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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz

Susmayan
Sesimiz
“ Susturulamayan
ve dalga dalga
yay›lmaya devam
eden onun sesidir.
O nu n ses iy le
konuﬂm a ya de va m
edece¤iz. Onun her
koﬂulda sa¤lam ve
kararl› olmas›n›
bi len ad› ml ar›yla
ad›mlayaca¤›z bu
yolu.”

O
davudi
sesli usta
konuﬂtu¤unda
Sanki koca bir
halk konuﬂurdu
Da¤lara çarparak sesi
Umut olup yay›l›rd›
ovalara
Bütün kentler t a n › r d›
onun sesini
K i öl üms ü z b i r ezgi g ibi
Ya n k › l a n › r d › s o k a k l a r d a
Ve kendi sesimizi bulur d u k ... Susmayan o seste ...
Iﬂ›k ne zaman girmiﬂti hayat›m›za
ve biz her r e n k t e n , h e r d i n d e n ,
h e r dilden ve her u l u s t a n i n s a n l a r,
›ﬂ›¤›n kayna¤›n› ne zaman keﬂfet miﬂtik?
‹nsano¤lunun haf›zas›n›n hat›rlam a kt a z o r l a n a c a ¤› k a da r uzun zaman önceydi:
Bildi¤im iz , a t e ﬂ i t a n r › l a r d a n ç a l › p
hayat›m›z› ve dünyay› ayd›nlatt›¤› m› zd ›r. S o n r a t a n r › l a r o ateﬂi

3 Ekim - 9 Ekim

t e k r a r bizden almak istediler; ateﬂi alac a k l a r ve herﬂey yine karanl›¤a g ömülecekti.
Ta n r › l a r g ü ç l ü y d ü . M u k t e d i r d i
o n l a r v e h e r y e r d e g ö r en gözle r i , h e r y e re u z a n a n e l l e r i v e e l l e r i n d e d e ç e ﬂ i t ç eﬂ it s i l a h l a r ›
vard›.
Fakat ateﬂ ve ›ﬂ›k, hayat demekti. Bu yüzden, onu geri
v e re m e z d i k .
B u b i r kavgayd› ve bu u¤urda nicemiz ölüme sevdalan d›. Ateﬂimizi çalamazlar, sön d ü re m ez l e r di . A t e ﬂ o l d u k h e r b i rimiz ve ›ﬂ›¤› yaymaya baﬂlad›k.
Bu bizim en büyük eylemimizdi.
Ta n r › l a r bize k›zg›nd›. Bu yüzden
i n s a n o ¤ l u n a a t e ﬂ i i l k g e t i r en yi¤idi
( k i a d › P ro m e t h e i d i ) , a d › b i l i n m e z
b i r da¤›n tepesinde kayalara çivile d i l e r.
*
Bi z b i r k e z d a h a v e d u r m a d a n i s y a n
edip, ateﬂi bizden geri al›p söndürmek isteyenlerin tahtlar›n›, saraylar › n › y › k m a k için amans›zca dövüﬂtü¤ ü m ü z i çi n o n l a r › n g a z a b › n a u ¤ r a maya devam ettik.
Sonra nice bey, p a ﬂ a , h ü k ü m d a r,
kral, padiﬂah, kendini tanr› ya da
t a n r› n› n v ek i l i i l an et t i l e r. A r a d a n
g e ç e n b i n l e rc e y› l a r a ¤ m e n bi z e o l a n
kinleri sürüyordu. Hala ateﬂi geri
almakt› dertleri.
O y s a a t e ﬂ i v e r e m e z d i k on l a r a .
Ç ü n k ü a t e ﬂ , ›ﬂ›k demekti.
Ve çünkü › ﬂ›k hayat demekti.
I ﬂ › ¤ › a l › p i n s a n o ¤ l u n a v e r en yi¤itle r i n yo l u n d an y ü r ü d ü ba ﬂk a l a r› . Adl a r › , y ü z l e r i f a r k l › y d › . F a r k l › re n k lerden, farkl› uluslardan insanlard›.
Dilleri de ayn› de¤ildi.
Fakat ayn› ﬂeyleri söyleyip ayn› ﬂey l e r u ¤ r u n d a y a ﬂ a d › , ayn› ﬂeyler u ¤ -

r u n a ö l d ü l e r.
S › n › f s› z , s ›n › r s › z v e s ö m ü r ü s ü z b i r
gelecekti onlar›n u¤runa kavgaya
girdikleri idealleri.
Adlar› de¤iﬂ t i t a r i h b o y u n c a .
S p a r t a k ü s d e d i k b i r i n e . S o n r a Bed r e d d i n oldu ad›.
S o n r a Marks, Engels, Clara, Rosa,
Lenin, Stalin, Mao ya da Che oldul a r...
Anadolu’da Suphi dedik ad›na ilkin. Deniz o l d u l a r, ‹bo o l d u l a r ve
M a h i r, Hüseyin , Ulaﬂ o l d u l a r...
Hep bitti¤i san ›lan yerde yeniden
baﬂlad› kavga.
A t e ﬂ o b ü y ü k u s t a l a rc a h a r l a n m › ﬂ t › .
Lakin, ateﬂ üzerindeki kavga da hiç
bitmemiﬂti o günden bu yana.
S u l a r d ö k t ü l e r a t e ﬂ i n ü z e r i n e . . . Ateﬂi
t a ﬂ › y a n l a r › n ü z e r i n e k u r ﬂ u n l a r ya¤ d › r d › l a r...
Ateﬂ söndü diye sevin d i l e r d ö k t ü k ç e
suyu... A r t › k › ﬂ › k k i m s e y e u l a ﬂ m a y a cak diye se v i n d il e r › ﬂ › ¤ › t a ﬂ › y a n l a r ›
as›p, kesip , k › r d › k ç a . . .
Ve f a k a t , h e p k u r s a k l a r › n d a k a l d›
sevinçleri. Çünkü kald›¤› yerden dev a m e t ti h e p y ü r ü y ü ﬂ .
Day› ol d u M a h i r. Y ü r ü y ü ﬂ ü m ü z ü n
ad›m›, kesildi¤i yerden sürdü.
Day› ’ y d › t a r i h i n b u k e s i t i n d e k i k › l a vuz u m u z . A t e ﬂ o n u n l a t a ﬂ › n d › k a ranl›klara. Biny›ll›k kavgan›n sesi,
onun sesinden yank›land›.
ﬁ imdi yine o ses s u s t u , o a t e ﬂ s ö n d ü
s a n › y o r l a r. O y s a s ü r ü y o r y ü r ü y ü ﬂ .
Hiçbiri eksilmiﬂ de¤il büyük yürüy ü ﬂ t e n . M a h i r ve Day›, özgürlük
a t e ﬂ i n i h a r l a m a y a d e v a m e d i y o r l a r.
O n l a r › n s e s i y a n k › l a n › y o r yine,
kentlerin mahallelerinde, sokaklar›nda, tarlalarda, fabrikalarda,
okullarda ve da¤lar›n doruklar›nda...
O ses susmayan sesimizdir. O ateﬂ,
sönmeyen ›ﬂ›k kayna¤›m›zd›r.

Erdinç ASLAN

1977 Hatay-Samanda¤ do¤umlu
olan Erdinç, devrimci hareketin
saflar›na 1995’de
kat›ld›.

5 Ekim 1999’da
ölüm mangalar› taraf›ndan Adana Yüre¤ir’de bulundu¤u eve düzenlenen
bask›nda katledildi¤inde, silahl› birlikler
üyesiydi. ‹nfazc›lar, ayn› operasyonda
Murat Bektaﬂ adl›, devrimci hareketle
ilgisi olmayan bir iﬂçiyi de katlettiler.

‹smet GÜVENÇ

1966 Dersim Pülümür do¤umlu olan
‹smet, demokratik
ve illegal çeﬂitli
alanlarda görevler
ald›.

3 Ekim'de, ‹stanbul polisi taraf›ndan çal›ﬂt›¤› iﬂyerinden
gözalt›na al›nd›. Günlerce yo¤un iﬂkencelerden sonra 6 Ekim 1996’da baﬂ›ndan kurﬂunlanarak katledildi ve cesedi Esenler'de bir inﬂaata b›rak›ld›.

1975 Artvin-Hopa do¤umlu olan
Hüsamettin,
1990’da ‹stanbul
Liseli Dev-Genç
Hüsamettin C‹NER saflar›nda mücadeleye kat›ld›. En
son silahl› birlilklerde görevliydi.

‹biﬂ DEM‹R

Adnan BERBER
(Ak›n)

Adalet YER
(Hamiyet)

Ali ÇEL‹K
(‹brahim)

Tuncay KARAMAN
(Arif)

5 Ekim 2000’de, Ulucanlar katliam›n›n hesab›n› sormak için bir eylem haz›rl›¤›ndayken taﬂ›d›¤› bomban›n patlamas› sonucu ‹stanbulHarbiye'de ﬂehit düﬂtü.

Ali R›za AKASLAN

1976 Tokat do¤umlu olan Ali
R›za, 1993’de
mücadeleye kat›ld›. 1997’de Karadeniz k›r silahl›
birliklerinde yer

ald›.
7 Ekim 1999’da Tokat, Almus ilçesi Çamdal› köyü yak›nlar›nda gerillayla oligarﬂinin askeri güçleri aras›nda ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

Güler 1974, ‹biﬂ 1971 do¤umluydu. Her ikisi
de Dersim’li ve ikisi de tekstil iﬂçisiydi.

Güler CEYLAN

Halil ‹brahim EK‹C‹B‹L Yalç›n ÇAKMAK
(Vehbi)
(Yücel)

Zeynel KIZILKAYA
(Vedat)

Ayd›n BULMAK
(Cavit)

Hatice YILDIZ
(Behiye)

Mehmet Ali AYDIN
(U¤ur)

Necla ÇAVUM‹RZA
(Eda)

P›nar GÜNGÖR
(Hatice)

8 Ekim 1994 gecesi, ‹stanbul Sultançiftli¤i’nde kald›klar› evde polis taraf›ndan katledildiler. ‹ﬂçi s›n›f› içinde baﬂlad›klar› mücadelelerini halk kurtuluﬂ savaﬂ› içinde sürdürerek
ölümsüzleﬂtiler.

ve sosyalizm için saChe, 14 Haziran
vaﬂt›. Küba’da devrim1928'de Arjantin'in
den sonra sosyalizmin
Rossario kentinde do¤inﬂas›nda görevler üstdu. 1949'da bir arkadalendi; daha sonra, baﬂﬂ›yla birlikte bütün Latin
ka ülkelerin devrim
Amerika'y› içine alan
mücadelesine katk›da
bir tura ç›kt›. Bu yolcubulunmak için yollara
luk, onun devrimde netdüﬂtü. Bolivya’da geleﬂmesini sa¤layacakt›.
Ernesto
Che
GUEVARA
rilla savaﬂ›n› baﬂlatt›.
Yolculu¤u boyunca hal9 Ekim 1967’de, Bolivya da¤lar›nda ABD
k›n kurtuluﬂu için, devrimden baﬂka bir
iﬂbirlikçileri taraf›ndan katledildi.
yolun olmad›¤›n› gördü. 1955’te Küba
Türkiye devrimcileri onun enternasyonagerilla hareketinde yeralmaya karar
verdi. Küba’n›n Sierra Maestra da¤lar›n- list ruhunu, devrim için savaﬂ coﬂkusunu
en de¤erli miraslar› olarak koruyorlar.
da Batista diktatörlü¤üne karﬂ› devrim

9 Ekim
1994'de, Dersim Ovac›k'›n
Emirgan Deresi
mevkiinde, 4
Murat ER
müfrezeye mensup 46 gerilla
(Mustafa)
olarak bir araya
gelmiﬂlerdi. Oligarﬂinin askeri güçlerinin sald›r›s›na u¤rad›lar. Ç›kan çat›ﬂmada, 13 gerilla ﬂehit düﬂerken,
ﬂehitlerin kahramanl›¤› sonucu di¤er
gerillalar kuﬂatmay› yarabildiler.
1972 Adana do¤umlu Halil ‹brahim
Ekicibil, müfreze komutan›yd›. Elaz›¤ T›p Fakültesi ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. 24 yaﬂ›ndaki Yalç›n
Çakmak komutan yard›mc›s›yd›. Lise y›llar›nda devrimci oldu, ‘92’de
gerillaya kat›ld›. 1973 Dersim do¤umlu Murat Er, Ankara Liseli DevGenç’te ve sa¤l›k emekçilerinin mücadelesinde yerald›. 1965 Manisa do¤umlu Adnan Berber, Dev-Genç
kadrolar›ndand›. 90 baﬂlar›nda silahl›
birliklerde yeralm›ﬂt›.
1977 do¤umlu Adalet Yer Dersim
Pertek'in Orcan köyünden, 1970 do¤umlu Ali Çelik Ovac›k Yaylagünü
köyü’nden, 1976 do¤umlu Tuncay
Karaman Amasya Gümüﬂhac›köy’den, 1977 do¤umlu Zeynel K›z›lkaya Malatya Engizek kasabas›ndan, 1972 Elaz›¤ do¤umlu Ayd›n
Bulmak aslen Dersim Pertek’e ba¤l›
Kacarlar köyünden, 20 yaﬂlar›ndaki
Hatice Y›ld›z Dersim Çemiﬂgezek
Axtük Köyü'nden, 1968 do¤umlu
Mehmet Ali AYDIN Nevﬂehir Hac›bektaﬂ’tan, hemﬂire Ela Necla Çavumirza K›rﬂehirden, 1977 do¤umlu P›nar Güngör Dersim Hozat'›n
K›rnik Köyü'ndendi. Ülkenin de¤iﬂik
bölgelerinden gelerek gerillaya kat›ld›lar. Dersim da¤lar›nda umudun
bayra¤›n› dalgaland›rarak ölümsüzleﬂtiler.

ONLAR HALA KAYIP
Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi'nin
yöneticilerindendi. Mücadelenin zorluklar› onu
Lütfiye KAÇAR
y›ld›ramam›ﬂt›. ‹ﬂkenceciler çareyi onu
kaybetmekte buldular. 5 Ekim
1994’de gözalt›na al›narak kaybedildi.

Y›ld›z Üniversitesi ö¤rencisiydi.
‹YÖ-DER içinde
yerald›. Gençli¤in mücadelesiAyhan EFEO⁄LU nin yönetici kadrolar›ndand›. ‹ﬂkenceciler karﬂ›s›nda boyun e¤medi. 6 Ekim
1992’de gözalt›na al›nd› ve kaybedildi.

‹Ç‹NDEK‹LER

Ça¤r› / ‹lan

Her kriz, emekçilerin yükünü artt›r›r!
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Krizin faturas›n› ödemeyi reddedelim!
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Yoksullu¤un meﬂrulaﬂt›r›lmas›
ve kan›ksat›lmas›

10

Savaﬂanlar ve savaﬂç› kelimeler teslimiyet
ve direnmek
“Olmazlar› olur, yap›lamazlar› yap›l›r k›lan
irade..”
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Day› için örgüt herﬂeyin önündedir
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Kartal; Ergenekon iddianamesi bir psikolojik
savaﬂ belgesidir
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Devrimi yazmak onur ve görevdir
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Diploman›n diyeti

20

Para kar ve e¤itim
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Ankara gençlik derne¤inde etkinlik
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Gençlik: ‹rademizi yok sayanlara karﬂ›
mücadele etmeliyiz
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Bebek ölüm oranlar›

26

13

Katliam özgürlü¤ü’nün oldu¤u yerde, hukuk
28
ve adelet yoktur!
‘10 saatlik sohbet toplant›lar›na uyulmamas›
30
hak ihlalidir’
Gelece¤ini sat›l›¤a ç›karanlar›n ilk iﬂi, geçmiﬂini
31
pazarlamakt›r
Genç cepheliler, bir “eski tüfek’’in tarihi
çarp›tmas›na izin vermedi
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‹nançlar›n ve yoksullu¤un istismar›!
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Devrimci ‹ﬂçi Hareketi: Gücümüz bu mu
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Emperyalizme karﬂ› birleﬂelim
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Yu r t d › ﬂ › : Halklar için çaresizlik yoktur!
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Yoksullu¤un, adaletsizli¤in olmad›¤›,
kimsenin sadakalara, yard›mlara muhtaç
b › r a k › l ma d › ¤ › b i r d ü ny a y › mü c a d e l e m i z l e, e l b i r l i ¤ i y l e
y a r a tm a k d il e ¤ i y l e ,
Halk›m›z› n gel eneksel Ramazan Bayram› ’n›
kutluyoruz .
Halk›m›z›n özgür, vatan›m›z›n ba¤›ms›z oldu¤u
günlerde nice bayramlar dile¤iyle...

Okurlar›m›za!
Yay›n›m›z durdurulmadan önce ç›kard›¤›m›z son say›, 159. say› idi.
Normal olarak okurlar›m›zla yeniden buluﬂurken, 160. say› olarak
ç›kmam›z gerekiyordu. Fakat bizim
d›ﬂ›m›zda, da¤›t›m merkezinden
kaynaklanan teknik nedenlerle, dergimizi 160. say› olarak ç›kartam›yoruz. Bu nedenle, 160’› atlayarak,
161. say›dan devam ediyoruz. Bunu
okurlar›m›z›n bilgisine sunarken, bu
vesileyle, yeniden buluﬂman›n
coﬂkusuyla tüm okurlar›m›z›
selaml›yoruz.

Anadolu Federasyonu
5. Geleneksel Halk ﬁöleni
5 Eki m Saa t: 15.00
‹ n t e r s a a l Köln
Tlf: 022 1 508 0690

D e v r i m c i M e m u r H a reketi: “KESK Baﬂkan›
45
Sami Evren’in emniyet...
Hadi Çaman halk›n›n yan›nda bir sanatç›yd›

Siyasette ‹lke
Kirlili¤in ideolojisi vard›r
Bilgi
Teori

De¤inmeler

12
36

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
Billurcu Sok. No: 20/ 2
Beyo¤lu/ ‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35

48
Ah›r... Yak›ﬂ›r!

Yitirdiklerimiz

Haftalık Süreli Yerel Yayın
Fiyatı: 1 YTL
Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Halit Güdeno¤lu

Sorunlar / Çözümler
39
“Yard›m diye verdikleri bizden çald›klar›d›r”

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41
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Karanfiller Kültür
Merkezi
Haydi Gelin Umutlar›m›z›
Yüklenelim Ac›lar›
Paylaﬂal›m Güneﬂe Yürüyelim
Karanfiller Kültür Merkezi
Bayramlaﬂma: Ta r i h : 2 Ekim
S a a t : 18.00 Umut 6 Dü¤ün
Saray› Kirazl› Ba¤c›lar

Okmeydanı Haklar
ve Özgürlükler
Derneği
Halk›m›z›n Geleneksel
Ramazan Bayram›n› Kutlar›z
Bayram Kutlama: 1 Ekim
S a a t : 17.00 Sibel Yalç›n Park›

Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

46

Bir y›l aradan sonra ‹skenderun’da Grup Yorum
50
coﬂkusu

Bayram Kutlamalar›

Faks: 0212 241 11 16

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
ISSN: 1305-7944
Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.
Altay Sokak No:10 Çobançeﬂme/
Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02
Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m Pazarlama
San. ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

merika’daki büyük
finans kuruluﬂlar›n›n iflas›yla aç›¤a ç›kan kriz,
özellikle son iki haftad›r
hemen bütün dünyan›n
gündeminin baﬂ s›ralar›na
gelip yerleﬂmiﬂ durumda. Daha
do¤ru bir deyiﬂle, “yerleﬂtirilmiﬂ”tir. Burjuva politikac›lar, ekonomistler, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin bas›n yay›n organlar›, krizi hemen tüm yanlar›yla tart›ﬂma
gündemine taﬂ›yorlar. Fakat ayn›
günlerde aç›klanan ve asl›nda krizden hiç de ba¤›ms›z olmayan bir
baﬂka gerçek, dünya gündeminde
böyle bir yank› bulmad›.

A

irleﬂmiﬂ Milletler G›da ve Tar›m Örgütü (FAO) geçen hafta
yapt›¤› aç›klamada, dünyada açl›k
çekenlerin say›s›n›n 850 milyon dan 925 milyona ç›kt›¤›n› belirtti.
Bu art›ﬂ, sadece bir y›l içinde, evet
sadece 2007 y›l›nda yaﬂanan bir art›ﬂt›. Birinci vahim olgu; dünya nüfusunun 1 milyar›, yani alt›da biri
açt›. ‹kinci vahim olgu; açl›k, tüm
emperyalist tarih boyunca görülmemiﬂ bir h›zla artmaktad›r. Bir y›l
içinde 75 milyon insan, yani ülkemizin nüfusu kadar say›da insan açl›¤a mahkum edilmiﬂtir.
imdi ﬂu soruyu sormak zorunday›z; hangisi önemli? Amerika’da iki finans tekelinin iflas› m›,
925 milyon insan›n açl›¤› m›? Bu
iki olgu birbirinden ba¤›ms›z tart›ﬂ›labilir mi? Bunlardan birini, finans
tekellerinin krizini görüp, di¤erini,
halklar›n açl›¤›n› görmemek, nas›l
bir bak›ﬂ aç›s›n›n sonucudur? Bu,
hem e k o n o m i k, hem siyasal ve
hem de a h l a k i ve vicdani olarak
sorulmas› gereken bir sorudur.

B

ﬁ

u iki olguya yaklaﬂ›mdaki
farkl›l›k, Amerika’da ortaya
ç›kan ve dünya emperyalist sistemi içindeki tüm ekonomileri
ﬂu veya bu oranda etkileyece¤i
kesin olan krizin nas›l ele al›nmas› gerekti¤ini de gösteriyor.
Dünyaya, borsalar›n yukar› ç›kan aﬂa¤›ya düﬂen oklar›ndan,
hisse senetlerinin de¤erlerinden,
finans sektörünün aktif büyük-

B
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Her Kriz, Emekçilerin
Yükünü Art›r›r!
lüklerinden de¤il, halklar›n penceresinden bak›yoruz biz. Elbette, bu
iki farkl› pencereden bak›ld›¤›nda
görülenler de farkl›d›r. Biz, krizde,
emekçilerin açl›¤›n›, iﬂsizli¤ini, sefaletini görüyoruz. Aç›n bak›n burjuva medyan›n sayfalar›na, krizin
borsalar, hisse senetleri, ﬂirketlerin
de¤erleri üzerindeki etkilerinden
baﬂka bir ﬂey göremezsiniz.
ünkü esas›nda iki ayr› dünya
vard›r. Onlar›n kayg›lar› ve sorunlar› farkl›, halklar›n kayg›lar› ve
sorunlar› farkl›d›r. Ve her kesim
“ k e n d i s o r u n l a r › n › n ” çözümü peﬂindedir. S›n›f mücadelesinin do¤as›na uygun olan da budur. Ama burjuvazi, ulusal çapta kendi sorunlar›n› “ u l u s u n s o r u n u ” , uluslararas›
çapta da kendi sorunlar›n› “ d ü n y a
s o r u n u ” gibi ortaya koymakta ve
bunu geniﬂ kesimlere kabul ettirmekte ustad›r. ﬁimdi yine böyle bir
olguyla karﬂ› karﬂ›yay›z. S›n›f gerçe¤ini unutturmak isteyen burjuva,
küçük-burjuva kesimler, emekçilerin de krizlere burjuvazi gibi üzülmesini istiyor. Çünkü emekçilere
krizin “üzülünmesi gereken, kötü,
olumsuz bir geliﬂme” oldu¤u kabul
ettirilebildi¤i ölçüde, krizin faturas›n› ödemeye raz› etmek de kolaylaﬂacakt›r.

Ç

leﬂmesi anlam›nda, “ k r i z ” dönemleriyle “ i s t i k r a r ” dönemleri aras›nda temel bir farkl›l›k yoktur. Çünkü,
kapitalizmin tarihi ortadad›r; bu tarih kriz le ri n de , ‘is ti kra r ’›n da fat u r a s › n › n emekçilere ç›kar›ld›¤›n›
gösterir. Burjuvazi için istikrar demek, sömürü mekanizmas›n›n sorunsuz döndürülmesi, kâr oranlar›n›n “makul” seviyelerde bulunmas›
demektir. Kriz dönemlerinde ise, kapitalist mekanizmalar belli sars›nt›lar geçirir, bu bak›mdan kapitalist
do¤al olarak krizleri sevmez ve istemez, ama krizler kaç›n›lmaz oldu¤u
için de, çözümü, krizlerin getirdi¤i
ekonomik yükü de emekçilere yüklemekte bulmuﬂtur. Her kriz, adeta
do¤al bir mekanizma gibi emekçilerin yükünü art›ran bir rol oynar.
onuçta ise, “istikrar”, tekellerin
karlar›n› sorunsuz art›r›p, servetlerini büyütürken, krizler ise, geçici sars›nt›lara ra¤men, tekellerin
emekçilerin s›rt›na yeni yükler yükleyerek mevcut durumlar›n› sürdürmeleri anlam›na gelir. Bu noktada,
iktidarlar, tamamen tekellerin hizmetine koﬂulurlar. Dolay›s›yla h e r
d u r u m d a k a r l a r onlara, fatura
bizedir!..

S

mperyalist ve yeni-sömürge ülkelerin kapitalist ekonomisinin
temel nitelikleri, kriz dönemlerinde
rizlerin anlam› ve tarihsel rolü,
de, istikrar dönemlerinde de de¤iﬂemekçiler için farkl›, burjuvazi
mez. ‹ﬂte bunun sonucunda aﬂa¤›daiçin farkl›d›r. Emekçiler aç›s›ndan
ki tablo ortaya ç›km›ﬂt›r: D ü n y a n › n
ekonomik durumunun iyileﬂip kötün ü f u s u 6 m i l y a r d › r ve 6 m i l yar›n 1 milyar› aç, 4 milyar›
yoksuldur!.. Kapitalizmin bu
‘‹stikrar’, tekellerin karniteli¤i ve bu politikalar›, ülkelar›n› sorunsuz art›r›p,
mizde de 10 milyon aç, 40 mil yon yoksul yaratm›ﬂt›r. Dünyaservetlerini büyütürken, krizler
n›n
ve ülkemizin ç›plak gerçe¤i
ise, geçici sars›nt›lara ra¤men,
budur. Ve fakat, milyarlar›n açtekellerin emekçilerin s›rt›na yel›¤›, yoksullu¤u bir “sorun” olani yükler yükleyerek mevcut
rak, bir “kriz” olarak görülmedurumlar›n› sürdürmeleri
mektedir. Kapitalist ekonomianlam›na gelir.
nin krizi, sadece kapitalistin ka-
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r›na endekslenmiﬂ bir tan›md›r.
ysa bugün dünyan›n en büyük,
en temel sorunu –ki buna “dünyan›n en vahim krizi” de diyebiliriz– milyarlar›n açl›k içinde veya
açl›¤›n eﬂi¤inde bulunmas›d›r. Fakat herkesin gördü¤ü gibi, Amerikan ekonomisindeki krize, krizin
Avrupa ve Japonya borsalar›ndaki
yans›malar›na ayr›lan gazete sayfalar›n›n yüzde biri bile, bu devasa soruna ayr›lmamaktad›r. Çünkü dedi¤imiz gibi, onlar›n sorunu, sorunlara bak›ﬂ aç›s› farkl›d›r.

O

urjuvazi krizin faturas›n› emekçilere yükleyebildi¤i ölçüde,
burjuvazi için kriz, k r i z o l m a k t a n
ç › k a r. Burjuvazi, ne zaman ki, krizin faturas›n› emekçilere yüklemeyi
baﬂaramaz, kriz, iﬂte o zaman gerçek
ve sars›c›, y›k›c› bir krize dönüﬂür.
Bunu sa¤layacak olan, yukar›da iﬂaret etti¤imiz gibi, emekçilerin krizin
faturas›n› ödemeyi reddecek güç ve
iradeyi gösterebilmesidir.

B

imse, finans tekellerinin krizinden dolay› boﬂ beklentilere de
kap›lmamal›d›r. “Amerikan ça¤›n›n
sonu mu?” diye yaz›yor baz›lar›.
Kimileri, “ ABD finans sisteminin
aﬂ›r› risk almas›, aﬂ›r› ﬂiﬂmesi” gibi
sorunun emperyalizmden, kapitalizmden kaynaklanan özünü ortaya
koymayan, sadece biçimsel geliﬂimini gösteren yüzeysel tahliller yaparken, kimileri de emperyalist sistemin sanki bugün yar›n gümbür
gümbür çökece¤i gibi tahliller yap›yorlar. Bu tür sorular ve yaklaﬂ›m-

K

mperyalizmin krizi halklar
için kötü mü? Biz bu soruya
otomatik olarak “evet kötüdür” cevab› vermeyiz. Öncelikle ﬂunu belirtmeliyiz ki; “Kriz geliyor, halk
yoksullaﬂacak” söylemi bir aldatmacad›r, çünkü, halklar böyle boyutlu krizler olmaks›z›n da ony›llard›r h›zl› bir yoksullaﬂma yaﬂ›yorlar.
Geçen y›l yaﬂanan açlar›n say›s›ndaki art›ﬂ bunun bir göstergesidir.
Geçen y›l, böyle bir kriz yoktu.
Emperyalist sistemin varl›¤›
halklar için açl›k ve yoksullukTekeller, krizin
tur... Krizler, bu sistemin bir parfaturas›n›, deyim yerindeyse
ças›d›r. Tekellerin krizlerden ç›“son kuruﬂuna” kadar,
k›ﬂ yolu farkl›, halklar›nki farkl›yapabildikleri kadar emekçiled›r. Halklar aç›s›ndan açl›k ve
re yüklemek isteyeceklerdir.
yoksulluktan kurtulman›n yolu
emperyalizmden kurtulmakt›r...
Dolay›s›yla, tüm halklar,
Krizler buna hizmet ederse,
Amerika’daki krize ba¤l›
halklar›n lehine bir hale de dönüolarak yeni ekonomik, siyasi
ﬂür. Nitekim, bir çok devrim, büsald›r›lara haz›r olmak duruyük kriz dönemlerinde mayalanmundad›r.
m›ﬂ, bu tür dönemler içinde gerçekleﬂmiﬂtir. Her zaman bu böyle olacak diye bir kural yok elbette. Fakat, her koﬂulda, krize
bak›ﬂ aç›m›z burjuvaziden farkl›
lar, krizi, emperyalizmin genel buolacakt›r. Halklar›n, krizden ç›kmak
nal›m›ndan, kapitalizmin yap›sal
için, “burjuvaziyle el ele vermek”
özelliklerinden kopar›p, sadece figibi bir zorunlulu¤u hiçbir zaman
nans sektörünün sorunlar›na, Ameolmam›ﬂt›r ve olmayacakt›r. Burjurikan yönetiminin ﬂu veya bu karavaziyle el ele vermenin, krizin fatur›na indirgeyen yaklaﬂ›mlard›r. Emras›n› uysalca yüklenmekten baﬂka
peryalist sistemin bunal›mlar›n› debir anlam› yoktur. Dünyan›n ve ülrinleﬂtirecek, o bunal›mlar› y›k›c›
kemizin yoksullar›, tekellerin kri hale dönüﬂtürecek tek güç, halklar›n
ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadelez i n i n f a t u r a s › n › ö d e m e y i re d d e d e leridir. Bunun d›ﬂ›nda sistem kendi
lim! Krize, halklar›n cephesinden
içinde çözümler üreterek yaﬂamas›tek do¤ru yaklaﬂ›m budur.

E
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n› sürdürecektir.
zellikle burjuva bas›nda yaz›p
çizen ekonomistler, gerek
Amerikan emperyalizminin, gerekse de di¤er emperyalist ve yeni-sömürge ülkelerin “ k r i z d e n ç › k › ﬂ ”
politikalar›n› uygularken, “çal›ﬂanlar›n gözetilmesi” dile¤inde bulunuyorlar. Bu dilekler, emperyalist
sistemin iﬂleyiﬂinden, tekelci burjuvazinin niteli¤inden bihaber olman›n sonucudur. Krizden ç›k›ﬂ politikalar›, sadece tekellerin ç›karlar›na
göre ﬂekillenecektir. Tekeller, krizin
faturas›n›, deyim yerindeyse “son
kuruﬂuna” kadar, yapabildikleri kadar emekçilere yüklemek isteyeceklerdir.

Ö

ekelci burjuvazi, bunal›m› aﬂmak için h e r yolu mübah görecektir. Bundan kimsenin kuﬂkusu
olmamal›d›r. 1929 bunal›m›n› hat›rlamakta yarar var yine, Ayn› zamanda, iﬂçi s›n›f› hareketinin en geliﬂkin oldu¤u ülkelerdir bunlar. Üretim fazlal›¤›, pazar s›k›nt›s›, iflaslar, kapasite düﬂüklü¤ü, iﬂsizlik gibi sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya
bulunan Almanya ve ‹talya finans oligarﬂileri, bunal›m› aﬂmak için “toplumu yeni bir ideolojik motifle, ›rkç›, sald›rgan ve
emperyalist bir temelde yeniden
biçimlendirmek yolunu”, yani
faﬂizmi seçmiﬂler ve bunda hiçbir mahsur görmemiﬂlerdi.

T

olay›s›yla, tüm dünya halklar›, Amerika’daki krize
ba¤l› olarak yeni ekonomik, siyasi sald›r›lara haz›r olmak durumundad›r. Krizlerin faturas›n›n emekçilere ödetilmesi kural
de¤ildir, kaç›n›lmaz da de¤ildir.
Fakat, güçler dengesi ve halklar›n
mücadelesinin seviyesi bu düzeyde
sürdü¤ü müddetçe böyle olaca¤› da
aç›kt›r. Öyleyse dünya ve ülkemiz
devrimcilerinin, dünyan›n tüm antiemperyalistlerinin, kapitalizme karﬂ› olan tüm güçlerin öncelikli politik görevi, kitleleri krizlerin gerçek
yüzünü, nedenlerini, geliﬂmelerin
olas› yönünü göstererek, krizlerin
faturas›n› reddetme mücadelesini ve
tavr›n› örgütlemektir.
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Krizin faturas›n›
ödemeyi reddedelim!

6 milyar›z;
1 milyar›m›z
AÇ,
4 milyar›m›z
YOKSUL!
Ve hala
krizlerinin
faturas›n› bize
yüklemek
istiyorlar!
Krizleri
biz yaratmad›k;
faturas›n› niye
biz ödeyelim?

Kriz
ve
gerçekler

“Amerika hapﬂ›rsa, Türkiye nezle
olur”, ülkemizin Amerika’ya ba¤›ml›l›¤›n› ifade etmek için geçmiﬂte s›k kullan›lan bir deyimdi. Yaln›z ülkemiz için
de¤il, tüm yeni sömürge ülkeler ve hatta ABD merkezli emperyalist sistem
içinde yeralan ülkelerin tümü için geçerli bu deyim. Öyle oldu¤u içindir ki, Amerika’da ortaya ç›kan bankalar krizi karﬂ›s›nda hemen tüm ülkeler “nezleye yaka lan m am a” kayg›s› içinde.
Baﬂbakan Erdo¤an ve Devlet Bakan›
Mehmet ﬁimﬂek, “Türkiye’nin etkilenmeyece¤i” ﬂeklinde aç›klamalar yapsalar da,
Türkiye’nin Amerikan emperyalizmine
göbekten ba¤l› oldu¤unu bilenler için, bu
aç›klamalar› ciddiye almak mümkün de¤ildir. Amerika hapﬂ›rm›ﬂt›r ve Türkiye de, ﬂu
veya bu derecede nezle olacakt›r.
Emperyalizm, sürekli bir kriz halindedir. Devrevi/dönemsel bunal›mlar, bu krizin çeﬂitli geliﬂmelere ba¤l› olarak t›rmanmas›d›r. Mevcut krizi de böyle görmek gerekir.
ABD’deki kriz, bir anlamda gelmesi
beklenilen bir krizdi. Yaklaﬂ›k bir y›l önceki emlak krizinde, baﬂta G-7 ülkeleri olmak üzere, emperyalistler milyarlarca dolarl›k ortak müdahalelerle krizin bu boyuta varmas›n› engellemeye çal›ﬂt›lar ancak
emperyalizmin gücü, kapitalist ekonomi n i n ya s a l a r › n › n üzerinde de¤il, krizi
biraz geciktirebildiler sadece.
Krizin nedenleri üzerine özellikle
burjuva bas›n ve yay›n organlar›nda haftalard›r say›s›z spekülasyon yap›l›yor.
Spekülasyon diyoruz, kelimenin tam
anlam›yla böyledir. Krizi anlamak için,
b i r, kapitalizmin temel baz› yasalar›n›
kavramak; iki, halklar›n durumuna
bakmak gerekir. Kriz, borsalar›n tabelalar›nda görülen rakamlardan ibaret de¤ildir çünkü. Krizler de borsa
salonlar›nda, ya da holdinglerin
gökdelenlerinde meydana gelmiyor, oralara yans›yan sadece sonuçlard›r. Çok özet bir belirtme

yapmak gerekirse kriz, h e m e n h e r z a m a n
oldu¤u gibi, kapitalizmin, emperyalist tekellerin o b u r l u ¤ u n d a n ç›km›ﬂt›r.
Tekeller, oburdur, doymak bilmez bir
kar h›rs›na sahiptirler. Öyle ki, HEM çok
kazanmak, HEM de emekçilere en az ücreti vermek isterler. Ve iﬂte bu onlar›n en temel açmazlar›ndan biridir; krizler de bu
noktada patlar.
Emekçilere az verdikçe, onlar›n al›m
gücü düﬂer, tüketimi azal›r, tekellerin üretimi fazlal›k vermeye baﬂlar, finans tekellerinden al›nan krediler geri ödenemez hale
gelir... ‹ﬂte gelmiﬂtir; en yal›n haliyle
ABD’deki kriz bu mekanizma içinde patlak vermiﬂtir. Yani krizin temelinde, sözünü
etti¤imiz o spekülasyonlarda pek söz edilmese de, tekellerin doymak bilmez kar h›rs› ve halklar›n yoksullaﬂt›r›lmas› vard›r.

Ne oldu? Nas›l oldu?
Emperyalist tekellerin en büyükleri aras›nda yer alan iki yat›r›m bankas›n›n, B e a r
S t e a r n s ve L e h m a n B o r t h e r s’›n geçti¤imiz ay iflas etmesiyle, emperyalist finans
dünyas› büyük bir sars›nt› yaﬂad›. Sars›nt›
iki bankan›n iflas›yla s›n›rl› kalmad›, iflaslar›n sürme ihtimali üzerine, Amerika’n›n
3’üncü büyük yat›r›m bankas› olan Merrill
Lynch de, batmamas› için baﬂka bir tekele
sat›ld›. ABD yönetimi de, 700 milyar dolarl›k bir “paket” aç›klayarak krize devlet
müdahalesinde bulundu. Krizde toplam 13
bankaya el konuldu, iki finans kurumu
Fannie Mae, Freddie Mac, devletleﬂtirildi.
ABD’nin en büyük otomotiv tekelleri de
Ford ve GM, durumlar›n› düzeltmek için
“ d e v l e t k redisi” istiyorlar...
K›sacas›, emperyalist dünya aç›s›ndan
sars›nt› büyüktü. Çünkü iflas eden ﬂirket,
dünyan›n 35. büyük tekeliydi. ‹flaslar, “tarihin en büyük banka iflas›” olarak nitelendirildi. ABD eski merkez bankas› baﬂkan›
da geliﬂmeleri “yüzy›l›n krizi” olarak adland›r›yordu.
Krizin çap› böyle büyük olmas›na ra¤-
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men, krizin nedenleri olarak salt
kredilerin ﬂiﬂkinli¤inden, konut,
borsa spekülasyonlar›ndan sözedilmesi, tam bir çeliﬂkidir. Bunlar, krizin belki teknik geliﬂimi aç›s›ndan
bir anlam taﬂ›r, fakat krizin temel
nedenlerini ve sonuçlar›n› göstermek aç›s›ndan çok anlam ifade etmez.
Sorunun temelinde yukar›da iﬂaret etti¤imiz gibi, yine, emperyalist
politikalar›n pervas›zl›¤› ve halklar›n yoksullaﬂt›r›lmas› vard›r ve yoksullaﬂt›r›lanlar›n içinde Amerikan
halk› bulunmaktad›r. Dünya halklar›n›n yoksullaﬂt›r›lmas› sorunu, “tüketici kredilerinin ödenememesi”
gibi kavramlar›n arkas›nda alenen
saklanmaktad›r. Kredileri ödeyemedilerse neden ödeyemediler? Soru
budur.
Sonuç’lar›, sanki n e d e n l e r’miﬂ
gibi ele almak, bilinçli de¤ilse krize
yanl›ﬂ teﬂhis koymakt›r; veya krizin
özünü gizlemek istemektir.
Amerikan halk› da yoksullaﬂt›r›lm›ﬂt›r. 1979 ile 2007 aras›nda
Amerika’da ücretler saat olarak sadece bir dolar artm›ﬂt›r. Ancak ayn›
süre içinde en üst kesimlerin geliri
yüzde 300 oran›nda artt›. ABD’nin
en güçlü kesimini oluﬂturan ve servetleri 2.5 milyar dolar ve üstünde
olan nüfusun % 0.5’lik kesiminin,
zenginliklerden ald›¤› pay, sürekli
büyümektedir. Büyüme o kadar ola¤anüstü ölçülerdedir ki, Amerika’n›n en zengin üç tekelcisinin
bütçesi, onlarca Afrika ülkesinin
bütçesinden fazla olabilmektedir.
Dikkat edilirse, krizle ilgili Amerikan ekonomisine dair rakamlar›n
bolca kulland›¤› yaz›larda bile, bu
gelir da¤›l›m›n›n korkunç uçurumlar›n› gösteren rakamlara hemen hemen hiç yer verilmemektedir.
Kriz kapitalizmin krizidir ve krize kimin nas›l yaklaﬂt›¤› da herkesin kapitalizm karﬂ›s›ndaki veya yan›ndaki tavr›n› aç›¤a ç›karmaktad›r.
Milliyet Gazetesi yazarlar›ndan
Taha Akyol, krizi de¤erlendirirken
ﬂöyle diyordu; “Netice: Ekonomi
ideolojik de¤il pratik bir konudur.”
Böyle mi gerçekten? Hiçbir ﬂey
Say›: 161

ekonomi
kadar
“ideolojik” de¤ildir.
Ekonomide her ﬂey,
ya kapitalizmin, ya
sosyalizmin damgas›n› taﬂ›r. Dolay›s›yla her ekonomik politika, her ekonomik
uygulama, ya burjuvazinin ya
emekçilerin yarar›nad›r. Bundan
daha “iideolojik” bir olgu olabilir mi?

