecek olan, mücadelenin ve örgütlenmenin ihtiyaçlar›d›r. Bunu da ﬂöyle ifade ediyor Da-

y›: “Bak›ﬂ aç›m›z› ﬂekillendiren temel nokta, halk›n ç›kar›na olup olmamas› ile devrimi geliﬂtirip geliﬂtirmedi¤i olmal›d›r, ilke ve kurallara, de¤erlere iﬂte bu k›stasla bakmak zorunday›z.” (Kongre Raporu)

çat›ﬂacak bilinçte ve ruh halinde
olup, çat›ﬂan insand›r.
Yönetici insan, kendine güvenen, bu güveniyle insanlara örnek
olan, devrimcili¤in getirdi¤i tehlikeleri göze alan insand›r.
Yönetici insan, günlük yaﬂam›nda, kitle iliﬂkilerinde, faaliyet
alan›nda, eylemde örnek olmak zorundad›r.
Yönetici insan, kendinden önce
partisinin, yoldaﬂlar›n›n güvenli¤ini
al›p gelece¤ini düﬂünen insand›r.
Yönetici insan, dünyaya meydan okuyan, dünyay› de¤iﬂtirmek
için aya¤a kalkm›ﬂ, coﬂku, moral,
inanç ve kararl›l›kta olup, bunu hissettiren, inand›ran, güvenilen, ard›ndan gidilmesi gereken insand›r.
Yönetici önder insan, yetkilerine ve konumuna güvenerek insanlar
üzerinde bask› kurmayan, yeteneklerine, önderlik sanat›na, daha çok
özverisine güvenerek yöneticili¤ini
kabul ettiren insand›r.
Yönetici insan, kendi duygular›n› ön planda tutmayan, çifte standartl› olmayan, devrimci adaleti
herkese eﬂit uygulayan insand›r.
Yönetici insan, ayd›n birikimine ra¤men kibirli olmayan, halkla
ve yoldaﬂlarla iliﬂkilerinde mütevaz› olan, halktan her türlü insan› anlayabilen, dinleyen ve ö¤reten insand›r, halk önderidir.
Yönetici insan, hata yapmaktan
korkmayan, inisiyatifli, politika
üreten, neyi nas›l yapaca¤›n› bilen,
örgütleyen, savaﬂt›ran, savaﬂan insand›r.
Yönetici insan, hedefe varmada
engel tan›mayan, kararl›l›¤› ve özverisiyle, yol göstericili¤iyle nes-

nelli¤e teslim olmayan, bunu de¤iﬂtiren insand›r.
Yönetici insan, birçok karmaﬂ›k
çeliﬂki içerisinde esas çeliﬂkiyi, temelle tali olan› birbirinden ay›rmas›n› bilen ve temel olan› gözden kaç›rmayan insand›r.
Yönetici insan, görev adam›d›r.
Ald›¤› emri tart›ﬂmayan, "yapamam" demeyen, yaﬂam› pahas›na
uygulayan insand›r.
Yönetici insan, da¤›t›c›, parçalay›c›, moral bozucu de¤il, birleﬂtirici,
moral ve coﬂku kazand›r›c›, insanlar›n moralman çökme aﬂamas›na geldi¤i, önemli olumsuzluklar›n yaﬂand›¤› anlarda dahi mevcut durumunu,
nedenlerini bilerek, insanlar›n eksik
veya yetersizliklerini tamamlayarak,
yanl›ﬂlar› yoldaﬂl›k iliﬂkileri içerisinde gösterip düzelterek yeniden
morali yükselten, düﬂmek üzere
olanlar› aya¤a kald›ran, bunal›ml›
ortamdan yararlanmaya çal›ﬂanlara
f›rsat vermeyen insand›r. Zafer anlar›nda ise, sarhoﬂlu¤a kap›lmayan, insanlar›n gevﬂemesine, rehavete düﬂmesine izin vermeyen, düﬂman sald›r›lar›na olanak tan›mayan insand›r.
Yönetici insan, 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 inanan, hesap sormas›n›, hesap vermesini bilen ve kolektif çal›ﬂmadan
kendisinin de ö¤renece¤ine inanan
insand›r.
Yönetici insan, partisine ve yoldaﬂlar›na karﬂ› aç›k ve dürüst olan,
eksik ve zaaflar› karﬂ›s›nda yoldaﬂlar›na ve kitlelere özeleﬂtiri yapmaktan çekinmeyen, kendine güvenli insand›r. (Kongre Raporu)
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Yine Anayasa De¤iﬂikli¤i!

ARANAN K‹MLER‹N UZLAﬁMASI?
“ﬁu an gelinen noktada bizim arzumuz yeni bir anayasan›n yap›lmas›d›r. De¤iﬂmez ve de¤iﬂtirilemez
maddeler d›ﬂ›nda 1,2,3,4 ve
174’üncü maddeler hariç. Anayasan›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 uzlaﬂ› meselesidir...” (Cemil Çiçek, 16-23 ﬁubat
bas›n)
AKP, seçimlerden sonra, yeni bir
anayasa de¤iﬂikli¤ini gündeme getirece¤ini aç›klad›. Elbette bu konunun gündeme getirilmesi sadece yapay bir gündem de¤iﬂtirme meselesi de¤ildir. As›l olarak oligarﬂinin
yeni bir anayasaya ihtiyaç duymas›,
ve baﬂta Avrupa emperyalistleri olmak üzere emperyalistlerin bu konudaki istekleridir.
Ancak son dönemde gündeme
gelen anayasa de¤iﬂikli¤i giriﬂimleri, oligarﬂi içi çat›ﬂmalar›n iyice ayyuka ç›kt›¤› dönemlere denk düﬂmüﬂtür. Keza bu anayasa de¤iﬂtirme
çal›ﬂmalar› da çat›ﬂmay› büyütmüﬂtür. Bundan dolay›, de¤iﬂiklik tasar›lar›n› rafa kald›rm›ﬂlard›r. Anlaﬂ›lan o ki yerel seçimler sonras› yeniden gündeme getirilecektir anayasa
de¤iﬂikli¤i.
AKP, bu kez anayasa de¤iﬂikli¤ini gündeme getirirken, “ uzlaﬂma
a rayacaklar›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 ihtiyac›n ne oldu¤unu Türkiye halk›
bilmiyor. ‹htiyac›n ne oldu¤unu bilenler, kapal› kap›lar ard›nda anaya-

say› da ﬂekillendirenlerdir. Anayasa
de¤iﬂikli¤inin temel nedeni, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin ihtiyaçlar›d›r. AKP’nin de bu zeminde anayasa de¤iﬂikli¤i paketine, hemen
her de¤iﬂiklikte oldu¤u gibi, oligarﬂi içi iktidar kavgas›nda güçlenmek
ve islamc› taban›n istismar›na, gerici kadrolaﬂmaya yönelik düzenlemeler katmak istemesi de de¤iﬂikli¤in di¤er yönüdür.

Yazboz Tahtas›na
Dönen T C A nayasalar›
Cumhuriyet’in ilan›ndan bugüne
1921, 1924, 1961 ve 1982 y›l›nda olmak üzere, 85 y›lda toplam dört defa
yeni anayasa yap›ld›. Ancak her anayasa üzerinde de birçok kez de¤iﬂiklikler gündeme geldi. En çok de¤iﬂtirileni ise, 12 Eylül Anayasas› oldu.
16’s› geçici toplam 177 maddeden oluﬂan 1982 Anayasas›’n›n 83
maddesi, 12 ayr› dönemde de¤iﬂ tirildi.
Oligarﬂinin anayasalar› bu kadar
çok ve s›k de¤iﬂtirmesinin ana nedeni, halk›n beklentilerinin karﬂ›lanmas› de¤ildir. Her dönem hareket noktalar› emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin de¤iﬂen ihtiyaçlar› ve
beklentileridir. Ayn› zamanda geliﬂen halk›n mücadelesinin bast›r›lmas› 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 anayasa da kuﬂkusuz bu kapsamda ele al›nacakt›r.
Çünkü bugüne kadarki pratikleri
hep böyle ﬂekillenmiﬂtir. Anayasalar›n yap›lma dönemlerinde hiçbir
zaman halka do¤rudan sorulmam›ﬂt›r. Örne¤in 12 Eylül döneminde 5
kiﬂilik Askeri Konseyin atad›¤› Dan›ﬂma Meclisi 1982 Anayasas›’n›
haz›rlam›ﬂt›r. Ve halka ‘zorla’ onay-

Biri,
cuntan›n
eseri.
Di¤eri,
halk›n
iradesi
esas al›narak
HANG‹S‹?
haz›rlanm›ﬂ
ve halk›n gelece¤ine dair bir
tasar›m.
AKP ve di¤er düzen p artileri,
y›llard›r “de¤iﬂtirdik, de¤iﬂtiriyoruz” aldatmacas›yla 12 Eylül a nayasas›n› k orudular. H er
iktidar kendi anayasas›n› yapar; halk›n k endi anayasas›n›
yapmas› için, h alk›n d a iktidar
olmas› gerekir.
lamak d›ﬂ›nda bir görev düﬂmemiﬂtir. Bu anlay›ﬂ biçimi, de¤iﬂse de
oligarﬂinin her döneminde ve her
yasas›nda ayn› ﬂekilde iﬂletilmiﬂtir.

Halk›n Yok Say›ld›¤›
Uzlaﬂma
Baﬂbakan Yard›mc›s› Cemil Çiçek’in dilinden düﬂürmedi¤i uzlaﬂman›n hiçbir yerinde halk yoktur.
Aç›klamalarda da görüldü¤ü gibi
yap›lan ça¤r›lar hep, di¤er düzen
partilerine, iﬂbirlikçi tekellerin örgütlerinedir. Örne¤in bu aç›klamalar›n hiçbirinde iﬂçi, memur sendikalar›na, TMMOB, TTB gibi demokratik kitle örgütlerine yönelik
bir ça¤r› yoktur. Olmayacakt›r da.
E¤er ﬂartlar›n zorlamas›yla bu örgütlenmelerden kimi görüﬂler al›nsa
da bunlar hiçbir zaman dikkate al›nmayacak ve as›l olarak tekellerin istekleri kabul edilecektir.
Ancak oligarﬂi her anayasa de¤iﬂikli¤inde oldu¤u gibi, bu yöndeki
meclis karar›n› (meclisteki milletvekillerini halk›n vekili sayd›¤›ndan) da “halk›n onay›” olarak lanse

edecektir. Keza ayn› kapsamda gündeme
getirilebilecek halk oylamalar›nda da
amaç ayn›d›r.
Oligarﬂik düzende halk›n kendi anayasas›n› yapma ﬂans› yoktur. Çünkü baﬂta anayasa olmak üzere bütün yasal mekanizmalar
bunu önlemek için yap›lm›ﬂt›r. Elbette demokratik 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 savrulmak da kaç›n›lmazd›r. Oligarﬂinin, emperyalistler ve iﬂbirlikçi tekellerin ihtiyac›
için haz›rlad›¤› ve halka onaylatarak meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›¤› anayasalar›n tersine,
halk›n bizzat yapt›¤› anayasalar da vard›r.
Elbette, anayasay› k i m i n y a p t › ¤ › n a
g ö re 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 bütün halklar›n dillerine çevrildi ve 60 mil yon nüsha olarak da¤›t›ld›. 10 bin gazetede yay›nland›. 527 bin mitinge konu oldu.
Beﬂ buçuk ay boyunca çeﬂitli kitle örgütleri, organ ve alanlarda halk taraf›ndan tart›ﬂ›ld› ve de¤erlendirildi. Ve bütün bunlar›n
sonucu olarak 154 bin de¤iﬂiklik önerge si gönderildi. Bu önergeler s›n›fland›r›larak 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 haz›rlanmas› tart›ﬂmalara, bütün sendikalar,
sokaklarda örgütlü olan Devrimi Savunma
Komiteleri, Ulusal Küçük Çiftçiler Birli¤i,
Kübal› Kad›nlar Federasyonu, ordu mensuplar› olmak üzere 6.216.000 Küba’l› taslak üzerinden kat›ld›. Düﬂüncelerini, önerilerini sundu ve anayasa bu ﬂekilde oluﬂturuldu.
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 görürüz ki, haz›rlanan hiçbir anayasada h a l k › n
kat›l›m› yoktur. Halk›n ad› bile an›lmaz.
Çünkü oligarﬂiye göre “halk anlamaz”.
Onlar ad›na birileri “uzlaﬂ›r” ve karar verir, halka ise durumu onaylamak ve meﬂrulaﬂt›rmak düﬂer. Seçimler sonras› gündeme getirilecek yeni anayasada izlenecek
yol da, bugüne kadar gidilen yol olacakt›r.

