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� 11 NNiissaann DDaavvaass››

Tarih: 19 Mart Pazartesi
Yer: ‹stanbul 12. ACM
Saat: 11.30

� 1199 AArraall››kk ÇÇaannaakkkkaallee    
KKaattlliiaamm›› DDaavvaass››

Tarih: 20 Mart Sal›
Yer: Çanakkale ACM
Saat: 09.00

� AAddrreess DDee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii   

Do¤u Karadeniz Temel Haklar
ve Özgürlükler Derne¤i’nin
yeni adresi: Hopa ‹flhan› No: 3
- Hopa/ ARTV‹N

� ‹‹KKMM’’ddee KKOONNSSEERR
ERDAL BAYRAKO⁄LU
18 Mart, Saat: 18.00, YYeerr::
‹dil Kültür Merkezi

Emperyalizme, Oligarfliye 
Karfl› Mücadele Günü

NNEEWWRROOZZNNEEWWRROOZZ
Bizim, tüm ezilen halklar›n “yeni günü”dür

Newroz. Asur halk›n›n Kral Dehak’a karfl›
ayaklanmas›n›n yaklafl›k 2600 y›l önce ger-
çekleflti¤ini yazar tarihler. 

Demek ki, Newroz, her fleyden önce,
halklar›n eflsiz haf›zas›n›n bir ifadesidir. Za-
limler için bir yenilgi, halklar için bir zafer,
mutlu bir yeni gün olan bu tarihi binlerce
y›ld›r unutturamad›lar bize.

Biz Newroz’da emperyalist haydutla-
r›n nice güçlü olurlarsa olsunlar, altedi-
lebileceklerini, krall›klar›n en güçlü gö-
ründükleri anda, birleflen halklar›n isya-
n›yla yerle bir edilebileceklerini görürüz.

‹flte bunun için emperyalistlerin aç›k ve gizli iflgallerle Ortado¤u ülkelerini
kana bo¤du¤u koflullarda, Newroz’un, halklar›n emperyalizme ve iflbirlikçi-
lerine karfl› birlik ve mücadele vesilesi olmas› gerekti¤ini söylüyoruz. 

‹flbirlikçi oligarflinin sözcüleri, yasaklarla, tehditlerle, demagojilerle New-
roz’u birlik ve mücadelenin zemini olmaktan ç›karmaya çal›fl›yorlar, her za-
manki gibi yani ve bizi hiç flafl›rtm›yorlar. 

Ve bu kan dökücülerin, bu topraklarda Newroz’u kutlatt›rmamak için ni-
ce katliamlar yapanlar›n temsilcisi Orgeneral ‹lker Baflbu¤ piflkinlikle “Önü-
müzde ulusça kutlayaca¤›m›z Nevruz Bayram› var” diyor. 

Senin kutlayaca¤›n bir fley yok Baflbu¤. Sizin düzeninizin kutlayaca¤› bir
fley yok. Newroz, sizin için sadece halktan korkuyu ifade eder. Bunu siz de
bilirsiniz ya, yine de hilekar ve kanl› ellerinizi Newroz’u uzatmaktan geri
durmazs›n›z. Çekin elinizi Newrozumuz’dan! Çekin elinizi meydanlarda
yakt›¤›m›z atefllerden, hayallar›m›zdan çekin elinizi... 

Her milliyetten, her inançtan halk›m›z; Newroz atefllerinin bafl›nda
emperyalizme ve tüm iflbirlikçilerine karfl› saf tutarak birleflelim!

AAnnttii--eemmppeerryyaalliisstt ggüüççlleerr 
oollaarraakk,, IIrraakk ‹‹flflggaalliinniinn 
44.. YYIILLDDÖÖNNÜÜMMÜÜ’’nnddee
iiflflggaallii pprrootteessttoo iiççiinn yyüürrüüyyoorruuzz

Yürüyüfl Güzergah›: Taksim AKM
Önünden DOLMABAHÇE’YE 

Tarih: 20 Mart 2007, Sal›

Saat: 20.00

Toplanma Yeri: Taksim AKM önü

Haklar Ve Özgürlükler Cephesi

� EE¤¤iittiimm--SSeenn BBööllggeesseell 
MMiittiinngglleerrii

E¤itim-Senliler, 31 Mart-1 Ni-
san’da “‹nsanca Yaflam Demok-
ratik Türkiye” fliar›yla 8 bölgede
miting düzenliyorlar. 

� ‹‹zzmmiirr ÇÇii¤¤llii PPiirr SSuullttaann     
AAbbddaall DDeerrnnee¤¤ii’’nnddee 

Ba¤lama, gitar, org, semah,
halk oyunlar› ve tiyatro kurslar› 
AAddrreess:: 8001 Sok. No 48/111
Ya¤c› ‹fl Merkezi Çi¤li 

� HHaallkk››nn SSeessii RRaaddyyoossuu
hergün saat 08.00 ile 24.00
aras›nda yay›nda

Emperyalizm yenilecek, 
direnen halklar kazanacak!

8. Ekip’te ölüm orucuna bafllad›. 330 gün açl›¤a ve zulme kar-
fl› direniflini sürdürdü. Direniflinin ilerleyen günlerinde kald›r›ld›¤›
Numune Hastanesi’nde, zorla müdahale iflkencesi alt›nda 26
Mart 2003’te flehit düfltü. 

Yusuf, 16 Ekim 1971 ‹skenderun do¤umluydu. Onun devrim
ve sosyalizm yürüyüflü, 1995’te Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fa-
kültesi ö¤rencisiyken bafllad›. Gözalt›lar, iflkenceler yaflad›.
1998’de illegal alana geçti. Son olarak Akdeniz’de bir SPB’nin ko-
mutan›yd›. 2000 A¤ustos’unda tutsak düfltü ve Ceyhan Hapisha-
nesi’ne konuldu. 

Yoldafllar›yla birlikte 19 Aral›k operasyonunda katliamc›lara
karfl› direndi. Sonras›nda ne F Tipleri’nin hücreleri ne de baflka bir
fley, onu direniflinden döndüremedi. Büyük Direnifl’in flehidi ola-
rak ölümsüzleflti. Yusuf ARACI

Dürüstlü¤ü ile devrimci safl›¤› ile, mütevazili¤i ile
onu hep örnek al›rd›k. Çok konuflmazd›. Yerinde ve
özlü konuflur, daha çok dinlerdi. 

Bacaklar›n›n kemik yap›s› bozuluyordu. Bunu hiçbir
zaman kendisi için engelleyici faktör olarak görme-
di. Fiziki ve iradi olarak çok güçlü idi.

Kamp›n su ihtiyac›n› tankerle tafl›yarak karfl›l›yor-
duk. Avni Abi ciple su getirirdi. Tankeri cipten ay›r›-
yordu. Tekerle¤in önündeki tafl kayd›¤› için, tankeri
tutmaya çal›flt›. Bizi ça¤›rm›yor, tek bafl›na yerine
koymaya çal›fl›yordu. Zorlan›yor ama b›rakm›yordu.
Biz farkedip yan›na gitti¤imizde ona çok k›zd›k.
Kendisini yaralayabilece¤ini söyledi¤imizde o utan-
gaç gülüflü ile yapabilece¤ini söyledi.

Ona çok sayg› duyuyorduk. ‹nsanlara karfl› çok say-
g›l› idi ve itinal› yaklafl›rd›. Onun askeri yetene¤ine
hayran kal›yorduk. Topografya, fizik bilgisini bizlere

aktar›rken, pratikte gösterirken çok alçak gönüllü-
lükle yaklafl›rd›. Onun niflanc›l›¤›, sakinli¤i, so¤uk-
kanl›l›¤› tatbikatlar›m›za da yans›yordu. Bir tatbikat-
ta roketle bir hedefi niflan ald›¤› yere isabet ettirerek
tahrip etmiflti. Hepimiz çok coflmufltuk. O anki sevin-
cimizi ona bir demet sar›-k›rm›z› çiçek vererek ifade
etmeye çal›flm›flt›k. Çok utanm›fl ve s›k›lm›flt›. Öne ç›-
kar›lmaktan, övgü almaktan çok s›k›l›rd›. Bu tür fley-
lerden hofllanmazd›.

‹radesini ve gücünü sonuna kadar zorlard›. E¤itimi-
mizin önemli bir parças› olan sporun sonlar›na do¤-
ru hepimiz çok zorlan›rd›k. Bir keresinde kendisini
çok zorlad›¤›n› farkettim. Buna ra¤men b›rakm›yor-
du. En sonunda kötüleflti. Ama kendisini toparlar

toplamaz spora devam etti. Hepimize ders olmufl ve
yaflant›s› ile ö¤retmiflti yine.

*

Böylesi insanlara, komutanlara, yöneticilere sahip
olman›n bizim için ne kadar önemli oldu¤unu düflün-
düm.

K›sa bir süre sonra flehit olduklar›n› ö¤rendi¤imizde
yoldafllar›m›z, önderlerimiz, savaflç›lar›m›z k›saca
canlar›m›z al›nm›flt› bizden. Arkalar›nda koca bir ay-
d›nl›k b›rakarak.

Onlar› tan›maktan mutluluk duyuyorum. Yüzlerinde-
ki ayd›nl›k, dinginlikleri, güleç yüzleri sevgi dolu
gözleri hep gözümün önünde. Onlar› düflünürken ge-
lece¤in komünist insanlar›n›n yürüyüflünü görüyo-
rum. Aç›k, dürüst, yal›n, duyarl›, sevgi dolu, namus-
lu, cesur ve ülkesine, insanlar›na ölümüne sevdal›...

OOnnllaarraa ddaaiirr......
Avni TURAN

‹stanbul Bahçelievler’de bulunduklar›
ev 24 Mart 1993 gecesi kuflat›ld›. 1970’li
y›llardan o güne devrim mücadelesini sür-
düren üç kadro, katliamc›lar›n teslim ol
ça¤r›lar›na “Devrimci Solcular teslim ol-
maz!” diye cevap verdiler. 4.5 saat süren
çat›flma boyunca marfllar› ve sloganlar›
susmad›.

Farkl› alanlarda görevli olmalar›na
ra¤men, devrimci hareketin karfl› karfl›-
ya oldu¤u darbe ihanetini altetmek için
bu evde biraraya gelmifllerdi. Kuflat›ld›k-
lar›nda, uzun devrimci geçmifllerine,
misyonlar›na yak›fl›r tarzda direnerek,
direnifl gelene¤imize yeni bir sayfa ekle-
yerek ölümsüzlefltiler. 

Recai Karadeniz Bölgesi Sorumlusu,
Yalç›n Arkan, Ege Bölgesi’nde gerilla bir-
li¤ini örgütlemekle görevli, Avni, Sivas
Tokat da¤lar›nda komutan yard›mc›s› idi.
Birçok alanda sorumluluklar üstlenmifl-
ler, FTKSME’lerde, SDB’lerde yeralm›fl-
lard›. Üçü de y›llarca süren tutsakl›klar
yaflad›lar, tahliyeler veya firar eylemle-
riyle d›flar›ya ç›kt›klar›nda, tercihleri yi-
ne tereddütsüz mücadeleden yana oldu.

Avni TURAN

Recai D‹NÇEL

‹brahim YALÇIN
ARIKAN

28 Mart 2004’te
Dersim'in Hozat ‹lçesi
yak›nlar›nda Kinzir Or-
manlar›’nda, oligarflinin
askeri güçleri taraf›n-
dan katledildiler. 

H›d›r DEM‹R, Der-
sim Çemiflgezek Paflac›k

Köyü’ndendi. Örgütlü mücadeleye 1993'te kat›ld›. ‹stanbul'da Seher fiahin Silahl› Pro-
paganda Birli¤i'nde yer ald›. 1995'te k›r gerillas›na kat›ld›. Ekip komutan›yd›. Haydar
BOYRAZ, Sivas Gürün Telin do¤umludur. 1994'te devrimci harekete sempati duymaya
bafllad›. Örgütlü bir devrimci olduktan sonra ‹stanbul ‹kitelli bölgesinde çal›flt›. 1997
Eylül'ünde Gerilla Birli¤i'ne kat›ld›. Erhan KÖKDEM‹R, Elaz›¤ Sivriceli’ydi. 1994’te
Gebze Liseli DEV-GENÇ içinde yerald›. Gözalt›lar, tutsakl›klar yaflad›. Bir süre ‹stanbul
Armutlu bölgesinde görevlendirilen Erhan, May›s 1998'de gerillaya kat›ld›. Üçü de,
hayat›n çeflitli alanlar›nda verdikleri kavgay› art›k da¤larda sürdüreceklerdi... 

Yurtd›fl›nda devrimci mücadelenin
içinde yerald›. fiehitleri anma haz›rl›klar›
içindeyken 25 Mart 1997’de beynin-
deki habis bir ur nedeniyle aram›zdan ay-
r›ld›. Devrimci hareketin bir taraftar›yd›.
Adana do¤umluydu. Fedakar, coflkulu ve
paylafl›mc› bir emekçiydi. 

Haydar BOYRAZ

Cahit Ç‹FTEC‹

H›d›r DEM‹RErhan KÖKDEM‹R

BBüüyyüükk 
DDiirreenniiflflttee fifieehhiitt

DDüüflflttüülleerr

Haklar ve Özgürlükler Cephesi Newroz’u Gazi’de Kutluyor
Tarih: 18 Mart 2007   Saat: 15.00    Yer: Muharrem’in Tepesi
Toplanma yeri: Gazi Cemevi Önü- Saat 14.30 



A
KP henüz hükümet koltu¤una

oturmadan ““AAKKPP eemmppeerryyaalliizz--

mmiinn vvee TTÜÜSS‹‹AADD’’››nn ppaarrttiissiiddiirr”” tefl-

hisini koymufltuk. AKP’nin dört y›-

l›, bunu do¤rulam›flt›r. AKP’nin

ABD veya AB emperyalizmiyle çe-

liflkilerine, TÜS‹AD patronlar›yla

kavgalar›na dair yaz›lan senaryolar,

bu gerçe¤i de¤ifltirmemifltir.

AKP’nin bu kesimlerle çeflitli çelifl-

kilerinin olmas›, iktidar partisi ola-

rak emperyalizmin ve iflbirlikçi te-

kellerin hizmetinde olmas›na engel

bir durum de¤ildir. Dünya dolar

milyarderleri listesine giren Türk te-

kelci burjuvalar›n say›s›n›n art›fl›,

buna ba¤l› olarak tekelci burjuvazi-

nin bu iktidardan duydu¤u memnu-

niyet, bunu kan›tlamaktan baflka an-

lama gelmez. 

M
ilyarderler, istikrarl› bir biçim-

de ço¤al›yor. Böyle oldu¤u

için de iflbirlikçi tekeller, istikrardan

memnunlar; bu istikrar›n sürmesi

için AKP iktidar›n›n sürmesinden

yanalar... Peki bu rakamlar, Türki-

ye’nin istikrar›n›, geliflmesini mi

gösterir? Türkiye ad›na bu rakam-

lardan sevinilmeli midir?.. Hay›r.

Çünkü, bu rakamlar, ülkemizdeki

adaletsizli¤in, gelir da¤›l›m›ndaki

uçurumlar›n korkunç boyutlarda

büyümesini gösterir. Bugünden söy-

leyelim ki, tekellerin bugün için is-

tikrar sand›klar›, yar›nki büyük is-

tikrars›zl›klar›n habercisidir ve o za-

man durumdan hiç memnun olama-

yacaklard›r.   

A
KP, Menderes iktidar›n›n “her

mahallede bir milyoner yarat-

ma” politikas›n› flimdi her y›l yeni

milyarderler yaratma fleklinde sür-

dürüyor. Peki milyarderler nas›l ya-

rat›l›yor? Bunun cevab› bellidir. Bi-

rileri yoksullaflmadan birileri zen-

ginleflemez. Kapitalizmin kural›d›r

bu. E¤er bir yerde, afl›r› bir zengin-

leflme varsa, orada mutlaka afl›r› bir

yoksullaflma oldu¤u da kesindir.

Kapitalizm, bir adaletsizlik düzeni-

dir. Vurgun-ç›kar-haks›z kazanç dü-

zenidir. Hiçbir tekelci burjuva, vur-

gun yapmadan, haks›zl›k yapma-

dan, çalmadan, salt aln›n›n teriyle

tekelci burjuva olamaz. Hele bizim

gibi, yeni-sömürge ülkelerde kapi-

talizmin bu vahfli, ac›mas›z ve dala-

vereci yan› daha da belirgin hale ge-

lir. Sistem, aleni bir soygun sistemi

olarak sürdürülür. 

A
NAP iktidar›nda ANAP’a ya-

k›n patronlar, ANAP’›n il ve

merkez yöneticileri zenginlefltiler;

AKP iktidar›nda AKP’ye yak›n pat-

ronlar, AKP’nin il ve merkez yöne-

ticileri zenginlefliyorlar. AKP’nin

son yapt›¤› K›z›lcahamam toplant›-

s›nda da dile getirildi bu gerçek. Öte

yandan, partiler, hükümetler de¤iflse

de zenginleflmesi aksamayan bir ke-

sim var ki; o da TÜS‹AD taraf›ndan

temsil edilen iflbirlikçi tekelci burju-

vazidir. Dönem dönem güçlenen ve

zay›flayan baz› tekelciler olsa da, en

irileri hemen hemen hiç de¤iflme-

mekte ve bunlar servetlerini sürekli

büyütmektedirler. 

1
950’lerden bu yana gelmifl geç-

mifl tüm iktidarlar, emperyalist

tekellerin ve iflbirlikçi tekellerin

hizmetinde olmufllard›r. Hepsi, zen-

gini daha zengin, fakiri daha fakir

yapm›flt›r. Bu bizim iddiam›z de¤il,

bu ülkenin resmi kurumlar›n›n ra-

kamlar›n›n gösterdi¤i bir gerçektir.

Tekeller sürekli büyürken, iflçilerin,

memurlar›n reel ücretleri düflmüfl,

köylülü¤ün de, nisbi anlamdaki “re-

fah” görünümüne karfl›n gelirden al-

d›¤› pay sürekli küçülmüfltür. Ülke-

miz ekonomisinin yönetiminin ön-

ceki süreçlerden daha s›k› bir flekil-

AKP De Zenginleri
Seviyor!

Dünya milyarderler listesine bu kadar kifli sokmakla övünmemiz ge-
rekti¤ini söylüyor. Hay›r, vicdan sahibi insanlar, izan sahibi insanlar,

haktan, adaletten ve eflitlikten yana insanlar, bu tabloyla övünemezler.
Elbette bu tabloya bak›p dövünecek de de¤iliz. Peki öyleyse ne yapa-
ca¤›z? Kavga edece¤iz. Bu tabloyu de¤ifltirmek için, kavga edece¤iz. 

3   AKP de zenginleri seviyor

5   Dolar milyarderleri ço¤al›yor

‹flsizlik, yoksulluk büyüyor

11_ And›çl› süngülü yönetim!

14_ Gazi katliam›na karfl› halk›n bitmeyen öfkesi

17_ Emek: Tehdit sökmedi, sa¤l›k emekçileri 

ifl b›rakt›

19_ DTP’nin ‘Ba¤›ms›z Heyet’ talebi kabul 

edilmelidir

21  Faflist politikalar› uygulad› ‘en milliyetçi

parti’ oldu

22  Türk milliyetçili¤inin tarihi geliflimi- 5

26  Gün gün an an K›z›ldere- 1

29  Bizi susturamazs›n›z!...

30  F Tipi hapishanelerde genelge sonras›

durum

32  ‘Amac›m›z yozlaflmaya karfl› alternatif olmak’ 

33  8 Mart emekçi kad›n›n kan›yla yaz›lan

gündür

35  Oligarflinin Newroz çaresizli¤i

36  Hayat›n ‹çindeki Teori: Sosyal fiovenizm- 1

40  Not düflüyoruz

41  Ve Saddam’›n yarg›c› ‘anavatan›na döndü’!

42  Gençlik: Yetkin mühendislik
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de emperyalistlere teslim edildi¤i ve

tarihimize 2244 OOccaakk KKaarraarrllaarr›› diye

geçen süreçten, yani 1980’den bu

yana ise, bu geliflme daha bariz hale

gelmifltir. O günden bu yana, her ge-

çen gün, emekçi halk›n bir kesimi

daha sefalet uçurumuna itilirken,

sömürücü az›nl›k, zenginli¤ine zen-

ginlik katt›. 

T
üm iktidarlar zenginler için çal›-

fl›yor olmas›na karfl›n, bunu

aç›kça söyleyen ilk Baflbakan TTuu rr--

gguutt ÖÖzzaall olmufltur. ““BBeenn zzeennggiinnlleerrii

sseevveerriimm”” demiflti Özal aç›kça. Tay-

yip Erdo¤an da onun kadar aç›k ol-

masa da “ifl bitirici”leri seviyor. ‹fl-

bitiricilerin baflta gelenleri ve “en

baflar›l›lar›” olan tekelci burjuvalar›,

kuflkusuz hepsinden fazla seviyor.

Tekelci burjuvazi de Tayyip’i sevi-

yor. Çünkü tekeller, AKP iktidar›n-

da tabir-i caizse ““aalltt››nn ççaa¤¤››nn››”” yafl›-

yor. AKP’nin 4 y›ll›k iktidar› içinde

Dünya dolar milyarderleri listesin-

deki tekelci burjuvalar›n say›s›n›n

8’den 25’e ç›km›fl olmas›, üç kat

artmas› bu alt›n ça¤›n göstergesidir. 

A
KP iktidar›nda emperyalist te-

kellerin ve onlar›n iflbirlikçile-

rinin kazançlar›n› katlamak için on-

larca yasa ç›kar›ld›, onlarca “kurul”

oluflturuldu. Tekellerin yolu düzlen-

di. Karl›l›k oranlar›, geçmifl y›llar›

kat be kat aflt›. TÜS‹AD üyeleri bu-

gün boflu bofluna “aman tek parti

iktidar› sürsün” demiyorlar. Tayyip

Erdo¤an’›n baflbakan olarak kalma-

s›n› istemeleri bofluna de¤il.

AKP’nin dört y›ll›k iktidar›nda ifl-

sizlerin say›s›na yüzbinlerce yeni ifl-

siz eklendi. Yüzbinlerce köylü top-

raks›z, zaten topraks›z yüzbinlerce

köylü de iflsiz kald›. Yüzbinlerce es-

naf kepenklerini ilelebet kapatmak

zorunda b›rak›ld›. Büyükler küçük-

leri yuttu. Tekeller daha da palaz-

land›. ‹flte AKP iktidar›n›n ekonomi

politikalar›n›n özeti ve tekelcilerin

AKP sevgisinin nedeni budur.  

Ü
lkemizin en öncelikli sorunlar›

nelerdir? Bu konuda burjuvazi

taraf›ndan yap›lan anketler, aç›kla-

malar, gerçekte as›l sorunlar› gizle-

yip, tali sorunlar› öne ç›karmaktad›r.

Bugün ülkemizin en temel sorunu,

her gün büyüyen bu korkunç adalet-

sizliktir... Denilecektir ki, mesela,

sürekli üzerinde konuflulan kapkaç-

ç›lar bir sorun de¤il mi? Elbette so-

run. Ama onlar›n “kap”t›¤›, tekelci

burjuvazinin kapt›¤›n›n yan›nda de-

vede kulak bile de¤ildir. Üstelik te-

kelci burjuvazi kap›yor ve kaçm›yor

da. Çünkü bu düzen onlar›n düzeni.

Çünkü kimse “nas›l bu kadar ac›-

mas›zca sömürürsünüz halk›?” diye

onlar›n yakas›na yap›flm›yor. Onla-

r›n “kapmas›”n› bu düzenin yasalar›

suç saym›yor. 

H
ükümetlerin ekonomi politika-

lar› üzerine, cafcafl› ve ço¤u

kez de s›radan insanlar›n anlamas›-

n›n zor oldu¤u kavramlar kullan›l›r.

‹hracata yönelik sanayileflme, ithal

ikameci model, küreselleflme, glo-

bal ekonomi politikalar› gibi laflar

edilir. Oysa bu politikalar›n hepsin-

de amaç ayn›d›r; çarklar hep ayn›

yöne döner. Ücretli, maafll› kesim-

lerden sermayeye gelir transferi ya-

p›l›r. Baflka deyiflle, iktidarlar,

emekçilerden çald›klar›n› sermaye-

nin cebine koyarlar. ‹flte bu politika

hep yürürlükte oldu¤u için, zengin

daha zenginlefliyor, fakir daha fakir

hale geliyor. 

H
erkesin görmesi gereken ger-

çek fludur: Zenginlik ve yok-

sulluk, sefahat ve sefalet, ultra lüks

ve açl›k, yanyana büyüyor. Bunun

kan›t›, lüks e¤lence yerlerinin her-

gün dolup taflmas›yla, fuhuflun, h›r-

s›zl›¤›n yayg›nlaflmas›n›n ayn› sü-

reçte gerçeklefliyor olmas›d›r. Tuzu-

kurular›n kalemflörleri, iktidar›n

ekonomi politikas›na yönelik eleflti-

riler karfl›s›nda her zaman “madem

ekonomide ifller o kadar kötü de bu

kadar e¤lence yerini kim dolduru-

yor, lüks tatil yerlerine kimler gidi-

yor, bu lüks otolar› kimler al›yor?”

diye demagoji yaparlar. Evet, bunlar

oluyor. Ama bu ülkenin 10 milyona

yak›n insan›n›n iflsiz oldu¤u da bir

baflka gerçektir. H›rs›zl›¤›n, kapkaç

suçlar›n›n, fuhuflun önceki y›llar›

kat kat aflt›¤› da bir gerçektir ve bu

“suç”lar›n iflsizli¤e, yoksullu¤a

mahkum edilmifl kesimler taraf›n-

dan ifllendi¤i de gerçektir. Televiz-

yon ekranlar›nda lüks tüketime ilifl-

kin görüntülerle, “yard›ma muhtaç”

insanlara iliflkin haberler, hemen

hergün yanyana yay›nlan›yor. Evet,

bunlar›n ikisi de gerçek ve bu ger-

çek, AKP taraf›ndan uygulanan

ekonomi politikalar›n “zengini daha

zengin, fakiri daha fakir yapt›¤›n›n”

ifadesidir. Ülkemizin bir yan› çal›p

oynuyor, bir yan› a¤l›yor. Çal›p oy-

nayan bir avuç sömürücü az›nl›k ve

onlar›n iflbirlikçileri, a¤layan yoksul

halkt›r.   

B
urjuva medya, –ki onlar da zen-

ginleflenler içindedirler; ülke-

mizin en zenginleri listesinde Ayd›n

Do¤an, Turgay Ciner gibi medya

patronlar› da vard›r– dünya milyar-

derler listesine bu kadar kifli sok-

makla övünmemiz gerekti¤ini söy-

lüyor. Hay›r, vicdan sahibi insanlar,

izan sahibi insanlar, haktan, adalet-

ten ve eflitlikten yana insanlar, bu

tabloyla övünemezler. Elbette bu

tabloya bak›p dövünecek de de¤iliz.

Peki öyleyse ne yapaca¤›z? Kavga

edece¤iz. Bu tabloyu de¤ifltirmek

için, bu sömürüye dur demek için,

gelir da¤›l›m›n› böyle adaletsiz ya-

pan bir sömürü düzenine son ver-

mek için kavga edece¤iz. 

fi
airin –Tevfik Fikret’in– dedi¤i

gibi, aks›r›ncaya, t›ks›r›ncaya

kadar yemekle meflguller flimdi.

Kitlelere sunulan ise sadece ve sa-

dece lotodan, totodan “iddaa”dan,

ekranlardaki yar›flmalardan baflka

bir fley de¤ildir. Tekeller ise kendi

ifllerini “flansa” b›rakm›yorlar; onlar

için büyük ikramiye, sömürüyü ala-

bildi¤ine art›rmakt›r. Bunun için de

istedikleri yasalar› ç›kartt›rmak için

gerekirse kriz ç›karmakla tehdit edi-

yorlar iktidarlar›. Kitlelere ise “kav-

ga”n›n, “s›n›f mücadelesi”nin, “di-

renme”nin kötü bir fley oldu¤unu

söyleyip, ifllerini “flansa” veya “Al-

lah’a” b›rakmalar›n› söylüyorlar.

Zenginler, fakirlere yalan söylüyor.

Zenginler, zenginliklerini sürdür-

mek için fakirleri aldat›yorlar. Biz

aldatm›yor, do¤ruyu söylüyoruz.

Kavgay› öneriyoruz. Fakirlerin zen-

ginlere karfl› kavgas›, hakl›, meflru,

zorunlu bir kavgad›r. Ekme¤imiz

için, adalet için, sömürücülere, soy-

gunculara karfl› mücadele edelim!
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Gazete-

ler; “Türkler

yükseliflte”,

“Japonya’y›

bile geçtik

zengini çok

ülkeler li-

ginde 6’nc› olduk” bafll›klar› ile du-

yurdular haberi. Onlara bak›l›rsa,

ortada sevinilecek bir durum vard›,

milli duygular›m›z kabarmal›yd›,

bu mutlulu¤u bize yaflatan AKP ik-

tidar›n› ve elbette ‘ifladamlar›m›z›’

alk›fllamal›yd›k. 

Burjuva bas›n›n ars›zca sevin-

memizi istedi¤i haber, tekelci ser-

mayenin dergisi Forbes’in aç›klad›-

¤› dünyan›n en zenginleri listesinde

yeralan “Türkler”e iliflkindi. 

Amerikan Forbes dergisi; bu y›l

dolar milyarderleri listesine 25

Türk’ün girdi¤ini aç›klad›. (Bir de

KKTC’li bir patron var ki, onu da

ekledi¤imizde say› 26 oluyor.)

Listenin bafl›nda elbette, kapita-

lizmin anavatan› Amerikal› zengin-

ler var. Bill Gates, Warren Buffet,

Meksikal› Carlos Slim, ‹sveçli

Kamprad Ailesi, Hintli Lakshmi

Mittal ilk befl s›ray› geçen y›l oldu-

¤u gibi paylaflt›lar.

25 Türk zenginin toplam serveti-

nin 3366..44 mmiillyyaarr ddoollaarr oldu¤u belir-

tilen dergide, Türkler’in s›ralamas›

flu flekilde:

Önceki y›l 512’nci s›rada bulu-

nan HHüüssnnüü ÖÖzzyyee¤¤iinn yeni listede

dünyada 249’unculu¤a yükseldi.

Onu, Çukurova Holding patronu

MMeehhmmeett EEmmiinn KKaarraammeehhmmeett izle-

di. Di¤er dolar milyarderi tekelci

burjuvalar ise flöyle: fifieevvkkeett vvee EErrooll

SSaabbaanncc››, Enka Holding patronu fifiaa--

rr››kk TTaarraa, Zorlu Holding patronu

AAhhmmeett NNaazziiff ZZoorrlluu, Do¤an Hol-

ding patronu AAyydd››nn DDoo¤¤aann, Ciner

Grubu patronu TTuurrggaayy CCiinneerr, Koç

Holding patronlar› SSeemmaahhaatt AArrsseell

ve RRaahhmmii KKooçç, Do¤ufl Grubu pat-

ronu FFeerriitt fifiaahheennkk, BBüülleenntt EEcczzaacc››--

bbaaflfl››, yine Koç Holding’den SSuunnaa

KK››rraaçç, Anadolu Grubu patronu

TTuunnccaayy ÖÖzziillhhaann, MMuurraatt VVaarrgg››

(MV Holding), OOllgguunn ZZoorrlluu (Zorlu

Holding), YYaallçç››nn SSaabbaanncc›› (Ya-Sa

Holding), FFiilliizz fifiaahheennkk (Do¤ufl

Grubu), KKaammiill YYaazz››cc›› (Yaz›c›lar

Metalurji), HHaassaann ÇÇoollaakkoo¤¤lluu (Ço-

lako¤lu Metalurji), AAss››mm KKiibbaarr

(Kibar Holding), ÖÖmmeerr SSaabbaanncc››

(Sabanc› Holding), MM.. SSiinnaann TTaarraa

(Enka Holding), MMuurraatt ÜÜllkkeerr (Ül-

ker Grubu), FFaarruukk YYaallçç››nn (Makyol

Grubu).

25 Milyon ‹nsan ve 17 Aile

Dikkat edilirse, say›lar› 25 ama

as›l olarak 17 holdingtir sözü edi-

len. Bir baflka deyiflle 17 A‹LE. 

‹‹flflttee oolliiggaarrflflii bbuunnllaarr!! 70 milyo-

nu bunlar sömürüyor, düzenin çark-

lar› bunlar için dönüyor. 

‹ktidar-

lar de¤ifli-

yor, onlar›n

d ü z e n i n i

koruyan ge-

neraller de-

¤ifliyor, po-

lis flefleri, bakanlar, baflbakanlar de-

¤ifliyor, ancak onlar de¤iflmez pek.

En fazla, iktidar›n zengin etti¤i üç

befl kifli kat›l›r aralar›na, ya da oli-

garfli içi it dalafl› nedeniyle Uzanlar

gibi tasfiye edilenler ç›kar. 

Nas›l bir düzen kurmufllar ve ya-

lanlarla örterek nas›l yürütüyorlar

bu düzeni, bakal›m.

Türkiye’nin milli geliri 390 mil-

yar dolar. Bu 25 zenginin yani 17

ailenin geliri (o da kay›tl› olan›) ne

kadar? 36.4 milyar dolar. Yani, bu

2255 kkiiflfliinniinn sseerrvveettii mmiillllii ggeelliirriinn yyüüzz--

ddee 99..33''üünnee ddeennkk ggeelliiyyoorr.. Bu ne an-

lama geliyor?

Cevaplamak için baflka verilere

bakal›m. Nüfusun en yoksul yüzde

20'si, yani devletin resmi rakamla-

r›yla 13 milyon kifli milli gelirin

yaklafl›k yüzde 5’ini al›yor. Yani, 13

milyon kifli, 25 zenginin ald›¤›n›n

yar›s›n› al›yor. Bunun bir baflka ifa-

desi ise flu: 2255 kkiiflflii yyaakkllaaflfl››kk 2255 mmiill--

yyoonn kkiiflfliinniinn aalldd››¤¤›› ppaayy›› aall››yyoorr mmiillllii

ggeelliirrddeenn..

Peki bu milli gelir nas›l üretili-

yor? Emekçilerin al›nteri ile, köylü-

nün tarlas›ndaki ürünle, toplanan

vergilerle... Yani halk›n s›rt›ndan

ortaya ç›kar›lan “pasta”y› böyle pay

ediyor düzen. ‘‘GGeelliirr ddaa¤¤››ll››mm››nnddaakkii

aaddaalleettssiizzlliikk”” dedikleri uçurum bu

denli büyük ve derin ülkemizde.

Onlar, resmi istatistiklerde ‘en

yüksek gelire sahip yüzde 20’ içinde

gösterilirler, böylece gelir adaletsiz-

li¤indeki uçurumun büyüklü¤ü giz-

lenmifl olur. Alt›, üstü, ortas› ile bü-

tün gelir dilimlerinden daha fazla

bir avuç ailenin ülke gelirlerine el

koydu¤u yans›t›lmam›fl olur. 

Listeye giren 17 aileyi “az” m›

buldunuz; bugün TÜS‹AD’›n üye

say›s› 500 civar›ndad›r. Her “ai-

le”den en az 10-15 kiflinin üye oldu-

¤u düflünüldü¤ünde; istedi¤iniz ka-

dar bu listeyi geniflletin, kelimenin
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Dolar milyarderleri ço¤al›yor 
‹flsizlik, yoksulluk büyüyor

� Düzenin iktidarlar› onlar
için çal›fl›yor, 70 milyon
yoksullaflt›r›ld›kça bir avuç
iflbirlikçi tekelci burjuva
servetini büyütüyor. 

� AKP iktidar› döneminde
dolar milyarderlerinin bü-
yük bir h›zla art›fl›, bu ikti-
dar›n kimin hizmetinde ol-
du¤unun kan›t›d›r. AKP de
zenginleri seviyor!

� Bu sömürü, bu eflitsizlik
ve adaletsizlik zulüm saye-
sinde ayakta duruyor. An-
cak unutmamal›y›z ki, onlar
bir avuç, biz milyonlar›z;
iflçisi, köylüsü, memuru,
gecekondulusu, iflsizi ile
halk olarak biz istersek, bu
çark› parçalar, adaletli bir
düzeni kurabiliriz. 



gerçek anlam›

ile 70 milyon

içinde bir avuç

“aile” ç›kar kar-

fl›m›za.

Burjuva ba-

s›n ve düzenin

bütün kurumlar›

bu bir avuç asa-

la¤›n sefahat› ile

övünmemizi is-

tiyorlar. Oysa bu

ülke zenginleri

ile övünülücek

de¤il, yoksulla-

r›ndan utan›la-

cak bir ülkedir. Türkiye’nin gerçek

rakamlar›ndan birkaç örnek vermek

bile bunu görmeye yeterlidir:

- Türkiye nüfusunun en yoksul

yüzde 20'lik diliminin milli gelirden

ald›¤› pay yüzde 5 iken, en zengin

yüzde 20'lik dilimin pay› ise yüzde

48.3’tür.

- Devletin resmi istatistik kuru-

mu TÜ‹K’e göre; nüfusun yüzde

25.6's›, bir baflka deyiflle 18 milyon

insan yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda ya-

fl›yor. Resmi AÇ’lar›n say›s› ise 1

milyon. Ki, ayn› dönemi kapsayan

Dünya Bankas›’n›n rakamlar›, gün-

lük 4.30 dolarl›k yoksulluk s›n›r›n›n

alt›nda yaflayanlar›n oran›n›n yüzde

58’i buldu¤unu belirtmektedir.

- Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i

Baflkan› fiemsi Bayraktar’›n bu haf-

ta yapt›¤› aç›klamaya göre; son iki

y›lda 1 milyon 312 bin kifli tar›m

sektöründen koptu, yani (gizli) ifl-

sizler ordusuna kat›ld›. 

- Yine geçen hafta aç›klanan Bir-

leflik Metal-‹fl’in araflt›rmas›nda, as-

gari ücretliye verilen yüzde 6’l›k

zamm›n, temel tüketime yap›lan

zamlar ve enflasyonla birlikte sade-

ce iki ayda eridi¤i ortaya ç›kt›. Sen-

dikan›n Yönetim Kurulu sonuçlar›;

“Halk, göz göre göre yoksullaflt›r›l›-

yor” diye de¤erlendirdi. 

- Türkiye’nin insani geliflmifllik

seviyesi, dünyan›n 177 ülkesi ara-

s›nda ancak 92. s›rada yeralabiliyor.

Verileri ço¤altmak mümkün,

mutlak yoksullu¤un, tarifsiz açl›¤›n

yafland›¤› bölgelerimizden örnekler

de verebiliriz; ama gereksiz, bu ül-

kede yoksulluk ve sefalet yöneten-

lerin dahi inkar edemedi¤i bir bo-

yuttad›r. 

fiimdi soral›m; bbööyyllee bbiirr üüllkkee--

ddeenn ddüünnyyaann››nn eenn zzeennggiinnlleerrii lliisstteessii--

nnee 2255 ppaattrroonnuunn ggiirrmmeessii ‘‘nnoorrmmaall’’

oollaabbiilliirr mmii, adalet, hak, vicdan böy-

le bir fleyi kabul edebilir mi? 

Böyle bir ülkede sadece geçen

y›l lüks oto sat›fl›n›n yüzde 37 art-

mas› övünülecek bir durum olabilir

mi, o 24 Ferrari’yi sat›n alanlar›n bu

halkla bir alakalar› bulundu¤u söy-

lenebilir mi? 

Tüm bu lüksü tüketenlerin, sefa-

hat içinde yaflayan bir avuç asala-

¤›n, milyonlarca yoksulun ve aç›n,

emekçilerin, köylülerin s›rt›na basa-

rak büyüdüklerini bilmek için eko-

nomist olmaya gerek var m›?

Zulüm Çarklar› Bu Yüzden
H›zla Dönüyor

Kapitalizmin çarp›k geliflimi,

emekçi s›n›flar›n mücadelesinin ge-

ri oluflu, sendikalar›n, halk örgütlü-

lüklerinin c›l›zl›¤› ya da iflbirlikçi

konumda olmalar› gibi birçok et-

ken; soygun düzeninin daha da diz-

ginsiz olmas›n› sa¤l›yor. 

Bir baflka deyiflle bizim gibi ül-

kelerde sermaye birikimi çok k›sa

sürede katlanabiliyor. ‹flte bu ne-

denledir ki, devasa yoksullu¤a kar-

fl›n, bir avuç zengin dünya zenginler

listesine girebiliyor. (Türkiye gibi

h›zla milyarderleri say›s› artan ülke-

lerden birinin de

Hindistan olma-

s› bu yüzden)

Düflünün ki,

dünyan›n en

lüks 10 evinden

ikisi Türkiye’de

bulunuyor, eko-

nomik kriz dö-

nemi dahil ol-

mak üzere en

lüks arabalar›n

sat›ld›¤› say›l›

ülkeler aras›nda

yeral›yoruz. Ya-

ni sseeffaalleett nnee kkaa--

ddaarr bbüüyyüükkssee,, sseeffaahhaatt ddaa oo ddeennllii

bbüüyyüükk..

Dünyan›n say›l› emperyalist ül-

kelerinden biri olan Japonya’y› zen-

ginler listesinde geride b›rakt›k diye

manflet atanlar, bu azg›n sömürüyü

gizlemek için “milliyetçi” hamasete

baflvuruyorlar. 

Soygun ve talan düzeni kendini

iki yöntemle ayakta tutuyor. 

BBiirriinncciissii;; yalan, demagoji ile

halk kitlelerini aldatma, yanl›fl he-

deflere yönlendirerek örgütlenmesi-

ni engelleme. 

‹‹kkiinncciissii iissee,, yoksullu¤a, iflsizli¤e

karfl› örgütlenmeyi, isyan› zor yön-

temleri ile, yani ordusu, polisi, ha-

pishaneleri ve mahkemeleri ile bas-

t›rma. Türkiye’nin milyonlarca yok-

sulu olan bir ülke olmas› gerçe¤ini,

ayn› zamanda zulmün en katmerli

oldu¤u ülkeler aras›nda yeralmas›

izliyorsa, iflte bu yüzdendir. Yani

egemen s›n›flar›n “terör var, onun

için demokrasi yok...” demagojisi

ile gizlemeye çal›flt›klar› budur. Bü-

yük bir yoksulluk yafland›¤› için,

zulme baflvuruyorlar ve halk›n bu

düzene karfl› mücadelesini terör di-

ye niteleyerek bast›rmak istiyorlar. 

Bir baflka deyiflle, da¤larda, ha-

pishanelerde, meydanlarda, kentle-

rin gecekondular›nda yaflanan diz-

ginsiz terör iflte bu 17 aile içindir,

onlar›n düzeninin bekas› için s›k›l›-

yor halka kurflunlar. Her inip kalkan

polis copunda, jandarman›n s›kt›¤›

her kurflunda, infazlarda, kay›plar-

da, hapishanelerin kan gölüne dö-
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25 milyarderin milli gelirden ald›¤› pay, 
yaklafl›k 25 milyon kiflinin ald›¤› paya eflit

DDiinnlleeyyiinn aarrkkaaddaaflflllaarr

bbiirr aattaassöözzüümmüüzz vvaarr

''bbiirrii yyeerr bbiirrii bbaakkaarr 

kk››yyaammeett 

oonnddaann kkooppaarr''

KK››yyaammeett ddeeddiikklleerrii 

hhaa kkooppttuu 

hhaa kkooppaaccaakk

YYookkssuullddaann 

hhaallkkttaann yyaannaa 

bbiirr ddüünnyyaa 

kkuurruullaaccaakk

EEvveett !!

BBuu ‘‘kk››yyaammeett’’

kkooppmmaall››,, 

bbuu aaddaalleettssiizz 

ddüüzzeenn yy››kk››llmmaall››..

YYOOKKSSAA;;

bbiirr aavvuuçç zzeennggiinn

mmiillyyoonnllaarrccaa

eemmeekkççiiyyii 

ssöömmüürrmmeeyyee 

ddeevvaamm eeddeecceekk



nüfltürülmesinde, yasaklarda ve bi-

limum yasalarda, cezalarda iflte bu

az›nl›¤›n, bir avuç asala¤›n bitip tü-

kenmek bilmez ç›karlar›, kârlar›

vard›r. 

Küreselleflme Zenginleri 

Forbes dergisi her y›l bu listeyi

aç›klamaktad›r. Özellikle sosyalist

sistemin y›k›lmas› ile birlikte bir

avuç tekelin h›zla ve istikrarl› bir

flekilde büyüdü¤ünü bu listelerde de

görmek mümkündür. Çünkü, sosya-

lizm tekellerin dizginsiz sömürüsü

önünde engeldi. Sadece sosyalist

ülkeler için de¤il, ayn› zamanda ba-

t› kapitalist ülkeleri için de engeldi,

onlar›n emekçileri için mücadele

aç›s›ndan büyük bir motivasyon, te-

keller aç›s›ndan büyük bir korkuy-

du. Sosyalist blokun y›k›lmas› son-

ras›nda ise tekeller büyük bir pazar

alan› elde ettiler, önlerindeki engel-

ler kalkt›. Lenin’in 1900’lerin bafl›

için söyledi¤i, ““DDüünnyyaa bbiirr aavvuuçç ttee--

kkeelllleerr ttaarraaff››nnddaann ppaayyllaaflfl››lldd››”” sözü

çok daha geçerli hale geldi.

Çok fazla uza¤a gitmeye gerek

yok. Rusya’ya bakmak bile, sosya-

lizm kimin için y›k›ld› sorusunun

cevab›n› veriyor. Listede yeralan

Rus oligarklar›n serveti, Rusya'n›n

milli gelirinin yüzde 29'una kadar

ulaflt›. Tüm Rus halk›n›n olan zen-

ginlikler bir avuç oligark›n elinde

topland›¤› için, sosyalizmi terkedip

kapitalizme yöneldikleri için ortaya

ç›kt› bu sonuç. Halk› yoksullaflan,

bir avuç oligark› zenginleflen bir ül-

ke haline getirildi Rusya.

Türkiye aç›s›ndan ele al›nmas›

gereken bir baflka de¤erlendirme

ise, listeye giren zenginlerdeki art›-

fl›n çarp›c›l›¤›d›r. 

1996 ve 1997’de listede sadece

Koç ve Sabanc› olmak üzere 22 te-

kelci burjuva vard›. 1998 y›l›nda

Rahmi Koç ve Sak›p Sabanc›’n›n

yan›na bir de Ayhan fiahenk eklene-

rek 33 tekelci burjuva listede yerald›.

2000 y›l›nda; Karamehmet, Saban-

c›, Koç ve fiahenk olmak üzere 44

Türk vard›. 2003’te aç›klanan liste-

de ise 66 Türk tekelci burjuvas› var-

d›. 2004 y›l›nda bu say› 88’e yüksel-

di. Rahmi Koç, Ferit fiahenk, Bü-

lent Eczac›bafl›, Erol Sabanc›, fiev-

ket Sabanc›, Ayd›n Do¤an, Ahmet

Nazif Zorlu ve Hüsnü Özye¤in lis-

teye girdiler. 2005 y›l›nda say› ayn›

ç›kt›. 2006’ya gelindi¤inde ise dik-

kat çekici bir flekilde listeye giren

dolar milyarderlerinin say›s› 2211 ol-

du. Ve bugün say› 2255’e yükseldi. 

Bu art›fl› birkaç aç›dan ele almak

mümkün. 

BBiirriinncciissii;; oligarflinin içindeki

temel s›n›f olan iflbirlikçi tekelci

burjuvazi, 1980’li y›llar›n bafllar›n-

dan itibaren, büyümeye bafllad›.

Patronlar Sendikas› Baflkan› Halit

Narin’in 12 Eylül faflist cuntas›n›

“flimdi gülme s›ras› bizde” diye al-

k›fllamas› bofluna de¤ildi. 24 Ocak

Kararlar›’ndan bafllayarak, Özal ik-

tidar› ile katlanarak serbest piyasa

ekonomisi dizginsiz flekilde uygu-

land›, IMF programlar› yaflama ge-

çirildikçe, emperyalist tekellerle

birlikte, onlar›n ülkemizdeki iflbir-

likçileri de kazançlar›n› büyüttü.

1990’larla birlikte, önlerini iyice

açan küreselleflme politikalar› kas›p

kavurdu ülkemizi. 

