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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
3 EEkim -- 99 EEkim

OO
ddaavvuuddii

sseessllii uussttaa
kkoonnuuflflttuu¤¤uunnddaa

SSaannkkii kkooccaa bbiirr
hhaallkk kkoonnuuflfluurrdduu

DDaa¤¤llaarraa ççaarrppaarraakk sseessii

UUmmuutt oolluupp yyaayy››ll››rrdd››
oovvaallaarraa

BBüüttüünn kkeennttlleerr ttaann››rrdd››
oonnuunn sseessiinnii 

KKii ööllüümmssüüzz bbiirr eezzggii ggiibbii

YYaannkk››llaann››rrdd›› ssookkaakkllaarrddaa

VVee kkeennddii sseessiimmiizzii bbuulluurr--
dduukk...... SSuussmmaayyaann oo sseessttee......

IIflfl››kk nnee zzaammaann ggiirrmmiiflflttii hhaayyaatt››mm››zzaa
vvee bbiizz hheerr rreennkktteenn,, hheerr ddiinnddeenn,,
hheerr ddiillddeenn vvee hheerr uulluussttaann iinnssaannllaarr,,
››flfl››¤¤››nn kkaayynnaa¤¤››nn›› nnee zzaammaann kkeeflflffeett--
mmiiflflttiikk??

‹‹nnssaannoo¤¤lluunnuunn hhaaff››zzaass››nn››nn hhaatt››rrllaa--
mmaakkttaa zzoorrllaannaaccaa¤¤›› kkaaddaarr uuzzuunn zzaa--
mmaann öönncceeyyddii::

BBiillddii¤¤iimmiizz,, aatteeflflii ttaannrr››llaarrddaann ççaall››pp
hhaayyaatt››mm››zz›› vvee ddüünnyyaayy›› aayydd››nnllaatttt››--
¤¤››mm››zzdd››rr.. SSoonnrraa ttaannrr››llaarr oo aatteeflflii

tteekkrraarr bbiizzddeenn aall--
mmaakk iisstteeddiilleerr;; aatteeflflii aallaa--

ccaakkllaarr vvee hheerrflfleeyy yyiinnee kkaarraann--
ll››¤¤aa ggöömmüülleecceekkttii..  

TTaannrr››llaarr ggüüççllüüyyddüü.. MMuukktteeddiirrddii
oonnllaarr vvee hheerr yyeerrddee ggöörreenn ggöözzllee--
rrii,, hheerr yyeerree uuzzaannaann eelllleerrii vvee eell--
lleerriinnddee ddee ççeeflfliitt ççeeflfliitt ssiillaahhllaarr››
vvaarrdd››.. 

FFaakkaatt aatteeflfl vvee ››flfl››kk,, hhaayyaatt ddee--
mmeekkttii.. BBuu yyüüzzddeenn,, oonnuu ggeerrii

vveerreemmeezzddiikk.. 

BBuu bbiirr kkaavvggaayydd›› vvee bbuu uu¤¤uurr--
ddaa nniicceemmiizz ööllüümmee sseevvddaallaann--

dd››.. AAtteeflfliimmiizzii ççaallaammaazzllaarr,, ssöönn--
ddüürreemmeezzlleerrddii.. AAtteeflfl oolldduukk hheerr bbii--

rriimmiizz vvee ››flfl››¤¤››  yyaayymmaayyaa bbaaflflllaadd››kk.. 

BBuu bbiizziimm eenn bbüüyyüükk eeyylleemmiimmiizzddii.. 

TTaannrr››llaarr bbiizzee kk››zzgg››nndd››.. BBuu yyüüzzddeenn
iinnssaannoo¤¤lluunnaa aatteeflflii iillkk ggeettiirreenn yyii¤¤iiddii
((kkii aadd›› PPrroommeetthhee iiddii)),, aadd›› bbiilliinnmmeezz
bbiirr ddaa¤¤››nn tteeppeessiinnddee kkaayyaallaarraa ççiivviillee--
ddiilleerr.. 

**

BBiizz bbiirr kkeezz ddaahhaa vvee dduurrmmaaddaann iissyyaann
eeddiipp,, aatteeflflii bbiizzddeenn ggeerrii aall››pp ssöönnddüürr--
mmeekk iisstteeyyeennlleerriinn ttaahhttllaarr››nn››,, ssaarraayyllaa--
rr››nn›› yy››kkmmaakk iiççiinn aammaannss››zzccaa ddöövvüüflflttüü--
¤¤üümmüüzz iiççiinn oonnllaarr››nn ggaazzaabb››nnaa uu¤¤rraa--
mmaayyaa ddeevvaamm eettttiikk.. 

SSoonnrraa nniiccee bbeeyy,, ppaaflflaa,, hhüükküümmddaarr,,
kkrraall,, ppaaddiiflflaahh,, kkeennddiinnii ttaannrr›› yyaa ddaa
ttaannrr››nn››nn vveekkiillii iillaann eettttiilleerr.. AArraaddaann
ggeeççeenn bbiinnlleerrccee yy››llaa rraa¤¤mmeenn bbiizzee oollaann
kkiinnlleerrii ssüürrüüyyoorrdduu.. HHaallaa aatteeflflii ggeerrii
aallmmaakktt›› ddeerrttlleerrii..

OOyyssaa aatteeflflii vveerreemmeezzddiikk oonnllaarraa.. 

ÇÇüünnkküü aatteeflfl,, ››flfl››kk ddeemmeekkttii.. 

VVee ççüünnkküü ››flfl››kk hhaayyaatt ddeemmeekkttii.. 

IIflfl››¤¤›› aall››pp iinnssaannoo¤¤lluunnaa vveerreenn yyii¤¤iittllee--
rriinn yyoolluunnddaann yyüürrüüddüü bbaaflflkkaallaarr››.. AAdd--
llaarr››,, yyüüzzlleerrii ffaarrkkll››yydd››.. FFaarrkkll›› rreennkk--
lleerrddeenn,, ffaarrkkll›› uulluussllaarrddaann iinnssaannllaarrdd››..
DDiilllleerrii ddee aayynn›› ddee¤¤iillddii.. 
FFaakkaatt aayynn›› flfleeyylleerrii ssööyylleeyyiipp aayynn›› flfleeyy--
lleerr uu¤¤rruunnddaa yyaaflflaadd››,, aayynn›› flfleeyylleerr uu¤¤--

rruunnaa ööllddüülleerr.. 

SS››nn››ffss››zz,, ss››nn››rrss››zz vvee ssöömmüürrüüssüüzz bbiirr
ggeelleecceekkttii oonnllaarr››nn uu¤¤rruunnaa kkaavvggaayyaa
ggiirrddiikklleerrii iiddeeaalllleerrii.. 

AAddllaarr›› ddee¤¤iiflflttii ttaarriihh bbooyyuunnccaa..

SSppaarrttaakküüss ddeeddiikk bbiirriinnee.. SSoonnrraa BBeedd--
rreeddddiinn oolldduu aadd››.. 

SSoonnrraa MMaarrkkss,, EEnnggeellss,, CCllaarraa,, RRoossaa,,
LLeenniinn,, SSttaalliinn,, MMaaoo yyaa ddaa CChhee oolldduu--
llaarr...... 

AAnnaaddoolluu’’ddaa SSuupphhii ddeeddiikk aadd››nnaa iill--
kkiinn.. DDeenniizz oolldduullaarr,, ‹‹bboo oolldduullaarr vvee
MMaahhiirr,, HHüüsseeyyiinn,, UUllaaflfl oolldduullaarr...... 

HHeepp bbiittttii¤¤ii ssaann››llaann yyeerrddee yyeenniiddeenn
bbaaflflllaadd›› kkaavvggaa..

AAtteeflfl oo bbüüyyüükk uussttaallaarrccaa hhaarrllaannmm››flfltt››..
LLaakkiinn,, aatteeflfl üüzzeerriinnddeekkii kkaavvggaa ddaa hhiiçç
bbiittmmeemmiiflflttii oo ggüünnddeenn bbuu yyaannaa.. 

SSuullaarr ddöökkttüülleerr aatteeflfliinn üüzzeerriinnee...... AAtteeflflii
ttaaflfl››yyaannllaarr››nn üüzzeerriinnee kkuurrflfluunnllaarr yyaa¤¤--
dd››rrdd››llaarr...... 

AAtteeflfl ssöönnddüü ddiiyyee sseevviinnddiilleerr ddöökkttüükkççee
ssuuyyuu...... AArrtt››kk ››flfl››kk kkiimmsseeyyee uullaaflflmmaayyaa--
ccaakk ddiiyyee sseevviinnddiilleerr ››flfl››¤¤›› ttaaflfl››yyaannllaarr››
aass››pp,, kkeessiipp,, kk››rrdd››kkççaa...... 

VVee ffaakkaatt,, hheepp kkuurrssaakkllaarr››nnddaa kkaalldd››
sseevviinnççlleerrii.. ÇÇüünnkküü kkaalldd››¤¤›› yyeerrddeenn ddee--
vvaamm eettttii hheepp yyüürrüüyyüüflfl.. 

DDaayy›› oolldduu MMaahhiirr.. YYüürrüüyyüüflflüümmüüzzüünn
aadd››mm››,, kkeessiillddii¤¤ii yyeerrddeenn ssüürrddüü.. 

DDaayy››’’yydd›› ttaarriihhiinn bbuu kkeessiittiinnddeekkii kk››llaa--
vvuuzzuummuuzz.. AAtteeflfl oonnuunnllaa ttaaflfl››nndd›› kkaa--
rraannll››kkllaarraa.. BBiinnyy››llll››kk kkaavvggaann››nn sseessii,,
oonnuunn sseessiinnddeenn yyaannkk››llaanndd››.. 

fifiiimmddii yyiinnee oo sseess ssuussttuu,, oo aatteeflfl ssöönnddüü
ssaann››yyoorrllaarr.. OOyyssaa ssüürrüüyyoorr yyüürrüüyyüüflfl..
HHiiççbbiirrii eekkssiillmmiiflfl ddee¤¤iill bbüüyyüükk yyüürrüü--
yyüüflfltteenn.. MMaahhiirr vvee DDaayy››,, öözzggüürrllüükk
aatteeflfliinnii hhaarrllaammaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorrllaarr..
OOnnllaarr››nn sseessii yyaannkk››llaann››yyoorr yyiinnee,,
kkeennttlleerriinn mmaahhaalllleelleerriinnddee,, ssookkaakkllaa--
rr››nnddaa,, ttaarrllaallaarrddaa,, ffaabbrriikkaallaarrddaa,,
ookkuullllaarrddaa vvee ddaa¤¤llaarr››nn ddoorruukkllaarr››nn--
ddaa......

OO sseess ssuussmmaayyaann sseessiimmiizzddiirr.. OO aatteeflfl,,
ssöönnmmeeyyeenn ››flfl››kk kkaayynnaa¤¤››mm››zzdd››rr..

Susmayan
Sesimiz

““SSuussttuurruullaammaayyaann
vvee ddaallggaa ddaallggaa

yyaayy››llmmaayyaa ddeevvaamm
eeddeenn oonnuunn sseessiiddiirr..

OOnnuunn sseessiiyyllee
kkoonnuuflflmmaayyaa ddeevvaamm
eeddeeccee¤¤iizz.. OOnnuunn hheerr
kkooflfluullddaa ssaa¤¤llaamm vvee
kkaarraarrll›› oollmmaass››nn››
bbiilleenn aadd››mmllaarr››yyllaa
aadd››mmllaayyaaccaa¤¤››zz bbuu

yyoolluu..””

9 Ekim
1994'de, Der-
sim Ovac›k'›n
Emirgan Deresi
mevkiinde, 4
müfrezeye men-
sup 46 gerilla
olarak bir araya

gelmifllerdi. Oligarflinin askeri güçle-
rinin sald›r›s›na u¤rad›lar. Ç›kan ça-
t›flmada, 13 gerilla flehit düflerken,
flehitlerin kahramanl›¤› sonucu di¤er
gerillalar kuflatmay› yarabildiler.
1972 Adana do¤umlu Halil ‹brahim
Ekicibil, müfreze komutan›yd›. Ela-
z›¤ T›p Fakültesi ö¤rencisiyken müca-
deleye kat›ld›. 24 yafl›ndaki Yalç›n
Çakmak komutan yard›mc›s›yd›. Li-
se y›llar›nda devrimci oldu, ‘92’de
gerillaya kat›ld›. 1973 Dersim do-
¤umlu Murat Er, Ankara Liseli Dev-
Genç’te ve sa¤l›k emekçilerinin müca-
delesinde 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›n-
dan, 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 Ha-
c›bektafl’tan, hemflire Ela Necla Ça-
vumirza K›rflehirden, 1977 do¤um-
lu P›nar Güngör Dersim Hozat'›n
K›rnik Köyü'ndendi. Ülkenin de¤iflik
bölgelerinden gelerek gerillaya ka-
t›ld›lar. Dersim da¤lar›nda umudun
bayra¤›n› dalgaland›rarak ölümsüz-
lefltiler. 

HHaalliill ‹‹bbrraahhiimm EEKK‹‹CC‹‹BB‹‹LL
((VVeehhbbii))

PP››nnaarr GGÜÜNNGGÖÖRR
((HHaattiiccee))

YYaallçç››nn ÇÇAAKKMMAAKK
((YYüücceell))

AAddnnaann BBEERRBBEERR
((AAkk››nn))

AAllii ÇÇEELL‹‹KK
((‹‹bbrraahhiimm))

MMuurraatt EERR
((MMuussttaaffaa))

TTuunnccaayy KKAARRAAMMAANN
((AArriiff))

AAddaalleett YYEERR
((HHaammiiyyeett))

1977 Hatay-Sa-
manda¤ do¤umlu
olan Erdinç, dev-
rimci hareketin
saflar›na 1995’de
kat›ld›.

5 Ekim 1999’da

ölüm mangalar› taraf›ndan Adana Yü-

re¤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. 

EErrddiinnçç AASSLLAANN

1975 Artvin-Ho-

pa do¤umlu olan

Hüsamettin,

1990’da ‹stanbul

Liseli Dev-Genç

saflar›nda müca-

deleye kat›ld›. En

son silahl› birlilklerde görevliydi. 

5 Ekim 2000’de, Ulucanlar katli-

am›n›n hesab›n› sormak için bir ey-

lem haz›rl›¤›ndayken tafl›d›¤› bom-

ban›n patlamas› sonucu ‹stanbul-

Harbiye'de flehit düfltü. 

HHüüssaammeettttiinn CC‹‹NNEERR

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

3 Ekim'de, ‹stan-
bul polisi taraf›ndan çal›flt›¤› iflyerinden
gözalt›na al›nd›. Günlerce yo¤un iflken-
celerden sonra 6 Ekim 1996’da ba-
fl›ndan kurflunlanarak katledildi ve ce-
sedi Esenler'de bir inflaata b›rak›ld›.

‹‹ssmmeett GGÜÜVVEENNÇÇ

1976 Tokat do-
¤umlu olan Ali
R›za, 1993’de
mücadeleye kat›l-
d›. 1997’de Kara-
deniz k›r silahl›
birliklerinde yer

ald›.

7 Ekim 1999’da Tokat, Almus ilçe-
si Çamdal› köyü yak›nlar›nda geril-
layla oligarflinin askeri güçleri ara-
s›nda ç›kan çat›flmada flehit düfltü. 

AAllii RR››zzaa AAKKAASSLLAANN

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

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

‹‹bbiiflfl DDEEMM‹‹RRGGüülleerr CCEEYYLLAANN

Devrimci ‹flçi
Hareketi'nin
yöneticilerin-
dendi. Müca-
delenin zor-
luklar› onu
y›ld›rama-

m›flt›. ‹flkenceciler çareyi onu
kaybetmekte buldular. 5 Ekim
1994’de gözalt›na al›narak kay-
bedildi. 

Y›ld›z Üniversi-
tesi ö¤rencisiydi.
‹YÖ-DER içinde
yerald›. Gençli-
¤in mücadelesi-
nin yönetici kad-
rolar›ndand›. ‹fl-
kenceciler karfl›-

s›nda boyun e¤medi. 6 Ekim
1992’de gözalt›na al›nd› ve kaybe-
dildi.

AAyyhhaann EEFFEEOO⁄⁄LLUULLüüttffiiyyee KKAAÇÇAARR

Che, 14 Haziran
1928'de Arjantin'in
Rossario kentinde do¤-
du. 1949'da bir arkada-
fl›yla birlikte bütün Latin
Amerika'y› içine alan
bir tura ç›kt›. Bu yolcu-
luk, onun devrimde net-
leflmesini sa¤layacakt›.
Yolculu¤u boyunca hal-
k›n kurtuluflu için, devrimden baflka bir
yolun olmad›¤›n› gördü. 1955’te Küba
gerilla hareketinde yeralmaya karar
verdi. Küba’n›n Sierra Maestra da¤lar›n-
da Batista diktatörlü¤üne karfl› devrim

ve sosyalizm için sa-
vaflt›. Küba’da devrim-
den sonra sosyalizmin
inflas›nda görevler üst-
lendi; daha sonra, bafl-
ka ülkelerin devrim
mücadelesine katk›da
bulunmak için yollara
düfltü. Bolivya’da ge-
rilla savafl›n› bafllatt›.

9 Ekim 1967’de, Bolivya da¤lar›nda ABD
iflbirlikçileri taraf›ndan katledildi.
Türkiye devrimcileri onun enternasyona-
list ruhunu, devrim için savafl coflkusunu
en de¤erli miraslar› olarak koruyorlar. 

Ernesto Che GUEVARA

ONLAR HALA KAYIP

MMeehhmmeett AAllii AAYYDDIINN
((UU¤¤uurr))

AAyydd››nn BBUULLMMAAKK
((CCaavviitt))

ZZeeyynneell KKIIZZIILLKKAAYYAA
((VVeeddaatt))

NNeeccllaa ÇÇAAVVUUMM‹‹RRZZAA
((EEddaa))

HHaattiiccee YYIILLDDIIZZ
((BBeehhiiyyee))
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Yay›n›m›z durdurulmadan önce ç›-

kard›¤›m›z son say›, 115599.. ssaayy›› idi. 

Normal olarak okurlar›m›zla yeni-

den buluflurken, 116600.. ssaayy›› olarak

ç›kmam›z gerekiyordu. Fakat bizim

d›fl›m›zda, da¤›t›m merkezinden

kaynaklanan teknik nedenlerle, der-

gimizi 160. say› olarak ç›kartam›yo-

ruz. Bu nedenle, 160’› atlayarak,
116611.. ssaayy››ddaann devam ediyoruz. Bunu

okurlar›m›z›n bilgisine sunarken, bu

vesileyle, yeniden buluflman›n

coflkusuyla tüm okurlar›m›z›

selaml›yoruz. 
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Amerika’daki büyük
finans kurulufllar›n›n if-

las›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, “yerlefltiril-
mifl”tir. Burjuva politikac›lar, eko-
nomistler, emperyalistlerin ve iflbir-
likçilerin bas›n yay›n organlar›, kri-
zi hemen tüm yanlar›yla tart›flma
gündemine tafl›yorlar. Fakat ayn›
günlerde aç›klanan ve asl›nda kriz-
den hiç de ba¤›ms›z olmayan bir
baflka gerçek, dünya gündeminde
böyle bir yank› bulmad›. 

Birleflmifl Milletler G›da ve Ta-
r›m Örgütü (FAO) geçen hafta

yapt›¤› aç›klamada, dünyada açl›k
çekenlerin say›s›n›n 885500 mmiillyyoonn--
ddaann 992255 mmiillyyoonnaa ç›kt›¤›n› belirtti.
Bu art›fl, sadece bir y›l içinde, evet
sadece 2007 y›l›nda yaflanan bir ar-
t›flt›. Birinci vahim olgu; dünya nü-
fusunun 1 milyar›, yani alt›da biri
açt›. ‹kinci vahim olgu; açl›k, tüm
emperyalist tarih boyunca görülme-
mifl bir h›zla artmaktad›r. Bir y›l
içinde 75 milyon insan, yani ülke-
mizin nüfusu kadar say›da insan aç-
l›¤a mahkum edilmifltir.

fiimdi flu soruyu sormak zorunda-
y›z; hangisi önemli? Ameri-

ka’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 eekkoonnoommiikk, hem ssiiyyaassaall ve
hem de aahhllaakkii ve vviiccddaannii olarak
sorulmas› gereken bir sorudur. 

Bu iki olguya yaklafl›mdaki
farkl›l›k, Amerika’da ortaya

ç›kan ve dünya emperyalist sis-
temi içindeki tüm ekonomileri
flu veya bu oranda etkileyece¤i
kesin olan krizin nas›l ele al›n-
mas› gerekti¤ini de gösteriyor.
Dünyaya, borsalar›n yukar› ç›-
kan afla¤›ya düflen oklar›ndan,
hisse senetlerinin de¤erlerinden,
finans sektörünün aktif büyük-

lüklerinden de¤il, halklar›n pence-
resinden bak›yoruz biz. Elbette, bu
iki farkl› pencereden bak›ld›¤›nda
görülenler de farkl›d›r. Biz, krizde,
emekçilerin açl›¤›n›, iflsizli¤ini, se-
faletini görüyoruz. Aç›n bak›n bur-
juva medyan›n sayfalar›na, krizin
borsalar, hisse senetleri, flirketlerin
de¤erleri üzerindeki etkilerinden
baflka bir fley göremezsiniz. 

Çünkü esas›nda iki ayr› dünya
vard›r. Onlar›n kayg›lar› ve so-

runlar› farkl›, halklar›n kayg›lar› ve
sorunlar› farkl›d›r. Ve her kesim
““kkeennddii ssoorruunnllaarr››nn››nn”” çözümü pe-
flindedir. S›n›f mücadelesinin do¤a-
s›na uygun olan da budur. Ama bur-
juvazi, ulusal çapta kendi sorunlar›-
n› ““uulluussuunn ssoorruunnuu””,, uluslararas›
çapta da kendi sorunlar›n› ““ddüünnyyaa
ssoorruunnuu”” gibi ortaya koymakta ve
bunu genifl kesimlere kabul ettir-
mekte ustad›r. fiimdi yine böyle bir
olguyla karfl› karfl›yay›z. S›n›f ger-
çe¤ini unutturmak isteyen burjuva,
küçük-burjuva kesimler, emekçile-
rin de krizlere burjuvazi gibi üzül-
mesini istiyor. Çünkü emekçilere
krizin “üzülünmesi gereken, kötü,
olumsuz bir geliflme” oldu¤u kabul
ettirilebildi¤i ölçüde, krizin fatura-
s›n› ödemeye raz› etmek de kolayla-
flacakt›r.  

Krizlerin anlam› ve tarihsel rolü,
emekçiler için farkl›, burjuvazi

için farkl›d›r. Emekçiler aç›s›ndan
ekonomik durumunun iyileflip kötü-

leflmesi anlam›nda, ““kkrriizz”” dönem-
leriyle ““iissttiikkrraarr”” dönemleri aras›n-
da temel bir farkl›l›k yoktur. Çünkü,
kapitalizmin tarihi ortadad›r; bu ta-
rih kkrriizzlleerriinn ddee,, ‘‘iissttiikkrraarr’’››nn ddaa ffaa--
ttuurraass››nn››nn emekçilere ç›kar›ld›¤›n›
gösterir. Burjuvazi için istikrar de-
mek, sömürü mekanizmas›n›n so-
runsuz döndürülmesi, kâr oranlar›-
n›n “makul” seviyelerde bulunmas›
demektir. Kriz dönemlerinde ise, ka-
pitalist mekanizmalar belli sars›nt›-
lar geçirir, bu bak›mdan kapitalist
do¤al olarak krizleri sevmez ve iste-
mez, ama krizler kaç›n›lmaz oldu¤u
için de, çözümü, krizlerin getirdi¤i
ekonomik yükü de emekçilere yük-
lemekte bulmufltur. Her kriz, adeta
do¤al bir mekanizma gibi emekçile-
rin yükünü art›ran bir rol oynar. 

Sonuçta ise, “istikrar”, tekellerin
karlar›n› sorunsuz art›r›p, ser-

vetlerini büyütürken, krizler ise, ge-
çici sars›nt›lara ra¤men, tekellerin
emekçilerin s›rt›na yeni yükler yük-
leyerek mevcut durumlar›n› sürdür-
meleri anlam›na gelir. Bu noktada,
iktidarlar, tamamen tekellerin hiz-
metine koflulurlar. Dolay›s›yla hheerr
dduurruummddaa kkaarrllaarr oonnllaarraa,, ffaattuurraa
bbiizzeeddiirr!!.... 

Emperyalist ve yeni-sömürge ül-
kelerin kapitalist ekonomisinin

temel nitelikleri, kriz dönemlerinde
de, istikrar dönemlerinde de de¤ifl-
mez. ‹flte bunun sonucunda afla¤›da-
ki tablo ortaya ç›km›flt›r: DDüünnyyaann››nn

nnüüffuussuu 66 mmiillyyaarrdd››rr vvee 66 mmiill--
yyaarr››nn 11 mmiillyyaarr›› aaçç,, 44 mmiillyyaarr››
yyookkssuulldduurr!!.... Kapitalizmin bu
niteli¤i ve bu politikalar›, ülke-
mizde de 1100 mmiillyyoonn aaçç,, 4400 mmiill--
yyoonn yyookkssuull yaratm›flt›r. Dünya-
n›n ve ülkemizin ç›plak gerçe¤i
budur. Ve fakat, milyarlar›n aç-
l›¤›, yoksullu¤u bir “sorun” ola-
rak, bir “kriz” olarak görülme-
mektedir. Kapitalist ekonomi-
nin krizi, sadece kapitalistin ka-
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Her Kriz, Emekçilerin
Yükünü Art›r›r!

‘‹stikrar’, tekellerin kar-
lar›n› sorunsuz art›r›p, 

servetlerini büyütürken, krizler
ise, geçici sars›nt›lara ra¤men,

tekellerin emekçilerin s›rt›na  ye-
ni yükler yükleyerek mevcut 
durumlar›n› sürdürmeleri 

anlam›na gelir.



r›na endekslenmifl bir tan›md›r. 

Oysa bugün dünyan›n en büyük,
en temel sorunu –ki buna “dün-

yan›n en vahim krizi” de diyebili-
riz– milyarlar›n açl›k içinde veya
açl›¤›n efli¤inde bulunmas›d›r. Fa-
kat herkesin gördü¤ü gibi, Ameri-
kan ekonomisindeki krize, krizin
Avrupa ve Japonya borsalar›ndaki
yans›malar›na ayr›lan gazete sayfa-
lar›n›n yüzde biri bile, bu devasa so-
runa ayr›lmamaktad›r. Çünkü dedi-
¤imiz gibi, onlar›n sorunu, sorunla-
ra bak›fl aç›s› farkl›d›r.

EEmmppeerryyaalliizzmmiinn kkrriizzii hhaallkkllaarr
iiççiinn kkööttüü mmüü?? Biz bu soruya

otomatik olarak “evet kötüdür” ce-
vab› vermeyiz. Öncelikle flunu be-
lirtmeliyiz ki; “Kriz geliyor, halk
yoksullaflacak” söylemi bir aldat-
macad›r, çünkü, halklar böyle bo-
yutlu krizler olmaks›z›n da ony›llar-
d›r h›zl› bir yoksullaflma yafl›yorlar.
Geçen y›l yaflanan açlar›n say›s›nda-
ki art›fl bunun bir göstergesidir.
Geçen y›l, böyle bir kriz yoktu.
Emperyalist sistemin varl›¤›
halklar için açl›k ve yoksulluk-
tur... Krizler, bu sistemin bir par-
ças›d›r. Tekellerin krizlerden ç›-
k›fl yolu farkl›, halklar›nki farkl›-
d›r. Halklar aç›s›ndan açl›k ve
yoksulluktan kurtulman›n yolu
emperyalizmden kurtulmakt›r...
Krizler buna hizmet ederse,
halklar›n lehine bir hale de dönü-
flür. Nitekim, bir çok devrim, bü-
yük kriz dönemlerinde mayalan-
m›fl, bu tür dönemler içinde ger-
çekleflmifltir. Her zaman bu böy-
le olacak diye bir kural yok el-
bette. Fakat, her koflulda, krize
bak›fl aç›m›z burjuvaziden farkl›
olacakt›r. Halklar›n, krizden ç›kmak
için, ““bbuurrjjuuvvaazziiyyllee eell eellee vveerrmmeekk””
gibi bir zorunlulu¤u hiçbir zaman
olmam›flt›r ve olmayacakt›r. Burju-
vaziyle el ele vermenin, krizin fatu-
ras›n› uysalca yüklenmekten baflka
bir anlam› yoktur. DDüünnyyaann››nn vvee üüll--
kkeemmiizziinn yyookkssuullllaarr››,, tteekkeelllleerriinn kkrrii--
zziinniinn ffaattuurraass››nn›› ööddeemmeeyyii rreeddddeeddee--
lliimm!! Krize, halklar›n cephesinden
tek do¤ru yaklafl›m budur. 

Burjuvazi krizin faturas›n› emek-
çilere yükleyebildi¤i ölçüde,

burjuvazi için kriz, kkrriizz oollmmaakkttaann
çç››kkaarr. Burjuvazi, ne zaman ki, kri-
zin 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 ifla-
ret etti¤imiz gibi, emekçilerin krizin
faturas›n› ödemeyi reddecek güç ve
iradeyi gösterebilmesidir. 

Kimse, finans tekellerinin krizin-
den 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, kapita-
lizmden kaynaklanan özünü ortaya
koymayan, sadece biçimsel gelifli-
mini gösteren yüzeysel tahliller ya-
parken, kimileri de emperyalist sis-
temin sanki bugün yar›n gümbür
gümbür çökece¤i gibi tahliller yap›-
yorlar.  Bu tür sorular ve yaklafl›m-

lar, krizi, emperyalizmin genel bu-
nal›m›ndan, kapitalizmin yap›sal
özelliklerinden kopar›p, sadece fi-
nans sektörünün sorunlar›na, Ame-
rikan yönetiminin flu veya bu kara-
r›na indirgeyen yaklafl›mlard›r. Em-
peryalist sistemin bunal›mlar›n› de-
rinlefltirecek, o bunal›mlar› y›k›c›
hale dönüfltürecek tek güç, halklar›n
ulusal ve sosyal kurtulufl mücadele-
leridir. Bunun d›fl›nda sistem kendi
içinde çözümler üreterek yaflamas›-

n› sürdürecektir.

Özellikle burjuva bas›nda yaz›p
çizen ekonomistler, gerek

Amerikan emperyalizminin, gerek-
se de di¤er emperyalist ve yeni-sö-
mürge ülkelerin ““kkrriizzddeenn çç››kk››flfl””
politikalar›n› uygularken, “çal›flan-
lar›n gözetilmesi” dile¤inde bulu-
nuyorlar. Bu dilekler, emperyalist
sistemin iflleyiflinden, tekelci burju-
vazinin niteli¤inden bihaber olma-
n›n sonucudur. Krizden ç›k›fl politi-
kalar›, sadece tekellerin ç›karlar›na
göre flekillenecektir. Tekeller, krizin
faturas›n›, deyim yerindeyse “son
kurufluna” kadar, yapabildikleri ka-
dar emekçilere yüklemek isteyecek-
lerdir.

Tekelci burjuvazi, bunal›m› afl-
mak için hheerr yyoolluu mübah göre-

cektir. Bundan kimsenin kuflkusu
olmamal›d›r. 1929 bunal›m›n› hat›r-
lamakta yarar var yine, Ayn› za-
manda, iflçi s›n›f› hareketinin en ge-
liflkin oldu¤u ülkelerdir bunlar. Üre-

tim fazlal›¤›, pazar s›k›nt›s›, if-
laslar, kapasite düflüklü¤ü, iflsiz-
lik gibi sorunlarla karfl› karfl›ya
bulunan Almanya ve ‹talya fi-
nans oligarflileri, bunal›m› afl-
mak için “toplumu yeni bir ide-
olojik motifle, ›rkç›, sald›rgan ve
emperyalist bir temelde yeniden
biçimlendirmek yolunu”, yani
faflizmi seçmifller ve bunda hiç-
bir mahsur görmemifllerdi.

Dolay›s›yla, tüm dünya halk-
lar›, Amerika’daki krize

ba¤l› olarak yeni ekonomik, si-
yasi sald›r›lara haz›r olmak du-
rumundad›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 anti-
emperyalistlerinin, kapitalizme kar-
fl› olan tüm güçlerin öncelikli poli-
tik görevi, kitleleri krizlerin gerçek
yüzünü, nedenlerini, geliflmelerin
olas› yönünü göstererek, krizlerin
faturas›n› reddetme mücadelesini ve
tavr›n› örgütlemektir.
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Tekeller, krizin 
faturas›n›, deyim yerindeyse

“son kurufluna” kadar, 
yapabildikleri kadar emekçile-
re yüklemek isteyeceklerdir.

Dolay›s›yla, tüm halklar, 
Amerika’daki krize ba¤l› 

olarak yeni ekonomik, siyasi
sald›r›lara haz›r olmak duru-

mundad›r.



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 kul-
lan›lan bir deyimdi. Yaln›z ülkemiz için
de¤il, tüm yeni sömürge ülkeler ve hat-
ta ABD merkezli emperyalist sistem
içinde yeralan ülkelerin  tümü için geçer-
li bu deyim. Öyle oldu¤u içindir ki, Ame-
rika’da ortaya ç›kan bankalar krizi karfl›-
s›nda hemen tüm ülkeler ““nneezzlleeyyee yyaakkaa--
llaannmmaammaa”” kayg›s› içinde.

Baflbakan Erdo¤an ve Devlet Bakan›
Mehmet fiimflek, “Türkiye’nin etkilenme-
yece¤i” fleklinde aç›klamalar yapsalar da,
Türkiye’nin Amerikan emperyalizmine
göbekten ba¤l› oldu¤unu bilenler için, bu
aç›klamalar› ciddiye almak mümkün de¤il-
dir. Amerika hapfl›rm›flt›r ve Türkiye de, flu
veya bu derecede nezle olacakt›r.   

Emperyalizm, sürekli bir kriz halinde-
dir. Devrevi/dönemsel bunal›mlar, bu kri-
zin çeflitli geliflmelere ba¤l› olarak t›rman-
mas›d›r. Mevcut krizi de böyle görmek ge-
rekir. 

ABD’deki kriz, bir anlamda gelmesi
beklenilen bir krizdi. Yaklafl›k bir y›l önce-
ki emlak krizinde, baflta  G-7 ülkeleri ol-
mak üzere, emperyalistler milyarlarca do-
larl›k ortak müdahalelerle krizin bu boyu-
ta varmas›n› engellemeye çal›flt›lar ancak
emperyalizmin gücü, kkaappiittaalliisstt eekkoonnoo--
mmiinniinn yyaassaallaarr››nn››nn üzerinde de¤il, krizi
biraz geciktirebildiler sadece. 

Krizin nedenleri üzerine özellikle
burjuva bas›n ve yay›n organlar›nda haf-
talard›r say›s›z spekülasyon yap›l›yor.
Spekülasyon diyoruz, kelimenin tam
anlam›yla böyledir. Krizi anlamak için,
bbiirr,, kapitalizmin temel baz› yasalar›n›
kavramak; iikkii,, halklar›n durumuna
bakmak gerekir. Kriz, borsalar›n ta-
belalar›nda görülen rakamlardan iba-
ret de¤ildir çünkü. Krizler de borsa
salonlar›nda, ya da holdinglerin
gökdelenlerinde meydana gelmi-
yor, oralara yans›yan sadece so-
nuçlard›r. Çok özet bir belirtme

yapmak gerekirse kriz, hheemmeenn hheerr zzaammaann
oolldduu¤¤uu ggiibbii,, kapitalizmin, emperyalist te-
kellerin oobbuurrlluu¤¤uunnddaann ç›km›flt›r.

Tekeller, oburdur, doymak bilmez bir
kar h›rs›na sahiptirler. Öyle ki, HEM çok
kazanmak, HEM de emekçilere en az ücre-
ti vermek isterler. Ve iflte bu onlar›n en te-
mel açmazlar›ndan biridir; krizler de bu
noktada patlar. 