Tecavüz Aklay›c›s› Bir
Baﬂbakan; Berlusconi
“Sokaklardaki asker say›s›n› art›rsak da tecavüzler yine
olacakt›r. Çünkü kad›nlar›m›z
çok güzel.”
Bu sözleri söyleyen tutuklanm›ﬂ bir sap›k veya psikiyatrik tedaviye al›nm›ﬂ bir psikopat 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› zamanda ahlaks›zl›klar›yla yeralan biridir. Daha önce de yukar›dakine benzer sözler, davran›ﬂlar sergilemiﬂtir.
Kuﬂkusuz s›radan biri taraf›ndan sarfedildi¤inde bile, çürümenin, yozlaﬂman›n ciddi bir
belirtisi olarak de¤erlendirilmesi gereken yukar›daki sözlerin
bir ülkenin yönetiminin en üstündeki kiﬂi taraf›ndan dile getirilebilmesi, yozlaﬂman›n, ahlaks›zlaﬂman›n, dejenerasyonun 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 insanlar›n baﬂbakan olabildi¤i bir dünyada yaﬂ›yoruz.. Bu, utanç verici bir dünyad›r ve insanl›¤›n bu
utançtan kurtulmas› için Berlusconi gibileri baﬂ›ndan defetmesi zorunludur...
Üzerinde durulmas› gereken; 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 ülkesinde baﬂbakan oluﬂudur. Bu
da Avrupa üzerinde tekrar düﬂünmeyi gerektirmiyor mu?
Medeniyetin beﬂikleri, demokrasinin kaleleri, ayn› zamanda ahlaks›zl›¤›n doru¤a
ç›kt›¤› yerler haline dönüﬂüyorsa, 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› zamanda her türlü ahlaks›zl›¤›n,
yozlu¤un, çürümüﬂlü¤ün de yarat›c›s›, üreticisi, besleyicisi ve
iﬂte nihayet savunucusudur.
Berlusconi bunun bir ürünüdür
ve bunun sonucu olarak böylesine kan›ksanabilmektedir. Tecavüz aklay›c›lar›n›n baﬂbakan
olabildi¤i bir Avrupa, insanl›¤›n
ideallerini temsil edemez.
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Fransa: Sorbonne’de ‹ﬂgal
Fransa’da, geçen hafta, hükümetin, üniversiteleri özelleﬂtirme
ve ö¤re t i m k a d ro l a r › n › a z a l t m a 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 üniversitelerde 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.
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‘Özgürleﬂen’ Kürt Devletinin
“TERÖRLE MÜCADELES‹”
Türkiye, ABD ve Irak aras›nda
geçti¤imiz ay yap›lan anlaﬂma sonucunda “ Te r ö re Karﬂ› Üçlü Me k a n i z m a ” ad› verilen bir ittifak
oluﬂturuldu. ‹ﬂbirlikçi Irak yönetiminin “Kürt as›ll›” D›ﬂiﬂleri Bakan›
Hoﬂyar Zebari’nin, Ocak ay›nda
yapt›¤› Türkiye ziyaretinde netleﬂtirilen bu ittifak çerçevesinde ﬂu aç›klamada bulunulmuﬂtu:
“Terörle mücadele için TürkiyeABD ve Irak aras›nda oluﬂturulan
üçlü mekanizman›n, daha iﬂlevsel
olabilmesi için bölgesel Kürt yönet i mi ni n ba ﬂk e nt i Erb i l’ de bi r ofi s
aç›lmas› kararlaﬂt›r›ld›”.
‹ﬂbirlikçilikte s›n›r tan›mayan
Kuzey Irak Kürt Yönetimi, Türkiye
oligarﬂisi ile Kürt halk›n›n bir kesimini bombalamak, katletmek için
peﬂpeﬂe iﬂbirli¤i anlaﬂmalar› imzal›yor. Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n
daha önceki Ba¤dat ziyaretinde de
Irak’la imzalanan “Yüksek Düzey li Stratejik ‹ﬂbirli¤i Konseyi” çerçevesinde yap›lacak anlaﬂmalar da
büyük ölçüde bölgede Amerikan
emperyalizminin isteklerini yerine
getirmek ve özel olarak da Türkiye’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 yerine getirildi. Erbil’de “üçlü komuta
karargah›” kurularak resmen faaliyete geçirildi. Karargah›n görevi
“PKK’yi arazide takibe al›p imha
etmek” olacakt›.
Nitekim, Zebari, o zaman bu anlaﬂma yap›l›rken, “Irak-Türkiye
iliﬂkilerindeki bu zehirli unsuru ortadan kald›rmaktan” söz etmiﬂti.
Zebari için zehirli unsur, PKK idi.
Kuzey Irak’taki Kürt yönetiminin baﬂkenti Erbil, ﬂimdi Kürt halk›n›n bir kesimine karﬂ› savaﬂ›n merkezi yap›lm›ﬂ oldu.
Zebari, Ofisin amac›n› da ﬂöyle

aç›klam›ﬂt›: “Bu merkez sahada bir
merkez olacak, tüm faaliyetleri sahada koordine etmek için. O yüzden
de önemli bir merkez olacak.”
Zebari’nin o günlerde ofis diye
anlatt›¤› karargah ﬂimdi aç›lm›ﬂ duPKK
rumda. Karargah›n resmi ad› “P
Te r ö r ü n e K a r ﬂ › K o o r d i n a z y o n
M e r k e z i ”. Barzani’nin denetiminde bulunan Erbil’de aç›lan karargahta, Tü r ki ye , A B D , k u k l a I r a k
h ü k ü m e t i ve y e rel iﬂbirlikçi Kürt
yönetiminden temsilciler yeral›yor.
Türkiye’yi temsilen Genelkurmaydan subaylar ve M‹T’ten istihbaratç›lar›n bulundu¤u belirtiliyor.
Yap›lan anlaﬂmalar ve aç›klamalarda görülen, bölgesel Kürt yönetiminin baﬂkentinin, kendi halk›n›n
bir k›sm›na karﬂ› bir üsse dönüﬂtürülmüﬂ olmas›d›r.

Emperyalizmle ‹ﬂbirli¤i
Ç›kmazd›r, Hüsrand›r!
Irak iﬂgali sonras› de¤erlendirmelerimizde Kuzey Irak’taki Kürt
iﬂbirlikçili¤ini masum ve mazur gören yaklaﬂ›mlar› eleﬂtirirken, iﬂbirlikçili¤in de bir s›n›r› olmad›¤›na
vurgu yapm›ﬂt›k.
Elbette Kürt iﬂbirlikçileri aç›s›ndan kullan›lmak ilk de¤ildir, art›k
ﬂaﬂ›rt›c› da de¤ildir. Çok eskiye gitmeden yak›n tarihe bakt›¤›m›zda,
‹ran’›n destekledi¤i Talabani ve
Irak’›n destekledi¤i Barzani aras›nda y›llar süren iç savaﬂ, birbirlerinin
yerleﬂim yerlerini ele geçirmeler.
Her iki iﬂbirlikçinin Türkiye oligarﬂisi saflar›nda PKK’ye karﬂ› savaﬂmas›... Bütün bunlar milliyetçi bak›ﬂ aç›s›n›n, pragmatizmin yön verdi¤i politik kararlard›.
Bu politik tercih, Irak iﬂgali ile
geliﬂerek aç›k bir emperyalizm iﬂbirlikçili¤ine dönüﬂtü. Bu iﬂbirlikçilik Arap, ﬁii, Sünni, Türkmen, Yezidi, Kürt yüzbinlerce Irakl›’n›n öldü-

rülmesi pahas›na geliﬂtirildi.
‹ﬂbirlikçi Kürt yönetiminin baﬂkenti Erbil, ﬂimdi yap›lan üçlü iﬂbirli¤iyle Kürt halk›n›n bir kesimine
karﬂ› savaﬂ›n merkezlerinden biri
olmaya soyundu.
Musul, Kerkük, Erbil özgürleﬂmiﬂti! Böyle tesbitler yap›lm›ﬂt›. Bu
özgürleﬂme, Kürt halk›n›n kendi kaderini 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 Kuzey Irak’ta çok somut yaﬂan›yor.
Kimse bunu yok sayarak UKKTH
ve günümüzdeki ulusal sorun üzerine söz söyleyemez..
Kuzey Irak’taki Kürt yerel yönetiminin savruluﬂlar›, kuﬂku yok ki,
milliyetçilik ve emperyalizmle “iﬂbirli¤i” aç›s›ndan son derece ö¤retici bir örnek sunmaktad›r. TalabaniBarzani yönetimi, ﬂimdilik bu iﬂbirli¤inde kendilerini kazançl› görseler
de, kaybeden Kürt halk›d›r; bunun
sonuçlar› da er geç görülecektir. Bi linmelidir ki, bugün, Kuzey Irak’›n
tek bir kar›ﬂl›k yeri bile ö z g ü r de ¤ildir. Tek bir kar›ﬂ›nda bile Kürt
halk›n›n iradesi söz konusu de¤ildir.

Uzlaﬂma Ç abalar›
Halklar›n Yarar›na D e¤il
‹ﬂte ayn› Barzani-Talabani iﬂbirlikçili¤i, di¤er halklar›n katledilmesi pahas›na kazand›klar›n› korumak
için bu kez de, geçmiﬂte de yapt›klar› gibi, yine bir kesim Kürt halk›na karﬂ› mücadeleye haz›rlan›yorlar. Kürt bölgesinde Amerika ve
Türkiye ile birlikte kurulan üssün

baﬂka bir amac› yoktur. Bu üs ve anlaﬂmalar arac›l›¤›yla Türkiye oligarﬂisi Kuzey Irak’taki Kürt bölgesinde
daha çok inisiyatif almak, kendi politikalar›n› kabul ettirmek için çaba
göstereceklerdir. ‹ﬂbirlikçi Kürt yönetiminin bir müddet sonra oligarﬂiyle birlikte silah kullanmas› ﬂaﬂ›rt›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, bugünkü ﬂaﬂk›nl›klar›na muhtemelen
bir k›l›f bulacaklard›r. Emperyalizmin ideolojik, politik ve ekonomik
yörüngesinden ç›kmayanlar›n baﬂka
bir ﬂey söyleme durumlar› da yoktur. Emperyalizm paralelinde düﬂünenler, bu aç›k iﬂbirli¤inde de bir
“hay›r” arayacaklard›r.
Kürt milliyetçi hareketi, Amerika’n›n Irak iﬂgalini, yüzbinlerce insan›n katledilmesine karﬂ›n, “Ortado¤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 durumudur.
Kürt milliyetçi hareketi, tercihini
zor, ama, do¤ru olandan, halk›n›
kurtuluﬂa götürecek olandan yana
kullanmal›d›r. Emperyalizm, devﬂirdi¤i iﬂbirlikçilerini ihtiyaçlar›na
göre kullanmaya, yerine göre birbirine düﬂürmeye devam edecektir.
Ortado¤u’da bunun say›s›z örnekleri vard›r.

