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‹zmir’de emperyalist bir kurulufla
yönelik eylem s›ras›nda elinde bomba-
n›n patlamas› sonucu 22 Kas›m 1980’
de flehit düflen Ayhan Pektafl, mezar›
bafl›nda an›ld›. Malatya Paflaköflkü Me-
zarl›¤›’nda yap›lan anmada, Malatya
HÖC Temsilcili¤i  ad›na flehitlerin yo-
lunda olduklar›n› belirten bir konuflma
yap›ld›.

Sayg› durufluyla bafllayan anmada
Pektafl’›n yaflam› ve nas›l flehit düfltü¤ü
anlat›larak “Unutmak ‹hanettir” denil-
di. HÖC’lüler daha sonra  ayn› mezar-
l›kta bulunan bir baflka devrim flehidi
Mehmet Büçkün’ün mezar›n› da ziyaret
ederek, karanfiller b›rakt›lar. HÖC’lüler
mezarl›k anmas›n›n ard›ndan Ayhan
Pektafl’›n ailesini ziyaret ettiler. 

Ölüm orucunu desteklemek için Hollanda’n›n Rotterdam fiehri’nde açl›k grevi yapar-
ken, 9 Aral›k 2000 günü faflistlerin açl›k grevi çad›r›na yönelik sald›r›s›na karfl›
çat›fl›rken flehit düfltü. Büyük Direnifl’in bafllang›c›nda d›flar›da verilen ilk flehit oldu. 
Cafer Dereli 1978 Konya Çumra do¤umluydu. Ekonomik sebeplerle Belçika’ya
gelmiflti. Daha önce baflka bir örgütlenme içinde olan Cafer, tercihini Cephe saf-
lar›nda mücadeleden yana yaparak Büyük Direnifl’in flehitlerinden biri olarak
ölümsüzleflti. CCaaffeerr DDEERREELL‹‹

Mehmet’in yaflam›,
mücadelesinin ve
inand›¤› de¤erlerin
bir parças›yd›. Aral›k
1979’da aram›zdan
ayr›ld›. MMeehhmmeett MMAARRTT

Samsun’da anti-faflist müca-
delenin önde gelenlerinden
biriydi. Aral›k 1979’da
okumaya gitti¤i Antep’ten
döndü¤ü günlerden birinde
yaz›lamaya ç›kt›. Yaz›lama s›-
ras›nda faflistler taraf›ndan
katledildi. 

HHüüsseeyyiinn UULLUU 

12 Aral›k 1978’de
faflistlere karfl› ger-
çeklefltirilen bir eylem
sonras› polisle girdi¤i
silahl› çat›flmada flehit
düfltü. Nurettin 1956
Dersim Hozat do¤um-
luydu. Elaz›¤’da anti-

faflist mücadelenin önderlerinden biriydi. 

NNuurreettttiinn GGÜÜLLEERR

Aral›k 1977’de ‹DMMA Y›l-
d›z Gece Bölümü’nde faflistle-
rin sald›r›s›nda b›çaklanarak
katledildi. Ankara do¤umluy-
du. Anti-faflist mücadelede
üzerine düflen her türlü gö-
revi yerine getiren bir Dev-

Genç’liydi. 

AAbbddüüllkkaaddiirr AADDAANNUURR

Aral›k 1979’da faflistlerin
kurdu¤u bir pusuda katledil-
di. 1960 do¤umluydu. ‹stan-
bul Liseli Dev-Genç içinde, Di-
kilitafl, Yenimahalle ve Maçka
Meslek Lisesi’nde anti-faflist
mücadelenin en ön saflar›nda
yerald›. 

ÖÖmmeerr DDEEMM‹‹RR

Aral›k 1979’da
iflkencede katledildi.
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MMaallaattyyaa’’ddaa fifieehhiittlleerriimmiizz AAnn››lldd››

Onlar demir parlakl›klarla halklar›ndan
kopar›ld›lar. Ama beyinleri, yürekleri

halklar›yla, mücadeleyle dopdolu yine. 
Bu çizimler, Kand›ra F Tipi Hapishane-
si’ndeki Özgür Tutsaklar’›n ç›kard›klar›

Masala’da yay›nland›. 
Tutsaklar, bu kez çizgileriyle

Telekom iflçilerine selamlar›n›, 
desteklerini yolluyorlar.  

Direnen tutsaklardan 
direnen Telekom iflçilerine
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25 Kas›m’da, ‹kitelli
Temel Haklar ve Özgür-

lükler Derne¤i’ne karfl›, po-
lisin yönlendirmesindeki
faflist bir güruh taraf›ndan
bir sald›r› düzenlendi.
Dernek binas› tahrip edildi, atefle
verilerek yak›lmak istendi. Güruhun
kimlerden olufltu¤u belliydi, ama o
günden bu yana, sald›rganlardan bir
teki yakalanmad›. Daha önemlisi,
polisin onlar› yakalamak yönünde
en küçük bir giriflimi olmad›. Mese-
la, Emniyet Müdürlü¤ü sald›r›dan
sonra “sald›rganlar hakk›nda gere-
ken ifllemler yap›lacak” diye rutin
bir aç›klama da yapmad›. Çünkü dü-
zenin tüm katlar›nda, devrimcilere,
demokratik kurumlara yönelik bu
sald›r›lar art›k alenen normal karfl›-
lanmakta, üstlenilmektedir. 

Sald›r›lar, herkes emin olmal›d›r
ki, ne bir grubun iflidir, ne de öf-

keyle, tepkilerle ilgilidir. Sald›r›lar,
örgütlü ve organizedir.  Siyasal an-
lamda düzenin politikalar›n›n bir
yans›mas›d›r. Düzenin devrimcilere
sald›rmas› elbette yeni bir olgu de-
¤ildir. ‹flbirlikçi düzenin tarihi, ayn›
zamanda sola karfl› sistemli bir bas-
k› tarihidir. Bugün sald›r›lar›n bu fle-
kilde geliflmesi ve yo¤unlaflmas› ise,
elbetteki dönemsel nedenlerle daha
yak›ndan ilgilidir. Ülkemiz, bugün
ba¤›ml›l›k tarihinin bütününe k›yas-
la, emperyalist talan›n en yo¤un ol-
du¤u bir dönemi yafl›yor. ‹flbirlikçi
iktidar, ekonomik olarak bu talana
ülkeyi açarken, ayn› zamanda Orta-
do¤u’da ABD’nin BOP plan›n›n ha-
yata geçirilmesinde do¤rudan bir rol
üstleniyor. Yar›n bu rolün askeri
biçimlere bürünmeyece¤ini
kimse garanti edemez. ‹flbirlik-
çilik boyutlan›rken, ülkemizde
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mü-
cadelesini devrimci bir anlay›fl-
la, emperyalizme ve oligarfliye
karfl› bir perspektifle yürüten
güçlerin ezilmek, sindirilmek
ve mümkün olursa da yok edil-
mek istenmesi do¤ald›r. 

Bu tablo, bize kimin, niye
sald›rd›¤›n› da gösteriyor.

Amerikan emperyalizmi, kendi-
si için uydu ülkeler, iflbirlikçi

halklar istiyor. Bunu yaratabildi¤i
ölçüde bölgeyi teslim alabilecektir.
HHaallkkllaarr›› bbiirrbbiirriinnee kk››rrdd››rrmmaa ve
ddeevvrriimmcciilleerrii,, ddeemmookkrraattllaarr›› ssiinnddiirr--
mmee de bunun bir parças›d›r. ABD
gerek kendi ülkesinde, gerekse de
kendisine ba¤l› yeni-sömürgelerde
“Terör yasalar›”yla, düzenle çeliflki-
si olan tüm kesimleri etkisizlefltire-
cek, örgütsüzlefltirecek bir bask› dü-
zeni politikas› gelifltirmifl ve uygu-
lamaktad›r.  

AKP, BOP’un sürdürücüsüdür. O
da, ABD gibi, düzenle çeliflkisi

olan kesimlerin etkisizlefltirilmesi
ve örgütsüzlefltirilmesi politikas›n›
uygulamaktad›r. Düzene karfl› güç-
lerin nas›l etkisizlefltirilece¤i konu-
sunda iktidar her yolu kullanmakta-
d›r. Katliamlar, iflkenceler, F Tipleri,
komplolar, linç sald›r›lar›, bunun
araçlar› olabildi¤i gibi, Alevi re-
formlar›, Kürt reformlar›, “demok-
rasiye davet”ler, sivil toplumculuk
oyunlar› da ayn› amaca hizmet eden
araçlar olarak kullan›l›yor. IIrrkkçç››ll››kk
vvee bbuu zzeemmiinnddee öörrggüüttlleenneenn lliinnçç ssaall--
dd››rr››llaarr›› ddaa,, iktidar taraf›ndan k›fl-
k›rt›lmaktad›r.

Bu politikada, AKP hükümeti,
Genelkurmay ve düzen muhale-

feti hemfikirdir. Bu hemfikirlik, linç
sald›r›s› sonras› yap›lan ve “vatan-
dafllar›m›z›n hassasiyeti” söylemiy-

le sald›r›lar› sahiplenen aç›klama-
larla somutlanm›flt›r. Bu ittifak, sal-
d›r›lar› düzenin tüm kesimlerinin
adeta görmezden gelmesinde de
apaç›k görülmektedir. Linç sald›r›-
lar›n›n ilk dönemlerinde asl›nda sal-
d›r›lar›n ayn› zamanda AKP’ye de
karfl› oldu¤u fleklindeki tespbit ve
yorumlar›n art›k bir geçerlili¤i ol-
mad›¤› da görülmüfltür. AKP bu sal-
d›r›lar›n yaln›z siyasi sorumlusu de-
¤il, bizzat uygulayan›d›r. Çünkü sal-
d›r›lar, do¤rudan AKP’ye ba¤l› po-
lis taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.
Gerçek bu kadar aç›kken, hala
AKP’ye “demokrasi gücü” muame-
lesi yapmak, ondan demokratiklefl-
me reformlar› beklemeye ve hatta
bu beklenti nedeniyle AKP’yi des-
teklemeye devam etmek, örne¤ine
ancak ülkemiz ayd›nlar›nda, refor-
mist kesimlerinde rastlanabilecek
bir aymazl›kt›r. 

‹ktidar Amerikanc›’d›r. AKP ne
Kürt sorununu, ne Alevi sorununu

çözemez; halklar› bunun için birbi-
rine karfl› k›flk›rt›yor... Bu sorunlar›
çözmek isteyen bir iktidar›n, halkla-
r› birbirine düflürmeyi hedefleyen
linç sald›r›lar›n› bu kadar uzun süre
sürdürmesi düflünülebilir mi? ‹kitel-
li’de oldu¤u gibi, bir ay önce BBuurrssaa
TTeemmeell HHaakkllaarr’a ve DDTTPP binalar›na
yönelik sald›r›larda oldu¤u gibi, her

an katliamlara, vahflete dönüfle-
bilecek sald›r›lar›n sürdürülme-
si, AKP’nin halk›n mücadelesi-
ni tüm yollar› kullanarak sindir-
me, ezme politikas›n›n aç›k ka-
n›tlar›d›r. 

Bu sald›r›da devrimcilerin
özel olarak hedeflenmesi,

yukar›da da belirtti¤imiz gibi,
bu ülkede ba¤›ms›zl›¤› savun-
ma konusunda en net gücün
devrimciler olmas›ndan dolay›-
d›r. Ve iflte tam bu noktada sal-
d›rganlar›n aldat›lm›fll›¤›, nas›l
bir oyuna getirildikleri de aç›¤a
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Kim Sald›r›yor, Kim

Yönlendiriyor, Ç›karlar› Ne?

‹ktidar Amerikanc›’d›r. AKP 

ne Kürt sorununu, ne Alevi

sorununu çözemez; halklar› bunun

için birbirine karfl› k›flk›rt›yor.

Sald›r›larda devrimcilerin özel

olarak hedeflenmesi, bu ülkede 

ba¤›ms›zl›¤› savunma konusunda 

en net gücün devrimciler 

olmas›ndan dolay›d›r.



ç›kmaktad›r. SSaalldd››rrggaannllaarr,, AAmmeerrii--
kkaa’’nn››nn vvee oolliiggaarrflfliinniinn ooyyuunnuunnaa ggee--
lliiyyoorr..  Onlar›n piyonudurlar. Yaz›k
ki, AKP’den MHP’ye kadar iktidar
ve muhalefetteki tüm iflbirlikçi güç-
ler, gençleri aldat›yorlar. Onlar›,
devrimcilere sald›r›rken, sanki
ABD’ye, AB’ye karfl› ç›km›fl say›la-
caklar› gibi bir yalan› empoze edi-
yorlar. MHP, her zamanki gibi bu
sald›rganl›¤›n bafl›n› çekiyor; linç
politikas›nda esas olarak bu grup
kullan›l›yor. MHP Genel Bafl-
kan› Bahçeli’nin “ülkücüler so-
ka¤a ç›kmayacak” türünden
tekrarlay›p durdu¤u z›rvalar› bu
gerçe¤i de¤ifltirmiyor.  

Bu süreç ve bu politika, esas
olarak 6 Nisan 2005’de

Trabzon'da TAYAD’l›lara karfl›
polisin organize etti¤i linç sald›-
r›s›yla bafllam›fl ve bugün hala
sürmektedir. Sald›r›n›n amac›,
flovenizm temelindeki tepkiyi
devrimci, demokrat kesimlere
de yönlendirerek, bir anlamda
siyasi arenay› “soldan” temizle-
mektir. Üstelik, –e¤er hesaplar› tu-
tarsa– düzen bunu kendisi aç›s›ndan
son derece avantajl› koflullarda yeri-
ne getirmifl olacakt›r; sald›r›lar›,
provokasyonlar›, sabotajlar› kendisi
yapmay›p, sivil faflist güruha yapt›-
racak; ve sald›r›lar›n belli bir nokta-
s›nda ortaya ç›k›p faflistleri durdur-
du¤u için de genifl kitleler nezdinde
““ssaa¤¤--ssooll”” ççaatt››flflmmaass››nn›› öönnlleeyyeenn,
““ssoollccuullaarr››nn lliinnçç eeddiillmmeessiinnii eennggeellllee--
yyeenn”” bir konumda olacaklard›r. Ni-
tekim Trabzon’dan bu yana her linç
sald›r›s› sonras›nda burjuva bas›nda
“linçi önleyen” polis fleflerine övgü-
ler dizilmesi bunun bir ifadesidir. 

Son örne¤ini ‹kitelli’de gördü¤ü-
müz bu sald›r›lar›n en önemli

yanlar›ndan biri, ttaammaammeenn ppoolliiss
ddeenneettiimm vvee yyöönneettiimmiinnddee ggeerrççeekk--
lleeflflmmeessiiddiirr.. Hedefi gösteren, kime
yönelinece¤ini, sald›r›n›n boyutu-
nun ne olaca¤›n› belirleyen de polis-
tir demekte hiçbir abart› yoktur.
Linç sald›r›lar›n›n, devrimci de-
mokratik kurumlara, devrimcilerin
eylemlerine yönelik sald›r›lar›n ta-
mam›, belirtti¤imiz bu çerçeve için-
de gerçekleflmifltir. Polis, “uygun”

buldu¤u yere kadar sald›r›y› seyret-
mekte, yeterli buldu¤u noktada da
“bu kadar yeter” diyerek faflist, ge-
rici güçleri durdurmaktad›r. Elbette
dikkat çekici ikinci nokta, polisin
gayet aleni olan bu rolü ve konumu-
nun ne iktidar ne de düzenin di¤er
güçleri taraf›ndan tart›flma konusu
bile yap›lmamas›d›r. Bu da iktidar›n
sald›r›lardaki onay›n›n bir baflka
göstergesi olarak de¤erlendirilmeli-
dir. 

Polis gözalt›lar›yla, komplolar›yla
sindiremedi¤i, y›ld›ramad›¤›,

halktan, gençlikten, gecekondulu
yoksullardan tecrit edemedi¤i de-
mokratik kurumlar›n üzerine flimdi
faflist güruhlar› sald›rtarak, daha ön-
ce alamad›¤› sonucu almak istemek-
tedir. Bursa Temel Haklar’a karfl›
bir ay önce, 21 Ekim’de yine polis
denetiminde gerçeklefltirilen sald›r›
da, bbiiççiimmiiyyllee,, aammaacc››yyllaa aayynn›› ttüürr--
ddeenn bir sald›r›yd›. AKP iktidar› dö-
neminde, polis, devrimcilere, ilerici
güçlere karfl› gerek fiziki sald›r›lar-
da, gerekse de komplo kurmakta,
bask›n ve linç tezgahlamakta olduk-
ça pervas›z olmufltur. 2005’te ‹stan-
bul’daki 8 Mart eylemlerindeki sal-
d›r›dan bu y›l›n 1 May›s’›ndaki sal-
d›r›ya kadar uzanan bu vahfleti ha-
t›rlamak, 1 Nisan komplosunda ol-
du¤u gibi, yozlaflmaya karfl› müca-
dele edenlere uygulanan komploda
oldu¤u gibi, yüzlerce insan› gözalt›-
na almak, tutuklamak, bu politika-
n›n niteli¤ini herkese gösteriyor. Po-
lisin pervas›zl›¤›n›n ard›ndaki güç
hiç kuflkusuz AKP ve onun sald›r-
ganl›¤›n›n arkas›ndaki güç de

ABD’dir. 

Art›k herkes gözlerini açmal›d›r.
AAKKPP,, eemmppeerryyaalliizzmm aadd››nnaa iikk--

ttiiddaarrdd››rr!! AKP’nin halk›n flu veya
bu kesiminin sorunlar›n› çözme di-
ye bir kayg›s› yoktur; AKP’nin de-
mokrasi, özgürlükler diye bir kayg›-
s› da yoktur. Onun kayg›s›, emper-
yalizmle ayn›d›r; bu kayg›, düzene
karfl› muhalefet potansiyeli, dinami-
¤i tafl›yan kesimleri, ezerek veya
düzenle bütünlefltirerek düzenin be-

kas›n› sa¤lamakt›r. ABD ve AB
emperyalizmi, uzun süredir
Kürt sorununda da, Alevilere
iliflkin olarak da onlar› düzenin
daha uyumlu bir parças› ve dü-
zen için daha tehlikesiz hale ge-
tirmenin program›n› sunuyor-
lard›. AKP’nin bugün yapaca¤›-
n›n en fazlas› da emperyalistle-
rin isteklerini karfl›lamakt›r. Bu
manevralardan halktan yana
hiçbir sonuç ç›kmayacak-
t›r. Mevcut koflullardaki hiçbir
reformun, gerek Kürt ulusal so-
runu, gerek inanç özgürlü¤ü

aç›s›ndan “burjuva demokrasisi” öl-
çülerinde bir çözümü getirme ihti-
mali de yoktur. Kimse yanl›fl bek-
lentilere kap›lmamal›. Kimse gözle-
rimizin önünde yaflananlara gözleri-
ni kapamamal›. 

Gözümüzün önünde yaflanan
devrimci dergi da¤›tanlar›n ve

en s›radan insanlar›n sokak ortas›n-
da katledilmesidir. Yaflanan linç te-
rörüyle devrimci, demokratik faali-
yetin ortadan kald›r›lmak istenmesi-
dir. Yaflanan, flovenizmin k›flk›rt›l-
mas›, halklar›n birbirine düflürül-
mek istenmesidir. Ülkemizin dev-
rimcilerinin, demokratlar›n›n, ileri-
cilerinin, vatanseverlerinin görevi,
bu politikalar› tersine çevirmek, ifl-
birlikçi iktidara karfl› halk›n birlikte
mücadelesini büyütmektir. Yap›lma-
s› gereken, geri çekilmek, sald›rgan
ortam›n “dinmesini” beklemek için
sinmek, AKP’den demokrasi ve öz-
gürlük beklemek de¤il; difle difl bir
mücadeleyi, gücümüzü ço¤altan bir
örgütlenmeyi gelifltirmektir. Onlar›n
hesab› ve ç›karlar›, yak›p y›kmakta,
linçlerdeyse, bizim ç›karlar›m›z da
buradad›r.
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25 Kas›m’da akflam saat 20.00
civar›nda ‹kitelli Atatürk Mahalle-
si’nde DH‹ (Demokratik Halk ‹nisi-
yatifi) taraf›ndan bir yürüyüfl
gerçeklefltirildi. Polisin gaz bomba-
lar›yla sald›rd›¤› eylemde Demok-
ratik Halk ‹nisiyatifi üyeleri de
halktan insanlar›n evlerini ve araba-
lar›n› tafllad›lar, Türk bayra¤›n›n
as›l› oldu¤u evlerin camlar›n›
k›rd›lar. Bu sald›r› ve çat›flman›n ar-
d›ndan ‹kitelli Polis Karakolu önün-
de toplanmaya bafllayan 500 kiflilik
faflist bir güruh polis korumas›nda
‹kitelli’de demokratik kurumlar›n
bulundu¤u güzergaha yönlendirildi.
Bu güruh polisin korumas› alt›nda
Parseller Caddesi üzerinde yürüyü-
fle geçti, resmi üniformal› bir polisin
““‹‹flflttee bbuurraass›› ddaa tteerröörr öörrggüüttüünnüünn
yyaannddaaflflllaarr››nn››nn yyeerrii”” diyerek k›flk›rt-
mas› sonucu önce 6. Sokak’taki Bir-
leflik ‹flçi Derne¤i ve Arzela Der-
ne¤i’nin binalar›na sald›rarak cam-
lar›n› k›rd›, ard›ndan 2. Sokak’taki
demokratik kurumlara yöneldi, ora-
dan 1. Sokak’ta bulunan ‹‹kkiitteellllii TTee--
mmeell HHaakkllaarr DDeerrnnee¤¤ii’ne gelerek
içerideki her fleyi da¤›t›p k›rd›, talan
etti ve dernek çal›flanlar›na sald›rd›.

Pompal› tüfekle
duvarlar›n delik
deflik edildi¤i ve
derne¤in yak›lma-
ya çal›fl›ld›¤› sald›-
r›da dernek çal›fla-
n› Mehmet Bahç›-
van yaraland›.
Derne¤in üst kat›n-
da bulunan ve çev-
redeki birçok iflye-
ri ve evin de cam-
lar›n› k›ran güruh
daha sonra polis
eflli¤inde yürüyüfle
devam etti. Burada
sald›ran faflist gü-
ruhun içinde resmi
ve sivil polislerin

de oldu¤u görüldü.

Daha önce ‹kitelli Temel Haklar
Derne¤i’ne “faaliyetlerini” engelle-
di¤i gerekçesiyle birçok kez sald›-
ran uyuflturucu çetesinin de bulun-
du¤u güruh mahalle aralar›na da¤›-
larak halk› tedirgin etmeye, devrim-
ci demokrat kurumlar› terörize et-
meye devam etti.

Bütün sald›r›lar, polisin 
denetim ve gözetiminde 
gerçekleflti

Sald›r›n›n hemen ard›ndan konu-
ya iliflkin Temel Haklar Federasyo-
nu bir aç›klama yaparak sald›r› hak-
k›nda bilgi verdi. Aç›klamada ayr›-
ca; ““BBuu ssaalldd››rr›› ddeerrnnee¤¤iimmiizzee yyöönneelliikk
iillkk ssaalldd››rr›› ddee¤¤iillddiirr.. SSoonn ddaa oollmmaayyaa--
ccaa¤¤››nn›› bbiilliiyyoorruuzz.. BBuu ssaalldd››rr›› üüllkkee--
mmiizzddee mmuuhhaalliiff ttüümm kkeessiimmlleerriinn,, ddee--
mmookkrraattiikk hhaakkllaarr vvee öözzggüürrllüükklleerr
mmüüccaaddeelleessii vveerreenn ttüümm kkeessiimmlleerrii
ssuussttuurrmmaakk,, ssiinnddiirrmmeekk aammaaççll››dd››rr.. 

BBuu ssaalldd››rr››,, üüllkkeemmiizzddee yyaarraatt››ll--
mmaayyaa ççaall››flfl››llaann flfloovveenniisstt ddaallggaann››nn,,
KKüürrtt –– TTüürrkk hhaallkkllaarr››nn››nn bbiirrbbiirriinnee
ddüüflflüürrüüllmmeeyyee ççaall››flfl››lldd››¤¤›› pprroovvookkaass--

yyoonn oorrttaamm››nn››nn bbiirr ppaarrççaass››dd››rr”” de-
nildi.

‹kitelli Temel Haklar Derne¤i’ne
faflist güruhu yönlendiren polis,
devrimcilerin çal›flmalar›n› engelle-
me, devrimci mücadeleyi geriletme
faaliyetlerinde faflistleri s›k s›k dev-
reye sokaca¤›n› göstermifl oldu. Fa-
flizm, düzenin her zaman devrimci,
demokrat, ilerici güçlere karfl› kul-
land›¤› bir kesim oldu. Faflizm bes-
lendi¤i ideolojik zemin gere¤i her
zaman halklara düflman bir karak-
terde oldu. Bu karakteriyle sömürü-
cü egemen s›n›flar taraf›ndan kulla-
n›ld›lar, düzenden beslendiler, dü-
zenin hizmetinde oldular.

ABD’nin hizmetinde, oligarfli-
nin hizmetinde ba¤›ms›zl›k müca-
delesi yürütenlere, sosyalizm müca-
delesi yürütenlere karfl› Kanl› Pa-
zarlar’da, Marafllar, Çorumlar, Si-
vaslar’da kullan›lan faflist güruh,
bugün linçlerde, derneklere sald›r›-
larda kullan›l›yor.

Faflist Sald›r›y› Polisin 
Gözalt› Terörü ‹zledi 

Faflist güruhun sald›r›lar› polisin
sadece yönlendirmesinde yap›lan
sald›r›lar de¤ildir. Polis ayn› za-
manda faflist güruhun sald›r›lar›n›
tamamlamak için kendisi de sald›r-
m›fl, mahallede terör estirerek in-
sanlar› gözalt›na alm›flt›r.

26 ve 27 Kas›m günlerinde, böl-
gede devrimci demokrat av›na ç›-
kan polis, otobüslerden, yollardan,
kafelerden birçok kifliyi kimlik kont-
rolü bahanesiyle taciz etti, befl kifli
gözalt›na al›nd›. 

Temel Haklar Federasyonu:
“Derneklerimize sald›ranlar
emperyalizmin iflbirlikçili¤ine
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‹kitelli Temel Haklar’a
faflist sald›r›
kPolis-faflistler iflbirli¤iyle llinçler,
sabotajlar, pprovokasyonlar sürüyor

k‹kitelli TTemel HHaklar Faflist
güruh ttaraf›ndan bbas›ld›, yyak›ld›

kFaflistlerden ssonra ppolis tterör
estirdi, ggözalt›lar, ggaz bbombal›
sald›r›lar birbirini iizledi

kSald›r›lar hakl› mmücadelemizi
engelleyemeyecek



devam etmek isteyenlerdir”
‹kitelli’de yaflanan sald›r› üzeri-

ne Temel Haklar Federasyonu da 27
Kas›m’da federasyon binas›nda bir
bas›n toplant›s› düzenledi. Bas›n
toplant›s›nda yap›lan aç›klama
““DDeerrnneekklleerriimmiizzee ssaalldd››rr›› hhaakkllaarr vvee
öözzggüürrllüükklleerr mmüüccaaddeelleessiinnee kkoorrkkuu--
nnuunn iiffaaddeessiiddiirr”” sözleriyle bafllad›.
Nurzet Günal taraf›ndan okunan
aç›klamada ‹kitelli Temel Haklar’a
yönelik sald›r› anlat›larak ““PPaazzaarr
ggüünnüü ggeerrççeekklleeflfleenn ssaalldd››rr›› bbiirr ssüürree--
ddiirr öözzeelllliikkllee kköörrüükklleenneenn flfloovveenniisstt
rrüüzzggaarr››nn ssoonn iiccrraaaatt››dd››rr.. BBuu yyaann››yyllaa
nnee bbuunnddaann öönncceekkiilleerrddeenn,, nnee ddee
bbuunnddaann ssoonnrraakkiilleerrddeenn aayyrr›› bbiirr ssaall--
dd››rr›› ddee¤¤iill,, bbiirr bbüüttüünnüünn ppaarrççaass››dd››rr..
BBuu hhaallkk››nn hhaakkllaarr vvee öözzggüürrllüükklleerr
mmüüccaaddeelleessiinniinn yyookkeeddiillmmeessii ssaalldd››rr››--
ss››((dd››rr)).. TTeemmeell HHaakkllaarr DDeerrnneekklleerrii’’
nnee ssaalldd››rraannllaarr eemmppeerryyaalliizzmmiinn iiflfl--
bbiirrlliikkççiillii¤¤iinnee ddeevvaamm eettmmeekk iisstteeyyeenn--
lleerrddiirr”” denildi. Aç›klamada sald›r›-

l a r › n
sonraki
gün le r
de de-
vam et-
t i ¤ i
vurgu-
l a n a -
r a k ,
‹kitelli
Te m e l

Haklar çal›flanlar› Aliflan Gül, Eren
‹skender ve Özcan Do¤an’›n, Bah-
çelievler Temel Haklar yönetim ku-
rulu üyesi Dede Altun ve federas-
yon çal›flan› Yasemin Karada¤’›n da
gözalt›na al›nd›¤› belirtildi. Günal
sözlerini ““bbaa¤¤››mmss››zzll››kk vvee ddeemmookkrraa--
ssii öözzlleemmiimmiizzddeenn vvaazzggeeççmmeeyyeeccee¤¤iizz,,
kkaazzaannaann mmuuttllaakkaa bbiizz oollaaccaa¤¤››zz”” di-
yerek bitirdi. Günal’›n ard›ndan ‹ki-
telli Temel Haklar Derne¤i’ne yöne-
lik sald›r› s›ras›nda orada bulunan
ve faflistlerin sald›r›s›nda yaralanan
Mehmet Bahç›van k›sa bir konuflma
yaparak olay› anlatt›.

‹kitelli'de Polis 
Terörü Sürüyor

‹kitelli Temel Haklar ve Özgür-
lükler Derne¤i'ne yap›lan sald›r›y›
protesto etmek isteyenlere de polis
sald›rd›. 27 Kas›m saat 19.30’da,
Temel Haklar önünde toplanarak
meflaleli yürüyüfl yapmak isteyen
ESP, Partizan, DTP, Birleflik ‹flçi
Derne¤i ve HÖC’lülere polis kitle-
nin toplanmas›n› bile beklemeden
sald›rd›.

Sald›r› üzerine direnifle geçen
devrimciler, barikatlar kurarak poli-
sin att›¤› yo¤un gaz bombalar›na
tafllarla karfl›l›k verdiler. Ara sokak-
larda ve caddelerde uzun bir süre
çat›flmalar yafland›, polis eylemcile-

re ve havaya atefl açarak mahallede
terör estirdi. 

Polisle yaflanan çat›flmalar›n ar-
d›ndan ara sokaklara çekilen
devrimci gruplar burada barikatlar
kurarak ve "‹kitelli Faflizme Mezar
Olacak, Yaflas›n Onurlu Mücadele-
miz" sloganlar›yla faflist sald›r›lar›
ve polis sald›r›s›n› protesto ettiler,
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Saat 8.30 sular›nda dernekte 5 arkadafl
oturuyorduk. Birden soka¤›n üst taraf›ndan sesler gel-
meye bafllad›. Slogan, tekbir sesleri geliyordu. Yan›m-
daki arkadafllar kalabal›k grubu görünce yard›m ça¤›r-
maya gittiler. Ben burada kalay›m dedim. Dernekte ol-
mak istedim. Onlar derne¤i tafllamaya bafllad›lar. Yak-
lafl›k 400 kifliydi. Arkalar›nda polis panzerleri vard›.
Onlar›n kontrollerinde yürüdükleri belli oluyordu. 

Bu yürüyüfl s›ras›nda ve derne¤e sald›r› s›ras›nda
polis hiçbir flekilde sözlü veya fiziki bir müdahalede
bulunmad›. Sald›r›y› seyrediyorlard›. Ellerinde sopa,
keser, tafl gibi malzemeler vard›. Derne¤in önünde ba-
na vurmaya bafllad›lar. Yaklafl›k 10 dakika boyunca tek-

me, yumruklarla, sopalarla sald›r-
d›lar. Art›k iyice kendimden geç-
mifltim. 

Bu s›rada aralar›nda sivil k›ya-
fetli bir polis beni ald› ve yan›nda-
ki resmi k›yafetli bir polise ismiy-

le hitap ederek iki polise teslim etti. Polisler ekip arac›-
na götürürken vurmaya devam ediyorlard›. Araban›n
içinde hakaret ediyorlard›. Bana “Keflke ölseydin, o…
çocuklar› al›n size özgürlük” vs. diyorlard›. Kendi ara-
lar›nda benim için “Kürt gruplar› sald›rd›lar deriz” di-
yorlard›. 

Hastaneye gitti¤imizde de yüzüme dahi pansuman
yap›lmad›. ‹¤ne dahi vurmad›lar sadece filmlerimi çek-
tiler. Kafama dikifl at›ld› burada. Daha sonra arkadaflla-
r›mla beraber özel hastaneye gitti¤imizde de flafl›rarak
“Bu çocuk hastaneye gitti mi?” dediler. Polislerin gö-
türdü¤ü hastanede gelifligüzel at›lan dikifller sökülüp
tekrar burada dikifl at›ld› kafama. 

‹kitelli Temel Haklar Derne¤i’nde sald›r›ya 

u¤rayan Mehmet Bahç›van’›n anlat›yor:

“Kürt gruplar› sald›rd›lar deriz”



polis terörüne karfl› y›lmayacaklar›-
n› hayk›rd›lar. 

TAKS‹M’DE FAfi‹ST 
TERÖR PROTESTO ED‹LD‹ 
“Hakl› oolan bbiziz, biz hhalk›z”

Temel Haklar Federasyonu ‹ki-
telli ve Okmeydan›’nda yaflanan fa-
flist sald›r›lar› 28 Kas›m günü saat
13.00’da Taksim Tramvay Dura-
¤›’nda yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla
protesto etti. “Faflist Terörün So-
rumlusu ‹ktidard›r” yaz›l› pankart
açan federasyon üyeleri ad›na Mu-
rat Nedim ‹lker’in yapt›¤› aç›kla-
mada ‹kitelli’de yaflanan faflist sal-
d›r› ve ard›ndan yap›lan protesto
yürüyüflüne polisin müdahale etti¤i
belirtilerek; “‹ktidar halka karfl› top-
yekün bir sald›r› bafllatm›flt›r. ‹kitel-
li’de böylesi bir sald›r› yaparken,
Okmeydan›’nda da çocuklar› tara-
makta, Okmeydan› Temel Haklar
çal›flan›n›n evini bombalamakta ve
ülke genelinde halka karfl› sald›r›la-
r›na devam etmektedir” denildi. 

“Bizim üzerimizde oynanan
tüm bu oyunlara, faflizmin bize
karfl› uygulad›¤› tüm politikalara
karfl› koymak bizim elimizde. Hak-
l› olan biziz ve biz halk›z. Üstelik
bizi zorla ve zorbal›kla sindirmeye
çal›flan bir avuç sömürücüden çok
daha fazlay›z. Gücümüzün fark›n-
da olmal› ve bu gücü örgütleyerek
faflizmin her tür zorbal›¤›n›n karfl›-

s›na dikmeliyiz. Faflizmin her tür-
den sald›r›s›n› kan›ksamak ve sald›-
r›lara sessiz kalmak de¤il, tersine
her tür sald›r›s›na an›nda tepki gös-
termek, örgütlü güçlerimizi birlefl-

tirmek bizim gelene¤imizdir. Biz
her koflulda bu gelene¤i sürdürece-
¤iz. Bask›lar, sald›r›lar bizi y›ld›ra-
mayacak. Herkesi hak arama müca-
delesini yükseltmeye ve faflizmin
sald›r›lar›na karfl› örgütlenmeye ça-
¤›r›yoruz” sözleriyle son bulan
aç›klama s›ras›nda s›k s›k “Faflist
Sald›r›lara Boyun E¤meyece¤iz,
Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mücade-
lemiz, Kahrolsun Faflizm Yaflas›n
Halklar›n Kardeflli¤i” sloganlar›
at›ld›. Etrafta izleyen insanlar›n da
aç›klamaya alk›fllarla destek verdi¤i
görüldü.
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Maltepe’de yyerel 
gazeteye ssald›r›
Bir faflist sald›r› da Maltepe’de kendilerine “‹stanbul fiehit
Analar› Dayan›flma ve Yard›mlaflma Derne¤i” ad›n› veren
20 kiflilik bir grup taraf›ndan gerçeklefltirildi. Sald›r›da
Maltepe’de bulunan Kat›l›mc› Maltepe Gazetesi bas›l›p tah-
rip edildi ve sahibi Mehmet Kara tehdit edildi.

Sakarya'da ggözalt› tterörü vve
p rovokasyon ggiriflimi
Sakarya polisi 28-29 Kas›m’da Sakarya Üniversite ö¤renci-
si 20 kifliyi “PKK ile ba¤lant›lar› oldu¤u” gerekçesiyle
ö¤renci evlerine bask›nlar düzenleyerek gözalt›na ald›.

Gözalt›na al›nan ö¤renciler, sa¤l›k kontrolü için götürülür-
ken, önceden haz›rlanm›fl faflist güruhun taciz ve
sald›r›lar›na maruz kald›lar.

OOKKMMEEYYDDAANNII’’NNDDAA PPOOLL‹‹SS ÇÇOOCCUUKKLLAARRAA
SS‹‹LLAAHHLLAA SSAALLDDIIRRDDII!! 

Okmeydan› halk›, 25 Kas›m akflam› saat
20.00’da bir kez daha polis terörünü yaflad›. 

Yafllar› 9 ila 14 aras›nda de¤iflen bir grup ço--
cuk Piyalepafla Mahallesi Kuzey Sokak’’ta tart›fl›r--
ken birden polis sald›r›s›na u¤rad›. 

Ekip araçlar› ve akrep diye tabir edilen z›rhl›
araçlar› çocuklar›n üzerine süren polis, çocuklar›
sokaklarda kovalayarak üzerlerine akreplerin ka--
p›s›ndan uzun namlulu silahlarla atefl açt›. Tesadü--
fen ölen ya da yaralanan›n olmad›¤› polis sald›r›--
s›nda evlerin balkonlar›na isabet eden mermilerin
izleri bu terörün tan›kl›¤›n› yap›yor ayn› zamanda.

Polisin iflkence yapma, yol kesme, provokas--
yon yapma ve adam öldürme özgürlü¤ü daha ne
kadar sürecek? 

YYaazz››ll›› AAçç››kkllaammaallaarr ......

...AKP sömürü düzenine tam itaat istiyor. Zamlara kimse ses ç›karmas›n,
sokak infazlar› görmezden gelinsin, komplolar meflru görülsün isteniyor.
‹flçileri, memurlar›, iflsizleri, ev kad›nlar›n›, esnaflar›… Yalanla besleyip,
ac›lar›n› yalanlar›n›n malzemesi yap›yorlar. Yoksulluklar›n› unutup vatan ve
bayrak ç›¤›rtkanl›¤› peflinde koflsunlar, vatan›m›z› nas›l Amerika ve Avrupa
emperyalistlerine satt›klar›n› düflünmesinler diye flovenizmi t›rmand›r›yorlar. 
AAnnkkaarraa HHÖÖCC TTeemmssiillcciillii¤¤ii 

...Yürüttü¤ümüz mücadele karfl›s›nda acizler! Meflru hiçbir yöntemleri, hiçbir
dayanaklar› yoktur! Bunun için de, haklar ve özgürlükler temelinde mücade-
le verenler üzerinde demagojiye dayal›, kirli bir savafl yürütüyorlar. 
‹‹zzmmiirr HHÖÖCC TTeemmssiillcciillii¤¤ii

...Bu sald›r›, ülkemizde yarat›lmaya çal›fl›lan flovenist dalgan›n, Kürt -Türk
halklar›n›n birbirine düflürülmeye çal›fl›ld›¤› provokasyon ortam›n›n bir
parças›d›r. Bu sald›r›, polise verilen “vur, sald›r, sald›rt” yetkisinin sonuç-
lar›ndan sadece bir tanesidir. 
AAddaannaa TTeemmeell HHaakkllaarr
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Okmeydan› Temel Haklar çal›-
flan› Gözde Buldu’nun ailesiyle bir-
likte kald›¤› eve, 22 Kas›m günü,
gece saat 02.00 s›ralar›nda niteli¤i
belirlenemeyen bir patlay›c› ile sal-
d›r› düzenlendi. Büyük bir gürül-
tüyle patlayan patlay›c› cisim, Bul-
du ailesinin evinin d›fl yüzeyine ha-
sar verdi. Sald›r›dan yaklafl›k 2 saat
sonra eve gelen polisler ç›plak elle
delilleri, patlay›c›ya ait parçalar›
toplay›p bomba olmad›¤›n›, pompa-
l› tüfekle atefl aç›ld›¤›n› söyleyerek
evden ayr›ld›lar. 

Sald›r› ayn› gün yap›lan eylemle
protesto edilirken halk›n terörle tes-
lim al›namayaca¤›na vurgu yap›ld›.
“Faflist Teröre Son” pankart› açan
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
üyeleri saat 17.00’de Dikilitafl Par-
k›’nda biraraya  gelerek sald›r›y›
halka teflhir ettiler. 

Bas›n aç›klamas›n› okuyan Göz-
de fiahin  olay› anlatarak “Sald›r›n›n
oldu¤u akflam ise saat 21.20’de Te-
mel Haklar’› arayan faili meçhul ki-
fli ‘bir dahakine kafan›za s›kar›z’ di-
ye tehdit etmifltir. Sald›r›n›n sorum-
lusu delilleri yok eden sald›r›n›n ni-
teli¤ini gizleyen polistir” diyerek
özellikle son bir ayd›r Okmeyda-
n›’nda polisin terör estirdi¤ini, es-
naflar› yere yat›r›p kafas›na silah da-
yamaktan, önüne gelen insanlar›
kimlik bahanesiyle dövmeye, duvar-
lara as›lan yasal afiflleri akrepler efl-
li¤inde sökmeye kadar birçok sald›-
r›y› gerçeklefltirdi¤ini anlatt›.

fiahin, Beyo¤lu’nun yeni Emni-
yet Müdürü’nün ‘‘OOkkmmeeyyddaann››’’nn›› ttee-
mmiizzlleeyyeeccee¤¤iimm,, yyeemmiinn eettttiimm’’ fleklin-
deki sözlerini hat›rlatarak “Polisin
temizlikten anlad›¤› bask› iflkence
katliam ve terördür.  Bin operasyon
yapt›k diyen Gazi, Sivas katliamla-
r›n›, faili meçhulleri, kay›plar› itiraf
eden Kontra fiefi Mehmet A¤ar’›n

ö¤rencileridir bunlar. Ancak flu
unutulmas›n ki terörle halk› teslim
alamazlar” dedi. 