Emekçilere az verdikçe, onlar›n al›m
gücü düfler, tüketimi azal›r, tekellerin üreti-
mi fazlal›k vermeye bafllar, finans tekelle-
rinden al›nan krediler geri ödenemez hale
gelir... ‹flte gelmifltir; en yal›n haliyle
ABD’deki kriz bu mekanizma içinde pat-
lak vermifltir. Yani krizin temelinde, sözünü
etti¤imiz o spekülasyonlarda pek söz edil-
mese de, tekellerin doymak bilmez kar h›r-
s› ve halklar›n yoksullaflt›r›lmas› vard›r.   

Ne ooldu? NNas›l ooldu?
Emperyalist tekellerin en büyükleri ara-

s›nda yer alan iki yat›r›m bankas›n›n, BBeeaarr
SStteeaarrnnss ve LLeehhmmaann BBoorrtthheerrss’›n geçti¤i-
miz ay iflas etmesiyle, emperyalist finans
dünyas› büyük bir sars›nt› yaflad›. Sars›nt›
iki bankan›n iflas›yla s›n›rl› kalmad›, iflas-
lar›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 do-
larl›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
““ddeevvlleett kkrreeddiissii”” istiyorlar... 

K›sacas›, emperyalist dünya aç›s›ndan
sars›nt› büyüktü. Çünkü iflas eden flirket,
dünyan›n 3355.. bbüüyyüükk tekeliydi. ‹flaslar, “ta-
rihin en büyük banka iflas›” olarak nitelen-
dirildi. ABD eski merkez bankas› baflkan›
da geliflmeleri ““yyüüzzyy››ll››nn kkrriizzii”” olarak ad-
land›r›yordu. 

Krizin çap› böyle büyük olmas›na ra¤-

Krizin faturas›n› 
ödemeyi reddedelim!

28 EEylül 2008



men, krizin nedenleri olarak salt
kredilerin fliflkinli¤inden, konut,
borsa spekülasyonlar›ndan sözedil-
mesi, tam bir çeliflkidir. Bunlar, kri-
zin belki teknik geliflimi aç›s›ndan
bir anlam tafl›r, fakat krizin temel
nedenlerini ve sonuçlar›n› göster-
mek aç›s›ndan çok anlam ifade et-
mez. 

Sorunun temelinde yukar›da ifla-
ret etti¤imiz gibi, yine, emperyalist
politikalar›n pervas›zl›¤› ve halkla-
r›n yoksullaflt›r›lmas› vard›r ve yok-
sullaflt›r›lanlar›n içinde Amerikan
halk› bulunmaktad›r. Dünya halkla-
r›n›n yoksullaflt›r›lmas› sorunu, “tü-
ketici kredilerinin ödenememesi”
gibi kavramlar›n arkas›nda alenen
saklanmaktad›r. Kredileri ödeyeme-
dilerse neden ödeyemediler? Soru
budur. 

SSoonnuuçç’lar›, sanki nneeddeennlleerr’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 sa-
dece bir dolar artm›flt›r. Ancak ayn›
süre içinde en üst kesimlerin geliri
yyüüzzddee 330000 oran›nda artt›. ABD’nin
en güçlü kesimini oluflturan ve ser-
vetleri 2.5 milyar dolar ve üstünde
olan nüfusun % 0.5’lik kesiminin,
zenginliklerden ald›¤› pay, sürekli
büyümektedir. Büyüme o kadar ola-
¤anüstü ölçülerdedir ki, Ameri-
ka’n›n en zengin üç tekelcisinin
bütçesi, onlarca Afrika ülkesinin
bütçesinden fazla olabilmektedir.
Dikkat edilirse, krizle ilgili Ameri-
kan ekonomisine dair rakamlar›n
bolca kulland›¤› yaz›larda bile, bu
gelir da¤›l›m›n›n korkunç uçurum-
lar›n› gösteren rakamlara hemen he-
men hiç yer verilmemektedir. 

Kriz kapitalizmin krizidir ve kri-
ze kimin nas›l yaklaflt›¤› da herke-
sin kapitalizm karfl›s›ndaki veya ya-
n›ndaki tavr›n› aç›¤a ç›karmaktad›r. 

Milliyet Gazetesi yazarlar›ndan
Taha Akyol, krizi de¤erlendirirken
flöyle diyordu; “Netice: Ekonomi
iiddeeoolloojjiikk de¤il pratik bir konudur.” 

Böyle mi gerçekten? Hiçbir fley

ekonomi kadar
“ideolojik” de¤ildir.
Ekonomide her fley,
ya kapitalizmin, ya
sosyalizmin damga-
s›n› tafl›r. Dolay›s›y-
la her ekonomik po-
litika, her ekonomik
uygulama, ya burjuvazinin ya
emekçilerin yarar›nad›r. Bundan
daha “iiddeeoolloojjiikk” bir olgu olabi-
lir mi?

Fatura eemekçi 
halklara yyaz›lacakt›r;
bundan kkimsenin 
kuflkusu oolmas›n!
Emperyalizmde bunal›mlar, her

dönem özgün yanlar›n›n ötesinde
karakteristik özellikler gösterir. Bu
anlamda mevcut bunal›m›n yolaça-
ca¤› sonuçlar› tahmin edebilmek
için kehanette bulunmaya gerek
yoktur. Bugün nelerin olabilece¤ini
görmek için en yak›n dönemdeki
krizlerden birini hat›rlamam›z ye-
terli olacakt›r. 1980’lerde de emper-
yalist sistemde yine benzer bir bu-
nal›m yaflanm›flt›. Bunu hat›rlamak,
yaflanan kriz aç›s›ndan da son dere-
ce aç›klay›c› olacakt›r. 1980’lerdeki
bunal›m›n yaratt›¤› sonuçlar›n en
önemlisi, “emperyalist ülkelerdeki
göreceli sosyal refah›n yerini, gide-
rek mutlaklaflan yoksullaflmaya b›-
rakmas› ve “sosyal refah devleti”
politikalar›n›n terkedilmesi” ol-
mufltu. 

Emperyalistlerin o zaman dü-
zenledikleri bir zirve toplant›s›nda
flu kararlar al›nm›flt›: “Kamu harca-
malar›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¤i-
tim, sa¤l›k baflta olmak, her alanda
haklar›n k›s›lmas› ve vergilerin
a¤›rlaflt›r›lmas›yd›. Dolay›s›yla bu-
günkü krizde de sürecin halklar aç›-
s›ndan benzer bir geliflme seyri izle-
yece¤ini söylemek mümkündür. 

Sözkonusu süreçte bunal›m›n
yaratt›¤› en belirleyici sonuçlardan
biri iiflflssiizzlliikkttii.. ‹kinci önemli sonuç
ise, ggeelliirr ddaa¤¤››ll››mm››nnddaakkii ddeennggeessiizzllii--
¤¤iinn büyümesi olmufltur. Toplumsal
s›n›flar aras›ndaki dengesizlik artar-
ken, çok yönlü bir sosyal çürüme
yaflanmas› da krizlerin karakteristik
özelliklerindendir. 

Bugünkü krizle ilgili olarak en
çok sözü edilen olgulardan biri, yu-
kar›da da iflaret edildi¤i gibi, Ameri-
kan orta s›n›flar›n›n al›m gücünün
düflmesi ve bunun zincirleme olarak
yaratt›¤› sonuçlard›r. Ayn› olgu,
1980’lerdeki krizde de söz konu-
suydu ve Amerika’da orta s›n›flar›n
1970’te ulusal gelirden ald›klar› pay
% 46 iken, 1985’te % 39’a düflmüfl-
tü. Bu düflüfl 1990’l›, 2000’li y›llar
boyunca daha da boyutlanarak sür-
müfltür. 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 ol-
mas› nedeniyle, emperyalistlerin
halklara karfl› sald›rganl›¤›n›n artt›-
¤› y›llard›. 

1990’l›, 2000’li y›llar bütün Av-
rupa’da ve Amerika’da hak gasplar›
y›llar› oldu. Amerikan Merkez Ban-
kas› Baflkan› Greenspen son kriz
üzerine aç›klamas›nda flöyle diyor:
“Bu oyunda daima kazananlar ve
kaybedenler olacakt›r. KKiimm zzaayy››ffssaa
bbaattaaccaakk,, kkiimm ggüüççllüüyyssee kkaallaaccaakk..””

Bu sözler, emperyalist tekeller

Say›: 161

Krizin temelin-
de, sözünü et-
ti¤imiz o spe-
külasyonlarda
pek söz edil-
mese de, te-
kellerin doy-

mak bilmez kar h›rs› ve halkla-
r›n yoksullaflt›r›lmas› vard›r. 

‹flaslar sadece sonuçtur;
Sonuç’lar› nedenler gibi göster-
mek, krizin özünü gizlemektir. 
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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 red-
detmesine kadar böyle olabilir an-
cak...  

Tekelleri kkurtaran vvar;
Peki yyoksullar› 
kim kkurtaracak?

Krizlerde hemen sistem çöküyor
gibi beklentilere girenler vard›r. Ha-
y›r; emperyalizm-halk çeliflkisinde,
halk cephesinden güçlü vurufllar ol-
mad›¤› 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 emperyalizmi-
nin, emperyalist sistem içindeki
egemenli¤i mutlak de¤ildir. Emper-
yalist ülkeler aras›nda eflitsiz gelifl-
meler, y›k›c› rekabetler geçmiflte ol-
du¤u gibi yine olabilir, güç dengele-
rinde de¤iflimler de yaflanabilir;
ama bu emperyalist sistemin bütünü
ve emperyalizm-halklar bafl çeliflki-
si 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 cephe-
sinde böyle bir geliflme hiçbir za-
man yaflanmaz. Emekçiler, böyle
dönemlerde topyekün yoksullafl›r-
lar; iflçinin, memurun, yoksul köy-
lünün, küçük üreticinin, esnaf›n,
hatta ço¤u kez serbest meslek sa-
hiplerinin gelirleri azal›r, yaflam
standartlar› düfler. 

Batan tekellerin imdad›na devlet
veya IMF; Dünya Bankas›, merkez
bankalar› yetiflir; ama emekçiler
topyekün batmaktayken, onlara eli-
ni uzatan tek bir devlet, tek bir ulus-
lararas› kurum olmaz. Bu olgu bile,
krizlerin emekçiler ve burjuvalar
için nas›l farkl› seyretti¤ini gösterir. 
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Birleflmifl Milletler G›da ve Tar›m Örgütü
(FAO), g›da fiyatlar›ndaki art›fl nedeniyle 2007
itibar›yla, dünyada AAÇÇLLIIKK ÇÇEEKKEENNLLEERR‹‹NN
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 gerek-
miyor. G›da üretiminin iki kat›na ç›kar›lmas› ve bunun
için de y›lda 30 milyar dolar yat›r›m yap›lmas› gereki-
yor. 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 fa-
aliyetlerini desteklemek için ay›rd›¤› para bunun 1122
kkaatt›› (376 milyor dolar). Veya ayn› ülkelerin silahlan-
ma için harcad›¤› para ise, açl›¤› sona erdirebilecek
paran›n tam 4400 kkaatt›› ((1204 milyar dolar). 

FAO yetkilileri taraf›ndan yap›lan aç›klamada, aç-
lar›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 yyüüzzddee 1122 artarken, 2007’de bu art›fl
yyüüzzddee 2244,, 2008’de ise, sadece ilk yedi ay›nda yyüüzzddee
5500’’yyee ulaflt›... 

G›da fiyatlar›ndaki bu art›fl, nas›l büyük bir açl›k

tehlikesiyle karfl› karfl›ya olun-
du¤unu da gösteriyor. 

1 Milyar aç. 

‹nsano¤lu böyle
büyük bir utançla içi-
çe yaflamak zorunda
b›rak›lm›flt›r. Birlefl-
mifl Milletler (BM)
dünya genelinde aç-
l›kla bo¤uflan ve

BM’nin “yard›mla-
r›”yla hayatta kalabilen

90 milyon insana ulaflt›r›-
lan g›da yard›m›n›, önümüz-

deki dönemde karfl›layamayabile-
ce¤i uyar›s›nda bulunuyor. 

DDüünnyyaaddaa hheerrggüünn yaklafl›k 2244..000000 kkiiflflii açl›ktan ve-
ya açl›¤a ba¤l› nedenlerden ölüyor.

Bu utançla yaflamak zorunda m› dünya?!

Dünya Bankas›’n›n befl y›l önceki bir raporuna gö-
re, 3 milyardan fazla insan günde 2 dolardan daha az,
1.5 milyar insan da 1 dolardan daha az bir gelirle yafla-
maya çal›fl›yordu. Yani 4,5 milyar insan, açl›k ve yok-
sulluk s›n›r›ndayd›. Bu rakam hergün büyüyor... 2 mil-
yar 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 öl-
çüde çözebilecekken, AB ülkelerinde 13 milyar dolar
parfüme, ABD’de 17 milyar dolar evcil hayvan mama-
lar›na harcan›yor...

Utand›ran, halklar için ölüm anlam›na gelen rakam-
lar›  daha da uzatmak mümkün. Fakat halklar, bu süre-
ci k›saltmak, bu utanca son vermek zorunda! TTookk vvee
oonnuurrlluu yaflaman›n baflka yolu yok. 

6 milyar›n 1 Milyar› Aç! Yar›n 
Daha Fazlas› Aç Kalacak!



Emekçilere uzana-
cak el, kendi örgütlü
güçleri olabilir ancak.
Baflka bir ihtimal yok-
tur. 

Ha t › r l anacak t › r,
““TTiittaanniicc ssaaaaddeett zziinnccii--
rrii”” vard›. Amerikan te-
keller sistemi bunu ül-
ke ve dünya çap›nda
uyguluyorlar. Böyle
kazalar geçirebilirler, ama tteekkeellllee--
rriinn ssaaaaddeett zziinncciirrii,, hiç kuflku olma-
s›n ki yeniden kurulacakt›r. 

Geliflmeler, emperyalizmin özel-
lefltirme, “serbest piyasa” gibi ko-
nularda nas›l sürekli demagoji yap-
t›¤›n› da bir kez daha gösterdi. Y›l-
lard›r ülkemizde de ekonomiye dev-
let müdahalesi elefltirilmifl, K‹T’le-
rin özellefltirilmesi, piyasan›n tama-
men iflbirlikçi tekellerin insaf›na
terkedilmesi bu gerekçelerle savu-
nulmufltu. Ama aç›k ki, emperya-
lizm için bütün bunlar tekellerin ih-
tiyac›na göre de¤iflebiliyor. Tekelle-
rin ihtiyac›, devletin müdahalesini
gerektiriyorsa, en ““ddeevvlleettççii”” olabi-
liyorlar. Özellefltirmecilik de, dev-
letçilik de kapitalizme uygun oldu-
¤u sürece uygulan›r bu sistemde. Pi-
yasay› adeta “kutsal” bir varl›k gibi
ilan edip dokunulmaz gösteren bur-
juva ideologlar›, çok iyi biliyorlar
ki, emperyalizm dünyas›nda ““sseerr--
bbeesstt rreekkaabbeett””,, ““hhüürr tteeflfleebbbbüüss”” gibi
olgulara yer yoktur. Bunlar, aldat-
macad›r. 

Krizlerin eetkisinden 
ülke oolarak dda 
kurtulmak mmümkün!
Bugün hemen tüm emperyalist

ve yeni-sömürge ülkelerin yönetici-
leri, ekonomistleri ABD’deki krizin
kendilerini ne kadar ve nas›l etkile-
yece¤ini düflünmekteler uzun uzun. 

Kuflkusuz bu etkinin d›fl›nda kal-
man›n yolu vard›r ve bu yol, emper-
yalist sistemin de d›fl›na ç›kmaktan
geçmektedir. Tersi, yani hem sistem
içinde kal›p, hem krizlerden etki-
lenmemek, sistemin yap›s›na ayk›-
r›d›r. 

Dünya ekonomik sisteminin bu-
güne kadar geçirdi¤i en büyük buh-
ran olarak tarihe geçen 1929-33
dünya buhran›ndan sadece Sovyet-
ler Birli¤i eettkkiilleennmmeemmiiflflttiirr.. Söz ko-
nusu buhran, ayn› zamanda “tar›m
ve sanayi buhran›” olarak tan›mla-
n›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 ülke-
lerde 24 milyon iflçiyi ve 10 milyo-
nun üzerinde köylüyü iflsizli¤e ve
açl›¤a mahkum ederken, ayn› dö-
emde Sovyetler Birli¤i tar›m›n
kolektiflefltirilmesi, sosyalist sana-
yinin gelifltirilmesi do¤rultusunda
ad›mlar atabiliyordu. 

Bu örne¤i flundan dolay› verdik;
sistemin bir parças› olundu¤u süre-
ce, krizlerin yükü hep adaletsiz bi-

çimde haklar›n üzerine
yüklenmeye devam
edecektir. Emperyalist
sistem iç içe geçmifl
say›s›z kuflatma çem-
berinden oluflur; Sis-
tem, yeni-sömürgeler
için bir çemberdir; bu-
nal›m›n yükü, emper-
yalist merkezlerden
yeni-sömürgelere ak-
tar›l›r. Yeni-sömürge-
lerde ise, faturan›n
yüklenece¤i kesimler
yine emekçi halklard›r. 

Ülkemizde ekono-
mik geliflmeler ve kriz
ihtimali söz konusu ol-
du¤unda, hemen her-
kes “2001 ekonomik
krizinden söz ediyor.
Ama o krizde ne oldu-
¤u çok da aç›k de¤il.
2001’den bu yana ge-
çen süreçte tekellerin
durumu ne oldu mese-
la? Emekçilerin duru-
mu ne oldu?

Hemen belirtelim;
tekeller karlar›na kar
katt›lar. 2001’den bu

yanaki süreç, ülkemizde
baflta Koç, Sabanc›, Ülker, Zorlu gi-
bi tekeller olmak üzere, tekellerin en
yüksek kazançlar› elde etti¤i bir dö-
nem oldu. Yani o krizin yoksullaflt›r-
d›¤› sadece halkt›. Tekelci burjuvazi-
nin bir k›sm›n›n flirketleri, 2001 kri-
zinde ka¤›t üzerinde k›smen de¤er
kaybetmiflti ama onlar, o de¤er kay-
b›n› halk›n s›rt›ndan ve devlet hazi-
nesinden k›sa sürede telafi ettiler. 

Olan yine halka oldu. Yük yine
halk›n s›rt›nda kald›. Yine böyle ol-
mamas› için, emekçilerin tek yolu
vard›r; örgütlenmek, örgütlenmek,
örgütlenmek ve tüm ekonomik, si-
yasi 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. 

Say›: 161 9KR‹Z

Krizleri biz yaratm›-
yoruz. 
Kredi sistemlerini,
faiz oranlar›n, üre-
tim ve tüketim oran-
lar›n› biz belirlemi-
yoruz. 
Paralar›n de¤eri bi-
zim d›fl›m›zda iniyor
ç›k›yor. 

Borsan›n sadece seyircisiyiz. 
Ücretlerimizi bile biz belirleyemiyoruz; IMF be-
lirliyor. 
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 büyüt-
mektir. Direnenlerle dayan›flmakt›r. Krizin fa-
turas›n› ödemeyi reddetmek, iktidar›n tüm hak
gasplar›na, IMF dayatmalar›na, emperyalist
ya¤ma ve talana karfl› militanca direnmektir.
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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 istemifller-
dir yoksulluk gerçe¤ini. 

Ony›llard›r böyleydi bu; ama ar-
t›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 sürdü-
rürken, bir yandan da inkar edile-
mez yoksulluk gerçe¤ini meflru gös-
termeye, kan›ksatmaya çal›fl›yorlar.
Dün yoksullu¤umuzu gizlerken
amaçlar› ne idiyse, bugün yoksullu-
¤umuzu meflru göstermeye çal›fl›r-
ken de amaçlar› ayn›d›r; yoksullu-
¤umuza, dolay›s›yla düzene tepki-
mizi yyuummuuflflaattmmaakk,, yyaatt››flfltt››rrmmaakk,,
kköörreellttmmeekkttiirr amaç...

Düzen her türlü propaganda ara-
c›n› ve çeflitli kurumlar›n› kullana-
rak bu kan›ksatma ve meflrulaflt›rma
politikas›n› güçlendiriyor.

Kapitalizm yoksullaflt›ran bir
düzendir. Bu, onun karakteristik
özelliklerinin do¤al sonucudur. Te-
keller karlar›n› büyüttükçe halk›n
açl›¤›, yoksullu¤u büyür. Bu, ayn›
zamanda öfkenin, tepkinin ve mü-
cadelenin büyümesinin de zemini-
dir. Kapitalist propaganda bu zemi-
ni yoketmek, en az›ndan zay›flat-
mak için, yoksullu¤u, gelir eflitsizli-
¤ini nnoorrmmaall gösterir. ““EEzzeellii vvee eebbee--
ddii”” gösterir. ““ZZeennggiinnlleerr vvee yyookkssuull--
llaarr hheepp oollmmuuflfl vvee hheepp oollaaccaakktt››rr””
der. 

‹slamc› propaganda da, kapita-
list propaganday› aratmaz; o da eflit-
sizli¤i, yoksullu¤u normal, do¤al
gösterir. Bu durum en özet haliyle
““bbeeflfl ppaarrmmaa¤¤››nn bbeeflflii bbiirr oollmmaazz”” sö-

zünde ifadesini bulur.

Burjuvazinin halka yönelik ide-
olojik kuflatmas›n›n en temel ifllev-
lerinden biri, sömürüyü gizlemek,
en az›ndan mmaakkuull vvee kkaabbuull eeddiilliirr
k›lmak, ve bunun sorgulanmas›n›
engellemektir. Düzen sömürüye da-
yan›r. Düzenin ekonomisi, siyaseti,
hukuku, kültürü, ideolojisi sömürü
üzerinde yükselir. Dolay›s›yla, dü-
zenin gelece¤i, sömürünün gizlen-
mesine ya da normal kabul ettiril-
mesine ba¤l›d›r. 

SSoorrmmaall››yy››zz;; HHeepp 
SSoorrmmaall››yy››zz:: NNeeddeenn??

Yoksulluk, aassggaarrii hhaayyaatt ddüüzzeeyyii--
nnii ssüürrddüürreebbiilleecceekk aarraaçç vvee oollaannaakk--
llaarraa ssaahhiipp oollmmaammaakktt››rr.. Yoksulluk
açl›k demektir, iflsizlik, gelecek gü-
vencesinin olmay›fl›, sa¤l›k, beslen-
me, bar›nma, e¤itim gibi temel hak-
lardan hhiiçç vveeyyaa yyeetteerriinnccee yararla-
namamak demektir.

Peki nneeddeenn vvee nnaass››ll oluyor da,
ülkemizde on milyonlar, dünya ça-
p›nda milyarlarca insan, bu temel
haklardan yararlanam›yor?

Bu sorunun cevab›n› bilmek için
öyle karmafl›k ekonomik hesaplara,
derin finansal teorilere gerek yok-
tur. 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 hakla-
r›ndan yararlanamaz hale gelir;
çünkü kapitalizmde bu haklara ulafl-
man›n kendisi de, bizzat ticaretin ve
sömürünün arac› haline getirilmifl-
tir. 

Milyonlar neden açt›r? Beslen-
mesi 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 ke-
simin yararland›¤› bir hak haline
getirilmesi, e¤itimin ticarilefltiril-
mesidir. Paras› olan okur. Olmayan
okumaz. Kapitalizmin mant›¤› aç›k-
t›r. 

Bir yanda zevki sefa içinde, bol-
luk ve flatafat içinde yaflayanlar; bir
yanda yeterli beslenemedi¤i için
ölenler, çöplerden beslenenler, so-
kaklarda yaflayanlar. Bir yanda lüks
gökdelenler, bir yanda yoksul gece-
kondular... 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 gösterir-
se, o haks›zl›¤›n, sömürünün, ada-
letsizli¤in avukat›d›r. 

B›kmadan sormal›y›z. NNeeddeenn??
Bu yoksulluk, asl›nda yap›labilecek
o kadar çok fley olmas›na ra¤men,
dünyada insanlar› aç yoksul b›rak-
mayacak kadar çok para ve ürün ol-
mas›na ra¤men, bir türlü ortadan
kalkmaz, tersine hep daha da büyür.
Sormal›y›z; nneeddeenn??

Düzen sömürü düzenidir. Sömü-
rü ortadan kald›r›ld›¤›nda bunlar›n

Yoksullu¤a karfl›
mücadelenin, ayn›

zamanda ideolojik bir müca-
dele de oldu¤unu unutmay›n;
çünkü, burjuvazi, halklar› aç,
yoksul b›rakan düzenini, aç-

l›¤›, yoksullu¤u “meflru”,
“do¤al” ve “kaç›n›lmaz”
göstererek sürdürüyor. 

Yoksullaflt›ran sömürü düze-
nini y›kmak için, kitlelerdeki
bu düflünceleri ve kan›ksa-

may› da y›kmak flartt›r. 

YOKSULLU⁄UN MEfiRULAfiTIRILMASI
VE KANIKSATILMASI



sonucu olan gelir adaletsizli¤i, yani
yoksulluk da ortadan kalkar. 

YYookkssuulllluu¤¤uummuuzzuu NNaass››ll 
MMeeflflrruu GGöösstteerriiyyoorrllaarr??

Yoksullu¤u sorgulamak, düzeni
sorgulamakt›r. Yoksullu¤umuzu
sorgulamak, bizi yoksullaflt›ranlar›
sorgulamakt›r. Yoksulluk, sömürü-
nün zorunlu bir sonucudur. Yoksul-
lu¤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 iste-
nir. Burjuvazi bu noktada iflini flan-
sa, kendili¤indencili¤e b›rakmaz;
meflrulaflt›rma ve kan›ksatma, sis-
temli bir politika olarak hayata ge-
çirilir. 

Kendi zenginliklerini, kendileri-
nin 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, baflba-
kan Erdo¤an’›n sözleriyle ““iiflfliinnii
bbiillmmeekk””tir. Yoksullu¤un ve zengin-
li¤in hiçbir s›n›fsal, ekonomik yan›
yoktur; sorun sistem sorunu da de-
¤ildir... Birileri çal›flarak, ter döke-
rek, zekas›n› kullanarak zenginli¤i-
ni 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 sa-
hibi olmas› da hak’t›r. Tersi adalet-
sizlik olur... Yoksullara düflen daha
çok çal›flmak, karfl›lar›na ç›kan f›r-
satlar› de¤erlendirmektir.

‹slam ve islamc›lar da bu nokta-
da kapitalist düzenin hizmetindedir-
ler. ‹slam›n kitlelere hakim k›lmaya
çal›flt›¤› ““bbiirr llookkmmaa bbiirr hh››rrkkaa”” kül-
türü, “tevekkül” kültürü, yoksulluk
karfl›s›nda r›za göstermeyi önerir.
‹slamda bu yan oldukça güçlüdür;
kadercilik, flükürcülük, ç›plak yok-
sulluk gerçe¤i karfl›s›nda boyun e¤i-
fli tavsiye eder. Daha kötüye baka-

rak, kendisinden daha kötü durum-
da olanlar› düflündürterek, haline
flükrettir!

‹slamc› anlay›fl›n yayd›¤› bu kül-
tür oldukça köklüdür ve kapitalistler
de bu kültürü sonuna kadar kullan›r-
lar. Diyebiliriz ki yoksullu¤u meflru-
laflt›ran ve kan›ksatt›ran ideolojik,
kültürel ö¤elerin bafl›nda islam›n
empoze etti¤i bu kültür gelir. 

Sömürücü sistemlerin ideologla-
r› bu demogojileri, biçimi de¤iflerek
de olsa, yüzy›llard›r sürdürüyorlar
ve elbette sistem devam ettikçe de
sürdürecekler. 

““FFaakk FFuukk FFoonn””llaarr,, 
KKaann››kkssaatt››yyoorr,, YYuummuuflflaatt››yyoorr

Yoksullu¤u kan›ksatman›n bu
ideolojik biçimlerinin d›fl›nda, pra-
tik 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 yar-
d›m kurumlar›n› devreye sokar.

Fakir fukara fonlar›, yeflil kart-
lar, imarethaneler, K›z›lay ve ben-
zeri kurumlar, bu ifllevi üstlenirler.  

‹slamc›l›k, flükürcülü¤ün yan›na
bir de ssaaddaakkaayy›› 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 kül-
türünü kafalara kaz›maya çal›fl›rken
bir yandan da çeflitli kurumlaflma-
larla yoksullu¤u “yumuflat›r”.

‹slamda zekat, fitre, bunun ilk
tarihsel biçimleridir. Zekat, yoksul-
lu¤u ortadan kald›rmaz, aksine kkaa--
ll››cc››llaaflfltt››rr››rr.. Yoksullu¤un sorumlusu-
nu sorgulatmaz, aksine yoksullu¤un
sorumlular›na ““mmüütteeflfleekkkkiirr”” k›lar. 

Sadakada, düzen bir hayli yol al-
m›flt›r. Art›k bugün sadaka yard›m›
bizzat devlet eliyle yap›lmaktad›r.
Yard›m kuyruklar› artm›fl, Rama-
zan’da iftar çad›rlar› yayg›nlaflt›r›l-
m›flt›r. San›lmas›n ki tek bafl›na
AKP iktidarda oldu¤undan dolay›
böyledir. Hay›r, bunlar, a¤›rl›kl› ola-
rak, yoksullu¤un büyümesinin so-
nuçlar›d›r. AKP iktidar›n›n yapt›¤›
bu tür “yard›m”larla, yoksullu¤un
üstünün örtülmesi, varolacak tepki-
lerin yumuflat›lmas›d›r. Ki baflka ik-
tidarlar da böyle bir açl›k ve yoksul-
luk karfl›s›nda benzer fleyleri yap-
mak zorundad›rlar. 

““FFaakk FFuukk FFoonn””lar bizim ülke-
mize özgü de¤ildir. Dünya Banka-
s›’n›n dünya ölçe¤inde yoksullar›n
öfkesini bast›rmak için büyük öde-
nekler ay›rmas› bunun içindir.

YYookkssuulllluu¤¤uunn OOllmmaadd››¤¤››
BBiirr DDüüzzeenn VVaa rr mm››??

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 ola-
naklar›ndan, yaflamsal ihtiyaçlardan
yararlanamayan insan say›s› da her
geçen y›l art›yor... Ve bunun do¤al
bir sonucu olarak ççeeflfliittllii yyaarrdd››mm
kkuurruulluuflflllaarr››nnddaann yyaarrdd››mm aallaannllaa--
rr››nn ssaayy››ss›› da her y›l katlanarak bü-
yüyor.

Bu yoksullu¤u, açl›¤›, ölümleri
bize kkaaddeerr gibi gösterenler, hakk›-
m›z olan› bize ssaaddaakkaa olarak, iiyyiilliikk
olarak sunanlar, bizi yoksullu¤a
mahkum edenler ya da onlar›n iflbir-
likçileridir. Halktan daha fazla feda-
karl›k isteyenler, halka ““flflüükkrreettmmee--
ssii””nnii ö¤ütleyenler, halka r›za gös-
termeyi, boyun e¤meyi “eerrddeemm””

Say›: 161 11YOKSULLUK

ZZeekkaatt,, yyookkssuulllluu¤¤uu oorrttaaddaann
kkaalldd››rrmmaazz,, aakkssiinnee kkaall››cc››llaaflfl--
tt››rr››rr.. YYookkssuulllluu¤¤uunn ssoorruummlluu--
ssuunnuu ssoorrgguullaattmmaazz,, aakkssiinnee

yyookkssuulllluu¤¤uunn ssoorruummlluullaarr››nnaa
““mmüütteeflfleekkkkiirr”” kk››llaarr.. 
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olarak sunanlar, bizi açl›¤a, yok-
sullu¤a mahkum ediyorlar. Sada-
kalar›yla, bize yoksullu¤u kan›k-
satmaya çal›fl›yorlar.

Yoksulluk, yoksunlu¤u da,
dertlerimizi de büyütüyor. Yoksul-
luk sadece aç, e¤itimsiz, sa¤l›ks›z,
bar›naks›z kalmak de¤ildir. Yok-
sulluk  ayn› zamanda yozlaflmad›r,
fuhufltur, uyuflturucudur, bunal›m-
d›r, intihard›r, tecavüzdür, insani
de¤erleri kaybetmektir. Ve bize
yoksullu¤u reva görenler, normal
gösterenler tüm bunlar›n da so-
rumlusudur.

Y›llarca flükür ettirdiler, sizden
daha kötüleri var diyerek itiraz›-
m›z› bast›rd›lar. Ancak flükür ede-
cek pek birfley de kalmad› art›k.
Yoksulluk büyüdü, büyümeye de-
vam ediyor.

Yoksullu¤u kader olarak göste-
riyorlar. Kader; kal›c›, de¤iflmez
demektir; kendi elimizde de¤il de-
mektir. O halde, düzenin ideoloji-
sine göre, yoksulluktan ç›k›fl yolu
yok. Oysa gerçek böyle de¤ildir.
Düzenin kafam›zda kurdu¤u bu
kal›plar› k›rmak, yoksullu¤umu-
zun de¤iflmesinin de bafllang›c›d›r.

Yoksullu¤un olmad›¤› bir dü-
zen var m›? EEvveett vvaarr!! 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›la-
may› esas alan halk iktidar›, ya-
flamsal ihtiyaçlar olan e¤itim, bes-
lenme, 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 ter-
sidir. Kapitalizm gelifltikçe, Koç-
lar, Sabanc›lar, Eczac›bafl›lar, Zor-
lular, Ülkerler zenginleflir, halk
yoksullafl›r.

Yoksulluk kaderimiz olmad›¤›
gibi, kkeennddiillii¤¤iinnddeenn de sona erme-
yecektir. ‹lk ad›m, yoksullu¤u
meflru görmemektir. Bize kader
olarak sunulan yoksulluk düzenini
de¤ifltirmek bu ad›mla bafllar. 

Oligarflik düzenin her yan›n-
dan kirlilik akmaktad›r. Bugünler-
de AKP’nin kirleri ortaya saç›ld›k-
ça, onlar da Do¤an Holding’i he-
def alarak, onlar›n kirli çamafl›rla-
r›n› döküyorlar. Ergenekon ope-
rasyonu ile, laikçi kesimi, kirli ifl-
lerini ortaya dökmekle tehdit edi-
yorlar. Fakat, sadece AKP iktida-
r› de¤il, tüm burjuva partileri; sa-
dece Do¤an Holding de¤il, tüm
bas›n yay›n tekelleri; sadece Er-
genekon’da tutuklanan generaller
de¤il, tüm sistem, aayynn›› kkiirrlliillii¤¤iinn
iiççiinnddeeddiirrlleerr..

‹flte, AKP destekçilerinden Sa-
bah Gazetesi yazar› Ergun Baba-
han, bu gerçe¤in üzerini örtmek
için, Ergenekon ve Deniz Feneri
olay›na iliflkin flunlar› yazm›fl;
““HHuukkuukkssuuzzlluu¤¤uunn,, kkiirrlliillii¤¤iinn iiddee--
oolloojjiissii yyookkttuurr.. SSaaddeeccee iiddeeoolloojjii vvee
iinnaannççllaarr›› kkeennddii çç››kkaarrllaarr›› iiççiinn
kkuullllaannaann iinnssaannllaarr vvaarrdd››rr”” diye
yazd›. YYaannll››flfl..

Babahan, kontrgerilla eylem-
lerini ve Deniz Feneri doland›r›c›-
l›¤›n›, s›n›fsal ve ideolojik köke-
ninden koparmak ve bir kaç ‘‘çç››--
kkaarrcc››nn››nn’’ bireysel ifline indirge-
mek istiyor. Hizmetinde oldu¤u
burjuvazinin ve gericili¤in ç›karla-
r› çerçevesinde gerçekleri bilinçli

olarak çarp›t›yor.
TTeerrssiinnee kkoonnttrrggeerriillllaa

ffaaaalliiyyeettlleerriinniinn ddee,, DDeenniizz
FFeenneerrii ddoollaanndd››rr››cc››ll››¤¤››nn››nn

ddaa,, iiddee--
oo lloo jj ii ss ii
vvaarrdd››rr,,
bbuu iiddee--
oo ll oo jj ii
bbuurrjjuuvvaa

iiddeeoolloojjiissiiddiirr...... fifioovveenniizzmmii ddee,, ddiinn--
cciillii¤¤ii ddee çç››kkaarrllaarr›› iiççiinn kkuullllaannaann
bbuurrjjuuvvaa ggeerriicciillii¤¤iiddiirr.. 