Sar› Gelin “Belgeseli” ve
Oligarﬂinin ﬁovenizm ‹ttifak›
Sar› Gelin, halklar›n ac›s›n› anlatan bir türküdür ama oligarﬂinin
pervas›zl›¤› onu ﬂovenizmi k›ﬂk›rtan bir videoya isim olarak koymaktan 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 beri ö¤rencilere gösterildi¤i ortaya
ç›kt›.
Belgesel ad› alt›nda gösterilen
bu DVD’lere karﬂ› gösterilen tepkiler sonucunda, Milli E¤itim Bakanl›¤› DVD’lerin da¤›t›m›n› durdurduklar›n› aç›klad›.
Fakat Bakanl›k, da¤›t›m› durdurdu¤unu aç›klarken de yine ikiyüzlülü¤üne devam ettiriyorlard›.
Aç›klamada güya bu DVD’yi ö¤renciler için de¤il de, tarih ö¤retmenlerine yard›mc› olmas› için da¤›tt›klar›n› iddia etti Bakanl›k. Oysa Bakanl›¤›n internet sitesinde
Sar› Gelin DVD’si konulmuﬂtu,
ö¤rencilerin izlemesi teﬂvik ediliyordu ve ilgili sat›rda “ S a r › G e l i n :
1915 Olayl ar› il e i lgil i belge sel
izlenir.” diye yaz›l›yd›.
Ama AKP’nin as›l yalan› daha
sonra ortaya ç›kt›. AKP, bundan
tam bir y›l önce, söz konusu belgeselin 75 bin DVD kopyas›n› alarak
parti teﬂkilat› arac›l›¤›yla da¤›tm›ﬂt›. DVD’ler, 22 Temmuz seçimleri öncesinde, AKP ‹stanbul
Gençlik Kollar› taraf›ndan gençlere “hediye olarak” da¤›t›lm›ﬂt› üstelik. “ﬁovenizmi” hediye etmek
ancak AKP gibi bir gericili¤in akl›na gelebilirdi elbette.
AKP, görünürde Ermenilere
düﬂman olmad›¤›n› riyakarca aç›klasa da gerçekte Ermenilerin, halklar›n düﬂmanl›¤›n› yapmaktad›r.
AKP meydanlarda s›k s›k “kardeﬂlik”ten dem vuruyor, Ermenistan’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 Erdo¤an’›n az›nl›klara yönelik ﬂovenizme 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, düzenin di¤er ›rkç›, faﬂist kesimlerinden hiçbir fark› yoktur. Fazlas›
vard›r, eksi¤i yoktur. Halklara düﬂmanl›¤› 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 insan kemikleri, ö¤rencilere belgesel
ad› alt›nda ﬂovenist anlat›mlarla
gösterilmektedir. Belgesel dedikleri bu ﬂoven bilgi ve görüntüler,
hiçbir tarih bilinci olmayan, bu konuda do¤ru yanl›ﬂ aras›nda bir muhakeme etme durumunda olmayan
8-10 yaﬂ›ndaki çocuklar›n beyinlerine 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 dalaﬂ›nda kavga halinde oldu¤u Genelkurmayla bu konuda rahatl›kla
iﬂbirli¤i yapmaktad›r.. Bu oligarﬂik
ittifak içinde hep böyle ola gelmiﬂtir zaten. Aralar›ndaki çeliﬂkiler ne
olusa olsun, konu devrimciler,
yurtseverler olunca, konu halklara
düﬂmanl›k olunca devletin tüm kurumlar›, oligarﬂinin tüm partileri
iﬂbirli¤i içinde olurlar. “Ermeni sorunu” da oligarﬂinin hep ittifak halinde oldu¤u bir “milli sorun”dur.
‹ttifaklar›n›n temeli ise, ﬂove nizm ve kendinden olmayan herk e s e d ü ﬂ m a n l › k t › r.
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Parlamentodan soka¤a, okuldan, mahkemeye kadar...

Kürtçe Konuﬂmak Kürt Halk›n›n Meﬂru Hakk›d›r
Demokratik Toplum Partisi
(DTP) Genel Baﬂkan› Ahmet Türk,
TBMM’de geçen hafta “21 ﬁubat
Dünya Anadili Günü” vesilesiyle
DTP Grup Toplant›s›’ndaki konuﬂmas›n›n 10 dakikal›k k›sm›n› Kürtçe yapt›.
Ahmet Türk, Kürtçe konuﬂmaya
baﬂlay›nca, grup toplant›s›n› canl›
olarak vermekte olan Meclis TV yay›n›n› kesti.
Ahmet Türk’ün konuﬂmas›ndan
sonra MHP’den CHP’ye, DSP‘den
AKP’ye kadar, çeﬂitli örgütlü çevreler, ﬂovenist, riyakar aç›klamalar›yla bu meﬂru hakk›n kullan›lmas›n›n
karﬂ›s›na dikildiler.
Kimi “ bö l üc ü” dedi, kimi “ i h a n e t ” veya “ p rovokasyon” olarak
nitelendirdi, kimisi “ortada bir yumuﬂama varken bu povokasyon niye?” bak›ﬂ aç›s›yla, Kürt halk›na bir
kez daha kendini oligarﬂinin,
AKP’nin insaf›na b›rak tavsiyesinde bulundular.
Acele etmeye ne gerek vard› de¤il mi; AKP hepsini “zaman› ge lince” verecekti. O zaman› da elbette kendileri belirleyecekti.
Bu gerici, ﬂoven, faﬂist parti ve

çevreler, bir halk›n diline duyduklar›, tahammülsüzlü¤ü sergiliyorlard›.
Kürt halk› bir gerçektir ve Kürtçe konuﬂmak meﬂrudur.
Mecliste Kürtçe konuﬂulamazm›ﬂ. Hay›r, Kürtçe her yerde, her
zaman konuﬂulmal›d›r. Meclis çat›s›
alt›nda, okulda, sokakta, mahkemede, Çankaya Köﬂkü’nde, Baﬂbakanl›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 dilinin yok say›lmas› Kürt halk›n›n
yok say›lmas›d›r. Bir halk›n diline
ambargo konulamaz.
DTP’li milletvekilleri parlamentoda istedikleri gibi kendi dilleriyle
konuﬂabilmelidirler. Buna kimse yasak koyamaz. Gerici, faﬂist yasa ve
düzenlemeler bir halk›n dilini engel-

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 ﬁivanlar, 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 duygular›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-
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leme gerekçesi olarak gösterilemez.
Bu meﬂru hakk›n savunulmas›nda
cüretli olunmal›d›r. Oligarﬂinin icazeti de¤il, meﬂruluk esas al›nmal›d›r.
TBMM’deki Kürtçe konuﬂma da bu
zeminde savunulmal›d›r.
Deniliyor ki bu “ihanet”tir. Meclis’te bir i h a n e t i n oldu¤u do¤rudur,
ama o ihanet Kürtçe konuﬂmak de¤ildir. ‹ h a n e t , mecliste emperyalizmin ç›karlar›na uygun yasalar ç›karmakt›r. ‹hanet tekellerin, hortumcular›n, h›rs›zlar›n lehine yasal düzenlemeler yapmakt›r. ‹hanet, halk›n
evlatlar›n›n üzerine bomba ya¤d›rmak için yasalar ç›karmakt›r.
Yumuﬂama ortam›ndan bahseden riyakarlar, TRT 6(ﬁeﬂ)’n›n yasal düzenlemesi yokken 24 saat
Kürtçe yay›n yapabildi¤ini ama bir
Kürt’ün kendi anadilini konuﬂunca
pekala ceza alabildi¤ini düﬂünmelidirler. Fakat bu riyakarlar bu çeliﬂki
üzerinde hiç düﬂünmezler. ‹ﬂlerine
gelmez çünkü.
Sadece lafla Kürt halk›n›n haklar›n› savunduklar›n› düﬂünenler riyakarlard›r. Kürt halk›n›n haklar›n›, ne
AKP, ne de AKP yalakac›lar› savunabilirler.

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 aldatma amac›n› görmemek için kör olmak gerekir.
Bu yaklaﬂ›mda hiçbir “olumluluk” yoktur. ‹lerici,
devrimci-demokrat, yurtsever, her ayd›n ve sanatç›, tereddütsüz elinin tersiyle itmelidir Erdo¤an’›n ça¤r›s›n›.
Ahmet Kaya’n›n yurdundan uzakta hayat›n› kaybetmesinin sorumlular›, binlerce insan› sürgün eden politikalar›n sahipleri, AKP ve AKP gibi iktidarlard›r. Hiçbir
manevra, hiçbir beklenti, bu gerçe¤in görülmesine engel olmamal›d›r. AKP’nin “Türkiye’yi tarihiyle bar›ﬂt›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, sanatç›lar, AKP’nin bu istismar›na alet olmamal›; AKP’nin
sofras›na oturmay› reddetmelidirler.

Devrimci Memur
Hareketi

ne Devrimci Memur Hareketi öncülük ediyordu. Elbette bu tutum kitleye güvenin de bir ifadesidir. O
dönemki reformist KESK yönetimi kitleden ne kadar uzak ve bürokratsa, devrimci
anlay›ﬂ o kadar kitleyle içiçe ve
kitleye güven duyan bir anlay›ﬂa
sahiptir.
Reformist KESK yönetimi, eylemini 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›rganl›¤› karﬂ›s›nda her zamanki icazetçi, uzlaﬂ›c›
“sa¤duyulu” olma yaklaﬂ›m›n› sergilerken, devrimci 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 mücadelesinin olumluklar›n› ve eksiklerini tüm boyutlar›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 Hareketi, direniﬂteki tavr›yla kamu emekçilerine sendikalar› kazand›ran önderlik misyonunu sürdürdü¤ünü
göstermiﬂtir.
Geçmiﬂ bugündür bir anlamda. Düzen partileri
emekçi düﬂman› tutumlar›n› devam ettirmektedirler. Bugün iktidardaki AKP, kendinden önceki düzen partilerini aratm›yor onlara, rahmet okutuyor.
Reformist, icazetçi anlay›ﬂ, sonuç almaktan uzak,
günü kurtarma bak›ﬂ aç›s›, kendine ve kitleye güvensiz yaklaﬂ›m›yla erimeye do¤ru giderken kamu
emekçilerinin önünde tek bir yol kal›yor: Dostu
düﬂman› iyi bilen, icazet dilenmeyip kendine, kendi meﬂrulu¤una güvenen, militan devrimci çizgi. Bu
çizgi kamu emekçilerinin tarihine yeni direniﬂler
ekler. Bu çizgide ›srar hak almak demektir.
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4-5 Mart K›z›lay Direniﬂi:
Geçmiﬂimizden Ö¤renmeliyiz!
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. Tarihimizi unutturmak isteyen ise egemenlerdir. Ve uzlaﬂ›c›, icazetçi, reformist anlay›ﬂlard›r tarihimizi unutturmak 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 sendikalar›n›n içini tamamen boﬂaltarak sendikalar›
“dernek”lere dönüﬂtürmeyi amaçlayan “sahte sendika yasas›n›” meclise getirdi. Sahte sendikalar yasas›n›n meclise getirildi¤i 4 Mart günü kamu emekçileri Ankara K›z›lay Meydan›’nda oturma eylemi
baﬂlatt›lar. Polis, iktidar›n talimat›yla eyleme vahﬂice sald›rd›. Sald›r› karﬂ›s›nda geri ad›m atan uzlaﬂmac›, icazetçi KESK yönetimi eylemi bitirirken Devrimci 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-

Grevdeki iﬂçiler
ziyaret edildi
Bursa’n›n Orhangazi ‹lçesi’nde Asil Çelik Fabrikas›’nda geçen Eylül ay›ndan baﬂlayan toplu iﬂ görüﬂmeleri 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 istendi¤i bir dönemde Asil Çelik iﬂçilerinin bu direniﬂini des-
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teklediklerini belirttiler.
“Egemenlerin bu sald›r›lar›na karﬂ› birlikte ve
dayan›ﬂarak karﬂ› koyabiliriz” diyerek, direniﬂlerinin zaferle sonuçlanmas›n› beklediklerini
ifade ettiler.
Bursa Semra Baﬂyi¤it
Halk Sahnesi bünyesinde 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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Çi¤li Belediyesi’nde
toplu sözleﬂme

Sa¤l›k emekçileri
iﬂ b›rakt›
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Sa¤l›k emekçileri 19 ﬁubat günü ‹zmir’de bir günlük
iﬂ b›rakma eylemi yapt›lar. 16 ilde aç›lan sa¤l›k güvenlik merkezlerine, ‹zmir’den Mart ay›nda geçici görev
ad› alt›nda rotasyonla eczac›, tabip, diﬂ tabibi gönderilmesinin 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 görevlendirmelerin, 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.
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Çi¤li Belediyesi Kafesan ﬁirketi’nde çal›ﬂan 610
iﬂçi, 20 ﬁubat günü imzalanan toplu sözleﬂme ile sendikal› 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 ziyaretçileri, 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, özgürlüklerden 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 Yazarlar Sendikas› üyeleri ziyaret ettiler. Ayd›n ve yazarlar›n kat›ld›¤› ziyarette özgür bas›n›n önemine vurgu
yap›ld›.
Sendikalar›n ard›ndan grevdeki gazetecileri devrimci 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 desteklediklerini 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›ncaya 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.