Aç›klaman›n ard›ndan Gözde
Buldu’nun annesi fiermin Buldu
patlay›c›n›n gözda¤› vermek için
koyuldu¤unu ama bundan sonuç
alamayacaklar›n› dile getirdi. “Bas-
k›lar Bizi Y›ld›ramaz, Okmeyda-
n›’nda Polis Terörüne Son!” slogan-
lar›yla sald›r›n›n protesto edildi¤i
eylemde niteli¤i belirlenemeyen
patlay›c›ya ait parçalar bas›na gös-
terildi.

SSaalldd››rr›› YYüürrüüyyüüflflllee
TTeeflflhhiirr EEddiillddii
23 Kas›m günü de Okmeydan›

Dikilitafl Park›’nda biraraya gelen
HÖC üyeleri “Halk›z Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z, Faflist Sald›r›lar Linçler
Provokasyonlar Bizleri Y›ld›ramaz”
sloganlar›yla yürüyüfl yaparak sal-
d›r›y› bir kez daha teflhir ettiler. Ey-
lemde Sa¤l›k Oca¤›’n›n önüne ka-
dar “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Ok-
meydan› Faflizme Mezar Olacak”
sloganlar› ve alk›fllarla yürüyüfl ya-
p›ld›. Saat 20.00’de bafllayan ey-
lemde Temel Haklar üyesi Gözde
fiahin bir aç›klama yaparak bu tür
sald›r›lar›n sonuç vermeyece¤ini di-
le getirdi. 

SSaalldd››rrggaannllaarr HHaakkkk››nnddaa 
SSuuçç DDuuyyuurruussuu 
Sald›r›ya iliflkin 28 Kas›m günü

saat 14.00’de fiiflli Adliyesi’nde suç
duyurusu yap›ld›. Adliye önünde
toplanan Temel Haklar Federasyo-
nu üyeleri de bir bas›n aç›klamas›
yaparak Okmeydan› halk›na yöne-
lik polis terörünü teflhir ettiler.
“Evimizi Bombalayan Sald›rganlar
Yakalanmal› ve Yarg›lanmal›d›r”
yaz›l› pankart açan Federasyon üye-

leri “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Hal-
k›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slogan-
lar›yla aç›klamaya bafllad›lar. 

Eylemde Gözde fiahin taraf›n-
dan okunan bas›n aç›klamas›nda
“21 Kas›m 2007’de Okmeydan› Te-
mel Haklar çal›flan› Gözde Bul-
du’nun evi bombalanm›flt›r. Gece
saat 02.00’de evin önünde büyük
bir patlama sesi duyulmufl, duvarlar
camlar tahrip olmufltur. Kendilerine
yap›lan sald›r›y› aile polise bildir-
mifl, polis olay yerine bir buçuk sa-
at sonra gelmifltir. Aileye “yürüyüfl-
lere gidip geliyor musunuz? 1 Ma-
y›s’lara kat›l›yor musunuz?” türü
sorular yöneltip “siyasi ba¤lant›n›z
varsa sizi yakar›z” diyerek de teh-
ditte bulunmufllard›r. Patlamadan
sonra olay yerine saç›lan parçalar›
ç›plak elle toplayarak ceplerine
koymufllard›r. Böyle bir sald›r›da
deliller bu flekilde toplanabilir mi?
Ellerindeki parçalar› göstermeden
ceplerine atan polis aileye patlama-
ya dom dom kurflununun sebep ol-
du¤unu söylüyor. Birbirlerine göz
k›rpmay› da ihmal etmiyorlar. Erte-
si gün ailenin ve dernek çal›flanlar›-
n›n ev etraf›nda yapt›klar› incele-
mede birçok misket parças› bir kap-
süle yahut boruya ait olabilecek de-
mir parçalar› bulunuyor” sözleriyle
olay anlat›ld›. 

Bu olay›n adalet isteyen ba¤›m-
s›zl›¤› ve demokrasiyi savunan tüm
güçlere yönelik bir sald›r› oldu¤u-
nun belirtildi¤i aç›klaman›n ard›n-
dan aileden fiermin Buldu adliyeye
girerek evine patlay›c›yla sald›r› dü-
zenleyen
sivil ve
resmi sal-
d›rganla-
r›n bulun-
mas› için
suç duyu-
r u s u n d a
bulundu. 

HÖC’lünün EEvine SSald›r›: 

““OOKKMMEEYYDDAANNII’’NNDDAA
PPOOLL‹‹SS TTEERRÖÖRRÜÜNNEE SSOONN!!””
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Polis katlediyor, iflkence yap›-
yor, cezaland›r›lm›yor, tersine ödül-
lendiriliyor. Böyle bir düzenin ad›-
na demokrasi demek, demokrasiyi
polisin katletme özgürlü¤ü olarak
alg›lamakt›r. Demokrasi bu olsayd›,
tekeller faflizme ihtiyaç duymazlar-
d›.

21 Kas›m 2007 tarihinde, Avc›-
lar’da bir parkta oturan iki arkada-
fla, sivil polislerin sald›r›s›nda Fey-
zullah Ete gö¤süne polisin vurdu¤u

tekme ile öldü. 

Olay›n arkas›ndan  ‹stanbul Em-
niyet Müdürü Celalettin Cerrah
yapt›¤› aç›klamada; ""BBuu kkiiflfliilleerr vvaa--
ttaannddaaflflaa ssaalldd››rr››pp,, rraahhaattss››zz eettmmiiflfllleerr..
GGiiddeenn ppoolliiss mmeemmuurrllaarr››nnaa ddaa mmuu--
kkaavveemmeettttee bbuulluunnmmuuflflllaarr.. AArrbbeeddeeddee
ssaalldd››rrggaannllaarrddaann bbiirrii kkrriizz ggeeççiirrddii””
dedi.

Halka hakaret etmenin daha iyi
bir biçimi var m›? ‹stanbul Emniyet
Müdürü halk› afla¤›larcas›na ben
alenen yalan söylesem de siz tepki
göstermeyecek, kabul edeceksiniz
diyor. Bu düzenin ad› demokrasi
mi?

Daha bu olay›n tart›flmas› sürer-
ken, 25 Kas›m’da bu sefer ‹zmir’de
Bornova Asayifl Ekipleri bir cipe
“dur” ihtar›na uymad›klar› gerekçe-
siyle atefl ederek, arac› kullanan Ba-
ran Tursun’u ensesinden vurarak öl-
dürdü. 

Olaya gösterilen tepki üzerine,
Baran Tursun’u katleden polis tu-
tukland›, ‹çiflleri Bakan› Beflir Ata-
tay, nihayet bir aç›klama yapma ge-
re¤i duydu.

Polisler adeta katil sürüsü gibi
sokaklara da¤›lm›fl, istedikleri gibi
katlediyorlar, fakat devlet bir aç›k-
lama yapma gere¤i bile duymuyor.
Ancak olay bas›n›n yo¤un olarak ifl-
ledi¤i gündem haline gelince tepki-
leri söndürmek için bir zahmet bir
aç›klama yap›l›yor. O aç›klamada
da esas olarak söylenen bir fley yok.
‹çiflleri Bakan› ''KKiimmiinn hhaattaass›› vvaarrssaa
cceezzaass››nn›› ççeekkeerr'' gibi ne anlama gel-
di¤i belirsiz, asl›nda “polisin hata-
s›n›n olmad›¤› mahkemede aç›¤a ç›-
kacakt›r” diye yorumlanabilecek
bir aç›klama yap›yor. Ki, aç›klama-
ya bak›n, bir insan katlediliyor, ba-
kan ““ssuuçç”” kavram›n› bile kullanm›-
yor. Polisin silah›n› çekip bir insan›
katletmesinin ad› ““hhaattaa””.. Halk›n

en küçük eylemini ““ssuuçç”” kavram›y-
la tan›mlayan iktidar›n bakan›n›n bu
hassasiyetinin nedeni san›r›z gayet
anlafl›labilir aç›kl›ktad›r.

Bu tablonun gösterdi¤i gerçek,
ülkemizde polisin öldürme özgürlü-
¤ü oldu¤u gerçe¤idir. Elbette, böy-
lesi olaylar›n yafland›¤› bir ülkede
sorunu salt kurflun s›kan polislerle
s›n›rl› tart›flmak gerçekleri görmeyi
sa¤lamayacakt›r. Zira, bu polisler,
ne ad› “PPoolliiss VVaazziiffee vvee SSeellaahhiiyyeettlleerrii
KKaannuunnuu”” olan bir kanunla bir anda
katil oldular, ne de iillkk ddeeffaa insan
katlediyorlar. PPoolliissiinn kkaattiillllii¤¤iinniinn
tteemmeelliinnddee ssiisstteemmiinn oonnaa vveerrddii¤¤ii
ggöörreevv,, vvee bbuu ggöörreevv ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa
ddaa hhaallkkaa ddüüflflmmaann oollaarraakk ee¤¤iittiillmmee--
ssii vvaarrdd››rr.. Polisi bu flekilde katil ola-
rak e¤iten bu düzenin kendisidir.
Ki, bu e¤itim salt polis okullar›nda
verilen e¤itim de de¤ildir. Düzen,
her vesileyle polisi halka düflman-
laflt›rmaktad›r.

Polisin e¤itiminin temeli, faflist
ideolojidir. Bu e¤itim, polisin ony›l-
lard›r, halka ve devrimcilere karfl›
savaflt›r›lmas› ile sa¤lanm›fl bir e¤i-
timdir. En yetkili makamlara getiri-
len polisler en fazla katliamlara im-
za atm›fl polislerdir.

Polis, halk›n hiçbir hakk› olma-
d›¤› bilinciyle e¤itilir. Halk›n her
türlü hak talebi bast›r›lmal›d›r, teh-
likelidir. Halk›n her türlü örgütlen-
mesi tehlikelidir, bast›r›lmal›d›r.
Adeta halk düflmand›r.

Elbette ki, bu bak›fl aç›s› bir ya-
n›lg› üzerine polise verilmez. Tersi-
ne oligarflik düzen halk› gerçekten
düflman olarak görmektedir, poli-
siyle, ordusuyla halka karfl› kendisi-

AKP’nin PPolisinin EEli
Hiç SSo¤umuyor! 
AKP Azmettirdi; PPolis
Öldürüyor!
Sokaklarda ppolis tteflkilat›
ad›yla kkatiller sürüsü
dolafl›yor
�� DDeerrssiimm’’ddee jjaannddaarrmmaa
kkuurrflfluunnuu:: Bülent Karatafl’›
öldürdü, Ali R›za Çiçek a¤›r
yaraland›. Katilleri tutulanmad›.
�� YYeenniibboossnnaa’’ddaa ppoolliisstteenn ssookkaakk
oorrttaass››nnddaa kkuurrflfluunn:: 16 yafl›ndaki
Ferhat Gerçek felç kald›. Vuran
polis tutuklanmad›.
�� PPoolliisstteenn ppaarrkkttaa ööllddüürreenn
tteekkmmee:: ‹ki çocuk babas› elektrik-
çi Feyzullah Ete öldü.
�� BBeeyyoo¤¤lluu EEmmnniiyyeettii’’nnddee ppoolliiss
kkuurrflfluunnuu:: Nijeryal› Festus Okey
öldürüldü. Katili tutuklanmad›,
silah›n› da alarak  görevini
sürdürüyor.
�� ‹‹zzmmiirr’’ddee ppoolliiss kkuurrflfluunnuu::
“Dur” ihtar›na uymad›¤› için
Baran Tursun arkas›ndan vuruldu
ve öldü.

POL‹S‹N ÖLDÜRME ÖZGÜRLÜ⁄ÜNÜN
OLDU⁄U B‹R ÜLKEDE

DEMOKRAS‹DEN SÖZ ED‹LEB‹L‹R M‹?



ni korumaya almaktad›r. Bu neden-
le de, çeflitli vesilelerle polisin, or-
dunun halka düflman yüzü gündeme
geldi¤i halde, bu yap›y› de¤ifltirme
düflüncesinde olmaz, tersine özel-
likle polisin, ordunun bu özellikleri-
nin korunmas› gerekti¤ini düflünür.
Bu sistemin faflist karakterinin so-
nucudur.

Polisler, mafya kafas›yla e¤itilir-
ler. Uyuflturucu, fuhufl, kumar, soy-
gunculuk, tehdit, flantaj... tüm bun-
lar›n içinde hep polisler, askerler
vard›r. Bu da elbette ki, ne iyi yöne-
tememekten, ne de engelleneme-
mekten kaynakl›d›r. Kimi, denetim
d›fl› olaylar olsa da, as›l olarak poli-
sin bu pisliklerin içinde olmas› bur-
juvazinin ifline gelmektedir. Çünkü,
ancak çürümüfl bir polis teflkilat›n›
halka karfl› savafl›nda kullanabilir.

Hem mevcut çürümüfl düzen
içinde, devletin herhangi bir kuru-
munun temiz kalmas› mümkün de-
¤ildir, hem de devlet temiz kalmas›-
n› istemez. Birçok baflka nedenin
yan›nda, bu temel nedenlerle polis

teflkilat› bilinçli olarak, her türlü
pisli¤in içine sürülür, teflvik edilir.

Bu da, polisin nas›l halka böyle-
sine düflmanca sald›ran, kurflunla-
yan bir duruma geldi¤ini aç›klayan
nedenlerden biridir.

Özcesi, oligarflik düzenin polis
teflkilat› tam da istedikleri gibidir.
Tam da istedikleri gibi “görevlerini
yerine getirmektedir. ”

Bu nedenledir ki, yarg›lanmaz-
lar, cezaland›r›lmazlar, devlet bü-
yükleri esas olarak onlara sahip ç›-
karlar, korurlar.

Örne¤in iktidar›n, katillerini sa-
hiplenmesi zaten al›fl›lm›fl bir tav›r-
d›r. Onlar, polisin elini so¤utma-
makla yükümlü görürler kendileri-
ni, bu nedenle de polisi incitecek
sözler bile etmezler.

Fakat bak›n CHP Genel Baflkan›
Deniz Baykal da, polisin bu tavr›n›
sahipleniyor. TBMM grup toplant›-
s›nda kürsüden yapt›¤› konuflmada
polisin son zamanlardaki katliamla-
r›na iliflkin, ““PPoolliissee flfleeffkkaatt ggeerreekk,,

ee¤¤iittiimm ggeerreekk,, PPoolliissee ssaahhiipp çç››kkaall››mm””
diyor.

Polis katlediyor, Deniz Baykal
aç›ktan polisi sahiplenerek katlet-
meye devam etmesini teflvik ediyor.
Bu konuflman›n, polisin katliamlar›-
n›n tart›fl›ld›¤› bir zeminde yap›lma-
s› ayr›ca önemlidir. Polisin, insanla-
r› katletti¤i bir zeminde flefkate de-
¤il, hesap sorulmaya ihtiyaç vard›r,
fakat oligarflik düzen iktidar›yla
muhalefetiyle polislerine katlettik-
lerinde bile flefkat gösterdikleri
içindir ki, polisler katletmeye de-
vam ediyorlar.

Polisin peflpefle iflledi¤i cinayet-
lerle ilgili olarak CHP’li baz› mil-
letvekillerinin TBMM ‹nsan Hakla-
r› Komisyonu’nda verdi¤i araflt›rma
önergesi, AAKKPP vvee MMHHPP’’llii mmiilllleett--
vveekkiilllleerriinniinn ooyyllaarr››yyllaa rreeddddeeddiillddii..

Bunlar yorumlamaya dahi ihti-
yaç b›rakmayan gerçeklerdir. Düze-
nin, b›rakal›m, polislerin katilli¤i-
nin önüne geçmeyi veya ‹çiflleri Ba-
kan›’n›n dedi¤i gibi “hatas› olan›n
cezas›n› çekmesini”, göstermelik
bir meclis araflt›rmas›na bile taham-
mülü yoktur.

Bu da bir köfle yazar›n›n olaya
yaklafl›m›d›r: ““BBiirrççookk kkiiflflii bbuu oollaayy
nneeddeenniiyyllee ‘‘PPoolliiss VVaazziiffee vvee SSeellaahhii--
yyeettlleerrii YYaassaass››’’nn›› ssuuççllaayyaaccaakk.. OOyy--
ssaa...... SSoorruunn oorrttaayyaa bbiirr kkeezz ddaahhaa
‘‘ee¤¤iittiimm eekkssiikkllii¤¤ii’’ oollaarraakk ççaakk››yyoorr..
PPoolliiss,, bbeekklleennmmeeddiikk dduurruummllaarrddaa
nnaass››ll hhaarreekkeett eeddeeccee¤¤iinnii bbiillmmiiyyoorr..””
(Mehmet Y. Y›lmaz, 27 Kas›m
2007, Milliyet)

Sorun elbette ne e¤itim eksikli-
¤i, ne de gerçekten salt sözkonusu
yasad›r. Fakat sorun burjuva bas›-
n›yla, iktidar›yla, muhalefetiyle,
oligarflik düzenin panik halinde
aman polisin katletme yetkisine za-
rar gelmesin ç›rp›n›fllar›d›r. Bu telafl
ve polisi sahiplenmenin temelinde
yatan ise; oligarflik düzenin polisin,
ordunun terörüyle ayakta durmaya
çal›flt›¤› gerçe¤idir.

Dolay›s›yla gerçekten, polisin
katletme özgürlü¤üne karfl›, demok-
ratik bir düzeni savunanlar›n da tüm
bu kesimlerin politikalar›na karfl›
mücadele etmeleri gerekir.

Say›: 133 11POL‹S TERÖRÜ

Polisin arka arkaya sokaklarda, ka-
rakollarda insanlar› öldürmesi, yarala-
mas› üzerine polisin bu uygulamalar›
tart›fl›lmaya baflland›.

Bu tart›flmalar›n, itirazlar›n kimisi
tamamen “mecburen” itirazlar iken,
kimi itirazlar demokratik çerçevede
itirazlard›r. Fakat, itirazlar›n tart›flma-
lar›n tehlikeli yanlar›ndan birisi, sanki
bu düzende polisin halka yönelik tüm
zulmü, katilli¤i ““PPoolliiss VVaazziiffee vvee SSeellaa-
hhiiyyeettlleerrii KKaannuunnuu”” ile bafllam›fl gibi
tart›fl›lmas›d›r.

Elbette, ““PPoolliiss VVaazziiffee vvee SSeellaahhiiyyeett-
lleerrii KKaannuunnuu””nu tart›flmak, de¤ifltiril-
mesini istemek yanl›fl de¤ildir, fakat
polisin bu kanunla birlikte katliamlara
bafllad›¤›n› söylemek yanl›flt›r, bilinçli
ya da bilinçsiz olarak düzenin bu ya-
sadan önceki y›llar›n› aklamaya hiz-
met edecek, halkta yanl›fl bir düflünce,
bilinç oluflturmaya hizmet edecek bir
kullan›m tarz›d›r.

Burjuvazi, el-
bette böyle göster-
mek, kitlelerin tep-
kilerini, mümkün

oldu¤unca s›n›rl› hedeflerde yo¤unlafl-
t›rmak, bu arada esas olarak düzeni
aklamak ister. Salt anayasadaki belli
maddeleri hedef almak, düzenin bütün
olarak faflist yüzünü gizlemesine hiz-
met eder. 

Düzenin karakteristik özelli¤i ola-
rak, insanlar›n sokaklarda katledildi-
¤ini, düzenin karakteristik özelli¤i
olarak polislerin rahatl›kla silah kul-
lanma cesareti bulduklar›n›, mahke-
melerin polisleri sistemin özelli¤i ge-
re¤i yarg›lamad›¤›n› veya beraat ettir-
di¤ini halka anlatamayan propaganda,
düzen taraf›ndan rahatl›kla etkisizlefl-
tirilebilecektir.

Sonuç olarak, tek suçlu elbette ki,
düzenin yasalar›ndaki tek bir madde
ya da kimi maddeler de¤ildir, düzenin
kendisidir. Fakat, bu gerçe¤i bulan›k-
laflt›rmadan elbette ki, tek tek yasalar
da demokratik taleplerimizin konusu
olabilirler, olmal›d›rlar.

Tek suçlu “Polis Vazife ve 
Selahiyetleri Kanunu” de¤ildir
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Burjuva bas›n, Ferhat Gerçek
vuruldu¤unda sessizdir, devrimciler
vuruldu¤unda polisi alk›fllar. Poli-
sin silah kullanma yetkisini tart›fl-
ma konusu bile yapmaz. Fakat, ör-
ne¤in ‹zmir’de bir kiflinin ayn› fle-
kilde polis kurflunuyla vurulmas›
üzerine bafllad›lar tart›flmaya.

Burjuva bas›n, neden Fer-
hat Gerçek’in vurulmas›na kar-
fl› de¤ildir, ona tepki göster-
mez. Ferhat Gerçek’in silahla
vurulmay› hakeden suçu nedir?
Sorun Ferhat Gerçek’in dev-
rimci olmas›ndad›r. Ferhat
Gerçek’in burjuvazinin düzeni-
ne karfl› olmas›ndad›r. Bu du-
rumda Ferhatlar vurulabilir.

Bu nedenle, burjuva bas›-
n›n, polisin bu kadar rahat
adam vurmas›ndan yak›n›yor
gibi görünmesi gerçe¤i yans›t-
m›yor, onlar as›l olarak polisin
bu kadar rahatl›kla devrimciler
d›fl›ndaki kesimlere de silah
do¤rultmas›ndan flikayetçiler.

‹zmir’de Baran Tursun’un
polis taraf›ndan vurulmas›na
burjuva bas›n tepki gösterdi.
Konuya iliflkin yaz›larda, poli-
sin birkaç ay içinde dövdü¤ü
öldürdü¤ü isimler s›raland›.
Fakat bu haberlerde, örne¤in
daha yak›n zamanda Der-
sim’de  ormanl›k alanda odun
toplarken askerler taraf›ndan
aç›kça infaz edilen Bülent Ka-
ratafl’›n, ayn› yerde vurularak
a¤›r yaraland›¤› halde bir de
hapishaneye at›lan Ali R›za Çi-
çek’in ismini bulamazs›n›z. Ya
da, ‹stanbul’da sokakta dergi-
mizin da¤›t›m›n› yapt›¤› için
polis taraf›ndan vurularak felç
edilen Ferhat Gerçek’in ismini
de bulamazs›n›z.

Hay›r, burjuva bas›n devrimcile-
re yönelik polisin kurflun s›kmas›n-
dan, öldürmesinden rahats›z ol-
maz, tersine devrimcilerin katledil-
mesi haberlerini ““ppooll ii ss iinn kkaahh--
rraammaann ll ›› ¤¤ ›› ””  olarak sansasyonel

hale getirirler, halk›n bu
katliam› onaylamas›n›,
alk›fllamas›n› sa¤lamaya
çal›fl›rlar.

Burjuva bas›n, sözko-
nusu olan devrimciler oldu¤unda,
onun yaflama hakk›n›n oldu¤unu
düflünmezler, devrimcilerin haklar›
yoktur, onlar katledilmeli, iflkence-
lerden geçirilmeli, sonuç olarak
düzene zarars›z hale getirilmelidir.

Her ne kadar tersini söyleseler

de yaflananlar›n anlatt›¤› budur.
Onlar sözde, mahkemelerden sö-
zederler, mahkemeye ç›kana kadar
herkesin suçsuzlu¤undan sözeder-
ler, herkesin yasalar karfl›s›nda eflit
oldu¤undan sözederler, fakat bun-

lar›n hepsi sözdedir, pratikte bun-
lar›n hiçbirine uygun davranmaz-
lar.

Örne¤in, bugün “polis vazife
ve selahiyetleri kanunu”nu tart›fl-
malar› da sahtekarcad›r. Zaman›n-
da ço¤u bu yasalar›, devrimcilere
karfl› kullan›laca¤› için alk›fllad›lar,
propagandas›n› yapt›lar.

Onlar özgürlük dediklerinde, bi-
lin ki, bu onlar›n özgürlü¤üdür.
Onlar demokrasi dediklerinde, bi-

lin ki kendileri için demokrasi
istiyorlard›r. Onlar, Nijeryal›
Festus Okey’in karakolda öl-
dürülmesine itiraz etmek zo-
runda kald›klar›nda bilin ki,
düzenin ve kendilerinin imaj›-
n›n bozulmas›n› istemedikle-
rindendir. De¤ilse, onlar›n
kendilerine düzenlerine zarar
vermeyen polis fliddetinden
flikayetleri olmaz, devrimcile-
re karfl› polisin fliddetini, dü-
zenlerinin garantisi olarak
gördükleri için alk›fllarlar.

Bu nedenledir ki, bir yan-
dan polisin insanlar› kurflun-
lamas›na karfl› imifl gibi görü-
nürken, as›l olarak polisin
katliamc›l›¤›n› rahat rahat
sürdürebilmesinin koflullar›n›
ortadan kald›rmamaya özen
gösterirler. Örne¤in, bir yan-
dan elefltirirken, di¤er yan-
dan kimi yaflananlar› polisle-
rin kiflisel hatalar›yla aç›klar-
lar, kimi bir iki yasadaki bofl-
luktan kaynakl› oldu¤unu
söyler, kimi polislerin psiko-
lojisiyle aç›klamaya çal›fl›r
vb...  Kimisi ise do¤rudan po-
lisin adam öldürme özgürlü-
¤ünü savunur. Tüm hepsinin
ortak yönü,  polisin katliam-
c›l›¤›n›n maddi nedenlerinin
sorgulanmas›n›, tepki geliflti-
rilmesini engellemektir.

Amaç, polisin fliddetinin
devrimcileri hedef alan bo-

yutlar›n›n da sorgulan›r hale gel-
mesinin önüne geçmektir. Çünkü,
burjuvazinin devrimcilere karfl› sa-
vafl›nda polis, yine katletmeye,
burjuva bas›n da buna destek ver-
meye devam edecektir.

Siyasette

‹LKE

devrimcileri
öldürdüklerinde
sorun yok mu?



KÜRKÇÜLER 
HAP‹SHANES‹’NDE
SALDIRI!

Tutsaklara yönelik bask› ve sindirme
politikas›na Kürkçüler Hapishanesi’nde
yaflanan sald›r› da eklendi. Her hafta rutin
aramalar› gardiyanlar›n yapt›¤› hapishane-
de jandarma arama yapt›. Arama ad› alt›n-
da hücreyi talan eden jandarma, devrimci
tutsaklara da sald›rd›. Jandarman›n sald›r›-
s›nda ayn› hücrede bulunan Emrah Yayla,
Arif Ersönmez ve Mehmet Sevik yarala-
n›rken, sald›r›dan sonra Emrah Yayla’n›n
bile¤inde flifllik olufltu.

Hapishane yönetimi ve jandarma önce
sald›rarak tutsaklar› yaralad›lar, sonra da
tutsaklar›n revire ç›kmas›n› birkaç gün en-
gelleyerek, sald›r›n›n izlerinin geçmesini
beklediler. Ayr›ca tutsaklar› revire gönder-
meyerek sald›r›da bile¤i burkulan Emrah
Yayla’n›n tedavisini de engellediler. Tut-
saklar›n sald›r›ya iliflkin yapt›¤› suç duyu-
rular› da reddedilerek sald›r› yarg› cephe-
sinden de sürdürüldü. Adana TAYAD’l›
Aileler ise, konuyla ilgili yaz›l› bir aç›kla-
ma yaparak halk› duyarl› davranmaya ça-
¤›rd›

Say›: 133 13HABER

Elaz›¤’da Gözalt›
24 Kas›m günü evlerinden gözalt›na al›--

nan Ahmet K›l›ç, Düzgün Güder ve sokak
ortas›nda gözalt›na al›nan Ali Altun ve soya--
d› ö¤renilemeyen Yusuf  isimli dört kifli ç›--
kar›ld›klar› mahkemece tutukland›lar.

1800 Evler Polis Karakolu’nda tutulan
ve gizlilik karar› nedeniyle avukatlar›yla gö--
rüflmelerine izin verilmeyen gözalt›lar ancak
25 Kas›m günü akflam saatlerinde avukatla--
r›yla görüfltürüldüler. Ve ‘Yasad›fl› terör ör--
gütü PKK ad›na gasp yapt›klar›’ iddias›yla
gözalt›na al›nd›klar› ö¤renildi. Haklar›ndaki
bu suçlamalarla 27 Kas›m günü mahkemeye
ç›kar›lan Ahmet K›l›ç, Düzgün Güder, Ali
Altun ve Yusuf ... tutuklanarak hapishaneye
gönderildiler.

“Nüktedan ve Zeybek Atefli 
Art›k ‹fade Özgürlü¤ü” kapsam›nda
2200 KKaass››mm’’ddaa UUflflaakk HHaappiisshhaanneessii’’nnddeenn ggeelleenn mmeekkttuuppttaann 

aakkttaarr››yyoorruuzz::

"Bu y›l›n Mart ay›ndan beri Zeybek Atefli ve Nüktedan çal›fl-
malar›m›z› postalayam›yorduk. Disiplin Kurulu karar›, infaz ha-
kimli¤i ve ACM onay›yla çizimlerimizi ve yaz›lar›m›z› sizlerle
paylaflmam›z› engellemifllerdi. ‘Örgütsel haberleflme’ gibi hiçbir
maddi dayana¤› olmayan gerekçelerle al›nm›flt› bu kararlar. Bu
konuda yeni bir geliflme oldu.

Ekim ay› içinde gönderilmeyen mektuplar›m›zla ilgili Disip-
lin Kurulu karar›na yapt›¤›m›z itiraz› ‹nfaz Hakimli¤i kabul etti.
Nüktedan ve Zeybek Atefli çal›flmalar›m›z bu kez ifade özgürlü¤ü
ile tutuklular›n kültür-sanat faaliyetlerinde bulunma hakk› çer-
çevesinde de¤erlendirildi. Umuyoruz ki bundan sonra duygu ve
düflüncelerimizi eskiden oldu¤u gibi Nüktedan sayfalar›ndan siz-
lerle paylaflaca¤›z."

Kitabevi’ne Polis Bask›n›
Geçti¤imiz günlerde Sosyalizm ‹çin K›z›l Bayrak Gazetesi’nin

43. ve 44. say›lar› hakk›nda toplatma ve iki hafta kapatma cezas›
verilmiflti. Gazetenin 45. say›s› hakk›nda da toplatma karar› ç›kar›l-
d› ve bu toplatma karar› nedeniyle gazetenin sat›ld›¤› bayiilerden
Kad›köy Mephisto Kitabevi’ne 26 Kas›m günü polis bask›n› dü-
zenlendi. Polisler, kap›lar› tutarak kitabevinde bulunan insanlar›
al›koyarak, GBT kontrolünden geçirdi. Bask›nda kitabevinin saat-
lerce kapal› kalmas›na neden olan polis, kitabevinin sahibini 4 saat
gözalt›nda tutarak hukuksuz tavr›n› sürdürdü. 

K›z›l Bayrak Gazetesi ise konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada bas-
k›n› ve toplatmay› protesto ederek “Susmayaca¤›z” dedi. 

Tecrit hapishanelerinden bir mektubu, bir dergiyi d›flar›ya gön-
dermek bile tutsaklar için bir iflkenceye dönüfltürülmüfl durumda.
Fakat, bu hapishaneler içinde özellikle Sincan F Tipi Hapishane-
si’nden herhangi bir mektup, faks aylard›r dergimize ulaflm›yordu.

Nihayet, Sincan 1 No’lu F Tipi’ndeki tutsaklardan  Mustafa
Gök ve Kaan Ünsal’›n 15 Ekim tarihli bir faks› ancak bir buçuk ay
sonra elimize ulaflm›fl bulunuyor.

Devrimci tutsaklar Mustafa Gök ve Kaan Ünsal’›n fakslar›nda,
polis kurflunuyla yaralanan da¤›t›mc›m›z Ferhat Gerçek’e tutsakla-
r›n bir mesajlar› da var:“Sevgili FERHAT, öncelikle sana geçmifl
olsun diyor, büyük ailemizin s›cakl›¤›yla s›k›ca kucakl›yoruz. Bir an
önce sa¤l›¤›na kavuflup halk›n ve hakl›n›n sesini duyurma yürüyü-
flüne kald›¤›n yerden devam etmeni tüm yüre¤imizle istiyoruz. Biz
büyük bir aileyiz ve ailemizin her zaman yan›nda oldu¤unu bilme-
ni isteriz. Bu inanç ve duygularla bir kez daha kucakl›yor, geçmifl
olsun diyoruz. Selam ve Sevgilerimizle."

Sincan 1 No’lu F Tipi’nden 
Bir Faks N‹HAYET!
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Türk Telekom’da 16 Ekim’de
bafllayan grev, taraflar aras›nda sa¤-
lanan uzlaflmayla 29 Kas›m’da sona
erdi. Telekom iflçileri ayn› gün ifl
yerlerindeki grev ilanlar› ve pan-
kartlar›n› indirerek iflbafl› yapt›lar. 

Yap›lan aç›klamalarda anlaflma-
ya göre; çal›flanlar›n ücretlerine, bi-
rinci y›l yüzde 10, ikinci y›l yüzde
6,5 art› enflasyon oran›nda art›fl ya-
p›laca¤› ö¤renildi. 

‹flçilerin 5 gün 45 saat olan çal›fl-
ma süreleri mevcut haliyle koruna-
cak. Çal›flma süresinin 6 gün 45 sa-
at olarak uygulanmas› halinde iflçi-
lere ayl›k 200 YTL ilave ödeme ya-
p›lacak. 

‹flçilere 112 gün üzerinden ikra-
miye ödenecek. Sosyal yard›mlar
ise ücret zamlar› oran›nda artt›r›la-
cak. Çal›flanlar aras›ndaki ücret
dengesizli¤inin de 2008 y›l›n›n
Mart ay›ndan itibaren giderilmeye
bafllanaca¤› duyuruldu. Daha önce
iflten at›lan bir grup iflçinin geri
al›nmas›nda da uzlafl›ld›. 

Anlaflmada en genel hatlar› iti-
bariyle, asgari bir kazan›m ve en
az›ndan kimi haklar› koruma sözko-
nusudur. 

Ancak TTeelleekkoomm ggrreevviinniinn öönnee--
mmii,, anlaflman›n hangi maddeleri
içerdi¤inin de ötesinde, uzun bir
aradan sonra iflçilerin, bir sendika-
n›n greve ç›kma cesaretini göster-
mesiydi. Evet, greve ç›kmak bir ce-
saret haline gelmiflti neredeyse ül-
kemizde. 

Telekom iflçileri bu cesareti gös-
terdiler. 44 gün boyunca sürdü dire-
nifl. 25 bine yak›n iflçinin kat›l›m›y-
la Telekom grevi, son y›llar›n en bü-
yük greviydi.

Telekom direnifli, grev yap›la-
maz düflüncesini y›kt›¤› için, art›k

grevle hak al›namaz düflüncesini
y›kt›¤› için ve sonraki grevlerin
önünü açt›¤› için tüm emekçiler için
bir kazan›md›r. 

DDeemmaaggoojjiikk vvee ffiizziikkii 
ssaalldd››rr››llaarraa kkaarrflfl››,, ggrreevv 
ssiillaahh››yyllaa ddiirreenniillddii

“Bu ‹fl Kolunda Grev Var” pan-
kart› uzun y›llard›r ilk kez bu kadar
yayg›n biçimde aç›ld›. Grevin unut-
turulmaya çal›fl›ld›¤› bir dönemde 81
ilde bu pankart›n aç›lmas› çok önem-
liydi. Bir iki iflçinin oldu¤u iflyerle-
rinde bile emekçiler GGrreevv GGöözzccüüssüü
önlü¤ünü giyip direnifle kat›ld›lar.

Mevcut anayasada grev hakt›r
deniliyor. Telekom iflçileri de bu ya-
sal haklar›n› kullan›yorlar. Ama bu-
nun karfl›l›¤›nda ise iflçileri grevden
cayd›rmak için onlarca tezgah ku-
rulmufl durumda. Greve aç›kça fizi-
ki olarak sald›r›l›yor, grevi gayri
meflru duruma düflürmek, halk›n
gözünde küçük düflürmek için pro-
vokasyonlara baflvuruluyor.

Çünkü burjuvazi grev karfl›s›nda
tahammülsüz; grevi, ““ss››nn››ff mmüüccaa--
ddeelleessiinniinn hhoorrttllaammaass››”” olarak görü-
yor. Bebek’teki Telekom müdür
muavini Barbaros Önal “gerekirse
silahlan›r gider o ar›zay› gideririz”
diyordu. (Gerekirse silahlan›r grev
k›r›c›l›¤›n› önleriz diyebilen bir sen-
dikac›l›kla ç›k›lmal› elbette bunun
karfl›s›na) Her zamanki ola¤an ar›-
zalar› “sabotaj” gibi göstererek, ifl-
çileri “yasad›fl›” gösterme ve varo-
lan sahiplenmeyi, deste¤i grevin
aleyhine döndürmeye çal›flt›lar. Dü-
zen cephesi bir yandan grevin hak
oldu¤unu bozuk plak misali tekrar-
lay›p dururken, öte yandan provo-
kasyonlar yapt›, tehditler ya¤d›rd›.

Hayat›n her alan›nda, hangi ge-

rekçeyle, hangi zeminde yükselirse
yükselsin, tüm muhalif sesleri, tüm
direniflleri yok etmek istiyorlar çün-
kü. Gerçek flu ki ““ddiirreenniiflfl””,, ““ggrreevv””
gibi kelimelerin kendisine bile ta-
hammülleri yok. Bunlar› hayat›n
prati¤inden de, beyinlerden ve dil-
lerden de silmek istiyorlar. 

Direnifllere karfl› kullan›lan kli-
fleler, aç›kça veya dolayl› biçimler-
de hep devrededir. “Bunlar›n eko-
nomiyle, haklarla vb.. bir ba¤lant›s›
ilgisi yok, bunlar ülkemizi zay›flat-
mak, istikrars›zlaflt›rmak istiyor-
lar” derler en meflru ve yasal dire-
niflte bile. 

Bütün bunlar karfl›s›nda Tele-
kom iflçisinin yaln›zca meflrulu¤u,
hakl›l›¤› ve bir de grev silah› vard›.
Grevi iflte bütün bunlara karfl› ger-
çeklefltirildi¤i ve sürdürüldü¤ü için
emekçiler aç›s›ndan bir kazan›m
olarak görüyoruz. 

AAnnllaaflflmmaa öönncceessii ggeelliiflflmmeelleerr,,
ddeesstteekk eeyylleemmlleerrii

23 Kas›m’da Türkiye Haber-‹fl
Sendikas› ile Türk Telekom temsil-
cileri aras›nda gecenin geç saatleri-
ne kadar süren görüflmelerde, grev-
den önce toplu sözleflmenin birinci
y›l›nda yüzde 10, ikinci y›l›nda
6'flar ayl›k dönemler halinde yüzde
4'erlik zamlar öneren Türk Telekom
temsilcileri, birinci y›l zamm› için
yüzde 9.5, ikinci y›l zamm› için tek
seferde yüzde 5'lik art›fllar önerdi.
Türk Telekom temsilcilerinin ayr›ca
grevden önce ücretler aras›ndaki
dengenin sa¤lanmas› için önerilen
25 milyon YTL'lik teklifi 20 milyon
YTL'ye çektikleri ifade edildi. Gre-
vin önemli nedenleri aras›ndaki
kapsam maddesindeki uyuflmazl›-
¤›n da devam etti¤i belirtildi. 

KKaazzaannaann DDiirreenniiflflttiirr
Telekom Direnifli Tüm 
Emekçilerin Kazan›m›d›r



DDeevvrriimmccii mmüühheennddiisslleerrddeenn
TTeelleekkoomm iiflflççiilleerriinnee ddeesstteekk

Devrimci Mücadelede Mimar ve
Mühendisler, ve Art› ‹vme Dergisi
25 Kas›m günü Gayrettepe Telekom
binas›nda iflçileri ziyaret ederek
desteklerini sundular. Mühendisler,
“Bu grevin baflar›s›n› emekten, ada-
letten yana olanlar›n baflar›s› olarak
de¤erlendiriyoruz” sözleriyle grevi
desteklediklerini dile getirdiler.

‹‹flflççii bbüürroossuunnaa ssaalldd››rr››

Tunceli Ovac›k’ta Haber-‹fl üye-
si iflçilerin kulland›¤› büroya sald›r›
gerçeklefltirildi. ‹flçiler sald›r›ya

tepki gösterdiler. Sald›r›lar›n iflçile-
ri y›ld›ramayaca¤›n› belirten Ova-
c›k Munzur Su iflçileri de, Telekom
iflçilerinin grevi desteklediklerini
aç›klad›lar.

KKaarrss GGeennççlliikk DDeerrnneekklliilleerr
TTeelleekkoomm iiflflççiilleerriiyyllee

Kars Gençlik Derne¤i Giriflimi
ö¤rencileri 25 Kas›m’da Telekom
iflçilerini ikinci kez ziyaret ettiler.
Kars Gençlik Dernekli ö¤renciler
iflçileri dinledikten sonra direnifli
desteklediklerini ve her zaman
iflçilerin yanlar›nda olacaklar›n›
belirterek ziyaretlerini bitirdiler.

DDTTCCFF’’lliilleerr TTeelleekkoomm
iiflflççiilleerriinnee ddeesstteekk vveerrddiilleerr!!
28 Kas›m günü Anafartalar
Çarfl›s›’nda biraraya gelen ve
yaklafl›k 65 kifli ö¤renci “Telekom
‹flçisi Yaln›z De¤ildir” pankart› aça-
rak Türk Telekom’un önüne yürü-
yerek bir aç›klama yapt›lar. Ankara
Gençlik Dernekli Ö¤renciler’inde
bulundu¤u yürüyüflte aç›klamay›
Eray Destegül okudu.. 

Say›: 133 15EMEK

Telekom iflçileri grevi bitirdiler,
fakat grev süresince de, patronla-
r›n, yasad›fl› olarak ggrreevv kk››rr››cc›› ifl-
çiler çal›flt›rd›¤› bas›na yans›d›.
Ülkemizde grev bu koflullarda
yap›labiliyor. 

Elbette ki, patronlar›n bunu
yapmaya cüret etmelerinin nedeni,
yasalar›n ggrreevv kk››rr››cc››ll››¤¤››nn›› sözde
yasakl›yor görünürken, gerçekte
serbest b›rakmas›, hatta denilebilir
ki teflvik etmesidir.

Örne¤in anayasan›n 54. madde-
si  “grev hakk› ve lokavt” olarak
düzenlenmifltir. Oysa grev hakt›r
fakat lokavt diye bir hak olamaz.
Lokavt, patronun iflçiyi grev nede-
niyle cezaland›rmas› demektir. Lo-
kavt ilan ederek, üretimi kendi ira-
desiyle durduran patron, Lokavt
süresince ücret ödemeyerek iflçiyi
açl›kla cezaland›rm›fl olur. Dolay›-
s›yla Lokavt’› patron için hak ola-
rak düzenleyen 12 Eylül anayasas›,
lokavt ile patronu iflçiye karfl› si-
lahland›rmaktad›r. 