Ve bu sürecin politikalar›n›n so-

nuçlar›, emekçiler için artan yoksul-

luk olurken, onlar için ‘zenginler

listelerine’ girifl oldu, kasalar› fliflti

alabildi¤ine. Dünya çap›nda emper-

yalist tekellerin, halklar yoksullafl›r-

ken küreselleflme politikalar› ile bü-

yümeleri, ülkemizde de böyle bir

sonucu ortaya ç›karm›flt›r. Ki, küre-

selleflme süreci ayn› zamanda iflbir-

likçi tekellerin emperyalist tekeller-

le h›zla bütünleflti¤i dönemdir. 

Yani, görülece¤i üzere, burjuva

ideologlar›n pazarlad›klar› gibi, kü-

reselleflme halklara kazand›rm›yor,

aksine yoksulluklar›n› büyütüyor. 

AKP Halka ‘Üç Y›l Susun’ 
Dedi, Üç Y›lda Zenginleri 
Daha Da Büyüttü

‹‹kkiinncciissii;; en çarp›c› art›fl›n AKP

iktidar› döneminde yaflanmas›d›r. 

2003’te iktidar koltu¤una oturan

AKP, önceki iktidar döneminde

bafllay›p duvara toslayan IMF poli-

tikalar›na tam sadakat gösterdi. Ka-

pitalizmin isteyip de bu iktidar›n

yerine getirmedi¤i tek bir istek yok-

tur. Son dört y›l›n TBMM’nin çal›fl-

ma takvimini inceleyin; tekellerin

ihtiyac› olan yasalar ile emekçilerin

haklar›n› yokeden, patronlar›n sö-

mürüsünü kolaylaflt›ran yasalar›n

yo¤unlu¤u görülecektir. 

AKP iktidar› 2003’te koltu¤a

oturdu¤unda Tayyip Erdo¤an halka,

““flfliimmddii bbiizzddeenn bbiirr flfleeyy iisstteemmeeyyiinn

üüçç yy››ll ssaabbrreeddiinn”” demiflti. Üç y›l

içinde ülke düze ç›kacak, ekonomi

düzelecek, halk›n geçim sorunu,

yoksulluk, açl›k kalmayacakt› yani.

Bak›yoruz, üç y›l sonra yani 2006
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SSöömmüürrüüccüü aassaallaakkllaarr››nn

sseerrvveettlleerrii bbiirr yy››llddaa üüççee

kkaattllaann››rrkkeenn,, mmiillyyoonnllaarr››nn

yyookkssuulllluu¤¤uu ddaa kkaattllaannaa--

rraakk bbüüyyüüyyoorr.. OOnnllaarr zzeenn--

ggiinnlleeflflttiikkççee mmiillyyoonnllaarr

yyookkssuullllaaflfl››yyoorr.. BBuu bbiillee,,

kkaappiittaalliizzmmiinn ççaarrkkllaarr››nn››nn

kkiimmiinn iiççiinn ddöönnddüü¤¤üünnüü

ggöösstteerriirr.. DDoollaarr mmiillyyaarr--

ddeerrlleerriinniinn ssaayy››ss››nnddaakkii

eenn bbüüyyüükk aarrtt››flfl››nn AAKKPP

ddöönneemmiinnddee oollmmaass›› iissee,,

kkiimmiinn iikkttiiddaarr›› oolldduu¤¤uu--

nnuunn ggöösstteerrggeessiiddiirr..



y›l›nda, bir önceki y›l listeye giren

dolar milyarderleri 8 iken birden

21’e ç›k›yor. Ve elbette listeye, ikti-

dar nimetleri önüne serilen Ülker

gibi holdingler ekleniyor. 

AKP’nin ekonomi politikalar›

kime hizmet ediyor; bbuu iikkttiiddaarrddaa,,

eekkoonnoommii kkiimmlleerr iiççiinn iiyyii,, kkiimmlleerriinn

iiflfllleerrii tt››kk››rr››nnddaa;; bundan daha aç›k

anlat›labilir mi? 

AKP iktidar› tekellere flarts›z

hizmet etmektedir. TÜS‹AD’›n

AKP iktidar›na sevgisinin kayna¤›

da buradad›r. 

Yoksulu ve iflsizi onmilyonlarla

ifade edilen ülkemizde, bu y›l

16’›nc›s› düzenlenen ‘Ekonomide

Y›l›n ‹fl ‹nsanlar›’ ödüllerini da¤›tan

Ekonomist Dergisi Yay›n Direktörü

Rauf Atefl, eskiden ödül verecek yö-

netici, giriflimci bulmakta zorlan›r-

ken; flimdi çok say›daki baflar› öy-

küsünden etkilendiklerini söylüyor.  

Nas›l sa¤land› bu sonuç? Hani

üç y›lda halk refaha kavuflacakt›?

Bunlar›n islamc›l›klar›, adaletten

söz etmeleri de sadece yalan. 

Zulümden, adaletsizli¤i büyüt-

mekten baflka hiçbir fley yapmad›-

lar. Kapitalizm önünde secdeye va-

r›p, Özal gibi zenginleri sevdikleri-

ni gösterdiler. Bu nedenle TÜS‹AD

iktidardan memnuniyetini s›kça dile

getirmekten çekinmiyor. Laiklik-

mifl, fleriatç›l›km›fl tekellerin esasen

umurunda de¤il, o kâr›na bak›yor ve

AKP iktidar›n›n bu konuda bulun-

maz kaftan oldu¤unu biliyor. Pat-

ronlar›n, sistemin istikrar›, yani sö-

mürünün pürüzsüz bir flekilde deva-

m› konusunda AKP iktidar›n› bugün

için alternatifsiz görmesi, memnu-

niyetlerini dile getirmesi dahi, yok-

sul halk›n, emekçilerin “gözlerini

açmalar›” için yetmelidir.

Rakamlar çarp›c›, gerçe¤i tarif-

siz ortaya koyuyor. Ancak bunu

baflbakan›n konuflmalar›ndan dahi

görebilirsiniz. Örne¤in, tekelci bur-

juvalar önünde arz-› endam eden

baflbakan, iflçiyi, memuru, gecekon-

duluyu, yani hakk›n› isteyen tüm

emekçi kesimleri istisnas›z bir fle-

kilde azarlam›fl, meydanlara ç›kt›k-

lar›nda üzerlerine polisi salm›flt›r.

‹flte bugün hekimler meydanlarda,

peki Sa¤l›k Bakan›’n›n cevab› ne?

Sorunlar›n›z› gelin tart›flal›m demi-

yor, savc›lar› göreve ça¤›r›yor, ey-

lemlere kat›lan› tehdit ediyor. Ayn›

tehditleri, çevreyi zehirleyen fabri-

ka patronlar›na, daha fazla kâr için

elektrik kesintisi yapan flirketlere

karfl› hiç savurabildiler mi?

Elbette yapamaz, yapmaz! Kol-

tukta oturman›n varl›k koflulu ola-

rak tekelci burjuvalara hizmeti ve

bunun karfl›l›¤› alaca¤› deste¤i gö-

rüyor. Bu sisteme ne kadar sebat

edersem, o kadar koltukta otururum

diye düflünüyor. Halka yönelik ise,

yalan, demagoji, din istismar›, sada-

ka da¤›t›m›, yemek çad›rlar›, kömür

da¤›t›m› gibi yöntemler devreye so-

kuluyor. Yetmedi¤i yerde, emekçi-

lerin adaletsizli¤e karfl› mücadeleye

soyundu¤u noktada ise, polis copu,

bask› yasalar› devreye giriyor.  

‹slamc› Yazar›n Övündü¤ü 
Tablo ve Endiflesi

‹ktidara yak›nl›¤› ile bilinen

Fehmi Koru, Yeni fiafak’taki köfle-

sinde listeyi flöyle de¤erlendiriyor:

“Bu tablonun sebebinin Türki-

ye'de uygulanmakta olan ekonomik

politikalar oldu¤una hiç kuflku yok.

Ak Parti hükümeti krizden krize sü-

rüklenen ekonomiyi kontrol alt›na

ald›, kaçaklar› önledi, zenginlerin

önünü açt› ve durum ortada: Daha

önce de büyük paralar kazanan ifla-

damlar›, bu yeni dönemin nimetle-

rinden daha fazla yararlanarak,

dünyan›n dört bir taraf›ndaki ben-

zerleriyle zenginlik yar›fl›na girebi-

lecek hale geldiler.”

Böyle bir tablo nas›l bir iktidar

için baflar› olarak de¤erlendirilir?

Bu mu islamc›l›¤›n adalet, hakkani-

yet anlay›fl›; zenginleri ço¤alt, açla-

r›, yoksullar› unut! Ancak, zengin-

lerin ç›karlar›n› temsil eden bir ikti-

dar için övünçtür bu tablo. 

AKP’nin en büyük riyakarl›¤› da

buradad›r. Bütün burjuva partiler

gibi, hatta daha da fazla, yoksulluk-

tan, ezilenlerden söz ediyor bu ikti-

dar. Baflbakan Erdo¤an dilinden 'fa-
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Bu borcu kim ödeyecek, 
nas›l ödenecek? 

AKP iktidara geldi¤inde iç ve d›fl

toplam borç yaklafl›k 240 milyar

dolard›. 2006 sonu itibariyle

380 milyar dolar› aflm›fl durum-

da. Ne varsa sat›lmas› dahi borcu

azaltmad›, art›rd›. ‹ktidar bofl

yere IMF’nin bütün isteklerini

yerine getirmiyor, boynuna ip

dolanm›fl. Ve bu ilmek tüm ikti-

darlarda s›k›laflt›r›ld›. AKP’nin

“pembe” ekonomi tablolar›n› nas›l

yaratt›¤› da böylece görülüyor. Halkla

dalga geçer gibi “borç yi¤idin kamç›s›-

d›r” diyen Erdo¤an, artan borcun ba¤›ml›

ekonomi anlam›na geldi¤ini; ekonominin

‘tafl›ma suyuna’ emanet edilmesi demek

oldu¤unu halktan gizliyor. 

As›l soru bu paralar nereye gitti ve bu

borçlar› kim nas›l ödeyecek? IMF’den

al›nan bu paralar sadece tekellerin ihti-

yaçlar›na fonland›. Ödenmesi ise, zam-

larla, dolayl› ve dolays›z vergilerle halk›n

s›rt›na yüklenecek. Ve borçlar, ekonomik

hassasiyetler, bütçe dengeleri gibi söy-

lemlerle emekçilere insanca yaflanacak

ücret çok görülecek, asgari ücret açl›k s›-

n›r›n›n alt›nda tutulmaya devam edecek. 

Kapkaçç›l›k 
oligarflinin karakteri
Son y›llarda artan kapkaç olaylar› nere-

deyse ülkenin en büyük sorunu olarak su-

nuluyor. 

Oysa en büyük kapkaçlar devletin bilgisi,

onay›, gözetiminde en tepelerde gerçek-

lefliyor. Buna iliflkin say›s›z örnekler,

hortumlamalar, soygunlar bilinmektedir.

Ancak biz ‘kapkaçç›’ zihniyeti göstermek

aç›s›ndan baflka bir örnek verece¤iz.

Kars Kafkas Üniversitesi'ne ba¤l› olan

Ardahan Meslek Yüksek Okulu'nun otu-

rulamaz raporu olmas›na karfl›n, ““kkeennttiinn

eekkoonnoommiissii zzaarraarr ggöörrüürr”” gerekçesi ile

kapat›lmas› engelleniyor.

Yar›n bir depremde, y›k›mda ne diyecek

kentin valisi, belediyesi, hükümet ve dev-

letin yetkilileri? 

Kapkaç zihniyetidir bu!

Halka dair her alanda zihniyet böyle, ön-

ce kâr, ç›kar, sonra insan!



kir fukara – garip guraba'y› düflür-

müyor. 

Fehmi Koru da bu çeliflkinin far-

k›nda ve dikkat çekmekten, daha

do¤rusu iktidar› uyarmaktan kendi-

ni alam›yor: 

“... yine de, vars›llar ile yoksul-

lar aras›ndaki mesafenin k›salmad›-

¤›, birçok bak›mdan daha da aç›ld›-

¤› bir sosyal ve ekonomik yap›ya sa-

hip oldu¤umuz da aç›k. Daha ada-

letli bir sistem beklentisi ortadan

kalkm›fl de¤il; tersine, fakirlikle

zenginlik aras›ndaki mesafeyi k›sal-

tacak bir sistem beklentisi kendini

daha fazla hissettiriyor.”

Peki bunu nas›l yapacak islamc›

bir iktidar? Ya da böyle bir ekonomi

politikas› var m›? Mesele, flu kadar

fabrika açmakla, ‘istikrarl› ekono-

mi’ sa¤lamakla bitiyor mu? Böyle

olsayd›, kapitalist ülkelerde fabrika-

lar aç›l›yor, ekonomileri de görece

istikrarl›; ama gelir da¤›l›m›ndaki

adaletsizlik sürüyor ve daha da bü-

yüyor, yoksullar giderek art›yor

oralarda da. 

‹slamc›lar›n açmaz› tam da bura-

dad›r; üzerine ‘yeflil örtü’ örtselerde

kapitalizmden baflka bir alternatifle-

ri bulunmuyor, kapitalizmin ise

yoksulluk, iflsizlik üretmekten bafl-

ka halka verebilece¤i hiçbir fleyinin

olmad›¤› yüzy›llard›r kan›tlanm›fl

durumda.

Bugün AKP yoksullara dair ne

yap›yor? Koru, buna baz› örnekler

s›ral›yor: “... 'sosyal dayan›flma fo-

nu' ile aç ve aç›klar›n derdine çare

olunuyor, evsizlere bafllar›n› soka-

caklar› ucuz yuvalar infla ediliyor...

Ak Partili belediyelerinse en ücra

köflelerde aflevleri hizmeti sundu¤u,

kömür yard›m› yapt›¤›, ifl edindir-

meye yarayacak beceriler kazand›r-

mak üzere kurslar açt›¤› da bilini-

yor.”

Bunlar yoksullukla mücadele

de¤il, yoksullar›n gözünü boyama

mücadelesidir, yoksullu¤un do¤ura-

ca¤› sonuçlar› bast›rma çabas›d›r.

Sistemin kendisiyle sorunu yok

çünkü bu iktidar›n, böyle olunca da

sonuçlar› üzerinden politika yap›-

yor, siyasi rant peflinde. 

AKP’nin sürekli propagandas›n›

yapt›¤› bu tür faaliyetler, bir halka

dilencili¤i kan›ksatmakt›r, teba-

devlet iliflkisidir, adaletsizli¤i mefl-

rulaflt›rmakt›r. Yoksullu¤u adeta

“kader” gibi sunup yard›mlarla ya-

flamalar›n›n da kaç›n›lmazl›¤›na

inand›rmakt›r... 

AKP, bu uygulamalar› ile yok-

sullukla mücadele etmedi¤i gibi,

gerçekte yoksullar›n kendisiyle da-

ha çok mücadele ediyor. Gecekon-

dular›n savafla dönen y›k›mlar›, iflçi

emekçi eylemlerine sald›r›lar vb.

oldu¤u gibi.

Nas›l Büyüyorlar?

Peki bu bir avuç aile nas›l büyü-

yor, o 25 zengin nereden “kazan›-

yor” bu paralar›?

‹stisnas›z bütün büyük burjuva-

lar›n zenginleflme öyküleri birbirine

benzerdir. Zinhar ne vergi kaç›rm›fl-

lard›r, ne iflçiyi sömürmüfller, sendi-

kas›zlaflt›rmak, sosyal haklar›n› yok

etmek için polisi, jandarmas› ile zor

araçlar›n› devreye sokmufllard›r, ne

özellefltirme vurgunlar› vurmufllar,

ne de s›rtlar›n› iktidarlara dayayarak

ball› kaymakl› ihaleler alm›fllard›r.

Pürü pakt›rlar, sütten ç›km›fl ak ka-

fl›kt›rlar. Her ne kadar, ony›llar önce

az›nl›klar›n mallar›na nas›l el ko-

nuldu¤u tarihte yaz›l› olsa da, Tür-

kiye’nin köklü zengin ailelerinin hi-

kayelerinde böyle bir kara leke yok-

tur. 

Türkiye’nin en zengini HHüüssnnüü

ÖÖzzyyee¤¤iinn’in, 14 Mart tarihli Hürri-

yet’te yay›mlanan hikayesine göre;

Pamukbank’ta 29 yafl›nda müdür

yard›mc›s›, 32  yafl›nda müdür ol-

mufl. Zarardaki bankay› kâra geçir-

mesinin karfl›l›¤›nda patronu Kara-

mehmet’ten yüzde 1 hisse istemifl, o

da vermeyince, ‘ben de kendi ban-

kam› kurar›m’ demifl... Ve bugün

dünyan›n en zengin Türk’ü...

“Nazar etme ne olur, çal›fl senin

de olur” türünden bir hikaye yani.

Bütün burjuvalar›n zenginleflme hi-

kayeleri gibi naif. Ama Sabanc›la-

r’›n “hamall›ktan yükselme”,

Koçlar’›n “mahalle bakkall›¤›ndan

büyüme” hikayeleri gibi gerçe¤i

yans›tmaktan uzak. Kapitalizmi

“f›rsatlar sistemi” olarak sunan ide-

ologlar da bu hikayelerle süslüyor-

lar demagojilerini. 

Do¤an Holding’in kendi cephe-

sinden, bunca yoksullu¤un içinde

nas›l olup da ‘Karun gibi’ zengin-

lefltiklerini aklamak için genifl yer

ay›rd›¤› bu hikayeye göre; milyon-

larca insan “aptal” oldu¤u için, “f›r-

satlar› de¤erlendiremedi¤i” için

yoksul, öyle mi? 

9

18 Mart 2007 / 96

AKP’nin Türkiyesi’nden 
Bir ‹flsizlik Manzaras›

Adalet Bakanl›¤›’n›n toplam dört

ilde 180 kiflinin al›naca¤› zab›t katibi

s›navlar›nda tam bir “Türkiye gerçe¤i”

yafland›. Dört kentte binlerce iflsiz ad-

liyeler önüne ak›n etti. Al›nacak me-

mur say›s› her kent için sadece 40 ki-

fliydi. Buna karfl›n s›nava Adana’da 5

bin, Bursa da 2 bin, Diyarbak›r’da 3

bin aday baflvurdu. 80 kiflinin al›naca-

¤› ‹zmir’de ise 3.200 kifli baflvurdu.

Üstelik baflvuru flart› gere¤i tüm bu in-

sanlar üniversite mezunuydu.

‹flsizlik rakamlar›na, istatistiklere

ne gerek var! Ya da hangi çarp›t›lm›fl

resmi istatistik ‘iflsizlik düflüyor’ yala-

n›na inand›rabilir?

Bir tek s›navda, sadece üniversite

mezunu iflsizlerin yaratt›¤› izdiham,

kapitalizmin iflsizler ordusuna ›fl›k tut-

maya yeterlidir. AKP böyle bir sistemi

yönetiyor. AKP’nin tap›nd›¤› kapita-

list sistem iflsizler ordusunu yap›sal

olarak, bilinçli bir politika olarak üre-

tiyor. Böylece yedek ifl gücü ordusu

ile, iflçi ücretleri üzerinde bask› olufltu-

rup sefalete raz› ederken, her zaman

daha düflük ücretle ve sosyal haklar-

dan yoksun olarak çal›flmaya “raz›”

edilmifl, çaresizlefltirilmifl milyonlarca

iflsizi yedekte tutuyor.



O servette kaç bin emekçinin

al›nteri, can› var? Hangi özellefltir-

me vurgunlar› ile halk›n paras› bun-

lar›n kasalar›na ak›t›ld›? Hangi ikti-

dar›n flaibeli ihaleleri ile fliflti kasa-

lar? Bu sorular›n cevaplar›n› onlar›n

“baflar› öykülerinde” bulamazs›n›z. 

Sahibi oldu¤u gazeteler, halk›

yoksullaflt›ran, onlar› zenginlefltiren

ekonomi politikalar›n ne kadar do¤-

ru, zorunlu oldu¤unu yazarken, Ay-

d›n Do¤an’›n servetinin büyüdü¤ü

hep gizlenir halktan.  

‹‹flflttee bbööyyllee zzeennggiinnlleeflfliiyyoorrllaarr......

Ülkemizi talan etmek için üflü-

flen emperyalist tekellerin ‘Türkiye

flubesi’ oldular. Emekçi halk›, “ül-

kemizin gelece¤i için” deyip, “ayn›

gemideyiz” martaval›n› tekrarlay›p

vergi cenderesi içine sokarak ezdik-

çe ezdiler. Kendi vergilerini ise

azaltt›lar, hatta ödemediler, (Örne-

¤in; yukar›da belirtti¤imiz lüks ev-

lerden, yani saraylardan birinin sa-

hibi olan Müfit Erbilgin’in ad›n›,

vergi rekortmenleri listesinde göre-

mezsiniz.) AKP’nin geçen y›l yapt›-

¤› düzenlemelerle kimi alanlarda s›-

f›rland› vergileri. ‹flçiden, memur-

dan çeflitli biçimlerde kesilen para-

lar onlara kaynak olarak aktar›ld›,

iflte bu nedenledir ki, hiç utanmadan

bugün “iflsizlik fonu”nda biriken

paray› bize verin diyebiliyorlar. El-

bette bunu söylerken, iflsizlik soru-

nunu çözme masallar› anlat›p, kendi

zenginleflmelerini “istihdam yarat›-

yoruz” diye sunuyorlar. 

Bitmedi daha... 

‹ktidarlar tar›ma darbeler vur-

dukça köylü yoksullafl›yor, buna

karfl›l›k onlar tar›msal ürün ithalat-

ç›s› olarak hem kendileri kazan›yor,

hem de emperyalist tekellere kazan-

d›r›yorlar.

Belediyeler, devlet kurumlar›n›n

ihaleleri, örnekleri bol miktarda gö-

rülen özellefltirme vurgunlar› sürek-

li olarak servetlerini büyüttü ve bü-

yütüyor. AKP iktidar›n›n adeta hal-

k›n ç›kar›naym›fl gibi pazarlad›¤›

özellefltirmeler ise son y›llar›n en

büyük vurgun kap›s› oldu. K‹T’le-

rin tümü peflkefl çekildi, birço¤u ar-

sa bedeli ile, birkaç y›ll›k kâr› karfl›-

l›¤›nda patronlara tes-

lim edildi. Örne¤in, Av-

rupa'n›n en büyük 5. ra-

finerisi, Türkiye'nin en

büyük sanayi kuruluflu

olan, en çok gelir getiren ve yüzde

69 pazar pay›na sahip olan TÜP-

RAfi'›n KOÇ’lara sat›fl›n›n karfl›l›¤›

sadece üç y›ll›k kâr›na eflittir.

Eroin vb. her türlü kirli ifl dahil,

daha onlarca yol ve yöntem s›rala-

mak mümkündür, ama bunlar›n ara-

s›nda asla “al›nteri” yoktur, “emek”

yoktur, “namusluluk” yoktur. 

Kapitalizmin iki yüzü ve 
yoksullar›n alternatifi

Emekçilerin mücadelesinin ge-

liflkin oldu¤u y›llarda, tekelci burju-

valar kârlar›n› uluorta aç›klamaz,

yaflad›klar› sefahat› da gizlemeye

çal›fl›rlard›. 

Bugün safahat TV ekranlar›ndan

ak›yor, holdingler her y›l kâr/yat›-

r›m aç›klamalar› yap›yorlar. Hatta,

bugüne kadar büyük bir s›r kutusu

olan ordunun holdingi OYAK dahi

rahatlam›fl bir flekilde ne kadar kâr

ettiklerini duyuruyor. 

Milyonlarca yoksulun ertesi gü-

ne nas›l ç›kaca¤›n› bilemedi¤i, aile-

lerin çocuklar›n› okutamad›¤›, ço-

cuklar›n pamuk tarlalar›nda hayata

gözlerini açt›¤›, kitlelerin büyük bir

yoksullukla bo¤ufltu¤u bir ülkede

tekelci burjuvalar›n milyon dolar-

lardan konuflmas›nda, sefahat›n hal-

k›n gözüne sokulmas›nda bir “ga-

riplik” olmal›! Öyle ya, kitlelere

“sizin de ç›kar›n›za, bundan iyi sis-

tem yoktur” dedikleri bir sistemin

resmi bunlar. 

Onlara bu pervas›zl›¤› veren bi-

rinci etken elbette, bask› rejiminin

emekçilerin, halk›n mücadelesini

zapturapt alt›nda tutuyor olmas›d›r.

Yine buna ba¤l› olarak, sendikalar›n

ya güçsüzlefltirilmesi ya da iflbirlik-

çilefltirilmesi, s›n›f mücadelesini

terk etmesidir. ‘Terörizm’ söylemi

ile, sömürü düzenini ortadan kald›r-

mak için savaflan devrimcileri katli-

amlarla tasfiye etmeye çal›flmas›d›r. 

‹kinci nedeni, tekeller aras› reka-

bettir. Yani tekeller kâr aç›klamalar›

ile borsalarda, piyasada de¤erlerini

yükseltiyor ve kârlar›n› büyütüyor-

lar. Bir di¤eri de kapitalizmin do¤a-

s›n›n ars›zca itiraf edilmesidir. Çün-

kü, kapitalizm, yoksullar, iflsizler,

açlar yaratan bir sistemdir. Böyle

olmasayd› zaten kapitalizm olmaz-

d›, yüzy›llard›r da s›n›f savafl›m›

sürmezdi. Tekelci burjuvalar bu

gerçe¤i herkesin suratlar›na çarp-

maktad›rlar. Yani ortada bir çeliflki

yoktur sistem aç›s›ndan. 

Yoksulluk büyüdü¤ü, emekçile-

rin sosyal haklar› k›s›tland›¤›, asga-

ri ücret açl›k s›n›r›n›n alt›nda tutul-

du¤u, grevler ‘milli güvenlik’ gibi

komik gerekçelerle yasakland›¤›,

insanlar sokaklarda yaflamaya mah-

kum edildi¤i için holdingler büyü-

yor, kârlar›n› katl›yorlar. Bu iki du-

rum, kapitalist sistemin iki yüzünü

yans›t›r bize. 

Halk olarak bizim görmemiz ge-

reken; zenginleri daha zengin, yok-

sullar› daha yoksul yapan böyle bir

sisteme mahkum olmad›¤›m›z, al-

ternatifsiz olmad›¤›m›zd›r. 

Alternatifimiz bellidir:

TTüümm eezziilleennlleerriinn yyeeggaannee kkuurrttuu--

lluuflfl yyoolluu,, ssoossyyaalliizzmmddiirr.. 

Bir avuç milyarderin milyonlar-

ca halk› sömürmedi¤i, adaletin,

eflitli¤in oldu¤u, eme¤in hakk›n› al-

d›¤› ve emekçilerin yönetti¤i bir sis-

temin ad›d›r sosyalizm. Bugün yok

say›lan, sadakalarla bilinci buland›-

r›lmaya, gerçekleri görmemesi için

aldat›lmaya çal›fl›lan yoksul halk›n

iktidar›n›n ad›d›r sosyalizm. 
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SSaahhiibbiinniinn sseessii bbuurrjjuuvvaa mmeeddyyaa,, bbii--

zzii ssöömmüürreenn aassaallaakkllaarr iillee öövvüünnmmee--

mmiizzii iissttiiyyoorr.. OOyyssaa TTüürrkkiiyyee zzeennggiinnii

iillee öövvüünnüülleecceekk zzeennggiinnlleerriiyyllee öövvüü--

nnüülleecceekk bbiirr üüllkkee ddee¤¤iill,, ffaakkiirrlleerriinn--

ddeenn uuttaann››llaaccaakk bbiirr üüllkkeeddiirr.. 
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Demokrasisi bu kadar gösterme-

lik olan bir düzenin, anti-demokra-

tik özünün flu veya bu konuda, flu

veya bu kurumdan yüzünü göster-

mesi kaç›n›lmaz. Buna benzer olay-

lar o kadar çok yaflan›yor ki, biz de

s›k s›k “iflte düzenin faflist yüzü”,

“iflte oligarflinin demokrasi anlay›-

fl›” diye yaz›yoruz. 

Geçen hafta bas›na yans›yan Ge-

nelkurmay’›n ve AKP’nin bas›n ya-

y›n kurulufllar›na dair haz›rlad›klar›

“rapor”lar, bu ülkeyi yönetenlerin

zihniyetini bir kez daha ortaya koy-

mufl oldu. 

Kulak asmay›n siz hergün kafa-

m›z› fliflirdikleri demokratikleflme,

sivilleflme masallar›na; raporlar

gösteriyor ki, bu ülkeyi hâlâ “kafa-

m›z› k›zd›rmay›n, makad›n›za süngü

tak›p cepheleri gezdiririz” zihniyeti

yönetiyor.  

Ve kulak asmay›n siz ““aasskkeerr--ssii--

vviill kkaannaatt””((!!)) aras›ndaki çeliflkiler

üzerine yaz›lan senaryolara; mesele

faflist politikalar› sürdürmek oldu-

¤unda, hiç farklar› yok birbirlerin-

den. Ya da baflka bir deyiflle; de-

mokrasi sözkonusu oldu¤unda aall

bbiirriinnii vvuurr öötteekkiinnee!! 

Nokta dergisinde geçen hafta ya-

y›nlanan “liste”, bas›n› günlerce

meflgul etti. 

Nokta’da Ahmet fi›k taraf›ndan

yap›lan haber, Genelkurmay’›n ba-

s›n yay›n kurulufllar›na ve gazeteci-

lere bak›fl aç›s›n› da sergiliyordu. 

Genelkurmay, gazeteleri ve ga-

zetecileri ""TTSSKK kkaarrflfl››ttllaarr››--TTSSKK

yyaannll››llaarr››"",, ““GGüüvveenniilliirrlleerr--ggüüvveenniill--

mmeezzlleerr”” diye kategorilere ay›rm›flt›. 

Sözkonusu belge “Akredite Ba-

s›n ve Yay›n Organlar› Yeniden De-

¤erlendirmesi” bafll›¤›n› tafl›yor.

Belge, Genelkurmay Halkla ‹liflki-

ler fiube

M ü d ü r l ü -

¤ü'nce ha-

z›rlan›p Ge-

nelkurmay

Genel Sek-

reteri Tüm-

general Sa-

lih Zeki Ço-

lak taraf›n-

dan onaylan›p Genelkurmay 2. Bafl-

kan› Orgeneral Ergin Saygun'a su-

nulmufl. 

Belgede, 1997’den beri resmen

sürdürülen “akreditasyon” uygula-

mas› çerçevesinde bas›n-yay›n or-

ganlar›n›n ve gazetecilerin yeniden

de¤erlendirildi¤i belirtiliyor ve flöy-

le deniyor: “Baz›lar›n›n güvenilir

oldu¤u, baz›lar›n›n güvenilir olma-

d›¤› sonucundan hareketle güvenilir

bas›n-yay›n kurulufllar›n›n yer ald›-

¤› bir 'Akreditasyon Listesi' olufltu-

rulmufltur.”

GGeenneellkkuurrmmaayy bbuu hhaakkkk››,, 

yyeettkkiiyyii nneerreeddeenn aall››yyoorr??

Sözkonusu belge, herhangi bir

kurumun kendine dair yaklafl›mlar

üzerine bir çal›flmas› de¤il. Genel-

kurmay kendi içinde gazeteleri, ga-

zetecileri de¤erlendirebilir de. Za-

ten her kurumun buna benzer çal›fl-

malar› vard›r. Mesele, Genelkur-

may’›n salt bir de¤erlendirme yap-

makla yetinmeyip, bu de¤erlendir-

meleri onlar›n mesleki çal›flmalar›-

na müdahale gerekçesi yapmas›d›r. 

Kim veriyor Genelkurmay’a

böyle bir hakk›? Veya flöyle sora-

l›m: Genelkurmay böyle bir yetkiyi

nereden al›yor?

Esas önemli olan budur. 

Bas›n bunu tart›flm›yor, tart›fla-

m›yor. Ne AKP hükümeti, ne Ada-

let Bakanl›¤›, Genelkurmay’›n ba-

s›n kurulufllar›na yönelik böyle bir

tav›r almaya yasal olarak hakk›, yet-

kisi yoktur diyemiyor. 

Çünkü bu ülkede ifller böyle yü-

rüyor. Çünkü bu ülkede Genelkur-

may, yapacaklar› için ““yyaassaall ddaayyaa--

nnaakk aarraammaakk zzoorruunnddaa oollmmaayyaann”” aayy--

rr››ccaall››kkll›› bbiirr kkuurruumm durumundad›r.

Genelkurmay’›n sözkonusu bel-

gesinin bas›na yans›mas›yla, birçok

kesim bu belgeyi tart›fl›rken, Genel-

kurmay’›n sözkonusu belgeyle ilgi-

li “soruflturma açt›¤›” yans›d›. ‹lk

anda akla belgenin kendisinin so-

ruflturuldu¤u geldi; ama hiç de öyle

de¤ildi. Genelkurmay, sadece bu

belgeyi kimin d›flar›ya s›zd›rd›¤›n›n

peflindeydi. De¤ilse, “and›ç belgesi-

ni” sahipleniyor, bunda hiçbir anor-

mallik, yasad›fl›l›k, keyfilik ve anti-

demokratiklik görmüyordu. 

GGeenneerraalllleerriinn 

ttaahhaammmmüüllssüüzzllüü¤¤üü

Listeye bak›ld›¤›nda, Genelkur-

may’›n “elefltiriye tahammülsüzlü-

¤ü”nün boyutlar›n› ifade etmeye ye-

tecek kelime bulman›n zor oldu¤u

görülüyor. Herhangi bir yazar, diye-

lim ki, bir-iki defa, es kaza ordunun

12 Mart, 12 Eylül gibi “müdahalele-

rini” elefltirdi veya güncel herhangi

bir konuda orduyu elefltiren tek bir

yaz› yazd›. Generaller için bu kada-

r› yeterli. Hemen yaz›yorlar:

GGeerree¤¤ii ddüüflflüünnüüllddüü:: “Falan

flahs›n... TSK'nin bas›na aç›k faali-

yetlerine davet edilmemesine... bir

müddet izlenmesine ve bunu mütea-

kip akreditasyonunun devam› ya da

iptaline karar verilmesine... karar

verilmifltir!"

Böylece generallerin gazeteci-

lerden, bas›n-yay›n kurulufllar›ndan

ne bekledi¤i de belli oluyor: Mutlak

bir itaat, mutlak bir övgü... TSK’ya

ve onun bafl›ndaki generallere ilifl-

kin her yaz›, haber, “Gözbebe¤i-

miz” diye bafllamal› ve “Tanr› or-

dumuzu korusun” diye bitmeli... 

Raporda, Genelkurmay’›n, baz›

gazeteleri ve gazetecileri akredite

etmemesini gerekçelendirmek için

yaz›lan flu cümle ise, durumun ve-

hametini anlatmak aç›s›ndan daha

çarp›c›: Evet, aynen flöyle yaz›yor

Genelkurmay belgesinde:

"Güvenilir olmayan gazeteciler,

bbööllüüccüü vvee yy››kk››cc›› aakk››mmllaarraa ccaassuuss,,

ssuuiikkaassttçç›› vvee hhaattttaa iinnttiihhaarr bboommbbaacc››ss››

oollaarraakk bbiillee hizmet edebilece¤i için,

sözkonusu yerlere sokulmam›flt›r.”

And›çl› 

Süngülü

Yönetim!



Demokrasinin “d”sinden nasibi-

ni almam›fl, demokratik tahammül

diye bir kelimeyi muhtemelen hiç

duymam›fl generaller, böyle bir

cümleyi yazabildiklerine göre,

muhtemelen de flöyle düflünüyor ol-

mal›lar: “Bugün TSK’y› elefltiren,

yar›n TSK’ya bomba da koyar!”

GGeenneellkkuurrmmaayy ttaassddiikkllii 

iittiibbaarr vveeyyaa iittiibbaarrss››zzll››kk!!

Belgenin bir baflka bölümünde

flöyle yaz›yor: “Güvenilir olarak

de¤erlendirilmeyen basın-yayın ku-

rulufllarına aakkrreeddiittaassyyoonn vveerriillmmee--

yyeerreekk bunların kkaammuuooyyuu nneezzddiinnddee

iittiibbaarr ggöörrmmeemmeessii de sa¤lanmıfltır. ”

Dün, TSK’y› elefltiren gazeteci-

lere “süngü takar›z...” diye haber

yolluyorlard›. Anlafl›lan flimdi sün-

gü tak›p cepheyi gezdirme iflini bi-

raz daha “ince” yöntemlerle yap›-

yorlar. Kamuoyu nezdinde itibar

görmemesini sa¤layarak (tabi-

i muhtemelen buna ek olarak e¤er

mümkünse çal›flt›¤› bas›n-yay›n ku-

ruluflundan kovulmas›n› sa¤laya-

rak) kuflatmay› sürdürüyorlar. 

Yöntemler de¤iflse de amaç de-

¤iflmiyor. TSK, bu listeleri ve “ak-

reditasyon” uygulamas›n›, aç›kça

muhalif kesimleri sindirme, ezme

arac› olarak kullan›yor. 

Aktard›¤›m›z bu cümle, ayn› za-

manda Genelkurmay’›n kendisini

nas›l “düzenin, devletin sahibi” ola-

rak gördü¤ünü de ele veriyor. Bu

öyle bir “sahiplik” ki; toplumda ki-

min itibar görece¤ini, kimin görme-

yece¤ini belirleme hakk›n› da ken-

dinde görüyor. 

GGeenneellkkuurrmmaayy yyaappaarr ddaa 

AAKKPP yyaappmmaazz mm››??

Genelkurmay’›n “and›ç” listesi-

nin yay›nlanmas›ndan birkaç gün

sonra, bu defa bas›nda AAKKPP’’nniinn

““aanndd››çç”” lliisstteessii yerald›. 

AKP’nin bas›n yay›n kuruluflla-

r›na ve gazetecilere yönelik yaklafl›-

m›n›n Genelkurmay’›nkinden fark-

s›z oldu¤unu gösteren belge, bir an-

lamda Genelkurmay’›n belgesinin

s›zd›r›lmas›na cevap olarak yay›nla-

t›lm›fl gibiydi. 

Tüm bas›n›n TSK’n›n and›c›n›

tart›flt›¤› gün, Cumhuriyet Gazetesi

manfletine AKP’ye ait belgeyi tafl›-

yarak, her halükarda Genelkurmay’›

savunmaya devam etti. Ama tabii,

AKP’nin medya raporunun bu “oli-

garfli içi çat›flma” sonucu yay›nlan-

m›fl olmas›, onun niteli¤ini de¤ifltir-

miyor yine de. 

Tayyip Erdo¤an'a ayl›k olarak

sunulan “medya analiz raporlar›” da

hemen hemen Genelkurmay’›n gibi,

““AAKKPP ddeesstteekkççiilleerrii””,, ““AAKKPP kkaarrflfl››tt--

llaarr››”” mant›¤›yla yaz›lm›flt›. AKP de,

ayn› Genelkurmay gibi (ayn› olma-

s›nda flafl›lacak bir fley yok, çünkü

demokrasi, bas›n vb. konularda zih-

niyetleri bir) gazeteleri ve gazeteci-

leri kategorilefltirmiflti. 

Bu arada tabii, islamc› bas›n ya-

y›n kurulufllar›n›n durumu da il-

ginçti. Geçmiflte, akreditasyondan

en çok yak›nan islamc› bas›n-yay›n

kurulufllar› olurdu. Genelkurmay’›n

aç›klamalar›na davet edilmedikle-

rinde oturup s›zlanan yaz›lar yazar-

lard›. 

Ama kendileri baflbakanl›k

uçaklar›nda “akredite” edilmifl ga-

zeteciler aras›nda bafl köflelere otur-

tulmaya bafllan›nca unuttular bu s›z-

lanmalar›n›. fiunlar niye ça¤r›lm›-
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‹flte TTSK’n›n GGözbebekleri:
Genelkurmay taraf›ndan haz›rlanan belgede "TSK yanl›s›, olumlu kana-

atlere sahip” olarak nitelendirilen köfle yazarlar› flöyle s›ralan›yor: 

Ertu¤rul Özkök, Özdemir ‹nce, Fatih Çekirge, Bekir Coflkun, Mehmet Y.

Y›lmaz, Fikret Bila, Melih Afl›k, Semih ‹diz, Do¤an Heper, Güneri Civao¤-

lu, Nail Güreli, Yasemin Çongar, Güngör Uras, Güler Kazmac›, Yazgülü Al-

do¤an, Hakan Çelik, Kurtul Altu¤, Sayg› Öztürk, Mehmet Türker, Rahmi Tu-

ran, Hüseyin Avuç, Ali Öztürk, Fatih Altayl›, Erdal fiafak, Asl› Ayd›ntaflbafl,

Muharrem Sar›kaya, Hakk› Yalç›n, ‹lker Sar›er, Mehmet Çetingüleç, Serdar

Turgut, ‹smail Küçükkaya, Güler Kömürcü, Ali Saydam, Servet Kabakl›, S›r-

r› Yüksel Cebeci, Deniz Ülke Ar›bo¤an, Deniz Som, Ali Sirmen, Emekli

Tümgeneral Do¤u Silâhç›o¤lu, ‹lhan Selçuk, Y›lmaz Öztuna, Nuri Elibol,

Fuat Bol, ‹smet Giritli, Taylan Sorgun, Y›ld›ray Çiçek, Necdet B. Sivasl›, Ali

Öncü, Orhan Karatafl, Sadi Somuncuo¤lu, Hayri Köklü, Altemur K›l›ç, Ya-

vuz Selim Demira¤, Altan Öymen, Behiç K›l›ç."

‘Hür Bas›n’da ‹‹fller Nas›l OOluyor? 
“Ünlü bir gazetecinin evindeyiz. Ev sahibi gazeteci, 3 y›ld›r mesle¤imi

yapamamamdan ötürü her f›rsatta bana bir olanak yaratmaya çal›fl›yor.

Konuklar aras›nda siyasal ‹slamc› medyaya daha yak›n duran bir

gazetenin Genel Yay›n Müdürü de var. Sohbet s›ras›nda ev sahibi gazeteci

“Asl›nda Can sizin gazete için çok yararl› olur” diyor.

... Ben de “Ayr›ca ben istesem bile Tayyip Bey izin vermez ki” deyince,

Genel Yay›n Müdürü bu sözlerimi san›yorum bir yeflil ›fl›k olarak alg›l›yor

ve “Bu hafta Ankara’ya gidiyorum, Tayyip Bey’le de görüflece¤im, bunu

söyleyece¤im” diyor. Hiçbir karfl›l›k vermiyorum.

Aradan 15 gün geçiyor... O gün davete kat›lan gazetecilerden birine

rastl›yorum, laf o günkü konuflmaya geliyor. Ve bana diyor ki “Hani Tayyip

Bey’le konuflacakt› ya, konuflmufl, Tayyip Bey de (o daha dinlenecek)

cevab›n› vermifl.” 

(Can Atakl›, Vatan, 10 Mart 2007)

fiu bas›n›n haline bak›n; iktidara bak›n; bir gazeteye bir yazar›n al›n›p

al›nmamas›na do¤rudan Tayyip karar veriyor... Sonra da bu ülkede “hür

bas›n”dan, “70 milyonun hükümeti”nden sözediliyor! Laf› güzaf!



yor diye sormak ak›llar›na bile gel-

miyor art›k. 

TTSSKK,, AAKKPP vvee BBAASSIINN...... 

hheeppssii uuyyuumm iiççiinnddee!!

Geliflmelere toplu olarak bak›l-

d›¤›nda, hiçbirinin bir di¤erine söy-

leyecek bir fleyi olmad›¤› görülüyor.

BBööyyllee GGeenneellkkuurrmmaayy’’aa,, bbööyyllee hhüü--

kküümmeettee,, bbööyyllee bbaass››nn!! Ama elbette

burada sözkonusu tart›flman›n oda-

¤›ndaki bas›na dair flunu tespit et-

mek gerekir: Bu kadar iflbirlikçi, bu

kadar kifliliksiz bir bas›n olmasa,

hiçbir iktidar, hiçbir Genelkurmay

gazetelerle ve gazetecilerle böyle

pervas›zca oynayamaz. 

‹flte bas›n›n bu durumunun sonu-

cudur ki, Genelkurmay’›n and›ç lis-

tesine ve akreditasyon uygulamas›-

na karfl› genel bir tav›r almak yeri-

ne, hâlâ AKP’nin veya Genelkur-

may’›n yede¤inde ““oolliiggaarrflflii iiççii ççaa--

tt››flflmmaaddaa”” kk››ll››çç ssaallllaammaakkllaa meflgul-

düler. Her zamanki gibi “komplo te-

orileri” revaçtayd›. Kimilerine göre,

bu belge ““GGeenneellkkuurrmmaayy’’›› yy››pprraatt--

mmaakk iiççiinn”” s›zd›r›lm›flt›. Kifliliksizli-

¤in bu kadar› ancak burjuva medya-

da görülebilirdi. Bas›na, gazeteci

kimli¤ine, gazetecilik misyonuna

bu kadar aç›k bir sald›r› ve müdaha-

le varken, o hâlâ “Genelkurmay’›-

n›n y›prat›lmas›”yla meflgul! 

Kimileri, sanki esas olan buy-

mufl gibi “bu zamanlamay› kim

yapt›?” diye sorarken, kimileri de

belgenin AKP-Genelkurmay çat›fl-

mas›n› nas›l etkileyece¤i üzerine fi-

kir cimnasti¤i yap›yordu. Bunlar›n

herbiri üzerinde yorumlar, spekü-

lasyonlar yap›labilir, ama bunlar›n

hiçbiri sorunun özüne dair de¤ildir. 

BBaass››nn,, “bu ne rezalet; siz gaze-

teleri, yazarlar› nas›l s›n›fland›r›r-

s›n›z, nas›l bizim itibar›m›zla oy-

nars›n›z, bizim gazetecilik yapma-

m›za nas›l tahditler koyars›n›z, bu

hakk› kendinizde nas›l görürsü-

nüz???” ddiiyyee ttaavv››rr aallmmaall››yydd››.. 

‹flin garip yanlar›ndan biri de,

elefltiriye bu kadar tahammülsüz,

demokrasiye bu kadar uzak bir or-

duyu, yine bizzat bu gazetecilerin

‘ne kadar de¤ifltiler... ne kadar sivil-

lefltiler... ne kadar da sivil otoriteye

tâbi hale geldiler...’ diye yere-gö¤e

s›¤d›ramamas›d›r... Kendi ya¤c›l›k-

lar›n›n, yalakal›klar›n›n sonucunda

ettikleri bu sözlere, bir süre sonra

kendileri de inanmaya bafll›yor ve

böyle bir listeyle karfl›lafl›nca da fla-

fl›r›yorlar. Fakat bak›n görün, Nas›l

ki makatlar›na süngü takma tehdi-

diyle sindirildiklerini unuttularsa,

yar›n bu and›çlar› da unutup ordu

yalakal›¤›na devam edeceklerdir.

GGaazzeetteecciilleerriinn 

‘‘üüzzüüllddüü¤¤üünnee’’ bbaakk››nn::

Baz› gazeteciler, Genelkurmay

taraf›ndan “TSK karfl›t›” olarak ni-

telendirilmelerine veya “güvenil-

mez” ilan edilmelerine çok bozul-

mufllard›. Gerçekten de Genelkur-

may’›n bu kategoriye koydu¤u ga-

zeteciler içinde bugüne kadar oli-

garflinin, ordunun tüm anti-demok-

ratik müdahalelerini, bask› ve katli-

amlar›n› tereddütsüz savunmufl

isimler de vard›. 

Mesela bunlar aras›nda, orduyu

neredeyse “fleriatç›l›¤a karfl›” tek

güvence olarak gören TTuunnccaayy ÖÖzz--

kkaann,, CCüünneeyytt AArrccaayyüürreekk gibi isim-

ler de vard›. 

Keza TTaahhaa AAkkyyooll,, UUffuukk GGüüllddee--

mmiirr,, fifiaakkiirr SSüütteerr,, GGüünnggöörr MMeennggii

gibi düzenin ve ordunun halka karfl›

her türlü bask›s›n› savunup orduya

sadece “müdahale” gibi, “28 fiubat”

gibi baz› noktalarda elefltiri getiren

isimler de yeral›yor. Düzenin bu sa-

d›k isimleri bile, bu elefltirilerinden

dolay›, TSK taraf›ndan “güvenil-

mez”ler kategorisine al›n›yor.  Ve

birço¤u da kendilerinin asl›nda

TSK’y› ne kadar sevdi¤ini kan›tla-

maya gayret ediyor... Bunlardan fia-

kir Süter, tam bir zavall›l›kla bak›n

nas›l sesleniyor And›ç yazarlar›na:

“Ben ordu düflman›ysam, niye terör

örgütü taraf›ndan ölümle tehdit edi-

liyorum? Bunun yan›t›n› vereme-

yenlerin bana ciddi özür borcu var-

d›r. Bu liste ay›b›n›n orta¤› olan

herkese teessüflerimi bildiririm.”