Fatura e mekçi
halklara yaz›lacakt›r;
bundan k imsenin
kuﬂkusu olmas›n!
Emperyalizmde bunal›mlar, her
dönem özgün yanlar›n›n ötesinde
karakteristik özellikler gösterir. Bu
anlamda mevcut bunal›m›n yolaçaca¤› sonuçlar› tahmin edebilmek
için kehanette bulunmaya gerek
yoktur. Bugün nelerin olabilece¤ini
görmek için en yak›n dönemdeki
krizlerden birini hat›rlamam›z yeterli olacakt›r. 1980’lerde de emperyalist sistemde yine benzer bir bunal›m yaﬂanm›ﬂt›. Bunu hat›rlamak,
yaﬂanan kriz aç›s›ndan da son derece aç›klay›c› olacakt›r. 1980’lerdeki
bunal›m›n yaratt›¤› sonuçlar›n en
önemlisi, “emperyalist ülkelerdeki
göreceli sosyal refah›n yerini, giderek mutlaklaﬂan yoksullaﬂmaya b›rakmas› ve “sosyal refah devleti”
politikalar›n›n terkedilmesi” olmuﬂtu.
Emperyalistlerin o zaman düzenledikleri bir zirve toplant›s›nda
ﬂu kararlar al›nm›ﬂt›: “Kamu harcamalar›n›n s›n›rland›r›lmas›, (...)
seçmenlerin daha bir süre ekonomik
büyüme ve refah art›ﬂ› beklentisine
girmeyecek ﬂekilde e¤itilmesi ve
sanc›l› bir ekonomik adaptasyon
dönemine haz›rlanmas›...”
Karar›n tercümesi, konut, e¤itim, sa¤l›k baﬂta olmak, her alanda
haklar›n k›s›lmas› ve vergilerin
a¤›rlaﬂt›r›lmas›yd›. Dolay›s›yla bugünkü krizde de sürecin halklar aç›s›ndan benzer bir geliﬂme seyri izleyece¤ini söylemek mümkündür.

Krizin temelinde, sözünü etti¤imiz o spekülasyonlarda
pek söz edilmese de, tekellerin doymak bilmez kar h›rs› ve halklar›n yoksullaﬂt›r›lmas› vard›r.
‹flaslar sadece sonuçtur;
Sonuç’lar› nedenler gibi göstermek, krizin özünü gizlemektir.
Sözkonusu süreçte bunal›m›n
yaratt›¤› en belirleyici sonuçlardan
biri iﬂsizlikti. ‹kinci önemli sonuç
ise, gelir da¤›l›m›ndaki dengesizli ¤in büyümesi olmuﬂtur. Toplumsal
s›n›flar aras›ndaki dengesizlik artarken, çok yönlü bir sosyal çürüme
yaﬂanmas› da krizlerin karakteristik
özelliklerindendir.
Bugünkü krizle ilgili olarak en
çok sözü edilen olgulardan biri, yukar›da da iﬂaret edildi¤i gibi, Amerikan orta s›n›flar›n›n al›m gücünün
düﬂmesi ve bunun zincirleme olarak
yaratt›¤› sonuçlard›r. Ayn› olgu,
1980’lerdeki krizde de söz konusuydu ve Amerika’da orta s›n›flar›n
1970’te ulusal gelirden ald›klar› pay
% 46 iken, 1985’te % 39’a düﬂmüﬂtü. Bu düﬂüﬂ 1990’l›, 2000’li y›llar
boyunca daha da boyutlanarak sürmüﬂtür. Çünkü emperyalistler,
1980’lerdeki krizden de, yine yükü
halk›n s›rt›na yükleyerek ç›kt›lar.
Emekçilerin s›rt›ndaki yük, gün
geçtikçe büyüdü. 1990’l›, 2000’li
y›llar, sosyalist sistemin y›k›lm›ﬂ olmas› nedeniyle, emperyalistlerin
halklara karﬂ› sald›rganl›¤›n›n artt›¤› y›llard›.
1990’l›, 2000’li y›llar bütün Avrupa’da ve Amerika’da hak gasplar›
y›llar› oldu. Amerikan Merkez Bankas› Baﬂkan› Greenspen son kriz
üzerine aç›klamas›nda ﬂöyle diyor:
“Bu oyunda daima kazananlar ve
kaybedenler olacakt›r. Kim zay›fsa
b at acak , k im gü çlüy se kalacak.”
Bu sözler, emperyalist tekeller
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aras›ndaki savaﬂ› anlat›yor olsa da,
bu savaﬂ›n sonuçtaki kaybedeninin
hep emekçiler oldu¤u da bir baﬂka
gerçek. Elbette ki, bu, halklar›n
kaybetmeyi kesin bir biçimde reddetmesine kadar böyle olabilir ancak...

Tekelleri k urtaran v ar;
Peki yoksullar›
kim k urtaracak?
Krizlerde hemen sistem çöküyor
gibi beklentilere girenler vard›r. Hay›r; emperyalizm-halk çeliﬂkisinde,
halk cephesinden güçlü vuruﬂlar olmad›¤› sürece, emperyalist sistem
sars›nt›lar geçirse de, kendi içinde

çözümler üretip aya¤a kalkabilir.
Bu krizin Amerikan›n statüsünü
ortadan kald›raca¤› do¤rultusundaki
tahliller de aceleci ve alt› boﬂtur.
Kuﬂkusuz Amerikan emperyalizminin, emperyalist sistem içindeki
egemenli¤i mutlak de¤ildir. Emperyalist ülkeler aras›nda eﬂitsiz geliﬂmeler, y›k›c› rekabetler geçmiﬂte oldu¤u gibi yine olabilir, güç dengelerinde de¤iﬂimler de yaﬂanabilir;
ama bu emperyalist sistemin bütünü
ve emperyalizm-halklar baﬂ çeliﬂkisi aç›s›ndan s›n›flar mücadelesinin
genel niteli¤ini de¤iﬂtirmez.
Krizlerde, burjuvazinin çeﬂitli
kesimleri aras›nda güç kaymalar›
olur; bir k›s›m burjuvalar, tekeller

iflas ederken, baﬂka tekeller daha
palazlan›r. Ama emekçiler cephesinde böyle bir geliﬂme hiçbir zaman yaﬂanmaz. Emekçiler, böyle
dönemlerde topyekün yoksullaﬂ›rlar; iﬂçinin, memurun, yoksul köylünün, küçük üreticinin, esnaf›n,
hatta ço¤u kez serbest meslek sahiplerinin gelirleri azal›r, yaﬂam
standartlar› düﬂer.
Batan tekellerin imdad›na devlet
veya IMF; Dünya Bankas›, merkez
bankalar› yetiﬂir; ama emekçiler
topyekün batmaktayken, onlara elini uzatan tek bir devlet, tek bir uluslararas› kurum olmaz. Bu olgu bile,
krizlerin emekçiler ve burjuvalar
için nas›l farkl› seyretti¤ini gösterir.

6 milyar›n 1 Milyar› Aç! Yar›n
Daha Fazlas› Aç Kalacak!
Birleﬂmiﬂ Milletler G›da ve Tar›m Örgütü
(FAO), g›da fiyatlar›ndaki art›ﬂ nedeniyle 2007
itibar›yla, dünyada A Ç L I K Ç E K E N L E R ‹ N
say›s›n›n 925 milyona ç›kt›¤›n› aç›klad›.
Açlar›n say›s›, 2006 y›l›nda 850 milyondu.
Dünyay› “global bir köy” haline getiren, art›k
çözülmedik tek sorun b›rakmayaca¤› ileri sürülen
ﬂu ünlü “küreselleﬂme”, bir y›lda, 75 milyon insan›
daha açl›¤a mahkum etti!
Asl›nda açl›¤›n sona ermesi için çok ﬂey de gerekmiyor. G›da üretiminin iki kat›na ç›kar›lmas› ve bunun
için de y›lda 30 milyar dolar yat›r›m yap›lmas› gerekiyor. Evet sadece 30 milyar dolar.
Tüm dünya bir araya geldi¤inde bu para nedir ki?
bu para bulunacak ve en az›ndan açl›k önlenecek.
Ama bu para bulunam›yor. Açl›k önlenemiyor.
Oysa, sadece AG‹T üyesi ülkelerin kendi tar›m faaliyetlerini desteklemek için ay›rd›¤› para bunun 12
k a t › (376 milyor dolar). Veya ayn› ülkelerin silahlanma için harcad›¤› para ise, açl›¤› sona erdirebilecek
paran›n tam 40 kat› (1204 milyar dolar).
FAO yetkilileri taraf›ndan yap›lan aç›klamada, açlar›n say›s›n›n bu kadar h›zla artmas›ndaki en önemli
nedenlerden biri olarak, g›da fiyatlar›ndaki h›zl› art›ﬂa
dikkat çekildi. G›da fiyatlar›, 2006’da dünya çap›nda
önceki y›la göre yüzde 12 artarken, 2007’de bu art›ﬂ
yüzde 24, 2008’de ise, sadece ilk yedi ay›nda yüzde
50’ye ulaﬂt›...
G›da fiyatlar›ndaki bu art›ﬂ, nas›l büyük bir açl›k
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tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya olundu¤unu da gösteriyor.
1 Milyar aç.
‹nsano¤lu böyle
büyük bir utançla içiçe yaﬂamak zorunda
b›rak›lm›ﬂt›r. Birleﬂmiﬂ Milletler (BM)
dünya genelinde açl›kla bo¤uﬂan ve
BM’nin “yard›mlar›”yla hayatta kalabilen
90 milyon insana ulaﬂt›r›lan g›da yard›m›n›, önümüzdeki dönemde karﬂ›layamayabilece¤i uyar›s›nda bulunuyor.
D ü n y a d a h e r g ü n yaklaﬂ›k 24.000 kiﬂi açl›ktan veya açl›¤a ba¤l› nedenlerden ölüyor.
Bu utançla yaﬂamak zorunda m› dünya?!
Dünya Bankas›’n›n beﬂ y›l önceki bir raporuna göre, 3 milyardan fazla insan günde 2 dolardan daha az,
1.5 milyar insan da 1 dolardan daha az bir gelirle yaﬂamaya çal›ﬂ›yordu. Yani 4,5 milyar insan, açl›k ve yoksulluk s›n›r›ndayd›. Bu rakam hergün büyüyor... 2 milyar insan içme suyu dahi bulam›yor. Doktor, hastane
yüzü göremeyen yüzmilyonlarca insan var. 13 milyar
dolar(c›k) dünyadaki temel sa¤l›k sorunlar›n› asgari ölçüde çözebilecekken, AB ülkelerinde 13 milyar dolar
parfüme, ABD’de 17 milyar dolar evcil hayvan mamalar›na harcan›yor...
Utand›ran, halklar için ölüm anlam›na gelen rakamlar› daha da uzatmak mümkün. Fakat halklar, bu süreci k›saltmak, bu utanca son vermek zorunda! Tok ve
o n u r l u yaﬂaman›n baﬂka yolu yok.

28 Eylül 2008

Emekçilere uzanacak el, kendi örgütlü
güçleri olabilir ancak.
Baﬂka bir ihtimal yoktur.
H a t › r l a n a c a k t › r,
“ Ti t a n i c s a a d e t z i n c i r i ” vard›. Amerikan tekeller sistemi bunu ülke ve dünya çap›nda
uyguluyorlar. Böyle
kazalar geçirebilirler, ama tekelle rin saadet zinciri, hiç kuﬂku olmas›n ki yeniden kurulacakt›r.
Geliﬂmeler, emperyalizmin özelleﬂtirme, “serbest piyasa” gibi konularda nas›l sürekli demagoji yapt›¤›n› da bir kez daha gösterdi. Y›llard›r ülkemizde de ekonomiye devlet müdahalesi eleﬂtirilmiﬂ, K‹T’lerin özelleﬂtirilmesi, piyasan›n tamamen iﬂbirlikçi tekellerin insaf›na
terkedilmesi bu gerekçelerle savunulmuﬂtu. Ama aç›k ki, emperyalizm için bütün bunlar tekellerin ihtiyac›na göre de¤iﬂebiliyor. Tekellerin ihtiyac›, devletin müdahalesini
gerektiriyorsa, en “devletçi” olabiliyorlar. Özelleﬂtirmecilik de, devletçilik de kapitalizme uygun oldu¤u sürece uygulan›r bu sistemde. Piyasay› adeta “kutsal” bir varl›k gibi
ilan edip dokunulmaz gösteren burjuva ideologlar›, çok iyi biliyorlar
ki, emperyalizm dünyas›nda “ s e rb e s t re k a b e t ” , “ h ü r teﬂebbüs” gibi
olgulara yer yoktur. Bunlar, aldatmacad›r.

Krizlerin etkisinden
ülke o larak d a
kurtulmak m ümkün!
Bugün hemen tüm emperyalist
ve yeni-sömürge ülkelerin yöneticileri, ekonomistleri ABD’deki krizin
kendilerini ne kadar ve nas›l etkileyece¤ini düﬂünmekteler uzun uzun.
Kuﬂkusuz bu etkinin d›ﬂ›nda kalman›n yolu vard›r ve bu yol, emperyalist sistemin de d›ﬂ›na ç›kmaktan
geçmektedir. Tersi, yani hem sistem
içinde kal›p, hem krizlerden etkilenmemek, sistemin yap›s›na ayk›r›d›r.

Say›: 161

Krizleri biz yaratm›yoruz.
Kredi sistemlerini,
faiz oranlar›n, üretim ve tüketim oranlar›n› biz belirlemiyoruz.
Paralar›n de¤eri bizim d›ﬂ›m›zda iniyor
ç›k›yor.
Borsan›n sadece seyircisiyiz.
Ücretlerimizi bile biz belirleyemiyoruz; IMF belirliyor.
Peki öyleyse Amerika’n›n göbe¤inde ortaya ç›kan krizin faturas›n› niye biz ödeyelim?
Niye tekellerin s›rtlamas› gereken yükü biz
s›rtlayal›m?
Emekçiler! ‹ﬂçi, memur, esnaf, köylü örgütleri!
Emekten yana güçler!
Krizlerin faturas› önümüze do¤rudan de¤il,
dolayl› biçimlerde gelir ço¤unlukla.
Krizin faturas›n› ödemeyi reddetmek, Haklar›m›z ve özgürlüklerimiz için mücadeleyi büyütmektir. Direnenlerle dayan›ﬂmakt›r. Krizin faturas›n› ödemeyi reddetmek, iktidar›n tüm hak
gasplar›na, IMF dayatmalar›na, emperyalist
ya¤ma ve talana karﬂ› militanca direnmektir.
Dünya ekonomik sisteminin bugüne kadar geçirdi¤i en büyük buhran olarak tarihe geçen 1929-33
dünya buhran›ndan sadece Sovyetler Birli¤i et ki le nme miﬂ ti r. Söz konusu buhran, ayn› zamanda “tar›m
ve sanayi buhran›” olarak tan›mlan›yordu ve tüm dünya ülkelerinin
tar›msal ve sanayi üretiminde
büyük gerilemelere ve hatta
y›k›mlara yolaçm›ﬂt›. Ancak ayn›
dönemde Sovyetler Birli¤i, sanayi
üretimini iki kat artt›rabilmiﬂtir.
1929-33 buhran›, emperyalist ülkelerde 24 milyon iﬂçiyi ve 10 milyonun üzerinde köylüyü iﬂsizli¤e ve
açl›¤a mahkum ederken, ayn› döemde Sovyetler Birli¤i tar›m›n
kolektifleﬂtirilmesi, sosyalist sanayinin geliﬂtirilmesi do¤rultusunda
ad›mlar atabiliyordu.
Bu örne¤i ﬂundan dolay› verdik;
sistemin bir parças› olundu¤u sürece, krizlerin yükü hep adaletsiz bi-

çimde haklar›n üzerine
yüklenmeye devam
edecektir. Emperyalist
sistem iç içe geçmiﬂ
say›s›z kuﬂatma çemberinden oluﬂur; Sistem, yeni-sömürgeler
için bir çemberdir; bunal›m›n yükü, emperyalist merkezlerden
yeni-sömürgelere aktar›l›r. Yeni-sömürgelerde ise, faturan›n
yüklenece¤i kesimler
yine emekçi halklard›r.
Ülkemizde ekonomik geliﬂmeler ve kriz
ihtimali söz konusu oldu¤unda, hemen herkes “2001 ekonomik
krizinden söz ediyor.
Ama o krizde ne oldu¤u çok da aç›k de¤il.
2001’den bu yana geçen süreçte tekellerin
durumu ne oldu mesela? Emekçilerin durumu ne oldu?
Hemen belirtelim;
tekeller karlar›na kar
katt›lar. 2001’den bu
yanaki süreç, ülkemizde
baﬂta Koç, Sabanc›, Ülker, Zorlu gibi tekeller olmak üzere, tekellerin en
yüksek kazançlar› elde etti¤i bir dönem oldu. Yani o krizin yoksullaﬂt›rd›¤› sadece halkt›. Tekelci burjuvazinin bir k›sm›n›n ﬂirketleri, 2001 krizinde ka¤›t üzerinde k›smen de¤er
kaybetmiﬂti ama onlar, o de¤er kayb›n› halk›n s›rt›ndan ve devlet hazinesinden k›sa sürede telafi ettiler.
Olan yine halka oldu. Yük yine
halk›n s›rt›nda kald›. Yine böyle olmamas› için, emekçilerin tek yolu
vard›r; örgütlenmek, örgütlenmek,
örgütlenmek ve tüm ekonomik, siyasi sald›r›lara direnmek!
1 milyar aç›n, 4 milyar yoksulun
oldu¤u bir dünya, 10 milyar aç›n, 40
milyonu aﬂk›n yoksulun oldu¤u bir
ülke istemiyorsak, baﬂka yol yok.
Örgütlenerek, direnerek, krizin
yükünü, emperyalistlerin üzerinde
b›rakal›m.
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YOKSULLU⁄UN MEﬁRULAﬁTIRILMASI
VE KANIKSATILMASI
Ülkemizi yönetenler, yoksullu¤u
gizlemeye çal›ﬂm›ﬂlard›r hep. Halk›
yoksullaﬂt›rd›klar›n› kabul etmeye
yanaﬂmazlar. Kendi zenginliklerini
bizim -ülkemizin- zenginli¤i gibi
göstererek örtbas etmek istemiﬂlerdir yoksulluk gerçe¤ini.
Ony›llard›r böyleydi bu; ama art›k, bunu devam ettirmek zordan da
öte imkans›z. Ç›r›lç›plak bir gerçe¤i, art›k meydanlara taﬂan bir gerçe¤i nas›l yok sayacaks›n›z?!
Egemenler de bunun fark›nda.
Fark›nda olduklar› için de, art›k bir
yandan k›smen inkar› yine sürdürürken, bir yandan da inkar edilemez yoksulluk gerçe¤ini meﬂru göstermeye, kan›ksatmaya çal›ﬂ›yorlar.
Dün yoksullu¤umuzu gizlerken
amaçlar› ne idiyse, bugün yoksullu¤umuzu meﬂru göstermeye çal›ﬂ›rken de amaçlar› ayn›d›r; yoksullu¤umuza, dolay›s›yla düzene tepkimizi y u m u ﬂ a t m a k , y a t › ﬂ t › r m a k ,
k ö re l t m e k t i r amaç...
Düzen her türlü propaganda arac›n› ve çeﬂitli kurumlar›n› kullanarak bu kan›ksatma ve meﬂrulaﬂt›rma
politikas›n› güçlendiriyor.
Kapitalizm yoksullaﬂt›ran bir
düzendir. Bu, onun karakteristik
özelliklerinin do¤al sonucudur. Tekeller karlar›n› büyüttükçe halk›n
açl›¤›, yoksullu¤u büyür. Bu, ayn›
zamanda öfkenin, tepkinin ve mücadelenin büyümesinin de zeminidir. Kapitalist propaganda bu zemini yoketmek, en az›ndan zay›flatmak için, yoksullu¤u, gelir eﬂitsizli¤ini n o r m a l gösterir. “ Ezeli ve ebe di ” gösterir. “ Zenginler ve yoksul l ar hep olmuﬂ ve hep olacak t › r ”
der.
‹slamc› propaganda da, kapitalist propaganday› aratmaz; o da eﬂitsizli¤i, yoksullu¤u normal, do¤al
gösterir. Bu durum en özet haliyle
“beﬂ parma¤›n beﬂi bir olmaz” sö-

10

YOKSULLUK

Yoksullu¤a karﬂ›
mücadelenin, ayn›
zamanda ideolojik bir mücadele de oldu¤unu unutmay›n;
çünkü, burjuvazi, halklar› aç,
yoksul b›rakan düzenini, açl›¤›, yoksullu¤u “meﬂru”,
“do¤al” ve “kaç›n›lmaz”
göstererek sürdürüyor.
Yoksullaﬂt›ran sömürü düzenini y›kmak için, kitlelerdeki
bu düﬂünceleri ve kan›ksamay› da y›kmak ﬂartt›r.
zünde ifadesini bulur.
Burjuvazinin halka yönelik ideolojik kuﬂatmas›n›n en temel iﬂlevlerinden biri, sömürüyü gizlemek,
en az›ndan makul ve kabul edilir
k›lmak, ve bunun sorgulanmas›n›
engellemektir. Düzen sömürüye dayan›r. Düzenin ekonomisi, siyaseti,
hukuku, kültürü, ideolojisi sömürü
üzerinde yükselir. Dolay›s›yla, düzenin gelece¤i, sömürünün gizlenmesine ya da normal kabul ettirilmesine ba¤l›d›r.

Sormal›y›z; Hep
Sormal›y›z: Neden?
Yoksulluk, as gari haya t dü ze yi n i s ü r d ü re b i l e c e k a r a ç v e o l a n a k l a r a s a h i p o l m a m a k t › r. Yoksulluk
açl›k demektir, iﬂsizlik, gelecek güvencesinin olmay›ﬂ›, sa¤l›k, beslenme, bar›nma, e¤itim gibi temel haklardan hiç veya yeterince yararlanamamak demektir.
Peki neden ve nas›l oluyor da,
ülkemizde on milyonlar, dünya çap›nda milyarlarca insan, bu temel
haklardan yararlanam›yor?
Bu sorunun cevab›n› bilmek için
öyle karmaﬂ›k ekonomik hesaplara,
derin finansal teorilere gerek yoktur. Nedeni basittir. Kapitalist düzen
bir sömürü düzenidir. Sermayeye

sahip olan, kara el koyar, emekçiye
ölmeyecek kadar bir geçim ücreti
kal›r. Kapitalist sistem sürdükçe,
mekanizma, zengini daha zengin,
yoksulu daha yoksul yapar. Bunun
sonucunda bir yandan servetler, bir
yandan sefalet büyür.
Milyonlar bar›nma, beslenme,
sa¤l›k, e¤itim gibi en temel haklar›ndan yararlanamaz hale gelir;
çünkü kapitalizmde bu haklara ulaﬂman›n kendisi de, bizzat ticaretin ve
sömürünün arac› haline getirilmiﬂtir.
Milyonlar neden açt›r? Beslenmesi için gerekenleri alacak paras›,
imkanlar› yoktur çünkü. Paras›z b›rak›lm›ﬂt›r daha do¤rusu. Milyonlar
e¤itim hakk›ndan yararlanamazlar.
Nedeni, e¤itimin ayr›cal›kl› bir kesimin yararland›¤› bir hak haline
getirilmesi, e¤itimin ticarileﬂtirilmesidir. Paras› olan okur. Olmayan
okumaz. Kapitalizmin mant›¤› aç›kt›r.
Bir yanda zevki sefa içinde, bolluk ve ﬂatafat içinde yaﬂayanlar; bir
yanda yeterli beslenemedi¤i için
ölenler, çöplerden beslenenler, sokaklarda yaﬂayanlar. Bir yanda lüks
gökdelenler, bir yanda yoksul gecekondular... Bu tablo, bu çeliﬂkiler
herkesin malumudur.
Birileri zengin, birileri yoksul.
Bu da aç›k. Kim ki bunu normal
gösterirse, kim ki bunu, do¤an›n ya
da tanr›n›n emriymiﬂ gibi gösterirse, o haks›zl›¤›n, sömürünün, adaletsizli¤in avukat›d›r.
B›kmadan sormal›y›z. Ne den?
Bu yoksulluk, asl›nda yap›labilecek
o kadar çok ﬂey olmas›na ra¤men,
dünyada insanlar› aç yoksul b›rakmayacak kadar çok para ve ürün olmas›na ra¤men, bir türlü ortadan
kalkmaz, tersine hep daha da büyür.
Sormal›y›z; n e d e n ?
Düzen sömürü düzenidir. Sömürü ortadan kald›r›ld›¤›nda bunlar›n
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sonucu olan gelir adaletsizli¤i, yani
yoksulluk da ortadan kalkar.

Yoksullu¤umuzu Nas›l
Meﬂru Gösteriyorl a r?
Yoksullu¤u sorgulamak, düzeni
sorgulamakt›r. Yoksullu¤umuzu
sorgulamak, bizi yoksullaﬂt›ranlar›
sorgulamakt›r. Yoksulluk, sömürünün zorunlu bir sonucudur. Yoksullu¤u sorgulamak sömürü gerçe¤ini
görmek ve sorgulamakt›r.
Bunlar›n sorgulanmas›, düzen
için ciddi bir tehlike demektir.
Bunun için yoksulluk do¤al,
meﬂru gösterilir, kan›ksat›lmak istenir. Burjuvazi bu noktada iﬂini ﬂansa, kendili¤indencili¤e b›rakmaz;
meﬂrulaﬂt›rma ve kan›ksatma, sistemli bir politika olarak hayata geçirilir.
Kendi zenginliklerini, kendilerinin çok çal›ﬂmas›yla, zekalar›yla,
emekçilerin yoksullu¤unu ise,
emekçilerin tembellik yapmas›yla,
cahilli¤iyle aç›klarlar. Bu da beﬂ
parma¤›n beﬂinin bir olmamas›n›n
do¤al sonucudur. Zenginlik, baﬂbakan Erdo¤an’›n sözleriyle “ i ﬂ i ni
b i l m e k ”tir. Yoksullu¤un ve zenginli¤in hiçbir s›n›fsal, ekonomik yan›
yoktur; sorun sistem sorunu da de¤ildir... Birileri çal›ﬂarak, ter dökerek, zekas›n› kullanarak zenginli¤ini büyütmüﬂ, birileri ise elindekini
beceriksizli¤inden kaybetmiﬂtir. Bu
kadar basit!!!
Patron elbette çok kazanacakt›r.
Çünkü sermayeyi koyan odur ve
sermayeyi koyan›n kazanc›n as›l sahibi olmas› da hak’t›r. Tersi adaletsizlik olur... Yoksullara düﬂen daha
çok çal›ﬂmak, karﬂ›lar›na ç›kan f›rsatlar› de¤erlendirmektir.
‹slam ve islamc›lar da bu noktada kapitalist düzenin hizmetindedirler. ‹slam›n kitlelere hakim k›lmaya
çal›ﬂt›¤› “bir lokma bir h›rka ” kültürü, “tevekkül” kültürü, yoksulluk
karﬂ›s›nda r›za göstermeyi önerir.
‹slamda bu yan oldukça güçlüdür;
kadercilik, ﬂükürcülük, ç›plak yoksulluk gerçe¤i karﬂ›s›nda boyun e¤iﬂi tavsiye eder. Daha kötüye baka-
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Zekat, yoksullu¤u ortadan
k a l d › r m a z , a ks in e ka l›c ›la ﬂ t › r › r. Yoksullu¤un sorumlus u n u s o r g u l a t m a z, aksine
yoksullu¤un sorumlular›na
“ m ü te ﬂ e k k ir ” k › l ar.
rak, kendisinden daha kötü durumda olanlar› düﬂündürterek, haline
ﬂükrettir!
‹slamc› anlay›ﬂ›n yayd›¤› bu kültür oldukça köklüdür ve kapitalistler
de bu kültürü sonuna kadar kullan›rlar. Diyebiliriz ki yoksullu¤u meﬂrulaﬂt›ran ve kan›ksatt›ran ideolojik,
kültürel ö¤elerin baﬂ›nda islam›n
empoze etti¤i bu kültür gelir.
Sömürücü sistemlerin ideologlar› bu demogojileri, biçimi de¤iﬂerek
de olsa, yüzy›llard›r sürdürüyorlar
ve elbette sistem devam ettikçe de
sürdürecekler.

“ F a k F u k F o n ” l a r,
K a n › k s a t › y o r, Yu m u ﬂ a t › y o r
Yoksullu¤u kan›ksatman›n bu
ideolojik biçimlerinin d›ﬂ›nda, pratik biçimleri de vard›r. Burjuvazi,
yoksullu¤un do¤uraca¤› ve düzeni
tehdit edecek sonuçlar› daha da
aç›kcas› öfkeyi, tepkiyi azaltmak,
yumuﬂatmak gerekti¤ini de bilir ve
bunun için resmi, gayri-resmi yard›m kurumlar›n› devreye sokar.
Fakir fukara fonlar›, yeﬂil kartlar, imarethaneler, K›z›lay ve benzeri kurumlar, bu iﬂlevi üstlenirler.
‹slamc›l›k, ﬂükürcülü¤ün yan›na
bir de s a da ka y› koymuﬂtur. Onlar
da bilir ki yoksulluk ne kadar derin
ve yayg›nsa, yoksullu¤u sorgulama
ihtimali de o ölçüde güçlenecektir.
Bunun için bir yandan tevekkül kültürünü kafalara kaz›maya çal›ﬂ›rken
bir yandan da çeﬂitli kurumlaﬂmalarla yoksullu¤u “yumuﬂat›r”.

‹slamda zekat, fitre, bunun ilk
tarihsel biçimleridir. Zekat, yoksullu¤u ortadan kald›rmaz, aksine k a l›c›laﬂt›r›r. Yoksullu¤un sorumlusunu sorgulatmaz, aksine yoksullu¤un
sorumlular›na “ m ü t e ﬂ e k k i r ” k›lar.
Sadakada, düzen bir hayli yol alm›ﬂt›r. Art›k bugün sadaka yard›m›
bizzat devlet eliyle yap›lmaktad›r.
Yard›m kuyruklar› artm›ﬂ, Ramazan’da iftar çad›rlar› yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. San›lmas›n ki tek baﬂ›na
AKP iktidarda oldu¤undan dolay›
böyledir. Hay›r, bunlar, a¤›rl›kl› olarak, yoksullu¤un büyümesinin sonuçlar›d›r. AKP iktidar›n›n yapt›¤›
bu tür “yard›m”larla, yoksullu¤un
üstünün örtülmesi, varolacak tepkilerin yumuﬂat›lmas›d›r. Ki baﬂka iktidarlar da böyle bir açl›k ve yoksulluk karﬂ›s›nda benzer ﬂeyleri yapmak zorundad›rlar.
“ F a k F u k F o n” lar bizim ülkemize özgü de¤ildir. Dünya Bankas›’n›n dünya ölçe¤inde yoksullar›n
öfkesini bast›rmak için büyük ödenekler ay›rmas› bunun içindir.

Yoksullu¤u n Olmad›¤›
B i r Düzen Va r m › ?
Ülkemiz de dahil olmak üzere
kapitalist ülkelerde nüfusun küçük
bir az›nl›¤›, gelirin çok büyük bir
k›sm›na el koyuyor. Buna karﬂ›l›k
nüfusun büyük bir ço¤unlu¤una çok
küçük bir oran kal›yor.
Gelir eﬂitsizli¤i artarken, temiz
içme suyu, beslenme, bar›nma olanaklar›ndan, yaﬂamsal ihtiyaçlardan
yararlanamayan insan say›s› da her
geçen y›l art›yor... Ve bunun do¤al
bir sonucu olarak çeﬂitli yard›m
k u r u l u ﬂ l a r › n d a n y a r d › m a l a n l ar›n say›s› da her y›l katlanarak büyüyor.
Bu yoksullu¤u, açl›¤›, ölümleri
bize k a d e r gibi gösterenler, hakk›m›z olan› bize s a d a k a olarak, iyilik
olarak sunanlar, bizi yoksullu¤a
mahkum edenler ya da onlar›n iﬂbirlikçileridir. Halktan daha fazla fedakarl›k isteyenler, halka “ ﬂ ü k retme si”ni ö¤ütleyenler, halka r›za göstermeyi, boyun e¤meyi “ee r d e m ”
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Siyasette
olarak sunanlar, bizi açl›¤a, yoksullu¤a mahkum ediyorlar. Sadakalar›yla, bize yoksullu¤u kan›ksatmaya çal›ﬂ›yorlar.
Yoksulluk, yoksunlu¤u da,
dertlerimizi de büyütüyor. Yoksulluk sadece aç, e¤itimsiz, sa¤l›ks›z,
bar›naks›z kalmak de¤ildir. Yoksulluk ayn› zamanda yozlaﬂmad›r,
fuhuﬂtur, uyuﬂturucudur, bunal›md›r, intihard›r, tecavüzdür, insani
de¤erleri kaybetmektir. Ve bize
yoksullu¤u reva görenler, normal
gösterenler tüm bunlar›n da sorumlusudur.
Y›llarca ﬂükür ettirdiler, sizden
daha kötüleri var diyerek itiraz›m›z› bast›rd›lar. Ancak ﬂükür edecek pek birﬂey de kalmad› art›k.
Yoksulluk büyüdü, büyümeye devam ediyor.
Yoksullu¤u kader olarak gösteriyorlar. Kader; kal›c›, de¤iﬂmez
demektir; kendi elimizde de¤il demektir. O halde, düzenin ideolojisine göre, yoksulluktan ç›k›ﬂ yolu
yok. Oysa gerçek böyle de¤ildir.
Düzenin kafam›zda kurdu¤u bu
kal›plar› k›rmak, yoksullu¤umuzun de¤iﬂmesinin de baﬂlang›c›d›r.
Yoksullu¤un olmad›¤› bir düzen var m›? E v e t v a r! Bu, halk›n
kendi devrimci iktidar›n›n oldu¤u
bir düzendir. Sosyalist düzendir.
Ba¤›ml›l›¤a, sömürüyü son veren
bir halk iktidar› da, yoksullu¤u da
bitirir. Halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamay› esas alan halk iktidar›, yaﬂamsal ihtiyaçlar olan e¤itim, beslenme, sa¤l›k, bar›nma gibi temel
ihtiyaçlar› paras›z hale getirerek
sorun olmaktan ç›kar›r. Sosyalizm
geliﬂtikçe halk›n refah› da büyür.
Kapitalist düzende ise tam tersidir. Kapitalizm geliﬂtikçe, Koçlar, Sabanc›lar, Eczac›baﬂ›lar, Zorlular, Ülkerler zenginleﬂir, halk
yoksullaﬂ›r.
Yoksulluk kaderimiz olmad›¤›
gibi, kendili¤inden de sona ermeyecektir. ‹lk ad›m, yoksullu¤u
meﬂru görmemektir. Bize kader
olarak sunulan yoksulluk düzenini
de¤iﬂtirmek bu ad›mla baﬂlar.
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olarak çarp›t›yor.
Te r s i n e k o n t r gerilla
f a a l i y e tl e r i n i n d e , D en i z
Feneri doland›r›c›l›¤›n›n
da, ide olojisi
v a r d › r,
bu ide oloji
burjuva
ideolojisidir... ﬁovenizmi de, din ci l i ¤ i d e ç › k a r l a r › i çi n k u l l a n a n
burjuva gericili¤idir.

Kirlili¤in ‹deolojisi Vard›r
Oligarﬂik düzenin her yan›ndan kirlilik akmaktad›r. Bugünlerde AKP’nin kirleri ortaya saç›ld›kça, onlar da Do¤an Holding’i hedef alarak, onlar›n kirli çamaﬂ›rlar›n› döküyorlar. Ergenekon operasyonu ile, laikçi kesimi, kirli iﬂlerini ortaya dökmekle tehdit ediyorlar. Fakat, sadece AKP iktidar› de¤il, tüm burjuva partileri; sadece Do¤an Holding de¤il, tüm
bas›n yay›n tekelleri; sadece Ergenekon’da tutuklanan generaller
de¤il, tüm sistem, ayn› kirlili¤in
içindedirler.
‹ﬂte, AKP destekçilerinden Sabah Gazetesi yazar› Ergun Babahan, bu gerçe¤in üzerini örtmek
için, Ergenekon ve Deniz Feneri
olay›na iliﬂkin ﬂunlar› yazm›ﬂ;
“ H u k u k s u z l u ¤ u n , k i r l i l i ¤ i n i d eo l o j i s i y o k t u r. Sadece ideoloji ve
inançlar› kendi ç›karlar› için
k u l l a n a n i n s a n l a r v a rd › r ” diye
yazd›. Yanl›ﬂ.
Babahan, kontrgerilla eylemlerini ve Deniz Feneri doland›r›c›l›¤›n›, s›n›fsal ve ideolojik kökeninden koparmak ve bir kaç ‘ç›karc›n›n’ bireysel iﬂine indirgemek istiyor. Hizmetinde oldu¤u
burjuvazinin ve gericili¤in ç›karlar› çerçevesinde gerçekleri bilinçli

Kontrgerilla, bir kaç çetecinin
ç›karlar› için örgütlenmiﬂ de¤ildir,
ülkemizde say›s›z kontrgerilla cinayeti, katliamlar›, bir kaç kiﬂinin
ç›karlar› için iﬂlenmiﬂ de¤ildir.
Belgeleri ile aç›kt›r ki, kontrgerilla
yap›lanmas› da, faaliyetleri de,
emperyalizmin ve oligarﬂinin (yani iﬂbirlikçi tekellerin, toprak a¤alar›n›n, tefeci-tüccarlar›n) sömürü
düzenini korumak için örgütlenmiﬂtir.
Deniz Feneri doland›r›c›l›¤› da,
ancak dinci gericili¤in ve burjuva
ideolojisinin yaratt›¤› kültürle izah
edilebilir. Deniz Feneri, Süleyman
Mercümek, Kombassan gibi doland›r›c›l›klardan toplanan paralar›n, say›s›z yolsuzluk olay›n›n failleri, islamc› sermayedir, AKP iktidar›d›r, gerici tarikatlard›r. Bunlar›n içinde yerald›¤› sistemin ideolojik olarak beslendi¤i yer de,
burjuva ideolojisidir.
Ne kadar gizlemeye çal›ﬂ›rlarsa çal›ﬂs›nlar, tüm bunlar göstermektedir ki; kirlili¤i üreten, bir
avuç az›nl›¤›n ç›karlar› için örgütlenmiﬂ olan sömürü ve soygun
düzeni ve onun ideolojisidir.

kar ettirmek d›ﬂ›nda
b a ﬂ k a b i r g e r ek ç e si
v a r m›? AKP iktidar›, ekonomik s›k›nt› diyor, elini halk›n cebine at›yor, ‘kriz’ diyor elini
halk›n cebine at›yor. Ücretler, maaﬂlar artm›yor, fakat, halk›n en temel
ihtiyaçlar›n›n fiyatlar› 10 ayda yüzde 57 artabiliyor. Halk›n nas›l yaﬂad›¤›, ihtiyaçlar›n› nas›l karﬂ›layaca¤›
umurlar›nda de¤il, yeter ki, tekellerin kasalar›na ak›tacak kaynak yarats›nlar.

10 Ayda Yüzde 57 ZAM!
Daha k›sa süre önce elektri¤e
zam yap›ld›, fakat AKP’ye yetmedi,
bir kez daha zam karar› al›nd›. Elektrik, 1 Ekim’den itibaren % 9.07
zaml› kullan›lacak.
Böylece elektri¤e yap›lan zam
oran› 2008 baﬂ›ndan bu yana, yani
10 ayda yüzde 57’ye ulaﬂt›.
P e k i n e d e n b u k a d a r zam yap›l›yor? Bunun tekellere daha fazla
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Öğretmenimiz
‹deolojik mücadelede ve devrimci yaﬂamda kelimeler silaht›r;
yanl›ﬂ› öldürürüz onlarla. Do¤ruyu
ortaya ç›kar›r›z.
Hatta bazen güçlü bir patlay›c›d›rlar; her ﬂeyi darmada¤›n ederler
ve biz yeniden kurar›z hayat› bu enkaz üzerine.
Bazense; uyuﬂturucudur, insan›
aptallaﬂt›r›rlar; "ÖZGÜRLÜK" gibi.
Bazen de zehirdir, öldürürler,
farkettirmeden, öylesine ola¤anlaﬂt›r›rlar ki her yanl›ﬂ›, gün gün, saat
saat, yavaﬂ yavaﬂ öldürürler insan›;
"ANLAMAK LAZIM" gibi.
Baz› kelimeler kendi aralar›nda
iki düﬂman gibi savaﬂ›rlar mesela:
TESL‹M‹YET VE D‹RENMEK
gibi.
Bu iki kelime çok yeteneklidirler, çok saft›rlar ama kimse
onlar› kand›ramaz. Ç›plakt›r ikisi
de, kimse giydiremez, süsleyemez
onlar›.
Çok saft›rlar gerçekten, hiçbir
ﬂey katamazs›n›z bunlara, eritmez,
bar›nd›rmazlar içlerinde. Zorla kar›ﬂt›rsan›z bile ayr› dururlar, ayn›
kapta bile.
Çok yeteneklidirler, yetenekleri
tarihsel deneylerinden gelir. Son
sözü hep direnenlerin söyledi¤ini
tarihten ö¤renmiﬂlerdir. Boyun
e¤enleri yazmaz bile tarih. Çünkü
tarihi direnenler yazarlar.
Çok yaﬂl›d›rlar, rivayete göre insanl›¤›n varoluﬂu ile birlikte an›l›rlar. Önce do¤aya, sonra s›n›flara
karﬂ› varl›klar›n› sürdürmüﬂlerdir ve
insan›n insan› sömürmesi bitene kadar da varl›klar›n› sürdürecek gibi
görünüyorlar.
Bu iki kelime, bir rivayete göre
her insanla yeniden do¤arlar; ve hiç
ölmez, hiç yaﬂlanmazlar bu nedenle. Çünkü her insanla ayn› yaﬂtad›rlar hep.
Bu iki kelime, en saf, en sade
hali ile hemen, demagoglarla-dürüstleri, devrimcilerle-dönekleri
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inançt›r direniﬂimizi belirleyen.
Bu inançla;
yazd›¤›m›z yaz›da, yapt›¤›m›z
bas›n aç›klamas›nda, konuﬂtu¤umuz mitingde, att›¤›m›z sloganda
ya TESL‹M‹YET‹ ya D‹RENMEY‹ anlataca¤›z. ‹ki yol vard›r; ya
boyun e¤eceksin, teslim olacaks›n,
ya direneceksin. Ara yol yoktur.
Bize ölüm yok, öldüler yenilmediler ve daha bir çok slogan,
öylesine do¤al, öylesine sakin
dökülürler ki O ' n u n d i l i n d e n; o an
anlars›n›z bu kelimeler o n u n y a ﬂ a m › d › r asl›nda. Çünkü direniﬂ devrimcil¤in do¤as›d›r. Her sabah günayd›n der gibi bir yoldaﬂ›na, do¤ald›r direnmek.
‹ﬂte bu nedenle böylesine do¤al
ama asla s›radan olmayan bir
ﬂeydir direnmek.
‹ﬂte biz bu sadelikte ve bu
do¤all›kta ustalaﬂmal›y›z konuﬂurken ve yazarken.
‹ﬂte biz bu kelimelerle usta- Teslimiyet ve Direnmeklaﬂmal›y›z dostu düﬂmandan
ay›rmakta.
N ‹ L M E D ‹ L E R gibi.
‹ﬂte bu kelimelerle ustalaﬂmal›Bazen direniﬂin sonsuzlu¤unun
y›z demagoglarla devrimcileri ay›ren güçlü ifadeleridir B ‹ Z E Ö L Ü M
makta.
YOK’da oldu¤u gibi.
Ustam›z›n bize ö¤retti¤i do¤alBunlarda hep direniﬂ vard›r.
l›k, sadeliktir. Ama asla s›radan olBiz bir kez direnmeyi seçersek
mamakt›r. Ve o bize ö¤retti ki, ASher ﬂey ona göre ﬂekillenir.
LOLAN D‹RENMEKT‹R.
Nerede olursak olal›m, kafalar›Bir kez TESL‹M‹YET‹ seçersem›z›n patlat›ld›¤›, diri diri yak›ld›niz de, hayat orada durur, biter, di¤›m›z hapishanelerde, onlarca merrenenler üzerinize bas›p giderler.
mi ile delik deﬂik edildi¤imiz üsleBelki engel olmaya çal›ﬂ›rs›n›z,
rimizde,
ama geçicidir bu, ASLOLAN D‹R E N M E K T ‹ R çünkü.
saatlerce kalkamad›¤›m›z bir
masan›n baﬂ›nda ASLOLAN D‹Kelimeler,
RENMEKT‹R.
bir devrimcinin en etkili, en
Bazen açl›kla,
güçlü silah›d›r.
Bazen kurﬂun ile,
Bir masabaﬂ›nda yaz› yazarken,
Bazen yaz› ile,
bilginin ve hakl›l›¤›n merﬂulu¤u ile
hedefe niﬂan almak kelimelerle...
ve hep inançla direnmek.
Bir bas›n aç›klamas› yaparken,
Sonunda ölüm de vard›r elbette.
hiçbir kelimeyi s›radanlaﬂt›rmadan...
Son sözü söyleyen direniﬂtir ama.
Bir miting alan›nda konuﬂurken,
Sadece savaﬂanlar›n vard›r sa“Kardeﬂler! Halk›m›z!..” diye sesvaﬂç› kelimeleri. Sadece savaﬂanlalenirkenki...
r›n vard›r direniﬂ destanlar›.
Kuﬂat›lan bir evde slogan atarSavaﬂç› kelimeler, savaﬂç› sözler
ken, bayra¤›m›z ülkenin her tarabizimdir; direnmesini bilenlerin, dif›nda dalgalanacak derkenki...
renenlerindir.

birbirinden ay›rabilir.
Baﬂlar›na veya sonlar›na
" am a, f ak at , an cak . . . " kelimelerini asla almazlar, alamazlar. Çünkü bu kelimeler
direnmek kelimesinin yan›nda nefes alamazlar, boyun e¤meyi, teslimiyeti ise gizleyemezler.
Bazen kelimeler o günkü yolumuzu çizip gelece¤e giderler; ö¤retmenimizin sloganlar› gibi.
Bazen dünyan›n en güçlü özeleﬂtirisidir kelimeler, Y O L D A ﬁ L A R B ‹ Z‹ AﬁIN dendi¤i gibi.
Bazen inanç ve irade yüklüdür,
BU SAVAﬁI DA KAZANACA ⁄ I Z dendi¤i gibi.
Bazen ölümü fütursuzca zafere
dönüﬂtürenlerdir; Ö L D Ü L E R YE-

SAVAﬁANLAR ve
SAVAﬁÇI KEL‹MELER

Ö⁄RETMEN‹M‹Z
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Yoldaﬂlar›
Anlat›yor:

“ olmazlar› olur, yap›lamazlar›
yap›l›r k›lan irade ..”