Kontrgerilla, bir kaç çetecinin
ç›karlar› için örgütlenmifl de¤ildir,
ülkemizde say›s›z kontrgerilla ci-
nayeti, 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 (ya-
ni iflbirlikçi tekellerin, toprak a¤a-
lar›n›n, tefeci-tüccarlar›n) sömürü
düzenini korumak için örgütlen-
mifltir.

Deniz Feneri doland›r›c›l›¤› da,
ancak dinci gericili¤in ve burjuva
ideolojisinin yaratt›¤› kültürle izah
edilebilir. Deniz Feneri, Süleyman
Mercümek, Kombassan gibi do-
land›r›c›l›klardan toplanan parala-
r›n, say›s›z yolsuzluk olay›n›n fail-
leri, islamc› sermayedir, AKP ikti-
dar›d›r, gerici tarikatlard›r. Bunla-
r›n içinde yerald›¤› sistemin ide-
olojik olarak beslendi¤i yer de,
burjuva ideolojisidir. 

Ne kadar gizlemeye çal›fl›rlar-
sa çal›fls›nlar, tüm bunlar göster-
mektedir ki; kirlili¤i üreten, bir
avuç az›nl›¤›n ç›karlar› için örgüt-
lenmifl olan sömürü ve soygun
düzeni  ve onun ideolojisidir.

Siyasette

‹LKE
Kirlili¤in ‹deolojisi Vard›r

Daha k›sa süre önce elektri¤e
zam yap›ld›, fakat AKP’ye yetmedi,
bir kez daha zam karar› al›nd›. Elek-
trik, 1 Ekim’den itibaren %% 99..0077
zaml› kullan›lacak.

Böylece elektri¤e yap›lan zam
oran› 2008 bafl›ndan bu yana, yani
10 ayda yyüüzzddee 5577’’yyee ulaflt›.

PPeekkii nneeddeenn bbuu kkaaddaarr zzaamm yyaa--
pp››ll››yyoorr?? Bunun tekellere daha fazla

kar ettirmek d›fl›nda
bbaaflflkkaa bbiirr ggeerreekkççeessii
vvaarr mm››?? AKP iktida-

r›, ekonomik s›k›nt› diyor, elini hal-
k›n cebine at›yor, ‘kriz’ diyor elini
halk›n cebine at›yor. Ücretler, maafl-
lar artm›yor, fakat, halk›n en temel
ihtiyaçlar›n›n fiyatlar› 10 ayda yüz-
de 57 artabiliyor. Halk›n nas›l yafla-
d›¤›, ihtiyaçlar›n› nas›l karfl›layaca¤›
umurlar›nda de¤il, yeter ki, tekelle-
rin kasalar›na ak›tacak kaynak yarat-
s›nlar.

10 Ayda Yüzde 57 ZAM!
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‹deolojik mücadelede ve dev-
rimci 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 en-
kaz üzerine. 

Bazense; uyuflturucudur, insan›
aptallaflt›r›rlar; "ÖZGÜRLÜK" gibi. 

Bazen de zehirdir, öldürürler,
farkettirmeden, öylesine ola¤anlafl-
t›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 yetenekli-
dirler, 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 ka-
r›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 in-
sanl›¤›n varoluflu ile birlikte an›l›r-
lar. Önce do¤aya, sonra s›n›flara
karfl› varl›klar›n› sürdürmüfllerdir ve
insan›n insan› sömürmesi bitene ka-
dar da varl›klar›n› sürdürecek gibi
görünüyorlar.

Bu iki kelime, bir rivayete göre
her insanla yeniden do¤arlar; ve hiç
ölmez, hiç yafllanmazlar bu neden-
le. Çünkü her insanla ayn› yafltad›r-
lar hep. 

Bu iki kelime, en saf, en sade
hali ile hemen, demagoglarla-dü-
rüstleri, devrimcilerle-dönekleri

birbirinden ay›rabilir. 

Bafllar›na veya sonlar›na
""aammaa,, ffaakkaatt,, aannccaakk......"" keli-
melerini asla almazlar, ala-
mazlar. Çünkü bu kelimeler

direnmek kelimesinin yan›nda ne-
fes alamazlar, boyun e¤meyi, tesli-
miyeti ise gizleyemezler. 

Bazen kelimeler o günkü yolu-
muzu çizip gelece¤e giderler; ö¤-
retmenimizin sloganlar› gibi. 

Bazen dünyan›n en güçlü öze-
lefltirisidir kelimeler, YYOOLLDDAAfifi--
LLAARR BB‹‹ZZ‹‹ AAfifiIINN dendi¤i gibi. 

Bazen inanç ve irade yüklüdür,
BBUU SSAAVVAAfifiII DDAA KKAAZZAANNAACCAA--
⁄⁄IIZZ dendi¤i gibi. 

Bazen ölümü fütursuzca zafere
dönüfltürenlerdir; ÖÖLLDDÜÜLLEERR YYEE--

NN‹‹LLMMEEDD‹‹LLEERR gibi. 

Bazen direniflin sonsuzlu¤unun
en güçlü ifadeleridir BB‹‹ZZEE ÖÖLLÜÜMM
YYOOKK’’da oldu¤u gibi. 

Bunlarda hep direnifl vard›r. 

Biz bir kez direnmeyi seçersek
her fley ona göre flekillenir. 

Bir kez TESL‹M‹YET‹ seçerse-
niz de, hayat orada durur, biter, di-
renenler üzerinize bas›p giderler.
Belki engel olmaya çal›fl›rs›n›z,
ama geçicidir bu, AASSLLOOLLAANN DD‹‹--
RREENNMMEEKKTT‹‹RR çünkü. 

Kelimeler, 

bir devrimcinin en etkili, en
güçlü silah›d›r.

Bir masabafl›nda yaz› yazarken,
bilginin ve hakl›l›¤›n merflulu¤u ile
hedefe niflan almak kelimelerle... 

Bir bas›n aç›klamas› yaparken,
hiçbir kelimeyi s›radanlaflt›rmadan... 

Bir miting alan›nda konuflurken,
“Kardefller! Halk›m›z!..” diye ses-
lenirkenki...

Kuflat›lan bir evde slogan atar-
ken, bayra¤›m›z ülkenin her tara-
f›nda dalgalanacak derkenki... 

inançt›r direniflimizi belirleyen. 

Bu inançla;

yazd›¤›m›z yaz›da, yapt›¤›m›z
bas›n aç›klamas›nda, konufltu¤u-
muz mitingde, att›¤›m›z sloganda
ya TESL‹M‹YET‹ ya D‹RENME-
Y‹ anlataca¤›z. ‹‹kkii yyooll vard›r; ya
boyun e¤eceksin, teslim olacaks›n,
ya direneceksin. Ara yol yoktur. 

Bize ölüm yok, öldüler yenilme-
diler ve daha bir çok slogan, 

öylesine do¤al, öylesine sakin
dökülürler ki OO''nnuunn ddiilliinnddeenn; o an
anlars›n›z bu kelimeler oonnuunn yyaaflflaa--
mm››dd››rr asl›nda. Çünkü direnifl dev-
rimcil¤in do¤as›d›r. Her sabah gü-
nayd›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 konu-
flurken ve yazarken. 

‹flte biz bu kelimelerle usta-
laflmal›y›z dostu düflmandan
ay›rmakta. 

‹flte bu kelimelerle ustalaflmal›-
y›z demagoglarla devrimcileri ay›r-
makta. 

Ustam›z›n bize ö¤retti¤i do¤al-
l›k, sadeliktir. Ama asla s›radan ol-
mamakt›r. Ve o bize ö¤retti ki, AS-
LOLAN D‹RENMEKT‹R. 

Nerede olursak olal›m, kafalar›-
m›z›n patlat›ld›¤›, diri diri yak›ld›-
¤›m›z hapishanelerde, onlarca mer-
mi ile delik deflik edildi¤imiz üsle-
rimizde, 

saatlerce kalkamad›¤›m›z bir
masan›n bafl›nda ASLOLAN D‹-
RENMEKT‹R. 

Bazen açl›kla,

Bazen kurflun ile,

Bazen yaz› ile, 

ve hep inançla direnmek. 

Sonunda ölüm de vard›r elbette.
Son sözü söyleyen direnifltir ama.

Sadece savaflanlar›n vard›r sa-
vaflç› kelimeleri. Sadece savaflanla-
r›n vard›r direnifl destanlar›. 

Savaflç› kelimeler, savaflç› sözler
bizimdir; direnmesini bilenlerin, di-
renenlerindir. 

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

SAVAfiANLAR vve 
SAVAfiÇI KKEL‹MELER

- Teslimiyet ve Direnmek-
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Bu aanlat›m, 11978’den bbu
yana DDay›’n›n, yyan›nda, yyolun-

da oolan bbir yoldafl›na aaittir.

Day›'y› kaybetti¤imizi duydu-
¤umda yaflad›¤›m anlat›lmaz keder-
le birlikte, onunla yarat›lan bu tari-
hin belirli kesitlerinde onun yan›nda
olabilmenin onuruyla, sevgiyle,
sayg›yla ona iliflkin an›lar›m geçti
gözlerimin önünden. Bunlar› anlat-
mak 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 Sulta-
nahmet hapishanesi, Metris, Sa¤-
malc›lar Özel Tip, Sa¤malc›lar ve
darbenin ertesindeki günler, aylar. 

"Day›'y› anlatmak devrimci ha-
reketin tarihini anlatmakt›r" sözü
tamamen do¤ru. Baflka bir çok fle-
yin yan›nda belki de bu tarih ""ooll--
mmaazzllaarr›› oolluurr kk››llmmaann››nn ttaarriihhiiddiirr""
diye de ifade edilebilir. ‹flte bu tarih-
te olmazlar› olur, yap›lamazlar› ya-
p›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 uy-
gun de¤il, buran›n gerçekleri yete-
rince bilinmiyor" gibi gerekçelerle
karfl› ç›k›ld›¤›n›, ç›kt›¤›m›z› hat›rl›-
yorum. Hatta bazen "Day› bizi anla-
m›yor" diye düflünüp içten içe biraz
k›zd›¤›m›z› da hat›rl›yorum. Ama
Day› hep hakl› ç›kard›. Pratikte gös-
terirdi bize. Yani söylediklerinin
olabilece¤ini, yap›labilece¤ini yafla-
yarak ö¤rendik. O bunlar› göster-
dikçe bir anlamda bilincimiz yenile-
nirdi. 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

birlikte kald›¤›m›z Metris'te birçok
yönüyle daha yak›ndan tan›d›¤›m›
söyleyebilirim. Day› içten ve sadey-
di. Onda herhangi bir gösterifle rast-
layamazd›n›z. ‹çimizden biri gibiy-
di. Mütevaziydi. San›ld›¤›n›n aksi-
ne onunla yeni tan›flanlar bile ona
karfl› hemen bir yak›nl›k duyarlard›.
Onunla herfleylerini paylaflabilecek-
lerini hissederlerdi. Ama Day›’n›n
"nabza göre flerbet" verdi¤ine "ida-
re-i maslahatc›l›k" yapt›¤›na hiç ta-
n›k olmad›m. Ondan tumturakl› laf-
lar, süslü sözler ve her yana çekile-
bilecek cümleler duymazd›n›z. 

Birlikte kald›¤›m›z süre boyun-
ca, hapishanelerdeki operasyon za-
manlar› hariç, günlük yaflam disipli-
ninin bozuldu¤unu hiç görmedim.
Sürekli okur ve yazard›. Yemekler-
den sonraki çay sohbetlerine kat›l›r-
d›. 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 "insa-
na dair olan her fley bizi ilgilendi-
rir" 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, en-
tellektüel gevezeli¤e, soyut teorik
tart›flmalara, fikir jimnastiklerine
izin vermezdi. Kendisi de al›nt›larla
konuflmaz, esas olarak kendi düflün-
cesini aç›k ve berrak bir flekilde or-
taya koyard›. "Onu demifl, bunu de-
mifl" fleklinde al›nt›larla konuflup

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

"" ÜÜrreetteerreekk DDiirreennmmee"" 
ggeelleennee¤¤iinniinn yyaarraatt››cc››ss›› 
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 olufl-
turmufl, bu bilinci herkese afl›lam›fl-
t›r. 

Bu noktada 1987'de savunma
için biraraya geldi¤imiz E Blok ha-
valand›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 faaliyet-
lerine devam ediyorduk. Öte yan-
dan boflaltt›¤›m›z bir ko¤uflu semi-
ner ve tart›flma salonu olarak kulla-
n›yorduk. Kendi aram›zda bu salo-
na TTaa rr--DDeerr (Tart›flma Derne¤i) de-
di¤imizi hat›rl›yorum. Buradaki tar-
t›flmalara zaman zaman Day› da ka-
t›l›rd›. Bu tart›flmalar son derece
canl› ve verimliydi. 

Herkesin önünde gerçeklefltir-
mesi gereken programlar› vard›.
Herkes var gücüyle bunlar› gerçek-
lefltirmeye çal›fl›yordu. Day› bütün
bu programlara yön verir, her afla-
mas›ndaki ayr›nt›lar› bilir ve denet-
lerdi. Bunu o kadar gösteriflsiz, do-
¤al ve sade biçimde yapard› ki, dik-

““oollmmaazzllaarr›› oolluurr,, yyaapp››llaammaazzllaarr››
yyaapp››ll››rr kk››llaann iirraaddee....””

Yoldafllar›
Anlat›yor:

Bütün yay›nlar› ve
yeni ç›kan kitaplar›
izlerdi. Her konuda

bilgisi vard›. Ve zaman za-
man Marks'›n sözünü hat›r-

latarak "insana dair olan her
fley bizi ilgilendirir" derdi.



kat etmeyen biri fark›na bile vara-
mazd›. ‹flte böyle bir üretkenli¤in,
böyle bir yaflam›n, baflka deyiflle öz-
gür tutsakl›¤›n da mimar›d›r Day›. 

Ko¤uflta günlük yaflam içerisin-
de sadece kendi iflleriyle ilgileni-
yormufl gibi görünürdü. Ama ko-
¤uflta olup biten herfleyden haberi
vard› asl›nda. Nedenini flundan ha-
t›rl›yorum. Ko¤uflta bir arkadaflla
günlük yaflam içerisinde baz› sorun-
lar yaflam›flt›k. Oturup konuflmak ve
çözmek yerine duygusal bir tepkiy-
le ifli biraz küskünlü¤e dönüfltür-
müfltüm. Day›’n›n bunu fark etme-
di¤ini san›yordum. Halbuki beni sa-
b›rla izlemifl ve bir gün havaland›r-
mada "sen böyle yapmamal›s›n" de-
miflti. Baflka bir cümle kurmam›flt›.
Anlam›flt›m, flafl›rm›fl ve utanm›fl-
t›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 anlaya-
mazd›k. "Day› neden böyle küçük
fleylerle u¤rafl›yor, neden bunlar› bu
kadar önemsiyor" diye düflünürdük.
Ama daha sonra ortaya ç›kard›. Bi-
zim "küçük fleyler" dedi¤imiz asl›n-
da önemli bir zaaf›n, önemli bir
yanl›fl›n günlük yaflam içindeki yan-
s›mas›yd›. Ve Day› bunlar› görür,
yakalar ve maddi temellerini sorgu-
lamaya 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 ifa-
de ederdi. ‹lkeler, kurallar, disiplin
konusunda hiç bir ayr›cal›k, hiç bir
statüko, hiçbir özerklik onun kabul
edece¤i fleyler de¤ildi. Hem ege-
men 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 kadrolar-
dan biriyle ilgili bir tart›flmada,
onun “kendisini kimsenin elefltire-
meyece¤i özerk bir alan iste¤ine”
karfl›, Day› flu ö¤retici sözleri söyle-
miflti: 'Kimse ayr›cal›kl› olamaz,
elefltirinin üzerinde olamaz. Kimse

özerk olamaz. ‹lkeler, kurallar, di-
siplin herkes içindir. Ve hatta önce
bizim içindir. Böyle olmazsa bu ha-
reket devrime yürüyemez...”

DDee¤¤iiflflttiirrmmeenniinn
ddöönnüüflflttüürrmmeenniinn,, yyeenniiddeenn 
yyaarraattmmaann››nn uussttaass››......
Birlikte kald›¤›m›z süreçte Da-

y›'y› iyi tan›m›flt›m. ‹nsanlar› de¤ifl-
tirmenin-dönüfltürmenin, adeta ye-
niden yaratman›n da ustas›yd› Day›.
Güvenir, önlerini açar, elefltirir ve
dönüfltürürdü. Elefltiren, zaaflarla
uzlaflmayan, tav›r alan ama ayn› za-
manda yeniden yeniden kazanmaya
çal›flan bir tav›r. Day› buydu da de-
nilebilir. 

CCüürreett, onun siyasal yaflam›nda
çok önemli yeri olan bir kavramd›.
Bu kavram› 38 y›ll›k devrimci yafla-
m›nda en zorlu dönemeçlerde, en
büyük kuflatmalarda ete kemi¤e bü-
ründürendi Day›. Bu kavram en çok
onunla özdeflleflmiflti. Bu anlamda
''DDaayy›› CCüürreettttiirr'' demek de yanl›fl ol-
maz. Örne¤in '77'lerde belirli bir
kitleselli¤i olan, onbinleri yürüt-
mekten bahseden, elinde etkili bir
dergisi olan, yazan-çizen-a¤z› laf
yapan, THKP-C'yle, s›n›rl› da olsa
örgütsel iliflkileri olmufl olan Dev-
rimci Yol merkezine tav›r alabil-
mek, onlara cepheden bayrak aça-
bilmek büyük bir cüretti. Üstelik
bunu sekter, grupçu bir tav›rla de¤il,
tam tersine büyük bir olgunluk, bü-
yük bir sab›r ve demokrasi kültürü
içerisinde yapt› Day›. Ve baflard›. Ve
iki y›lda ülkenin siyasal gündemini
belirleyecek politikalar üreten Dev-
rimci Sol'u yaratt›. 

Keza 12 Eylül cuntas› geldi¤in-
de herkes kaçman›n-göçmenin te-
orilerini yaparken direnme karar›
almas› ve Devrimci Sol'un bütün

gücüyle cuntaya karfl› mücadele et-
mesi de büyük bir cüretti... Ana
Dava’daki tav›r da bu cüretin bir
baflka büyük örne¤iydi... Daha on-
larca örnek verilebilir... 

““BBiirr ggüünn oollssuunn 
kkaarraammssaarrllaaflfltt››¤¤››nn››,, flfliikkaayyeettççii 
oolldduu¤¤uunnuu ggöörrmmeeddiimm..””
Day›, kendi deyimiyle 'm›ym›y-

l›¤›' ve 'm›ym›y'lar› sevmezdi. Pa-
sif, edilgen, konuflurken sesi ç›kma-
yan, 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›ndakile-
ri de h›zla bu inisiyatife dahil eden
biriydi. 

Fransa'daki tutuklulu¤unun sona
erdi¤i günü hat›rl›yorum. Bir adres-
te 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 vermemifl-
ken Day› an›nda inisiyatifi ele al-
m›flt›. Ve bir arkadafl›n koluna girip
'Hadi gidiyoruz' demifl, peflindekile-
rin de beklemedi¤i bir h›zla, hiç bil-
medi¤i Paris caddelerinde birkaç
saat içinde denetimden s›yr›l›p ç›k-
may› baflarm›flt›. Day› emperyaliz-
mi iyi tan›rd›. Düflman›n› yani... 

92 Eylül'ünde Day› kazanmaya,
gelifltirmeye çal›flt›¤› en yak›n›nda-
ki kadrolar taraf›ndan ihanete u¤ra-
d›. Ama Day› boyun e¤medi onlara.
Onlar›n elinde tutsakken bile onlar›
teflhir etti, mahkum etti... Darbeciler
hareketin bütün olanaklar›n› gaspet-
mifllerdi. Geriye hemen hemen hiç-
birfley kalmam›flt›. Kalacak ev bul-
mak 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 hare-
ketin bütün insanlar›na ulaflmaya
çal›fl›rken, di¤er yandan da Avru-
pa'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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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.
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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 örgüt-
lenmesi için büyük bir çaba
gerekiyordu. Day› onlar› biz-
zat, emekle-sab›rla u¤raflarak
kendisi yapard›. Bir gün olsun
karamsarlaflt›¤›n›, koflullardan
flikayetçi oldu¤unu görmedim. 

HHaallkk››nn DDaayy››''ss›› 
Bir yoldafl›m›z anlatm›flt›.

Day›'n›n o gün telefondaki se-
si 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 hüzünle-
nemez miyim, benim üzülme
hakk›m yok mu?' demifl. Tam
bu noktada, 'darbe'nin altedil-
meye baflland›¤› günlerde
Wüppertal'da yapt›¤›m›z 'Dev-
rim fiehitlerini Anma Gece-
si'nde Day›'n›n sinevizyondan
yapt›¤› konuflmay› hat›rl›yo-
rum. 'Ac›lar›, sevinçleri, duy-
gular›, hatalar›, eksikleri olan
bir insan›m. Mitlefltirmeden,
ideallefltirmeden kaç›n›n ve li-
derli¤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 tav-
ra ve üsluba sahip olmad›. Kü-
çük burjuva özentisi tav›rlar›n
zerresini görmedim onda. Tav-
r›, davran›fllar›, konuflmas›, gi-
yimi-kuflam›, sevgisi, flefkati,
öfkesi ile bu topraklar›n, bu ta-
rihin, bu halk›n içinden biriy-
di. Halk›n bir parças›yd›, hal-
k›n bir evlad›, devrimcisi, ön-
cüsüydü. Bu halk taraf›ndan
sevgi seliyle u¤urlanmas›n›n
herfleyden önce nedeni buydu
bence. Yani o, bu halk›n Da-
y›'s› olmufltu. 

AAvvuussttuurryyaa HHaallkk CCeepphheessii,, ölümsüz-
lü¤e u¤urlad›¤›m›z komutan›m›z, önde-
rimiz, Day›m›z’› 21 Eylül günü Viya-
na’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 halk-
lar› yi¤it evlad›n› ba¤r›na basarak onu
kalbine, yüre¤ine, beynine gömdü, oonnuunn
ffiizziikkii yyookklluu¤¤uu ddüüflflmmaannllaarr›› sseevviinnddiirrmmee--
ssiinn DDaayy›› bbiizziizz,, DDaayy›› hhaallkktt››rr’’ 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 kardefli-
miz ise Day› için haz›rlad›klar› fliirleri
okudular. Anmaya kat›lan Avusturya Kü-
ba Konsoloslu¤u Dan›flman› söz alarak
“Böyle bir anmada bulunmaktan onur
duydum, sinevizyon s›ras›nda Che ve Fi-
del’i görmek benim için gurur vericiydi,
önderinizi böyle sahiplenmeniz çok gü-
zel, san›r›m biz Fidel Castro´yu nas›l se-
viyorsak siz de önderinizi öyle seviyor-
sunuz, 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 afl-
k›n kiflinin kat›ld›¤› anma yeme¤in ar-
d›ndan sona erdi.

DDaayy›› ddeevvrriimmddiirr

BBeerrlliinn HHaallkk CCeepphheessii, Day›m›z’›n flehit-
li¤inin 40. günü dolay›s›yla, 14 Eylül gü-
nü, anma düzelendi. 

Anmaya gelenleri, üzerinde Day›'n›n
ve Mahir'in resimleri ile  DDaayy›› DDeevvrriimm--
ddiirr diyen ve çiçeklerle bezenen pano
karfl›lad›.

Halk Cephesi ad›na yap›lan konufl-
mada, "Art›k Day›lar› bafllar›nda yok di-
ye sevinen alçaklar, yan›ld›klar›n› göre-
cekler. F tipi hücrelere atarak ölüm oru-

cu direniflimizi bitirece¤ini ve tutsaklar
örgütlenmesini da¤›taca¤›n› hesap eden-
ler. 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, Da-
y› biziz diyen yüzlerce, binlerce Day›’y-
la karfl› karfl›ya kald›klar›n› görecekler,
gösterece¤iz" denilerek Day›’n›n ölüm-
süzlü¤üne vurgu yap›ld›.

Day›’n›n yaflam›n› ve mücadele tari-
himizi, cenaze görüntülerinin oldu¤u si-
nevizyon, Day›’y› sahiplenen binleri
yans›t›yordu.  Yenilen toplu yeme¤in ve
sohbetlerin ard›ndan biten anmaya 35 ki-
fli kat›ld›. 

BUCA fiEH‹TLER‹ ANILDI
21 Eylül 1995’te Buca Katliam›nda

flehit düflenler hapishane önünde yap›-
lan eylemle an›ld›.   

“Buca, Diyarbak›r, Ulucanlar Ha-
pishane Katliamlar›n› Unutmad›k
Unutturmayaca¤›z Hesap Soraca¤›z”
yaz›l› pankart açan, kitle ad›na okunan
aç›klamada, “21 Eylül’ün akflam saat-
lerinde, Buca Hapishanesi’nden kafa-
lar› parçalanarak katledilen üç devrim-
ci 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.

DDAAYYII BB‹‹ZZ‹‹ZZ,, DDAAYYII HHAALLKKTTIIRR!!!!!!DDAAYYII BB‹‹ZZ‹‹ZZ,, DDAAYYII HHAALLKKTTIIRR!!!!!!

Cepheliler flehit düflen önderleri
için yaz›lamalar yapmaya devam ediy-
orlar. 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. 



1973, 1971 faflist cuntas›n›n ikti-
dar›n› sürdürdü¤ü, devrimci hareke-
tin önder kadrolar›n›n fiziki olarak
yok edildi¤i, hapsedildi¤i, sempati-
zan 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 fa-
flistlerin iflgalinde oldu¤u, 12 Mart
öncesi ö¤renci olan "solcu" ö¤ren-
cilerin kay›tlar›n› dondurup fakülte-
leri ve yurtlar› terk etti¤i bir dönem-
dir. 

Day›'y› iflte bu dönemde, 1973
bafllar›nda tan›d›m. ‹.Ü. Orman Fa-
kültesi 2. s›n›f ö¤rencisiydi. O dö-
nemlerde Orman Fakültesi, fen pua-
n› yüksek olanlar›n girebildi¤i,
Devlet taraf›ndan karfl›l›ks›z 4 y›l
bursun verildi¤i bir okuldu. Fakül-
teyi bitirir bitirmez de, di¤er kamu
görevlilerine göre ücreti yüksek,
yetkisi genifl olan 'Orman Bölge fie-
fi' olarak atama yap›l›yordu. 

Fakülte ö¤rencileri geleceklerini
bu zeminde programlay›p kendisi
ve ailesi için ikbal hayalleri kurar-
ken, Day› daha o dönemde çoktan
verilecek bu ikballeri elinin tersiyle
iterek bedenini ve yüre¤ini halk›na,
halk›n kurtulufluna adam›flt›. Herke-
sin ders, kitap, defter peflinde kofltu-
¤u bu dönemlerde, o nas›l bir müca-
dele ve örgütlenme ile fakültelerde-
ki ve yurtlardaki sivil faflist iflgalle-
rin 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 örgüt-
lenmesi ve mücadelesi için merkezi
bir örgüte ihtiyaç oldu¤unu söylü-
yordu; ve bunun için de ‹YÖKD
(‹stanbul Yüksekö¤renim Kültür
Derne¤i) kurucular› aras›nda yer al-
d›. Derne¤e üyelik için fakülte fa-
külte örgütleme yap›yor ve Mahir

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) geçmesin-
den, 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 ba-
z› 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 ye-
rine Day›’n›n ve genç cephelilerin
önderli¤inde ‹YÖD (‹stanbul Yük-
sekö¤renim Derne¤i) kuruldu. “Es-
kiler” ile "legal" derneklerde örgüt-
lenmenin yanl›fl olaca¤›n› savunan-
lar, bu örgütlülük içerisinde yer al-
m›yorlard›. 

Day› önderli¤inde genç Cepheli-
ler, bir yandan fakültelerdeki, yurt-
lardaki faflist iflgalleri k›rmak için
mücadele ediyor, çat›fl›yor, örgütlü-
lü¤ü ve kitleselli¤i yayg›nlaflt›rmak
için fakültelerde Cephelilerin ön-
derli¤inde birim ö¤renci dernekleri
kuruluyordu. Yine bu dönemde bir
çok kampanya gerçeklefltirildi. 

Day› bu yo¤unluk içinde gecele-
ri geç saatlere kadar okuyan, gün-
düzleri ise s›cak mücadelenin içeri-
sinde militan bir kiflilikti. Üniversi-
te iflgallerinden (‹stanbul, ‹TÜ, Y›l-
d›z, Galatasaray, Yükselifl) çat›flma-
lara, çat›flmalardan tart›flma forum-
lar›na kadar her yerde kitleye güven
veren ve içinde yer alan mütevazi
bir kifliliktir. 1976 ya da 1978’de
Sa¤malc›lar Hapishanesi’nde birlik-
te ayn› ko¤uflta idik. O dönemde
tüm sol siyasi hareketleri ayn› ko-
¤uflta kal›yordu ve her siyasi hare-
ketin de komünü vard›. Komün için
gündelik iflleri yapmak üzere üç-befl
kifli, temizlik, yemek, bulafl›k y›ka-
mak, çay yapmak gibi ifller için nö-
bet tutuyordu. Di¤er siyasi hareket-
lerin yönetici konumundakilerin nö-

betlerini s›radan militanlar devral›p
tutarken, Day› buna müsaade etmez
ve nöbetini herkes gibi kendisi tu-
tar, 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 ihti-
yaçlar› her fleyin önündedir. Bunun
için her türlü çal›flmalar› bizzat ye-
rinde kontrol eder ve denetler, gör-
dü¤ü eksikliklerin, yanl›fll›klar›n gi-
derilmesi 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 tespiti-
ni yapar ve bu kurallar› ihlal edenle-
ri de çok ac›mas›z olarak elefltirirdi. 

Day› sonuna kadar birlikteli¤i
savunan bir önderdir. Bu birliktelik-
teli¤in devrime zarar verdi¤i zaman
ise ayr›lmaktan da hiç tereddüt et-
mez ve bu konuda da derin bir ön-
görüye sahipti. 1978 y›l›nda Dev-
rimci Yol ile ayr›l›kta yolun sonuna
gelinmiflti ve ben hapishanedeydim.
Benim ziyaretime gelerek, geliflme-
leri anlatarak ayr›l›¤›n kaç›n›lmaz
oldu¤unu söyledi. Bunun üzerine
ben "birlikte olmay› biraz daha zor-
layamaz m›y›z" dedi¤imde bana ce-
vaben "TKP’yi biliyorsun, flu anda
TKP olmazsa bu bofllu¤u bunlar
doldurur ve bunlar›n kendi örgütle-
rini savunacak cesaretleri dahi yok"
dedi. O günler, abart›l› olarak de-
¤erlendirdi¤im Day›’n›n bu tespiti-
ni, 1980 12 Eylül’ü ve geldi¤imiz
bugünkü durum fazlas›yla do¤rula-
maktad›r.

Say›: 161 17DAYI

‘Day› için örgüt herfleyin önündedir’
Yoldafllar›
Anlat›yor:
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DHKP-C davas›ndan yarg›lanan
Ercan Kartal’›n mahkemesi, Beflik-
tafl 14. ACM’de 19 Eylül’deki du-
ruflmayla devam etti.

Duruflmada, Kartal mahkemeye
üç ayr› dilekçe sundu. ““1122 EEyyllüüll ffaa--
flfliisstt ccuunnttaass››nn››nn yy››ll ddöönnüümmüünnddee bbiirr
kkeezz ddaahhaa iillaann eeddiiyyoorruuzz kkii ccuunnttaacc››
ggeenneerraalllleerrddeenn hheessaapp ssoorrmmaayyaa ddee--
vvaamm eeddeeccee¤¤iizz”” 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, ““ÖÖnnddeerriimmiizz DDuurrssuunn KKaa--
rraattaaflfl’’›› ssoonnssuuzzlluu¤¤aa uu¤¤uurrllaadd››kk”” bafl-
l›kl› dilekçesinde ““ÖÖnnddeerriimmiizz ddüünnyyaa
ddeevvrriimm öönnddeerrlleerrii aarraass››nnddaa yyeerriinnii aall--
mm››flfltt››rr”” dedi. Day›’n›n, Mahir Ça-
yan’›n devamc›s› olan stratejinin
hem gelifltireni hem uygulayan› ol-
du¤unu belirten Kartal, ““BBiilliiyyoorruuzz
kkii DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl ddeemmeekk iirraaddee,, ccüü--
rreett,, eemmeekk ddeemmeekkttiirr.. DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl
ddeemmeekk ddeevvrriimm vvee iikkttiiddaarr iiddddiiaass›› ddee--
mmeekkttiirr,, DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl ddeemmeekk zzoorr
ssüürreeççlleerriinn yyooll aaçç››cc››ss›› ddeemmeekkttiirr.. DDüüflfl--
mmaannllaarr››mm››zz bbooflfluunnaa sseevviinnmmeessiinn ttüümm
PPaarrttii CCeepphheelliilleerr DDaayy››’’dd››rr.. YYaaflflaass››nn
ÖÖnnddeerriimmiizz DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl”” dedi. 

Ercan Kartal Sabanc› eylemine
iliflkin savunmas›na ise DHKC’nin
eylemin ard›ndan yapt›¤› aç›klama-
dan bir al›nt›yla bafllad›. Kartal
konuflmas›n›n devam›nda ““EEyylleemm,,

üüyyeessii vvee
ssaavvaaflflçç››ss››
oo ll mm aa kk --
ttaann gguu--

rruurr dduuyydduu¤¤uumm DDHHKKPP--CC ttaarraaff››nnddaann
yyaapp››llmm››flfltt››rr”” dedi. Ergenekon idiana-
mesinde Veli Küçük’le örgütünün
ad›n›n yanyana kullan›lmas›na de¤i-
nen Ercan Kartal; “HHaallkk ddüüflflmmaannllaa--
rr››nnaa cceezzaallaarr››nn›› vveerrmmeekk hhaallkkttaann yyaa--
nnaa oollaann ddeevvrriimmccii öörrggüüttlleerree mmaahhssuuss--
ttuurr.. DDHHKKPP--CC iillee VVeellii KKüüççüükk aadd›› nnaa--
ss››ll oolluurr ddaa bbiirraarraayyaa ggeelleebbiilliirr?? VVeellii
KKüüççüükk,, DDHHKKPP--CC ttaarraaff››nnddaann cceezzaa--
llaanndd››rr››lldd››¤¤››nnddaa vvee bbuu üüssttlleenniillddii¤¤iinn--
ddee aannccaakk iikkii iissiimm bbiirraarraayyaa ggeelleebbiilliirr..
BBuunnuunn kkooflfluullllaarr›› ddaa hhaallaa mmeevvccuutt--
ttuurr” dedi. 