“Genelkurmay’a karfl›” diye ad›

geçenler aras›nda oligarflinin tüm

bask›lar›na, katliamlar›na tereddüt-

süz onay veren nice isim var. De-

mek ki düzene verdikleri bu koflul-

suz destek de onlar› düzenin efendi-

leri nezdinde “muteber” kifli yap-

maya yetmemifl!.. Cuntac›, katliam-

c›, and›çç› bir orduya yaranmak, he-

le hele onu sürekli savunmaya de-

vam etmek o kadar kolay olmasa

gerek!.. 
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BBaayykkaall,, BBuu AAnndd››çç’’aa ddaa SSaahhiipp ÇÇ››kktt››!!

Her türlü bask›n›n, zulmün, yasa¤›n anti-demokratik
uygulaman›n y›lmaz savunucusu Baykal...

CHP Genel Baflkan› Deniz Baykal’›n solculu¤u da, halkç›l›¤›

da, demokratl›¤› da tart›fl›labilir; ama özellikle son birkaç y›ld›r

çok “istikrarl›” oldu¤u tart›fl›lmaz. 301. madde tart›flmas›ndan

Kürt sorununa, TCK tart›flmas›ndan linçlere kadar; toplumun

gündemine gelen her konuda, bask›c›, faflist, ›rkç›, anti-demokra-

tik cephede yeralma konusunda kesin bir istikrar gösteriyor. Bir

kez olsun “demokrat” bir tutum tak›narak kimseyi flafl›rtm›fl de¤il. 

Genelkurmay’›n gazetelere iliflkin haz›rlad›¤› “and›ç” karfl›s›ndaki tavr›

da hiç flafl›rt›c› olmad›. Belgenin ortaya koydu¤u mant›¤› tart›flmak yerine,

“de¤erlendirme raporu'nun bir iç de¤erlendirme oldu¤unun anlafl›ld›¤›”  id-

dias›yla Genelkurmay’›n belgesini b›rak›n, Baflbakan’›n gazetecilere tavr›na

bak›n diye bir tav›r gelifltirdi. Genelkurmay’›n belgesi, tam tersini ortaya ko-

yarken Baykal, ''Bu belgeyi d›fla yönelik, kurumlar›, kiflileri nitelemeye ve

suçlamaya yönelik, topluma bu konuda bir mesaj vermek amac›yla yap›lm›fl

bir çal›flma olarak anlamak do¤ru de¤ildir'' diye saçmal›yordu hâlâ. 



Tam 12 y›l geçti Gazi katliam›-

n›n üzerinden. Daha ilk günden ka-

tillerin adresini bilerek hareket et-

miflti Gazi halk›. Devrimcilerin ön-

cülü¤ünde “hedef karakol” diye yü-

rümüfl ve hesab›n sorulaca¤› adresi

göstermiflti. Çünkü bu sald›r›n›n ne-

denlerini de biliyordu, yapt›ran› da. 

Oligarflinin halk› sindirme çaba-

lar› karfl›s›nda, tam 12 y›ld›r Gazi

sokaklar›nda adalet aray›fl› hiç din-

medi. Devlet Gazi nezdinde tüm

halk› teslim almak amac›yla sald›r-

m›fl ve 18 insan› katletmiflti. Onlar

y›llar geçse de unutulmad›. Her 12

Mart günü halk›n hesap sordu¤u bir

gündür. O gün Gazi sokaklar›nda

öfke ve hesap soran sloganlar hay-

k›r›l›r, direnifle ve umuda dair marfl-

lar söylenir. Bu y›l da ayn› öfke ve

direnifl marfllar› vard› Gazi’de.

Devlet; Gazi halk›ndan olan kor-

kusunu daha 12 Mart’tan birkaç gün

önceden ‹ETT otobüslerini Gazi’ye

sokmayarak, Gazi’yi dörtbir yandan

ablukaya alarak gösterdi. Tüm bun-

lara ra¤men binlerce kifli Gazi katli-

am›n› lanetledi.

Gazi SSokaklar› 

Marfllarla ‹‹nliyor

Sabah saatlerinde Gazi Temel

Haklar üyeleri, cemevi önünde top-

lanmaya bafllad›. Daha sonra ilk an-

ma, baz› flehitlerin bulundu¤u Ali-

beyköy Mezarl›¤›’nda yap›ld›. 

Temel Haklar’a ait ses arac›ndan

cemevi önünde Grup Yorum‘un di-

renifl marfllar› mahalleyi inletirken,

coflku daha da artt›. 

Gazi Temel Haklar kitlesi ceme-

vi önünde toplan›rken DHP, Müca-

dele Birli¤i, DTP, Partizan, ESP,

Al›nteri, SDP, ‹flçi Mücadelesi,

TÖP, SODAP, Kald›raç ve Halkev-

leri gruplar› da eski karakol bölge-

sinde kortejler oluflturdular. Gazi

esnaf› ise ça¤r›ya uyarak kepenkle-

rini indirmifl, katliama öfkesini bu

flekilde ortaya koymufltu.

Gazi’nin öfkesi gibi, Gazili’nin

ayaklanmas› gibi k›z›la kesmifl bir

görünüm sergileyen Gazi Temel

Haklar kortejinin en önünde Gazi

flehitlerinin resimlerinin oldu¤u

pankart, ard›ndan ise “Gazi Katli-

am›n›n Sorumlusu Devlettir” pan-

kart› yerald›. Gazili Cephe flehitleri-

nin resimlerinin bulundu¤u ‘Gazili

Kahraman fiehitlerimiz’ pankart› da

açan Temel Haklar korteji, Gazi ce-

mevi önünden sloganlarla postane-

ye do¤ru yürüyüfle geçti. 

Sloganlar›n ahengine uyum sa¤-

layarak dalgalanan k›z›l bayraklarla

sokaklar› ad›mlayan devrimciler,

katliama öfkelerini hayk›rd›lar.

Gazili kahramanlar›n flehit düfl-

tü¤ü yerlerden biri olan postane

önüne karanfiller b›rak›l›rken, bura-

da flehit aileleri ad›na, Gazi flehitle-

rinden Sezgin Engin’in abisi Ergin

Engin bir konuflma yapt›. fiehitleri

anlatan Ergin Engin’in konuflmas›-

n›n ard›ndan, kortejler yeniden ce-

mevine do¤ru yürüyüfle geçti. En

önde "Gazi fiehitleri Ölümsüzdür"

pankart› ile Gazi flehit ailelerinin,

ard›ndan Temel Haklar’›n yerald›¤›
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GAZ‹ KATL‹AMINA KARfiI GAZ‹ KATL‹AMINA KARfiI 
HALKIN B‹TMEYEN ÖFKES‹HALKIN B‹TMEYEN ÖFKES‹

Gazi’nin kkatilleri hhesap vvermedikçe bbu ööfke hhiç ddinmeye-

cek, hher 12 MMart’ta GGazi ssokaklar› ööfkeli ssloganlar›m›z-

la, zzulme kkarfl› aaya¤a kkalk›fl›m›z›n oonuruyla iinleyecek.



yürüyüfl boyunca “Gazinin Hesab›

Sorulacak, Yaflas›n Gazi Direnifli-

miz, Kurtulufl Kavgada Zafer Cep-

hede, Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulu-

fla Kadar Savafl, Kahramanlar Öl-

mez Halk Yenilmez” sloganlar› hiç

susmad›.

Gazi cemevinde flehitler için ve-

rilen yemekten sonra Grup Yorum

burada marfllardan oluflan bir dinle-

ti verdi. 

Onlar› UUnutmayacak, 

Unutturmayaca¤›z

Dinletinin ard›ndan kortej Gazi

flehitlerinin bulundugu Gazi Mezar-

l›¤›’na do¤ru yürüyüfle geçti. 

Sloganlar eflli¤inde yürüyen kor-

tejler 12 Mart'ta taranan kahvehane-

nin önüne geldi¤inde z›lg›tlarla kat-

liam› protesto etti. Burada bütün fle-

hitlerin isimleri okunup, "Yafl›yor"

diye hayk›r›ld›. Karakolun bulundu-

¤u tepeye gelindi¤inde ise, Gazi

halk›n›n öfkesinin karakolu gördük-

lerinde bir kat daha artt›¤›n› hisset-

memek mümkün de¤ildi. 

Gazi’nin sorumlular› yarg›lan-

mam›fl ve 12 y›ld›r ac›lar› hep taze

kalm›flt›. Gazililer öfkeliydi, Gazili-

ler ac›l›yd›. Her y›l 12 Mart'ta ac›la-

r›n› flehitleriyle paylaflmak ve dev-

letten hesap sormak için yürüyorlar

ve mezarlar› bafl›nda and içiyorlard›.

Bugün bir kez daha bunu yapt›lar.

Mezarl›kta yap›lan sayg› duruflu-

nun ard›ndan Ergin Engin, flehit ai-

leleri ad›na yapt›¤› konuflmada,

devlet taraf›ndan katledilen flehitleri

sayg›yla and›klar›n› belirterek, o

gün yaflananlara de¤indi. 

“Ölülerimiz sürüklenerek tekme-

lenerek çöp konteyn›rlar›na at›l›-

yordu. ‹flte bugün o dehflet ve ce-

hennemin bize yaflat›ld›¤› gündür”

diyen Engin, Gazi halk›n›n adalet-

siz b›rak›ld›¤›n› belirterek flöyle de-

vam etti: “ Asl›nda sorumlular›n

yarg›lanmas› gerekirken bakan ol-

dular. Bugün Hrant Dink, fiemdinli

olay›na bak›ld›¤›nda nerede, nas›l

kimler taraf›nda organize edildikle-

rini görebilirsiniz.”

Aç›klaman›n ard›ndan Grup Yo-

rum’un ‘Bize Ölüm Yok’ marfl› bin-

lerce kifli taraf›ndan yumruklar s›k›-

l› söylendi. 

1500 kiflilik Gazi Temel Haklar

kitlesi cemevi önüne kadar slogan-

larla yeniden yürüyüfle geçerken,

di¤er sol gruplar anmay› ayr› yapa-

rak, geçen y›l yaflanan “yer tart›fl-

mas›”n›, bu y›la da yans›tt›. 

Toplam 2600  kiflinin kat›ld›¤›

anma öncesinde mahallenin abluka-

ya al›nd›¤›, havada helikopterler

uçurularak halk›n tedirgin edilmeye

çal›fl›ld›¤› görüldü. Gazi Mahalle-

si’ne di¤er bölgelerden gelenlerin

ise, mahallenin girifline kadar oto-

büslerle gelmelerine izin verildi,

buradan onlarca insan gruplar halin-

de yürüyüfle yetiflmeye çal›flt›lar. 

Anadolu AAyaklanan 

Gazi’yi SSelamlad›

Gazi flehitleri Anadolu’nun çe-

flitli kentlerinde düzenlenen eylem

ve etkinliklerle de an›ld› ve katliam

lanetlendi. 

‹‹zzmmiirr HHÖÖCC,, 12 Mart günü Kar-

fl›yaka ‹fl Bankas› önünde yapt›¤›

eylemde, “Gazi Katliam›n›n So-

rumlusu Devlettir!” pankart› aça-

rak, “Yaflas›n 12 Mart 1995 Gazi

Ayaklanmas›, Gazi’nin Katilleri

Yarg›lans›n” gibi dövizler tafl›d›.

Burak Demirci taraf›ndan yap›lan

aç›klamada, Gazi halk›n›n katliama,

devrimcilerin önderli¤inde, “Sald›-

ran Devlet Direnen Halkt›r” pankar-

t›yla onbinlerle aya¤a kalkarak ce-

vap verdi¤i belirtildi. Gün›fl›¤› mü-

zik grubunun “ Gazi Marfl›”n› kitle

ile söylemesinden sonra at›lan slo-

ganlarla eylem bitirildi. 

Ayn› gün AAnnkkaarraa’’ddaa ise, Tuzlu-

çay›r'da meflaleli yürüyüfl yap›ld›.

HÖC, Al›nteri, BDSP, ESP, EHP,

PSAKD Mamak fiubesi, TÜM-‹GD

ve Mamakl› Devrimciler taraf›ndan

yap›lan yürüyüfl, Tuzluçay›r Muh-

tarl›¤› önünde bafllad›. ‘Gazi Katli-

am›n› Unutmad›k, Unutturmayaca-

¤›z, Katil Devlet Hesap Verecek' ya-

z›l› pankart›n aç›ld›¤› yürüyüflün ar-

d›ndan meydana gelen kortej, bura-

da Gazi ve Ümraniye flehitlerinin

isimleri-

n i n

o k u n -

mas ›na

‘ Ya fl › -

yor' di-

ye ce-

vap ver-

di. Or-

t a k

aç ›k la -

m a y ›

y a p a n

U m u t

fi e n e r ,

‘Gazi katliam›nda oldu¤u gibi, hal-

ka yönelik tüm katliamlar›n sorum-

lusunun Susurluk Devleti’ oldu¤unu

söyledi ve “Hesap Soral›m” ça¤r›s›

yapt›.

“Marafl'›, Çorum'u, 19 Aral›k'›,

K›z›ldere'yi, Gazi'yi Unutmad›k”

sloganlar› at›lan eyleme 150 kifli ka-

t›ld›.

Bir baflka anma ise BBuurrssaa'dayd›.

HÖC, BDSP, ESP ve Partizan Gazi,

Beyaz›t ve Halepçe katliamlar›n›

protesto etmek için, Setbafl›'ndan

AVP Tiyatrosu'na kadar yürüdü.

Burada yap›lan aç›klamada “Kat-

liam›n 12. y›ldönümünde katiller

sokakta yeni katliamlar› tertipleme-

ye devam etmektedir” denildi.

ÇÇaannaakkkkaallee''nniinn BBiiggaa ‹‹llççeessii''nnddee

de Gençlik Dernekli Ö¤renciler, Bi-

ga ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakül-

tesi'nde Gazi flehitlerini and›lar. An-

mada Grup Gündo¤du da Gazi Mar-

fl›n› seslendirdi.

14 Mart günü MMeerrssiinn'in Demir-

tafl Mahallesi’nde toplanan DHP,

ESP, HÖC ve Partizan üyeleri "Ga-

zi, Beyaz›t, fiemdinli, Hrank Dink...

Kontrgerilla Katliamlar›n› Unutma-

d›k, Unutturmayaca¤›z" pankart›n›

açarak yürüyüfl yapt›lar.

Gazi flehitlerinin unutulmad›¤›

yerlerden birisi de KKaarrss’t›. 16 Mart

Cuma günü saat 12:30 da Faikbey

Caddesi’nde bas›n aç›klamas› ya-

pan Gençlik Federasyonlu ö¤renci-

ler “Beyaz›ttan Gazi’ye Katliamlar›

Unutmad›k Unutturmayaca¤›z”

pankart› açarak katliamlar› unutma-

yaca¤›n› hayk›rd›. Gençlik Federas-
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yonu ad›na aç›klama yapan Dilek

Aslan “Bizler Gençlik Federasyonu

olarak diyoruz ki; halklar› açl›¤a,

yoksullu¤a terkeden soruflturmalar-

la, sahte sendikac›l›k yasalar›yla,

özellefltirme politikalar›yla, katli-

amlarla halk› sindirmeyi hedefleyen

emperyalizm ve iflbirlikçileri ama-

c›na ulaflamayacakt›r. Buradan bir

kez daha hayk›r›yoruz; Beyaz›t’tan

Gazi’ye katliamlar› unutmad›k

unutturmayaca¤›z” dedi. 

EEsskkiiflfleehhiirr Anadolu ve

Osmangazi Üniversitesi

ö¤rencileri de 16 Mart gü-

nü eylem yaparak  Gazi ve

Beyaz›t flehitlerini anarak

faflizme öfkelerini dile ge-

tirdi. 

“Katliamlar› Unutmad›k

U n u t t u r m a y a c a ¤ › z -

AÜ/OGÜ Ö¤rencileri”

pankart›n›n aç›ld›¤› eylem saat

12.45’te Anadolu Üniversitesi

Kampüsü önünde yap›ld›. fiehitler

an›s›na sayg› durufluyla bafllayan

eylemde sözalan Derya Aydo¤du;

16 Mart ve Gazi katliamlar›n›n

devlet politikas› oldu¤unu vurgula-

d›. Sistemin kendinden farkl› olan

her kesime, kifliye düflman oldu¤u-

nu ve bunun da son örne¤inin Er-

meni yazar Hrant Dink'in katledil-

mesi oldu¤unu söyledi. Aydo¤du;

gençli¤in katliamlar› unutmayaca-

¤›n›, bask› ve sindirme politikalar›-

n›n onlar› sindirmeyece¤ini dile ge-

tirdi. ''Kahrolsun Faflizm Yaflas›n

Mücadelemiz, Beyaz›t fiehitleri

Ölümsüzdür, Gazi fiehitleri Ölüm-

süzdür, Bedel Ödedik Bedel Ödete-

ce¤iz, Yaflas›n Devrimci Dayan›fl-

ma, Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i”

sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamaya 60

kifli kat›ld›. Eylem Hürriyet ve Be-

yaz›t marfllar›n›n coflkuyla söylen-

mesiyle sona erdi. 

Ümr aniye fifiehitleri 

Ölümsüzdür

Gazi katliam›na karfl› aya¤a kal-

kan yerlerden biri olan, Ümraniye 1

May›s Mahallesi de, o gün evlatlar›-

n› flehit vermiflti. 
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Fethullah’›n Zaman Gazetesi,

her f›rsatta sola, halka, özellikle

Alevilere karfl› düflmanl›¤›n› göster-

mekten geri durmuyor. 

Bu gerçek bir kez de Gazi Kat-

liam› anmas› s›ras›nda yafland›. An-

madan önceki gün ve 12 Mart’ta ga-

zete, yay›nlad›¤› haberlerle hem

katliam anmas›na kat›l›m› düflürme-

ye çal›flt›, hem de katliam› neredey-

se meflru göstermeye yeltendi.

‹flte anmadan önceki bir haber:

“Gazi’de ortak tav›r: Oyuna

gelmeyece¤iz”... “Alevi-Sünni Plat-

formu uyard›: Gazi’de provokatör-

ler cirit at›yor.”

Halbuki böyle bir platform yok,

sözünü etti¤i Sivas Platformu adl›

bir kurulufl, bu bir. ‹kincisi, bu plat-

formun da böyle bir ortaklaflm›fl ka-

rar› yok, s›k s›k Alevilere yönelik

haberlerde kulland›¤›, buldu¤u bir

iflbirlikçi ‘dede’yi konuflturma takti-

¤ini burada da uyguluyor gerici ka-

fa ve platforma üye derneklerden bi-

rinin yöneticilerine mikrofonu uza-

t›yor. Öte yandan ortada “provokas-

yon”, “oyun” diye bir fley yok, halk

katliam› lanetlemeye haz›rlan›yor.

Mesele de burada. Fethullahç› kafa

diyor ki; hay››››r katliam› lanetleme,

bak provokasyon olacak! Lanetler-

sen sen de provokatörlerin oyununa

gelmifl olursun! Kimin ad›na söylü-

yor bunlar›; Sünni devletin ad›na,

iktidar›n ve polisin ad›na. 

Devam edelim. 

12 Mart’ta Gazi’ye iliflkin bir

baflka haber, yukar›da söyledikleri-

mizi tamaml›yor: 

“Gazi’de öldürülen, Alevi dedesi

de¤il, cemevinde kalan evsizmifl”. 

fiöyle diyor Zaman: 

“1995 y›l›nda meydana gelen

Gazi olaylar›n› tetikleyen ‘Alevi de-

desi öldürüldü’ haberinin yalan ol-

du¤u ortaya ç›kt›. Kahvehaneye ya-

p›lan sald›r›da ölen Halil Kaya’n›n

Alevi dedesi olmad›¤› ö¤renildi. 

Faili meçhul sald›r›da ölen tek

kifli olan 67 yafl›ndaki Halil Ka-

ya’dan binlerce yay›nda hala ‘Alevi

dedesi’ olarak söz ediliyor. Sol ör-

gütlerin yay›n organlar›nda Kaya

‘Alevi dedesi’ olarak an›l›yor ve

halk ‘ayaklanman›n izinden gitme-

ye’ ça¤r›l›yor.”

Niyet ve zihniyet ortada.

Demek ki neymifl; asl›nda bu ka-

dar insan ölmezmifl ama örgütler

Alevi dedesi diye k›flk›rtm›fl ve bun-

ca insan ölmüfl; yani suçlu ölenler-

den baflkas› de¤il...

Tutal›m ki Alevi dedesi olmas›n,

bu, o gün Gazi’de halka sald›r›ld›¤›-

n›, katliam yafland›¤›n› de¤ifltirir

mi? Bugün Gazi’nin onurlu aya¤a

kalk›fl›n›n ard›ndan yürünülmesinin

gereklili¤ini ortadan kald›r›r m›?

Devletin âli menfatlerine sayfa-

lar›n› cömertçe açan Zaman’›n, 13

Mart günkü mesaisi ise Newroz’du.

12 Mart anmas› bitmifl, s›ra yakla-

flan Newroz’a gelmiflti. (Elbette ona

göre Newroz de¤il, Nevruz’du)

Yine tam sayfa ay›rm›flt› ve yine

ayn› dil, ayn› kafa konufluyordu:

“Diyarbak›r Valisi Ala: Halk›m›z

provokasyona prim vermemeli.”

“Kanaat önderleri Nevruz öncesi

sa¤duyu ça¤r›s› yapt›.”

Zaman s›k›nt›lar›n› böyle dolay-

l› yoldan anlatmay›p; “ey halk mu-

halif olmay›n, katliamlar› unutun,

direnifl tarihinizin üzerine sünger

çekin, biat edin bize biat...” dese da-

ha kestirme olmaz m›? Yalan da, zu-

lüm de buna hizmet ediyor zaten.

Kontra Zaman Gazi Halk›na Karfl›!
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Türk Tabibleri Birli¤i, SES ve

sa¤l›k alan›ndaki di¤er örgütlenme-

ler, 14 Mart T›p Bayram›’nda, hiz-

met vermediler. 

Doktorlara suç duyurusunda 
bulunan demagog bir ‘doktor’

Beklendi¤i gibi, sa¤l›k emekçi-

lerinin hak aramas›, eylem öncesin-

de Sa¤l›k Bakan›’n›n tehditleri ile

karfl›laflt›. Sa¤l›kç›lar› eyleme kat›l-

mamalar› için tehdit eden, hem adli

hem de idari soruflturma aç›laca¤›n›

aç›klayan ve savc›lar› ‘göreve ça¤›-

ran’ Recep Akda¤, TTB ve SES’in

bir y›ldan fazla süredir dile getirdi¤i

talepleri bir yana b›rakarak, eylemi

“do¤rudan hükümeti y›pratmaya ve

cumhurbaflkanl›¤› seçimi sürecini

etkilemeye yönelik bir çaba” olarak

de¤erlendirdi.

Kafa bu! Kendisinin sa¤l›k siste-

miyle, hekimlerin sorunlar› ve onla-

r›n talepleriyle alakal› olmad›¤›

için, her geliflmeyi kendi it dalafl›

içinde görüyor. 

Bu zihniyet memuru devletin

kölesi, kap›kulu gören zihniyettir.

Buna göre, hekimin hakk›, hukuku,

demokratik talepleri olamaz, ne ve-

rirse onunla yetinmek durumunda-

d›r, yok yetinmiyor hakk›n› istiyor

ve üstelik protesto yap›yorsa; o za-

man ‘devletlu’’ya baflkald›rm›fl asi-

dir. Talepleri belli, neye itiraz ettik-

leri bir eylemi, “hükümeti y›prat-

mak istiyorlar” diye de¤erlendir-

mek, kendi it dalafl› ile (Cumhur-

baflkanl›¤› seçimi) ba¤daflt›rmak bu

bak›fl aç›s›n›n tezahürüdür.

Sol olan her fleye düflmand›r,

çünkü sol hakk›n› aramak, verilmi-

yorsa söke söke almas›n› bilmektir.

Kendisi IMF’nin yani kapitalizmin,

yani bir ideolojinin talimatlar›na

göre ‘sa¤l›k reformu’ yapar, ama

buna kar›fl ç›kanlar› -suçmufl gibi-

“ideolojik davran›yorlar” diye suç-

lar. Demagojinin, cehalete hitap et-

menin s›n›r› yoktur. Yani buna göre,

asl›nda doktorlar›n hiçbir sorunu

yok, yap›lmak istenen reformlar da

halk›n sa¤l›¤›n› düflünerek haz›rlan-

m›fl, hekimlerin özlük haklar›n› ko-

ruyor; ama bu TTB varya, ideolojik

bakt›¤› için karfl› ç›k›p engellemeye

çal›fl›yor. En geri kitlelerde bunu

düflündürtmek ve k›flk›rtmak istiyor.

Tehdit ve Sald›r› Sökmedi

‹ktidar›n tehditlerine karfl›n 14

Mart’ta alanlara ç›kan, ifl yavaflla-

tan, zorunlu hizmetler d›fl›nda mu-

ayeneleri yapmayan sa¤l›k emek-

çileri, birkaç kent d›fl›nda eylemi

yaflama geçirdiler.

Ankara’da ifl b›rakan sa¤l›k

emekçilerine, D›flkap› E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesi ve Etlik Ka-

d›n Do¤um Hastanesi'nde özel gü-

venlik birimleri sald›rd›. Hastala-

r›n destek verdi¤i hekimler, ö¤le

saatlerinde Numune Hastanesi

önünde toplanarak Sa¤l›k Bakan-

l›¤›’na yürüdü. ‘Herkese Sa¤l›k,

Güvenli Gelecek’ pankart› tafl›yan

sa¤l›kç›lar ile polis aras›nda k›sa

süreli arbedeler yafland›. Emekçi-

ler ad›na konuflan SES Ankara fiu-

besi Baflkan› Adem Bulat, "Kendi-

leri gibi düflünmeyen sendikalar›n

ve meslek örgütlerinin çal›flmalar›-

n› engellemeye çal›flan Sa¤l›k Baka-

n› Recep Akda¤ bilmelidir ki, genel

sa¤l›k sigortas›na geçmiflte oldu¤u

gibi bugün de her türlü bask› ve teh-

ditlere ra¤men boyun e¤meyece¤iz.

Sa¤l›k hakk›n› yok eden, sosyal gü-

venli¤i ya¤malayan, gelece¤imizi

sa¤l›ks›z ve güvencesiz k›lacak y›-

k›m politikalar›na karfl› görevdeyiz

ve görevimizin bafl›nda olmay› sür-

dürece¤iz" dedi.

Eylemde, ATO Yöneticisi Vahi-

de Bilir de bir konuflma yapt›. 

‹stanbul’da sa¤l›k emekçileri

Taksim Meydan›’ndayd›. Acil, ka-

d›n do¤um, onkoloji, diyaliz ve ço-

cuk bölümleri d›fl›nda eylem yafla-

ma geçirilirken, yaklafl›k 1000 sa¤-

l›k emekçisi Galatasaray Lisesi

önünde toplanarak Taksim’e yürü-

dü. “Düflünme De¤il Eylem Zama-

n›, Sa¤l›k Ocaklar› Kapat›lamaz,

AKP Sa¤l›¤a Zararl›d›r, Sa¤l›k

Hakt›r Sat›lamaz” sloganlar› at›lan

yürüyüflte, “Art›k Yeter Sa¤l›k Hak-

k›, Özlük Haklar›m›z, ‹fl Güvence-

miz, Mesleki Onurumuz ‹çin Beyaz

Eyleme” pankart› tafl›nd›. Burada

‹TO Baflkan›, SES Aksaray fiube

Baflkan› emekçilerin taleplerini dile

getirirken, Taksim An›t›’na çelenk

koyan Gencay Gürsoy, Akda¤’a ge-

reken cevab› eyleme kat›lan emek-

çilerin verdi¤ini dile getirdi. “E¤er

bu suçsa, bunu ifllemeye devam

edece¤iz” diyen Gürsoy, IMF prog-

ram›ndan vazgeçilmesini istedi. 

Sa¤l›k Emekçilerinin Talepleri

Sa¤l›k emekçileri, il tabib odala-

r›n›n eylemlere kat›lmama karar› al-

d›¤› Denizli, Kayseri, Kilis ve Gazi-

antep d›fl›nda ülke genelinde Türk

Tabibler Birli¤i’nin ça¤r›s›na uydu.

Alanlara ç›kan sa¤l›k emekçilerinin

taleplerinden baz›lar› flöyle:

"Torba Yasa" geri çekilmelidir.

Sa¤l›k ocaklar›n›n kapat›lmas›n-

dan baflka bir fonksiyonu olmayan

aile hekimli¤i uygulamas› derhal

durdurulmal›d›r.

Kamu hastanelerini özerklefltir-

me ad›yla özellefltirmeyi hedefleyen

Sa¤l›kta ticaret öldürür
Tehdit ssökmedi, ssa¤l›k eemekçileri iifl bb›rakt›



‘Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uy-

gulamas› Hakk›nda Kanun Tasar›s›’

TBMM'den geri çekilmelidir.

Sa¤l›k hizmetlerini "temel temi-

nat paketi" ile s›n›rlay›p, paras› ola-

n›n sat›n almas›n› önerecek kadar

adaletsiz; ayl›k geliri 134 YTL'nin

üzerindeki bütün yurttafllar›m›zdan

her ay 70 ile 475 YTL aras›nda prim

almay› düflünecek kadar gayri insani

olan Genel Sa¤l›k Sigortas› süresiz

olarak ertelenmelidir.

Sa¤l›kta "Dönüflüm" Program›'na

son verilmelidir.

Sa¤l›k çal›flanlar›n›n bugününü

ve emeklili¤ini güvence alt›na alan

kamu kaynakl›, adaletli bir ücret po-

litikas› uygulanmal›d›r.

10 bin emekçi Ankara’dayd›

Sa¤l›k emekçileri ifl b›rakma ey-

lemi öncesi, 11 Mart’ta da Anka-

ra’da miting düzenlediler. 

Binlerce emekçi Ankara Gar›'nda

toplanarak S›hhiye Meydan›'na yü-

rüdü. Burada kitleye hitap eden TTB

Baflkan› Gencay Gürsoy, mücadele-

lerinin sadece sa¤l›k emekçileri için

olmad›¤›n› kaydederek, hükümete

hekimlere ve sa¤l›k çal›flanlar›na

ra¤men piyasac› sa¤l›k sistemini uy-

gulayamayacaklar›n› gösterecekleri-

ni dile getirdi. 

Gürsoy, bafll›ca taleplerini flöyle

s›ralad›: "Hekim istihdam› sorununa

bilimsel ölçütler içinde meslek oda-

lar›yla çözüm aranmal›d›r. Sa¤l›k

ocaklar› yeniden canland›r›lmal›d›r.

Hekim eme¤i piyasa mekanizmala-

r›yla de¤il kamusal kaynaklarla ve

hakça karfl›lanmal›d›r. Çevre ve

enerji sorunlar›n› da içeren, kap-

saml› bir reform çal›flmas› gündeme

getirilmelidir."

10 bin kiflinin bulufltu¤u mitinge

kitlesel olarak kat›lan HÖC'lüler,

"Herkese Eflit Paras›z Eriflilebilir

Sa¤l›k Hakk› ‹stiyoruz" pankart› ve

"Paran Kadar Yafla Paran Yoksa Öl,

‹ktidar Sa¤l›k Politikalar›yla Öldü-

rüyor, Sa¤l›kta Özellefltirme Politi-

kalar›na Son" dövizleri tafl›d›lar. Mi-

ting, Suavi ve Grup Kibela'n›n kon-

serleriyle sona erdi.

Madencinin can› patron 
için ‘maliyet unsuru’
TMMOB Maden Mühendisleri Odas› Adana fiubesi ile Çukurova Üni-

versitesi Maden Mühendisli¤i taraf›ndan 8-9 Mart tarihlerinde düzenlenen

sempozyumda, ‘‘MMaaddeenn ‹‹flfllleettmmeelleerriinnddee ‹‹flfl SSaa¤¤ll››¤¤›› vvee GGüüvveennllii¤¤ii’’ tart›fl›ld›.

Kazalar›n kader olmad›¤› belirtilen sempozyumda, iflçi sa¤l›¤› ve gü-

venli¤i politikalar› ele al›nd› ve konuya iliflkin 33 bildiri sunuldu. ‘Maden-

cilik Sektöründe ‹fl Güvenli¤i’ konulu bir de panelin düzenlendi¤i iki gün

süren sempozyum kapsam›nda dile getirilen görüfller ve saptamalar, sonuç

bildirgesi ile kamuoyuna duyuruldu.

Maden kazalar›n›n son y›llarda belirgin olarak artt›¤› kaydedilen bildir-

gede, sadece y›l›n ilk üç ay›nda çok say›da ifl kazas› yafland›¤› ve 14 ma-

dencinin öldü¤ü belirtildi. ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤ine iliflkin yasalar›n

yetersizli¤ine dikkat çekilirken, varolanlar da “devlet ve iflveren taraf›ndan

tam olarak uygulanmamaktad›r” denildi. Bu konuda devletin sorumlulu-

¤una dikkat çekilirken, denetim eksikli¤i vurgulanarak, “‹flverenlerin bü-

yük bir bölümü; insan›n, çal›flan›n korunmas›n›, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli-

¤i önlemlerinin al›nmas›n› maliyet unsuru olarak görmektedir” denildi. 

‹fl kazalar›n› önlemek için önerilere yer verilen bildirgede, çal›flan say›-

s›na bak›lmadan tüm yeralt› iflletmelerinde daimi olarak maden mühendisi

bulundurulma zorunlulu¤u getirilmesi istendi ve flöyle denildi: “Ülkemiz-

de yüksek risk tafl›yan, kurals›z ve denetimsiz çal›flan, mühendislik bilim ve

tekni¤inden uzak, teknik eleman›n›n gözetim ve denetimi olmaks›z›n, tama-

men ilkel koflullarda çal›flan pek çok maden iflletmesi bulunmaktad›r. Bu ifl-

letmelerde her an kaza olma olas›l›¤› mevcuttur. Sektörün özelli¤i göz önü-

ne al›narak kapsaml› bir risk haritas›n›n sözkonusu ilgili bakanl›klarca ha-

z›rlanmas› ve denetimlerin buna göre yap›lmas› gerekmektedir. ”

Erol Ekici: “Açl›k sefalet diz boyu”
D‹SK’e ba¤l› Genel-‹fl Sendikas› Zonguldak fiubesi'nin kongresinde

konuflan, Örgütlenme Daire Baflkan› Erol Ekici, Amerikan emperyalizmi-

nin Ortado¤u Projesi’ni gerçeklefltirmek için çeflitli bahanelerle sald›r›lar›-

na devam etti¤ini söyledi. 

Ekici, Ticaret ve Sanayi Odas› Lokali'nde düzenlenen 5. Ola¤an Genel

Kurulu'nda yapt›¤› konuflmada, ABD'nin, yeralt› ve yerüstü zenginliklerini

teslim almak için Irak'›, Afganistan'› iflgal etti¤ini belirtti. Irak ve Filis-

tin'deki katliamlara dikkat çeken Ekici, "s›rada ‹ran var. ABD, nükleer si-

lah gerekçesiyle bu ülkeye sald›rmak istiyor. Bu gerekçe asl›nda oralarda-

ki zenginlikleri ele geçirmektir. Bizim topraklar›m›z›n da içinde bulundu¤u

Büyük Ortado¤u Projesi’ni gerçeklefltirmek isteyen ABD emperyalizmi, çe-

flitli bahanelerle sald›r›lar›na devam ediyor" diye konufltu. AKP'nin eko-

nomi politikalar›n› elefltiren Ekici, özellefltirme sonucu yüz binlerce insa-

n›n iflsiz kald›¤›n› kaydederek, Hükümetin, ülkenin zenginliklerini satmak

için mücadele etti¤ini dile getirdi. Ekici, “Açl›k sefalet diz boyu. ‹flçi,

emekli, memur, çiftçi, esnaf periflan durumda" dedi.

Emekli-Sen ‹zmir fiubesi, Yarg›tay’›n kapatmas› karar›n›, 9
Mart’ta Konak Sümerbank önünde protesto etti. Eylemde konuflan
Genel Baflkan Veli Beysülen, AKP hükümetinin ikiyüzlü tutumunu
elefltirerek, “Demokrasi sadece iflinize gelen yasalar› ç›karmak de-
¤ildir”  diye konufltu.

Emekliler 
sendikalar›na 
sahip ç›k›yor
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PKK Önderi Abdullah Öca-

lan’›n, tutuldu¤u ‹mral›’da siste-

matik bir flekilde yavafl yavafl ze-

hirlendi¤i yönündeki aç›klama-

ya, AKP Hükümeti beklendi¤i

gibi inkarc›l›kla cevap verdi.

Burjuva medyan›n mant›k s›-

n›rlar›n› zorlayan, yalan ve de-

magojiye dayal› yaz› ve haber-

lerini de arkas›na alan iktidar,

inkar›n›n “kan›t›” olarak da yi-

ne kendi yapt›¤› “tetkik” so-

nuçlar›n› sundu. 

Adli T›p Kurumu’nun,

Öcalan’dan al›nan kan, idrar,

balgam, saç k›l› örneklerinin

“sonuçlar›”, Bursa Cumhuriyet

Baflsavc›l›¤› taraf›ndan 12 Mart gü-

nü yap›lan yaz›l› aç›klama ile duyu-

ruldu. Savc›l›k aç›klamas›nda, Adli

T›p Kurumu’nun 12 Mart 2007 ta-

rihli raporunda, “hükümlü hakk›nda

ileri sürülen zehirlenme iddialar›-

n›n tamamen as›ls›z oldu¤u kesin

olarak tespit edilmifltir” denildi.

Sonuç Önceden Aç›klanm›flt›

Adli T›p Kurumu’nun raporu as-

l›nda önceden aç›klanan bir sonucu

beyan ediyor sadece. Raporun ve

akabinde Cemil Çiçek’in aç›klama-

lar›n›n, Bakanlar Kurulu toplant›s›-

n›n ard›ndan yap›lmas› ise, al›nm›fl

karar› deklare etmenin bir baflka ör-

ne¤idir. 

Geçen haftaki say›m›zda yer

verdi¤imiz gibi, Cemil Çiçek, dok-

tor heyetini ‹mral›’ya gönderdikle-

rini aç›klad›¤› gün, sonucun ne ola-

ca¤›n› da ““bbuu uulluussllaarraarraass›› bbiirr yyaa--

llaanndd››rr,, bbuunnuu oorrttaayyaa çç››kkaarraaccaa¤¤››zz””

sözleriyle ilan etmiflti. Böyle bir

aç›klaman›n ard›ndan baflka türlü

bir sonuç ç›kmas› beklenemezdi.

Öte yandan raporu haz›rlayan kuru-

mun niteli¤i dahi bafll› bafl›na flaibe

unsurudur. Zira, Adil T›p Kuru-

mu’nda yaflanan tasfiyeler herkesin

malumudur. AKP iktidar›; bilim in-

sanlar›n› kurumdan uzaklaflt›rarak,

Adli T›p tarihinin en büyük kadro-

laflmas›n› gerçeklefltirmifl ve iflken-

cecileri aklamaktan sab›kal›, kendi

meslek örgütü taraf›ndan bu yüzden

doktorluktan uzaklaflt›r›lm›fl men-

geleleri kurumun bafl›na getirmiflti. 

Böyle olmasa dahi, zaten suçu

iflleyen, yani zehirlemenin zanl›s›

durumunda olan devletin kendisi

iken, tetkiklerin de yine ayn› devlet

taraf›ndan yap›lmas›, örtbas etme-

nin bilinen bir yöntemidir, hukuken

ve siyaseten geçersizdir. Tüm ku-

rumlar› ile Kürt politikas›na tabi ol-

mufl bir devletin ne yarg›s› ne de

baflka bir kurumu ba¤›ms›z olabilir.

Gündemden Düflürme Çabas› 

Adil T›p Kurumu aç›klamas›n›n

ard›ndan kameralar›n karfl›s›na ge-

çen Cemil Çiçek, devletin kendini

aklama raporunu, “art›k yalan›n or-

taya ç›kt›¤›” fleklinde de¤erlendirdi.

Bununla da yetinmeyen Çiçek, “ze-

hirlenme” aç›klamas›n› sapt›rarak

gündemden düflürmeye çal›flt›. Çi-

çek’e göre, Öcalan’›n avukatlar›n›n

belgeler sunarak yapt›klar› aç›kla-

ma, “Öcalan’›n yeniden yarg›lan-

mas› konusunun A‹HM taraf›ndan

verilen kararla gündemden düflme-

sinin ard›ndan, konuyu canl› tutmak

isteyen iç ve d›fl çevrelerin istisma-

r›”yd›. “Terörizm” retori¤i üzerine

her türlü yalan›n ve demagojinin

yutturulaca¤› varsay›m›ndan, per-

vas›zl›¤› ve ars›zl›¤›ndan güç alan

Çiçek, flovenist inkar ve imha poli-

tikas›n› sürdürmenin klasik söyle-

mine sar›larak, hakl› bir talebi ve

kayg›y›, “bu yalanlarla bir oyun

oynanmak isteniyor” diye niteledi. 

Kendileri hemencecik bir rapor

haz›rlatarak “bu oyuna” gelmemifl-

lerdi ve baflkalar› da “bu oyuna

itibar etmemeliydi!” Asl›nda

söylemek istedi¤i flu: Kimse in-

san haklar›, hukuk gibi kayg›lara

düflerek flovenist politikalara ters

düflmesin! Yoksa “iç ve d›fl”

düflmanlar›n piyonu olur!

‘Ba¤›ms›z Heyet’ Talebi 
Geçerlili¤ini Koruyor

Adli T›p Raporu Kürt yurt-

sever hareketi taraf›ndan elefl-

tirilerek, ba¤›ms›z olmad›¤›,

gerçe¤i yans›tmad›¤› belirtildi. 

KKK taraf›ndan rapora ilifl-

kin yap›lan aç›klamada; ellerinde

Öcalan’›n sistematik flekilde zehir-

lendi¤ine dair kan›t bulundu¤u be-

lirtilerek, rapor inand›r›c›l›ktan

yoksun olarak nitelendirildi. 

KKK’nin aç›klamas›nda flu ta-

lepler s›raland›: 11-- Öcalan bulundu-

¤u hücreden ç›kar›lmal› ve yeri de-

¤ifltirilmeli. 22-- ‹nsan haklar› kuru-

lufllar› ve hekim örgütlerinden olu-

flan heyetin Öcalan’dan alaca¤› saç

örnekleri avukatlar taraf›ndan tetkik

ettirilmeli. 33-- Öcalan’›n içinde bu-

lundu¤u hücrenin kap›, boya vb. efl-

yalar›n›n tetkik edilmesi gerekiyor.

DTP taraf›ndan yap›lan aç›kla-

mada da ba¤›ms›z heyet ça¤r›s› yi-

nelendi. 

Sorumlu AKP Hükümetidir!

Öcalan’›n zehirlenmesine iliflkin

“devlet içindeki falanca kanat” türü

teoriler bu aflamadan sonra ortadan

kalkm›flt›r. AKP Hükümeti göster-

melik bile olmaktan uzak bu rapor

ve aç›klamalar› ile, sorumlulu¤u

üstlenmifltir. Hükümetin zaten varo-

lan siyasal sorumlulu¤una, bilinçli

olarak bu politikan›n içinde yer al-

m›fl oldu¤u gerçe¤i de eklenmifltir.

AKP Hükümeti flaibeleri uydur-

ma raporlarla ortadan kald›ramaz.

Zaten ikna olmaya haz›r, daha do¤-

rusu “bizim devletimiz böyle bir

fley yapmaz, yaparsa da fena olmaz”

k›vam›ndaki burjuva bas›n› inand›-

rabilir, destek de bulabilir. Ancak bu

sistemi ve onun muhaliflerini tasfi-
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DTP’nin ‘Ba¤›ms›z
Heyet’ Talebi 

Kabul Edilmelidir

Yalanc›l›ktan sab›kal›
bir sistemin, iflkence-
cilere kol kanat ger-
mekle ünlü Adli T›p’›n

aç›klama ve raporla-
r›n›n hiçbir inan-

d›r›c›l›¤› yoktur



ye etmek için tarih boyunca baflvur-

du¤u yöntemleri bilenleri inand›ra-

maz. 

Hükümet, tarihi olarak alt›ndan

kalkamayaca¤› böyle bir olayda fla-

ibeden kurtulmak istiyorsa DTP’nin

taleplerini koflulsuz olarak yerine

getirmelidir. PKK Lideri Abdullah

Öcalan’›n sa¤l›k durumu, güvenilir-

li¤inden kuflku duyulmayacak ba-

¤›ms›z bir heyet taraf›ndan tetkik

edilmelidir. 

DTP’ye yönelik bask›lar 
AKP emriyle gerçeklefliyor

Öte yandan Demokratik Toplum

Partisi’ne yönelik bask›lar h›z kes-

meden devam ediyor. Neredeyse

her gün bir il, ilçe binas› bas›l›yor,

baflkanlar› tutuklan›yor. “Gözünün

üstünde kafl›n var” bahanesinden

daha da ucuz gerekçelerle bask› sis-

tematik hale getirilmifl durumda.

Son olarak Mardin il baflkan› tutuk-

land›. ‹zmir il baflkan›yla birlikte

Buca ve Torbal› ilçe baflkanlar› ve

eski il baflkan›n›n da aralar›nda bu-

lundu¤u 13 kifli gözalt›na al›nd›.

Böyle bir bask›n›n oligarflinin

Kürt politikas›ndaki t›kanm›fll›¤›-

n›n, klasik bask›, terör yöntemleri-

nin bir yans›mas› oldu¤u tart›flma-

s›zd›r. Özel olarak ise bu süreçte;

Öcalan’›n zehirlenmesi olay› ve ge-

liflen protestolar, yaklaflan New-

roz’un örgütlenmesini engelleme ve

kat›l›m› düflürerek bunun üzerinden

siyasal sonuçlar elde etme gibi yak-

lafl›mlar da sözkonusudur.

Gerekçesi her ne olursa olsun,

yasal bir partinin çal›flamaz hale ge-

tirilmek istenmesi, oligarflinin in-

kardan ve imhadan baflka Kürt soru-

nuna iliflkin kurabilece¤i ikinci bir

cümlenin bulunmad›¤›n› göster-

mektedir. 

Alt› çizilmesi gereken bir baflka

husus, AKP iktidar›n›n bu konuda

Genelkurmay ile uyum içinde hare-

ket etti¤idir. MGK’da al›nan karar

do¤rultusunda bask› politikas›n›n

uygulay›c›s› AKP Hükümetidir. 

Genelkurmay’›n “son terörist

kalmayana dek öldürecek; siyasal-

laflmaya izin vermeyece¤iz” fleklin-

de özetledi¤i imhaya ve ulusal soru-

nu bo¤maya dönük politikas›, arala-

r›ndaki çat›flmalara karfl›n tüm dev-

let organlar› ve hükümet taraf›ndan

yaflama geçirilmektedir.

DTP’ye yönelik son birkaç hafta

içinde yaflananlar dahi, AKP iktida-

r›ndan “çözüm” beklemenin ham

hayalden öte bir fley olmad›¤›n›

gösterir. Hükümet hem oligarflinin

kadim politikas›n› sürdürüyor, hem

de DTP’yi ezerek, kriminalize ede-

rek Do¤u ve Güneydo¤u’da yakla-

flan seçimlerde kendini ön plana ç›-

karmak istiyor. Ancak bu hesap tut-

maz; DTP’den önce kaç parti kapa-

t›ld›, ne tür bask›lar, cinayetler, ka-

ç›rma ve kaybetmelerle sindirilmek

istendi, bunlar biliniyor. 

DTP’ye yönelik bask›nlar bir iki

kentte yaflanm›yor. Aksine birçok

kentte ayn› anda sis-

tematik flekilde bas-

k›nlar, gözalt› ve tu-

tuklamalar yap›l›-

yor, yöneticiler hak-

k›nda önceden aç›l-

m›fl davalar cezalar-

la sonuçland›r›l›r-

ken, yeni davalar,

tutuklamalar birbiri-

ni izliyor. Bir kentte

partinin il binas›n›n

bas›lmas›n›n, il bafl-

kan›n›n tutuklanmas›n›n iktidar›n

karar›ndan ba¤›ms›z gerçekleflti¤ini

düflünmek safl›kt›r. 