Di¤er yandan, yasalar patrona
lokavt hakk› tan›makla da yetinmi-
yor, anayasa grev k›r›c›l›¤›n›n “ce-
zas›n›” adeta grevi teflvik edecek

düzeyde tutarken, iflçilerin yasalara
ayk›r› flekilde greve kat›lmalar›n›
hapisle cezaland›r›yor. fiöyle ki;

2822 say›s› Toplu ‹fl Sözleflme-
si Grev ve Lokavt Yasas›’n›n 43.
maddesi “iflveren grevci iflçilerin
yerine hiçbir surette daimi veya ge-
çici olarak baflka iflçi alamaz veya
baflkalar›n› çal›flt›ramaz” derken,
bu suçun karfl›l›¤›n› asgari 150
YTL para ile güya cezaland›r›yor.
Oysa cezan›n mant›¤› cayd›r›c›
olarak suçu önlemektir. Burada
cayd›r›c›l›k de¤il teflvik vard›r. Bu
yapt›r›m›n bile pratikte uygulan-
mamas› sistemin patrona sundu¤u
ek olanakt›r.

Ayn› yasan›n 77. maddesi ise,
grev süresince iflyerinde yasalarca
çal›flmaya mecbur edilen iflçilere,
greve kat›lmalar› durumunda üç
aydan bir y›la kadar hapis cezas›
ile cezaland›r›yor. 

Halktan yana bir anayasada
grev hak olarak düzenlenirken, Lo-
kavt yasaklan›r. Nitekim Haklar ve
Özgürlükler Cephesi’nin yay›nla-
d›¤› halk anayasas› tasla¤›nda:

““GGrreevv hhaakktt››rr.. LLookkaavvtt YYaassaakk--
tt››rr”” demektedir.

sözde grev hakk› 
gerçekte grev yasa¤›

TÜMT‹S: 
“Çete De¤il ‹flçiyiz”

Türkiye Motorlu Tafl›t ‹flçileri
Sendikas›’n›n (TÜMT‹S) 17 yöneti-
cisinin 21 Kas›m günü “çete kura-
rak adam dövmek, iflyerlerine ve
araçlar›na zarar vermek” suçlama-
s›yla gözalt›na al›nmas›, Ankara’da
Nakliyeciler Sitesi’nde bir araya ge-
len TÜMT‹S üyeleri taraf›ndan pro-
testo edildi. 25 Kas›m’da yap›lan
eylemde konuflan TÜMT‹S Genel
Baflkan› Kenan Öztürk, “ayn› uygu-
laman›n grevde olan Haber-‹fl Sen-
dikas›’na karfl› da yürütüldü¤üne”
dikkat çerekek, bask›n ve gözalt›la-
r›n, sendikal mücadele veren iflçileri
y›ld›rmak için yap›ld›¤›n› belirtti. 

S›k s›k “Çete De¤il ‹flçiyiz, Ör-
gütlüyüz, Güçlüyüz” slogan›n›n at›l-
d›¤› eyleme Haber-‹fl Sendikas›, Pet-
rol-‹fl Sendikas›, 78’liler Derne¤i,
Pir Sultan Abdal Derne¤i, SDP de
destek verdi.
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Emekçiler için, halk›n tüm kesimleri için yeni hak
gasplar› demek olan Sosyal Güvenlik Reformu Yasa
Tasar›s› geçen hafta TBMM’ye getirildi. 

Çal›flma Bakan› Faruk Çelik, tasar›n›n meclise ge-
tirilmesinin ard›ndan yapt›¤› aç›klamada ““1155--1188 AArraa--
ll››kk’’ttaa MMeecclliisstteenn ggeeççmmeessiinnii hheeddeefflliiyyoorruuzz”” dedi. 

AKP iktidar›n›n bir program› var. Peki sendikalar›n
var m›?

Aylard›r yasan›n niteli¤i üzerine sendikalar taraf›n-
dan pek çok aç›klama yap›ld›, raporlar yay›nland›. On-
lar›n hepsinin ortak noktas›, bu tasar›n›n emekçilere
karfl› bir sald›r› anlam›na geldi¤i ve kabul edilemez ol-
du¤uydu. 

Söylenenler do¤ruydu. 

fiimdi kabul edilemez oldu¤unu fiilen gösterme
aflamas›nday›z. 

Sendikalar, oligarflinin tasar›y› yasallaflma sürecine
soktu¤u bir dönemde, yine bas›n aç›klamalar›yla, ra-
porlarla, s›radan protestolarla yetinemezler. 

Bununla yetinmek demek,
asl›nda bugüne kadar yasaya
karfl› söyledikleri, yapt›klar›
her fleyi, “yasaya karfl› ç›k›yor
görünmek”, yani baflka deyiflle
iflçi s›n›f›n› ooyyaallaammaakk için
yapt›klar› anlam›na gelecektir. 

Oligarflinin emekçilere yönelik sald›r›lar›n› püskür-
tecek bir düzeye gelmemiz için, örgütlenme bak›m›n-
dan, mücadele anlay›fl› bak›m›ndan henüz afl›lmas› ge-
reken anlay›fllar ve eksiklikler oldu¤u aç›kt›r. Fakat, ifl-
çi s›n›f›n›n tarihine, böyle bir sald›r›y› direniflsiz karfl›-
lama utanc› da yaz›lmamal›d›r. Bunun utanc› da, so-
rumlulu¤u da elbette en baflta sendikalar›n olacakt›r. 

Sendikalar› göreve ça¤›r›yoruz. 

Sosyal Güvenlik Reformu Yasas›’na karfl› yapabile-
cekleri tüm eylem biçimleriyle direnifli örgütlemeye
ça¤›r›yoruz. Tüm olumsuzluklara, yetersizliklere ra¤-
men, direniflte ve sonuç almada kararl›l›k gösterilirse,
sonuç da al›nabilir. 

Sosyal Güvenlik Reformu’nu emperyalist tekeller
ve iflbirlikçileri istiyor. Sessiz kalmak, direnifl örgütle-
memek, emperyalist tekeller ve iflbirlikçilerin saf›nda
olmakt›r. ‹flçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› savunan sendikac›l›k
ise, iflçilerin önünde yürüyerek mücadeleyi örgütle-
mektir.

Sosyal Güvenlik Reformu TBMM’de 
SSeennddiikkaallaarr›› GGöörreevvee ÇÇaa¤¤››rr››yyoorruuzz!!

SSGSS Yasas›na
Hay›r!

KESK, D‹SK, TMMOB ve Adana
Tabip Odas› üyeleri, 28 Kas›m günü,
Adana ‹nönü Park›’nda bir araya ge-
lerek Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤-

l›k Sigortas› (SSGSS) ile Kamu Hasta-
neleri Birlikleri Kanunu Tasar›s›’n›n
iptal edilmesini istediler.  

"SSGSS Yasas›na Hay›r, Telekom
‹flçisi Yaln›z De¤ildir" pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde aç›klama yapan Ada-
na Tabip Odas› Baflkan› Osman Küçü-

kosman, yasan›n bütünüyle yürürlük-

ten kald›r›lmas›n› ve tüm sigortal›lar›n
sosyal devlet ilkesine uygunluk teme-
linde eflitlenmesini istedi. 

Aç›klamada hükümetin baz›
de¤ifliklikler yapmak üzere meclise
gönderdi¤i yasada sigortal›lar›n lehine
herhangi bir de¤iflikli¤in olmayaca¤›,
sa¤l›k ve sosyal güvenlik haklar›n›n
daralt›laca¤› dile getirildi.

Türk Tabipler Birli¤i; meclis
gündeminde olan SSGSS ve Ka-
mu Hastane Birlikleri Pilot Uygu-
lamas› Hakk›nda Kanun Tasar›-
s›'yla ilgili 28 Kas›m günü saat
13.00’te bir bas›n toplant›s› ger-
çeklefltirdi. 

Ali Çerkezo¤lu okudu¤u aç›k-
lamada Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n ön-
gördü¤ü tam gün çal›flma uygula-

mas›n› ‘tam
gün kölelik’
olarak de¤er-
l e n d i r d i .
SSGSS’nin

amac›n›n sa¤l›k hizmeti sa¤la-
mak olmad›¤›n› söyleyen Çer-
kezo¤lu kamu hastanelerinin
özellefltirilmesi, tam gün kölelik
düzeni, e¤itim hastanelerinde
partizanca iflgal çabalar›n›n kabul
edilemez oldu¤unu ifade ederek
“AKP hükümeti bu giriflimlerden
vazgeçmedi¤i takdirde meflru sa-
vunma hakk›m›z› sonuna kadar
kullanmaya kararl›y›z” diye ko-
nufltu.

TTB Baflkan› Prof. Dr. Gen-
çay Gürsoy ise, “Do¤an›n verdi¤i
yaflama hakk›n›, son derece ilkel
bir flekilde vahfli kapitalizmin ko-
flullar›na terk edemeyiz” diyerek
8 Aral›k'ta ise 56 odalar›yla bir-
likte bir eylem plan› haz›rlaya-
caklar›n› ve seslerini duyurmaya
çal›flacaklar›n› duyurdu. 

TTB: “Meflru Savunma Hakk›m›z›
Kullanmaya Kararl›y›z”
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Yunanistan’da Grevler
Yunanistan’da hal-

k›n sosyal güvenlik
çerçevesindeki hakla-
r›n›n gasbedilmesini
amaçlayan ““ssoossyyaall
ggüüvveennlliikk rreeffoorrmmuu”” na
karfl› grevler büyüyor.
Sendikalar, emekli ay-
l›klar›n›n düflürülme-
sini, emeklilere ayr›-
lan fonlar›n azalt›lma-
s›n› da içeren düzenle-
melere karfl› ç›k›yorlar.

Reform ad› alt›ndaki hakgasp›na yönelik
olarak önce ö¤retmenler, ard›ndan da gazeteci-
ler bir günlü¤üne ifl b›rakarak protesto eylemi
yapt›lar. Protesto eylemleri çerçevesinde Ati-
na’da düzenlenen gösteriye 4 binden fazla ba-
s›n emekçisinin kat›ld›¤› belirtildi. Grev sonu-
cunda devlet televizyonlar› ve  özel televizyon
kanallar›n›n yay›nlar› bir günlü¤üne durdurul-
du. ‹nternet haber siteleri güncelleme yapma-
d›. Hükümete ait bas›n bürolar› da greve des-
tek verdiler ve grev günü gazete ç›kar›lamad›.

Grevlere, kamu çal›flan› mühendis ve dok-
torlar da destek verirken, 12 Aral›k günü ülke
genelinde grev yap›laca¤› aç›kland›.

Paris'te ö¤renciler 
eylemlerini sürdürüyor

Fransa’da ö¤rencilerin üniversitelerin
özellefltirilmesine karfl› bafllatt›klar› ve iflgal-
lerle, grevlerle milyonlar›n kat›l›m›na ulaflan
eylemler, ö¤renciler taraf›ndan ayn› taleplerle
sürdürülüyor.

Halen ülke genelindeki 85 üniversitenin
yar›s›nda boykotlar devam ediyor.

Ayr›ca, ö¤renciler, Fransa’n›n baflkenti Pa-
ris’te binlerce kiflinin kat›ld›¤› bir gösteri dü-
zenleyerek, hükümetten özellefltirme planlar›-
n›n geri çekilme-
sini istediler. Ö¤-
renci sendikalar›-
n›n ça¤r›s›yla ya-
p›lan eylemler
Fransa’n›n di¤er
bölgelerinde de
binlerce ö¤renci-
nin kat›l›m›yla
gerçekleflti.

E¤itim emekçileri, "24
Kas›m Ö¤retmenler Gü-
nü"nde “Göstermelik Gün
De¤il, Hak ‹stiyoruz” taleple-
riyle alanlara ç›karak "ekono-
mik koflullar›n›n iyilefltirilme-
si, hak ihlalleri ve yandafl ata-
malar›na son verilmesi"ni is-
tediler. 

Birçok ilde eylem yapan
e¤itim emekçileri, kendilerini
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda ya-
flamaya mahkum eden AKP
iktidar›na tepkilerini dile ge-
tirdiler. 

E¤itim-Sen ‹stanbul fiube-
leri, 24 Kas›m’da Ö¤retmen-
ler  Günü dolay›s›yla Ca¤a-
lo¤lu'ndaki ‹l Milli E¤itim
Müdürlü¤ü önünde bir eylem
yaparak ö¤retmenlerin sorun-
lar›na dikkat çekti. Saat
13.00’te yap›lan eylemde te-
levizyonlarda Kardelen Ayfle
reklam›n› elefltiren ö¤retmen-
ler ad›na E¤itim-Sen ‹stanbul
2 No'lu fiube Baflkan› Hasan
Toprak, devletin elit ve resmi
erkan›, ö¤retmenlerin gireme-
di¤i Zübeyde Han›m Ö¤ret-
men Evi'nde ö¤retmenler gü-
nünün kutland›¤›na de¤inerek
“ö¤retmenleri yoksulluk s›n›-
r›n›n alt›nda yaflamaya mah-
kûm eden o elit ve resmi er-
kân flunlar› bilmelidir ki, biz-
ler y›lda bir kere kulland›klar›
boyal› laflara itibar göstermi-
yoruz. Bizler onurlu bir ya-
flam, bizler bilimsel bir e¤i-

tim, bizler eflit ifle eflit ücret
istiyoruz" dedi.

Eylemde, 24 Kas›m 2005'
te Ö¤retmenler Günü kutlama-
lar›na polisin sald›rmas›yla ba-
ca¤›ndan sakatlanan ve bugü-
ne kadar 5 kez ameliyat olan
Ö¤retmen Erkan Barikan söz

alarak AKP’nin
ö¤retmenlere
verdi¤i de¤erin
sald›rmas›yla
kan›tland›¤›n›
dile getirdi.

Aç›klamaya
“Ne Ticarethane Ne Hapisha-
ne Özgür Üniversite Lise Ö¤-
rencileri” pankart›yla destek
olmak için gelen liseli ö¤ren-
cilerin pankart›na polisin el
koymak istemesine ö¤retmen-
ler tepki gösterdi.  Tepki üze-
rine polis pankart› ö¤rencilere
geri verdi.

80 kiflinin kat›ld›¤› eylem-
de “Sözleflmeli Köle Olmaya-
ca¤›z, Paras›z E¤itim Paras›z
Sa¤l›k, Yaflas›n Örgütlü Mü-
cadelemiz” sloganlar› at›ld›. 

‹stanbul’da yap›lan bir
baflka eylem ise Taksim
Tramvay Dura¤›’nda gerçek-
lefltirildi. E¤itim Emekçileri
Derne¤i ad›na aç›klama ya-
pan P›nar Bali ö¤retmen ata-
malar›nda yap›lan adaletsizli-
¤e dikkat çekti. 

Ankara K›z›lay’da topla-
nan E¤itim-Sen üyeleri ise
“‹nsanca Yaflamak ‹stiyoruz”
diye hayk›rd›lar. E¤itim-Sen
Genel Baflkan› Alaaddin Din-
çer yapt›¤› aç›klamada ö¤ret-
menlerin, bask›lar, siyasi nite-
likli kovuflturmalar, AKP
merkezli kadrolaflma sald›r›-
lar› ve maddi s›k›nt›lar›n al-
t›nda günden güne ezildi¤ini
ifade etti.

Adana’da sürgün ve so-
ruflturmalara tepkilerini dile
getiren ö¤retmenler Diyarba-
k›r’da AZC Plaza önünde üc-
ret eflitsizli¤ine vurgu yapt›-
lar.

Ö¤retmenler Günü’nde
Ö¤retmenler Eylemde
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Greve giden 
tar›m iflçileri kazand›

Çukurova bölgesinde toprak a¤alar›,
çal›flt›rd›klar› iflçilerin günlük 21 YTL
olarak belirlenen ücretlerini dikkate al-
may›p ayr›ca 3 ayd›r herhangi bir ücret

ödemeyince yaklafl›k 50 bin tar›m iflçisi greve giderek haklar›n› ald›lar.

Tar›m iflçileri daha önce de ifl b›rakma gibi eylemlerle, ald›klar› 15
YTL ücretin,  Tar›m Komisyonu (Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
l›¤›, Adana Valili¤i ve ‹fl Bulma Kurumu) taraf›ndan 21 YTL olarak be-
lirlenmesini sa¤lam›fllard›..

Greve öncülük eden Tar›m Arac›lar› Derne¤i Baflkan› Remzi Kaya,
tar›m iflçilerinin resmi herhangi bir haklar› olmad›¤›n›, ancak grev hak-
lar› olmasa da eylemlerinin grev oldu¤unu ve Adana, Erzin, Ceyhan,
Dörtyol, Tarsus, Mersin bölgelerini kapsayan greve kat›l›m›n yüzde 90
gibi çok yüksek oranda gerçekleflti¤ini söyledi.

Greve kat›lan iflçiler, gruplar halinde örgütlenerek, tarlalarda, tar›m
iflçilerinin geçti¤i yollarda greve kat›l›m› art›rma çal›flmas› yürüttüler.

Tar›m iflçileri yapt›klar› grevle ücretlerinin 21 YTL olarak ödenmesi-
ni, Adana’da 5 büyük toprak sahibine kabul ettirirken, Tarsus ve Mersin
bölgesindeki toprak sahipleri talepleri kabul etmedi¤i için bu bölgelerde
çal›flan iflçiler grevi  25 Kas›m tarihi itibariyle halen sürdürüyorlard›.

Adana bölgesinde direniflin taleplerini kabul ettirmesi ile ilgili aç›k-
lama yapan Remzi Kaya, eylemin iflçilerin baflar›s› oldu¤unu, 50 bin ifl-
çinin ifle gitmeyerek kazand›¤›n› belirtti.

Tar›m iflçileri direnerek kazan›rken, burjuva bas›n tar›m iflçilerinin
böylesi kitlesel grevini görmezden geldi. Tar›m iflçileri trafik kazalar›n-
da can verirken, timsah gözyafl› döken burjuva bas›n, iflçilerin çal›flma
koflullar› için direniflleri sözkonusu oldu¤unda, bunda haber de¤eri gör-
medi!. Burjuva bas›n çaresiz iflçilerin haberini yapmay› sever, çünkü
onlar›n ac›lar› üzerinden as›l kendilerinin ne kadar insanc›l olduklar›n›
anlat›rlar. Fakat direnen iflçilere düflmand›rlar. Çünkü halk›n direniflle-
rinde kendi sonlar›n› görürler.

Alt›n aramaya karfl› 
Ankara’ya yürüyüfl

Ülkenin 7
ayr› ilden An-
kara'ya hare-
ket eden Çev-
re Platformu
üyeleri, Çev-
re ve Orman
B a k a n l › ¤ ›
önünde bulu-
flarak, haz›r-
lad›klar› raporu Çevre ve Orman  Baka-
n› Veysel Ero¤lu’na iletti.

Çevre Platformu Koordinatörü S›dk›
Uyar, topraklar›m›z kaz›l›yor, kirletili-
yor, yer alt› sular› zehirleniyor diyerek
alt›n ve di¤er madenleri ç›karma ad›na
topraklar›m›z›n öldürüldü¤ünü söyledi. 

Grup ““KKaazzddaa¤¤llaarr›› yyookk oollmmaass››nn””,,
““22BB’’lleerr ssaatt››llmmaass››nn””,, ““MMaaddeenn yyaassaass›› mm››
ssöömmüürrggee yyaassaass›› mm››??”” ddöövviizzlleerrii ttaaflfl››yyaa--
rraakk,, ““BBuu vvaattaann bbiizziimm,, bbuu oorrmmaann bbiizziimm
ssaatttt››rrmmaayy››zz”” sloganlar› att›lar.

Halk Antalya-Kemer yolunu 
trafi¤e kapatt›!

26 Kas›m’da Antalya'n›n Kemer ilçesinde
meydana gelen trafik kazas›nda Cengiz
Korkmaz isimli bir kiflinin hayat›n› kaybet-
mesi üzerine halk, Kemer-Antalya kara yolu-
nu bir süre trafi¤e kapatarak protesto gösteri-
si yapt›.

Kavflakta daha önce meydana gelen trafik
kazalar›nda da çok say›da kiflinin öldü¤ü belirtilen eylemde, alt geçit
yap›lmas› istendi. Kitle ad›na konuflan Hasan Aktafl, ''''AAlltt ggeeççiitt yyaappmmaakk
iiççiinn ddaahhaa kkaaçç ccaann››nn yyaannmmaass›› llaazz››mm??...... ÖÖnnlleemm aall››nnmmaass›› iiççiinn bbiirr yyeettkkii--
lliinniinn mmii ççooccuu¤¤uunnuunn ööllmmeessii ggeerreekkeecceekk??...... ttooppllaannaann vveerrggiilleerr nneerreeyyee ggii--
ddiiyyoorr?? ÜÜçç kkuurruuflfllluukk kkaavvflflaakk yyaapp››llaamm››yyoorrssaa bbuunnuunn ssoorruummlluussuu kkiimm??''''
dedi. 

Aç›klama, alt geçit yap›lmad›¤› sürece eylemlerin sürece¤i belirti-
lerek bitirildi.

Fosfat fabrikas›na karfl› 
köylü eylemleri

Bal›kesir'in Band›rma ilçesine ba¤l›
Sahil Yenice köyüne kurulmas› planla-
nan fosfat zenginlefltirme fabrikas›na
karfl› köylüler, 17 Kas›m’da miting, 24
Kas›m’da yürüyüfl, 25 Kas›m’da refe-
randum yapt›.

Köylüler, 17 Kas›m’da fabrikan›n
yap›laca¤› araziye yürüyüfl yapt› ve bin
kiflinin kat›ld›¤› bir miting düzenledi.
Mitingde, fabrikan›n kurulmas›n›n ekili
alanlara, çevreye ve halk›n sa¤l›¤›na bü-
yük zarar verece¤i belirtildi. 

24 Kas›m’da Band›rma’da yürüyüfl
ve oturma eylemi yap›ld›. 600 kiflinin
kat›ld›¤› eylem bas›n toplant›s› düzenle-
nerek bitirildi.

25 Kas›m’da içlerinde Gençlik Der-
neklilerin de bulundu¤u bir kitle köylü-
lere destek ziyareti yapt›. Destek ziyare-
tinde Halkbilim Kulübü Müzik Toplulu-
¤u Grup Yorum’un türkülerini söyledi
ve köylüler 422 kiflinin kat›ld›¤› bir refe-
randumda mücadelenin sonuna dek sür-
mesi karar› ald›lar.
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Burjuva bas›n›n bir k›sm›, AKP
bugüne kadar “çözümsüz” b›rak›lan
tüm sorunlara el at›yor havas›nda
tam bir AKP ya¤c›l›¤› ve yalakal›¤›
kampanyas› bafllatt›. 

Gerçekte AKP de önceki düzen
partilerinin yapt›klar›n› tekrar et-
mekten baflka bir fley yapm›yor. Ne
Kürt sorununa iliflkin ilk kez bir
“paket” haz›rlan›yor, ne de alevi re-
formundan ilk defa sözediliyor.
AKP, bu manevralar› emperyaliz-
min direktifleriyle, s›rt›n› onlara
yaslayarak belki biraz daha cüretli
yap›yor, ama o kadar. Özü farks›z,
muhtemel sonuçlar› farks›zd›r. 

Hat›rlanaca¤› gibi k›sa bir süre
önce bas›na “AKP Alevilerle ilgili
reform paketi haz›rl›yor” diye bir
haber servis edilmiflti. Bu haberi Yü-
rüyüfl’ün 130. say›s›nda de¤erlen-
dirmifl ve “bu kafa yap›s› alevilerin
sorunlar›n› çözer mi?” diye sormufl-
tuk. Geçti¤imiz hafta içinde yap›lan
aç›klamalardan AKP’nin alevilere
yönelik manevralar›n›n o zaman
yans›yanla s›n›rl› olmad›¤› anlafl›l›-
yor. Daha baflka nelerden sözedildi-
¤ine geçmeden önceki “alevi refor-
mu”nun neler içerdi¤ini burjuva ba-
s›ndan özetleyerek hat›rlatal›m:

“KISA VADE: Resmi statüde ol-
mad›¤› için kamu kurumlar›n›n des-
te¤inden yoksun olan cemevlerine
her türlü maddi ve manevi yard›m
sa¤lanacak. 

ORTA VADE: Cemevlerinin ya-
sal statüye kavuflturulmas› hedefle-

niyor. Yasall›k statüsüyla camilerde
oldu¤u gibi cemevlerinin su ve elekt-
rik giderleri devlet taraf›ndan kar-
fl›lanacak. Cemevi yap›m›nda, arsa
tahsisi ve inflaat yap›m› gibi mevzu-
attan kaynaklanan zorluklar da
afl›lm›fl olacak.

UZUN VADE: Alevilikle ilgili ka-
musal niteli¤i olan, alevi kurumlar›-
n› bünyesinde bar›nd›racak bir yap›-
n›n oluflturulmas› tasarlan›yor.”

Özellikle son maddenin amac›
da, ifllevi de aç›k; alevili¤i ddeevvlleett
bbüünnyyeessiinnee vvee ddeenneettiimmiinnee çekmek. 

Bu uzun vadeli amac›n zeminini
olgunlaflt›rmak için de alevilere yö-
nelik manevralar birbirini izliyor.
Gündemdeki yeni manevralar ise,
k›sa bafll›klar halinde flunlar:

Baflbakan Tayyip Erdo¤an, Mu-
harrem Orucu döneminde alevilerle
iftar açacak!.. Cumhurbaflkan› Ab-
dullah Gül’ün himayesinde Antal-
ya/Elmal›’da MMuussaa AAbbddaall EEnnssttiittüü--
ssüü kurulacak... Muharrem Orucu
döneminde devlet himayesinde Av-
rupa’ya dedeler gönderilecek... Ale-
viler için devlet bünyesinde bir ku-
rum oluflturulacak... 

Bunlardan bir tekinde bile, ale-
vilerin inançlar›n› özgürce yaflama-
lar›n› sa¤lamaya yönelik bir kayg›
ve amaç gözükmemektedir. Baflba-
kanl›k, Cumhurbaflkanl›¤› gibi en
üst düzeyde gösterilen bu yak›n ilgi
ve alakan›n, devletin alevilere “res-
men kucak açmas›”n›n çeflitli ne-
denleri var. Oligarflinin alevili¤i tü-
müyle düzeniçine çekmeye, dev-
rimcilerden tümüyle koparmaya yö-

nelik uzun vadeli amaçlar›, bu giri-
flimlerin bafl amac›d›r. ‹kinci olarak
da, AKP’nin sistem için oy hesapla-
r› ve AKP’nin islamc› ideolojisinin
devam› olan ssüünnnniilleeflflttiirrmmee hedefi,
amaçlar aras›ndad›r. 

Amaç o kadar barizdir ki, alevi-
lerin Muharrem Orucu’nda Rama-
zan ay›nda oldu¤u gibi bir iftar ge-
lene¤i olmamas›na ra¤men, AKP
zihniyeti “reform” yaparken bile
kendi sünni geleneklerini dayat-
maktad›r. Alevi inanc›nda Muhar-
rem Orucu bir yast›r. Ama AKP’nin
bu yasa sayg›s› yoktur. Olmas› da
mümkün de¤il; çünkü onlar hala
KKeerrbbaallaa’’ddaa kkaattlleeddeennlleerriinn inanç ve
politikalar›n› sürdürüyorlar... Amaç
o kadar barizdir ki, güya alevilere
“jest” amac›yla size bir Musa Abdal
enstitüsü kuraca¤›z derken bile,
“ama bizim himayemizde, bizim
denetimimizde olacak” diye dayat-
maktad›rlar. Baflka bir ifadeyle, ale-
vilere dair cemevleri, enstitüler, res-
mi yap›lar, dedeler olsun ama, hep-
si bbiizziimm ddeenneettiimmiimmiizzddee, yani SSüünn--
nniillii¤¤iinn ddeenneettiimmiinnddee olsun demek-
tedirler. 

AAlleevviilleerrii ddüüzzeennee 
yyeeddeekklleemmee mmaanneevvrraallaarr›› 
yyeennii bbaaflflllaammaadd››
AAKKPP’’nniinn AAlleevvii rreeffoorrmmuu,, AAlleevvii--

llii¤¤ii ddüüzzeennee bbaa¤¤llaammaa,, ddeevvlleett ddeennee--
ttiimmiinnee aallmmaa rreeffoorrmmuudduurr.. Ve yaz›-
m›z›n bafl›nda belirtti¤imiz gibi bu
do¤rultuda baflvurulmufl ilk manev-
ra da de¤ildir. 

Mesela, bundan oonn yy››ll öönncceessiinnee

AAlleevvii rreeffoorrmmuu...... KKüürrtt ssoorruunnuunnaa ççöözzüümm ppaakkeettii......

AKP’N‹N REFORMLARI, 
EMPERYAL‹ZM‹N POL‹T‹KALARIDIR



gidelim; 5 Nisan 1997’ye. 

O gün, Cumhurbaflkan› Demirel,
bbiirr aalleevvii ddeeddeessiinnii ((‹zzettin Do-
¤an’›) di¤er dini temsilcilerle birlik-
te Çankaya Köflkü'ne davet etmiflti.

Bu “s›radan” bir davet de¤ildi.

Çünkü, ““CCuummhhuurriiyyeett ttaarriihhiinnddee
iillkk kkeezz”” bir alevi dedesi davet edil-
miflti o köflke. Gazeteler ertesi gün
böyle yazd›lar. Cumhuriyet ad›na,
demokrasi ad›na bir utanç vesilesi
olmas› gereken bu tarihten utanç
duymad› oligarflinin temsilcileri.
Ama ertesi gün gazeteler “alevilere
yönelik reformlar” üzerine makale-
lerle doluydu. 

Peki ne zaman gündeme geldi bu
reformlar? Asl›nda tart›flmay› büyü-
ten, yo¤unlaflt›ran 1993 Sivas kat-
liam›, 1995 Gazi katliam› sonras›n-
da, Alevi halk›n düzene karfl› tepki-
lerinin büyümesiydi. Devletin ve
tüm düzen partilerinin bu katliamla-
r› bizzat teflvik eden, himaye eden
bir konumda olmas› nedeniyle ale-
viler düzenden en az›ndan “ruhen”
bir kopufl içindeydi. Bu kopuflun
kendini ifade edebilece¤i tek yer
ise, devrimci mücadeleydi. Oligar-
fli, iflte bu gidiflat› engellemek için,
1990’lar›n ortalar›ndan itibaren ale-

vilere yönelik yeni politika ve tak-
tikler gelifltirdiler.

Demirel’in bir alevi dedesini ilk
kez Çankaya Köflkü’nde a¤›rlamas›,
asl›nda k›sa süre sonraki bir baflka
geliflmeyle de ilgiliydi. 26 Nisan
1997’de, 128 alevi vak›f ve dernek
yöneticisinin biraraya geldi¤i "1.
Ehlibeyt Kurultay›" toplanm›flt› ‹s-
tanbul'da. Bu da bir “ilk”ti. Demi-
rel, yapt›¤› manevrayla, bu kurul-
tay’da yap›lacak tart›flmalar› ve al›-
nacak kararlar› etkilemeyi amaçla-
m›flt›. 

Oligarflinin yeni gelifltirdi¤i bu
politikan›n ilk sonucu, iflbirlikçi bir
alevi kesiminin öne ç›kar›lmas› ol-
du. Devlet kendi alevisini yaratma-
ya çal›fl›yordu. Faflist, islamc› parti-
lerle bile bütünleflmeye haz›r Fer-
mani Altun gibi iflbirlikçiler, ‹zzet-
tin Do¤an baflkanl›¤›ndaki Cem
Vakf› gibi örgütlenmeler, bu politi-
kan›n ürünüydüler. 

‹‹flflbbiirrlliikkççiilliikk yyeettmmiiyyoorr;;
ddeevvlleett ““kkeennddii aalleevviissiinnii””
iissttiiyyoorr
Fakat bugün AKP’nin gündeme

getirdi¤i politikalar çarp›c› bir ger-
çe¤i daha göstermektedir. AKP; ale-

vilere yönelik manevralar›nda bu
kesimleri de d›fllam›flt›r. Anlafl›l›yor
ki, onlar›n iflbirlikçili¤i ve asimile
olmuflluklar›, AKP için yeterli de-
¤ildir. AKP daha fazlas›n› istemek-
tedir. Bu anlamda diyebiliriz ki, oli-
garflinin AKP arac›l›¤›yla gündeme
getirdi¤i yeni giriflimler, “devlet
alevisi” yaratman›n yeni ve daha
ileri bir aflamas›d›r. 

Bir yandan AKP ad›na “alevi re-
formu” aç›klamalar› yap›l›rken, ay-
n› günlerde ""DDiiyyaanneetttteenn ssoorruummlluu
ddeevvlleett bbaakkaann››””,, “ Cemevlerinin
ibadethane olamayaca¤›n›' aç›kl›-
yor, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› 'din
derslerinin mutlaka zorunlu olarak
ayn› flekliyle anayasada kalmas›n›'
savunmaya devam ediyor. Bu poli-
tika, gel-gitli bir politikad›r. Çünkü,
oligarflinin gerek Kürtler’e, gerek
alevilere yönelik tüm “reform” poli-
tikalar›, tasfiye, düzene çekme ama-
c›n›n ötesine geçmez. Bu anlamda
haklar ve özgürlükleri gerçek an-
lamda tan›mak ifllerine gelmez. Oli-
garfli hak vermeli ama o haklar kul-
lan›lmamal›yd›. 

2000 y›l› Haziran’›nda AB’ye
uyum süreci tart›flmalar› içinde ga-
zetelerde yer alan flu yorum, birçok
fleyi anlatmaya yeter san›r›z: “AB
Komisyonu'nun Kopenhag kriterleri
çerçevesinde Türkiye'deki alevilerin
sorunlar›n› gündeme almas› Türki-
ye ile AB aras›nda gerginlik yarat-
t›.”
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Bir k›nal› kkeklik; RReha ÇÇamuro¤lu
Reha Çamuro¤lu, bir alevi. Daha önce alevilerle ilgili kitaplar›

yay›nlanm›fl biri. Alevilerin bu ülkede neler yaflad›klar›n›, düzenin
alevi politikas›n› bilir. Ve bu yüzden, alevilere karfl› kullan›lmak
üzere, AKP taraf›ndan devflirilmiflti zaten. fiimdi bir k›nal› keklik
gibi, Alevileri tuza¤a düflürmek için rolünü oynuyor. 

Reha Çamuro¤lu’nun alevileri pazarlamas›,  satmas› karfl›l›¤›n-
da sünni AKP yönetiminden ald›¤› ilk ödül, AKP merkezinde ma-

kam odas›yla ödüllendirilmesi oldu. 

Onun art›k AKP Genel Merkezi’nde bir odas› var. Bu odaya, Alevili¤i pa-
zarlama karargah› da denilebilir. Orada bundan böyle, Alevili¤i nas›l düzen
eentegre ederiz, nas›l sünnilefltiririz diye planlar yap›lacak. 

Hac› Bektafl Veli Kültürünü Tan›tma Dernekleri Genel Baflkan› Tekin Öz-
dil, Çamuro¤lu’nun alevileri temsil etmedi¤ini belirterek onun evrimini flöy-
le özetliyor: “Çizgi k›r›lmas› yaflayan, önce solcu, sonra sa¤c›, sonra orta
yolcu, daha sonra eski ülkü ocaklar› baflkan› ile birlikte hareket eden, flimdi
AKP'li ve ›l›ml› ‹slamc› olan biri"...

Bu kadar “k›r›lma” yaflayan birinden ihanetten, pazarlamac›l›ktan ve sa-
t›fltan baflka ne beklenebilir ki! ‹htimaldir, yar›n güç dengeleri de¤iflirse,
AKP en baflta ihanet edeceklerin, en baflta küfredeceklerin bafl›nda da yine
Çamuro¤lu gelecektir. 

80yy››lldd››rr nnee yyaapp››yyoorr
bbuu ddüüzzeenn?? DDeevveenniinn
yyaallnn››zz bbooyynnuu ee¤¤rrii

ddee¤¤iill!!.... bbaakk››nn ccuummhhuurriiyyeettiinn
ttaabblloossuunnaa,, 8800 yy››llll››kk bbiirr ccuumm--
hhuurriiyyeett,, hhaallaa nnüüffuussuunnuunn
öönneemmllii bbiirr bbööllüümmüünnüü oolluuflflttuu--
rraann KKüürrtt ssoorruunnuunnuu,, AAlleevvii ssoo--
rruunnuunnuu ççöözzmmeemmiiflfl;; hhaallaa ççöö--
zzüümm ppaakkeettlleerrii hhaazz››rrllaammaakkllaa
mmeeflflgguull...... SSuunnnniilleerriinn ssoorruunnllaa--
rr››nn›› ddaa ççöözzmmeemmiiflfl.. EEnnggeelllliinniinn,,
yyeettiimmiinn,, dduulluunn ssoorruunnuunnuu hhiiçç
ççöözzmmeemmiiflfl...... 8800 yy››lldd››rr nnee yyaapp››--
yyoorr ppeekkii bbuu ddüüzzeenn??
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Alevi halk›n sorunlar›n› çözmek
isteyen bir düzen, alevilerin sorun-
lar›n›n, taleplerinin gündeme gel-
mesinden niye rahats›z olsun?

Din istismar›yla halk›n oylar›n›
al›p iktidar olan AKP, çok iyi bildi-
¤i bu yöntemi, alevilere karfl› da
kullanma hesaplar› içindedir.
AKP'liler yine halk›n düzen taraf›n-
dan çeflitli biçimlerde bask› alt›na
al›nan inançlar›n› kullanarak, onlar›
basamak yap›yorlar. 

Çeflitli alevi demokratik kurum-
lar›, yapt›klar› aç›klamalarla
AKP’nin oyununun fark›nda olduk-
lar›n› ortaya koydular. Ancak bu ye-
terli de¤ildir. Bu aç›klamalar,
AKP’nin, oligarflinin alevi halka
yönevlik demagojilerinin, planlar›-
n›n önüne kesemez. Birçok aç›kla-
mada vurguland›¤› gibi, bunun bir
“asimile etme” politikas›, plan› ol-
du¤u aç›kt›r. Bunun karfl›s›na iki
fleyle ç›k›labilir ancak; birincisi;
alevilerin birleflik örgütlülü¤üyle,
ikincisi, alevilik inanc›n›n gerçek
özüyle... Ne salt “aç›klamalar”, ne
sadece “dini” temeldeki itirazlar,
AKP’yi bu plan› uygulamaktan, bu
manevralarla alevi halk›n›n, alevi
örgütlülüklerinin içine s›zmaya ça-
l›flmaktan vazgeçiremez.   

AKP’nin asl›nda bir sald›r› olan
bu planlar› karfl›s›nda, Diyanet ‹flle-
ri’nde Alevilere de bir “masa” ayr›l-
mas›n› savunan, devletten “bütçe”
isteyen aleviler bu politikalar›n› bir
kez daha düflünmelidirler. Düflünün
ki, bu düzenlemelerle ““aalleevvii ‹‹ss--
llaamm''››nn ddiinn hhiizzmmeettlleerrii kkaammuullaaflfltt››rr››--
llaaccaakk.” Düflünün ki, alevi dedeleri
ve zakirler “devlet kadrosuna al›na-
rak maafl ba¤lanacak”. 

Peki dedeler, zakirler ne yapa-
caklar bunun karfl›l›¤›nda? Sünni
imamlar için bu hiçbir sorun yarat-
mamaktad›r; çünkü onlar zaten dev-
letle fikir ve zikir birli¤i içindedir.
Peki aleviler öyle mi? Öyle mi ol-
mal›? Aleviler, AKP’ye karfl› politi-
ka belirlerken, öncelikle bunun da
cevab›n› vermifl olacaklard›r. AKP
iktidar›n›n manevralar›na, demago-
jilerine meydan ve prim vermeye-
lim. 

KKüürrtt’’ee ddiiyyoorr kkii,, “hay›r, sen
Kürt de¤il Türksün”. ‹zah›n›
da yap›yor, sen karda yürür-
ken “kart kurt” ses ç›kard›-
¤›n için sana böyle denilmifl.
Sen “da¤ Türkü”sün diyor.  

Ve böyle deyip Kürt’e da-
yat›yor: ““VVaattaannddaaflfl TTüürrkkççee
kkoonnuuflfl!!””

AAlleevvii’’yyee ddii--
yyoorr kkii,, “Sen as-
l›nda müslü-
man de¤ilsin.
Senin inanc›n
islam d›fl›”!

Alevi’ye di-
yor ki, ceme-
vinde ibadet ol-
maz, cemevi ibadet yeri de¤il,
ibadet için camiye gelmelisin. 

Döneme, koflullara göre de-
¤iflse de, politikan›n esas› flu;
Kürt’ün, alevinin nnee oolluupp ooll--
mmaadd››¤¤››,, nnee yyaappaaccaa¤¤››,, nnaass››ll kkoo--
nnuuflflaaccaa¤¤››,, nnaass››ll iibbaaddeett eeddeeccee¤¤ii
hep düzen taraf›ndan belir-
lenmeye çal›fl›ld›. 

Kürt’ün hangi dilde e¤itim
görece¤ini, nas›l konuflaca¤›-
n›, hangi müzi¤i dinleyece¤ini
belirleyen düzen, aleviye de
neye inanaca¤›n›, nas›l ibadet
edece¤ini dayatt›. 

Dayatmay› kabul etmeyen
Kürt, ““bbööllüüccüü””,, ““hhaaiinn”” diye
ezildi. Dayatmay› kabul etme-
yen alevi, ““ssaappkk››nn””,, ““kkaaffiirr””
diye yak›ld›.  

YYaa TTüürrkk vvee ssüünnnnii oollaaccaakk--
tt››nn,, yyaa bbööllüüccüü vvee kkaaffiirr!! Baflka
yolun, baflka seçene¤in yoktu.

Bu ülkenin oligarflisi, eze
eze, yaka yaka çözmeye(!)
çal›flt› sorunlar›. 

Sorunun kayna¤›, halk›n
iradesinin çi¤nenmesidir. Da-
ha do¤rusu, halk›n da bir ira-
desinin oldu¤unun tamamen
yok say›lmas›d›r. Bu iradenin
uç verdi¤i her yerde, bu ira-
deyi ezmek, k›rmak için zul-
me baflvurulmas›d›r. Ki bu

zulüm, katliamlardan sür-
günlere kadar uzanm›flt›r. 

Ony›llard›r Kürt halk›n›n,
Alevinin ne olup olmad›¤›n›,
nas›l konuflmas›, nas›l yafla-
mas› gerekti¤ini hep oligarfli
ve emperyalizm belirlemeye
çal›flt›. 

K ü r t
h a l k › n a
hangi dil-
de konufl-
mak, nas›l
yaflamak
istiyorsun
diye sorul-
mad›. 

Aleviye
nas›l ibadet etmek istiyorsun
diye sorulmad›. 

fiimdi kalkm›fl reformlar-
dan bahsediyorlar. 

Güya Kürtler’in sorunlar›-
n› ö¤renmek için Diyarba-
k›r’a gidiyor. Alevilerin so-
runlar›n› ö¤renmek için on-
larla masaya oturacakm›fl.
fiov. Bu sorunlar› bilmeyen
mi var? Bilmemek, zaten bafl-
ka bir ay›p ve suç.  