Zeytin Üreticileri Komisyonu
Çal›ﬂmalar›na Devam Ediyor
Zeytinin taban fiyat›n›n aç›klanmas›n›n öncesinde 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 bilgilendirildi.

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›, cumartesi çal›ﬂmalar›n›n kald›r›lmas›, PTT emekçilerinin
can güvenli¤inin sa¤lanmas›, personel aç›¤›n›n kapat›lmas›, grevli toplu sözleﬂmeli sendika hakk› ve insanca
yaﬂanacak ücret taleplerini dile getiren postac›lar ‹stanbul ve Diyarbak›r’dan iki koldan yürüyerek Ankara’ya
do¤ru yola ç›kt›lar.
Yürüyüﬂ boyunca gidilen yerlerde Diyarbak›r, Antep, Urfa, Adana, Mersin, ‹stanbul Anadolu Yakas›,
Gebze, Kocaeli, Bursa ve Eskiﬂehir’de PTT ﬂubeleri
önünde eylemler yapan postac›lar, halka bildiriler da¤›tt›lar. 27 ﬁubat Cuma günü de Ankara PTT Genel Müdürlü¤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.

Erdo¤an’a Göre;
‹ﬂsizli¤in Çözümü Yoktur!
Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an
Mardin’deki seçim konuﬂmas›nda CHP lideri Baykal’› ve MHP lideri Bahçeli’yi ﬂu
sözlerle eleﬂtirdi: “E¤er iﬂsizli¤e
çözümünüz yoksa lüzumsuz konuﬂmay›n. Çaren varsa aç›kla, yerine
getirmezsem siyaseti b›rakmaya haz›r›m.”
Yani diyor ki Tayyip Erdo¤an;
iﬂsizlik çözümsüz bir sorundur. ‹ﬂsizlik kaç›n›lmazd›r, kaderdir, takdir-i ilahidir... Baﬂbakan’›n kafas›nda iﬂsizli¤i çözme diye bir derdi
yok. O, iﬂsizli¤in çözülemeyece¤ini
ve bir kader oldu¤u anlay›ﬂ›n›n kabul edilmesini istiyor. Olay budur.
Oysa, ayn› Tayyip iktidara gelince iﬂsizli¤i çözece¤i vaadini vermiﬂti. ﬁimdi de “kaderdir çözülemez”
diyerek verdi¤i onlarca sözden vazgeçti¤i gibi bundan da vazgeçiyor.
Erdo¤an, iﬂsizlik sorununun çözümsüz oldu¤undan emin; o kadar

emin ki, “bir çözümünüz varsa siyaseti b›rak›r›m” diye meydan okuyor. Ama meydan okuduklar›na bakal›m önce: Baykal ve Bahçeli.
Erdo¤an iﬂte onlar›n bir çözüm
sunamayaca¤›ndan emin.
*
Emin çünkü, birincisi, Baykal
gibilerinin emperyalizmin dayatt›¤›
ekonomik politikalar›n bir milim bile d›ﬂ›na ç›kamayaca¤›n› iyi biliyor.
Emperyalizmin dayatt›¤› s›n›rlar d›ﬂ›na ç›k›lmad›¤› sürece de gerçekten iﬂsizli¤in çözümü yok! Tayyip
Erdo¤an onun için rahatça meydan
okuyor.
‹kincisi Türkiye’de bugüne kadar bu tür sözleri verenlerin hiçbiri
istifa etmedi. Kazara Baykal gerçek
bir program da sunsayd› yine istifa
etmezdi. Bir k›l›f bulmak zor de¤ildir.
Zaten Baykal da, Erdo¤an’a bu
konuda verdi¤i “7 maddelik” cevapta gerçekten iﬂsizlik sorununun

çözümündeki maharetini(!) gösterdi. Baykal’›n "Kur politikas›n›, Maliye politikas›n›..” diyerek sundu¤u
7 maddelik iﬂsizlik çözüm önerisi
paketi, boﬂ bir paketti; tekelci burjuvaziyle, 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 konuda ciddi çaba sarfetme diye bir dertleri yoktur. Muhalefet lideri geçinen
Baykal da di¤erleri de, sadece 2008
krizinde yüzbinlerce iﬂçinin iﬂinden
at›lmas›n›, iﬂsizler ordusuna kat›lmas›n› seyretmekle yetinmiﬂtir.
AKP’si, CHP’si, emekçilere karﬂ›, “al birini vur ötekine” misalidirler. Hepsi de halk› kand›r›p oylar›n›
almak, iktidarlar›nda emperyalizme
ve iﬂbirlikçi oligarﬂiye hizmet etmekten baﬂka bir ﬂey düﬂünmezler
ve emperyalist politikalar› uygulad›klar› müddetçe de iﬂsizli¤e bir çözüm bulamazlar.
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AKP'N‹N KR‹Z TEDB‹RLER‹
Ekonomik krizi önlemeye iliﬂkin
düzenlemeler içeren yasa, TBMM
Genel Kurulu’nda 18 ﬁubat günü
kabul edildi. Yasadaki baz› maddelere bakarsak, yasan›n krize karﬂ›
öngördü¤ü baz› “tedbir”ler ﬂunlar:
- Sigorta primine ait iﬂveren hisselerinin ‹ ﬂs i z l i k S i g o r t a s › F o n u ’ n d a n k a r ﬂ › l a n m a s › n d a öngörülen 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 iﬂletmelerden belirlenen illere taﬂ›nanlara, K u r u m l a r Vergi si ' ni n 5 y›l sü r eyle yüzde 5 indirimli uygulanmas›.
- Hazine ve il özel idareleri ve
belediyelere ait arazi veya arsalar›nda 49 y›l süreyle ba¤›ms›z ve sürekli nitelikli irtifak hakk› tesis edilebilecek.
- 31 Aral›k 2013’e kadar AR-GE
alan›nda çal›ﬂan personel ücretinin
yüzde 80-90’›, vergiden muaf olacak.
- Vergi teﬂviki, sigorta primi iﬂ v e ren hissesi teﬂviki ile enerji deste¤inden yararlanma süresi 31 Aral›k 2008’de bitenler, b i r y›l daha
destek alacak.
- ‹nternet servis sa¤lay›c›l›¤› hizmetine 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›lanlar; krizle birlikte ücretleri daha da
dibe vuranlar, iﬂ bulma umudunu
kaybedenler ve do¤rudan veya dolayl› yollarla daha da yoksullaﬂan
kesimlerdir.
“Ekonomik krizi önlemeye iliﬂkin düzenlemeler içeren yasaya bak›yoruz; iﬂsiz kalm›ﬂ milyonlar›n iﬂsizli¤ine, açl›¤›na bir çözüm içeriyor mu? H a y › r. ‹ﬂini kaybeden ve
kaybedecek olan milyonlar›n a d ›
bile geçmiyor yasada. O zaman bu

Te k e l l e r i n , t ü c c a r l a r › n ,
toprak a¤alar›n›n iktidar›,
onlar›n dertlerine derman
olma peﬂinde.
Halk kendi derdine kendi
derman bulacak!
yasa kimin krizi ni çözecek? K i m i n
için ç›kart›ld›?
Yasada diﬂe dokunur tek madde,
“emeklilerin ayl›klar›n›n haczedilemeyecek olmas›”! Bugüne kadar
zaten böyle bir ﬂeyin olmas›, bu ülkeyi ony›llard›r yönetenlerin ay›b›d›r. Ama AKP dahil hepsi, “mezarda emeklilik” mant›¤›n› çok do¤ru
bulduklar› için, emekliler yok onlar›n kafas›nda.
Bunun d›ﬂ›ndaki hemen tüm
maddeler, esas olarak patronlar› rahatlatmaya yönelik çeﬂitli önlemler
içeriyor.
Nitekim, AKP’nin sadece patronlar› düﬂünen bir iktidar oldu¤unu
örtbas etmek için de burjuva bas›n,
bu yasay›, emeklilere iliﬂkin maddeyi öne ç›kararak yans›tt›. “Emekliye 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 ekonomik durumunu kötüleﬂtirmekte ve
yasada açl›kla yüz yüze olan emeklilerin durumunun düzelmesi için
bir iyileﬂtirme de yok.
Ülkemizde emeklilerin ço¤u, ald›¤› emekli maaﬂ›yla geçinemedi¤i
için ikinci bir iﬂte çal›ﬂmak zorunda
kal›yordu. Kriz nedeniyle bu olanaklar›n› da büyük ölçüde kaybediyorlar. Ve iﬂte bu noktada, yüz binlerce emekli en temel ihtiyaçlar›n›
giderebilmek için banka kredilerine, kredi kartlar›na borçlanarak hacizlik duruma düﬂmekte.
Sen emeklini periﬂan et, açl›kla
yüz yüze b›rak, o yaﬂ›nda hacizlik
duruma getir, kap›s›na icra memurlar›n› daya, sonra da, “art›k emekli

maaﬂ› haciz edilmeyecek” diyerek
ç›kan yasay› emekliye bir “ l ü t u f ”
gibi göster.
Emekliyi düﬂünen bir iktidar;
önce emekliye, insanca yaﬂayabilece¤i kadar maaﬂ verir, gerisi boﬂ laft›r.
Krizin en çok etkiledi¤i alanlardan birisi de t a r › m d › r. Tar›mda çal›ﬂan iﬂçilerin neredeyse yüzde doksan dokuzu kay›t d›ﬂ› oldu¤u için tar›m alan›nda çal›ﬂan iﬂçimizin, köylümüzün ad› bile telaffuz edilmiyor.
Ad› telaffuz edilmeyenlerin yasada
da yeri olmaz elbette. Yasada,
emekli ayl›¤› alan köylülerin çal›ﬂmalar› durumunda emekli ayl›¤› kesilmeyecek diyor. Yaﬂl›l›k ayl›¤›
alan tar›m iﬂçileri iﬂ bulacak da, devletimiz lütuf ediyor- emekli ayl›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› fonundan yararland›r›lmas›d›r.
Yasa, güya “‹stihdam yaratmak” amac›yla patrona, çal›ﬂt›rd›¤›
18-29 yaﬂ aras› erkek ve 18 yaﬂ üstü kad›n iﬂçilerin, patronlar›n ödemesi gereken sigorta primlerini fondan ödüyor.
Bu maddelerin kriz karﬂ›s›nda
emekçileri hiçbir ﬂekilde korumad›¤› ortada. Emekçilerin d›ﬂ›ndaki say›lar› resmi rakamlara göre üç milyonu aﬂan iﬂsizler, mevsimlik iﬂçiler, kay›t d›ﬂ› çal›ﬂanlar ve di¤erleri
için de hiçbir ﬂey içermemektedir.
O zaman bir kez daha sormak
durumunday›z; bu yasa, kimin için
ç›kart›lm›ﬂt›r ve kimin krizini önlemeye iliﬂkindir?

A K P, ‘‹ﬂ Dünyas›’n›n
‹ k t i d a r › d › r ; Sadece Onlar›n
Dertleriyle ‹lgilidir
Yasaya bakt›¤›m›zda, baz› maddeler belirsizlik içerse de belirgin
olan maddelerinde anlaﬂ›lmayan bir
yan yok.

Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan da yasan›n kabul edilmesinden sonra yapt›¤› de¤erlendirmede, “ düzenlemelerin en önemlilerinden birisi tüccar, sanayici ve iﬂ
adamlar›n›n 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 ediyor Bakan:
“ ‹ ﬂ dünyas› taraf›ndan talep
edilen, 5084 say›l› Teﬂvik Yasas›’n›n
geçerlilik süresinin, destekten yararlanma süresi biten yat›r›mlar
için bir y›l daha uzat›lmas› ... bu
düzenlemenin de kriz ortam›nda
sa¤lanan en önemli desteklerden biri oldu.” (Cumhuriyet 20.02.2009)
‹ﬂ dü ny as › n› n sorunlar› dururken, iﬂçilerin dünyas›yla kim ilgilenecek?
Ç›kar›lan yasan›n, tekellerin krizini ne kadar çözece¤i ayr› bir konu
fakat AKP hükümetinin tekelleri
f e r a h l a t m a k i ç i n canh›raﬂ çal›ﬂt›¤›

ortada.
Bunun yan›nda, krizden halk›n
etkilenmesi önemli de¤il. AKP için,
krizden patronlar›n, fabrikalar›n etkilenmesi önemli. "‹ﬂyerinin güvenli¤i olacak ki iﬂçinin güvenli¤i olsun" diyen bak›ﬂ aç›s›, bu noktada
"fabrikalar olacak k i iﬂçiye iﬂ ol s u n " diye düﬂünüyor. Ç›kar›lan yasadan anlaﬂ›lmaktad›r ki, AKP esas
olarak patronlara istedi¤i deste¤i
sa¤layabilmesini mümkün k›lan düzenlemeler yapm›ﬂt›r. Yani AKP'nin, halk›n krizden etkilenmesi
umurunda de¤ildir.
Halk› sadakalarla “idare” etmeye çal›ﬂ›yorlar. Halktan tek istedikleri –varl›¤›na yoklu¤una bakmadan– sürekli tüketmeleri. Halk tüketsin ki, piyasalar canlans›n. Patronlar›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 iç talebi
‘ c a n l a n d › r m a k ’ amac›yla 2.5 milyar TL da¤›taca¤›n› söylüyor. Bir ay
içinde harcamak koﬂuluyla alt› mil-

IMF’nin Ölçüsü: Diyanete
Var, Ordu’ya Var, Halka Yok!
AKP hükümetiyle IMF aras›nda
pazarl›klar aylardan beri sürüyor.
‹MF’nin hükümetten klasik istekleri var.
Örne¤in vergiler a r t t › r › l s › n diyor, k a m u h a rcamalar› azalt›ls›n,
e m e k l i m a a ﬂ l a r › n d a n yüzde 8 oran›nda gelir vergisi al›ns›n, e¤itim,
sa¤l›k ve yarg›ya ayr›lan bütçe daha da k›s›ls›n diyor. Ama Bütçe’nin
en büyük bölümünün ayr›ld›¤› Di y a n e t ‹ ﬂ l e r i B a ﬂ k a n l › ¤ › ’ n›n ve
Milli Savunma’n›n (yani ordunun)
bütçesine IMF’nin hiçbir itiraz› olmuyor. IMF, oligarﬂinin ve elbette
emperyalizmin neye ihtiyac› oldu¤unun fark›nda!
Din ve ordu; halk›n sömürü düzenine boyun e¤mesini sa¤lamak
için her zaman, her yerde kullan-

d›klar›
i k i
araç.
Bu yüzden itiraz etmiyor bütçede
onlara ayr›lan kalemlere. Türkiye
oligarﬂisi, kendi ihtiyaçlar› temelinde bütçenin en büyük paylar›ndan ikisini bu iki kuruma ay›r›yor.
Bu iki kurumun bütçesinden herhangi bir k›s›tlama yapm›yor. K›s›tlanm›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 nedenlerinin fark›nda elbette. Bu yönüyle bak›ld›¤›nda, emperyalizm ve
oligarﬂinin öncelikler konusunda ayn› düﬂündükleri görülüyor. Esas olarak böyle olmas› da do¤al olan›d›r.
Emperyalizm ve oligarﬂi, gerçekte
içiçe geçmiﬂ bir güç oldu¤una göre,
önceliklerinde, ihtiyaçlar›nda “muta-

yon kadar kiﬂiye 200 TL ile 500 TL
aras›nda de¤iﬂen oranlarda “ h a rca ma çeki ” verilmesi gündemde.
Görüldü¤ü gibi AKP Hükümeti
Sosyal Yard›m Fonu’ndan halka
“yard›m” da¤›t›rken bile “iç talebi
c a n l a n d › r m a ”y› hesaplayarak, tekellere sadakatini sürdüüyor.
‹ ﬂ ç i l e r, e m e k ç i l e r, e s n a f l a r,
çiftçiler, iﬂsizler...
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Hükümetin hiçbir giriﬂimi, halk›n krizden etkilenmesini engellemeye yönelik de¤ildir. Tam tersine
tekellerin krizini hafifletmek için
krizin faturas›n› da bizlerin s›rt›n a y ü k l e m e y e ç a l › ﬂ m a k t a d › r l a r.
AKP’nin krize tedbirinin özü,
özeti de budur. “Çözüm” diye ç›kartt›klar› yasalardan anlaﬂ›l›yor ki,
üzerimize yüklenecek faturan›n yükü katlanarak artacakt›r.
Krizi biz yaratmad›k. O halde
faturas›n› biz ödemeyelim! Kriz tekellerin krizidir, faturas›n› da tekellere ödetelim.
Bunun için örgütlenelim, krize
karﬂ› direnelim, mücadele edelim.
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b›k” olmalar› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
Ama ayn› IMF, AKP’ye vergileri artt›r diyor. Vergi nas›lsa h a l k › n s › r t › n d a n 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 sonuçland›rmak istemiyor. Çünkü 29 Mart
yerel seçimleri için AKP özel harcamalarda bulunuyor ve bu harcamalardan da seçime kadar vazgeçmek istemiyor. IMF’nin de AKP’yi
zorlamad›¤› aﬂikar.
AKP ise ‹MF ile sürdürülen pazarl›klar›
seçim
gezilerinde
“IMF’ye kafa tutuyor” izlenimi verecek ﬂekilde sunuyor. Bir iﬂbirlikçinin, “bizi delikten süpürme” diyenlerin, efendilerine kafa tuttu¤u
nerede görülmüﬂse?!
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Guantanamo’dan B agram’a
Bush’tan O bama’ya

FARK YOK!
G u a n t a n a m o, Amerika’n›n Afganistan’› iﬂgalinden sonra açt›¤›,
iﬂkenceyle özdeﬂleﬂen ve insanl›k
d›ﬂ› koﬂullar› nedeniyle tüm dünyada teﬂhir olmuﬂ bir tecrit kamp›d›r.
ABD’nin yeni baﬂkan› Obama, teﬂhir olan bu kamp›, Amerika’n›n iﬂgalci ve iﬂkenceci yüzüne biraz
makyaj yapma amac›yla, kapataca¤›n› söyledi. Seçim sürecinde “de¤iﬂim”, “insan haklar›” kavramlar›n› öne ç›kararak farkl› bir baﬂkan
olaca¤› düﬂüncesini yaratmaya çal›ﬂan Obama, Guantanamo üssünün
kapat›laca¤› sözünü de vermiﬂti. Seçimlerden sonra da bu do¤rultuda
Guantanamo’yu kapataca¤›n› duyurdu.
Ama burada as›l sorun ﬂuydu:
Guantanamo, Amerika’n›n s›n›rlar› d›ﬂ›ndaki tek iﬂkence üssü de¤ildir. E b u G a r i p’ten iﬂkenceli sorgular için uçuﬂlar yapan CIA uçaklar›na kadar say›s›z yerde emperyalizme karﬂ› mücadele edenlere, direnenlere iﬂkenceler yap›lmaktad›r.
Afganistan’›n iﬂgalinden sonra zulmün merkezi haline getirilen Kabil
yak›nlar›ndaki B a g r a m 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, kamp›n koﬂullar›n›n Guantanamo’dan
daha hafif olmas›ndan de¤il, Afganistan’›n daha gözlerden ›rak oluﬂundand›r. De¤ilse, Bagram, iﬂkencede, tecritte, Nazi yöntemlerinde
Guantanamo’yu bile arat›r durumdad›r. Resmen “Düﬂman savaﬂç›”
olarak adland›r›lan esir direniﬂçiler
için uluslararas› hiçbir anlaﬂma,
hiçbir hukuk kural› geçerli say›lmamaktar›r Bagram’da.
Esirler, göstermelik mahkemelere bile ç›kar›lmamaktad›r. Guanta-

namo’yu kapatan Obama yönetimi,
Bagram’› kapatm›yor. Dahas›, 60
milyon dolar harcanarak, üssün kapasitesinin binyüz kiﬂi daha 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 asl›nda. Bagram’dan s›n›rl› olarak
yans›yan bilgilerden biri, geçti¤imiz günlerde, ‹ngiliz Guardian gazetesinde yay›nland›.
“Belgeler, Bagram Üssü’ndeki
tacizi ortaya ç›kar›yor” baﬂl›¤›yla
verilen haberde, Afganistan’da
Bagram Üssü ve Kandahar yak›nlar›ndaki bir Amerikan tesisinde, E b u
G a r i b ’ t e k i n e b e n z e r iﬂkence ve
cinsel taciz olaylar›n›n kan›tlar›n›n
ortaya ç›kt›¤› belirtiliyordu. ‹ﬂkenceciler, Ebu Garip’teki gibi, burada
da sadistliklerini foto¤raflarla belgelemiﬂlerdi.
Obama, iﬂte bu üssün “kapasitesinin art›r›lmas›n›” istiyor.

“Düﬂman savaﬂç›’ya
hiçbir hak yok!
Obama yönetiminin iﬂkence
merkezleri hakk›ndaki as›l yüzü ise,
Bagram’daki dört tutsa¤›n baﬂvurusuyla aç›¤a ç›kt›:
Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin, geçen y›l, Guantanamo’daki
tutsaklar›n ABD’deki mahkemelere
baﬂvurma yolunu açan bir karar almas› üzerine Bagram’da tutulan
dört tutsak da Washington Bölge
Mahkemesi’ne baﬂvurarak ayn›
haktan yararlanmak istediklerini belirtmiﬂler; Mahkeme de Bush’ u n
koydu¤u kurallar›, Obama’ n›n de ¤iﬂtirebilece¤ini belirterek karar›
Obama yönetimine b›rakm›ﬂt›.

Bagram Üssü- Yankeler kendi
bayraklar› a lt›nda, k endi ü lkelerindeymiﬂ g ibi r ahatlar. Bagram’da 6 00’den fazla t utsak,
hiçbir suçlama, yarg›lama olmaks›z›n y ›llard›r tutuluyor.
Obama Y önetimi, tutsaklar›n
“hiçbir anayasal h akka s ahip
olmad›¤›n›” aç›klad›.
Guantanamo h ukuksuzlu¤u
ﬂimdi Bagram’da..
Obama yönetimi, geçen hafta,
bu baﬂvurulara iliﬂkin karar›n› aç›klad›; Obama yönetimi, Bagram’daki
tutsaklar›n ABD mahkemelerine
b a ﬂ v u r a m a y a c a ¤ › karar›n› verdi.
Bush’un formüle etti¤i tutsaklar›
en do¤al hukuki haklardan bile yoksun b›rakan “terörizmle savaﬂ” politikas›n› aynen sürdürüyor Obama.
Guantanamo’yu kapatarak göz
boyamaya çal›ﬂan Obama, Afganistan’a daha fazla asker gönderiyor,
Bagram üssünü geniﬂletme ve üsteki tutsaklar›n “mahkemelere baﬂvurma haklar›”n› tan›mama kararlar› al›yor.
Bu son karar, Obama’dan hala
insan haklar›, özgürlük, adalet beklentileri olan kesimleri hayal k›r›kl›¤›na u¤ratt›. Bu hayal k›r›kl›¤› haber bültenlerine ﬂöyle yans›d›: “‹nsan haklar› örgütleri Bagram’dakilere ABD’ deki mahkemelere baﬂvurma hakk› tan›mayan Obama’y›
eleﬂtirerek Obama yönetiminin
farkl› olaca¤›n› düﬂünmüﬂtük ... dediler.” (NTV, 21 ﬁubat)
Peki neden bu hayal k›r›kl›klar›?
Sorun Obama’n›n farkl› olaca¤›n› düﬂünmekteydi. Neden Obama’n›n farkl› olaca¤› düﬂünüldü?
Obama, seçim vaatlerine, demagojilerine karﬂ›n ABD emperyalizminin
temel politikalar› konusunda

Bush’un izinden gidece¤ini de belirtmiﬂti. Afganistan iﬂgali, ‹ran ile
yaﬂanan sorunlar, ‹srail ile iliﬂkiler
konusunda Bush’tan farkl› bir söylemi yoktur. Irak’ta direniﬂi k›ramaman›n getirdi¤i sonuç olarak
Irak için farkl› ﬂeyler söylemiﬂ olmas›n›n d›ﬂ›nda söylemleriyle de,
dünyan›n en büyük teröristi
ABD’nin baﬂkan› olmaya haz›r oldu¤unu ortaya koymuﬂtu.
Obama’n›n hangi imaj› verdi¤inden daha önemli olan, burjuvaziden, emperyalistlerden “de¤iﬂim”, demokrasi, insan haklar› bekleyen düﬂüncededir as›l sorun.
Amerikan tekellerinin destekledi¤i ve iktidara getirdi¤i Obama’n›n kurulu sistemin d›ﬂ›na ç›kmas› bir yana, onu zorlamas› bile
mümkün de¤ildir. Yaratt›¤› tüm havaya ra¤men demeçleri, politikalar›, Amerikan politikalar›n› aynen
sürdürece¤inin göstergesidir.