Burada dikkat çekilmesi gereken

bir baflka nokta, yarg›n›n durumu-

dur. Bütün kentlerde ve ilçelerde

savc›lar birden(!) DTP’ye iliflkin

arama kararlar› veriyor, çeflitli “suç-

lar” keflfediyorlar ve tutuklamalar

yap›yorlar. Adeta ortada yasad›fl› bir

örgüt var, merkezi olarak ülke ça-

p›nda operasyonlar yap›l›yor. ‹stan-

bul, Diyarbak›r, Adana, Van, Mer-

sin, fi›rnak ve daha birçok yerde ya-

fland› bask›n ve tutuklamalar.

Bu çapta bir bask› politikas›, “si-

yasallaflt›rmayaca¤›z” politikas›n-

dan, AKP iktidar›n›n DTP’yi tasfiye

karar›ndan ba¤›ms›z olabilir mi?

Aç›k ki, ideolojik olarak, hatta fiili

olarak yürütme erkinin emrindeki

bir yarg›da yaflanabilir böyle bir

tablo. Ve kimse bunu “yarg› karar›”

ya da “ba¤›ms›z yarg›” yalan› ile

yutturamaz. Çocuklar bile güler

böyle bir yalana!

Muhalif olana, Kürt’e yönelik

tahammülsüzlük devletin bütün bi-

rimlerinde üzerinde hemfikir olu-

nan bir konudur. Bu gerçe¤in bir

kez daha teyid edilmesi olan yasad›-

fl› bask›lara derhal son verilmelidir.
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Öcalan’›n sistematik olarak zehirlenmesine karfl›, baflta Do-
¤u ve Güneydo¤u bölgesindeki kentler olmak üzere, Türkiye’nin
de¤iflik bölgelerinde ve yurtd›fl›nda kitlesel gösteriler düzenlen-
di. AKP iktidar›n›n polisi birçok gösteriye sald›r›rken, yurtsever
gençler de molotoflu gösterilerle, Öcalan’›n zehirlenmesini
protesto ettiler. 

Öte yandan, HÖC’ün de içinde yer ald›¤› ‹zmir Acil Eylem
Hatt›, 13 Mart’ta düzenledi¤i eylemle DTP üzerindeki bask›lar›
protesto etti ve “DTP yaln›z de¤ildir” dedi. 

Öcalan’›n zehirlendi¤i haberine yer verdi¤i için bir
ay süreyle yay›n› durdurulan Gündem Gazetesi’nin
ard›ndan, Yaflamda Gündem Gazetesi de sansüre
maruz kald›. ‹lk say›s› 9 Mart’ta yay›nlanan gazete-
nin, Gündem Gazetesi’nin devam› oldu¤unu ileri sü-
ren ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›, ilk say›s›n› toplat-
makla kalmad›, yay›nlanmam›fl nüshalar› için de el
koyma karar› verdi. Hukuki de¤il tamamen siyasi ola-
rak al›nm›fl, muhalif sesi susturma amaçl› bir karar. 

Yaln›z De¤ildir



A&G Araflt›rma fiirketi'nin Mil-

liyet için yapt›¤› araflt›rmaya göre,

milliyetçilik yükseliyor. Yükselme-

nin nedenleri olarak, ilk s›raya

‘AB'nin Türkiye'yi k›zd›ran ve d›flla-

yan tavr›’ konulurken, bunu ‘Türki-

ye'nin d›fl politikadaki yetersizli¤i’,

‘Kuzey Irak-K›br›s’, ‘Türkiye'deki

baz› gruplar›n AB ve ABD'yi arkas›-

na alarak baz› talepler ileri sürme-

si’ gibi seçenekler izliyor. Araflt›r-

man›n en çarp›c› sonucu ise, en mil-

liyetçi parti ve lider s›ralamas›. Bu-

na göre, ‘Hangi partiye oy verirse-

niz verin, sizce Türkiye'de son za-

manlarda artan bu yeni milliyetçi

duygulara en iyi cevap veren siyasi

parti ve lider hangisi’ sorusuna

%21.6 ile AKP cevab› veriliyor.

AKP'yi %17.3 ile MHP, %7.6 ile

CHP, %6 ile BBP izliyor. 

Bu araflt›rmada da ortaya ç›kt›¤›

gibi, milliyetçili¤in yükseldi¤i

birçok vesileyle üzerinde hemfikir

olunan bir konu. Ancak öncelikle

alt› çizilmesi gereken nokta flu. Bu

yükselifl kitlelerin iç ve d›fl geliflme-

lere yönelik do¤al bir tepkisi/duy-

gusu olarak ortaya ç›km›yor. 

Aksine oligarflik devlet ve siya-

sal iktidar taraf›ndan, faflist kesim-

lerce çok çeflitli siyasal hedeflere

ulaflmak amac›yla yükseltilen bir

milliyetçilik sözkonusu. Bunun han-

gi araçlarla nas›l yükseltildi¤ini, ne-

lerin amaçland›¤›n› çeflitli yaz›lar›-

m›zda ele ald›¤›m›z için ayr›nt›lar›-

na girmeyece¤iz, ancak özetle söy-

lemek gerekirse; milliyetçilik, oli-

garfli içi iktidar kavgas›n›n bir arac›

olarak ve yoksulluk artt›kça halk kit

lelerini yanl›fl hedeflere yöneltmek

için yükseltiliyor. Çeflitli burjuva

politik kesimler ve Genelkurmay bu

yükselifli kendi politikalar› çerçeve-

sinde kullanmaya çal›fl›yor.

AKP’nin Faflist Yüzü

MHP’nin “en milliyetçilik” s›ra-

lamas›nda üstlerde yer almas› san›-

r›z kimse için flafl›rt›c› de¤ildir. As›l

üzerinde durulmas› gereken,

AKP’nin MHP’yi de sollayarak “en

milliyetçi parti” olarak ilk s›rada

yer almas›. Nisan 2006’da Tempo

dergisinin Bilgi Üniversitesi ve ‹n-

fakto Research Workshop’a yapt›r-

d›¤› araflt›rmada da “en milliyetçi

parti” AKP olarak ç›km›flt›. 

AKP islamc› bir parti, yani ide-

olojik olarak “ümmetçi.” Öte yan-

dan demokratl›ktan, özgürlüklerden

sözediyor. Avrupa Birli¤i sürecini

uygulayan parti konumunda. Tüm

bunlarda bir tutarl›k sözkonusu ol-

sayd›, AKP’nin milliyetçili¤i red-

detmesi, ona karfl› durmas› gerekir-

di her fleyden önce. Çünkü; hem

AB’yi savunup hem en milliyetçi

olamazs›n›z! Çünkü; Türk milliyet-

çili¤i faflist, ›rkç› bir karakter tafl›r.

Çünkü; milliyetçili¤i düzenin bekâ-

s› için kullanmak isteyenlerin, onun

kimi yanlar›n› törpüleme ihtiyac›

duyarak ‘demokratik milliyetçilik’

gibi uydurma teoriler üretmeye ça-

l›flmas›na karfl›n, milliyetçilik ile

demokratl›k bir arada olamaz. Çün-

kü; hem durmadan de¤iflimden söz

edip, hem de statükoculu¤un ide-

olojisine dört elle sar›lamazs›n›z... 

‹lk anda bak›ld›¤›nda tüm bun-

lar, AKP’nin “çeliflkilerini” gösteri-

yor. Ancak Türkiye islamc›l›¤›n›n

karakteri, milliyetçili¤in tüm iflbir-

likçilerin ony›llard›r maskesi olma-

s› ve AKP’nin riyakarl›kta s›n›r ta-

n›mamas› düflünüldü¤ünde; asl›nda

çeliflki olmad›¤› da görülür. 

BBiirriinncciissii;; düzeniçi islamc› çiz-

ginin öteden beri faflist, milliyetçi

damar› hep varolagelmifltir. AKP de

‘milli görüfl gömle¤ini ç›kard›k’ de-

se de bu çizgide yürümektedir. Kürt

sorunundan az›nl›klar sorununa,

halk muhalefetinin ezilmesine karfl›

tutuma her alanda bu faflist, flovenist

yüzü görmek mümkündür.

‹‹kkiinncciissii;; bu ülkede milliyetçi

kimli¤i tafl›yanlar, bu eksende poli-

tika yapanlar, ayn› zamanda en bü-

yük iflbirlikçiler olmufltur. DP’den

AP’ye, MC’lerden MHP’ye, cunta-

lardan 12 Eylül’den bu yana geçen

iktidarlara tümü en milliyetçiler ol-

duklar› gibi, en iflbirlikçi iktidarlar

olmufllard›r. AKP de bu gelene¤i

sürdürmektedir.

ÜÜççüünnccüüssüü;; AKP iktidar› için, oy

kazand›racak, koltu¤un yolunu aça-

cak, siyasal rant elde edecek her

araç mübaht›r. Makyevelizm, temel

ilke haline gelmifltir. Hem IMF

programlar›n› uygular, üstelik elefl-

tireni de ‘IMF bizim dostumuz’ di-

ye azarlar, Türkiye tarihinin en bü-

yük özellefltirmelerine imza atar;

hem de milliyetçili¤i kimseye b›-

rakmaz. Daha demagojik olan› ise,

bunlar›n “gerçek milliyetçilik oldu-

¤unu” dahi söyler. Hem Avrupa Bir-

li¤i’nin isteklerini harfiyen yerine

getirir, hem de bu isteklere tepki

olarak yükselen milliyetçili¤i ken-

dine havale edebilecek manevrala-

ra, demagojilere yönelir. Hem d›fl

politikada ABD (ve AB) politikala-

r›na endekslenir, hem de bunun Ku-

zey Irak, K›br›s gibi sonuçlar› üze-

rinden milliyetçi hamaset yapabilir. 

En “milliyetçi parti”, ayn› za-

manda faflist kimli¤in islamc›l›¤›n

önüne ç›kmas›na da iflaret eder. Bu-

gün Türk milliyetçili¤inin her biçi-

mi sonuçta faflizme ç›kar. Kitleler

AKP’nin uygulad›¤› politikalar› ve

Erdo¤an’›n konuflmalar›n› bu an-

lamda do¤ru alg›lam›flt›r. Linç giri-

flimlerine arka ç›kan, az›nl›k hakla-

r›ndan söz etmeye kalk›flanlar› “ül-

keyi arkadan hançerleyen hainler”

olarak lanse eden bir iktidar bu ün-

van› hak etmifltir. AKP de esas ola-

rak bunun fark›ndad›r. “Bizim mil-

liyetçili¤imiz ›rkç›, kafatasç› de¤il-

dir” izahatlar› bu yüzdendir. Kendi-

lerine göre milliyetçilik tan›m› yap-

malar›n›n, emperyalist tekellerle

bütünleflmeyi, sermayenin hizme-

tinde olmay› ‘ilerleme’ diye sunup

bunu da “as›l milliyetçilik budur”

diye sunmalar›n›n ise bilimsel ola-

rak hiçbir k›ymeti harbiyesi yoktur.

Son not CHP’ye; flovenizmin,

faflist politikalar›n sözcülü¤üne so-

yunmak da milliyetçlik rant›ndan

pay›n›z› büyütmedi; asl› varken

kimse sahtesine bakmaz!
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Faflist politikalar› uygulad› 
‘En milliyetçi parti’ oldu



Türkiye’nin yeni-sömürgeleflmesi

ile birlikte, Türk milliyetçili¤inin her

renginin emperyalizm taraf›ndan kulla-

n›lmas›n› ele ald›¤›m›z önceki bölüm-

de, faflist milliyetçili¤in emperyalizmin

ve oligarflinin ‘vurucu gücü’ olarak ko-

numland›¤›n› belirtmifltik. ‘Komando

kamplar›’ ile bafllayan bu süreç, özel-

likle 1970’li y›llar boyunca bu kesimle-

rin temel özelli¤i olmufltur. Bu y›llarda

MHP’nin örgütlenmesinin, ideolojisi-

nin de buna uygun olarak kontrgerilla

savafl›na göre flekillendi¤ini görmekte-

yiz. Komando kamplar›, parti ve ocak-

lardaki hiyerarflik yap› ve ‘gizlilik’,

yurt›d›fl› ve içinde çeflitli kesimlerle ku-

rulan iliflkilerin tümü, Amerika’n›n

“komünizme karfl› savafl” doktrini çer-

çevesindedir. Kontrgerilla örgütlenme-

sinin kuramc›s› CIA görevlisi Davit

Galula, olas› bir halk ayaklanmas›na

karfl› bu kontra örgütlenmelerin nas›l

rol oynayacaklar›n› flöyle anlatmaktay-

d›: "Durum ve flartlar ne olursa olsun

esas mesele mücadeleye ifltirak eden

halk› teflkilatland›rmaya bafllamakt›r.

Bu da, mahalli liderleri mesuliyetli ma-

kamlara ve idare mevkilerine getirerek

yap›lan ayaklanmay› bast›rmakla gö-

revli olan kuvvetlerin bu liderleri bul-

du¤u gibi bunlarda halk aras›nda mu-

harip kimseler bulmal›d›rlar. Buluna-

cak muharip kimseleri bir arada tuta-

bilmek için bu liderlerin yard›ma, des-

te¤e ve siyasi partinin rehberli¤ine ihti-

yaçlar› vard›r. Ayaklanmalar› bast›r-

makla görevli olan taraf›n siyasi parti-

si kendi mensuplar›n› çok daha dikkat-

le seçmelidir. Üyelerin ço¤unlu¤undan

ziyade kalitesine güvenmelidir."

Görülece¤i gibi, anlat›lan Türkefl’in

liderli¤indeki faflist MHP’dir adeta. 

Tarihi süreçte de görülece¤i üzere,

Türk milliyetçili¤inin flekillenifli hep

emperyalizmin ihtiyaçlar› do¤rultusun-

da olmufltur. Turanc›l›¤›n öne ç›k›fl›, is-

lamc› yan›n belirginleflmesi ya da geri

plana itilmesi, bu gerçeklikle birlikte

düflünüldü¤ünde ancak bir anlam ifade

edebilir. Türk milliyetçili¤ine yüklenen

“komünizme karfl› savafl” görevine uy-

gun olarak, islami vurgular›n yeniden

ön plana ç›kmas› da yine bu ihtiyac›n

ürünü oldu.

Türk milliyetçili¤i, çerçevesi CIA

taraf›ndan çizilen görevleri yerine geti-

ren resmi-sivil kontrgerilla örgütlenme-

lerinin temel ideolojisi olurken, milli-

yetçili¤in flekillenmesinde önemli bir

yer tutan Türk-‹slam Sentezi “yeflil ku-

flak” projesine uygun olarak gelifltirildi. 

Türk-‹slam SSentezi

Emperyalizm, 1950’lerle birlikte

“so¤uk savafl” politikas›nda milliyetçi

faflist hareketleri ve islamc›lar› “anti-

komünizm” zemininde bir arada kul-

lanmaya bafllad›. Bu iki gücü gerek as-

keri, gerekse de psikolojik harp örgüt-

lenmelerinde kullanmas›, ayn› zamanda

buna uygun bir ideolojik flekillenmeyi

de gerektiriyordu. 1970’lerde faflist Ay-

d›nlar Oca¤› taraf›ndan “Türk-‹slam

Sentezi” olarak adland›r›lacak ve içeri-

¤i, çerçevesi daha belirginlefltirecek

olan bu ideoloji, asl›nda “yeni” de¤ildi. 

Kökenlerini, önceki bölümlerde ele

ald›¤›m›z gibi, Osmanl›’n›n son döne-

minden itibaren düflünsel planda gör-

mek mümkündür. Osmanl› ayd›nlar›n›n

çöküp gitmekte olan “Osmanl›’y› kur-

tarma” çerçevesindeki tart›flmalar›nda

“Pantürkizm”, “Panislamizm” ve “Os-

manl› Milleti” fleklinde üç temel anla-

y›fl mevcuttu. Türkçülü¤ün ideologla-

r›ndan YYuussuuff AAkkççuurraa, “Üç Tarz-› Siya-

set”te, bunlar aras›nda “Türklerdeki

ulusal bilincin eksikli¤ine karfl›n” en

uygulanabilir olan›n Pantürkizm oldu-

¤unu söyler ve di¤erlerinin neden uy-

gulanmayaca¤›n› aç›klar. 1908 Jöntürk-

ler’in iktidar›yla birlikte kendisini “Os-

manl› ve Müslüman bir Türk” olarak ta-

n›mlayan Akçura, Türkler’in birli¤i

üzerine de¤erlendirmelerde de dine

vurgu yapar. Akçura’ya göre; islamiyet

milliyetçili¤in (Turanc›l›¤›n) kontrolü

alt›nda olmal›d›r. Yine gerici-faflist dü-

flüncenin ideologlar›ndan NNeecciipp FFaazz››ll

KK››ssaakküürreekk’te de Türkçülük ve islamc›-

l›k yanyanad›r, “Gerçek Türklü¤e Müs-

lümanl›k sayesinde ulafl›ld›¤›n›” savu-

nur. Bugün de Necip Faz›l çizgisini sa-
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Milliyetçilik faflist 
katliamlar›n ideolojisi

Türk milliyetçili¤inin
tarihi geliflimi

5. bölüm

u 1970’li y›llar bo-
yunca kitle katli-
amlar›nda, ayd›n
cinayetlerinde fa-
flist terörün te-
mel ideolojisi
milliyetçilikti.
Bunca kan milli-
yetçilik ad›na dö-
külürken, emper-
yalizmin ve iflbir-
likçi tekelci bur-
juvazinin ç›karla-
r› korundu



vunanlar, Türk-‹slamc›, Osmanl›c›-

d›rlar. Yine Türkçülü¤ün ideologla-

r›ndan ZZiiyyaa GGöökkaallpp, milliyetçilikle

islamiyeti ba¤daflt›rmaya çal›fl›r.

AAhhmmeett AArrvvaassii, Türk-‹slam Sente-

zi’ni, “Türk ‹slam Ülküsü” olarak

tan›mlayan ilk faflist ideologdur.

Turan’a ulaflman›n yolunun bu çiz-

gide oldu¤unu söyler ve bu kavram›

kullanmakta ›srar eder: “(...) Türk-

‹slam Ülküsü derken, yüzde yüz

Türkleflmeyi, yüzde yüz ‹slamlaflma-

y›, yüzde yüz muas›rlaflmay› kast

ediyoruz. Asla unutmamak gerekir

ki, ‹slamiyet Türk’ün bütünleflme-

sinde rol oynayan ve oynayacak

olan en önemli amillerin bafl›nda

gelmektedir. (...) Din e¤itim ve ö¤re-

timi, devlet denetimi alt›nda ve sa-

mimi kadrolarla yürütülmelidir.”

(Do¤u Anadolu Gerçe¤i, S. Ahmet

Arvasi, Syf:80) 

Faflist hareket içindeki ilk ayr›fl-

mada da temel olarak ‹slama bak›fl

oldu¤u bilinmektedir. Nihal Ats›z,

“‹slam›n Türklü¤ü suland›raca¤›-

n›” söylerken, Türkefl emperyaliz-

min ve devletin ihtiyac› paralelinde

Türk-‹slam çizgisinde yürüdü ve fa-

flist harekete bir dönem karakterini

de bu çizgi verdi. Buna paralel, Tür-

kefl’in konuflmalar›nda s›kça ‹slama

vurgu vard›r, “Türk-‹slam Medeni-

yeti”ne övgüler dizer. E¤itimin

“Müslüman Türkün manevi de¤er-

lerine ba¤l›” evlatlar yetifltirmesini

öneren Türkefl, “Türkiye ve Türklü-

¤ün yücelebilmesinin koflulu”nu 9

Ifl›k Doktrini ile aç›klayarak, “Bu-

nun kuvvetini alm›fl oldu¤u temel

kaynak müslümanl›k ve Türklüktür”

der. (Yeni Ufuklara Do¤ru, Syf:15)

1978’de MHP’ye ba¤l› Ülkü Ocak-

lar›’n›n resmi yay›n organ› olan Ni-

zam-› Alem Dergisi’nde de temel

olarak Türk-‹slam Sentezi ifllenmifl-

tir. “Tanr› Da¤› Kadar Türk, Hira

Da¤› Kadar Müslüman” slogan› yi-

ne bu zeminde türetilmifltir. 

1980 Cuntas› sonras›nda faflist

harekette yaflanan ayr›flmada da,

“Türk-‹slam”c›l›¤›n ne düzeyde

olaca¤› belirleyici bir olgu olarak

yer ald›. MHP’de varl›¤›n› sürdüren

kadrolar Türk-‹slam sentezini önce-

ki dönemlerdeki gibi kullanmaya

devam ederken, Muhsin Yaz›c›o¤-

lu’nun liderli¤indeki BBP, ‹slami

vurguyu daha belirgin hale getirdi

ve kendilerini ““TTüürrkk--iissllaamm üüllkküü--

ccüülleerrii”” olarak tan›mlad›. Bir dönem

MHP’nin de kulland›¤› Nizam-›

Alem ad› da yine bu yönelimle ilgi-

lidir. BBP’nin dergisi ve gençlik ör-

gütlenmesinin bir dönem ad› olan

Nizam-› Alem’in, “Osmanl› impa-

ratorlu¤u'nu yeniden ihya ederek

"islam›n sözünü”, Türklerin öncü-

lü¤ünde dünyaya egemen k›lma ül-

küsünü” ifade etti¤ini savunmakta-

d›rlar. (Merdan Yanarda¤, MHP De-

¤iflti Mi? syf. 196) 

Türk-‹slam çizgisi, milliyetçi ve

‹slamc› hareketler aras›ndaki fark›

azaltt›¤› gibi, her iki ak›m kendi ka-

nallar›nda “komünizme karfl›” sava-

fl›rken, “vatan, din elden gidiyor”

ç›¤›rtkanl›¤›nda birlefltiler, Komü-

nizmle Mücadele Dernekleri’nde

omuz omuza durdular. Kaç›n›lmaz

olarak birbirini etkilediler. Ameri-

kan “yeflil kuflak” projesi çerçeve-

sinde kullan›lan ve yönlendirilen ‹s-

lamc›larla, öteden beri emperya-

lizmle hiçbir çeliflkisi bulunmayan

ve ona türlü biçimlerde hizmet eden

“ülkücüler”in ayn› zaminde bulufl-

mas› zor olmad›. Kendi ideolojik

kal›plar› içinde bak›ld›¤›nda, milli-

yetçilikle ‹slamc›l›¤›n yan yana gel-

mesini b›rak›n birbirini reddeden,

çat›flan anlay›fllar olmas› gerekir.

Biri milliyet temelinde bir uluslafl-

may› savunurken, ötekisi ‹slam di-

nini birli¤in temeline oturtmakta,

ümmetçili¤i savunmaktad›r. Biri fe-

odalizme, di¤eri feodalizme karfl›

savaflan burjuvaziye ait düflünceler-

dir. Birbirinin karfl›t› gibi görünen

güçlerin bir araya getirilerek daha

genifl kesimleri etkilemek, varolan

taban› geniflletmek amac›yla, suni

olarak türetilmesi do¤rudan emper-

yalist ç›karlarla ve Türkiye oligarfli-

sinin ihtiyaçlar›yla birlikte düflünül-

melidir.  

Dönem dönem resmi ideoloji ka-

t›na yükselen Türk-islam sentezi,

yayg›n olarak MHP’de, Kontrgeril-

la örgütlenmelerinde karfl›m›za ç›k-

m›fl olsa da, çok daha genifl bir kul-

lan›m alan›na sahip oldu. Burjuva

siyaseti çerçevesinde ve kitleler

nezdinde önemli bir etki gücüne sa-

hip olmas›, neredeyse tüm düzen

güçlerini bu ideolojiye bir flekilde

yak›nlaflt›r›rken, 12 Eylül Cunta-

s›’n›n resmi ideolojisi olarak karfl›-

m›za ç›kt›. Milli Görüfl’ün Konya

Mitingini de cuntan›n gerekçesi ya-

pan ve laiklik maskesi ile ortaya ç›-

kan, öte yandan “her türlü terörü

önleme” ad›na MHP’lileri hapse

atan faflist generallerin, böyle bir

yönelime neden ihtiyaç duydu¤u

sorusunun cevab›, Türk-‹slam Sen-

tezi’nin niteli¤ini daha iyi anlama

aç›s›ndan ö¤retici olacakt›r. 

Cunta esas olarak zor yoluyla ik-

tidar› al›rken, bunu sürdürebilmesi

için toplumun belli bir kesimini

kendine yedeklemesi gerekti. Kü-

çük-burjuvazinin belli bir k›sm›n›

“Atatürkçülük” söylemi ile etkile-

yerek yedeklemifl, asgari tarafs›z-

laflt›rm›flt›. Ancak genifl kitleler nez-

dinde zorla dayat›lan “Atatürkçülü-

¤ün” kullan›m de¤erine sahip olma-

d›¤› aç›kt›. Keza o günkü koflullarda

“milliyetçilik” de tek bafl›na kulla-

n›labilecek durumda de¤ildir. Çün-

kü bu her iki söylem de, kitleler

nezdinde katliamlar, iflkenceler, fa-

flist terör, soygun ile efl anlaml›d›r.

‹slamc›l›¤›n tek bafl›na kullan›lama-

s› da, cuntan›n “neden darbe yapt›k”

izahat›n›n demagoji oldu¤unu deflif-

re edece¤i için, mümkün görünme-

mekteydi. ‹flte bu noktada cuntan›n

aray›fl›na Türk-‹slam Sentezi cevap

oldu. Bu ideolojinin halk kitlelerine

yay›lmas›, milliyetçi ve gerici zemi-

ni güçlendirecek, böylece yoksulla-

r›n sola yönelimi engellenecekti.

Ayn› zamanda cunta kendine “milli-

yetçi mukaddesatç›” kesimlerden

belli bir destek sa¤lam›fl olacakt›.

“Türk-islam sentezi, 12 Eylül’le

birlikte bir dönem devlete küsen,

devletten uzaklaflan faflistleri, anti-

fleriatç› söylem nedeniyle oligarflik

devlete so¤uk bakan dincileri, hal-

k›n, devrimcilerin üzerine sürmek

için de en uygun ideolojik motivas-

yon arac›n› oluflturuyordu.” 

Devletin bu ideolojiye uygun

olarak yeniden yap›land›r›lmas›nda

MHP’li faflistler cuntan›n “sivil”
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kadrolar› içinde a¤›rl›kl› olarak yer

ald›lar. ‹slamc› cephede ise, tarikat-

larla yap›lan anlaflmalar bilinmekte-

dir. Cuntaya destek kofluluyla, Fet-

hullah’›n da içinde yerald›¤› bu tari-

katlar›n geliflimine izin verildi. Fet-

hullah’›n dünyan›n birçok bölgesin-

de emperyalizmin icazeti ve oligar-

flinin deste¤iyle okullar açmas› da

yine bu süreçten bafllayarak bugüne

de¤in sürmüfltür. Ki, bu okullar da

ideolojik temelini “Türk-‹slam Sen-

tezi”nden al›rlar.  

Türk-‹slam Sentezi’ni yo¤un fle-

kilde kitlelere ifllemeye çal›flan cun-

ta, belli oranda da baflar› elde etti.

“Devrimin kitle taban› daralt›l›p, fa-

flizmin ve gericili¤in, yani düzenin

kitle taban› geniflletildi.” Kürdis-

tan’da mücadelenin karfl›s›na daha

çok islamc›l›k ç›kar›lmaya çal›fl›l›r-

ken, büyük kentlerde ikisi birarada

kullan›ld›. Askeri helikopterlerden

da¤lara, köylere ayetli bildiriler at›l-

mas› bu anlay›fl›n ürünüydü.  

Bugün de burjuva partilerin kit-

leleri etkilemek için kulland›klar›

sloganlara, konuflmalar›na bak›ld›-

¤›nda; “Türk” ve “‹slam” istismar›-

n›n yayg›n oldu¤u görülecektir. Bu,

ad›na resmen “Türk-‹slam Sentezi”

demeseler de, bu kaynaktan besle-

nen bir anlay›fltan kaynaklan›r.

Çünkü, bilinir ki, kkiittlleelleerrii aallddaattaa--

ccaakk eenn eettkkiillii iikkii ssiillaahhtt››rr,, mmiilllliiyyeettççii--

lliikk vvee ddiinn..  AKP iktidar›ndan baflla-

mak üzere, düzenin gerici faflist

güçleri bu çizgiyi sürdürmektedir-

ler. Linç güruhunun “bayrak aflk›”

ile “Allahuekber” nidali faflist sald›-

r›lar dahi; “Türk-‹slam Sentezi”nin

ister bilinçli bir tarzda kullan›ls›n,

isterse ony›llard›r kullan›lmas›n›n

sonucu zehirlenen beyinlerin ürünü

olsun; halk›n mücadelesine karfl›

düzenin elinde silah olmaya devam

etti¤inin bir örne¤idir.

Sonuç olarak, Türk-‹slam Sente-

zi faflist bir ideolojidir. “Türk-‹slam

Sentezi’nin resmi ve gayri-resmi sa-

vunucular›, ayn› zamanda ülkemiz-

de emperyalizmin iflbirlikçi olan

güçlerdir. ” (‘Türk-‹slam Sentezi’ne

dair daha genifl bilgi için Bkz: Yü-

rüyüfl, Say›: 54, ‘Hayat Teoridir’)

Milliyetçilik, FFaflist 

Terörün ‹‹deolojisidir

1970’li y›llar›n faflist hareketin

terör silah› ile kitleleri sindirmeye,

sol hareketi ezmeye yöneldi¤i y›llar

oldu¤unu belirtmifltik. Elbette bu

politika, salt MHP ile aç›klanama-

yacak bir olgudur. Tümüyle emper-

yalizmin ve oligarflinin ihtiyaçlar›

do¤rultusunda flekillenmifltir. 

Kitlesel katliamlara varan faflist

terörün ideolojisi ise Türk milliyet-

çili¤inden baflkas› de¤ildir. Tüm

katliamlar, cinayetler “Türk milli-

yetçili¤i” ad›na yaflama geçirilmifl,

faflist unsurlar bu ideoloji ile motive

edilmifltir. Bu noktada resmi milli-

yetçilik de faflistlere s›n›rs›z bir des-

tek sundu. Sa¤ burjuva partilerin ik-

tidarlar› döneminde, özellikle Milli-

yetçi Cephe iktidarlar›nda, halka

kurflun s›kan eli kanl› katiller, “bi-

zim milliyetçi çocuklar” muamelesi

gördüler. Yani, burjuva siyasetçi

nezdinde milliyetçilik bezirgan› fa-

flistlerin korunmas› ve kullan›lmas›-

n›n temelinde onlara duyulan ihti-

yaç yatt›¤› gibi, ayn› zamanda ide-

olojik bir bütünleflme de sözkonu-

sudur. Fikri düzeyde bir özdeflli¤in,

ayn› ideolojiyi paylafl›yor olman›n

da getirdi¤i bir hoflgörü ile yaklafl›l-

d› faflist teröre. Kimi zaman, pasta-

dan daha fazla pay alma temelinde

denetimden ç›kma durumu oldukla-

r›nda yeniden hizaya sokmak için

üzerlerine gidilse de koruma/kolla-

ma hep geçerli oldu. 

Ayn› durum oligarflik devletin

politikalar› aç›s›ndan da geçerlidir.

Tekelci burjuvazinin devrimci mü-

cadeleden, emekçilerin mücadele-

sinden duydu¤u korku, sistemin be-

kâs› için faflist teröre yaslanmalar›n›

da beraberinde getirdi. Faflist hare-

ket bu olana¤› kullanarak örgütle-

nirken, sermaye de kendini bekçi

köpekleri ile güvene al›yordu. Bu

nedenledir ki, kitleleri aldatmaya

dönük birkaç demagojik slogan d›-

fl›nda, MHP’nin iflbirlikçi tekelci

sermayeyi, emperyalist tekelleri he-

def alan hiçbir politikas› yoktur.

1975’te kurulan 1. Milliyetçi

Cephe hükümetiyle birlikte sivil fa-

flist terör t›rman›fla geçmiflti. Demi-

rel MHP’nin yay›n organ› Hergün

Gazetesi’nde yay›nlanan bir deme-

cinde "Ülkücüleri suçlayanlar›n

devleti y›kmak isteyenler oldu¤u

bellidir" diyordu. Parlamentodaki

temsilcinin c›l›zl›¤›na karfl›n MC

iktidarlar›na al›narak bakanl›k kol-

tuklar› verilen MHP, devlet içinde

de ciddi bir kadrolaflmaya girdi.

Muhalefeti bast›rmak için faflistleri

soka¤a süren Demirel baflbakanl›-

¤›ndaki 1 MC’nin yerini II. MC hü-

kümeti ald›¤›nda da bu politika de-

¤iflmedi. 

‘Milliyetçilik’ üzerine kurulan

her iki hükümetin temel misyonu

da, faflist terör arac›l›¤›yla halk› sin-

dirmek, devlet örgütlenmesini yu-

kar›dan afla¤›ya faflistlefltirmek,

ekonomik krize, emperyalizmin ve

oligarflinin sorunlar›na çare olacak

çözümler bulmakt›. Tekelci burju-

vazi ekonomik, siyasi ve sosyal kri-

zi atlatmak için MC gibi bask›c›,
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Marafl’ta, 16 Mart’ta, Sivas’ta, Malatya’da
oldu¤u gibi, faflist ölüm mangalar› emper-
yalizmin ve oligarflinin politikalar› çerçe-
vesinde halk›n mücadelesini bast›rmak
için Çorum’da da 1980 y›l›nda onlarca in-
san› hunharca katlettiler. 
ÜYD Çorum ‹l Baflkan› Seydi Esenyel, “Bafl-
kan, Alevilere ait 30'u aflk›n ev ve iflyerini
tahrip ettirdim. Bir yandan da devam ediyo-
ruz ve 8 tane rehinemiz var” diye rapor ve-
ren faflistlere, köylüler ve rehinelere flöyle
sesleniyordu: ““YYaapp››llaann hheerr hhaarreekkeett,, TTüürrkk
mmiilllleettiinniinn bbööllüünnmmeezzllii¤¤ii vvee ppaarrççaallaannmmaammaass››
iiççiinnddiirr.. Köylülerle birlikte gideceksiniz bu
ifli bitireceksiniz. Öldüreceksiniz.”
GGiiddeerrlleerr vvee ööllddüürrüürrlleerr oonnllaarrccaass››nn››...... 
“Ölüm mangas› Çorum'a geri döndü¤ünde
ÜYD baflkan› kendilerine, ''TTüürrkk mmiilllliiyyeettççiillii--
¤¤ii aadd››nnaa yyaapp››llaann eeyylleemmlleerr iiççiinn mmiinnnneettttaarr ooll--
dduu¤¤uunnuu'' ssööyylleeddii.."" (8 Haziran 1986, Nokta)



milliyetçilik gibi kitleleri manüpile

edebilecek bir silahla donanm›fl bir

hükümete ihtiyaç duyuyordu. Bu

hükümetin vurucu gücünü de faflist

milliyetçiler oluflturuyordu. Bu dö-

nem faflistler devrimcilere, solcula-

ra, hatta CHP’lilere dahi sald›rd›lar,

toplumsal gösterileri terörize etme-

ye çal›flt›lar. 

Ancak tüm bask› ve teröre karfl›n

halk muhalefeti bast›r›lamad›,

emekçilerin mücadelesi yükseldi.

Öte yandan MC koalisyonu içinde

rant kavgas› k›z›flt›. ‹flte bu tablo

içinde, oligarflinin milliyetçilik sila-

h›n› tercih etmesinin özel bir önemi

kalmam›fl, aksine sol görünümlü bir

iktidar arac›l›¤›yla sistemin krizini

aflma ihtiyac› ortaya ç›km›flt›. Oli-

garfli MC’den deste¤ini çekti, Ece-

vit’in y›ld›z› parlat›ld› ve CHP hü-

kümeti kuruldu. Bu, faflist terörün

sonu anlam›na gelmiyordu, aksine

en büyük kitle katliamlar› faflistleri

taraf›ndan tam da CHP iktidar›nda

gerçeklefltirilecekti. Ecevit hükü-

meti ise, halk›n talepleri do¤rultu-

sunda meydanlarda faflist teröre

bast›rma yönündeki vaatlerini he-

men unutacak ve ne sivil faflist terö-

re önlem alacak ne de as›l terörün

kayna¤› olan kontrgerillan›n üzeri-

ne gidecekti. CHP bunlar› yapmad›-

¤› gibi sivil ve resmi faflist hareketi

güçlendirici tavr›n› sürdürdü. 

“Kendileri ‹‹çeride 

Fikirleri ‹‹ktidarda”

Faflist Türk milliyetçili¤inin tari-

hi yolculu¤u 12 Eylül Cuntas› ile

birlikte “kesintiye” u¤rar. Ancak bu

kesinti, cuntan›n “tarafs›zl›k” göste-

risi gere¤i MHP’lilere de yönelme-

sinin ötesinde bir anlam tafl›mamak-

tad›r. ‹deolojik olarak MHP varl›¤›-

n› cunta ile sürdürmektedir. Tür-

kefl’in “fikrimiz iktidarda biz içeri-

deyiz” sözleri de bu gerçe¤in alt›n›

çizer. Keza, devlet içindeki faflist

kadrolaflman›n tasfiyesine yönelik

tek bir örnek bile bulunmamas› da

bir baflka örnektir. 

Sadece cunta döneminde de¤il,

kimi farklarla birlikte, esas olarak

tarihin a¤›rl›kl› bir döneminde

MHP’nin temsil etti¤i Turanc›,

Türk-‹slam sentezcisi ideoloji,

özünde devletin resmi ideolojisi

olagelmifltir. ‹flbirlikçili¤iyle, faflist

niteli¤iyle devlet ile MHP çizgisi

ayr› fleyler olmam›flt›r hiçbir zaman.

Elbette bir siyasal güç olarak

MHP’nin kendi politik hesaplar›

hep olmufltur, ancak bu durum onun

temel misyonunu, tarih içindeki ye-

rini de¤ifltirmemifltir. Bu nedenle,

12 Eylül öncesi MHP’ye karfl› mü-

cadele ile faflist rejime karfl› müca-

dele ve emperyalizme karfl› müca-

dele içiçe yürümek durumunda ol-

mufltur. Oligarflik devletin askeri,

polisiye gücünün yan›s›ra halk›n

karfl›s›na ç›kar›lm›fllar, emperyalist

ç›karlar›n bekçili¤inde yine onlar

fiili ve ideolojik olarak ön saflarda

yer alm›fllard›r. 

‹flbirlikçilik bu çizgide öylesine

içsellefltirilmifl, Amerikan ç›karlar›

öylesine pervas›z savunulmufltur ki,

1980’lerin ABD Büyükelçisi Spain

dahi, Türkefl için ““bbiizzee ss››kk››nntt›› yyaarraa--
ccaakk ööllççüüddee AAmmeerriikkaann ttaarraaffttaarr››”” de-

¤erlendirmesi yapmak durumunda

kalm›flt›r. NATO’nun kontrgerilla

örgütlenmesine binlerce eleman

e¤iten Türkefl’in, istisna dahi olsa

‘milli’ bir tavr›na rastlanmaz.

AP’den MC hükümetlerine, tüm ifl-

birlikçi hükümetlerin Amerikanc›

politikalar›n›n bafldestekçisi olur-

ken, Ecevit iktidar›n›n Amerika’ya

ra¤men att›¤› kimi ad›mlar›n karfl›-

s›na ç›kmakta gecikmemifltir. Örne-

¤in, ABD’nin istemedi¤i 1974 K›b-

r›s Harekat›na karfl› ç›kt›, Ameri-

ka’n›n tehditleriyle karfl›laflan hafl-

hafl ekimi konusunda da, ABD’nin

yan›nda yer alarak Ecevit’in bu po-

litikas›n› aç›kça k›nad›.

‹flte bu iflbirlikçi milliyetçilik,

cunta sonras› terör silah›n› geri çe-

kerken, 1980’lerin sonuna do¤ru

baflka bir misyonla yeniden piyasa-

ya sürüldü. Sadece MHP’nin de¤il

resmisi gayri resmisi ile milliyetçi-

li¤in bu dönemdeki temel misyonu;

Kafkasya ve Orta Asya’daki Türki

Cumhuriyetler’e yönelik faaliyetler

ve Kürt halk›n›n ulusal mücadelesi-

ne karfl› flovenist politikalar›n toplu-

ma yay›lmas› ve imha savafl›n›n

tahkim edilmesi olacakt›r. 

25

18 Mart 2007 / 96

Irkç›lara S›n›rs›z Özgürlük
Türk milliyetçili¤inin tüm biçimlerinde

flu veya bu düzeyde ›rkç› bir yaklafl›m

vard›r. Ancak bir de aleni ›rkç› olan ve

bunu gizleme gere¤i duymayan, aksine

propagandas›n› yapanlar var. Onlar da,

oligarflinin himayesinde faaliyetlerini

sürdürüyorlar. 

TTüürrkkççüü TToopplluummccuu BBuudduunn DDeerrnnee¤¤ii

((TTTTBBDD)) bunlardan biri. Merkezi ‹z-

mir’de olan dernek, geçen sene "Kürt

nüfus art›fl› durdurulsun" kampanyas›

düzenlemiflti. Kürtler’e düflman olan,

yani aç›kça ›rkç› ve bölücü olan bu

grup geçen hafta ‹zmir’de bildiriler da-

¤›tt›. "Türkiye Kerkük Olmayacak" bafl-

l›kl› bildiride, vatandafl "kaliteli bir

Türk nüfusunun artmas› için" çocuk

yapmaya ça¤r›l›yordu. Benzeri ifadelere

Türk Solu dergisinde de rastlad›¤›m›z

bildiride flöyle deniliyor: 

"Türklük için, kaliteli bir Türk nüfusu-

nun artmas› için ve evrensel düzeyde

üstün insan aday› nesillerin yarat›lmas›

için bir çocuk daha yap. Yaln›z Türkler

de¤il, tüm özel, kaliteli ve iyi insanlar,

siz de yap›n bir çocuk. Çünkü sen azal›-

yorsun, hainler, kapkaçç›lar uyuflturucu

ve kad›n sat›c›lar›, pezevenkler ve tüm

kötüler ço¤al›yor. Yeni Türkler geliyor,

Türkçü devrim do¤uyor. Yeni homo sa-

piensler geliyor, üstün insan do¤uyor."

Halklar›n kardeflli¤ini savunan devrimci

demokratik yay›nlar›n halka ulaflmas›n›

her yolla engellemeye çal›flan, demok-

ratik faaliyetin karfl›s›na linç güruhunu

ç›karan devlet, aleni ›rkç›lara, bölücü-

lük yapanlara, Kürtlere karfl› düflmanl›k

tohumlar› ekenlere s›n›rs›z bir hoflgörü

gösteriyor. Çünkü onlar, gerçek çeliflki-

lerin üzerini örtüyor, inkar ve imha po-

litikas›na hizmet ediyorlar. 

Irkç› grubun geçen
y›l ‹zmir’in orta ye-
rinde düzenledi¤i
Kürt düflman› kam-
panya devlet politi-
kas› ile çak›flt›¤› için
hoflgörülmüfltü.
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Bu yaz› dizisi,

1971 Kas›m’›n›n so-

nuyla 1972’nin 30

Mart’› aras›ndaki

dört ayl›k tarihin k›sa

bir özetidir. Bu k›sa

zaman dilimi, Türki-

ye solunun en de¤erli

geleneklerinin temel-

lerinin at›ld›¤›, bir

destan›n yarat›ld›¤› ve

bir manifestonun yaz›ld›¤› tarihi

günlerdir... 

*

Aylar süren çal›flmalar›n ard›n-

dan tünel haz›r hale gelmiflti. Tüne-

lin ucundaki ›fl›k görünmüfltü. Hay›r

hay›r mecazi de¤il, gerçekten de

görmüfllerdi tünelin ucundaki ›fl›¤›.

‹stanbul Maltepe Askeri Hapishane-

si’nde kaz›lan yaklafl›k 13 metrelik

tünelin ucunda küçük bir delik aç›p

gökyüzünü görmüfllerdir. Art›k gün-

leri de¤il saatleri saymaktad›rlar o

gökyüzünün alt›nda özgür olabil-

mek için... 

1971 y›l›n›n 27 Kas›m’›nda, bir

cumartesi akflam›nda birer birer gi-

rerler tünele. 6 kiflidirler; tünele gi-

rifl s›ras›yla, Cihan Alptekin, Mahir

Çayan, Ömer Ayna, Ulafl Bardakç›,

Oktay Kaynak ve Ziya Y›lmaz...

Tünelin ucuna varan Cihan, üstle-

rindeki topra¤› biraz kazd›ktan son-

ra farkeder ki, toprak kal›nl›¤› he-

saplad›klar›ndan biraz fazlad›r.

H›rsla, kararl›l›kla, ç›plak elleriyle

önlerinden söküp atmak ister o top-

ra¤›, elleri kanar, derileri soyulur,

ama o anda aç›labilecek gibi de¤il-

dir üst taraf, k›sa bir çal›flma daha

gerekmektedir. ‹stemeyerek de olsa,

arkadakilere geri dönüfl iflaretini ve-

rir... Tüneldeki alt› devrimci tutsak,

sürüne sürüne geri ç›karlar.

Ama ç›kacaklard›r. 

Uçtaki toprak tabaka iyice incel-

tilir. ‹ki gün sonra, 29 Kas›m akflam

üzeri, bir kez daha tünele girerler. 5

kiflidirler bu kez. Cihan, Mahir,

Ömer, Ulafl, Ziya... Bu kez son de-

rece sorunsuz olur ç›k›fllar›. Nöbet-

çilerden gizlenerek askeri araziden

ç›karlar. Onlar›n ard›ndan bir baflka

tutsak daha girer tünele. O öndeki-

ler ç›kt›ktan sonra tünelin a¤z›n›

toprakla s›vanm›fl bir kapakla kapa-

t›p geri döner.

*

Firarlar, tahmin edilece¤i gibi

Türkiye’yi sarsm›flt›. Firar edenler,

Türkiye devrimin önder kadrolar›y-

d›lar. Üstelik, bu büyük eylem, 12

Mart Cuntas›’n›n hüküm sürdü¤ü

bir ülkede, üstelik askeri bir hapis-

hanede gerçeklefltirilmiflti. 

30 Kas›m günü, firari devrimci

leri ele geçirmek için büyük operas-

yonlar bafllat›ld›. ‹stanbul S›k›yöne-

tim Komutanl›¤› üzerinde Mahir

Çayan, Ulafl Bardakç›, Ziya Y›lmaz,

Cihan Alptekin ve Ömer Ayna'n›n

resimlerinin bulundu¤u afifller bas-

t›rarak flehrin duvarlar›n› bu “Aran›-

yor” afiflleriyle doldurdu. fiehir içi

ve flehirler aras› bütün ana yollar tu-

tulmufltu. Her köfle bafl›nda çevir-

meler yap›l›yordu. Ankara ve ‹z-

mir'de ise soka¤a ç›kma yasa¤› kon-

mufltu.

Baflbakan Nihat Erim, firarlar

üzerine TBMM'de gündem d›fl› bir

konuflma yapmak durumunda kal›-

yor ve flöyle diyordu: "Hükümet

olarak olay› bütün ehemmiyetiyle

ele ald›k ve olay›n basit bir kaç›rma

olay› olmad›¤› noktas›ndan hareket

ederek, tahkikat› buna göre yürüt-

mek konusunda ilgililere emir ver-

dik."

*

Firar edenlerden Mahir Çayan,

Ulafl Bardakç› ve Ziya Y›lmaz,

THKP-C’nin,  Cihan Alptekin ve

Ömer Ayna ise THKO’nun önder

kadrolar›yd›lar. THKO’nun örgütsel

yap›s› büyük ölçüde da¤›lm›fl oldu-

¤undan firar›n d›flar› aya¤›n› Cephe-

liler organize edecekti.  

Mahirler, tünel-

den ve askeri arazi-

den ç›karak daha ön-

ceden kararlaflt›r›l-

m›fl olan bekleme

yerine geldiler. Ama

orada onlar› bekle-

yen kimse yoktu.