AKP'nin, 5 y›ld›r AKP hü-
kümetiyle görüflme talep eden
alevi kurumlar›n›n bu taleple-
ri kabul edilmezken, cemevle-
rinin yasal ibadethane olmas›
yönünde daha önce verilmifl
yasa tekliflerini meclis günde-
mine bile almazken, birdenbi-
re alevilerin talepleri konu-
sunda “büyük” ad›mlar atma-
ya yönelmesi, hiç kuflkusuz
tek bafl›na flüphe vericidir.

fiüphelenmekte elbette so-
nuna kadar hakl›y›z. 84 y›ll›k
inkar›n muhasebesi yok; he-
sab› yok ortada. Özelefltirisi
yok. Biz niye inanal›m 84 y›l-
d›r Kürtler’in, alevilerin ve
tüm halk›n iradesini yok sa-
yanlara? ‹rademizi tan›yacak
m›s›n›z? Reform demagojile-
rinden önce buna cevap verin!  

DDaayyaattmmaayyllaa
hhaallkk››nn iirraaddeessiinnii  

yyookkeeddeerreekk
ççöözzüümm oolluurr mmuu??

Sorunlar // ÇÇözümler



TT.. DDoo¤¤aann:: Aleviler 1440'lardan bu-
güne sisteme muhalif yaflam›fllard›r.
Bunun sonucunda katliamlar yaflam›fl
bir halktan bahsediyoruz. AAlleevviilleerr cceell--
llaadd››nn›› uunnuuttmmaazz.. De¤iflen her hükümet
alevilerin üzerinden politika yürütme-
ye, inançlar›n› islami bir potada erit-
meye çal›flm›fllard›r. Düzen islamc›l›-
¤›n›n temsilcisi AKP hükümetinin yap-
t›¤› da budur. “Cemevleri cümbüfl ev-
leridir” diyen zihniyet, Çorum, Marafl,
Sivas gibi katliamlar› gerçeklefltiren
bir zihniyet, Muharrem ay›nda Kerbe-
la katliam›na yas tutan halk›m›zla bir-
likte olamaz.

Alevi kültürünü inkar eden AKP,
cemevlerimizin içini boflaltmak iste-
mekte. Cemevleri, Diyanetin tekeline
sokulup, yozlaflt›r›lmak, yapay alevi
örgütlenmeler, AKP güdümlü kurum-
lar oluflturulmak istenmektedir.
AKP’nin alevi kurumlar›na yaklafl›m›

Alevi halk taraf›ndan bugün “ nniimmeett”
gibi gözükemez. 

Alevilere yönelik AKP taraf›ndan
gündeme getirilen bu politikan›n ta-
mamen karfl›s›nday›m. 

TT.. DDoo¤¤aann:: Devletin oluflturaca¤›
“Alevi Diyaneti” düflüncesi alevilerin
talebi de¤ildir. AKP hükümetinin dar
zihniyetli bir kurgusudur. Bu asimilas-
yon politikas›, özünü, kültürünü inkar
politikas› ne yenidir, ne de sondur. Biz
“Alevi Diyaneti” içerisinde özünü yi-
tirmifl, devletin sözcüsü mmaaaaflflll›› ddeeddee--
lleerr olmas›n›n önüne geçece¤iz. 

AKP’nin gündeme getirdi¤i ''Ab-
dal Musa Enstitüsü'' yoktan iyidir
zihniyetiyle kabullenilemez. Çünkü
y›llard›r yok say›lm›fl bir toplumun
göstermelik bir kuruma ihtiyac› yok-
tur. Özünü, içini dolduramayan bir
enstitü, alevi toplumunu ifade etmez.

Halka zulmeden bir iktidar›n ne alevi
inanc›na, ne de di¤er inançlara sayg›-
s› olamaz. Bu enstitü, Türk ‹slam
sentezinin bir yans›mas› olacakt›r. 

TT.. DDoo¤¤aann:: AKP hükümetinin üze-
rimizde yürüttü¤ü politikay› teflhir et-
mek ve halk›m›za detayl› anlatmak
gerekir. Aleviyim, demokrat›m diyen
herkes, düzenin islamc› AKP hükü-
metinin bize yönelik bu projesinde
taraf olmal›d›r.

Hiçbir yasan›n birbirinden farkl›
olmad›¤›, H›z›r Paflalar’›n sadece bi-
çim de¤ifltirdi¤i görülmeli. Bunun
karfl›s›nda politikalar üreterek, ku-
rumlar› aktif, halk›n ihtiyaçlar›na ce-
vap verebilen kurumlar haline getir-
meliyiz. Alevilik ne Fethullah Gü-
len'in Abant'ta verdi¤i flekille, ne de
Abdullah Gül'ün enstitüsüyle tan›na-
cak inanç biçimi de¤ildir.

Son olarak diyoruz ki, AKP hükü-
meti Çorum’un, Marafl’›n, Sivas’›n,
Gazi’nin hesab›n› sormayan ve Sivas
katillerine belediyelerinde kadro ve-
ren bir hükümettir. Önce bunun hesa-
b›n›n neden sorulmad›¤›n› halk›m›za
aç›klamal›d›r.

Biz kendi kurumumuzda sadece
alevi halk›m›z›n sorunlar›yla de¤il,
tüm inanç ve milliyetlerden halk›m›-
z›n sorunlar›yla ilgileniyoruz. Bu
yüzden diyoruz ki, AKP hükümeti
halk›m›z›n de¤erlerini kirletmesin.
Alevi halk›n›n üzerinden politika
yapmay› b›raks›n. Bizim de¤erleri-
miz onlar›n kavray›p yorumlayama-
yacaklar› kadar genifl ve erdemlidir.
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AKP iktidar›, alevilere yönelik ma-
nevralar›n› yo¤unlaflt›r›yor. Tayyip
Erdo¤an’›n Muharrem Orucu'nda
alevilerle birlikte olmak istemesini,
alevilerle ilgili devlet bünyesinde
"Alevi Diyaneti" gibi ayr› bir kurum
oluflturulmas› plan›n›, Cumhurbafl-
kan› Gül'ün himayesinde Antalya
Elmal›'da "Abdal Musa Enstitüsü"

kurulmas› projesini, Muharrem Oru-
cu döneminde yurtd›fl›na AKP hükü-
metinin himayesinde dedeler gönde-
rilmesini; yani k›sacas›, AKP hükü-
metinin alevilere yönelik gündem-
deki giriflimlerini nas›l de¤erlendir-
diklerini, alevi demokratik kurumla-
r›n›n yöneticilerine sorduk. ‹flte ce-
vaplar›:

Türkan DDO⁄AN (Çi¤li PPSAKD BBaflkan›)

Halka zulmedenlerin
inançlara sayg›s› olmaz

ZZeeyynneepp YY››lldd››rr››mm:: Alevi-
li¤in yüzy›llara dayanan bir
geçmifli var. Bugüne kadar
hep ikinci s›n›f, itilen, kak›-
lan, istenmeyen ve çok fark-

l› de¤erlendirilen bir toplum olarak gö-
rüldük. Ama bugün birden bire iktidar-
daki partiler -nas›l oluyor bilmiyorum
ama- alevili¤i keflfediyorlar. Elbette

bunun alt›nda yatan çok farkl› fleyler
var. Kendilerine karfl› muhalefet iste-
miyorlar. Muhalefeti kendi denetimle-
ri içerisine al›p kendi oy potansiyelle-
rini daha da ço¤altmak istiyorlar. 

AKP içindeki milletvekili Reha
Çamuro¤lu, Muharrem ay› içerisinde
iftar yeme¤i vererek baflbakan› iftara

ça¤›raca¤›n› ve bu yemekte
alevilerle “birliktelik”
oluflturaca¤›n› düflünüyor. 

Bizim oruçlar›m›z, Mu-
harrem ay› yas orucudur.

Zevklerden ar›nma, kendini sorgula-
maya götüren bir oruçtur. Bu orucu
nas›l adland›r›yorlar ki iftar yemekle-
ri ile flfleennlleennddiirriiyyoorrllaarr, bunu biz an-
lam›yoruz, bizim inançlar›m›za ta-
mamen ayk›r›. Bu zihniyet yani flu a-
na kadar Alevili¤e karfl› olan, onu
yok etmek için u¤raflan zihniyet, Si-

Zeynep YYILDIRIM ((PSAKD SSar›yer fib. YYK ÜÜyesi)

“Bizim, ddüzenin verece¤i bbir flfleye ihtiyac›m›z yyok”
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SSaaddeeggüüll ÇÇaavvuuflfl:: Biz Tayyip Er-
do¤an’› dozerleri dayay›p Karacaah-
met’i y›kmaya çal›flmas›yla tan›d›k.
Cemevlerine ““ccüümmbbüüflfl yyeerrii”” dedi.
Birçok hakarette bulundu. fiimdi bi-
zi tan›maya bafllad›. Ben bunun sa-
dece alevilerin gözünü boyamaya
yönelik bir fley oldu¤unu düflünüyo-
rum. Alevileri aassiimmiillee eettmmeekk,, ssüünn--
nniilleeflflttiirrmmeekk için politikalar› var. Biz
bugüne kadar alevileri ast›k, kestik
yakt›k, yoketmeye çal›flt›k, ama ba-
flar›l› olamad›k, nas›l yok ederiz di-
ye düflünüp, ancak, “asimile ederek
sünnilefltirerek” bu sonucu al›r›z di-
yorlar. Daha önce de Tansu Çiller
döneminde “biz alevileri ya sünni-
lefltirece¤iz ya fliilefltirece¤iz” söyle-
mi vard› hat›rlarsan›z.

Biz Muharrem ay›nda Kerbe-
la’y› tekrar hat›rlar›z ve yas›n› tuta-
r›z. Kerbela’ da ‹mam Hüseyin niye
katledildi? Onu günümüze tafl›ya-
rak, günümüzün Yezitler’i, Muavi-
yeler’i kimler, burda ezenler ezilen-
ler kimler, tekrar hat›rl›yoruz. Ve
onlara karfl› mücadele etmeyi hat›r-
laman›n bir yöntemi. 

Yine gazetelerden ö¤rendik,
devlet bünyesinde dedeler yetifltiri-
lecek ve dedelere maafl verilecek

deniyor. Bizim dedelerimiz para
için bu inanc› bugüne kadar tafl›ma-
m›fllard›r. Kelle koltukta da¤ da¤
gezip bu inanc› öyle tafl›m›fllar, gü-
nümüze kadar getirmifllerdir. Biz
maafll› dedeleri, memur dedeleri de
istemiyoruz. Niye derseniz, bu da
sünnilefltirmenin bir yolu. Her hafta
camilerde nas›l vaazlar birileri tara-
f›ndan yaz›l›p hocalar›n eline tutufl-
turuluyorsa, ayn› flekilde cemlerde
de bizim dedelerimizin eline böyle
hutbeler, yaz›lar tutuflturulacak. Biz
inanc›m›z› flimdiye kadar para için
satmad›k, bundan sonra da yapmak
istemiyoruz. 

SS.. ÇÇaavvuuflfl:: Aleviler AKP’nin ha-
z›rlad›¤› bu politikay› tamamen red-
detmeliler. Zaten AKP de Alevi ku-
rumlar›n›n hiçbirini tan›m›yor. Ne
Federasyonu tan›yor, ne Cem Vak-
f›’n›. Kendisi s›f›rdan bir fley yap-
maya çal›fl›yor. Bunu yapan aleviler
de¤il. Günümüzün Muaviyeler’i
bunu yapmaya çal›fl›yor. Biz de bu
oyuna gelmeyece¤iz. Onlar›n haz›r-
lad›¤› bu politikay› kabul etmiyo-
ruz. Biz ne maafll› dedeyi istiyoruz.
Ne AKP’nin kuraca¤› cemevlerini.
Abdal Musa Enstitüsü kuracaklar-
m›fl. Öyle bir yer kuracak kiflinin

ehlibeyt yolundan gelen birisi olma-
s› laz›m. Abdullah Gül kim de ora-
n›n sorumlulu¤unu alacak.

SS.. ÇÇaavvuuflfl:: Aleviler, alevi kurum-
lar› kendilerini sorgulamal› bence.
Hani bizim inanc›m›zda vard›r ya;
kamil bir toplum yaratmak hayali-
miz var bizim. ‹mam Cafer buyru-
¤unda da bu yazar. Buna bir baks›n-
lar, biz alevili¤i nas›l yafl›yoruz?
Nas›l bir aleviyiz?.. Kendilerini bir
sorgulay›p bizim inanc›m›zla karfl›-
laflt›rd›klar› zaman neresinde olduk-
lar›n› anlarlar asl›nda. 

Ne zaman televizyonu açsam
alevilerle ilgili konuflmalarda hep
ne kadar para verilecek, ne kadar
pay ayr›lacak tart›flmas› var. Alevi-
ler neden bu kadar paran›n pefline
düfltüler? Yani bu ülkede nas›l de-
mokrasi mücadelesi verilir, iinnaanncc››--
mm››zz›› nniiyyee yyaaflfl››yyaamm››yyoorruuzz de¤il, ne
kadar para al›r›z diyorlar. Alevilerin
görevleri kendi inançlar›yla ilgili,
insanl›¤›n yaflad›¤› sorunlarla ilgili
tart›flmak, çözüm aramakt›r. Kendi-
lerine biraz çeki düzen vermeleri
gerekir diye düflünüyorum. 

Son olarak flunu söylemek isti-
yorum. Bizim inanc›m›zda RR››zzaa
fifieehhrrii var. Bu benim de hayalim as-
l›nda. Bu nas›l bir flehir? Paran›n
mülkiyetin olmad›¤› bir flehir. Her-
kesin rahat yaflad›¤›, mülkiyet kav-
galar›n›n olmad›¤› bir flehir. R›za
fiehri’ni kurmak için mücadele et-
memiz gerekti¤ini söylüyorum tüm
halka. 

Sadegül ÇÇAVUfi ((Sultanbeyli PPSAKD BBaflkan›)

Alevi kurumlar› 
kendilerini sorgulamal›

vas'ta, Marafl'ta, Çorum'da, Gazi'dey-
di. Bize bunlar› yaflatan flu anki siste-
min zihniyeti bu, AKP’nin zihniyeti
yani. Alevilerin demokrat, duyarl›,
ilerici yanlar›n› nötralize edip kendi
istedikleri yönde yönlendirmek için
baflvurduklar› bir oyundan baflka bir
fley de¤il yapmaya çal›flt›klar›. 

Biz kendi inançlar›m›z› kendi is-
tedi¤imiz gibi yaflayal›m, bizlerle
u¤raflmas›nlar.

ZZ.. YY››lldd››rr››mm:: Hiç yoktan iyidir
mant›¤› çok yanl›fl bir mant›k. Biz

flimdi bu duruma kadar gelmiflsek
kendi mücadelemizle, kendi inançla-
r›m›za sahip ç›kt›¤›m›z için geldik,
hiç yoktan de¤il. Bize bir ba¤›flta, lü-
tufta bulunmad›lar. Hiç yoktan bu
enstitü kurulmufl bile olsa, çok yarar
sa¤layaca¤›n› sanm›yorum. Diyanet
diye bir olgu zaten var. Bizce enstitü-
ler desteklenmemeli. Biz kendi
inançlar›m›z›, kendi do¤rular›m›za
göre yaflar, kendi çabalar›m›zla ken-
di enstitülerimizi, kendi kurumlar›-
m›z› da olufltururuz. 

ZZ.. YY››lldd››rr››mm:: Halk›m›z›n bir deyi-
mi vard›r ya, "küçü¤ü verir büyü¤ü
kendisi yutar"... Aleviler kendi inaç-
lar› do¤rultusunda tepkilerini göste-
rip tav›rlar›n› koymal›d›rlar. Tümünü
demiyorum ama bir çok Alevi kuru-
munun düzenle uzlaflma durumlar›
var. Aleviler örgütleriyle bir araya
gelip tepki vermeliler. fiu ana kadar
mücadelesini sürdürmüfl olan Alevi-
ler bundan sonra da sürdürecektir.
Bizim düzenin verece¤i bir fleye ihti-
yac›m›z yok.
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““EErreennlleerr cceemmiinnee kkiimmssee ggiirreemmeezz
EEddeepp iillee EErrkkaann bbiirr oollmmaayy››nnccaa””

Türkümüzün sözlerinde de denil-
di¤i gibi, cem törenlerine girmek
için o törenlerin ahlak›na, kültürüne,
davran›fl kurallar›na uymak gerekir.

Fakat, Elaz›¤ Cem Kültürü Mer-
kezi’nde 22 Kas›m’daki cem tören-
lerine Elaz›¤ Valisi de kat›ld›.

Hat›rlanacakt›r, Elaz›¤ Valisi
Muammer Muflmal’› birkaç ay önce
yapt›¤›; ““TTeerröörriissttlleerrii bbaallttaayyllaa kkeess--
mmeezzsseenniizz oonnllaarr ssiizzii kkeesseerr,, bbuulldduunn
mmuu kkeesseecceekkssiinn”” aç›klamas›yla tan›-
m›flt›k.

Ek bir kan›ta, onun di¤er suçlar›-
n› saymaya gerek yok. Söz ortada,
Elaz›¤ Valisi Muflmal, baltayla in-
sanlar› kesmekten söz eden bir kifli-
dir. Bu yan›yla Muflmal zaman›m›-
z›n H›z›r Paflalar’›ndan biridir.

Böylesi bir kiflinin cem törenle-
rinin ““eeddeepp vvee eerrkkaann””›na hiç de uy-
gun bir kifli olmad›¤›n› söylemek
gereksizdir.

Di¤er yandan, böylesi bir valiyi
cem törenlerine kabul eden Cem
Kültürü Merkezi yöneticilerinin
tavr›n›n da aalleevvii kküüllttüürrüü aç›s›ndan
tart›fl›lmas› gerekir.

Alevili¤i düzeniçilefltirmek iste-
yen kesimlerin, ola¤anlaflt›rmaya
çal›flt›klar› bu tür tav›r ve yaklafl›m-
lar› ola¤an karfl›layamayaca¤›m›z
aç›kt›r. 

Cem törenleri, alevilik inanc›n›n
temellerindendir. Cemlerde dini iba-
det yan›nda, ruhen yenilenme, top-
lumsal ve bireysel sorgulama yap›l›r.
Yani cem törenleri kiflilerin yaflamla-
r›na, davran›fllar›na, kifliliklerine mü-
dahale edilen, bunlar›n tart›fl›ld›¤›,
yanl›fllar›n tart›fl›larak düzeltildi¤i,
suçlar›n toplumsal yapt›r›mlar çerçe-
vesinde cezaland›r›ld›¤› yerlerdir.

Cem törenlerinin en önemli yan-
lar›ndan birisi ise, törene ancak iinn--
ssaannaa kkaarrflfl›› bboorrccuunnuu ööddeemmiiflfl olanla-
r›n girebilmesidir. Halka karfl› suç
iflleyenler asla bu törenlere al›nmaz-
lar. Bir katilin ise bu törenlerde hiç-
bir flekilde yeri olmaz. Alevilik an-

lay›fl›nda kiflilerin iflle-
dikleri suçlar bu flekilde
toplumsal yapt›r›ma ta-
bi tutulmufl olurlar.

fiimdi düflünün ki,
böyle bir törene en
az›ndan oligarflik düze-
nin Elaz›¤’daki katli-
amlar›ndan sorumlu, baltayla insan
do¤rama aç›klamalar› yapan bir va-
li kat›l›yor.

Bu durum; birincisi, cem tören-
lerinin halkç›, ahlaki içeri¤ini yok
etti¤i için tüm alevi halk›m›z› ilgi-
lendiren ve karfl› ç›k›lmas› gereken
bir durumdur. cemevleri h›rs›z›n,
u¤ursuzun yeri, cemler, katillerin
ortal›kta dolaflaca¤› törenler de¤ild-
tir. Hiçbir cemevi, Cem Kültür Mer-
kezi yöneticisi, cem törenlerini yö-
neten hiçbir alevi ileri geleni, bunla-
ra olur veremez. Kimse, alevi gele-
neklerini kendi bafllar›na de¤ifltirme
hakk›na sahip de¤ildir. Cem Kültür
Merkezi yöneticilerinin bu davra-
n›fllar›, sadece o kuruma de¤il, ge-
nel olarak cemevlerine ve cem töre-
ni anlay›fl›na, alevi de¤erlerine zarar
vermektedir. Bu nedenle bu olaya
tepki göstermek, alevilerin kendi
de¤erlerini sahiplenmesi yan›yla
önemlidir.

‹kincisi, Cem Kültür Merkezi
yöneticileri, Muflmal’› cem törenle-
rine katarak, baltayla insan do¤ra-
ma aç›klamalar›n›, Muflmal’›n faflist
kiflili¤ini alevi halk nezdinde mefl-
rulaflt›rmakta, bu yan›yla da alevi
halk›m›za karfl› suç ifllemektedir.

Kuflku yok ki, Elaz›¤’da ortaya
ç›kan bu davran›fl genel olarak ale-
vili¤e yönelik düzenin sald›r›lar›n›n
bir parças› ve bu sald›r›lar›n yaratt›-
¤› sonuçlardan birisidir. Cem Kültür
Merkezi yöneticileri, bugüne kadar
bu tarz davran›fllar›n yeterince tepki
görmemesinden cüret almakta ve bu
davran›fllar›yla yeni düflkünlüklerin
önünü açmaktad›rlar.

Kuflkusuz, böylesi bir düflkünlü-
¤e, di¤er alevi örgütlerinin de tepki
göstermesinin gereklili¤i tart›fl›l-
mazd›r. Alevi örgütleri ancak bu tarz

tav›rlar›n meflrulaflmas›n› engelleye-
bildikleri oranda alevili¤in dejenere
edilmesini engelleyebilirler. 

Düzenin y›llard›r alevili¤e yöne-
lik politikas›n›n, sistem içinde erit-
mek ve kendi politikalar› çerçeve-
sinde kullanmak oldu¤u bilinmekte-
dir. alevi halk› sistem içinde erit-
mek, alevili¤in mevcut de¤erleri
yerinde duruyorken kolay olmaya-
cakt›r. Bu nedenle, alevili¤in de¤er-
leri yok edilmek istenmektedir.

Düzenin sömürü ve zulmüne
karfl› tav›r almak, egemenlerle ezi-
lenler aras›ndaki çat›flmalarda ezi-
lenlerden yana tav›r almak alevi
halk›m›z›n de¤erlerindendir. Bu ne-
denle de, geçmiflten günümüze dü-
zenle karfl› karfl›ya gelmifltir.

Dayan›flma, paylafl›m, haks›zl›-
¤a karfl› ç›kmak alevi halk›m›z›n
de¤erlerindendir.

Bu de¤erler; Babekler’in, Hallac-
› Mansurlar’›n, Nesimilerin, Baba
‹shaklar’›n, fieyh Bedrettinler’in,
Pir Sultanlar’›n, Celaliler’in canla-
r›yla mücadeleleriyle yarat›lm›fl de-
¤erlerdir. Bu de¤erlerin yarat›lmas›
yüzy›llara yay›lan bir mücadele ve
yüzbinlerce alevinin kan› pahas›na
olmufltur.

Bu de¤erler sayesindedir ki, ale-
vi halk›m›z faflizme karfl› olmufltur,
gericili¤e karfl› olmufltur. Bu neden-
le faflizmin, emperyalizmin, gerici-
li¤in hedefi haline gelmifltir. Marafl,
Çorum, Sivas, Mad›mak, Gazi gibi
provokasyon ve katliamlarda yeni
bedeller öderken yarat›lan de¤erleri
büyütmesini bilmifltir.

Bu de¤erler alevi halk›m›z›n ve
tüm demokrat, devrimci, ilerici güç-
lerin de¤erleridir. Bu de¤erlerin dü-
zen iflbirlikçisi düflkünler taraf›ndan
yok edilmesine izin verilemez.

Cem töreninde bir katil



20 Kas›m tarihi dünyada Çocuk
Haklar› Günü olarak kutlan›yor.
Çocuklar›n haklar› yok ama bu y›l
da çocuklar›n haklar› varm›fl gibi
yap›larak kutlamalar yap›ld›.

Bu kutlamalar çocuklar› açl›¤a,
ölümlere, mafyaya teslim eden dü-
zenlerin iflledikleri suçlara perde
çekme ifllevi görmektedir. De¤ilse
dünyada ve ülkemizde çocuklar›n
durumu kutlamalara paralel olarak
daha da kötüleflmektedir. Dünyan›n
düzenidir, ne zaman ki halklar için
hak ve özgürlükten sözediliyorsa,
tersine haks›zl›k ve özgürlüklerin
yok edilmesi vard›r.

Dünyada çocuklar›m›z›n önemli
bir k›sm› açl›kla karfl› karfl›yad›r.
Afrikal› açl›ktan kar›nlar› fliflmifl,
deri ve kemikten ibaret, dünyaya
anlams›z ve hüzünlü gözlerle bakan
çocuklar›n foto¤raflar›n›, görüntü-
lerini zaman zaman bas›nda, TV ek-
ranlar›nda görürüz.

Bu görüntüler bir yandan bir
gerçe¤i gözler önüne sererler. Em-
peryalizmin sömürüsünün sonuçla-
r›d›r Afrikal› çocuklar›n durumu.
Fakat dünyada çocuklar›n açl›k so-
runu yaflad›¤› tek k›ta Afrika de¤il-
dir, Asya’da, Latin Amerika’da, Or-
tado¤u’da da hatta emperyalist ül-
kelerin yoksul bölgelerinde de ço-
cuklar açl›k çekmektedirler.

Dolay›s›yla, Dünya Çocuk Günü
kutlayanlar, ayn› zamanda dünyada
aç yoksul çocuklar›n eme¤ini sömü-

ren riyakarlard›r.

Çocuklar›m›z›n bu dünyada kar-
fl›laflt›klar› di¤er bir sorun, ucuz ifl-
gücü olarak kullan›lmakt›r.

Çocuklar›m›z›n yaflama ad›m at-
t›klar› düzenler onlara bir gelecek
sunmamaktad›r. Deyim yerindeyse
daha konuflmay› yeni ö¤renmeye
bafllad›klar›ndan itibaren çocuk el-
leri emekçi ellerine dönüflmek zo-
runda b›rak›l›r. Karfl› ç›kacak, ken-
dilerini savunacak, haklar›n› araya-
bilecek güçleri de bilinçleri de yok-
tur. Henüz onlar çocuktur.

Çocuklar›m›z çocuk yuvalar›nda
bak›ms›z, besinsiz, dayak alt›nda,
tecavüzlerle karfl› karfl›yad›r.

Çocuklar›m›z, evsizdir sokaklar-
da yatmaktad›rlar.

Çocuklar›m›z h›rs›zl›k, uyufltu-
rucu, fuhufl, organ mafyalar›n›n, el-
lerine b›rak›lm›flt›r. Bedenleri sat›-
l›r, öldürülür organlar› sat›l›r. ‹nsa-
n›n bu derece insanl›ktan ç›kt›¤› bu
düzenlerin egemenleri, çocuk hak-
lar›n›n tan›nd›¤›ndan sözederler,
kutlamalar yaparlar. ‹kiyüzlüdürler.

Emperyalizmin egemenli¤indeki
dünya her 15 saniyede bir çocu¤un
can›n› almaktad›r. Savafllarda, am-
bargolarda milyonlarca çocu¤u göz-
lerini k›rpmadan katletmekte, cep-
lerine giren dolarlar için bunu
umursamamaktad›rlar.

‹flgalci, sömürgeci emperyalistler
taraf›ndan, çocuk yaflta özgür bir va-
tan topra¤› yaratma savafl›n›n içinde
yer almak zorunda b›rak›lm›fllard›r.

Tüm bunlar çocuklar›m›z›n
önemli bir bölümünün karfl› karfl›ya
kald›¤› tablodur.

Dünya Çocuk Günü kutlamalar›
bu tabloyu de¤ifltirme yönünde bir
ad›m olmufl mudur bugüne kadar?
Tart›flmas›z “hay›r”d›r bu sorunun
cevab›. Tersine bu tablo her geçen
y›l içinde daha da a¤›rlaflmaktad›r.
Öyleyse aç›kt›r ki, bugün dünya ço-
cuk günü kutlamalar›n›n çocuklar›-
m›zla ilgisi yoktur. Tersine emper-
yalizmin egemenli¤indeki dünya,
çocuklar›m›z›n bugünlerini ve gele-
ce¤ini ellerinden almaktad›r.

Bu tablo insan olana ac› verecek
bir tablodur. Buradaki gerçeklerin
çarp›c›l›¤› vicdanlar›m›z› harekete
geçirmelidir. Gözlerinin önünde
bunlar yaflan›rken, bunlar›n sorum-
lular›na karfl› mücadele etmeyenler
kendi çocuklar›na karfl› da sorumlu-
luklar›n› yerine getiremezler.

Çocuklar›m›z›n geleceklerini
karartan düzenler kendilerini bir fle-
kilde meflru göstermeyi baflarabili-
yorlarsa, bunda halklar›n de¤erleri-
ni, kültürlerini tahrip etmelerinin,
normal olmayan› normal karfl›lar
hale getirmelerinin pay› da vard›r.
Bizlere bu tablolar› bir film izler gi-
bi izlete izlete vicdanlar›m›z› kö-
reltmektedirler. Vicdanlar›m›z›, de-
¤erlerimizi koruman›n yolu da bu
tablonun sorumlular›na karfl› tered-
dütsüz mücadele etmektir.

Say›: 133 25YOKSULLUK

gerçek
ve
vicdan

Dünya’da;

ÊHHeerr aayy 990000 bbiinn ççooccuukk
yyookkssuulllluukkttaann,, hheerr ggüünn 2255 bbiinn
ççooccuukk hhaassttaall››kkttaann ööllüüyyoorr

Ê220000 mmiillyyoonn ççooccuukk
ssookkaakkllaarrddaa yyaaflfl››yyoorr

Ê1133 yyaaflfl››nn aalltt››nnddaa 225500
mmiillyyoonn ççooccuukk ççaall››flfl››yyoorr

ÊBBiirr mmiillyyoonnddaann ffaazzllaa
ççooccuukk ffaahhiiflfleellii¤¤ee zzoorrllaann››yyoorr

ÊYYüüzzddee 6600''›› kk››zz,, 113300 mmiill--
yyoonn ççooccuukk ookkuullaa ggiiddeemmiiyyoorr

Türkiye’de;;

ÊBBeebbeekk ööllüümm oorraann›› bbiinnddee
2288..77,, bbeeflfl yyaaflfl aalltt›› ööllüümm oorraann››
bbiinnddee 3377

Ê66--1177 yyaaflfl aarraass››nnddaa ççaall››flflaann
ççooccuukk ssaayy››ss›› 11..66 mmiillyyoonn

ÊBBaa¤¤››mmll››ll››kk iiççeerreenn mmaaddddee
kkuullllaannaann ççooccuukk ssaayy››ss›› 5577..558877

ÊYY››llddaa 77..000000 ççooccuukk
tteeccaavvüüzz vvee ttaacciizzee uu¤¤rruuyyoorr

Á



Merhaba sevgili okurlar›m›z.
Kald›¤›m›z yerden devam edi-
yoruz sohbetimize. Ulusal soru-
nu ve UKKTH’yi tart›fl›rken,
tart›flma bizi hemen her seferin-
de mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ee getirir. Ve bil-
di¤imiz gibi, ulusal sorun kapsa-
m›nda iikkii ttüürr mmiilllliiyyeettççiilliikk var-
d›r. Ezen ulus milliyetçili¤i ve
ezilen ulus milliyetçili¤i. Sohbe-
timize bu iki milliyetçilik türünün
UKKTH karfl›s›ndaki korumunu ele
alarak devam edelim. 

MMaazzlluumm:: Her iki milli-
yetçili¤in karakteristik özel-
liklerini s›ralayarak bafllaya-
y›m ben. Ezen ulus milliyet-
çili¤inin karakteristik özel-
likleri, kendisi d›fl›ndaki tüm
uluslar› ve milliyetleri bask›
alt›nda tutmas›, UKKTH'yi
reddetmesidir. Ezen ulus
milliyetçili¤i, kendi kaderini tayin
hakk›n›, sadece kendi ulusuna tan›r.
Di¤er uluslara ne bu hakk›, ne ken-
di ulusal kültürüne, kurumlar›na sa-
hip olma hakk›n› tan›maz. Ezen
ulus milliyetçili¤i, kendi burjuvazi-
sinin iillhhaakkçç››,, hheeggeemmoonnyyaacc›› siyase-
tinin savunucusudur; bu anlamda
da, ilhak ve asimilasyondan yana
olup, ›rkç› ve gericidir. 

fiovenizm, ezen ulus milliyetçi-
li¤inin bir biçimidir. Ezen ulusun
üüssttüünnllüü¤¤üü düflüncesine dayan›r. Ve
kendisinin “üstün ›rk” olarak di¤er
uluslar› ezme, onlar üzerinde tahak-
küm kurmaya hakk› oldu¤unu düflü-
nür. Yani ezen ulus milliyetçili¤i,
hangi kesim taraf›ndan savunuluyor
olursa olsun, burjuvazinin, halklar›
kölelefltirme, asimile etme ve gide-
rek yoketme düflüncesini içerir. 

Ezen ulus milliyetçili¤inin as›l
sahibi burjuvazi olmakla birlikte,
bu düflünce, küçük-burjuva kesim-
lerde, hatta kendine “sol” diyen ba-
z› kesimlerde de görülür. Egemen
ulus milliyetçili¤inin sol içindeki
yans›mas›n› ise ssoossyyaall flfloovveenniizzmm
olarak adland›r›yoruz. 

Sosyal flovenizmin maddi zemi-
ni, proletarya saflar›ndaki küçük
burjuva düflüncelerdir. Sosyal flove-

nizm de, UKKTH'ya, ulusun ayr›l-
ma, kendi devletini kurma hakk›na
karfl›d›r. Görünürde UKKTH’yi sa-
vunur; ama ayr›lma ve ba¤›ms›z
devletini kurma hakk› d›fl›nda! Bu
anlamda sosyal flovenizm,
‘UUKKKKTTHH''nniinn aayyrr››llmmaa hhaakkkk›› dd››flfl››nn--
ddaakkii hheerr ttüürrllüü yyoorruummuu’ olarak da
tan›mlanabilir. G›das›n› egemen
burjuva milliyetçili¤inden al›r ve el-
bette son tahlilde kendi burjuvazisi-
nin uluslar› ezme siyasetini savunur. 

Sosyal flovenizm, ço¤unlukla
devletin parçalanmas›, küçülmesi
gibi kayg›larla karfl› ç›kar ayr›lma-
ya. Ezilen ulusun “kültürel-ulusal
özerklikle” yetinmesini ister. Ki
mesela ülkemizdeki sosyal flovenler
bunu bile fazla görüp, sadece ddiill’ini
konuflmakla yetinmesini istemekte-
dirler. Bu politikalar›ndan dolay› da
ezen ulus burjuvazisinin ulusal bas-
k›s›n›n destekçisi durumundad›rlar. 

Egemen ulusun di¤er uluslar
üzerindeki bask› siyaseti, emperya-
lizm döneminde, do¤al olarak em-
peryalizmin halklar› sömürgelefltir-
mesinin parças› haline gelmifltir.
Dolay›s›yla, sosyal flovenizm, em-
peryalizmin ve burjuvazinin ulusal
bask› ve sömürgelefltirme, ilhak po-
litikalar›n›n proletarya saflar›ndaki
destekçisidir. Yani bu anlamda da

sosyal flovenizm, ne kadar sol
görünümlü veya sosyalist s›fat-
lara sahip olursa olsun, emper-
yalizmin ve burjuvazinin yede-
¤ine düflmektir. 

Bütün bu nedenlerle, Mark-
sist-Leninistler, ezen ulus milli-
yetçili¤ine karfl› kararl› ve uzlafl-
maz bir flekilde mücadele eder-
ler. Bu mücadele verilmeden
UKKTH savunulamaz zaten. Ya-
ni ezen ulus milliyetçili¤ine aç›k

ve net flekilde karfl› ç›kma-
yan, buna karfl› mücadele et-
meyen bir siyasi hareketin
UKKTH’yi savunma iddias›
inand›r›c› ve tutarl› olmaz.
Proletarya enternasyonaliz-
mini savunman›n ilk koflulla-
r›ndan biri, ezen ulus milli-
yetçili¤ine karfl› mücadeledir.

KKeemmaall:: Ulusal sorunda
mücadele edilmesi gereken tek mil-
liyetçilik türü bu de¤il elbette. Mil-
liyetçili¤in ikinci biçimi, eezziilleenn
uulluuss mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii olarak ç›kar kar-
fl›m›za. Bunu da Özlem anlats›n bi-
ze.  

ÖÖzzlleemm:: Mazlum arkadafl›n
yapt›¤› gibi, ezilen ulus milliyetçili-
¤inin karakteristik özellikleriyle
bafllayay›m ben de. En baflta s›n›f
bak›fl aç›s›ndan yoksun olmas› gelir.
Dolay›s›yla, ezilen ulus milliyetçili-
¤i, sadece ulusal bask›n›n kald›r›l-
mas›n› amaçlar, UKKTH'yi de sa-
dece kendi ulusunun kurtuluflu ola-
rak ele al›r. Klasik anlamda ezilen
ulus milliyetçili¤i “kendi ulusal
devletini” kurmay› hedefler. Bu
noktada ezilen ulus milliyetçili¤i
aç›s›ndan ddeevvlleettiinn nniitteellii¤¤ii de¤il,
bbiiççiimmii daha önemlidir. Niteli¤ini
pek tart›flmaz zaten. ““UUlluussaall ddeevv--
lleett”” olmas›d›r onun için esas olan. 

Fakat burada hemen flunu da ek-
lemeliyiz ki, bugün ezilen ulus mil-
liyetçisi hareketlerin büyük ço¤un-
lu¤unda, bundan da uzaklafl›lm›fl,
daha uzlaflmac›, emperyalizmin ve-
ya içinde bulunduklar› çok uluslu
devletin icazeti alt›ndaki çözüm ve
biçimlere yönelen bir milliyetçilik
anlay›fl› öne ç›km›flt›r. 
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Ezilen ulus milliyetçili¤i için,
UKKTH, kendi uulluussaall ppaazzaarr››nnaa,,
uulluussaall kkuurruummllaarr››nnaa sahip olma an-
lam› tafl›yordu esas olarak. Yani
sözkonusu olan burjuva içerikli bir
kurtulufl ve çözümdü. UKKTH'yi
de bu anlamda mmuuttllaakk aayyrr››ll››kk ola-
rak anl›yorlard›. Fakat biraz önce
belirtti¤im nedenle, bugün bundan
da zorunlu olarak uzaklaflm›fllard›r.
Çünkü emperyalizm döneminde,
eemmppeerryyaalliizzmmllee aaçç››kkççaa ççaatt››flflmmaayyaa
ggiirrmmeeddeenn,, ulusal pazar›na sahip ol-
mak da mümkün de¤ildir. 

Emperyalizm dönemiyle birlik-
te, burjuvazinin gericileflmesi, ulu-
sal hareketlere önderlik misyonunu
terketmesiyle, eezziilleenn uulluuss mmiilllliiyyeett--
ççiillii¤¤ii aa¤¤››rrll››kkll›› oollaarraakk kküüççüükk--bbuurr--
jjuuvvaazziinniinn ttuuttuummuu oollmmuuflflttuurr.. Kü-
çük-burjuvazinin ulusal bask›ya
karfl› gelifltirdi¤i mücadele, ezilen
ulus milliyetçili¤inin özelliklerini
tafl›r. Bu mücadele, ya sosyalizme
yönelir, ya milliyetçili¤in dar görüfl-
lülü¤ü içinde kal›r. Milliyetçili¤in
s›n›rl›l›¤› içinde kalan küçük-burju-
vazi, dar ulusal bak›fl aç›s›n›n sonu-
cu olarak s›n›fsal örgütlenmeyi de-
¤il, "salt" ulusal örgütlenmeyi savu-
nur. UKKTH aç›s›ndan da son tah-
lilde, “ayr› devlet”iyle kendi burju-
vazisinin emekçiler üzerinde ege-
menli¤ini savunmufl olur. 

KKeemmaall:: Ezilen ulus milliyetçi-
li¤i, ülkemizde de oldu¤u gibi, ayr›
örgütlenme ve ayr› devlet stratejisi-
ni, kendi uluslar›n›n “sömürge” ol-
mas› teorisiyle gerekçelendirirler.
Bunu da k›saca açal›m istersen
Mazlum.

MMaazzlluumm:: Emperyalizmin yeni
sömürgesi durumundaki ülkelerde,
e¤er çok uluslu bir yap› varsa, ulu-
sal sorun, ssöömmüürrggee--ssöömmüürrggeeccii ay-
r›m› içinde ele al›namaz. Sorun,
eezzeenn--eezziilleenn uulluuss çerçevesinde ele
al›nmal›d›r. Sömürgecilik meselesi
ayr› ve biraz daha farkl› boyutlar›
olan bir konudur. Ki, Türkiye solun-
da geçmiflte çok tart›fl›lm›flt›r. Ezi-
len ulus milliyetçili¤i, Kürdistan’›n
Türkiye’nin sömürgesi oldu¤unu
savunmufltur. Bu konuda k›saca flu-

nu belirtelim; eemmppeerryyaalliizzmm ddöönnee--
mmiinnddee,, eemmppeerryyaalliisstt ssöömmüürrggeecciillii--
¤¤iinn dd››flfl››nnddaa bbiirr ssöömmüürrggeecciilliikk aarraa--
mmaakk yyaannll››flfltt››rr.. Bu tart›flmada Kür-
distan’›n Türkiye’nin sömürgesi ol-
du¤unu savunanlar, klasik olarak
Portekiz örne¤ini verirler. Kendisi
de bir sömürge olan Portekiz’in Gi-
ne Bissau, Angola gibi sömürgelere
sahip olmas› örne¤iyle, emperya-
lizm döneminde sömürgenin de sö-
mürgesi olabilece¤ini kan›tlamaya
çal›fl›rlar. Dedi¤im gibi, uzun uzun
girmeyece¤iz bu konuya, fakat veri-
len örnek yanl›flt›r. Çünkü Portekiz
sömürgelerindeki ulusal kurtulufl
mücadelesinin önderlerinden Amil-
car Cabral'›n dedi¤i gibi; ""PPoorrtteekkiizz
ssöömmüürrggeecciillii¤¤ii bbiiççiimmsseellddiirr!!""

Sömürgenin sömürgesi tespiti-
nin temel yanl›fllar›ndan biri, döne-
min özelliklerini do¤ru kavrayama-
makt›r. Dolay›s›yla sonuç olarak flu-
nu diyebiliriz ki; iki uluslu yeni-sö-
mürge bir ülkede, iikkii hhaallkk ddaa,, eemm--
ppeerryyaalliizzmmiinn ssöömmüürrüüssüü aalltt››nnddaadd››rr..
Aralar›ndaki fark, ezilen ulusun ay-
r›ca ulusal bask›ya tabi tutulmas›d›r. 

KKeemmaall:: Evet, konunun çerçe-
vesi özü itibariyle bu. Ama bu bir-
kaç noktay› daha eklemekte yarar
var san›r›m. Mevcut sosyo-ekono-
mik yap›y› daha somut görmek,
hem UKKTH aç›s›ndan, hem örgüt-
lenmenin nas›l flekillenece¤i aç›s›n-
dan önemlidir. 