Obama’n›n söyledikleri, yapt›klar›, oluﬂturdu¤u hükümet ortadayken ona umutlar ba¤lanman›n, büyük beklentilere girmenin anlam›
yoktur. Obama senatör olarak da
çal›ﬂm›ﬂ, Amerikan sistemiyle bütünleﬂmiﬂ biridir. Guantanamo örne¤inde oldu¤u gibi ald›¤› ve alabilece¤i en “radikal” kararlar›n›n bile
bir devaml›l›¤›, tutarl›l›¤› yoktur.
Afganistan ve Irak’ta peﬂpeﬂe
iﬂgalleriyle, birkaç y›la s›¤an katliamlar›yla, adeta ülkeler aras› yayg›n bir a¤ haline getirdikleri iﬂkencehaneleriyle, dünya çap›nda teﬂhir
olmuﬂ, prestij kayb›na u¤ram›ﬂ, hukuk-kural tan›mazl›¤›, zalimli¤i
iyice ortaya dökülmüﬂ olan Amerikan 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-

Tamillerden
Misilleme Sald›r›s›
Birkaç hafta önce, Sri Lanka Baﬂbakan›, Bakanlar›, askeri yetkilileri,
Tamil gerillalar›na büyük darbe vurduklar›n›, onlar›n elindeki yerleri ele
geçirdiklerini ve Tamil Eelam Kurtuluﬂ Kaplanlar›’n›n bitirilmesinin “an meselesi” oldu¤unu aç›kl›yorlard› dünya bas›n yay›n organlar›na.
Tamiller savaﬂa devam edeceklerini aç›klam›ﬂlard› bu sald›r› karﬂ›s›nda. Nitekim geçen hafta gelen eylem haberleri, Sri Lanka yönetiminin “bitirilmeleri an meselesi” aç›klamas›na bir misilleme
gibiydi. Tamiller, do¤rudan Sri Lanka’n›n baﬂkenti Colombo’ya ve uçakla bir eylem gerçekleﬂtirmiﬂlerdi..
‹ki uçakla sald›ran Tamil gerillalar›n›n uçakla
att›klar› bir bomba Maliye Bakanl›¤› binas›na isabet etti. Tamil gerillalar›n›n sald›r›s›nda Colombo’da karartma uyguland›, hava savunma sistemleri 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.

mek daha önceliklidir.
‹ﬂgallerin baﬂar›s›zl›¤› ve bunun
dünya halklar›nda yarataca¤› düﬂünceler, bugün emperyalist tekellerin en büyük korkusudur. Bu yüzden de Bagram, Ebu Garip gibi iﬂkencehaneler, hala iﬂgalcinin en temel silahlar› olmaya devam etmektedir ve Obama’n›n da, Bush gibi
iﬂkenceden, zulümden baﬂka baﬂvuraca¤› bir ﬂey yoktur.
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Obama, iﬂgalleri, katliamlar›,
kukla hükümetleri ve onlar›n baﬂar›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 bulayan Amerikan politikalar›n› sürdürmek durumundad›r.
Mesele, “hayal k›r›kl›¤›na” u¤ramamak de¤il, o boﬂ hayalleri hiç
kurmamakt›r.

‹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 uygulad›¤› 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 protesto ettiler.
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‹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 etmesini isteyen Kuzey Birli¤i partisine yönelik tepki gösterildi. At›lan slogan ﬂuydu: “Ben tedavi ederim, ihbar etm e m ”. Gösteride yap›lan konuﬂmalarda, ‹talya’da göçmenlerin oturma izinleri sona erenlerin yenileme sürecinde
her türlü sosyal haktan yoksun b›rak›ld›klar› ve çocuklar›
dahil, tüm göçmenlerin sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmas›n›n önünün kesildi¤i belirtildi.
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Art›k Gözlerimizi
Kapatmayal›m

Nurhan, Cengiz,
Ahmet’e Özgürlük
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Özgürlük Komitesi’nin baﬂlatt›¤› “Nurhan, Cengiz, Ahmet’e
Özgürlük” kampanyas› devam ediyor.
Av u s t u r y a’n›n baﬂkenti Viyana’da kampanyas› çerçevesinde 19 ﬁubat’ta, 12 kiﬂinin kat›l›m›yla Almanca ve Türkçe bildiriler 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 onlara kartlar yollanmas›n›n ve ilgili Alman makamlar›na protesto
fasklar›n›n çekilebilece¤i anlat›ld›.
***
Her Cumartesi günü A l m a n y a Köln, Dom Kilisesi önünde
stand açan komite çal›ﬂanlar›, bu hafta da üç saat boyunca ordayd›lar. 25 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, bildiri da¤›t›m› yap›ld›.
Alt› haftad›r ayn› yerden "Almanya'da Hukuk Var m›?" sorusunu soran Komite üyeleri "Her Cumartesi, 15.00 ile 18.00 saatleri aras›nda Dom kilisesi önünde, faﬂizme karﬂ› mücadeleyi, Alman devleti nezdinde teﬂhir etmeye devam edece¤iz" dediler.
Nurhan'a, Ahmet'e ve Cengiz'e
yazarak, onlara deste¤inizi
sunabilir, tecritin bir tu¤las›n›
da siz k›rabilirsiniz. Onlara yazabilece¤iniz adresler:
Nurhan ERDEM:
JVA Köln Rochusstraße 350
50827 Köln Germany

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. Anadolu’dan gelerek, Avrupa’da devrimcilerle tan›ﬂan ve daha sonra devrimcilerden
hiç kopmayan Nebi Albayo¤lu 2 y›l önce yaﬂam›n› yitirmiﬂti. Yap›lan konuﬂmalar onun örnek yaﬂant›s›yla ilgiliydi.
Sayg› duruﬂunun ard›ndan sevenleri ve
tan›yanlar› anlatt›lar Nebi Albayo¤lu’nu.

Cengiz OBAN:
Justizvollzugsanstalt Bochum, Krümmede 3, 44791
Bochum Germany
A h me t ‹S TANBULLU:
JVA Wupperal Simonshöfchen 26, 42327 Wuppertal
Germany

CLEA Filmi
Fransa Turnesinde
Belçika’daki
DHKP-C davas›ndan
yola ç›k›larak, ‹fade ve
Örgütlenme Özgürlük
Komitesi’nin (CLEA)
yap›m›n›
üstlendi¤i,
“Direnmek Suç De¤ildir” filmi, Fransa’n›n
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Almanya Berlin'de, özellikle Türkiye'li göçmenlerle an›lan, Kreuzberg semtinde, aç›ktan uyuﬂturucu al›n›p-sat›lmakta ve kullan›lmakta. Bu çürüme kan›ksat›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 Kapatmayal›m! Kotbusser Tor'da Uyuﬂturucuya Hay›r" yaz›l›
dövizlerle kat›larak destek verdi.
Yetkililere seslenen eylemciler "sorunu siz çözmezseniz biz Kreuzberg halk› olarak kendi yöntemlerimizle-ﬂiddetle çözeriz. Ve yaﬂanacak olaylardan siz
sorumlu olursunuz" uyar›s›yla taleplerini dile getirdiler. Bir sonraki Cumartesi tekrar buluﬂmak üzere eylem bitirildi.

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.

festivallerinde gösteriliyor.
Film 7 Mart günü, Paris’te bulunan Brüksel-Valonya Merkezi taraf›ndan düzenlenecek olan Objectif
Doc. 11. Belgesel Film Festivali’nde izleyicilerle buluﬂacak.
8 Mart’ta ise, Uluslararas› ‹nsan
Haklar› Film Festivali çerçevesinde
Paris’in Cinéma Action Christine
Odéon salonunda gösterilecek. Ard›ndan, film yönetmenleri MarieFrance Collard, Jérome Laffont ve

Foued Bellali’nin yan›s›ra Fransa
‹nsan Haklar› Ligi Baﬂkan Yard›mc›s› Pierre Tartakowsky’nin kat›l›m›yla terör yasalar› konulu bir söyleﬂi olacak.
Filmin Blois, Abbé Grégoire
Kütüphanesi amfisinde yap›lacak
gösterimi ise Eﬂitli¤in Dostlar› Derne¤i taraf›ndan tertiplenecek. Film
sonras› DHKP-C davas› baﬂta olmak üzere, Fransa’da görülen çeﬂitli siyasi davalar tart›ﬂ›lacak.

Gençli¤in Sesi
ÖSS yaklaﬂ›rken heyecanlar
da art›yor. ÖSYM Baﬂkan› Ünal
Yar›ma¤an da s›nava girecek olan
ö¤rencilere heyecanlar›n› yenmeleri için her zaman oldu¤u gibi yine "moral" verdi. Geçen y›l liselerin mezun vermemesi sonucu,
mezun ö¤rencilerin s›nava girdi¤ini ve bu y›l s›nava girecek mezun
ö¤renci say›s› azald›¤› için ö¤rencilerin 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 gençli¤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 sistemi denedi ama s›navlar›n ﬂeklinin de¤iﬂmesi d›ﬂ›nda baﬂka hiçbir ﬂey de¤iﬂmedi. Kald› ki ÖSS’
ye giren bütün ö¤renciler ÖSS’yi
kazansa ne olacak? Bizim ülkemiz, IMF uﬂa¤› iktidarlar sayesinde iﬂsizlikte dünya üçüncüsü olmuﬂ bir ülkedir. Böyle bir ülkede
ö¤rencilerin ÖSS'ye girme ﬂans›n›n sadece bu y›l için % 25 artmas› neyi de¤iﬂtirir ki? Asl›nda
hiç bir ﬂeyin de¤iﬂmeyece¤ini
AKP iktidar› da bilmektedir. Bugün üniversitelerin durumu ortadad›r. E¤itim tamamen ezbercili¤e dayal›d›r. ÖSS de bunun üzerinden ﬂekillenmektedir.
ÖSS s›nav› ö¤rencilerin baﬂar›lar›n› ortaya koyacak bir s›nav
de¤ildir. Çünkü ÖSS de her ﬂeyiyle ezbere dayanan bir s›nav
sistemidir ve adil bir s›nav sistemi de de¤ildir. S›nav sisteminde
sorular›n yap›s› önemli de¤ildir
belli bir puan› alan ö¤renci ﬂura-