‹ddianamede tam 147 kez örgütü-
nün ad›n›n geçti¤ini söyleyen Kartal,
““NNeeddeennii PPaarrttiimmiizzii kkaarraallaammaakk flflaaiibbee
yyaarraattmmaakktt››rr.. BBuu bbiilliinneenn eenn eesskkii
kkoonnttrrggeerriillllaa yyöönntteemmiiddiirr.. EErrggeenneekkoonn
iiddddiiaannaammeessii ggeerrççeekk aannllaammddaa bbiirr
ppssiikkoolloojjiikk ssaavvaaflfl bbeellggeessiiddiirr.. ÖÖrrggüüttüü--
mmüüzz bbuuggüünnee kkaaddaarr oolldduu¤¤uu ggiibbii SSaa--
bbaanncc›› ggiibbii tteekkeellccii bbuurrjjuuvvaallaarr››,, bbaaflfl--
bbaakkaannllaarr››,, bbaakkaannllaarr›› ttüümm hhaallkk ddüüflfl--
mmaannllaarr››nn›› cceezzaallaanndd››rrmmaayyaa ddeevvaamm
eeddeecceekkttiirr.. KKoonnttrrggeerriillllaacc››llaarraa kkaarrflfl››
ssaavvaaflfl››mm››zz ddeevvrriimmee kkaaddaarr ssüürreecceekkttiirr
ççüünnkküü kkoonnttrrggeerriillllaa ddeevvlleettttiirr”” sözle-
riyle, DHKP-C hakk›nda yarat›lma-
ya çal›fl›lan flaibelere cevap verdi.
Kartal, ““EErrggeenneekkoonn iiddddiiaannaammeessiinniinn
aammaacc›› kkoonnttrrggeerriillllaayy›› ttaassffiiyyee eettmmeekk
ddee¤¤iill üüssttüünnüü öörrttmmeekkttiirr.. HHaallkk››mm››zz››nn
ttüümm ssoorruunnllaarr››nn››nn ççöözzüümm ppllaattffoorrmmuu
ddeevvrriimmddeeddiirr.. KKoonnttrrggeerriillllaayy›› ttaassffiiyyee
eettmmeekk iiççiinn ddeevvrriimmee,, ddeevvrriimm iiççiinn ddee

hhaallkk ggüüççllee--
rriinniinn bbiirrllii¤¤ii--
nnee iihhttiiyyaaçç
vvaarrdd››rr.. BBiizz
hhaallkk››mm››zz››nn
kk uu rr tt uu ll uu flfl uu
iiççiinn ssaavvaaflfl--
mmaakkttaa,, mmüü--
ccaaddeellee eett--
mm ee kk tt ee yy ii zz ..
AA KK PP ’’ nn ii nn
ppss iikkoo lloo jj iikk
ssaavvaaflfl uuzzmmaa--
nn›› ssaavvcc››llaarr››--
nn››nn öörrggüüttüü--
mmüüzzee yyöönnee--
lliikk yyaallaannllaa--
rr››nn›› bbooflflaa çç››--
kkaarraaccaa¤¤››zz””
dedi. Savunmas›n›n sonunda
““DDHHKKPP--CC kkuurruulldduu¤¤uu ggüünnddeenn bbuu--
ggüünnee nnee ssööyylleemmiiflflssee yyaappaann,, nnee yyaapp--
mm››flflssaa ssööyylleeyyeenn bbiirr öörrggüütt oollmmuuflflttuurr..
TTaarriihh ssaahhnneessiinnee çç››kktt››¤¤››mm››zzddaann bbuu--
ggüünnee eemmppeerryyaalliissttlleerr vvee iiflflbbiirrlliikkççiillee--
rriinnee vvuurrdduukk vvuurrmmaayyaa ddeevvaamm eeddeeccee--
¤¤iizz.. 99 OOccaakk’’ttaa oolldduu¤¤uu ggiibbii bbuuggüünn
yyaarr››nn aammaa mmuuttllaakkaa ttüümm iiflflbbiirrlliikkççii
tteekkeellcciilleerriinn kkaalleelleerriinnee ggiirreecceekk hhee--
ssaapp ssoorraaccaa¤¤››zz.. BBuunnuu hhiiççbbiirr ggüüçç eenn--
ggeelllleeyyeemmeeyyeecceekkttiirr.. EErr ggeeçç ddeevvrriimmii
ggeerrççeekklleeflflttiirreecceekk,, hhaallkkllaarr››mm››zz››nn
oonnuurrlluuccaa,, aaflflaa¤¤››llaannmmaaddaann yyaaflflaayyaa--
ccaa¤¤›› AAnnaaddoolluummuuzzddaa hhaallkk ccuummhhuurrii--
yyeettiinnii kkuurraaccaa¤¤››zz”” 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›.

Kartal; Ergenekon iddianamesi 
bir psikolojik savafl belgesidir

“Düflmanlar›m›z 
Bofluna Sevinmesin
Tüm Parti Cepheliler

Day›’d›r”

Adana Temel Haklar ve Özgür-
lükler Derne¤i yapt›¤› ola¤anüstü

G e n e l
K u r u l
ile isim,
t ü z ü k
de¤iflik-
li¤i ya-
p a r a k
yeni yö-
netimini

seçti. 21 Eylül Günü Adana Tabip
Odas› Toplant› Salonunda Dernek
Baflkan› fiemsettin Kalkan’›n aç›l›fl
konuflmas› ile bafllayan Genel Ku-
rul’da ülkemizde demokrasi müca-
delesinin a¤›r bedeller istedi¤ine
de¤inilerek bundan sonra da bu mü-
cadelenin sürece¤i vurguland›. 

Derne¤in yeni isminin Adana
Özgürlükler Derne¤i olmas›n›n ka-
rarlaflt›r›ld›¤› genel kurulda  tek lis-

te ile gidilen seçimlerde Dernek

Baflkan› Mehmet B›ld›rc›n olurken

Recai Seyhan, Olcay Aflantayrul,

Mustafa Candan Göçük, Akil Ner-

güz yönetim kurulunda yerald›lar. 

Yeni dernek baflkan› Mehmet

B›ld›rc›n’›n bir konuflma yapt›¤› ge-

nel kurulda Mersin Temel Haklar

Derne¤i’nin dayan›flma mesaj›n›n

okunmas›n›n ard›ndan ‹lke Müzik

Grubu sevilen halk türkülerini ses-

lendirdi. Genel kurula ‹HD ve SHP

temsilcileri de kat›ld›. 

Adana Özgürlükler Derne¤i Kuruldu!



159. say›m›z hakk›nda toplatma
ve 1 ay yay›n durdurma karar› veril-
di¤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 gerekçe-
si öz olarak ayn›d›r.

BBiirriinnccii yyaayy››nn dduurrdduurrmmaa kkaarraarr››;;
polisler taraf›ndan 10 Aral›k 2007’de
infaz edilen devrimci Kevser M›r-
zak’›n, katledilmesine ve direnifline
135. say›m›zda yer verdi¤imiz için-
di.

““SSuuççuummuuzz””; Kevser M›rzak’›n
resmini ve ““ssaarr›› yy››lldd››zzll›› bbiirr mmoottiiffii””
dergimizin kapa¤›na koyarak, ““ddeevv--
rriimmcciilleerr ööllüürr ddeevvrriimmlleerr ssüürreerr”” ve
““tteesslliimm aallaammaadd››llaarr”” demekti.

‹‹kkiinnccii yyaayy››nn dduurrdduurrmmaa kkaarraarr››;;
145. say›m›zda, K›z›ldere’de katledi-
len Mahir Çayan ve yoldafllar›n› an-
latt›¤›m›z için verildi. Kararda,
DHKP-C propagandas› yapt›¤›m›z
iddia ediliyordu.

KK››zz››llddeerree,, devrim demektir. Su-
çumuz, yine ““ddeevvrriimm”” demifl olma-
m›zd›.

ÜÜççüünnccüü yyaayy››nn dduurrdduurrmmaa kkaarraa--
rr››’’nn››nn verildi¤i 159. say›m›zda, bu
kez Türkiye devrimci hareketinin
önderi Dursun Karatafl’› anlatm›flt›k.
Bir kez daha ““ddeevvrriimm”” dedi¤imiz
için yay›n›m›z durduruldu.

Oligarflik düzen diyor ki, ddeevvrriimm

ddeemmeeyyeecceekkssiinniizz, ddeevvrriimmii yyaazzmmaayyaa--
ccaakkss››nn››zz..

Devrim, politik bir tercihtir. Bir
avuç sömürücü asalaktan yana de¤il,
eme¤i sömürülen, aç ve yoksul b›ra-
k›lan milyonlardan yana tav›r almak-
t›r. Dergimiz yay›n hayat›na bafllad›-
¤›ndan bu yana bu tercihi hep net ol-
mufltur.

Devrimde ›srar etmek, devrim is-
temek ve devrim için mücadele et-
mek, halk ve vatan sevgisi tafl›man›n
bir gere¤idir. DDeevvrriimm iisstteemmeekk,, hal-
k›n e¤itim, sa¤l›k, konut sorunlar›na
çözüm istemek demektir. DDeevvrriimm iiss--
tteemmeekk,, sömürüye, zulme son ver-
mek, açl›¤›n, yoksullu¤un olmad›¤›
sosyalist bir ülke istemek demektir.
DDeevvrriimm iisstteemmeekk,, ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi istemek demektir.

Bunlar, ülkemiz ve dünya gerçek-
lerini görüp, saflar›n› halktan yana
belirleyen herkesin iste¤i olabilecek
fleylerdir. Bunlar› istemeyi, ancak
halka ve vatana düflman beyinler suç
sayabilirler. Dergimiz hakk›nda top-
latma ve yay›n durdurma karar›n› ve-
ren yarg›n›n, Amerikan iflbirlikçisi
oligarflik düzenin yarg›s› olmas› da
bu gerçe¤in ifadesidir.

Devrimi savunmaktan vazgeç-
mek; milyarlarca insan›n açl›¤›n›n ve
yoksullu¤unun sorumlusu, milyon-
larca insan›n katili emperyalist sis-
temle uzlaflmak demektir.

Evet, dergimizin yay›n› durduru-
labilir, 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, sav-
c›lar de¤il; oligarflik düzen tüm ku-
rumlar›yla, bildi¤i tüm yöntemleri
kullanarak, devrimci düflünceleri
yok etmeye çal›flm›flt›r.

Bu ülkede sosyalist yay›nlar, sos-
yalist düflünceler yasakland›.  Fakat,
bu bask›lar›n en boyutlu oldu¤u dö-
nemlerde de, kimse devrimin sesinin
susturulabildi¤ini söyleyemez. Dev-
rimin sesi, devrimcilerin ve halk›n
bulundu¤u yerde var olmaya devam
etti.

Ortaya ç›km›flt›r ki; oligarflik dü-
zenin hiç bir yöntemi, devrim düflün-
cesini beynimizden silmeyi baflara-
mam›fl ve devrim için mücadeleyi
engelleyememifltir. Emperyalizm ve
oligarflik düzen sürdü¤ü sürece de,
devrim için mücadele varolmaya de-
vam edecektir.

Devrim, ülkemizin gelece¤i ve
halk›m›z›n kurtulufludur. Bizleri, ül-
kemizin 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.

Say›: 161 19DEVR‹M YAZMAK

Devrimi Yazmak Onur ve Görevdir

Kurtulufl okur-
lar› 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›¤› AAnnttaallyyaa’’nn››nn MMaazz››ddaa¤¤›› MMaahhaalllleessii’nde yap›lan
sat›fl s›ras›nda, halka “Day›y› yaflatmak onun mücadele-
sine sahip ç›kmakt›r, mücadelesini ileri tafl›makt›r”
denilerek Day› anlat›ld› ve mücadelesine sahip ç›kma
ça¤r›s› yap›ld›. 

Narl›dere’de OOkurlar›m›zdan PPolise TTav›r

20 Eylül günü ‹‹zzmmiirr NNaarrll››ddeerree 22.. ‹‹nnöönnüü MMaahhaallllee--
ssii’’nnddee 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-

vab› verdiler. Polisin çekip
gitmesinin ard›ndan sat›fla de-
vam eden Yeni Kurtulufl okur-
lar› dergimizi Narl›dere halk›-
na ulaflt›rd›lar. 

22 Eylül günü MMaallaatt--
yyaa’’ddaa TTuurraann EEmmeekkssiizz
CCaaddddeessii’’nnddee yap›lan dergi
sat›fl›nda; "Gençlerimiz Aile-
leri ve Ö¤retmenlerimiz; soy-
guna izin vermeyelim, Gericili¤e Teslim Olmayal›m"
ça¤r›lar› yap›ld›. 

‹nsanlar›n sar›l›p sevgilerini dile getirdikleri dergi ta-
n›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›. 

UMUDUN SES‹...
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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 in-
flaatta çal›flman›n d›fl›nda, hemen her
yerde D‹PLOMA gerekiyor.

Bu nedenle olsa gerek ki; ““ookkuu
aaddaamm ooll"" deniyor; okuyacak, dip-
loma alacak, ekme¤ini kazan›p
adamdan say›lacak!

Böyle olmas› son derece “do-
¤al!” gibi gözükse de de¤ildir; bir
kere, “adam olmakla”, diploma al-
mak ayn› fley de¤ildir. Niye diye-
ceksiniz? Birazdan gelece¤iz, fakat
““ttaahhssiill cceehhaalleettii ggööttüürrüürr,, eeflfleekklliikk
bbaakkii kkaall››rr”” deyimini de halk üret-
mifltir. Neden böyle bir deyim ç›k-
m›fl ortaya, onu da birazdan görmüfl
olaca¤›z. 

Toplumsal yaflama kat›lmak, bü-
yük ölçüde bir diploma sahibi olma-
ya ba¤l› hale gelmifltir. Diploma ya-
flama kat›lman›n ““bbiilleettii””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 kaza-
n›r, o kadar toplumsal statü sahibi
olursunuz. Çark böyle. 

En basit görüneninden en zoruna
kadar, her meslek, az çok bir uz-
manl›k gerektirdi¤ine göre, her
meslekte bir e¤itim süreci olmas›n-
da ve bir diploma aranmas›nda ken-
di bafl›na yanl›fl bir fley yok elbette.

‹nsanlar›n e¤itimli ol-
mas›, 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 diploma-
n›n kendisine biçimsel bir itiraz de-
¤ildir. Öze dairdir. 

E¤er diploma, belli bir ifli yapa-
bilecek bilgi ve e¤itime sahip olun-
du¤unun göstergesiyse, o bilgi ve
e¤itime sahip olundu¤unda, diplo-
man›n da hak edilmifl olmas› gere-
kir. Fakat mekanizma böyle çal›fl-
mamaktad›r. 

Düzen, diploma vermek için,
bilginin d›fl›nda bir fley istiyor siz-
den. Bir “diyet” istiyor. 

Diploma sahibi olmak için; sa-
dece bilgi, pratik ve e¤itim düzeyi
aç›s›ndan gereken düzeyde olmak
yetmiyor; düzenin istedi¤i gibi biri
olmak dayat›l›yor. 

Düflünmeden, sorgulamadan ha-
reket eden, haks›zl›klara boyun
e¤en, üstlerinin buyruklar›na itaat
eden bireyler olmay› kabul etmelisi-
niz ki, diplomaya ulaflabilesiniz. 

Okullarda verilen hiçbir karnede
böyle bölümler yok. 

Ne kadar bireyci, ne kadar itaat-
kar oldu¤unuza, adaletsizli¤e, eflit-
sizli¤e nas›l r›za gösterdi¤inize dair
görünürde not verilmiyor kimseye.
Ama asl›nda veriliyor. 

Çünkü, tüm derslerden geçseniz
bile, bunlardan geçmemiflseniz, dip-
loman›z› alamazs›n›z. 

Sömürücü egemen s›n›flar, ben-
cil, yoz ve kiflili¤i ezil-
mifl bireyler istiyor;
e¤itim sisteminin biçi-
mini de, içeri¤ini de
buna göre düzenliyor.
Mevcut düzenin için-
de, toplumsal yaflama
kat›lmaya haz›rlanan
herkes, bu e¤itim çark-
lar›n›n içinden geçe-
cek, orada kendisinin
içine sokuldu¤u kal›ba

uyum gös-
terecektir. 

Diploma alman›n koflulu budur. 

YYaa ddiipplloommaa,, yyaa aaddaammll››kk!!

Adam gibi adam olmak, dilimiz-
de, mert, namuslu, dürüst insan ol-
makt›r. Fakat, diploma için bize da-
yat›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›¤› ge-
rektiriyor.  

Görülece¤i gibi, “adam olmak”
hiç kolay de¤il ülkemizde. Diploma
almak hiç kolay de¤il. ‹‹kkiissiinnii bbiirr--
ddeenn 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 2233 mmiillyyoonn 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 so-
rundur.

Giriflinden ç›k›fl›na kadar hemen
her aflamas›nda eekkoonnoommiikk,, ssiiyyaassii,,
ssoossyyaall vvee kküüllttüürreell bask›n›n onlarca
çeflidiyle döflenmifltir diplomaya gi-
den 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 ödettiril-
mek istenmesiyle karfl› karfl›yad›r. 

Okul yöneticisi, ö¤renciyi, e¤iti-
lecek de¤il, herfleyden önce ““aaddaamm
eeddiilleecceekk”” biri olarak görür. ‹‹llkk,, oorr--
ttaa ya da yyüükksseekk ookkuullddaa olunmas›
bu aç›dan çok farketmez. Hepsinin
bak›fl aç›s› ayn›d›r. 

Okul müdürlerine veya YÖK’e

D‹PLOMA’n›n D‹YET‹
MMEEAAHHYY LL     UU‹‹EEKKAA

DD‹‹PPLLOOMMAASSII

MMllmmiiuueeaa TTllmmeeaaiiuuaa FFllmmuummee

lllluummiieeaakkmm RRmmuueekkaaiieekkaa RR....mmeeaa

rreerreerreerr

Ne kadar bireyci, ne kadar itaat-
kar oldu¤unuza, adaletsizli¤e,
eflitsizli¤e nas›l r›za gösterdi¤ini-
ze dair görünürde not verilmiyor

kimseye. Okullarda verilen hiçbir karnede böyle
bölümler yok. 
Ama asl›nda bunlardan da s›nan›yorsunuz. 
Çünkü, tüm derslerden geçseniz bile, bunlardan
geçmemiflseniz, diploman›z› alamazs›n›z! 

MMEEAAHHYY LL

DD‹‹PPLLOOMMAASSII
MMllmmiiuueeaa TTllmmeeaaiiuuaa FFllmmuummee

lllluummiieeaakkmm RRmmuueekkaaiieekkaa RR....mmeeaa

rreerreerreerr



göre, okula ad›m att›¤›n andan
itibaren art›k ““ookkuulluunn mmaa--
ll››””s›nd›r ve orda ne ö¤retiliyorsa
onu alacaks›n, nas›l biri olman iste-
niyorsa, 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 hiç-
bir sayg› gösterilmeksizin... Diplo-
ma sahibi olmak istiyorsan, bunlara
da katlanacaks›n. Baflka bir milli-
yetten, baflka inançlardan olsan da,
bir “Türk ve sünni”  olarak al›rs›n
diploman›. 

Tersi durumda, belalardan bela
be¤enmen gerekir. En büyük bela
da “ssaannaa ddiipplloommaa yyookk”tur. 

YYaa bbuu ddüüflflüünncceelleerrddeenn,, 
yyaa ddiipplloommaaddaann vvaazzggeeçç!!

Ö¤renmek, bilgilenmek, uzman-
laflmak, elbette güzeldir; ülkesini
halk›n› düflünen insanlar olarak ye-
tiflmek güzel fleydir. Lakin, düzenin
e¤itim sisteminde sular tersine akar. 

Elbette mevcut e¤itim sistemin-
de de okuma yazma ö¤retilir insan-
lara... Baz› bilgiler verilir; doktor-
luk, mühendislik ve benzeri için uz-
manl›k kazand›r›l›r. Ancak bütün
bunlar›n öö¤¤rreettiillmmeessii ssüürreecciinniinn ttaa--
mmaammllaannaabbiillmmeessii,, yukar›da sözü
edilen dayatmalara boyun e¤ilmesi-
ne ba¤l›d›r genellikle. 

Sormak, sorgulamak, bilgi süre-
cinin temeli olmas›na ra¤men, dü-
zenin e¤itim sisteminde buna flid-
detle karfl› ç›k›l›r. Tersine, sorma-
yan, sorgulamayan bireyler yetifltir-
meye 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 sistemi-
nin, 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

tekrar hat›rlat›r. E¤er bu hat›rlatma-
lar(!) yetersiz kal›rsa,  polis devreye
sokulur; ö¤renci bu kez iflkence tez-
gahlar›nda, hapishane hücrelerinde
“adam edilmeye”, düzene itaat etti-
rilmeye çal›fl›l›r.

Devrimci olmak, vatansever ol-
mak, ilerici demokrat olmak suçtur
okullarda. Kiflili¤i korumaya çal›fl-
mak, onurlu bir insan olmak suçtur. 

Bu niteliklere sahip olanlar›n,
diplomay› hak edemeyecekleri bafl-
tan bellidir. 

Ya bu düflüncelerden vazgeçe-
ceklerdir; ya diplomadan. Diploma
almak istiyorsan, onuru ayaklar alt›-
na serip, uslu uslu okuluna devam
edeceksin. Bunu yapm›yor ve daha-
s› devrimci, demokrat, vatansever
olmaya çal›fl›yorsan iflte o zaman
düzen tüm h›flm›yla üzerine gelir.

BBiirr yyooll ddaahhaa vvaarr!!

Sözün özü ö¤renci kardefller, dü-
zenin istedi¤i kimlikte ve kiflilikte
olursan, sonunda bir diploma sahibi
olabilirsin. Sistem böyle kurulmufl,
sistemin efendileri böyle diyor. 

Üstelik bir diploma sahibi ol-
makla her fley bitmiyor. 

Malum, ilkö¤retim diplomas› ile
bir ifle girmek o kadar kolay de¤il-
dir. Liseyi de bitireceksiniz, daha
iyi bir ifl için üniversite diplomas›
da gerekecek. Fakat, üniversite dip-
loman›z, ne gelece¤inizi elinize al-
mak demektir, ne de özgürlü¤ü-
nüz... 

Diplomal› iflsizlikten, üç kurufl
paraya çal›flmak zorunda b›rak›l-
maktan söz etmiyoruz. Bunlar da
var, bunlar da sorun. Ama bizim
dikkat çekmek istedi¤imiz yine dip-

lomay› almak için ödetilen ““ddii--
yyeett””llee 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 kar-
fl›l›¤› olan meslekleri yapabilmeniz
için, sizden hep ddüüzzeennee uuyyuumm,, ppaatt--
rroonnllaarraa bbiiaatt beklenecek. 

Devrimci, demokrat, ilerici, va-
tansever olmak, iflinizde de karfl›n›-
za bir “suç” gibi ç›kar›lacak. 

DDüünn okuldan at›lma nedeniniz
olarak görülen fleyler, ssoonnrraa iflten
ç›kar›lman›z veya sürgün edilme-
nizin gerekçesi yap›lacak...  

O halde bafltan beri anlatt›klar›-
m›z› bu sonuncu olguyla birlefltirdi-
¤imizde, karfl›m›za flu ç›kar: Bu dü-
zen, 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› doyur-
mak için, velhas›l yaflamak için bize
diyet ödetmek istemektedir. 

Diyetini ödemeyen okulunu biti-
remez. Diyetini ödemeyen aç kal›r!

K›sacas› bu bitmeyen bir kavga.

Okumak, diploma almak, ifl sa-
hibi 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 ssöömmüürrüü
ddüüzzeenniinniinn uuyyssaall bbiirr ddiiflfllliissii,, eemmppeerr--
yyaalliizzmm iiflflbbiirrlliikkççii,, ddeejjeenneerree bbiirr kkii--
flfliilliikk dayatan bu düzenin dayatmala-
r›na boyun e¤memek. Okulda e¤iti-
minizi, iflte çal›flman›z›, düflüncele-
rinizi savunurak sürdürmek de
mümkündür; bunun için direnmek,
mücadele etmek gerek. 

Bunca dayatmay› altedip diplo-
may› alabilirseniz ne ala; ama bu
dayatmalar›n bir tekine bile boyun
e¤me pahas›naysa, o zaman kendi-
nize soracaks›n›z; adaml›k m›, dip-
loma m›?.. Kendinize soracaks›n›z,
halk m›, vatan m›, onur mu, namus
mu yoksa, boyun e¤mek mi?..

Say›: 161 21D‹PLOMANIN D‹YET‹

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...

MMEEAAHHYY LL
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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 yafla-
m›n daha iyi düzenlenebilmesi, top-
luma daha iyi bir gelecek haz›rlana-
bilmesi için gerekli bir olgudur.

Kapitalizmde ise e¤itim, tekelle-
rin ç›karlar› içindir. Tekeller, e¤iti-
mi 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 su-
narlar ve kitlelerden bu yaflam› sat›n
almalar›n› isterler. Bu durumda e¤i-
tim, al›n›p sat›lan bir ticaret mal›
haline getirilmifltir.

Kuflkusuz, her iki e¤itim siste-
minin sonuçlar› da birbirinden ta-
mamen farkl›d›r.

KKaarr eessaass aall››nndd››¤¤››nnddaa:: 

E¤itimin paral› hale getirilmesi
ve kar etmenin arac› olarak görül-

mesi, tüm e¤itim sistemine sirayet
eden sonuçlar do¤urmaktad›r.

TTeemmeell oollaann kkaarr oolldduu¤¤uunnddaa,,
devleti yönetenler, kendilerini tüm
halka eflit ve iyi bir e¤itim vermek-
le sorumlu görmezler. En fazla nas›l
rant elde edebileceklerini düflünür-
ler. Örne¤in, e¤itimin özellefltiril-
mesi, devlet okullar›nda e¤itim ka-
litesinin düflürülerek, ö¤rencilerin
paral› okullara, dershanelere yön-
lendirilmesi bunun sonucudur.

AKP iktidar›, e¤itimin ticarilefl-
tirilmesinde oldukça mesafe katet-
mifl, e¤itim ticari bir “sektör” olarak
burjuvaziye aç›lm›flt›r. ““TTiiccaarreett
mmaall›› ee¤¤iittiimm””, 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›n-
dan yararlanamamas›d›r. Yani bu
sistemde e¤itim, düzenin iddialar›-
n›n aksine, halk için bir hhaakk ve dev-
let için bir ggöörreevv de¤ildir. Yine,
söylenenin aksine, e¤itim halk›n ge-
lece¤inin teslim edilece¤i gençli¤in
yetifltirilmesinin, cehalete karfl› mü-
cadelenin bir arac› da de¤ildir.

E¤itimde, böylesi ‘kutsal’ amaç-

lar ortadan kalkt›¤›nda, ne e¤itimin
bilimselli¤i, ne e¤itimin halk›n ç›-
karlar›na göre düzenlenmesi, ne bil-
ginin do¤ru ve gerçek olmas› belir-
leyici olmaz. Bunlar›n yerine, ddaahhaa
ffaazzllaa kkaazzaannçç getirmesi, ddaahhaa uuccuu--
zzaa mal olmas›, kitleleri bilinçlendir-
mek yerine uyutmas›, sömürü düze-

nine biat eden kiflilikler,
tekellere hizmet eden
köleler yetifltirilmesi,
e¤itim politikas›n› ve
e¤itim müfredatlar›n›
belirler.

TTeemmeell oollaann kkaarr oolldduu¤¤uunnddaa,,
e¤itimin kalitesi tali duruma düfler.
Ancak tekellerin ihtiyac›na cevap
verecek kadar ö¤rencinin ald›¤›
e¤itimin düzeyi önemsenir. Ki, on-
lar da büyük oranda özel okullarda
yetiflmekte ve dolay›s›yla bu e¤i-
timden özel okullarda okuyacak ka-
dar 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 ““ppaazzaarrddaa ssaatt››llaabbiilliirrllii¤¤ii”” ka-
dar ilgilendirmektedir. Buna ba¤l›
olarak da ezbercilik, test sistemi,
gerçek bilginin yerini alm›flt›r. 

Bu e¤itim sisteminin sonucu ola-

rak, 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›navla-

r›nda s›f›r puan alabilmektedir. E¤i-

timin bu tablosu  da, para ve kar ile

e¤itimin yan yana getirilemeyece¤i-

ni göstermektedir. Çünkü, e¤itime,

bilgiye ticaret mal› muamelesi yap-

mak, daha bafltan e¤itimi kâr amaç-

l› bir ticari faaliyete dönüfltürmektir.
KKaarr›› tteemmeell aallaann bbiirr ee¤¤iittiimm ssiiss--

tteemmiinnddee yyeettiiflfleenn, halk›n sa¤l›¤›n-
dan sorumlu doktorlar›n, hemflirele-
rin, ö¤rencilerin e¤itiminden so-
rumlu ö¤retmenlerin, halk›n bar›n-
d›¤› 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

PARA, KAR VE E⁄‹T‹M

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 kkaarr yanyana gelebilir mi?

PPaarraa vvee KKaarrllaa,, EE¤¤iittiimmii yanyana getirenler, riyakard›rlar. 

Ne cehalete karfl›d›rlar, ne iyiyi, güzeli do¤ruyu ö¤retmekten yanad›rlar.  

Paral› EE¤itime HHay›r!

E¤itim, HHer Düzeyde PParas›z OOlmal›d›r!



fazla para için insanlar› ameliyat
masalar›na yat›ran, ihtiyaca göre
de¤il, kara göre ilaç yazan doktorlar
bu sistemde yetifliyorlar. Haraç ver-
meyen ö¤rencilerin kayd›n› yapma-
yan, ayr› s›n›flarda tecrit eden, afla-
¤›layan ““ee¤¤iittiimmcciilleerr””, en ufak sar-
s›nt›larda onlarca kifliye mezar olan
binalar› infla eden mühendisler, ba-
fl›nda tüccarlar›n bulundu¤u e¤itim
sisteminin ürünüdürler.

EE¤¤iittiimmiinn TTiiccaarriilleeflflttiirriillmmeessii
KKaappiittaalliizzmmiinn ÜÜrrüünnüüddüürr

‹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  bilgi-
yi bir ticaret mal› haline getiren ka-
pitalist sistem olmufltur.

Kapitalizmin rekabet koflullar›n-
daki okullar birer iflletmedir, rektör-
ler, müdürler o iflletmenin yönetici-
si, ö¤renciler de müflterilerdir. Tica-
ri iflletme ve müflteri iliflkisinde e¤i-
timin olamayaca¤› aç›kt›r.

Ülkemizde e¤itimin ticari bir
meta haline getirilmesine, 12 Ey-
lül’le birlikte h›z verilmifl, AKP ik-
tidar›nda üst boyutlara ç›kar›lm›flt›r.
Resmen paral› hale getirilemeyen,
ilk ve orta okullarda da, çeflitli ba-
haneler 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 ““ttüükkeettiimm

aarraaççllaarr››nnaa”” 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 sis-
temi, ““ddüünnyyaann››nn hhiiççbbiirr yyeerriinnddee ppaa--
rraass››zz üünniivveerrssiittee yyookkttuurr””,, ““ppaarraall››
ee¤¤iittiimm,, ff››rrssaatt eeflfliittllii¤¤iinnii ssaa¤¤llaarr””,,
““hheerrflfleeyyii ddeevvlleetttteenn bbeekklleemmeemmeekk llaa--
zz››mm”” gibi demagojik söylemlerle
meflrulaflt›r›lmak istenir.

Örne¤in, AKP’nin YÖK Baflka-
n› Yusuf Ziya Özcan ““bbeeddaavvaa üünnii--
vveerrssiitteelleerr,, ddüünnyyaann››nn hhiiççbbiirr yyeerriinnddee
ggöörrüüllmmeemmiiflflttiirr”” diyordu.

Evet, paras›z üniversite kapita-
lizmin mant›¤›na ayk›r›d›r, fakat
sosyalizmin mant›¤›na ayk›r› olan
da, e¤itimin paral› olmas›d›r.

Bugün Küba gibi sosyalist ülke-
lerde e¤itim paras›zd›r. Paras›z e¤i-
tim sayesinde, Küba’da okur yazar
oran› % 100’e ulaflm›flt›r. Çocuklara
10. s›n›fa kadar okula devam zorun-
lulu¤u getirilmifl, sonraki e¤itimleri
de devlet güvencesi alt›na al›nm›fl-
t›r. Özel e¤itime gereksinim duyan
çocuklar için, özel okullar kurul-
mufltur. Küba, kifli bafl›na düflen ö¤-
retmen say›s› en yüksek (36 kifliye
bir ö¤retmen) ülkelerdendir. Yine,
dünyan›n bir çok ülkesinden ö¤ren-
ciye de ücretsiz üniversite e¤itimi
verilmektedir.

Dünyadaki ülkelerin üçte biri
sosyalist iken, bu sosyalist ülkeler-
de de üniversiteler dahil e¤itim pa-
ras›zd›. Dahas›, sosyalist sistemle

rekabet etmek zorunda kalan, Avru-
pa’n›n emperyalist-kapitalist ülke-
lerinin bir k›sm›nda da üniversite-
lerde sadece kay›t paras› al›nmakta-
d›r. Ancak, sosyalist devletlerin y›-
k›lmas› ile, emperyalizm bu konuda
kendisini daha rahat hissetmifl ve
hak gasplar›na yönelmifltir.

Burjuva bas›nda ““ppaarraall›› üünniivveerr--
ssiitteelleerriinn ff››rrssaatt eeflfliittllii¤¤ii yyaarraatttt››¤¤››””
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 ““bbuurrss vveerrmmee
iimmkkaann››””n›n artaca¤›, bir aldatmaca
olarak gündeme getiriliyor.

Depremzedeler için toplanan pa-
ralar› borç ödemekte kullanan, yok-
sullara yard›m diye toplad›klar› pa-
ralar› kendi kasalar›na ak›tan, kamu
iflletmelerini özellefltirerek tekellere
peflkefl çeken, tüm sistemi bir avuç
zenginin hizmetine sokan bir düze-
nin, paral› e¤itimin kurumlaflt›r›l-
mas›ndaki amac› da elbette yoksul
çocuklar›n e¤itimi de¤ildir.

Demagoji ve çarp›tma burjuva-
zinin karakteridir. Yoksullara e¤itim
kurumlar›n›n kap›lar›n› tamamen
kapat›rken bile, ““yyookkssuullllaarraa ddaahhaa
ffaazzllaa ee¤¤iittiimm iimmkkaann›› yyaarraatt››llaaccaa¤¤››””
yalan›n› söyleyebilecek kadar, yüz-
lerindeki 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, tekelle-
rin kasas›na ak›tmak için s›n›rs›z
paras› var. Diyanetin, ordunun s›n›r-
s›z harcamalar› için de kaynak s›-
k›nt›s› yok. Bürokratlar›n, milletve-
killerinin lüks tüketimlerine, yük-
sek maafllar›na da kaynak var.

K›sacas›, amaç gittikçe daha faz-
la ticarethane haline getirilen okul-
larda, tekellere daha fazla kar sa¤-
lamakt›r. Sonuç, e¤itimde bilimin
k›r›nt›lar›n›n da yok edilmesidir.

Say›: 161 23PARA VE E⁄‹T‹M

Milli E¤itim Bakan› Hüseyin
Çelik’in, ““hhiiççbbiirr öö¤¤rreenncciiddeenn bbaa¤¤››flfl
aadd››yyllaa ppaarraa ttooppllaannaammaayyaaccaa¤¤››nn››””
sözlerine karfl›n, ö¤rencilerden zor-
la para toplama uygulamas› sürüyor.
Ö¤rencilerden zorla para toplayan
müdürlere karfl› bir yapt›r›m uygu-
lanmamas› da, Çelik’in söyleminin
göz boyamaya yönelik oldu¤unu
gösteriyor. 

Örne¤in, Ümraniye Atakent Arif

Nihat Asya ‹lkö¤retim Okulu’nda

geçti¤imiz y›l›n
sonunda, çeflitli

araç gereçler almak için her ö¤ren-
ciden 50 YTL para topland›¤›, para
veremeyen ö¤rencilerin ise, ayr› bir
s›n›fa topland›¤› ve bu s›n›f›n okul
içinde ““tteemmbbeelllleerr ss››nn››ff››”” olarak ad-
land›r›ld›¤›, ö¤renci velilerinin flika-
yeti ile ortaya ç›kt›. Ailelerin iddi-
alar›na göre, okul müdürü bu ö¤ren-
cilere “Sizleri seneye farkl› s›n›fa
koyaca¤›m. Sizler para vermediniz.
Projeksiyon aletinden de faydalan-
d›rmayaca¤›m” dedi. 

Para vermeyen ‘Tembeller S›n›f›’na
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Antalya Gençlik Derne¤i, 21
Eylül günü, “Dev-Genç tarihi ve
Dev-Genç’li olmak” konulu bir se-
miner düzenledi. 

Seminer, Dev-Genç üzerine ya-
p›lan aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›.
Daha sonra Antalya Gençlik Derne-
¤i üyesi Sercan Ahmet Arslan, 68
gençlik hareketinin bir gençlik he-
yecan› olmad›¤›na, planl›-program-
l›-devrim hedefli bir hareket oldu-
¤una de¤indi. Bunu da Dev-
Genç’lilerin K›z›ldere’de “Biz Bu-
raya Dönmeye De¤il Ölmeye Gel-
dik” diyerek, dara¤açlar›nda ba¤›m-
s›z, demokratik, sosyalist Türkiye
fliar›n› hayk›rarak gösterdi¤ini söy-
leyerek konuflmas›na bafllad›. 