Bu anlat›m, 1978’den bu
yana Day›’n›n, yan›nda, yolunda o lan b ir yoldaﬂ›na aittir.
Day›'y› kaybetti¤imizi duydu¤umda yaﬂad›¤›m anlat›lmaz kederle birlikte, onunla yarat›lan bu tarihin belirli kesitlerinde onun yan›nda
olabilmenin onuruyla, sevgiyle,
sayg›yla ona iliﬂkin an›lar›m geçti
gözlerimin önünden. Bunlar› anlatmak kolay de¤il benim için. Daha
do¤rusu biliyorum, nas›l anlatsam
da eksik olacak.
'78'in baﬂ›nda tan›d›m Day›'y›.
Sonra 12 Eylül cuntas› Gayrettepe
iﬂkencehanesi, arkas›ndan Sultanahmet hapishanesi, Metris, Sa¤malc›lar Özel Tip, Sa¤malc›lar ve
darbenin ertesindeki günler, aylar.
"Day›'y› anlatmak devrimci hareketin tarihini anlatmakt›r" sözü
tamamen do¤ru. Baﬂka bir çok ﬂeyin yan›nda belki de bu tarih " o l mazlar› olur k›lman›n tarihidir"
diye de ifade edilebilir. ‹ﬂte bu tarihte olmazlar› olur, yap›lamazlar› yap›l›r k›lan irade Day›'n›n iradesiydi.
Çeﬂitli zamanlarda Day›'n›n politik
öngörüsü ve cüretiyle oluﬂturdu¤u
politikalara "hay›r bunlar olmaz,
buran›n nesnel koﬂullar› buna uygun de¤il, buran›n gerçekleri yeterince bilinmiyor" gibi gerekçelerle
karﬂ› ç›k›ld›¤›n›, ç›kt›¤›m›z› hat›rl›yorum. Hatta bazen "Day› bizi anlam›yor" diye düﬂünüp içten içe biraz
k›zd›¤›m›z› da hat›rl›yorum. Ama
Day› hep hakl› ç›kard›. Pratikte gösterirdi bize. Yani söylediklerinin
olabilece¤ini, yap›labilece¤ini yaﬂayarak ö¤rendik. O bunlar› gösterdikçe bir anlamda bilincimiz yenilenirdi. Birçok gerekçeyle "olmaz"
dedi¤imize utan›rd›k. ‹çten içe
mahçup olurduk Day›'ya karﬂ›. Ama
güvenimiz bir kat daha artard› ona.
Onun önderli¤ine ve öngörüsüne.
Day›'y› hapishanelerde, özellikle
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birlikte kald›¤›m›z Metris'te birçok
yönüyle daha yak›ndan tan›d›¤›m›
söyleyebilirim. Day› içten ve sadeydi. Onda herhangi bir gösteriﬂe rastlayamazd›n›z. ‹çimizden biri gibiydi. Mütevaziydi. San›ld›¤›n›n aksine onunla yeni tan›ﬂanlar bile ona
karﬂ› hemen bir yak›nl›k duyarlard›.
Onunla herﬂeylerini paylaﬂabileceklerini hissederlerdi. Ama Day›’n›n
"nabza göre ﬂerbet" verdi¤ine "idare-i maslahatc›l›k" yapt›¤›na hiç tan›k olmad›m. Ondan tumturakl› laflar, süslü sözler ve her yana çekilebilecek cümleler duymazd›n›z.
Birlikte kald›¤›m›z süre boyunca, hapishanelerdeki operasyon zamanlar› hariç, günlük yaﬂam disiplininin bozuldu¤unu hiç görmedim.
Sürekli okur ve yazard›. Yemeklerden sonraki çay sohbetlerine kat›l›rd›. Ayr›ca tek tek bizlerle de sohbet
ederdi. Bütün yay›nlar› ve yeni ç›kan kitaplar› izlerdi. Her konuda
bilgisi vard›. Ve zaman zaman
Marks'›n sözünü hat›rlatarak "insana dair olan her ﬂey bizi ilgilendirir" derdi. Okuman›n, araﬂt›rman›n,
tart›ﬂman›n, sohbetlerin hepsinin
prati¤e, mücadeleye hizmet etmesi
gerekti¤ini düﬂünürdü. Tart›ﬂmalar›
ve sohbetleri böyle yönlendirir, entellektüel gevezeli¤e, soyut teorik
tart›ﬂmalara, fikir jimnastiklerine
izin vermezdi. Kendisi de al›nt›larla
konuﬂmaz, esas olarak kendi düﬂüncesini aç›k ve berrak bir ﬂekilde ortaya koyard›. "Onu demiﬂ, bunu demiﬂ" ﬂeklinde al›nt›larla konuﬂup

Bütün yay›nlar› ve
yeni ç›kan kitaplar›
izlerdi. Her konuda
bilgisi vard›. Ve zaman zaman Marks'›n sözünü hat›rlatarak "insana dair olan her
ﬂey bizi ilgilendirir" derdi.

tart›ﬂanlara "ustalar›n ne dedi¤ini
elbette okuyal›m, ö¤renelim, ama
esas olarak bizim ne dedi¤imiz, senin ne dedi¤indir" diye müdahale
ederdi.

" Üreterek Di r e n m e "
g e l e n e ¤ i n i n y a ra t› c ›s›
Zaman›n boﬂa geçirilmesine k›zard›. Herkesin önüne yapabilece¤i
iﬂler koyar, teﬂvik eder, önlerini
açard›. Hapishanelerde zaman› de¤erlendirmenin bugünkü deyimle
"üreterek direnme" gelene¤inin de
yarat›c›s› asl›nda Day›'d›r. Özellikle
kendi yaﬂam›yla buna örnek oluﬂturmuﬂ, bu bilinci herkese aﬂ›lam›ﬂt›r.
Bu noktada 1987'de savunma
için biraraya geldi¤imiz E Blok havaland›rmas› geliyor akl›ma. 8 ko¤uﬂta Devrimci Sol Ana Davas›’n›n
tutsaklar› olarak bir aradayd›k. Ko¤uﬂlar ayn› havaland›rmaya aç›l›yordu. Bütün ko¤uﬂlardan 24 saat
daktilo sesleri gelirdi. Tam bir ar›
kovan› gibiydi havaland›rma. Bütün
ko¤uﬂlarda sürekli okunur, tart›ﬂ›l›r
ve yaz›l›rd›. Bir yandan "Hakl›y›z
Kazanaca¤›z" adl› savunmam›z›n
haz›rl›klar› yap›l›rken, kültür sanat
da dahil her konuda üretim faaliyetlerine devam ediyorduk. Öte yandan boﬂaltt›¤›m›z bir ko¤uﬂu seminer ve tart›ﬂma salonu olarak kullan›yorduk. Kendi aram›zda bu salona Ta r-De r (Tart›ﬂma Derne¤i) dedi¤imizi hat›rl›yorum. Buradaki tart›ﬂmalara zaman zaman Day› da kat›l›rd›. Bu tart›ﬂmalar son derece
canl› ve verimliydi.
Herkesin önünde gerçekleﬂtirmesi gereken programlar› vard›.
Herkes var gücüyle bunlar› gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂ›yordu. Day› bütün
bu programlara yön verir, her aﬂamas›ndaki ayr›nt›lar› bilir ve denetlerdi. Bunu o kadar gösteriﬂsiz, do¤al ve sade biçimde yapard› ki, dik-
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kat etmeyen biri fark›na bile varamazd›. ‹ﬂte böyle bir üretkenli¤in,
böyle bir yaﬂam›n, baﬂka deyiﬂle özgür tutsakl›¤›n da mimar›d›r Day›.
Ko¤uﬂta günlük yaﬂam içerisinde sadece kendi iﬂleriyle ilgileniyormuﬂ gibi görünürdü. Ama ko¤uﬂta olup biten herﬂeyden haberi
vard› asl›nda. Nedenini ﬂundan hat›rl›yorum. Ko¤uﬂta bir arkadaﬂla
günlük yaﬂam içerisinde baz› sorunlar yaﬂam›ﬂt›k. Oturup konuﬂmak ve
çözmek yerine duygusal bir tepkiyle iﬂi biraz küskünlü¤e dönüﬂtürmüﬂtüm. Day›’n›n bunu fark etmedi¤ini san›yordum. Halbuki beni sab›rla izlemiﬂ ve bir gün havaland›rmada "sen böyle yapmamal›s›n" demiﬂti. Baﬂka bir cümle kurmam›ﬂt›.
Anlam›ﬂt›m, ﬂaﬂ›rm›ﬂ ve utanm›ﬂt›m. Yapt›¤›nda büyük bir incelik ve
sahiplenme vard› ayn› zamanda.
Bazen ko¤uﬂun günlük yaﬂam›
içerisindeki küçük ﬂeyler üzerinde
durdu¤u olurdu. Biz bunu anlayamazd›k. "Day› neden böyle küçük
ﬂeylerle u¤raﬂ›yor, neden bunlar› bu
kadar önemsiyor" diye düﬂünürdük.
Ama daha sonra ortaya ç›kard›. Bizim "küçük ﬂeyler" dedi¤imiz asl›nda önemli bir zaaf›n, önemli bir
yanl›ﬂ›n günlük yaﬂam içindeki yans›mas›yd›. Ve Day› bunlar› görür,
yakalar ve maddi temellerini sorgulamaya baﬂlard›. Bu, ayn› zamanda
e¤itme ve dönüﬂtürme çabas›n›n da
bir parças›yd›.
Eleﬂtirilerini genelde aç›k, do¤rudan ve hatta sars›c› bir ﬂekilde ifade ederdi. ‹lkeler, kurallar, disiplin
konusunda hiç bir ayr›cal›k, hiç bir
statüko, hiçbir özerklik onun kabul
edece¤i ﬂeyler de¤ildi. Hem egemen güçlerin, hem de di¤er solun
Day› hakk›nda yapt›klar› karalama
ve anti-propagandalar esas olarak
bu tavr›ndan dolay› idi.
Day› zaaflarla, kurals›zl›klarla
asla uzlaﬂmad›. Yönetici kadrolardan biriyle ilgili bir tart›ﬂmada,
onun “kendisini kimsenin eleﬂtiremeyece¤i özerk bir alan iste¤ine”
karﬂ›, Day› ﬂu ö¤retici sözleri söylemiﬂti: 'Kimse ayr›cal›kl› olamaz,
eleﬂtirinin üzerinde olamaz. Kimse

Say›: 161

Birçok gerekçeyle
"olmaz" dedi¤imize
utan›rd›k. ‹çten içe
mahçup olurduk Day›'ya
karﬂ›. Ama güvenimiz bir kat
daha artard› ona. Onun
önderli¤ine ve öngörüsüne.
özerk olamaz. ‹lkeler, kurallar, disiplin herkes içindir. Ve hatta önce
bizim içindir. Böyle olmazsa bu hareket devrime yürüyemez...”

De¤iﬂtirmenin
dönüﬂtürmenin, yeniden
yaratman›n ustas› ...
Birlikte kald›¤›m›z süreçte Day›'y› iyi tan›m›ﬂt›m. ‹nsanlar› de¤iﬂtirmenin-dönüﬂtürmenin, adeta yeniden yaratman›n da ustas›yd› Day›.
Güvenir, önlerini açar, eleﬂtirir ve
dönüﬂtürürdü. Eleﬂtiren, zaaflarla
uzlaﬂmayan, tav›r alan ama ayn› zamanda yeniden yeniden kazanmaya
çal›ﬂan bir tav›r. Day› buydu da denilebilir.
C ü ret, onun siyasal yaﬂam›nda
çok önemli yeri olan bir kavramd›.
Bu kavram› 38 y›ll›k devrimci yaﬂam›nda en zorlu dönemeçlerde, en
büyük kuﬂatmalarda ete kemi¤e büründürendi Day›. Bu kavram en çok
onunla özdeﬂleﬂmiﬂti. Bu anlamda
' D a y › C ü re t t i r ' demek de yanl›ﬂ olmaz. Örne¤in '77'lerde belirli bir
kitleselli¤i olan, onbinleri yürütmekten bahseden, elinde etkili bir
dergisi olan, yazan-çizen-a¤z› laf
yapan, THKP-C'yle, s›n›rl› da olsa
örgütsel iliﬂkileri olmuﬂ olan Devrimci Yol merkezine tav›r alabilmek, onlara cepheden bayrak açabilmek büyük bir cüretti. Üstelik
bunu sekter, grupçu bir tav›rla de¤il,
tam tersine büyük bir olgunluk, büyük bir sab›r ve demokrasi kültürü
içerisinde yapt› Day›. Ve baﬂard›. Ve
iki y›lda ülkenin siyasal gündemini
belirleyecek politikalar üreten Devrimci Sol'u yaratt›.
Keza 12 Eylül cuntas› geldi¤inde herkes kaçman›n-göçmenin teorilerini yaparken direnme karar›
almas› ve Devrimci Sol'un bütün

gücüyle cuntaya karﬂ› mücadele etmesi de büyük bir cüretti... Ana
Dava’daki tav›r da bu cüretin bir
baﬂka büyük örne¤iydi... Daha onlarca örnek verilebilir...

“ Bir gün olsun
k ar am s ar la ﬂ t ›¤ › n ›, ﬂ i k ay e t çi
oldu¤unu görmedim. ”
Day›, kendi deyimiyle 'm›ym›yl›¤›' ve 'm›ym›y'lar› sevmezdi. Pasif, edilgen, konuﬂurken sesi ç›kmayan, ne dedi¤i anlaﬂ›lmayan, a¤›r,
hantal tav›rlara k›zard› hep. Canl›,
dinamik ve inisiyatifli olunmas›n›
isterdi. Çünkü kendisi her koﬂulda
somut durumu tahlil edip an›nda
inisiyatif geliﬂtiren ve etraf›ndakileri de h›zla bu inisiyatife dahil eden
biriydi.
Fransa'daki tutuklulu¤unun sona
erdi¤i günü hat›rl›yorum. Bir adreste denetim alt›nda olmak ﬂart›yla
serbest b›rak›lm›ﬂt›. Beklenmedik
bu durumda ﬂaﬂ›rm›ﬂ ve biraz da ne
yapaca¤›m›za tam karar vermemiﬂken Day› an›nda inisiyatifi ele alm›ﬂt›. Ve bir arkadaﬂ›n koluna girip
'Hadi gidiyoruz' demiﬂ, peﬂindekilerin de beklemedi¤i bir h›zla, hiç bilmedi¤i Paris caddelerinde birkaç
saat içinde denetimden s›yr›l›p ç›kmay› baﬂarm›ﬂt›. Day› emperyalizmi iyi tan›rd›. Düﬂman›n› yani...
92 Eylül'ünde Day› kazanmaya,
geliﬂtirmeye çal›ﬂt›¤› en yak›n›ndaki kadrolar taraf›ndan ihanete u¤rad›. Ama Day› boyun e¤medi onlara.
Onlar›n elinde tutsakken bile onlar›
teﬂhir etti, mahkum etti... Darbeciler
hareketin bütün olanaklar›n› gaspetmiﬂlerdi. Geriye hemen hemen hiçbirﬂey kalmam›ﬂt›. Kalacak ev bulmak bile büyük bir sorundu. Bu a¤›r
ve zor günlerde boyun e¤meyen
güçlü iradesine tan›k olmuﬂtum.
Bütün enerjisiyle gece-gündüz çal›ﬂ›yordu. Bir yandan ülkedeki hareketin bütün insanlar›na ulaﬂmaya
çal›ﬂ›rken, di¤er yandan da Avrupa'da beyinleri darbeciler taraf›ndan
kirlenmiﬂ insanlar›m›z›n kafalar›n›
açmaya çal›ﬂ›yordu. Saatlerini ay›r›yordu onlara. Bir göçebe gibi o
evden o eve, o ﬂehirden o ﬂehire ta-
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DAYI B‹Z‹Z, DAYI HALKTIR!!!
ﬂ›nmak zorunda kal›nm›ﬂt›.
Ama Day› ne kadar elveriﬂsiz
olursa olsun, gitti¤i her evde
h›zla bir çal›ﬂma ortam› yarat›r
ve iﬂlerine devam ederdi. En
basit günlük iﬂlerin bile örgütlenmesi için büyük bir çaba
gerekiyordu. Day› onlar› bizzat, emekle-sab›rla u¤raﬂarak
kendisi yapard›. Bir gün olsun
karamsarlaﬂt›¤›n›, koﬂullardan
ﬂikayetçi oldu¤unu görmedim.

H alk›n Day›'s›
Bir yoldaﬂ›m›z anlatm›ﬂt›.
Day›'n›n o gün telefondaki sesi biraz durgunmuﬂ. Bu pek
al›ﬂ›k olmad›¤› durum karﬂ›s›nda arkadaﬂ, san›r›m sesine
de yans›yan ﬂaﬂk›nl›kla 'Birﬂey
mi var?' demiﬂ Day›'ya. Day›
da 'Ne var yani, ben hüzünlenemez miyim, benim üzülme
hakk›m yok mu?' demiﬂ. Tam
bu noktada, 'darbe'nin altedilmeye baﬂland›¤› günlerde
Wüppertal'da yapt›¤›m›z 'Devrim ﬁehitlerini Anma Gecesi'nde Day›'n›n sinevizyondan
yapt›¤› konuﬂmay› hat›rl›yorum. 'Ac›lar›, sevinçleri, duygular›, hatalar›, eksikleri olan
bir insan›m. Mitleﬂtirmeden,
idealleﬂtirmeden kaç›n›n ve liderli¤i bir insan olarak ele
al›n' demiﬂti dörtbin kiﬂinin
sevgi ve coﬂku dolu alk›ﬂlar›
aras›nda...
Day› büyük bir entellektüel
birikime sahip oldu¤u halde
hiçbir zaman 'ayd›nca' bir tavra ve üsluba sahip olmad›. Küçük burjuva özentisi tav›rlar›n
zerresini görmedim onda. Tavr›, davran›ﬂlar›, konuﬂmas›, giyimi-kuﬂam›, sevgisi, ﬂefkati,
öfkesi ile bu topraklar›n, bu tarihin, bu halk›n içinden biriydi. Halk›n bir parças›yd›, halk›n bir evlad›, devrimcisi, öncüsüydü. Bu halk taraf›ndan
sevgi seliyle u¤urlanmas›n›n
herﬂeyden önce nedeni buydu
bence. Yani o, bu halk›n Day›'s› olmuﬂtu.
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Av ust u rya H a l k Ce phe si , ölümsüzlü¤e u¤urlad›¤›m›z komutan›m›z, önderimiz, Day›m›z’› 21 Eylül günü Viyana’da and›.
Day›’n›n foto¤raflar› ve karanfillerle
süslenen salona, “DURSUN KARATAﬁ
ÖLÜMSÜZDÜR “ ve “ Ö¤rettikleri ile
savaﬂ›m›z› büyütüp onu selamlamay›
sürdürece¤iz ” pankartlar› as›ld›.
Halk Cephesi ad›na yap›lan
konuﬂmada; “Anadolu’nun onurlu halklar› yi¤it evlad›n› ba¤r›na basarak onu
kalbine, yüre¤ine, beynine gömdü, o n u n
fiziki yoklu¤u düﬂmanlar› sevindirme sin Day› biziz, Day› halkt›r’’ denildi.
Sinevizyon gösteriminin ard›ndan
anmaya kat›lan birçok kiﬂi Day›’n›n
kendileri için anlam›n›, ﬂiir okuyarak,
and içerek ifade etti. ‹ki küçük kardeﬂimiz ise Day› için haz›rlad›klar› ﬂiirleri
okudular. Anmaya kat›lan Avusturya Küba Konsoloslu¤u Dan›ﬂman› söz alarak
“Böyle bir anmada bulunmaktan onur
duydum, sinevizyon s›ras›nda Che ve Fidel’i görmek benim için gurur vericiydi,
önderinizi böyle sahiplenmeniz çok güzel, san›r›m biz Fidel Castro´yu nas›l seviyorsak siz de önderinizi öyle seviyorsunuz, Venceremos! ( Biz Kazanaca¤›z
)” dedi.
Konuﬂmalar›n ard›ndan devrimci
halk hareketinin yarat›c›s›, önderi, ustas›
için Anadolu’nun geleneklerine uygun
olarak kitleye yemek da¤›t›ld›. 250’yi aﬂk›n kiﬂinin kat›ld›¤› anma yeme¤in ard›ndan sona erdi.

Day› devrimdir
Berlin Halk Cephesi, Day›m›z’›n ﬂehitli¤inin 40. günü dolay›s›yla, 14 Eylül günü, anma düzelendi.
Anmaya gelenleri, üzerinde Day›'n›n
ve Mahir'in resimleri ile Day› Devrim d i r diyen ve çiçeklerle bezenen pano
karﬂ›lad›.
Halk Cephesi ad›na yap›lan konuﬂmada, "Art›k Day›lar› baﬂlar›nda yok diye sevinen alçaklar, yan›ld›klar›n› görecekler. F tipi hücrelere atarak ölüm oru-

cu direniﬂimizi bitirece¤ini ve tutsaklar
örgütlenmesini da¤›taca¤›n› hesap edenler. F tipi hücrelerde kap›s›n› çald›¤› her
hücrede, parti cephe benim, örgüt benim
diye hayk›ran, direnen özgür tutsaklarla
karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›. ﬁimdi Day›’s›z
kald›¤›m›z› düﬂünenler, Day› benim, Day› biziz diyen yüzlerce, binlerce Day›’yla karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›n› görecekler,
gösterece¤iz" denilerek Day›’n›n ölümsüzlü¤üne vurgu yap›ld›.
Day›’n›n yaﬂam›n› ve mücadele tarihimizi, cenaze görüntülerinin oldu¤u sinevizyon, Day›’y› sahiplenen binleri
yans›t›yordu. Yenilen toplu yeme¤in ve
sohbetlerin ard›ndan biten anmaya 35 kiﬂi kat›ld›.

Cepheliler ﬂehit düﬂen önderleri
için yaz›lamalar yapmaya devam ediyorlar. 18 Eylül tarihinde ‹kitelli Atatürk
Mahallesinde “Cüret Direniﬂ Savaﬂ
Yaﬂas›n Önderimiz Dursun Karataﬂ”,
“Umudun Ad› DHKP-C”, “Önder
Yoldaﬂ Dursun Karataﬂ”, “Öndere
Selam Savaﬂa Devam” sloganlar› ve
parti bayra¤› duvarlara nakﬂedildi.

BUCA ﬁEH‹TLER‹ ANILDI
21 Eylül 1995’te Buca Katliam›nda
ﬂehit düﬂenler hapishane önünde yap›lan eylemle an›ld›.
“Buca, Diyarbak›r, Ulucanlar Hapishane Katliamlar›n› Unutmad›k
Unutturmayaca¤›z Hesap Soraca¤›z”
yaz›l› pankart açan, kitle ad›na okunan
aç›klamada, “21 Eylül’ün akﬂam saatlerinde, Buca Hapishanesi’nden kafalar› parçalanarak katledilen üç devrimci tutsa¤›n cesedi, onlarca tutsa¤›n a¤›r
yaral› bedeni ç›kar›ld›. U¤ur Sar›aslan,
Yusuf Ba¤, Turan K›l›ç 21 Eylül
1995’te ölümsüzler kervan›na kat›ld›lar” denilerek, katliam›n planlanarak
yap›ld›¤› belirtildi.
Al›nteri, BDSP, ESP, Halk Cephesi,
Mücadele Birli¤i Platformu, Kald›raç,
Köz, Partizan taraf›ndan düzenlenen
eylem, hapishane kap›s›na karanfil
b›rak›lmas›n›n ard›ndan sona erdi.
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Yoldaﬂlar›
Anlat›yor:

‘Day› için örgüt herﬂeyin önündedir’

1973, 1971 faﬂist cuntas›n›n iktidar›n› sürdürdü¤ü, devrimci hareketin önder kadrolar›n›n fiziki olarak
yok edildi¤i, hapsedildi¤i, sempatizan çevrenin ise yenilgi nedeniyle
y›lg›nl›¤› yaﬂad›¤› ve sokaklara ç›kamad›¤› y›ld›r.
1973, 12 Mart’taki fiziki yenilgi
sonras›, ‹stanbul’da fakültelerin ve
ö¤renci yurtlar›n›n ço¤unun sivil faﬂistlerin iﬂgalinde oldu¤u, 12 Mart
öncesi ö¤renci olan "solcu" ö¤rencilerin kay›tlar›n› dondurup fakülteleri ve yurtlar› terk etti¤i bir dönemdir.
Day›'y› iﬂte bu dönemde, 1973
baﬂlar›nda tan›d›m. ‹.Ü. Orman Fakültesi 2. s›n›f ö¤rencisiydi. O dönemlerde Orman Fakültesi, fen puan› yüksek olanlar›n girebildi¤i,
Devlet taraf›ndan karﬂ›l›ks›z 4 y›l
bursun verildi¤i bir okuldu. Fakülteyi bitirir bitirmez de, di¤er kamu
görevlilerine göre ücreti yüksek,
yetkisi geniﬂ olan 'Orman Bölge ﬁefi' olarak atama yap›l›yordu.
Fakülte ö¤rencileri geleceklerini
bu zeminde programlay›p kendisi
ve ailesi için ikbal hayalleri kurarken, Day› daha o dönemde çoktan
verilecek bu ikballeri elinin tersiyle
iterek bedenini ve yüre¤ini halk›na,
halk›n kurtuluﬂuna adam›ﬂt›. Herkesin ders, kitap, defter peﬂinde koﬂtu¤u bu dönemlerde, o nas›l bir mücadele ve örgütlenme ile fakültelerdeki ve yurtlardaki sivil faﬂist iﬂgallerin k›r›laca¤›na kafa yoruyordu. Ve
bunun için de i¤neyle kuyu kazar
gibi bire bir örgütleme yap›yordu, o
dönemlerde Day›’n›n örgütledi¤i
ö¤rencilerin ço¤u belki de ilk defa
politikayla tan›ﬂ›yordu.
Day›, hiçbir örgütün olmad›¤› bu
dönemde ö¤renci gençli¤in örgütlenmesi ve mücadelesi için merkezi
bir örgüte ihtiyaç oldu¤unu söylüyordu; ve bunun için de ‹YÖKD
(‹stanbul Yüksekö¤renim Kültür
Derne¤i) kurucular› aras›nda yer ald›. Derne¤e üyelik için fakülte fakülte örgütleme yap›yor ve Mahir

Say›: 161

Çayan'›n yaz›lar›n›n teksir halinde
ço¤alt›p da¤›t›lmas›n› ve gruplar
halinde okunmas›n› sa¤l›yordu.
‹YÖKD’nin önderli¤inin Kurtuluﬂ
Gurubuna (Cephelilere) geçmesinden, 1974’den itibaren fakültelere
gidemeyen solcu ö¤renciler, gruplar
halinde fakültelere gidip gelmeye
baﬂlad›lar. Bu giriﬂ ç›k›ﬂlarda ö¤rencilerin güvenli¤i sa¤lan›rken baz› fakültelerde gün sonuna kadar
güvenlik al›n›yordu ve tüm bu iﬂler
Day›’n›n önderli¤inde ve Day›’n›n
da içinde yer ald›¤› organizasyonlar
ﬂeklinde oluyordu.
‹YÖKD kapat›ld›ktan sonra yerine Day›’n›n ve genç cephelilerin
önderli¤inde ‹YÖD (‹stanbul Yüksekö¤renim Derne¤i) kuruldu. “Eskiler” ile "legal" derneklerde örgütlenmenin yanl›ﬂ olaca¤›n› savunanlar, bu örgütlülük içerisinde yer alm›yorlard›.
Day› önderli¤inde genç Cepheliler, bir yandan fakültelerdeki, yurtlardaki faﬂist iﬂgalleri k›rmak için
mücadele ediyor, çat›ﬂ›yor, örgütlülü¤ü ve kitleselli¤i yayg›nlaﬂt›rmak
için fakültelerde Cephelilerin önderli¤inde birim ö¤renci dernekleri
kuruluyordu. Yine bu dönemde bir
çok kampanya gerçekleﬂtirildi.
Day› bu yo¤unluk içinde geceleri geç saatlere kadar okuyan, gündüzleri ise s›cak mücadelenin içerisinde militan bir kiﬂilikti. Üniversite iﬂgallerinden (‹stanbul, ‹TÜ, Y›ld›z, Galatasaray, Yükseliﬂ) çat›ﬂmalara, çat›ﬂmalardan tart›ﬂma forumlar›na kadar her yerde kitleye güven
veren ve içinde yer alan mütevazi
bir kiﬂiliktir. 1976 ya da 1978’de
Sa¤malc›lar Hapishanesi’nde birlikte ayn› ko¤uﬂta idik. O dönemde
tüm sol siyasi hareketleri ayn› ko¤uﬂta kal›yordu ve her siyasi hareketin de komünü vard›. Komün için
gündelik iﬂleri yapmak üzere üç-beﬂ
kiﬂi, temizlik, yemek, bulaﬂ›k y›kamak, çay yapmak gibi iﬂler için nöbet tutuyordu. Di¤er siyasi hareketlerin yönetici konumundakilerin nö-

betlerini s›radan militanlar devral›p
tutarken, Day› buna müsaade etmez
ve nöbetini herkes gibi kendisi tutar, bulaﬂ›k y›kar, temizlik yapar,
yoldaﬂlar›na çay servisi ve yemek
yapard›.
Day› kararl›, ideolojisinden taviz
vermeyen ve kararl›l›kla uygulayan
bir önderdi. Devrimci Yol içerisinde
birlikte iken ‹stanbul, Ankara’dan
hep farkl› bir pratik izlemiﬂtir. Bu
farkl›l›kta Day›’n›n anlay›ﬂ›, tarz›
önemli bir etkendi.
Day› için örgüt ve örgütün ihtiyaçlar› her ﬂeyin önündedir. Bunun
için her türlü çal›ﬂmalar› bizzat yerinde kontrol eder ve denetler, gördü¤ü eksikliklerin, yanl›ﬂl›klar›n giderilmesi ve düzeltilmesi için baﬂta
kendisi ve yoldaﬂlar› olmak üzere
çal›ﬂmalar› baﬂlat›r.
Day› kadrolar›n e¤itimini, nerde
nas›l istihdam edilece¤ini, kimin
neyi yap›p neyi yapmayaca¤›n›,
kimlerin durumlar›na göre nerelere
girip girmeyece¤ini, güvenlik ve
mücadelenin zaafa u¤ramamas› aç›s›nda en ince detay›na kadar tespitini yapar ve bu kurallar› ihlal edenleri de çok ac›mas›z olarak eleﬂtirirdi.
Day› sonuna kadar birlikteli¤i
savunan bir önderdir. Bu birliktelikteli¤in devrime zarar verdi¤i zaman
ise ayr›lmaktan da hiç tereddüt etmez ve bu konuda da derin bir öngörüye sahipti. 1978 y›l›nda Devrimci Yol ile ayr›l›kta yolun sonuna
gelinmiﬂti ve ben hapishanedeydim.
Benim ziyaretime gelerek, geliﬂmeleri anlatarak ayr›l›¤›n kaç›n›lmaz
oldu¤unu söyledi. Bunun üzerine
ben "birlikte olmay› biraz daha zorlayamaz m›y›z" dedi¤imde bana cevaben "TKP’yi biliyorsun, ﬂu anda
TKP olmazsa bu boﬂlu¤u bunlar
doldurur ve bunlar›n kendi örgütlerini savunacak cesaretleri dahi yok"
dedi. O günler, abart›l› olarak de¤erlendirdi¤im Day›’n›n bu tespitini, 1980 12 Eylül’ü ve geldi¤imiz
bugünkü durum fazlas›yla do¤rulamaktad›r.
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Kartal; Ergenekon iddianamesi
bir psikolojik savaﬂ belgesidir
DHKP-C davas›ndan yarg›lanan
Ercan Kartal’›n mahkemesi, Beﬂiktaﬂ 14. ACM’de 19 Eylül’deki duruﬂmayla devam etti.
Duruﬂmada, Kartal mahkemeye
üç ayr› dilekçe sundu. “12 Eylül faﬂist cuntas›n›n y›l dönümünde bir
ke z daha ila n e diyo ruz ki cuntac ›
generallerden hesap sormaya de vam edece¤iz” baﬂl›kl› dilekçesini
mahkemeye yaz›l› veren Kartal, 11
A¤ustos’da ﬂehit düﬂen DHKP-C
Genel Sekreteri Dursun Karataﬂ ile
ilgili dilekçesini salonda okudu.
Kartal, “Önderimiz Dursun Karataﬂ’› sonsuzlu¤a u¤urlad›k” baﬂl›kl› dilekçesinde “Önderimiz dünya
devrim önderleri aras›nda yerini al m›ﬂt›r” dedi. Day›’n›n, Mahir Çayan’›n devamc›s› olan stratejinin
hem geliﬂtireni hem uygulayan› oldu¤unu belirten Kartal, “Biliyoruz
ki Dursun Karataﬂ demek irade, cü ret, emek demektir. Dursun Karataﬂ
d e m e k d e v ri m v e i kt i da r i dd i a s › d e mektir, Dursun Karataﬂ demek zor
süreçlerin yol aç›c›s› demektir. Düﬂm anla r›m›z boﬂuna sevinme sin tüm
Parti Cepheliler Day›’d›r. Yaﬂas›n
Önderimiz Dursun Karataﬂ” dedi.
Ercan Kartal Sabanc› eylemine
iliﬂkin savunmas›na ise DHKC’nin
eylemin ard›ndan yapt›¤› aç›klamadan bir al›nt›yla baﬂlad›. Kartal
konuﬂmas›n›n devam›nda “Eylem,

üy esi ve
savaﬂç›s›
olmaktan gurur duydu¤um DHKP-C taraf›ndan
yap›lm›ﬂt›r” dedi. Ergenekon idianamesinde Veli Küçük’le örgütünün
ad›n›n yanyana kullan›lmas›na de¤inen Ercan Kartal; “Halk düﬂmanlar›na cezalar›n› vermek halktan ya na olan devrimci örgütlere mahsus t u r. DHKP-C ile Veli Küçük ad› nas›l olur da biraraya gelebilir? Veli
Küçük, DHKP-C taraf›ndan ceza land›r›ld›¤›nda ve bu üstlenildi¤in de ancak iki isim biraraya gelebilir.
Bunun koﬂullar› da hala mevcut t u r” dedi.
‹ddianamede tam 147 kez örgütünün ad›n›n geçti¤ini söyleyen Kartal,
“Nedeni Partimizi karalamak ﬂaibe
y a r a t m a k t › r. Bu bilinen en eski
kontrgerilla yöntemidir. Ergenekon
iddianamesi gerçek anlamda bir
psikolojik savaﬂ belgesidir. Örgütümüz bugüne kadar oldu¤u gibi Sa banc› gibi tekelci burjuvalar›, baﬂ bakanlar›, bakanlar› tüm halk düﬂ manlar›n› cezaland›rmaya devam
edecektir. Kontrgerillac›lara karﬂ›
s av a ﬂ › m› z d e v r im e k a d a r s ü r e c e k tir
çünkü kontrgerilla devlettir” sözleriyle, DHKP-C hakk›nda yarat›lmaya çal›ﬂ›lan ﬂaibelere cevap verdi.
Kartal, “Ergenekon iddianamesinin
a mac› kon tr ger il la y› t as fiy e et mek
de¤il üstünü örtmektir. Halk›m›z›n
tüm sorunlar›n›n çözüm platformu
devrimdedir. Kontrgerillay› tasfiye
e t m e k iç i n d e v r im e , d e v r im iç in d e

Adana Özgürlükler Derne¤i Kuruldu!
Adana Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i yapt›¤› ola¤anüstü
Genel
Kurul
ile isim,
tüzük
de¤iﬂikli¤i yaparak
yeni yönetimini
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seçti. 21 Eylül Günü Adana Tabip
Odas› Toplant› Salonunda Dernek
Baﬂkan› ﬁemsettin Kalkan’›n aç›l›ﬂ
konuﬂmas› ile baﬂlayan Genel Kurul’da ülkemizde demokrasi mücadelesinin a¤›r bedeller istedi¤ine
de¤inilerek bundan sonra da bu mücadelenin sürece¤i vurguland›.
Derne¤in yeni isminin Adana
Özgürlükler Derne¤i olmas›n›n kararlaﬂt›r›ld›¤› genel kurulda tek lis-

halk güçle rinin birli¤i ne ihtiyaç
v a r d › r. Biz
halk›m›z›n
kurtuluﬂu
için savaﬂ makta, mü cadele et mekteyiz.
AKP’nin
psikolojik
s av a ﬂ u z ma “Düﬂmanlar›m›z
n› savc›lar› n›n örgütüBoﬂuna Sevinmesin
müze yöne Tüm Parti Cepheliler
lik yalanla Day›’d›r”
r ›n› boﬂa ç› karaca¤›z”
dedi.
Savunmas›n›n
sonunda
“DHKP-C kuruldu¤u günden bu g ü ne n e sö yl e mi ﬂ se y ap an , n e ya p m›ﬂsa söyleyen bir örgüt olmuﬂtur.
Tarih sahnesine ç›kt›¤›m›zdan bug ü n e em pe r ya l i st l e r v e i ﬂ bi r l i kç i l e r in e v urd uk vur maya de vam ede ce ¤iz. 9 Ocak’ta oldu¤u gibi bugün
yar›n ama mutlaka tüm iﬂbirlikçi
t e ke l ci l er in k al el e ri n e g i re cek h e sap soraca¤›z. Bunu hiçbir güç en gelleyemeyecektir. Er geç devrimi
gerçekleﬂtirecek,
halklar›m›z›n
onurluca, aﬂa¤›lanmadan yaﬂayaca¤› A n a d o l u m u z d a h a l k c u m h u r i yetini kuraca¤›z” diyen Kartal’›n
duruﬂmas› 29 Aral›k’a ertelendi.
Duruﬂma öncesi ACM giriﬂinde
GBT kontrolü yapan polis, aranmas›
oldu¤u gerekçesiyle U¤ur ‹lbay’›
gözalt›na ald›.

te ile gidilen seçimlerde Dernek
Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n olurken
Recai Seyhan, Olcay Aﬂantayrul,
Mustafa Candan Göçük, Akil Nergüz yönetim kurulunda yerald›lar.
Yeni dernek baﬂkan› Mehmet
B›ld›rc›n’›n bir konuﬂma yapt›¤› genel kurulda Mersin Temel Haklar
Derne¤i’nin dayan›ﬂma mesaj›n›n
okunmas›n›n ard›ndan ‹lke Müzik
Grubu sevilen halk türkülerini seslendirdi. Genel kurula ‹HD ve SHP
temsilcileri de kat›ld›.
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Devrimi Yazmak Onur ve Görevdir
159. say›m›z hakk›nda toplatma
ve 1 ay yay›n durdurma karar› verildi¤inden dolay›, 1 ayd›r dergimiz
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm
‹çin Yürüyüﬂ’ü ç›karam›yorduk.
Bu, dergimiz hakk›nda al›nan,
üçüncü toplatma ve yay›n durdurma
karar›d›r. Her üç karar›n da gerekçesi öz olarak ayn›d›r.
Birinci yay›n durdurma karar›;
polisler taraf›ndan 10 Aral›k 2007’de
infaz edilen devrimci Kevser M›rzak’›n, katledilmesine ve direniﬂine
135. say›m›zda yer verdi¤imiz içindi.
“ S u ç u m u z ” ; Kevser M›rzak’›n
resmini ve “sar› y›ld›zl› bir motifi”
dergimizin kapa¤›na koyarak, “dev r i m c i l e r ö l ü r d e v r i m l e r s ü re r ” ve
“ t e s l i m a l a m a d › l a r ” demekti.
‹kinci yay›n durdurma karar›;
145. say›m›zda, K›z›ldere’de katledilen Mahir Çayan ve yoldaﬂlar›n› anlatt›¤›m›z için verildi. Kararda,
DHKP-C propagandas› yapt›¤›m›z
iddia ediliyordu.
K›z›ldere, devrim demektir. Suçumuz, yine “ d e v r i m ” demiﬂ olmam›zd›.
Ü ç ü n c ü y a y › n d u r d u r m a k a r ar › ’n›n verildi¤i 159. say›m›zda, bu
kez Türkiye devrimci hareketinin
önderi Dursun Karataﬂ’› anlatm›ﬂt›k.
Bir kez daha “ d e v r i m ” dedi¤imiz
için yay›n›m›z durduruldu.
Oligarﬂik düzen diyor ki, d e v r i m

de meyec eksiniz, d e v r i m i y a z m a y a caks› n›z .
Devrim, politik bir tercihtir. Bir
avuç sömürücü asalaktan yana de¤il,
eme¤i sömürülen, aç ve yoksul b›rak›lan milyonlardan yana tav›r almakt›r. Dergimiz yay›n hayat›na baﬂlad›¤›ndan bu yana bu tercihi hep net olmuﬂtur.
Devrimde ›srar etmek, devrim istemek ve devrim için mücadele etmek, halk ve vatan sevgisi taﬂ›man›n
bir gere¤idir. Devrim istemek, halk›n e¤itim, sa¤l›k, konut sorunlar›na
çözüm istemek demektir. Devrim is temek, sömürüye, zulme son vermek, açl›¤›n, yoksullu¤un olmad›¤›
sosyalist bir ülke istemek demektir.
Devrim istemek, ba¤›ms›zl›k, demokrasi istemek demektir.
Bunlar, ülkemiz ve dünya gerçeklerini görüp, saflar›n› halktan yana
belirleyen herkesin iste¤i olabilecek
ﬂeylerdir. Bunlar› istemeyi, ancak
halka ve vatana düﬂman beyinler suç
sayabilirler. Dergimiz hakk›nda toplatma ve yay›n durdurma karar›n› veren yarg›n›n, Amerikan iﬂbirlikçisi
oligarﬂik düzenin yarg›s› olmas› da
bu gerçe¤in ifadesidir.
Devrimi savunmaktan vazgeçmek; milyarlarca insan›n açl›¤›n›n ve
yoksullu¤unun sorumlusu, milyonlarca insan›n katili emperyalist sistemle uzlaﬂmak demektir.