BU SENE YÜZDE 25
DAHA ﬁ ANSLIYMIﬁIZ!
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ya yerleﬂir diyemeyiz. Kontejan
ne kadarsa ö¤renciler puan s›ralamas›na göre yerleﬂir ve en üsttekiler okula al›n›r. Ama kontenjan dolmay›nca en alttaki ö¤renci de o okula yerleﬂebilir. S›navda
baraj› geçenler de baraj›n daha
üstünde puanlar alanlar da ayn›
üniversitelere hatta ayn› fakültelere yerleﬂebiliyor. Kapitalizmde
baﬂar› ancak baﬂkalar›n›n baﬂa r›s›zl›¤› üzerinde yükselir. ÖSS s›nav›n›n düsturu da budur. Onlar
için önemli olan ö¤rencilerin niteli¤i, yetene¤i, zeki olup olmamas› de¤ildir. Onlar için her ö¤renci
bir rakamd›r. Her y›l belli say›da
ö¤renci al›nacak, geri kalan› da
üniversite kap›lar›ndan geri döndürülecektir.
Bu durum bir yana; ülkemizde
iﬂsizlerin içinde en büyük kesimlerden birini üniversiteli iﬂsizler
oluﬂturmaktad›r. Yar›ma¤an'›n
bak›ﬂ aç›s›yla herhangi bir tabela
üniversitesine yerleﬂen bir ö¤renci belki ﬂansl› olabilir. Ama okul
bitince ne olacak yine % 25 ﬂanslar› 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, doktorsuz hastaneler var deniliyor
ama iﬂsiz onbinlerce doktor ve
ö¤retmen var. O zaman mesele
üniversitelerin mezun vermesi ya
da her ile üniversite aç›pta buralar›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 çözebilir. Zaten çözmekte istememektedirler. Çünkü bunu çözmek
istemek demek, mevcut düzenin
de¤iﬂmesi demektir. Ekonomimizin IMF'-ye teslim edildi¤i, e¤i-

timden sa¤l›¤a, tar›ma kadar ülkemizde yap›lacak en küçük ﬂeyin dahi Amerika ve Avrupa taraf›ndan belirlendi¤i gerçe¤i de¤iﬂmedikçe ne bu s›nav sistemi de¤iﬂir, ne de gençli¤in iﬂsizlik, geleceksizlik sorunu... Yar›ma¤anlar bunu bildi¤i için çözmez bu
sorunlar›, çözemez.
ÖSS
s›nav
sisteminde
1980'den bu yana birçok de¤iﬂiklik 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 çözülmesi bir yana sistem, daha da
karmaﬂ›klaﬂt›r›lm›ﬂ, gençli¤e daha fazla zarar verir hale gelmiﬂtir.
Bugün yap›lan de¤iﬂiklikler de
daha öncekilerinden farkl› de¤ildir. Çünkü yönetenlerin çözümleri kendi sistemlerine zarar vermeyecek, 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.
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Ö¤renci arkadaﬂlar›m›z, hepimiz görmeliyiz ki, sorunlar›m›z›n
tek çözümü bizi birbirimize rakip
etmek, yaln›zlaﬂt›r›p, test çözme
makinas› haline getirmek isteyen
bu düzene karﬂ› birleﬂmek, hakk›m›z olan gelece¤i almak için
mücadele etmektir. Bugüne kadar yüzlerce vaatte bulundular
ama biz onlar›n çözümlerini iyi
biliyoruz. 'Çözece¤iz'' deyip de
unuttuklar› vaatleri ortadad›r. Bunun için vaatlerine aldanmayal›m, çözüm bizim ellerimizdedir.
Sorular› de¤il sorunlar›m›z›
çözelim...
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Örgütsüz ‹nsan,
Düzen Karﬂ›s›nda Güçsüz
Çaresiz Zavall›d›r!
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“ Eﬂi 7 y›l önce önemli bir hastal›k geçirmiﬂti. Var›n› yo¤unu eﬂinin
tedavisi için harcad›, kendi de rahats›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›llar›nda Avrupa Yakas›’ndan kazand›¤›n›, vergi borcunun taksitlerine yat›r›yor ancak ana borcu hiç azalm›yordu... Vergi borçlar›ndan dolay›
da 5 y›ld›r yurtd›ﬂ›na ç›kmas› yasakt›.”
Bu sat›rlar geçti¤imiz günlerde
yaﬂam›n› yitiren tiyatro sanatç›s›
G a z a n f e r Ö z c a n’›n durumunu anlat›yor. Ama anlat›lan hiç kuﬂku yok
ki pek çok sanatç›n›n öyküsü ve düzenin bir gerçe¤idir.
Gazanfer Özcan’›n kendisi de, tiyatrosu da, eleﬂtirel, muhalif bir niteli¤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 taﬂ›m›yor devlet için.
Sadece, evet sadece bu olay nezdinde bak›n ﬂu düzene; neresine el
atsan›z dökülüyor. Bir sigorta sistemi, ciddi bir sa¤l›k hizmeti YOK.
Düzen içinde az çok geliri olan insanlar bile ciddi bir sa¤l›k sorunu
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oldu¤unda alt›ndan kalkam›yor.
Halktan yana bir sa¤l›k sistemi
YOK... Gazanfer Özcan y›llar›n tiyatrocusudur, yapt›¤› sanat bizim
aç›m›zdan bir çok noktada eleﬂtirilecek bir sanatt›r; düzenin içinde
bir sanatç›d›r; ama düzenin sanata
da, sanatç›s›na da sayg›s› YOK,
verdi¤i bir de¤er YOK... Ama bu
YOK’lar›n içinde as›l önemli olan,
Gazanfer Özcanlar’›n bir Ö R G Ü T Ü , Ö R G Ü T L E N M E S ‹ de Y O K !
‹ﬂte bunun için Gazanfer Özcanlar, düzen karﬂ›s›nda böylesine güçsüzdürler. Bunun için sorunlar›n›
çözmek için baﬂbakanlara, bakanlara yalvar yakar olmaktad›rlar. Bunun için devletin tiyatrolara yapaca¤› “yard›m”dan medet umar durumdad›rlar. Ve bunun sonucunda baﬂlar›na bir ﬂey geldi¤inde, hastal›k, hapislik, do¤al felaket, ekonomik s›k›nt›lar veya baﬂka bir ﬂey; yine çaresiz, güçsüz, zavall›d›rlar. Örgütsüz olduklar› için ‹ R A D E L E R ‹
yoktur. Örgütsüz olduklar› için DA YANIﬁMALARI yoktur. Örgütsüz
olduklar› için M U H TA Ç T I R L A R .
Örgütsüzseniz, ünlü bir tiyatrocu
olman›z da sizi çaresizlikten, zavall›l›ktan, zay›fl›ktan kurtarmaz. Asl›nda Gazanfer Özcan ilk örnek de
de¤ildir; onlarca Yeﬂilçam emekçisi, onlarca tiyatro emekçisi, benzer
hatta daha kötü koﬂullarda son nefeslerini vermiﬂtir. Erol Taﬂlar, Sami
Hazinsesler, Bilal ‹nciler hep ayn›
öykülerle verilmedi mi topra¤a! Evleri yoktur, hastalan›r, tedavi olamazlar, ço¤u yaln›zl›k içinde noktalam›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, belediyenin 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 babal›¤›”n› gösterir. Ünlü ve zengin
bir sanatç› yard›m elini uzat›r vs. vs.
Peki ama y›llar›n emektar sanatç›lar› böyle muhtaç, yalvar yakar durumda m› olmal›d›rlar? Bunda bir
ç a rp › kl › k , bir yanl›ﬂl›k, tart›ﬂ›lmas›
gereken baﬂka bir ﬂey yok mu?
Örgütsüzlükte bu ve benzeri sonuçlar kaç›n›lmazd›r. Ne yaz›k ki,
“ayd›n” nitelikte olmalar›na karﬂ›n,
sanatç›larda da pekçok kesimde görüldü¤ü gibi ö r g ü t s ü z l ü k hakimdir.
Oldukça eskiye uzanan örgütlenme
çabalar› da vard›r; fakat, bugüne bak›ld›¤›nda elle tutulur bir sonuç
yoktur. Türkiye Sinema Emekçileri
Sendikas› (Sine-Sen) gerçek mücadele gücünün sendikal örgütlülükle
elde edilece¤i düﬂüncesiyle 5 Ocak
1978’de kurulmuﬂtu. Kuﬂku yok ki
bir ilk ad›m olarak olumlu bir giriﬂimdi. 12 Eylül faﬂist cuntas› ile birlikte 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 Oyuncular› Derne¤i (SODER)’dir. Bu örgütlenmeler mücadele çizgisindeki ve
anlay›ﬂlar›ndaki çeﬂitli eksik ve
yanl›ﬂl›klar nedeniyle bir güç olmaktan, sanatç›lar› kucaklamaktan
ve sorunlar›n› çözmekten uzakt›rlar.
Nispeten daha duyarl›, ilerici düﬂüncelere sahip sanatç›lar›n kendileri
dahi sanatç›lar›n örgütlenece¤ine
inanmaktan uzakt›r. Mesela bir sanatç› ﬂöyle diyor: “Örgütlenmesi en
mümkün olmayan sanatç›lard›r. Bir
iﬂçi kesimi örgütlenebilir, bir memur
kesimi örgütlenebilir ama sanatç›

kesimi bireysel insanlardan oluﬂuyor ... kendi yarat›m› ve kendi
derdiyle ilgili olunca sanatç› örgütlenmesi de zor oluyor.”
Bu bir örnek, ama bu düﬂüncede olanlar›n say›s›n›n çok oldu¤u da bir gerçek. Elbette örgütlenmek kolay de¤ildir. Emek ister, 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›yla halk›n, ayd›nlar›n her kesiminin
örgütlenmesini engellemeye çal›ﬂ›r.
Bir yandan bask›yla, bir yandan ideolojik sald›r›s›yla, sorunlar›n “yönetenler” taraf›ndan çözülece¤i
umutlar›n› yaratarak, yard›mlar, sadakalar da¤›tarak, bunun d›ﬂ›nda
ekonomik, sosyal, kültürel yaratt›¤›
ba¤›ml› iliﬂkileriyle örgütlülü¤ü engelleyip, örgü t sü zl ü¤ ü tevﬂik eder.
Düzenin yayd›¤›, empoze etti¤i
çarp›k düﬂünceler, bu noktada büyük bir iﬂlev görür. Örne¤in, özellikle ayd›nlar, sanatç›lar içinde oldukça yayg›n olan “ örgütlülük özgür düﬂünceyi, yarat›c›l›¤› öldürür”
düﬂüncesi, onlar› ideolojik olarak
örgütlenmeden uzak tutan setlerden

Ölüm o rucu d ireniﬂi
s›ras›nda d ireniﬂçilerden Av.
Behiç Aﬂç›’y› ziyaret eden
sanatç›lar›n açt›¤› b u
pankart, g erçekte
sanatç›lar›n d urumunu d a
özlü bir biçimde o rtaya
koyuyor. D urum h ala b udur.
Ve tecriti k ›rman›n ilk
gere¤i, ö rgütlü o lmakt›r.

biridir. Ve kuﬂku yok ki bu seti ören
b u r j u v a z i d i r.
Burjuvazi, 12 Eylül’ün ilk gününden 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 yaratt›¤› bu korku ve önyarg›, zaman
içinde küçük-burjuva kesimlerde de
bir “örgüt düﬂmanl›¤›” oluﬂturmuﬂtur. Örgüt, ayd›nlardan reformist örgütlere kadar, baz› kesimlerde adeta
kaç›lmas› gereken bir ﬂeymiﬂ gibi
görülmeye ve gösterilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Bu düﬂüncenin mimar› ve sahibi

“O Kadar Gerçe¤iz
Bu Yalanlar O Kadar As›ls›z”
Trabzon Haklar Derne¤i; Trabzon polisinin dernek çal›ﬂanlar›na ve Haklar Derne¤ine yönelik bask› ve karalama faaliyeti yürütmesini 25 ﬁubat 2009 tarihinde yay›nlad›¤› aç›klamayla protesto etti.
"Bilinsin ki her yalandan daha güçlüdür insanlar›m›z›n samimiyetleri ve bedellerle yarat›p savundu¤umuz de¤erlerimiz" denilen aç›klamada y›prat›lmak istenenin insanlar›n güveni oldu¤u belirtildi. Aç›klamada polisin dernek üyelerinin
evlerine giderek, tehditlerde bulundu¤u ve halka yalanlar söyleyerek, derne¤i karalama faaliyeti yürüttü¤ü de belirtildi.