Dev-Genç tarihinden önce
1900’lerden bafllayarak gençlik ör-
gütlenmelerine de¤indikten sonra
gençli¤in ilk merkezi örgütlenmesi

FKF’den Dev-Genç’ e, ‹YÖKD’
den TÖDEF’e, TÖDEF’den Genç-
lik Federasyonu’na 39 y›ll›k bir ta-
rih 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, mili-
tan olmak, ç›kars›z ve kararl› olmak
oldu¤u, Mahirler gibi devrim müca-
delesi için K›z›ldere’nin yolunda ol-
mak oldu¤u, ba¤›ms›zl›k ve demok-
rasi için mücadele etmek oldu¤u
söylendi. Ayr›ca bugün 39 y›ll›k ge-
lene¤in tafl›y›c›s› olarak bizim mü-
cadelemizi yükseltmemiz gerekti¤i-
ne, emperyalizmin ve iflbirlikçileri-
nin artan bask›lar›na karfl› daha faz-
la mücadele etmemiz gerekti¤ine
de¤inildi.

PPaarraall›› EE¤¤iittiimmee KKaarrflfl››
MMüüccaaddeelleeyyee!!

Ankara Gençlik Derne¤i 21 Ey-

lül günü yapt›¤› yaz›l› bir aç›kla-

mayla üniversitelerin ticarethaneye

çevrilmesine karfl› halk› mücadele-

ye ça¤›rd›. 

Gençlik Derne¤i, ö¤rencilerin ve
ailelerinin, ma¤dur edilerek yurt
idareleri taraf›ndan özel yurtlara
yönlendirildi¤ine de¤inerek; “40

ö¤renci ise 11 Eylül’den be-
ri yurtlar›n sa¤l›ks›z, kirli
çal›flma salonunda kal›yor.
Yurda kay›t yapt›ran ö¤ren-
cilerin 1,5 ayl›k yurt ücretini
ve depozitolar›n› ödemeleri-
ne ra¤men okul yönetimi,
ö¤rencilerden çal›flma salo-

nunda kald›klar› her gece için 1
YTL almak istiyor. Yurt müdürlü¤ü-
nün bu tutumunu elefltiren, karfl› ç›-
kan ö¤renciler ise yurttan at›lmak
ile tehdit ediliyor” sözleriyle OD-
TÜ’lü ö¤rencilerin bar›nma soru-
nun vahim bir hal ald›¤›n› belirten
Gençlik Derne¤i aç›klamaya “Bura-
dan tüm gençli¤e sesleniyoruz, bizi
dar kal›plara hapsetmek isteyen, pa-
ral›, anti-bilimsel e¤itim sistemine
karfl›, hep birlikte Gençlik Dernek-
leri çat›s› alt›nda örgütlü mücadele-
yi yükseltelim” sözleriyle son verdi. 

AAnnkkaarraa GGeennççlliikk
DDeerrnnee¤¤ii’’nnddee LLiisseelliilleerr
BBuulluuflflttuu

Ankaral› Liseli Gençlik, 21 Ey-
lül günü, yeni okul dönemine yap-
t › k l a r ›
faaliyet-
le baflla-
d›. Son
dönem-
de An-
kara’da
yaflanan
h u k u k -
suzluk-
lar, liseli
gençli¤e yönelik sald›r›lar, liselerde
yaflan›lan sorunlar ve çözümü hak-
k›nda, tart›flmalar yapan liseliler,
kendileri gibi liseli olan ve hukuk-
suzca tutuklanan arkadafllar› Sad›k
fienbaba ve Celal Elmac›’n›n, ül-
kemizde yaflanan adaletsizliklere
ve haks›zl›klara karfl› olduklar› için
tutukland›klar›n›, onlar› yaln›z b›-
rakmaman›n ve yürüttükleri müca-
deleyi hep birlikte örgütlenerek bü-
yütmenin önemine de¤indiler.
Program yap›lan sohbetin ard›n-
dan, türkülerle ve halaylarla sona
erdi.

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¤renci-
ler 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 yön-
temler kullanarak “h›rs›z›” bulmak oluyor.

39 YYILDIR, MMÜCADELE
ED‹YORUZ
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Yeni bir
e¤itim-ö¤re-
tim dönemine
daha girdik ve

üniversiteler farkl› tarihlerde s›ras›yla aç›lmaya bafl-
lad›. Her sene bafl›nda karfl›laflt›¤›m›z, art›k kangren-
leflmifl sorunlarla beraber kampüsleri, amfileri dol-
duruyoruz. Har(a)ç paras›, ulafl›m, bar›nma, beslen-
me ve çok çeflitli problemler okul yaflam›m›zdan ek-
sik olmuyor. Ö¤rencilere yaflat›lan bütün bu sorun-
lar 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 ya-
fland› ve hala yaflanmaktad›r.

Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nin Befliktafl ve Davut-
pafla’da olmak üzere iki kampüsü var. Yaklafl›k iki
senedir Befliktafl’taki fakültelerinde Davutpafla kam-
püsüne tafl›naca¤› söylentileri vard›. Bu karar al›n›r-
ken, okulun ö¤rencisi olan bizlerin hiçbir flekilde dü-
flüncemiz al›nmad›. Adeta dalga geçer gibi hiç haber
verilmeden okulun aç›lmas›ndan bir hafta önce ‹n-
flaat Fakültesi’nin Befliktafl’tan Davutpafla’ya tafl›n-
d›¤› aç›kland› (O da rektörlük taraf›ndan resmi aç›k-
lama ile de¤il, bölümlerin kendi çabalar›yla duyurul-
du).

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 zorluk-
la 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›lafla-
ca¤›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 ge-
rekiyor.

- Tuvaletler kullan›lam›yor. Kantin yok ve on-on-
befl dakikal›k ders arala-
r›nda gidifl gelifli 20 daki-
ka süren kantinlere gidil-
mek zorunda.

- ‹nternet, telefon
ba¤lant›s› yok ve bu ka-
y›tlarda sorun yarat›yor.

- Laboratuarlar haz›r
de¤il. Uygulamal› dersler
yap›lam›yor.

- ‹nflaat bölümü hala

tafl›n›yor. Bölümlere hocalar dahi yerleflmemifl.

- Kay›tlar›n nerde oldu¤u belli de¤il, dan›flmana
ulafl›lam›yor.

- Ö¤renci ‹flleri ve dekanl›k Beflik-
tafl’ta. Ö¤renciler sürekli olarak Beflik-
tafl’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¤i-
tim 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¤iflme-
si 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 ör-
ne¤iyle doludur.

Ne yapabiliriz? En basitinden; en yak›c› sorun
olan ulafl›m sorunumuz için yönetime bask› yapabi-
liriz. Befliktafl’tan Davutpafla’ya her gün daha s›k ve
ücretsiz servis kald›rmalar›n› isteyebiliriz. Ki bu bi-
zim en do¤al, meflru hakk›m›zd›r. Onlar bizi kaale al-
m›yorsa, bizim irademizi yok say›yorsa, biz kendi
irademizi onlara gösterebilmeliyiz. Haklar›m›z› ala-
bilmemizin 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. Aka-
demik-demokratik haklar›m›z› YÖK sisteminde dahi
olsa, belli bir noktaya kadar mücadele ederek kaza-
nabiliriz. Fakat biliyoruz ki yaflad›¤›m›z irili ufakl›
onlarca sorunun kayna¤› olan sosyo-ekonomik sis-
temin kendisi de¤iflmedi¤i sürece kazand›¤›m›z hak-
lar da garanti alt›nda olmayacakt›r. Çünkü üniversi-
telerin gerçek sahibi olan burjuvazi haklar›m›z› biz-
den hep çalmak isteyecektir. O yüzden haklar›m›z
için mücadele ederken, halk için bilim halk için

e¤itimin gerçek anlam-
da ifadesini düzen de¤i-
flikli¤inde bulaca¤›n›,
bunun bir devrim soru-
nu oldu¤unu bir an bile
unutmayaca¤›z. Ve o
yolda yürümeye devam
edece¤iz.

Gençlik 
Federasyonu

‹RADEM‹Z‹ YOK SAYANLARA
KARfiI MÜCADELE ETMEL‹Y‹Z!
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Bu sefer bebek ölümlerinin ya-
fland›¤› yer ‹zmir Tepecik E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi idi. 21 Ey-
lül’de, 11 saat içinde 13 bebek öldü!

NNeeddeenn ssüürreekkllii ööllüüyyoorr
bbeebbeekklleerriimmiizz??

Daha iki ay önce, Temmuz ay›n-
da Ankara Dr. Zekai Tahir Burak
Kad›n Sa¤l›¤› Hastanesi’nde 49 be-
bek peflpefle ölmüfltü. Önce ölümle-
rin 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›¤› yetkilile-
ri, 3 günde yaflanan bu kadar büyük
orandaki bebek ölümü için; ““hhaassttaa-
nnee yyaapp››ss›› ggöözz öönnüünnee aall››nndd››¤¤››nnddaa
ffaazzllaa oollaarraakk ggöörrüülleemmeezz”” diyerek
ölümlerin do¤al kabul edilmesini is-
temifllerdi. AKP hükümeti, bebek
ölümlerinin sorumlular›ndan hesap
sormak, yeni ölümlerin önüne geç-
mek için de¤il, olay›n üzerini ört-
menin peflindeydi. 

‹ktidar›n bu tavr›, baflka yerlerde
yaflanacak bebek ölümlerinin de ha-
bercisiydi. O zamanki araflt›rmalar,
ölümlerin teknik olarak enfeksiyon-
dan, hastane koflullar›n›n sa¤l›ks›z-
l›¤›ndan, hemflire yetersizli¤inden
kaynakland›¤›n› gösteriyordu. As›l
neden bunlar de¤ildi, ama bu aç›lar-
dan bile, biliniyordu ki, bu koflullar,
sadece Ankara’daki hastane için de-
¤il, tüm hastaneler için söz konu-
suydu. Fakat, iktidar bebeklerin ya-
flat›lmas›n› de¤il, kkeennddii iimmaajj››nn›› ve

ssaa¤¤ll››kk sseekkttöörr üünnüü öözzeelllleeflflttiirrmmee
program›n› düflünüyordu. Bunlara
bir zarar gelmemeliydi. 

Halk›n yaflam›na de¤er verme-
yen bu politikalar›n flekillendirdi¤i
sistem nedeniyle ölmeye devam
ediyor bebeklerimiz. Ayn› bak›fl aç›-
s›, ayn› politika sürüyor. 

‹zmir’deki bebek ölümlerinin ar-
kas›ndan ‹zmir ‹l Sa¤l›k Müdürü
Opr. Dr. Mehmet Özkan; ““BBiizzddee iihh-
mmaall yyookk..””  derken, Baflbakan Tay-
yip Erdo¤an da, “pprreemmaattüürree ddoo-
¤¤uummllaarr››nn hheerr zzaammaann ööllüümm rriisskkii ttaa-
flfl››dd››¤¤››nn››”” 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 ggeebbeelliikk-
lleerriinnddee yyeetteerriinnccee bbeesslleenneemmeeddiikkllee-
rriinnii,, yyeetteerriinnccee ddiinnlleenneemmeeddiikklleerriinnii
ve benzeri eksiklikleri gösterir. Pe-
ki, neden bu sistem, annelerin gebe-

liklerinde sa¤l›klar›yla ilgilenmez,
prematüre do¤umlar› asgariye dü-
flürmek için önlem almaz? Çünkü,
kkaappiittaalliisstt ddeevvlleett,, halk›n sa¤l›¤›na
iliflkin bir sorumluluk üstlenmiyor. 

‹zmir’de inceleme yapan Sa¤l›k
Bakanl›¤› görevlileri, ““bbeesslleennmmee ss››-
vv››llaarr››yyllaa bbuullaaflflaann bbiirr ssaallgg››nnllaa kkaarrflfl››
kkaarrflfl››yyaayy››zz”” aç›klamas›n› yapt›lar.
Yani, ölüme neden olan bakteriler,
bebeklere hastane taraf›ndan bulafl-
t›r›lm›flt›. Bunlar teknik olarak do¤-
ru olabilir; ama sorunu aç›klamaz.
Çünkü, 11 bebekten ilk 5’i öldü¤ün-
de, ölüm nedenleri bile araflt›r›lma-
dan, “normal” diye rapor tutulmufl-
tu. Peki neden NNOORRMMAALL kabul
ediliyordu, sorun budur?

Sorunu neresinden tutarsan›z,
oras› elinizde kal›yor. Dolay›s›yla,
ne sadece hastaneyi, ne sadece dok-
torlar› suçlayarak, sorunun kayna¤›
bulunamaz. Hadi diyelim, Tepe-
cik’teki ölümlerden hastane veya
doktorlar, hemflireler sorumlu. Bu
ülkede, hheerr bbiinn bbeebbeekktteenn 2299’’uu ööllüü-
yyoorr.. HHeeppssiinnii mmii doktorlarla, bakte-
rilerle aç›klayaca¤›z? Bunlar, her-
hangi bir araflt›rma yapmaya bile ih-
tiyaç duymaks›z›n, sorunun bbaaflflkkaa
bbiirr yyeerrddee oldu¤unu gösteriyor. O
baflka yer, sistemin kendisidir.

Unutulmamal›d›r ki, asl›nda bü-
yük flehirlerden yans›yan ölümlerle
gördü¤ümüz, vahim tablonun sade-
ce çok küçük bir k›sm›d›r.   

Ankara, ‹zmir gibi ülkenin en
büyük flehirlerinde yaflanan bebek
ölümlerinin bile üzeri örtülmeye ça-
l›fl›l›rken, Anadolu’nun bir çok böl-
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Bebek Ölüm Oranlar›

Sorunun Esas› Budur
uu ‹‹zzmmiirr TTeeppeecciikk EE¤¤iittiimm vvee

AArraaflfltt››rrmmaa HHaassttaanneessii’’nnddee 2200
EEyyllüüll’’ddee 1133 bbeebbeekk ööllddüü..

uu AAnnkkaarraa DDrr.. ZZeekkaaii TTaahhiirr
BBuurraakk KKaadd››nn SSaa¤¤ll››¤¤›› HHaassttaa--

nneessii’’nnddee 3311 TTeemmmmuuzz--22
AA¤¤uussttooss ttaarriihhlleerrii aarraass››nnddaa

2277 bbeebbeekk ööllmmüüflflttüü....

uu TTüürrkkiiyyee’’ddee hheerr yy››ll ddoo¤¤aann
bbeebbeekk ssaayy››ss››:: 11 mmiillyyoonn 440000

bbiinn.. YYeennii ddoo¤¤aann uuzzmmaann››
ssaayy››ss››:: 110033



gesinde yaflananlar, gündem bile ol-
muyor. Gözlerden ›rakta yaflan›yor
ölümler.

Ankara’da, ‹zmir’de kuvöz ye-
tersizli¤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 anne-
ler, hangi koflullarda do¤um yap›-
yorlar? Bir çok bölgede hastanele-
rin bile olmad›¤›, hastane de bir ya-
na, sa¤l›k ocaklar›n›n bile bulunma-
d›¤› koflullarda yap›lan do¤umlarda,
bebek ölüm oranlar›n›n, ‹zmir, ‹s-
tanbul, Ankara gibi illerden çok da-
ha fazla oldu¤unu tahmin etmek zor
de¤ildir... Ve bu noktada da sorun
gelip, yoksulluk sorununda dü¤üm-
lenir. 

SSoossyyaalliizzmmiinn FFaarrkk››

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. ÖÖ rrnnee¤¤iinn,, bbööyylleessii
bbeebbeekk ööllüümmlleerriinniinn ssoossyyaalliisstt KKüü-
bbaa’’ddaa yyaaflflaanndd››¤¤››nnaa ttaann››kk oollaammaazz-
ss››nn››zz..

Çünkü, Küba’da sa¤l›k sistemi
en ince ayr›nt›s›na kadar örgütlen-
mifltir. Sadece sa¤l›ks›z do¤an be-
beklerin tedavileri ile de¤il, bebek-
lerin sa¤l›ks›z do¤malar›n› önlemek
için de önlemler al›nm›flt›r. Örne-
¤in, bbeebbeekk vvee aannnneenniinn ssaa¤¤ll››¤¤››,, ddaa-
hhaa hhaammiilleelliikk aaflflaammaass››nnddaa ssoossyyaalliisstt
ddeevvlleettiinn kkoorr uummaass›› aalltt››nnddaadd››rr.. En
yeni teknolojiyle donat›lm›fl hhaammiillee
bbaakk››mm eevvlleerrii, sa¤l›kl› gebelik süre-

ci yaflanmas› ve prematüre
bebek do¤umlar›n›n önüne
geçmek için kurulmufltur.

Her belediyenin aannnnee
bbaakk››mm eevvlleerrii vard›r ve ha-
mile kad›nlar günün iste-
dikleri saatinde buraya gi-
dip dinlenebiliyor, sa¤l›k
kontrollerini yapt›r›yorlar.
Hamile kad›nlar›n beslen-
mesi için uzman denetimin-
de haz›rlanm›fl kahvalt›, ö¤-

le ve akflam yemekleri tamamen üc-
retsiz olarak veriliyor. Çal›flan ha-
mile kad›nlar, istedikleri saatte ifli
b›rak›p eve dönebiliyorlar.

Kad›nlar hamilelikleri süresince
ve do¤um yapt›ktan sonraki 1.5 y›l-
da çal›flmasalar da ifllerini kaybet-
miyorlar ve do¤umdan sonraki 3 ay
maafllar›n› tam olarak, bir y›l bo-
yunca da % 60’›n› alabiliyorlar. Yi-
ne, 0-7 yafl aras› tüm çocuklara dev-
let taraf›ndan her gün süt veriliyor.

Sistemin sa¤l›k sorununu çöz-
mek için örgütlenmifl olmas›n›n so-
nuçlar›ndan bir örnek de, Küba’n›n
11 ggüünn iiççiinnddee 22,,55 mmiillyyoonn ççooccuu¤¤uu
aaflfl››llaammaa kkaappaassiitteessiinnee ssaahhiipp oollmmaa-
ss››dd››rr.. Sa¤l›k alan›nda; devlet ku-
rumlar› ve yerel yönetimlerin yan›
s›ra, Devrimi Savunma Komiteleri,
Kübal› Kad›nlar Federasyonu, Kü-
çük Köylüler Ulusal Birli¤i gibi kit-
le örgütleri de sa¤l›k hizmetlerinin
yerine getirilmesinde önemli görev-
ler üstlenmektedirler. 

ABD ambargosundaki sosyalist
Küba’da bunlar yap›labilirken,
““AABBDD’’yyllee iilliiflflkkiilleerriimmiizz mmüükkeemm-
mmeell”” diye övünen yeni sömürge
Türkiye’de, IMF talimatlar›yla ç›-
kar›lan yasalarla emzirme yard›mla-
r›, gebelik ve do¤um izinleri daha
da s›n›rland›r›lm›flt›r. Örne¤in, kkoo-
rr uuyyuuccuu ssaa¤¤ll››kk hizmetlerinin toplam
sa¤l›k harcamalar› içindeki pay›,
son 5 y›lda % 5’den, % 2.6’ya düflü-
rülmüfl, çeflitli hastal›klardaki afl›la-
ma oranlar› da düflmüfltür. 

1960’da CChhee GGuueevvaarraa,, ‘‘DDeevv-
rriimmccii TT››pp ÜÜzzeerriinnee’’ yapt›¤› konufl-
mas›nda, sosyalist sa¤l›k anlay›fl›y-
la paral› özel sa¤l›k hizmetleri ara-
s›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. ÖÖ rrnnee¤¤iinn,, bbeebbeekk ööllüümmlleerrii
oorraann›› KKüübbaa’’ddaa bbiinnddee 66 iikkeenn,, AAmmee-
rriikkaa’’ddaa bbiinnddee 1122’’ddiirr..

Küba’da annelerin bebeklerini
yeterince emzirip emzirmedikleri
bile, sa¤l›k sisteminin koruyucu de-
netimindedir. Türkiye’de ise siste-
min bebeklerin sa¤l›klar›yla, bes-
lenmeleriyle ilgilendi¤i ggöörrüüllmmüüflfl
bbiirr flfleeyy mmiiddiirr??

Bu basit örnek, temel bir fark›
gösterir. Sosyalist sistem bebekleri,
çocuklar› sahiplenip herfleyleriyle
ilgilenirken, ihtiyaçlar›n› giderir-
ken; ülkemizin baflbakan› bebek
ölümlerinin do¤al karfl›lanmas›n› is-
temektedir. Küba’da sa¤l›k tama-
men paras›zken, ülkemizde insanlar
hastane kap›lar›nda ölseler bile, pa-
ralar› yoksa o kap›dan içeriye gire-
mezler.

Bunun sonucu, Küba’da binde 6
olan bebek ölüm oran›, ülkemizde
binde 29’dur. Yani, neredeyse KKüü-
bbaa’’nn››nn 55 kkaatt››.. 

SSaa¤¤ll››kk EEmmeekkççiilleerrii:: SSoorruunn 
TTiiccaarriilleeflflttiirrmmee vvee YYookkssuulllluukk

Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emek-
çileri Sendikas› (SES) ‹zmir flubesi
ile ‹zmir Pratisyen Hekimli¤i Der-
ne¤i Tepecik’teki bebek ölümleriyle
ilgili yapt›klar› bas›n toplant›s›nda,
sorunun ssaa¤¤ll››¤¤››nn ttiiccaarriilleeflflttiirriillmmeessii
oldu¤unu vurgulayarak, “ölümlerin
üzerinin örtülmemesi için ba¤›ms›z
bir araflt›rma heyetine izin verilme-
lidir” dediler. Yine, ‹zmir Tabip
Odas› Baflkan› Suat Kaptaner de,
bebek ölümlerinin en büyük nedeni-
nin hhaallkk››nn yyookkssuulllluu¤¤uu ve hastane-
lerdeki koflullar oldu¤unu söyledi.

Elbette, bu gerçekler iktidar ta-
raf›ndan da biliniyor. Fakat, sa¤l›k-
la de¤il, sa¤l›ktan elde edecekleri
rantla ilgili olduklar› için, çözüm
üretmiyorlar.

Say›: 1161 27BEBEK ÖLÜMLER‹
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16 Eylül 2008’de, Çanakkale 19
Aral›k Katliam› davas› “beraatla”
sonuçland›r›ld›. Daha önce Bay-
rampafla, ondan önce Malatya 19
Aral›k katliam› davalar› da ayn› fle-
kilde sonuçland›r›lm›flt›. 

Ülkemizin yak›n ve uzak tüm ta-
rihi, katliam davalar›n›n bu flekilde
sonuçlanmas›n›n, 19 Aral›k katli-
am›na özgü bir durum olmad›¤›n›
gösterir bize. 

Nerede devletin parma¤›n›n ol-
du¤u bir katliam, bir infaz davas›
varsa –ki ülkemizde devletin par-
ma¤›n›n olmad›¤› infaz ve katliam
hemen hemen yoktur– orada ya hiç-
bir soruflturma aç›lmadan daha bafl-
tan olay›n üstü kapat›lmakta ya da
aç›lan davalar göstermelik olmak-
tan öteye geçmemektedir.

Kimi uzun y›llara yay›lan, kimi
daha bafllang›ç aflamas›nda sorufl-
turmaya yer olmad›¤› ya da valili-
¤in veya ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n so-
ruflturma izni vermemesinden dola-
y›, soruflturma dahi aç›lmadan ka-
pat›lan onlarca dava vard›r.

K›sacas› katillerin kol gezdi¤i,
devrimcilere ve halka yönelik katli-
amlar›n özgürce gerçeklefltirildi¤i
bir ülkede yafl›yoruz. Polis ve jan-
darma karakollarda çok çeflitli bi-
çimlerde iflkenceler yapmakta, ka-
y›ts›z gözalt›larda infaz provalar›
yap›lmakta, sokaklarda, evlerde in-
fazlar yap›lmakta, ama buna karfl›-
l›k düzenin kendi yasalar› bile iflle-
tilmemekte, zorla da olsa, bir dava
açt›r›labildi¤inde ise, mahkemeler,
adaletin zerresi dahi bulunmayan
kararlar vermektedirler. 

Bu ülkenin tarihi katliamlar tari-
hidir. Bu tarih, ayn› zamanda katli-
amlar› gerçeklefltirenlerin ya hiç
yarg›lanmad›¤› ya da göstermelik
yarg›larda beraat ettirildi¤i ve üste-
lik 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.

66--77 EEyyllüüll ya¤ma ve katliam›n›n
nas›l tertiplendi¤i, geçti¤imiz gün-
lerde burjuva bas›nda bile, tertiple-
yenlerin ad›yla, san›yla yer ald›. S›r
kalmad›. ‹simler belli, kurumlar
belli; isimler resmi görevli, kurum-
lar devletin kurumlar›... Hiçbiri
hakk›nda soruflturma bile aç›lmad›-
¤› biliniyor. 

11 MMaayy››ss 11997777 katliam›n› planla-
yanlar ve gerçeklefltirenler ise, 6-7
Eylül’deki gibi aç›¤a ç›kmad›.
Çünkü, bu kez tüm devlet kurumla-
r› ve iktidarlar, aç›¤a ç›kmamas›
için ellerinden geleni yapt›lar. Kat-
liam günü, yakalad›klar›n› resmi ifl-
lem 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, ka-
tillere 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 müdürü-
nün, valinin en az›ndan göstermelik
dahi olsa soruflturulmas›, görevden
el çektirilmesi söz konusu olmam›fl-
t›r. Bu da devletin aç›kça olmasa da
üstü örtülü bir flekilde katliama sa-
hip ç›kt›¤›n›n göstergelerinden biri
olarak geçmiflti tarihe. 

GGaazzii kkaattlliiaamm›› bu tür hukuksuz-
luklar›n en göze çarpanlar›ndan bi-
ridir. Katillerin en az›ndan baz›lar›
bellidir ve bunlar hakk›nda Gazi
halk›n›n mücadelesiyle bir dava aç-
mak zorunda kalm›fllard›r. Ama yi-
ne de yarg›lama uzun y›llara yay›l-
m›fl, dava il il gezdirilerek süründü-
rülmüfl, devlet katillerine bu flekilde

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›?

KKaattlliiaamm ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü’’nnüünn OOlldduu¤¤uu
YYeerrddee,, HHuukkuukk VVee AAddaalleett YYookkttuurr!!

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‹!



sahip ç›km›flt›r. Katiller beraat etti-
rilmeye çal›fl›lm›fl ama bu baflar›la-
may›nca, en son bir kaç katile, ödül
gibi küçük cezalar verilerek dava
kapat›lm›flt›r. 

Ne bu katliamdan sorumlu olan-
lara, ne ceza verilen polis Adem Al-
bayrak’›n amirlerine ve ne de yetki-
li makamlarda bulunan baflka hiçbir
devlet görevlisine dava dahi aç›lma-
m›flt›r. Çünkü Gazi katliam› oligar-
flik devletin politikalar› do¤rultu-
sunda gerçeklefltirilmifltir. Düzene
boyun e¤meyen, devrimcileri sar›p
sarmalayan ve devrimci olmaya de-
vam eden bir halka, devlet taraf›n-
dan gözda¤› verilmifltir. (fiimdilerde
katliam› bir tek VVeellii KKüüççüükk’ün ken-
di kafas›ndan gerçeklefltirdi¤i gibi
bir senaryoya inand›r›lmak isteni-
yor halk. Oysa, o günün baflbakan›-
n›n, bakanlar›n›n, vali ve emniyet
müdürlerinin katliam› sahiplenen,
katilleri himaye eden tav›rlar› hat›r-
land›¤›nda görülür ki, katliam›n ka-
rar› oligarflik iktidar›n merkezinde
al›nm›flt›r.)

HHuukkuukkssuuzzlluukkttaa ppeerrvvaass››zzll››kk

Yüzlerce infaz davas›nda yafla-
nanlar da yarg›n›n infaz ve katliam
politikalar›ndaki yerini gösterir.
Düzenin kendi yasalar› bile yok sa-
y›lmaktad›r. Devrimcilerin infaz›yla
ilgili davalarda mahkemeler katille-
ri aklamak için cansiperane bir u¤-
rafl içinde olmufllard›r hep. 

Gerek DGM’ler gerekse de onla-
r›n devam› olan ACM’ler, bu konu-
da aç›k bir pervas›zl›k ve hukuksuz-
luk içinde olmufllard›r.

Delillerin araflt›r›lmamas›nda,
yok edilmesinde, avukatlar›n talep-
lerinin reddedilmesinde, aleni bir
flekilde katillerin lehine kararlarla
yönetilmifltir dava süreçleri. (Katil-
lere karfl› bu kadar himayeci davra-
nan yarg›n›n, karfl›s›na gelen ddeevv-
rriimmcciilleerree,, ddeemmookkrraa ttllaarr aa iliflkin
uygulad›¤› yarg›lama prosedürü ise,
sistemin hukuksuzlu¤unun, adalet-
sizli¤inin bir baflka kan›t›d›r. Her
fley tam tersinedir bu davalarda;
yarg›çlar, ceza vermek için har›l ha-
r›l gerekçe aramakta, bulamasa da

keyfi olarak ceza vermekten geri
kalmamaktad›rlar.) 

Onlarca insan› vahflice katleden-
leri beraat ettiren bir yarg› sistemi-
nin oldu¤u yerde, hukuktan, adalet-
ten bahsedilebilir mi? Ve dahas›, ül-
kemizi kan deryas›na çevirenlere
gözünü kapatan, bir “hukukun” ifl-
letildi¤i yerde, hhuukkuukk ggüüvveenncceessiinnee
sahip olundu¤undan, hatta ccaann ggüü-
vveennllii¤¤iinnee sahip olundu¤undan söz
edilebilir mi? 

Katillere suç iflleme özgürlü¤ü-
nün verildi¤i bir ülkede, hukuktan,
adaletten bahsetmek safdillik de¤il-
se, 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 in-
sanlar›n da polis kurflunlar›yla can
vermesi, art›k hiç de az rastlan›r bir

olay de¤ildir. “Ben devrimci de¤i-
lim ki, ‘terörist’ de¤ilim ki bana bir
fley yap›lmaz” diye düflünenler, di-
reksiyon bafl›nda veya parkta kur-
flunlanm›fl s›radan insanlar›n ceset-
leriyle karfl› karfl›yad›rlar. 

Ve yarg›, bu olaylarda da yine
ayn›d›r. ‹stisnalar olsa da, devletin
resmi katilini himaye etmeyi kendi-
ne görev bilmektedir. Zorunluluktan
dolay› bazen katil polislere ceza ver-
mek zorunda kalsalar da, polisi ko-
ruyacak her türlü arac›, yasay› kul-
lanmaktan hiç geri kalmamaktad›r. 

‹flte bütün bunlar›n sonucudur
ki, hukukun ve adaletin hüküm sür-
dü¤ü de¤il, eli so¤utulmayan, so¤u-
mamas› için de eline her türlü yetki
verilen, her koflulda himaye edilen
bir polis ve jandarma terörünün hü-
küm sürdü¤ü bir ülkede yafl›yoruz... 

Mahkemelerde her türlü himaye-
ye mazhar olan polis, mahkemeler-
de yarg›lanan devrimciler olunca,
hem savc›, hem yarg›ç olarak mah-
kemeleri bizzat yönetiyorlar da.
Devrimcilere yönelik bir çok dava-
da savc›lar, polisin haz›rlad›¤› fez-
lekeleri ayn› flekilde kopyalay›p id-
dianame diye mahkemelere sunar-
ken, mahkemelerde polis talimatla-
r›yla tutukluluk süresi belirleyip,
kararlar veriyorlar. 

Yarg› üzerinde bu kadar aç›k et-
kisi ve gücü olan polisin, ayn› yarg›
taraf›ndan infazlar, katliamlar dola-
y›s›yla yarg›lanabilece¤ini düflün-
mek, tüm bu mekanizmaya gözleri-
ni kapatmakt›r. 

Katilleri aklayan bir ülkede hu-
kuka yer kalmam›fl demektir. Hiçbir
göstermelik yasa, bu gerçe¤i de¤ifl-
tirmez. Bu fiili durum karfl›s›nda
var olan hukuk göstermelik olmak-
tan 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 düfl-
mand›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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Hukukun vve aadaletin hhü-
küm ssürdü¤ü dde¤il, eeli sso-
¤utulmayan, sso¤umamas›
için dde eeline hher türlü yyetki
verilen, hher koflulda hhimaye
edilen bir polis vve jjandarma
terörünün hüküm ssürdü¤ü
bir ülkede yyafl›yoruz... PPoli-
sin bbizzat yyarg›y› yyönlendir-
di¤i bbir ülkede yyafl›yoruz. 

Böyle bbir ülkede, hhukuk
geçerli oolabilir, aadalet yyerini
bulabilir mi?

‹flte bbunun iiçin;

19 AAral›k’ta kkatledilenle-
rin kkan› aak›yor hala, ddiri ddi-
ri yyak›lanlar›n kkokusu gge-
nizlerimizde; adaletsizli¤in
öfkesi yyüreklerimizdedir. 
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TTeekkiirrddaa¤¤ 22 NNoo’’lluu FF TTii--
ppii’’nnddeenn KKeennaann GGüünnyyeell’’iinn

1144 EEyyllüüll 22000088 ttaarriihhllii mmeekkttuubbuunnddaann;;

“Mektup imhalar› sürüyor. Sana
yazd›¤›m 23 A¤ustos tarihli mektu-
bum 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: ‘‘...... öörrggüütt ddaayyaann››flflmmaass››nn›› aarr--

tt››rr››cc››,, öörrggüütt lliiddeerriinnii öövvüüccüü--yyüücceellttiiccii
iiffaaddeelleerriinn kkuullllaann››llmmaass››......’’. Hepsi-
nin gerekçesi bu.

4455//11 nolu genelge hala uygulan-
m›yor. Gerekçeler malum. Özellikle
genelge yay›nland›¤›nda ‘takipçisi
olaca¤›z’ diye söz veren DKÖ’ler,
bu sorumluluklar›n› unutmamal›d›r-
lar. Biz de, baflta bu DKÖ’ler olmak
üzere milletvekilleri, bas›n vb. yer-
lere yaflad›klar›m›z›, genelgenin uy-
gulanmas› gerekti¤i, bunun için de
yap›lmas› gerekenleri yaz›yoruz.

Yazd›¤›m›z yerlerden biri de
TTB Tekirda¤ Tabip Odas› idi. Ora-
dan bize cevap geldi. Cevapta flun-
lar söyleniyor;

“‹l ‹nsan Haklar› Ku-
rulu, ‹nsan Haklar› ‹hlal-
lerini Araflt›rma Komisyo-
nu flikayetinize bahsi geçen

konuyla ilgili olarak Tekirda¤ F Ti-
pi 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 ya-
p›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 ka-
n›s›na var›lm›flt›r.(...)

Bu içerikteki rapor Tekirda¤
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ve Adalet
Bakanl›¤›’na gönderilmifltir. ”

‘10 Saatlik Sohbet Toplant›lar›na
Uyulmamas› Hak ‹hlalidir’

ÇHD ‹zmir fiubesi taraf›ndan 22
Eylül’de yap›lan aç›klamada, ‹zmir
1 No’lu F Tipi’nde tutuklu olan
Misbah Aktafl’›n ‘‘iinnssaannccaa yyaaflflaamm
ssüürrddüürreebbiillmmeekk iiççiinn’’ 10 Eylül tari-
hinden itibaren süresiz açl›k grevi-
ne bafllad›¤› duyuruldu. 

Aç›klamada, açl›k grevinin ne-
denleri 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 hücre-
lere konularak, burada 16 Eylül’de
robocop k›yafetli yaklafl›k 50 kifli-
nin sald›r›s›na u¤ramalar›. Sald›r›-
dan korunabilmek için kendilerini
jiletle kesmeleri sonucu oluflan vü-
cudunda ve boynundaki ciddi ke-
sikler ve kan kayb›na ra¤men revi-
re ç›kar›lmamas›.

- Üç yak›n›n›n has›mlar›n›n bu-
lundu¤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, ““FF ttiipplleerrii ssoorruunnllaarr››nn
kkrroonniikklleeflflttii¤¤ii vvee eenn ffaazzllaa hhaakk iihhllaall--
lleerriinniinn yyaaflflaanndd››¤¤›› yyeerrlleerr oollaarraakk
vvaarrll››¤¤››nn›› ssüürrddüürrüüyyoorr”” denildi.