Kurtuluﬂ okurlar› bu hafta da
do¤runun, hakl›n›n, umudun sesini gecekondu mahallelerine taﬂ›d›.
19 Eylül günü Dersim ve Sivasl›lar’›n yo¤un olarak
yaﬂad›¤› Antalya’n›n Maz›da¤› Mahallesi’nde yap›lan
sat›ﬂ s›ras›nda, halka “Day›y› yaﬂatmak onun mücadelesine sahip ç›kmakt›r, mücadelesini ileri taﬂ›makt›r”
denilerek Day› anlat›ld› ve mücadelesine sahip ç›kma
ça¤r›s› yap›ld›.

UMUDUN SES‹...

Narl›dere’de Okurlar›m›zdan Polise Tav›r
20 Eylül günü ‹ z m i r N a r l › d e re 2. ‹nönü Mahalle si’nde yap›lan dergi sat›ﬂ›nda, polisin toplat›lm›ﬂ dergi
bahanesiyle sat›ﬂ› engelleme çabas›nda, polisin dergi da¤›t›mc›lar›n› bekletti¤i süre içinde mahalle halk› gelip
dergi almaya devam ederek, polisin tavr›na en güzel ce-
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Evet, dergimizin yay›n› durdurulabilir, hatta tamamen kapat›labilir,
fakat emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› mücadelenin ne kendisi, ne de
bu mücadelenin sesinin, ça¤r›lar›n›n
kitlelere ulaﬂt›r›lmas›n› engellemek,
mümkün de¤ildir.
Ony›llard›r, sadece hakimler, savc›lar de¤il; oligarﬂik düzen tüm kurumlar›yla, bildi¤i tüm yöntemleri
kullanarak, devrimci düﬂünceleri
yok etmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bu ülkede sosyalist yay›nlar, sosyalist düﬂünceler yasakland›. Fakat,
bu bask›lar›n en boyutlu oldu¤u dönemlerde de, kimse devrimin sesinin
susturulabildi¤ini söyleyemez. Devrimin sesi, devrimcilerin ve halk›n
bulundu¤u yerde var olmaya devam
etti.
Ortaya ç›km›ﬂt›r ki; oligarﬂik düzenin hiç bir yöntemi, devrim düﬂüncesini beynimizden silmeyi baﬂaramam›ﬂ ve devrim için mücadeleyi
engelleyememiﬂtir. Emperyalizm ve
oligarﬂik düzen sürdü¤ü sürece de,
devrim için mücadele varolmaya devam edecektir.
Devrim, ülkemizin gelece¤i ve
halk›m›z›n kurtuluﬂudur. Bizleri, ülkemizin gelece¤ini savunmaktan,
halk›m›z›n kurtuluﬂu için mücadele
etmekten vazgeçirmek mümkün de¤ildir. Sayfalar›m›zda bundan sonra
da, devrim olmaya devam edecektir.

vab› verdiler. Polisin çekip
gitmesinin ard›ndan sat›ﬂa devam eden Yeni Kurtuluﬂ okurlar› dergimizi Narl›dere halk›na ulaﬂt›rd›lar.
22 Eylül günü M a l a t ya’da
Tu r a n
Emeksiz
C a d d e s i ’ n d e yap›lan dergi
sat›ﬂ›nda; "Gençlerimiz Aileleri ve Ö¤retmenlerimiz; soyguna izin vermeyelim, Gericili¤e Teslim Olmayal›m"
ça¤r›lar› yap›ld›.
‹nsanlar›n sar›l›p sevgilerini dile getirdikleri dergi tan›t›m›nda halka; oligarﬂik düzenin yozlaﬂmay› yayd›¤›
ve buna karﬂ› örgütlenerek mücadelde edilece¤i anlat›ld›.
Yap›lar sat›ﬂlarda 95 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

DEVR‹M YAZMAK
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D‹PLOMA’n›n D‹YET‹
Klasik deyiﬂle; “ ekmek aslan›n
a¤z›ndad›r" ve hemen her toplumda,
ekme¤ine sahip olmayan, iﬂi gücü
bulunmayan kiﬂi adamdan say›lm›yor. Aslan›n a¤z›ndaki ekme¤i çekip
ç›karabilmek için ise, tarlada ve inﬂaatta çal›ﬂman›n d›ﬂ›nda, hemen her
yerde D‹PLOMA gerekiyor.
Bu nedenle olsa gerek ki; “ o k u
a d a m o l " deniyor; okuyacak, diploma alacak, ekme¤ini kazan›p
adamdan say›lacak!
Böyle olmas› son derece “do¤al!” gibi gözükse de de¤ildir; bir
kere, “adam olmakla”, diploma almak ayn› ﬂey de¤ildir. Niye diyeceksiniz? Birazdan gelece¤iz, fakat
“tah s il ceh alet i gö tü rü r, eﬂeklik
baki kal›r” deyimini de halk üretmiﬂtir. Neden böyle bir deyim ç›km›ﬂ ortaya, onu da birazdan görmüﬂ
olaca¤›z.
Toplumsal yaﬂama kat›lmak, büyük ölçüde bir diploma sahibi olmaya ba¤l› hale gelmiﬂtir. Diploma yaﬂama kat›lman›n “bileti”dir adeta.
Hatta sadece bir diploma da yetmez,
iki-üç, daha fazla diplomaya sahip
olmak gerekir. Ne kadar diploma
sahibi olursan›z, o kadar para kazan›r, o kadar toplumsal statü sahibi
olursunuz. Çark böyle.
En basit görüneninden en zoruna
kadar, her meslek, az çok bir uzmanl›k gerektirdi¤ine göre, her
meslekte bir e¤itim süreci olmas›nda ve bir diploma aranmas›nda kendi baﬂ›na yanl›ﬂ bir ﬂey yok elbette.
‹nsanlar›n e¤itimli olmas›, her iﬂin e¤itimli,

dolay›s›yla ehil insanlar taraf›ndan
yap›l›yor olmas› gerekendir. Fakat,
ülkemizde diploma sahibi olman›n
koﬂullar› gözönüne getirildi¤inde
bu do¤all›k ortadan kalk›yor...
Bu anlamda, itiraz›m›z diploman›n kendisine biçimsel bir itiraz de¤ildir. Öze dairdir.
E¤er diploma, belli bir iﬂi yapabilecek bilgi ve e¤itime sahip olundu¤unun göstergesiyse, o bilgi ve
e¤itime sahip olundu¤unda, diploman›n da hak edilmiﬂ olmas› gerekir. Fakat mekanizma böyle çal›ﬂmamaktad›r.
Düzen, diploma vermek için,
bilginin d›ﬂ›nda bir ﬂey istiyor sizden. Bir “diyet” istiyor.
Diploma sahibi olmak için; sadece bilgi, pratik ve e¤itim düzeyi
aç›s›ndan gereken düzeyde olmak
yetmiyor; düzenin istedi¤i gibi biri
olmak dayat›l›yor.
Düﬂünmeden, sorgulamadan hareket eden, haks›zl›klara boyun
e¤en, üstlerinin buyruklar›na itaat
eden bireyler olmay› kabul etmelisiniz ki, diplomaya ulaﬂabilesiniz.
Okullarda verilen hiçbir karnede
böyle bölümler yok.
Ne kadar bireyci, ne kadar itaatkar oldu¤unuza, adaletsizli¤e, eﬂitsizli¤e nas›l r›za gösterdi¤inize dair
görünürde not verilmiyor kimseye.
Ama asl›nda veriliyor.
Çünkü, tüm derslerden geçseniz
bile, bunlardan geçmemiﬂseniz, diploman›z› alamazs›n›z.
Sömürücü egemen s›n›flar, bencil, yoz ve kiﬂili¤i ezilMEAHY L
D‹PL OM ASI
Ne kadar bireyci, ne kadar itaat- miﬂ bireyler istiyor;
Mlmiuea Tlmeaiua Flmume
llumieakm Rmuekaieka R..mea
kar oldu¤unuza, adaletsizli¤e, e¤itim sisteminin biçirererer
mini de, içeri¤ini de
eﬂitsizli¤e nas›l r›za gösterdi¤inibuna göre düzenliyor.
ze dair görünürde not verilmiyor Mevcut düzenin içinkimseye. Okullarda verilen hiçbir karnede böyle de, toplumsal yaﬂama
bölümler yok.
kat›lmaya haz›rlanan
herkes, bu e¤itim çarkAma asl›nda bunlardan da s›nan›yorsunuz.
Çünkü, tüm derslerden geçseniz bile, bunlardan lar›n›n içinden geçecek, orada kendisinin
geçmemiﬂseniz, diploman›z› alamazs›n›z!
içine sokuldu¤u kal›ba

20

D‹PLOMANIN D‹YET‹

Mlmiuea Tlmeaiua Flmume
llumieakm Rmuekaieka R..mea
rererer

uyum gösterecektir.
Diploma alman›n koﬂulu budur.

Ya diploma, ya adaml›k!
Adam gibi adam olmak, dilimizde, mert, namuslu, dürüst insan olmakt›r. Fakat, diploma için bize dayat›lanlar, böyle bir kiﬂilik de¤il,
tam tersine mertli¤i de¤il namertli¤i, namuslulu¤u de¤il namussuzlu¤u, dürüstlü¤ü de¤il yalanc›l›¤› gerektiriyor.
Görülece¤i gibi, “adam olmak”
hiç kolay de¤il ülkemizde. Diploma
almak hiç kolay de¤il. ‹ ki s i n i b i rden gerçekleﬂtirmek ise, hiç mi hiç
kolay de¤il... Bu zorluk, ço¤u kez,
adaml›k için diplomadan, diploma
için adaml›ktan vazgeçme noktas›na kadar uzan›r.
Bugün yaklaﬂ›k 23 milyon ö¤renci, e¤itim kurumlar›nda diploma
alman›n yar›ﬂ› içindedir. Okullar›n
birinden içeri girebilmek bir sorun,
diplomayla ç›kmak ise ayr› bir sorundur.
Giriﬂinden ç›k›ﬂ›na kadar hemen
her aﬂamas›nda ekonomik, siyasi,
sosyal ve kültürel bask›n›n onlarca
çeﬂidiyle döﬂenmiﬂtir diplomaya giden yollar.
Bir yandan cebinize el at›l›rken,
di¤er yandan beyninize, kiﬂili¤inize
uzan›r düzenin elleri.
Alaca¤›n›z diploman›n diyeti
olarak, kiﬂili¤inizi, beyninizi teslim
etmeniz istenir. Diploman›n diyeti,
bir insan›n asl›nda en de¤erli varl›¤›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bir ö¤renci, okula baﬂlad›¤› ilk
andan itibaren bu diyetin ödettirilmek istenmesiyle karﬂ› karﬂ›yad›r.
Okul yöneticisi, ö¤renciyi, e¤itilecek de¤il, herﬂeyden önce “ a d a m
edilecek” biri olarak görür. ‹ l k , o rt a ya da yüksek okul da olunmas›
bu aç›dan çok farketmez. Hepsinin
bak›ﬂ aç›s› ayn›d›r.
Okul müdürlerine veya YÖK’e
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Bu düzen, sadece
diploma almak
için de¤il, asl›nda
yaﬂamak için bize
say›s›z ﬂartlar koﬂmaktad›r.
Okumak için, bir iﬂ bulup karn›m›z› doyurmak için bize diyet
ödetmek istemektedir.
Ya bu diyeti ödeyeceksiniz, ya
bunlardan vazgeçeceksiniz.
AMA B‹R YOL DAHA VAR...

Mlmiuea Tlmeaiua Flmume
llumieakm Rmuekaieka R..mea

rererer

göre, okula ad›m att›¤›n andan
itibaren art›k “ o k u l u n m a l› ” s›nd›r ve orda ne ö¤retiliyorsa
onu alacaks›n, nas›l biri olman isteniyorsa, öyle olacaks›nd›r.
O kadar ki, hangi milliyetten
olursan›z olun ilkokulda, liselerde
“Türklük gururu” dersi al›rs›n›z.
Baﬂka bir milliyetten olman›z
önemli de¤ildir... Din bilgisi verilir
herkese; farkl› bir dinden, inançtan
oldu¤una bak›lmaks›z›n, buna hiçbir sayg› gösterilmeksizin... Diploma sahibi olmak istiyorsan, bunlara
da katlanacaks›n. Baﬂka bir milliyetten, baﬂka inançlardan olsan da,
bir “Türk ve sünni” olarak al›rs›n
diploman›.
Tersi durumda, belalardan bela
be¤enmen gerekir. En büyük bela
da “ssana di ploma yok”tur.

Ya b u d ü ﬂ ü n ce l er d e n ,
ya diplomadan vazgeç!
Ö¤renmek, bilgilenmek, uzmanlaﬂmak, elbette güzeldir; ülkesini
halk›n› düﬂünen insanlar olarak yetiﬂmek güzel ﬂeydir. Lakin, düzenin
e¤itim sisteminde sular tersine akar.
Elbette mevcut e¤itim sisteminde de okuma yazma ö¤retilir insanlara... Baz› bilgiler verilir; doktorluk, mühendislik ve benzeri için uzmanl›k kazand›r›l›r. Ancak bütün
bunlar›n ö ¤ retilmesi sürecinin ta m a m l a n a b i l m e s i , yukar›da sözü
edilen dayatmalara boyun e¤ilmesine ba¤l›d›r genellikle.
Sormak, sorgulamak, bilgi sürecinin temeli olmas›na ra¤men, düzenin e¤itim sisteminde buna ﬂiddetle karﬂ› ç›k›l›r. Tersine, sormayan, sorgulamayan bireyler yetiﬂtirmeye dönüktür sistem. Ö¤rencinin
hem sunulan her bilgiye, hem de
kendisi hakk›nda al›nan her karara
itirazs›z boyun e¤mesi istenir.
Hele ki sorular›, e¤itim sisteminin, ülkenin ve dünyan›n durumuna
dair ise, ö¤renci sordu¤una piﬂman
edilmelidir.
Disiplin kurullar›, soruﬂturmalar,
okuldan uzaklaﬂt›rmalar, ö¤renciye
diploma alman›n koﬂullar›n› tekrar
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tekrar hat›rlat›r. E¤er bu hat›rlatmalar(!) yetersiz kal›rsa, polis devreye
sokulur; ö¤renci bu kez iﬂkence tezgahlar›nda, hapishane hücrelerinde
“adam edilmeye”, düzene itaat ettirilmeye çal›ﬂ›l›r.
Devrimci olmak, vatansever olmak, ilerici demokrat olmak suçtur
okullarda. Kiﬂili¤i korumaya çal›ﬂmak, onurlu bir insan olmak suçtur.
Bu niteliklere sahip olanlar›n,
diplomay› hak edemeyecekleri baﬂtan bellidir.
Ya bu düﬂüncelerden vazgeçeceklerdir; ya diplomadan. Diploma
almak istiyorsan, onuru ayaklar alt›na serip, uslu uslu okuluna devam
edeceksin. Bunu yapm›yor ve dahas› devrimci, demokrat, vatansever
olmaya çal›ﬂ›yorsan iﬂte o zaman
düzen tüm h›ﬂm›yla üzerine gelir.

B i r yol daha var!
Sözün özü ö¤renci kardeﬂler, düzenin istedi¤i kimlikte ve kiﬂilikte
olursan, sonunda bir diploma sahibi
olabilirsin. Sistem böyle kurulmuﬂ,
sistemin efendileri böyle diyor.
Üstelik bir diploma sahibi olmakla her ﬂey bitmiyor.
Malum, ilkö¤retim diplomas› ile
bir iﬂe girmek o kadar kolay de¤ildir. Liseyi de bitireceksiniz, daha
iyi bir iﬂ için üniversite diplomas›
da gerekecek. Fakat, üniversite diploman›z, ne gelece¤inizi elinize almak demektir, ne de özgürlü¤ünüz...
Diplomal› iﬂsizlikten, üç kuruﬂ
paraya çal›ﬂmak zorunda b›rak›lmaktan söz etmiyoruz. Bunlar da
var, bunlar da sorun. Ama bizim
dikkat çekmek istedi¤imiz yine dip-

lomay› almak için ödetilen “ d i yet”le ilgili. Diplomay› almak için
karﬂ› karﬂ›ya geldi¤iniz dayatmalar,
muhtemel ki, devlet dairelerinde,
fabrikalarda, iﬂyerlerinde de sizi
bekliyor olacak.
Birkaç diploman›z da olsa, size
iﬂ vermek için, birikimlerinizin karﬂ›l›¤› olan meslekleri yapabilmeniz
için, sizden hep d ü z e ne u yu m , p a t r o n l a r a b i a t beklenecek.
Devrimci, demokrat, ilerici, vatansever olmak, iﬂinizde de karﬂ›n›za bir “suç” gibi ç›kar›lacak.
Dün okuldan at›lma nedeniniz
olarak görülen ﬂeyler, s o n r a iﬂten
ç›kar›lman›z veya sürgün edilmenizin gerekçesi yap›lacak...
O halde baﬂtan beri anlatt›klar›m›z› bu sonuncu olguyla birleﬂtirdi¤imizde, karﬂ›m›za ﬂu ç›kar: Bu düzen, sadece diploma almak için de¤il, asl›nda yaﬂamak için bize say›s›z ﬂartlar koﬂmaktad›r. Okumak
için, bir iﬂ bulup karn›m›z› doyurmak için, velhas›l yaﬂamak için bize
diyet ödetmek istemektedir.
Diyetini ödemeyen okulunu bitiremez. Diyetini ödemeyen aç kal›r!
K›sacas› bu bitmeyen bir kavga.
Okumak, diploma almak, iﬂ sahibi olmak, karn›n›z› doyurmak
için, ya bu diyeti ödeyeceksiniz ya
da bunlardan vazgeçeceksiniz.
Düzenin dayatt›¤› bu.
AMA B‹R YOL DAHA VAR.
Kimli¤imizi, kiﬂili¤imizi ezen,
haklar›m›z› gasbeden, bize s ö m ü r ü
d ü z e n i n i n u y s a l b i r diﬂlisi, emper y a l i z m i ﬂ b i r l i k ç i , d e j e n e re b i r k i ﬂilik dayatan bu düzenin dayatmalar›na boyun e¤memek. Okulda e¤itiminizi, iﬂte çal›ﬂman›z›, düﬂüncelerinizi savunurak sürdürmek de
mümkündür; bunun için direnmek,
mücadele etmek gerek.
Bunca dayatmay› altedip diplomay› alabilirseniz ne ala; ama bu
dayatmalar›n bir tekine bile boyun
e¤me pahas›naysa, o zaman kendinize soracaks›n›z; adaml›k m›, diploma m›?.. Kendinize soracaks›n›z,
halk m›, vatan m›, onur mu, namus
mu yoksa, boyun e¤mek mi?..
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lar ortadan kalkt›¤›nda, ne e¤itimin
bilimselli¤i, ne e¤itimin halk›n ç›karlar›na göre düzenlenmesi, ne bilginin do¤ru ve gerçek olmas› belirleyici olmaz. Bunlar›n yerine, d a h a
fazla kazanç getirmesi, d a h a u c u za mal olmas›, kitleleri bilinçlendirmek yerine uyutmas›, sömürü düzenine biat eden kiﬂilikler,
tekellere hizmet eden
köleler yetiﬂtirilmesi,
e¤itim politikas›n› ve
e¤itim müfredatlar›n›
belirler.
Te m e l o l a n k a r o l d u ¤ u n d a ,
e¤itimin kalitesi tali duruma düﬂer.
Ancak tekellerin ihtiyac›na cevap
verecek kadar ö¤rencinin ald›¤›
e¤itimin düzeyi önemsenir. Ki, onlar da büyük oranda özel okullarda
yetiﬂmekte ve dolay›s›yla bu e¤itimden özel okullarda okuyacak kadar paras› olanlar yararlanmaktad›r.
E¤itimi düzenleyenler, ellerinde
sat›l›k bir meta olarak gördükleri
bilgiyi pazarlayabildikleri sürece
gerisinin bir önemi yoktur. Bilginin
do¤rulu¤u, yanl›ﬂl›¤›, kalitesi onlar›
ancak “ p a z a r d a s a t › l a b i l i r l i ¤ i ” kadar ilgilendirmektedir. Buna ba¤l›
olarak da ezbercilik, test sistemi,
gerçek bilginin yerini alm›ﬂt›r.

PARA, KAR VE E⁄‹T‹M
Günümüz dünyas›nda, e¤itime
iliﬂkin birbirinden tamamen farkl›,
iki temel bak›ﬂ aç›s› vard›r. Birisi
kapitalist sistemin, di¤eri sosyalist
sistemin e¤itime bak›ﬂ aç›s›d›r.
Sosyalist sistemde, e¤itim halk
içindir. E¤itim, toplumsal bir iﬂlev
olarak görülür ve toplumsal yaﬂam›n daha iyi düzenlenebilmesi, topluma daha iyi bir gelecek haz›rlanabilmesi için gerekli bir olgudur.
Kapitalizmde ise e¤itim, tekellerin ç›karlar› içindir. Tekeller, e¤itimi bir yandan kendilerine çal›ﬂacak
eleman yetiﬂtirmenin yolu olarak
görürler. Di¤er yandan ise, e¤itimli
olmay› görece daha iyi bir yaﬂam
sürmenin yolu olarak kitlelere sunarlar ve kitlelerden bu yaﬂam› sat›n
almalar›n› isterler. Bu durumda e¤itim, al›n›p sat›lan bir ticaret mal›
haline getirilmiﬂtir.
Kuﬂkusuz, her iki e¤itim sisteminin sonuçlar› da birbirinden tamamen farkl›d›r.

K a r esas al›nd›¤›nda:
E¤itimin paral› hale getirilmesi
ve kar etmenin arac› olarak görül-

mesi, tüm e¤itim sistemine sirayet
eden sonuçlar do¤urmaktad›r.
Te m e l o l a n k a r o l d u ¤ u n d a ,
devleti yönetenler, kendilerini tüm
halka eﬂit ve iyi bir e¤itim vermekle sorumlu görmezler. En fazla nas›l
rant elde edebileceklerini düﬂünürler. Örne¤in, e¤itimin özelleﬂtirilmesi, devlet okullar›nda e¤itim kalitesinin düﬂürülerek, ö¤rencilerin
paral› okullara, dershanelere yönlendirilmesi bunun sonucudur.
AKP iktidar›, e¤itimin ticarileﬂtirilmesinde oldukça mesafe katetmiﬂ, e¤itim ticari bir “sektör” olarak
burjuvaziye aç›lm›ﬂt›r. “ T i c a r e t
mal› e¤itim”, ad›m ad›m tamamen
kar etmekten baﬂka amac› olmayan
burjuvazinin elinde toplanacakt›r.
Bu durumun en basit sonucu ise,
paras› olmayanlar›n e¤itim hakk›ndan yararlanamamas›d›r. Yani bu
sistemde e¤itim, düzenin iddialar›n›n aksine, halk için bir h a k ve devlet için bir g ö rev de¤ildir. Yine,
söylenenin aksine, e¤itim halk›n gelece¤inin teslim edilece¤i gençli¤in
yetiﬂtirilmesinin, cehalete karﬂ› mücadelenin bir arac› da de¤ildir.
E¤itimde, böylesi ‘kutsal’ amaç-

E⁄ER; e¤itim, insanlar› cehaletten kurtarmak, gelece¤imizi, ülkemizi
teslim edece¤imiz gençleri yetiﬂtirmekse, böylesine kutsal bir iﬂ, nas›l paral›
hale getirilir? Nas›l kar etmenin amaçland›¤› ticari bir faaliyete dönüﬂtürülür?
E⁄ER; e¤itim, gençlerimize, iyiyi, güzeli, do¤ruyu, hakl›y›, bilimsel
olan› ö¤retmekse, bu içerikteki bir e¤itimle k a r yanyana gelebilir mi?
P a r a ve K a rl a , E¤ i t i m i yanyana getirenler, riyakard›rlar.
Ne cehalete karﬂ›d›rlar, ne iyiyi, güzeli do¤ruyu ö¤retmekten yanad›rlar.

Paral› E ¤itime H ay›r!
E¤itim, Her Düzeyde Paras›z Olmal›d›r!
22
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Bu e¤itim sisteminin sonucu olarak, ana okulundan itibaren y›llarca
al›nan paral› e¤itim, bir çok kiﬂinin
bir üniversiteyi kazanmas›na bile
yetmemektedir. Onbinlerce ö¤renci
lise veya üniversiteye giriﬂ s›navlar›nda s›f›r puan alabilmektedir. E¤itimin bu tablosu da, para ve kar ile
e¤itimin yan yana getirilemeyece¤ini göstermektedir. Çünkü, e¤itime,
bilgiye ticaret mal› muamelesi yapmak, daha baﬂtan e¤itimi kâr amaçl› bir ticari faaliyete dönüﬂtürmektir.
K a r › t e m e l a l a n b i r e¤it im sis teminde yetiﬂen, halk›n sa¤l›¤›ndan sorumlu doktorlar›n, hemﬂirelerin, ö¤rencilerin e¤itiminden sorumlu ö¤retmenlerin, halk›n bar›nd›¤› konutlar› yapan mimarlar›n,
mühendislerin... verdikleri hizmetin
nas›l oldu¤u ve nas›l olaca¤› da s›r
de¤ildir. Paras› olmayanlar› hastane
kap›lar›ndan içeri sokmayan, daha
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fazla para için insanlar› ameliyat
masalar›na yat›ran, ihtiyaca göre
de¤il, kara göre ilaç yazan doktorlar
bu sistemde yetiﬂiyorlar. Haraç vermeyen ö¤rencilerin kayd›n› yapmayan, ayr› s›n›flarda tecrit eden, aﬂa¤›layan “e¤itimciler”, en ufak sars›nt›larda onlarca kiﬂiye mezar olan
binalar› inﬂa eden mühendisler, baﬂ›nda tüccarlar›n bulundu¤u e¤itim
sisteminin ürünüdürler.

E¤itimin T icarileﬂtirilmesi
Kapitalizmin Ürünüdür
‹yiyi, güzeli, do¤ruyu, hakl› ve
bilimsel olan› ö¤retmesi gerekti¤i
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, e¤itim ve
kar birbirine z›t olgulard›r. Tüm
toplumun ihtiyac› olan e¤itimi, tüm
toplumun ortak hazinesi olan bilgiyi bir ticaret mal› haline getiren kapitalist sistem olmuﬂtur.
Kapitalizmin rekabet koﬂullar›ndaki okullar birer iﬂletmedir, rektörler, müdürler o iﬂletmenin yöneticisi, ö¤renciler de müﬂterilerdir. Ticari iﬂletme ve müﬂteri iliﬂkisinde e¤itimin olamayaca¤› aç›kt›r.
Ülkemizde e¤itimin ticari bir
meta haline getirilmesine, 12 Eylül’le birlikte h›z verilmiﬂ, AKP iktidar›nda üst boyutlara ç›kar›lm›ﬂt›r.
Resmen paral› hale getirilemeyen,
ilk ve orta okullarda da, çeﬂitli bahaneler ve dayatmalarla fiilen para
al›nmaktad›r. Üniversitelerde ise,
yurt ücretlerinden, okul harçlar›na,
yemek ücretlerinden, ders kitaplar›na, araç gereçlere kadar her ﬂey tam
bir soygun arac›d›r. Bu “ t ü k e t i m

a r a ç l a r › n a ” bir defada % 300’lere
varan zamlar yap›labilmektedir. Di¤er bir çok faktörün yan›nda, salt bu
maddi külfeti kald›ramad›¤› için
okullar›n› b›rakmak zorunda kalan
ö¤renci say›s› az de¤ildir.
Düzen taraf›ndan bu soygun sistemi, “dünyan›n hiçbir yerinde pa r as›z ün iv ersit e y o k t u r ” , “ p a r a l ›
e¤itim, f›rsat eﬂitli¤ini sa¤lar ” ,
“ h e r ﬂ e y i d e v l e t t e n b e k le m e m e k l a z›m ” gibi demagojik söylemlerle
meﬂrulaﬂt›r›lmak istenir.
Örne¤in, AKP’nin YÖK Baﬂkan› Yusuf Ziya Özcan “ bedava üni versiteler, dünyan›n hiçbir yerinde
görülmemiﬂtir” diyordu.
Evet, paras›z üniversite kapitalizmin mant›¤›na ayk›r›d›r, fakat
sosyalizmin mant›¤›na ayk›r› olan
da, e¤itimin paral› olmas›d›r.
Bugün Küba gibi sosyalist ülkelerde e¤itim paras›zd›r. Paras›z e¤itim sayesinde, Küba’da okur yazar
oran› % 100’e ulaﬂm›ﬂt›r. Çocuklara
10. s›n›fa kadar okula devam zorunlulu¤u getirilmiﬂ, sonraki e¤itimleri
de devlet güvencesi alt›na al›nm›ﬂt›r. Özel e¤itime gereksinim duyan
çocuklar için, özel okullar kurulmuﬂtur. Küba, kiﬂi baﬂ›na düﬂen ö¤retmen say›s› en yüksek (36 kiﬂiye
bir ö¤retmen) ülkelerdendir. Yine,
dünyan›n bir çok ülkesinden ö¤renciye de ücretsiz üniversite e¤itimi
verilmektedir.
Dünyadaki ülkelerin üçte biri
sosyalist iken, bu sosyalist ülkelerde de üniversiteler dahil e¤itim paras›zd›. Dahas›, sosyalist sistemle

Para vermeyen ‘Tembeller S›n›f›’na
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin
Çelik’in, “hiçbir ö¤renciden ba¤›ﬂ
ad›yla para toplanamayaca¤›n›”
sözlerine karﬂ›n, ö¤rencilerden zorla para toplama uygulamas› sürüyor.
Ö¤rencilerden zorla para toplayan
müdürlere karﬂ› bir yapt›r›m uygulanmamas› da, Çelik’in söyleminin
göz boyamaya yönelik oldu¤unu
gösteriyor.
Örne¤in, Ümraniye Atakent Arif
Nihat Asya ‹lkö¤retim Okulu’nda
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geçti¤imiz y›l›n
sonunda, çeﬂitli
araç gereçler almak için her ö¤renciden 50 YTL para topland›¤›, para
veremeyen ö¤rencilerin ise, ayr› bir
s›n›fa topland›¤› ve bu s›n›f›n okul
içinde “ t e m b e l l e r s›n›f›” olarak adland›r›ld›¤›, ö¤renci velilerinin ﬂikayeti ile ortaya ç›kt›. Ailelerin iddialar›na göre, okul müdürü bu ö¤rencilere “Sizleri seneye farkl› s›n›fa
koyaca¤›m. Sizler para vermediniz.
Projeksiyon aletinden de faydaland›rmayaca¤›m” dedi.

rekabet etmek zorunda kalan, Avrupa’n›n emperyalist-kapitalist ülkelerinin bir k›sm›nda da üniversitelerde sadece kay›t paras› al›nmaktad›r. Ancak, sosyalist devletlerin y›k›lmas› ile, emperyalizm bu konuda
kendisini daha rahat hissetmiﬂ ve
hak gasplar›na yönelmiﬂtir.
Burjuva bas›nda “paral› üniversitelerin f›rsat eﬂitli¤i yaratt›¤›”
tezleri ileri sürülmektedir. Paral›
e¤itim sayesinde, e¤itimin yükünün
devletin s›rt›ndan al›nd›¤›, bunun
sonucu olarak da, devletin daha çok
kiﬂiye e¤itim imkan› sa¤layaca¤›
söyleniyor. Paral› e¤itim sayesinde
yoksul ö¤rencilere “ b u r s v e r m e
i m k a n › ”n›n artaca¤›, bir aldatmaca
olarak gündeme getiriliyor.
Depremzedeler için toplanan paralar› borç ödemekte kullanan, yoksullara yard›m diye toplad›klar› paralar› kendi kasalar›na ak›tan, kamu
iﬂletmelerini özelleﬂtirerek tekellere
peﬂkeﬂ çeken, tüm sistemi bir avuç
zenginin hizmetine sokan bir düzenin, paral› e¤itimin kurumlaﬂt›r›lmas›ndaki amac› da elbette yoksul
çocuklar›n e¤itimi de¤ildir.
Demagoji ve çarp›tma burjuvazinin karakteridir. Yoksullara e¤itim
kurumlar›n›n kap›lar›n› tamamen
kapat›rken bile, “ y o k s u l l a r a d a h a
fazla e¤itim imkan› yarat›laca¤›”
yalan›n› söyleyebilecek kadar, yüzlerindeki deri kal›nlaﬂm›ﬂt›r.
Yoksullara e¤itimin kap›lar›n›n
kapat›lmas›, devletin olanaklar› ile
ilgili bir sorun de¤ildir. Devletin
e¤itime bak›ﬂ›yla ve bunun sonucu
olarak olanaklar› nas›l kulland›¤›yla
ilgili bir sorundur.
Örne¤in e¤itime ay›racak paras›
olmad›¤› söylenen devletin, tekellerin kasas›na ak›tmak için s›n›rs›z
paras› var. Diyanetin, ordunun s›n›rs›z harcamalar› için de kaynak s›k›nt›s› yok. Bürokratlar›n, milletvekillerinin lüks tüketimlerine, yüksek maaﬂlar›na da kaynak var.
K›sacas›, amaç gittikçe daha fazla ticarethane haline getirilen okullarda, tekellere daha fazla kar sa¤lamakt›r. Sonuç, e¤itimde bilimin
k›r›nt›lar›n›n da yok edilmesidir.
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39 YILDIR, MÜCADELE
ED‹YORUZ

Antalya Gençlik Derne¤i, 21
Eylül günü, “Dev-Genç tarihi ve
Dev-Genç’li olmak” konulu bir seminer düzenledi.
Seminer, Dev-Genç üzerine yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlad›.
Daha sonra Antalya Gençlik Derne¤i üyesi Sercan Ahmet Arslan, 68
gençlik hareketinin bir gençlik heyecan› olmad›¤›na, planl›-programl›-devrim hedefli bir hareket oldu¤una de¤indi. Bunu da DevGenç’lilerin K›z›ldere’de “Biz Buraya Dönmeye De¤il Ölmeye Geldik” diyerek, dara¤açlar›nda ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist Türkiye
ﬂiar›n› hayk›rarak gösterdi¤ini söyleyerek konuﬂmas›na baﬂlad›.
Dev-Genç tarihinden önce
1900’lerden baﬂlayarak gençlik örgütlenmelerine de¤indikten sonra
gençli¤in ilk merkezi örgütlenmesi

FKF’den Dev-Genç’ e, ‹YÖKD’
den TÖDEF’e, TÖDEF’den Gençlik Federasyonu’na 39 y›ll›k bir tarih anlat›ld›. Arslan’›n konuﬂmas›n›n ard›ndan Dev-Genç’li olmak
üzerine konuﬂmalar yap›ld›. Yap›lan
konuﬂmalarda Dev-Genç’li olman›n
fedakar olmak, cüretli olmak, militan olmak, ç›kars›z ve kararl› olmak
oldu¤u, Mahirler gibi devrim mücadelesi için K›z›ldere’nin yolunda olmak oldu¤u, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için mücadele etmek oldu¤u
söylendi. Ayr›ca bugün 39 y›ll›k gelene¤in taﬂ›y›c›s› olarak bizim mücadelemizi yükseltmemiz gerekti¤ine, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin artan bask›lar›na karﬂ› daha fazla mücadele etmemiz gerekti¤ine
de¤inildi.

Paral› E¤itime Karﬂ›
Mücadeleye!
Ankara Gençlik Derne¤i 21 Eylül günü yapt›¤› yaz›l› bir aç›klamayla üniversitelerin ticarethaneye
çevrilmesine karﬂ› halk› mücadeleye ça¤›rd›.
Gençlik Derne¤i, ö¤rencilerin ve
ailelerinin, ma¤dur edilerek yurt
idareleri taraf›ndan özel yurtlara
yönlendirildi¤ine de¤inerek; “40

Okul Müdürü Mü? Polis Müdürü Mü?
Zonguldak ‹lkö¤retim Okulu'nda müdür vekili, çantas›ndan 1600
YTL’sinin çal›nd›¤› iddias› ile, okulda, s›n›f baﬂkanlar› ve nöbetçi ö¤renciler arac›l›¤›yla ‘paras›n› çalan ö¤renciyi bulmak için ö¤rencilerin parmak
izinin al›naca¤›’ duyurusunda bulundu.
Ö¤rencilerin durumu ailelerine anlatmas› üzerine, baz› veliler ‹l Milli
E¤itim Müdürlü¤ü’ne ﬂikayette bulunarak müdür vekilinin ö¤rencilere
korku sald›¤›n› belirttiler.
Okullarda ö¤renciler üzerinde polis bask›s› öylesine meﬂru hale gelmiﬂ
durumda ki, paras› çal›nan bir müdürün akl›na ilk gelen de polisiye yöntemler kullanarak “h›rs›z›” bulmak oluyor.
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ö¤renci ise 11 Eylül’den beri yurtlar›n sa¤l›ks›z, kirli
çal›ﬂma salonunda kal›yor.
Yurda kay›t yapt›ran ö¤rencilerin 1,5 ayl›k yurt ücretini
ve depozitolar›n› ödemelerine ra¤men okul yönetimi,
ö¤rencilerden çal›ﬂma salonunda kald›klar› her gece için 1
YTL almak istiyor. Yurt müdürlü¤ünün bu tutumunu eleﬂtiren, karﬂ› ç›kan ö¤renciler ise yurttan at›lmak
ile tehdit ediliyor” sözleriyle ODTÜ’lü ö¤rencilerin bar›nma sorunun vahim bir hal ald›¤›n› belirten
Gençlik Derne¤i aç›klamaya “Buradan tüm gençli¤e sesleniyoruz, bizi
dar kal›plara hapsetmek isteyen, paral›, anti-bilimsel e¤itim sistemine
karﬂ›, hep birlikte Gençlik Dernekleri çat›s› alt›nda örgütlü mücadeleyi yükseltelim” sözleriyle son verdi.

Ankara Gençlik
Derne¤i’nde Liseliler
Buluﬂtu
Ankaral› Liseli Gençlik, 21 Eylül günü, yeni okul dönemine yapt›klar›
faaliyetle baﬂlad›. Son
dönemde Ankara’da
yaﬂanan
hukuksuzluklar, liseli
gençli¤e yönelik sald›r›lar, liselerde
yaﬂan›lan sorunlar ve çözümü hakk›nda, tart›ﬂmalar yapan liseliler,
kendileri gibi liseli olan ve hukuksuzca tutuklanan arkadaﬂlar› Sad›k
ﬁenbaba ve Celal Elmac›’n›n, ülkemizde yaﬂanan adaletsizliklere
ve haks›zl›klara karﬂ› olduklar› için
tutukland›klar›n›, onlar› yaln›z b›rakmaman›n ve yürüttükleri mücadeleyi hep birlikte örgütlenerek büyütmenin önemine de¤indiler.
Program yap›lan sohbetin ard›ndan, türkülerle ve halaylarla sona
erdi.
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Yeni
bir
e¤itim-ö¤retim dönemine
daha girdik ve

taﬂ›n›yor. Bölümlere hocalar dahi yerleﬂmemiﬂ.
- Kay›tlar›n nerde oldu¤u belli de¤il, dan›ﬂmana
ulaﬂ›lam›yor.

‹RADEM‹Z‹ YOK SAYANLARA
KARﬁI MÜCADELE ETMEL‹Y‹Z!
üniversiteler farkl› tarihlerde s›ras›yla aç›lmaya baﬂlad›. Her sene baﬂ›nda karﬂ›laﬂt›¤›m›z, art›k kangrenleﬂmiﬂ sorunlarla beraber kampüsleri, amfileri dolduruyoruz. Har(a)ç paras›, ulaﬂ›m, bar›nma, beslenme ve çok çeﬂitli problemler okul yaﬂam›m›zdan eksik olmuyor. Ö¤rencilere yaﬂat›lan bütün bu sorunlar baz› üniversite yönetimlerine yeterli gelmiyor
olmal› ki e¤itimimizi, yaﬂam›m›z› tam anlam›yla bir
kabusa çevirecek uygulamalar› hayata geçiriyorlar.
Bunun bir örne¤i, Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde yaﬂand› ve hala yaﬂanmaktad›r.
Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nin Beﬂiktaﬂ ve Davutpaﬂa’da olmak üzere iki kampüsü var. Yaklaﬂ›k iki
senedir Beﬂiktaﬂ’taki fakültelerinde Davutpaﬂa kampüsüne taﬂ›naca¤› söylentileri vard›. Bu karar al›n›rken, okulun ö¤rencisi olan bizlerin hiçbir ﬂekilde düﬂüncemiz al›nmad›. Adeta dalga geçer gibi hiç haber
verilmeden okulun aç›lmas›ndan bir hafta önce ‹nﬂaat Fakültesi’nin Beﬂiktaﬂ’tan Davutpaﬂa’ya taﬂ›nd›¤› aç›kland› (O da rektörlük taraf›ndan resmi aç›klama ile de¤il, bölümlerin kendi çabalar›yla duyuruldu).
Ö¤renciyi adam yerine koymaman›n, istenilen
her ﬂeyi yapan robotlar olarak görmenin bundan ala
kan›t› m› olur? Yani bütün bir yaﬂam›, bin bir zorlukla kurdu¤u düzeni alt üst olacak binlerce ö¤rencinin
yaﬂayacaklar› s›k›nt›lar hiç mi hiç umurlar›nda de¤il.
Taﬂ›nma sonucunda karﬂ›laﬂt›¤›m›z ve karﬂ›laﬂaca¤›m›z sorunlar ise ﬂöyle;
- Davutpaﬂa’da aç›lan yeni fakültenin alt yap›s›
tam de¤il, hala daha çal›ﬂmalar sürüyor.
- Çevre düzenlemesi bitmemiﬂ. Heryer çamur
içinde. Kap›dan girmek için binbir zorlu¤u aﬂmak gerekiyor.
- Tuvaletler kullan›lam›yor. Kantin yok ve on-onbeﬂ dakikal›k ders aralar›nda gidiﬂ geliﬂi 20 dakika süren kantinlere gidilmek zorunda.
- ‹nternet, telefon
ba¤lant›s› yok ve bu kay›tlarda sorun yarat›yor.
- Laboratuarlar haz›r
de¤il. Uygulamal› dersler
yap›lam›yor.
- ‹nﬂaat bölümü hala
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- Ö¤renci ‹ﬂleri ve dekanl›k Beﬂiktaﬂ’ta. Ö¤renciler sürekli olarak Beﬂiktaﬂ’a gidip gelmek zorunda ve günde
sadece üç defa servis kald›r›l›yor.
‹ETT’de do¤ru düzgün çal›ﬂm›yor.