Niye olmad›¤›n›n

nedenini daha sonra

ö¤reneceklerdi. Ama

o anda ne düflünecek, ne bekleyecek

zamanlar› yoktu. Önce bir minübü-

se bindiler. Ard›ndan da bir otobüse.

En az›ndan bölgeden uzaklaflm›fllar-

d›. Bu arada çeflitli iliflkilerine ula-

flarak Dolmabahçe Camiinin karfl›-

s›ndaki Sebil Çayevi'nde buluflmak

üzere randevulaflt›lar. Randevu ye-

rine gitmek üzere önce Kad›köy’e,

oradan Üsküdar’a gidip, oradan da

Befliktafl’a geçtiler.  

Sebil Çayevi'nde bulufltuklar›

ayn› zamanda avukatlar› olan Yal-

ç›n Öztürk’tür. Öztürk, o an› flöyle

anlat›yor: 

“Kalkt›k... Çaybahçesine gittik.

Ziya Y›lmaz, Cihan Alptekin ve

Ömer Ayna oturuyordu. Mahir ile

Ulafl bir yere gitmifllerdi. Çaybah-

çesinde ortam çok garip bir fleydi.

Gerçek de¤il de sanki bir oyunmufl

gibi geliyor insana. Çok ciddi bir

olay. Bir kere nas›l kaçt›n›z diye

sorduk. 'Tünel kazarak kaçt›k' dedi-

ler. ‹nan›lmaz. Z›rhl› Birli¤in orta-

s›nda ufac›k beton bir bina. Garni-

zonun tam göbe¤inde... Son derece

rahat ve so¤ukkanl›yd›lar... O anda

fark edilseler, orada öldürülecek-

ler; bizle birlikte. Öyle bir durumda

son derece espritüel konuflmalar,

flakalar yap›l›yor.... Öyle bir hava.

Derken biz ayr›ld›k oradan. Onlar

Beyaz›t'ta bir yere gittiler."

*

Operasyonlar yo¤undu, iliflkiler

ise alabildi¤ine daralm›flt›. Mahir-

ler, Beyaz›t’tan Florya'daki bir eve

gittiler. Firardan 26 saat sonra, kala-

bilecekleri uygun bir yer bulunmufl-

tu. 

*

Firar, gündemi belirlemeye de-

vam etmektedir. 

1
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Genelkurmay Baflkan› Org.

Memduh Ta¤maç, 2 Aral›k‘ta,  bü-

tün s›k›yönetim komutanlar›n› An-

kara'ya ça¤›rarak bir toplant› yapt›. 

1. Ordu ve S›k›yönetim Komuta-

n› Orgeneral Faik Türün ise, birkaç

gün sonra gazetecilerle yapt›¤› top-

lant›da, "Mahir Çayan ve arkadafl-

lar› ergeç ölü veya diri ele geçecek-

tir" diyordu. Çünkü tek bildikleri

““kkrriizz yyöönneettiimmii”” yöntemi buydu. 

*

S›k›yönetim komutanlar› toplan-

t›lar yap›p yeni operasyonlar›n ka-

rar›n› al›rken, Mahirler ev ev dolafl-

maktayd›. 4 Aral›k günü, Mahir ve

yoldafllar›, Levent, Menekfle So-

kak'ta oturan Ahmet ile Hatice

Alankufl'lar›n(1) evine gittiler.

Bu arada Maltepe’de tünelden

ç›k›fltan sonra bekleme yerinde ne-

den kimsenin beklemedi¤i de aç›¤a

kavuflmufltu. Hareket içinde bir sa¤

sapma ortaya ç›km›fl ve bu klik, ha-

reketi felç etmiflti. Cevahir flehit,

Mahir, Ulafl ve daha pek çok kadro

tutsak düfltükten sonra, hareketin

d›flar›da kalan iki Merkez Komite

üyesi (Münir Ramazan Aktolga ve

Yusuf Küpeli), mücadeleyi de¤il,

tasfiyecili¤i örgütlemeye bafllam›fl-

lard›. Konumlar›n› ise, örgütlenme-

yi gelifltirmek için de¤il, kendi sa¤,

tasfiyeci görüfllerini kabul ettirmek

için kullanmaktayd›lar.  

Sa¤ sapma, hareketin yedi¤i dar-

belerin ard›ndan Amerika’y› yeni-

den keflfetmiflti. “Eski çizgi yanl›flt›,

eklektikti, Narodnikti” vs. vs. Peki

ne yapmak gerekiyordu? Sa¤ sap-

maya göre, silahl› mücadeleye son

vermek laz›md›, iflçi s›n›f›na gitmek

laz›md›.... K›sacas›, pasifistlerin ül-

kemizde y›llard›r söylediklerine ka-

t›lm›flt› onlar da...  

Mahir’in düflüncesi netti; oligar-

fliye karfl› savafl› kald›¤› yerden sür-

dürmek. Ama flimdi aç›kça görülü-

yordu ki, bu savafl› sürdürmek için,

önce bu klikle savafl›lmal›yd›. Mü-

nir Ramazan ve Yusuf

Küpeli, konumlar› ve

Mahirler tutsakken

oluflturduklar› örgütsel

yap› nedeniyle varolan

iliflkilerin önemli bir bölümünü

kendi ellerinde tutuyorlard›. Ama

bunlar›n da önemi yoktu Mahir için.

Koflullar nice zor ve ne kadar aleyh-

te görünürse görünsün, ilkesiz,

pragmatik davran›lamazd›. 

Firar edeli daha bir hafta bile

dolmadan, ihanet kli¤inin bafl›n› çe-

kenlere ““BBiizzii aarrkkaaddaann hhaannççeerrlleeddii--

nniizz.. BBiizziimm yyoollddaaflfl››mm››zz ddee¤¤iillssiinniizz””

diye bir mektup gönderdi. 

12 Aral›k 1971 Pazar günü, yani,

firardan yaln›zca iki hafta sonra,

tüm polis, jandarma onlar›n peflin-

deyken, Levent’te bir evde Mahir

Çayan, Yusuf Küpeli, Münir Rama-

zan Aktolga, Ulafl Bardakç› ve Ziya

Y›lmaz bir araya geldi.

Görüflmede, çeflitli pratik ve teo-

rik sorunlar tart›fl›l›r. Ama asl›nda

tart›fl›lan herhangi bir eylem, her-

hangi bir pratik sorun de¤il, s›nflar

mücadelesinde yer al›p almama so-

runuydu. Mahir onlara durumlar›n›

flu sözlerle k›saca göstermiflti: “Biz

hapishanede iken d›flar›da kalan

sizler ortaya bir eylem koymad›n›z,

hep birlikte bu ifle bafllad›k, biz va-

zifemizi yapt›k, siz çizmifl oldu¤u-

muz yolu terkettiniz, flehir gerillas›-

na devam etmeyip kendinizi sakla-

d›n›z.”

Mahir, “daha önce belirlenen

stratejiden vazgeçmek ve sapmak

için hiçbir sebebin bulunmad›¤›n›”

vurgular ›srarla. Münir ve Yusuf’un

buna verebilecekleri bir cevap yok-

tur zaten. Onlar, b›rak›n flu veya bu

strateji do¤rultusunda mücadeleyi

sürdürmeyi, yoldafllar›n› tünelin

ucunda yüzüstü b›rakacak kadar bir

kaç›fl ve ihanet içindedirler. Ne di-

yebilirlerdi ki... 

Tart›flmalar› uzatman›n bir anla-

m› yoktur. Birkaç gün sonra, Münir

Ramazan Aktolga ve Yusuf Küpe-

li’nin Parti’den ihraç edilmesi ka-

rarlaflt›r›l›r ve karar aç›klan›r. fiöyle

denir bu karar›n bir yerinde:

"Partimizin ideolojik-politik-ör-

gütsel-stratejik ilkeleri... net ve

aç›kt›r. .... Partimizin ideolojik-poli-

tik-stratejik-örgütsel ilkelerini 'Na-

rodnizm', 'Marksizm ile Narod-

nizm'in eklektik birlefltirilmesi, en

tehlikeli sol sapma' diye niteleyerek,

Partimizin devrimci çizgisi yerine

uluslararas› sosyal pasifizmin çizgi-

sini, partinin genel komitesinden

habersiz tezgahlama gayretleri

içinde olan sizlerin partimizde kal-

mas›na art›k fiilen imkan yoktur.”

*

Tasfiyecili¤in mahkum edilme-

sine, Ankara’daki parti kadrolar› da

kat›l›r. Ankara’dan yollanan mek-

tupta flöyle denir:

“Partimizin ismi Türkiye devri-

mine kanla kazand›r›lm›flt›r. Parti-

mizin flerefli miras›n› ve geçmiflini

reddederek onun ad›na sahip ç›k-

maya kalk›flan (lefl kargalar›n›n)

Partimizin içinde yeri olamaz.”

Tasfiyeci ihaneti mahkum eden

bu bildirinin alt›nda flu imzalar var-

d›: Ertu¤rul Kürkçü (Rüfltü), Sinan

Kaz›m Özüdo¤ru (fiükrü), Abdullah

O¤uzhan Müftüo¤lu (Orhan), Hüdai

Ar›kan (Ali Osman)(2).

*

Sa¤ sapma ihanetinin partinin

bünyesinde yolaçt›¤› tahribatlar› gi-

dermek uzun süre alacakt›r; ancak

büyük bir siyasi iradeyle ihanet po-

litik olarak mahkum edilmifl ve par-

tinin önü aç›lm›flt›r. O günkü koflul-

larda önemli olan buydu. 

Ve flimdi, ihanetin mahkum edil-

mesinden sonra önemli olan ise, ne

yap›laca¤› idi. 

Kas›m ay›n›n sonlar›nda, henüz

firardan önce, Maltepe Askeri Ce-

zaevi'nin havaland›rmas›nda volta

atan Mahir, Deniz ve yoldafllar›n›n

idam edilmesi ihtimaline iliflkin dü-

flüncelerini yan›ndakilere flöyle

özetliyordu:

““BBuuggüünn DDeenniizz,, TTüürrkkiiyyee ddeevvrrii--

mmiinniinn ssiimmggeessii hhaalliinnee ggeellmmiiflflttiirr.. BBuu

ddüü¤¤üümm ççöözzüüllüürrssee TTüürrkkiiyyee ddeevvrriimmii--

nniinn öönnüü aaçç››llaaccaakktt››rr.. OOnnllaarr››nn hhaayyaatt--

llaarr››nn››nn kkaazzaann››llmmaass›› bbuuggüünn tteemmeell

ssoorruunnuummuuzzdduurr.. ""

*

Kiflisel özgürlükleri için de¤il,

savafl› kald›¤› yerden sürdürmek

için firar etmifllerdi. Firar›n ertesi

günü “Çayan Kaçt›” diye yazan ga-

zeteler asl›nda bilmiyorlard› ki, Ça-



yanlar, kaçm›yor, kavgan›n üstüne,

ortas›na kofluyorlard›. Kavgadan

kaçanlar› mahkum edip, kavgay›

yükseltmeye kofluyorlard›. 

Ziya Y›lmaz, firardan sonraki

koflullar› flöyle anlatacakt› daha

sonra:

"Mahir, bu süre içinde sürekli ‹s-

tanbul'da kal›nmas› tezini savunu-

yordu. Ben de flahsen ‹stanbul'da

kal›nmamas›n›, karar do¤rultusun-

da yurtd›fl›na ç›kmam›z›n gerekti¤i-

ni savunuyordum. Hatta imkanlar

da vard›, kaç›labilirdi. Fakat firar›-

m›z›n getirdi¤i o psikolojik hava ye-

niden bütün eylemlerin gündeme

gelebilece¤i, yurtd›fl›na gitmenin

mücadeleden kaçmak fleklinde nite-

lendirilebilece¤i, Türkiye'de savafl›-

labilecek bir ortam›n varoldu¤u ve

bu savafl›m› sonuna kadar yürütme-

nin gerekli oldu¤u düflüncesi de ya-

vafl yavafl güç kazanmaya bafllad›."

*

Örgütsel anlamda güvenlikleri-

nin sa¤lanmas›na azami dikkati

gösteriyordu Mahir ve yoldafllar›.

Ama “güvenlik”ten anlad›klar› ka-

ç›p saklanmak de¤ildi, görevlerini

yerine getirmeyi sürdürdükleri bir

güvenlikti onlar›n arad›klar›. “Bi-

zim kufla¤›n yüzde doksan› ölür”

demiflti Mahir, yine voltadaki bir

sohbetinde. Firardan önce, kad›nlar

ko¤uflundan bir yoldafl›yla yapt›¤›

son görüflmede elindeki nikah yüzü-

¤ünü ç›kar›p vermifl ve bunun efline

iletilmesini istemiflti. 

*

fiimdi hareketi ve mücadeleyi

yeniden örgütleme zaman›yd›. Tas-

fiyeci ihanetin tasfiye edilmesinden

sonra, 1972’nin Ocak ay›n›n ikinci

haftas›nda (Ki art›k firar›n üzerin-

den yaklafl›k 1,5 ay geçmiflti), yine

‹stanbul Levent’te bir evde Mahir

Çayan, Ulafl Bardakç›, Ziya Y›lmaz,

Hv. Yzb. Orhan Savaflç› ve Hv.

T¤m. Mehmet Alkaya bir toplant›

yapt›lar. Toplant›da, Parti-Cep-

he’nin daha önce saptan-

m›fl stratejik çizgisinin

devam ettirilmesinde

hemfikir olunurken,  Ge-

nel Komite’nin ve silahl›

ekiplerin yeniden oluflturulmas›, da-

ha genifl çapl› harekete geçmeden

önce kamulaflt›rma eylemlerinin ya-

p›lmas› karar› al›nd›.

Eylemlerin yönetimi ‹stanbul'da

Ulafl Bardakç›, Ankara'da Mahir

Çayan’da olacakt›. Bu toplant›da

tespit edilen plana göre, iflçi ve ö¤-

renci kesim içinde yeni örgütlenme-

ler yarat›lacak, askeri kesimin de

katk›s›yla eylemler için gerekli do-

nan›m sa¤lanacak, bir süre sonra da

Mahir Çayan ve Ziya Y›lmaz Kara-

deniz Bölgesi'ne geçerek k›r gerilla

eylemlerini bafllatacakt›. 

*

Maltepe Hapishanesi’nden bir-

likte firar ettikleri Cihan Alptekin

ve Ömer Ayna da hâlâ Parti-Cep-

he’nin iliflkiler a¤› içindeydiler.  An-

cak ‹stanbul’da kuflatma da gün

geçtikçe daralmaktayd›. Caddeler,

meydanlar, onlar›n ““AArraann››yyoorr””

afiflleriyle doluydu hâlâ. Bu neden-

le önce Cihan ve Ömer, ard›ndan

Mahir Ankara’ya geçtiler. Cihan

Alptekin ve Ömer Ayna, 14 Ocak

1972 günü, iki sand›k içerisinde Er-

tan Saruhan'la bir skoda kamyonet-

le Ankara'ya gittiler. Yaklafl›k iki

hafta sonra, 31 Ocak’ta Mahir de

ayn› yöntemle, a¤z› kapal› bir san-

d›¤›n içine yerlefltirilmifl olarak An-

kara’ya götürüldü. 

Mahir Ankara’ya geldikten son-

ra, bir yandan örgütü toparlamaya,

bir yandan kesintisiz II-III’ün yaz›-

m›n› tamamlamaya, bir yandan da

Denizler’le ilgili bir eylemi örgütle-

meye çal›fl›yordu. Mahir’in o günle-

rine tan›k olanlardan biri flöyle anla-

t›r: "Mahir, Ankara'ya geldikten

sonra o ola¤anüstü koflullarda bir

taraftan kaçar göçerken bir taraf-

tan da daha sonra Kesintisiz II-1II

dedi¤imiz teorik metni yaz›yordu.

Mahir, bana, 'Selahattin, ölüm var

kal›m var. Hiç olmazsa flu yaz›y› bi-

tirmek istiyorum' dedi."

Evet, o koflullarda Kesintisiz-

ler’i yazmaya devam ediyordu. Ke-

sintisizler’in Türkiye soluna b›raka-

ca¤› en de¤erli miras olaca¤›n›n far-

k›ndayd› kuflkusuz. 

O günlerde Cihan Alptekin’le

buluflur Mahir. Gündemlerinde, De-

niz Gezmifl, Hüseyin ‹nan ve Yusuf

Aslan hakk›nda verilen idam kara-

r›yla ilgili neler yap›labilece¤i var-

d›. Cihan, bir elçiyi kaç›rarak, karfl›-

l›¤›nda Denizler’in serbest b›rak›l-

mas›n›n istenmesini öneriyordu.

Mahir ise bu ifl için idamlar›n mec-

listen senatoya geçti¤i an›n uygun

oldu¤unu, bu amaçla da Adalet Par-

tisi Genel Baflkan› Süleyman Demi-

rel'in kaç›r›lmas›n›n etkili olabilece-

¤ini belirtmiflti. Mahir’in bu önerisi

o gün genel kabul görmesine karfl›n,

Cephe militanlar› bu arada farkl›

eylem ihtimalleri için Fransa, Bat›

Almanya ve Belçika Büyükelçilik-

leri’nde istihbarat çal›flmalar› yap›-

yorlard›... 

Bütün bu çal›flmalar, alabildi¤i-

ne yo¤un operasyonlar ve takip ko-

flullar› alt›nda sürdürülüyordu. Öyle

ki, bir yandan ev bulmak alabildi¤i-

ne zor iken, di¤er yandan bazen ay-

n› gün içinde birkaç ev de¤ifltirmek

zorunda kald›klar› oluyordu.

M‹T’çi Mehmet Eymür, sonraki y›l-

larda bu dönemi anlat›rken flöyle di-

yecekti: "Çayanlar›n izini sürüyor-

duk. Kald›klar› evleri bast›¤›m›zda

onlar evi terk etmifl oluyorlard›.

Acele terk edilmifl ve çay bardakla-

r› dolu vaziyette yerler bulduk."

Ama bu koflullara ra¤men, Ma-

hirler “Türkiye Devriminin prestiji-

ni” savunmaya devam edeceklerdi.

(-) Bu yaz› dizisinin haz›rlanma-

s›nda K›z›ldere Adal›lar›n Türküsü

(Boran Yay›nevi), Mahir (Turan Feyi-

zo¤lu), Sosyalizm ve Toplumsal Mü-

cadeleler Ansiklopedisi, THKP-C ve

K›z›ldere (Koray Düzgören) adl› ki-

taplardan yararlan›lm›flt›r. 

(1) Hatice Alankufl da daha sonra

iflkencelerden, hapishanelerden geçe-

cek ve flehit düflecektir. 

(2) “Partinin flerefli miras›n› red-

dederek onun ad›na sahip ç›kmaya

çal›flan lefl kargalar›n›” mahkum

eden bu imza sahiplerinden baz›lar›,

K›z›ldere’de flehit düflecek, baz›lar›

ise, y›llar sonra tam da elefltirdikleri

ifli yap›p, Partinin flerefli miras›n› ve

geçmiflini reddettikleri halde onun

ad›na sahip ç›kmaya çal›flacaklard›r. 
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Â AAnnttaakkyyaa Gündüz Caddesi

üzerinde 9 Mart günü dergimizin ta-

n›t›m› ve sat›fl›n› yapan okurlar›m›z

polisin sald›r›s›na u¤rayarak gözal-

t›na al›nd›. 

Polisin gönderdi¤i zab›talar›n,

‘halktan flikayet var, çevre kirlili¤i

yap›yorsunuz, derginiz yasad›fl›’

müdahalesinin hemen ard›ndan ge-

len polis müdahale etmeye çal›flt›.

Da¤›t›mc›lar›m›z megafonla halka

seslenerek, "bizden flikâyetçi olan

var m›, e¤er varsa gelsin, hemen sa-

t›fl›m›z› bitirece¤iz. Biz size gerçek-

leri anlatmak için buraday›z, rahat-

s›z olan varsa o da polistir. Sizin

gerçekleri duyman›z›, görmenizi is-

temiyorlar” fleklinde konuflmalar

yapt›lar. Bunun üzerine polis da¤›-

t›mc›lar›m›za sald›rd›. Okurlar›m›-

z›n direnmesi üzerine gelen takviye

polisin deste¤iyle zorla gözalt›na

al›nan da¤›t›mc›lar›m›z, ertesi güne

kadar fiehit Özen Karakolu’nda tu-

tuldu. Sald›r› burada da sürdü. Mah-

kemeye ç›kar›lan okurlar›m›z ser-

best b›rak›ld›lar. 

Â ‹‹ssttaannbbuull AAvvcc››llaarr Marmara

Caddesi'nde 6 Mart günü sat›fl ya-

pan okurlar›m›z, polisin müdahalesi

ile karfl›laflt›. Dergi bafll›klar›ndan

yap›lan anonslar› “slogan at›yorsu-

nuz” diye çarp›tan polis keyfi flekil-

de kimlik kontrolü dayatt›. Bu hu-

kuk d›fl› uygulamaya karfl› ç›kan

okurlar›m›za müdahale eden polis,

10 kifliyi gözalt›na alarak ‘kimlik

göstermedikleri’ gerekçesiyle kifli

bafl›na 58 YTL para cezas› kest›.

Gözalt›na ra¤men süren da¤›t›m-

da 13 dergi halka ulaflt›r›ld›.

Avc›lar’daki sald›r› bununla bit-

memiflti, ayn› yerde 11 Mart günü

yap›lan toplu sat›flta da polis müda-

halesi yafland›. Gerçeklerin halka

ulaflmas›n›, devrimcilerin emekçi

halk›m›z› uyuflturucuya, fuhufla,

emperyalizme, oligarfliye karfl› mü-

cadeleye ça¤›rmas›n› hazmedeme-

yen sivil ve resmi polisler, tamamen

keyfi flekilde “burada dergi da¤›ta-

mazs›n›z” diyerek müdahale ettiler.

Okurlar›m›z›n meflru demokratik

haklar›n› savunduklar› müdahale

esnas›nda azg›nca sald›ran polis 15

kifliyi gözalt›na ald›. Karakolda kü-

für ve sald›r› sürerken, ertesi günü

serbest b›rak›lan okurlar›m›z, halka

gerçekleri ulaflt›rman›n karfl›l›¤›n-

da, “her on günde bir ba¤l› bulun-

duklar› karakola gidip imza atma”

cezas›na çarpt›r›ld›lar. Okurlar›m›-

z›n giydi¤i önlükler ve megafonlar

da “suç unsuru” olarak gasbedildi.

Â ‹‹zzmmiirr Kemeralt› Girifli, Bor-

nova Osmangazi Mahallesi’nde 10

Mart günü dergimizin sat›fl›n› yapan

okurlar›m›z› durduran polisler, bir-

çok yerde baflvurulan ucuz numara-

lardan biri olan “hakk›n›zda flikayet

var” gerekçesini göstererek, kimlik

kontrolü yapt›lar ve kifli bafl›na 55

YTL para cezas› yazd›lar. 

Okurlar›m›z polisin bu tutumu-

nu, ezilen, direnen yoksul halk›n so-

runlar›n› ve taleplerini anlatan Yü-

rüyüfl dergisinin halka ulaflmas›n-

dan rahats›z olmalar›na ba¤layarak,

“her hafta Yürüyüfl’ü halka ulaflt›r-

maya devam edece¤iz” dediler.

*

Bask›lara,

taciz ve en-

gellemelere

karfl›n der-

g i m i z i n

t o p l u

d a -

¤ › -

t›m-

l a r ›

gece-

kondu ma-

halleleri ve

Anadolu kent-

lerinde devam

etti.

‹stanbul’un

emekçi ma-

hallelerinden

Ümraniye’ye

ba¤l› Birlik

M a h a l l e -

si’nde 11

Mart günü top-

lu tan›t›m yapan

30 okurumuz, megafonla halka

dergimizin içeri¤inden bölümleri

anons ettiler. 2 saat süren tan›t›m es-

nas›nda 51 dergi halka ulaflt›r›ld›. 

7 Mart günü Ça¤layan Vatan

Caddesi'nde da¤›t›m yapan okurla-

r›m›z bir saat içinde 32 aileye dergi-

mizi ulaflt›rd›lar.

11 Mart günü Kocaeli Derince

‹lçesi Ö¤retmenler Mahallesi'nde

emekçi evlerinin kap›s›n› çalan

okurlar›m›z, 17 dergi sat›fl› yapar-

ken, tan›t›m faaliyetlerini sürdüre-

ceklerini belirttiler.
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Bizi susturamazs›n›z! Meydanlarda, gecekondularda, 
tüm Anadolu kentlerinde olmaya devam edece¤iz

HHaattaayy TTeemmeell

HHaakkllaarr üüyyeelleerrii vvee

ookkuurrllaarr››mm››zz,, ddeerrggii

ssaatt››flfl››nnddaa yyaaflflaannaann

ppoolliiss ssaalldd››rr››ss››nn›› eerr--

tteessii ggüünnüü yyaapptt››kkllaarr››

aaçç››kkllaammaa iillee pprrootteess--

ttoo eettttiilleerr vvee ‘‘YYüürrüü--

yyüüflfl hhaallkk››nndd››rr,, ssuuss--

ttuurruullaammaazz’’ ddeeddiilleerr..

Gözalt›larla, para cezalar›yla Yürüyüfl’ün halka ulaflmas›n›

engellemeye çal›flanlar, zulüm ve sömürü düzenlerinin

gerçek yüzünün halka anlat›lmas›ndan rahats›z olanlard›r

Marafl'ta kkeyfi ggözalt›

Marafl'ta üniversite ö¤rencisi

okurumuz Sertan ‹laslan, 7 Mart’ta

evi bas›larak gözalt›na al›nd›.

Okurumuzun iki gün gözalt›nda

tutulmas›n›n gerekçesi olarak, bir

mahallede ölüm orucunun zaferiy-

le ilgili ‘TAYAD’ imzal› yaz›lama-

lar yap›lmas› gösterildi. 
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‹stanbul TAYAD, geçen hafta,

Adalet Bakanl›¤›’n›n 22 Ocak tarihli

genelgesinden sonra F Tipi hapisha-

nelerde hangi geliflmelerin yafland›-

¤›n› ve flu anki sorunlar›n neler oldu-

¤unu aç›klayan bir rapor yay›nlad›.

“F T‹P‹ HAP‹SHANELERDE

45/1 SAYILI GENELGE UYGU-

LANMALIDIR!” bafll›¤›yla sunu-

lan raporda, sözkonusu genelgenin

“tecrit’in k›r›lmas›nda bir ad›m

olarak” de¤erlendirildi¤i, bu çerçe-

vede ölüm orucuna ara verildi¤i

vurgulanarak,  fakat buna karfl›n ggee--

nneellggeeddeekkii hhüükküümmlleerriinn hhaayyaattaa ggee--

ççiirriillmmeeddii¤¤ii,, kkaazzaann››llaann hhaakkllaarr››nn

uuyygguullaannmmaadd››¤¤›› belirtilerek flu ha-

t›rlatma yap›ld›: 

““UUnnuuttmmaammaall››yy››zz kkii,, hhaappiisshhaannee--

lleerr ttaarriihhii,, iikkttiiddaarrllaarr››nn ssöözz vveerriipp-- ssöö--

zzüünnddee dduurrmmaammaa,, ttaaaahhhhüütt eeddiipp vvaazz--

ggeeççmmee ttaarriihhiiddiirr.. VVee aayynn›› zzaammaannddaa

hhaappiisshhaanneelleerr ttaarriihhii kkaarraa bbiirr ttaarriihh--

ttiirr,, hheerr ttüürrllüü kkaayyppaakk,, aacc››mmaass››zz ppoollii--

ttiikkaa vvee uuyygguullaammaayy›› bbaarr››nndd››rraabbiilliirr..””

TAYAD’l›lar bu hat›rlatman›n

ard›ndan “122 evlad›m›z›n ve yak›-

n›m›z›n canlar› üzerinde kazan›lan

bu haklara sonuna kadar sahip ç›-

kacaklar›n› ve uygulanmas› nokta-

s›nda takipçisi olarak ›srarc› ola-

caklar›n›” belirterek, flu ça¤r›da bu-

lundular: ““TTeeccrriittee kkaarrflfl›› oollaann hheerrkkee--

ssii vvee hheerr kkuurruummuu;; FF TTiippii hhaappiisshhaa--

nneelleerrddee ggeenneellggeenniinn uuyygguullaannmmaass››

nnookkttaass››nnddaa mmüüccaaddeelleeyyee vvee ddeessttee¤¤ee

ççaa¤¤››rr››yyoorruuzz..””

TAYAD’l›lar›n bu hat›rlatmalar

ve ça¤r›lar›n devam›nda aç›klad›k-

lar› raporun özetini afla¤›da okurla-

r›m›za sunuyoruz:

GENELGES‹ ‹LE F T‹P‹ HAP‹SHA-
NELERDE GERÇEKLEfiEN 
UYGULAMALAR VE SON DURUM: 

Çeflitli cezaevlerinde; neden

göstermeksizin veya fiziksel imkân-

s›zl›k iddias›yla sürenin on saatin

alt›nda kabul ettirilmeye çal›fl›ld›¤›

görülmektedir. On saatin yetersizli-

¤i tespiti ve artt›r›lmas› taahhüdü

karfl›s›nda bu gibi uygulama giri-

flimlerinin öncelikle genelgeye ay-

k›r›l›k teflkil etti¤i ve hemen ard›n-

dan da bakan›n kamuoyu önünde ta-

ahhüt etti¤i çerçeveyi yok kabul et-

ti¤ine dikkat çekilmelidir. 

Cezaevlerine göre durum flu fle-

kildedir;

1. ED‹RNE F T‹P‹ 
- 25 Ocak’ta genelgenin bir ör-

ne¤i hükümlülere da¤›t›lm›flt›r.

- Hükümlülerin “birlikte sohbet

etmek istedikleri 9 kifliyi belirtmele-

ri” istenen bir form da¤›t›lm›flt›r.

- Cezaevi idaresi hakk›n kullan›-

m› üzerine tutuklu ve hükümlülerle

görüflmelerde bulunmufltur.

Edinilen bilgiye göre ssaaddeeccee 11

ggüünn tutuklu ve hükümlüler ortak

alanda sohbet amaçl› 10 kifli birara-

ya gelmifllerdir.

2. TEK‹RDA⁄ 1 NO’LU F T‹P‹ 
- Tutuklu ve hükümlülere genel-

geye iliflkin herhangi bir resmi bil-

dirim yap›lmam›flt›r. 

- 05.02.2007 tarihinde DHKP-C

davalar› hükümlülerinden 42 kifli

yedifler kiflilik 7 grup haline getiril-

mifl ve haftal›k 8 saat sohbet imkâ-

n›ndan faydalanacaklar› sözlü ola-

rak bildirilmifltir.

- Bu grupland›rma biçimi tutuk-

lu ve hükümlülerin taleplerine ayk›-

r› bir biçimde cezaevi idaresi tara-

f›ndan oluflturulmufltur. 

- Haftada toplam 8 saat yap›laca-

¤› bildirilen sohbetin iki güne bölü-

nerek dörder saat halinde gerçeklefl-

tirilece¤i gerçeklefltirilen uygula-

madan görülmüfltür. Bu uygulama 11

hhaaffttaa ddeevvaamm eettttiikktteenn ssoonnrraa aasskk››yyaa

aall››nnmm››flfltt››rr.. Gerekçe olarak, yeterli

imkan›n bulunmay›fl› gösterilmifltir. 

- Ortak alan kap›s› 7 tutuklu ve

hükümlünün üzerinden kilitlenmek-

te ve dört saat süreyle kapal› tutul-

maktad›r. Ortak alanda tuvalet bu-

lunmamaktad›r ve tuvalet ihtiyac›

nedeniyle d›flar› ç›kmak isteyen tu-

tuklu ve hükümlülere ““dd››flflaarr›› çç››kkaarr--

llaarrssaa ggöörrüüflflüünn ssoonnaa eerrmmiiflfl ssaayy››llaaccaa--

¤¤›› vvee tteekkrraarr oorrttaakk aallaannaa ggeettiirriillmmee--

yyeecceekklleerrii”” belirtilmifltir.

3. TEK‹RDA⁄ 2 NO’LU F T‹P‹ 
- Tutuklu ve hükümlülere genel-

geye iliflkin herhangi bir resmi bil-

dirim yap›lmam›flt›r. 

- 05.02.2007 tarihinde; herhangi

bir grupland›rma talebi sorulmaks›-

z›n yan yana tutulmakta olan

DHKP-C davalar›ndan 6 kifli ortak

alana ç›kar›lm›flt›r. Sözlü olarak 5

(befl) gün süreyle günde iki saat uy-

gulama yap›laca¤› belirtilmifltir.

- ‹darece öne sürülen 10 dakika

içerisinde kapatma mekân›ndan ç›k-

ma zorunlulu¤u nedeniyle banyoda

bulunan bir hükümlünün kat›lama-

mas› nedeniyle oluflturulan grup 5

kifli olarak bir araya gelmifltir. 

- Bu tek uygulama örne¤i bir

gün ve 2 saatle s›n›rl› kald›ktan son-

ra iiddaarree ttaarraaff››nnddaann ggeerreekkççee ggöössttee--

rriillmmeekkssiizziinn aasskk››yyaa aall››nnmm››flfltt››rr.. 

- Ayn› cezaevinde ikinci uygula-

ma MLKP davalar›ndan tutuklu ve-

ya hükümlü olan 4 (dört) kiflinin ta-

lepleri üzerine ve ayn› koflullarda

sohbet amac›yla bir araya getirilme-

sidir. Bu grup yönünden uygulama

sürdürülmeyerek aasskk››yyaa aall››nnmm››flfltt››rr..

- Sözkonusu iki grup d›fl›nda ka-

lan ve talepte bulunan bir k›s›m tu-

tuklu ve hükümlülerin taleplerine

ra¤men genelge uygulamas›na ddaa--

hhiill eeddiillmmeeddiikklleerrii belirtilmifltir. 

4. KANDIRA 1 NO’LU F T‹P‹ 
- Hükümlülere genelgeye iliflkin

resmi bir bildirim yap›lmam›flt›r. 

- Sosyal Hizmet Uzman›, hü-

kümlülerle görüflerek ortak kulla-

n›m alanlar›n›n s›n›rl› oldu¤unu,

aannccaakk hhaaffttaaddaa bbiirr ssaaaatt ortak alan-

lara ç›karabileceklerini belirtmifltir.

- Genelgeye ayk›r› uygulama tu-

tuklu ve hükümlülerce kabul edil-

F T‹P‹ HAP‹SHANELERDE
GENELGE SONRASI DURUM!



31

18 Mart 2007 / 96

memifltir. 

- 19.02.2007 tarihinde hükümlü-

lere “Haftal›k 5 saat 9 kiflilik sohbet

program›” tebli¤ edilmifltir. 

5. KANDIRA 2 NO’LU F T‹P‹ 
- Hükümlülere genelgeye iliflkin

herhangi bir bildirim yap›lmam›flt›r. 

- HHiiççbbiirr uuyygguullaammaa yyaapp››llmmaadd››¤¤››

ggiibbii herhangi bir görüflmede gerçek-

leflmemifltir.

6. BOLU F T‹P‹ 
- Tutuklu ve hükümlülere genel-

geye iliflkin herhangi bir resmi bildi-

rim yap›lmam›flt›r. 

- ‹dare 20.02.2007 tarihinden iti-

baren günde 2 saat olmak üzere haf-

tada 10 saat uygulaman›n yap›laca-

¤›n› bildirmifl ve bu uygulama baflla-

m›flt›r. Devam edip etmedi¤i konu-

sunda bir bilgi bulunmamaktad›r.

- Sözkonusu grup d›fl›nda kalan

ve talepte bulunan bir k›s›m tutuklu

ve hükümlülerin taleplerine ra¤men

genelge uygulamas›na dahil edilme-

dikleri ve bu kifliler yönünden ggee--

nneellggee öönncceessii ((oonnbbeeflfl ggüünnddee bbiirr ssaa--

aatt)) uygulamas›na devam edilece¤i

sözlü olarak belirtilmifltir. 

7. KIRIKLAR 1 NO’LU F T‹P‹ 
- Hükümlülere genelgeye iliflkin

resmi bildirim yap›lmam›flt›r. 

- Cezaevi idaresi, talepte bulunan

tutuklu ve hükümlülerin ‘disiplin

cezalar› bulundu¤u’ iddias›yla uuyy--

gguullaammaayyaa ggeeççmmeeyyii rreeddddeettmmiiflflttiirr..

8. KIRIKLAR 2 NO’LU F T‹P‹ 
- Genelgeye iliflkin herhangi bir

resmi bildirim yap›lmam›flt›r. 

- HHiiççbbiirr uuyygguullaammaa yyaapp››llmmaadd››¤¤››

gibi herhangi bir görüflme de ger-

çekleflmemifltir.

9. S‹NCAN 1 NO’LU F T‹P‹ 
- Tutuklu ve hükümlülere genel-

ge tebli¤ edilmifltir.

- Cezaevi idaresi sözkonusu hak-

k›n kullan›m› üzerine hükümlülerle

görüflmelerde bulunmufltur.

- Bu tarihi izleyen sürede hheerr--

hhaannggii bbiirr ggeelliiflflmmee yyaaflflaannmmaamm››flfltt››rr.. 

- “Pilot Cezaevi” oldu¤u bildiri-

len Edirne Cezaevi uygulamas›n›n

beklenece¤i bildirilmifltir.

10. S‹NCAN 2 NO’LU F T‹P‹ 
- Genelgeye iliflkin resmi bildi-

rim yap›lmam›flt›r. 

- HHiiççbbiirr uuyygguullaammaa yyaapp››llmmaadd››¤¤››

ggiibbii herhangi bir görüflme de ger-

çekleflmemifltir.

SONUÇ VE DE⁄ERLEND‹RME:
- Adalet Bakanl›¤› ggeenneellggeenniinn

ddaa¤¤››tt››mm›› vvee bbaa¤¤llaayy››cc››ll››¤¤›› konusun-

da tutuklu ve hükümlülerin güven-

sizli¤ini derhal gidermeli ve kurum

idarelerini uyarmal›d›r.

- Tutuklu ve Hükümlülerin Taleple-
ri Esas Al›nmal›d›r: Sadece bir örnek-

te usulüne uygun talep al›nd›¤›, di-

¤er örneklerde “yan yana bulunan-

lar”, “ayn› blokta bulunanlar” gibi

kabul edilemeyecek k›staslara da

yer verildi¤i görülmektedir. Genel-

genin ve ayn› tarihli sözlü taahhü-

dün eenn öönneemmllii vurgusunun tutuklu

ve hükümlülerin kendi tercih ede-

cekleri kiflilerle bir araya getirilmesi

oldu¤una dikkat çekilmelidir. 

-- SSüürree vvee SSaayy›› ‹‹hhllaalllleerriinnee SSoonn

VVeerriillmmeelliiddiirr:: Genelge ile belirtilen

““oonn kkiiflfliiyyii ggeeççmmeemmeekk kkaayydd››yyllaa”” iba-

resinin ssaayy››nn››nn aazzaalltt››llmmaass›› yönünde

de¤erlendirildi¤i görülmektedir. Ta-

mamen bakanl›¤›n sözlü taahhüdü-

nün ruhuna ayk›r› bulunan bu tutum

terk edilmelidir. Sözde imkans›zl›k

ileri sürülerek say› s›n›rlamas›na git-

menin tamamen kötü niyetli bir tu-

tum oldu¤una dikkat çekilmelidir.

Günde 2 saatten 5 gün veya gün-

de 4 saatten 2 gün örne¤i gibi olum-

lu say›labilecek uygulama giriflimle-

ri bulunmakla birlikte, büyük ço-

¤unlu¤un 1155 ggüünnddee 11 ssaaaatt veya hhaaff--

ttaaddaa 55 ssaaaatt ve aalltt››nnddaa eski uygula-

mada ›srar etti¤i görülmektedir.

Bu husus kabul edilemez. Hafta-

l›k toplam› 1100 ssaaaattiinn ve günlük top-

lam› 2 saatin alt›na çekmeye çal›flan

giriflimler genelgenin sözüne oldu¤u

kadar amac›na da ayk›r›d›r.

Sözünüzü
tutun!

F Tipi hapisha-

nelerde, tecritin k›-

r›lmas›nda bir ad›m

olacak genelgenin

0.uygulanmamas›, birçok demok-

ratik kitle örgütü, çeflitli partiler, si-

yasi gruplar taraf›ndan protesto

edildi. 10 Mart’ta ‹‹ssttaannbbuull TTaakk--

ssiimm’’ddee,, 13 Mart’ta AAddaannaa’’ddaa ya-

p›lan eylemlerde, "" TTeeccrriitt KKaalldd››--

rr››llss››nn GGeenneellggee UUyygguullaannss››nn"" talebi

dile getirildi. 

Eyleme TMMOB-‹KK, KESK

fiubeler Platformu, Genel-‹fl 2–3

No’lu fiubeler, Dev Sa¤l›k-‹fl, Ba-

s›n-‹fl, Emekli Sen 2 No’lu fiube,

Ça¤dafl Avukatlar Grubu, ÇHD,

Tecrite Karfl› Avukatlar (Tecrite

Karfl› Dayan›flma Komitesi), Tecri-

te Karfl› Sanatç›lar, Tiyatro Simurg,

PSAKD Marmara fiubeleri, Hal-

kevleri, ÖDP ‹st. ‹l Örgütü, EMEP,

TKP, SDP, EHP, HÖC, HKM, Anti

Kapitalist, Kald›raç, BDSP, Ça¤r›,

‹flçi Mücadelesi, TÖP, ESP, Parti-

zan, Odak, SEH Partisi Giriflimi,

Devrimci Hareket, ‹HD, TUDEF,

Anarflist Komünist ‹nisiyatif, SO-

DAP kurumlar› kat›ld›.

TTeeccrriittee KKaarrflfl›› AAddaannaa PPllaattffoorrmmuu

taraf›ndan ‹nönü Park›’nda yap›lan

eylemde de ayn› talep dile getirildi. 

Eylemlerde sürecin k›sa bir öze-

ti yap›larak, hapishane idarelerinin

genelgeyi uygulamaktan kaç›nd›k-

lar› anlat›ld› ve flu talepte bulundu:

“Adalet Bakanl›¤› kendi imzas› ile

yay›nlanan genelgenin uygulanma-

s›n› sa¤lamal› ve kamuoyu önünde

verdi¤i sözleri biran önce yerine

getirmelidir. Aksi durumun do¤ura-

ca¤› tüm siyasal toplumsal ve ta-

rihsel sorumlulu¤un siyasal iktida-

ra ait olaca¤›n› bir kez daha ilan

ediyoruz."



‘Amac›m›z Yozlaflmaya 
Karfl› Alternatif Olmak’

Uzun bir süredir kurulufl çal›flmalar›n› sürdüren ‘Trakya Kültür Merkezi’

Babaeski’de çal›flmalar›na bafllad›.

Kültür merkezinin aç›l›fl etkinli¤i 11 Mart günü gerçeklefltirildi. Babaeski

halk›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i aç›l›fla Çerkezköy, Tekirda¤, Lüleburgaz, K›rk-

lareli ve Edirne gibi çevre il ve ilçelerden de kat›l›mlar oldu. 

Aç›l›flta ilk olarak Metin Balmumcu taraf›ndan, kültür merkezinin hedef-

lerine iliflkin bir aç›klama yap›ld›. 

“Maddi olanaks›zl›klar bir yana, halk›m›z›n en küçük birimlerine kadar

örgütsüzlefltirilip parçaland›¤›, umutsuzlu¤un, bananecili¤in, bencil-bireyci-

li¤in, yozlaflman›n tüm toplumu sar›p-sarmalad›¤› günümüzde, iflimizin zor

oldu¤unu biliyoruz” diyen Balmumcu, “Amac›m›z; kültürel yozlaflman›n, çü-

rümenin at bafl› gitti¤i ülkemizde kendi de¤erlerimizi, öz kültürümüzü gençle-

rimize, halk›m›za ulaflt›rmak, binlerce y›ll›k yaflam›n içinden süzülüp gelen

halk kültürümüzün ›fl›¤›nda yeni olan› yaratmak ve bir politika olarak sürdü-

rülen yozlaflt›rmaya karfl› alternatif olabilmektir” diye konufltu.

Halk kitapl›¤›, tiyatro atölye çal›flmas›, folklor, panel-konferans ve semi-

nerler, film gösterimi, kültür geceleri gibi projeleri hakk›nda bilgi veren Bal-

mumcu, herkesi çal›flmalara kat›lmaya, kültür merkezini büyütmeye ça¤›rd›. 

Ard›ndan davul zurna eflli¤inde çekilen halaylar ve oynanan oyunlarla sü-

ren aç›l›fla, Babaeski Belediye Baflkan›’n›n da yerald›¤› 150 kifli kat›ld›. Aç›-

l›fl etkinli¤i akflam saatlerine kadar slayt gösterimi ve sohbetlerle sürdü. 

Hak arayan köylüye ceza
Topraklar›, devletin destekledi¤i

a¤a taraf›ndan gasbedilen, Bismil’e

ba¤l› Sinan köylüleri, ‘izinsiz göste-

ri’ yapt›klar› gerekçesiyle cezaland›-

r›ld›. Ankara’ya giderek sorunlar›n›

dile getiren köylülerin bu eyleminin

yasad›fl› oldu¤una karar veren mah-

keme köylüleri para cezas›na çarp-

t›rd›. Diyarbak›r merkezde yapt›kla-

r› eylemle karar› protesto eden ve

“sorunlar›na çözüm getirilmedi¤i

takdirde yeniden Ankara’ya yürüye-

ceklerini” aç›klayan köylüler, “Sn.

Adalet Bakan›m›z A¤a’ya Kredi,

Köylüye Dava Adalet Bu mudur?”,

“Hak Arad›k Ceza Bulduk”, “Top-

rak Sözü Verdiniz Ceza Gönderdiniz

Utan›n”, “A¤alar Mecliste Köylüler

Sokakta” dövizleri açt›lar.

Köylüler fabrikaya karfl›
Mu¤la’n›n Milas ilçesine ba¤l›

Akkovanl›k köylüleri, köylerine ku-

rulmak istenen feldispat iflleme fab-

rikas›n›n topraklar›n› zehirleyece¤i-

ni belirterek 12 Mart’ta eylem yapt›.

Köylüler ad›na konuflan ‹smail A¤›r-

tafl, 8 maden oca¤› oldu¤unu hat›rla-

tarak, “ocaklar›n verdi¤i zarar yet-

miyormufl gibi bir de fabrika kurul-

mas› gündemde. Madeni, köyün içe-

risinden tafl›yorlar. Toz nedeniyle

çocuklar›m›z hasta oluyor, ürünleri-

miz zarar görüyor” dedi. 

‘Rantsal bölüflüm’
‘Kentsel dönüflüm’ ad›yla evleri

y›k›lmak istenen, Maltepe Bafl›bü-

yük Mahallesi halk›, y›k›ma izin

vermeyeceklerini bir kez daha gös-

terdiler. 11 Mart günü mahallede bu-

lunan futbol sahas›nda toplanan bine

yak›n mahalle sakini, belediye bafl-

kan›’n›n halk›n birli¤ini bozmak

için gruplar halinde ça¤›rarak görüfl-

me oyununa dikkat çektiler. Beledi-

ye baflkan›n›n kendilerini aldatt›¤›n›

söyleyen mahalle halk›, “Kentsel

Dönüflüm De¤il, Rantsal Bölüflüm,

Çapulcu De¤iliz, Gerçek Hak Sahi-

biyiz” yaz›l› dövizler açt›. 

‹fade öözgürlü¤ü vve hhaklar›m›z ppaneli
‹dil Kültür Merkezi'nde 11 Mart günü düzenlenen panelde "düflünce ifade

özgürlü¤ü ve haklar›m›z" tart›fl›ld›. Panele konuflmac› olarak ÇHD Genel

Sekreteri Av. Selçuk Koza¤açl› kat›ld›. ‹nanç özgürlü¤üne de¤inen Koza¤aç-

l›, “düflünce özgürlü¤ü” konusundaki çarp›k anlay›fllara da de¤inerek, Kurt-

lar Vadisi örne¤ini verdi ve “Biz flimdi buna düflünce özgürlü¤ü diyerek kar-

fl› ç›kmayacak m›y›z?” diye sordu. 301. Maddeye ve Anadolunun Sesi Rad-

yosu'nun kapat›lmas›na de¤inilen panel bir saat sürdü.

Sar›gazi Temel Haklar’›n yozlafl-

maya karfl› mücadele kampanyas›na

kat›lan, içlerinde Grup Umut Ya¤-

muru elemanlar›n›n da bulundu¤u 7

devrimci ile dayan›flma amac›yla, 10

Mart’ta bir etkinlik düzenlendi. 