Dikmen’de Tutsak Ürünleri Sergisi
Devrimci tutsaklar›n, hücrelerde üretti¤i ürünler sergilenmeye de-

vam ediliyor. Üretmeyi, direnmenin bir biçimi olarak gören tutsaklar,
s›n›rl› olanaklarla, yarat›c›l›klar›n› katarak çeflitli el ürünleri yap›yor-
lar. 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 Ha-
pishanelerinde üretilen; devrim önder-
lerinin resimlerinden, ba¤lamaya, ki-
tap ayraçlar›ndan takvimlere kadar
pek çok ürün yer ald›.

Sergide, ziyaretçilere hapishane-
lerde yaflanan tecrit ve hak gasplar› da
anlat›larak, duyarl›l›k ça¤r›s› yap›ld›.

‘Tecrit’ Psikolojik 
Rahats›zl›k Yarat›yor

9 ayd›r Kürkçüler F Tipi’nde tutuklu bu-
lunan Rasim Aflan’›n akli dengesinin bozul-
du¤u ö¤renildi. 21 Eylül’de aç›klama yapan
Rasim Aflan’›n kardefli Ferzande Aflan, Ada-
na Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi’ne
yat›r›lan kardeflinin hastalanmas›na, F ti-
pi’ndeki ‘tecrit’ koflullar›n›n neden oldu¤unu
belirtti.

Ferzande Aflan, kardeflinin durumu hak-
k›nda bilgi vererek ““hhaassttaanneeyyee zziiyyaarreettiinnee ggiitt--
ttii¤¤iinnddee bbiizzlleerrii ttaann››yyaammaadd››.. SSaa¤¤ll››kk dduurruummuu--
nnuunn kkööttüüyyee ggiittttii¤¤iiiimmiizzddee ggöörrddüükk.. KKaarrddeeflflii--
mmiinn FF TTiippii’’nnddee tteekk kkiiflfliilliikk hhüüccrreeddee ddaahhaa ffaazz--
llaa yyaaflflaayyaabbiilleeccee¤¤iinnddeenn eemmiinn ddee¤¤iilliimm”” dedi.

Adli Tutuklu Açl›k Grevinde
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Belli bir dönem düzene karfl› mü-
cadele içinde yer al›p da, daha sonra
mücadele ettikleri o düzenin içine
yerleflmeye, o düzenin içinde statü-
ler elde edip kariyer yapmaya karar
verenler, önce geçmifllerini pazarla-
yarak bafllarlar ifle. Çünkü ellerinde
düzenin pazar›na sürebilecekleri en
“k›ymetli fley” odur. Pazarlarken de
geçmiflte yapt›klar›n› mahkum eder-
ler; bu da pazara ç›kard›klar› geç-
mifllerinin piyasada al›c› bulabilmesi
için zorunlu bir kofluldur. Bu hemen
hemen “kural” gibidir. Geçmiflin
reddiyesini herkes, bulundu¤u yere,
tercihlerine göre yapar. Kitap yaz-
mak da bu biçimlerden biridir. 

Geçti¤imiz günlerde ““BBiizziimm ÇÇoo--
ccuukkllaarr YYaappaammaadd››”” ad›yla yay›nla-
nan kitab›n da bu tür kitaplardan bi-
ri oldu¤u anlafl›l›yor. 

Fakat kitab›n ad›nda baflka bir id-
dia var; kitab›n tam ad› flöyle: “Bir
12 Eylül Hesaplaflmas›-3; Bizim ço-
cuklar yapamad›.”

Kitab›n girifline ise, kitab›n yaza-
r› RRaaddiikkaall GGaazzeetteessii HHaabbeerr KKoooorrddii--
nnaattöörrüü Ertu¤rul Mavio¤lu'nu tan›t-
mak için konulan k›sa bölümde, "Bi-
zim Çocuklar Yapamad›', [yazar›n]
12 Eylül darbesiyle hesaplaflt›¤›
üçüncü kitab›d›r" denilmekte. 

Ama ismi de, giriflteki bu belirt-
me de yanl›fl. Yanl›fltan da öte, kitap
hakk›nda okuyucuyu aallddaatt››yyoorr..
Çünkü kitapta 12 Eylül'den çok
"devrimcilerle" bir hesaplaflma var.
Fakat bu tahmin edilece¤i gibi, dev-
rimci bak›fl aç›s›ndan yap›lan bir he-
saplaflma de¤il; tam tersine geçmifle
yönelik bir karalamadan, reddiyeden
ibaret. 

Mavio¤lu, kitapta sadece kendi
geçmiflini mahkum etmekle kalsay-
d›, en bafltaki tesbitimizi do¤rulayan
bir kitap deyip geçmemiz de müm-
kündü. Ama Mavio¤lu “hesaplafl-
ma”s›n› devrimci mücadeleye ve bü-
tün olarak devrimcili¤e karfl› bir sal-
d›r›ya dönüfltürmüfltür adeta. ‹nsan-
lar›n bugüne kadar burjuvazinin ka-

lemflörlerinin a¤z›ndan duymaya
al›flt›¤› bir çok söz, bu kez, bu kitap-
ta konuflturulan “eski”lerin a¤z›ndan
tekrarlanmaktad›r Ve üstelik bu, sin-
sice, sureti haktan, soldan yana gö-
zükerek yap›l›yor. 

Yazar›n hesab› ve seçimi!
Kitab›n kurgusunda çeflitli isim-

lerin geçmifle dair anlat›m ve de¤er-
lendirmeleri birbiri ard›na s›ralan›r-
ken, araya da yazar›n kendisi giri-
yor... Peki kimler bu anlat›c›lar? Ma-
vio¤lu, 12 Eylül ile hesaplaflmak(!)
için ‹stanbul’dan Bursa’ya, Art-
vin’den Diyarbak›r’a, ‹zmir’e kadar
çok aram›fl ve bula bula, “biz” kav-
ram›yla ilgisi kalmayan, 12 Eylül’le
hesaplaflmak gibi bir sorunu olma-
yan “ 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 id-
dias›ndaki bir yazar›n, mücadelenin,
örgütün, devrimin içindeki hhiiçç kkiimm--
sseeyyii kkiittaabb››nnaa ddaahhiill eettmmeeyyiipp,, kitab›-
n› sadece eskilerle, döneklerle yaz-
mas›, zaten çok aç›k bir tercihtir. 

Devrimci harekete sald›rma ko-
nusunda anlat›c›lar gayet serbesttir-
ler. Geçmifle dair her tür yalan, yan-
l›fl bilgiler, karalamalar, serbesttir.
‹dealleri de, herhangi bir ideal için
savaflacak mecalleri de kalmam›fl bu
insanlar için “o y›llar” nostalji olabi-
lir ancak. Dolay›s›yla, tarih bu tür
kiflilerle yaz›lmaz elbette. 12 Ey-
lül’le bu flekilde hesaplafl›lmaz. 

Peki Mavio¤lu bunu bilmiyor mu?
Bunun fark›nda de¤il mi? Elbette bili-
yor ve ne yapt›¤›n›n fark›nda.

O zaman flunu sormak gerekiyor;
bile bile ve fark›nda olarak nneeddeenn
böyle bir seçim yapm›flt›r yazar?

Yazar›n yani Ertu¤rul Mavio¤-
lu’nun bugünkü konumu, ifli, bu ki-
tab›n de¤erlendirilmesinde kilit bir
öneme sahiptir. 

RRaaddiikkaall GGaazzeetteessii’’nniinn HHaabbeerr
KKoooorrddiinnaattöörrüü’dür. Radikal gazete-
si, sahibi en büyük tekelcilerden biri
olan burjuvaziye ait bir gazetedir. 

Radikal gazetesinin haberleri
burjuva s›n›f bak›fl aç›s›ndan yap›l-
maktad›r. Burjuvazi için önemsiz ve
gereksiz görülenler, Mavio¤lu tara-
f›ndan da önemsiz ve gereksizdir.
Burjuvazinin tehlikeli gördü¤ü dev-
rimci mücadeleye iliflkin haberleri,
geliflmeleri göremezsiniz Radi-
kal’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” demagoji-
lerini yapabilmek için konulan ha-
berler oollmmaakkttaann iilleerriiyyee ggiittmmeezz..
MMaavviioo¤¤lluu bbuunnuunn tteerrssiinnee ddaavvrraannaa--
mmaazz,, davran›rsa, o zaman Ayd›n Do-
¤an’dan maafl alamaz. 

Radikal’in haber seçimindeki
mant›k ve hesaplar neyse, söz konu-
su kitab›n anlat›c› seçimindeki man-
t›k ve hesap da ayn›d›r. 

Peki neden böyle bir kitap yazma
ihtiyac› duymufltur? 

Kitab›n her sayfas› bunu anlat›-
yor bize: Amaç, rrüüflflttüünnüü iissppaatt eett--
mmeekkttiirr.. 

Sonuçta o bir dönem devrimci
olarak düzene karfl› mücadele etmifl-
tir. E¤er düzene dönecekse, orada
kabul görmek için yyaapptt››kkllaarr››nn››nn ddii--
yyeettiinnii ödeyecektir. Burjuvazi kimse-
yi baflka türlü kabul etmez. E¤er bur-
juvazi, kendi ifline flu veya bu biçim-
de yaramayacaksa, kimseye, Do¤an
Holding’in bas›n yay›n organlar›nda
sayfalar, ekranlar aç›lmaz.  

Hiçbir kiflisel hesab›m yok diye-
mez kimse. Mutlaka vard›r. Hesap-
s›zl›k, devrimcilerdedir. Yazar›n he-
sab› vard›r. Çünkü içinde yaflad›¤›
düzen öyledir. 

Böyle bir kitab› yazmak, basit bir
popülizm, veya kendini tatmin ama-
c›yla da aç›klanamaz. Devrimcilere
sald›r›l›yor çünkü.  

GGeelleeccee¤¤iinnii ssaatt››ll››¤¤aa çç››kkaarraannllaarr››nn 
iillkk iiflflii,, ggeeççmmiiflfliinnii ppaazzaarrllaammaakktt››rr
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Kitapta mücadeleye yönelik sal-
d›r›lar›n ve ucube düflüncelerin hep-
sini bulabilirsiniz. Bunlar›n hepsine
ayr› ayr› de¤inmek zaman ve emek
kayb› olur elbette. Bu yüzden, ka-
rakteristik olanlar› al›p, bir riyakar-
l›k ve devrime düflmanl›k belgesi
olarak ppiiyyaassaayyaa ç›kar›lan kitab›n ni-
teli¤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 Ey-

lül’de yurtd›fl›na kaçan birinin anlat›-
m› var. Yani kaçk›n, piflman olmufl,
dönekleflmifl birinin anlat›m›yla bafl-
l›yor 12 Eylül’le hesaplaflma(!!!)

Soru flu: “Sabo” imzas›yla kaç-
k›nl›¤›n› anlatan bu kifli, kimin tara-
f›nda? Aç›k ki o, 12 Eylül’e karfl› di-
renen ve savaflanlar›n saf›nda de¤il.
Daha ilk günden beyaz bayra¤› çe-
kip 12 Eylül’e teslim olmufl. Ertu¤-
rul Mavio¤lu’nun kitaba verdi¤i
isimdeki riyakarl›k, iflte burada orta-
ya ç›k›yor. Sabahattinler’le 12 Ey-
lül’le hesaplafl›lamayaca¤›na göre,
niyet baflka olmal› de¤il mi?! 

“Ya kurbanl›k koyun gibi kasab›n
b›ça¤›n› bileyip boynumu büküver-
mesini 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,
aahhllaakkii bir sorundur. Çünkü, yap›lan
kan› can› pahas›na mücadele eden
devrimcileri ““kkuurrbbaannll››kk kkooyyuunn””
olarak niteleyen ahlaks›zl›¤a, sayg›-
s›zl›¤a ortak olmakt›r.

Anlat›c› tercihleri, neden "kad›n
kokusu"nun tenine davetine uyma-
m›fl, neden kuraca¤› “ç›lg›nca sevifl-
me hayalleriyle kendinden geçme-
mifl”, neden "arzulu dudaklar›n ara-
l›¤›nda erimeyi becerememifl"ti.. di-
ye geçmifl mücadele günlerinden
piflmanl›k duyanlara (syf. 27), yatak-
l›k etmektir. 

Piflmanlar, dönekler, kavgay› ter-
ketmifller, düzene yerleflmifllerle ta-
rih anlatmak, tarihe sayg›s›zl›kt›r. 

Tarih anlat›c›l›¤›na soyunmak

ciddi bir ifltir. En önemlisi ssoorruummlluu--
lluukk gerektiren bir ifltir. “Bizim ço-
cuklar yapamad›” deyip “zaten ya-
pamazlard›” tezini kan›tlamak ad›na
da tüm de¤erlere, yarat›lm›fl tüm gü-
zelliklere sald›rmak olsa olsa bu ki-
tab›n yazar›na, Ayd›n Do¤an nezdin-
de, burjuva ayd›nlar nezdinde bir
“mevki” sa¤lar. Belki ayn› yoldan
geçen Oya Baydarlar gibi, CNN’nin
kitap tan›t›m› pro¤ramlar›na ç›kar›-
l›r. Yeni ve daha “üst düzey”, “daha
paral›” ifller verilir; ama hepsi bu ka-
dard›r. Devrimcilere sald›rarak bur-
juvaziden ödül almaya çal›flanlar
kervan›na yeni bir isim eklenmifl
olur sadece. 

Yazara onlar›n “sonunu” da hat›r-
latmak isteriz. Tüm dönekler, önün-
de sonunda limon gibi s›k›larak bir
kenara at›lm›fllard›r. Bilinmelidir ki,
bizim olan bu tarih “sat›l›k” de¤ildir.
Kimsenin kendini pazarlamas›n›n
arac› yap›lamaz. Hiç kimsenin bu ta-
rihi karalamas›na, çarp›tmas›na,
kendini pazarlamak için kullanmas›-
na izin vermeyiz... 

Bir TOKAT ve Ertu¤rullar’›n,
Mehmetler’in tercihi:
De¤inilecek bir çok nokta var fa-

kat, Ça¤layanl› Mehmet’in anlatt›¤›
flu bölüm çarp›c›:

“12 Eylül sonras›... içeride befl
y›l kald›m. 1985'te tahliye oldu¤um-
da beni önce karakola götürdüler. ...
Foto¤raf›m› çekiyorlar, polislerden
biri 'sa¤a dön, sola dön' deyip duru-
yor. Ben 'daha kaç kere döndürecek-
sin, yetmedi mi?’ diye soracak ol-
dum, di¤er polis 'küt' diye surat›ma
vurdu. Çok yumruk ve dayak yemifl-
li¤im var ama bunu hiç unutmad›m.
Karfl›l›k versem tekrar içeri atacak-
lar biliyorum. Vermesem içimde bü-
yüyecek. Nitekim öyle oldu, alttan

ald›m ve içimde büyüdü
bu yumruk." (syf. 122)

Unutamazs›n elbette
Mehmet. Ertu¤rullar,
Leylalar, hiçbiri unuta-
maz. Çünkü, anlat›lan o
an, onlar›n gelece¤e dair
karar verdi¤i, tercih yapt›-
¤› and›r... Her fley orada
dü¤ümleniyor.. Bir tercih
yap›yor. Daha do¤rusu

muhtemeldir ki, öncesinde yapm›fl
oldu¤u tercih, orada tüm ç›plakl›¤›y-
la ortaya ç›k›yor:

Diyor ki, bana bir fley olmamal›.
Ben tek bir tokat yemeyece¤im, sor-
gulara al›nma riskinin olmad›¤›, ha-
pishanelere at›lma riskinin hiç ol-
mad›¤› bir solculuk yapaca¤›m...

Öyle yap›yorlar. Sonras›n› orada-
ki tercih do¤rultusunda yafl›yorlar.
Emperyalizm, kapitalizm hiç de¤ifl-
memiflken, faflizm zulmünü sürdü-
rürken, açl›k, yoksulluk, adaletsizlik
diz boyuyken, onlar art›k mücadele-
nin d›fl›na ç›km›fllard›r. 

Do¤an Medya’n›n plazalar›na
kadar uzanan yolun tafllar› oradan
döflenmeye bafll›yor ve “Bizim Ço-
cuklar Yapamad›” gibi pespayelikler
iflte böyle ç›k›yor ortaya. 

Yazar, yola ç›karken kalemini
“kimin”, “hangi s›n›f›n” ad›na kulla-
naca¤›na dair bir tercih yapm›flt›r.
Tercihi emekçi halktan, kitab›n çe-
flitli sat›rlar›nda duygu sömürüsü ya-
parak, zavall› düflüncelerine malze-
me yapmaya çal›flt›¤› flehitlerden ve
mücadeleden yana de¤ildir.

Kuflkusuz, devrimci mücadelenin
sürdürülüfl biçimi de, örgütler de
elefltirilebilir. Mücadelenin her döne-
minde eksiklikler, yetersizlikler, ya-
p›lamayanlar olmufltur. Ancak kitap-
taki anlat›mlar›n, yorumlar›n eksik-
likleri, devrim cephesinden aflmak
gibi bir amac› yoktur. Yazar, yer yer
iddial› laflar etse de, kitapta 12 Ey-
lül’den bu yana devrimci mücadele-
ye sald›ranlar›n söyleyip durdu¤u ka-
ba, eklektik, uydurma düflüncelerden
baflka bir fley yoktur. Oya Baydarla-
r›n küfürlerini, çarp›tmalar›n›, burju-
vaziden al›nma söylemlerini amba-
lajlayarak karfl›m›za ç›karm›flt›r. Ter-
cihi budur. 

Siz, aart›k ““biz” dde¤ilsiniz. 
Kitap kkapa¤›na kkoydu¤unuz oo rresimde
yazd›¤› ggibi, aazl›¤›n, zzulmün oolmad›¤› bbir
dünya iiçin ssavaflanlar bir yanda, bbu kkita-
b› yyazanlar, bbu kkitaptaki aanlat›mlar›n ssa-
hipleri DD‹⁄ER yyandad›r.  
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Dönekli¤in ruh hali 
Anlat›c›lardan Leyla’n›n a¤z›n-

dan da solun herfleyi ne kadar yanl›fl
yapt›¤› anlat›l›yor sayfalarca. Leyla
sonuçta düzene dönüyor. Ama dö-
neklerin ço¤u gibi, o da örgütü suç-
luyor; sanki devrimcilik yapacak-
m›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 hesap-
laflma ad›na yer bulabilmesidir. 

Kitaptaki anlat›c›lardan bir di¤eri
olan “Ça¤layanl› Mehmet” de Ley-
la’n›n bir baflka versiyonu. Buram
buram popülizm kokan, “sen ney-
miflsin be Mehmet” dedirten narsist
bir anlat›mla karfl›lafl›yoruz bu bö-
lümde. 

Gecekondular konusunda ak›l
veriyor, solun hatalar›n› say›p dökü-
yor... Peki, sormazlar m› adama, ma-
dem bu kadar cevher sahibiydiniz,
bu kadar yetenekli ve öngörülüydü-
nüz, devrimci mücadele yyeerriinnee,, ddüü--
zzeennddee ne ifliniz vard›? 

Örgüt, “çekirdekten yetiflme ge-
cekondulu”, “ süper futbol oyna-
yan”, “semtte en çok sevilen” , “sü-
rekli kitap okuyan” Mehmet’i bir
dinleseymifl!!! Asl›nda bu ruh hali
de, kavga kaçk›nlar›nda ortakt›r. 

Ony›llar önce devrimci hareket-
ten kopan, mücadeleden uzaklaflan
Mehmet adl› kifli hala ukalal›k yap›-
yor: “Gecekondular bana göre sol-
cular›n halk› ilk tan›d›klar› ve do¤al
olarak da ilk yyaabbaanncc››llaaflfltt››kkllaarr›› yer-
lerdir. Halk› tan›yacak baflka bir ze-
minleri zaten yoktu devrimcilerin...” 

Devrimciler sadece üniversiteli-
lerden ibaretti, üstelik de o üniversi-
teliler içinde de emekçi çocuklar›
yoktu, hepsi burjuvazinin, küçük-
burjvazinin çocuklar›yd›, halk› tan›-
mak için gecekondulara gelmifller-
di... Bu saçmal›klara cevap vermek
bile zul asl›nda. 

Örgüt gerçekli¤ini, mücadele de-
neylerini, birikimini hiçe say›yorlar...
Hepsi birbirinden çakt›mc›... Mey-
dan bofl, konufl konuflabildi¤in kadar,
halka, devrime, örgüte, tarihe karfl›
a¤z›na ne gelirse söyle... Nas›l olsa

Ertu¤rul Mavio¤lu, onlar› “12 Ey-
lül’le hesaplaflma” bafll›¤› alt›nda su-
nacak.

Ça¤layanl› Mehmet, bir yandan
halk›n faflistlerden kurtulmas› için
devrimcilere destek verdi¤ini söyler-
ken, di¤er yandan halk›n “Faflistler-
den zarar görmelerinin nedeni biz-
dik ve bizden kurtulmak istiyorlar-
d›” diye yazabiliyor. 

Taha Akyol mu yaz›yor, yoksa
Ertu¤rul Özkök mü?.. Benzer tezle-
ri(!) “sosyolojik tahliller” kaç kez
yazm›fllard›r kimbilir. Bir de Ça¤la-
yanl› Mehmet’in yazmas›nda bir or-
jinallik yok. 

Faflistlerle devrimcilerin “ayn›
yöntemi kulland›klar›” da yine, Ak-
yollar’›n, Özkökler’in y›llard›r ileri
sürdü¤ü tez de¤il mi? Mehmet anla-
t›yor: 

“Faflistlere karfl› mücadelede en-
dazenin kaç›r›lm›flt›... Ça¤layan'da
faflist kalmam›flsa, sokaklarda M‹SK
üyesi bir iflçi aramaya bafll›yordu.
Tabii, her fley karfl›l›kl›. FFaaflfliissttlleerr ddee
ffaarrkkll›› ddaavvrraannmm››yyoorrllaarrdd››.. Mecidiye-
köy’de oturan ve ça¤layan'da ortao-
kul son s›n›fta okuyan bir çocuk var-

d›. Hiç unutmam. Sadece
Ça¤layan'da okuyor diye
faflistler bu çocu¤u do-
muz ba¤› ile bo¤arak öl-
dürdüler." 

Utanmazl›¤a, sorum-
suzlu¤a bak›n. Peki, ma-
dem her fley karfl›l›kl›,
madem ayn› yöntemler
kullan›l›yor, peki devrim-
cilerin kaç çocu¤u domuz
ba¤›yla öldürdü¤ünü gör-
dün sen Ça¤layanl› Meh-
met? Peki ya sen Mavio¤-
lu, bu alçakça iftiray›
hangi nedenle koydun ki-
tab›na?.. 

Faflistlerle devrimcile-
ri böylesine ayn› kefeye
koyacak kadar dengesiz-
leflmek, nas›l bir ruh hali-
nin ürünüdür?

Bu ruh hali en s›radan,
en baya¤›s›ndan dönekli-
¤in ruh halidir. Ertu¤rul
Mavio¤lu’nun kitab›nda-
ki dönekler, kendi geç-

mifllerine sald›ran, küfreden dönek-
li¤in bu ruh haliyle k›r›p dökerek do-
lafl›yorlar solun onurlu tarihinde. 

Burjuvazi nezdinde de, küçük-
burjuva reformist çevrelerde de so-
lun disiplinine, gecekonduculu¤una,
militanl›¤›na, emekçili¤ine, fedakar-
l›¤›na suçlamalar yapman›n moda
oldu¤u da malum! Aferin Ertu¤rul
Mavio¤lu; modaya uymak gerekir.
Göbe¤ine do¤ru h›zla yol ald›¤›n›z
düzenin kural› budur. 

Devrimci mücadelenin 
muhasebesi de, 12 Eylül’le 
hesaplaflmak da mücadele 
içindekilerin iflidir!
“Selçuk gibi, Selim gibi, daha ni-

ce iyi bak›fll› çocuklar›n pisi pisine
düfltükleri tuzaklar...” anlat›l›yor ki-
tapta... Bunu yazanlar, bbiillmmeezzlleerr
mmii,, mücadelede çözülmelerin, iha-
netlerin de oldu¤unu?

‹flkencehaneleri “devleti y›kma
iddias›nda olanlar›n, devlet karfl›-
s›nda yaln›zl›¤›”yla tasvir ediyor.
Bir miting alan› gibi mi olacakt›
yoksa oras›? Bunu yazanlar, bbiillmmeezz--

“Bir 12 Eylül hesaplaflmas›”ym›fl.... 
Komik ve bir o kadar da riyakarca. 
Ayd›n Do¤an’dan izin ald›n›z m› 12 Eylül’le
hesaplaflmak için?.. Veya CHP yönetimine ya
da iflyerindeki patronunuza  sordunuz mu?
Dahas›; “Bir 12 Eylül hesaplaflmas›” niyet-
indeyseniz gerçekten, 12 Eylül de süren bir
yönetim oldu¤una göre, ya bir gün sizi yine
derdest edip içeri atarlarsa... 
Siz de¤il miydiniz, bir daha asla içeri
düflmemek için zulme boyun e¤en, bir daha
asla içeri düflmemek için örgütlü, devrimci
mücadeleden uzak duran...



lleerr mmii,, iflkencehaneler de mücade-
lenin bir mevzisidir ve bu mevzinin
do¤as›nda düzenle devrimcinin tek
bafl›na karfl› karfl›ya geldi¤i bir çat›fl-
ma vard›r. 

“Çekirdekten yetiflme gecekon-
dulu Mehmet” saçmalamay› sürdü-
rüyor: ““BBeennccee yyaabbaanncc››llaaflflmmaa kkoodd
iissiimmlleerriiyyllee bbaaflflllaadd››”” diyor. 

Devrimci mücadele gerçe¤inden,
dünya devrimci hareketinin tecrübe-
lerinden bihaber mi?... 

Türkiye solu “hovardaca” harca-
m›fl mahalleleri... “Ben seni gece-
kondu sahibi yapt›m, sen de diyetini
ödeyeceksin” diye yaklaflm›fl... 

Emekçi kad›nlarla Leninizmin il-
kelerini okurken herkes havaya ba-
k›yormufl... 

“Mahallelerde bir dönem çok iyi
durumdayd›k. Ne zamanki siyasi olu-
flumlar örgütlere dönüfltüler, o zaman
tökezlemeler de bafl gösterdi."

Onlarca y›l sonra Ayd›n Do-
¤an’›n balkonundan, düzen içi statü-
kolar›n pencerelerinden bak›nca,
Ça¤layan’da, Nurtepe’de devrimci-
lik böyle mi görülüyor?.. 

Bütün bunlar› bbiilliirrlleerr bbiillmmeessiinnee
ddee,, ifllerine gelmiyor. Onlar olaylar›
hep devrimci mücadeleye “vuracak-
lar›” bir aç›dan ele al›yorlar art›k.
Dönünce, beyni de döner insan›n.
Düflünceleri tersyüz olur.  Kendilerini
kand›rmaya devam edebilmek için,
kkaaççkk››nnll››kkllaarr››nnaa ggeerreekkççeelleerr bbuullmmaakk
istiyorlar geçmiflin içinden. Bunun
için herfleyi karalamal›, kötülemeli-
ler.

12 Eylül’e karfl› direniflte verilen
flehitler, “tuza¤a düflmeye” indirge-
niyor; asl›nda silahl› mücadelenin
tümünü bir ttuuzzaakk olarak görüyor o
kafa yap›s›. Böyle oldu¤u içindir ki,
silahl› eylemlerle ““ddeevvlleettllee ddüüeelllloo””
yap›ld›¤› gibi reformizmin ony›llar-
d›r tekrarlay›p durdu¤u küflü tesbit-
leri ›s›t›p piyasaya sürüyor. 

“Bizim çocuklar” yapamad› diyor
sonra da. Niye yapamam›fl?... Çün-
kü, yöneticiler beceriksiz, stratejiler,
taktikler yanl›fl. Silahl› mücadaleyle
bir fley olmaz.. Peki, buyur sen yö-
net.. Buyur sen stratejiler, taktikler
öner.

Yok; o Do¤an Holding’den maafl

al›yor, kimi düzen partilerinin çat›s›-
na s›¤›nm›fl ikbal peflinde, kimi rek-
lamc›, kapitalizmi pazarl›yor ve iflle-
ri ne olursa olsun, hepsi ““eevviimm,, iiflfliimm,,
ççooccuu¤¤uumm”” diyor, baflka bir fley de-
miyor. 

Peki öyleyse, b›rak›n devrimin
muhasebesini devrimin içindekiler
yaps›n... Onu da yapm›yorlar. 

Türkiye solunun kerameti ken-
dinden menkul ak›l hocalar›na ihti-
yac› yoktur. Dünyalar›, “evim, iflim,
çocu¤um”la s›n›rl› olanlar, bunlar›
kaybetmemek için hiçbir risk üstlen-
meye cüret edemeyenler, b›rakal›m
ak›l vermeyi önce kendi yaflamlar›na
bakmal›d›rlar. 

‹deolojik, politik olarak burjuva-
ziden beslenen bu eskiler, kendileri-
ni “çok zeki”, “en büyük taktisyen”,
“en büyük strateji uzman›” olarak
görürler. Herkese ak›l vermeyi çok
severler. Yarat›lan herfleyi yok say-
mak, emek ve de¤er bilmemek, her-
fleyi reddetmek, en büyük özellikle-
rinden biridir. Öyle de megaloman-
d›rlar ki, san›rs›n›z koca bir 12 Eylül
döneminde sadece kendileri “diren-
mifl”tir. O dönemin eksikliklerini bir
tek onlar görmüfltür. Herfleyi görür-
ler ama kendi durumlar›n› görmek
konusunda ise tam bir körlük içinde-
dirler. Ama biz göstermek durumun-
day›z onlara yerlerini: Düzen içine
yerleflenlerin sol ad›na muhasebeye
giriflme hakk› yoktur. Her sayfas›
kanla yaz›lan bir tarihi ancak o tari-
hi yazanlar yaratanlar ve sürdürenler
sorgulayabilir, de¤erlendirebilir. Do-
¤an Medya’n›n koridorlar›nda dola-
fl›p ahkam keserek sol ad›na muha-
sebeye giriflmek, yerini ve haddini
bilmemektir. 

Kitab›n anlat›c›lar›ndan biri, aayy››
bbaall››¤¤›› gibi olmal›yd›k diyor; hem
karada, hem denizde yaflayabilme-

liydik. fiimdi diyor ikisinde de de¤i-
liz. 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 kkaarraayyaa çç››kkmmaass››,, bilinçli
tercihidir. Devrimcilerle aras›na ka-
l›n duvarlar örerek, devrimci düfl-
manl›¤› yaparak kendisini Ayd›n
Do¤anlara kan›tlamaya çal›flmakta-
d›r. Bu ülkede Oya Baydarlar, Meh-
met Altanlar gibi olmak için çok faz-
la fley gerekmiyor. Ama namuslu ve
onurlu yaflamak için o önce yarat›-
lanlara sayg›l› olmas›n› bilmek gere-
kiyor. 

Son olarak flunu da cevaplayarak
bitirelim söyleyeceklerimizi: Yaza-
r›n ““bbiizziimm ççooccuukkllaarr››”” kkiimmddiirr??
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 kuflku-
suz insan ““bbiizziimm”” dedi¤ine yapmaz
bunlar›. “Örgütlü kurall› mücadeleyi
savunanlar” , “16, 20 yafllar›nda so-
rumluluklar alan çocuklar”, “kod
ad› kullananlar”, “bellerinde silah-
la gezenler”,... bunlar Mavio¤lu’nun
“bizim çocuklar›” de¤iller. 

Onun “bizim çocuklar›” olsa ol-
sa; örgütsüzlü¤e methiye düzen, 12
Eylül’de kendi canlar›n› kurtarmak
için halk› ve devrimi terk edip mül-
tecileflen, düzene kapa¤› atan müca-
dele kaçk›nlar› ve döneklerdir. Zaten
kitab›nda da onlar› konuflturmufl, di-
renen ve savaflanlar›, direnifl ve sa-
vafl› bugün de sürdürenlere yer ve
söz hakk› vermemifltir. 

Bir yandan da diyor ki “hayat›-
m›n en güzel günleri”... Herfley kö-
tü, herfley yanl›fl, herfley olumsuz-
dur, karalar, küçümser, küfreder,
sonra dönüp der ki, “o günlerimden
piflman de¤ilim!”... Bu sözler de dö-
nekli¤in tül perdesidir. Ama her tül
perde gibi arkas› gözükür. Arkada
görünen kaçk›nlar, döneklerdir. Ar-
kada görünen, kendini düzene kan›t-
lamaya çal›flan ve bunun için geçmi-
fline ihanet edip devrime düflmanl›k
yapanlard›r.

Herfley kötü, herfley yanl›fl, her-
fley olumsuzdur, karalar, küçüm-
ser, küfreder, sonra dönüp der ki,
“o günlerimden piflman de¤i-
lim!”... Bu sözler de dönekli¤in
tül perdesidir. Ama her tül perde
gibi arkas› gözükür. Arkada görü-
nen kaçk›nlar, döneklerdir.
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20 Eylül’de Malatya
E¤itim-Sen’de ““1122 EEyy--
llüüll’’ddeenn EErrggeenneekkoonn''aa
DDaarrbbeecciilleerr YYaarrgg››llaann--
ss››nn”” ad›yla bir panel
düzenlendi.

Panele konuflmac›
olarak DTP’den CCeemmaall
CCooflflkkuunn ve Birgün ya-

zar› OO¤¤uuzzhhaann MMüüffttüüoo¤¤lluu kat›ld›. ‹lk
olarak söz alan Coflkun, 12 Eylül aske-
ri darbesinin nedenleri ve günümüze
yans›malar›na iliflkin yapt›¤› konufl-
mada, 12 Eylül'de en a¤›r bask›lar›n
Metris, Mamak ve Diyarbak›r hapisha-
nelerinde yafland›¤›n› vurgulad›.

12 Eylül öncesi Devrimci Yol örgü-
tünün lideri olan, bugünün Birgün ya-
zar› Müftüo¤lu ise konuflmas›nda, 12
Eylül’deki teslimiyetçi tav›rlar›n› ve
örgüt olarak tükenifllerini anlatmak ye-
rine, kendileri d›fl›ndaki örgütleri suç-
layan ifadeler kulland›. “12 Eylül dar-
besinin istihbarat›n› 7-8 ay öncesinde
ald›k ve di¤er örgütlere darbeyi önle-
mek, geri püskürtmek için birlik ve di-
renifl ça¤r›s› yapt›k. Fakat gereken
birliktelik ve direnifl gösterilmedi” di-
yen Müftüo¤lu, 12 Eylül'ü eylemlerle
karfl›lad›klar›n› ancak yeni bir hareket
olduklar› için süreci gö¤üslemekte ye-
tersiz kald›klar›n› söyledi. (*) 

Konuflmalar›n ard›ndan, soru-ce-
vap bölümünde, 12 Eylül'ün günümü-
ze 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 dar-
benin gelece¤inin öngörüsüne sahipti-
ler. Fakat sorun bu de¤il... Direnifl ve
birlik ça¤r›s› yapan, darbeye karfl› mü-
cadele ederdi. O süreçte çok yeni bir
hareket olup da sonuna kadar direnen,
''AAmmeerriikkaanncc›› CCuunnttaa 4455 MMiillyyoonn HHaallkk››
TTeellssiimm AAllaammaazz!!'' diyen devrimciler
vard›.. Ve mücadele edenler, 12 Eylül
sonras›nda da, eylemlerle, cezaland›r-
malarla iflkencecilerden hesap sormufl-
lard›r. O gün direnip, bugün de sa¤a
sola savrulmadan ayakta kalan, müca-
delesini sürdürenler var.”

Halk Cepheliler, ayr›ca Devrimci
Yol’un direnmemesinin nedeninin,
birlik sa¤lanmamas› ya da yeni bir ha-
reket olmak de¤il, ideolojik zay›fl›k
oldu¤unu belirttiler. Halk Cepheliler,
Müftüo¤lu’na ““BBuu yyeenniillggiinniizzii iiddeeoolloo--
jjiikk bbiirr yyeenniillggii oollaarraakk ggöörrüüyyoorr mmuussuu--
nnuuzz??”” diye sordular. Fakat Müftüo¤lu
bu soruya cevap vermedi.