-Ö¤renciler taﬂ›nmadan daha önce
haberdar olmad›klar› için bar›nmalar›n› Beﬂiktaﬂ’a
göre düzenlemiﬂler ve ulaﬂ›m sorunu yaﬂan›yor.
- Her anlam›yla bir mahrumiyet durumu var.
Bütün bu s›ralad›klar›m›z›n biz ö¤rencilerin e¤itim sürecinde ne kadar maddi-manevi zararlara yol
açaca¤›n› kestirebilmek zor olmasa gerek. Bilim ö¤renmeye, kendimizi geliﬂtirmeye geldi¤imiz YÖK’ün
üniversitelerinde karﬂ›laﬂt›¤›m›z tav›r budur.
Peki, bütün bunlara karﬂ› çaresiz miyiz, de¤iﬂmesi için bir ﬂeyler yapamaz m›y›z? Elbette ki çaresiz
de¤iliz. Ö¤renci gençlik olarak mücadele tarihimiz,
kendi isteklerimiz, hakl› taleplerimiz için bir araya
geldi¤imizde, bu talepler için harekete geçip ›srarc›
oldu¤umuzda haklar›m›z› kazand›¤›m›z›n onlarca örne¤iyle doludur.
Ne yapabiliriz? En basitinden; en yak›c› sorun
olan ulaﬂ›m sorunumuz için yönetime bask› yapabiliriz. Beﬂiktaﬂ’tan Davutpaﬂa’ya her gün daha s›k ve
ücretsiz servis kald›rmalar›n› isteyebiliriz. Ki bu bizim en do¤al, meﬂru hakk›m›zd›r. Onlar bizi kaale alm›yorsa, bizim irademizi yok say›yorsa, biz kendi
irademizi onlara gösterebilmeliyiz. Haklar›m›z› alabilmemizin de baﬂka yolu yoktur zaten.
Görece¤iz ki hakl› bir talebimizi mücadele ederek
kazand›¤›m›zda di¤er taleplerimizin çözümü için
kendimizde daha fazla güç ve moral bulaca¤›z. Akademik-demokratik haklar›m›z› YÖK sisteminde dahi
olsa, belli bir noktaya kadar mücadele ederek kazanabiliriz. Fakat biliyoruz ki yaﬂad›¤›m›z irili ufakl›
onlarca sorunun kayna¤› olan sosyo-ekonomik sistemin kendisi de¤iﬂmedi¤i sürece kazand›¤›m›z haklar da garanti alt›nda olmayacakt›r. Çünkü üniversitelerin gerçek sahibi olan burjuvazi haklar›m›z› bizden hep çalmak isteyecektir. O yüzden haklar›m›z
için mücadele ederken, halk için bilim halk için
e¤itimin gerçek anlamda ifadesini düzen de¤iﬂikli¤inde
bulaca¤›n›,
bunun bir devrim sorunu oldu¤unu bir an bile
unutmayaca¤›z. Ve o
yolda yürümeye devam
edece¤iz.

Gençlik
Federasyonu

GENÇL‹K
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Bebek Ölüm Oranlar›
SOSYAL‹ST

KÜBA’da

SÖMÜRGE

Binde

TÜRK‹YE’de

29

Binde

6

Sorunun Esas› Budur
Bu sefer bebek ölümlerinin yaﬂand›¤› yer ‹zmir Tepecik E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi idi. 21 Eylül’de, 11 saat içinde 13 bebek öldü!

Ne den sür ek li ölü y o r
be b e k ler imiz?
Daha iki ay önce, Temmuz ay›nda Ankara Dr. Zekai Tahir Burak
Kad›n Sa¤l›¤› Hastanesi’nde 49 bebek peﬂpeﬂe ölmüﬂtü. Önce ölümlerin nedenleri ve say›s› gizlenmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂ, fakat Sa¤l›k ve Sosyal
Hizmet Emekçileri Sendikas›’n›n
(SES) aç›klamas› ile olay ortaya
ç›km›ﬂt›. Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkilileri, 3 günde yaﬂanan bu kadar büyük
orandaki bebek ölümü için; “ h a s tane yap›s› göz önü ne al›nd›¤›nda
fazla ola rak gö r ü lemez” diyerek
ölümlerin do¤al kabul edilmesini istemiﬂlerdi. AKP hükümeti, bebek
ölümlerinin sorumlular›ndan hesap
sormak, yeni ölümlerin önüne geçmek için de¤il, olay›n üzerini örtmenin peﬂindeydi.
‹ktidar›n bu tavr›, baﬂka yerlerde
yaﬂanacak bebek ölümlerinin de habercisiydi. O zamanki araﬂt›rmalar,
ölümlerin teknik olarak enfeksiyondan, hastane koﬂullar›n›n sa¤l›ks›zl›¤›ndan, hemﬂire yetersizli¤inden
kaynakland›¤›n› gösteriyordu. As›l
neden bunlar de¤ildi, ama bu aç›lardan bile, biliniyordu ki, bu koﬂullar,
sadece Ankara’daki hastane için de¤il, tüm hastaneler için söz konusuydu. Fakat, iktidar bebeklerin yaﬂat›lmas›n› de¤il, k e ndi ima j› n› ve

26

BEBEK ÖLÜMLER‹

u ‹ z m i r Tepecik E¤itim ve
Araﬂt›rma Hastanesi’nde 20
Eylül’de 13 bebek öldü.
u A n k a r a D r. Zekai Ta h i r
Burak Kad›n Sa¤l›¤› Hastanesi’nde 31 Temmuz-2
A¤ustos tarihleri aras›nda
27 bebek ölmüﬂtü..
u T ü r k i y e ’ d e h e r y›l do¤an
b e b e k s a y › s › : 1 mi ly o n 4 0 0
bin. Yeni do¤an uzman›
say›s›: 103
s a ¤ l › k s e k t ö r ü n ü ö z e l l eﬂ t i r m e
program›n› düﬂünüyordu. Bunlara
bir zarar gelmemeliydi.
Halk›n yaﬂam›na de¤er vermeyen bu politikalar›n ﬂekillendirdi¤i
sistem nedeniyle ölmeye devam
ediyor bebeklerimiz. Ayn› bak›ﬂ aç›s›, ayn› politika sürüyor.
‹zmir’deki bebek ölümlerinin arkas›ndan ‹zmir ‹l Sa¤l›k Müdürü
Opr. Dr. Mehmet Özkan; “Biz de ihmal yok.” derken, Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an da, “pre ma türe do¤ u m l a r › n h e r z a m a n ö l ü m r i s ki ta ﬂ›d›¤›n›” söyledi. Yani, do¤al karﬂ›lanmal›yd›.
Halk›n can›na de¤er veren bir
baﬂbakan bunlar› söyler mi? E¤er
ölümler prematüre do¤umlardan
kaynakl›ysa, bu, annelerin ge be likle r i nde ye te r i nce bes lene me d i k ler i ni, ye ter i n ce dinle ne me d i kle r ini
ve benzeri eksiklikleri gösterir. Peki, neden bu sistem, annelerin gebe-

liklerinde sa¤l›klar›yla ilgilenmez,
prematüre do¤umlar› asgariye düﬂürmek için önlem almaz? Çünkü,
k a pi t a list dev let, halk›n sa¤l›¤›na
iliﬂkin bir sorumluluk üstlenmiyor.
‹zmir’de inceleme yapan Sa¤l›k
Bakanl›¤› görevlileri, “beslen me s›v›lar›yla bu laﬂan bir salg›nla karﬂ›
k a r ﬂ› ya y›z” aç›klamas›n› yapt›lar.
Yani, ölüme neden olan bakteriler,
bebeklere hastane taraf›ndan bulaﬂt›r›lm›ﬂt›. Bunlar teknik olarak do¤ru olabilir; ama sorunu aç›klamaz.
Çünkü, 11 bebekten ilk 5’i öldü¤ünde, ölüm nedenleri bile araﬂt›r›lmadan, “normal” diye rapor tutulmuﬂtu. Peki neden N O RM A L kabul
ediliyordu, sorun budur?
Sorunu neresinden tutarsan›z,
oras› elinizde kal›yor. Dolay›s›yla,
ne sadece hastaneyi, ne sadece doktorlar› suçlayarak, sorunun kayna¤›
bulunamaz. Hadi diyelim, Tepecik’teki ölümlerden hastane veya
doktorlar, hemﬂireler sorumlu. Bu
ülkede, h e r bin be b e k ten 29’u ölüy o r. Hepsi ni mi doktorlarla, bakterilerle aç›klayaca¤›z? Bunlar, herhangi bir araﬂt›rma yapmaya bile ihtiyaç duymaks›z›n, sorunun b a ﬂ k a
b i r y e rde oldu¤unu gösteriyor. O
baﬂka yer, sistemin kendisidir.
Unutulmamal›d›r ki, asl›nda büyük ﬂehirlerden yans›yan ölümlerle
gördü¤ümüz, vahim tablonun sadece çok küçük bir k›sm›d›r.
Ankara, ‹zmir gibi ülkenin en
büyük ﬂehirlerinde yaﬂanan bebek
ölümlerinin bile üzeri örtülmeye çal›ﬂ›l›rken, Anadolu’nun bir çok böl28 Eylül 2008

gesinde yaﬂananlar, gündem bile olmuyor. Gözlerden ›rakta yaﬂan›yor
ölümler.
Ankara’da, ‹zmir’de kuvöz yetersizli¤inden, hijyenik koﬂullar›n
sa¤lanamamas›ndan, prematüre do¤umlardan bebek ölümlerinden söz
ediliyor. Ama ya “kuvöz”ün, yeni
do¤an bebek ünitelerinin olmad›¤›
Anadolu ﬂehirleri?
Nas›l bir gebelik yaﬂ›yor anneler, hangi koﬂullarda do¤um yap›yorlar? Bir çok bölgede hastanelerin bile olmad›¤›, hastane de bir yana, sa¤l›k ocaklar›n›n bile bulunmad›¤› koﬂullarda yap›lan do¤umlarda,
bebek ölüm oranlar›n›n, ‹zmir, ‹stanbul, Ankara gibi illerden çok daha fazla oldu¤unu tahmin etmek zor
de¤ildir... Ve bu noktada da sorun
gelip, yoksulluk sorununda dü¤ümlenir.

Sos yalizm i n F a rk›
Halk›n yaﬂam›n›n böylesine
ucuz oldu¤u ülke, ancak sömürge
bir ülke olabilir. Bundan dolay›, bu
ölümler yeni sömürge Türkiye’de
yaﬂanmaktad›r. Ö r n e ¤in, böy le si
be bek ölümle r inin sosya list Küb a ’ d a y a ﬂ a nd› ¤› n a t a n›k ola m a zs› n›z.
Çünkü, Küba’da sa¤l›k sistemi
en ince ayr›nt›s›na kadar örgütlenmiﬂtir. Sadece sa¤l›ks›z do¤an bebeklerin tedavileri ile de¤il, bebeklerin sa¤l›ks›z do¤malar›n› önlemek
için de önlemler al›nm›ﬂt›r. Örne¤in, be bek ve an ne nin sa¤ l›¤›, dah a h a mile lik aﬂa m as›n da sosya list
devle tin kor u m a s› al t › n d a d › r. En
yeni teknolojiyle donat›lm›ﬂ h ami le
b a k›m ev le r i, sa¤l›kl› gebelik süre-

Say›: 161

ci yaﬂanmas› ve prematüre
bebek do¤umlar›n›n önüne
geçmek için kurulmuﬂtur.
Her belediyenin a n n e
b a k›m evle r i vard›r ve hamile kad›nlar günün istedikleri saatinde buraya gidip dinlenebiliyor, sa¤l›k
kontrollerini yapt›r›yorlar.
Hamile kad›nlar›n beslenmesi için uzman denetiminde haz›rlanm›ﬂ kahvalt›, ö¤le ve akﬂam yemekleri tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Çal›ﬂan hamile kad›nlar, istedikleri saatte iﬂi
b›rak›p eve dönebiliyorlar.
Kad›nlar hamilelikleri süresince
ve do¤um yapt›ktan sonraki 1.5 y›lda çal›ﬂmasalar da iﬂlerini kaybetmiyorlar ve do¤umdan sonraki 3 ay
maaﬂlar›n› tam olarak, bir y›l boyunca da % 60’›n› alabiliyorlar. Yine, 0-7 yaﬂ aras› tüm çocuklara devlet taraf›ndan her gün süt veriliyor.
Sistemin sa¤l›k sorununu çözmek için örgütlenmiﬂ olmas›n›n sonuçlar›ndan bir örnek de, Küba’n›n
1 g ü n i ç i n d e 2 , 5 m i l yon ç o c u ¤ u
aﬂ› la m a k ap a si te si ne sahip ol m as› d › r. Sa¤l›k alan›nda; devlet kurumlar› ve yerel yönetimlerin yan›
s›ra, Devrimi Savunma Komiteleri,
Kübal› Kad›nlar Federasyonu, Küçük Köylüler Ulusal Birli¤i gibi kitle örgütleri de sa¤l›k hizmetlerinin
yerine getirilmesinde önemli görevler üstlenmektedirler.
ABD ambargosundaki sosyalist
Küba’da bunlar yap›labilirken,
“ABD’yle iliﬂ k i le r i m i z m ü k e mm e l ” diye övünen yeni sömürge
Türkiye’de, IMF talimatlar›yla ç›kar›lan yasalarla emzirme yard›mlar›, gebelik ve do¤um izinleri daha
da s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Örne¤in, kor u yucu sa¤l›k hizmetlerinin toplam
sa¤l›k harcamalar› içindeki pay›,
son 5 y›lda % 5’den, % 2.6’ya düﬂürülmüﬂ, çeﬂitli hastal›klardaki aﬂ›lama oranlar› da düﬂmüﬂtür.
1960’da C h e G u eva ra, ‘Devr i mci T›p Üze r i ne’ yapt›¤› konuﬂmas›nda, sosyalist sa¤l›k anlay›ﬂ›yla paral› özel sa¤l›k hizmetleri aras›ndaki fark› anlat›yordu. Sorunun

özü de buradad›r. Sorun tek baﬂ›na
maddi olanaklar sorunu de¤ildir.
‹mkanlar bak›m›ndan, emperyalist
ülkelerden daha s›n›rl› kaynaklara
sahip olan Küba’n›n, halk›n sa¤l›k
sorununu çözmede, bu ülkelerden
daha baﬂar›l› olmas›n›n nedeni de
budur. Ö rne¤in, bebek ölümle r i
o r a n › K ü b a ’ d a b i n d e 6 i k en , A me r i k a ’ d a b i n de 12’dir.
Küba’da annelerin bebeklerini
yeterince emzirip emzirmedikleri
bile, sa¤l›k sisteminin koruyucu denetimindedir. Türkiye’de ise sistemin bebeklerin sa¤l›klar›yla, beslenmeleriyle ilgilendi¤i gör ü l m ü ﬂ
b i r ﬂe y mi d i r ?
Bu basit örnek, temel bir fark›
gösterir. Sosyalist sistem bebekleri,
çocuklar› sahiplenip herﬂeyleriyle
ilgilenirken, ihtiyaçlar›n› giderirken; ülkemizin baﬂbakan› bebek
ölümlerinin do¤al karﬂ›lanmas›n› istemektedir. Küba’da sa¤l›k tamamen paras›zken, ülkemizde insanlar
hastane kap›lar›nda ölseler bile, paralar› yoksa o kap›dan içeriye giremezler.
Bunun sonucu, Küba’da binde 6
olan bebek ölüm oran›, ülkemizde
binde 29’dur. Yani, neredeyse K üb a ’ n › n 5 k a t›.

Sa¤ l›k Emek çi ler i : So r u n
Ticarileﬂtirme ve Yoksulluk
Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas› (SES) ‹zmir ﬂubesi
ile ‹zmir Pratisyen Hekimli¤i Derne¤i Tepecik’teki bebek ölümleriyle
ilgili yapt›klar› bas›n toplant›s›nda,
sorunun sa¤l› ¤›n tica r i leﬂti r i l me si
oldu¤unu vurgulayarak, “ölümlerin
üzerinin örtülmemesi için ba¤›ms›z
bir araﬂt›rma heyetine izin verilmelidir” dediler. Yine, ‹zmir Tabip
Odas› Baﬂkan› Suat Kaptaner de,
bebek ölümlerinin en büyük nedeninin h a lk›n yoksul lu¤u ve hastanelerdeki koﬂullar oldu¤unu söyledi.
Elbette, bu gerçekler iktidar taraf›ndan da biliniyor. Fakat, sa¤l›kla de¤il, sa¤l›ktan elde edecekleri
rantla ilgili olduklar› için, çözüm
üretmiyorlar.
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Katliam Özgürlü¤ü’nün Oldu¤u
Yerde, Hukuk Ve Adalet Yoktur!

Türkiye’nin 20 Hapishanesinde
ayn› günler içinde, 28 tutsak
katledildi.
6 kad›n diri diri yak›ld›.
Katiller CEZASIZ KALDI!
Türkiye tarihi kan ak›yor ve
katiller hep cezas›z kal›yor!

Bu tarih DE⁄‹ﬁMEL‹!
19 Aral›k
Ulucanlar Hapishanesi katliam›
Diyarbak›r Hapishanesi katliam›
Buca Hapishanesi katliam›
Ümraniye Hapishanesi katliam›
Gazi katliam›
Sivas katliam›
12 Temmuz katliam›
16-17 Nisan katliam›
‹nciralt› katliam›
Tarsus katliam›
Maraﬂ katliam›
Çorum katliam›
16 Mart ‹.Ü. katliam›
Bahçelievler katliam›
1 May›s 1977 katliam›
1969 Kanl› Pazar katliam›
6-7 Eylül katliam›
Hangisinde katiller yarg›land›?
Hangisinde ceza ald›lar?
Hangisinde?
Cevap: H‹ÇB‹R‹’dir.
Hukuksuzlu¤un, adaletsizli¤in
oldu¤unu söylemek için baﬂka
kan›ta gerek var m›?
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19 ARALIK

16 Eylül 2008’de, Çanakkale 19
Aral›k Katliam› davas› “beraatla”
sonuçland›r›ld›. Daha önce Bayrampaﬂa, ondan önce Malatya 19
Aral›k katliam› davalar› da ayn› ﬂekilde sonuçland›r›lm›ﬂt›.
Ülkemizin yak›n ve uzak tüm tarihi, katliam davalar›n›n bu ﬂekilde
sonuçlanmas›n›n, 19 Aral›k katliam›na özgü bir durum olmad›¤›n›
gösterir bize.
Nerede devletin parma¤›n›n oldu¤u bir katliam, bir infaz davas›
varsa –ki ülkemizde devletin parma¤›n›n olmad›¤› infaz ve katliam
hemen hemen yoktur– orada ya hiçbir soruﬂturma aç›lmadan daha baﬂtan olay›n üstü kapat›lmakta ya da
aç›lan davalar göstermelik olmaktan öteye geçmemektedir.
Kimi uzun y›llara yay›lan, kimi
daha baﬂlang›ç aﬂamas›nda soruﬂturmaya yer olmad›¤› ya da valili¤in veya ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n soruﬂturma izni vermemesinden dolay›, soruﬂturma dahi aç›lmadan kapat›lan onlarca dava vard›r.
K›sacas› katillerin kol gezdi¤i,
devrimcilere ve halka yönelik katliamlar›n özgürce gerçekleﬂtirildi¤i
bir ülkede yaﬂ›yoruz. Polis ve jandarma karakollarda çok çeﬂitli biçimlerde iﬂkenceler yapmakta, kay›ts›z gözalt›larda infaz provalar›
yap›lmakta, sokaklarda, evlerde infazlar yap›lmakta, ama buna karﬂ›l›k düzenin kendi yasalar› bile iﬂletilmemekte, zorla da olsa, bir dava
açt›r›labildi¤inde ise, mahkemeler,
adaletin zerresi dahi bulunmayan
kararlar vermektedirler.
Bu ülkenin tarihi katliamlar tarihidir. Bu tarih, ayn› zamanda katliamlar› gerçekleﬂtirenlerin ya hiç
yarg›lanmad›¤› ya da göstermelik
yarg›larda beraat ettirildi¤i ve üstelik ödüllendirildi¤i bir tarihtir.
6-7 Eylül olaylar›ndan bugüne
yaﬂanan bir çok katliamda, provo-

kasyonda devletin kontrgerillaya
ba¤l› resmi-sivil güçlerinin parma¤›
oldu¤u bilinmesine, bir ço¤unda bu
belgelerle de kan›tlanm›ﬂ olmas›na
ra¤men bütün bunlardan dolay› tek
bir kiﬂi dahi hapse at›lmam›ﬂt›r.
6-7 Eylül ya¤ma ve katliam›n›n
nas›l tertiplendi¤i, geçti¤imiz günlerde burjuva bas›nda bile, tertipleyenlerin ad›yla, san›yla yer ald›. S›r
kalmad›. ‹simler belli, kurumlar
belli; isimler resmi görevli, kurumlar devletin kurumlar›... Hiçbiri
hakk›nda soruﬂturma bile aç›lmad›¤› biliniyor.
1 May›s 1977 katliam›n› planlayanlar ve gerçekleﬂtirenler ise, 6-7
Eylül’deki gibi aç›¤a ç›kmad›.
Çünkü, bu kez tüm devlet kurumlar› ve iktidarlar, aç›¤a ç›kmamas›
için ellerinden geleni yapt›lar. Katliam günü, yakalad›klar›n› resmi iﬂlem yapmadan serbest b›rakt›lar.
Emin olunmal›d›r ki, 1 May›s 1977
katliam›n›n failleri, ismen sadece
halk için bilinmezdir. Devlet için bir
bilinmezlik olmad›¤› kesindir.
Bunun kan›tlar›ndan biri de, katillere dokunulmazken, katliamda
ma¤dur olanlar›n gözalt›na al›n›p
iﬂkencelerden geçirilmiﬂ ve yarg›lanm›ﬂ olmas›d›r. Bunca insan›n
katledildi¤i bir olayda, katliam›n
yaﬂand›¤› yerdeki emniyet müdürünün, valinin en az›ndan göstermelik
dahi olsa soruﬂturulmas›, görevden
el çektirilmesi söz konusu olmam›ﬂt›r. Bu da devletin aç›kça olmasa da
üstü örtülü bir ﬂekilde katliama sahip ç›kt›¤›n›n göstergelerinden biri
olarak geçmiﬂti tarihe.
G a zi kat lia m› bu tür hukuksuzluklar›n en göze çarpanlar›ndan biridir. Katillerin en az›ndan baz›lar›
bellidir ve bunlar hakk›nda Gazi
halk›n›n mücadelesiyle bir dava açmak zorunda kalm›ﬂlard›r. Ama yine de yarg›lama uzun y›llara yay›lm›ﬂ, dava il il gezdirilerek süründürülmüﬂ, devlet katillerine bu ﬂekilde
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sahip ç›km›ﬂt›r. Katiller beraat ettirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ ama bu baﬂar›lamay›nca, en son bir kaç katile, ödül
gibi küçük cezalar verilerek dava
kapat›lm›ﬂt›r.
Ne bu katliamdan sorumlu olanlara, ne ceza verilen polis Adem Albayrak’›n amirlerine ve ne de yetkili makamlarda bulunan baﬂka hiçbir
devlet görevlisine dava dahi aç›lmam›ﬂt›r. Çünkü Gazi katliam› oligarﬂik devletin politikalar› do¤rultusunda gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Düzene
boyun e¤meyen, devrimcileri sar›p
sarmalayan ve devrimci olmaya devam eden bir halka, devlet taraf›ndan gözda¤› verilmiﬂtir. (ﬁimdilerde
katliam› bir tek Veli Kü ç ü k’ün kendi kafas›ndan gerçekleﬂtirdi¤i gibi
bir senaryoya inand›r›lmak isteniyor halk. Oysa, o günün baﬂbakan›n›n, bakanlar›n›n, vali ve emniyet
müdürlerinin katliam› sahiplenen,
katilleri himaye eden tav›rlar› hat›rland›¤›nda görülür ki, katliam›n karar› oligarﬂik iktidar›n merkezinde
al›nm›ﬂt›r.)

H uk u ksuzlukta p ervas›zl›k
Yüzlerce infaz davas›nda yaﬂananlar da yarg›n›n infaz ve katliam
politikalar›ndaki yerini gösterir.
Düzenin kendi yasalar› bile yok say›lmaktad›r. Devrimcilerin infaz›yla
ilgili davalarda mahkemeler katilleri aklamak için cansiperane bir u¤raﬂ içinde olmuﬂlard›r hep.
Gerek DGM’ler gerekse de onlar›n devam› olan ACM’ler, bu konuda aç›k bir pervas›zl›k ve hukuksuzluk içinde olmuﬂlard›r.
Delillerin araﬂt›r›lmamas›nda,
yok edilmesinde, avukatlar›n taleplerinin reddedilmesinde, aleni bir
ﬂekilde katillerin lehine kararlarla
yönetilmiﬂtir dava süreçleri. (Katillere karﬂ› bu kadar himayeci davranan yarg›n›n, karﬂ›s›na gelen devr i m ci le r e, de m o k r a t l a r a iliﬂkin
uygulad›¤› yarg›lama prosedürü ise,
sistemin hukuksuzlu¤unun, adaletsizli¤inin bir baﬂka kan›t›d›r. Her
ﬂey tam tersinedir bu davalarda;
yarg›çlar, ceza vermek için har›l har›l gerekçe aramakta, bulamasa da
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Hukukun v e a daletin h üküm sürdü¤ü de¤il, e li so¤utulmayan, s o¤umamas›
için de eline her türlü y etki
verilen, h er koﬂulda himaye
edilen bir polis v e j andarma
terörünün hüküm s ürdü¤ü
bir ülkede yaﬂ›yoruz... Polisin bizzat yarg›y› yönlendirdi¤i bir ülkede yaﬂ›yoruz.
Böyle bir ülkede, h ukuk
geçerli olabilir, adalet yerini
bulabilir mi?

‹ﬂte b unun için;
19 Aral›k’ta katledilenlerin k an› a k›yor hala, d iri d iri y ak›lanlar›n k okusu g enizlerimizde; adaletsizli¤in
öfkesi yüreklerimizdedir.
keyfi olarak ceza vermekten geri
kalmamaktad›rlar.)
Onlarca insan› vahﬂice katledenleri beraat ettiren bir yarg› sisteminin oldu¤u yerde, hukuktan, adaletten bahsedilebilir mi? Ve dahas›, ülkemizi kan deryas›na çevirenlere
gözünü kapatan, bir “hukukun” iﬂletildi¤i yerde, h uk u k g ü ven ce si ne
sahip olundu¤undan, hatta can güvenli ¤i ne sahip olundu¤undan söz
edilebilir mi?
Katillere suç iﬂleme özgürlü¤ünün verildi¤i bir ülkede, hukuktan,
adaletten bahsetmek safdillik de¤ilse, bilinçli olarak sistemin suçlar›na
göz yummaktan, dolay›s›yla suça
ortak olmaktan baﬂka bir anlama
gelmez.
Bu hukuksuzlu¤un, adaletsizli¤in yaratt›¤› sonuçlar, bugün en s›radan insanlar› dahi hedefleyen bir
terörü de beraberinde getirmiﬂtir.
Hiçbir siyasi niteli¤i olmayan insanlar›n da polis kurﬂunlar›yla can
vermesi, art›k hiç de az rastlan›r bir

olay de¤ildir. “Ben devrimci de¤ilim ki, ‘terörist’ de¤ilim ki bana bir
ﬂey yap›lmaz” diye düﬂünenler, direksiyon baﬂ›nda veya parkta kurﬂunlanm›ﬂ s›radan insanlar›n cesetleriyle karﬂ› karﬂ›yad›rlar.
Ve yarg›, bu olaylarda da yine
ayn›d›r. ‹stisnalar olsa da, devletin
resmi katilini himaye etmeyi kendine görev bilmektedir. Zorunluluktan
dolay› bazen katil polislere ceza vermek zorunda kalsalar da, polisi koruyacak her türlü arac›, yasay› kullanmaktan hiç geri kalmamaktad›r.
‹ﬂte bütün bunlar›n sonucudur
ki, hukukun ve adaletin hüküm sürdü¤ü de¤il, eli so¤utulmayan, so¤umamas› için de eline her türlü yetki
verilen, her koﬂulda himaye edilen
bir polis ve jandarma terörünün hüküm sürdü¤ü bir ülkede yaﬂ›yoruz...
Mahkemelerde her türlü himayeye mazhar olan polis, mahkemelerde yarg›lanan devrimciler olunca,
hem savc›, hem yarg›ç olarak mahkemeleri bizzat yönetiyorlar da.
Devrimcilere yönelik bir çok davada savc›lar, polisin haz›rlad›¤› fezlekeleri ayn› ﬂekilde kopyalay›p iddianame diye mahkemelere sunarken, mahkemelerde polis talimatlar›yla tutukluluk süresi belirleyip,
kararlar veriyorlar.
Yarg› üzerinde bu kadar aç›k etkisi ve gücü olan polisin, ayn› yarg›
taraf›ndan infazlar, katliamlar dolay›s›yla yarg›lanabilece¤ini düﬂünmek, tüm bu mekanizmaya gözlerini kapatmakt›r.
Katilleri aklayan bir ülkede hukuka yer kalmam›ﬂ demektir. Hiçbir
göstermelik yasa, bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez. Bu fiili durum karﬂ›s›nda
var olan hukuk göstermelik olmaktan öteye geçemez.
Bu yarg› sistemi, faﬂizmin yarg›
sistemidir ve halka karﬂ›d›r. Böyle
bir yarg›, sadece devrimcilere de¤il,
hukukun ve adaletin kendisine ve
böyle oldu¤u için de tüm halka düﬂmand›r.
Bu “ﬂeriat›n kesti¤i” parmak
ac›r, çünkü, k›l›c›n› adalet için de¤il, faﬂizm için kullanmaktad›r.
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‘10 Saatlik Sohbet Toplant›lar›na
Uyulmamas› Hak ‹hlalidir’
Tekirda¤ 2 No’lu F Tip i ’ n d e n K e na n G ü n ye l ’ i n
1 4 E yl ü l 2 0 0 8 t a r i h l i m e k t u b u n d a n ;
“Mektup imhalar› sürüyor. Sana
yazd›¤›m 23 A¤ustos tarihli mektubum engellendi. 24 A¤ustos tarihli
Mustafa Atalay’a, Ercan Kartal’a
yollamak istedi¤im mektuplar da
imha edildi. Ayr›ca Bekir ﬁimﬂek ve
Ümit ‹lter’in taraf›ma yollad›¤›
mektuplar da imha edildi.
F›rat Özçelik’in yollamak istedi¤i mektuplar imha edildi. Yine F›rat’a, Sezgin Çelik’ten gelen faks
imha edildi.
‹mha kararlar›ndaki gerekçe
matbu: ‘... örgüt dayan›ﬂmas›n› ar-

t › r › c › , ör gü t l i d er i n i övü cü - yüc e l t i c i
ifadelerin kullan›lmas›...’. Hepsinin gerekçesi bu.
45/1 nolu genelge hala uygulanm›yor. Gerekçeler malum. Özellikle
genelge yay›nland›¤›nda ‘takipçisi
olaca¤›z’ diye söz veren DKÖ’ler,
bu sorumluluklar›n› unutmamal›d›rlar. Biz de, baﬂta bu DKÖ’ler olmak
üzere milletvekilleri, bas›n vb. yerlere yaﬂad›klar›m›z›, genelgenin uygulanmas› gerekti¤i, bunun için de
yap›lmas› gerekenleri yaz›yoruz.
Yazd›¤›m›z yerlerden biri de
TTB Tekirda¤ Tabip Odas› idi. Oradan bize cevap geldi. Cevapta ﬂunlar söyleniyor;

Adli Tutuklu Açl›k Grevinde
ÇHD ‹zmir ﬁubesi taraf›ndan 22
Eylül’de yap›lan aç›klamada, ‹zmir
1 No’lu F Tipi’nde tutuklu olan
Misbah Aktaﬂ’›n ‘i ns an ca y a ﬂa m
s ü r d ü rebilmek için ’ 10 Eylül tarihinden itibaren süresiz açl›k grevine baﬂlad›¤› duyuruldu.
Aç›klamada, açl›k grevinin nedenleri ﬂöyle s›raland›;
- Kendisi ve ayn› hapishanede
bulunan kardeﬂleri ve akrabalar›na

hukuka ayk›r›
çeﬂitli disiplin

cezalar› verilmesi.
- Yak›nlar›ndan Tahsim Aktaﬂ ve
Ziya Direkçi ile birlikte tekli hücrelere konularak, burada 16 Eylül’de
robocop k›yafetli yaklaﬂ›k 50 kiﬂinin sald›r›s›na u¤ramalar›. Sald›r›dan korunabilmek için kendilerini
jiletle kesmeleri sonucu oluﬂan vücudunda ve boynundaki ciddi kesikler ve kan kayb›na ra¤men revire ç›kar›lmamas›.

Dikmen’de Tutsak Ürünleri Sergisi
Devrimci tutsaklar›n, hücrelerde üretti¤i ürünler sergilenmeye devam ediliyor. Üretmeyi, direnmenin bir biçimi olarak gören tutsaklar,
s›n›rl› olanaklarla, yarat›c›l›klar›n› katarak çeﬂitli el ürünleri yap›yorlar. Tutsaklar›n el ürünleri, 18-19 Eylül’de de Dikmen Temel Haklar
ve Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan, Ankara Dikmen’de Ahmed Arif
Park›’nda sergilendi. Sergide, Sincan
1 No’lu F Tipi ve Kad›n Hapishanesi,
Kand›ra 1 No’lu F Tipi, Tekirda¤ 1 ve
2 No’lu F Tipi ve Gebze M Tipi Hapishanelerinde üretilen; devrim önderlerinin resimlerinden, ba¤lamaya, kitap ayraçlar›ndan takvimlere kadar
pek çok ürün yer ald›.
Sergide, ziyaretçilere hapishanelerde yaﬂanan tecrit ve hak gasplar› da
anlat›larak, duyarl›l›k ça¤r›s› yap›ld›.
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TECR‹T

“‹l ‹nsan Haklar› Kurulu, ‹nsan Haklar› ‹hlallerini Araﬂt›rma Komisyonu ﬂikayetinize bahsi geçen
konuyla ilgili olarak Tekirda¤ F Tipi Cezaevinde araﬂt›rma yapm›ﬂ
olup, bu araﬂt›rma sonucunda;
1) (...) yer olmamas› da bahane
edilerek, sohbet toplant›lar› 10 saat
uygulanmamaktad›r...
2) (...) bu cezaevlerinin fiziki yap›s›nda iyileﬂtirmeye gidilmeli ve
yeni mekanlar yarat›lmal›d›r. (...)
3) Sohbet toplant›lar› ile ilgili
genelgeye süre aç›s›ndan uyulam›yor olmas›n›n hak ihlali oldu¤u kan›s›na var›lm›ﬂt›r.(...)
Bu içerikteki rapor Tekirda¤
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› ve Adalet
Bakanl›¤›’na gönderilmiﬂtir. ”

- Üç yak›n›n›n has›mlar›n›n bulundu¤u ‹zmir 2 No’lu F tipi’ne
zorla sevk edilmeleri.
- ‹dareden bask› görmesi ve can
güvenli¤inden endiﬂe etmesi, bu
nedenle hastaneye ve duruﬂmalar›na gidememesi.
Aç›klamada, Aktaﬂ’a talep etti¤i
halde B-1 vitamini verilmedi¤i de
belirtilerek, “ F tipleri s o r u n l a r › n
kronikle ﬂti¤i ve e n fa zla ha k ihla l lerinin yaﬂand›¤› yerler olarak
varl›¤›n› sürdürüyor” denildi.

‘Tecrit’ Psikolojik
Rahats›zl›k Yarat›yor
9 ayd›r Kürkçüler F Tipi’nde tutuklu bulunan Rasim Aﬂan’›n akli dengesinin bozuldu¤u ö¤renildi. 21 Eylül’de aç›klama yapan
Rasim Aﬂan’›n kardeﬂi Ferzande Aﬂan, Adana Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi’ne
yat›r›lan kardeﬂinin hastalanmas›na, F tipi’ndeki ‘tecrit’ koﬂullar›n›n neden oldu¤unu
belirtti.
Ferzande Aﬂan, kardeﬂinin durumu hakk›nda bilgi vererek “hastaneye ziyaretine gitt i ¤ i n d e b i zl e ri t a n › y am a d › . S a¤ l › k d u ru m u nun kötüye gitti¤iimizde gördük. Kardeﬂimin F Tipi’nde tek kiﬂilik hücrede daha fazla yaﬂayabilece¤inden emin de¤ilim” dedi.
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Gelece¤ini sat›l›¤a ç›karanlar›n
ilk iﬂi, geçmiﬂini pazarlamakt›r
Belli bir dönem düzene karﬂ› mücadele içinde yer al›p da, daha sonra
mücadele ettikleri o düzenin içine
yerleﬂmeye, o düzenin içinde statüler elde edip kariyer yapmaya karar
verenler, önce geçmiﬂlerini pazarlayarak baﬂlarlar iﬂe. Çünkü ellerinde
düzenin pazar›na sürebilecekleri en
“k›ymetli ﬂey” odur. Pazarlarken de
geçmiﬂte yapt›klar›n› mahkum ederler; bu da pazara ç›kard›klar› geçmiﬂlerinin piyasada al›c› bulabilmesi
için zorunlu bir koﬂuldur. Bu hemen
hemen “kural” gibidir. Geçmiﬂin
reddiyesini herkes, bulundu¤u yere,
tercihlerine göre yapar. Kitap yazmak da bu biçimlerden biridir.
Geçti¤imiz günlerde “Bizim Çoc u k l a r Ya p a m a d › ” ad›yla yay›nlanan kitab›n da bu tür kitaplardan biri oldu¤u anlaﬂ›l›yor.
Fakat kitab›n ad›nda baﬂka bir iddia var; kitab›n tam ad› ﬂöyle: “Bir
12 Eylül Hesaplaﬂmas›-3; Bizim çocuklar yapamad›.”
Kitab›n giriﬂine ise, kitab›n yazar› R a d i k a l G a z e t e s i H a b e r K o o r d in a t ö r ü Ertu¤rul Mavio¤lu'nu tan›tmak için konulan k›sa bölümde, "Bizim Çocuklar Yapamad›', [yazar›n]
12 Eylül darbesiyle hesaplaﬂt›¤›
üçüncü kitab›d›r" denilmekte.
Ama ismi de, giriﬂteki bu belirtme de yanl›ﬂ. Yanl›ﬂtan da öte, kitap
hakk›nda okuyucuyu a l d a t › y o r.
Çünkü kitapta 12 Eylül'den çok
"devrimcilerle" bir hesaplaﬂma var.
Fakat bu tahmin edilece¤i gibi, devrimci bak›ﬂ aç›s›ndan yap›lan bir hesaplaﬂma de¤il; tam tersine geçmiﬂe
yönelik bir karalamadan, reddiyeden
ibaret.
Mavio¤lu, kitapta sadece kendi
geçmiﬂini mahkum etmekle kalsayd›, en baﬂtaki tesbitimizi do¤rulayan
bir kitap deyip geçmemiz de mümkündü. Ama Mavio¤lu “hesaplaﬂma”s›n› devrimci mücadeleye ve bütün olarak devrimcili¤e karﬂ› bir sald›r›ya dönüﬂtürmüﬂtür adeta. ‹nsanlar›n bugüne kadar burjuvazinin ka-
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lemﬂörlerinin a¤z›ndan duymaya
al›ﬂt›¤› bir çok söz, bu kez, bu kitapta konuﬂturulan “eski”lerin a¤z›ndan
tekrarlanmaktad›r Ve üstelik bu, sinsice, sureti haktan, soldan yana gözükerek yap›l›yor.

Yazar›n hesab› ve seçimi!
Kitab›n kurgusunda çeﬂitli isimlerin geçmiﬂe dair anlat›m ve de¤erlendirmeleri birbiri ard›na s›ralan›rken, araya da yazar›n kendisi giriyor... Peki kimler bu anlat›c›lar? Mavio¤lu, 12 Eylül ile hesaplaﬂmak(!)
için ‹stanbul’dan Bursa’ya, Artvin’den Diyarbak›r’a, ‹zmir’e kadar
çok aram›ﬂ ve bula bula, “biz” kavram›yla ilgisi kalmayan, 12 Eylül’le
hesaplaﬂmak gibi bir sorunu olmayan “ iﬂinde gücünde evinde” düzen
içine yerleﬂmiﬂ eskileri bulup, 30 y›l
öncesini anlatt›rm›ﬂ.
Yazar›n seçimi elbette bilinçlidir.
Kendi kafas›na uygun anlat›c›lar›
seçmiﬂtir. 12 Eylül’le hesaplaﬂma iddias›ndaki bir yazar›n, mücadelenin,
örgütün, devrimin içindeki hiç kimseyi kitab›na dahil etmeyip, kitab›n› sadece eskilerle, döneklerle yazmas›, zaten çok aç›k bir tercihtir.
Devrimci harekete sald›rma konusunda anlat›c›lar gayet serbesttirler. Geçmiﬂe dair her tür yalan, yanl›ﬂ bilgiler, karalamalar, serbesttir.
‹dealleri de, herhangi bir ideal için
savaﬂacak mecalleri de kalmam›ﬂ bu
insanlar için “o y›llar” nostalji olabilir ancak. Dolay›s›yla, tarih bu tür
kiﬂilerle yaz›lmaz elbette. 12 Eylül’le bu ﬂekilde hesaplaﬂ›lmaz.
Peki Mavio¤lu bunu bilmiyor mu?
Bunun fark›nda de¤il mi? Elbette biliyor ve ne yapt›¤›n›n fark›nda.
O zaman ﬂunu sormak gerekiyor;
bile bile ve fark›nda olarak ned en
böyle bir seçim yapm›ﬂt›r yazar?
Yazar›n yani Ertu¤rul Mavio¤lu’nun bugünkü konumu, iﬂi, bu kitab›n de¤erlendirilmesinde kilit bir
öneme sahiptir.

Radikal Gazetesi’nin Haber
K o o r d i n a t ö r ü’dür. Radikal gazetesi, sahibi en büyük tekelcilerden biri
olan burjuvaziye ait bir gazetedir.
Radikal gazetesinin haberleri
burjuva s›n›f bak›ﬂ aç›s›ndan yap›lmaktad›r. Burjuvazi için önemsiz ve
gereksiz görülenler, Mavio¤lu taraf›ndan da önemsiz ve gereksizdir.
Burjuvazinin tehlikeli gördü¤ü devrimci mücadeleye iliﬂkin haberleri,
geliﬂmeleri göremezsiniz Radikal’de. Devrimcilere yönelik bask›lar› da göremezsiniz genel olarak.
Arada bir yer verilen haberler ise,
tüm burjuva bas›nda oldu¤u gibi,
burjuva s›n›f damgas›n› perdeleyip
“tarafs›z, objektif bas›n” demagojilerini yapabilmek için konulan haberler o l m a k t a n i l e r i y e g i t m e z .
Mavio¤lu bunun tersine davranamaz, davran›rsa, o zaman Ayd›n Do¤an’dan maaﬂ alamaz.
Radikal’in haber seçimindeki
mant›k ve hesaplar neyse, söz konusu kitab›n anlat›c› seçimindeki mant›k ve hesap da ayn›d›r.
Peki neden böyle bir kitap yazma
ihtiyac› duymuﬂtur?
Kitab›n her sayfas› bunu anlat›yor bize: Amaç, r ü ﬂ t ü n ü i s p a t e t m e k t i r.
Sonuçta o bir dönem devrimci
olarak düzene karﬂ› mücadele etmiﬂtir. E¤er düzene dönecekse, orada
kabul görmek için y a p t › k l a r › n › n d i yetini ödeyecektir. Burjuvazi kimseyi baﬂka türlü kabul etmez. E¤er burjuvazi, kendi iﬂine ﬂu veya bu biçimde yaramayacaksa, kimseye, Do¤an
Holding’in bas›n yay›n organlar›nda
sayfalar, ekranlar aç›lmaz.
Hiçbir kiﬂisel hesab›m yok diyemez kimse. Mutlaka vard›r. Hesaps›zl›k, devrimcilerdedir. Yazar›n hesab› vard›r. Çünkü içinde yaﬂad›¤›
düzen öyledir.
Böyle bir kitab› yazmak, basit bir
popülizm, veya kendini tatmin amac›yla da aç›klanamaz. Devrimcilere
sald›r›l›yor çünkü.