150 kiflinin kat›ld›¤› etkinlikte

Grup Hayat ve Grup Göç türkülerini

Umut Ya¤muru elemanlar› ve tutuk-

lanan arkadafllar› için seslendirdi. 

Sar›gazi'yi anlatan sinevizyon

gösteriminin ard›ndan gözalt›na al›-

nan 7 Sar›gazili tutsa¤›n gönderdik-

leri mesajlar okundu.

Etkinli¤in ikinci bölümü tutsak

düflenlerin neden ve nas›l tutsak düfl-

tüklerini anlatan bir tiyatro ile baflla-

d›. Ard›ndan yap›lan konuflmada

yozlaflmaya ve buna karfl› mücadele-

ye vurgu yap›ld›. 

Son olarak, iki eleman› tutuklu

bulunan Grup Umut Ya¤muru, tür-

külerini “yozlaflmaya karfl› ve yoz-

laflmaya karfl› ç›kan herkes için”

söylediklerini belirterek türkülerini

söyledi. ‘Hakl›y›z Kazanaca¤›z’

marfl› ile sona eren etkinlikte DHP

ve DGH de desteklerini sundular.

“Türkülerimiz yozlaflmaya karfl›"
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Büyük bir k›sm› 4 Mart’ta yap›-

lan, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kad›n-

lar Günü’ eylemlerine dergimizde

yer vermifltik. 8 Mart kutlamalar›

çeflitli eylem ve etkinliklerle sonra-

ki günlerde de devam etti. 

‹zmir’de 11 Mart günü düzenle-

nen mitingte 600 kifli biraraya geldi.

HÖC’lü Kad›nlar›n da yerald›¤›

devrimci demokrat kurumlar tara-

f›ndan düzenlenen mitingte ayr›

kortej oluflturan ‹zmir Gençlik Der-

nekli ö¤renciler de “Kad›nlar Em-

peryalizme Irkç›l›¤a Sömürüye

Karfl› Birleflelim” pankart› tafl›d›lar.

HÖC’lülerin de ayn› slogan›n yer

ald›¤› pankart›n yan›s›ra, “Sa-

bo’nun Yolunday›z” pankart›n› da

tafl›d›klar› yürüyüflün ard›ndan Bor-

nova Atatürk Meydan›’nda konufl-

malar yap›ld›. Ortak aç›klamay›

okuyan Sema Koç, direnen devrim-

ci kad›nlara örnekler verdi. Ay›fl›¤›

Sanat Merkezi’nin tiyatro grubu ile

süren mitingte, ölüm orucuna ara

veren Sevgi Saymaz’›n gönderdi¤i

mesaj da okundu.

Uflak ve Gebze Hapishanesi’n-

deki kad›n tutsaklar›n mesajlar›n›n

da okundu¤u mitingte s›ras›yla

Grup Kavel ve Grup Gün›fl›¤› dinle-

ti verdi. Mitingde s›k s›k “Irakl› Ka-

d›nlar Yaln›z De¤ildir, Her Gün 8

Mart Her Gün Kavga, Kad›n Erkek

El Ele Örgütlü Mücadeleye, Devri-

me Meflale Bizim Kad›nlar›m›z,

Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede”

sloganlar› at›ld›. 

‹stanbul’da Nurtepe ve Eyüp Te-

mel Haklar derneklerinde 8 Mart

günü düzenlenen etkinlikler, devrim

kavgas›nda flehit düflen kad›nlar›-

m›z için yap›lan sayg› duruflu ile

bafllad›. ‘Demir Çeneli Melekler’

isimli filmin gösterildi¤i etkinlikler-

de, 8 Mart’›n emekçi kad›n›n müca-

dele, kavga günü oldu¤unun alt› çi-

zildi ve içini boflalt›p ‘kad›nlar gü-

nü’ yap›lmas›na de¤inildi.

Uflak'ta ise 8 ve 9 Mart’ta iki ay-

r› etkinlikle kutland› Emekçi Kad›n-

lar Günü. 8 Mart için oluflturulan ve

HÖC’ün de içinde yerald›¤› plat-

form taraf›ndan 8 Mart’ta düzenle-

nen aç›klamada, emekçi kad›nlar›n

mücadele tarihi anlat›ld›.

Ertesi günü ise, yine platform ta-

raf›ndan Belediye Oda Tiyatro-

su'nda bir etkinlik düzenlendi. Uflak

Gençlik Derne¤i'nin müzik grubu

olan Grup Umut Yeli'nin de kat›ld›-

¤› etkinlikte tiyatro, fliir dinletisi,

slayt gösterimi yap›ld›.

Kocaeli'nde Tavflantepe Temel

Haklar ve Özgürlükler Derne¤i ta-

raf›ndan 7 Mart’ta düzenlenen et-

kinlikte, gecekondu kad›nlar› bir

araya geldiler. Berivan Gültekin 8

Mart'›n tarihine ve mücadele için

önemine de¤inen bir konuflma ya-

parak, burjuvazinin içini boflaltma

çabas›na karfl›n, 8 Mart’›n “emekçi

kad›nlar›n kanlar›yla yaz›lm›fl bir

mücadele ve dayan›flma günü ola-

rak an›ld›¤›n›” söyledi. Bu tarih

içinde, Fidanlar’›n, Gülsümanlar'›n,

Sibeller’in, ‹pekler’in de yerlerini

ald›klar›n› kaydeden Gültekin “Ka-

d›n sorununun gerçek anlam›yla çö-

zümü kapitalizm y›k›l›p yerine sos-

yalist düzeninin kurulmas›yla müm-

kün olacakt›r” dedi. Önder bir dev-

rimci kad›n olarak Sebahat Kara-

tafl'›n yaflam›na yer verilen etkinlik-

te, fliirler okundu ve Grup fiimal bir

müzik dinletisi verdi. 

Bal›kesir Gençlik Derne¤i 8

mart› dernek binas›nda düzenledi¤i

bir etkinlikle kutlad›. Yap›lan ko-

nuflmada burjuvazinin kad›na bak›fl›

elefltirilirken, kad›nlar üzerindeki

cinsel, s›n›fsal, ulusal sömürüye ör-

nekler verildi. Etkinlik fliirler ve

marfllarla son buldu.

Hatay’da 8 Mart günü Saray

Caddesi'nde toplanan devrimci, de-

mokrat kurumlar, “Emperyalizme,

fiovenizme, Sömürüye Karfl› Birle-

flik Mücadeleye” yaz›l› ortak pan-

kart› açt›lar. HÖC, BDSP, Al›nteri,

Partizan taraf›ndan düzenlenen yü-

rüyüfl sloganlarla Ulus Meydan›'na

kadar sürdü. Burada yap›lan konufl-

malarda, emperyalizmin zulmüne,

flovenist sald›r›lara dikkat çekildi.

fiiirlerin okundu¤u, halaylar›n çe-

kildi¤i etkinlikte, Hatay Temel Hak-

lar müzik grubu da bir dinleti sun-

du. Eylemde s›k s›k “Yaflas›n Dün-

ya Emekçi Kad›nlar Günü, Devrime

Meflale Bizim Kad›nlar›m›z, Her

Gün 8 Mart Her Gün Direnifl, Cin-

sel S›n›fsal Ulusal Sömürüye Son"

sloganlar› at›ld›.

Çanakkale'nin Biga ‹lçesi’nde,

Halk-Bilim Toplulu¤u üyeleri 8

Mart'ta Biga ‹‹BF'de bir etkinlik dü-

zenlediler. Okul yönetiminin keyfi

engellemelerine karfl›n yap›lan et-

kinlikte, cinsel, s›n›fsal sömürüye

dikkat çekildi. 

Ankara Kad›n Platformu da 8

Mart günü Abdi ‹pekçi Park›’nda

düzenledikleri eylemde "fiiddetin

Utanc› Bize Ait De¤il, Söyleyecek

Sözümüz De¤ifltirecek Gücümüz

Var, Kad›na Yönelik fiiddete Hay›r"

döviz ve pankartlar› tafl›d›lar.

Edirne Gençlik Derne¤i Girifli-

mi, Genel-‹fl’te düzenledi¤i ''Kad›-

n›z, Hakl›y›z Kazanaca¤›z'' etkinli-

¤inde emperyalizme, ›rkç›l›¤a, sö-

mürüye karfl› birleflme ça¤r›s› yapt›.

Erzincan Gençlik Derne¤i, DHP,

Partizan, ESP, E¤itim-Sen, Tunceli-

liler Derne¤i, DTP, YÖGEH, ÖDP,

SES, BES taraf›ndan oluflturulan 8

Mart Platformu, Cumhuriyet Mey-

dan›’nda kutlad›. “Faflizme Karfl›

Omuz Omuza , Özgür Kad›n Örgüt-

lü Kad›nd›r” sloganlar› at›lan mitin-

gin yan›s›ra, ayn› gece ‹pekyolu

Dü¤ün Salonu’nda 450 kiflinin kat›-

l›m›yla bir etkinlik yap›ld›. TA-

YAD’l› Sakine fiimflek etkinlikte

yapt›¤› konuflmada, Gülsüman-

lar’dan fienaylar’dan, Canan ve

Zehra’dan ve Hülya fiimflek’ten ör-

nekler verirken, Gençlik Derne¤i

Sekreteri Ulviye Yörük de devrimci

mücadeledeki kad›n›n yeri üzerine

konufltu. 

Antalya HÖC Temsilcili¤i 8

Mart günü K›fllahan Meydan›'nday-
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8 Mart emekçi kad›n›n 
kan›yla yaz›lan gündür



d›. Burada konuflma yapan Züleyha

Kurt, “bugün emperyalizme, sömü-

rüye, ›rkç›l›¤a karfl› birleflme günü-

müzdür” dedi.

*

Yurtd›fl›nda da 11 Mart günü Al-

manya'n›n Köln, Avusturya'n›n Ne-

unkirchen ve ‹nnsbruck ile Lond-

ra'da etkinlikler düzenlendi.

Köln Anadolu Halk Kültür

Evi'nde düzenlenen etkinlik, kad›-

n›n ezilmiflli¤ini anlatan bir oyunla

bafllad›. Direnen kad›na dikkat çeki-

len konuflman›n ard›ndan sineviz-

yon gösterimi ve Perulu bir müzis-

yenin dinletisi yerald›. 

‹ngiltere'de faaliyet yürüten

Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde-

ki etkinlik de, vahfli kapitalizmin

katletti¤i, direnerek flehit düflen ka-

d›nlar için sayg› duruflu ile bafllad›.

Yap›lan konuflmada, “150 y›ll›k bir

gelene¤in sahibi olmaktan onur ve

gurur duyuyoruz. Bize bu günü ka-

zand›ran New Yorklu dokuma iflçile-

rinin dalgaland›rd›¤› bayra¤›,

HÖC’lü Kad›nlar ola-

rak dalga-

land›rmaya

devam edi-

yoruz" de-

nildi. Sine-

vizyon gös-

terisinde fle-

hit foto¤raf-

lar› alk›fllarla

karfl›land›. 

Avustur-

ya'n›n Neun-

kirhen ken-

tinde Anadolu Kültür

Merkezi’nde etkinlik

düzenlenirken, ‹nns-

bruck’ta yap›lan yü-

rüyüflün ard›ndan

kültür merkezinde 8

Mart program› yap›l-

d›. Etkinliklerde mü-

zik dinletilerinin

yan›s›ra, fliirler

okundu ve ka-

d›n erkek

omuz omuza

halaylar çekil-

di. 
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Sevgi Saymaz’dan 8 Mart mesaj›

“Hepinizi destan›m›z›n coflkusu ile kucakl›yorum. 

Bugün 8 Mart için buraday›z. Ben de burada sizin

aran›zda, yan›n›zda, omuz bafl›n›zday›m. Sizinle birlikte

hayk›r›yorum sloganlar›...

Ve ülkemiz kad›nlar mücadelesinin tarihine damgas›-

n› vuran kad›nlar›m›z› ve destan›m›zda karanfilleflen ka-

d›n kahramanlar›m›z› bir kez daha sayg›yla an›yorum.

Ne mutlu ki bu gelene¤in bir parças›y›z. 

Bizim kad›nlar›m›z, Anadolu kad›n›, hep birileri için

yaflar, hep birileri için ölürler. Evlatlar›, eflleri için, kar-

deflleri için ölürler. Onlar›n k›l›na zarar gelmesin diye kendilerini feda eder,

ölürler. Ezik, suskun, kaderine raz›…

Düflleri yasaklan›r, ikinci s›n›f görülürler. 

Ancak bizim kad›nlar›m›z her alanda erkekle eflit oldu¤unu göstermifltir.

Bizler ayaklar›m›za cennet serilmesini de¤il, sömürünün bask›n›n olmad›¤›,

eflitli¤in kardeflli¤in hakim oldu¤u bir dünya istiyoruz. Bunun mücadelesini

veriyoruz. 

Bugün burada bulunma nedenimiz de bu mücadele gelene¤ini sürdür-

mektir. Bizler biliyoruz ki, örgütlü kad›n güçlü kad›nd›r!

Bu güçlü kad›nlar, 1857’nin New York’unda tekstil sektörünün azg›n sö-

mürüsüne karfl› en kitlesel grevi örgütlemekten geri durmayarak, bu sömürü-

ye karfl› 111 kez ölmekten çekinmemifltir. 

Ve kad›nlar›m›z... Naz›m’›n dedi¤i gibi Bizim Kad›nlar›m›z…

Sömürü düzenini de¤ifltirmek için tarih sayfalar›nda yerini alan, devrime

meflale olan, yolumuzu ayd›nlatan bizim kad›nlar›m›z!

Sabo gibi savaflan, Sibel gibi çat›flan, 

Direnen, inançlar› için gözünü k›rpmadan ölen, güzel yar›nlar u¤runa

gün gün eriyen kad›nlar›m›z...

Bizim destan›m›z›n en güzel sayfalar›nda yerini alan kad›n-

lar›m›z...

‹dillerimiz, Fidanlar›m›z, fiengüllerimiz, Selmalar›m›z,

Fatmalar›m›z, Cananlar›m›z…

Direnen ve bafl e¤meyen, Anadolu kad›n›n›n fe-

da kültürünü ba¤r›nda tafl›yan ve kendini feda et-

mesi gerekti¤i zaman en önde yer alan, özgür,

güçlü ve örgütlü kad›nlar… 

Bizim kad›nlar›m›z!

Hepsi bizim yolumuzu ayd›nlat›yor. Bize

örnek oluyor, güç oluyor. Onlara bak›p güçle-

niyor, onlara bak›p mücadelede erkek yoldaflla-

r›m›zla birlikte yerimizi al›yoruz. Bundan dolay›

gururluyuz, onurluyuz! 

Bu duygularla hepinizin 8 Mart’›n› kutluyorum. 

122’lerimizin s›cakl›¤› ile hepinizi kucakl›yorum.”

((SSeevvggii SSaayymmaazz’’››nn,, tteeddaavvii ggöörrddüü¤¤üü ‹‹zzmmiirr

YYeeflfliillyyuurrtt HHaassttaanneessii’’nnddeenn,, ‹‹zzmmiirr’’ddee ddüüzzeennllee--

nneenn mmiittiinnggee ggöönnddeerrddii¤¤ii mmeessaajj ))



Newroz yaklafl›rken, bir yandan

engellemeler, yasaklamalar, bir

yandan da gözalt› ve tutuklamalar

yo¤unlaflt›. 

Halk›n daha genifl kat›l›m›n›

sa¤lamak için Pazar gününe denk

gelen 18 Mart veya 25 Mart için ya-

p›lan baflvurular, oligarfli taraf›ndan

keyfi, hatta keyfilikten de öte saçma

gerekçelerle reddedildi. 

Newroz’un yasakland›¤› kent-

lerden biri de ‹stanbul’du. Newroz

Tertip Komitesi'nin Güvenlik fiube-

si yetkilileriyle yapt›¤› görüflmede,

polis yasa¤›n “Türkiye'nin bütün il-

lerinde” geçerli olaca¤›n› söylüyor-

du. AKP iktidar› bunu ne kadar uy-

gulayabilir o ayr› bir konu, ancak bu

aç›klama oligarflinin as›l niyetini de

gösteriyor. 

Yasaklar›n, keyfi engellemele-

rin, gözalt› ve tutuklamalar›n, özel-

likle Güneydo¤u’da flehirlerde

“gövde gösterisi” yapan askeri kon-

voylar›n, ‹çiflleri Bakanl›¤›, gene-

raller ve polis taraf›ndan yap›lan

aç›klamalardaki provokatif, k›flk›r-

t›c› üslubun gösterdi¤i fludur ki:

Oligarfli, bu y›l Newrozlar’› en-

gelleyebildi¤i kadar engellemek, s›-

n›rlayabildi¤i kadar s›n›rlamak isti-

yor.

Biz de AKP hükümetine ve zu-

lüm cephesinde yeralan her kesime

bir kez daha hat›rlat›yoruz ki; ya-

saklamalarla, engellemelerle hiçbir

fley elde edemezsiniz.

E¤er Newroz’a yönelik bir “pro-

vokasyon” ihtimali varsa, bu provo-

kasyon, ancak günlerdir “provokas-

yona geçit vermeyelim” nakarat›n›

dilinden düflürmeyenlerden kaynak-

lanabilir. Yani aç›kças›, Newroz’u

ülkemizin dört bir yan›nda kutla-

mak isteyenlerden kaynaklanabile-

cek hiçbir provokasyon ve “olay”

ihtimali yoktur. “Olay”, yasaklar,

sald›r›lar sonucu ç›kar.

Bu ülkenin meydanlar›ndan ne

zaman bir damla kan akt›ysa, so-

rumlusu halklar, devrimci demokrat

örgüt ve kurumlar de¤il, bu ülkeyi

yönetenler olmufltur. 1 May›slar’›n,

Newrozlar’›n tarihine bak›n, bunu

görürsünüz. 

Tecrübelerimizle biliyoruz ki, bu

ülkeyi yönetenler, ne zaman günde

üç vakit “provokasyon”dan sözedi-

yorsa, ihtimaldir ki, kendileri bizzat

bir provokasyon haz›rl›¤› içindedir-

ler. 

ÇÇeekkiinn eelliinniizzii hhaallkk››nn NNeeww--

rroozz’’uunnddaann.. OO zzaammaann hhiiççbbiirr pp rroo--

vvookkaassyyoonn vvee oollaayy oollmmaazz.. 

‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü

yetkilileri yasaklama gerekçesi ola-

rak ""22000077 yy››ll››nn››nn hhaassssaassiiyyeettlleerrii""nnii

gösteriyor... 

O “hassasiyetler” ne zaman ol-

mad› ki?   

O “hassasiyetler” gerekçe göste-

rilerek ne kadar çok yasak konuldu

bir hat›rlay›n. 

Bu topraklarda say›s›z Newroz

kutlamas›, kurflunlarla, tanklarla,

kana bo¤ulmad› m›? Coplarla, pan-

zerlerle bayram›n› kutlayanlar da¤›-

t›lmad› m›?

Bu topraklarda Newroz’un ya-

saks›z, engelsiz kutland›¤› ne za-

man görüldü ki! Hiçbir fley yapama-

d›klar›nda, “WW”yi gerekçe yap›p

yasaklamaya çal›flmad›lar m›?

Newroz’u “Nevruzlaflt›r›p” onu

da TTüürrkklleeflflttiirrmmee manevralar›na

baflvurmad›lar m›? 

Newroz serbest ama “k›rm›z› ye-

flil sar›” renkler tafl›nmamas› flart›y-

la denilmedi mi?

Peki ne elde ettiniz?

Newroz’u mu unutturabildiniz?..

Kürt halk›n›n ulusal talepli mücade-

lesini mi bo¤abildiniz?... Kürt,

Türk, Arap, Laz, Çerkes, halklar›n

Newroz’u birlikte kutlamas›n› m›

engelleyebildiniz?..

Çekin elinizi Newroz’dan. 

Her milliyetten ve inançtan hal-

k›m›z›n Newroz’u kutlamas› engel-

lenemez. Bunu engellemeye kal-

kanlar, do¤abilecek her türlü olay›n

sorumlusu olacaklard›r. Bafl sorum-

lu da AAKKPP hhüükküümmeettii olacakt›r.
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Erol Zavar Yaln›z De¤ildir
13 kez ameliyat geçirdi¤i halde

serbest b›rak›lman Erol Zavar’la da-

yan›flmak amac›yla, TUYAB taraf›n-

dan 14 Mart’ta Galatasaray Lisesi

önünde bir aç›klama yap›ld›. “Hasta

Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Erol

Zavar Yaln›z De¤ildir” pankart› aç›-

lan eylemde konuflan Meltem Kulu-

han, hasta tutsaklar›n tedavilerinin

engellenmemesini, serbest b›rak›l-

malar›n› istediklerini söyledi. 

E¤itim-Sen’den Aksu’ya 
‘kundakç›y› bul’ mektubu

E¤itim-Sen Sakarya fiubesi'ne

yap›lan sald›r›y› protesto eden E¤i-

tim-Sen fiubeler Platformu, 9 Mart

günü ‹çiflleri Bakanl›¤›'na faks çekti.

Ülke genelinde 100 flubeden çekilen

mesajda, Bakanl›¤›n failleri ve arka-

lar›ndaki güçleri bir an önce ortaya

ç›kartmas› istendi. Ankara’da Gima

önünde toplanan üyeler ad›na konu-

flan Adnan Gölp›nar, "Bugün özel-

likle yan›tlanmas› gereken soru sal-

d›rganlar›n bu cesareti kimden ya da

kimlerden ald›klar›d›r" diye sordu.

Faflist provokasyon tutmad›
8 Mart birçok yerde oldu¤u gibi

Artvin’de de kutland›. Artvin Genç-

lik Derne¤i’nin de yerald›¤› ilk kut-

lama kent merkezinde tüm kad›nlara

karanfiller da¤›t›lmas› ile bafllad›, ar-

d›ndan Cumhuriyet Caddesi’nde

toplanan 70 kifli, 1 May›s Meyda-

n›’na "Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca-

¤›z, Kad›n Erkek Elele Mücadeleye,

Cinsel S›n›fsal Sömürüye Son" slo-

ganlar›yla yürüdü.

Akflam ise, Artvin Valili¤i önün-

de 600 kiflinin kat›ld›¤› bir etkinlik

gerçeklefltirildi. 

fiiirlerin okundu¤u, yerel grupla-

r›n türküleri eflli¤inde halaylar›n çe-

kildi¤i ve horonlar›n tepildi¤i etkin-

li¤i hazmedemeyen polis, sivil fa-

flistleri kitlenin içine yollayarak pro-

voke etmeye çal›flt›, ancak baflar›l›

olamad›.

Oligarflinin Newroz Çaresizli¤i 



Merhaba sevgili okurlar›m›z.

Daha önceki baz› sohbetlerimizde

flovenizm konusunu ele alm›flt›k.

Bu defa, flovenizmin bir baflka teza-

hürünü, baflka bir yüzünü ele alaca-

¤›z: Sosyal flovenizmi. Kürt düfl-

manl›¤›n›n, Ermeni düflmanl›¤›n›n

zaman zaman sol bir maskeyle sa-

vunuldu¤u, K›br›s iflgalinin yine sol

maskelerle sahiplenildi¤i bir ülkede

yaflad›¤›m›z için, esas›nda son dere-

ce önemli bir konu.   

Sosyal flovenizmin dünya çap›n-

daki en karakteristik örnekleri 1.

Emperyalist Paylafl›m Savafl› döne-

minde ve 1950-60’larda da

SBKP’nin revizyonist politikalar›y-

la  yaflanm›flt›r. Sonraki dönemlerde

de o çizginin devamc›lar›, sosyal

flovenizmin yeni örneklerini yarat-

maya devam ettiler. 

Ülkemize gelince, en çarp›c› ör-

nekleri, 1920’lerde Kürt isyanlar›-

n›n katliamlarla bast›r›lmas› karfl›-

s›nda TKP çizgisi taraf›ndan sergi-

lenmifltir. Sonras›nda ise, gerek

Kürt sorunu çerçevesinde, gerekse

de Ermeni soyk›r›m›, K›br›s mese-

lesi gibi konularda bu tavr›n çeflitli

örnekleri görülmüfltür. 

fiunu da belirtmeliyiz ki, Türki-

ye solunda, sol ayd›nlar aras›nda

sosyal flovenizm san›ld›¤›ndan ve

kabaca görüldü¤ünden daha yay-

g›nd›r. fiovenizmin “sol” ad›na sa-

vunulmas›, ülkemizde oldukça yay-

g›n bir durumdur. Eski TKP’den

CHP’ye kadar örnekler çoktur. CHP

gibilerini, Marksist literatür aç›s›n-

dan “sosyal flovenizm!” kategorisi-

ne sokmak gerekmez, onlar düpe-

düz flovenizmin savunucusudurlar,

ama belirtti¤imiz gibi, bu görüfllerin

“sol” görünümle, sol söylemle sa-

vunulmas›na, ülkemizde s›k rastla-

n›r.  Evet, bunlara tekrar dönece¤iz

zaten. fiimdi konumuzu tarihi geli-

flim seyri içinde ele alarak devam

edelim. 

ÖÖzzlleemm:: Sosyal flovenizm nedir,

sosyal flovenler kimlerdir?

En baflta diyebiliriz ki, yüzy›ll›k

tarihi boyunca proletaryaya, dünya-

n›n ezilen halklar›na en büyük za-

rarlar› veren ak›mlardan biridir. 

Lenin bir makalesinde (Devrimi-

mizde Proletaryan›n Görevleri ma-

kalesi) sosyal flovenizmi k›saca

““ssöözzddee ssoossyyaalliisstt,, eeyylleemmddee flfloovveenn””

olarak tan›mlar. 

Sosyal flovenlerin siyasi konum-

lar›na iliflkin ise söyledikleri flunlar-

d›r:

“Bunlar, emperyalist savaflta

‘anavatan savunmas›’ndan yana

olan kiflilerdir.

Bunlar s›n›f düflmanlar›m›zd›r.

Burjuvazinin saf›na geçmifllerdir. ”

Bu sonuncu belirleme önemli.

Asl›nda sosyal-flovenler, ideolojik

ve politik olarak karfl› safa geçmifl-

lerdir. Lenin’in flu aç›l›m› da bunu

gösteriyor zaten. “[Sosyal floven-

ler] iflçi hareketi içindeki burjuva-

lard›r. Bunlar iflçi s›n›f›n›n objektif

olarak burjuvaziye sat›lm›fl ve kü-

çük ve zay›f halkalar› ya¤malay›p

bo¤azlamas› ve kapitalist ganimetin

paylafl›m› u¤runa mücadeleyi sür-

dürmesi için kendi burjuvazilerine

yard›mc› olan katman, grup ve ke-

simlerini temsil ederler. ” (Lenin,

1917. syf. 76)

fiöyle de diyebiliriz: sosyal flo-

venizm solcu, devrimci, sosyalist

olduklar›n› iddia edenlerin, “ulusal

ç›karlar” diyerek burjuvazinin ç›-

karlar› do¤rultusunda hareket etme-

leri, onun flovenist politikalar›na

destek vermeleridir. Yani burada en

önemli unsur, bunlar›n pratikte, po-

litikalar›nda flovenist olmalar›na

karfl›n, sosyalistlik, devrimcilik id-

dias›n› da terketmemifl olmalar›d›r.

Lenin Devlet ve Devrim’de “fiaka

bir yana, bugün bütün sosyal-flo-

venler ‘Marksist'tirler!” derken de

buna iflaret ediyor. 

MMaazzlluumm:: Kemal arkadafl›n

sohbeti açarken sözetti¤i gibi, sos-

yal flovenizm, en güçlü, yayg›n ve

karakteristik özellikleri aç›s›ndan

en aç›k haliyle, 1. Emperyalist Pay-

lafl›m Savafl› döneminde karfl›m›za

ç›kt›. 

Sosyal flovenizm, bu savaflta,

"anayurdun savunulmas›" görüflüne

sahip ç›kt›. 

Elbette bu noktada, akla ilk

“anayurdu savunman›n” neresi kö-

tü, neresi yanl›fl sorusu gelecektir. 

fiuras› yanl›fl ki;

Bu savaflta, “anayurt savunmas›”

"kendi" burjuvazisinin haydutça ç›-

karlar›n›n savunulmas› demekti. Bu

görüfl, mant›ksal olarak, savafl süre-

since s›n›f mücadelesinin bir yana

b›rak›lmas›na, savafl harcamalar›n›n

onaylanmas›na yol açmaktad›r. Do-

lay›s›yla bu noktadan itibaren de

sosyal flovenistler proletarya karfl›t›,

burjuvazinin ç›karlar› do¤rultusun-

da bir politikan›n savunucusudurlar. 

Yani buradan da ç›kar›labilece¤i

gibi, savunduklar› asl›nda, yabanc›

boyunduru¤a, ülkelerinin emperya-

list güçlerce iflgaline karfl› mücade-

le anlam›nda bir "anayurt savunma-

s›" de¤ildir. Tam tersine, flu ya da bu

"büyük" emperyalist gücün sömür-

geleri ya¤malama ve di¤er uluslar›

ezme "hakk›'d›r! Dolay›s›yla “‘ken-

di’ emperyalist burjuvazisinin ayr›-

cal›klar›n›, ç›karlar›n›, ya¤ma ve

fliddeti savunmak demek olan sosyal

flovenizm, tüm sosyalist ilkelere...
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hayat›n
içindeki 
tteeoorrii

Sosyal 
fiovenizm -1

‘Ulusal ç›kar’lar ad›na 
burjuvaziyle ittifak



mutlak bir ihanet demektir.” (Lenin,

Sosyalizm ve Savafl, syf. 21)

Sosyal flovenistler, bu politikala-

r›n› hakl› ve mazur göstermek için

de, bu savafl›n emperyalist amaçlar

için de¤il de “özgürlükleri ve ulus-

lar›n varl›¤›n› korumak için” yap›l-

d›¤›n› söyleyen burjuvazinin söyle-

mini aynen tekrar ederek, bu nokta-

da da burjuvaziyle birlikte proletar-

yan›n aldat›lmas›na ortak olmufllar-

d›r.  

Politikalar›n› “kendi” burjuvazi-

sinin istek ve ç›karlar›yla özdefllefl-

tirenler, zaten savafltan sonra da

“haydut ‘Milletler Cemiyeti’ni sa-

vunarak, devrimci proletaryaya ve

‘Sovyet’hareketine karfl› kendi ülke-

sinin burjuvazisiyle do¤rudan ya da

dolayl› ittifak› savunarak, ‘Sovyet

iktidar›na karfl› burjuva demokrasi-

sini ve burjuva parlamentarizmini

savunarak”, s›n›flar mücadelesinde

proletaryan›n davas›n›n karfl›s›nda

oldu¤una dair hiçbir kuflkuya yer

b›rakmad›. 

KKeemmaall:: Lenin’in sosyal flove-

nizmle ilgili kulland›¤› çok çarp›c›

tan›mlardan biri de fludur: ““ssoossyyaall

flfloovveenniizzmm,, ttaammaammllaannmm››flfl ooppoorrttüü--

nniizzmmddiirr..””

Bilindi¤i gibi, sosyal floven ha-

reketler ve önderler, esas olarak 2.

Enternasyonal içinden ç›km›flt›r. Bu

da rastlant›sal de¤ildir. 

2. Enternasyonal oportünizmi,

iflçi hareketine nüfuz eden burjuva

politikan›n bir ifadesiydi. 20. yüzy›-

l›n bafl›ndaki nisbi refah ve özgür-

lük koflullar›, 2. Enternasyonal par-

tilerini alabildi¤ine güçlendirmiflti

ve bu oportünistler, daha o zaman-

dan itibaren “kendi burjuvalar›yla

ittifak” politikas›n› savunmaya bafl-

lam›fllard›. 

Bu dönemde burjuva legalizmin-

den yararlanma ona boyun e¤meye

dönüflmüfl, devrimden tamamen

vazgeçilmifl, reform savunuculu¤u

çizgi haline getirilmifl, “iyi kapita-

lizm, iyi emperyalizm” olabilece¤i

teorileri ortaya sürülmüfltü... 

Bu tür teorilerin en popüleri o

dönem (I. Emperyalist Paylafl›m Sa-

vafl› döneminde) Kautksy taraf›n-

dan ortaya at›lan ““uullttrraa eemmppeerryyaa--

lliizzmm”” teorisidir. Kautksy, bu teoriy-

le emperyalizmin ya¤mac› politika-

lar›ndan baflka seçenekleri olabile-

ce¤ini söylüyordu. Teori, “emper-

yalizm döneminde, de¤iflik ülkelerin

kapitalistleri aras›ndaki anlaflma-

larla savafllar›n ortadan kald›r›la-

bilece¤i ve örgütlü bir dünya ekono-

misinin oluflabilece¤i” fleklinde

özetlenebilir. Çünkü Kautksy’ye

göre “emperyalizm bar›flç› bir do¤-

rultuya girmifltir. ” Bu nedenle de

proletarya, sanayi sermayesiyle ifl-

birli¤ine girmeli, “bar›flç›” burjuva

güçleri desteklemelidir. Kendi bur-

juvazisini savunma iflte bu teorinin

sonucunda ortaya ç›kt›. Lenin ““......

SSoossyyaall flfloovveenniizzmmiinn eenn iinnccee,, bbiilliimm vvee

eenntteerrnnaassyyoonnaalliizzmmee bbeennzzeerr bbiirr flfleeyyllee

uussttaaccaa ssüüsslleennmmiiflfl tteeoorriissii KKaauuttsskkyy

ttaarraaff››nnddaann ddiillee ggeettiirriilleenn ‘‘UUllttrraa--eemm--

ppeerryyaalliizzmm’’ tteeoorriissiiddiirr”” der. 

‹flte bu koflullarda gündeme ge-

len emperyalist savafl, bu evrimi

h›zland›rm›fl, oportünizmi sosyal

flovenizme dönüfltürmüfl ve böylece

“oportünistler ile burjuvazi aras›n-

daki gizli ittifak› aç›¤a ç›karm›fl”t›r. 

MMaazzlluumm:: O kadar ki, Marksist

oldu¤u iddias›ndaki partiler, iflçi

ayaklanmalar›na karfl› s›k›yönetim-

ler ilan edilmesi, katliamlar düzen-

lenmesi politikalar›n› desteklediler.

Hatta bizzat burjuvazinin hükümet-

lerinde yeralarak bu bast›rma ope-

rasyonlar›n› yönettiler. 

Oportünizm ve sosyal floveniz-

min ideolojik ve politik özü ayn›d›r,

der Lenin ve bu özü flöyle somutlar:

“S›n›f mücadelesi yerine s›n›f iflbir-

li¤i, mücadelenin devrimci yöntem-

lerinden vazgeçme, ‘kendi’ hükü-

metlerinin içine düfltü¤ü s›k›nt›lar-

dan devrim için yararlanmak yerine

onlara yard›m etme.” (Sosyalizm

ve Savafl, sayfa 23-24)

Sosyal flovenizm, bu politikala-

r›n› hakl› ç›karmak için istikrar,

ekonomik geliflimin sa¤lanmas›,

ulusal güvenlik gibi birçok gerekçe-

ler bulur kendine: Ama özünde,

“[bu] partiler, ‘kendi’ burjuvazile-

rinin ayr›cal›klar›n› ve onlar›n sö-

mürgelere sahip olma, kküüççüükk uulluuss--

llaarr›› eezzmmee,, vvbb.. aayyrr››ccaall››kkllaarr››nn›› ssaavvuu--

nnaann uulluussaall lliibbeerraall--iiflflççii ppoolliittiikkaacc››llaa--

rr›› öönnüünnddee bbooyyuunn ee¤¤mmiiflfllleerrddiirr.. Hem

Kautsky, hem Potresov, ulusal libe-

ral-iflçi siyasetini, proletaryan›n

gözleri önüne serecek yerde, savun-

makta ve hakl› göstermektedirler.

Sosyal-flovenistlerin safsatalar›n›n

özü iflte budur.”

Buradan hareketle, sosyal flove-

nizme dair flunu da söyleyebiliriz:

Sosyal flovenizm flfluu vveeyyaa bbuu kkoonnuu--

ddaa,, proletaryan›n, ezilen halklar›n

ç›karlar›na ayk›r› olarak kkeennddii bbuurr--

jjuuvvaazziissiiyyllee iittttiiffaakk iiççiinnddee ddaavvrraann--

mmaakktt››rr.. Bu ulusal bir sorun da ola-

bilir, uluslararas› bir sorun da... Ay-

r›ca flunu da vurgulamal›y›z ki, sos-

yal flovenizm, hangi ülkede ve han-

gi konuda olursa olsun, bbuurrjjuuvvaazzii--

yyee ggüüvveenn vvee pprroolleettaarryyaayyaa,, hhaallkkaa

ggüüvveennssiizzlliikk biçiminde kendini gös-

terir.   

KKeemmaall:: Sosyal flovenizmin ne

oldu¤una dair birkaç ayr› tan›m, tas-

vir yapm›fl olduk, san›r›m bu yan›

anlafl›lm›flt›r. Keza bu çerçevede

sosyal flovenizmin dünya çap›ndaki

ilk yayg›n örne¤ini de görmüfl ol-

duk. Peki ülkemizdeki ilk örnekler

nas›l cereyan etti, nas›l kendini gös-

terdi, bununla devam edelim. On-

lardan da ad›m ad›m günümüze ka-

dar geliriz.  

ÖÖzzlleemm:: Asl›nda ülkemizdeki

ilk örnekler de, biraz önce anlat›lan

2. Enternasyonal’in devam› olarak

flekillenmifltir. 

1910’lar›n sonu, 20’lerin baflla-
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oossyyaall flfloovveenniisstt,, ““ssöözzddee ssoossyyaa--
lliisstt,, eeyylleemmddee flfloovveenn”” oollaanndd››rr.. BBuunnllaarr ss››--
nn››ff ddüüflflmmaannllaarr››mm››zzdd››rr.. BBuurrjjuuvvaazziinniinn ssaa--
ff››nnaa ggeeççmmiiflfllleerrdd ii rr...... SSoossyyaall flfloovveennlleerr,, iiflflççii
hh aa rreekkeettii iiççiinnddeekkii bbuurrjjuuvvaallaarrdd ›› rr.. BBuunnllaarr
iiflflççii ss››nn››ff››nn››nn oobbjjeekkttiiff oollaarraakk bbuurrjjuuvvaazzii--
yyee ssaatt››llmm››flfl,, bbuurrjjuuvvaazziinniinn kküüççüükk vvee zzaayy››ff
hhaallkkaallaarr›› yyaa¤¤mmaallaayy››pp bboo¤¤aazzllaammaass›› iiççiinn
kkeennddii bbuurrjjuuvvaazziilleerriinnee yyaarrdd››mmcc›› oollaann
kkaattmmaann,, ggrruupp vvee kkeessiimmlleerriinnii tteemmssiill eeddeerr--
lleerr..

S



r›nda oluflturulan Türkiye ‹flçi Çiftçi

Sosyalist F›rkas› (T‹ÇSF), TKP gibi

sosyalist örgütlenmeler, II. Enter-

nasyonal oportünizminin sosyal flo-

ven yönlerinin izlerini tafl›d›lar.

TKP, ony›llar boyunca, “s›n›f mü-

cadelesinde aktif olarak yeralmak,

halk y›¤›nlar›n› örgütlemek, iktidar

mücadelesi sürdürmek” yerine, Ke-

malist iktidara ak›l hocal›¤› yapan,

ona destek veren, birtak›m demok-

ratik reformlar› abartan, feodaliz-

min tasfiyesi diyerek 1920’ler,

‘30’lar boyunca Kürt ulusunun soy-

k›r›ma u¤rat›lmas›n› alk›fllayan bir

tutum sergilemifltir. Ki bu say›lanlar

tam da sosyal flovenizme denk düfl-

mektedir. TKP önderli¤i, tam bir

burjuva kuyrukçusu, uzlaflmac›

oportünizmin ve sosyal-flovenizmin

örne¤i olmufltur.

TKP’nin Kürt ulusal sorununa

uygulad›¤› mant›k, tipik 2. Enter-

nasyonal mant›¤›yd›; ülkede sosya-

list bir devrimin olmas› için önce ffee--

ooddaalliizzmmiinn tümüyle tasfiye edilip

kapitalizmin ve dolay›s›yla iflçi s›n›-

f›n›n geliflmesi gerekirdi; milliyet

sorunlar›, devrimden sonra halledi-

lecek ifllerdi. Kemalizm ise feoda-

lizme karfl›yd›, iflte “Kürt sorununu

k›l›f yapan” afliretleri, tarikatlar›

ezerek feodalizmi tasfiye ediyor, ka-

pitalizmi gelifltiriyordu. TKP, Ke-

malizm’e biçti¤i bu “ilerici” rol ne-

deniyle, parti olarak y›llarca devle-

tin bask›s› alt›nda kalmas›na ra¤men

Kemalist iktidar›n, CHP’nin kuy-

rukçulu¤unu yapm›flt›r. Sosyalizm,

Marksizm-Leninizm ad›na, burjuva-

zinin ç›karlar› savunulmufltur. 

Kendisine “proletarya partisi”

s›fat›n› yak›flt›ran bir örgüt, do¤al

olarak en baflta uluslar›n kendi ka-

derini tayin hakk›n› savunmak du-

rumundad›r. Ama TKP bunun çok

uza¤›nda kalm›flt›r. Sosyal flove-

nizm TKP ve ayn› paraleldeki tüm

siyasi hareketlerin en karakteristik

çizgilerinden biri olmufltur. Bunun

yans›malar›n› ‘60’lardaki, ‘70’ler-

deki siyasi geliflmeler içinde de gör-

mek mümkündür... 

MMaazzlluumm:: Burada tekrar ulus-

lararas› planda tüm ülkeleri ve tüm

ülkelerdeki komünist partileri etki-

leyen bir baflka geliflmeye de¤inme-

liyiz bence. Ona de¤inmeden ülke-

miz solunda özellikle sözü edilen

dönemlerdeki sosyal flovenizmi de

tam olarak anlamak mümkün ol-

maz. Evet, sözünü etmemiz gerekir

dedi¤im bu geliflme, Sovyetler Bir-

li¤i Komünist Partisi’nin 11995566’’ddaa

yyaapptt››¤¤›› 2200.. KKoonnggrree’dir. Bu kongre-

de al›nan kararlar, gerek SBKP çiz-

gisindeki tüm partilerde, gerekse de

tüm Avrupa’da sosyal flovenizmin

önünü açm›flt›r. 

20. Kongre’yle SBKP, bir yan-

dan Stalin’e sald›r›rken, bir yandan

eemmppeerryyaalliizzmmllee uuzzllaaflflmmaa,, SSoovvyyeettllee--

rriinn sistematik politikas› haline geti-

rildi ve bir di¤er yandan da

“SSCB’nin güçlendirilmesi ad›na

her fleyin merkezine SSCB’nin ç›-

karlar›n› koyan ulusal, ekonomist

politikalar” savunulmaya baflland›. 

Bu kararlar Avrupa solunu çok

derinden etkiledi. Sosyalizme bar›fl-

ç›l yoldan geçme teorileri revaçta

hale gelirken, bunun mant›ki sonu-

cu olarak da bu ülkelerdeki komü-

nist partilerin kendi burjuvalar›yla

uzlaflma çabalar› gündeme geldi.

Sosyal flovenizmin bu dönemdeki

çarp›c› örneklerinden bir kaç›n› ha-

t›rlayacak olursak;

Mesela Fransa’n›n CCeezzaayyiirr iiflfl--

ggaallii karfl›s›nda, Frans›z Komünist

Partisi, aynen 2. Enternasyonal’in

reformist partileri gibi Fransa burju-

vazisinin yan›nda yer ald›. Mesela,

‹‹ttaallyyaa KKoommüünniisstt PPaarrttiissii, NATO

gibi emperyalist sald›rganl›¤›n ku-

rumlaflmas› olan bir örgüte ‹tal-

ya’n›n üye olmas›n› onaylad›. Ko-

münist partilerdeki bu de¤iflim el-

bette ayn› zamanda çok dramatiktir;

bu de¤iflimi anlatan flu sat›rlar› ak-

tarmak isterim: “Faflist ordulara

karfl› savaflan ‹spanya halk›na en-

ternasyonal tugaylar yollayan, 3 bi-

ne yak›n üyesini bu savaflta kaybe-

den, Vietnam’daki sömürgeci sava-

fla karfl› aktif politika ve eylem çiz-

gisi sürdüren, enternasyonal daya-

n›flman›n gurur duyulacak örnekle-

rini yaratan FKP’nin miras›yla,

Cezayir Ulusal Kurtulufl Savafl›’na

karfl› tak›nd›¤› tav›r aras›ndaki çe-

liflki, do¤rudan 20. Kongre’nin ide-

olojik, politik sonuçlar›na ba¤l›-

d›r.” 

Peki, Frans›z Komünist Partisi,

Cezayir’deki iflgal ve sömürgecili¤i

ne ad›na savunuyordu: ““FFrraann--

ssaa’’nn››nn bbiirrllii¤¤ii”” ad›na! Bu gerekçeyi

akl›m›z›n bir kenar›na not edelim.

Çünkü, sosyal flovenizmin hemen

her ülkedeki de¤iflmez gerekçele-

rinden biri olarak karfl›m›za ç›ka-

cakt›r hep. Sosyal flovenler, bu ge-

rekçeyle, kendi emperyalistlerinin,

burjuvalar›n›n sömürgecilik politi-

kas›na, flovenist söylemlerine ye-

deklenirler. 

Elbette bunlarla da s›n›rl› kal-

mad›. Kautsky’nin teorileri yeniden

hortlat›ld›. Kautksy’nin “ultra em-

peryalizm”inin yerine “emperya-

lizmle birlikte yaflama”, “üretici

güçler teorisi”nin yerine ““ttoopplluumm--

ssaall iilleerrlleemmee tteeoorriilleerrii”” vb. konuldu.

Bu teorilerin herbirinin içerdi¤i

farkl› yönler var ama onlara burada

girmeye gerek yok, çünkü iflin özü,

ayn› 2. Enternasyonal oportünistle-

rinin yapt›¤› gibi “parlamenter yol-

dan sosyalizme geçifl”e var›yor. O

dönem ortak bir adland›rma olarak

ad›na “Avrupa Komünizmi” de de-

nilen bu teoride, devrim terkedili-

yor, proletarya diktatörlü¤ü savu-

nulmuyor, onun yerine burjuvaziy-

le “kardefl kardefl” yaflay›p, burju-

vazinin icazeti ve inayetiyle sosya-

lizme geçifl vaazediliyor... Elbette

burjuvaziyle “kardefl kardefl” yafla-

man›n koflulu, burjuvazinin ulusal

ve uluslararas› politika ve ç›karlar›-

n› savunmaktan geçti¤i için de, bu

teorileri kaç›n›lmaz olarak sosyal
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AAvvrruuppaa KKoommüünniizzmmii”” ddeenniilleenn bbuu
tteeoorriiddee,, ddeevvrriimm tteerrkkeeddiilliiyyoorr,, pprroolleettaarryyaa
ddiikkttaattöörrllüü¤¤üü ssaavvuunnuullmmuuyyoorr,, oonnuunn yyeerriinnee
bbuurrjjuuvvaazziiyyllee ““kkaarrddeeflfl kkaarrddeeflfl”” yyaaflflaayy››pp,, bbuurr--
jjuuvvaazziinniinn iiccaazzeettii vvee iinnaayyeettiiyyllee ssoossyyaalliizzmmee
ggeeççiiflfl vvaaaazzeeddiilliiyyoorr...... EEllbbeettttee bbuurrjjuuvvaazziiyyllee
““kkaarrddeeflfl kkaarrddeeflfl”” yyaaflflaammaann››nn kkooflfluulluu,, bbuurrjjuu--
vvaazziinniinn uulluussaall vvee uulluussllaarraarraass›› ppoolliittiikkaa vvee
çç››kkaarrllaarr››nn›› ssaavvuunnmmaakkttaann ggeeççttii¤¤ii iiççiinn ddee,,
bbuu tteeoorriilleerrii kkaaçç››nn››llmmaazz oollaarraakk ssoossyyaall flfloovvee--
nniisstt ppoolliittiikkaallaarr ttaakkiipp eeddiiyyoorr..