BBiirriinncciissii;; ülkemizde, devlet çok

ulusludur; fakat kapitalizm, emper-
yalizmin yeni-sömürgecilik iliflkile-
ri içinde gelifltirildi¤i için, tteekk bbiirr
eekkoonnoommiikk ppaazzaarr oluflmufltur. Yani
ezen ulusa ait bir pazar, ezilen ulusa
ait bbaaflflkkaa bbiirr ppaazzaarr sözkonusu de-
¤ildir. ‹ki ulusun ezilenleri, gerek
iflçi, gerek memur olsun, tüm emek-
çileri de, bu tek sosyal-ekonomik
yap› içinde içiçe geçmifl durumda-
d›rlar. ‹‹kkiinncciissii,, yine bu sürecin bir
sonucu olarak; ezilen ulusun ege-
men s›n›flar›, ezen ulusun egemen
s›n›flar›yla kaynaflarak, oolliiggaarrflfliinniinn
iiççiinnddee yer alm›fllard›r. Ezilen ulus
burjuvazisi de kendi iç dinami¤iyle
kapitalistleflen bir burjuvazi de¤il-
dir. Zaten, feodal s›n›flar›n d›fl›nda
geliflen bir kapitalist s›n›f da pek
görülmez; ço¤unluk itibariyle, kapi-
talizmin yukar›dan afla¤›ya geliflti-
rilmesi sürecinde geleneksel feodal
s›n›flardan dönüflerek kapitalistle-
flenlerden oluflur. 

Böylelikle, eemmppeerryyaalliizzmm vvee oollii--
ggaarrflflii,, ulusal bask›n›n ekonomik-
sosyal temeli haline gelirken, ezilen
ulus egemen s›n›flar› da, oligarfli
içinde yer almalar› itibariyle, uulluussaall
bbaasskk››nn››nn ssoossyyaall tteemmeellii konumun-
dad›rlar. 

‹flte bu tablo, ezilen ulusun ulu-
sal kurtulufl mücadelesinin neden
“ulusal burjuvazi” taraf›ndan verile-
meyece¤ini de gösterir zaten. Yeni-
sömürge durumundaki çok uluslu
ülkelerde ezilen ulus aç›s›ndan ulu-
sal bir burjuvaziden söz edemeyiz.
Ezilen ulusun egemen s›n›f›n›n
amac› ve politikas› da ulusal anlam-
da kkeennddii ppaazzaarr››nnaa sahip ç›kma ola-
rak flekillenmez. Aksine, ezilen ulus
hakim s›n›flar›n›n temel iste¤i, em-
peryalizm ve oligarfli ile ddaahhaa ffaazzllaa
bbüüttüünnlleeflflmmeekk olmaktad›r. Bu ne-
denle de bizim gibi ülkelerde, bur-
juva ya da burjuva-feodal önderlik-
li bir ezilen ulus hareketine rastlan-
maz genellikle. 

Dolay›s›yla ulusal bask› esas
olarak ezilen ulus iflçi ve emekçileri
için söz konusudur. Ve bu noktada
da, UKKTH, bu ülkelerde eezziilleenn
uulluuss iiflflççii vvee eemmeekkççiilleerriinniinn kkeennddii
kkaaddeerrlleerriinnii ttaayyiinn hhaakkkk›› içeri¤ini
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fazla bbütünleflmek olmak-
tad›r... Dolay›s›yla ulusal
bask› esas olarak ezilen
ulus iflçi ve emekçileri için
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kazanm›flt›r. 

ÖÖzzlleemm:: Yani flu sonuç ç›k›yor
san›r›m: Çok uluslu yeni-sömürge-
lerde ulusal-bask›n›n ekonomik sos-
yal temeli, eemmppeerryyaalliizzmm vvee oolliiggaarr--
flflii oldu¤u için, UKKTH, eemmppeerryyaa--
lliizzmm vvee oolliiggaarrflfliinniinn y›k›lmas›ndan
geçer. UKKTH, ancak bu koflulla
pratikleflebilir. Buna paralel olarak
da, ezilen ulusun iflçi ve emekçileri-
nin uulluussaall vvee ssoossyyaall kkuurrttuulluuflfluu ay-
n› mücadele potas›nda içiçe geçmifl-
tir. 

KKeemmaall:: Evet, uygun bir özet
oldu. Neden ulusal ve sosyal kurtu-
luflun ayn› potada içiçe geçti¤ine,
ülkedeki çeliflkiler aç›s›ndan da
bakmal›y›z. Onu da sen tamamla. 

ÖÖzzlleemm:: Dönemin temel ve bafl
çeliflkilerinin niteli¤i, ulusal soru-
nun mücadeledeki yerini, UKKTH’
nin nas›l biçimlenece¤ini de belir-
ler. Ça¤›m›zda yeni sömürge bir ül-
kede belli bafll› çeliflkiler flunlard›r:
1- Emperyalizm ve oligarfli bloku
ile halklar aras›ndaki çeliflki. (Bu
çeliflki egemen s›n›f blokuyla, eezzeenn
vvee eezziilleenn uulluussuunn halk› aras›ndaki
çeliflkidir.) 2- Egemen s›n›flar aras›,
oligarfli içi çeliflkiler. 3- Ezilen ulus
iflçi ve emekçileriyle emperyalizm-
oligarfli aras›nda, ulusal bask›dan
ileri gelen çeliflki. 

Bu çeliflkilerden, oligarfli ve em-
peryalizmle halklar aras›ndaki çe-
liflki temel çeliflkidir. Ezilen ulusun,
ulusal bask›dan kurtulma, kendi ka-
derini tayin etme mücadelesi de bu
çeliflkinin çözümü mücadelesine ta-
bidir. Bunun d›fl›nda ezilen ulusun,
ulusal bask›dan ileri gelen çeliflkisi-
ni birinci plana ç›karmak, somut du-
rumu do¤ru kavrayamamakt›r. Bu
yanl›fll›k, pratikte iikkii ssoonnuuçç do¤u-
rur: BBiirr,, mücadeleyi as›l hedefinden
sapt›r›r (anti-emperyalist, anti-oli-
garflik hedeften sapma), iikkii,, müca-
delenin dinamiklerini böler, güçleri
da¤›t›r (ulus temelinde ayr› örgüt-
lenme kaç›n›lmaz olarak buna yol
açar). 

Sohbetimizin ilk bölümünde de
belirtildi¤i gibi, bu önemsenmemesi

anlam›na gelmez. Mesele fludur; as-
l›nda ulusal kurtulufl mücadelesi an-
ti-emperyalist, anti-oligarflik bir
muhtevada olmas› gerekti¤inden
dolay›, ss››nn››ffssaall bir özellik kazan-
m›flt›r. Ezilen ulus milliyetçili¤inin
dar görüfllülü¤ü, bunun görmezden
gelinmesine yolaçmaktad›r. Dev-
rimcilerin çeflitli vesilelerle net ola-
rak ortaya koyduklar› gibi; “ ‹ki ulu-
sun emekçi s›n›flar› ayn› ekonomik-
sosyal yap›da, ayn› toplumsal for-
masyona sahipseler, s›n›fsal ve ulu-
sal bask›n›n sosyal temeli, ayn› ege-
men s›n›f blo¤uysa, bu ülkede ezilen
ulusun kendi kaderini tayin etmesi-
nin ayr› bir devrim olarak gerçek-
leflmesinin nesnel temeli yok demek-
tir.”  Ve bundan, ezen ulus emekçi-
leriyle ezilen ulus emekçilerinin
birlikte mücadelesi, s›n›fsal ve ulu-
sal kurtuluflun birlikte gerçekleflme-
si sonucu ç›kar. Bundan, ss››nn››ffssaall
kkuurrttuulluuflfluunn,, uulluussaall kkuurrttuulluuflfluu ddaa
ssaa¤¤llaayyaaccaa¤¤›› sonucu ç›kar. 

Marksist-Leninistler’in ulusal
sorunun çözümü için gösterdikleri
devrimci çizgi, aç›kt›r: Ezen ve ezi-
len ulus emekçi s›n›flar›n›n birlikte
mücadeleyle emperyalizm-oligarfli
blokunun iktidar›n› alafla¤› etmele-
ri, s›n›fsal kurtuluflu sa¤lad›¤› gibi,
uulluussaall bbaasskk››nn››nn ssoossyyaall tteemmeelliinnii ddee
oorrttaaddaann kkaalldd››rraaccaakk ve böylelikle
ezilen ulus emekçilerinin kendi ka-
derlerini serbestçe tayin etmelerinin
nneessnneell kkooflfluullllaarr›› yyaarraatt››llaaccaakktt››rr.. Bu
noktadan sonras›, UKKTH’nin na-

s›l kullan›laca¤›yla ilgilidir ki, bu
noktada, ezilen ulus emekçileri, ka-
derini özgürce belirleme hakk›n›
mücadelesiyle kazanm›fl durumda
olacakt›r. 

KKeemmaall:: Ulusal ve s›n›fsal kur-
tuluflun nesnel olarak birleflmesinin,
bugün için anlam›, ulusal çeliflkile-
rin s›n›f bak›fl› içerisinde ele al›n-
mas› ve örgütlenmesi gere¤idir. Sa-
dece sömürünün kald›r›lmas› temel-
lindeki bir çal›flma, ulusal sorunu
içermez. Bu anlamda Marksist-Le-
ninistler, ulusun özgürlü¤üne ka-
vuflturulmas›n› da içeren bir progra-
ma sahiptirler. Küçük burjuva milli-
yetçileri ile Marksist-Leninistler
aras›ndaki fark, ulusun özgürleflme-
sinin s›n›fsal bir temelde ele al›n-
mas›nda kendini gösterir. 

Ulusal ve sosyal kurtuluflun içi-
çeli¤inin politik sonucu, bu müca-
delenin ezilen ulus egemen s›n›flar›,
toprak a¤alar›na, tefeci tüccarlara
karfl› verilmesini gerektirir. Böyle-
likle, küçük burjuva milliyetçili¤i-
nin emekçilerin örttü¤ü s›n›fsal çe-
liflkiler aç›¤a ç›kar›labilir. Ezilen
ulus halk›, burjuva milliyetçili¤in
çeflitli tuzaklar›na düflmekten kurta-
r›labilmifl olur. 

Özellikle küçük-burjuva kesim-
lerin milliyetçili¤e kay›fl›n›n, emek-
çilerin milliyetçi hareketlerin etkisi-
ne girmesinin önlenmesi, devrimci
bak›fl aç›s›n›n hakim k›l›nmas›yla
mümkündür. Halklar› milliyetler te-
melinde bölen, halklar aras›ndaki
güveni, s›n›fsal temelde birli¤i tah-
rip eden ideolojilere ve eylemlere
karfl› mücadele etmek bu anlamda
devrimcilerin kaç›nmamas› gereken
bir görevdir. Bu mücadelenin ana
hedefi, - ulusal bask›n›n varl›¤› ko-
flullar›nda- ezen ulus milliyetçili¤i
ve onun sosyal-floven, oportünist
yans›malar›d›r; fakat bunun yan›s›-
ra ezilen ulus milliyetçili¤inin
olumsuzluklar›na karfl› ideolojik
mücadele de aksat›lmamak duru-
mundad›r. 

Çok uluslu ve ezen-ezilen ayr›-
m›n›n oldu¤u bir ülkede, mücadele,
hem ezen, hem ezilen ulusun sömü-

28 TEOR‹ 2 AAral›k 22007
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rücü s›n›flar›n› hedefleyen, her tür-
den ffeeooddaall--bbuurrjjuuvvaa sömürüye kar-
fl›, uulluussaall bbaasskk››yyaa,, uulluussaall aaflflaa¤¤››llaann--
mmaayyaa,, aassiimmiillaassyyoonnaa,, jjeennoossiittee karfl›
bir muhtevada olacakt›r. Yani, ulu-
sal bask›ya, ulusal afla¤›lanmaya,
ulusal kültürün yok edilmesine, asi-
milasyona, jenosite karfl› mücadele,
oligarfli ve emperyalizme karfl› mü-
cadelenin bir parças› olarak ele al›n-
mal›d›r. 

Buradan ortak veya ayr› örgüt-
lenme sorununa geçelim diyorum. 

MMaazzlluumm:: Marksist-Leninist-
ler, UKKTH’ye oldu¤u gibi, devrim
öncesinde örgütlenme ve mücadele
sorununa da s›n›fsal temelde yakla-
fl›rlar. Genel do¤ru olarak; ezilen
ulusun bulundu¤u bölgede mücade-
le ve örgütlenmeye, uulluussaall vvee ss››nn››ff--
ssaall temelde e¤ilmek gerekir. Fakat
bizim ülkemizde bundan daha fark-
l› olarak iki ulusun yerleflim alanla-
r› olarak da içiçe geçmiflli¤i vard›r.
Bu anlamda sadece belli bir bölge
özelinde de¤il, ülke sath›ndaki ör-
gütlenmede, ezen ve ezilen ulusun
emekçilerini birlefltirmek, hem ulu-
sal, hem s›n›fsal talepleri içeren bir
mücadeleyi örgütlemek gerekir. 

Elbette ki sorun, sadece bugün
aç›s›ndan biçimsel anlamda bir or-
tak örgütlülük içinde olmak de¤il-
dir. Sorunu, iki halk›n tam güvene
dayanan birli¤ini yaratmak olarak
ele almal›y›z. Gelecekte tek merke-
zi devlet içinde birlikte olman›n ko-
flullar›n› yaratman›n yolu da, bu gü-
veni sa¤lamak, ezilen ulus sorununa
sahip ç›kmak, her türden milliyetçi
düflünceye karfl› mücadele etmek,
s›n›fsal bak›fl aç›s›n› egemen k›l-
maktan geçiyor.

Ezilen ulus milliyetçili¤inin
UKKTH’ye salt ulusal aç›dan yak-
laflmas›, ss››nn››ffssaall bbiirr öörrggüüttlleennmmee
yyeerriinnee uulluussaall bbiirr öörrggüüttlleennmmeeyyee
ggiittmmeessii,, çok uluslu bir ülkede, kaç›-
n›lmaz olarak emekçileri milliyetle-
re göre ay›r›r, s›n›f dayan›flmas› dü-
flüncesini zay›flat›r, iflçilerin milli-
yetçi burjuva ideolojisinin kuyru¤u-
na tak›lmas›na daha elveriflli bir or-
tam yaratm›fl olur. Ezilen ulus milli-

yetçili¤i, ulusal bask›ya karfl› sava-
fl›ndan dolay›, demokratik bir yana
sahiptir; ama bu, onun s›n›f müca-
delesi aç›s›ndan, ezen ezilen bütün
uluslardan emekçiler aç›s›ndan ver-
di¤i zararlar› ortadan kald›rmaz ve-
ya bunlar› görmezden gelmeyi ge-
rektirmez. Türkiye solunda ne yaz›k
ki böyle bir alg›lama vard›r. Ezilen
ulus milliyetçili¤ini elefltirmek, san-
ki UKKTH’ye karfl› ç›kmak, ezilen
ulusun ulusal bask›ya karfl› milliyet-
çi temeldeki mücadelesini tümden
yads›mak gibi anlafl›lmaktad›r.
Böyle anlafl›lmas›n›n sonucu olarak
Türkiye solu, milliyetçilik karfl›s›n-
da gereken uyar› ve elefltirileri yap-
mam›fl, milliyetçili¤in olumsuzluk-
lar›n›n derinleflmesine neden ol-
mufltur. 

Marksist-Leninistler’in, çok
uluslu devlet s›n›rlar› içindeki ör-
gütlenme anlay›fllar› da, UKKTH’
nin kullan›lmas› konusundaki anla-
y›fllar›na paralel olarak, tteekk mmeerr--
kkeezzllii öörrggüüttlleennmmeeddiirr.. Marksist-Le-
ninistler, en genel anlamda milliyet-
lere göre örgütlenmeye karfl›d›rlar.
Emekçileri milliyetlere göre bölen
örgütlenme anlay›fl›, en baflta prole-
taryan›n ideolojisine uygun de¤il-
dir. ‹kinci olarak, tek merkezi bir ik-
tidara karfl›, milliyetler temelinde
ayr› örgütlenmek, halklar› merkezi
otorite karfl›s›nda zay›flatan bir an-
lay›flt›r. "Sözü geçen devleti birleflti-
ren tüm uluslar›n tüm proleterleri,

tek bir bölünmez proleter topluluk
olarak örgütlenmelidirler. (...) Bi-
zim ulusal sorun üzerindeki görüflü-
müz, (...) bir ve bölünmez proleter
topluluk, tek parti[dir]." (7)  (Sta-
lin, Marksizm ve Ulusal Sorun ve
Sömürge Sorunu, syf. 85)

ÖÖzzlleemm:: fiunu da ben ekleye-
yim buraya. Tek merkezli örgütlen-
me, proletaryan›n büyük proleter
devletlerden yana olma anlay›fl›na
uygun oldu¤u, onun koflullar›n› ha-
z›rlayaca¤› gibi, somut durumda da
iki halk›n kurtulufl mücadelesinin
zafere ulaflmas›n›n en önemli gü-
vencesidir. Halklar› hem ulusal hem
s›n›fsal bask› alt›nda tutan merkezi
otorite, yani oligarflik iktidar y›k›l-
madan, ne ulusal, ne de sosyal kur-
tulufl gerçekleflemeyece¤ine göre,
ortak örgütlenme, ortak mücadele
ve ortak devrimci iktidar flartt›r. En
baflta da dedi¤imiz gibi,
UKKTH’nin uygulanmas› koflulu
da zaten ancak böyle sa¤lan›r. 

Ayr› örgütlenmeyi önermek,
halklar›n gücünü bölmenin ötesin-
de, iki ulustan emekçileri, milliyet-
ler temelinde ayr›ma tabi tuttu¤un-
dan, onlar› burjuva milliyetçi ön-
yarg›lar›n etkisine sokmay›, s›n›f bi-
lincinin çarp›t›lmas›n›, egemen s›-
n›flar›n birbirlerine karfl› k›flk›rt›la-
bilmesini beraberinde getirir. 

KKeemmaall:: Mücadele ve örgütlen-
me sorunu aç›s›ndan biz iki ulusun,
ezen ve ezilen ulusun emekçilerinin
birlikte örgütlenip, birlikte mücade-
le etmesi gerekti¤ini söylüyoruz.
Bunun böyle olmas›n› belirleyen,
sadece bizim isteklerimiz, subjektif
niyetlerimiz de¤ildir. Bu mevcut
nesnel koflullar›n, sosyo-ekonomik
yap›lanman›n bir sonucudur. Ezilen
ulusun kendi kaderini tayin etmesi-
nin, ezilen ulus emekçilerinin kendi
kaderlerini tayin etmesi muhtevas›-
n› kazanm›fl olmas›, ezen ve ezilen
ulus emekçi s›n›flar›n›n birlikte mü-
cadele etmesinin de koflullar›n› ya-
ratm›fl, bunu bir bak›ma zorunlu k›l-
m›flt›r. 

Baflka bir ifadeyle, iikkii uulluuss
eemmeekkççiilleerriinniinn,, aayynn›› ttoopplluummssaall
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‹ki ulus emek-
çilerinin, ayn›
toplumsal for-
masyon içinde

bulunmalar›, tek merkezli
örgütlenmenin de nesnel
temelidir. Halklar›n önün-
deki devrimci ad›m tekse,
halklar ayn› toplumsal
formasyon içinde bulunu-
yorlarsa ve ayn› sosyal te-
melde bir içiçe geçmifllik
de sözkonusuysa, ayr› ör-
gütlenmeyi hakl› göstere-
cek bir gerekçe bulmak
mümkün de¤ildir.

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹



ffoorrmmaassyyoonn iiççiinnddee bbuulluunnmmaallaarr››,,
tteekk mmeerrkkeezzllii öörrggüüttlleennmmeenniinn ddee
nneessnneell tteemmeelliiddiirr.. Halklar›n önün-
deki devrimci ad›m tekse, halklar
temelde ayn› toplumsal formasyon
içinde bulunuyorlarsa ve ayn› sos-
yal temelde yayg›n bir içiçe geçmifl-
lik de sözkonusuysa, Marksist-Le-
ninist aç›dan ayr› örgütlenmeyi hak-
l›, do¤ru gösterecek bir gerekçe bul-
mak mümkün de¤ildir. 

Böyle bir tercih, Marksizm-Le-
ninizm’le de¤il, ancak küçük burju-
va milliyetçili¤iyle aç›klanabilir. Ki
bu noktada da Stalin flöyle diyor:
"‹flçiler milliyetlere göre örgütlen-
sin -ne kadar ulus varsa, o kadar
parti olsun. Bu plan, sosyal-demok-
rasi [Marksist-Leninistler] taraf›n-
dan kabul edilmemifltir. Pratik, belli
bir devlet proletaryas›n›n milliyet-
ler bak›m›ndan örgütlenmesinin, s›-
n›f dayan›flmas› düflüncesinin y›k›l-
mas›ndan baflka bir yere götürmedi-
¤ini göstermifltir." (Agk., syf. 85)

Merkezi parti örgütlenmesi,
uluslar›n varl›¤›n›, onlar›n kendile-
rine özgü özelliklerini ve taleplerini
yads›maz. Zaten tersini düflünmek,
iki ulusun halk›n›n örgütlenmesini,
tek bir halk›n örgütlenmesine indir-
gemek olur ki, bu da sosyal flove-
nizmin bir biçimi olur. Birlikte mü-
cadeleyi bu perspektifle ele alma-
mak, mücadelenin ulusal yan›n› ih-
mal etmek ve s›n›fsal alanda s›n›rla-
mak olacakt›r. Merkezi örgütlenme,
ezilen ulusun üzerindeki ulusal bas-
k›y›, ulusun en s›radan talepleri de
dahil, ulusun tüm istemlerini, böl-
genin kendine özgü özelliklerini
içerecek bir yap›ya sahip olmal›d›r.
Böylelikle, mücadelede ezen ulus
ve ezilen ulus emekçilerinin çeliflki-
leri, belli bir bütünlük içinde ele
al›nm›fl olur. 

MMaazzlluumm:: Örgütlenme aç›s›n-
dan belki bugün çok tart›fl›lan bir
konu olmasa da flunu da bilgi aç›-
s›ndan ekleyelim. Merkezi parti ör-
gütlenmesini bunun d›fl›nda, mesela
ffeeddeerraattiiff,, sseekkssiiyyoonn gibi biçimlere
uydurmaya çal›flmak da Marksist-
Leninistler’in anlay›fl› olamaz. Esa-
s›nda seksiyon tarz› örgütlenme, kü-

çük-burjuvazinin kendi gücüne, te-
orisine güvensizli¤inin ürünüdür.
Seksiyon örgütlenme, merkezi ör-
gütlenme içinde, kendi program›na,
merkezi organlar›na sahip, gerekti-
¤inde ba¤›ms›z örgütlenmeye (ayr›
örgüte) dönüflen bir örgütlenme bi-
çimidir. Yani özünde bu biçim, ezen
ve ezilen ulusun iki ayr› örgütlen-
mesinin bbiiççiimmsseell oollaarraakk birlefltiril-
mesidir. Bu da, özünde mmiilllliiyyeettlleerree
ggöörree örgütlenmedir. Merkezi örgüt-
lenme, yaln›zca biçimde gerçeklefl-
mifltir. Bu, devrimci parti anlay›fl›-
na; ""bbüüttüünn uulluussllaarr››nn pprroolleetteerrlleerrii--
nniinn,, tteekk bbiirr pprroolleetteerr ttoopplluulluukk oollaa--
rraakk kkaayynnaaflflmmaass››"" anlay›fl›na uygun
bir yaklafl›m de¤ildir. 

Kald› ki, seksiyon örgütlenme,
aayyrr›› ddeevvrriimm öönnggöörrmmee ddüüflflüünncceessii--
nniinn bbiirr üürrüünnüü oolldduu¤¤uu için, iki ulus-
lu yeni-sömürge ülke nesnel koflul-
lar›nda geçerli de¤ildir. ‹ki uluslu
ülke koflullar›nda, halklar›n kesin
ve tam kurtuluflunu sa¤layacak, ulu-
sal eflitsizli¤i giderecek ve merkezi
bir devlet çat›s› alt›nda birlefltirecek
örgütlenme biçimi, tek bir parti ör-
gütlenmesidir. 

KKeemmaall:: UKKTH bafll›kl› soh-
betimizin üçüncü bölümüydü bu.
Art›k yavafl yavafl konumuzu son-
land›ral›m. Merkezi bir otorite var
karfl›m›zda. Çok uluslu bir ülkede,
devrimcilerin çal›flma tarz› ve ör-
gütlenme anlay›fl›, ezen ve ezilen
ulus emekçi s›n›flar›n›n ortak düfl-

manlar› olan mmeerrkkeezzii oottoorriitteeyyee
karfl› birlefltirecek, ulusal ve sosyal
kurtuluflu çabuklaflt›racak bir anla-
y›fl› içermelidir. Bu olmadan,
UKKTH’n›n bir anlam› yoktur.  

Kuzey Irak’ta Kürt milliyetçili-
¤inin tavr›yla ilgili ülkemizdeki
Kürt milliyetçi bas›nda flöyle bir ya-
z› okumufltum, diyordu ki; “Güney
Kürtleri... haklar›n› ABD yan›nda
olunca alacaklar›na inanmaktad›r-
lar. ABD Kürtlere tekrar ihanet ede-
bilir. Ama oradaki halk›m›z buna
karar vermifltir. ‹yi bir sosyalist rree--
aalliitteeyyii kkaabbuull eeddeerr,, hhaallkk››nn kkaarraarr››nnaa
ssaayygg››ll›› oolluurr..””

Biz de hay›r diyoruz. Tam tersi-
ne, iyi bir sosyalist, “realite” diye
gericili¤i, iflbirlikçili¤i meflrulaflt›r-
maz. ‹yi bir sosyalist, nesnelli¤e
teslim olmaz. ‹yi Marksist-Leninist-
ler, mevcut devlet içindeki bütün
–ezen ve ezilen– uluslar›n proleter-
lerine kendi ç›karlar›n›, ulusal ve s›-
n›fsal kurtulufllar›n›n yolunu göster-
mek, onlar› milliyetçili¤in, küçük
burjuva dar görüfllülü¤üne karfl›
uyarmak durumundad›r. 

fiunu bir kez daha vurguluyoruz.
UKKTH, ancak emperyalizmin ko-
vuldu¤u, oligarflinin iktidar›n›n y›-
k›ld›¤› koflullarda kullan›labilir.
‹kincisi; iki uluslu yeni-sömürgeler-
de, ezilen ulusun kendi kaderini ta-
yin hakk›n›, merkezi bir devlet için-
de kullanmas›n› savunmak,
UKKTH'yi reddetmek veya ihlal et-
mek de¤ildir. Böyle yorumlamak
tamamen biçimsel bir bak›fl aç›s›d›r.
Marksist-Leninistler’in hareket
noktalar›, iki ulusun proletaryas›n›n
ç›kar›d›r. Soruna milliyetçili¤in dar
penceresinden bak›lmad›¤›, ulusal
sorunun çözümü biçimsel kal›plara
indirgenmedi¤i ve halklar›n ç›karla-
r› temel al›nd›¤› noktada, birlikten
yana olman›n do¤ru bir tav›r oldu¤u
da aç›kt›r. K›sacas›, Marksist-Leni-
nistler, ortak örgütlenme, ortak mü-
cadele içinde, birlikte kurtuluflu he-
defliyorlar. 

Evet sevgili Yürüyüfl okurlar›,
burada noktal›yoruz sohbetimizi.
Baflka bir konuda buluflmak üzere,
flimdilik hoflçakal›n. 
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‹yi bir sosya-
list, “realite”
diye gericili¤i,
iflbirlikçili¤i

meflrulaflt›rmaz. ‹yi Mark-
sist-Leninistler, mevcut
devlet içindeki bütün
uluslar›n proleterlerine
kendi ç›karlar›n›, ulusal
ve s›n›fsal kurtulufllar›n›n
yolunu göstermek, onlar›
milliyetçili¤in, küçük bur-
juva dar görüfllülü¤üne
karfl› uyarmak durumun-
dad›r....

Hayat›n

‹çindeki 

TEOR‹



Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›-
s›’n›n DTP’nin kapat›lmas› istemiy-
le haz›rlad›¤› iddianame, 22 Kas›m
tarihinde Anayasa Mahkemesi tara-
f›ndan kabul edildi ve kapatma da-
vas› resmen bafllat›lm›fl oldu.

141 maddelik iddianamedeki ge-
rekçelerden öne ç›kanlar flöyle:

*5 May›s 2004’de Abdullah Öca-
lan’›n avukatlar›na ““YYeennii bbiirr ppaarrttii
ggeerreekkiiyyoorr.. ‹‹ssmmii DDeemmookkrraattiikk TToopp--
lluumm PPaarrttiissii oollaabbiilliirr”” demifl olmas›. 

*DTP’nin yöneticilerinin Abdul-
lah Öcalan’›n emirleri ile belirlen-
di¤i

*Öcalan’›n emirleri do¤rultu-
sunda hareket ettikleri

‹ddianame, Türkiye’de hukuki
bir dayanak olmadan da parti kapat-
man›n mümkün oldu¤unu söylüyor.

AKP’liler bir yandan DTP’ye
yönelik kapatma davas›na karfl› ol-
duklar› söylemini kullanarak kapat-
ma davas›n›n sorumlulu¤unu üst-
lenmekten kaç›n›yorlar, di¤er yan-
dan DTP’nin kapat›lmas› ifllerine de
geldi¤inden, kapat›lmas›n› engelle-
mek için herhangi bir giriflimde bu-
lunmuyorlar. Gerçekten, DTP’nin
kapat›lmas›na karfl› olsalar, daha
do¤rusu parti kapatmalar›n düzene
muhalif kesimleri susturma arac›
olarak kullan›lmas›na karfl› olsalar,

parti kapatmalara müsaade eden ya-
salar› de¤ifltirmek için olanak elle-
rindedir.

DTP’nin kapat›lmas› davas› dü-
zenin gerçe¤idir. Düzen, Kürt milli-
yetçi hareketini, bulundu¤u nokta-
dan da daha geriye itmek, kendi va-
rolufl nedenini bile inkara sürükle-
mek için DTP’yi kapatma davas›
açm›flt›r. Dava bu yan›yla, Kürt hal-
k›n›n demokratik talepleri üzerinde
bir bask› ve ambargodur ve gelifl-
melere göre davan›n karar› da flekil-
lenecektir.

Oligarflinin çeflitli kesimleri,
baflka konularda aralar›nda çeliflki-
ler yaflasalar da bu noktada büyük
ölçüde ittfak halindedirler. DTP’nin
kapat›lmas›na AB’den de ciddi bir
tepki olmayacakt›r. 

Örne¤in Türkiye-AB Karma
Parlamento Komisyonu Eflbaflkan›
Joost Lagendijk, DTP Grup Baflkan›
Ahmet Türk'e, ''PPKKKK''yyllaa aarraann››zzaa
mmeessaaffee kkooyyuunn.. BBuunnuu yyaappaammaazzssaa--
nn››zz,, ppaarrttiinniizz PPKKKK ssaalldd››rr››llaarr››nn››nn
kkuurrbbaann›› oollaaccaakktt››rr'' dedi¤ini aç›kla-
d›. Görüldü¤ü gibi, AB yetkilileri-
nin aç›klamalar› da DTP’ye yönelik
oligarflinin politikalar›n› onaylar
çerçevededir. Bu da AB’nin demok-
rasi anlay›fl›d›r.

DTP’ye kapatma davas› Türki-
ye’nin ony›llard›r benimsedi¤i poli-

tikay› devam ettirdi¤inin gösterge-
sidir. DTP’nin kapat›lmas› davas›
ayn› zamanda, Türkiye’de halklara
yasal yollardan taleplerini gündeme
getirmelerinin, mücadele etmeleri-
nin olanaklar›n›n ne kadar tan›nd›-
¤›n›n da göstergesidir.

DTP’nin kapatma davas› üzerin-
den  DTP’yi kapatmak m› oligarfli-
nin ç›kar›nad›r, yoksa kapatmamak
m› tart›flmas› yap›l›yor? Ama bu tar-
t›flman›n esas›n› “demokratik de¤er-
ler, ölçüler” oluflturmuyor. Tart›fl-
maya esas olarak Kürt meselesini
nas›l bast›r›r›z mant›¤› yön veriyor.
Bu bile bafll› bafl›na Türkiye’deki
sistemi tan›mlamak için yeterlidir.
Aç›kça denilmektedir ki, partiler
varl›¤›n› sürdüreceklerse de, kapat›-
lacaklarsa da bu oligarflinin ç›karla-
r› öyle gerektirdi¤i içindir. Oligarfli-
nin bas›n›, “neden bizde partilerin
böyle rahat kapat›lmas›n› sa¤layan
yasal düzenlemeler vard›r?”, “böy-
le demokrasi mi olur?” diye tart›fl-
m›yor. Oligarflinin ç›karlar› faflizmi
aleni uygulamaktaysa faflizm, fafliz-
mi gizlemekteyse gizlemek!..

DTP’ye yönelik bask›lar sadece
kapatma davas› ile s›n›rl› de¤ildir.
Kapatma davas›n›n yan›nda sorufl-
turmalar ve tutuklamalar da bask›la-
r›n bir biçimi olarak sürekli gün-
demdedir. Art›k soruflturma gerek-
çeleri “gözünün üstünde kafl›n var”
durumuna gelmifltir. DTP’lilerin he-
men her konuflmalar›, her pratikleri
soruflturma gerekçesidir. Bu çerçe-
vede  en son soruflturma aç›lan isim
Dersim Belediye Baflkan› Songül
Erol Abdil olmufltur.

Yine 24 Kas›m’da Diyarbak›r’da
DTP’nin düzenledi¤i ""OOnnuurrlluu YYaa--
flflaammaa ÇÇaa¤¤rr››"" mitingine  de, Diyar-
bak›r Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› tara-
f›ndan soruflturma aç›ld›.
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HUKUK‹L‹K fiART DE⁄‹L

ÇHD’den DTP’ye destek
ÇHD ‹stanbul fiubesi; 24 Kas›m’da DTP

‹stanbul ‹l Binas› önünde yapt›¤› bas›n aç›kla-
mas› ile DTP'nin kapat›lmak istenmesini, ikti-
dar›n  Kürtler’e yönelik imha ve inkar politi-
kas›n›n siyasal alandaki yans›mas› olarak de-
¤erlendirdi. 

ÇHD ad›na aç›klama yapan fiube Sekrete-
ri Ebru Timtik 44 y›lda 24 partinin kapat›ld›¤›na dikkat çekerek ""kkeennddiinnii
mmeecclliissttee tteemmssiill eettmmeekk iisstteeyyeenn KKüürrttlleerriinn vvee eemmeekkççiilleerriinn mmeecclliissee ggiirrmmeelleerriinniinn
öönnüünnee öönncceelliikkllee SSiiyyaassii PPaarrttiilleerr vvee SSeeççiimm YYaassaass›› iillee yyaassaall bbaarriikkaattllaarr kkoonnuull--
mmuuflflttuurr.. DDTTPP 22 mmiillyyoonn sseeççmmeenniinn vvee mmiillyyoonnllaarrccaa iinnssaann››nn ssiiyyaassaall tteemmssiillcciissii--
ddiirr.. DDTTPP''yyee yyaapp››llaannllaarr››nn mmuuhhaattaabb›› hhaallkktt››rr"" dedi. Avukatlar, s›n›r ötesi ope-
rasyonun ve inkara dayanan politikalar›n çözüm olamayaca¤›n› da belirttiler.
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Tayyip Erdo¤an’›n Bush’la bas›-
na kapal› yapt›¤› görüflmenin içeri¤i-
ne iliflkin herhangi bir aç›klama ya-
p›lmad›. Fakat, bilinçli bir flekilde
Kürt sorununa iliflkin ““bbiirr ççöözzüümm ppaa--
kkeettii vvaarr,, aammaa......”” beklentisi yarat›ld›.

AKP’nin, DTP’ye yönelik ka-
patma davas›na karfl› ç›k›yormufl gi-
bi görünmesinden, Tayyip Erdo-
¤an’›n esas olan›n PKK’ye silah b›-
rakt›r›lmas› içeri¤indeki aç›klama-
lar›ndan, Deniz Baykal’›n h›zl› bir
flekilde Kürt sorununa iliflkin söy-
lemlerini de¤ifltirmesinden sonuçlar
ç›kar›lmaya çal›fl›l›yor.

Peki gerçekten AKP’nin nas›l bir
çözüm paketi olabilir?

AKP’nin reform paketlerinin na-
s›l bir fley olabilece¤ini düzenin
gerçeklerinden kopuk de¤erlendir-
mek kand›r›lman›n zeminini olufltu-
racakt›r. Zira as›l sorun AKP’nin ne
yap›p yapmayaca¤› tart›flmas› de¤il,
emperyalizmin ve oligarflik düzenin
ç›karlar›n›n ne oldu¤u tart›flmas›d›r.
AKP’sinin de di¤er partilerinin de
yapacaklar›n› ve yapmayacaklar›n›
bu belirlemektedir.

Emperyalizmin ç›kar› Türkiye’
yi de Kürt milliyetçili¤ini de
BOP’ta kullanmakt›r

ABD emperyalizminin temel po-
litikas› BOP üzerinden flekillen-
mektedir. Bu nedenle Kürt sorunu-
na yaklafl›m›n›, Türkiye’yi de Kürt-
ler’i de BOP’ta kullanma belirle-
mektedir. Bunu sa¤laman›n yolu,
Kürt milliyetçili¤ini kimi demokra-
tik haklarla yetinmeye raz› ederek
Kürt sorununu bu flekilde sorun ol-
maktan ç›karan bir politikad›r. Fa-
kat bu politikaya Türkiye oligarflisi-
nin kimi itirazlar› ABD’nin politi-
kas›n› uygulamas›n›n önünde afl›l-
mas› gereken engel durumundayd›.
Bush-Tayyip görüflmesi bu sorunun
bir flekilde afl›ld›¤› görüntüsü yarat-
maktad›r. Nas›l afl›ld› sorusu belir-
sizli¤ini korusa da belirli olan, Kürt
halk›n›n taleplerinin kabul edilmesi
ile afl›lmad›¤›d›r.

AB’nin politikas› da ABD ile pa-
raleldir. Y›llard›r Kürt sorununun
kimi demokratik talepler çerçeve-
sinde sorun olmaktan ç›kar›lmas›n›

istemektedirler. Bu-
nun yan›nda Kürt
milliyetçi hareketin
flu veya bu biçimde

silahs›zland›r›larak düzeniçine çe-
kilmesinden yanad›rlar. Bunun için
de “s›n›r ötesi operasyon” yap›lma-
s›na onay veren aç›klamalar yap-
m›fllard›. Dahas›, Kürt milliyetçi ha-
reketin her alanda daha geri bir çiz-
giye çekilmesi do¤rultusunda DTP’
ye yönelik bask›lara da sessizdirler.
S›k s›k DTP’ye ““PPKKKK iillee aarraann››zzaa
mmeessaaffee kkooyyuunn”” dayatmalar› yap-
maktad›rlar. Yine ‹ngiltere Adalet
Bakan› Jac Straw bir TV progra-
m›nda ““DDTTPP''nniinn kkaappaatt››llmmaass›› hhaa--
lliinnddee bbuunnuu kk››nnaammaayyaaccaakkllaarr››nn››””
söylüyordu. 

Dolay›s›yla ABD’nin de, AB
emperyalizminin de politikas› Tür-
kiye oligarflisinin de kabul edebile-
ce¤i zeminde, Kürtler’in kimi de-
mokratik taleplerinin kabul edilme-
sini içermektedir denilebilir.

Oligarflinin Kürt sorununa 
çözümü asimilasyondur

Oligarflinin Kürt sorununa ilifl-
kin, bugüne kadar inkar ve asimilas-
yon d›fl›nda gelifltirebildi¤i bir çö-
züm olmam›flt›r. Kuflkusuz bu duru-
mun,  oligarflik düzenin “kötü yöne-
ticilerin elinde kalmas›” fleklindeki
mant›ks›z de¤erlendirmelerin öte-
sinde izah› vard›r.

Bu durumun maddi nedenleri,
oligarflik düzenin zay›fl›¤›d›r. Tür-
kiye oligarflisi, Kürt halk›n›n sorun-
lar›n› çözebilecek güçte de¤ildir, bu
nedenle de Kürt halk›n›n k›smi ta-
leplerinin kabul edilmesi koflulla-
r›nda bile, ppaarrççaallaannmmaayyllaa sonuçla-
nacak bir sürecin bafllayaca¤› kor-
kusu yaflamaktad›r.

Elbette bu durum, oligarflinin
sonsuza kadar inkar politikas›n› sür-
dürebilece¤i anlam›na gelmemekte-
dir. Gerek Kürt halk›n›n mücadele-
si, gerekse de emperyalist ülkelerin
ç›karlar›, oligarflinin sorunu bir fle-
kilde gündemden ç›karacak bir çö-
züm üretmesini de dayatmaktad›r.
Oligarflinin bu noktada baflvurdu¤u
çözüm bir yandan Kürt halk›n›n ki-

AKP’nin Kürt politikas›n›n ‘esrar›’

‘Örgütten ayr›l gel teslim ol’
bildirileri

Ordu operasyonlar s›ras›nda bir yandan da
helikopterlerden gerillalara yönelik teslimiyet
ça¤r›lar› yapan psikolojik savafl bildirileri at›-
yor.

Bildirilerde, "Karar ver, örgütten ayr›l. En
yak›n askeri birlik, jandarma veya polis karako-
luna git. SSeevvggiiyyllee kkaarrflfl››llaannaaccaakkss››nn"" deniliyor.

Oligarflinin ordusunun sevgisi, inkarc›l›¤›n,
katliamc›l›¤›n, asimilasyonculu¤un sevgisidir.
Kulak kesenlerin, gerilla cesetlerine bile iflken-
ce yapanlar›n, Kürt halk›na her türlü iflkenceyi
yapanlar›n ““sseevvggiissii”” de¤iflmemifltir.

Bu “sevgi (!)” daha dün kendisini Genelkur-
may Baflkan›’n›n a¤z›ndan ““OO aacc››llaarr›› hhaayyaall bbii--
llee eeddeemmeeyyeecceekklleerrii yyoo¤¤uunnlluukkttaa yyaaflflaattaaccaa¤¤››zz””
sözleriyle ifade ediyordu. Herhalde oligarflinin
ordusu da, bu sevgi içerikli bildirilerle inand›r›-
c› oldu¤unu düflünmüyordur. Onun için bu bil-
dirilere çözümsüzlü¤ün bildirileri denilebilir.



mi taleplerini kabul ediyor görüntü-
sü yarat›rken, di¤er yandan tüm
haklar› bofla ç›karma ve asimilas-
yon politikas›n› sürdürme ›srar›d›r.