BURJUVA AYDIN
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Kitapta mücadeleye yönelik sald›r›lar›n ve ucube düﬂüncelerin hepsini bulabilirsiniz. Bunlar›n hepsine
ayr› ayr› de¤inmek zaman ve emek
kayb› olur elbette. Bu yüzden, karakteristik olanlar› al›p, bir riyakarl›k ve devrime düﬂmanl›k belgesi
olarak piyasaya ç›kar›lan kitab›n niteli¤ini ortaya koymak yeterlidir.

Cevap vermelisin Mavio¤lu;
direnenleri kurbanl›k koyun
ilan eden ahlaks›zl›k m›
12 Eylül’le hesaplaﬂacak?
Kitab›n hemen baﬂ›nda 12 Eylül’de yurtd›ﬂ›na kaçan birinin anlat›m› var. Yani kaçk›n, piﬂman olmuﬂ,
dönekleﬂmiﬂ birinin anlat›m›yla baﬂl›yor 12 Eylül’le hesaplaﬂma(!!!)
Soru ﬂu: “Sabo” imzas›yla kaçk›nl›¤›n› anlatan bu kiﬂi, kimin taraf›nda? Aç›k ki o, 12 Eylül’e karﬂ› direnen ve savaﬂanlar›n saf›nda de¤il.
Daha ilk günden beyaz bayra¤› çekip 12 Eylül’e teslim olmuﬂ. Ertu¤rul Mavio¤lu’nun kitaba verdi¤i
isimdeki riyakarl›k, iﬂte burada ortaya ç›k›yor. Sabahattinler’le 12 Eylül’le hesaplaﬂ›lamayaca¤›na göre,
niyet baﬂka olmal› de¤il mi?!
“Ya kurbanl›k koyun gibi kasab›n
b›ça¤›n› bileyip boynumu büküvermesini bekleyecek ya da henüz vakit
varken kendimi bu girdab›n d›ﬂ›na
atacakt›m” diyen mücadele kaçk›n›
Sabahattin’e, 12 Eylül’le hesaplaﬂma
payesi vermek, sadece siyasi de¤il,
ahlaki bir sorundur. Çünkü, yap›lan
kan› can› pahas›na mücadele eden
devrimcileri “ k u r b a n l › k k o y u n ”
olarak niteleyen ahlaks›zl›¤a, sayg›s›zl›¤a ortak olmakt›r.
Anlat›c› tercihleri, neden "kad›n
kokusu"nun tenine davetine uymam›ﬂ, neden kuraca¤› “ç›lg›nca seviﬂme hayalleriyle kendinden geçmemiﬂ”, neden "arzulu dudaklar›n aral›¤›nda erimeyi becerememiﬂ"ti.. diye geçmiﬂ mücadele günlerinden
piﬂmanl›k duyanlara (syf. 27), yatakl›k etmektir.
Piﬂmanlar, dönekler, kavgay› terketmiﬂler, düzene yerleﬂmiﬂlerle tarih anlatmak, tarihe sayg›s›zl›kt›r.
Tarih anlat›c›l›¤›na soyunmak
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ald›m ve içimde büyüdü
bu yumruk." (syf. 122)
Unutamazs›n elbette
Siz, art›k “biz” de¤ilsiniz.
Mehmet.
Ertu¤rullar,
Kitap k apa¤›na k oydu¤unuz o resimde
Leylalar, hiçbiri unutayazd›¤› gibi, azl›¤›n, zulmün olmad›¤› bir maz. Çünkü, anlat›lan o
dünya i çin s avaﬂanlar bir yanda, b u k ita- an, onlar›n gelece¤e dair
b› y azanlar, b u k itaptaki a nlat›mlar›n s a- karar verdi¤i, tercih yapt›¤› and›r... Her ﬂey orada
hipleri D ‹⁄ER y andad›r.
dü¤ümleniyor.. Bir tercih
yap›yor. Daha do¤rusu
s
o
r
u
m
l
u
ciddi bir iﬂtir. En önemlisi
muhtemeldir ki, öncesinde yapm›ﬂ
luk gerektiren bir iﬂtir. “Bizim çooldu¤u tercih, orada tüm ç›plakl›¤›ycuklar yapamad›” deyip “zaten yala ortaya ç›k›yor:
pamazlard›” tezini kan›tlamak ad›na
da tüm de¤erlere, yarat›lm›ﬂ tüm güDiyor ki, bana bir ﬂey olmamal›.
zelliklere sald›rmak olsa olsa bu kiBen tek bir tokat yemeyece¤im, sortab›n yazar›na, Ayd›n Do¤an nezdingulara al›nma riskinin olmad›¤›, hade, burjuva ayd›nlar nezdinde bir
pishanelere at›lma riskinin hiç ol“mevki” sa¤lar. Belki ayn› yoldan
mad›¤› bir solculuk yapaca¤›m...
geçen Oya Baydarlar gibi, CNN’nin
Öyle yap›yorlar. Sonras›n› oradakitap tan›t›m› pro¤ramlar›na ç›kar›ki tercih do¤rultusunda yaﬂ›yorlar.
l›r. Yeni ve daha “üst düzey”, “daha
Emperyalizm, kapitalizm hiç de¤iﬂparal›” iﬂler verilir; ama hepsi bu kamemiﬂken, faﬂizm zulmünü sürdüdard›r. Devrimcilere sald›rarak burrürken, açl›k, yoksulluk, adaletsizlik
juvaziden ödül almaya çal›ﬂanlar
diz boyuyken, onlar art›k mücadelekervan›na yeni bir isim eklenmiﬂ
nin d›ﬂ›na ç›km›ﬂlard›r.
olur sadece.
Do¤an Medya’n›n plazalar›na
Yazara onlar›n “sonunu” da hat›rkadar uzanan yolun taﬂlar› oradan
latmak isteriz. Tüm dönekler, önündöﬂenmeye baﬂl›yor ve “Bizim Çode sonunda limon gibi s›k›larak bir
cuklar Yapamad›” gibi pespayelikler
kenara at›lm›ﬂlard›r. Bilinmelidir ki,
iﬂte böyle ç›k›yor ortaya.
bizim olan bu tarih “sat›l›k” de¤ildir.
Yazar, yola ç›karken kalemini
Kimsenin kendini pazarlamas›n›n
“kimin”,
“hangi s›n›f›n” ad›na kullaarac› yap›lamaz. Hiç kimsenin bu tanaca¤›na
dair bir tercih yapm›ﬂt›r.
rihi karalamas›na, çarp›tmas›na,
Tercihi
emekçi
halktan, kitab›n çekendini pazarlamak için kullanmas›ﬂitli
sat›rlar›nda
duygu
sömürüsü yana izin vermeyiz...
parak, zavall› düﬂüncelerine malzeme yapmaya çal›ﬂt›¤› ﬂehitlerden ve
Bir TOKAT ve Ertu¤rullar’›n,
mücadeleden yana de¤ildir.
Mehmetler’in tercihi:
Kuﬂkusuz, devrimci mücadelenin
De¤inilecek bir çok nokta var fasürdürülüﬂ biçimi de, örgütler de
kat, Ça¤layanl› Mehmet’in anlatt›¤›
eleﬂtirilebilir. Mücadelenin her döneﬂu bölüm çarp›c›:
minde eksiklikler, yetersizlikler, yap›lamayanlar olmuﬂtur. Ancak kitap“12 Eylül sonras›... içeride beﬂ
taki anlat›mlar›n, yorumlar›n eksiky›l kald›m. 1985'te tahliye oldu¤umlikleri, devrim cephesinden aﬂmak
da beni önce karakola götürdüler. ...
gibi bir amac› yoktur. Yazar, yer yer
Foto¤raf›m› çekiyorlar, polislerden
iddial› laflar etse de, kitapta 12 Eybiri 'sa¤a dön, sola dön' deyip durulül’den bu yana devrimci mücadeleyor. Ben 'daha kaç kere döndürecekye sald›ranlar›n söyleyip durdu¤u kasin, yetmedi mi?’ diye soracak olba, eklektik, uydurma düﬂüncelerden
dum, di¤er polis 'küt' diye surat›ma
baﬂka bir ﬂey yoktur. Oya Baydarlavurdu. Çok yumruk ve dayak yemiﬂr›n küfürlerini, çarp›tmalar›n›, burjuli¤im var ama bunu hiç unutmad›m.
vaziden al›nma söylemlerini ambaKarﬂ›l›k versem tekrar içeri atacaklajlayarak karﬂ›m›za ç›karm›ﬂt›r. Terlar biliyorum. Vermesem içimde bücihi budur.
yüyecek. Nitekim öyle oldu, alttan
28 Eylül 2008

Dönekli¤in ruh hali
Anlat›c›lardan Leyla’n›n a¤z›ndan da solun herﬂeyi ne kadar yanl›ﬂ
yapt›¤› anlat›l›yor sayfalarca. Leyla
sonuçta düzene dönüyor. Ama döneklerin ço¤u gibi, o da örgütü suçluyor; sanki devrimcilik yapacakm›ﬂ da örgütün yanl›ﬂlar› buna engel
olmuﬂ!.. Bu tiplerin bir özgünlü¤ü
yok. Burada sorun, böyle tiplerin,
sahtekarlar›n, bu çürümüﬂlü¤ün bu
kitapta kendisine 12 Eylül’le hesaplaﬂma ad›na yer bulabilmesidir.
Kitaptaki anlat›c›lardan bir di¤eri
olan “Ça¤layanl› Mehmet” de Leyla’n›n bir baﬂka versiyonu. Buram
buram popülizm kokan, “sen neymiﬂsin be Mehmet” dedirten narsist
bir anlat›mla karﬂ›laﬂ›yoruz bu bölümde.
Gecekondular konusunda ak›l
veriyor, solun hatalar›n› say›p döküyor... Peki, sormazlar m› adama, madem bu kadar cevher sahibiydiniz,
bu kadar yetenekli ve öngörülüydünüz, devrimci mücadele yerine, d üzende ne iﬂiniz vard›?
Örgüt, “çekirdekten yetiﬂme gecekondulu”, “ süper futbol oynayan”, “semtte en çok sevilen” , “ sürekli kitap okuyan” Mehmet’i bir
dinleseymiﬂ!!! Asl›nda bu ruh hali
de, kavga kaçk›nlar›nda ortakt›r.
Ony›llar önce devrimci hareketten kopan, mücadeleden uzaklaﬂan
Mehmet adl› kiﬂi hala ukalal›k yap›yor: “Gecekondular bana göre solcular›n halk› ilk tan›d›klar› ve do¤al
olarak da ilk yabanc›laﬂt›klar› yerlerdir. Halk› tan›yacak baﬂka bir zeminleri zaten yoktu devrimcilerin...”
Devrimciler sadece üniversitelilerden ibaretti, üstelik de o üniversiteliler içinde de emekçi çocuklar›
yoktu, hepsi burjuvazinin, küçükburjvazinin çocuklar›yd›, halk› tan›mak için gecekondulara gelmiﬂlerdi... Bu saçmal›klara cevap vermek
bile zul asl›nda.
Örgüt gerçekli¤ini, mücadele deneylerini, birikimini hiçe say›yorlar...
Hepsi birbirinden çakt›mc›... Meydan boﬂ, konuﬂ konuﬂabildi¤in kadar,
halka, devrime, örgüte, tarihe karﬂ›
a¤z›na ne gelirse söyle... Nas›l olsa

Say›: 161

d›. Hiç unutmam. Sadece
Ça¤layan'da okuyor diye
faﬂistler bu çocu¤u domuz ba¤› ile bo¤arak öldürdüler."
Utanmazl›¤a, sorumsuzlu¤a bak›n. Peki, madem her ﬂey karﬂ›l›kl›,
madem ayn› yöntemler
kullan›l›yor, peki devrimcilerin kaç çocu¤u domuz
“Bir 12 Eylül hesaplaﬂmas›”ym›ﬂ....
ba¤›yla öldürdü¤ünü görKomik ve bir o kadar da riyakarca.
dün sen Ça¤layanl› Mehmet? Peki ya sen Mavio¤Ayd›n Do¤an’dan izin ald›n›z m› 12 Eylül’le
hesaplaﬂmak için?.. Veya CHP yönetimine ya lu, bu alçakça iftiray›
hangi nedenle koydun kida iﬂyerindeki patronunuza sordunuz mu?
tab›na?..
Dahas›; “Bir 12 Eylül hesaplaﬂmas›” niyetFaﬂistlerle devrimcileindeyseniz gerçekten, 12 Eylül de süren bir ri böylesine ayn› kefeye
yönetim oldu¤una göre, ya bir gün sizi yine koyacak kadar dengesizderdest edip içeri atarlarsa...
leﬂmek, nas›l bir ruh halinin ürünüdür?
Siz de¤il miydiniz, bir daha asla içeri
Bu ruh hali en s›radan,
düﬂmemek için zulme boyun e¤en, bir daha
en
baya¤›s›ndan dönekliasla içeri düﬂmemek için örgütlü, devrimci
¤in
ruh halidir. Ertu¤rul
mücadeleden uzak duran...
Mavio¤lu’nun kitab›ndaki dönekler, kendi geçErtu¤rul Mavio¤lu, onlar› “12 Eymiﬂlerine
sald›ran,
küfreden döneklül’le hesaplaﬂma” baﬂl›¤› alt›nda suli¤in
bu
ruh
haliyle
k›r›p
dökerek donacak.
laﬂ›yorlar solun onurlu tarihinde.
Ça¤layanl› Mehmet, bir yandan
Burjuvazi nezdinde de, küçükhalk›n faﬂistlerden kurtulmas› için
burjuva
reformist çevrelerde de sodevrimcilere destek verdi¤ini söylerlun
disiplinine,
gecekonduculu¤una,
ken, di¤er yandan halk›n “Faﬂistlermilitanl›¤›na,
emekçili¤ine,
fedakarden zarar görmelerinin nedeni bizl›¤›na
suçlamalar
yapman›n
moda
dik ve bizden kurtulmak istiyorlaroldu¤u
da
malum!
Aferin
Ertu¤rul
d›” diye yazabiliyor.
Mavio¤lu; modaya uymak gerekir.
Taha Akyol mu yaz›yor, yoksa
Göbe¤ine do¤ru h›zla yol ald›¤›n›z
Ertu¤rul Özkök mü?.. Benzer tezledüzenin kural› budur.
ri(!) “sosyolojik tahliller” kaç kez
yazm›ﬂlard›r kimbilir. Bir de Ça¤laDevrimci mücadelenin
yanl› Mehmet’in yazmas›nda bir ormuhasebesi de, 12 Eylül’le
jinallik yok.
hesaplaﬂmak da mücadele
Faﬂistlerle devrimcilerin “ayn›
içindekilerin iﬂidir!
yöntemi kulland›klar›” da yine, Akyollar’›n, Özkökler’in y›llard›r ileri
“Selçuk gibi, Selim gibi, daha nisürdü¤ü tez de¤il mi? Mehmet anlace iyi bak›ﬂl› çocuklar›n pisi pisine
t›yor:
düﬂtükleri tuzaklar...” anlat›l›yor kitapta...
Bunu yazanlar, b i l m e z l e r
“Faﬂistlere karﬂ› mücadelede enm
i
,
mücadelede
çözülmelerin, ihadazenin kaç›r›lm›ﬂt›... Ça¤layan'da
netlerin
de
oldu¤unu?
faﬂist kalmam›ﬂsa, sokaklarda M‹SK
‹ﬂkencehaneleri “devleti y›kma
üyesi bir iﬂçi aramaya baﬂl›yordu.
iddias›nda olanlar›n, devlet karﬂ›Tabii, her ﬂey karﬂ›l›kl›. Faﬂistler de
s›nda yaln›zl›¤›”yla tasvir ediyor.
farkl› davranm›yorlard›. MecidiyeBir miting alan› gibi mi olacakt›
köy’de oturan ve ça¤layan'da ortaoyoksa oras›? Bunu yazanlar, bilmez kul son s›n›fta okuyan bir çocuk var-
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l e r mi, iﬂkencehaneler de mücadelenin bir mevzisidir ve bu mevzinin
do¤as›nda düzenle devrimcinin tek
baﬂ›na karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i bir çat›ﬂma vard›r.
“Çekirdekten yetiﬂme gecekondulu Mehmet” saçmalamay› sürdürüyor: “Bence yabanc›laﬂma kod
isimleriyle baﬂlad›” diyor.
Devrimci mücadele gerçe¤inden,
dünya devrimci hareketinin tecrübelerinden bihaber mi?...
Türkiye solu “hovardaca” harcam›ﬂ mahalleleri... “Ben seni gecekondu sahibi yapt›m, sen de diyetini
ödeyeceksin” diye yaklaﬂm›ﬂ...
Emekçi kad›nlarla Leninizmin ilkelerini okurken herkes havaya bak›yormuﬂ...
“Mahallelerde bir dönem çok iyi
durumdayd›k. Ne zamanki siyasi oluﬂumlar örgütlere dönüﬂtüler, o zaman
tökezlemeler de baﬂ gösterdi."
Onlarca y›l sonra Ayd›n Do¤an’›n balkonundan, düzen içi statükolar›n pencerelerinden bak›nca,
Ça¤layan’da, Nurtepe’de devrimcilik böyle mi görülüyor?..
Bütün bunlar› bilirler bilmesine
de, iﬂlerine gelmiyor. Onlar olaylar›
hep devrimci mücadeleye “vuracaklar›” bir aç›dan ele al›yorlar art›k.
Dönünce, beyni de döner insan›n.
Düﬂünceleri tersyüz olur. Kendilerini
kand›rmaya devam edebilmek için,
k a ç k › n l › k l a r › n a g e re k ç e l e r b u l m a k
istiyorlar geçmiﬂin içinden. Bunun
için herﬂeyi karalamal›, kötülemeliler.
12 Eylül’e karﬂ› direniﬂte verilen
ﬂehitler, “tuza¤a düﬂmeye” indirgeniyor; asl›nda silahl› mücadelenin
tümünü bir t u z a k olarak görüyor o
kafa yap›s›. Böyle oldu¤u içindir ki,
silahl› eylemlerle “ d evletle düello”
yap›ld›¤› gibi reformizmin ony›llard›r tekrarlay›p durdu¤u küflü tesbitleri ›s›t›p piyasaya sürüyor.
“Bizim çocuklar” yapamad› diyor
sonra da. Niye yapamam›ﬂ?... Çünkü, yöneticiler beceriksiz, stratejiler,
taktikler yanl›ﬂ. Silahl› mücadaleyle
bir ﬂey olmaz.. Peki, buyur sen yönet.. Buyur sen stratejiler, taktikler
öner.
Yok; o Do¤an Holding’den maaﬂ
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Herﬂey kötü, herﬂey yanl›ﬂ, herﬂey olumsuzdur, karalar, küçümser, küfreder, sonra dönüp der ki,
“o günlerimden piﬂman de¤ilim!”... Bu sözler de dönekli¤in
tül perdesidir. Ama her tül perde
gibi arkas› gözükür. Arkada görünen kaçk›nlar, döneklerdir.
al›yor, kimi düzen partilerinin çat›s›na s›¤›nm›ﬂ ikbal peﬂinde, kimi reklamc›, kapitalizmi pazarl›yor ve iﬂleri ne olursa olsun, hepsi “evim, iﬂim,
çocu¤um” diyor, baﬂka bir ﬂey demiyor.
Peki öyleyse, b›rak›n devrimin
muhasebesini devrimin içindekiler
yaps›n... Onu da yapm›yorlar.
Türkiye solunun kerameti kendinden menkul ak›l hocalar›na ihtiyac› yoktur. Dünyalar›, “evim, iﬂim,
çocu¤um”la s›n›rl› olanlar, bunlar›
kaybetmemek için hiçbir risk üstlenmeye cüret edemeyenler, b›rakal›m
ak›l vermeyi önce kendi yaﬂamlar›na
bakmal›d›rlar.
‹deolojik, politik olarak burjuvaziden beslenen bu eskiler, kendilerini “çok zeki”, “ en büyük taktisyen”,
“en büyük strateji uzman›” olarak
görürler. Herkese ak›l vermeyi çok
severler. Yarat›lan herﬂeyi yok saymak, emek ve de¤er bilmemek, herﬂeyi reddetmek, en büyük özelliklerinden biridir. Öyle de megalomand›rlar ki, san›rs›n›z koca bir 12 Eylül
döneminde sadece kendileri “direnmiﬂ”tir. O dönemin eksikliklerini bir
tek onlar görmüﬂtür. Herﬂeyi görürler ama kendi durumlar›n› görmek
konusunda ise tam bir körlük içindedirler. Ama biz göstermek durumunday›z onlara yerlerini: Düzen içine
yerleﬂenlerin sol ad›na muhasebeye
giriﬂme hakk› yoktur. Her sayfas›
kanla yaz›lan bir tarihi ancak o tarihi yazanlar yaratanlar ve sürdürenler
sorgulayabilir, de¤erlendirebilir. Do¤an Medya’n›n koridorlar›nda dolaﬂ›p ahkam keserek sol ad›na muhasebeye giriﬂmek, yerini ve haddini
bilmemektir.
Kitab›n anlat›c›lar›ndan biri, ay›
bal›¤› gibi olmal›yd›k diyor; hem
karada, hem denizde yaﬂayabilme-

liydik. ﬁimdi diyor ikisinde de de¤iliz. Yan›l›yor. Konumunun fark›nda
de¤il. Ya da konumunu bilmezden
geliyor. E¤er bu benzetmede düzeni
kara temsil ediyorsa, Mavio¤lu ve
kitab›na koydu¤u arkadaﬂlar› hiç
kuﬂkular› olmas›n ki, karadad›rlar.
Yazar›n k a r a y a ç › k m a s › , bilinçli
tercihidir. Devrimcilerle aras›na kal›n duvarlar örerek, devrimci düﬂmanl›¤› yaparak kendisini Ayd›n
Do¤anlara kan›tlamaya çal›ﬂmaktad›r. Bu ülkede Oya Baydarlar, Mehmet Altanlar gibi olmak için çok fazla ﬂey gerekmiyor. Ama namuslu ve
onurlu yaﬂamak için o önce yarat›lanlara sayg›l› olmas›n› bilmek gerekiyor.
Son olarak ﬂunu da cevaplayarak
bitirelim söyleyeceklerimizi: Yazar›n “ b i z i m ç o c u k l a r › ” k i m d i r ?
Devrimciler olamaz!.. Zira kitab›nda
en çok onlar›n düﬂüncelerini tahrif
etmekte, as›ls›z bir tarih anlat›m›na
giriﬂerek en çok onlara sald›rmakta,
onlara zarar vermektedir. Ki kuﬂkusuz insan “bizim” dedi¤ine yapmaz
bunlar›. “ Örgütlü kurall› mücadeleyi
savunanlar” , “16, 20 yaﬂlar›nda sorumluluklar alan çocuklar”, “kod
ad› kullananlar”, “bellerinde silahla gezenler”,... bunlar Mavio¤lu’nun
“bizim çocuklar›” de¤iller.
Onun “bizim çocuklar›” olsa olsa; örgütsüzlü¤e methiye düzen, 12
Eylül’de kendi canlar›n› kurtarmak
için halk› ve devrimi terk edip mültecileﬂen, düzene kapa¤› atan mücadele kaçk›nlar› ve döneklerdir. Zaten
kitab›nda da onlar› konuﬂturmuﬂ, direnen ve savaﬂanlar›, direniﬂ ve savaﬂ› bugün de sürdürenlere yer ve
söz hakk› vermemiﬂtir.
Bir yandan da diyor ki “hayat›m›n en güzel günleri”... Herﬂey kötü, herﬂey yanl›ﬂ, herﬂey olumsuzdur, karalar, küçümser, küfreder,
sonra dönüp der ki, “o günlerimden
piﬂman de¤ilim!”... Bu sözler de dönekli¤in tül perdesidir. Ama her tül
perde gibi arkas› gözükür. Arkada
görünen kaçk›nlar, döneklerdir. Arkada görünen, kendini düzene kan›tlamaya çal›ﬂan ve bunun için geçmiﬂine ihanet edip devrime düﬂmanl›k
yapanlard›r.

28 Eylül 2008

Genç Cepheliler, Bir “Eski T üfek”in
Tarihi Ç arp›tmas›na ‹ zin Vermedi
20 Eylül’de Malatya
E¤itim-Sen’de “12 Eylül’den Ergenekon'a
D a r b e c i l er Ya r g › l a n s › n ” ad›yla bir panel
düzenlendi.
Panele konuﬂmac›
olarak DTP’den C e m a l
C o ﬂ k u n ve Birgün yazar› O ¤ u z h a n M ü f t ü o ¤ l u kat›ld›. ‹lk
olarak söz alan Coﬂkun, 12 Eylül askeri darbesinin nedenleri ve günümüze
yans›malar›na iliﬂkin yapt›¤› konuﬂmada, 12 Eylül'de en a¤›r bask›lar›n
Metris, Mamak ve Diyarbak›r hapishanelerinde yaﬂand›¤›n› vurgulad›.
12 Eylül öncesi Devrimci Yol örgütünün lideri olan, bugünün Birgün yazar› Müftüo¤lu ise konuﬂmas›nda, 12
Eylül’deki teslimiyetçi tav›rlar›n› ve
örgüt olarak tükeniﬂlerini anlatmak yerine, kendileri d›ﬂ›ndaki örgütleri suçlayan ifadeler kulland›. “12 Eylül darbesinin istihbarat›n› 7-8 ay öncesinde
ald›k ve di¤er örgütlere darbeyi önlemek, geri püskürtmek için birlik ve direniﬂ ça¤r›s› yapt›k. Fakat gereken
birliktelik ve direniﬂ gösterilmedi” diyen Müftüo¤lu, 12 Eylül'ü eylemlerle
karﬂ›lad›klar›n› ancak yeni bir hareket
olduklar› için süreci gö¤üslemekte yetersiz kald›klar›n› söyledi. (*)
Konuﬂmalar›n ard›ndan, soru-cevap bölümünde, 12 Eylül'ün günümüze yans›malar›, 24 Ocak kararlar›, Ça-

t› Partisi ve Ergenekon'la ilgili sorulan
sorulardan sonra, Halk Cepheliler söz
alarak, Müftüo¤lu’nun çarp›tmalar›na
cevap verdiler. Halk Cepheliler ﬂunlar›
söyledi; “Elbette ki devrimciler darbenin gelece¤inin öngörüsüne sahiptiler. Fakat sorun bu de¤il... Direniﬂ ve
birlik ça¤r›s› yapan, darbeye karﬂ› mücadele ederdi. O süreçte çok yeni bir
hareket olup da sonuna kadar direnen,
'Amerikanc› Cunta 45 Milyon Halk›
Telsim Alamaz!' diyen devrimciler
vard›.. Ve mücadele edenler, 12 Eylül
sonras›nda da, eylemlerle, cezaland›rmalarla iﬂkencecilerden hesap sormuﬂlard›r. O gün direnip, bugün de sa¤a
sola savrulmadan ayakta kalan, mücadelesini sürdürenler var.”
Halk Cepheliler, ayr›ca Devrimci
Yol’un direnmemesinin nedeninin,
birlik sa¤lanmamas› ya da yeni bir hareket olmak de¤il, ideolojik zay›fl›k
oldu¤unu belirttiler. Halk Cepheliler,
Müftüo¤lu’na “Bu yenilginizi ideolojik bir yeni lgi ola ra k görüyor mus u n u z ? ” diye sordular. Fakat Müftüo¤lu
bu soruya cevap vermedi.
Halk Cepheliler, ayr›ca; 12 Eylül’e
karﬂ› etkili bir mücadele yürütülemediyse, sald›r›lar püskürtülemedi ve bu
ülkede halen 12 Eylül uygulamalar›
yürürlükteyse, bunda 12 Eylül sürecinde, Devrimci Yol gibi hareketlerin
Mamak'taki ve 12 Eylül mahkemelerindeki tav›rlar›na bakmam›z gerekir

Malatya’da ‹ﬂkence
Ad›yaman’›n Çelikhan ‹lçesi’nde
9 A¤ustos günü “Zerban” ﬂenliklerinde Ad›yaman Temel Haklar Derne¤i’nin açt›¤› standa yasak yay›n
sat›ld›¤› gerekçesiyle sald›r› olmuﬂtu. Zorla gözalt›na al›n›p, iﬂkenceye
maruz kalan dernek üyeleri Adem
Y›ld›z ve Samet Altunalev, 10 A¤ustos günü “örgüt propagandas› yapmak” iddias›yla tutuklanarak Malatya E Tipi Hapishanesi’ne götürül-
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müﬂlerdi. Avukatlar›n itirazlar› sonucu 18 Eylül günü
tahliye edildiler.

Gözalt›nda kald›klar›
süre boyunca elleri kelepçeli
tutulmuﬂlard›r. Fiziki iﬂkenceye maruz kalm›ﬂ, onursuzca-soyularak
“üstleri arand›ktan” sonra elleri kelepçeli, ç›plak bir ﬂekilde nezarette
b›rak›lm›ﬂlard›r. Bir gün sonra iﬂkenceye maruz kalmalar›na ve ma¤dur
olmalar›na ra¤men yine de tutuklanmalar› için yasal formaliteler gere¤i k›l›f› da uydurularak “örgüt propagandas› yapmak” gerekçesiyle

diyerek, ﬂöyle devam ettiler;
“Bu hareketler Mamak'ta Tek
Tip Elbise giyerken... biz yenildik, direnmenin anlam› yok deyip bunu teorileﬂtiren savunmalar yaparken, Metris'te tutsaklar ölüm oruçlar›yla hapishane ve tek tip elbiseye
karﬂ› direnmiﬂlerdir...”
Müftüo¤lu'nun konuﬂmalar›n geliﬂimi içinde verdi¤i cevaplar ise bunlar›
de¤erlendirmekten uzak, kendi geçmiﬂ
an›lar›n› anlatan bireysel cevaplar oluyordu. Hatta bu iﬂi abartarak "ben gözalt›na al›nmasayd›m K›z›ldere olmayacakt›, Mahir'e ›srarla yurtd›ﬂ›na ç›kmas›n› söyledim, Mahir duygusal davrand›¤›ndan K›z›ldere’ye gitti'' gibi
ifadeleriyle geldi¤i noktay› gösterdi.
Bunun d›ﬂ›nda tek tip elbise ile ilgili soru karﬂ›s›nda da "ben sana sonra o tek
tip elbiseyi kimler giydi anlat›r›m... Ben
de ölüm orucu birinci ekibindeydim''
diyebiliyordu.
Müftüo¤lu’na göre yaﬂlar› çok genç
olsa da, tarihin çarp›t›lmas›na izin vermeyen Halk Cepheliler’in tavr›na, eski
devrimci Müftüo¤lu’nun cevab›; “sen o
z a m a n k a ç y a ﬂ › n d a y d › n ? A n l a m a k iç i n
baz› ﬂeyleri yaﬂamak gerek” ﬂeklinde
oldu. Panelin dinleyicilerini de ﬂaﬂ›rtan
bu tepki, gerçekler karﬂ›s›nda söyleyecek sözü olmayanlar›n, yaﬂ›n›n büyüklü¤ünün arkas›na s›¤›nmaya çal›ﬂmas›n›n tepkisiydi.
(*) Müftüo¤lu’nun 12 Eylül öncesi direniﬂ
ça¤r›s›n›n ne menem bir öneri oldu¤unun ayr›nt›s› için Ekmek ve Adalet’in 9 Ocak 2005 tarihli 140. say›s›na bak›labilir.

tutukland›lar. Ayn› hukuksuzluk,
bask› ve iﬂkence hapishane giriﬂinde de devam etmiﬂ, önce jandarma
sonra gardiyanlar taraf›ndan sözde
“üst aramas›” ad› alt›nda iﬂkenceye
ve tacize maruz kalm›ﬂlard›r. Soyularak yap›lan iﬂkencenin ard›ndan
dedektörle taciz edilmiﬂlerdir. Yetmedi¤i gibi dernek üyeleri hukuksuzca, keyfi bir ﬂekilde yap›lan uygulamalara karﬂ› say›s›z disiplin soruﬂturmas› ve 2 ay görüﬂ cezas› ald›lar. Yaﬂanan tüm iﬂkenceler AKP
iktidar›n›n iﬂkenceci yüzünü birkez
daha göstermiﬂtir.
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Günlük yaﬂamda, “teori yapm a ”, “ t e o r i d e ö y l e a m a p r a t i k
ba ﬂka ” gibi cümleler duydu¤umuz
ya da kulland›¤›m›z olur. Teori üzerine bu söylemler, teorinin yanl›ﬂ
kavranmas›ndan ya da günlük yaﬂamda yanl›ﬂ kullan›m›ndan kaynaklan›r.
Maddi gerçeklerden yola ç›k›larak geliﬂitirilen teori (yani bilimsel
teori), toplumsal yaﬂam› ileriye
götüren bir fonksiyon görür, bu nedenle de, teori yapmak olumsuz
bir ﬂey de¤ildir. Yine, “teoride öyle ama pratik baﬂka” söylemi de,
teoriyi pratikten kopuk bir olgu
olarak ele alanlar›n, metafizik bak›ﬂ aç›s›n› yans›t›r. Gerçekte, teori
pratikten, yani maddi gerçeklerden kopuk bir olgu de¤ildir. Dolay›s›yla, “teoride baﬂka, pratikte
ba ﬂka ” ise, bu ya ileri sürülen teorinin yanl›ﬂl›¤›ndan, ya da prati¤e
uygulan›ﬂ›ndaki hata ve eksikliklerden kaynaklan›r.
Kullan›m›ndaki bu eksikli¤e
dikkat çektikten sonra, ﬂimdi t e orinin bir tan›m›n› yapal›m.
Teori kelimesi, Yunanca kökenlidir ve “dikkatle bakmak” anlam›na gelen, “theorein” kelimesinden
gelmektedir. Fakat, süreç içinde
bugünkü anlam›na kavuﬂmuﬂtur.
Teori ve pratik, bilme sürecinin
iki yan›n› (zihinsel ve maddi) ifade
eden felsefi kavramlard›r. Teori;
nesnel gerçe¤in insan bilincine
d ü ﬂ ü n s e l y a n s › m a s › d › r.
Teori; bilginin düﬂünce alan›n›
ifade eder. Bilginin di¤er alan› ise
pratiktir. Teori, prati¤e geçirilmiﬂ
olabilece¤i gibi, geçirilmemiﬂ de
olabilir. Fakat, bilimsel teori, pratikle denetlenebilen teoridir. Yani
pratik, bir teorinin do¤rulu¤u ya da
yanl›ﬂl›¤›n›n görülebilece¤i aland›r.
Örne¤in, Marksist-Leninist devrim
ve sosyalizm teorisi, ilk olarak
Bolﬂevik Devrimi ile pratikte do¤rulanm›ﬂ oldu.
Metafizikçiler, teoriyi pratikten
ko p uk , sa l t d ü ﬂ ün c e y l e k u r u l mu ﬂ
bir bilgi olarak ele al›rlar. Metafizik
teori, nesnel gerçe¤e ayk›r›d›r ve
pratikte denetlenemez. Gerçekte,
maddi olgulardan esinlenmeyip,

B‹LG‹
TEOR‹
salt düﬂünceyle kurgulanm›ﬂ bir
teori yoktur. Metafizikçilerin ileri
sürdü¤ü düﬂünceler de, maddi olgulardan yola ç›km›ﬂ, fakat nesnel
gerçeklikten kopmuﬂlard›r. Örne¤in, tüm dinlerdeki cennet, cehennem gibi tasvirlerin, yine tarihte
görülmüﬂ olan çeﬂitli inançlardaki
tanr› figürlerinin, do¤ada var olan
nesnelerden esinlenmiﬂ olmas› bunun sonucudur.
Mar ksist teor i, ta ma men bil im sel bir teoridir. Ve salt gerçe¤in
ö¤renilmesiyle de¤il, ayn› zamanda bu gerçek ›ﬂ›¤›nda do¤ay› ve
toplumu de¤iﬂtirip, dönüﬂtürme ile
de ilgilidir. Marksist teori, maddi
gerçeklerden yola ç›karak üretilmiﬂtir, maddi yaﬂamda uygulanacak ve maddi yaﬂamdan beslenerek kendisini yeniden üretecektir.
Stalin de ﬂöyle der; “ Yeni sos yal düﬂünler ve teori ler, ancak,
toplumun maddi yaﬂam›ndaki
geliﬂmenin toplumun önüne yen i g ö re v l e r k o y m a s › y l a o r taya ç› k a r l a r.”. (Diyalektik ve Tarihsel
Materyalizm)
Stalin’in de ifade etti¤i gibi, teori, prati¤in sorunlar›n› çözmek için
vard›r ve toplumsal geliﬂmenin, insan›n önüne koydu¤u görevlerin
gerçekleﬂtirilmesine ve toplumun
ilerlemesine yard›m ederler.
Lenin bu gerçe¤i; “ d e v r i m c i
teori olmadan devrimci pratik
o l a m a z ” sözüyle ifade etmiﬂtir.
Çünkü, devrimci teori, prati¤in nas›l örgütlenmesi gerekti¤ini, hangi
hedefe nas›l yürünece¤ini belirler.
Bu anlamda devrimci teori, toplumun ilerici, devrimci güçlerinin
elinde, yollar›n› gösteren bir klavuz, önlerini ayd›nlatan bir fener
iﬂlevi görmektedir.
Bu nedenle, teorinin küçümsenmesi yanl›ﬂt›r. Teorinin küçüm-

senmesi, tarihin biriktirdi¤i bilgi ve
deneyimlerin yok say›lmas› anlam›na gelir. Geçmiﬂten, yaﬂanm›ﬂ
olandan ö¤renmeyi reddetmek, bilimsel bir yaklaﬂ›m de¤ildir. Tarihten ö¤renmeyenlerin, gelece¤e de
do¤ru bir yön vermeleri söz konusu olamaz.
Mao, teorinin prati¤e yön vermesinin önemini ﬂu sözlerle ifade
eder; “ Bu t e o r i n i n i n c e l e n me s i ,
sadece bir t a k › m d e y i m l e r v e t e r i m l e r ö ¤ renmek için de¤il,
Marksizm-Leninizmi bir devri m
b i l i m i olarak kavramak için yap › l m a l › d › r. ”
Bu sözde, devrimci teorinin bir
dogma olmad›¤› gerçe¤i de ifade
edilmektedir. Devrimci teori, de¤iﬂen koﬂullara göre kendini yeniden geliﬂtirerek, toplumsal de¤iﬂim ve dönüﬂüme hizmet etme iﬂlevini sürdürebildi¤i içindir ki, o bir
devrim bilimidir.
Devrimci teori, yaﬂamdan kopuk, dura¤an bir bilgi y›¤›n› de¤ildir. O, canl› bir bilgidir. Onun, sürekli olarak prati¤e uygulanmas›
ve pratikten beslenerek kendisini
yenilemesi esprisi de burada kendisini ifade eder. Dogmalar ise de¤iﬂmezler ve kendilerini yenilemedikleri için, iﬂlevlerini yitirirler.
Lenin, Marksist teoriyi, bir devrim bilimi olarak ele ald›¤› için,
Çarl›k Rusya’s› koﬂullar›na göre
yeniden üreterek, Bolﬂevik Devrimi’ni gerçekleﬂtirdi. Ayn› ﬂekilde,
Mao, devrimci teoriyi yar› sömürge Çin koﬂullar›nda; yine yeni-sömürge ülkelerin devrimci önderleri, onu kendi ülkelerinin koﬂullar›nda yeniden ürettikleri için devrimi
baﬂar›ya ulaﬂt›rabildiler.
Marksizm-Leninizm bilimini,
yeni sömürge ülkemiz koﬂullar›na
uyarlayan Mahir Çayan, teorinin
dogmatik kavran›ﬂ›n› ﬂöyle eleﬂtirir; “sa¤ opor t ü ni z m t e o r i y i ‘ or to doks’ yönden dondurarak, Marksizmin yaﬂayan ruhu somut dur umlar›n somut tahlilini bir yana
atarak, onun özüne de¤il de laf›z l a r › n a d ö r t e l l e s a r › l › r.” MarksistLeninistler ise, teorinin özünü alarak, pratikte sürekli geliﬂtirirler.

‹nançlar›n ve
Yoksullu¤un

aç›lm›ﬂ, desteklenmiﬂ ve
geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. ANAP’tan DYP’ye,
CHP’ye kadar hiçbir düzen partisi bunlara engel
olmaya kalk›ﬂmam›ﬂt›r
en az›ndan. 1950’lerden
günümüze iktidarlar dini
ve tarikatlar›, kendi düzenlerini sa¤lamlaﬂt›rman›n arac› olarak kullanmak için buna ihtiyaç duymuﬂlard›r. Bu kuruluﬂlar›n geliﬂmesi,
ayn› zamanda dinin etkisini de art›rarak, düzen için bir emniyet süba b› görevi de görmüﬂtür. Din; ﬂükürcülük ve tevekkülün geliﬂtirilmesinde, yoksullu¤a, sömürüye duyulan
tepkinin düzen d›ﬂ›na ç›kmamas›
için kullan›lm›ﬂt›r.
12 Eylül cuntas› da, düzen içi islamc›l›¤›n geliﬂiminin önünü açm›ﬂt›r. 12 Eylül sonras›nda da, söz konusu yard›m kuruluﬂlar› geliﬂtirilerek, özellikle yoksul gecekondu
mahallelerini bir a¤ gibi sarm›ﬂt›r.
Bu durumun sonuçlar›ndan birisi
’80 sonras›n›n islamc› partisi Refah
Partisi’nin h›zl› yükseliﬂidir. Refah
Partisi gecekondu mahallelerinde
ve kentin di¤er yoksul bölgelerinde,
bu ‘yard›m’ kuruluﬂlar›n› iﬂ bulma,
hastane ve sa¤l›k hizmeti verme,
bedava yiyecek da¤›tma gibi faaliyetler için kullanarak, örgütlenmiﬂ
ve etkili olmuﬂtur.
Devletten al›nan destekle, küçük
dernek örgütlenmeleri olman›n ötesine geçerek, ulusal ve uluslararas›
boyutlarda ﬂirketler kurulmuﬂtur. Al
B a r a k a l a r, F a y s a l F i na ns l a r, Yimp a ﬂ l a r, K o m b a s s a n l a r, J e t -P a l a r
din bezirganlar›n›n kurduklar› sistemin yaratt›¤› sermaye gücüdür.
Deniz Feneri Derne¤i, ‹stanbul
Uluslararas› Kardeﬂlik Derne¤i,
‹nsan Hak ve Hürriyetleri ‹nsani
Ya r d › m Vakf›, Ye r y ü z ü D o k t o r l a r›, ‹ H H (‹ n s a n i Ya r d › m Vakf› ),
dünyan›n bir çok bölgesindeki müslümanlar› kapsam›na alan vak›f ve
dernekler organizasyonlar›n›n baﬂl›calar›d›r.
Yine, her islamc› TV kanal›n›n
bir yard›m kuruluﬂu vard›r. S a m a n-

‹ST‹SMARI!
A l m a n ya’da ortaya ç›kan Deniz Feneri doland›r›c›l›¤›,
çeﬂitli isl a m c ›
çevrelerin halk›n inançlar›n›, yoksullu¤unu ve yard›mlaﬂma duygular›n› nas›l istismar etti¤ini bir kez daha gözler önüne serdi. Deniz Feneri
basit bir istismar olay› de¤ildir. Din
istismarc›lar›n›n kurduklar› büyük
ve yayg›n sistemin bir parças›d›r.
Ortaya ç›kan bu parça, dini, ç›karlar› için kullanan bu kesimlerin kurduklar› sistemin nas›l iﬂledi¤ini de
göstermiﬂtir.
Yard›mlaﬂma, dayan›ﬂma ad›yla
organize edilen bu sistem birçok
amac› içinde taﬂ›maktad›r. Deyim
yerindeyse, bir taﬂla bir kaç kuﬂ vurmaktad›r. Bir yandan halk› doland›rarak kendilerine sermaye yarat›yor,
bununla islamc› örgütlenmeyi, tarikatlar›, yay›nlar› finanse ediyorlar.
Di¤er yandan yoksullara sahip ç›kt›klar› görüntüsü yarat›yorlar, ama
gerçekte, yoksullardan “sevap” için
toplad›klar› ile, islamc› kesim içinde hem örgütlenmelerine kaynak
yarat›yor, hem islamc› zenginler s›n›f›n› yarat›yorlar. Halktan ald›klar›n›n, daha do¤rusu çald›klar›n›n,
çok cüzi bir miktar›n› da¤›tt›klar›
yoksullar içinde de, belli bir kesimi
tabanlar› haline getiriyorlar. ‘Yard›m da¤›t›m›n›’ bir örgütlenme ve
propaganda arac› olarak kullan›rken, etki alanlar›n› büyütmeyi hedefliyorlar.
Ve tüm bunlar› yaparken, halk›
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kand›r›yor, yalan söylüyor, doland›r›yorlar.