“
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flovenist politikalar takip ediyor. Bu

noktadan itibaren “komünistler”,

kendi burjuvalar›n›n kurdu¤u aske-

ri örgütleri, mesela NATO’yu sa-

vunmaya, kendi burjuvalar›n›n sö-

mürgecili¤ini savunmaya bafll›yor-

lar... 

ÖÖzzlleemm:: Hakl›y›z Kazanaca-

¤›z’da bu teorilere, yani Avrupa Ko-

münizmi’ne iliflkin flöyle deniyor:  

“ AAvvrruuppaa kkoommüünniizzmmii proletarya

enternasyonalizmi yerine sosyal-flo-

venizmin ve milliyetçili¤in geçiril-

mesidir... Avrupa komünizmi devrim

yerine evrimin, s›n›f mücadelesi ye-

rine s›n›f uzlaflmac›l›¤›n›n (burjuva-

ziyle tarihsel uzlaflmaya kadar var-

d›rman›n) burjuva devletin parça-

lanmas› yerine, burjuva parlamen-

tosu arac›l›¤›yla sosyalizme bar›flç›l

geçiflin konulmas›d›r. ”

Yani görülüyor ki, devrimden

vazgeçenlerin büyük bölümü, nere-

deyse kaç›n›lmaz olarak sosyal flo-

venizme sürüklenmekte. Kendi

“burjuvazisiyle” ittifak politikas› iz-

lemekte. Do¤rudan ittifak yapmasa

bile, onun ç›karlar›n› gözetmekte.

Mesela 2. Enternasyonal partileri-

nin Spartaküs ayaklanmas›n› bast›r-

makta rol almalar› gibi, Frans›z Ko-

münist Partisi de 1968 eylemlerinde

krizi derinlefltirmekten, mücadeleyi

gelifltirmekten yana de¤il, tam tersi-

ne “kapitalizmin istikrar›ndan, sta-

tünün korunmas›ndan, olaylar›n ya-

t›flt›r›lmas›ndan” yana bir politika

izledi. 

KKeemmaall:: Bugün ülkemizde Kürt

sorununun çözümü konusunda da

kurtulufl mücadelesini gelifltirmek

yerine önerilen “silah b›rakma” po-

litikalar› da esas›nda ayn› sosyal flo-

ven çizginin versiyonlar›d›r. Kurtu-

lufl mücadelesini “yat›flt›rmaya” ça-

l›flmakla, düzen ad›na istikrar savu-

nulmaktad›r. Hat›rlanacak olursa,

reformistler birçok olayda, düzenin

“krizden kurtulmas›na” yönelik po-

litik önermelerde bulunurlar. Oysa

devrimcilerin görevi düzenin krizle-

rini çözmek de¤il, derinlefltirmektir.

‹flte sosyal flovenizm de zaten bu

noktalarda aç›¤a ç›kar.  

Dönek Kautsky kitab›nda buna

benzer bir tart›flma var. Mevcut sa-

vafla nas›l yaklafl›laca¤› tart›flmas›n-

da Lenin diyor ki:

“Bir savafl›n bir ulusal kurtulufl

savafl› oldu¤unu düflünmek, bir tak-

tik, emperyalist savafl oldu¤unu dü-

flünmekse bir baflka taktik içerir.

[Emperyalist] Savafl, ‘yararlan›l-

mas›’ gerekecek ‘iktisadi ve siyasal

bir bunal›m yaratacakt›r’: onu ha-

fifletmek, ya da yurdu savunmak

için de¤il, tersine, ‘kapitalist ege-

menli¤in y›k›l›fl›n› h›zland›rmak’

ere¤iyle y›¤›nlar› ‘kamç›lamak’ için

yararlan›lmas› gerekecek bir buna-

l›m...” 

Buna karfl›n sosyal flovenizm her

durumda, ““kkeennddii”” bbuurrjjuuvvaazziissiinniinn

iissttiikkrraarr››nnaa öncelik verir. Çünkü,

sosyalizmin, asl›nda sosyalizm de

de¤il, hak k›r›nt›lar› getirecek re-

formlar›n ancak böyle bir “istikrar”

ortam›nda geliflece¤ini düflünür.

Kautsky’lerin teorilefltirdi¤i ve o

günden bu yana tüm reformistlerin,

revizyonistlerin çeflitli flekillerde

sürdürdü¤ü bir büyük yan›lg›...

Burjuvazinin istikrar›n›n emekçile-

re yarad›¤› hiç görülmemifltir oysa

bugüne kadar. Burjuvazi, o istikrar›

de¤iflmez bir kural fleklinde, emek-

çilere karfl› kullanm›flt›r. Bu anlam-

da istikrar ad›na, krizleri çözme ad›-

na burjuvazinin yan›nda yeralanlar,

burjuvazinin emekçileri sindirmesi-

ne hizmet etmifl olurlar.  Tarih hep

böyle oldu¤unu göstermifl ve bu

yüzden de Lenin, sosyal flovenizm-

le kurulan ittifak› “bu ittifak, burju-

vazi uflaklar›n›n, sömürülen s›n›fa

karfl› burjuvaziyle ittifak›d›r” diye

nitelendirmifltir.  

MMaazzlluumm:: Elbette burjuvazinin

karfl›s›na geçip aç›k aç›k ve cüretle

biz sizin, yani düzeninizin krizinin

derinleflmesini istiyoruz, halk›n si-

lahl› savafl›ndan yanay›z demek dü-

zen d›fl› bir siyasi güç olmay› gerek-

tirir. Keza, iflbirlikçi burjuvazinin ta-

rihi ve güncel suçlar›n› s›ralamak, da

ayn› cüreti gerektirir. Burjuvazinin

hoflgörüsünü, icazetini, olursa deste-

¤ini kazanmay› amaçlayan bir siyasi

güç, elbette bunu yapamaz. Ülke-

mizde muhalefet yapman›n, dahas›,

ssooll,, ssoossyyaalliisstt olman›n en güç yanla-

r›ndan biri, düzenin dayatt›¤› flove-

nizm karfl›s›nda dik durabilmektir.

Soldaki birçok savrulma da bu nok-

tada gündeme gelmektedir zaten.

Ülkemizde bir kifli veya grubun sos-

yal floven olup olmad›¤›n› anlamak

için KKüürrtt sorunundaki, KK››bbrr››ss ko-

nusundaki, EErrmmeennii sorunundaki ta-

v›rlar›na bakmak yeterlidir. Elbette

bakarken sadece o konuda “teorik”

olarak ne dediklerine de¤il, pratik

olarak ne yapt›klar›na, nerede dur-

duklar›na bakmak durumunday›z.

Çünkü sözde, teoride baflka fleyler

söylenebilir ama pratikte farkl› dav-

ran›labilir. Baflka konular da eklene-

bilir ama sosyal flovenizm aç›s›ndan

Kürt, K›br›s, Ermeni sorunlar› tur-

nusol niteli¤e tafl›r.

TKP’nin klasik sosyal floven çiz-

gisinin d›fl›nda, 1960 ve ‘70’li y›l-

larda da sosyal flovenizmin kendini

gösterdi¤i konular bunlar olmufltur.

Kürt sorununda “misak-i milli”yi

mutlaklaflt›ranlar, “Sovyet sosyal

emperyalizmine karfl›” kendi burju-

vazisinin yan›nda saf tutan Ayd›n-

l›kç›lar, sosyalist olduklar›n› söyle-

dikleri halde Kürt ulusal sorununun

tart›fl›lmas›na bile tahammül ede-

meyip, Kürtlerin kendi kaderini ta-

yin hakk›n› reddedenler, sosyal flo-

venizmin yak›n dönemdeki örnekle-

ridir. Bu üç konuda sosyal flove-

nizmin kendini hangi biçimlerde or-

taya koydu¤unu sohbetimizin ikinci

bölümünde daha ayr›nt›l› olarak ifl-

leyece¤iz. 

Sohbetimizin ikinci bölümünde

buluflmak üzere flimdilik hoflçaka-

l›n.

llkkeemmiizzddee bbiirr kkiiflflii vveeyyaa ggrruubbuunn
ssoossyyaall flfloovveenn oolluupp oollmmaadd››¤¤››nn›› aannllaammaakk
iiççiinn KKüürrtt ssoorruunnuunnddaakkii,, KK››bbrr››ss kkoonnuussuunnddaa--
kkii,, EErrmmeennii ssoorruunnuunnddaakkii ttaavv››rrllaarr››nnaa bbaakk--
mmaakk yyeetteerrlliiddiirr.. EEllbbeettttee bbaakkaarrkkeenn ssaaddeeccee oo
kkoonnuuddaa ““tteeoorriikk”” oollaarraakk nnee ddeeddiikklleerriinnee ddee--
¤¤iill,, pprraattiikk oollaarraakk nnee yyaapptt››kkllaarr››nnaa,, nneerreeddee
dduurrdduukkllaarr››nnaa bbaakkmmaakk dduurruummuunnddaayy››zz..
ÇÇüünnkküü ssöözzddee,, tteeoorriiddee bbaaflflkkaa flfleeyylleerr ssööyyllee--
nneebbiilliirr aammaa pprraattiikkttee ffaarrkkll›› ddaavvrraann››llaabbiilliirr..
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‹P adl› burjuva milliyetçisi karfl›-devrim-

ci partinin baflkan› Do¤u Perinçek, bugünler-

de oldukça mutlu olsa gerek. Belki de yafla-

m›n›n hiçbir döneminde tekelci burjuvazi ta-

raf›ndan bu kadar övülüp kucaklanmam›flt›r. 

Oligarfli, onu ‹sviçre’de yapt›¤› “Ermeni

savunmas›” nedeniyle adeta ba¤r›na bast›.

Onun 1970’lerin sonlar›ndan itibaren tüm hayali

buydu zaten. Ayd›nl›k grubunu “büyük güçlerin siyaset

platformuna ç›kmal›y›z” diye diye karfl›-devrimcilefltir-

miflti. Perinçek’in “büyük siyaset platformu” dedi¤i

burjuva siyaset plaftormundan baflka bir fley de¤ildir.

Kendisini burjuvaziye kabul ettirmek için o zamandan

bu yana neler yapt› neler. 

Devrimcileri oligarfliye ihbar eden yay›nlar yapt› ga-

zetesinde. Burjuvaziye daha da “güven vermek” için

devrimcilere kurflun s›kt›. Devrimci eylemlere karfl›

provokasyonlar düzenledi. Kürt halk›na sald›rd›. Süper

NATO teorileriyle oligarflinin kontrgerilla örgütlenme-

sinin üstünü örtmeye çal›flt›... Velhas›l çok fley yapt›

ama hiçbirinde bugünkü kadar sahiplenilmemiflti do¤-

rusu... Burjuva medyan›n “amiral gemisi” Hürriyet’in

sahiplenmesi ise Perinçek’in bekledi¤inin de fazlas› ol-

mal›yd›. 

9 Mart tarihli Hürriyet’i okuyanlar ““4400 yy››llll››kk ssoossyyaa--

lliissttii mmiilllliiyyeettççii yyaapptt››llaarr”” diye koca bir bafll›k gördüler. 

Hayret, Hürriyet ne zamandan beridir sosyalistlere

yönelik gerçeklefltirilen karalamalara, çarp›tmalara, ifti-

ralara karfl› ç›k›yordu?

Bilinen, tan›nan Hürriyet, tam tersine bu ifli sürekli

olarak kendisi yapan bir gazeteydi. 

Haberin alt›n› okuyunca iflin s›rr› anlafl›l›yordu. 

Hürriyet, Osmanl›’n›n ve oligarflinin katliamc›l›¤›-

n›n avukatl›¤›n› üstlenen Do¤u Perinçek’e bir jest yap›-

yordu bu haberle. 

AFP Haber Ajans›, Do¤u Perinçek’le ilgili haberin-

de ondan “‘milliyetçi’ parti lideri” diye sözetmiflti ve

Hürriyet de “1970’lerden beri Türk Solu’nun içinde ye-

ralan ve sosyalist hareketin liderlerinden olan Do¤u

Perinçek” diye güya bunu düzeltiyordu. 

Ertu¤rul Özkök, Perinçek’in 1978’lerden beri sol

içinde ihbarc›, karfl›-devrimci olarak nitelendirildi¤ini

ve zaten öyle oldu¤unu bilmiyor mu, elbette biliyor ama

anlafl›lan o ki, oligarfli hâlâ Perinçek’i “sol” maskesiyle

kullanmaya çal›fl›yor... Ondan medet umuyor... Bofla

kürek çekmek iflte tam böyle durumlar için söylenmifl-

tir.. 

�� ‘Kahraman’ GGeçidi SSürüyor

Adalet Bakan› onlar için, yeniden ihtiyac›m›z olur di-

yerek deflifre edilmelerine karfl› ç›km›flt›. Burjuva

medya ve dönemin baflbakan› taraf›ndan kahraman

ilan edilmifllerdi. Devletin kahraman evlatlar›n›n bili-

nen ifllerine  devam ettiklerine dair bir örnek daha

ortaya ç›kt›.

Susurlukçu Özel Harekâtç› Ziya Band›rmal›o¤lu, 10

bin YTL borcunu ödemeyen Ekrem Yeltik’e Tuzla’da

bir çiftlik evinde iflkence yapt›¤› iddias›yla 7 kifliyle

birlikte tutukland›. ‹flin ilginci, iflkence yapt›¤› kifli de,

uyuflturucu kaçakç›l›¤›ndan sab›kal› eski bir özel ha-

rekâtç›yd›, arkadafl›yd› yani. 

Haraç, mafyac›l›k, iflkencecilik; baflka ne ifl bilir ki bu

düzenin kahramanlar›! Kendi arkadafl›n› ellerini ve

bacaklar›n› kabloyla ba¤layarak bilardo sopas›yla dö-

ven bir ‘kahraman’ devlet ad›na halka karfl› savafl›r-

ken neler yapm›flt›r, art›k siz düflünün.

�� Bir ‘‘Milli GGün’ DDaha! 

Milliyetçili¤i pompalama ihtiyac› duyan oligarflik ikti-

dar, yeni yeni milli günlere ihtiyaç duyuyor anlafl›lan.

AKP Hükümeti, ‹stiklal Marfl›’n›n kabul edildi¤i günü

de ‘milli gün’ olarak ilan etti. Belli bir tarihi sürece

dek, ba¤›ms›zl›¤›n kazan›lmas› gibi, gerçekten “milli”

anlam› olan günler, “milli gün” olarak kutlan›rd›. Bu-

gün, Cumhuriyet Türkiyesi ile hiçbir ilgisi bulunma-

yan ‘‹stanbul’un fethi’ dahi milli gün histerisi içinde

kutlan›r oldu. 

Öte yandan; en Amerikanc› iktidarlardan biri olan,

Avrupa emperyalistlerine kap›lar› sonuna dek açan

Tayyip’in, törende bolca “ba¤›ms›zl›k” vurgular› yap-

mas› ise, millilik görüntüsü alt›ndaki demagojiye ör-

nek teflkil etmenin d›fl›nda hiçbir anlam tafl›m›yordu.  

�� Polis KKafas›!
Gazetelerde haberi okumuflsunuzdur, “Polis, art›k cop

kullanmayacak”m›fl. Peki ne kullanacakm›fl; sprey!

Peki neden? Çünkü coplar› sallarken, kendileri de ya-

ralan›yormufl arada. Peki spreyde ayn› ihtimal olma-

yacak m›? Polis kafas› iflte...

�� Bu DDa MMedya KKafas›!
Burjuva medyada “sözde” diye bafllayan bir haber duy-

du¤unuzda, bilin ki orada oligarflinin resmi politikas›

dillendiriliyordur, inkar ve örtbas etme vard›r. Sözde

Ermeni soyk›r›m›, sözde örgüt bayra¤›... gibi.  

KKaannaall AA, 11 fiubat günkü haber bülteninde bunlara

bir yenisini ekledi: ““SSöözzddee GGaazzii OOllaayyllaarr››......”” Yani

böyle bir olay olmam›fl, bu yalaka zihniyete göre!

not düflüyoruz
Perinçek’in avukat›

Hürriyet!
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Ne diyordu iflgalciler; demokrasi ve
özgürlük getirece¤iz, Irak halk› gü-
venlik ve refah içinde yaflayacak...

Ne yapt›lar; ülkenin zenginliklerine
el koydular, y›llard›r birarada yafla-
yan halklar› birbiriyle çat›fl›r hale
getirdiler, her gün yüzlerce insan
dünyan›n gözü önünde bo¤azlafl›-
yor. Baflka ne yapt›; refah yerine
açl›k ve sefalet getirdi, Baas döne-
minin sa¤l›k, e¤itim sistemleri ta-
rumar edildi, bilim insanlar› onar,
yüzer katledildiler ya da göçe zor-
land›lar, tarih ya¤maland›, medeni-
yetlerin üzerinden tank paletleri
geçti...

Direndi Irak halk›, hem de ölümüne,
hem de dünyan›n süper gücüne
karfl›, bütün olanaks›zl›klar›na kar-
fl›n direndi. Kendi içindeki güçsüz-
l ük l e r i n i ,
ideoloj ik
açmazla-
r›n› gide-
r e m e s e
de, katli-
amlardan y›lmayan, emperyalizmin
politik oyunlar›na gelmeyen bir di-
renifl yaratt›, Ortado¤u’yu ‘fethe’
ç›kan imparatorlu¤un önüne afl›l-
maz bir barikat kurdu.

‹flgalciler kurduklar› göstermelik
mahkemelerde, iflgali meflrulaflt›r-
mak, direnifli zay›flatmak için dev-
rik lideri yarg›lama senaryolar› ha-
z›rlad›lar. Hukuk kavram› içinde
de¤erlendirilmesi mümkün olma-
yan bir komediydi oynanan ve bu
konuda herkes hemfikirdi. ‹flgalci-
ler ve onlar›n iflbirlikçisi kukla hü-
kümet d›fl›nda.

‹flte Rauf Abdülrahman da bu ti-
yatronun bafl oyuncular›ndan bi-
riydi. Kendinden önceki mahke-
me yarg›c› iflgalcilerin müdaha-

lelerinden bunalm›fl, karfl›-
s›nda direnen bir lider gör-
müfl olman›n da etkisiyle
cüppesini bir kenara b›-

rakm›flt›. Rauf Abdül-
rahman öyle yapma-

d›, tam bir sada-
kat ve hukuka

de¤il iflgalci-
ye biat

içinde
h a -
re-

ket etti. Cüretliydi duruflmalar s›ra-
s›nda, direnen Saddam’›n karfl›-
s›nda konuflacak belagat›, hakl›l›k
ve meflrulu¤u olmasa da, s›rt›n›
dayad›klar›ndan ald›¤› güçle ba¤›-
r›p ça¤›r›yor, azarl›yor, salondan
at›yor, as›p kesiyordu...

Ve k›rd› kalemini!

Ve ast›lar Saddam’›!

Ve geçen hafta gazetelere bir haber
düfltü: Saddam Hüseyin'e idam
cezas› veren yarg›ç Rauf Abdül-
rahman, aral›kta ailesiyle birlikte
Londra'ya gittikten sonra s›¤›nma
baflvurusunda bulundu.

Kullan›l›p bir kenara m› at›lm›flt›, bü-
tün kuklalar›n akibetine mi u¤ra-
m›flt›, yoksa can telafl›na m› düfltü;
bunlar bir yana; kürsüde, sonucu
önceden belli tiyatro sahnesinde

arz-› en-
dam eder-
k e n ,
I r a k ’ t a n
sözeden ,

a d a l e t i n
keskin k›l›c› pozlar›na giren adam,
as›l vatan›na dönmüfltür. Onlar›n
k›l›c›n› sallad› ve kap›s›na yanaflt›. 

Saddam’› asanlar›n nas›l bir politi-
kay›, kiflili¤i temsil ettikleri ortada.
Öte yandan O’nun kaç›fl›, kuflku-
suz özel bir öneme sahip.

Yüzbinlerce askeri ile ABD ve müt-
tefikleri, böyle bir “simgesel” da-
van›n hakimine bile yaflam güven-
cesi sa¤layam›yor, koruyam›yor.
Kukla hükümet hakeza ayn› du-
rumda, kendisi ‘yeflil bölge’ye s›-
k›flm›fl, aciz durumda. fiaflaal›
operasyonlar, güç gösterileri bu
gerçe¤i de¤ifltirmiyor. Fiili ve poli-
tik olarak güçsüz bir hükümet var.
Dört y›ld›r gelinen aflama, kurulan
ordu ve polis gücü; en önemli da-
van›n yarg›c›n› dahi koruyamayan
bir aczden baflka bir fley de¤ildir. 

Elbette kuklalar›n güçsüzlü¤ünün
alt›nda ise, iflgalcilerin, as›l efendi-
lerin güçsüzlü¤ü bulunuyor.

Amerikan ve ‹ngiliz emperyalistleri,
petrolu talan yasas› d›fl›nda Irak’ta
hiçbir planlar›n› yaflama geçirebil-
mifl de¤iller. Birli¤ini sa¤lam›fl,
do¤ru bir ulusal önderli¤e sahip bir
direniflin tüm iflbirlikçileri ülkeden
kaç›raca¤› günler de gelecek.

41

18 Mart 2007 / 96

Ve Saddam’›n yarg›c› 
‘anavatan›na döndü’!

‹‹flflggaallcciinniinn 

aahhllââkk›› yyookkttuurr

Emperyalistler ve iflbirlikçi

oligarflilerin en s›k kulland›¤› de-

magojilerden biri, direnen güçle-

rin “çocuklar› ve kad›nlar› kal-

kan yapt›klar›” fleklindedir.

Irak’ta, Filistin’de ya da Türki-

ye’de kelimeler de¤iflse de bu

demagoji fabrikasyon olarak hep

piyasadad›r. 

Oysa böyle bir durum her

fleyden önce ahlâki bir sorundur.

Direnen güçlerin, ideolojileri bir

yana, iflgale, zulme karfl› direnifli

seçmifl olmalar› en büyük ahlâki

tutumdur. Savafl da bu s›n›r için-

de sürer, sürmek durumundad›r.

Oysa daha bafltan ahlâki ol-

mayan iflgalciliktir, zalimliktir.

Ve onlardan her türlü ahlâks›zl›-

¤›n beklenmesi do¤ald›r.

‹flte Filistin’den bir örnek.

‹srail insan haklar› örgütü

B'Tselem, ‹srail askerlerinin

Nablus kuflatmas› s›ras›nda 11

yafl›ndaki Filistinli k›z çocu¤unu

'canl› kalkan' olarak kulland›¤›n›

aç›klad›. ‹srail askerleri küçük

k›z› tutuklamakla tehdit ederek

operasyonda öne sürmüfl. Ki bu

olaydan k›sa süre önce de yine

ayn› operasyonda 24 yafl›ndaki

Filistinli Samih Amira'n›n ‹srail

askerleri taraf›ndan canl› kalkan

olarak kullan›ld›¤› ortaya ç›k-

m›flt›. 

Çocuklar›n, canl› kalkanlar›n

arkas›na s›¤›nan bir düflman ah-

lâks›zd›r. ‹stedi¤i kadar geliflmifl

silahlara sahip olsun, isterse dün-

yan›n bütün emperyalistlerini ar-

kas›na alm›fl olsun, özünde kor-

kak bir düflmand›r. 

Burada, ‹srail mahkemeleri-

nin ‘canl› kalkan kullanmay›’ ya-

saklamas›na hiç girmiyoruz,

çünkü iflgalci için, hele ‹srail için

hukuktan sözetmek, abesle iflti-

gal etmektir. Ki bu mahkemeler

için de geçerlidir. Siyasi suikast-

leri serbest b›rakan da onlard›.

Abdülrahman, 
Saddam’›n 
karfl›s›nda da 
kifliliksizli¤i ve 

ihaneti temsil 
ediyordu
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Üniversitelerimizde bir süredir
‘yetkin’, ‘yetkili’ ya da ‘uzman’ mü-
hendislik tart›fl›l›yor. Bu tart›flma-
lar 1996’dan itibaren ‹nflaat Mü-
hendisleri Odas›'nda, Makine Mü-
hendisleri Odas›'nda, 17 A¤ustos
depreminden sonra da TMMOB
içinde ve akademik kurumlarda
bafllad›. 2000’de TMMOB'ye ‘uzman
mühendis’ belgesi verme yetkisi
tan›yan 601 say›l› kanun hükmün-
de kararname sonras›; ‹MO, MMO
ve TMMOB'ye ba¤l› kimi odalar,
yönetmeliklerini haz›rlayarak bel-
ge vermeye bafllad›. 28 fiubat 2005
tarihinde de Bay›nd›rl›k Bakanl›-
¤›’n›n TMMOB'den istemifl oldu¤u
‘Yetkin Teknik Eleman Kanunu Ta-
sar›s› Tasla¤›’ TMMOB Yönetimi ta-
raf›ndan haz›rlanarak gönderildi.
Bu sürece paralel olarak YÖK de
2005-2006 ö¤retim y›l›ndan itiba-
ren diplomalara mühendis veya
mimar unvan› yaz›lmamas› karar›-
n› uygulamaya bafllad›.

Yetkin mühendislik, genifl ola-
rak 17 A¤ustos depreminden sonra
tart›fl›lmaya baflland›. 40 bin insa-
n›n öldü¤ü depremin sorumlulu¤u-
nu üzerinden atmaya çal›flan ikti-
dar, bina y›k›mlar›nda sorumlulu-
¤un, imza atan mühendislerde ol-
du¤unu iddia etti. Yetkin mühen-
dislik gibi bir belgelendirmenin ge-
reklili¤i, buraya dayand›r›ld›. E¤i-
tim sisteminin yetersiz oldu¤u,
mühendislerin bilgi ve deneyim
eksikli¤i nedeniyle yanl›fl ve toplu-
ma zarar veren projelere imza att›-
¤› iddia edildi. Çözüm olarak; Ang-
losakson ülkelerde kullan›lan, ül-
kemizinse ABD'den örnek ald›¤›
model önerildi.

Yetkin Mühendislik Yasas›'na
göre, baz› kurallar› belirleme yet-
kisi odalara b›rak›ld›. Mezun olduk-
tan sonra; yetkinlik belgesi olan bir
mühendisin yan›nda odalar›n belir-
leyece¤i bir süre (2-5 y›l) staj yap›l-
mas›, belli say›da ‘yetkin’ mühen-
disten referans mektubu al›nmas›,
bundan sonra yetkinlik belgesi ve-
ren belgelendirme kurulufluna -

TMMOB'ye- baflvurarak (ücrete ta-
bi) s›nava girilmesi gerekecek. An-

cak tüm bu aflamalar› geçtikten
sonra mühendislik yetkiniz ola-
cak. TMMOB ya da herhangi bir
kurumun belgelendirme yetkisi-
ni alabilmesi için de bir üst akre-

ditasyon kuruluflunca akredite
edilmesi gerekiyor ki, yetki AB’de.

Yasa tasla¤›n›n 1. maddesi flöy-
ledir: “Bu kanunun amac›, mühen-
dis, mimar ve flehir planc›lar›n›n ül-
ke ve toplum yararlar› do¤rultu-
sunda meslek alanlar› ile ilgili uy-
gulama ve denetimin yap›labilmesi
için; uzmanl›k alan› ve yetkili üye-
li¤in tan›mlanmas›, yetkili üyelerin
mesleki ve bilimsel çal›flmalar›,
yapt›klar› ifller ile tamamlay›c› e¤i-
timlerine dayanan uzmanl›klar›n›n
meslek odalar›nca belirlenmesi,
belgelendirilmesi ve gerekti¤inde
yetkili üyelerin kamuoyuna öneril-
mesinin sa¤lanmas›d›r." Tasar›ya
göre uzman olan/olmayan mühen-
dis ayr›m› yap›l›yor. Ancak uzman
olmayan mühendis, proje yapama-
yaca¤›na, yaln›zca yap›lan› uygula-
yabilece¤ine -imza yetkisi yok- gö-
re asl›nda mühendis de¤il; bu tan›-
m› karfl›layan, teknisyendir.

Bu “çözüme”, e¤itimin yetersiz-
li¤i düflüncesinden var›lm›flt›r. Bu-
na göre; mühendis olabilmek için,
deneyim kazanmak ad›na bir mü-
hendisin yan›nda staj yapmak, ya-
ni usta-ç›rak iliflkisi flartt›r. Oysa
mühendislik ö¤reniminin teorik ve
pratik gereklilikleri akademik ku-
rulufllarca karfl›lanmal›d›r.

Bu yasayla, pek çok yeni mezun
mühendis düflük ücretlerle, hatta
ücretsiz uzun süreler ‘yetkin’ bir
mühendisin yan›nda çal›flt›r›lacak;
böylece mühendisler aras›nda kat-
manlaflma olacakt›r. ‘Mühendis
aday›’ çal›flt›rarak kâr sa¤layan
‘yetkin mühendisler’ ve ucuza ça-
l›flt›r›labilecek ‘stajyer mühendis-
ler’ olacakt›r. Staj döneminde bu
mühendis adaylar›n›n yaflamlar›n›
nas›l sürdürece¤i düflünülmemifltir.
Ayr›ca belgelendirmenin kendisi
de, kurslara, s›navlara ödenen üc-
retlerle bir rant kayna¤› olacakt›r.
fiimdiden bunu uygulayan ›MO,
kurslar için ‘erken kay›t kampan-
yalar›’ yapmaya bile bafllam›flt›r.

Yetkin mühendislik ile paralel

yürüyen bir süreç de gözümüze
çarpmaktad›r. 1 Ocak 2005'te yü-
rürlü¤e giren GATS (Hizmet Ticare-
ti Genel Anlaflmas›) ile ülkemizin
155 hizmet sektöründen 72'si
uluslararas› serbest rekabete aç›l-
d›. Ki, mühendislik/mimarl›k alan›
da bunlar aras›ndad›r. Bu süreçle il-
gili DPT’nin bir raporunda, “mühen-
dislik mimarl›k hizmetleri alan›nda
AB ile olas› bir serbestleflme halin-
de, sektörün büyük oranda d›flar›-
dan gelecek olan hizmetlere ve
hizmet sunucular›na yard›mc› hiz-
met sunmak konumuna itilebilece-
¤i ve mevcut istihdam sorununun
giderek artaca¤›” belirtiliyor. Bel-
gelendirme sistemiyle bu süreç ta-
mamlanacak, özellikle genç mü-
hendisler teknisyen konumuna iti-
lecek, diplomal› iflsizler artacakt›r.

Teknik üniversitelerde, mühen-
dislik, mimarl›k fakültelerinde y›l-
larca ‘e¤itim gördükten’ sonra dip-
lomal› iflsizler kervan›na m› kat›la-
ca¤›z? Bu yasayla; uluslararas› re-
kabet karfl›s›nda iflsiz kalmak ya da
teknisyen konumuna itilmek, mü-
hendis olabilmek için belgelendir-
me kurulufllar›na paralar dökmek,
2-5 y›l aras› bir süre bir mühendi-
sin yan›nda ucuz iflgücü olarak ça-
l›flarak sömürü çark›n›n aras›nda
ezilmek kaderimiz de¤il.

Yanl›fl mühendislik uygulama-
lar›n›n, ‘imzac›l›¤›n’, topluma zarar
veren projelere imza atman›n, y›-
k›mlar›n böyle bir belgelendirmey-
le önlenebilece¤ini düflünmüyoruz.
Çünkü, bunlara sebep olan esas
olarak bilgisizlik de¤il; kâr h›rs›d›r. 

E¤itimin eksikli¤inin, birkaç sa-
atlik, günlük kurslarla, bir mühen-
disin yan›nda stajla kapat›labilece-
¤ini düflünmüyoruz. Bu eksikli¤in
telafisi, yine akademik kurumlarda
yap›lmal›d›r. Mevcut sistemde ve-
rilen e¤itim tekellere kâr sa¤lamak
amaçl›, anti-bilimsel, anti-demok-
ratik dahi olsa, mühendislik ünva-
n›n› yine üniversiteler vermelidir.
Binlerce iflsiz ö¤retmen kervan›na
binlerce iflsiz mühendis eklenmesi-
ni istemiyoruz. Bu uygulamaya
karfl› durmak isteyen herkesi bir
araya gelmeye, tepkisini dile getir-
meye ve alternatif üretmeye ça¤›-
r›yoruz. 

Gençlik Federasyonu

Yetkin Mühendislik

gS ençlikte:öz
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Fark›nda m›s›n›z haklar›m›z çal›n›yor?
Gençlik Federasyonu’na ba¤l› dernekler, ‘Fark›nda m›s›n›z?

Haklar›m›z Çal›n›yor Gelece¤imiz ‹çin Ö¤renci Haklar›m›z› ‹sti-

yoruz’ ad›yla kampanya bafllatt›lar. 

AAnnttaallyyaa GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii üyeleri kampanya çerçevesinde 8

Mart günü üniversitede bilgilendirme masas› açt›. Bildirilerle ve

sözlü olarak ö¤rencileri birlik ve dayan›flmaya ve Antalya Genç-

lik Derne¤i içerisinde haklar› için mücadele etmeye ça¤›ran der-

nek üyeleri, ö¤rencilerin yo¤un ilgisi ile karfl›laflt›lar.

Bu ilgi, Özel Güvenlik Birimleri’nin haz›ms›zl›¤›n› da beraberinde getirdi. Key-

fi flekilde ‘izin’ dayatmas›nda bulunan ÖGB’ler amac›na ulaflamazken, Gençlik

Dernekliler bir saat boyunca ö¤rencilere örgütlenme ça¤r›s›n› ulaflt›rd›lar.

IIssppaarrttaa GGeennççlliikk DDeerrnneekkllii ÖÖ¤¤rreenncciilleerr de, ayn› sloganla 12 ve 13 Mart günlerin-

de, Cafeler Caddesi üzerinde bilgilendirme masas› açarak, ö¤rencilere kampanya

hakk›nda bilgi verdiler. Ö¤rencilerin yo¤un ilgi gösterdi¤i gözlenen bilgilendirme

masas›nda polisin taciz ve masay› kald›rma giriflimleri sonuç vermedi.

Ö¤renciler Yetkin MMühendisli¤i TTart›flt›

Gaziantep Gençlik Derne¤i Giriflimi ve mimar, mühendis ve flehir planlamac›-

lar›n›n ç›kard›¤› ‘art› ‹VME’ dergisinin düzenledi¤i ‘Yetkin mühendislik’ konulu

panel, 9 Mart’ta G.Ü. Makina Mühendisli¤i Konferans Salonu’nda yap›ld›. 200

kiflinin izledi¤i panele konuflmac› olarak, Makina Mühendisi Erdo¤an Gönülk›r-

maz, Orman Yüksek Mühendisi Mehmet Göçebe ve ‹nflaat Mühendisli¤i ö¤ren-

cisi Güney Koç kat›ld›lar.

Paneli yöneten Erdo¤an Gönülk›rmaz, art› ‹VME’ye iliflkin bilgi vererek, ne-

den yetkin mühendisli¤e karfl› ç›kt›klar›n› anlatt›. Göçebe, yetkin mühendisli¤in

kime hizmet edece¤i üzerine konuflurken, TMMOB’u elefltirdi. Güney Koç ise,

e¤itimdeki eksikliklerin sistemden kaynakland›¤›n›n alt›n› çizerek, “Yetkin mü-

hendislik daha iyi bir mühendis olmam›z› sa¤lamayacakt›r” dedi ve halk için bi-

lim halk için e¤itim fliar›yla mücadele verilmesi gerekti¤ini söyledi. Erdo¤an Gö-

nülk›rmaz’›n uygulamay› elefltiren konuflmas›n›n ard›ndan ilk bölüm sona erer-

ken, ikinci bölümde ise, dinleyicilerin sorular› cevapland›r›ld›. 

Faflist sald›r›ya 
kitlesel cevap 

Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi'nde 6 Mart günü
afifl yaparken faflistlerin teh-
ditlerine maruz kalan devrim-
ci demokrat ö¤renciler, 8
Mart’ta sald›r›ya u¤rad›. Ö¤-
rencilere sald›ran faflistler 2
ö¤renciyi a¤›r yaralad›. 

Bunun üzerine di¤er üni-
versitelerdeki ö¤renciler Zira-
at Fakültesi'ne destek olmak
için geldiler. Yaklafl›k 400 ö¤-
renci s›k s›k "Faflizme Karfl›
Omuz Omuza, Türkefl’in ‹tleri
Y›ld›ramaz Bizleri” sloganlar›-
n› atarak okuldan toplu ç›k›fl
yapt›lar. Ö¤renciler daha son-
ra Yüksel Caddesi'nde dü-
zenledikleri eylemle faflist te-
rörü protesto ettiler.

SDÜ Ticarethanesi!
Üniversitelerin ticaretha-

neye çevriliflinin, bir örne¤i flu
s›ralarda Isparta Süleyman
Demirel Üniversitesi’nde ya-
flan›yor. Isparta Gençlik Der-
nekli ö¤rencilerin verdi¤i bil-
giye göre; merkez kampüste
ö¤renci kimliklerine yap›flt›r›l-
mas› için ücretsiz verilen ban-
droller, di¤er ilçelerdeki mes-
lek yüksek okullar›nda, 2.5
YTL fiyat biçilerek ö¤rencilere
sat›lmaktad›r. Bandrol alma-
n›n zorunlu oldu¤u, almaya-
n›n okula al›nmama tehdidi ile
karfl›laflt›¤› ve itiraz edenlerin
ÖGB’ler taraf›ndan tehdit
edildi¤i düflünüldü¤ünde, kâ-
r›n nas›l zorbal›kla sürdürül-
dü¤ü de görülüyor.

Bu arada Isparta Gençlik
Dernekli Ö¤renciler, dernek
binas›n›n kap›s›nda bir h›rs›z
gibi bekleyen, amac› “meç-
hul” bir sivil polisi yakalaya-
rak teflhir ettiler ve derne¤e
gelen insanlar› taciz etmeye
dönük bu tutumu protesto et-
tiler.

fiovenist Soruflturma!
‹stanbul Ünivensitesi’nde, Hrant

Dink’in cenazesine ça¤r› yapan demok-

rat ö¤renciler polisin ve sivil faflistlerin

sald›r›s›na u¤ram›flt›. fiovenist sald›r›,

flimdi de soruflturma terörü ile sürüyor.

Muhalif düflüncelere tahammülsüz-

lü¤üyle tan›nan Rektör Mesut Parlak,

polisle iflbirli¤i yaparak, “s›nav esna-

s›nda bildiri da¤›tmak, üniversitenin

huzurunu bozmak,

karfl›t görüfllü ö¤ren-

cileri tahrik etmek”

gerekçeleriyle sorufl-

turma açt›. Rektörlük

tam bir polis mant›¤›

sergileyerek, sorufltur-

ma aç›lan ö¤rencileri de, ‘en tehlikeli-

ler’ ve onlara 2. ve 3. dereceden destek

olanlar fleklinde üç kategoriye ay›rd›. 

Ö¤renciler, ifade için ça¤r›ld›klar›

13 Mart’ta Edebiyat Fakültesi önünde

soruflturmalar› protesto ettiler. “Sorufl-

turmalar Geri Çekilsin, Parlak’a ‹nat

Kardeflimsin Hrant, Ermenice Kürtçe

Yafl›yoruz Kardeflçe” sloganlar› atan

ö¤renciler, ad›na aç›klama yapan Ha-

san Kaya, Parlak’›n ‘üniversitemizin

kap›s› önünde bir k›v›lc›m çaksa bu ül-

keyi yang›n sarar’ sözünü hat›rlatarak,

“her birimiz, üniversitedeki tüm bask›-

c› faflist uygulamalara ve tüccar kafal›

yöneticilere karfl›, demokratik bir üni-

versite ve özgürlüklerimiz için k›v›lc›m

olmaya devam edece¤iz” dedi. 

gençlik



Gençlik boyun e¤meyecek
ODTÜ'lü ö¤renciler hat›rlanaca¤› üzere geçti¤imiz y›l ‹flçi Partisi (‹P)

Genel Baflkan› Do¤u Perinçek'i okullar›nda istememeleri üzerine önce ‹P'li-

lerin ve Perinçek'in korumalar›n›n, ard›ndan da jandarman›n sald›r›s›na u¤-

ram›fl, birçok ö¤renciye soruflturma aç›larak cezalar verilmiflti.

Uzaklaflt›rma cezas› alarak okula al›nmayan ö¤renciler, A1 girifl kap›s›

önünde 14 Mart günü çad›r kurarak bu durumu protesto ettiler. Çad›r açan

ö¤rencilere ö¤le saatlerinde jandarma sald›rarak 16 kifliyi gözalt›na ald›. 

Bunun üzerine, gözalt›na al›nan arkadafllar›n›n serbest b›rak›lmas›n› iste-

yen ve yap›lan sald›r›y› protesto eden 150 ö¤renci Yüksel Caddesi'nde top-

lanarak aç›klama yapt›. Ankara Gençlik Derne¤i'nin de yerald›¤› eylemde;

‘Soruflturma Terörüne Son, Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n, Soruflturmac› Rek-

tör ‹stifa Etsin’ dövizleri tafl›nd›, ‘Perinçek'in ‹tleri Y›ld›ramaz Bizleri’ slo-

ganlar› at›ld›.

Gençlik kkal›ba ggirmeyecek

Erzincan Gençlik Derne¤i, DHP, ESP ve Partizan üyeleri, Erzincan’da-

ki demokratik kurumlara gelip gidenlere, çal›flanlar›n›n ailelerine yönelik

bask›lar› 9 Mart günü postahane önünde protesto etti. ‘Bask›lar Bizi Y›ld›-

ramaz’ pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, ‘Faflizme Karfl› Omuz Omuza, Yaflas›n

Devrimci Dayan›flma’ sloganlar› at›ld›. 

Aç›klamada, gençli¤e yönelik soruflturma cezalara da de¤inilirken, bütün

bu bask›lar›n gençli¤i susturmak, demokratik mücadeleyi engellemek için

oldu¤u kaydedildi. “Bunu baflaramayacaklar” denilen ortak aç›klamada,

gençli¤in yoz, apolitik, düflünmeyen, ülkesi ve dünyayla ilgilenmeyen bir

gençlik kal›b›na girmeyece¤i belirtildi. 

Yusuf 
Kutlu 
An›ld›

7 y›ld›r tecrite karfl› verilen mü-
cadelede ölümsüzleflen Yusuf Kut-
lu 11 Mart günü Antakya'da an›ld›. 

Arap yi¤idi Yusuf Kutlu’nun
Ekinci Beldesi’nde bulunan mezar›
bafl›nda toplanan ailesi ve yoldafl-
lar›, ‘Kahramanlar Ölmez Halk Ye-
nilmez’ pankart›, k›z›l bayraklar ve
Yusuf’un resmini tafl›d›lar. Zaferin
coflkusuyla sloganlar atarak mezar
bafl›na gelinmesinin ard›ndan, Arap
geleneklerine göre Bahhur yak›ld›
ve mezar k›z›l karanfillerle süslendi.
Sayg› duruflunun ard›ndan, Yusuf
Kutlu’nun özgeçmiflini okuyan
Seher Do¤ru, “And olsun ki , tafl›d›-
¤›n›z k›z›l bayra¤›m›z hiçbir zaman
yere düflmeyecek. Ve bir gün mut-
laka, faflizmin burçlar›na dikece¤iz”
dedi. Fatma Bilgin'in Yusuf Kut-
lu'ya yazd›¤› fliirin okunmas› ile sü-
ren anma, babas› Ali Kutlu’nun
Kur-an okumas› ile sona erdi. 

Zarakolu AAn›ld›
28 Ocak 2002 tarihinde kaybet-

ti¤imiz Ayfle Nur Zarakolu, ‹HD ‹s-
tanbul fiubesi’nde düzenlenen et-
kinlikle an›ld›. Anma toplant›s›nda,
Yazar Vedat Türkali, Prof. Bask›n
Oran ve Y›lmaz Güney'e "Ayfle Nur
Zarakolu ‹fade Özgürlü¤ü Ödülü”
verildi. Grup Kardefl Türküler’in bir
dinleti sundu¤u anma, Avukat Be-
hiç Aflc›’n›n Zarakolu’yu selamla-
yan mesaj›yla bitirildi. 

Katilleri BBulun!
‘Benim Hala Umudum Var ‹nisi-

yatifi’ ad›yla biraraya gelen bir
grup, 10 Mart günü Agos Gazetesi
önünde aç›klama yaparak, Hrant
Dink’in gerçek katillerinin yakalan-
mas›n› istedi. ‘Hrant Dink Cinayeti-
nin Gerçek Azmettiricileri Yakala-
nabilir’ yaz›l› pankart ve dövizlerin
aç›ld›¤› aç›klamada, “Hrant’a karfl›
borcumuzu ödemek ve onun düfl-
lerini gerçek k›labilmek için umuda
ihtiyac›m›z var” denildi.

SSoorruunn YYaayy››nnllaarr››’’nnaa 330011 DDaavvaass››

Ocak 2006 tarihinde Sorun Yay›nlar› Kolektifi taraf›ndan yay›nlanan,

‘‘OOssmmaannll››ddaann GGüünnüümmüüzzee OOrrdduunnuunn EEvvrriimmii’’ isimli kitab›n yazar› Osman

Tiftikçi ve Kolektifin Sorumlusu S›rr› Öztürk hakk›nda, Genelkurmay’›n

talebi do¤rultusunda TCK'n›n 301. Maddesine göre aç›lan davaya 6 Mart’ta

‹stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruflmaya yurtd›-

fl›nda bulundu¤u için kat›lamayan Osman Tiftikçi'nin tevkif edilerek geti-

rilmesine karar veren mahkeme, duruflmay› 8 May›s’a att›. 

Sorun Yay›nlar› Kolektifi taraf›ndan yap›lan aç›klamada, duyarl›l›k ve

dayan›flma ça¤r›s›nda bulunuldu. 

AAtt››ll››mm’’aa kkoommpplloo pprrootteessttoo eeddiillddii
21 Eylül 2006 tarihinde bas›lan, At›l›m Gazetesi’nin teknik ifllerinin ya-

p›ld›¤› Günefl Ajans'ta el konulan bilgisayarlarda “çocuk pornosu görüntü-

leri oldu¤u” iddias›yla dava aç›lmas›, ‹HD ‹stanbul fiubesi'nde yap›lan ba-

s›n aç›klamas›yla protesto edildi. Ajans›n sahibi Fuat Uygur ve At›l›m çal›-

flan› Songül Akbay, yapt›klar› aç›klamada, bunun “polisin sosyalistlere kur-

du¤u bir komplo” oldu¤unu belirttiler ve as›ls›z iddian›n Halka ve Olaylara

Tercüman Gazetesi’nde polis kaynakl› haberle yans›t›ld›¤›n› dile getirdiler.

Öte yandan; ‹çiflleri Bakanl›¤› önünde yapt›klar› eylemin ard›ndan tutuk-

lanan 7 ESP’linin duruflmas›, 13 Mart’ta görüldü. ESP'lilerin tutsakl›¤›n›n

devam›na karar verilen duruflma sonras› adliye önünde yap›lan aç›klamada

ESP’lilere özgürlük istenirken, HÖC de aç›klamaya destek verdi. 
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18 Ekim 1977’de üç RAF'l› tutsa¤›n; Gudrun Ens-

slin, Andreas Baader ve Jan-Carl Raspe’nin yüksek gü-

venlikli Stuttgart-Stammheim Hapishanesi'nde Alman

Devleti taraf›ndan katledilerek “intihar” diye aç›klan-

mas›na ithafen, 18 Mart tarihi, her y›l K›z›l Yard›m En-

ternasyonal taraf›ndan uluslararas› eylem günü olarak

an›l›yor.

Bu kapsamda çeflitli eylem ve etkinlikler düzenleni-

yor. Siyasi Tutsaklara Özgürlük A¤› ve K›z›l Yard›m

Enternasyonal taraf›ndan düzenlenen ve TAYAD Komi-

te’nin de yerald›¤› çok say›da kurum taraf›ndan destek-

lenen eylemlerin ilki, Berlin'de 9 Mart günü Tor Meyda-

n›'nda düzenlenen eylem oldu. 

Eylemde halen üç RAF tutsa¤›n›n devrimci kimlik-

lerinden dolay› serbest b›rak›lmad›klar› vurguland›.

Stammheim Hapishane modelinin Türkiye'ye ihraç edil-

di¤i ve aç›lmas›n›n ard›ndan 6 y›l süren bir hapishane

direniflinde 122 insan›n yaflam›n› yitirdi¤i anlat›ld›.