Halk Cepheliler, ayr›ca; 12 Eylül’e
karfl› etkili bir mücadele yürütüleme-
diyse, sald›r›lar püskürtülemedi ve bu
ülkede halen 12 Eylül uygulamalar›
yürürlükteyse, bunda  12 Eylül süre-
cinde, Devrimci Yol gibi hareketlerin
Mamak'taki ve 12 Eylül mahkemele-
rindeki tav›rlar›na bakmam›z gerekir

diyerek, flöyle devam ettiler;
“Bu hareketler Mamak'ta Tek
Tip Elbise giyerken... biz yenil-
dik, direnmenin anlam› yok de-

yip bunu teorilefltiren savunmalar ya-
parken, Metris'te tutsaklar ölüm oruç-
lar›yla hapishane ve tek tip elbiseye
karfl› direnmifllerdir...”

Müftüo¤lu'nun konuflmalar›n gelifli-
mi içinde verdi¤i cevaplar ise bunlar›
de¤erlendirmekten uzak, kendi geçmifl
an›lar›n› anlatan bireysel cevaplar olu-
yordu. Hatta bu ifli abartarak "ben gö-
zalt›na al›nmasayd›m K›z›ldere olma-
yacakt›, Mahir'e ›srarla yurtd›fl›na ç›k-
mas›n› söyledim, Mahir duygusal dav-
rand›¤›ndan K›z›ldere’ye gitti'' gibi
ifadeleriyle geldi¤i noktay› gösterdi.
Bunun d›fl›nda tek tip elbise ile ilgili so-
ru 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 ver-
meyen Halk Cepheliler’in tavr›na, eski
devrimci Müftüo¤lu’nun cevab›; ““sseenn oo
zzaammaann kkaaçç yyaaflfl››nnddaayydd››nn?? AAnnllaammaakk iiççiinn
bbaazz›› flfleeyylleerrii yyaaflflaammaakk ggeerreekk”” fleklinde
oldu. Panelin dinleyicilerini de flafl›rtan
bu tepki, gerçekler karfl›s›nda söyleye-
cek sözü olmayanlar›n, yafl›n›n büyük-
lü¤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 ay-
r›nt›s› için Ekmek ve Adalet’in 9 Ocak 2005 ta-
rihli 140. say›s›na bak›labilir. 

Say›: 161 35HABER

Genç CCepheliler, BBir “Eski TTüfek”in
Tarihi ÇÇarp›tmas›na ‹‹zin VVermedi

Ad›yaman’›n Çelikhan ‹lçesi’nde
9 A¤ustos günü “Zerban” flenlikle-
rinde Ad›yaman Temel Haklar Der-
ne¤i’nin açt›¤› standa yasak yay›n
sat›ld›¤› gerekçesiyle sald›r› olmufl-
tu. Zorla gözalt›na al›n›p, iflkenceye
maruz kalan dernek üyeleri Adem
Y›ld›z ve Samet Altunalev, 10 A¤us-
tos günü “örgüt propagandas› yap-
mak” iddias›yla tutuklanarak Malat-
ya E Tipi Hapishanesi’ne götürül-

müfllerdi. Avukatlar›n  itiraz-
lar› sonucu 18 Eylül günü
tahliye edildiler. 

Gözalt›nda kald›klar›
süre boyunca elleri kelepçeli

tutulmufllard›r. Fiziki iflkenceye ma-
ruz kalm›fl, onursuzca-soyularak
“üstleri arand›ktan” sonra elleri ke-
lepçeli, ç›plak bir flekilde nezarette
b›rak›lm›fllard›r. Bir gün sonra iflken-
ceye maruz kalmalar›na ve ma¤dur
olmalar›na ra¤men yine de tutuk-
lanmalar› için yasal formaliteler ge-
re¤i k›l›f› da uydurularak “örgüt pro-
pagandas› yapmak” gerekçesiyle

tutukland›lar. Ayn› hukuksuzluk,
bask› ve iflkence hapishane giriflin-
de de devam etmifl, önce jandarma
sonra gardiyanlar taraf›ndan sözde
“üst aramas›” ad› alt›nda iflkenceye
ve tacize maruz kalm›fllard›r. Soyu-
larak yap›lan iflkencenin ard›ndan
dedektörle taciz edilmifllerdir. Yet-
medi¤i gibi dernek üyeleri hukuk-
suzca, keyfi bir flekilde yap›lan uy-
gulamalara karfl› say›s›z disiplin so-
ruflturmas› ve 2 ay görüfl cezas› al-
d›lar. Yaflanan tüm iflkenceler AKP
iktidar›n›n iflkenceci yüzünü birkez
daha göstermifltir.

MMaallaattyyaa’’ddaa ‹‹flflkkeennccee



Günlük yaflamda, ““tteeoorrii yyaapp--
mmaa””, ““tteeoorriiddee ööyyllee aammaa pprraattiikk
bbaaflflkkaa”” gibi cümleler duydu¤umuz
ya da kulland›¤›m›z olur. Teori üze-
rine bu söylemler, teorinin yanl›fl
kavranmas›ndan ya da günlük ya-
flamda yanl›fl kullan›m›ndan kay-
naklan›r.

Maddi gerçeklerden yola ç›k›la-
rak geliflitirilen teori (yani bbiilliimmsseell
tteeoorrii), toplumsal yaflam› ileriye
götüren bir fonksiyon görür, bu ne-
denle de, teori yapmak olumsuz
bir fley de¤ildir. Yine, ““tteeoorriiddee ööyy--
llee aammaa pprraattiikk bbaaflflkkaa”” söylemi de,
teoriyi pratikten kopuk bir olgu
olarak ele alanlar›n, metafizik ba-
k›fl aç›s›n› yans›t›r. Gerçekte, teori
pratikten, yani maddi gerçekler-
den kopuk bir olgu de¤ildir. Dola-
y›s›yla, ““tteeoorriiddee bbaaflflkkaa,, pprraattiikkttee
bbaaflflkkaa”” ise, bu ya ileri sürülen te-
orinin yanl›fll›¤›ndan, ya da prati¤e
uygulan›fl›ndaki hata ve eksiklik-
lerden kaynaklan›r.

Kullan›m›ndaki bu eksikli¤e
dikkat çektikten sonra, flimdi ttee--
oorriinniinn bir tan›m›n› yapal›m.

TTeeoorrii kelimesi, Yunanca köken-
lidir ve ““ddiikkkkaattllee bbaakkmmaakk”” anlam›-
na gelen, ““tthheeoorreeiinn”” kelimesinden
gelmektedir. Fakat, süreç içinde
bugünkü anlam›na kavuflmufltur.

TTeeoorrii vvee pprraattiikk,, bilme sürecinin
iki yan›n› (zihinsel ve maddi) ifade
eden felsefi kavramlard›r. TTeeoorrii;;
nneessnneell ggeerrççee¤¤iinn iinnssaann bbiilliinncciinnee
ddüüflflüünnsseell yyaannss››mmaass››dd››rr..

TTeeoorrii;; bbiillggiinniinn ddüüflflüünnccee aallaann››nn››
iiffaaddee eeddeerr.. Bilginin di¤er alan› ise
pratiktir. Teori, prati¤e geçirilmifl
olabilece¤i gibi, geçirilmemifl de
olabilir. Fakat, bilimsel teori, pra-
tikle 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.

MMeettaaffiizziikkççiilleerr,, tteeoorriiyyii pprraattiikktteenn
kkooppuukk,, ssaalltt ddüüflflüünncceeyyllee kkuurruullmmuuflfl
bbiirr bbiillggii oollaarraakk eellee aall››rrllaarr.. Metafizik
teori, nesnel gerçe¤e ayk›r›d›r ve
pratikte denetlenemez. Gerçekte,
maddi olgulardan esinlenmeyip,

salt düflünceyle kurgulanm›fl bir
teori yoktur. Metafizikçilerin ileri
sürdü¤ü düflünceler de, maddi ol-
gulardan yola ç›km›fl, fakat nesnel
gerçeklikten kopmufllard›r. Örne-
¤in, tüm dinlerdeki cennet, cehen-
nem gibi  tasvirlerin, yine tarihte
görülmüfl olan çeflitli inançlardaki
tanr› figürlerinin, do¤ada var olan
nesnelerden esinlenmifl olmas› bu-
nun sonucudur.

MMaarrkkssiisstt tteeoorrii,, ttaammaammeenn bbiilliimm--
sseell bbiirr tteeoorriiddiirr.. Ve salt gerçe¤in
ö¤renilmesiyle de¤il, ayn› zaman-
da bu gerçek ›fl›¤›nda do¤ay› ve
toplumu de¤ifltirip, dönüfltürme ile
de ilgilidir. Marksist teori, maddi
gerçeklerden yola ç›karak üretil-
mifltir, maddi yaflamda uygulana-
cak ve maddi yaflamdan beslene-
rek kendisini yeniden üretecektir. 

Stalin de flöyle der; ““YYeennii ssooss--
yyaall ddüüflflüünnlleerr vvee tteeoorriilleerr,, aannccaakk,,
ttoopplluummuunn mmaaddddii yyaaflflaamm››nnddaakkii
ggeelliiflflmmeenniinn ttoopplluummuunn öönnüünnee yyee--
nnii ggöörreevvlleerr kkooyymmaass››yyllaa oorrttaayyaa çç››--
kkaarrllaarr..””. (Diyalektik ve Tarihsel
Materyalizm)

Stalin’in de ifade etti¤i gibi, tteeoo--
rrii,, prati¤in sorunlar›n› çözmek için
vard›r ve toplumsal geliflmenin, in-
san›n önüne koydu¤u görevlerin
gerçeklefltirilmesine ve toplumun
ilerlemesine yard›m ederler.

Lenin bu gerçe¤i; ““ddeevvrriimmccii
tteeoorrii oollmmaaddaann ddeevvrriimmccii pprraattiikk
oollaammaazz”” sözüyle ifade etmifltir.
Çünkü, devrimci teori, prati¤in na-
s›l örgütlenmesi gerekti¤ini, hangi
hedefe nas›l yürünece¤ini belirler.
Bu anlamda devrimci teori, toplu-
mun ilerici, devrimci güçlerinin
elinde, yollar›n› gösteren bir kla-
vuz, önlerini ayd›nlatan bir fener
ifllevi görmektedir.

Bu nedenle, teorinin küçüm-
senmesi yanl›flt›r. Teorinin küçüm-

senmesi, tarihin biriktirdi¤i bilgi ve
deneyimlerin yok say›lmas› anla-
m›na gelir. Geçmiflten, yaflanm›fl
olandan ö¤renmeyi reddetmek, bi-
limsel bir yaklafl›m de¤ildir. Tarih-
ten ö¤renmeyenlerin, gelece¤e de
do¤ru bir yön vermeleri söz konu-
su olamaz.

Mao, teorinin prati¤e yön ver-
mesinin önemini flu sözlerle ifade
eder; ““BBuu tteeoorriinniinn iinncceelleennmmeessii,,
ssaaddeeccee bbiirrttaakk››mm ddeeyyiimmlleerr vvee ttee--
rriimmlleerr öö¤¤rreennmmeekk iiççiinn ddee¤¤iill,,
MMaarrkkssiizzmm--LLeenniinniizzmmii bbiirr ddeevvrriimm
bbiilliimmii oollaarraakk kkaavvrraammaakk iiççiinn yyaa--
pp››llmmaall››dd››rr..””

Bu sözde, devrimci teorinin bir
dogma olmad›¤› gerçe¤i de ifade
edilmektedir. Devrimci teori, de¤i-
flen koflullara göre kendini yeni-
den gelifltirerek, toplumsal de¤i-
flim ve dönüflüme hizmet etme ifl-
levini sürdürebildi¤i içindir ki, o bir
ddeevvrriimm bbiilliimmiidir.

Devrimci teori, yaflamdan ko-
puk, dura¤an bir bilgi y›¤›n› de¤il-
dir. O, canl› bir bilgidir. Onun, sü-
rekli olarak prati¤e uygulanmas›
ve pratikten beslenerek kendisini
yenilemesi esprisi de burada ken-
disini ifade eder. Dogmalar ise de-
¤iflmezler ve kendilerini yenileme-
dikleri için, ifllevlerini yitirirler.

Lenin, Marksist teoriyi, bir dev-
rim bilimi olarak ele ald›¤› için,
Çarl›k Rusya’s› koflullar›na göre
yeniden üreterek, Bolflevik Devri-
mi’ni gerçeklefltirdi. Ayn› flekilde,
Mao, devrimci teoriyi yar› sömür-
ge Çin koflullar›nda; yine yeni-sö-
mürge ülkelerin devrimci önderle-
ri, onu kendi ülkelerinin koflullar›n-
da 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 eleflti-
rir; ““ssaa¤¤ ooppoorrttüünniizzmm tteeoorriiyyii ‘‘oorrttoo--
ddookkss’’ yyöönnddeenn ddoonndduurraarraakk,, MMaarrkk--
ssiizzmmiinn yyaaflflaayyaann rruuhhuu ssoommuutt dduu--
rruummllaarr››nn ssoommuutt ttaahhlliilliinnii bbiirr yyaannaa
aattaarraakk,, oonnuunn öözzüünnee ddee¤¤iill ddee llaaff››zz--
llaarr››nnaa ddöörrtt eellllee ssaarr››ll››rr..”” Marksist-
Leninistler ise, teorinin özünü ala-
rak, pratikte sürekli gelifltirirler.

B‹LG‹

TEOR‹
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A l -
m a n -
ya’da or-
taya ç›-
kan De-
niz Fene-
ri dolan-
d›r›c›l›¤›,
çeflitli is-
l a m c ›

çevrelerin halk›n inançlar›n›, yok-
sullu¤unu ve yard›mlaflma duygula-
r›n› nas›l istismar etti¤ini bir kez da-
ha 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›karla-
r› için kullanan bu kesimlerin kur-
duklar› 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 vur-
maktad›r. Bir yandan halk› doland›-
rarak kendilerine sermaye yarat›yor,
bununla islamc› örgütlenmeyi, tari-
katlar›, yay›nlar› finanse ediyorlar.
Di¤er yandan yoksullara sahip ç›k-
t›klar› görüntüsü yarat›yorlar, ama
gerçekte, yoksullardan “sevap” için
toplad›klar› ile, islamc› kesim için-
de hem örgütlenmelerine kaynak
yarat›yor, hem iissllaammcc›› zzeennggiinnlleerr s›-
n›f›n› yarat›yorlar. Halktan ald›kla-
r›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. ‘Yar-
d›m da¤›t›m›n›’ bir örgütlenme ve
propaganda arac› olarak kullan›r-
ken, etki alanlar›n› büyütmeyi he-
defliyorlar. 

Ve tüm bunlar› yaparken, halk›

kand›r›yor, yalan söylüyor, doland›-
r›yorlar.

PP››ttrraakk GGiibbii BBiitteenn
HH››rrss››zzll››¤¤››nn FFeenneerrlleerrii
Bu politikan›n sonucu olarak,

Deniz Feneri gibi doland›r›c›l›k der-
nekleri, ülke içinde ve d›fl›nda p›t-
rak gibi ço¤alm›fl, çok say›da kuru-
lufl ve örgütlenme her yerde karfl›-
m›za ç›kar olmufltur. Sadece say›la-
r› artmam›fl, ayn› zamanda ekono-
mik güçleri de büyümüfltür.

AKP arac›l›¤›yla, iktidar olanak-
lar›n› da kullanan bu islamc› çevre-
ler, halk› doland›r›rken, hiçbir en-
gelle 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 düzen-
lemeler de AKP iktidarlar›n›n bu
“islamc› istismar mekanizmas›”na
deste¤inin bir kan›t›d›r. Son yasal
düzenlemelerle islami vak›flar, her-
hangi bir denetime tabi olmadan
yurtd›fl›ndan yard›m alabilme, s›n›r-
s›z mülk edinebilme, yurtd›fl›nda
yat›r›m yapabilme ve örgütlenebil-
me olanaklar›na sahip olmufltur. 

Belediyeler de, bu kurulufllar›n
önemli dayanaklar›ndand›r. Örne-
¤in, sadaka da¤›t›m› yoluyla yok-
sullu¤un istismar›, baz› illerde yüz-
binlere 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 kulla-
n›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

aç›lm›fl, desteklenmifl ve
gelifltirilmeye çal›fl›lm›fl-
t›r. ANAP’tan DYP’ye,
CHP’ye kadar hiçbir dü-
zen partisi bunlara engel
olmaya kalk›flmam›flt›r
en az›ndan. 1950’lerden
günümüze iktidarlar dini
ve tarikatlar›, kendi dü-
zenlerini sa¤lamlaflt›r-
man›n arac› olarak kul-

lanmak için buna ihtiyaç duymufl-
lard›r. Bu kurulufllar›n geliflmesi,
ayn› zamanda dinin etkisini de art›-
rarak, düzen için bir eemmnniiyyeett ssüübbaa--
bb›› görevi de görmüfltür. Din; flükür-
cülük ve tevekkülün gelifltirilmesin-
de, yoksullu¤a, sömürüye duyulan
tepkinin düzen d›fl›na ç›kmamas›
için kullan›lm›flt›r.

12 Eylül cuntas› da, düzen içi is-
lamc›l›¤›n gelifliminin önünü açm›fl-
t›r. 12 Eylül sonras›nda da, söz ko-
nusu yard›m kurulufllar› gelifltirile-
rek, 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 faali-
yetler için kullanarak, örgütlenmifl
ve etkili olmufltur.

Devletten al›nan destekle, küçük
dernek örgütlenmeleri olman›n öte-
sine geçerek, ulusal ve uluslararas›
boyutlarda flirketler kurulmufltur. AAll
BBaarraakkaallaarr,, FFaayyssaall FFiinnaannssllaarr,, YYiimm--
ppaaflflllaarr,, KKoommbbaassssaannllaarr,, JJeett--PPaallaarr
din bezirganlar›n›n kurduklar› siste-
min yaratt›¤› sermaye gücüdür.

DDeenniizz FFeenneerrii DDeerrnnee¤¤ii,, ‹‹ssttaannbbuull
UUlluussllaarraarraass›› KKaarrddeeflfllliikk DDeerrnnee¤¤ii,,
‹‹nnssaann HHaakk vvee HHüürrrriiyyeettlleerrii ‹‹nnssaannii
YYaarrdd››mm VVaakkff››,, YYeerryyüüzzüü DDookkttoorrllaa--
rr››,, ‹‹HHHH ((‹‹nnssaannii YYaarrdd››mm VVaakkff››)),
dünyan›n bir çok bölgesindeki müs-
lümanlar› 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. SSaammaann--

‹nançlar›n ve
Yoksullu¤un

‹ST‹SMARI!



yyoolluu TTVV ((KKiimmssee YYookk mmuu DDeerrnnee¤¤ii)),,
KKaannaall 77 ((DDeenniizz FFeenneerrii DDeerrnnee¤¤ii)),,
HHiillaall TTVV ((YYaarrdd››mm EEllii DDeerrnnee¤¤ii)),,
TTVV55 ((CCaannssuuyyuu DDeerrnnee¤¤ii)) gibi. Ana-
dolu’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.

YYookkssuulllluu¤¤aa PPaarraalleell 
BBüüyyüüyyeenn ‹‹ssttiissmmaarr

Halk›n yoksullu¤u büyüdükçe,
‘Deniz Feneri’ türü istismar, doland›-
r›c›l›k, yolsuzluk örnekleri de artm›fl-
t›r. Fakat, Deniz Feneri doland›r›c›l›-
¤›ndan önce ortaya ç›km›fl olan do-
land›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 bu-
lunmaz f›rsatt›r. Bu f›rsatta yard›m-
laflma, dayan›flma duygular› sömürü-
lerek, (‘sömürülerek’ diyoruz çünkü
amaç yard›mlaflma, dayan›flma de¤il,
sömürüdür) toplanan büyük mebla¤-
lardaki paralar islamc› örgütlerin, is-
lamc› sermayenin kasalar›na ak›t›l-
m›fl ve elbette yine ayn› çevrelerde
flahsi amaçlar için de kullan›lm›flt›r.
Sömürü ve soygun budur. Fakat, gö-
zümüzün içine baka baka yoksula,
muhtaca, yetime nas›l yard›m ettikle-
rinin, yard›mseverliklerinin, yoksul-
dan yana olduklar›n›n propagandas›-
n› yaparlar.

SSüülleeyymmaann MMeerrccüümmeekk oollaayy›› ha-
t›rlan›r. Bosna’daki savaflta zarar gö-
ren, 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 MMeerrccüümmeekk oollaayy››..

2004’lerde gündeme gelen, yine
islami bir kurulufl olan YYiimmppaaflfl’’ttaakkii
ddoollaanndd››rr››cc››ll››kk,, uussuullssüüzz ppaarraa ttrraannss--
ffeerrii,, ssaahhtteecciilliikk vvee hhiilleellii iiffllaass oollaayy››
da baflka bir soygunculuk örne¤idir.
Ancak örnekler bunlarla bitmiyor.

KKoommbbaassssaann’’››nn Konya’daki ana
flirketi KKoommbbaassssaann HHoollddiinngg
AA..fifi..nniinn,, yüksek kar vaadiyle, Avru-
pa’da yerleflik binlerce Türkiyeli’den
para toplayarak nitelikli doland›r›c›-
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iktidar›n›n, fia-

ban Diflli yolsuz-
lu¤u, Gaziantep, Siliv-

ri Belediyeleri’ndeki yolsuzluklar›
patlad›.  Arkas›ndan Deniz Feneri
doland›r›c›l›¤› ortaya ç›kt›.

Ellerindeki iktidar gücünü kul-
lanarak, 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. Ha-
la 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 yar-
d›m’lar›n› kendilerine vermeye de-
vam etmesini istiyorlar.

ÇÇüünnkküü yyüüzzssüüzzlleerr......

Doland›r›c›l›k belgeleriyle or-
taya ç›km›fl, Tayyip Erdo¤an’›n bu
kiflilerle iliflkileri resimlerde, bel-
gelerde ortada ama o, iddialar›n bir
medya grubunun rant›n› kestikleri
için gündeme getirildi¤ini söylü-
yor.

Bir TV program›na kat›lan Za-
hid Akman, sanki doland›r›c› ken-
disi de¤ilmifl gibi, mazlum, iftira-
ya u¤ram›fl kifli rolüne bürünüp,
bir de doland›r›c›l›¤›n› gündeme
getirenleri suçluyor; ““nnaammuusslluullaarr
ddaa nnaammuussssuuzzllaarr kkaaddaarr cceessuurr ooll--
mmaall››”” diyor. Yabanc› güçler dema-
gojisine sar›ld›¤›nda daha inand›r›-
c› olaca¤›n› düflünüyor ki, iddiala-
r›n komplo oldu¤unu ileri sürüyor.
““BBuu üüllkkeenniinn ççooccuukkllaarr››nnaa ssaahhiipp
çç››kkmmaamm››zz bbiirriilleerriinnii rraahhaattss››zz eeddii--

yyoorr...... BBuu oollaayyddaa yyaabbaanncc›› ggiizzllii sseerr--
vviisslleerriinn ddee ppaarrmmaa¤¤››nn››nn oolldduu¤¤uunnuu
ssaann››yyoorruumm..”” diyor.

Almanya Deniz Feneri dava-
s›nda, halk› doland›rma suçunu
kabul etmifl olan, Deniz Feneri’nin
kurucusu Mehmet Gürhan, mek-
tup yay›nlatarak, mahkemedeki
ifadelerini inkar ediyor, komplo
oldu¤unu iddia ediyor, doland›r›c›-
l›¤a iliflkin ifade veren kifliden he-
sap sormaktan söz ediyor.

EEvveett yyüüzzssüüzzlleerr......

Halen, halk›n ‘safl›¤›na’ ses-
lenmeye devam ediyorlar. Dini
inançlar› olan insanlar› doland›r-
m›fllar, para söz konusu oldu¤unda
din iman tan›mad›klar› kan›tlan-
m›fl, ama halen, ‘dinsizlerin din-
darlara yönelik komplosu’ diye de-
magojiye sar›l›yorlar. Dine sald›r›
dediklerinde, halk›n ortadaki ger-
çekleri görmezden gelerek, kendi-
lerinin yan›nda saf tutaca¤›n› dü-
flünüyorlar.

Suçlar›, dini kullanarak dolan-
d›rmak, ama bu suçu ifllemekten
vazgeçmiyorlar. ‹çlerine düfltükle-
ri durumdan, yine dini kullanarak
kurtulmaya çal›fl›yorlar.

ÇÇüünnkküü yyüüzzssüüzzlleerr......

AAkkmmaann,, istifas›n› isteyenlere,
““iissttiiffaa eettmmeemmii ggeerreekkttiirreecceekk bbiirr
flfleeyy oollssaa,, bbiirr ssaanniiyyee kkaallmmaazz iissttiiffaa
eeddeerrddiimm......”” diyor. Belgeleriyle or-
taya 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 yolsuz-
luk dosyalar› yarg›lanmay› bekle-
yen milletvekilleri ile dolu. Oli-
garflik düzende, yolsuzluklar› aç›-
¤a ç›kmam›fl olan politikac›lar, bü-
rokratlar, parmakla gösteriliyorlar.
Yolsuzluklar› olanlar de¤il, olma-
yanlar ayk›r›l›k oluflturuyor.

Yüzsüzler!
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l›k suçu ifllemesi de baflka bir ör-
nektir.

Ve güncel örnek Deniz Feneri.
Deniz Feneri’ni ‘‘yyüüzzyy››ll››nn iiyyiilliikk hhaa--
rreekkeettii’’ olarak adland›r›yorlard›.
Tersine yüzy›l›n olmasa da son y›l-
lar›n en pervas›z ddoollaanndd››rr››cc››ll››¤¤›› ol-
du¤u ortaya ç›kt›.

Yaflanan örnekler, din bezirgan-
lar›n›n, islamc› sermayenin, kapita-
lizmin tüm kirli yöntemlerini üze-
rinde tafl›d›klar›n›, sömürü ve soy-
gunda di¤er kapitalist holdingler-
den 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” demagojileriy-
le destekliyorlar. ‹ktidar gücünü da-
ha fazla ellerine geçirdikçe, daha
fazla soyman›n, doland›rman›n ka-
p›lar› aç›ld›kça, daha cesaretlenip,
palazlan›yor, yeni tarikat flirketleri,
holdingleri yarat›yorlar. 

Kendilerini, yoksuldan yana,
halktan yana diye lanse ediyorlar, fa-
kat, tersine yoksulu daha fazla yok-
sullaflt›r›yor, açlar ordusuna yeni
neferler ekliyorlar. Ve buna karfl›n,
kendileri daha fazla semiriyorlar.

Fakat, her geçen gün din bezir-
ganlar›n›n maskeleri daha fazla düfl-
mekte, yüzleri daha aç›k görünmek-
tedir. Bu da, soygun ve talan›n do¤al
sonucudur. fiiflirilen kasalar›n›, flafla-
al› 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” tüc-
carlar› herkes görüyor. Dolay›s›yla,
islamc› istismarla gerçekleflen soy-
gunu gizlemeye, sadece, oligarfli içi
çat›flmalar de¤il, ayn› zamanda hal-
k›n gözüne sokmaktan çekinmedik-
leri, lüks yaflamlar› da izin verme-
mektedir. Yatlarda, lüks otellerde sü-
rülen tatil sefalar›n›n, çocuklar›n
milyon dolarl›k flirketlerinin, gemi-
lerinin, flirketlerin, holdinglerin kay-
na¤›n›n sorgulanmamas› mümkün
de¤ildir.

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›, hapishane-
de iken nas›l vekaletname verdi¤i ikinci bir soru iflare-
tiydi ve nin cevab› bulundu: SSaahhtteekkaarrll››kkllaa.. 

Sahtekarl›¤›n arac›s› da AKP’li 10. Noter ‹stem Büyükk›l›ç ç›kt›.
TTeemmiizz bbiirr yyeerrlleerrii,, bbiirr iilliiflflkkiilleerrii vvaarr mm››??

1 milyar aç, 4 milyar yok-
sul yaratan kendileri de¤il-
mifl gibi, bir araya gelip,
‘yyookkssuulllluu¤¤aa vvee aaççll››¤¤aa kkaarrflfl››
ffoonnllaarr’’,, ‘‘yyaarrdd››mm kkuurruummllaarr››’’
oluflturuyorlar. SSöözzüünnüü eettttii--
¤¤iimmiizz,, neredeyse dünyan›n
tamam›n› sömürgeleri haline
getiren, bunun için milyonla-
r›n kan›n› dökmekten çekin-
meyen eemmppeerryyaalliisstt ffiinnaannss
kkuurruummllaarr›› vvee tteekkeelllleerrddiirr.. 

Onlar›n daha küçük çapl›
olanlar› da, ayn› fleyi ülke-
mizde yap›yorlar. Bizlerden
yard›m, vergi ve benzeri ad-
lar alt›nda toplad›klar›n›, üs-
telik çok küçük bir miktar›n›
“fak fuk fon” gibi kurumlarla
sadaka diye da¤›tarak, bu-
nun ad›na da ““yyookkssuulllluu¤¤aa
kkaarrflfl›› mmüüccaaddeellee”” diyorlar.

Aldat›yorlar!
Ne emperyalistler ne de

onlar›n iflbirlikçileri, yard›m-
sever, hay›rsever de¤illerdir.
Yard›mseverlik onlar›n do¤a-
s›na ayk›r›d›r. Onlar, servet-
lerini ancak, milyonlar› aç,
yoksul b›rakarak, onlar›n
ölümünü umursamayarak bi-
riktirebilirler. Bundan vaz-
geçmek, açlar›, yoksullar› dü-
flünmek, onlar›n kendi elle-
riyle besin kaynaklar›n› ku-

rutmas›, dolay›s›yla kendile-
rini öldürmeleri demektir.

‘‘YYaarrdd››mmsseevveerrlliikk’’,, ‘‘hhaayy››rr--
sseevveerrlliikk’’ de onlar›n sömürü
araçlar›d›r. Bunlar, sömürü
düzenlerini daha emin sürdü-
rebilmek için, kendilerini oy-
namak zorunda hissettikleri
bir rolden ibarettir. 

Oynad›klar› bu oyun, uy-
gulad›klar› bask›dan ifllev
olarak farkl› de¤ildir. Bask›
da, ‘‘yyaarrdd››mmsseevveerrlliikk ooyyuunnuu’’
da, halk› sömürü düzenlerine
raz› etmek, en az›ndan tepki
göstermesini engellemek için-
dir. Halklar, onlar›n ‘yard›m
flovlar›na’ inand›kça, daha
fazla sömürüyorlar, bu flovla-
r› baflar›ya ulaflt›kça, halkla-
r› daha fazla yoksullaflt›r›-
yorlar.

Halklar olarak, bu sömü-
rücü asalaklar›n ‘sadaka’lar›-
na muhtaç de¤iliz. Emek har-
cayan, dünyadaki tüm zen-
ginlikleri üretenleriz. Sorun
eme¤imize sahip ç›kma, üret-
tiklerimize el konulmas›na
izin vermemek için, mücade-
le etmeyi göze alma sorunu-
dur. ‘Sadaka’ ve ‘yard›m’ de-
¤il, eemmee¤¤iimmiizziinn kkaarrflfl››ll››¤¤››nn›› is-
tiyoruz.

Sorunlar // ÇÇözümler

‘Yard›m’ DDiye VVerdikleri
Bizden ÇÇald›klar›d›r
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SSGSS 1 Ekim’de yürürlü¤e girecek.
Emekçiler bir kez daha SSGSS’ye karfl›
alanlara indiler. Yasa yürürlü¤e girecek olsa da, yasa-
ya karfl› mücadele kararl›l›¤› anlam›nda alanlara ç›k›l-
m›fl olmas› emekçiler ad›na bir olumluluktur.

Yürürlü¤e girecek olan yasa sosyal güvenlik k›r›n-
t›lar›n› da ortadan kald›r›yor. Yaflamsal bir hak olan
sa¤l›k hakk›n› tümüyle yok ediyor. AKP'nin sa¤l›k po-
litikas›n›n son örne¤i, ‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›r-
ma Hastanesi'nde yaflanan 13 bebe¤in öldü¤ü olayd›r.
Bunlar, SSGSS'nin aç›k biçimde ölüm oldu¤unu gösteri-
yor bizlere. Emekçilere, halka karfl› aç›k bir sald›r›n›n
ad›d›r bu yasa. Çokça söyledi¤imiz gibi sald›r› bir yer-
de kesilmedi¤inde, durdurulamad›¤›nda devam ede-
cek, yeni sald›r›lar gündeme gelecektir, geliyor da ni-
tekim. fiimdi suyumuzu da özellefltirmenin hesab›n›
yap›yorlar.

Halka, emekçilere sald›ranlar çok çeflitli yalan ve
demogojilerle gerçekleri gizlemeye çal›flsalar da özün-
de 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 uygu-
lan›yor” ve “bu küresel bir politika” fleklinde d›fl-
tan 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 bek-
liyor, oysa halkta hiçbir tepki yok”, “yasa halk›n
umurunda bile de¤il”, “gündeminde hiç de¤il” tü-
rü de¤erlendirmeler de yüzeysel, kendi misyonunu
gözden kaç›ran de¤erlendirmelerdir. Evet, halk›n tep-
kisi 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 hak-
l›l›¤›m›zda, kararl›l›¤›m›zda, inanmam›zda, halk› bilinç-
lendirmekte, örgütlemekte aramal›y›z. Gücümüz, sal-
d›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 öncelik-
le bizim görevimizdir.

Gücümüz Bu mu?
Devrimci ‹flçi

Hareketi

19 Eylül 1979 tarihinde tüm Türkiye genelinde mimar
mühendislerin gerçeklefltirdi¤i bir günlük ifl b›rakma eyle-
minin 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 dü-
zenlenen 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 bü-

yük ifl b›rakma eyleminin
gerçeklefltirildi¤i tarih olan
19 Eylül’ün TMMOB tari-
hinde unutulmaya yüz tuttu-
¤unun vurguland›¤› bas›n
toplant›s›nda “Türkiye mü-
hendis ve mimarlar› hakl›
mücadelesine devam ede-

cektir. Bu yolda tek kalsakta asla mü-
cadeleyi b›rakmayaca¤›z her zaman-
kinden daha güçlü yürüyece¤iz. Yük-
selen mücadelemiz mutlaka baflar›ya
ulaflaca¤›na inan›yoruz. Bu yolda yü-

rüme 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 mühendis-
leri odas› ve +‹VME Dergisi yay›n kurulu üyesi Elif Ak-
su’nun aç›l›fl konuflmas› ve ‹vme Dergisi çal›flanlar›n›n ha-
z›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 kuru-
lu üyesi ve makine mühendisi Mustafa Aral bir konuflma
yaparak günümüzde mimar mühendis mücadelesiyle o dö-
nemi karfl›laflt›rarak TMMOB’nin kendi meflrulu¤unu dahi
tart›flmal› görerek o dönemin mücadeleci ruhundan ne ölçü-
de 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›.

“Türkiye mmühendis vve mmimarlar› hhakl›
mücadelesine ddevam eedecektir” 
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Sa¤l›kta dönüflüm
ad›yla mezarda emeklili¤i dayatan,
‘paran kadar sa¤l›¤›’ halka reva gören
AKP, ifl b›rakma eylemlerinde onbinle-
rin 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 ka-
r›fl mücadelesini sürdürüyor. 

BBiillddiirrii DDaa¤¤››tt››mmllaarr››...... 
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek

Platformu, 19 Eylül günü Bak›rköy,
Kad›köy ve Aksaray’da gerçeklefltir-
dikleri bildiri da¤›t›mlar›yla 1 Ekim'de
yürürlülü¤e girecek GSS yasas›na kar-
fl› halk› bilgilendirdiler, yasaya karfl›
mücadele etme ça¤r›s› yapt›lar. “Her-
kese sa¤l›k güvenli gelecek” yaz›l› ön-
lükler giyilerek yap›lan bildiri da¤›t›m-
lar›nda emekçilerin kazan›lm›fl hakla-
r›n›n gasbedildi¤i bu yasaya karfl› mü-
cadelenin önemine vurgu yap›ld›. 