P›trak Gibi Biten
H›rs›zl›¤›n Fenerleri
Bu politikan›n sonucu olarak,
Deniz Feneri gibi doland›r›c›l›k dernekleri, ülke içinde ve d›ﬂ›nda p›trak gibi ço¤alm›ﬂ, çok say›da kuruluﬂ ve örgütlenme her yerde karﬂ›m›za ç›kar olmuﬂtur. Sadece say›lar› artmam›ﬂ, ayn› zamanda ekonomik güçleri de büyümüﬂtür.
AKP arac›l›¤›yla, iktidar olanaklar›n› da kullanan bu islamc› çevreler, halk› doland›r›rken, hiçbir engelle de karﬂ›laﬂmam›ﬂlard›r. Bunun
aç›¤a ç›kan örne¤i, Deniz Feneri
derne¤ine AKP taraf›ndan sa¤lanan
resmi statü ve olanaklard›r.
Bu soygun kurumlar›n›n baﬂ›nda
gelen vak›flara iliﬂkin, yasal düzenlemeler de AKP iktidarlar›n›n bu
“islamc› istismar mekanizmas›”na
deste¤inin bir kan›t›d›r. Son yasal
düzenlemelerle islami vak›flar, herhangi bir denetime tabi olmadan
yurtd›ﬂ›ndan yard›m alabilme, s›n›rs›z mülk edinebilme, yurtd›ﬂ›nda
yat›r›m yapabilme ve örgütlenebilme olanaklar›na sahip olmuﬂtur.
Belediyeler de, bu kuruluﬂlar›n
önemli dayanaklar›ndand›r. Örne¤in, sadaka da¤›t›m› yoluyla yoksullu¤un istismar›, baz› illerde yüzbinlere yaklaﬂan aileyi kapsarken,
büyük illerde bu say› 300-400 bin
aileye ulaﬂmaktad›r.
Fakat, bu örgütlenmeler arac›l›¤›yla halk›n dini inançlar›n›n kullan›lmas›, sadece AKP dönemi ile s›n›rl› de¤ildir. Öncesindeki bir çok
iktidar döneminde de, bu islami
‘sosyal yard›m’ kuruluﬂlar›n›n önü

‹ST‹SMARCILIK

37

yolu TV (Kimse Yok mu Derne¤i),
Kanal 7 (Deniz Feneri Derne¤i),
Hilal TV (Yard› m El i Derne¤i),
TV5 (Cansuyu Derne¤i) gibi. Anadolu’daki yerel televizyonlar›n da
benzer yard›m kuruluﬂlar›na sahip
olduklar›n› düﬂünülürse, yoksullu¤un, dini inaçlar›n istismar›n›n ne
kadar yayg›n ve boyutlu oldu¤u aç›¤a ç›kar.

Yoksullu¤a Paralel
Büyüyen ‹stismar
Halk›n yoksullu¤u büyüdükçe,
‘Deniz Feneri’ türü istismar, doland›r›c›l›k, yolsuzluk örnekleri de artm›ﬂt›r. Fakat, Deniz Feneri doland›r›c›l›¤›ndan önce ortaya ç›km›ﬂ olan doland›r›c›l›k örnekleri de az de¤ildir.
Örne¤in, yoksulluk, deprem, sel
ve benzeri do¤al afetler gibi, savaﬂlar
da islami yard›m kuruluﬂlar› için bulunmaz f›rsatt›r. Bu f›rsatta yard›mlaﬂma, dayan›ﬂma duygular› sömürülerek, (‘sömürülerek’ diyoruz çünkü
amaç yard›mlaﬂma, dayan›ﬂma de¤il,
sömürüdür) toplanan büyük mebla¤lardaki paralar islamc› örgütlerin, islamc› sermayenin kasalar›na ak›t›lm›ﬂ ve elbette yine ayn› çevrelerde
ﬂahsi amaçlar için de kullan›lm›ﬂt›r.
Sömürü ve soygun budur. Fakat, gözümüzün içine baka baka yoksula,
muhtaca, yetime nas›l yard›m ettiklerinin, yard›mseverliklerinin, yoksuldan yana olduklar›n›n propagandas›n› yaparlar.
S ü l e y m a n M e rc ü m e k olay› hat›rlan›r. Bosna’daki savaﬂta zarar gören, aç ve yoksul müslüman halk için
toplanan yard›m paralar›n›n nas›l din
bezirganlar›n›n kasalar›na ak›t›ld›¤›n›n örne¤idir M e rcümek olay›.
2004’lerde gündeme gelen, yine
islami bir kuruluﬂ olan Yi m p a ﬂ ’ t a k i
doland›r›c›l›k, usulsüz para transfe ri, sa hte cili k ve hileli iflas olay›
da baﬂka bir soygunculuk örne¤idir.
Ancak örnekler bunlarla bitmiyor.
K o m b a s s a n ’ › n Konya’daki ana
Kombassan
Holding
ﬂirketi
A.ﬁ.nin, yüksek kar vaadiyle, Avrupa’da yerleﬂik binlerce Türkiyeli’den
para toplayarak nitelikli doland›r›c›-
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Yüzsüzler!
AKP
iktidar›n›n, ﬁaban Diﬂli yolsuzlu¤u, Gaziantep, Silivri Belediyeleri’ndeki yolsuzluklar›
patlad›. Arkas›ndan Deniz Feneri
doland›r›c›l›¤› ortaya ç›kt›.
Ellerindeki iktidar gücünü kullanarak, halk›n inançlar›n› istismar
ederek halk› soyduklar›, gizlenip
saklanamaz ﬂekilde ortaya ç›k›yor.
Fakat ne bunun a¤›rl›¤›n›, ne de
utanc›n› yaﬂ›yorlar.
Tersine, demagoji yap›yorlar,
zeytinya¤› gibi, suyun yüzeyine
ç›kmaya çal›ﬂ›yorlar. Baﬂkalar›n›
suçluyorlar, ‘komplo’ diyorlar. Hala halk› kand›rmaya çal›ﬂ›yor, hala
soygun çark›n› sürdürmeye devam
ediyorlar. Utanmadan, ç›k›p, iftira
at›ld›¤›n›, halk›n ‘ba¤›ﬂ ve yard›m’lar›n› kendilerine vermeye devam etmesini istiyorlar.
Ç ü n k ü y ü z s ü z l e r...
Doland›r›c›l›k belgeleriyle ortaya ç›km›ﬂ, Tayyip Erdo¤an’›n bu
kiﬂilerle iliﬂkileri resimlerde, belgelerde ortada ama o, iddialar›n bir
medya grubunun rant›n› kestikleri
için gündeme getirildi¤ini söylüyor.
Bir TV program›na kat›lan Zahid Akman, sanki doland›r›c› kendisi de¤ilmiﬂ gibi, mazlum, iftiraya u¤ram›ﬂ kiﬂi rolüne bürünüp,
bir de doland›r›c›l›¤›n› gündeme
getirenleri suçluyor; “ n a m u s l u l a r
da namussuzlar kadar cesur ol mal›” diyor. Yabanc› güçler demagojisine sar›ld›¤›nda daha inand›r›c› olaca¤›n› düﬂünüyor ki, iddialar›n komplo oldu¤unu ileri sürüyor.
“Bu ülkenin çocuklar›na sahip
ç› kmam›z bi ri le ri ni r ahat s› z e di -

yor... Bu olayda yabanc› gizli servislerin de parma¤›n›n oldu¤unu
san›yorum.” diyor.
Almanya Deniz Feneri davas›nda, halk› doland›rma suçunu
kabul etmiﬂ olan, Deniz Feneri’nin
kurucusu Mehmet Gürhan, mektup yay›nlatarak, mahkemedeki
ifadelerini inkar ediyor, komplo
oldu¤unu iddia ediyor, doland›r›c›l›¤a iliﬂkin ifade veren kiﬂiden hesap sormaktan söz ediyor.
Evet yüzsüzler...
Halen, halk›n ‘safl›¤›na’ seslenmeye devam ediyorlar. Dini
inançlar› olan insanlar› doland›rm›ﬂlar, para söz konusu oldu¤unda
din iman tan›mad›klar› kan›tlanm›ﬂ, ama halen, ‘dinsizlerin dindarlara yönelik komplosu’ diye demagojiye sar›l›yorlar. Dine sald›r›
dediklerinde, halk›n ortadaki gerçekleri görmezden gelerek, kendilerinin yan›nda saf tutaca¤›n› düﬂünüyorlar.
Suçlar›, dini kullanarak doland›rmak, ama bu suçu iﬂlemekten
vazgeçmiyorlar. ‹çlerine düﬂtükleri durumdan, yine dini kullanarak
kurtulmaya çal›ﬂ›yorlar.
Ç ü n k ü y ü z s ü z l e r...
A k m a n , istifas›n› isteyenlere,
“istifa etmemi g er ek tirecek bir
ﬂe y ol s a , bi r s a ni y e ka l ma z i s t i f a
ederdim...” diyor. Belgeleriyle ortaya konmuﬂ olan doland›r›c›l›k
iddias› da istifay› gerektirecek bir
ﬂey say›lm›yor.
Burjuva politikac›s› yolsuzlu¤u, doland›r›c›l›¤› adeta normal
karﬂ›l›yor. Öyle ya, meclis yolsuzluk dosyalar› yarg›lanmay› bekleyen milletvekilleri ile dolu. Oligarﬂik düzende, yolsuzluklar› aç›¤a ç›kmam›ﬂ olan politikac›lar, bürokratlar, parmakla gösteriliyorlar.
Yolsuzluklar› olanlar de¤il, olmayanlar ayk›r›l›k oluﬂturuyor.
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l›k suçu iﬂlemesi de baﬂka bir örnektir.
Ve güncel örnek Deniz Feneri.
Deniz Feneri’ni ‘yüzy›l›n iyilik ha r e k e t i ’ olarak adland›r›yorlard›.
Tersine yüzy›l›n olmasa da son y›llar›n en pervas›z doland›r›c›l›¤› oldu¤u ortaya ç›kt›.
Yaﬂanan örnekler, din bezirganlar›n›n, islamc› sermayenin, kapitalizmin tüm kirli yöntemlerini üzerinde taﬂ›d›klar›n›, sömürü ve soygunda di¤er kapitalist holdinglerden geri kalmad›klar›n› gösteriyor.
Fakat ek olarak, halk›n inançlar›n›
kullanmada, istismar etmekte onlar›
geride b›rak›yorlar.
Soygunlar›n› inanç ve yoksulluk
istismar›yla, “hay›r” demagojileriyle destekliyorlar. ‹ktidar gücünü daha fazla ellerine geçirdikçe, daha
fazla soyman›n, doland›rman›n kap›lar› aç›ld›kça, daha cesaretlenip,
palazlan›yor, yeni tarikat ﬂirketleri,
holdingleri yarat›yorlar.
Kendilerini, yoksuldan yana,
halktan yana diye lanse ediyorlar, fakat, tersine yoksulu daha fazla yoksullaﬂt›r›yor, açlar ordusuna yeni
neferler ekliyorlar. Ve buna karﬂ›n,
kendileri daha fazla semiriyorlar.
Fakat, her geçen gün din bezirganlar›n›n maskeleri daha fazla düﬂmekte, yüzleri daha aç›k görünmektedir. Bu da, soygun ve talan›n do¤al
sonucudur. ﬁiﬂirilen kasalar›n›, ﬂaﬂaal› yaﬂamlar›n› sonuna kadar halk›n
gözünden gizleyebilmeleri mümkün
de¤ildir. Her yerde h›zla zenginleﬂen
AKP’lileri, tarikatç›lar›, herkes
görüyor. Lüks villalarda, saraylarda
yaﬂamaya baﬂlayan “dini bütün” tüccarlar› herkes görüyor. Dolay›s›yla,
islamc› istismarla gerçekleﬂen soygunu gizlemeye, sadece, oligarﬂi içi
çat›ﬂmalar de¤il, ayn› zamanda halk›n gözüne sokmaktan çekinmedikleri, lüks yaﬂamlar› da izin vermemektedir. Yatlarda, lüks otellerde sürülen tatil sefalar›n›n, çocuklar›n
milyon dolarl›k ﬂirketlerinin, gemilerinin, ﬂirketlerin, holdinglerin kayna¤›n›n sorgulanmamas› mümkün
de¤ildir.
Say›: 161

Sorunlar / Çözümler
‘Yard›m’ Diye Verdikleri
Bizden Çald›klar›d›r
1 milyar aç, 4 milyar yoksul yaratan kendileri de¤ilmiﬂ gibi, bir araya gelip,
y ok s ul l u ¤a v e aç l› ¤ a k arﬂ ›
‘y
f o n la r ’ , ‘ y a r d › m k u r u m l a r › ’
oluﬂturuyorlar. Sözünü etti ¤imiz, neredeyse dünyan›n
tamam›n› sömürgeleri haline
getiren, bunun için milyonlar›n kan›n› dökmekten çekinmeyen e m p e r y a l i s t f i n a n s
kurumlar› ve tekellerdir.
Onlar›n daha küçük çapl›
olanlar› da, ayn› ﬂeyi ülkemizde yap›yorlar. Bizlerden
yard›m, vergi ve benzeri adlar alt›nda toplad›klar›n›, üstelik çok küçük bir miktar›n›
“fak fuk fon” gibi kurumlarla
sadaka diye da¤›tarak, bunun ad›na da “yoksullu¤a
karﬂ› mücadele” diyorlar.
Aldat›yorlar!
Ne emperyalistler ne de
onlar›n iﬂbirlikçileri, yard›msever, hay›rsever de¤illerdir.
Yard›mseverlik onlar›n do¤as›na ayk›r›d›r. Onlar, servetlerini ancak, milyonlar› aç,
yoksul b›rakarak, onlar›n
ölümünü umursamayarak biriktirebilirler. Bundan vazgeçmek, açlar›, yoksullar› düﬂünmek, onlar›n kendi elleriyle besin kaynaklar›n› ku-

rutmas›, dolay›s›yla kendilerini öldürmeleri demektir.
‘Yar d›m s e ve rl ik’, ‘h a y›r severlik’ de onlar›n sömürü
araçlar›d›r. Bunlar, sömürü
düzenlerini daha emin sürdürebilmek için, kendilerini oynamak zorunda hissettikleri
bir rolden ibarettir.
Oynad›klar› bu oyun, uygulad›klar› bask›dan iﬂlev
olarak farkl› de¤ildir. Bask›
da, ‘yard›mseverlik oyunu’
da, halk› sömürü düzenlerine
raz› etmek, en az›ndan tepki
göstermesini engellemek içindir. Halklar, onlar›n ‘yard›m
ﬂovlar›na’ inand›kça, daha
fazla sömürüyorlar, bu ﬂovlar› baﬂar›ya ulaﬂt›kça, halklar› daha fazla yoksullaﬂt›r›yorlar.
Halklar olarak, bu sömürücü asalaklar›n ‘sadaka’lar›na muhtaç de¤iliz. Emek harcayan, dünyadaki tüm zenginlikleri üretenleriz. Sorun
eme¤imize sahip ç›kma, ürettiklerimize el konulmas›na
izin vermemek için, mücadele etmeyi göze alma sorunudur. ‘Sadaka’ ve ‘yard›m’ de¤il, eme¤imizin karﬂ›l›¤›n› istiyoruz.

Her taraflar›ndan sahtecilik ak›yor
Deniz Feneri soygununda hüküm giyen Mehmet
Gürhan’›n, Kanal 7 Yönetim Kurulu Baﬂkan› Zekeriya
Karaman’a iﬂlerini takip etmesi için vekaletname verdi¤i ortaya ç›kt›. Belge, Gürhan ve Karaman aras›ndaki
iliﬂkinin bir kan›t› idi. Fakat orada kalmad›, hapishanede iken nas›l vekaletname verdi¤i ikinci bir soru iﬂaretiydi ve nin cevab› bulundu: S a h t e k a r l › k l a .
Sahtekarl›¤›n arac›s› da AKP’li 10. Noter ‹stem Büyükk›l›ç ç›kt›.
Temiz bir y e r l e r i , b i r iliﬂkileri var m › ?
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Gücümüz Bu mu?

SSGSS 1 Ekim’de yürürlü¤e girecek.
Emekçiler bir kez daha SSGSS’ye karﬂ›
alanlara indiler. Yasa yürürlü¤e girecek olsa da, yasaya karﬂ› mücadele kararl›l›¤› anlam›nda alanlara ç›k›lm›ﬂ olmas› emekçiler ad›na bir olumluluktur.
Yürürlü¤e girecek olan yasa sosyal güvenlik k›r›nt›lar›n› da ortadan kald›r›yor. Yaﬂamsal bir hak olan
sa¤l›k hakk›n› tümüyle yok ediyor. AKP'nin sa¤l›k politikas›n›n son örne¤i, ‹zmir Tepecik E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi'nde yaﬂanan 13 bebe¤in öldü¤ü olayd›r.
Bunlar, SSGSS'nin aç›k biçimde ölüm oldu¤unu gösteriyor bizlere. Emekçilere, halka karﬂ› aç›k bir sald›r›n›n
ad›d›r bu yasa. Çokça söyledi¤imiz gibi sald›r› bir yerde kesilmedi¤inde, durdurulamad›¤›nda devam edecek, yeni sald›r›lar gündeme gelecektir, geliyor da nitekim. ﬁimdi suyumuzu da özelleﬂtirmenin hesab›n›
yap›yorlar.
Halka, emekçilere sald›ranlar çok çeﬂitli yalan ve
demogojilerle gerçekleri gizlemeye çal›ﬂsalar da özünde sald›r› aç›k ve nettir. Bu kadar aç›k bir sald›r›
karﬂ›s›nda emekçiler, emekten yana olan güçler
ne yap›yorlar?
Maalesef, emekçiler sald›r›y› püskürtecek bir gücü
ortaya koyam›yorlar. Böylesine yak›c› bir sorunda
toplanan kitle say›s› binleri ancak buluyor. ‹stanbul'da
bin, ‹zmir'de yüz-ikiyüz, Adana'da biraz daha az.

Gücümüz bu mu?
Hiçkimse gücümüz bu diyemez. Gücümüz bu de¤il
çünkü. Güç, öncelikle sald›r›n›n durdurulabilece¤ine

inanmakt›r. “IMF talimat vermiﬂ”, “iktidar gerekli
düzenlemelerini yapm›ﬂ”, “pekçok ülkede uygulan›yor” ve “bu küresel bir politika” ﬂeklinde d›ﬂtan ve içten söylenen sözler yasan›n, yasada ifadesini
bulan sald›r›n›n püskürtülebilece¤ine inanmamakt›r.
“Bu yasayla halk› ciddi sorunlar, s›k›nt›lar bekliyor, oysa halkta hiçbir tepki yok”, “yasa halk›n
umurunda bile de¤il”, “gündeminde hiç de¤il” türü de¤erlendirmeler de yüzeysel, kendi misyonunu
gözden kaç›ran de¤erlendirmelerdir. Evet, halk›n tepkisi eyleme dönüﬂmüﬂ de¤ildir. Bu noktada kendine
devrimciyim, ilericiyim, sosyalistim diyenlere düﬂen
görev, bu sald›r› yasas›n› halk›n gündemi yapabilmek,
halk›n tepkisini örgütleyip eyleme geçirebilmektir.
E¤er halk, yasan›n kendine getireceklerinin bilincinde
de¤ilse, halk› bilinçlendirmektir. Elbette devrimciler,
ilericiler toplumun en bilinçli unsurlar›d›r ve toplumu
bilinçlendirme görevini de yerine getireceklerdir.
Emekçilerin gücü sadece binler de¤ildir. Gücü hakl›l›¤›m›zda, kararl›l›¤›m›zda, inanmam›zda, halk› bilinçlendirmekte, örgütlemekte aramal›y›z. Gücümüz, sald›r›lar›n muhatab› olan milyonlarca halkt›r.
Halka ve kendine güvenmeyenler sald›r›lar karﬂ›s›nda yenilmeye mahkumdur. Ve kendine yak›ﬂt›rd›¤›
ilerici, demokrat, devrimci s›fatlar›n› da kaybetmiﬂtir.
Devrimci iﬂçi ve memurlar, emekçileri sald›r›ya
karﬂ› bilinçlendirmek ve mücadeleye taﬂ›mak öncelikle bizim görevimizdir.

“Türkiye mühendis ve mimarlar› hakl›
mücadelesine devam edecektir”
19 Eylül 1979 tarihinde tüm Türkiye genelinde mimar
mühendislerin gerçekleﬂtirdi¤i bir günlük iﬂ b›rakma eyleminin y›ldönümünde bas›n toplant›s› düzenlendi. 19 Eylül
günü Mühendislik, Mimarl›k ve Planlamada Art› ‹VME
dergisi çal›ﬂanlar› taraf›ndan EMO Ankara ﬂubesinde düzenlenen bas›n toplant›s›nda 19 Eylül’ün Türkiye mimar
mühendis mücadelesi için büyük bir öneme sahip oldu¤u
vurguland›.
TMMOB taraf›ndan, 54 ilde 736 iﬂyerinde 100 binden
fazla mühendis ve mimar›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen büyük iﬂ b›rakma eyleminin
gerçekleﬂtirildi¤i tarih olan
19 Eylül’ün TMMOB tarihinde unutulmaya yüz tuttu¤unun vurguland›¤› bas›n
toplant›s›nda “Türkiye mühendis ve mimarlar› hakl›
mücadelesine devam ede-
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cektir. Bu yolda tek kalsakta asla mücadeleyi b›rakmayaca¤›z her zamankinden daha güçlü yürüyece¤iz. Yükselen mücadelemiz mutlaka baﬂar›ya
ulaﬂaca¤›na inan›yoruz. Bu yolda yürüme kararl›¤›m›z karﬂ›s›nda gelen ve gelecek olan bask› ve
sald›r›lar bizi y›ld›ramaz” denildi.
19 Eylül grevine iliﬂkin 20 Eylül günü de EMO ‹stanbul
ﬁubesinde bir forum düzenlendi. Forum makine mühendisleri odas› ve +‹VME Dergisi yay›n kurulu üyesi Elif Aksu’nun aç›l›ﬂ konuﬂmas› ve ‹vme Dergisi çal›ﬂanlar›n›n haz›rlad›¤› slayt gösterisiyle baﬂlad›. Slayt gösterisinde grevin
gerçekleﬂti¤i tarihsel zemin ve grevin talepleri anlat›ld›.
19 Eylül grevini yaﬂayanlar›n yapt›klar› konuﬂmalarla
süreci anlatt›¤› forumda + ‹VME Dergisi ad›na yay›n kurulu üyesi ve makine mühendisi Mustafa Aral bir konuﬂma
yaparak günümüzde mimar mühendis mücadelesiyle o dönemi karﬂ›laﬂt›rarak TMMOB’nin kendi meﬂrulu¤unu dahi
tart›ﬂmal› görerek o dönemin mücadeleci ruhundan ne ölçüde uzaklaﬂt›¤›n› belirtti. Forumun son bölümünde dyeni 19
Eylüller’in nas›l olabilece¤i, TMMOB’nin eski mücadeleci
ruhuna tekrar kavuﬂmas› gerekti¤i tart›ﬂ›ld›.
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SSGSS’YE KARﬁI
MÜCADELE SÜRÜYOR

Sa¤l›kta dönüﬂüm
ad›yla mezarda emeklili¤i dayatan,
‘paran kadar sa¤l›¤›’ halka reva gören
AKP, iﬂ b›rakma eylemlerinde onbinlerin yasaya karﬂ› yürümesine ra¤men
SSGSS yasas›n› 1 Ekim’de yürürlülü¤e sokacak. Emekçiler de kazan›lm›ﬂ
haklar›n› gasbeden AKP iktidar›na kar›ﬂ mücadelesini sürdürüyor.

Bildiri Da¤›t›mlar›...
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu, 19 Eylül günü Bak›rköy,
Kad›köy ve Aksaray’da gerçekleﬂtirdikleri bildiri da¤›t›mlar›yla 1 Ekim'de
yürürlülü¤e girecek GSS yasas›na karﬂ› halk› bilgilendirdiler, yasaya karﬂ›
mücadele etme ça¤r›s› yapt›lar. “Herkese sa¤l›k güvenli gelecek” yaz›l› önlükler giyilerek yap›lan bildiri da¤›t›mlar›nda emekçilerin kazan›lm›ﬂ haklar›n›n gasbedildi¤i bu yasaya karﬂ› mücadelenin önemine vurgu yap›ld›.

P anel: “ B i rleﬂik mü cadele
ﬂart”
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu 21 Eylül günü Petrol –‹ﬂ
Genel Merkezi’nde bir panel gerçekleﬂtirdi.
Türk Tabipler Birli¤i Merkez Konsey üyesi Ali Çerkezo¤lu yapt›¤› aç›l›ﬂ
konuﬂmas›nda Platformun sürecini ve
ﬂuanki durumunu anlatarak Platformun
SSGSS yasas›na karﬂ› mücadeleyi yükseltmesinin önemine de¤indi. Slayt
gösterileri eﬂli¤inde yap›lan sunumlarla
SSGSS yasas›n›n halka etkilerinin
de¤erlendirildi¤i panelde Halk Cephesi
ad›na ‹brahim Sönmez taraf›ndan
yap›lan konuﬂmada platformun öneminden bahsedilerek birleﬂik mücadelenin önemine de¤inildi. Sendikalar›n
efendi sendikac›l›k-delikanl› sendikac›-
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l›k tart›ﬂmalar› yerine
s›n›f ve kitle sendikac›l›¤›n› yani devrimci
sendikac›l›¤› örmeleri
gerekti¤ini söyledi.
Uzlaﬂmac› sendikac›lar›n Ankara Emniyet
Müdürlü¤ü’nün iftar
yeme¤i yerine buraya
kat›lmas› gerekti¤ini belirtti.

Çal›ﬂma Bakanl›¤› Bölge
M ü d ü r l ü ¤ ü ’ n e Yürüyüﬂ...
Devrimciler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri 24 Eylül günü Akrasay’da bulunan Belediye-‹ﬂ Sendikas›
ﬂubelerinin önünden Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹stanbul Bölge
Müdürlü¤ü’ne kadar yürüyerek yasan›n›n iptal edilmesini istediler.
“Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelcek
‹çin Birleﬂik Mücadele” pankart›n›
açarak yürümeye baﬂlayan kitle yolun
2 ﬂeridini kapatarak “Direne Direne
Kazanaca¤›z, Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla yasaya karﬂ›
mücadelenin kararl› bir ﬂekilde sürece¤ini hayk›rd›lar.
Halk Cephesi de kitlesel bir ﬂekilde
“Hastaneler Halk›nd›r Sat›lamaz, Sa¤l›kta Ticaret Ölüm Getirir, Emekçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleri ile
eylemdeki yerini ald›.
Çevredeki birçok insan›n alk›ﬂlarla
destek verdi¤i eylem sonunda KESK
ﬁubeler Platformu Dönem sözcüsü
Hatun ‹ldemir taraf›ndan yap›lan
aç›klamada “Toplumun Bu muazzam
tepkisine ra¤men SSGSS Kanunu
meclisten geçiren AKP iktidar› ‘herzaman ki gibi ba¤›r›p ça¤›r›p sonra
susarlar’ diye düﬂünüyor ancak yan›l›yor; dün oldu¤u gibi bugün de susmayaca¤›z!” denildi. Kot taﬂlama ve y›kama iﬂçilerinin de “Art›k Ölmek ‹stemiyoruz” pankart›yla kat›ld›¤› eyleme 800 kiﬂi kat›ld›.

P l a t fo rm D ESA Dir eniﬂin i n
Ya n › nd a
Sendikaya üye olmak istedikleri, iﬂ
güvenli¤i istedikleri için iﬂten at›lan

41 DESA iﬂçisi
150
gündür
patronun
ve bölgede bulunan jandarman›n bütün
bask›lar›na ra¤men büyük bir kararl›l›kla direniﬂlerini sürdürüyorlar.
HSGGP üyeleri de direnen iﬂçilerin
yan›nda olacaklar›n› bir kez daha hayk›rmak için 25 Eylül günü DESA direniﬂini ziyaret ederek, bir süredir devam
eden ‘grevdeki iﬂçilere maddi yard›m
kampanyas›’nda elde edilen yard›m›
direniﬂçi iﬂçilere ulaﬂt›rd›lar.
HSGGP üyeleri fabrikaya ulaﬂt›klar›nda “Yaﬂas›n S›n›f Dayan›ﬂmas›,
DESA ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir, DESA’ya Sendika Girecek Baﬂka Yolu
Yok” sloganlar› ve HSGGP’nun pankart›yla yürüyüﬂe geçtiler.
Platform üyeleri DESA iﬂçisinin
coﬂkulu alk›ﬂlar›, sloganlar›yla karﬂ›land›lar. HSGGP ad›na yap›lan aç›klaman›n ard›ndan Türkiye Deri ‹ﬂ Sendikas› genel baﬂkan› Musa Servi taraf›ndan yap›lan teﬂekkür konuﬂmas›nda
direniﬂin geliﬂimi anlat›larak iﬂçilerin
büyük bask› alt›nda gözalt›larla bu
dureniﬂi sürdürdü¤ü söylendi. Türk ‹ﬂ
genel merkezinden hiçbir yard›m görmediklerini de sözlerine ekleyen Servi
“Mücadeleden baﬂka yolumuz yoktur.
Burada bir sürü adaletsizlikle karﬂ›laﬂt›k. Güvenlik güçleri olsun patron olsun yasalar› çi¤nediler. ‹ﬂçiler bu sistemin yanl›ﬂl›¤›n› bu direniﬂle gördüler tan›d›lar” dedi.

Ç‹FTÇ‹LERDEN AKP
PROTESTOSU
Manisa’n›n Saruhanl› ilçesine ba¤l›
Develi köylüleri TBMM’nin Çankaya
kap›s›nda yapt›klar› eylemle ürünlerinin para etmemesini ve köylerine yap›lacak olan 'kat› at›k bertaraf tesisi'ni
protesto etti. Yanlar›nda getirdikleri
sebzeleri meclis yoluna döken köylüler
"Develi Köyü yollar› çöpçülere kapal›"
yaz›l› pankart açarak Atatürk Bulvar›’nda yürüyüﬂe geçtiler. Eylemde
"Hakk›m› helal etmiyorum-Mevta
köylü" yaz›l› tabut taﬂ›nd›.
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◆ 5. Avrupa Sosyal
F o r u m ’ u To p l a n d ›
◆ Halk Cephesi, Temel
H a k l a r Federasyonu,
Gençlik Federasyonu ve
TAYA D , h al k l ar › n b i rl i k te mücadelesi ve enter nasyonal dayan›ﬂmas›
i ç i n o r a d a y d › l a r.

‘Emperyalizme
Karﬂ› Birleﬂelim’
5. Avrupa Sosyal Forum’u 17-21
Eylül 2008 tarihleri aras›nda ‹s veç’in Malmö ﬂehrinde yap›ld›. Avrupa’n›n hemen tüm ülkelerinden
kat›l›mc›lar›n yer ald›¤› ASF çerçevesinde, yüzlerce seminer ve ‘atöl ye çal›ﬂmas›’ d ü z e n l e n d i .
Türkiye’den de çeﬂitli örgütlerin
de kat›ld›¤› ASF’de, birçok örgüt ve
gruptan kat›l›mc›, ülkelerindeki sorunlar ve mücadele deneyimleri
hakk›nda bilgi aktar›mlar›nda bulundu. Türkiye’den, Halk Cephesi,
Temel Haklar Federasyonu, Gençlik
Federasyonu ve TAYAD ad›na kat›lan temsilciler, farkl› örgütlerle beraber düzenledikleri seminerlerde,
ASF’ye devrimci düﬂünceleri taﬂ›d›lar. Forum’u, ASF’de varolan reformist ve sistem içi anlay›ﬂlara
karﬂ› ideolojik mücadelenin arac›
olarak da de¤erlendirdiler.
Sosyal Forum’lar mevcut eksikliklerini gideremedikleri için, bilgi
al›ﬂveriﬂi, deneyim aktar›m› ve örgütler aras›nda s›n›rl› düzeyde iliﬂkilerin geliﬂtirilmesiyle s›n›rl› bir
iﬂlev görmeye devam ediyor. ASF
2008’de de, AB’cilik ve reformizm
belirgin bir ﬂekilde kendisini gösterdi.

Alternatif, Demokratik
Halk Üniversiteleridir
17 Eylül’de düzenlenen seminerlerden birisi,, ‘Herkes ‹çin ‹yi
E¤ i tim , E¤ it im d e K ali te v e Ul aﬂ › la -
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bilirlik’ baﬂl›¤›n› taﬂ›yordu. Almanya'dan kat›l›mc›lar›n yan›s›ra Türkiye'den Gençlik Federasyonu’nun
kat›ld›¤› seminerde; Alman konuﬂmac›, Avrupa'da e¤itim olana¤›n›n
eﬂit olmad›¤›n› ve üniversite harçlar›n›n gün geçtikçe artt›¤›n› anlatt›.
Gençlik Federasyonu ad›na Mes u t E r ö k s ü z ise, Türkiye’de e¤itimin durumu ve sorunlar›na iliﬂkin
konuﬂmas›nda, gerici ve faﬂist nitelikteki e¤itime alternatif olarak Demokratik Halk Üniversitelerini
önerdi ve bu üniversitelerde e¤itimin nas›l ﬂekillenece¤ini anlatt›. 70
kiﬂinin kat›ld›¤› seminerde Eröksüz,
sorular› cevaplarken, kendisi sorunlar›n kayna¤› olan emperyalist
AB’nin, e¤itimin sorunlar›n› çözemeyece¤ini de belirtti.

‘ Özgür lük M ücadelesi
Terörizm De¤ildir ’
18 Eylül’de düzenlenen ‘Özgürlük Mücadelesi Terörizm De¤ildir ’
baﬂl›kl› seminere, Türkiye’den
H a l k C e p h e s i , Avusturya’dan
U T M P (Uluslararas› Tecrite Karﬂ›
Mücadele Platformu)’yla birlikte,
D a n i m a r k a ve Bask ülkesinden
temsilciler kat›ld›.
Seminerde, H a l k C e p h e s i a d › n a
Avukat B a r k › n T ‹ M T ‹ K; emperyalizmin ‘ K a r a Li s t e l e ri ’nin demokrasi mücadelesi üzerinde Demokles’in k›l›c› gibi salland›r›ld›¤›n›, ABD’nin belirleyicili¤inde oluﬂturulan listelerin, emperyalistlerin

ve sömürü düzenlerinin egemenlerinin, muhaliflerini yok etme yöntemlerinden birisi oldu¤unu belirtti.
U T M P temsilcisi Sandra Ba k u t z da, Avrupa’da yabanc›lara ve
ilerici örgütlere karﬂ› geliﬂtirilen
sald›r›lar›, Almanya’da insanlar›n
as›ls›z bir ifade yüzünden örgüt
üyeli¤inden hapiste oldu¤unu,
Fransa’da 9 Haziran’da 4 kiﬂinin tutukland›¤›n› ve mahkemeye ç›kmalar›n›n beklendi¤ini anlatt›.
Bask ülkesinden kat›lan avukat,
3 milyonluk Bask ülkesi üzerindeki
bask›lar› anlat›rken, 10–13 y›la
mahkum olanlar›n bile suçlar›n›n ispatlanmas›na gerek duyulmad›¤›n›
belirtti. 250 kiﬂinin kat›ld›¤› seminerde, konuﬂmac›lar ve izleyiciler,
anti-terör yasalar›n›n ve kara listelerin boﬂa ç›kar›lmas› için enternasyonal dayan›ﬂman›n önemini vurgulad›lar.

‘Siyasi Tutsaklar ve
Hileli Mahkemeler ’
18 Eylül’de düzenlenen seminerlerden birisi de, ‘Siyasi Tutsaklar ve Hileli Mahkemeler ’ ad›n› taﬂ›yordu. TAYAD, TUAD, MazlumDer ve Bahetokia’n›n kat›ld›¤› seminerde çeﬂitli ülkelerde, siyasi tutsaklar›n maruz kald›klar› adaletsiz
dava ve mahkeme süreçleri anlat›ld›. TUAD, Abdullah Öcalan’n›n
‹mral›’daki tecrit koﬂullar›n› anlat›rken, Bahetokia ‹spanya ve di¤er Avrupa ülkelerindeki Bask’l› tutsaklar›n durumlar›n› anlatt›. 50 kiﬂinin
kat›ld›¤› seminerde, TAYAD ad›na
konuﬂan L e r z a n Taﬂç›er de,, Türkiye hapishanelerinde 19-22 Aral›k
2000 katliam›na, 122 devrimcinin
yaﬂam›n› yitirmesine neden olan F
tipi hapishanelere ve tecrite, yarg›
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sistemine, devrimci tutsaklar›n
direniﬂ tarihlerine vurgu yapt›.

Yerlisi Göçmeniyle
Köln Halk›n›n Irkç›l›¤a Direniﬂi!

Bar›nma Hakk›
18 Eylül’de düzenlenen bir
di¤er seminer, ‘Av r u p a ’ d a H e rk e s ‹ ç i n B a r › n m a H a k k ›’ ismini
taﬂ›yordu. Seminere Türkiyeli
örgütlerin yan›s›ra, Fransa, Rusya ve Macaristan’dan temsilciler
kat›ld›. Türkiye’den kat›lan Tem e l H a k l a r F e d e r a s y o n u ad›na
A k m a n ﬁ ‹ M ﬁ E K , Türkiye’deki
gecekondu y›k›mlar›, buralar›n
arazilerinin tekellere peﬂkeﬂ çekilmesi ve gecekondu halk› ile
devrimcilerin direniﬂlerini anlatt›.

Miting:
15 bin kiﬂi yürüdü
Forum’un 1 9 E yl ü l ’deki
program›nda miting vard›.
ASF’ye kat›lan tüm örgüt ve
gruplar›n yer ald›¤› miting Malmö’nün Hyllie Park’›nda baﬂlad›.
Halk Cephesi mitinge ‘Empery a l iz m e K a r ﬂ› B a ¤ ›m s› zl › k , F a ﬂ iz m e K ar ﬂ › De m o k r a si , K ap i t a lizme Karﬂ› Sosyalizm Mücadele s ind e Bi rle ﬂe lim - H a lk C e p he si’ yaz›l› pankart ve k›z›l flamalar›yla kat›ld›. Emperyalizme ve
faﬂizme karﬂ› sloganlar›n hayk›r›ld›¤› mitinge, 15 bin kiﬂi kat›ld›.
ASF 2008, bilgi ve deneyim
aç›s›ndan çeﬂitli halklar ve örgütlülükler aras›nda paylaﬂ›m› sa¤larken, ideolojik mücadele aç›s›ndan da son derece elveriﬂli bir
zemin sunmuﬂtur. ﬁuras› aç›k ki,
ASF, kendi içindeki AB’ci ve reformist bak›ﬂ aç›s›n› etkisizleﬂtirebildi¤i, gerek üretti¤i politikalarda, gerekse gerçekleﬂtirece¤i
eylemlerde devrimci bak›ﬂ aç›s›n› hakim k›l›nabildi¤i oranda Avrupa halklar›n›n etkili bir gücü
haline getirilebilecektir.
ASF 2008’de, 2010 y›l›nda
‹stanbul’da düzenlenecek Avrupa Sosyal Forumu da gündeme
al›narak, bunun için sürdürülen
çal›ﬂmalar gözden geçirildi.
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Irkç›lar, geçen hafta, Almanya’n›n Köln kentinde
yapt›r›lmak istenen bir camiin inﬂaas›n› engellemek için
bir gösteri düzenlemek istediler. Ama istediklerine, isteyeceklerine piﬂman oldular.
Neo Nazilerin karﬂ›s›na
ç›kan Köln halk›, ›rkç›lara
a¤›zlar›n› açma f›rsat› bile vermedi.
Köln’de 18-19 Eylül’den baﬂlayarak birkaç güne yay›lan ve çeﬂitli
yürüyüﬂlerle, gösterilerle, bir çok
mahalleye kurulan barikatlarla geliﬂen direniﬂ, bir çok bak›mdan özgün
yanlar taﬂ›yordu.
Gösteri için Köln’de toplanan
Neo Naziler, Türkiyelilerin yaﬂad›¤›
semtlere ‘tur’ düzenlemek için otobüs ﬂirketi ile anlaﬂm›ﬂlard›. Ancak
halk›n direniﬂine kat›lan ﬂirket, ›rkç›lara otobüs vermeyece¤ini aç›klad›.
Irkç›lar, bu kez taksi ça¤r› merkezini arayarak taksi istediler. Ancak
taksiciler, ›rkç›lar› taﬂ›may› reddetti.
Irkç›lar, otele gidecek araç bile
bulamad›klar› için polise baﬂvurdular
ve polis araçlar›yla daha önceden rezervasyon yapt›klar› otele götürüldüler. Ama orada da bir tav›r bekliyordu onlar›. Otel yönetimi ProKöln
(yani ›rkç›lar) ad›na yap›lan rezervasyonlar› iptal ettiklerini belirterek,
Köln halk›n›n direniﬂine kat›ld›.
Irkç›lar, kendi taraftarlar›n›n
evinde kal›rken, akﬂam ﬂehre yeme¤e ç›kmaya bile cüret edemediler.
Irkç›lar›n konferans› düzenleyece¤i Saman Pazar› meydan›, etraf›nda Türkiyeliler’in ve Almanlar’›n
iﬂletti¤i restoranlar olan bir meydand›. Restoranlar o gün kapat›lm›ﬂ-

t› ve baz› restoranlar duvarlar›na
“ › rk ç › l a r› i s t e m e d i k l e ri ni ” belirten
pankartlar asm›ﬂlard›.
Bir baﬂka ayr›nt›; ›rkç› faﬂistlere
karﬂ› düzenlenen mitinglerde de, çok
say›da Kölnlü mitinge kat›lanlara evlerinde haz›rlad›¤› yiyecek ve içecekleri ikram etti. Bu, Almanya kültüründe çok görülmeyen bir tav›rd›.
Neticede, neredeyse bütün ﬂehrin
Neo Nazilere tav›r ald›¤› noktada,
Naziler, gösterilerini yapamadan
kenti terketmek zorunda kald›lar.
Daha önce ›rkç›lara karﬂ› düzenlenen gösterilerin bir ço¤unda, daha
çok Araplar, Türkler baﬂta olmak
üzere yabanc›lar ve k›smen de Alman otonom gruplar yer al›yordu.
Dolay›s›yla çat›ﬂma da › r k ç › l a r l a
göçmenler aras›nda cereyan ediyor
görünümü hakimdi. Köln direniﬂini
farkl› k›lan, bizzat Almanlar›n da
kitlesel ﬂekilde bu direniﬂte yer almas› oldu.
Direniﬂin bir baﬂka özgünlü¤ü,
müslümanlar›n cami yapma hakk›n›n, Köln’ün Türkiyeli ve Alman
ilerici demokratlar› taraf›ndan savunulmas›yd›. Zulme karﬂ› ilericilerle
yanyana gelmeyen islamc› güçler,
bundan ne gibi bir ders ç›kar›r bilemiyoruz fakat, Köln halk› faﬂizme
karﬂ› direniﬂ aç›s›ndan güzel bir örnek vermiﬂtir.