AAKKPP,, oolliiggaarrflfliinniinn bbuu ppoolliittiikkaass››--
nn››nn eenn bbaaflflaarr››ll›› uuyygguullaayy››cc››llaarr››nn--
ddaanndd››rr. AB’ye uyum yasalar› ad›
alt›nda kimi demokratik haklar ya-
salaflt›r›l›rken, hemen arkas›ndan
ç›kar›lan 301. madde, Polis Vazife
ve Selahiyetleri Kanunu gibi yasa
ve kanunlarla hepsini bofla ç›karan
ve kullan›lmaz hale getiren de
AKP’nin kendisi olmufltur.

Yine AKP, Kürt sorunu var de-
mekle inkarc›l›k aras›nda çok rahat-
l›kla gidip gelebilen, birkaç ay ara-
l›klarla bu konuda çok keskin zik-
zaklar çizebilen bir partidir. Örne¤in,
Rusya gezisinde Kürt sorununa ilifl-
kin ““ddüüflflüünnmmeezzsseenniizz ssoorruunn yyookkttuurr””,,
Siirt’te konuflmas›nda ““KKüürrtt ssoorruunnuu
ddee¤¤iill ssoorruunnlluu KKüürrttlleerr vvaarrdd››rr”” diyen
de O’dur, Diyarbak›r gezisinde, ““‹‹llllaa
aadd kkooyyaall››mm ddiiyyoorrssaann››zz KKüürrtt ssoorruunnuu
bbuu mmiilllleettiinn bbiirr ppaarrççaass››nn››nn ddee¤¤iill,,
hheeppssiinniinn ssoorruunnuudduurr.. BBeenniimm ddee ssoo--
rruunnuummdduurr”” diyen de O. ""BBiizz ››rrkkçç››--
ll››kk yyaappmm››yyoorruuzz.. BBeenn RRiizzeelliiyyiimm aammaa
eeflfliimm SSiiiirrttllii"" diyen de O’dur,
““AAdd›› KKüürrtt ddiiyyee kkoonnuullaaccaakk bbiirr ssoo--
rruunn oolldduu¤¤uunnaa iinnaannmmaadd››¤¤›› iiççiinn
‘‘KKüürrtt’’ ssöözzccüü¤¤üünnüü vvee ‘‘KKüürrtt SSoorruu--
nnuu’’ ddeeyyiiflfliinnii kkuullllaannmmaadd››¤¤››nn››””
söyleyen de O’dur.

Tüm bu gerçekler ›fl›¤›nda de-
nilebilir ki, bugün de AKP’nin
reform paketinin içi, as›l olarak
Kürt halk›n›n mücadelesinin tas-
fiyesini ve tamamen etkisizleflti-
rilip düzeniçine çekilmesini içe-
recektir. Ki AKP, politikas›n›n bu
boyutunu aç›k olarak da ifade et-
mektedir zaten. S›n›r ötesi ope-
rasyon yaygaralar›, DTP’ye yö-
nelik kapatma davas› dahil uygu-
lanan bask›lar, bunu ifadesidir.
Kürt sorununu hak k›r›nt›lar› ve
bask›y› ayn› süreçte kullanarak
“çözme” politikas›n›n bir yan›n-
da operasyon, katliam, teslim ol-
maya zorlama, di¤er yan›nda de-
mokratik örgütlenmeler üzerinde
bask› kurma, çal›flamaz hale ge-
tirme vard›r.

Elbette ki, oligarfli de AKP de bu
politikan›n tek bafl›na bir ifllevinin
olmayaca¤›n›n fark›ndad›r. Zira ak-
sini söyleseler de, sorunun tek bafl›-
na PKK sorunu olmad›¤›n›, as›l so-
runun Kürt sorunu oldu¤unu bil-
mektedirler.

Oligarflinin politikas›n›n di¤er
yan›n›, Kürt halk›n› Kürt milliyetçi
hareketin etkisinden ç›kararak,
AKP baflta olmak üzere düzen parti-
leri içinde düzeniçine çekmek olufl-
turmaktad›r.

Nitekim bu politikay›, Abdullah
Gül’ün Fransa’ya giderken söyle-
dikleri de anlatmaktad›r. Gül flöyle
diyor;““MMeesseellaa ddeevvlleett hheerrkkeessee ee¤¤ii--
ttiimm vveerreecceekk.. BBuu ee¤¤iittiimmiinn bbiirr ddiillii
oollaaccaakk.. AAmmaa hheerrkkeessiinn kkeennddii kküüllttüü--
rrüünnüü ggeelliiflflttiirrmmeessiinnee,, uuyygguullaammaass››--
nnaa,, yyaaflflaammaass››nnaa ddaa iimmkkaann ssaa¤¤llaannaa--
ccaakk””.. (Ertu¤rul Özkök, 28 Kas›m
2007 Hürriyet)

Devlet Türkçe e¤itim verecek,
yani asimilasyon sürecek, fakat,
göstermelik olarak Kürt halk›n›n di-
lini kullanmas›na da izin verilecek.
Gerçek fludur ki, AKP Kürt soru-
nunda kendisinin de çözüm istedi¤i-

ne iliflkin demagojileriyle Kürtler’i
en çok etkileyen parti olmufltur, ki
bu durum seçimlere AKP oylar›n›n
Kürt bölgelerinde artmas› fleklinde
yans›m›flt›r.

AKP’nin bu politikas›, oligarfli-
nin ordu dahil tüm güçleri taraf›n-
dan da desteklenmektedir. Bu nok-
tada Kürt halk›n› sistem içine çeke-
cek, Kürt sorununun çözüldü¤üne
inand›racak manevralar yapmalar›
beklenebilir. Bu anlamda AKP’nin
reform tart›flmalar›n›n bir yan›n› da,
Do¤u ve Güneydo¤u’da DTP’ye al-
ternatif bir güç olma, seçim baflar›-
s›n› sürdürerek Kürt milliyetçi hare-
ketini bu çerçevede de etkisizlefltir-
menin oluflturdu¤u söylenebilir.

Sonuç olarak, AKP’nin Kürt so-
rununa çözüm üretmesi beklenme-
melidir. En fazla yap›labilecek olan,
emperyalizmin Kürt sorununa ilifl-
kin zaman zaman gündeme getirdi-
¤i, fakat oligarflinin kabul etmedi¤i
politikalardan bir k›sm›n›n uygula-
narak emperyalizmin tatmin edil-
mesi, Kürt halk›n›n düzeniçine çe-
kilmeye çal›fl›lmas› olacakt›r.

Say›: 133 33AKP/ KÜRT SORUNU

Sömürge valisinin Kürt sorunu toplant›s›
27 Kas›m günü, ABD Büyükelçili¤i’nde, ABD Kongre üyesi Christopher

Shaeys, ABD Büyükelçisi Ross Wilson, KADEP Baflkan› fierafettin Elçi, Ha-
flim Haflimi gibi KDP çizgisinde hareket eden iflbirlikçi Kürtler ve Hak-Par
Baflkan› Sertaç Bucak’›n, CHP’li, AKP’li Do¤u ve Güneydo¤ulu milletvekil-
lerinin de oldu¤u bir toplant› yap›ld›. ABD kongre üyelerinden Shays, bu top-
lant›n›n ard›ndan da fi›rnak’a, Cizre’ye giderek “temaslar›n›”(!) sürdürdü. 

Amerikal›lar, Türkiye babalar›n›n çiftli¤iymiflçesine giriflimlerde bulunu-
yorlar. ABD’nin yapt›¤› kendine ba¤l› güçler oluflturma politikas›d›r. Bu top-
lant›lara, gezilere tepki göstermeyen bir ülkenin ba¤›ms›zl›¤›ndan sözedilebi-
lir mi? ABD emperyalizmi geliyor, Türkiye’nin baflkentinde istedi¤i kiflileri
topluyor ve Kürt sorununu tart›fl›yor, bilgi al›yor, kimin ne düflündü¤ünü arafl-
t›r›yor. “Ne yap›yor bu ABD’liler?” sorusu sorulmuyor!

Oysa, bir parça ulusal onur tafl›yan herkesin bu tablodan rahats›zl›k duy-
mas› gerekir. Beynini emperyalizme teslim etmemifl herkesin, bu durumu ön-
celikle oligarflinin konumu aç›s›ndan, AKP’nin konumu aç›s›ndan sorgula-
mas› gerekir.  Bu nas›l bir iflbirlikçiliktir ki, ABD’li gelip burada istedi¤i ki-
flileri toplayarak Kürt sorunu tart›flmas› yapabilmektedir.

Herhalde hiç kimse, ABD emperyalizminin gelip burada, halklar›n sorun-
lar›na çözüm arad›¤›n› düflünecek kadar saf de¤ildir. Dahas›, bu nas›l bir po-
litikad›r ki, ülkesindeki sorunu çözmemekte ve emperyalistleri sorunu arafl-
t›rmaya, çözmeye davet edebilmektedir.

Oligarflinin ç›karlar› için uflakl›¤a, afla¤›lanmaya hay›r dedi¤i bir dönem
olmufl mudur ki!
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Kim demifl bunlar islamc› diye,
bunlar basbaya¤› Nazi. ‹slam bir fle-
kilde engellilere sahip ç›kmay›
ö¤ütler, bunlar engellilere sahip ç›k-
m›yor, Naziler’in ““eennggeelllliilleerr ttoopplluu--
mmaa yyüükkttüürr,, iillkk oonnllaarrddaann kkuurrttuullmmaakk
ggeerreekkiirr”” politikas›n› uyguluyorlar.

AKP iktidar›, engelli çocuklara
e¤itim deste¤i olarak verilen para
yard›m›n›, Milli E¤itim Bakanl›¤›
Özel E¤itim Kurumlar› Genel Mü-
dürlü¤ü taraf›ndan 20 Kas›m'da ya-
y›mlanan genelge ile kesme karar›
ald›. Genelge 1 Aral›k tarihinden iti-
baren yürürlü¤e giriyor.

Karar›n gerekçesi, ““eennggeellllii ççoo--
ccuukkllaarraa yyaapp››llaann ee¤¤iittiimm yyaarrdd››mm››nn››nn
mmaassrraaff›› ççookk aarrtt››rrmmaass››”” olarak ifade
edildi.

AKP 2006 y›l› Haziran ay›nda,
engellilerin özel e¤itim kurumlar›n-
da e¤itim almas› durumunda e¤itim
giderlerinin karfl›lanmas› için kanu-
nu de¤ifltirmiflti.

O zamanki karar› seçim yat›r›-

m›yd›, fakat art›k seçimler geçti¤i
için AKP engellilere yönelik gerçek
politikas›n› hayata geçiriyor. Bu po-
litikada insana ve dolay›s›yla engel-
liye verilen de¤er yoktur. Bu politika
engellileri, yafll›lar› üretim sürecine
kat›lmayan, dolay›s›yla tekellere ka-
zand›rmayan, topluma yük olarak
gören burjuvazinin politikas›d›r.

Kapitalizm insana de¤er vermez.
Onun tek de¤eri dolarlar›d›r. Dolar
getiren her fley de¤erlidir. Bu ne-
denle uyuflturucu, fuhufl, kumar, her
türlü pislik kapitalizmde meflrudur.
Fakat dolar getirmeyen insan da ol-
sa bir de¤eri yoktur.

Bu nedenledir ki, ülkemizde hiç-
bir zaman engellilerin de, yafll›lar›n
da, çocuklar›n da bir de¤eri olma-
m›flt›r. Kapitalizm onlara yat›r›m
yapmaz, çünkü onlara yap›lacak ya-
t›r›m kar getirmez. Kar getirmeyen
alanlara kapitalizmin yat›r›m yap-
mas› düflünülemez.

Naziler; engellileri, yafll›lar› f›-
r›nlarda yak›yorlard›, bugün oligar-

flik düzen bunu
yapam›yor, fa-
kat onlar› ya-
flam›n d›fl›na
itiyor, ölüme
terkediyor.

A K P ’ n i n
bu karar› üze-
rine engellile-
rin aileleri, 26
Kas›m tarihinde Ankara’da protesto
eylemi yapt›. De¤iflik illerden eyle-
me kat›lan engelliler ve aileleri,
Baflbakanl›k Özürlüler ‹daresi Bafl-
kanl›¤›’na ve Milli E¤itim Bakanl›-
¤›’na siyah çelenk b›rakt›. Bir grup
engelli ve ailesi de Necatibey Cad-
desi’nden TBMM önüne yürüyüfl
yapt›. Kitle, ““EEnnggeelllleerrii AAflflmmaakk ‹‹ççiinn
BBiizzee EEnnggeell OOllmmaayy››nn””,, ““BBaarrii SSiizz
KK››yymmaayy››nn””,, ““DDeevvlleett BBaabbaa EE¤¤iittiimm
HHaakkkk››mm›› EElliimmddeenn AAllmmaa”” sloganla-
r› att› ve döviz açt›.

Engelli aileleri, “3 Aral›k Engel-
liler Günü” de protesto gösterileri
yapacaklar.

AKP ENGELL‹LER‹N HAKLARINI DA GASBETT‹

EMEKL‹-SEN’DEN
AKP’YE S‹YAH ÇELENK

Haklar›nda kapatma karar›
verilen Emekli-Sen üyeleri baflta
‹stanbul olmak üzere Ankara,
Adana ve ‹zmir’de yapt›klar›
eylemlerle kapatma karar›n› pro-
testo etmek için AKP binalar›na
siyah çelenk b›rakt›lar.

22 Kas›m Perflembe günü saat 12.30’da Mecidiyeköy
Meydan›’nda toplanan Emekli-Sen üyeleri “D‹SK/ Emekli-
Sen Kapat›lamaz” pankart› ile fiiflli AKP ‹lçe binas›na kadar
yürüdüler. Att›klar› sloganlarla AKP’ye tepkilerini ifade
eden Emekli-Sen’liler AKP önünde bas›n aç›klamas›
yapt›lar. Emekli-Sen ad›na aç›klamay› yapan Aksaray fiube
Baflkan› Rahime Bayrak, ek ödemelerden yararlanama-
d›klar›n›, TÜFE alacaklar›n›n ödenmedi¤ini ve sendi
kalar›n›n kapat›lmak istenmesini ve bunun sorumlusu olarak
gördükleri AKP'yi protesto etmek için pek çok ilde siyah
çelenk b›rakacaklar›n› dile getirdi.

Emekli-Sen’liler AKP önüne siyah çelenk b›rakt›ktan
sonra fiiflli'den Gayrettepe Telekom'a yürüyerek grevdeki
iflçilere de destek verdiler.

‹zmir’de halka gerçekleri anlatmaya devam eden
Yürüyüfl Dergisi okurlar›, 23 Kas›m günü Gültepe
Mahallesi’ndeydiler.

Yürüyüfl okurlar›, ortak düflman›n Amerika oldu-
¤unu, AKP’nin, emperyalistlerin ve krallar›n uflakl›-
¤›n› yapt›¤›n› anlatt›lar. 33 dergiyi mahalle halk›na
ulaflt›ran okurlar›m›z mahalle halk› taraf›ndan evleri-
ne davet edildiler. 

Mahalle halk›n›n ilgisi ile karfl›laflan Yürüyüfl
okurlar›, 33 dergiyi mahalle halk›na ulaflt›r›rken s›k
s›k insanlar›n evlerine davet edildiler. Mahalleden bi-
rinin, “Yürüyüfl Dergisini okur musunuz?” sorusuna;
“Ben seksen öncesinden beri sizi bilirim, tabi okuya-
ca¤›m” diye cevap vermesi, bir süreklili¤in küçük bir
ifadesiydi. Saat 16.00’da bafllayan dergi tan›t›m› ve
sat›fl› 19.00’da sona erdi.  

***

Yürüyüfl, ‹stanbul’un 1 May›s Mahallesi’nde de
halka ulaflt›r›ld›. 25 Kas›m günü Mandra Bölgesi’nde
gerçeklefltirilen sat›fl›n sonunda 40 dergi sat›l›rken
halka derginin son say›s›n›n konular› anlat›ld›. 

HER YERDE HALKA
ULAfiMAYA DEVAM ED‹YOR



Devrim flehitleri yaflamlar›yla,
kavgalar›yla korkuttuklar› kadar
ölümleriyle de oligarfliye korku sal›-
yor. Çünkü flehitler her zaman veri-
len kavgan›n en önündedirler. Gele-
ce¤i kazanma mücadelesinde, sosya-
lizme giden yolun ad›m ad›m örül-
mesinde ve insanl›¤›n tarihinin ya-
z›lmas›nda hep vard›rlar. Ö¤retmen-
dirler sosyalizmi hedefleyen her
devrimciye. Emekçileri, ezilen halk›
ba¤›ms›z demokrasi ve sosyalizm
kavgas›na bir ça¤r›d›r her ölüm as-
l›nda. Bu ça¤r›n›n halka ulaflmas›n-
dan, halk›n bu ça¤r›ya kulak verme-
sinden korkanlar, bu ça¤r›da kendi
sonlar›n› görenler sald›r›rlar flehitle-
rin de¤erlerine, mezar tafllar›na.
Acizliklerinden sald›r›rlar. Bu ça¤r›-
y› yokedememenin çaresizli¤iyle
pervas›zlaflarak insanl›ktan soyutla-
narak sald›r›rlar hem de. 

Daha önce de defalarca mezarlara
yap›lan sald›r›lara yer verdik sayfala-
r›m›zda. Geçen hafta ise bir mezar ta-
fl›n›n adliyeye düflmesinin hikayesini
anlatm›fl, mezarlara kin duyan gerici-
li¤i Sivas Mad›mak flehitlerinin me-
zarlar›na yap›lan sald›r›larla bir kez
daha gözler önüne sermifltik.

Oligarfli bu kez yine acizli¤ini

göstererek sald›rd› mezarlara. 1995
y›l›nda Tokat’ta ç›kan çat›flmada flehit
düflen ZZeelliihhaa GGüüddeennoo¤¤lluu’nun KKoonn--
yyaa AAttllaanntt›› Kasabas›’nda bulunan me-
zar› 4 Kas›m gecesi resmi ve sivil fa-
flistler taraf›ndan parçaland›. Olay›
ö¤renen TAYAD’l› Aileler hem aile-
ye geçmifl olsun deyip üzüntülerini
paylaflmak hem de olay› yerinde in-
celeyip sorumlular› hakk›nda suç du-
yurusunda bulunmak üzere Konya’da
bulunan Zeliha Güdeno¤lu’nun aile-
sini ziyaret etti. TAYAD’l›lar› ilgiyle
karfl›layan aile, k›zlar›n›n de¤erlerine
sahip ç›karak sorumlular hakk›nda
suç duyurusunda bulunduklar›n› söy-
lediler. K›zlar›yla gurur duyduklar›n›
söyleyen Güdeno¤lu ailesi ile birlikte
mezar› yerinde görmeye giden TA-
YAD’l›lar 8 cm kal›nl›¤›ndaki mezar
tafl›n›n paramparça edilmifl oldu¤unu
gördüler. Bu ahlaks›z, korkakça sal-
d›r›y› köyden birisinin yapmas› im-
kans›zd›. Çünkü köyün ço¤u ailenin
akrabalar›yd› ve Zeliha çok sevilen
birisiydi... Köyde pekçok ailenin k›z-
lar›na Zeliha ismini vermeleri de bu
sevginin bir ifadesiydi.

***

Mezarlar›m›za yönelik bir baflka
sald›r› da 1998 tarihinde Adana’da

kald›¤› eve yap›lan polis bask›n› so-
nucu katledilen BBüülleenntt DDiill’in meza-
r›n›n faflistler taraf›ndan k›r›l›p par-
çalanmas›yd›.

Sald›r›y› ö¤renen TAYAD’l› Ai-
leler Bülent’in ailesini de ziyaret et-
tiler. Aileden bilgi alan TAYAD’l›lar
daha sonra Bülent Dil’in mezar›n›
görmek için KKaayysseerrii PP››nnaarrbbaa--
flfl››’ndaki mezarl›¤a gittiler. Bülent’in
mezar›ndaki görüntü korkunçtu.
Mezar tafl› un ufak edilerek tama-
men parçalanm›flt›. Ve mezar›n ya-
n›nda çok say›da içki fliflesi vard›.
Mezara kin kusup alçakça sald›ran-
lar orada içki alemi de yapm›fllard›.

Ölülere, geleneklere hiçbir sayg›s›
olmayanlar›n, de¤erlere sald›ranlar›n
kendi de¤erleri de olamazd›.
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Zeliha GGüdeno¤lu vve BBülent DDil’in MMezarlar›na SSald›r›

AHLAKSIZLIKLARI KORKULARINDAN!

Malatya'da Zirve Yay›nevi’nde ›rkç›-faflist sald›r› sonu-
cu 3 kiflinin iflkence yap›larak, bo¤azlar›n›n kesilerek kat-
ledilmesiyle ilgili davan›n ilk duruflmas› Malatya 3. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde 23 Kas›m tarihinde yap›ld›. 5 san›k
için müebbet hapis cezas›n›n talep edildi¤i duruflma san›k
ve avukatlar›n›n ifade vermek ve savunma yapmak için ha-
z›r olmad›klar›n› belirtmesi üzerine 14 Ocak 2008 tarihine
ertelendi. 

Yaklafl›k 5 saat süren davan›n duruflmas›nda salonun et-
raf›nda polisin yo¤unlu¤u dikkat çekerken Malatya
HÖC’ün de aralar›nda bulundu¤u DKÖ’ler mahkeme salo-
nuna al›nmad›lar.

Duruflmaya Almanya Ankara Büyükelçili¤i Hukuk ‹flle-
ri Baflkan› Martin Graft, Kiliseler Baflpiskoposu Ahmet

Güvener, ABD Büyükelçili¤i
Siyasi ‹fller Büro Sorumlusu
Jeffrey Collins, Avrupa Birli¤i

Türkiye Bürosu Sorumlusu ve AB
Raportörü Sema K›l›nçer, katledilen
Alman Tiliman Geske’nin efli ve
Necati Ayd›n’›n efli kat›ld›. 

San›k avukatlar› savunma için
haz›r olmad›klar›n› söylerken, kat-
ledilenler ad›na konuflan avukatlar
ise olay›n silahl› örgüt suçu olarak de¤il soyk›r›m suçu ola-
rak de¤erlendirilmesi gerekti¤ini söylediler. Avukat Meh-
met Ali Koç olay›n Trabzon ve Hrant Dink olay›n›n deva-
m› oldu¤unu belirtti.

Mahkeme sonras› bas›na konuflan Av. Orhan Kemal
Cengiz olay›n gelifligüzel befl gencin kafas›n›n bozularak
bireysel olarak yapt›klar› bir ifl olmad›¤›na dikkat çekti.

ZZeelliihhaa GGüüddeennoo¤¤lluu

BBüülleenntt DDiill

MALATYA KATL‹AMI DAVASI GÖRÜLDÜ
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Polis Koruyor, 
Rektörlük Besliyor

Mu¤la’da 2 hafta önce Kürt ö¤rencilere yönelik taciz ve
tehdit sald›r›lar›yla bafllayan ve polisin kafe  ve ev bask›nlar›
yap›p 42 devrimci demokrat ö¤renciyi gözalt›na almas›yla de-
vam eden faflist flovenist sald›r›lar Mu¤la Üniversitesi ö¤renci-
leri taraf›ndan 26 Kas›m günü S›n›rs›zl›k Meydan›’nda yap›lan
eylemle protesto edildi. 

Aç›klamada “Ö¤renciler bandrol paras› ad› alt›nda 10 YTL
ödemedikleri için üniversitelerine al›nmayarak e¤itim haklar›
engellenirken, geçti¤imiz y›llarda, sat›rlarla ve döner b›çakla-
r›yla üniversite içerisinde ö¤rencileri yaralayan ülkücü reislere
nas›l oluyor da Mu¤la Üniversitesi Rektörlü¤ü taraf›ndan k›z
yurdundaki internet kafenin iflletmesi verilebiliyor?! Yoksa üni-
versite yönetimi taraf›ndan önlem almak için ö¤rencilerin yara-
lanmas› yetmiyor da ölmeleri mi bekleniyor?” denilerek ö¤ren-
ci gençli¤e sald›ran faflistlerin nas›l korunup kolland›¤›, beslen-
di¤i anlat›ld›. 

Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriflimi, DPG, SGD, YDG, YGH
kat›ld›¤› aç›klamaya TKP ve ÖDP’li ö¤renciler de destek ver-
di.

Bu protestodan iki gün sonra bir süre önce gözalt›na al›n›p
serbest b›rak›lan ö¤rencilerden Ersel Tutkuner’in savc›l›¤›n
itiraz› sonucu 28 Kas›m günü yeniden gözalt›na al›nd›ktan
sonra tutuklanarak hapishaneye konuldu¤u ö¤renildi.

Ö¤retim Görevlileri ve 
Ö¤renciler Örgütlenme
Sorunlar›n› Tart›flt›lar

19-23 Kas›m tarihleri ara--
s›nda ‹zmir Dokuz Eylül Üni--
versitesi, Güzel Sanatlar Fakül--
tesi Ö¤rencileri “Baflka bir üni--
versite mümkün” ad›yla etkin--
likler düzenlediler. 

Uzun süredir üniversitele--
rindeki sorunlar üzerinde tart›--
flan ve bu sorunlara çözüm
üretmenin ülke sorunlar›ndan
ayr› düflünülemeyece¤inin far--
k›nda olan ö¤renciler ve baz›
ö¤retim gö-revlileri, üniversite
ö¤rencilerinin örgütlenme so--
runlar› üzerinde ne yap›lmas›
gerekti¤ini bir etkinlik haftas› içinde tart›fl-ma--
ya açt›lar. 

Bir hafta boyunca konserlerden forumlara,
panellere kadar birçok etkinlik düzenleyen ö¤--
rencilere ‹zmir Gençlik Derne¤i de destek verdi.

Haftan›n en yo¤un kat›l›- m›n›n yafland›¤›
“Anayasal Bir Kurum Olarak YÖK” konulu
panelde de AKP hükümetinin anayasa de¤iflik--
li¤i ve Halk Anayasas› kavramlar› tart›fl›ld›. 

Grup Gün›fl›¤›’n›n sahne ald›¤› kapan›fl
konseri ile bitirilen etkinliklerde anti-faflist,
anti-flovenist, anti-cinsiyet ay›r›mc› ve tüm fa--
külteyi kapsayacak flekilde bir birlik oluflturma
karar› al›nd›.

Bir ö¤retim kurumu düflünün,
k›flladan bozma; bir e¤itimci düflü-
nün, rütbeli asker! Evet, olmaz de-
meyin, hem de fazlas›yla oluyor. 

Çukurova Üniversitesi’ne ba¤l›
Ceyhan Meslek Yüksekokulu’nda
yaflananlar› duyunca, e¤itim siste-
mimizin ve YÖK’ün yetifltirdi¤i
‘e¤itmen’lerimizin içinde bulundu-
¤u içler ac›s› durumu daha iyi göre-
biliyoruz. 

Ali Göko¤lu adl› bir ö¤retim gö-
revlisi, 23 Kas›m Perflembe günü

Çukurova Üniversitesi Ceyhan
Meslek Yüksekokul’unda okuyan
Adana Gençlik Derne¤i üyesi Ha-
zal K›lavuz’u s›nav esnas›nda teh-
dit ediyor. 

Ali Göko¤lu; ‘Ya o yolu seçer-
sin, ya bu yolu seçersin’ diyor! Ha-
zal Klavuz ise buna kendisinin karar
verece¤ini, kendisiyle ilgili kararla-
r›n kimseyi ilgilendirmedi¤ini bil-
dirmesi üzerine ‘O zaman sana 30
veririm’ diyor Ö¤retim Görevlisi!

Gençlik Federasyonu/Adana
Gençlik Derne¤i yaflanan bu olay›n
ard›ndan bir aç›klama yaparak
olaya tepki gösterdi. 

“Ali Göko¤lu’nun ‘Yol’ diye
bahsetti¤i Adana Gençlik Derne-

¤i’nin, ö¤renci gençli¤in akademik,
demokratik, bilimsel, paras›z e¤i-
tim mücadelesidir” diyen Adana
Gençlik Derne¤i:

“Peki, Ali Göko¤lu’nun ‘yolu’
neresidir?” diye sordu.

“Ali Göko¤lu ülkemizde pek
çok örne¤i ile karfl›laflt›¤›m›z gibi
bize ‘Hakk›n›z› aramay›n, örgütlü
olmay›n, düflünmeyin, sorgulama-
y›n, ben ne dersem onu yap›n’ de-
mektedir. Onun yolu budur” deni-
len Adana Gençlik Derne¤i aç›kla-
mas›nda gençlik olarak Ali Göko¤-
lu’nun sundu¤u yolu kabul et-
meyecekleri belirtildi.

"Bu Yol, 
Yol De¤ildir!"
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AKP iktidar› 5 y›ldan fazla bir
süredir e¤itim alan›nda, e¤itimin
ticarileflmesi için yapt›¤› yasalarla,
özel okullara ve özel üniversitele-
re sa¤lad›¤› olanaklarla, üniversi-
teleri özellefltirme politikalar›yla
sürekli gündemimizde oldu. Yine
AKP iktidar›n›n farkl› bir uygula-
mas›yla karfl› karfl›yay›z. 

Gerici-faflist nitelikli e¤itimin
yayg›nlaflt›r›lmas› ve liseli gençli-
¤in sürekli bask› alt›nda tutulmas›
bugüne kadar gelen tüm iktidarla-
r›n uygulad›¤› bir politikad›r. Bu-
nun sonuçlar› da ortadad›r. Liseli
ö¤renciler, bir taraftan idarenin,
bir taraftan da idare denetiminde
örgütlenen sivil faflist örgütlen-
melerin bask›s› alt›nda tutulurlar.
Kendini ülkücü, islamc› olarak ad-
land›ran bu örgütlenmeler liseli
gençli¤in örgütlenmesinin önünü
kesmek için bizzat polis-idare ifl-
birli¤iyle örgütlenirler. 

Amasya Anadolu K›z Meslek
Lisesi’nde yaflananlar ve 4 k›z ö¤-
rencinin art›k bu bask›lara daya-
namay›p kay›tlar›n› baflka bir lise-
ye ald›rmas›yla ortaya ç›kan olay,
bu durumun geldi¤i aflamay› göz-
ler önüne koymaya yetiyor. Yafl-
lar› 16 ile 17 aras›nda de¤iflen, 9.
ve 10. s›n›f ö¤rencileri H.D., G.D.,
fi.Ç. ve fi.D., Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi ö¤retmenleri Ahmet A., ile
kald›klar› okul pansiyonunun Mü-
dür Vekili Özlem Y. taraf›ndan
kendilerine namaz k›lmalar› ve
kapanmalar› yönünde bask› ya-
p›ld›¤›n› söylediler. Bu konuda ‹l
Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne dilekçe
verdiklerini de söyleyen ö¤renci-
ler, K›z Meslek Lisesi’ndeki kay›t-
lar›n› ald›rarak Ayd›nca Beldesi’n-
deki düz liseye nakil yapt›rd›.

K›z ö¤rencilerden birinin baba-
s› okula gitti¤inde k›z›n›n niye
oruç tutmad›¤› sorgusuyla karfl›la-

fl›yor. Cumhuriyet Gazetesi’ne ver-
di¤i röportajda baba “ Alevi oldu-
¤umu söyleyemedim” diyor. Çocu-
¤unun hasta oldu¤u için oruç tut-

mad›¤›n› söylemifl.
Okul müdürü ise
“olsun oruç tutmas›-
n›n önünde engel
de¤il” cevab›yla ai-
leyi bir kez daha fla-
fl›rtm›flt›. Olay› “ay-

d›nlatmak” için gelen milletvekil-
leri de AKP’li olunca, suçlular› aç›-
¤a ç›karacaklar› yerde bask›ya
maruz kalan k›zlar› sorgulam›fllar.
Daha sonra da ailelerini bu olay›
fazla kurcalamay›n deyip tehdit
etmifller. Sonuç olarak alevi oldu-
¤unu dahi saklamak zorunda olan,
okulda dini bask› görüp okulunu
de¤ifltirmek zorunda olan bu 4 k›z
ö¤renci, suçlu durumuna düflürül-
müfl, psikolojik olarak y›prat›lm›fl-
t›r. 

Bu okulda yaflananlar bununla
s›n›rl› de¤ildir. Din Kültürü ve Ah-
lak Bilgisi ö¤retmeni 25 soruluk
bir cinsel yaflam testi yaparak,
kendi ahlaks›zl›klar›n›, çarp›kl›kla-
r›n› sergilemifller. Ayr›ca okulda
sürekli olarak idarenin öncülü-
¤ünde çeflitli faaliyetler düzenle-
niyor. Elbette bunlar›n gençlerin
sosyal geliflimi için yap›lan etkin-
likler olmas›n› beklemiyoruz; top-
lu namaz k›lmak, toplu Kuran
okumak gibi zorunlu etkinlikler
yap›l›yor bu okulun yurdunda.

Yaflananlar ülkemiz e¤itim sis-
teminin geldi¤i son noktay› gözler
önüne sermektedir. Daha önce de
zorunlu din derslerinin savunucu-
lu¤unu yapan Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik, bu konuyla ilgili sa-
dece “müfettifl görevlendirece¤iz”
demekle yetindi. fiu ana kadar ya-
p›lan somut hiçbir fley yok. 

Din bask›s› denilen fley asl›nda
ne bugün ortaya ç›km›flt›r ne de
ilk defa karfl›lafl›lm›fl bir olayd›r.
Y›llard›r okullar›m›zda, yurtlar›-
m›zda karfl› karfl›ya kald›¤›m›z bir
olayd›r. Mesela oruç tutmad›klar›
için üniversite kantinlerinde fa-
flistlerin sald›r›s›na u¤rayan ö¤-
renciler Ramazan aylar›n›n en çok
rastlanan haberleridir. Bu sald›r›-
lardan sonra da, genellikle bu lise-

de oldu¤u gibi sald›r›ya u¤rayan-
lar sorgulan›p tehdit edilir. En ba-
sitinden Amasya’da kapanacaks›n,
oruç tutacaks›n bask›s›yla karfl›la-
flan ö¤rencilerin aileleri alevi oldu-
¤umuzu söyleyemedik derken ik-
tidar›n bir niteli¤ini daha ortaya
koymaktad›r. Bak›n, ülkemizde in-
sanlar inançlar›n› söyleyemiyor-
lar. Aile, k›z›n›n bir de alevi oldu-
¤u için daha fazla bask› görmesin-
den korkmaktad›r.

E¤itimin amac› toplumu ve
toplumu oluflturan bireyleri kültü-
rel ve sosyal yönden gelifltirmek,
onlar› bilimin ›fl›¤›yla ayd›nlat-
makt›r. Ülkemizde ise e¤itimin
ana ifllevi düzenin ideolojisini da-
ha çocukluktan itibaren kafalara
kaz›makt›r. Y›llard›r gençlerimizi
flovenist tarih ve felsefe kitapla-
r›yla zehirleyen, zorunlu din ders-
leriyle hem gençlerimizin beynini
buland›ran hem de alevi gençler
üzerinde dini bask› uygulayan sis-
temin bilimsel ve demokratik ol-
du¤unu kim iddia edebilir? Hiç
kimse bu olaylar›n sadece bir
okulda yafland›¤›n› ve düzeltilece-
¤ini iddia edemez. Amasya’daki
K›z Meslek Lisesi’nin durumu, ül-
kemizin dört bir yan›ndaki liseleri-
mizin durumudur.

Bilimsel, gericilikten ve flove-
nist k›flk›rt›c›l›ktan uzak bir e¤itim
alma hakk›m›z bu düzen taraf›n-
dan aç›kça gasbedilmifl durumda.
Dünyan›n yuvarlak oldu¤unu he-
nüz 5 y›l önce kabul eden Vati-
kan’dan bir fark›m›z yok. Okullar›-
m›za bilimin ve bilimsel düflünce-
nin girmesi yasak. 

Amasya’daki durumu yaratan
bugünkü düzenin genel politikas›-
d›r. Onlar›n istedi¤i okullar böyle-
dir. Sadece AKP de¤il öncekiler de
ayn› politikay› uygulam›flt›r. Bu-
nun için okullar›m›z›n bilimsel e¤i-
time kavuflmas› ancak bu düzenin
e¤itim anlay›fl›n›n toptan de¤ifl-
mesi ile gerçekleflebilir ve bu da
mücadeleyle mümkündür. Bu mü-
cadeleyi vermemek, okullar› geri-
cili¤in kaleleri haline getirmek is-
teyen düzene teslim etmek ola-
cakt›r.

Gençlik Federasyonu

Okullar, gericili¤in
kaleleri mi olacak?



Röportajlar›m›zda sordu¤umuz sorular standartt›r;
okunuflu kolaylaflt›rmak için röportajlar›n içinde k›sal-
tarak kulland›¤›m›z ssoorruullaarr››nn ttaamm mmeettnnii afla¤›dad›r:

11 )) Bir anayasa sizce neleri içermeli ve bir anayasa
nas›l yap›lmal›?

22 )) Mevcut anayasa veya AKP'nin gündeme getir-
di¤i anayasa, halk›n haklar›n› güvenceye al›yor, talep-
lerini karfl›l›yor mu? AKP bu anayasa de¤iflikli¤iyle ne-
yi amaçl›yor?

33 )) AKP'nin gündeme getirdi¤i anayasan›n "ideolo-
jisiz" oldu¤u iddias›na ne diyorsunuz? Keza, anayasa-
n›n genellikle "demokratik, özgürlükçü" olmas›ndan
söz ediliyor, ama ba¤›ms›zl›k meselesi tali planda b›ra-
k›l›yor, siz anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun yer al-
mas› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

44 )) ‹lerici, demokrat güçlerin anayasa tart›flmas› sü-
recine daha güçlü bir flekilde müdahale edebilmesi
için neler yap›labilir? Örne¤in nas›l, hangi temelde bir
araya gelinebilir? Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin
sundu¤u Halk Anayasas› Tasla¤›, "Ba¤›ms›zl›¤›, de-
mokrasiyi ve uluslar›n haklar›n› ve tüm halk›n öz-
gürlü¤ünü esas alan bir anayasa" olarak tan›mlan›-
yor. Bu temel tan›m, anayasa konusunda birlikteli¤in
zemini olabilir mi?

55 )) Ülkemizde bugüne kadar ki tüm anayasalar ma-
lum, sömürücü egemen s›n›flar taraf›ndan yap›ld›. Kü-
çük burjuva diktatörlü¤ü için, oligarfli için anayasalar
yap›ld›. Halk için bir anayasam›z olmad›. Sizce böyle
bir anayasam›z›n olabilmesi için ne yapmal›? Bunun
yolu nereden geçiyor?

NAYASA RÖPORTAJLARIAKim ‹çin, Nas›l Bir Anayasa?
BBuu SSaayy››ddaa::
Gökçer Tahincio¤lu (Gazeteci)
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1)Bir anayasa siz-
ce neleri içer-

meli ve nas›l yap›lmal›?

Haklar temelinde haz›rlanacak,
özgürlüklerin s›n›rlar›n› de¤il, öz-
gürlükleri tan›mlayan, özgürlükleri
s›n›rlayan istisnalar›n istisna oldu¤u,
birey odakl› bir anayasa toplumsal
geliflmenin koflutudur gibi geliyor
bana. Evrensel insan haklar› kriterle-
rinin, milliyetçi yaklafl›mlar›n bütü-
nüyle bir yana b›rak›larak anayasa
metnine yans›t›lmas› da büyük önem
arz ediyor. Ve bu kriterlerin yorum
yoluyla daralt›lmas›na imkan b›rak-
mayacak aç›kl›kta yer almas› gereki-
yor anayasada. ‹nsanlar›n dillerini
rahatça konuflabilmesi, ideolojik
yaklafl›mlar›n› korkusuzca dillendi-
rebilmesi, e¤itim, çevre, inanç hakk›-
n›n k›s›tlanmamas› ancak haklar te-
melinde haz›rlanacak bir anayasa ile
mümkün. 

22))AKP bu anayasa de¤iflikli-
¤iyle neyi amaçl›yor?

Mevcut 12 Eylül Anayasas›'n› tar-
t›flmak bile gereksiz. Bu anayasa üze-

rinde yap›lan iyilefltirmeler bile geri
metinler olarak kalmaya mahkum.
AKP'nin akademisyenlere haz›rlatt›¤›
anayasa tasla¤›n›n da hayal k›r›kl›¤›
yaratt›¤› söylenebilir. Temel "devleti
koruyal›m" anlay›fl›n›n sürdü¤ü, top-
lumun sadece belli bir kesiminin ta-
leplerinin sorun say›ld›¤›, 12 Eylül
Anayasas›'n›n bask›c› ve s›n›rlay›c›
ruhunun ise korundu¤u bir metin gör-
düm bu tasla¤› inceledi¤imde. Bu tas-
laktan ben AKP'nin daha önce Cum-
hurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer ve
Anayasa Mahkemesi nedeniyle ger-
çe¤e dönüfltüremedi¤i düflüncelerini
anayasa ile gerçeklefltirmeyi amaçla-
d›¤›n› anl›yorum sadece. Örne¤in
Yarg›çlar ve Savc›lar Birli¤i'ni hala
kapatamayan hükümet, anayasa tasla-
¤›nda bu tip birliklerin kanun yoluyla
kapat›labilece¤ini belirtiyor. Memu-
run sendika hakk›ndan söz etmiyor.
Özgürlükler zaten 12 Eylül anlay›fl›
ile ele al›n›yor. 

33))AKP'nin anayasas›n›n ‘ide-
olojisiz’ oldu¤u iddias›na ve

anayasada ba¤›ms›zl›k konusunun
yer almamas›na ne diyorsunuz?

Keza, anayasan›n ge-
nellikle "demokratik, öz-
gürlükçü" olmas›ndan
söz ediliyor, ama ba¤›m-
s›zl›k meselesi tali plan-
da b›rak›l›yor, siz anaya-
sada ba¤›ms›zl›k konu-

sunun yer almas› hakk›nda ne düflü-
nüyorsunuz? 

Asl›na bakarsan›z ideolojisizlik
iddias›n›n sadece bir tart›flma konusu
olarak AKP taraf›ndan gündeme ge-
tirildi¤ini düflünüyorum. Anayasa 12
Eylül ideolojisinin ruhunu muhafaza
ediyor. Sadece bir farkl›l›k var. Mil-
liyetçilik eksenli yaklafl›mlar›n yan›-
na k›smen muhafazal›k da tonu ko-
yulaflt›r›larak ekleniyor. Özgürlükçü-
lükten sadece ka¤›t üzerinde bir öz-
gürlü¤ün anlafl›ld›¤›n› düflünüyorum.
Bir ülkenin vesayet alt›nda olmas›,
d›fla karfl› emperyalist politikalara
teslimiyetçi anlay›fl›n ve içe karfl› bü-
rokratik düzene karfl› boyun e¤me
psikolojisinin sürmesi maalesef tas-
lakta da kendisini gösteriyor. 

44))‹lerici, demokrat güçler
anayasa tart›flmas› sürecine

birlikte nas›l müdahale edebilir, Halk
Anayasas› Tasla¤›, birlikteli¤in zemi-
ni olabilir mi?