de burjuvazidir. Ve burjuvazi, asl›nda kendisine hizmet
ediyorsa e¤er, örgütlenmeye hiç de karﬂ› de¤ildir.
Onun önünü kesmeye ve
yok etmeye çal›ﬂt›¤› “örgüt”, düzene muhalif ve alternatif olanlard›r. ‹lerici ve devrimci olanlard›r.
Ancak sonuçta zor da olsa, yasak da olsa, korku da yarat›lm›ﬂ olsa örgütlenmek kaç›n›lmazd›r. Aksi
takdirde her alanda, düzenin dayatt›¤›na mahkum olmak durumunda
kal›n›r. Düzene muhtaç olunur.
Düzen, çeﬂitli kesimlerin örgütsüzlü¤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 muhtaç 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,
herkes için, halk›n tüm kesimleri
için geçerlidir. ‹ﬂçisi, memuru, genci, sanatç›s›, esnaf›, köylüsü... örgütlenmeliyiz! Sorunlar›m›z›n çözümü,
taleplerimizin karﬂ›l›¤›, irademizin
yans›mas› örgütlülü¤ümüzdedir.
Örgütlenmek, çözümü düzenden
de¤il, kendimizden beklemektir.
Zorluklar, dayan›ﬂmam›zla, irademizle, birlikteli¤imizle aﬂ›l›r, sorunlar ancak bunlarla çözülür.
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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, demokrat ö¤rencilerin y›ld›r›lmas› oldu¤u vurgulanarak 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 DURAN’›n keyfi tutumunun ö¤rnecilere ve ö¤renci
haklar›na sald›r› niteli¤inde oldu¤u söylendi.
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Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR
Hikmetler’in Masumiyeti:
Hikmet Sami Türk, y›llarca bakanl›k yapm›ﬂ... Hikmet Çetin ise
y›llarca bakanl›k, baﬂbakan yard›mc›l›¤› yapm›ﬂ; ama ikisinin de “kontrgerilla” gibi bir oluﬂumla ilgili hiçbir bilgileri yokmuﬂ; zaten onlar›n
kat›ld›¤› MGK toplant›lar›nda da
hiçbir ﬂey konuﬂulmam›ﬂ. ‹kisi de
sütten ç›km›ﬂ ak kaﬂ›k sanki; bo¤azlar›na kadar içine gömüldükleri kan› yok sayarsan›z...

Üskül de
A‹HM’e gidiyor;
TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu Baﬂkan›, YÖK Baﬂkan› hakk›nda
açt›¤› davan›n 9 y›ld›r hala sonuçlanmamas› nedeniyle A‹HM’e baﬂvurma karar› alm›ﬂ. Komisyon baﬂkan› bile haklar›n›n bu ülkede gerçekleﬂece¤inden umudu
kesti¤ine göre durumun vehameti ortada..
BAM TELİ çizgiler

Siz Türkiye De¤ilsiniz:
Bekir Coﬂkun Do¤an Holding’e ceza verilmesi üzerine
ﬂöyle yaz›yor: “Merak ediyorum do¤rusu: Bir gün Hürriyet’i ve di¤erlerini susturabilecekler mi?.. Susturabilirlerse.. Türkiye susar. ”
Hiç merak etmeyin. Türkiye susmaz. Çünkü siz mesela 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›ﬂmay›n. Siz bu ülkenin konuﬂan sesi de¤ilsiniz. Siz, egemenlerin 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, yoksullar›-açlar› yok...”
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!

Sözün
Özü:
“E¤er
korkmazsam tam
özgürüm
ve kendimden
baﬂka
efendim
yoktur.”
Epiktetos

Tayyip’in M ahremi
Baﬂbakan demiﬂ ki; “Çocuklar›m›z›, ailelerimizi, mahremimizi yalan yanl›ﬂ haberlerle gazetelerinize basmay›n.”
Sanmay›n ki Tayyip’in kayg›s› namus, ahlak
üzerinedir. Hay›r, Tayyip’in mahremi, o¤lunun gemisi, gelininin p›rlanta ﬂirketi vesairedir.
Mahrem denilince art›k bu anlaﬂ›lacak AKP iktidar›nda.

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 lanet ya¤d›rm›ﬂt›k.
Fakat onun y›k›lmas›n› böyle hayal etmemiﬂtik.
Sorulmuﬂ hesaplar›n üzerine y›kacakt›k o duvarlar›.
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.

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 yakalanm›ﬂ... AKP’li kadrolarda, din iman perdesi arkas›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.

Bir ‘ k a h r a m a n ’ d a h a
Susurluk davas›ndan hüküm giyen ölüm mangalar› üyesi Ziya Band›rmal›o¤lu, yine bir çete
davas›ndan ‹stanbul 14. A¤›r Ceza’da hapis cezas›na çarpt›r›lm›ﬂ. Suç malum; silahl› tehdit, çek
tahsilat›, iﬂkence... Susurlukçular›n klasik iﬂleri;
r esmi veya sivil, hep ayn› ﬂeyleri yap›yorlar.

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› kesti.
Türkiye Gazeteciler Sendikas› (TGS) Do¤an’a kesilen
ceza ile ilgili bir aç›klama yaparak bu cezan›n “medya n›n ba¤›ms›zl›¤›n› zedeledi¤ini”, "bu cezan›n, siyasi iktidar›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›ﬂmaya yanl›ﬂ bir noktadan müdahil olmuﬂtur bu aç›klamas›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 Ayd›n Do¤an sendika düﬂman›d›r. ﬁimdi TGS, bas›n emekçilerinin sendikalaﬂmas›n›n bir numaral› düﬂman› olan bir
patrona s›rf AKP para cezas› kesti diye bu deste¤i verme ihtiyac› duyuyor. Sanki TGS’nin görevleri aras›ndaym›ﬂ gibi.
TGS, bugüne kadar yüzlerce bas›n emekçisi çeﬂitli bas›n kuruluﬂunda iﬂten at›l›rken hangi ciddi direniﬂi örgütledi?
TGS, sosyalist bas›n üzerinde onca bask› uygulan›rken, toplatmalar, yasaklamalar uygulan›rken, sosyalist
bas›n çal›ﬂanlar› gözalt›na al›n›p iﬂkencehanelere taﬂ›n›rken, neredeydi? Bunlar›n çok büyük bölümünde TGS’nin
bir aç›klamas› dahi duyulmam›ﬂt›r.
Engin Çeber ismini de duymam›ﬂ olamaz TGS Baﬂkan›. Çeber, 3 arkadaﬂ›yla birlikte Yürüyüﬂ Dergisi’nin da¤›t›m›n› yaparken gözalt›na al›n›p Metris Hapishanesi’nde iﬂkence sonucu katledildi. Peki TGS, Çeber’in katledilmesinde 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. duruﬂmas› var. TGS baﬂkan›, yönetimi, üyeleri bu iﬂkence davas› konusunda nas›l bir tav›r gösterecekler?
Sorular böyle uzar gider. TGS kendi görevini unutup
holdinglere para cezas› kesilmesini protesto etmeyi üzerine 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 cuntas›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 kavgas›nda taraf olmak, TGS’nin görevi olmamal›d›r.
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¤iﬂikliklerin sadece bu albüme
özgü olmad›¤›n›
belirterek; her albümde de¤iﬂik
tarzlar denendi¤ini de dile getirdiler.

Grup Yorum
dinleyicisiyle
buluﬂtu
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Ankara’da çal›ﬂmalar›n› devam
ettiren ‹dilcan Kültür Merkezi’nin
ça¤r›s›yla konser vermek üzere Ankara’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” albümünün haz›rl›k süreci ve ﬂark›lar hakk›nda bilgi verildi. Albümde rock ve
hiphop gibi de¤iﬂik tarzlara yer verilmesinin yan›nda, at›ﬂma, taﬂlama
gibi Anadolu’ya özgü mizah ö¤elerine de yer verildi¤i anlat›ld›. “Albümün en önemli yanlar›ndan biri
kolektivizmin en iyi ﬂekilde iﬂletilmiﬂ olmas›d›r” diyen Yorum üyeleri
söyleﬂide, dinleyicilerin sorular›n›
da cevaplad›lar.

Radyo ‹maj’da Söyleﬂi
Ankara’da yay›n yapan Radyo
‹maj’›n konu¤u olan Grup Yorum
üyeleri, canl› yay›nda yeni albümlerini tan›tt› ve iki günlük Ankara
programlar› hakk›nda bilgi verdiler.
Bilgilendirme bölümünün sonras›nda canl› yay›na telefonla kat›lan Ankaral›lar da Grup Yorum’a sorular›n› sordular. Daha çok, albümdeki
farkl› tarzlarla ilgili sorulan sorular
üzerine bilgi veren Yorumcular, de-
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Ankara'da
Grup Yorum
Konseri

Günler öncesinde biletleri tükenen Grup Yorum’un Ankara
Konseri’nde öncelikle, birlikte
mücadele ve örgütlenme 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 albümlerinden türküler söylendi.
Konser devam ederken sinevizyon gösterimi de yap›ld›. Gösterimde dünya devrim öndelerinin resimleriyle birlikte Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir, Ulaﬂ Bardakç› ve Dursun Karataﬂ’›n mahkeme salonlar›nda olan resim ve görüntüleri yans›t›ld›. Gösterim esnas›nda yüzlerce
kiﬂi “Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer 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 G rup Yorum
Coﬂkusu
19 ﬁubat tarihinde ‹stanbul Teknik Üniversitesi'nin Maslak Kampusu’nda, ‹TÜ Ö¤renci Meclisi
Klubü üyelerinin düzenledi¤i Grup
Yorum söyleﬂi ve konseri izleyenleri coﬂturdu. Etkinli¤in düzenlendi¤i
Kültür Sanat Birli¤i Oditoryumu’nda “Demokratik Üniversite

Mücadelesinde Birleﬂelim - ‹TÜ
Ö¤renci Meclisi Klubü” yaz›l› bir
pankart ve katlediliﬂinin 37. y›ldönümü 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, konuﬂmas›nda; ‹TÜ Ö¤renci Meclisi’nin
kuruluﬂ amac›ndan, ‹TÜ’de yaﬂanan faﬂist sald›r›lar›n arkas›ndan
aç›lan soruﬂturmalar ve yasaklardan
söz ederek, hakl› mücadelelerinin
sindirilemeyece¤ini, akademik demokratik üniversite mücadelesinde
sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.
Dil,
ayr›ca
konuﬂmas›nda
THKP-C önderlerinden Ulaﬂ Bardakç›'n›n, katlediliﬂinin 37. y›l›nda,
ezilen halklar›n mücadelesinde yaﬂayaca¤›n› belirtti. Ard›ndan, ‹TÜ
ö¤rencisinin her daim yan›nda olan
Grup Yorum üyelerini sahneye davet etti.
Grup Yorum, konser öncesi ‹TÜ
ö¤rencileriyle yeni albümün haz›rlan›ﬂ›ndan, Grup Yorum’un müzik anlay›ﬂ›na kadar birçok konuda sohbet
etti. Ö¤rencilerin sorular›yla devam
eden sohbet bir saat sürdü. Sohbette
ö¤renciler Grup Yorum’u üniversitelerinde görmekten mutlu olduklar›n›, Grup Yorum’un yerinin kendilerinde farkl› oldu¤unu belirttiler.
Bu sohbetten sonra Grup Yorum
konserine baﬂlad›. Eski albümlerinden söylenen ﬂark›larla baﬂlayan
konser, yeni albümden parçalarla
sürdü. ”Sevdan›za And Olsun” parças›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 Siempre” ve Ulaﬂ Bardakç›’ya söylenen
“Ulaﬂ’a A¤›t” parças›yla sürdü. Hep
birlikte halaylar›n çekildi¤i, türkülerin 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 görüﬂme dile¤iyle ayr›ld›lar.