Fransa’da Grev Fransa’da posta
idaresi iﬂçileri, hükümetin özelleﬂtirme
plan›n› protesto etmek- amac›yla 24
Eylül’de greve ç›kt›lar. Posta iﬂçileri,
çeﬂitli ﬂehir merkezlerinde de greve
ba¤l› olarak gösteriler düzenlediler.

‹skoçya’da Grev Belediyelerde çal›ﬂan iﬂçiler ve
memurlar, 24 Eylül’de ücret
art›ﬂ› talebiyle bir günlük
greve ç›kt›lar. Greve 159
bin emekçi kat›ld›.
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Kurtuluﬂ Tugay› taraf›ndan üstlenilirken, eylemi gerçekleﬂtirenin 19
yaﬂ›ndaki Kas›m El Magr›bi oldu¤u aç›kland›.
Kudüs’ün Yafa Caddesi’nde daha önce de benzer bir eylem, b u l d o zerle gerçekleﬂtirilmiﬂti.
Filistinli bir
k›z ö¤renci, 22
Eylül
günü,
Bat› ﬁeria’n›n
Nablus kenti
giriﬂindeki kontrol noktas›nda ‹srailli bir askerin surat›na kezzap att›.
‹srailli asker hastaneye kald›r›l›rken, Nablus El Neceh Üniversitesi
Hukuk Fakültesi ö¤rencisi Senabil
Breyk adl› Filistinli k›z ö¤renci tutukland›.
Bu eylem, Bat› ﬁeria’da son iki
haftada kezzapla gerçekleﬂtirilen
ikinci eylemdi. 12 gün önce de bir
Filistinli kad›n, ‹srailli askerin yüzüne kezzap atarak askerleri yaralam›ﬂt›.
*
Bu eylemden iki gün sonra Kudüs’te bir eylem daha gerçekleﬂti.
Bu eylemde de bir Filistin’li, ‹srail
askerlerinden oluﬂan grubun üzerine
otomobilini sürerek sald›rd›: üçü
a¤›r, 19 kiﬂi yaraland›. Filistinli sürücü, ‹srail polisi taraf›ndan eylem
yerinde katledildi. Eylem, Celile

Halklar ‹çin
Çaresizlik Yoktur!
*
Yukar›da sözü edilen eylemler,
biçim olarak çok s›k rastlan›lan türde eylemler de¤ildir. Fakat bu eylemler, halklar›n hiçbir koﬂulda çaresizli¤e mahkum olmayaca¤›n›
göstermesi aç›s›ndan önemli ve çarp›c›d›r.
*
Filistin topraklar›n›n büyük bölümü iﬂgal alt›nda bir ülkedir.
‹ﬂgal alt›nda olmayan topraklar›
ise adeta bir hapishaneye çevrilmiﬂtir.
Filistin, Gazze ve Bat› ﬁeria olarak bölünmüﬂtür. Her Filistin yerleﬂim yerinin etraf› kontrol noktalar›yla çevrilmiﬂtir.
Bununla yetinmeyen ‹srail, ﬂimdi tüm Filistin’i, örmeye devam et-

ti¤i büyük bir duvarla kuﬂatmaktad›r.
Evet, bir ülke, bir halk, düpedüz
duvarlar ard›na hapsedilmektedir.
‹ﬂte bu koﬂullarda Filistin halk›n›n siyonist iﬂgalcilere karﬂ› eylemler gerçekleﬂtirmesi oldukça zorlaﬂm›ﬂt›r. Ama asla imkans›z hale gelmemiﬂtir.
Çünkü Filistin halk›n›n iradesi,
imkans›zl›¤› kabul etmemiﬂtir.
‹ntifaday› yaratm›ﬂt›r. Feda eylemlerine baﬂvurmuﬂtur. Bunlarda
zorlaﬂt›¤›nda, gerekti¤inde tek bir
eylem için aylarca çal›ﬂ›p tüneller
kazarak darbeler vurmuﬂtur Siyonist katliamc›lara. Son eylemler de
bu iradenin eseridir. Filistin halk›,
bir kez daha ö¤retiyor dünya halklar›na. Bir kez daha örnek oluyor. Ve
bir kez daha kan›tl›yor ki; h a l k l a r
i ç i n ç a re s i z l i k d i y e b i r ﬂ e y y o k t u r !
Halklar›n yarat›c›l›¤›n s›n›r› yoktur. Yeter ki, direniﬂ ve savaﬂ iradesi
güçlü olsun. O güç Filistin halk›nda
var. Filistin halk›n›n iradesinin yaratt›¤› yeni eylemler karﬂ›s›nda ‹srail hemen “yeni önlemleri” devreye
sokmaya haz›rlan›yor. ‹lk tart›ﬂt›klar› önlem ise, Filistinli militanlar›n
ailelerine ait evlerin y›k›lmas› ve
denetimin art›r›lmas›... 60 y›ld›r
durmaks›z›n ÖNLEM al›yor emperyalizm ve siyonizm, ama 60 y›ld›r
da Filistin direniﬂi vurmaya devam
ediyor. Bu, yine böyle olacak!

‹ki yasal parti hakk›nda arka arkaya al›nan kapatma karar›, AB demokrasisinin gerçek yüzünü de gözler önüne serdi. Emperyalist demokraside, yasalar sistemin ç›karlar› için vard›r. Sistemin ç›karlar› gerektirdi¤inde, bir anda bir halk›n deste¤ine sahip yasal partilerin kap›lar›na kilit vurulabilmektedir.
Emperyalizm, kendi çizdi¤i s›n›rlar içinde politika yap›lmas›n› dayat›yor. Benim istedi¤imi savunacaks›n›z,
benim çizdi¤im zeminde hareket edeceksiniz diyor. Bu
olmad›¤›nda, demokratik hak ve özgürlük dinlemiyor.
Emperyalizmin do¤as›na uygun olan da budur. AB
emperyalizminin ülkemize demokrasi getirece¤ini sananlar, AB’ye üye olundu¤unda, ülkemizde art›k partilerin kapat›lmayaca¤›n›, derneklerin bas›larak üyelerinin
tutuklanmayaca¤›n›, kap›lar›na kilit vurulmayaca¤›n›
sananlar›n nas›l bir yan›lg› içinde olduklar› bu örneklerle de görülmektedir.

AB Demokrasisi Parti Kapatt›!
‹spanya Yüksek Mahkemesi, 15 Eylül’de Bask Mil liyetçi Hareket Partisi (ANV) ve sonra da Bask Topr a k l a r › K om ü n i s t P a rt i s i (P C TV ) hakk›nda kapatma
karar› ald›. Her iki parti hakk›nda, ETA ile ba¤lant›lar›
olduklar› gerekçesi ile kapatma talebiyle dava aç›lm›ﬂt›.
‹spanya, 2003’te de “ETA’n›n siyasi kanad›” olduklar›
iddias› ile, B a t a s u n a p a r t i s i hakk›nda kapatma karar›
alm›ﬂt›. Mahkeme ANV’nin de Batasuna partisinin devam› oldu¤una karar verdi.
Kapatma kararlar› hakk›nda verilen bilgiye göre, kararlar›n gerekçelerinin aç›klanmas›ndan sonra, partilerin
siyasi faaliyetleri yasaklanacak, parti binalar› ve internet
siteleri kapat›lacak, parti üyelerinin baﬂka bir isimle yeniden parti kurmalar› yasaklanacak ve partinin tüm mal
varl›¤›na el konulacak.
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Devrimci M emur Hareketi:
“KESK BAﬁKANI SAM‹ EVREN’‹N
EMN‹YET’‹N ‹ FTARINDA NE ‹ﬁ‹ VAR?
KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren’in
iﬂkenceci, katliamc› Ankara polisi taraf›ndan verilen bir iftar davetine kat›lmas› üzerine, Devrimci Memur Hareketi
bir aç›klama yaparak, Evren’in bu tavr›n› eleﬂtirdi ve emekçilerden özür dilemesini istedi. 21 Eylül 2008 tarihli bu
aç›klamay› aﬂa¤›da sunuyoruz:
Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Y›lmaz, 10 Eylül günü Ankara
Liman Restorant’ta bir iftar yeme¤i
verdi. Buraya kadar normal. Normal
olmayan iftar›n kat›l›mc›lar›d›r.
Liman Restorant'ta verilen iftar
yeme¤ine, Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Melih Gökçek, TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren, Kamu Sen
Gen. Bﬂk. Bircan Aky›ld›z, Türk-‹ﬂ
Mali Sekreteri ve Demiryol ‹ﬂ Sendikas› Gen. Bﬂk. Ergün Atalay, Gazi
Üni. Rektörü Prof. Dr. R›za Ayhan,
Hacettepe Üni. Rektörü Prof. Dr.
U¤ur Erdener, Ankara Baro Baﬂkan›
Vedat Ahsen Coﬂar, ‹nsan Haklar›
Gen. Bﬂk. Hüsnü Öndül, ‹nsan Haklar› Vakf› Baﬂkan› Yavuz Önen, Cem
Vakf› Ankara Baﬂkan› ‹lhami Binici,
Türkiye Körler Federasyonu Baﬂkan› Ahmet Cantürk, Görmeyenler
Kültür ve Birleﬂme Derne¤i Gen.
Bﬂk. Yusuf Çelebi, Giyim Sanayicileri Derne¤i Baﬂkan› Canip Karakuﬂ,
Ankara Ticaret Borsas› Baﬂkan› Faik
Yavuz kat›lm›ﬂlar. ‹ftarda ayr›ca
TESK, Hak-‹ﬂ, TMMOB, Memur
Sen, Toptanc› Hal, OST‹M yönetici-

DSD: ‘KESK tarihine
Bir Kara Leke’
Devrimci Sendikal Dayan›ﬂma
Türkiye Yürütmesi de 24 Eylül günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla Sami
Evren’in emniyetin verdi¤i iftar yeme¤ine kat›lmas›n› KESK’in tarihine geçen bir kara leke olarak de¤er-

Say›: 161

leri, gazete ve televizyonlar›n muhabirleri ile Ankara Emniyet Müdürlü¤ü'nde görevli amir ve müdürlerinde
aralar›nda bulundu¤u yaklaﬂ›k 120
kiﬂi haz›r bulunmuﬂlar.
Yap›lan bir görüﬂme de¤ildir. Yap›lan bir iftar yeme¤inde biraraya
gelmektir. Bir sofran›n paylaﬂ›m›d›r.
Bizim kültürümüzde dostlar bir sofrada yemek yerler. Dostlar bir sofray› paylaﬂ›rlar.
Sami Evren’in bu sofrada ne iﬂi
vard›r? Sami Evren, anlaﬂ›lan o sofradaki herkesi dostu olarak görmektedir. Bak›n dostlara:
Gerici, din bezirgan›, takkiyyeci
Melih Gökçek. Emekçilerin kan›n›
emenlerden TOBB Baﬂkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu. ‹ﬂbirlikçi, devlet güdümlü sendikan›n Baﬂkan› Bircan
Aky›ld›z... Ve iftar› veren Ankara
Emniyeti. Daha yak›n zamanda bir
devrimciyi, Kevser M›rzak’› katletti
Ankara Emniyeti. Ellerinde onlarca
devrimcinin, yurtseverin, ilericinin
kan› vard›r. Emekçiler de iyi tan›rlar
Ankara Emniyeti’ni. Hak arama eylemlerinde karﬂ›lar›nda Ankara Emniyeti vard›r. S›k›lan kurﬂunlar, biber
gazlar›, tazyikli sular, joplar, yerlerde sürüklenmelerden, iﬂkencelerinden bilir emekçiler, Ankara Emniyeti’ni.
Sami Evren’in yeme¤ini, sofras›n› paylaﬂt›klar› bunlar.
Bu anlay›ﬂ icazetçidir, bu anlay›ﬂ
s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›n› kaybetmiﬂtir.
Bu anlay›ﬂ dost kim düﬂman kim ﬂa-

ﬂ›rm›ﬂt›r. Devrimcilerle her f›rsatta
fark›n› koymaya çal›ﬂanlar emniyetiyle, bakanlar›yla, milletvekilleriyle, iﬂbirlikçi sendikac›lar›yla, büyük
oda baﬂkanlar›yla ayn› sofrada olmakta hiçbir sak›nca görmüyorlar.
Dahas› onlarla ayn› ortamda olmaktan haz duyuyorlar.
Reformist anlay›ﬂ›n nerede ne yapaca¤›, nerede duraca¤› belli de¤ildir.
Sendikalar›n içinin boﬂalmas›, sendikalardaki erime ve üye kay›plar›,
emekçilerin sendikalar›na güvensizleﬂmesi, devlet nezdinde, patronlar
nezdinde sendikalar›n a¤›rl›¤›n›n,
ciddiyetinin kalmamas›... ‹ﬂte bunlar›n nedeni icazetçilikte, dost düﬂman
ayr›m›n›n belirsizleﬂmesinde, s›n›fsall›¤›n kaybolmas›nda, ayn› sofralarda olmakta aranmal›d›r.
Sami Evren KESK Genel Baﬂkan›’d›r. Ve KESK, yüzbinlerce kamu
emekçisinin örgütüdür. Kamu emekçilerini sömüren, zulmeden, devletle
iﬂbirli¤i içinde mücadelesini sekteye
u¤ratanlarla ayn› masadad›r Sami
Evren.
Bu anlay›ﬂla kamu emekçileri
temsil edilemez. Bu anlay›ﬂla alanlarda, meydanlarda diﬂe diﬂ hak arama mücadelesi verilemez. Bu anlay›ﬂ emekçilerin direniﬂinin, hak aramas›n›n önünde barikat olur, sofrada
yenen yeme¤in hat›r›na!
Sami Evren bunlar› istedi¤i s›fatla yapabilir, ancak KESK Genel
Baﬂkan› s›fat›yla yapamaz. Ona bu
hakk› emekçiler vermez. Sami Evren, bu yapt›klar›ndan ötürü temsil
etti¤i emekçilerden özür dilemelidir.
Ve temsil etti¤i s›fata lay›k hareket
etmelidir.

lendirdi.
Aç›klamada “Bizce yeme¤e kat›l›narak gösterilen tav›r, AKP’ nin
sürdürdü¤ü ve toplumu muhafazakarlaﬂt›ran politikalar›n›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›na hizmet etmektedir. Sadaka toplumu yaratan neoliberal-gerici düzenle hesaplaﬂman›n en önemli politik görev oldu¤u bu tarihsel
dönemde iftar yeme¤ine kat›larak,

bu zihniyetle simgesel olarak ta olsa
uzlaﬂan bir tav›r içinde olman›n
KESK‘ in bugüne kadar yapt›¤› belirlemelerden önemli bir çizgi farkl›laﬂmas›na iﬂaret etti¤i aç›kt›r” denildi. Aç›klama “DSD‘ liler emeklerinin yok say›lmas›na, de¤erlerinin
ve onurla taﬂ›d›¤› KESK‘ li kimli¤inin kirletilmesine asla izin vermeyecektir” sözleriyle son buldu.

DEVR‹MC‹ MEMUR HAREKET‹
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KATLEDENLER YEN‹LD‹LER,
DEVR‹MC‹ AVUKATLIK
GELENE⁄‹ SÜRÜYOR…
Halk›n
Hukuk Bürosu
22
Eylül günü
yapt›¤› yaz›l› aç›klam a y l a
Ölüm mangalar› taraf›ndan katledilen Fuat Erdo¤an’› ve
onun nezdinde devrimci avukatl›k gelene¤ini selamlad›.
HHB’nin tarihinin k›saca anlat›ld›¤›
aç›klamada ﬂu sözlere yer verildi ; “...Fuat ERDO⁄AN, HHB'nin emektarlar›ndand›. Burjuva, küçük-burjuva bir avukat
statüsünü yaﬂam›n›n hiçbir an›nda ve alan›nda benimsemeyen proletaryan›n proleter bir avukat›yd› o. Oligarﬂi komplolarla
avukatl›¤›n› sürdürmesine engel oldu¤unda, o yine de halk›n davas›n› savunmaya
devam etti.
...HHB tek tek bireylerden ibaret olmayan bir misyon, bir gelenektir. Böyle
oldu¤u içindir ki, 19 y›ld›r, halk›n mücadelesinde demokratik bir mevzi, hukuk
alan›nda bir direniﬂ oda¤› olarak var. Hem
siyasal, hem kültürel, hem mesleki bir
direniﬂ oda¤›d›r HHB. Hayat›n her alan›nda bireycili¤e, bencilli¤e karﬂ› kolektivizmin, örgütsüzlü¤e karﬂ› örgütlülü¤ün
savunulmas›n›n hukuk alan›ndaki mevzisidir HHB.
Ve biz bu gelene¤in yol göstericili¤inde Fuat ERDO⁄AN’›n ad›yla Devrimci
Avukatl›¤› tart›ﬂ›yoruz.19 y›l önce 12 Eylül mahkemelerinde Devrimci Sol Ana
Davas›’nda söyledi¤imiz o son sözler hala dilimizde ve bilincimizdedir.
‘...Zaman gürül gürül akan bin ›rmak
gibi, iyiden, güzelden yana; ulaﬂmas› kaç›n›lmaz olana do¤ru ak›yor.
Ve sizler ›rma¤› zincire vurmak istiyorsunuz!
Baﬂarabilecek misiniz?
O halde...Verin karar›n›z›”
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HABER

DEVR‹MC‹ AVUKATLIK;

ÖRGÜTLÜLÜKTÜR

28 Eylül 1994’de Beﬂiktaﬂ Arzum
Kafe’de Elmas Yalç›n ve ‹smet Erdo¤an’la birlikte polis taraf›ndan yarg›s›z
infaz edilerek katledilen HHB Avukat›
Fuat Erdo¤an an›s›na “Türkiye de Adalet Gerçe¤i ve Devrimci Avukatl›k” konulu panel düzenledi.
“Fuat Erdo¤an’la Devrimci Avukatl›k Gelene¤ini Büyütüyoruz” pankart› ve Fuat Erdo¤an’›n resminin as›ld›¤› panel, 25 Eylül günü ‹stanbul Barosu Orhan Adli APAYDIN salonunda, Av. Eﬂber Ya¤murdereli Av. Bahri
Bayram Belen, Av. Selçuk Koza¤açl›, Av. Taylan Tanay ve Devrimci Gazeteci Mehmet Do¤an’›n kat›l›m›yla gerçekleﬂti.
Ya¤murdereli ve Belen yapt›klar› konuﬂmalarda devrimci avukatl›¤›n
halk›n yan›nda olmak demek oldu¤unu belirtip, Fuat Erdo¤an’› sayg›yla
an›yoruz dediler.
Koza¤açl› ise “Fuat Erdo¤an’›n verdi¤i mücadele örne¤i gibi ve devrimci avukatl›k adalet aray›ﬂ›n›n tek ad›d›r.” diyerek düﬂüncelerini dile getirdi.
Yaﬂam›n›n bir ço¤unu hapishanede siyasi tutuklu olarak geçirmiﬂ olan
Devrimci Gazeteci Mehmet Do¤an ise “Devrimci avukatl›k örgütlülüktür
mutlaka örgütlü davranmas› gerekir, Fuat Erdo¤an nerede ihtiyaç duyulduysa orada mücadele etti. Saf›m›z halk›n yan› olmal›, ne olursa olsun
halk›n yan›nda olmal›y›z” diyerek devrimci avukatl›¤›n örgütlü olmak
demek oldu¤unu ifade etti.
Paneli yöneten HHB avukatlar›ndan Taylan Tanay; 1977’de Almanya’da
görülen RAF davas›nda müvekkillerinin müebbet hapis cezas› almas› üzerine RAF avukatlar›n›n silahl› mücadele ça¤r›s›n›, Filistin’li stajyer avukat›n feda eylemcisi olarak vatan topraklar›n› saiplenmesini örnek vererek
“2006 y›l›nda 60 kadar müvekkilinin tabutunu taﬂ›maktan omuzlar› çürüyen
Behiç Aﬂç› bedenini açl›¤a yat›rarak devrimci avukat olmay› göstermiﬂtir.
‘Bir avukat ölüm orucuna girer mi?’ dediler. Evet girer! Adalet mücadelesinin t›kand›¤› yerdir çünkü” diyerek, devrimci avukatl›k gelene¤inin devam
edece¤ini vurgulad›. 100 kiﬂinin kat›l›m›yla gerçekleﬂen panelde devrimci
avukatl›¤›n örgütlülük ve s›n›f mücadelesi oldu¤u vurgusu yap›ld›.

KATLETMEKLE
B‹T‹REMEZS‹N‹Z!

ÇHD 26 Eylül günü
yapt›¤› eylemle devrimci
avukatl›k gelene¤inin
temsilcisi, devrim ﬂehidi
Fuat Erdo¤an’› katledildi¤i Arzum Kafe’nin bulundu¤u yere b›rakt›klar› karanfillerle and›.
Ellerinde “Fuat Erdo¤an Ölümsüzdür, Fuat Erdo¤an Onurumuzdur”
dövizleriyle bir kez daha hayk›rd›lar; ‘katletmekle bitiremezsiniz!’ diye.
Eylemde Av. Ebru Timtik “Fuat devrimci bir avukatt›. Halk› için tüm
insanl›k için s›n›fs›z sömürüsüz bir dünya istemiﬂti. Tüm yaﬂam›n› bu
dünyan›n yarat›lmas› mücadelesine adam›ﬂt›. Yoksullu¤u, açl›¤›, adaletsizlikleri görmüﬂtü Fuat. ...Ve Fuat bu gerçeklere s›rt›n› dönmedi¤i,
mevcut
durumun
de¤iﬂtirilmesi
gerekti¤ini düﬂündü¤ü için, bunun için
mücadele etti¤i için öldürülmek istendi.
Dverimci demokrat yurtsever avukatlar
halk›n adalet özleminin gerçekleﬂmesi
için çal›ﬂmaya devam ediyorlar” diyerek
devrimci avukatl›k gelene¤inin y›llard›r
sürdü¤üne ve sürece¤ine vurgu yapt›.

28 Eylül 2008

‹ran Hapishanelerinde
Açl›k Grevi
‹ran’›n Urmiye, Sine, Kirmaﬂah ve Tahran’daki Kereç
hapishanelerindeki 300 PJAK’l› tutsak, bask›lara karﬂ›
süresiz açl›k grevindeler.
A¤ustos ay› sonunda baﬂlayan açl›k grevinin 24 Eylül
itibar›yla 32. günde oldu¤u aç›kland›. ‹ran yönetimi, direniﬂi k›rmak için tutsaklara iﬂkence ve yasaklara baﬂvuruyor.

Alevi Bektaﬂi Fedarasyonu’ndan

AKP’ye Tepki!
23 Eylül tarihinde Alevi Bektaﬂi Federasyonu, Deniz
Feneri yolsuzlu¤una dair tepkilerini bas›n toplant›s› ile dile getirdi.
Aç›klamay› okuyan Federasyon Baﬂkan› Ali Balk›z insanlar›n merhamet, hay›rseverlik ve yard›m severlik duygular›n›, dini de kullanarak örgütlü bir biçimde doland›r›c›l›k konusu yapanlar›n as›l a¤ababalar›n, elebaﬂlar›n›n
Türkiye’de oldu¤unu söyledi.
AKP’nin, Deniz Feneri davas›nda Almanya mahkemesinin vermiﬂ oldu¤u karar› görmemekte oldu¤unu söyleyen Balk›z, insanlar›n dini duygular›n› sömürenlerin cezaland›r›lmas› gerekti¤ini, ancak bunun AKP nin yapaca¤›
bir iﬂ olmad›¤›n› söyledi.

Hadi Çaman Halk›n›n
Yan›nda Bir Sanatç›yd›
Y›l 1991; bir ana, biraz sonra baﬂlayacak olan tiyatro
oyunundan hemen önce sahneye ç›k›yor; o¤lunun polis taraf›ndan katledildi¤ini anlatarak adalet istedi¤ini söylüyor.... Ana sahneden iniyor, oyun devam ediyor.
Ali R›za A¤do¤an 16 ﬁubat 1991’de, Beyo¤lu Emniyet
binas›ndan aﬂa¤› at›larak katledilmiﬂti. Annesi Çeﬂminaz,
adalet için her yere baﬂvuruyordu. Gitti¤i yerlerden biri de
Hadi Çaman’›n tiyatrosuydu. Çeﬂminaz Ana o tiyatroda
defalarca ayn› duyuruyu yapt›.
23 Eylül’de aram›zdan ayr›lan Hadi Çaman, halk›n›n
mücadelesine iﬂte böyle kendi mütevazi ölçüleri içinde
katk›da bulunan bir sanatç›yd›.
Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nin de k u r u c ul a r › aras›nda yeralm›ﬂt›.
65 yaﬂ›nda aram›zdan ayr›lan Hadi Çaman, tiyatronun
emekçilerinden biriydi. Tiyatroseverlere, ailesine, ve tüm
dostlar›na baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
TAYAD da yay›nlad›¤› bir aç›klamayla, Çaman’›n kaybetti¤imiz bir de¤er oldu¤unu belirterek, ayd›n demokrat
kimli¤iyle halk›n›n yan›nda oldu¤u belirtildi.
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Alternatif’e Yay›n Durdurma
A l t e r n a t i f gazetesine bir ay yay›n durdurma cezas›
verilirken,
Eylül ay›nda yay›n hayat›na baﬂlayan K›z›llaﬂan
Ö z g ü r H a l k Dergisi de “Örgüt propagandas›” gerekçesiyle ‹stanbul A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan kapat›ld›.
Derginin ilk say›s›n› da¤›tan 4 çal›ﬂan› da gözalt›na
al›narak ikisi tutukland›.

Lince U¤rayan DTP’lilere
Hapis ‹stemi
Sakarya'da 27 Nisan günü bir kiﬂinin yaﬂam›n› yitirmesine yol açan DTP'lilere yönelik sivil faﬂistlerin linç
giriﬂimi davas›nda Sakarya Cumhuriyet Savc›l›¤›, DTP
Sakarya Merkez ‹lçe Baﬂkan› Aziz Koçak hakk›nda 5
y › l a k a d a r h a p i s cezas› istemiyle dava açt›.
Sakarya Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde aç›lan davada DTP Merkez ‹lçe Baﬂkan› Aziz Koçak'›n 'PKK propagandas›n› yapmak, suç ve suçlular› övmekten' cezaland›r›lmas›n› istedi. Sakarya'daki salonu basarak linç giriﬂiminde bulunan 19 kiﬂi hakk›nda Sakarya 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde aç›lan davan›n ne zaman görülece¤i
konusunda ise henüz bir tarih belirlenmedi.

“Anadilde E¤itim ‹stiyoruz”
Kürt Dili ve E¤itimi Hareketi (TZP Kurdi) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen "Edi Bese Anadilde E¤itim ‹stiyorum" kampanyas› çerçevesinde 22-24 Eylül’de Diyarbak›r, Siirt, Mardin, Van, Adana, K›z›ltepe ve Gaziantep’de yürüyüﬂler yap›ld›.
Diyarbak›r’da yap›lan yürüyüﬂe ö¤renciler okullar›n
boykot ederek kat›l›rken, “Anadilimi seviyorum” yaz›l› dövizler taﬂ›nd›. Yürüyüﬂ’te Leyla Zana taraf›ndan
yap›lan konuﬂmada “Kürtler’in kendi televizyonlar›n›
izlemesi, gazetesini okuyabilmesi, çocuklar›yla Kürtçe
konuﬂabilmeleri” gerekti¤i vurguland›.
Kampanya çerçevesinde Siir’te yap›lan eylemin
baﬂlang›c›nda toplanan kitleye ise polis sald›rd›.
Kars’ta da “Dilimi Yasaklama”, “Kahrolsun AKP”
dövizleriyle bir yürüyüﬂ
yap›ld›. Polisin engel
olmaya çal›ﬂt›¤› eyleme
E¤itim-Sen Kars ﬁubesi, DTP, Kars Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi ve
Kafkas
Üniversitesi
Ö¤renci Derne¤i (KAUÖDER) destek verdi.

HABER
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değin m eler

Ver allah›m ver!

Ah›r... Yak›ﬂ›r!
Silivri’nin AKP’li belediye baﬂkan› Hüseyin Turan da a h › r izni al›p yerine villalar dikmiﬂ.
Bizce izinde bir yanl›ﬂl›k yoktur. ‹zin do¤ru
adla verilmiﬂtir. Kendilerine uygun olan yerde
kalacaklar demek ki.

Do¤ruya D o¤ru
“Ne yaz› iﬂleri müdürünün, ne yazarlar›n
patronlara karﬂ› tam bir özgürlü¤ü yoktur. ”
Nazl› Il›cak

Geçen say›da Zahid Akman için
“ O n P a r m a ¤ › n d a O n ﬁ i r k e t ” diye
yazm›ﬂt›k, on ﬂirketin ad›n› s›ralayarak. Az yazm›ﬂ›z. O kadar de¤ilmiﬂ.
Geçen hafta aç›¤a ç›kt› k›, Zahid
Akman, Ankara’daki al›ﬂveriﬂ merkezi Armada’n›n da orta¤›ym›ﬂ.
*
Zahid Akman 22 Eylül günü
NTV’de kendini savunurken veciz
bir söz ediyor:
“ Be n 5 ç oc uk sa h ibi h a ys iye tli
bir insan›m.”
Buradaki 5 çocuk vurgusunu pek
anlamad›k; yani, h›rs›zl›k, haysiyetsizlik ÇOCUKSUZ’lara özgü bir durum mu yoksa?
RTÜK baﬂkan›ndan
aç›klama
bekliyoruz. Ama “yyalans›z!” olsun.

TOK‹, kimleri

evler yapm›ﬂ.

“idare” ediyor?!

Öyle birkaç›na de¤il, tam 150 milletvekili ev alm›ﬂ TOK‹’nin lüks sitesinden...

TOK‹, as›l kuruluﬂ amac› olan yoksul,
dar gelirli insan› ev sahibi yapmay› bir
kenara b›rakm›ﬂ, milletvekillerine, Yarg›tay, Say›ﬂtay, Dan›ﬂtay üyelerine lüks

Üstelik bu evler, her gün “de¤er” kazanan bir yerde. Ankara’da Eskiﬂehir yolu
üzerindeki Çay Yolu’nda...
Lüks sitenin yak›n›na k›sa süre sonra da

Bugünlerde a¤z›n›
yalans›z pek açt›¤›
yok da, o yüzden
belirtelim dedik.
*

Komplo, vallahi
komplo!
Yine Akman’la devam ediyoruz..
Yolsuzlu¤u aç›¤a ç›km›ﬂ ama o
piﬂkin; diyor ki; “ Bu ülkenin çocuklar›na sahip ç›kmam›z birilerini rahats›z ediyor.. Bu olayda yabanc› gizli servislerin de parma¤›n›n oldu¤unu san›yorum.”
En ucuz yol;
Her türlü h›rs›zl›¤›, pisli¤i yap;
sonra ortaya ç›k “bana komplo kuruyorlar” diye ba¤›r...
He he, komplodur!
11 ﬂirkete de komployla ortak
e t t i l e r galiba!
metro gelecek
ve evlerin de¤eri
iki üç kat artacak...
Evlerde oturmayan vekiller, havadan para kazanacak...

BAM TELİ çizgiler

‹ﬂte böyle bay cellat!

Adam› böyle
kullan›r, peçete
yaparlar
Ergenekon’da son operasyonda
gözalt›na al›nanlardan biri de, emekli
askeri hakim albay Tanju Güvendiren.
Güvendiren DGM’de uzun zaman görev yapm›ﬂ. Sonra devlet kendisini
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim
Kurulu’nda yer vererek ödüllendirmiﬂ. Kurul seçimlerindeki tart›ﬂmalarda rakiplerini “ben buraya sata sata
de¤il, asa asa geldim” sözleriyle sindirmiﬂ.
Asa asa gelmiﬂ, ﬂimdi buruﬂuk bir
peçete!
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“E¤er kiﬂi sadece
kendisi için çal›ﬂ›rsa,
ünlü bir bilim adam›,
büyük bir düﬂünür,
çok iyi bir ﬂair
olabilir; ama asla
mükemmel bir insan
olamaz. Tarih ancak
ortak ç›karlar için
çal›ﬂm›ﬂ insanlar›n
yüceli¤ini kabul
eder.”

FERHAT BA⁄IMSIZLIK VE
DEMOKRAS‹ TALEB‹D‹R

K. Marks

Konuﬂan Resim

Sol el!
Manisa’da bir Atatürk heykeli 22 y›ld›r yolun kenar›na
at›lm›ﬂ ﬂekilde duruyor... Heykelin suçu “sol elinin havada
olmas›”... Bu nedenle 1962’de dikildi¤i yerden, 24 y›l sonra 1986’da söktürülmüﬂ...

Bay Generaller, O F Tiplerini
en çok isteyen sizdiniz,
unutmay›n!
Emekli Orgeneral ﬁener Eruygur, Kand›ra F Tipi Hapishane’nin hücrelerinde merdivenlerden düﬂtü¤ünde, yan›nda
bulunan Hurﬂit Tolon gardiyanlara haber vermiﬂ. Eruygur’a
bakan doktor; “Yan›nda birilerinin olmas› büyük ﬂans. Yaln›z olsayd› bayg›n oldu¤unu kimse farketmeyebilir, t›bbi
müdahale için çok geç kal›nm›ﬂ olabilirdi. Ölebilirdi” demiﬂ.
Evet, tek kiﬂilik hücrede olsayd› öyle olabilirdi!
Ve haketmiﬂ de olabilirdi; çünkü o kadar ﬂiddetle istemiﬂlerdi ki F Tiplerini...
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17 yaﬂ›nda Yürüyüﬂ’ümüzü, hakl›l›¤›m›z›n sesini
halka ulaﬂt›rmak için Bahçelievler de halka sesleniyordu Ferhat, ‘aada l e t i , g e rç e ¤i ya z › y or’ diye halka
Yürüyüﬂ da¤›t›yordu, bu s›rada kurﬂunland› ve sakat
b›rak›ld›. Aradan 1 y›l geçti onu sakat b›rakan polisler
hala tutuklanmad›lar. Temel Haklar Federasyonu üyeleri
bu hafta da adalet talebini yineleyerek Ferhat’› sakat
b›rakan polislerin tutuklanmas›n› Nurtepe, Esenler ve
Gülsuyu’nda yapt›klar› eylemlerle protesto ettiler.
21 Eylül günü Nurtepe Dilan Cafe önünde yap›lan
eylemde 17 yaﬂ›nda sakat b›rak›lan Ferhat Gerçek’e
sahip ç›kma ça¤r›s› yap›ld›. “Ferhat Gerçek’i Vuran
Polis Hala Tutuklanmad›” pankart› açan Federasyon
üyeleri, “Ferhat’› Vuran Polis Tutuklans›n, Adalet ‹stiyoruz, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n› att›lar. Eylemde yap›lan
aç›klamada Ferhat Gerçek’in davas›n›n bu ülkede adalet mekanizmas›n›n nas›l iﬂledi¤ine iyi bir örnek
oldu¤una de¤inilerek “Kontrgerillan›n hüküm sürdü¤ü
bir ülkede, katilleri ödüllendirip, ma¤durlar› cezaland›ran bir hukuk sisteminden adalet beklenir mi?” dedi.
Aç›klamadan sonra 115 adet Kurtuluﬂ dergisi halka
ulaﬂt›r›ld›.
Esenler’de de ayn› talep ayn› hayk›r›ﬂ vard›. 21 Eylül günü Esenler Turgut Reis Mahallesi Trafo Dura¤›’n›n önünde yap›lan eylemle Ferhat için adalet talebi
hayk›r›ld›. Aç›klamada “Ferhat Gerçek davas›, bu ülkede adalet mekanizmas›n›n nas›l iﬂledi¤ini, demokrasinin, hukukun kimler için oldu¤unu bir kez daha gözler
önüne sermiﬂtir” denildi. Eylemden sonra yap›lan dergi
sat›ﬂ›nda halka 33 adet Kurtuluﬂ dergisi ulaﬂt›r›ld›.
22 Eylül günü ise Gülsuyu Heykel Meydan›’nda
eylem gerçekleﬂtirildi.
Ferhat’›n resimlerinin ve “Ferhat’› Vuran Polis Halen Tutuklanmad›” dövizlerinin taﬂ›nd›¤› aç›klamada
Ferhat’›n gençli¤in yozlaﬂt›r›lmas›na karﬂ› halk›n de¤erlerine sahip ç›kan 17 yaﬂ›nda bir devrimci oldu¤u
bu yüzden vuruldu¤u anlat›ld›. “Adalet ‹stiyoruz”,
“Yürüyüﬂ Susturulamaz” sloganlar› at›lan eylemin ard›ndan toplu dergi sat›ﬂ› yap›ld›.
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AKDEN‹Z’DE GRUP YORUM KONSERLER‹...
‹ s k e n d e r u n -Karaa¤aç Beldesi’nde 19 Eylül günü, ‹skenderun
Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nin katk›lar›yla Grup Yorum
konseri düzenlendi.
Konserde aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan dernek baﬂkan› Seval Arac›
Amerikan emperyalizminin sofram›zdan ekme¤imizi çald›¤›na de¤inerek; “Sorunlar›m›za çözüm bulmak için ortak mücadeleyi yükseltmeli, örgütlü bir güç haline gelmeliyiz” dedi.
Konserde halk türküleriyle aç›l›ﬂ
yapan Grup Yorum, Irak ve Filistin
halk›n› selamlad›. Daha sonra Kürtçe parçalar söylenerek, halklar›n
kardeﬂli¤i vurgusu yap›ld›. Grup
Yorum Anadolu halk›n›n yol göstericisi Day›m›z için “Hoﬂçakal›n
Dostlar›m” ﬂark›s›n› seslendirdi.
850 kiﬂinin kat›ld›¤› konser coﬂkulu

halaylarla sona erdi.

A n t a k y a ’ d a G r u p Yo r u m
Coﬂkusu
Grup Yorum’un 20 Eylül günü
Antakya Amfi Tiyatro’da yapt›¤›
konsere Antakya halk› büyük ilgi
gösterdi. Hatay’›n Serinyol, Harbiye, Samanda¤ gibi birçok yerinden
insanlar›n geldi¤i konser Hatay Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nin de katk›lar›yla gerçekleﬂti.
Grup Yorum’un Arapça ve Kürtçe ﬂark›lar›yla halklar›n kardeﬂli¤ine vurgu yapt›¤› konsere kat›lan
1400’ü aﬂk›n izleyici hep bir a¤›zdan “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i”
slogan›n› att›lar. “K›z›ldere” ve
“Comandante
Che
Guevara”
ﬂark›lar› ile de iki devrimci önderi
selamlayan Grup Yorum, K›z›ldere’den günümüze mücadelenin devam etti¤ini ﬂark›lar›yla bir kez da-

‹skenderun

Antakya

ha anlatt› Antakya halk›na.
Konserde yap›lan konuﬂmalarda
Türkiye devriminin önderi Day›, selamlanarak “Hoﬂçakal›n Dostlar›m”
ﬂark›s› söylendi. Kitle ﬂark› s›ras›nda att›¤› “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla Day›’y› sahiplendi. En son söylenen Hakl›y›z Kazanaca¤›z” marﬂ› ile coﬂkulu geçen
konser sona erdi.

E senyurt’ta Yozlaﬂmaya
Karﬂ› Panel…
21 Eylül günü, Esenyurt-Saadetdere Caddesi’nde yaﬂanan h›rs›zl›k, çeteleﬂme ve yozlaﬂmaya karﬂ› Esenyurt Temel Haklar üyelerinin ve esnaflar›n kat›ld›¤› bir panel gerçekleﬂtirildi.
Yaklaﬂ›k 1.5 saat süren panelde konuﬂmac›lar, yozlaﬂman›n amac›n›,
kayna¤›n› ve buna karﬂ› mahalle halk› olarak birlik ve dayan›ﬂma içerisinde
mücadele etmek gerekti¤ini anlatt›lar. Yozlaﬂmaya karﬂ› ç›kt›klar› için Temel Haklar derneklerinin bas›ld›¤›na, onlarca üye ve çal›ﬂan›n›n tutukland›¤›na vurgu yap›lan panel, esnaflar›n sorunlar›n›n tart›ﬂ›ld›¤› bir sohbet ﬂeklinde sürdü.

T KM’de “Geleneksel Kültür
Gecesi” Coﬂkusu
Babaeski’de yaklaﬂ›k iki y›ld›r faaliyetlerine devam eden, Trakya Kültür
Merkezi, 20 Eylül günü “Geleneksel Kültür Gecesi”gerçekleﬂtirdi.
Murat Y›ld›r›m’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlayan gecede gericili¤e ve yozlaﬂmaya karﬂ› Trakya Kültür Merkezi çal›ﬂmalar›na kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.
Ard›ndan devrimci sanatç›lar Y›lmaz Güney ve Ruhi Su an›s›na haz›rlanan
slayt gösterimi yap›ld›. TKM Müzik toplulu¤unun seslendirdi¤i halk türküleri hep bir a¤›zdan coﬂkuyla söylenirken, Y›ld›ray Y›ld›r›m’›n yönetmenli¤ini üstlendi¤i “S›n›rland›r›lm›ﬂ Hayaller” isimli k›sa metrajl› filmin gösterimi yap›ld›. TKM bünyesinde çal›ﬂma yürüten çocuklar halk oyunu ekibinin
sergiledi¤i gösteriyle geceye TKM bahçesinde devam edildi.
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KÜLTÜR/SANAT

RUH‹ S U M EZARI
BAﬁINDA A NILDI
Ruhi Su ölümünün 23. y›l›nda,
21 Eylül günü mezar› baﬂ›nda yap›lan bir törenle an›ld›.
Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakf›
taraf›ndan düzenlenen anma törenine birçok sanatç› ve ayd›n›n kat›ld›¤› anma törenine ustalar›n›n
gelene¤inden yürüyen, kendisini
onun ö¤rencileri olarak gören bir
grubun, Grup Yorum’un ö¤rencileri Grup Yorum Korosu da türküleriyle kat›ld›.

28 Eylül 2008