‹talya’da, ‹spanya’da, Bask ülkesinde, ‹sviçre’de

devrimci örgütlere ve tutsaklara yönelik bask›lara yer

verilen eylemde; "Siyasi Tutsaklara Özgürlük", "Yafla-

s›n Enternasyonal Dayan›flma", "Devrimci Tutsaklar

Onurumuzdur", "Yaflas›n Devrimci Dayan›flma" slogan-

lar› at›ld› ve "‹talya'da tutuklananlarla dayan›flma",

"RAF Tutsaklar›na Özgürlük" dövizleri tafl›nd›.

Eyleme, ça¤r› yapan Siyasi Tutsaklar A¤›'n›n yan›s›-

ra Devrimci Perspektif için G8-Karfl›t› Birlik, Anti-fa-

flist Devrimci Eylem Berlin (ARAB), ‹nterkomm,  TA-

YAD Komite ve Özgürlük ‹stiyoruz Kampanyas› da

destek verdi.

Siyasi Tutsaklara

Özgürlük A¤› ve K›z›l

Yard›m Enternasyonal,

18 Mart'ta da Berlin'de

genifl kat›l›ml› bir

Uluslararas› Kongre

düzenleyecek. Kongre-

ye iliflkin yap›lan aç›k-

lamada, “Tecrite Karfl›

Enternasyonal Daya-

n›flma!” vurgusu yap›-

larak, Almanya’dan

Türkiye’ye, ‹talya’dan

Bask Ülkesi ve Arap

ülkelerine yüzlerce

devrimci, komünist tut-

sa¤a yönelik bask›, tec-

rit politikalar›na yer verildi.

Kongre, Uluslararas› Tec-

ritle Mücadele Platformu

TAYAD Komite’nin de bu-

lundu¤u çok say›da Avrupal›

devrimci yap› ve dayan›flma

a¤› taraf›ndan destekleniyor.

Kongre kapsam›nda düzenle-

necek panellerde Uluslararas›

Tecritle Mücadele Platformu

ve ‹stanbul TAYAD Baflkan›

da birer konuflma yapacaklar.
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Cephe’nin Hollandal› dostlar›ndan Inez Dekker, uzun süredir mücadele etti¤i

kansere yenik düflerek, 2 Mart’ta 54 yafl›nda hayat›n› kaybetti.

Inez 15 yafl›ndayken 1968 hareketlerinden etkilenerek devrimcilerle tan›flt›. O

günden sonra da ülkesinde ve dünyada emperyalizme ve faflizme karfl› mücadele

eden devrimci hareketlerin içinde aktif olarak görevler ald›, enternasyonalist bir

sorumluluk göstererek Cephe için çal›flmalar yapt›.

Mücadeleci, nefle dolu, dost kiflili¤i ile bilinen Inez, ölümünden birkaç gün ön-

ce Cepheliler’le vedalafl›rken flunlar› söylemiflti: "Yoldafllar›ma...

‹deallerinize sahip ç›k›n. Sömürünün, ›rkç›l›¤›n, bask›n›n, savafllar›n, y›k›m›n

ve talan›n olmad›¤›, çocuklar›n çal›flt›r›lmad›¤› bir dünya için savafl›n. ‹nsan›n in-

san› sömürmedi¤i bir dünya için verilen mücadeleye kim karfl› ç›kabilir? Bütün

bunlar›n sorumlular›n› biliyoruz ve onlar karfl›s›nda güçlü olmal›y›z, onlar›n dü-

zenine karfl› ç›kmal›y›z. ‹nsan olma bilinciyle onlara karfl› silahl›-silahs›z her tür-

lü savafl durumuna haz›rl›kl› olmal›y›z. Problemin bir parças› olmak istemiyorsak

çözümün bir parças› olmal›y›z."

2 Mart günü Groningen kentinde yap›lan cenaze töreninde, Inez'in vasiyeti üze-

rine Grup Yorum'un ‘Haydi Kolkola’ flark›s› Cephe Tutsaklar›na ithafen çal›n›rken,

törende yine Inez'in 1992’de Devrimci Tutsaklar için yazd›¤› bir fliir de okundu. 

Cepheliler Hollandal› bir dostunu kaybetti

yurtd›fl›

Tutsaklarla enternasyonalist dayan›flma

Tecrite Karfl› Enternasyonal Da-
yan›flma! Bask›lara Karfl› Dire-
nifl! Kurtulufl ‹çin Mücadele! flia-
r›yla 18 Mart’ta Berlin’de gerçekle-
flecek kongrede, ‹talya, ‹spanya,
Bask Ülkesi, Yunanistan, ‹sviçre,
Avusturya, Almanya, Fransa ve
ABD’de tutsaklar›n durumu ele al›n›-
yor. Türkiye ise; ‘Tecrite karfl› dire-
nifl’ bafll›¤› ile kongre bafll›klar›ndan
birini oluflturuyor



- Mustafa abi, ben ç›k›yorum. Bafl-

ka bir fley var m›?

- Yok Kemal. Yaln›z çabuk gel.

Müflteriyi bekletme.

- Gecikmem abi. 

Kemal tezgah›n üzerinde duran ki-

tap listesini al›p aceleyle dükkandan

ç›kt›. Üç gün önce bir müflteri gel-

mifl, kabar›k bir kitap listesi b›rak-

m›flt›. Abisi Mustafa ile birlikte çal›fl-

t›rd›klar› kitapç› dükkan›nda hemen

her kitap bulunmas›na ra¤men, müfl-

terinin b›rakt›¤› listeden biri yoktu.

Kemal de böylesi durumlarda hep

yapt›¤› gibi, Mahmut amcan›n tezga-

h›na gidiyordu flimdi. 

Acele ediyordu ya, acelesi müflteri-

yi bekletmemekten çok ya¤mura ya-

kalanmamak içindi. Yeni ald›¤› mon-

tunun daha ilk gün ›slan›p bozulmas›-

n› istemiyordu. "Ya¤mur ya¤arsa ko-

runurum" düflüncesiyle her zamanki

yolunu de¤ifltirip kapal›çarfl›ya dald›. 

Kapal›çarfl›n›n s›cak havas› rüzga-

r›n so¤u¤unu unutturmufl, fark›na

varmadan ad›mlar›n› yavafllatm›flt›.

Kuyumcu vitrinlerinde p›r›l p›r›l ›fl›l-

dayan alt›nlara, hiç eksik olmayan tu-

ristlere, boyac› çocuklara baka baka

giderken kendini kapal›çarfl›n›n Be-

yaz›t'a ç›kan kap›s›n›n önünde buldu. 

Hemen ç›k›p sahaflara yöneldi. ‹lk

selam› hemen giriflteki Dönerci Salih

abiden ald›... Kemal sahaflar çarfl›-

s›ndaki hemen bütün dükkanlar› tan›-

yordu. Biblocu Hasan, ‹ncik-boncuk

Veli... Gide-gele tan›flm›fl, samimi ol-

mufltu hepsiyle. "Efendi çocuk" diye

bahsederdi çarfl› esnaf› ondan. 

Cami duvar›n›n önüne dizilmifl in-

cik, boncuk, eski para, gümüfl tez-

gahlar› ve nice baflka fleyler... Ço¤u

esnaf burada daimiydi. Y›llard›r bu-

ray› ekmek kap›s› bellemifllerdi. Bir

Hüseyin Avni Dede vard› mesela ulu

ç›nar›n alt›nda. fiiir yazard›. Kendi

deyimiyle "paraya inat para satarak"

geçiniyordu. Buran›n ad›n› "tek fle-

kerli Ç›naralt›" koyan da oydu. 

Çarfl›n›n Beyaz›t Meydan›’na aç›-

lan kap›s›ndan Mahmut amcan›n tez-

gah›na yöneldi. Mahmut amcan›n

tezgah› Beyaz›t Camii’nin girifl kap›-

s›n›n yan›nda kuruluydu. Yüzy›llar-

d›r burada duran büyük bir ç›nar›n

gölgesindeydi. Yazlar› diyecek yoktu

ya, k›fl›n ulu ç›nar›n dallar› yüzünden

hava daha da kasvetli gelirdi insana.

Yine de müflterileri ve esnaf arkadafl-

lar› severdi buray›. 

53 yafl›nda olmas›na ra¤men hâlâ

dinç ve kuvvetli görünen, y›l›n he-

men her vakti el örmesi kahverengi

atk›s›n› koynuna dolam›fl, siyah kas-

ketini kafllar›na dek indirmifl, b›y›k-

lar›n› sarartan sigaras›yla sürekli ki-

taplar›n› düzelten biriydi Mahmut

amca. ‹nsanlar hiçbir yerde bulama-

d›klar› eski kitaplar› onun tezgah›nda

bulurdu. Kemal de bunun için gide

gele tan›flm›flt›. 

"Bugün bir gariplik var..." diye

düflündü Kemal. Bir sefer, Mahmut

amca bir hofltu bugün. Hasta m›yd›

acaba? Her zamanki gibi kitaplar›yla

u¤raflmak yerine öylece tazgah›n›n

bafl›ndaki küçük taburesine oturmufl

dalg›n dalg›n düflünüyordu. Sonra,

Beyaz›t Meydan›’nda polisler, pan-

zerler t›kl›m t›kl›md›. Gerçi her za-

man buralarda polis olurdu ama bu

kez çok daha kalabal›kt›. 

- Hay›rl› ifller Mahmut amca, dedi

Kemal biraz kayg›l› bir sesle.

Mahmut amca yavaflça bafl›n›

Mustafa'ya çevirdi.

- Sa¤ol Kemal. Hoflgeldin. Hayro-

la? Bir haftad›r görünmüyorsun.

- ‹fller iflte. Koflturup duruyorum.

Bir kitap laz›md› da. 

- Demek iflin olmasa u¤ramaya-

caks›n bize, öyle mi?

- Yok be Mahmut amca. Vallaha...

- Tamam, tamam. Gel otur baka-

l›m. Bir çay›m› iç.

Hasan ustaya seslenip iki çay söy-

ledi oturdu¤u yerden. 

Daha çaylardan ilk yudumlar› al-

m›fllard› ki meydandan tiz, metalik

bir ç›¤l›k geldi. Mahmut amca bafl›n›

sesin geldi¤i yöne çevirdi. Kafllar›

çat›lm›fl, gözleri yan›yordu. Bir pan-

zerin kulaklar› t›rmalayan siren se-

siydi duyduklar›. Mahmut amcay›

böyle öfke dolu görmeye al›fl›k olma-

yan

Mus-

tafa yine

flafl›rm›flt›.

- N'oldu Mahmut amca, bir fley mi

var?

- Yok yok, dedi Mahmut amca s›-

k›nt›s›n› eleveren bir sesle. 

- Ama bugün buras› niye böyle po-

lis dolu. Yine olay falan m› var?

Mahmut amca dalg›n dalg›n

bak›yordu. Duymam›flt› herhalde Ke-

mal'i. Gözlerini üniversite kap›s›n-

dan alam›yordu. 

- Mahmut amca...

- Ne... Ne dedin Kemal?

- Bir olay falan m› var, diyorum.

Polis dolmufl ortal›k da...

- Bilmiyor musun?

"Neyi? der gibi bakt› Kemal. Mah-

mut amca gözlerini k›st›. 

- Bugün Mart'›n 16's›.

- Nas›l yani?.. Anlamad›m valla

Mahmut amca.

- Ah be çocu¤um, amma uzaks›n

olup bitenlere. Suç da senin de¤il ya. 

Kemal al›nm›flt› biraz. Ama yine

de anlatmas›n› istedi Mahmut am-

ca’dan. 

- 20 y›l önce tam flu kap›n›n önün-

de... diye anlatmaya bafllad› Mahmut

amca... 

- Tam flu kap›n›n önünde yedi ö¤-

renciyi bombayla öldürdüler. 

Kemal uzayda yaflam›yordu. Bir

zamanlar bu ülkede hergün silahlar›n

patlad›¤›n› duymufltu ya, belki her-

gün geçti¤i flu meydanda bu kadar

kan döküldü¤ünü bilmiyordu. Öyle-

ce sustu. 

- O zaman ben yine burada kitap

satard›m, diye devam etti Mahmut

amca. Ama buras› çok kar›fl›k bir yer-
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di, her kitab› aç›ktan koymazd›k tez-

gaha.. fiurdaki kitap var ya, "Ana"

yaz›yor kapa¤›nda. Veya bak flu

Lenin’in resmi görülenler.. ‹flte onlar›

aç›kta gördüler mi ya polis ya da kö-

pekçiler basar tezgah› da¤›t›verirler-

di. fiimdi de polis rahat vermiyor ya

o zaman kurflun atarlard›. Belki yar›n

yine atarlar...

Mahmut amcan›n diflleri k›zg›nl›k-

la s›k›ld›. Devam etti sonra:

- ‹flte o zamanlar daha çok ders ki-

tab› falan satard›m. Böyle kitaplar›

da tezgah›n alt›ndan. Bizim çocuklar

bilirdi. Kitap laz›m oldu mu gelir,

al›rlard› benden. 

- Sizin çocuklar m›? Kimler yani?

- Ö¤rencilerdi. Devrimciydiler.

Kemal irkildi biraz.

- Solcu mu yani?

- Evet.

- Sende mi solcusun Mahmut am-

ca?

- Eh biraz, diye buruk gülümsedi

Mahmut amca. Onlar gibi olmasam

da, olamasam da solcuyum. Onlar›n

yolu do¤ru. Ya sen Kemal?

- Ben mi? diye flafl›rd› Kemal.

Düflündü biraz.

- Bilmem, dedi neden sonra.

- Mesela sen flu Susurluk'a ne di-

yorsun? Onca uyuflturucu, kaçakç›-

l›k, pis ifller, cinayetler ç›kt› ortaya.

Hak m›, do¤ru mu bunlar?

- Yoo, niye do¤ru olsun ki. Devle-

ti soymufl hepsi. Yanl›fl, haks›z ifller

yapm›fllar.. 

- Peki devlet kim?

- Devlet...

- Neyse, iflsizler, açlar, yoksullar,

senin gibi do¤ru dürüst okuyamam›fl

gençler... Onlar›n yarar›na bir fley var

m› hiç? Varsa yoksa vatan› satanlar›n

midesine gidiyor. Sen, karfl› de¤il mi-

sin bunlara?

- Karfl›y›m tabi.

- Tamam iflte...

"Tamam iflte, sen de solcusun" di-

yecekti Mahmut amca ama tamamla-

mad›. Temiz çocuktu Kemal, biraz

ö¤renince o da elbet bir devrimci

olurdu. Anlatmaya devam etti:

- ‹flte o çocuklar bunlara karfl›yd›.

Hepsi p›rlanta gibi gençlerdi. Hele

bir Hatice vard›... Yürekli mi yürekli,

mert bir k›zd›. Hiç korkmazd› köpek-

lerden. Ne zaman gelse hal hat›r so-

rar, kitap al›r, okulunu, okuldaki kö-

pekçileri anlat›rd›. "Dikkat et k›z›m,

bafl›na bir fley gelmesin" dedim mi

hep ayn› fleyi söylerdi: "Merak etme

abi, biz canavar gibiyiz. Yeneriz bu

alçaklar›", sonra da gülüp giderdi...

O günler gözlerinin önüne gelmifl,

gülümsetmiflti Mahmut amcan›n k›r›-

fl›k dudaklar›n›. Sonra gözleri hüzün-

lendi iyice. 

- O sabah da u¤rad› Hatice, diye

devam etti. Yan›nda bir arkadafl› daha

vard›. Biraz sohbet ettik, sonra gitti-

ler. O zaman tezgah›m camiinin mey-

dan kap›s›ndayd›. Oturdu¤um yerden

üniversite kap›s› görünürdü. Bir-iki

saat sonra birden bir patlama duyduk.

Ç›¤l›klar, ba¤›rt›lar ortal›¤› kaplad›.

Bir de bakt›m ki, üniversitenin kap›-

s›n›n önü k›pk›rm›z›. Yerde insanlar

var. Kimileri yaral›, ayakta. Herkes

koflturuyor. Polisler oral› bile de¤il.

‹ki-üç kifliyi gördük, afla¤›ya, Vezne-

ciler'e do¤ru kaç›yordu ama pefllerin-

den giden olmad›... Reflat Altay'› ta-

n›yor musun sen Reflat Altay'›?

- Hani flu geçen görevden al›nan

Trabzon Emniyet Müdürü de¤il mi?

- ‹flte o. O gün o flerefsiz de vard›.

Komiser yard›mc›s›yd› o vakitler.

Namussuz, olay› biliyormufl me¤er. 

- Biliyormufl ha? ‹zin mi vermifl?

- Ne izini? Belki bombay› o ç›ka-

r›p vermifltir... Neyse, iflte gürültüleri

duyunca koflturdum ben de. Yerde

çocuklar... Mahmut amca dolan göz-

lerini kurulam›yordu art›k. 

- Yaral›lar da vard›. Polis yard›ma

gelenlere engel oluyordu. Kimilerini

de üstleri bafllar› kan içindeyken gö-

zalt›na almaya çal›fl›yordu. Yerde ya-

tanlardan birine tak›ld› gözüm. Saçla-

r› kanl› bir genç k›zd›, yüzükoyun ya-

t›yordu. Biri kald›rmak için çevirdi.

Bomba öyle bir patlam›fl ki içindeki

organlar›n hepsi boflalm›fl; Hatice'ydi.

Daha iki saat önce görmüfltüm. fiimdi

kanlar içindeydi. Ölmüfltü.

Kemal, ne diyece¤ini bilemeden, 

- Peki polis biliyordu da niye bir-

fley yapmam›fl, dedi.

- Yapmaz m›? Yapm›fl. Çatl›lar

bombalar›n› daha rahat ats›n diye,

çocuklar okuldan ç›k›p kap›ya do¤ru

giderken etraflar›n› çevirmifller. Re-

flat Altay'›n itleri öyle bir çevirmiflki

çocuklar›, bir taraflar› aç›ktaym›fl.

Sonra Çatl›lar gelince hemen geri çe-

kilmifller. Onlar da bombay› rahat ra-

hat atm›fllar. 

- Çatl› dedi¤in flu Susurluk kaza-

s›nda ölen mi Mahmut amca? Hani

flu ‘Kod Ad›’ adl› dizide de var.

- Ta kendisi! O gün o da varm›fl

bombay› atanlar›n içinde. Hepsi bir

olup öldürmüfller çocuklar›. Sonra da

ne mahkeme, ne bir fley. O zaman da

gençler "kontrgerilla yapt›" demifl-

lerdi zaten. fiimdi her fley aç›k.

- Bugün tam 29 y›l oldu Kemal,

diye ba¤lad› sözünü Mahmut amca.

‹flte flu gördü¤ün polisler de y›ldönü-

mü ya, gösteri falan olur diye dolufl-

tular...

Zaman›n iyice ilerledi¤ini fark

eden Kemal, 

- Ben art›k gideyim Mahmut am-

ca, dedi düflünceli bir sesle. Unutma-

dan, flu benim kitab› versene. 

- Dur bakay›m...

Mahmut amca yavafl ama ne yapt›-

¤›n› bilen hareketlerle üst taraflardan

bir kitab› çekti, arkas›ndakini ç›kar›p

verdi. Vedalaflt›lar.

Kemal düflünceli düflünceli yürü-

yordu flimdi. Ö¤len vakti, akflam gibi

kararm›flt› hava. Biraz sonra ya¤mur

boflalmaya bafllad›. Üç dakika sonra

sular saçlar›ndan süzülüp ensesinden

içeri akmaya bafllad›. Sabahtan beri

üzerine titredi¤i yeni montu çoktan

suyu yiyip buruflmufltu ama neredey-

se fark›nda bile de¤ildi.

Günlerdir konuflulan Ogün Sa-

mast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel ha-

berlerini hat›rlad›. 

"Baflka Çatl›lar da m› var acaba?"

diye düflündü birden durup. Ya baflka

Reflat Altaylar?..

Sonra yürümeye devam etti. Beya-

z›t Meydan›’ndan gelen slogan sesle-

rini duydu. Baflka Çatl›lar varsa da ne

olmufl? 29 y›l sonra bile arkadafllar›

toplan›p eylem yapt›klar›na göre,

baflka Haticeler de vard› demek. 

"29 y›l sonra bile hâlâ", diye dü-

flündü, "demek unutmam›fllar. Ne gü-

zel. Bu Haticeler’den bizim dükkana

gelenler aras›nda da var m› acaba?"
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ABD Bafl-

kan› Bush 7

Mart’tan itiba-

ren alt› gün bo-

yunca befl La-

tin Amerika

ülkesini kapsa-

yan geziye

ç›kt›. Ayn› günlerde, anti-emperya-

list tutumu ile ön plana ç›kan Vene-

zuella Lideri Hugo Chavez de “kar-

fl› tura” ç›kt›. Bu iki gezi ayn› za-

manda Latin Amerika’daki saflafl-

may› da gün yüzüne ç›kard›. 

Lula, Bush’un Cephesinde

Bush’un gezisi, k›tada yükselen

anti-emperyalist, Amerikan karfl›t›

dalgaya karfl› “arka bahçesini” tah-

kim etmeyi amaçl›yordu. Özellikle

Chavez’in ç›k›fl› ve birbiri ard›s›ra

Latin ülkelerinde ‘sol’ partilerin ik-

tidara gelmesi, Amerikan ç›karlar›n›

çeflitli biçimlerde sarsm›flt›. Ony›l-

lard›r Amerikan emperyalizminin

sömürdü¤ü, destekledi¤i ve düzen-

ledi¤i darbelerle ac›lar yaflatt›¤›

halklar, Amerikan politikalar›n›n

gerçek yüzünü görmüfltü. Venezuel-

la’n›n Latin halklar›n›n bölgesel

birli¤ini sa¤lama do¤rultusunda ge-

lifltirdi¤i politikalar, Küba’n›n siya-

si ideolojik etkisinin giderek kendi-

ni daha aç›k hissettirmesi, ABD em-

peryalizmini telaflland›ran bafll›ca

unsurlard›.

Kolombiya’da bir televizyona

konuflan Bush’un; “Bu ziyaret sizin

dostunuz olmam›z› istedi¤imizi gös-

termekten baflka bir amaç tafl›m›yor

ve bizim di¤erlerinin yaflamlar›n›

iyilefltirmek amaçl› çok güçlü bir

politikam›z var" sözleri, kaybedil-

meye do¤ru giden ‘arka bahçeyi’ to-

parlama, en az›ndan geride kalanla-

r› denetimi alt›nda tutma çabas›na

iflaret ediyordu. Yine, Latin halkla-

r›n›n ba¤›ms›zl›k simgesi Bolivar’a

atfen, “hepimiz Bolivar’›n çocukla-

r›y›z” yalan› da Bush’un çaresizli¤i-

ni yans›tan bir baflka örnekti. 

Bugün Latin Amerika’da kendi

içinde kimi farkl›l›klara karfl›n iki

cephe oluflmufl durumda. Bir yanda

ba¤›ms›zl›ktan, Latin halklar›n›n bir-

li¤inden yana olan; Küba, Venezuel-

la, Bolivya, Nikaragua, Arjantin,

Haiti gibi ülkeler bulunuyor. Di¤er

yanda ise, IMF ile iyi iliflkiler sürdü-

ren, Amerikan politikalar›na çeflitli

biçimlerde angaje olan Brezilya,

Uruguay, Kolombiya, Guetemala,

Meksika gibi ülkeler yeral›yor.

Kolombiya Lideri Uribe, y›llar-

d›r ABD emperyalizminin askeri,

ekonomik deste¤i ile ayakta duru-

yor ve FARC baflta olmak üzere

devrimci gerillalara karfl› savafl›

sürdürüyor. ABD ‘Plan Kolombiya’

ad›yla, sözde ‘uyuflturucuya karfl›’

Kolombiya’ya destek veriyor. Bu-

güne kadar yap›lan 10 milyar dolar

yard›ma karfl›n, uyuflturucuda azal-

ma de¤il art›fl yaflanmas›, asl›nda

plan›n, bu iflbirli¤inin neyi hedefle-

di¤ini daha aç›k gösterdi. FARC ve

ELN taraf›ndan sürdürülen devrim-

ci savafl› tasfiyenin plan› oldu¤u da-

ha aç›k görüldü. Bush’un bu ziyare-

tinde de ‘plan’›n sürdürülece¤i ka-

rar› al›nd›. Protesto eylemlerinde

bir muhalif milletvekilinin belirtti¤i

gibi, Uribe, “ABD imparatorlu¤u-

nun önünde diz çökmüfl” durumda-

d›r. Seçimlerin yaklaflt›¤› Guatema-

la'n›n mevcut iktidar› için de bu ifl-

birlikçilik sonuna kadar geçerli.

Bush’un gelifli vesilesiyle ilan edi-

len ola¤anüstü hal, protestocular›n

üzerinde uçurulan F-16’lar dahi bu

ruh halinin yans›mas›yd›. Meksika

ise, hileli seçimle iflbafl›na gelen

Devlet Baflkan› Felipe Calderon’un

yükselen muha-

lefete karfl› en

büyük dayana¤›

ABD emperya-

lizmi ve onun ifl-

birlikçisi tekeller.

Burada dikka-

ti çeken, Brezil-

ya’n›n durumu.

“Sol, sosyalist”

söylemle iktidara

gelen Lula, k›sa

sürede, kapitalizm d›fl›nda alternati-

fi, politikas› bulunmad›¤›n› ortaya

koymufltu. Bunun da ötesinde, k›ta-

da oluflmaya bafllayan ba¤›ms›zl›k-

ç›, anti-emperyalist cepheden de

uzak duruyor. 

Bu gezi s›ras›nda Bush ile Lula

aras›nda imzalanan 'etanol karteli'

anlaflmas› son örnek oldu. Brezilya

halk›n›n meydanlarda bu anlaflmaya

karfl› ç›kmas›na ra¤men, ABD’nin,

petrole ba¤›ml›l›¤›n› azaltmay› he-

defleyen anlaflmaya imza att› Lula. 

Chavez Meydanlardayd›

Ayn› günlerde Chavez de Latin

ülkeleri gezisindeydi. ‹lk olarak Ar-

jantin’de, kay›p analar›n›n da bulun-

du¤u 20 bin kifliye seslendi. Konufl-

mas› s›k s›k “Bush ve Emperyalizm

D›flar›!, Latin Amerika Birli¤ine

Evet” sloganlar› ile karfl›lanan Cha-

vez, “Bu eylem, Güney Ameri-

ka’n›n, Amerikam›z›n kahraman

topraklar›nda, emperyalist patronun

varl›¤›na ‘hay›r’ demek için düzen-

lendi” diye konufltu ve Bush’un ta-

hakkümün simgesi oldu¤unu, kendi-

lerini bölmek için halk› oyuna getir-

meye çal›flt›¤›n› söyledi. 

Arjantin’de anlaflmalar imzala-

yan Chavez, daha sonra sel felaketi-

ne karfl› destek olmak için Boliv-

ya’ya gitti. Burada da ABD karfl›t›

gösteriyle karfl›lanan Chavez, bir di-

¤er bölge ülkesi Haiti’yi de ziyaret

etti. Chavez’in kat›ld›¤› en kitlesel

gösteri ise, Sandinistler’in seçimle

iktidara geldi¤i Nikaragua’dayd›.

Yüzbinlerce kifliye seslenen Cha-

vez, Amerikan emperyalizmine kar-

fl› k›tasal uyan›fl›n 'müdafaadan taar-

ruza' geçmesi gerekti¤ini söyledi.
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LLaattiinn AAmmeerriikkaa’’ddaa ssaaffllaaflflmmaa

Bush ayak bast›¤› her yerde halk›n öfkesi ile
karfl›laflt›. Kolombiya’da gençler ve sendika-
lardan oluflan binlerce kifli Bush’u protesto
ederken, baflkent d›fl›ndaki di¤er kentlerde de
ABD bayraklar›n›n yak›ld›¤› gösterilerde, po-
lisle çat›flmalar yafland›. Guatemala’da ise,
yerli halk Mayalar’›n da kat›ld›¤› protestolar
vard›. Brezilya’da binlerce kifli Lula’n›n polis-
lerinin müdahalesine karfl›n "Katil Bush, Bush
Defol” pankartlar› ile alanlardayd›. 

ünyad
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‘Komünist yönetim’ maskesi alt›nda kapitalizmin en vahfli sömürü poli-

tikalar›n› yaflama geçiren Çin, daha çok ‘ucuz üretimi’, ‘piyasalar› ele geçir-

mesi’ gibi bafll›klarla gündeme geliyor. Oysa bir de, Çin ekonomisini flifliren

kapitalist politikalar›n kitlelere yans›mas› var. Yoksulluk, ifl güvencesiz,

ucuz emek, yaflam flartlar›ndaki gerileyifl, sosyal haklarda k›s›tlamalar, siste-

min üretti¤i patronlar ve daha pek çok fley. Ve elbette bu güzergahta ilerle-

di¤i sürece kapitalizmin getirdi¤i çürümeyi, yozlaflmay›, yolsuzluklar› da ta-

n›yacak Çin halk›. 

“Proletarya diktatörlü¤ü”nü, kapitalist çark›n dönmesi için diktatörlü¤e

dönüfltüren Çin’de devletin yönlendirmesinde geliflen ‘serbest piyasa’ mode-

li her geçen gün onmilyonlar› yoksullu¤a sürüklüyor, hayatlar›n› h›zla tah-

rip ediyor. Buna karfl› son y›llarda küçük çapl› protestolar, k›rsal kesimde

yerel isyanlar gündeme gelmeye bafllad›. 

Bunlardan biri de geçen hafta Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde

yafland›. 20 bin köylü ve iflten ç›kar›lan iflçi, polisle çat›flarak ekip arabalar›-

n› atefle verdi. Yerel bir yetkilinin, Reuters Haber Ajans›’na verdi¤i bilgide,

geçen cuma günü 20 bin kiflinin silah ve elektrikli cop tafl›yan yaklafl›k 1000

kadar polisle girdi¤i çat›flmada, 9 ekip arabas›n›n yak›ld›¤›n› belirtti. Eyale-

te ba¤l› Yongzhou flehrinin Lingling bölgesinden bir yetkili, çat›flman›n, yö-

netimin baz› davran›fllar›na karfl› duyulan hoflnutsuzluktan kaynakland›¤›n›

belirterek, “Bu kifliler yetkililerin yolsuzluklar›ndan da memnun de¤iller"

diye konufltu. Öte yandan baflka bir kaynak da, protestolar›n toplu tafl›ma üc-

retlerinin art›r›lmas›ndan kaynakland›¤›n› ifade etti.

Çin’de kapitalizm öfkeyi büyütüyor

Fransa’da TTretman PProtestosu
Fransa'n›n baflkenti Paris'te sanatç› ve politikac›lar Paris Valili¤i önünde

yapt›klar› eylem ile hapishanelerdeki afl›r› dolulu¤u, tutukluluk koflullar›n›

ve uygulanan tretman› protesto ettiler. Temsili bir hücre maketi yap›lan ey-

lemde, 9 metre karelik alanda yaflam canland›r›ld›. Yazar Marie Desplechin,

UMP Milletvekili Christine Boutin ve Gazeteci Florence Aubenas, aç›k

alanda oluflturduklar› hücre içinde ranzalara uzanarak Fransa hapishanele-

rindeki hücrelere dikkat çektiler. Bir ay sürece¤i belirtilen eyleme her gün

ayr› ayr› kiflilerin kat›laca¤› belirtildi. 

Hat›rlanaca¤› gibi, 3 Mart günü, Belçika’n›n

Bruges Hapishanesi önünde CLEA taraf›n-

dan, DHKC tutsaklar›na destek amac›yla bir

gösteri düzenlenmifl, “Musa, Kaya ve fiükri-

ye'ye Özgürlük, Direnmek Suç De¤ildir"

sloganlar› at›lm›fl, bu esnada tutsaklar›n da

camlar›ndan el sallayarak, zafer iflareti yapa-

rak cevap verdikleri görülmüfltü.

Bu hapishanede tutulan fiükriye Akar'›n ver-

di¤i bilgiye göre; gösteriden panikleyen ha-

pishane idaresi, eylem s›ras›nda "kimse

camdan bakmas›n" yasa¤› getirdi. 

Bu yasak sadece Cephe tutsaklar› için de de-

¤ildi, özellikle adli tutsaklar bu sahiplenme-

yi görmemeli, siyasi atmosferden etkilenme-

meliydi. Böyle düflündü hapishane idaresi ve

adli tutuklu bir bayan, elini camdan sallad›

diye, iki gün hücre cezas› verdi. 

‹darenin bu tutumunu protesto eden fiükriye

Akar, 7-8 Mart günlerinde açl›k grevi yapt›. 

Yasa geçti, gençlik
ve emekçiler öfkeli

Yunanistan’da uzun süredir ö¤-

rencilerin ve e¤itim emekçilerinin

protestolar›na neden olan, ‘yüksek

e¤itim reformu’ yasa tasar›s› 8

Mart günü parlamentoda kabul

edildi. 

Ayn› gün yaklafl›k 30 bin ö¤-

renci, e¤itimci de Atina’da meclise

yürüyüfl düzenledi. E¤itimi paral›

hale getiren yasaya karfl› alanlara

dökülen binlerce kifli polisle çat›-

fl›rken, gösteriye iflçi ve memur

sendikalar› da destek verdiler. 

Yasan›n geri çekilmesi ve e¤iti-

me daha fazla bütçe ayr›lmas› tale-

bini içeren sloganlarla yürüyen

binlerce kifli, meclis önüne geldi-

¤inde polisin a¤›r sald›r›s› ile kar-

fl›laflt›. Çok say›da kiflinin gözalt›-

na al›nd›¤› müdahale s›ras›nda

yüzlerce ö¤renci yaralan›rken, po-

lisin sald›r›s›na ö¤renciler tafllar,

sopalarla cevap verdiler ve mecli-

sin camlar›n› k›rd›lar. 

Yüzlerce fakültede iflgallerle

geliflen direniflin, yasan›n uygulan-

mas›na karfl› sürüp sürmeyece¤i-

nin yap›lacak toplant›larla belirle-

nece¤i kaydedilirken, e¤itimciler

yasan›n uygulanmas›na engel ola-

caklar›n› duyurdular. 

ünya

Bruges 
Hapishanesi 
Selamlaflmay› 
Hücre HHapsiyle
Cezaland›rd›!

KESK, D‹SK, TMMOB ve
TTB’nin de yerald›¤› sendika ve
meslek örgütleri, Irak iflgalinin y›l-
dönümü nedeniyle düzenledikleri
kampanya kapsam›nda, 20 Mart’ta

eylem düzenleyeceklerini duyur-
dular. 12 Mart günü ‹stanbul’da
Taksim Gezi Park›’nda ve Anka-
ra’da Madenciler An›t›’nda yap›lan
eylemlerde “20 Mart'ta 20'de Sa-

vafla Dur de” pankartlar› tafl›nd› ve
eyleme kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›. ‹s-
tanbul’daki eylemde konuflan
D‹SK Genel Baflkan› Süleyman
Çelebi “Bugün, burada ABD'nin
bize dayatt›¤› dünyaya hay›r de-
mek için bulufltuk” diye konufltu. 

Meslek örgütü ve sendikalardan iflgale protesto

d



ZZ aa --

ffeerr nnee bbiirr aarrppaa bbooyyuu kkaaddaarr yyaakk››nn--

dd›› bbiizzee;; nnee ddee KKaaff DDaa¤¤››’’nn››nn aarrdd››

kkaaddaarr uuzzaakk...... AAmmaa oo hheepp uuffkkuummuu--

zzuunn iiççiinnddeeyyddii.. HHeepp ––ttaa kkii oo bbüüyyüükk

aann’’aa kkaaddaarr–– uuffkkuummuuzzuunn iiççiinnddee

oollaaccaa¤¤›› ggiibbii...... 

ZZaaffeerr!! NNeeyyddii bbuu ssöözzüü bbööyylleessiinnee

aannllaammll›› kk››llaann?? DDuuyyuulldduu¤¤uunnddaa iinn--

ssaann››nn yyüürree¤¤iinnddee bbiirr flfleeyylleerr uuyyaann--

dd››rraann...... ggöözzlleerrii ››flfl››ll ››flfl››ll eeddeenn ss››rrrr››

nneerreeddeenn ggeelliiyyoorrdduu bbuu ssöözzüünn??

BBuu ssöözz eenn ççookk kkiimmee yyaakk››flfl››yyoorr--

dduu?? VVee ddaahhaass››,, ssöözz,, kkiimmiinn iiççiinn nnee

aannllaammllaarr iiffaaddee eeddiiyyoorrdduu??

KKooccaa oorrdduullaarrllaa bbiirr yyeerrlleerrii iiflfl--

ggaall eettmmeekk mmiiyyddii zzaaffeerr?? YYaakk››pp yy››kk--

mmaakk,, kkaattlleeddiipp ggüüccüünnüü ggöösstteerrmmeekk

mmiiyyddii?? YYookkssaa,, ddeevvaassaa oorrdduullaarraa,,

tteekknnoolloojjiilleerree ssaahhiipp oollmmaakk mm››yydd››??

KKiimm HHiittlleerr''iinn,, MMuussssoolliinnii''nniinn,,

FFrraannkkoo''nnuunn,, nniiccee ddiikkttaattöörrlleerriinn iiflfl--

ggaalllleerrllee,, kkaattlliiaammllaarrllaa,, ttaallaannllaa zzaa--

ffeerr kkaazzaanndd››¤¤››nn›› iiddddiiaa eeddeebbiilliirr kkii??

NNiiccee iimmppaarraattoorrlluukkllaarr zzaaffeerrlleerr

üüzzeerriinnee kkuurruulldduuyyssaa,, oonnllaarr›› yy››kkaann

nneeyyddii??

PPaarriiss kkoommüünnaarrllaarr››,, bbaarriikkaattllaarr--

ddaa ddeessttaann yyaazzaarraakk vvuurruulluupp ddüüflflttüü--

¤¤üünnddee,, zzaaffeerr kkiimmiinn hhaanneessiinnee yyaa--

zz››llmm››flfltt››?? 

PPeekkii MMaaddrriidd ssookkaakkllaarr››nnddaa

““NNoonn PPaassaarraann”” ddiiyyee bbeeddeennlleerriinnii

ssiippeerr eeddeennlleerr mmii kkaazzaannmm››flfltt›› zzaaffee--

rrii,, yyookkssaa aadd›› ssaann›› hhaatt››rrllaannmmaayyaann

ffaaflfliisstt ggeenneerreelllleerr mmii??....

SSoonnrraa;; 

SSoonnrraa,, BBoollflfleevviikklleerr kkaaçç kkeezz yyee--

nniillddii,, kkaaçç kkeezz ss››rrtt››nnddaann hhaannççeerr--

lleennddii ddee zzaaffeerr ttuuttkkuussuunnddaann vvaazz--

ggeeççmmeeddii...... LLeenniinn''iinn iiflflaarreett eettttii¤¤ii

yyoollddaa ggeennçç,, yyaaflflll››,, kkaadd››nn,, eerrkkeekk

mmiillyyoonnllaarrccaa hhaallkk nneeyyiinn uu¤¤rruunnaa

ddöövvüüflflttüü??

ÇÇiinn''ii öözzggüürrlleeflflttiirreenn MMaaoo''yyaa

UUzzuunn YYüürrüüyyüüflfl''üü yyaapptt››rraann hhaannggii

iinnaannççtt››??

HHoo AAmmccaa''yy›› hhaannggii ssöözz ssaarr››pp

ss aa rr --

mmaallaamm››flfltt›› ddaa iiflflggaallcciilleerrii ssöökküüpp

aattmm››flflllaarrdd›› VViieettnnaamm ttoopprraakkllaarr››nn--

ddaann?? KKüübbaa''ddaa ““yyaa öözzggüürr vvaattaann yyaa

ööllüümm”” kkaarraarrll››ll››¤¤››nn›› ssaavvuunnaann ““ssaa--

kkaallll››llaarr”” nneeyyii ttaaflfl››mm››flfltt›› yyüürreekktteenn

yyüürree¤¤ee?? CChheelleerr,, bbuuggüünn nneeyyii iiffaaddee

eeddiiyyoorr bbiizzee?? 

AAssyyaa''ddaa,, AAffrriikkaa ççöölllleerriinnddee ggee--

rriillllaa ssaavvaaflfl›› iiççiinn oollmmaayyaann ““ddaa¤¤llaarr››

yyaarraattaannllaarr””,, nneeyyii ggöösstteerrmmiiflfllleerr--

ddii??....

PP rroommeetthheeuuss''uunn ççaalldd››¤¤›› öözzggüürr--

llüükk aatteeflflii nneeyyii ssiimmggeelliiyyoorrdduu??

SSppaarrttaakküüss hhaalleenn yyüürree¤¤iimmiizzddee

aatt››yyoorrssaa,, oonnaa oo ggüüccüü vveerreenn öözzggüürr--

llüükk ddüüflflüü,, nnaass››ll uunnuuttuullaabbiilliirr?? DDii--

rreekklleerree aass››llmm››flfl SSppaarrttaakküüss’’üünn ddee--

¤¤iill mmiiyyddii zzaaffeerr??

PPeekkii yyaa BBrruunnoo''yyuu,, ssaavvuunndduukk--

llaarr›› ddee¤¤eerrlleerr yyüüzzüünnddeenn yyaakkaannllaarr,,

bbiilliimmiinn öönnüünnddee,, aayydd››nnllaannmmaann››nn

kkaarrflfl››ss››nnddaa kkaazzaannaann mm››,, kkaayybbeeddeenn

mmiiyyddiilleerr??

HHaallllaacc›› MMaannssuurr,, ggeerrççee¤¤ii ddiillee

ggeettiirriirrkkeenn nneeyyee iinnaannmm››flfltt››?? DDeerriissii

yyüüzzüüllüürrkkeenn bbüüyyüükk aacc››llaarr iiççiinnddeeyy--

kkeenn,, zzaaffeerr kkiimmiinnddii,, nneerreeddeeyyddii?? 

KKiimm PPiirr SSuullttaann''›› aassaann HH››zz››rr

PPaaflflaa''nn››nn zzaaffeerr kkaazzaanndd››¤¤››nn›› ssööyyllee--

yyeebbiilliirr??...... YYaa BBeeddrreeddddiinn SSeerreezz

ççaarrflfl››ss››nnddaa aass››ll››pp oonn bbiinn mmüürriiddii kk››--

ll››ççttaann ggeeççiirriilliirrkkeenn,, kkiimm,, kkaayybbeeddee--

nniinn oonnllaarr oolldduu¤¤uunnuu iiddddiiaa eeddeebbii--

lliirr??

KKeerrbbeellaa''ddaa YYeezziidd’’ee bbooyyuunn ee¤¤--

mmeeyyeenn HHüüsseeyyiinn mmii,, yyookkssaa HHüüssee--

yyiinn’’ii ffiizziikkeenn yyookkeeddeenn YYeezziidd mmiiyyddii

kkaazzaannaann?? 

MMaahhiirrlleerr KK››zz››llddeerree''ddee ""BBiizz bbuu--

rraayyaa ddöönnmmeeyyee ddee¤¤iill ööllmmeeyyee ggeellddiikk""

ddeerr vvee ööllüürrlleerrkkeenn,, bbiirr zzaaffeerr mmii aarr--

mmaa¤¤aann eettmmiiflfllleerrddii oolliiggaarrflfliiyyee,, yyookk--

ssaa hhaallkk››nn zzaaffeerrlleerriinniinn yyoolluunnuu mmuu

aaççmm››flflllaarrdd››?? 

DDeenniizzlleerr iiddaamm sseehhbbaass››nnddaa

mmaa¤¤rruurr ggiiddeerrkkeenn,, ‹‹bbrraahhiimm lliimmee

lliimmee eeddiilliirrkkeenn ggeerrççeekkttee zzaaffeerrii

ggaammzzeessiinnddeenn ööppeenn kkiimmddii??....

ZZaaffeerr;; bbuu kkeelliimmee,, nneeddeenn bbuu kkaa--

ddaarr öönneemmlliiyyddii??.... UU¤¤rruunnaa bbuunnccaa

aa¤¤››rr bbeeddeell nneeddeenn ööddeenniiyyoorrdduu??.... 

EEggeemmeennlleerree,, ööllüümmlleerrii,, tteeflflhhiirr

oollmmaayy››,, kkaattiilllliikk ddaammggaass››nn›› yyeemmee

ppaahhaass››nnaa,, ““zzaaffeerr kkaazzaanndd››kk ddeeddiirrtt--

mmeekk iisstteemmiiyyoorruuzz”” ddeeddiirrtteenn nneeyyddii?? 

SSoorruu öönneemmlliiyyddii.. 

SSoorruu,, oonnllaarrccaa yy››llll››kk kkaavvggaann››nn

öözzeettiiyyddii.. 

KKaaçç kkeezz zzaaffeerr iillaann eettmmiiflfllleerrddii

hhaallkk››nn uummuudduunnaa kkaarrflfl››??.... 

KKaaçç kkeezz ggüünncceellddee bbaaflflkkaa,, ttaarrii--

hhee bbaaflflkkaa kkaayy››tt ddüüflflüüllmmüüflflttüü...... KKaaçç

kkeezz ““eell ddee¤¤iiflflttiirrmmiiflflttii”” zzaaffeerr??.... CCee--

sseettlleerriimmiizziinn üüzzeerriinnee aayyaakkllaarr››nn››

bbaassaarraakk zzaaffeerr iillaann eeddeennlleerrii kkaaaallee

aalldd›› mm›› ttaarriihh?? ZZaaffeerrii,, oonnllaarr››nn mm››,,

yyookkssaa,, öölleenn aammaa bbooyyuunn ee¤¤mmeeyyeenn--

lleerriinn hhaanneessiinnee mmii yyaazzdd››?? 

HHeerr kkuuflflaattmmaa ssoonnrraass›› AAddaall››llaarr’’››

bbiittiirrddiikk,, yyookkeettttiikk,, bbeelllleerriinnii kk››rrdd››kk

ddiiyyee sseevviinneennlleerr,, kkaaçç kkeezz yyaann››llmm››flfl--

tt››?? KKaaçç kkeezz hheevveesslleerrii kkuurrssaakkllaarr››nn--

ddaa kkaallmm››flfltt››...... ddaa yyookkeettmmeekk,, kköökküü--

nnüü kkaazz››mmaakk nniiyyeettiinnddeenn vvaazzggeeççmmee--

mmiiflfllleerrddii?? 

BBuu BBüüyyüükk DDiirreenniiflfl ddee bbööyyllee bbiirr

nneeddeennllee bbaaflflllaammaamm››flfl mm››yydd››??

77 yy››lldd››rr bbüüyyüükk bbiirr iirraaddee ssaavvaaflfl››

vveerriilleenn bbuu ddeessttaannddaa aaçç››¤¤aa çç››kkaann

nneeyyiinn ttuuttkkuussuuyydduu??.... BBooflfluunnaa mm››yy--

dd›› hheerr flfleeyy?? BBooflfluunnaa mm›› ööddeennmmiiflflttii

oonnccaa bbeeddeell?? BBooflfluunnaa mm›› ddiirreenniill--

mmiiflflttii ggüünn ggüünn,, ssaaaatt ssaaaatt,, ssoolluukk ssoo--

lluu¤¤aa...... 

BBooflfluunnaa mm›› ssööyylleennmmiiflflttii oo ssöözz?? 

KKöörr bbiirr iinnaatt mm››yydd›› AAddaall››llaarr’’››

ssaakkiinn lliimmaannllaarr yyeerriinnee ookkyyaannuussllaa--

rraa bbaa¤¤llaayyaann??

““YYaa zzaaffeerr,, YYaa ööllüümm!!”” ddeeddii hheerr

yyoollaa çç››kkaann.. OO kkaaddaarr öönneemmllii,, oo kkaa--

ddaarr vvaazzggeeççiillmmeezzddii ssöözz!!

FFaarrkkll›› yyooll yyöönntteemm ssuunnaannllaarr

aannllaamm››flfl mm››yydd›› bbuu ssöözzüünn aannllaamm››--

nn››?? AAnnllaammaa bbüüyyüükkllüü¤¤üünnüü ggöössttee--

rriipp hhaakkkk››nn›› tteesslliimm eettmmiiflfl mmiiyyddii

oonnuunn ggeerrççeekk ssaahhiipplleerriinnee??....

‹‹llllee ddee zzaaffeerr ddeeddii AAddaall››llaarr..

DDüünnyyaaddaa eeflflii bbeennzzeerrii oollmmaayyaann bbiirr

ddeessttaannllaa zzaaffeerree yyüürrüüddüülleerr.. 

TTaarriihh ddiirreenneennlleerriinn hhaanneessiinnee

yyaazzdd›› bbuu kkeezz ddee zzaaffeerrii...... 

söz’ün s›rr›
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