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, haklar ve
özgürlükler elbette kimsenin varl›¤›
konusunda itiraz edemeyece¤i kav-

Gökçer TAH‹NC‹O⁄LU (Gazeteci):
“SÖZ SAH‹B‹ OLAB‹LMEK ‹Ç‹N ÖRGÜTLÜ 
OLMAK GEREK‹YOR”
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ramlar. Ama bu kavramlar›n herkes
taraf›ndan do¤ru anlafl›ld›¤› konusun-
da ciddi kuflkular›m var. Bu nedenle
öncelikle kavramlar›n içini doldur-
mak gerekiyor. Bu nokta da ilerici de-
mokrat çevrelerin bir arada hareket
etmesinin önemli oldu¤unu düflünü-
yorum. Bu nedenle bütün politik gö-
rüfl ayr›l›klar›n›n bir yana b›rak›l›p,
bir araya gelinerek ortaya ortak bir
çerçeve metin ç›kar›lmas›n›n ve bu-
nun anayasa tart›flmalar› sürecinde
kesintisiz olarak savunulmas›n›n top-
lum aç›s›ndan gerekli oldu¤una inan›-
yorum. Mevcut tablo, toplumun
önemli bir kesiminin bu tart›flmalar›n
d›fl›nda kald›¤›n› bize gösteriyor. 

HÖC'ün tasla¤›n›n ortak bir me-
tin oluflturabilmek ad›na bir altyap›
oluflturabilece¤ine kuflku yok. An-
cak gelinen noktada bana göre ger-
çekçi bir zeminde konuflmak, top-
lumsal ilerleyifli sa¤layabilecek uy-

gulanabilir taleplerde bulunmak ge-
rekiyor. Tasla¤›n bu yönüyle birçok
kesimin itiraz›na yol açaca¤› ortada.
Ancak bu itirazlar bile bir tart›flma
zemini oluflturarak, ilerici kesimler
için ortak bir ses ç›karman›n yolu
haline gelebilir. Bunu yapabilmek
için de dedi¤im gibi kavramlar› or-
taklaflt›rmak, kavramlar üzerinde bir
uzlaflma yaratmak önemli.

55))Halk için bir anayasam›z›n
olabilmesi için ne yapmal›?

Gerçekten halk›n öncül al›nd›¤›
demokratik bir iflleyiflin kurulmad›-

¤› sürece bunun gerçekleflmesi zor
gözüküyor. Radikal bir zihin devri-
mi yap›lmad›¤› sürece, yönetenlerce
yap›lacak her düzenleme, halktan
kopuk, ç›kar çat›flmalar›n›n yans›d›-
¤› metinler olmaya mahkum. 

Zihin devriminin yap›lmas› ise
halk›n sürece etkin olarak kat›labil-
mesinden geçiyor. ‹nisiyatif kullan›-
labilmesi için söz sahibi olmak gere-
kiyor. Söz sahibi olabilmek için ör-
gütlü olmak, örgütlülükten kaynakl›
gücün demokratik sisteme yans›t›l-
mas› gerekiyor. Ancak bafla dönersek,
mevcut düzenlemeler ve yönetenler
en baflta örgütlülü¤ü bir düflman ola-
rak görüyor. Gerçekçi bir bak›fl aç›-
s›yla yorumlamak gerekirse, toplu-
mun örgütlü kesimlerinin sürece dahil
olabilmek için mücadele etmesi, en
az›ndan biraz daha nefes almay› ko-
laylaflt›racak metinler ortaya ç›kmas›-
n›n tek yolu gibi geliyor bana. 

Mevcut tablo, 
toplumun önemli bir 

kesiminin bu tart›flmalar›n 
d›fl›nda kald›¤›n› 
bize gösteriyor. 

AKP’nin polisi halk›n kendi ana-
yasas›n› tart›flmas›na tahammül ede-
miyor. Bu tahammülsüzlü¤ün son ör-
ne¤i Ba¤c›lar’da yafland›. Ba¤c›lar’da
Haklar ve Özgürlükler Cephesi tara-
f›ndan yap›lacak olan “Halk Anayasa-
y› Tart›fl›yor” konulu panel polisin en-
gellemesi sonucunda ertelendi. Malat-
ya Akçada¤ ‹lçesi Kürecikliler Derne-
¤i’nde yap›laca¤› duyurulan panel,
dernek yönetiminin polisler taraf›ndan
tehdit edilmesi nedeniyle yap›lamad›.
Her bask›, her sald›r› AKP iktidar›n›n
halktan korkusunun bir yans›mas›d›r. 

HÖC üyeleri panelin yap›laca¤› sa-
at olan 16.00’da Malatya Akçada¤ ‹l-

çesi Kürecikliler Derne¤i Ba¤c›lar fiu-
besi önünde aç›klama yaparak “Ana-
yasay› halk›n tart›flmas› engelleniyor”
diyerek polisin bask›lar›n› protesto et-
tiler. “Halk ‹çin Anayasa Tart›fl›yoruz”
pankart›n›n aç›ld›¤› aç›klamay› Dede
Altun yapt›. Aç›klamada “AKP’nin
anayasas› bir avuç sömürücünün ana-
yasas›d›r. Demokrasi mücadelesi için-
deyiz, temel hak ve özgürlük mücade-
lesi veriyoruz, anayasa tart›flmas› da
bunun bir parças›d›r” denilerek bu en-
gellemenin AKP’nin nas›l bir anayasa
haz›rlad›¤›n›n da göstergesi oldu¤u,
mücadele edilmeden hiçbir hakk›n ka-
zan›lamayaca¤› belirtildi.

“Halk›n Anayasas› Engellene-
mez”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamaya yak-
lafl›k 80 kifli kat›ld›.

NNuurrtteeppee’’ddee HHaallkk TTooppllaanntt››ss››

Halk için anayasay› tart›flt›ran
HÖC, ‹stanbul’un emekçi mahallele-
rinde halk toplant›lar›, seminerler dü-

zenliyor. 

Nurtepe’de 25 Kas›m Pazar günü
“Halk Anayasas›n› Tart›fl›yor” ad›yla
Arkadafl Cafe’de halk toplant›s› yap›l-
d›. Özgür Türk ve Nursel Demirdö¤ü-
cü’nün konuflmac› oldu¤u toplant›ya
180 kifli kat›ld›. Saat 14.30’da baflla-
yan toplant›da HÖC ad›na konuflan
Nursel Demirdö¤ücü, HÖC’ün Halk
Anayasa Tasla¤›’n› anlatt›. Halk›n y›-
k›m, yoksulluk, bar›nma gibi sorunla-
r›na de¤inen Demirdö¤ücü’nün ard›n-
dan söz alan Özgür Türk ise halk›n so-
runlar›na sahip ç›kmas›n›n önemine
de¤indi. 

Toplant›da ba¤›ms›zl›k ve demok-
rasi için, halk anayasas› için örgütlen-
menin ve mücadele etmenin gereklili-
¤ine vurgu yap›ld›. 

BA⁄CILAR’DA HALK AANAYASASI 
PANEL‹ EENGELLEND‹
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27 Kas›m’da ABD’nin Annapo-
lis Kenti’nde, ABD öncülü¤ünde
““OOrrttaaddoo¤¤uu BBaarr››flfl KKoonnffeerraannss››”” ya-
p›ld›. Ad› bar›fl konferans›, özü em-
peryalizmin Ortado¤u’daki ülkeleri
BOP’a yedekleme, direniflleri tasfi-
ye etme konferans›d›r.

Konferansta al›nan kararlar, Fi-
listin-‹srail aras›nda görüflmelerin
bafllat›lmas›, bunun için bir komite
kurulmas› ve takvim ç›kar›lmas› ile
s›n›rl› kald›. Ne ‹srail, ne de ABD
konferans ile Filistin halk›n›n sorun-
lar›na somut olarak çözümler üretile-
bilece¤inden bile sözetmediler.
Bush, konferansta yapt›¤› konuflma-
da, amac›n anlaflma sa¤lamak olma-
d›¤›n›, ‹srail ve Filistin aras›nda mü-
zakereleri bafllatmak oldu¤unu aç›k-
lamak durumunda kald›. 

Fakat, al›nan kararlardan ba¤›m-
s›z olarak söyleyebiliriz ki; konfe-
rans ABD’nin BOP projesine hizmet
etmifltir. 

Düflünün ki, y›llard›r süren ‹srail
iflgaline iliflkin “bar›fl” ad› alt›nda

bir konferans düzenleniyor, fakat bu
konferans Filistin halk› taraf›ndan
coflkuyla de¤il, daha bafltan protes-
tolarla karfl›lan›yor. Bunun nedeni,
konferans›n düzenleyicisinin ABD
olmas› ve ABD’nin ad›na “bar›fl
konferans›” diyerek Filistin davas›-
na teslimiyet dayatt›¤› ilk konferan-
s›n da bu olmamas›d›r. 

Filistin halk› ve direnifl örgütleri
de bilmektedir ki, yaflanan yeni bir
Oslo, yeni bir Camp David’dir. OOss--
lloo,, 11999933 y›l›nda ‹srail ile Filistin
Kurtulufl Örgütü (FKÖ) taraf›ndan
Norveç`in baflkenti Oslo`da imza-
lanm›flt›. Oslo için emperyalistler ve
iflbirlikçileri “art›k Filistin sorunu
çözüldü” demifller, hatta anlaflmay›
imzalayan Yaser Arafat ve ‹zak Ra-
bin’e 1994 Nobel Bar›fl Ödülü veril-
miflti. Fakat “Oslo Bar›fl Anlaflmas›”
ne sorunu çözdü, ne de hayata geçti.

EEkkiimm 11999988’’ddee,, ABD'de, ‹srail
ve Filistin, WWyyee RRiivveerr AAnnllaaflflmmaass››'n›
imzalad›lar. Bir fley de¤iflmedi.

11999999’’ddaa ‹srail Baflbakan› ve Fi-

listin lideri bu kez fifiaarrmm EEll fifieeyyhh’te
“bar›fl müzakerelerini” bafllatt›lar.
2000’de Barak ve Arafat, bir kez da-
ha fiarm El fieyh'te bulufltu. Sonra-
s›nda 2000’de CCaammpp DDaavviidd''ddeekkii
görüflmelerde Filistin’e teslimiyet
dayat›ld›, Yaser Arafat, uzlaflmaya o
kadar haz›r olmas›na ra¤men, görüfl-
me masas›ndan kalkmak zorunda
kald›. ABD ve ‹srail’in “bar›fl gö-
rüflmesi” ad› alt›nda Filistin’e tesli-
miyet dayatt›¤› ve hepsi fiyaskoyla
sonuçlanan görüflmeler, “anlaflma-
lar” bunlarla da s›n›rl› de¤il.

Fakat bu anlaflmalar›n sonuçlar›
hep Filistin direniflinin aleyhine ol-
mufltur. Filistin’in gündeme getirdi-
¤i temel sorunlar olan, ‹srail’in iflgal
etti¤i bölgelerden çekilmesi, yeni
yerleflimleri durdurmas›, sürgündeki
Filistinliler’in geri dönmesinde her-
hangi bir ad›m at›lmazken, Filistinli
uzlaflmac› liderlere puslu bir “ba-
¤›ms›z Filistin” hayali gösterilerek

Filistinli Direnifl Örgütleri 
Annapolis Konferans›’na Karfl›

25 Kas›m’da, Gazze’de Filistin Halk
Cephesi, Demokratik Cephe ve Filistin
Ulusal Giriflimi taraf›ndan ““AAnnnnaappoolliiss’’iinn
TTeehhlliikkeelleerriinnee KKaarrflfl›› HHaallkk KKoonnggrreessii””
ad›yla bir panel düzenlendi. Panele direnifl
örgütlerinden ‹slami Direnifl Hareketi, Fi-
listin Halk Kurtulufl Cephesi, Filistin ‹slami
Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtulufl
Cephesi-Genel Komutanl›k ve Y›ld›r›m
(Es-Saika) kat›larak Annapolis Konferans›’
n›n Filistin direniflini tasfiye etmeyi amaç-
lad›¤›na iliflkin görüfllerini aç›klad›lar:

FFiilliissttiinn HHaallkk KKuurrttuulluuflfl CCeepphheessii--GGee--
nneell KKoommuuttaannll››kk:: Annapolis Filistin dava-
s›n›n seyrini olumsuz yönde etkileyecek,

ABD ‹ran’la yaflad›¤› nükleer krizi yürütmekte yaflad›-
¤› baflar›s›zl›klar nedeniyle bu konferans› düzenleme
ihtiyac› hissetti.

FFiilliissttiinn HHaallkk KKuurrttuulluuflfl CCeepphheessii:: Kim bu konferan-
s›n baflar›l› olaca¤›n› düflünüyorsa, flunu bilsin ki y›llar-
d›r kendi kendini avutan Özerk Yönetim Baflkan› Ab-
bas gibi kendisini kand›r›yordur.

‹‹ssllaammii DDiirreenniiflfl HHaarreekkeettii ((HHaammaass)):: Konferans Fi-
listin’in çok hassas bir süreçten geçti¤i bir dönemde ya-
p›ld›. Amaçlanan Filistin davas›n› tasfiye etmektir.

FFiilliissttiinn ‹‹ssllaammii CCiihhaadd HHaarreekkeettii:: Annapolis Filistin
davas›n›n tasfiye edilmek istendi¤i duraklardan biridir.
Bu konferansla ABD-‹srail ittifak› Filistin direniflini
tasfiyeye ve bir taraf› tutarak di¤er taraf› yok etmeye
çal›flmaktad›r.

SSaaiikkaa:: ‹flgalciler gasbettikleri bu topraklardan sökü-
lüp at›lana kadar mücadeleye devam edilmesi gerekir.
Sürgündeki Filistinlilerin Filistin’e dönüfl hakk›na ve
Filistin halk›n›n tüm ilkelerine ba¤l› kal›nmal›d›r.

F‹L‹ST‹N D‹REN‹fi‹N‹ TASF‹YE
BOP’U SÜRDÜRME KONFERANSI

Annapolis KKonferans›



‹srail’in mevcut statüsünü kabul
eden anlaflmalar imzalat›lm›fl, iflgali
meflrulaflt›rmaya hizmet eden görüfl-
me masalar› kurulmufltur.

Fakat bununla birlikte, ABD ve
‹srail’in bu anlaflma masalar›nda Fi-
listin direniflini teslim almay› bafla-
ramamalar›n›n nedeni de, Filistinli
direnifl güçleri ve halk›n bu anlafl-
malar› tan›mamas›, direnifliyle
oyunlar› ve planlar› bozmas›d›r. 

Konferans Filistin’deki 
parçalanman›n derinleflmesine
hizmet edecektir

Konferans›n Filistin sorununun
çözümü aç›s›ndan bir sonuç yarata-
mayacak olmas›, emperyalizmin bu
konferanstan hiçbir kazanç elde
edemeyece¤i anlam›na gelmiyor.
Emperyalizmin aç›k amaçlar›ndan
birisi bu konferans ile Filistin’in ifl-
gale karfl› mücadelesinin parçalan-
mas›d›r. Ki, zaten mevcut durumda,
El Fetih ile Hamas aras›ndaki çat›fl-
malar ciddi boyutlardad›r.

ABD konferansla Abbas ve Ab-
bas’›n temsil etti¤i güçleri kendi ya-
n›nda konumland›r›rken, Hamas’›
tasfiye plan›nda da yeni bir ad›m at-
m›fl oldu. Görüflmelerde Abbas’›n
Filistin ulusunun bütününü temsil
etmedi¤i halde, Filistin ad›na muha-
tap al›nmas› ve Abbas’›n kendisine
biçilen bu rolü kabullenmesi, di¤er
direnifl güçlerine karfl› Abbas’›
ABD-‹srail politikalar›n›n yan›nda
yer almaya zorlayacakt›r. Abbas gö-
nüllü ya da içine girdi¤i sürecin so-
nucu olarak bu zemine sürüklen-
mektedir. Ki, Filistin’de Annapolis
konferans›na karfl› ç›kanlara karfl›
Abbas’a ba¤l› polisin sald›r›lar›, na-
s›l bir sürecin yaflanaca¤›n›n ipuçla-
r›n› vermektedir. Fakat buna karfl›-
l›k, Gazze’de Annapolis toplant›s›n›
protesto için yap›lan gösteriler s›ra-
s›nda Filistin Eski D›fliflleri Bakan›
Mahmut Ez-Zehhar, yapt›¤› konufl-
mada, MMiillllii ‹‹llkkeelleerrii KKoorruummaa KKoonngg--
rreessii adl› bir cephenin kuruldu¤unu,
bu yap› içerisinde Hamas, ‹slami Ci-
had, FHKC, Saika ve Nas›r Salahad-

din Birlikleri’nin bulundu¤unu bil-
dirdi. Bu da geliflmenin bir di¤er yö-
nünü iflaret ediyor. 

Sonuç olarak, Abbas ve El Fe-
tih’in önünde iki seçenek bulun-
maktad›r, birincisi görüflmelerden
çekilmektir. ‹kincisi ise, görüflmele-
ri sürdürmek ve kendisini ülkedeki
tek iktidar gücü olarak kabul ettir-
mek, görüflmenin ülkede kabul edil-
mesini sa¤lamak için di¤er güçlerle
çat›flmakt›r. Abbas’›n ABD ve ‹sra-
il’in politikalar›na yedeklenmesi,
emperyalizmin ve siyonizmin kaza-
n›m› olacakt›r. 

Konferansa di¤er Filistin direnifl
örgütlerinin yan›nda Hamas da tepki
göstererek, konferansta al›nacak ka-
rarlar›n Filistinliler’i ba¤lamayaca¤›
aç›klamas› yapt›. Konferansa karfl›
tav›r alan ülkelerden birisi de
‹ran’d›. ‹ran, konferans› boykot ça¤-
r›s› yapt› ve konferansa kat›lacak ül-
kelerin adlar›n›n tarihe iyi bir flekil-
de geçmeyece¤i uyar›s›nda bulundu.

Toplant›n›n di¤er bir özelli¤i,
Suriye’nin toplant›ya kat›lmay› ka-
bul etmesi oldu. Suriye, toplant›ya
kat›l›rken Golan Tepeleri’nin ‹srail
taraf›ndan iflgal alt›nda tutulmas› so-
rununun da gündeme al›nmas›n› is-
temifl ve bunun kabul edilmesi ile
toplant›ya kat›lma karar› alm›flt›.

Burada temel olan toplant›n›n
gündemine Golan Tepeleri sorunu-
nun al›n›p al›nmamas› de¤il, bafltan
BOP için düzenlendi¤i, emperyaliz-
min bölge hakimiyetinde kullanmak
için ülkeleri kendine yedeklemeyi
amaçlad›¤›n›n belli oldu¤u bir top-
lant›ya kat›lm›fl olmakt›r. Bu
ABD’nin ifline yaram›fl, bölgedeki
ABD politikalar›na karfl› direnen
güçlere zarar vermifltir.

Suriye’nin toplant›ya kat›lmas›n-
da Türkiye’nin özel çabas›n›n da
üzerinde durmak gerekir. Türkiye
BOP çerçevesinde üstlendi¤i rolü
yerine getirmeye devam etmektedir.
Bu rol BOP’un bölgedeki tafleronlu-
¤unu yapan iflbirlikçi, afla¤›l›k bir
roldür. Halklara karfl› emperyalist
cephede yer alan, görevler üstlenen,
diplomatik iliflkilerle, tehditle bölge
halklar›n› emperyalizme boyun e¤-
dirmeye çal›flan bir roldür.
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CIA’n›n iflkence uçaklar›n›n,
Guantanamo’ya tutsak tafl›mak
için defalarca ‹ncirlik Üssü’nü kul-
land›¤› aç›¤a ç›kt›¤› halde AKP ik-
tidar› sanki böyle bir fley olmam›fl
gibi davranmaya devam ediyor, bir
aç›klama yapm›yor.

Daha önce de dergimizde yer
verdi¤imiz gibi, CIA'n›n iflkence
uçaklar›n›n uçufllar›n› soruflturan
AAvvrruuppaa PPaarrllaammeennttoossuu KKoommiissyyoo--
nnuu soruflturma sonuçlar›n› içeren
bir rapor haz›rlad›. Raporda,
CIA’n›n iflkence uçaklar›na 5

Avrupa ülkesinin hava
sahas›n› kullan›lma izni
verdi¤i belirtiliyor. Bu
ülkeler Türkiye, Yuna-
nistan, ‹spanya, ‹talya

ve Portekiz olarak belirtiliyor.
Üst üste ülkemizdeki Adana

‹ncirlik Üssü’nün ABD’nin iflkence
uçaklar›n›n kalk›fl› için gizlice kul-
land›r›ld›¤›na iliflkin raporlar ya-
y›nlan›yor. Geçmiflte bu iddialar
karfl›s›nda aç›kça yalan söyleyen
AKP iktidar› yalanlar›n›n aç›¤a
ç›kmas› karfl›s›nda bir aç›klama
yapm›yor. ABD’li Türkiye’yi iste-
di¤i gibi kullan›yor, halk›n kendi
ülkesinde yaflananlardan haberi
yok. Bu iktidar kimin temsilcisi, bu
ülke kimin hizmetinde?

Raporlar, bel-
geler birbirini
izliyor; ‹flbirlikçi
ve ‹nkarc› AKP, 
hala susuyor!

‹ncirlik’ten Guantanamo’ya
‹flkence Uçaklar› Uçmad› m›?
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“fiiddet”e karfl› büyük bir kam-
panyayla karfl› karfl›yay›z. Asl›nda
sürekli bir kampanya bu; ve her ve-
sileyle yo¤unlaflt›r›l›yor. Bugünler-
de bir yandan PKK nezdinde, bir
yandan da El Kaide eylemleri kul-
lan›larak “her türlü fliddet” mah-
kum edilmeye çal›fl›l›yor. Düzenin
ideologlar› karfl›lar›ndaki kim olur-
sa olsun, siyaseti tart›flmaya ““öönnccee
flfliiddddeettii kk››nnaa”” diye bafll›yorlar. Mev-
cut siyasal durum ve özel olarak da
Kürt sorunu hakk›nda aç›klama ya-
pan, devrimciler d›fl›ndaki hemen
tüm kesimler, sözlerine fliddete son
verilmeli diye bafllay›p, silahlar b›-
rak›lmal› diye bitiriyorlar. K›sacas›
fliddet karfl›tl›¤› düzeniçi siyasetin
“besmelesi” gibi bugünlerde. Onsuz
hiçbir söz, hiçbir aç›klama, hiçbir
toplant›, hiçbir forum bafllam›yor... 

fiiddete karfl› kampanyay› yürü-
tenler, “kad›na fliddete karfl› müca-
dele günü”nü bile, kendilerinin “her
türlü fliddete hay›r” politikalar›n›n
vesilesi yapmaktan geri durmad›lar. 

“Kad›na yönelik fliddet”e herke-
sin ddoo¤¤aall oollaarraakk karfl› ç›kmas›n› is-
tismar ederek, kad›na karfl› fliddeti
kullan›p “her türlü fliddeti” mah-
kum etmeye çal›fl›yordu bunlar.
Ama bu durum onlar›n iiddeeoolloojjiikk
oollaarraakk nnee kkaaddaarr zzaayy››ff durumda ol-
duklar›n›n da bir göstergesiydi. Öy-
le ki, bu tav›rlar›yla onlar da kad›n
sorununu “fliddet karfl›tl›klar›n›”
hakl› göstermek için istismar edi-
yorlard›. 

Bu kampanyan›n en ilgi çekici
yanlar›ndan biri ise, bbuurrjjuuvvaazziiyyllee
ssoolluunn bbaazz›› kkeessiimmlleerriinnii ayn› talepte,
ayn› söylemlerde birlefltiriyor olma-
s›d›r. Bir bak›yorsunuz, Tayyip Er-
do¤an’dan bafllay›p Ahmet ‹nsel’e,
‹smet Berkan’dan Birgün Gazetesi
yazarlar›na, Bask›n Oran’dan Ev-
rensel Yazar› Kamil Tekin Sürek’e
kadar siyasal olarak birbirinden ol-
dukça farkl› yerlerde bulunanlar,
ayn› günlerde, “fliddete”, “silahla-
ra”, “çat›flmalara” karfl› aç›klama-
lar yap›p, makaleler yazd›lar. 

Belki hareket noktalar› farkl›yd›,
amaçlar› da farkl›yd› belki, ama
““bbiirr flfleeyy””, ayn› günlerde onlar› “flid-
det karfl›t›” bir kampanyada yanya-
na getirmiflti. “fiiddet” karfl›s›ndaki
bu ittifak hali, solun çeflitli kesimle-
riyle burjuvazinin belli bir “istek” -
Kürt milliyetçi hareketin fliddete
son vermesi- konusunda bu kadar
aleni ve yayg›n bir çak›flma içinde
olmas›n›n da ender ve çarp›c› ör-
neklerinden biridir. 

Bu çak›flmaya ayr›ca de¤inece-
¤iz ama en baflta flunu belirtmeliyiz
ki; fliddete karfl› bu itirazlar›n oli-
garfli cephesinden gelenlerine diye-
cek bir fleyimiz olmasa da, soldan
yap›lan itirazlara söyleyecek sözü-
müz var. 

‹lk söyleyece¤imiz de flu; flidde-
te karfl› bu itirazlar, burjuvaca bir
itirazd›r. Tamamen bbuurrjjuuvvaa iiddeeoolloo--
jjiissiinniinn bbaakk››flfl aaçç››ss››nnddaann,, burjuva
politikas›n›n gereklerine göre gelifl-
tirilmifl bir tav›rd›r. 

Bu itiraz›n burjuvaca oldu¤unu
göstermek aç›s›ndan bolca olan ör-
neklerden birini aktaral›m; yazar
güya devlete muhalefet ederek flöy-
le diyor:

“San›r›m sorun flurada. Tart›fl-
mam›za bile izin verilmeyen, ayr›fl-
mak için önümüze at›lan "terör"
oyunca¤›yla, gerçekten tart›flmam›z
gereken çok hayati bir enstrüman›
›skal›yoruz: fiiddet! ... "yeni" bir si-
yaset, hatta buna ahlak da diyebili-
riz, önererek; flfliiddddeettiinn hhiiçç bbiirr ssoorruu--
nnuu ççöözzmmeeddii¤¤iinnii,, ççöözzmmeeyyeeccee¤¤iinnii
görmek ve göstermemiz gerekiyor.

"fiiddet, yeni bir toplumun ebesi-
dir"i, siyasi gelene¤inin bir parças›
yapm›fl bir "ezber" aç›s›ndan da

böyle. Hiçbir fliddeti, maruz kald›-
¤› fliddet hakl› ç›karmaz. ‹flte biz,
ç›tay› buraya koyup tart›flabiliyor
muyuz? Meseleyse, bu da mese-
le!” (Akif Kurtulufl, Birgün, 16
Kas›m 2007) 

Yazar, yaz›s›n›n bafll›¤›nda
““HHaakkll›› flfliiddddeett vvaarr mm››dd››rr??”” diye
soruyor ve elbette ““yyookkttuurr!!”” diye

cevap veriyor. Yoktur derken de
“fiiddet, yeni bir toplumun ebesi-
dir" diyen ""eezzbbeerr""ii bozal›m di-
yor... Ezber boza boza, inand›¤›n›z,
savundu¤unuz bir fley kalmad› za-
ten. 

Peki bu kafa yap›s›, farkl› örnek-
ler bir yana, mesela iflgal alt›ndaki
Irak’ta silahl›, fliddet temelindeki
bir direnifle ne diyor? “Hakl› flid-
det!” olmayaca¤›na göre onu da
mahkum ediyor. Öyleyse bu yazar,
Irak halk›na ne öneriyor?

Cevab›n› söyleyelim. Bu kafa
yap›s›n›n iflgal alt›ndaki halklara
teslimiyetten baflka önerebilece¤i
hiçbir fley yoktur. 

KKoorrooddaakkii bbaaflflkkaa bbaazz›› sseesslleerr::
Seçim arifesinde solun ak›l ho-

cal›¤›na soyunan Ahmet ‹nsel, 14
Ekim günkü fliddeti mahkum etmek
üzere yazd›¤› “Terörün amac›” bafl-
l›kl› yaz›s›na HHiittlleerr’’ddeenn aall››nntt››yyllaa
giriyor, akl› s›ra, tüm silahl› eylem-
leri HHiittlleerrccii yyöönntteemmle özdefllefltiri-
yor. 

16 Kas›m’da yazan Birgün yaza-
r›ndan ve ayn› gün “silahl› çat›flma
yerine demokratik çözüm yollar›n›n
önü aç›lmal›d›r.”  diye yazan Kamil
Tekin Sürek’ten 5 gün sonra Radi-
kal Baflyazar› ‹smet Berkan da
““MMaarrttiinn LLuutthheerr KKiinngg JJrr..”” bafll›kl›
yaz›s›nda, silah›n, fliddetin ne kadar
kötü bir fley oldu¤unu anlat›p,
ABD’deki siyahlar›n mmeeddeennii hakla-
r›n› bbaarr››flflçç››,, ssiivviill iittaaaattssiizzlliikk ssoonnuuccuu
kkaazzaanndd››kkllaarr››nn››,, ›rkç›l›¤›n, fliddete
baflvuran siyahlar›n de¤il, pasifist-
lerin mücadelesi sonucunda yasa-
larda temizlendi¤ini söyleyerek ka-

fifiiiddddeettee ssooll’’ddaann bbuurrjjuuvvaaccaa iittiirraazz eeddeennlleerr!!

fifiiiddddeett kkaarrflfl››tt›› 
kkaammppaannyyaann››nn rrüüzz--

ggaarr››nn›› kkiimmlleerr eessttiirriiyyoorr,,
kkiimmlleerr bbuu rrüüzzggaarraa
kkaapp››ll››pp ssaavvrruulluuyyoorr



t›l›yordu fliddet karfl›t› koroya. Ona
göre Kürt sorununun ““mmeeddeennii hhaakk--
llaarr”” boyutu vard› ve Kürtler de iç-
lerinden bir Martin Luther King ç›-
karmal›yd›lar. Yaz›s›n› da flöyle ta-
maml›yor Berkan: “Bugün geldi¤i-
miz noktada esasen hala bir Martin
Luther King aran›yor.”

Burada dünyam›z›n ve ülkemi-
zin koflullar›n› ortaya koyarak halk-
lar›n fliddete baflvurmas›n›n zorun-
lu¤unu, meflrulu¤unu tekrar göster-
meye giriflmeyece¤iz. Çünkü, karfl›-
m›zdaki “fliddet” karfl›t› koronun
dünyan›n gerçekleriyle, halklar›n
yüzyüze kald›klar› koflullarla bir il-
gisi yok. Çünkü onlara göre hakl›
fliddet yok. 

Hiçbir zaman, hiçbir yerde. 

Bu kafa yap›s›na, ülkenin, dün-
yan›n koflullar›n› anlatacaks›n da ne
ifle yarayacak?

Öyle koflullar olur ki halklar si-
laha sar›lmadan direnemez. Öyle
koflullar olur ki, halklar silaha sar›l-
madan ulusal ve sosyal kurtulufla
ulaflamaz. Ama bu kafa yap›s› için
bu da önemli de¤il. O, e¤er silaha
sar›lmadan direnilemiyorsa, diren-
me o zaman, silahl› mücadele ol-
maks›z›n kurtulufl olmuyorsa, o za-
man kurtulma der. 

“Hakl› fliddet olmaz” diyen bu-
nu demek zorundad›r. 

Art›k fliddete karfl› adeta bbiilliinnçç--
ssiizzccee bir karfl› ç›k›fl sözkonusudur:
Mesela, burjuva gazete ve televiz-
yonlarda, zaman zaman da ilerici,
sol yay›n organlar›nda s›k s›k flu sö-
zü duyars›n›z: ““IIrraakk’’ttaa flfliiddddeett ddiinn--
mmiiyyoorr!!””

Peki nniiyyee ddiinnssiinn??Irak’ta flidde-
tin dinmesi için bir neden mi var?

fiiddet nas›l bafllad› Irak’ta?

Cevab›, matematik bir kesinlikle
ortada: Amerikan iflgaliyle birlikte.

O halde, Irak’ta fliddetin dinmesi
için en baflta iflgalin sona ermesi ge-
rekir de¤il mi? ‹flgal sürdü¤ü müd-
detçe, Irak’ta fliddetin dinmemesi
kadar normal ve do¤al ve meflru bir
fley yoktur. 

Fakat fliddetin her türlüsünü
mahkum eden beyin, art›k bunlar›
alabilecek ve anlayabilecek durum-
da de¤ildir. Bu beyinlerde burjuva-
zinin ideolojisiyle bir barikat örül-
müfltür ve halk gerçe¤i, direnifl ger-
çe¤i oraya ulaflamamaktad›r. 

Zora zorla karfl› koymak, s›n›f
mücadelesinin en eevvrreennsseell kkuurraallllaa--
rr››nnddaann biridir ve s›rf birileri fliddet-
ten “hofllanm›yor” diye, s›n›f müca-
delesi s›rf onlar›n burjuvaziden
al›nm›fl “hümanizmalar›na” uygun
düflmüyor diye veya s›rf onlar›n sta-
tükolar› bozuluyor diye, bu evrensel

kural de¤iflecek de¤ildir. 

Halklar›n mücadelesinde fliddete
baflvurulup baflvurulmayaca¤›, bafl-
vurulacaksa ne zaman, nas›l, hangi
biçimlerde baflvurulaca¤› tart›fl›l-
maz bir fley midir? Hay›r! Elbette
tart›fl›l›r. Nitekim, solun geçmiflinde
de bu tart›flma yap›lm›flt›r. Ayd›nlar
da bu tart›flmaya kendi cephelerin-
den kat›lm›fllard›r. 

Fakat bu tart›flma devrim ve sos-
yalizm isteyenlerin kendi içindeki
bir tart›flmayd›. Silahl› mücadelenin
objektif koflullar›n›n olup olmad›¤›
tart›fl›l›rken, hedefte devrim ve sos-
yalizmin oldu¤u bir tart›flmayd›. 

Bugünkü tart›flma ise tamamen
nitelik de¤ifltirmifltir. “fiiddet” ko-
nusunda tamamen bir ret sözkonu-
sudur ve bu ret, ddeevvrriimm vvee ssoossyyaalliizz--
mmii tteerrkkeeddiiflfliinn bir sonucudur. 

Süreç böyle geliflti¤i içindir ki,
solun reformist kesimlerinin flidde-
te, silahlara itiraz›yla, burjuvazinin
itiraz›, terminoloji d›fl›nda ayn› öz-
de buluflmufltur. Ayn› fleyler söylen-
mektedir gerçekte. fiiddete itiraz bu
anlamda burjuva bir nitelik kazan-
m›flt›r. Burjuvaziyle ideolojik para-
lellikler, kendine sol diyen, kendini
emekten, halktan yana olarak gören
her siyasi hareket için tehlikeli, üze-
rinde düflünülmesi gereken paralel-
liklerdir.
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ÖDP’nin bitmeyen ‘solun birli¤i’ istismar›
ÖDP Genel Baflkan› Ufuk Uras ,

yerel seçimlerde sol partileri "güç
birli¤i" yapmaya ça¤›rd›. Solun or-
tak de¤erlerini benimsemifl siyasi
partilerin yerel seçimlerde ortak
aday ç›karmak zorunda oldu¤unu
belirten Uras, bu ça¤r›s›n›n CCHHPP''yyii
ddee kkaappssaadd››¤¤››nn›› belirterek ‘E¤er
CHP buna yanaflmazsa, ‹zmir dahil
her yeri kaybeder, bunun flakas› yok’
dedi. (Cumhuriyet, 23.11.2007)

“Solun birli¤i” söylemi, ÖDP-
nin kurulufl aflamas›nda adeta varo-
lufl nedeniydi. ÖDP’yi “solun birli-
¤i” gibi lanse ederek, sol kitledeki
birlik özlemini istismar etmeye ça-
l›flm›fllar, birlik söylemiyle “çekim

merkezi” olmak istemifllerdi. Ama
olmad›; “kanatlar›n birarada” ol-
mas› üzerine yap›lan teoriler k›sa za-
manda çöktü. ÖDP’deki “farkl›” gö-
rüfller bir bir tasfiye edildi. ÖDP’den
birkaç ayr› grup, parti ç›kt›. Ama gö-
rülüyor ki, Uras hala “solun birli¤i”
istismar›ndan vazgeçmifl de¤il.  

Fakat “solun birli¤i” istismar›n›
yaparken bile CHP’den vazgeçeme-
mifl. Ve anlafl›lan, CHP’nin ‹zmir’i
kaybetmesi, Uras’›n da önemli so-
runlar›ndan biri. UUrraass,, hhaallkk hhaarree--
kkeettiinnii ggeelliiflflttiirrmmeekk ddee¤¤iill,, ddüüzzeenniinn
ssoolluunnuu kkuurrttaarrmmaakk iiççiinn bbiirrlliikk ççaa¤¤--
rr››ss›› yyaapp››yyoorr..

H e m
““ssoolluunn oorr--
ttaakk ddee¤¤eerrllee--
rriinnii bbeenniimmssee--
mmiiflfl”” olmaktan sözediyor, hem ça¤-
r›s›n›n CHP’yi de kapsad›¤›n› söylü-
yor. Tam burjuva politikac›s›na uy-
gun bir riya. Uras, TBMM’de daha
önceki tav›rlar›n›n ve hatta son ABD
Büyükelçisi’yle görüflme konusun-
daki heveskarl›¤›n›n da gösterdi¤i
gibi çabuk angaje oldu burjuva poli-
tikas›na. CHP’yle, solun ortak de-
¤erlerini benimsemifl olmay› yanya-
na getirmek mümkün mü? Bu en az,
Baykal’›n ““AAnnaaddoolluu ssoolluu”” kadar
büyük bir çarp›tma de¤il mi? 



Burjuvazinin ifli, halklar›n mü-
cadelesini engellemek için her f›r-
sattan yararlan›p kendi ideolojisini,
kültürünü empoze etmektir. Tarihi
günlerin çarp›t›lmas›, içinin boflal-
t›lmas› da bunun bir parças›d›r. 

Dünya Emekçi Kad›nlar Günü,
burjuvazinin elinde “dünya kad›nlar
günü”ne çevrilir. 1 May›s, kâh “ba-
har bayram›”na, kah uzlaflma günü-
nüne çevrilir.  25 Kas›m "Kad›na Yö-
nelik fiiddetin Ortadan Kald›r›lmas›
‹çin Uluslararas› Mücadele Günü”
de iflte böyle günlerden biridir.

25 Kas›m’la ilgili yap›lan bir ey-
leme, aç›klamaya denk gelmiflseniz,
mutlaka dikkatinizi çekmifltir: Bun-
larda “kad›na yönelik fliddet” olarak
vurgulanan hep ve sadece, kad›na
erkek taraf›ndan, kocas› taraf›ndan
yöneltilen fliddettir. Oysa, 25 Ka-
s›m’›n tarihi içeri¤indeki fliddet hiç
de sözü edilen türde bir fliddet de-
¤ildi. Nas›l bir fliddetti sözkonusu
olan, 25 Kas›m tarihi nereden do¤-
mufltu, gelin k›saca bakal›m. 

HH
Y›l 1960’t›. O y›l›n 25 Kas›m

günü, DDoommiinniikk CCuummhhuurriiyyeettii’nin
kuzeyindeki bir bölgede, bir uçuru-
mun dibinde üç kad›n›n cesedi bu-
lundu. Üç kad›n›n adlar› Patria Mi-
rabel, Minerva Mirabel ve Maria
Mirabel’di. Üç k›zkardefltiler. Ve
sonralar› hep MMiirraabbeell KKaarrddeeflfllleerr
olarak an›lacaklard›. 

Polis, üç k›zkardeflin ölümünün
“trafik kazas›” sonucu oldu¤unu
aç›klad› önce. Ama bu oldukça flüp-
heli bir trafik kazas›yd›. Çünkü üç
k›zkardefl de, 30 y›ld›r Dominik’i yö-
netmekte olan faflist diktatör Rafael
Trujillo’nin diktatörlük yönetimine
karfl› mücadele eden kad›nlard›. Üçü
de diktatörlü¤e karfl› direnifli örgütle-
yen CCllaannddeessttiinnaa HHaarreekkeettii'nin öncü-
lerindendi. Patria hareketin kurucula-
r›ndand›. Diktatörlü¤e karfl› kavga-
n›n içinde olduklar›ndan dolay›, daha

önce de bask›lar, tut-
sakl›klar yaflam›fllard›.

K›sa bir süre içinde
belli oldu ki, Mirabel
Kardefller’e,, iiflflkkeennccee

yyaapp››llmm››flfl,, tteeccaavvüüzz eeddiillmmiiflfl vvee ssoonnrraa
ddaa ööllddüürrüüllmmüüflfllleerrddii.. Katliam› ger-
çeklefltirenlerin kimli¤i konusunda
ise, kimsenin kafas›nda bir flüphe
yoktu. Katliam›, Trujillo diktatörlü-
¤ü gerçeklefltirmiflti. 

HH
Mirabel Kardefller’in katledil-

mesi, Dominik’te muhale-
feti de gelifltiren, birleflti-
ren bir rol oynad›. Katli-
amdan bir y›l sonra
halk muhalefeti ve böl-
gesel nedenler sonucu,
Trujillo diktatörlü¤ü
sona erdi. 

Aradan uzun bir za-
man geçer ancak Mira-
bel Kardefller unutul-
maz. Özellikle Latin
halklar›n›n mücadele-
sinin simgelerinden bi-
ri olmaya devam eder-
ler. ‹flte bunun sonucu
olarak 1981’de Kolombiya'da topla-
nan LLaattiinn AAmmeerriikkaa KKaadd››nn KKuurruull--
ttaayy››'nda 25 Kas›m tarihi, Mirabel
Kardefller’in an›s›na ""KKaadd››nnaa YYöö--
nneelliikk fifiiiddddeettee KKaarrflfl›› UUlluussllaarraarraass››
MMüüccaaddeellee GGüünnüü"" olarak ilan edil-
di. Latin Amerika’n›n bu karar›,
esas olarak faflist diktatörlüklerin
fliddetine karfl› kad›nlar cephesin-
den bir mücadele ilan›yd› ve 25 Ka-
s›mlar’›n prati¤i de böyle oldu. La-
tin Amerika ilerici kad›nlar›n›n bu
karar›, 18 y›l sonra, 1999’da Birlefl-
mifl Milletler’in karar›na dönüfltü ve
25 Kas›m uluslararas› düzeyde
""KKaadd››nnaa YYöönneelliikk fifiiiddddeettiinn OOrrttaa--
ddaann KKaalldd››rr››llmmaass›› ‹‹ççiinn UUlluussllaarraarraa--
ss›› MMüüccaaddeellee GGüünnüü"" olarak kabul
edildi. 

HH
BM karar›n›n muhtevas›, kad›na

yönelik fliddette a¤›rl›kl› olarak
“cinsiyet”ten kaynakl› fliddeti ta-
n›ml›yordu. Bu noktada elbette ka-

d›na yönelik fliddetin nas›l tan›m-
land›¤› önemliydi. Burjuvazinin
emperyalist, faflist devletleri arac›l›-
¤›yla uygulad›¤› fliddetin görmez-
den gelinmesi, 25 Kas›m’a burjuva
bir muhteva kazand›rmakt›r ki, o da
en baflta Mirabel Kardefller’in, on-
larca y›ld›r mücadele eden kad›nla-
r›n an›s›na sayg›s›zl›kt›r. 

Hiç de¤ilse, günün tarihsel kö-
kenine ba¤l› kalmak için, 25 Kas›m-
lar’da, oligarflik diktatörlüklerin,
emperyalizmin kad›nlara yönelik
fliddetine de¤inilmeli de¤il mi?

Ama kad›n hareketini de düzeniçi-
lefltirenler, buna de¤inmiyor. 

Biz onlar›n “kad›na karfl› fliddet”
konusunda ne kadar “duyarl›” ol-
duklar›n› 19 Aral›k 2000’de Bay-
rampafla Hapishanesi’nde alt› kad›n
diri diri yak›ld›¤›nda da görmüfltük. 

Mirabel Kardefller’i, onlar›n fa-
flist diktatörlü¤e karfl› mücadelesini
ve  esas olarak bu yüzden fliddete
maruz kald›klar›n› hat›rlamak iste-
meyenler, Bayrampafla’da kad›nlara
uygulanan fliddeti ve vahfleti de gör-
mezden geldiler. Üstelik ne yaz›k
ki, solun çeflitli kesimleri bile 25
Kas›m’da “fliddete karfl› isyan”
ederken, ne fliddet konusundaki ay-
r›m›, ne kad›na yönelik fliddetin
kayna¤› konusundaki bu ayr›mlar›
koymakta hiç de hassas de¤illerdi.
Düzenin kad›n cephesinin 25 Kas›-
m’›yla, solun çeflitli kesimlerinin 25
Kas›m’› iflte bu yüzden adeta birbi-
rine kar›flm›flt›.  

25 Kas›m iflte bu yaklafl›m›n so-
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

‹çi boflalt›lan günler



nucunda, kköökkeenniinnddeenn kkooppaarr››llaann bbiirr
ggüünn durumundad›r.  

HH
Asl›nda dünyada, flu veya bu bi-

çimde ezilen, haks›zl›¤a u¤rayan,
ma¤dur ve mazlum herhangi bir ke-
simle ilgili bir “gün” varsa, bilin ki, o
günün kökeninde ola¤anüstü direnifl-
ler ya da sosyalizmin ekonomik, siya-
si, sosyal alanda yaratt›¤› sonuçlar›n
rolü vard›r. Dünya halklar›n›n dertle-
rinin, taleplerinin dile getirilmesinde,
sesi en cüretli ç›kan hep sosyalistler
olmufltur. 

Yine geçen hafta çeflitli “kutlama-
lar›n” ve aç›klamalar›n yap›ld›¤› gün-
lerden biri olan 20 Kas›m Evrensel
Çocuk Haklar› Günü de, yukar›daki
örne¤e uyan günlerden biridir. 

Bu günün kayna¤›nda da EEkkiimm
DDeevvrriimmii’nin çocuklar› sahiplenifli
vard›r. Ekim Devrimi’nin hemen ar-
d›ndan Moskova’da ““ÇÇooccuukk HHaakkllaarr››
BBiillddiirrggeessii”” yay›nlan›r. Bu bildirge, o
güne kadar çocuklar›n haklar› konu-
sunda yay›nlanm›fl en net, kapsaml›
ve sahiplenici bildirgeydi.  

Bu bildirgenin örnek olmas›yla,
bunu dünya çap›nda yayg›nlaflt›rmak
için giriflimler gündeme geldi.
1925’te Cenevre’de, 54 ülkenin kat›l›-
m›yla ““ÇÇooccuukkllaarr››nn RReeffaahh›› iiççiinn DDüünn--
yyaa KKoonnffeerraannss››”” düzenlendi ve bu
konferans›n sonucunda da ““ÇÇooccuukkllaa--
rr››nn KKoorruunnmmaass››nnaa DDaaiirr CCeenneevvrree BBiill--
ddiirrggeessii”” kabul edildi. 

Çocuklar›n da ““hhaakkllaarr›› oollaann”” bir
toplumsal kesim oldu¤u anlay›fl›, sos-
yalizmin yol göstericili¤inde giderek
yerleflmeye bafllad›. Ve bunun sonu-
cunda yukar›da sözü edilen bildirge,
20 Kas›m 1959’da ““BBiirrlleeflflmmiiflfl MMiilllleett--
lleerr ÇÇooccuukk HHaakkllaarr›› BBiillddiirriissii””ne dö-
nüfltürüldü. Bildirinin 20 Kas›m
1989’da gözden geçirilip düzeltilme-
siyle, 20 Kas›m günü “Evrensel Ço-
cuk Günü” ya da “Çocuk Haklar› Gü-
nü” olarak kabul ediliyor. 

HH
Dünya bu sene de “kutlad›” Dünya

Çocuk Haklar› Günü’nü. Ama asl›nda
de¤il bu günü kutlamak, dünyan›n,
çocuklar›n karfl›s›na ç›kacak yüzü bile

yoktu. Nas›l olsundu?!

Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Tefl-
kilat› (AG‹T), 2005 y›l›nda, ddüünnyyaa
ggeenneelliinnddee yy››llddaa 11..22 mmiillyyoonn ççooccuu¤¤uunn
ssaatt››lldd››¤¤››nn›› aç›klam›flt›.

Sat›lan çocuklar›n ucuz iflgücü
olarak tar›m, madencilik, ev hizmetle-
ri ve fuhufl sektöründe çal›flt›r›ld›klar›,
bir k›sm›na dilencilik yapt›r›ld›¤›, ba-
z›lar›n›nsa küçük çapl› suç örgütlerin-
de istihdam edildikleri belirtiliyordu. 

UNICEF’in bir aç›klamas›nda ise,
""220000 mmiillyyoonn ççooccuukk iiflflççii vvaarr"" denil-
mekteydi. Bu rakam›n aktar›ld›¤› ra-
porda, çocuklar›n ac›mas›z koflullar-
da, köle gibi çal›flt›r›ld›¤› belirtiliyor. 

AB raporlar› sokak çocuklar›n›n
her geçen gün artt›¤›n› gösteriyordu:
“Özellikle Balkan ve Do¤u Avrupa ül-
kelerindeki sokak çocuklar›, 'zengin
Bat›'ya kaç›r›larak dilendiriliyor, su-
ça itiliyor ve fuhufla zorlan›yor.” Av-
rupa Konseyi’ne ba¤l› 4444 üüllkkeenniinn he-
men hepsinde çocuk kaçakç›l›¤›na
rastland›¤›n› yaz›yor raporlar. En bafl-
ta HHoollllaannddaa,, BBeellççiikkaa,, AAllmmaannyyaa,,
AAvvuussttuurryyaa,, ‹‹ssvveeçç,, ‹‹nnggiilltteerree... geliyor. 

‹flte yine AB raporlar›ndan bir ra-
kam: AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii ülkelerinde yak-
lafl›k 220000 iillee 550000 bbiinn aras›nda çocuk
fahifle bulundu¤u tahmin ediliyor.

Oysa, Sovyetler Birli¤i’nden Kü-
ba’ya kadar, sosyalizm yoluna giren
tüm ülkelerin ilk yapt›klar› ifllerden
biriydi çocuklara sahip ç›kmak. Be-
bek ölümleri, sosyalist ülkelerde dün-
yan›n en düflük oranlar›na indirildi.
Devrimler, genellikle büyük alt üst
olufllar›, büyük savafl ve iç savafl y›-
k›mlar›n› izlemesine karfl›n, o koflul-
larda bile bir tek sokak çocu¤u, evsiz,
okulsuz b›rak›lmad›. 

Emperyalizmin çocuklara verdi¤i
dünyan›n gerçekleri ise, yukar›da ra-
kamlarla gösterildi. “Dünya Çocuk
Haklar› Günü” iflte böyle bir dünyada
kutlan›yor. Bu dünya, insanl›¤› çocuk,
kad›n, yafll› demeden böyle köleleflti-
rebiliyorsa, sömürü böyle pervas›zla-
flabiliyorsa, nedeni ssoossyyaalliisstt ssiisstteemmiinn
yy››kk››llmmaass››dd››rr.. Bunu da kimse ak›ldan
ç›karmas›n. Ç›karmas›n ki, halklar›n
mücadelelerinin ürünü, eseri olan gün-
lerin içi boflalt›lamas›n.

Say›: 133 45TAR‹H

K›sa TTarih
22 AArraall››kk -- 88 AArraall››kk

25 Kas›m
Kad›na Yönelik fiiddete Karfl› Ulusla-
raras› Mücadele ve Dayan›flma Günü

25 Kas›m 1925
fiapka Kanunu ç›kt›.

25 Kas›m 1979 
Abdi ‹pekçi'nin katili Mehmet Ali A¤ca
hapishaneden kaç›r›ld›.

25 Kas›m 2000 
Açl›k grevinde 805, ölüm orucunda
57 kiflinin oldu¤u aç›kland›.

27 Kas›m 1923
Tosya, Osmanc›k, Erbaa, Vezirköprü,
Ladik ve Havza'daki depremde 5 bin
kifli öldü, 40 bin bina y›k›ld›. 

27 Kas›m 1970
‹stanbul Kültür Saray› (bugünkü
AKM) yak›ld›.

29 Kas›m 1944
Arnavutluk’un faflizme karfl› zaferi.

29 Kas›m 1945
Yugoslavya halk cumhuriyeti kuruldu.

30 Kas›m 1990
Zonguldak maden iflçileri greve ç›kt›.

Kas›m 1995
Cephe, 24 Aral›k 1995 seçimlerini
boykot ederek “Oy Verme Hesap Sor”
adl› bir kampanya gerçeklefltirdi. 

Kas›m - Aral›k 1991 
Demokratik Lise ‹çin Mücadele Komi-
teleri “Liselerde faflist bask›lara ve ge-
rici e¤itime, Amerikanc› kredi sistemi-
ne hay›r” kampanyas› düzenledi. 

1 Aral›k 1989
Faflist teröre karfl› ‹st. Üniversitesi
Bas›n Yay›n Yüksekokulu iflgal edildi.



46 DE⁄‹NMELER 2 AAral›k 22007

Naziler’in Himaye
Edildi¤i Resmen
Belgelendi!

Almanya’da Afla¤›
Saksonya polisinin,
afl›r› sa¤ nitelikli suç-
lar›n yüzde 50’sine
yak›n›n› has›r alt› et-
ti¤i ortaya ç›kt›. ‹çiflleri Ba-
kanl›¤› da suç istitastiklerinde

oynama ya-
p›ld›¤›n› do¤-
rulad›. (29
Kas›m Milli-
yet)

fiafl›racak
bir fley yok

elbette... Tüm
t e k e l c i l e r i n
gönlünde Nazi
aflk› yatar... Bu-
nu her zaman
aç›k edemeseler
de, yeri geldi-
¤inde gamal›

haçlarla ç›kacaklard›r sokak-
lara...

Çürümenin 
en bbüyük

oldu¤u yyerde,
yeniden ddo¤ma
arzusu dda een

güçlüdür.

G. LLukacs 

“Paket” Ahlaks›zlar›
““ilk paket Almanya’dan.” 
Bu bafll›k Almanya’dan Türkiye’ye iade edildi¤i

söylenen iki yurtsever için kullan›l›yor. 

Düflman›n da asgari düzeyde ahlakl›s› aran›r. Fa-
kat onlar›n ahlak›, insanlar›n öldürülmesini ““aavv”” di-
ye yorumlayan ahlakt›r, ne de olsa patronlar› iskam-
bil ka¤›tlar›n›n üstüne Irak yöneticilerinin resimle-
rini çizen ABD...

değin elerm

"Dünyada her
gün 100 bin kifli

açl›k ve onun yol açt›¤› hastal›klardan ölüyor. Her
5 saniyede 10 yafl›n alt›ndaki bir çocuk açl›ktan
ötürü hayata veda ediyor." 

Siz bu yaz›y› okuyuncaya kadar sadece Çin'de
4 kifli daha milyoner oldu, 5 kifli daha kölelere
kat›ld›, gezegenimizde ise 40 kifli daha açl›ktan
öldü. 

Erdal fiafak, Sabah, 26 Kas›m 2007
BAM TELİ çizgiler

Doğruya ddoğru

Gözyaflartan Orman Sevgisi!!!
Dersim Belediyesi’nin 25 kad›n› istihdam etmek

üzere infla etti¤i Gökkufla¤› Kad›n Ekmek F›r›n›
hakk›nda, ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan “f›r›n›n yeflil
alanda yap›ld›¤›” gerekçesiyle soruflturma aç›ld›. 

Bir; ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n yeflil sevdas› göz ya-
flart›c›. dikkat edin, soruflturmay› yapan Çevre, Or-
man Bakanl›¤› de¤il, ‹çiflleri. 

‹ki; Türkiye’nin tüm yeflil alanlar›n› kurtard›lar,
s›ra Dersim’deki son 100 metrekarelik alana geldi
anlafl›lan. 

Belek mi?! Beykoz Ormanlar› m›! Acarkent
mi?! Ne önemi var can›m, böyle münaf›k sorular
sorman›n!

parlamentoculu¤un diplomasi merak›
“Amerikan emperyalizmi komflu ülke-

mizi iflgal etti¤i, kardefl halklar› katletti¤i
için görüflmüyorum, Amerikan emperya-
lizminin ülkemizde böylesine cirit
atmas›na karfl› ç›kt›¤›m için görüflmüyo-
rum” 

diyememifl Uras. Yaz›k. 
Zaten de ABD Büyükelçisi’nin

görüflmek istemesini memnuniyetle de
karfl›lam›fl. Bir kere daha yaz›k. 

Görüflme iptal olunca, acaba ABD mi
Uras’›n de¤erli görüfllerinden mahrum kalm›fl oldu, yoksa Uras
m› ““bbüüyyüükk ppoolliittiikkaa”” alan›na ç›kmaktan mahrum kald›?..
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PPrreeffaabbrriikklleerr yyııkkııkk

hhaavvuuzzllaarr oolliimmppiikk

Sakarya’da depremde y›k›lan okullar›n yerine prefabrik
okullar yap›ld›. Prefabrik okullar›n kullan›m ömrü 5 y›ld›.
Aradan 8 y›l geçmesine ra¤men, prefabrik okullar
“paras›zl›k yüzünden” kal›c› okullara dönüfltürülmemifl.  

Ama ayn› Sakarya’da ‹l Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü, 10
milyon YTL’ye olimpik yüzme havuzu yapt›r›yor.. 

Klişe!
“Hukukun üstünlü¤ü ça¤›nda yafl›yoruz. Kanun devleti

bile ay›p say›l›yor. Biz polis devleti mi olaca¤›z?” (Güngör
Mengi, Vatan)

Ezber bozucu Bask›n Oran’a duyurulur; burada papa-
¤an gibi hukuk devleti tekerlemesini yapan ezberciler var...
Ne diyorsunuz siz, ayn›s› sizin de mi ezberiniz!

Kitap OOkunacaaaak, OOku!
Trabzon Valisi Nuri Okutan, ildeki devlet memurlar›na
Saat 13.00-13.20 aras›nda 20 dakika kitap okuma zo-

runlulu¤u getirdi. Vali, devlet dairelerine sürpriz bask›nlar
yap›p kitap okunup okunmad›¤›n› denetleyecek.

Böylece ne olaca¤›n› m› merak ediyorsunuz? Bir fley
olaca¤› yok, “dostlar al›flveriflte görecek” hepsi bundan
ibaret... “Neden senin adamlar›n katliam yap›yor vali
bey?” sorusuna, “ben okuttum fakat o yanl›fl anlam›fl” di-
yecek!..

Kay›ts›z ddüzen
1111..44 mmiillyyoonn kkiiflflii kkaayy››tt dd››flfl›› ççaall››flfl››yyoorr

Resmi istatistikler, Türkiye'deki toplam 23 milyon 548
bin çal›flandan 11 milyon 464 bininin herhangi bir sosyal
güvenlik kurumuna kayd› bulunmad›¤›n› ortaya koyuyor.
Buna göre istihdamdaki her iki kifliden biri kay›t d›fl› çal›-
fl›yor.

Bu düzenin baflbakanlar›ndan, bakanlar›ndan da flüphe
etmek gerek ya! Bakal›m onlar›n kay›tlar› bizde mi yoksa
ABD’de mi?

Tersinden kkonuşan bbakanın

tersinden aanlayan ppolisi
‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay’dan mesaj: “iflkenceye ve

kötü muameleye son.”
Hangi ‹çiflleri Bakan›“iflkenceye ve kötü muameleye

devam” mesaj› aç›klad› ki? 
Hepsi Beflir Atalay gibi konuflmufltu.
‹ki ihtimal var; ya bakanlar, el alt›ndan “dedi¤imin ter-

sini yap›n” diyorlar; ya da demek ki polis teflkilat› laf› ter-
sinden anl›yor.  

Harbiye halk› sonuç almadan 
iflin peflini b›rakmayacak

Antakya Harbiye Bel-
desi’nde baz istasyonu
kurulmas›na karfl› Harbi-
ye haftal›k eylemlerini
sürdürüyor. Haklar ve
Özgürlükler Cephesi’nin
de destek verdi¤i eylem
22 Kas›m günü gerçek-
leflti. 

Belde halk› kurduklar›
bir heyetle Belediye Bafl-
kan›’na giderek bir görüflme gerçeklefltirdiler. Görüfl-
menin ard›ndan halk ad›na Nergis C›mb›z taraf›ndan
yap›lan aç›klamada “Belediye Baflkan›m›z Hikmet Ka-
raali baz istasyonunun tak›l› oldu¤u 5. kat›n kaçak oldu-
¤unu ve y›k›m karar› ç›kartt›klar›n› ifade etmifl ve kaçak
binan›n y›k›laca¤› sözünü vermiflti. Baflkan›m›zdan bu
karar›n arkas›nda durmas›n› istiyoruz” denildi. Baz
istasyonunun sökülerek mahalle d›fl›na tafl›nmas›n›, baz
istasyonunun mahalle içinde kurulmas›na izin verenler
hakk›nda idari ifllem bafllat›lmas› konusundaki talepleri-
ni s›ralayan C›mb›z, “baz istasyonu kurulu bulunan ma-
hallelerde sa¤l›k taramas› yap›lmal›d›r” dedi. 

Susurlukçu Ayhan Akça
Tutukland›

‹stanbul 14. A¤›r Ceza Mahke-
mesi’nde görülmekte olan ve ara-
lar›nda Susurluk Davas› hükümlü-
lerinden Ziya Band›rmal›o¤lu’nun
da bulundu¤u 12 san›¤›n, “suç ifl-
lemek amac›yla örgüt kurmak ve
örgüte üye olmak” iddias›yla yar-
g›land›klar› davan›n ard›ndan, tu-
tuksuz san›klardan Hamdi Aydemir, Mahmut ‹brahimi-
ye ve duruflmaya izleyici olarak kat›lan Ali fiahin Cey-
lan ile birlikte, eski özel timcilerden Ayhan Akça da gö-
zalt›na al›nd›.  

Susurluk Davas›’nda da ad› geçen Ayhan Akça’n›n,
“Oflu ‹smail” lakapl› ‹smail Hac›süleymano¤lu’nun tu-
tuklanmas›yla sonuçlanan soruflturma do¤rultusunda
gözalt›na al›nd›¤› bildirildi.

‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›’nda ifadeleri al›nan
kiflilerden 2’si serbest b›rak›l›rken, Ayhan Akça, Ali fia-
hin Ceylan ve Mahmut ‹brahimiye tutuklanmalar› tale-
biyle sevkedildikleri ‹stanbul 10 A¤›r Ceza Mahkeme-
since tutukland›lar.



Diyor ki Mahir Çayan:

““DDeevvrriimmcciillii¤¤iinn ssttaattiikk,, mmeekkaanniikk
bbiirr iiflfl,, ggeenneell aannllaamm››yyllaa bbiirr mmeesslleekk
ddee¤¤iill,, bbiirr rruuhh,, bbiirr ccooflflkkuu,, bbiirr yyuurrttssee--
vveerrlliikk dduuyygguussuu oolldduu¤¤uu çç››kkmmaayyaaccaakk
bbiiççiimmddee kkaaffaamm››zzaa kkaazz››nnmmaall››..””

Ve flimdi, afla¤›daki flu sözleri
okuyal›m: “Dedi¤in olmaz”, "Ora-
da eylem yap›lamaz", "O kadar pa-
ray› bulamay›z", "Bu pankart dedi-
¤in zamana yetiflmez", "O bölgeden
adam ç›kmaz", “Bu program uygu-
lanamaz”...

Zaman zaman duyar›z bunlar›.
Oysa, hepimiz pek iyi biliriz ki,
devrimci, olmazlar›n, yap›lamazla-
r›n insan› de¤il, en küçük bir araçla,
en s›n›rl› imkanlarla en büyük so-
nuçlar› yaratmay› bilendir. Bunu
baflarabilmek ise, iflte Mahir’in ifla-
ret etti¤i coflkuyla donanmay› ge-
rektirir. Devrimciyi olmazlardan,
yap›lamazlardan, statükoculuktan
kurtaracak olan bu ruh halidir. Dev-
rimci bir ruh ve coflkuyla küçük
ad›mlar atmas›n› bilmek, bizi büyük
yürüyüfllerin militanlar›, kadrolar›
haline getirir. 

Önce ““nnaass››ll yyaappaarr››zz””,, ““nnaass››ll
oolluurr””u düflünmeyen bir bak›fl aç›s›,
sorunludur. Böyle bir ruh hali, dev-
rimci bir coflku ve kararl›l›ktan
uzakt›r. Önce olmaz›, yapamay›z›
ortaya getiren, ne kiflisel, ne Türki-
ye halklar› ad›na devrim iddias›nda
bulunamaz. O iddias›n› kaybetti¤i
için öyle bir tarz gelifltirmifltir zaten. 

Olmazlar›, yap›lamazlar›, tarz
haline getiren bir devrimci, yetin-
mecidir. Olmazc›l›k, nneessnneellllii¤¤ee tteess--
lliimm oollmmaakktt››rr.. Onun devrimi gelifl-
tirmek diye bir sorunu yoktur. O
devrimcili¤i devrim için, halk için
de¤il, ““kkeennddii iiççiinn”” yapmaktad›r ve
e¤er yapt›¤› kendisini tatmin edi-
yorsa, ötesine gerek yoktur. Fazlas›

için kendisini zorlamas›na, daha
fazla emek harcamas›na, uykusuz
kalmas›na, kendini s›kmas›na gerek
yoktur. Bu anlamda da kendisine
gelen taleplere, verilen yeni görev-
lere karfl› cevab› hep haz›rd›r: Ol-
maz, yap›lamaz, mümkün de¤il...
Olmazc›l›k, iflte bu anlamda keli-
menin tam anlam›yla bir ssttaattüükkoo--
ccuulluukkttuurr. 

Olmazc›, her fley oldu¤u gibi
kals›n, her fley bugüne kadar nas›l
geldiyse, öyle devam etsin düflünce-
sindedir. Statükoculuk, kadercilik,
her fley vard›r bu düflüncede. Öyle
ki, “nas›l geldiyse öyle gitsin” tav-
r›n›n, düflüncesinin asl›nda bir dü-
zen düflüncesi oldu¤unun, burjuva-
zinin empoze etti¤i bir hayat tarz›
oldu¤unun bile fark›nda de¤ildir. 

E¤er bu noktada, “olmazc›” tar-
z›n sahibiyle tart›flmaya kalk›fl›rsa-
n›z, o tembelli¤in nas›l bir “dina-
mizme” dönüfltü¤ünü flaflk›nl›kla
görürsünüz. Kendisinin statükocu
olmad›¤›n›, ama o iflin “gerçekten”
olmayaca¤›n›, yap›lamayaca¤›n›
kan›tlamak için gerekçeler bulmak-
ta, bu gerekçeleri militanca savun-
makta benzersiz bir dinamizm ser-
giler. Ama o dinamizm, asl›nda
onun bilincindeki ve ruhundaki kö-
relmeyi örtmeye çal›flman›n getirdi-
¤i bir dinamizmdir sadece. 

Koflullar zordur, imkans›zl›klar
büyüktür; ama ddeevvrriimmccii zzaatteenn,,
bbuunnllaarr›› aaflflaabbiilleennddiirr.. fiuras› da aç›k
ki; koflullar›n zorlu¤u, imkans›zl›k-
lar›n büyüklü¤ü sadece düne veya
bugüne ait bir özellik de de¤ildir.
Devrim sürecinin hemen hemen ta-
mam› bu özelli¤i tafl›r. Dolay›s›yla,
devrimci olmak, her dönemde, her
alanda bu zorluklar› aflabilmekle
özdeflleflmifltir. Baflka bir devrimci-

lik türü yoktur. Baflka türlüsü, “ak›l-
l› solculuk” veya “düzen solculu¤u”
kategorisine girer ki, bizim anlad›-
¤›m›z devrimcilikle uzaktan yak›n-
dan ilgisi yoktur. 

‹flin özü, olmaz›, yani ÇÇAARREE--
SS‹‹ZZLL‹‹⁄⁄‹‹ reddetmektir. Devrimci
çaresizli¤i kabul edemez, etti¤i an-
da kendi varoluflunu reddeden bir
konuma savrulmaya bafllar. Ama
çaresizli¤i kabul etmez, baflka bir
deyiflle nesnelli¤e teslim olmaz ve
onunla savafla tutuflursak, iflte orada
düzeni y›kma irademizin bir yans›-
mas› vard›r. Bu savafla girmeye ka-
rar verdi¤imizde, bilgimiz, biriki-
mimiz, tecrübemiz, irademiz, yara-
t›c›l›¤›m›z, eme¤imiz, fedakarl›¤›-
m›z da devreye girer. Bunlar›n her
biri art›k bu savaflta “olmazlar›”
yenmek için kullanaca¤›m›z silah-
lard›r. 

Bunlar›n hiçbiri olmazc›n›n ifline
yaramaz. Olmazc› bunlara ihtiyaç
da duymaz. Dolay›s›yla, iradesini,
yarat›c›l›¤›n›, eme¤ini, fedakarl›¤›n›
harekete geçirmeyen bir devrimci,
zamanla bu silahlar›n› tümüyle kay-
beder. Kullan›lmayan her silah, do-
¤al olarak paslan›r. Emekçili¤i, fe-
dakarl›¤›, cüreti, iradesi paslanan
bir devrimcinin ise, art›k yavafl ya-
vafl kendisi de paslanmaya bafll›yor
demektir. 

DDeevvrriimmccii yyaaflflaamm bbiirr
bbüüttüünnddüürr!! ““BBeennii eeyylleemmddee 
ggöörrüünn”” ddeemmeekk,, yyaaflflaammddaakkii
eekkssiikklleerrii mmeeflflrruullaaflfltt››rrmmaazz
"Olmaz"lar›n olabilece¤inin,

“yap›lamaz”lar›n pekala baflar›labi-
lece¤inin örneklerine defalarca ta-
n›k olmufluzdur belki; ama mesela
asl›nda onlar›n olup olamamas›ndan
çok, bizim düflünce ve yaflam tarz›-
m›z oldu¤u için, bunlara tan›k ol-
mak, “olmazc›l›¤›n” tarz›nda bir de-
¤iflikli¤e yol açmaz ço¤unlukla. 

Tüm örnekler bir yana, tutsakl›k
koflullar›ndaki özgürlük eylemleri-
ni, onlar›n örgütlenifl ve baflar›l›fl
süreçlerini düflünmek, gerçekte
devrimci irade önünde olmaz, yap›-
lamaz diye bir fleyin olamayaca¤›n›
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OOllmmaazzcc››ll››kk
devrimci, zorluklar›,

imkans›zl›klar› aflabilendir



göstermeye yetmez mi?.. S›f›rdan
örgütlenmelerin yarat›ld›¤› yerler,
olmaz denilen yerlerde ve üstelik
belki bazen birkaç kiflinin inisiyati-
fi, yarat›c›l›¤› ve iradesiyle örgütle-
nen büyük direnifller, hepsi olmaz-
c›l›¤› mahkum eden örneklerdir. 

Düflünün mesela, halktan insan-
lara, açl›k grevlerinde, ölüm oruçla-
r›nda aylarca aç kal›nd›¤› kendileri-
ne anlat›ld›¤›nda, "nas›l dayand›n›z,
ben olsam ölürdüm" diye flaflk›nl›k-
la karfl›lar genellikle. 

Gerçekten de aylarca aç kalmak,
veya baflka bir örnek olarak flubeler-
de anlat›lmas› zor iflkencelere kat-
lanmak, s›radan bir bak›fl aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda “olmaz”, “yap›la-
maz”d›r. Peki nas›l oluyor, nas›l ya-
p›labiliyor? 

Bunun cevab› devrimci irade ve
devrimcili¤in kavran›fl tarz›d›r. 

Bu örneklerde flöyle bir meka-
nikli¤e de düflülmemeli. Ben nor-
mal zamanda bu iflleri yapamam,
ama açl›k grevinde her fleye dayan›-
r›m... Hay›r, devrimcilikte böyle ol-
maz. Devrimcinin yaflam› bir bü-
tündür. Devrimcinin bilinci ve ira-
desi, eylemde de, eylem d›fl›nda da,
günlük yaflam› içinde de, e¤itim ça-
l›flmas›nda da, kitle çal›flmas›nda
da, örgütsel disiplinde de AYNI B‹-
L‹NÇ, AYNI ‹RADE’dir. 

Düflmanla karfl› karfl›yayken ve-
ya eylem içindeyken kulland›¤›m›z
irade, günlük ifllerde de ortaya ko-
nulmak zorundad›r. Bu zorunlulu¤u
kavrayamamak, oligarfliyle savafl›n
bütünlü¤ünü kavrayamamakt›r. 

OOllmmaazzcc››ll››¤¤››nn vvee 
ddeevvrriimmcciillii¤¤iinn aannllaayy››flfl 
vvee yyöönntteemm ffaarrkk››
“Olmazc›l›k”, basit, s›radan

bir hata olarak görülemez. “Ol-
mazc›l›k” bir düflünüfl ve yafla-
y›fl tarz›d›r; bir kültürdür ve bu
anlamda da asl›nda devrimcili-
¤imizin nas›l flekillendi¤ini gös-
teren önemli yanlardan biridir. 

Olmazc›l›¤a efllik eden ka-
rakteristik özelliklerden biri de
ddüüflflüünnccee tteemmbbeellllii¤¤ii’dir. Öneri-

len, yap›lmas› istenen iflin üzerinde
neredeyse hiç düflünmez. Çünkü
iflin niteli¤i ne olursa olsun, onun
cevab› de¤iflmeyecektir. “Olmaz”
cevab›n›n sonuçlar› üzerine de kafa
yormaz. 

Devrimci yarat›c›d›r, iradesini
kullan›r. Yukar›da da belirtildi¤i gi-
bi, devrim mücadelesi, her yerde
imkans›zl›klar üzerinde yükselmifl-
tir. AAmmaa nnaass››ll?? Bunun olmazlarla,
yap›lamazlarla gerçekleflmedi¤i ve
gerçekleflmeyece¤i aç›kt›r. Devrim
için gerekli her fley halktad›r. Dev-
rim için gerekli irade devrimci kad-
ro ve militanlardad›r. Gerek düflma-
n›n engellemeleri, gerekse bizim
eksikliklerimiz, halkta var olan im-
kanlara ulaflmaya engel olur. Ancak
kararl› bir çal›flmayla, ancak baflar-
ma, olmayan› oldurma iradesiyle
bunlara ulaflabilir ve devrim süreci-
nin olmazlar›n›, yap›lamazlar›n›,
ulafl›lamazlar›n› azaltabiliriz. 

"Olmazlar› olur k›lmak", tam
olarak devrimcilere yarafl›r bir de-
yimdir. Fakat unutulmas›n ki, zor-
luklara, imkans›zl›klara ra¤men ya-
p›labilen ve baflar›labilen her ifl, o
iflin nneeddeenn oollaammaayyaaccaa¤¤›› üzerine de-
¤il nnaass››ll oollaabbiilleeccee¤¤ii üzerine düflü-
nüldü¤ü için baflar›labilmifltir. 

Olmazc›l›¤› çizgi haline getir-
mek, "Ben istedi¤im kadar ve iste-
di¤im gibi devrimcilik yapar›m" an-

lam›na gelir. Ki böyle bir yaklafl›-
m›n örgüt kültürü ve disiplini içinde
yeri olamaz. 

Herhangi bir iflin yap›lmas›, kufl-
kusuz baz› alanlarda, baz› zaman-
larda daha kolay veya daha zor ola-
bilir. O ifli gerçeklefltirmek için ger-
çekten de afl›lmas› gereken birçok
engel olabilir. O engellerin afl›lmas›
zaman da gerektirebilir. Bunlar hiç
rastlanmam›fl ve rastlanmayacak
fleyler de¤ildir. Fakat buradaki tar-
t›flma veya sorun da bu de¤ildir. So-
run bizim bu engellere nas›l yaklafl-
t›¤›m›zd›r. Söze, “bu olmaz” diye
mi, “bunu flöyle baflarabiliriz” diye
mi bafllad›¤›m›zd›r. E¤er söze “bu
olmaz” diye bafllanm›flsa, zaten on-
dan sonra söylenecek bir söz yoktur
veya söylenecek sözlerin bir k›yme-
ti yoktur. Çünkü ondan sonra söyle-
necek sözler sadece gerekçecili¤in
ifadesi olacakt›r. Fakat, o ifli yapma-
ya, baflarmaya soyunan, onun nas›l
yap›laca¤› konusunda tart›fl›r, öneri-
ler getirir, öneriler al›r ve engeller o
zaman bir bir afl›l›r. OOllmmaazzcc››ll››kkllaa,,
ddeevvrriimmcciilliikk aarraass››nnddaakkii yyöönntteemm
ffaarrkk›› bbuudduurr.. 

Kimisi olmaz›, yap›lamaz› “ma-
zur göstermek” için, bilmemeye, o
güne kadar hiç yapmam›fl olmaya,
onu anlamam›fl olmaya s›¤›n›r. Çok
çürük s›¤›naklard›r bunlar. Olmaz›n,
yap›lamaz›n gerekçesi olamayacak
kadar çürük izahlard›r. Kaç›fl, ceva-
b›n verilifl biçiminde ortaya ç›kar.

Olmazc›, bilmiyorum, yapamam
der iflin içinden ç›kar. Devrimci, o
güne kadar yapmam›flsa bile, “ya-
pamam” cevab› yerine onu nnaass››ll
yyaappaabbiilleeccee¤¤iinnii ö¤renmek ister.
Eme¤iyle, o ifli “anlar” hale gelme-
ye çal›fl›r. Eli -o güne kadar- yatk›n
de¤ilse, elini e¤itip o ifli yine baflar-
maya çal›fl›r. 

Devrimci sorumluluk üstlenir.
Olmazc›l›k, ssoorruummlluulluukkttaann kkaaçç››flfl--
tt››rr.. Bunun kayna¤›na inersek, orada
rraahhaatt››nnaa ddüüflflkküünnllüükk,, rriisskkee ggiirrmmee--
mmee iissttee¤¤ii,, tteemmbbeelllliikk,, nneemmee llaazz››mm--
cc››ll››kk,, zzoorraa ggeellmmeemmeekk gibi zaaflar
ç›kar karfl›m›za. Ve bunlar, zincirin
halkalar› gibi uzay›p giden, birbirini
besleyen, büyüten zaaflard›r. 
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Koflullar zordur, imkan-
s›zl›klar büyüktür; ama
devrimci zzaten, bbunlar›
aflabilendir. fiuras› da

aç›k ki; koflullar›n zorlu-
¤u, imkans›zl›klar›n bü-
yüklü¤ü sadece düne
veya bugüne ait bir

özellik de de¤ildir. Dev-
rim sürecinin tamam› bu
özelli¤i tafl›r. Dolay›s›y-
la, devrimci olmak, her
dönemde bu zorluklar›
aflabilmekle özdefllefl-
mifltir. Baflka bir dev-
rimcilik türü yoktur. 



Ne salon sosyalistli¤i, ne masa
bafl› devrimcili¤i bizim tarz›m›z
olamayaca¤›na göre, kitle çal›flma-
s›ndan prati¤e kadar bir örgüt için,
olmaz, yap›lamaz diye bir fley yok-
tur. Olmazlar› olur, yap›lamazlar›
yap›l›r k›lmak da o örgütün kadrola-
r›n›n, taraftarlar›n›n kolektif çaba-
s›yla mümkün olacakt›r. 

Nas›l olaca¤›n›, nas›l yapaca¤›n›
bilmeden, onu kafas›nda somutla-
madan olur, yapar›z demek de yü-
zeysel ve sorumsuz bir yaklafl›md›r.
Bu da ayr›ca irdelenmesi gereken
bir eksikliktir. Keza, yapamayaca¤›-
n› bildi¤i halde yapar›m demek, an-
lamad›¤› bir konuda "anl›yorum"
diye ortaya ç›kmak da ayn› flekilde
yanl›flt›r ve benimsenemez. Fakat
burada devrimci tarz aç›s›ndan
önemli olan, devrimcinin, olmaz,
yap›lamaz diye yaklaflmak yerine,
bilmedi¤ini, anlamad›¤›n› ö¤ren-
mek yönünde bir talepte bulunmas›,

bu yönde bir çaba içinde olunmas›-
d›r. Herkes her fleyi yapamaz. Her-
kesin her fleyi yapmas› beklenmez
de, gerekmez de. Ama devrimci, flu
veya bu görevi yapmak, herhangi
bir sorumlulu¤u üstlenmek, bir pra-
ti¤i gerçeklefltirmekle karfl› karfl›ya
kald›¤›nda, bu genel geçer do¤rula-
ra s›¤›nmaz; orada düflünece¤i tek
fley, kendisine düfleni üstlenmek ve
yapmakt›r. Devrim önümüze her
türlü görevi ç›karabilir ve bizim
seçme flans›m›z olmaz genellikle.
Kald› ki, olmazc›l›k sadece bu tür
sorumluluklar üstlenmek, özel baz›
görevleri yerine getirmek gerekti-
¤inde de¤il, esas olarak ve daha
çok, karfl›m›za günlük görevlerin
yerine getirilmesi, günlük prati¤in
sürdürülmesi s›ras›nda karfl›m›za
ç›kar. Onu daha zararl› ve önemli
hale getiren de esas olarak bu yan›-
d›r zaten.

Toparlarsak; olmazc›l›k, ddeevv--

rriimmcciiyyii ppaassllaanndd››rr››rr,, öörrggüüttsseell ddii--
ssiipplliinnii bboozzaarr, hem de ddeevvrriimmiinn ggee--
lliiflfliimmiinnii yyaavvaaflflllaatt››rr;; kiflisel, örgüt-
sel ve en genel anlamda verece¤i
zarar bu kadar aç›k olan bir zaaftan
kaç›nmak için sonuç olarak flunu
kavramak önemlidir: 

Devrim büyük bir davad›r. Bü-
yük bir idealdir. Güçlü iradeler, ya-
rat›c› düflünceler, s›n›rs›z bir emek,
s›n›rs›z bir coflku ve inanç gerekti-
rir. Buna sahip olan devrimciler,
"ben yapamam, bu ifl olmaz" düflün-
cesine, cevab›na yer vermezler ya-
flamlar›nda, "bu ifli nas›l yapabili-
rim, en iyi nas›l olur?" diye düflü-
nürler. Devrim mücadelesinde hiç-
bir fleyi haz›r bulamayaca¤›m›za,
hiçbir fley bize paket olarak veril-
meyece¤ine göre biz "bulmak, yap-
mak, e¤itmek, yetifltirmek, yarat-
mak..." zorunday›z.

Bunun yerine “olmaz” demek
devrimcinin tarz› olamaz. 
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Belçika’daki DHKC davas›n› konu
alan ““DDiirreennmmeekk SSuuçç DDee¤¤iillddiirr”” isimli
belgeselin gösterimi ve anti-terör yasala-
r›n›n tart›fl›ld›¤› bir panel yap›ld›. 

Her y›l düzenlenen Attac Film Festi-
vali bu sene 22 Kas›m-2 Aral›k tarihleri
aras›nda gerçeklefltiriliyor. Festivalde
‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi
(CLEA) taraf›ndan desteklenen ve Brük-

sel’de 3 gösterimi yap›lan ““DDiirreennmmeekk
SSuuçç DDee¤¤iillddiirr””  isimli filmin bir gösteri-
mi daha yap›ld›. 

Botanique’de düzenlenen festivalde
ayr›ca bir panel ile anti-terör yasalar› da
tart›fl›ld›. DHKC Davas› Avukat› Jan
Fermon, Sosyolog Jean Claude Paye,
CLEA Sözcüsü Daniel Flinker ile
DHKC davas› san›klar›ndan Bahar Kim-
yongür’ün konuflmac› olarak yer ald›¤›
panelde, 20 Aral›k’ta karar› verilecek
davaya iliflkin bilgiler verildi. 

Fransa’n›n
baflkenti Pa-
ris’te 25 Ka-
s›m’da, bir po-
lis arac›n›n
çarp t›¤› moto-
siklette bulu-
nan 2 gencin

yaflam›n› kaybetmesi üzerine, yoksullar
düzene tepkilerini eylemlerle gösterdiler.

Olay üzerine, Villiers Le BEl ve
Amouville bönliyölerinde, sokaklara ç›-

karak, araçlar› atefle veren ve gösteri ya-
pan eylemciler, polislerin sald›r›s› üzeri-
ne polisle çat›flt›lar.

Eylemler s›ras›nda, çöp kutular› ve
araçlar›n atefle verilerek barikatlar olufl-
turuldu. Barikatlar›n arkas›ndan polisle
çat›flan göstericilerden çok say›da tutuk-
lama oldu¤u ve 64 polisin yaraland›¤›
aç›kland›.

2005 y›l›nda yine ayn› bölgedeki
Clichy-Sous-Bois'da, Fransa'n›n son 40 y›l-
l›k tarihinin en büyük eylemleri yap›lm›flt›.

TAL‹BAN ÜLKEN‹N 
YARISINA HAK‹M

Amerikan iflgali Afganis-
tan’da her geçen gün daha da
zay›fl›yor. 

Merkezi Brüksel'de bulunan
TThhee SSeennlliiss CCoouunncciill isimli “dü-
flünce kuruluflu”nun raporuna gö-
re Afganistan’›n yar›s› Taliban’›n
denetiminde bulunuyor. Ve NA-
TO’nun Taliban güçleriyle bafla
ç›kabilmek için mevcut güçlerini
iki kat›na ç›karmas› gerekiyor.

‹flgalci halk›n deste¤iyle di-
renen güçler karfl›s›nda yenilme-
ye mahkumdur, haz›rlanan ra-
porlar da bu gerçe¤i yans›t›yor.

NNAATTOO AAffggaann ‹‹flflççiilleerriinnii
BBoommbbaallaadd››:: Afganistan’da güç
kaybeden NATO bir kez daha
halk› bombalad› ve yap›lan
aç›klamalara göre 12 yol iflçisi-
ni katletti. Kimi Afganl›lar  tara-
f›ndan katliamda ölenlerin say›-
s›n›n çok daha fazla oldu¤u id-
dia ediliyor.

D‹RENMEK SUÇ DE⁄‹LD‹R

PAR‹S’TE YOKSULLARIN ÖFKES‹