PPaanneell:: ““BBiirrlleeflfliikk mmüüccaaddeellee
flflaarrtt””

Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu 21 Eylül günü Petrol –‹fl
Genel Merkezi’nde bir panel gerçek-
lefltirdi. 

Türk Tabipler Birli¤i Merkez Kon-
sey üyesi Ali Çerkezo¤lu yapt›¤› aç›l›fl
konuflmas›nda Platformun sürecini ve
fluanki durumunu anlatarak Platformun
SSGSS yasas›na karfl› mücadeleyi yük-
seltmesinin 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 öne-
minden bahsedilerek birleflik mücade-
lenin önemine de¤inildi. Sendikalar›n
efendi sendikac›l›k-delikanl› sendikac›-

l›k tart›flmalar› yerine
s›n›f ve kitle sendika-
c›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. 

ÇÇaall››flflmmaa BBaakkaannll››¤¤›› BBööllggee
MMüüddüürrllüü¤¤üü’’nnee YYüürrüüyyüüflfl...... 

Devrimciler, sendikalar, demokra-
tik kitle örgütleri 24 Eylül günü Akra-
say’da bulunan Belediye-‹fl Sendikas›
flubelerinin önünden Çal›flma ve Sos-
yal 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 Ka-
zanaca¤›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› ‘her-
zaman ki gibi ba¤›r›p ça¤›r›p sonra
susarlar’ diye düflünüyor ancak yan›l›-
yor; dün oldu¤u gibi bugün de susma-
yaca¤›z!” denildi. Kot tafllama ve y›-
kama iflçilerinin de “Art›k Ölmek ‹s-
temiyoruz” pankart›yla kat›ld›¤› eyle-
me 800 kifli kat›ld›. 

PPllaattffoorrmm DDEESSAA DDiirreenniiflfliinniinn
YYaann››nnddaa

Sendikaya üye olmak istedikleri, ifl
güvenli¤i istedikleri için iflten at›lan

41 DE-
SA 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 hay-
k›rmak için 25 Eylül günü DESA dire-
niflini 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›k-
lar›nda “Yaflas›n S›n›f Dayan›flmas›,
DESA ‹flçisi Yaln›z De¤ildir, DE-
SA’ya Sendika Girecek Baflka Yolu
Yok” sloganlar› ve HSGGP’nun pan-
kart›yla yürüyüfle geçtiler. 

Platform üyeleri DESA iflçisinin
coflkulu alk›fllar›, sloganlar›yla karfl›-
land›lar. HSGGP ad›na yap›lan aç›kla-
man›n ard›ndan Türkiye Deri ‹fl Sen-
dikas› genel baflkan› Musa Servi tara-
f›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 gör-
mediklerini de sözlerine ekleyen Servi
“Mücadeleden baflka yolumuz yoktur.
Burada bir sürü adaletsizlikle karfl›lafl-
t›k. Güvenlik güçleri olsun patron ol-
sun yasalar› çi¤nediler. ‹flçiler bu sis-
temin yanl›fll›¤›n› bu direniflle gördü-
ler 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 ürünleri-
nin 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 Bulva-
r›’nda yürüyüfle geçtiler. Eylemde
"Hakk›m› helal etmiyorum-Mevta
köylü" yaz›l› tabut tafl›nd›.

SSGSS’YE KKARfiI 
MÜCADELE SSÜRÜYOR 
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5. Avrupa Sosyal Forum’u 17-21
Eylül 2008 tarihleri aras›nda ‹‹ss--
vveeçç’in MMaallmmöö flehrinde yap›ld›. Av-
rupa’n›n hemen tüm ülkelerinden
kat›l›mc›lar›n yer ald›¤› AASSFF çerçe-
vesinde, yyüüzzlleerrccee sseemmiinneerr vvee ‘‘aattööll--
yyee ççaall››flflmmaass››’’ ddüüzzeennlleennddii..

Türkiye’den de çeflitli örgütlerin
de kat›ld›¤› ASF’de, birçok örgüt ve
gruptan kat›l›mc›, ülkelerindeki so-
runlar ve mücadele deneyimleri
hakk›nda bilgi aktar›mlar›nda bu-
lundu. Türkiye’den, Halk Cephesi,
Temel Haklar Federasyonu, Gençlik
Federasyonu ve TAYAD ad›na kat›-
lan temsilciler, farkl› örgütlerle be-
raber düzenledikleri seminerlerde,
ASF’ye devrimci düflünceleri tafl›-
d›lar. Forum’u, ASF’de varolan re-
formist ve sistem içi anlay›fllara
karfl› ideolojik mücadelenin arac›
olarak da de¤erlendirdiler.

Sosyal Forum’lar mevcut eksik-
liklerini gideremedikleri için, bilgi
al›flverifli, deneyim aktar›m› ve ör-
gütler aras›nda s›n›rl› düzeyde ilifl-
kilerin gelifltirilmesiyle s›n›rl› bir
ifllev görmeye devam ediyor. ASF
2008’de de, AB’cilik ve reformizm
belirgin bir flekilde kendisini gös-
terdi.

AAlltteerrnnaattiiff,, DDeemmookkrraattiikk 
HHaallkk ÜÜnniivveerrssiitteelleerriiddiirr
1177 EEyyllüüll’’ddee düzenlenen semi-

nerlerden birisi,, ‘‘HHeerrkkeess ‹‹ççiinn ‹‹yyii
EE¤¤iittiimm,, EE¤¤iittiimmddee KKaalliittee vvee UUllaaflfl››llaa--

bbiilliirrlliikk’’ bafll›¤›n› tafl›yordu. Alman-
ya'dan kat›l›mc›lar›n yan›s›ra Türki-
ye'den Gençlik Federasyonu’nun
kat›ld›¤› seminerde; Alman konufl-
mac›, Avrupa'da e¤itim olana¤›n›n
eflit olmad›¤›n› ve üniversite harçla-
r›n›n gün geçtikçe artt›¤›n› anlatt›.
GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu aadd››nnaa MMee--
ssuutt EErröökkssüüzz ise, Türkiye’de e¤iti-
min durumu ve sorunlar›na iliflkin
konuflmas›nda, gerici ve faflist nite-
likteki e¤itime alternatif olarak DDee--
mmookkrraattiikk HHaallkk ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinnii
önerdi ve bu üniversitelerde e¤iti-
min nas›l flekillenece¤ini anlatt›. 70
kiflinin kat›ld›¤› seminerde Eröksüz,
sorular› cevaplarken, kendisi sorun-
lar›n kayna¤› olan emperyalist
AB’nin, e¤itimin sorunlar›n› çöze-
meyece¤ini de belirtti.

‘‘ÖÖzzggüürrllüükk MMüüccaaddeelleessii 
TTeerröörriizzmm DDee¤¤iillddiirr’’
1188 EEyyllüüll’de düzenlenen ‘‘ÖÖzzggüürr--

llüükk MMüüccaaddeelleessii TTeerröörriizzmm DDee¤¤iillddiirr’’
bafll›kl› seminere, Türkiye’den
HHaallkk CCeepphheessii,, Avusturya’dan
UUTTMMPP (Uluslararas› Tecrite Karfl›
Mücadele Platformu)’yla birlikte,
DDaanniimmaarrkkaa ve BBaasskk üüllkkeessiinden
temsilciler kat›ld›. 

Seminerde, HHaallkk CCeepphheessii aadd››nnaa
Avukat BBaarrkk››nn TT‹‹MMTT‹‹KK; emper-
yalizmin ‘‘KKaarraa LLiisstteelleerrii’’nin de-
mokrasi mücadelesi üzerinde De-
mokles’in k›l›c› gibi salland›r›ld›¤›-
n›, ABD’nin belirleyicili¤inde olufl-
turulan listelerin, emperyalistlerin

ve sömürü düzenlerinin egemenleri-
nin, muhaliflerini yok etme yön-
temlerinden birisi oldu¤unu belirtti.

UUTTMMPP tteemmssiillcciissii SSaannddrraa BBaa--
kkuuttzz 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 tu-
tukland›¤›n› ve mahkemeye ç›kma-
lar›n›n beklendi¤ini anlatt›.

BBaasskk üüllkkeessiinden kat›lan avukat,
3 milyonluk Bask ülkesi üzerindeki
bask›lar› anlat›rken, 10–13 y›la
mahkum olanlar›n bile suçlar›n›n is-
patlanmas›na gerek duyulmad›¤›n›
belirtti. 250 kiflinin kat›ld›¤› semi-
nerde, konuflmac›lar ve izleyiciler,
anti-terör yasalar›n›n ve kara listele-
rin bofla ç›kar›lmas› için enternas-
yonal dayan›flman›n önemini vurgu-
lad›lar.

‘‘SSiiyyaassii TTuuttssaakkllaarr vvee 
HHiilleellii MMaahhkkeemmeelleerr’’

1188 EEyyllüüll’’ddee düzenlenen semi-
nerlerden birisi de, ‘‘SSiiyyaassii TTuuttssaakk--
llaarr vvee HHiilleellii MMaahhkkeemmeelleerr’’ ad›n› ta-
fl›yordu. TAYAD, TUAD, Mazlum-
Der ve Bahetokia’n›n kat›ld›¤› se-
minerde çeflitli ülkelerde, siyasi tut-
saklar›n maruz kald›klar› adaletsiz
dava ve mahkeme süreçleri anlat›l-
d›. TUAD, Abdullah Öcalan’n›n
‹mral›’daki tecrit koflullar›n› anlat›r-
ken, Bahetokia ‹spanya ve di¤er Av-
rupa ülkelerindeki Bask’l› tutsakla-
r›n durumlar›n› anlatt›. 50 kiflinin
kat›ld›¤› seminerde, TTAAYYAADD ad›na
konuflan LLeerrzzaann TTaaflflçç››eerr de,, Türki-
ye hapishanelerinde 19-22 Aral›k
2000 katliam›na, 122 devrimcinin
yaflam›n› yitirmesine neden olan F
tipi hapishanelere ve tecrite, yarg›

‘Emperyalizme
Karfl› Birleflelim’

◆◆ 55.. AAvvrruuppaa SSoossyyaall 
FFoorruumm’’uu TTooppllaanndd››

◆◆ HHaallkk CCeepphheessii,, TTeemmeell
HHaakkllaarr FFeeddeerraassyyoonnuu,,
GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu vvee
TTAAYYAADD,, hhaallkkllaarr››nn bbiirrlliikk--
ttee mmüüccaaddeelleessii vvee eenntteerr--
nnaassyyoonnaall ddaayyaann››flflmmaass››
iiççiinn oorraaddaayydd››llaarr.. 



sistemine, devrimci tutsaklar›n
direnifl tarihlerine vurgu yapt›.

BBaarr››nnmmaa HHaakkkk››

1188 EEyyllüüll’’ddee düzenlenen bir
di¤er seminer, ‘‘AAvvrruuppaa’’ddaa HHeerr--
kkeess ‹‹ççiinn BBaarr››nnmmaa HHaakkkk››’ ismini
tafl›yordu. Seminere Türkiyeli
örgütlerin yan›s›ra, Fransa, Rus-
ya ve Macaristan’dan temsilciler
kat›ld›. Türkiye’den kat›lan TTee--
mmeell HHaakkllaarr FFeeddeerraassyyoonnuu ad›na
AAkkmmaann fifi‹‹MMfifiEEKK,, Türkiye’deki
gecekondu y›k›mlar›, buralar›n
arazilerinin tekellere peflkefl çe-
kilmesi ve gecekondu halk› ile
devrimcilerin direnifllerini anlatt›.

MMiittiinngg:: 
1155 bbiinn kkiiflflii yyüürrüüddüü

Forum’un 1199 EEyyllüüll’deki
program›nda miting vard›.
ASF’ye kat›lan tüm örgüt ve
gruplar›n yer ald›¤› miting Mal-
mö’nün Hyllie Park’›nda bafllad›.
Halk Cephesi mitinge ‘‘EEmmppeerr--
yyaalliizzmmee KKaarrflfl›› BBaa¤¤››mmss››zzll››kk,, FFaa--
flfliizzmmee KKaarrflfl›› DDeemmookkrraassii,, KKaappiittaa--
lliizzmmee KKaarrflfl›› SSoossyyaalliizzmm MMüüccaaddee--
lleessiinnddee BBiirrlleeflfleelliimm-- HHaallkk CCeepphhee--
ssii’’ yaz›l› pankart ve k›z›l flama-
lar›yla kat›ld›. Emperyalizme ve
faflizme karfl› sloganlar›n hayk›-
r›ld›¤› mitinge, 15 bin kifli kat›l-
d›. 

ASF 2008, bilgi ve deneyim
aç›s›ndan çeflitli halklar ve örgüt-
lülükler 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 re-
formist bak›fl aç›s›n› etkisizleflti-
rebildi¤i, gerek üretti¤i politika-
larda, gerekse gerçeklefltirece¤i
eylemlerde devrimci bak›fl aç›s›-
n› hakim k›l›nabildi¤i oranda Av-
rupa halklar›n›n etkili bir gücü
haline getirilebilecektir. 

ASF 2008’de, 2010 y›l›nda
‹stanbul’da düzenlenecek Avru-
pa Sosyal Forumu da gündeme
al›narak, bunun için sürdürülen
çal›flmalar gözden geçirildi. 

Say›: 1161 43SOSYAL FORUM

Irkç›lar, geçen hafta, Al-
manya’n›n Köln kentinde
yapt›r›lmak istenen bir cami-
in inflaas›n› engellemek için
bir gösteri düzenlemek iste-
diler. Ama istediklerine, iste-
yeceklerine 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 baflla-
yarak birkaç güne yay›lan ve çeflitli
yürüyüfllerle, gösterilerle, bir çok
mahalleye kurulan barikatlarla geli-
flen direnifl, bir çok bak›mdan özgün
yanlar tafl›yordu.  

Gösteri için Köln’de toplanan
Neo Naziler, Türkiyelilerin yaflad›¤›
semtlere ‘tur’ düzenlemek için oto-
büs flirketi ile anlaflm›fllard›. Ancak
halk›n direnifline kat›lan flirket, ››rrkkçç››--
llaarraa oottoobbüüss vveerrmmeeyyeeccee¤¤iinnii aç›klad›.

Irkç›lar, bu kez taksi ça¤r› merke-
zini 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 re-
zervasyon yapt›klar› otele götürüldü-
ler. Ama orada da bir tav›r bekliyor-
du onlar›. Otel yönetimi ProKöln
(yani ›rkç›lar) ad›na yap›lan rezer-
vasyonlar› 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› düzenleye-
ce¤i Saman Pazar› meydan›, etraf›n-
da Türkiyeliler’in ve Almanlar’›n
iflletti¤i restoranlar olan bir mey-
dand›. Restoranlar o gün kapat›lm›fl-

t› ve baz› restoranlar duvarlar›na
““››rrkkçç››llaarr›› iisstteemmeeddiikklleerriinnii”” belirten
pankartlar asm›fllard›. 

Bir baflka ayr›nt›; ›rkç› faflistlere
karfl› düzenlenen mitinglerde de, çok
say›da Kölnlü mitinge kat›lanlara ev-
lerinde haz›rlad›¤› yiyecek ve içe-
cekleri ikram etti. Bu, Almanya kül-
türünde 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› düzen-
lenen gösterilerin bir ço¤unda, daha
çok Araplar, Türkler baflta olmak
üzere yabanc›lar ve k›smen de Al-
man otonom gruplar yer al›yordu.
Dolay›s›yla çat›flma da ››rrkkçç››llaarrllaa
ggööççmmeennlleerr aras›nda cereyan ediyor
görünümü hakimdi. Köln direniflini
farkl› k›lan, bizzat Almanlar›n da
kitlesel flekilde bu direniflte yer al-
mas› oldu.  

Direniflin bir baflka özgünlü¤ü,
müslümanlar›n cami yapma hakk›-
n›n, Köln’ün Türkiyeli ve Alman
ilerici demokratlar› taraf›ndan savu-
nulmas›yd›. Zulme karfl› ilericilerle
yanyana gelmeyen islamc› güçler,
bundan ne gibi bir ders ç›kar›r bile-
miyoruz fakat, Köln halk› faflizme
karfl› direnifl aç›s›ndan güzel bir ör-
nek vermifltir.

Yerlisi GGöçmeniyle

Köln Halk›n›n Irkç›l›¤a Direnifli!

Fransa’da GGrev 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 GGrev Be-
lediyelerde 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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Filistinli bir
k›z ö¤renci, 22
Eylül günü,
Bat› fieria’n›n
Nablus kenti
giriflindeki kon-
trol noktas›nda ‹sra-
illi bir askerin surat›na kezzap att›.
‹srailli asker hastaneye kald›r›l›r-
ken, Nablus El Neceh Üniversitesi
Hukuk Fakültesi ö¤rencisi Senabil
Breyk adl› Filistinli k›z ö¤renci tu-
tukland›. 

Bu eylem, Bat› fieria’da son iki
haftada kezzapla gerçeklefltirilen
ikinci eylemdi. 12 gün önce de bir
Filistinli kad›n, ‹srailli askerin yü-
züne kezzap atarak askerleri yarala-
m›flt›. 

*

Bu eylemden iki gün sonra Ku-
düs’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 sü-
rücü, ‹srail polisi taraf›ndan eylem
yerinde katledildi. Eylem, Celile

Kurtulufl Tugay› taraf›ndan üstleni-
lirken, eylemi gerçeklefltirenin 1199
yyaaflfl››nnddaakkii KKaass››mm EEll MMaaggrr››bbii oldu-
¤u aç›kland›.

Kudüs’ün Yafa Caddesi’nde da-
ha önce de benzer bir eylem, bbuullddoo--
zzeerrllee gerçeklefltirilmiflti. 

*

Yukar›da sözü edilen eylemler,
biçim olarak çok s›k rastlan›lan tür-
de eylemler de¤ildir. Fakat bu ey-
lemler, halklar›n hiçbir koflulda ça-
resizli¤e mahkum olmayaca¤›n›
göstermesi aç›s›ndan önemli ve çar-
p›c›d›r. 

*

Filistin topraklar›n›n büyük bö-
lümü iflgal alt›nda bir ülkedir. 

‹flgal alt›nda olmayan topraklar›
ise adeta bir hapishaneye çevrilmifl-
tir. 

Filistin, Gazze ve Bat› fieria ola-
rak bölünmüfltür. Her Filistin yerle-
flim yerinin etraf› kontrol noktala-
r›yla çevrilmifltir. 

Bununla yetinmeyen ‹srail, flim-
di tüm Filistin’i, örmeye devam et-

ti¤i büyük bir duvarla kuflatmakta-
d›r.

Evet, bir ülke, bir halk, düpedüz
duvarlar ard›na hapsedilmektedir. 

‹flte bu koflullarda Filistin halk›-
n›n siyonist iflgalcilere karfl› eylem-
ler gerçeklefltirmesi oldukça zorlafl-
m›flt›r. Ama asla iimmkkaannss››zz hale gel-
memifltir. 

Çünkü Filistin halk›n›n iradesi,
imkans›zl›¤› kabul etmemifltir. 

‹ntifaday› yaratm›flt›r. Feda ey-
lemlerine baflvurmufltur. Bunlarda
zorlaflt›¤›nda, gerekti¤inde tek bir
eylem için aylarca çal›fl›p tüneller
kazarak darbeler vurmufltur Siyo-
nist katliamc›lara. Son eylemler de
bu iradenin eseridir. Filistin halk›,
bir kez daha ö¤retiyor dünya halkla-
r›na. Bir kez daha örnek oluyor. Ve
bir kez daha kan›tl›yor ki; hhaallkkllaarr
iiççiinn ççaarreessiizzlliikk ddiiyyee bbiirr flfleeyy yyookkttuurr!! 

Halklar›n yarat›c›l›¤›n s›n›r› yok-
tur. Yeter ki, direnifl ve savafl iradesi
güçlü olsun. O güç Filistin halk›nda
var. Filistin halk›n›n iradesinin ya-
ratt›¤› yeni eylemler karfl›s›nda ‹sra-
il hemen “yeni önlemleri” devreye
sokmaya haz›rlan›yor. ‹lk tart›flt›k-
lar› 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 emper-
yalizm ve siyonizm, ama 60 y›ld›r
da Filistin direnifli vurmaya devam
ediyor. Bu, yine böyle olacak!

HHaallkkllaarr ‹‹ççiinn 
ÇÇaarreessiizzlliikk YYookkttuurr!!

‹spanya Yüksek Mahkemesi, 1155 EEyyllüüll’’ddee BBaasskk MMiill--
lliiyyeettççii HHaarreekkeett PPaarrttiissii ((AANNVV)) ve sonra da BBaasskk TToopp--
rraakkllaarr›› KKoommüünniisstt PPaarrttiissii ((PPCCTTVV)) 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, BBaattaassuunnaa ppaarrttiissii hakk›nda kapatma karar›
alm›flt›. Mahkeme ANV’nin de Batasuna partisinin de-
vam› oldu¤una karar verdi.

Kapatma kararlar› hakk›nda verilen bilgiye göre, ka-
rarlar›n gerekçelerinin aç›klanmas›ndan sonra, partilerin
siyasi faaliyetleri yasaklanacak, parti binalar› ve internet
siteleri kapat›lacak, parti üyelerinin baflka bir isimle ye-
niden parti kurmalar› yasaklanacak ve partinin tüm mal
varl›¤›na el konulacak.

‹ki yasal parti hakk›nda arka arka-
ya al›nan kapatma karar›, AB de-
mokrasisinin gerçek yüzünü de göz-
ler önüne serdi. Emperyalist demok-

raside, yasalar sistemin ç›karlar› için vard›r. Sistemin ç›-
karlar› gerektirdi¤inde, bir anda bir halk›n deste¤ine sa-
hip yasal partilerin kap›lar›na kilit vurulabilmektedir.
Emperyalizm, kendi çizdi¤i s›n›rlar içinde politika ya-
p›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 sa-
nanlar, AB’ye üye olundu¤unda, ülkemizde art›k partile-
rin 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 örnekler-
le de görülmektedir. 

AB Demokrasisi Parti Kapatt›!



Ankara Emniyet Müdürü Ercü-

ment 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 Bafl-
kan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu, KESK Ge-
nel Baflkan› Sami Evren, Kamu Sen
Gen. Bflk. Bircan Aky›ld›z, Türk-‹fl
Mali Sekreteri ve Demiryol ‹fl Sen-
dikas› 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 Hak-
lar› Vakf› Baflkan› Yavuz Önen, Cem
Vakf› Ankara Baflkan› ‹lhami Binici,
Türkiye Körler Federasyonu Baflka-
n› Ahmet Cantürk, Görmeyenler
Kültür ve Birleflme Derne¤i Gen.
Bflk. Yusuf Çelebi, Giyim Sanayici-
leri 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-

leri, gazete ve televizyonlar›n muha-
birleri 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. Ya-
p›lan bir iftar yeme¤inde biraraya
gelmektir. Bir sofran›n paylafl›m›d›r.
Bizim kültürümüzde dostlar bir sof-
rada yemek yerler. Dostlar bir sofra-
y› paylafl›rlar. 

Sami Evren’in bu sofrada ne ifli
vard›r? Sami Evren, anlafl›lan o sof-
radaki herkesi dostu olarak görmek-
tedir. Bak›n dostlara:

Gerici, din bezirgan›, takkiyyeci
Melih Gökçek. Emekçilerin kan›n›
emenlerden TOBB Baflkan› Rifat
Hisarc›kl›o¤lu. ‹flbirlikçi, devlet gü-
dümlü 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 ey-
lemlerinde karfl›lar›nda Ankara Em-
niyeti vard›r. S›k›lan kurflunlar, biber
gazlar›, tazyikli sular, joplar, yerler-
de sürüklenmelerden, iflkencelerin-
den bilir emekçiler, Ankara Emniye-
ti’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 emniye-
tiyle, bakanlar›yla, milletvekilleriy-
le, iflbirlikçi sendikac›lar›yla, büyük
oda baflkanlar›yla ayn› sofrada ol-
makta hiçbir sak›nca görmüyorlar.
Dahas› onlarla ayn› ortamda olmak-
tan haz duyuyorlar.

Reformist anlay›fl›n nerede ne ya-
paca¤›, nerede duraca¤› belli de¤ildir.
Sendikalar›n içinin boflalmas›, sendi-
kalardaki erime ve üye kay›plar›,
emekçilerin sendikalar›na güvensiz-
leflmesi, devlet nezdinde, patronlar
nezdinde sendikalar›n a¤›rl›¤›n›n,
ciddiyetinin kalmamas›... ‹flte bunla-
r›n nedeni icazetçilikte, dost düflman
ayr›m›n›n belirsizleflmesinde, s›n›f-
sall›¤›n kaybolmas›nda, ayn› sofralar-
da olmakta aranmal›d›r.

Sami Evren KESK Genel Baflka-
n›’d›r. Ve KESK, yüzbinlerce kamu
emekçisinin örgütüdür. Kamu emek-
çilerini 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 alan-
larda, meydanlarda difle difl hak ara-
ma mücadelesi verilemez. Bu anla-
y›fl emekçilerin direniflinin, hak ara-
mas›n›n önünde barikat olur, sofrada
yenen yeme¤in hat›r›na!

Sami Evren bunlar› istedi¤i s›fat-
la yapabilir, ancak KESK Genel
Baflkan› s›fat›yla yapamaz. Ona bu
hakk› emekçiler vermez. Sami Ev-
ren, bu yapt›klar›ndan ötürü temsil
etti¤i emekçilerden özür dilemelidir.
Ve temsil etti¤i s›fata lay›k hareket
etmelidir.

Say›: 161 45DEVR‹MC‹ MEMUR HAREKET‹

Devrimci MMemur Hareketi:

“KESK BBAfiKANI SSAM‹ EEVREN’‹N 

EMN‹YET’‹N ‹‹FTARINDA NE ‹‹fi‹ VVAR?

KESK Genel Baflkan› Sami Evren’in
iflkenceci, katliamc› Ankara polisi tara-
f›ndan verilen bir iftar davetine kat›lma-
s› üzerine, Devrimci Memur Hareketi
bir aç›klama yaparak, Evren’in bu tavr›-
n› elefltirdi ve emekçilerden özür dile-
mesini istedi. 21 Eylül 2008 tarihli bu
aç›klamay› afla¤›da sunuyoruz:

Devrimci Sendikal Dayan›flma
Türkiye Yürütmesi de 24 Eylül gü-
nü yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla Sami
Evren’in emniyetin verdi¤i iftar ye-
me¤ine kat›lmas›n› KESK’in tarihi-
ne geçen bir kara leke olarak de¤er-

lendirdi.

Aç›klamada “Bizce yeme¤e ka-

t›l›narak gösterilen tav›r, AKP’ nin

sürdürdü¤ü ve toplumu muhafaza-

karlaflt›ran politikalar›n›n meflrulafl-

t›r›lmas›na hizmet etmektedir. Sada-

ka toplumu yaratan neoliberal-geri-

ci düzenle hesaplaflman›n en önem-

li 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›¤› be-

lirlemelerden önemli bir çizgi fark-

l›laflmas›na iflaret etti¤i aç›kt›r” de-

nildi. Aç›klama “DSD‘ liler emekle-

rinin yok say›lmas›na, de¤erlerinin

ve onurla tafl›d›¤› KESK‘ li kimli¤i-

nin kirletilmesine asla izin verme-

yecektir” sözleriyle son buldu. 

DSD: ‘KESK tarihine
Bir Kara Leke’



Halk›n
Hukuk Bü-
rosu 22
Eylül günü
yapt›¤› ya-
z›l› aç›kla-
m a y l a
Ölüm man-
galar› tara-
f›ndan kat-
ledilen Fu-
at Erdo-
¤an’› ve
onun nez-

dinde devrimci avukatl›k gelene¤ini se-
lamlad›. 

HHB’nin tarihinin k›saca anlat›ld›¤›
aç›klamada flu sözlere yer verildi ; “...Fu-
at ERDO⁄AN, HHB'nin emektarlar›n-
dand›. Burjuva, küçük-burjuva bir avukat
statüsünü yaflam›n›n hiçbir an›nda ve ala-
n›nda benimsemeyen proletaryan›n prole-
ter bir avukat›yd› o. Oligarfli komplolarla
avukatl›¤›n› sürdürmesine engel oldu¤un-
da, o yine de halk›n davas›n› savunmaya
devam etti. 

...HHB tek tek bireylerden ibaret ol-
mayan bir misyon, bir gelenektir. Böyle
oldu¤u içindir ki, 19 y›ld›r, halk›n müca-
delesinde 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 ala-
n›nda bireycili¤e, bencilli¤e karfl› kolekti-
vizmin, örgütsüzlü¤e karfl› örgütlülü¤ün
savunulmas›n›n hukuk alan›ndaki mevzi-
sidir HHB. 

Ve biz bu gelene¤in yol göstericili¤in-
de Fuat ERDO⁄AN’›n ad›yla Devrimci
Avukatl›¤› tart›fl›yoruz.19 y›l önce 12 Ey-
lül mahkemelerinde Devrimci Sol Ana
Davas›’nda söyledi¤imiz o son sözler ha-
la dilimizde ve bilincimizdedir.

‘...Zaman gürül gürül akan bin ›rmak
gibi, iyiden, güzelden yana; ulaflmas› ka-
ç›n›lmaz olana do¤ru ak›yor. 

Ve sizler ›rma¤› zincire vurmak isti-
yorsunuz! 

Baflarabilecek misiniz? 

O halde...Verin karar›n›z›”

KATLEDENLER YEN‹LD‹LER,
DEVR‹MC‹  AVUKATLIK
GELENE⁄‹ SÜRÜYOR…

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 Ada-
let Gerçe¤i ve Devrimci Avukatl›k” konulu panel düzenledi.

“Fuat Erdo¤an’la Devrimci Avukatl›k Gelene¤ini Büyütüyoruz” pankar-
t› ve Fuat Erdo¤an’›n resminin as›ld›¤› panel, 25 Eylül günü ‹stanbul Baro-
su Orhan Adli APAYDIN salonunda, Av. Eflber Ya¤murdereli Av. Bahri
Bayram Belen, Av. Selçuk Koza¤açl›, Av. Taylan Tanay ve Devrimci Gaze-
teci 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 devrim-
ci 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 duyul-
duysa 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› üze-
rine RAF avukatlar›n›n silahl› mücadele ça¤r›s›n›, Filistin’li stajyer avuka-
t›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 mücadelesi-
nin 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›.

ÇHD 26 Eylül günü
yapt›¤› eylemle devrimci
avukatl›k gelene¤inin
temsilcisi, devrim flehidi
Fuat Erdo¤an’› katledil-

di¤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›¤›, adalet-
sizlikleri 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›. 

DEVR‹MC‹ AVUKATLIK;DEVR‹MC‹ AVUKATLIK; ÖÖÖRRRGGGÜÜÜTTTLLLÜÜÜLLLÜÜÜKKKTTTÜÜÜRRR

KATLETMEKLE 
B‹T‹REMEZS‹N‹Z!
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‹ran Hapishanelerinde 
Açl›k Grevi

‹ran’›n Urmiye, Sine, Kirmaflah ve Tahran’daki Kereç
hapishanelerindeki 330000 PPJJAAKK’’ll›› ttuuttssaakk, 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, dire-
nifli k›rmak için tutsaklara iflkence ve  yasaklara baflvuru-
yor. 

Alevi Bektafli Fedarasyonu’ndan
AKP’ye Tepki! 

23 Eylül tarihinde Alevi Bektafli Federasyonu, Deniz
Feneri yolsuzlu¤una dair tepkilerini bas›n toplant›s› ile di-
le getirdi. 

Aç›klamay› okuyan Federasyon Baflkan› Ali Balk›z in-
sanlar›n merhamet, hay›rseverlik ve yard›m severlik duy-
gular›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 mahkeme-
sinin vermifl oldu¤u karar› görmemekte oldu¤unu söyle-
yen Balk›z, insanlar›n dini duygular›n› sömürenlerin ceza-
land›r›lmas› gerekti¤ini, ancak bunun AKP nin yapaca¤›
bir ifl olmad›¤›n› söyledi. 

Hadi ÇÇaman HHalk›n›n 
Yan›nda BBir SSanatç›yd›

Y›l 1991; bir ana, biraz sonra bafllayacak olan tiyatro
oyunundan hemen önce sahneye ç›k›yor; o¤lunun polis ta-
raf›ndan katledildi¤ini anlatarak adalet istedi¤ini söylü-
yor.... 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 kkuurruuccuu--
llaarr›› 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 kay-
betti¤imiz bir de¤er oldu¤unu belirterek, ayd›n demokrat
kimli¤iyle halk›n›n yan›nda oldu¤u belirtildi. 

Alternatif’e YYay›n DDurdurma
AAlltteerrnnaattiiff gazetesine bir ay yay›n durdurma cezas›

verilirken, 

Eylül ay›nda yay›n hayat›na bafllayan K›z›llaflan
ÖÖzzggüürr HHaallkk Dergisi de “Örgüt propagandas›” gerek-
çesiyle ‹stanbul A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan kapa-
t›ld›. 

Derginin ilk say›s›n› da¤›tan 4 çal›flan› da gözalt›na
al›narak ikisi tutukland›. 

Lince UU¤rayan DDTP’lilere
Hapis ‹‹stemi

Sakarya'da 27 Nisan günü bir kiflinin yaflam›n› yitir-
mesine yol açan DTP'lilere yönelik sivil faflistlerin linç
giriflimi davas›nda Sakarya Cumhuriyet Savc›l›¤›, DTP
Sakarya Merkez ‹lçe Baflkan› Aziz Koçak hakk›nda 55
yy››llaa kkaaddaarr hhaappiiss cezas› istemiyle dava açt›.

Sakarya Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan 2'nci Asli-
ye Ceza Mahkemesi'nde aç›lan davada DTP Merkez ‹l-
çe Baflkan› Aziz Koçak'›n 'PKK propagandas›n› yap-
mak, suç ve suçlular› övmekten' cezaland›r›lmas›n› iste-
di. Sakarya'daki salonu basarak linç girifliminde bulu-
nan 19 kifli hakk›nda Sakarya 1'inci Asliye Ceza Mah-
kemesi'nde aç›lan davan›n ne zaman görülece¤i
konusunda ise henüz bir tarih belirlenmedi. 

“Anadilde EE¤itim ‹‹stiyoruz” 
Kürt Dili ve E¤itimi Hareketi (TZP Kurdi) taraf›n-

dan gerçeklefltirilen "Edi Bese Anadilde E¤itim ‹stiyo-
rum" kampanyas› çerçevesinde 22-24 Eylül’de Diyar-
bak›r, Siirt, Mardin, Van, Adana, K›z›ltepe ve Gazian-
tep’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 fiube-
si, DTP, Kars Gençlik
Derne¤i Giriflimi ve
Kafkas Üniversitesi
Ö¤renci Derne¤i (KA-
UÖDER) destek verdi. 

Say›: 161 47HABER
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değin elerm

BAM TELİ çizgiler

TOK‹, kimleri 
“idare” ediyor?!
TOK‹, as›l kurulufl amac› olan yoksul,

dar gelirli insan› ev sahibi yapmay› bir

kenara b›rakm›fl, milletvekillerine, Yar-

g›tay, Say›fltay, Dan›fltay üyelerine lüks

evler yapm›fl. 

Öyle birkaç›na de¤il, tam 150 milletve-

kili ev alm›fl TOK‹’nin lüks sitesinden...

Üstelik bu evler, her gün “de¤er” kaza-

nan bir yerde. Ankara’da Eskiflehir yolu

üzerindeki Çay Yolu’nda... 

Lüks sitenin yak›n›na k›sa süre sonra da

metro gelecek
ve evlerin de¤eri
iki üç kat arta-
cak... 

Evlerde oturma-
yan vekiller, ha-
vadan para ka-
zanacak... 

Ver allah›m ver!
Geçen say›da Zahid Akman için

““OOnn PPaarrmmaa¤¤››nnddaa OOnn fifiiirrkkeett”” diye
yazm›flt›k, on flirketin ad›n› s›ralaya-
rak. Az yazm›fl›z. O kadar de¤ilmifl. 

Geçen hafta aç›¤a ç›kt› k›, Zahid
Akman, Ankara’daki al›flverifl mer-
kezi Armada’n›n da orta¤›ym›fl. 

*

Zahid Akman 22 Eylül günü
NTV’de kendini savunurken veciz
bir söz ediyor:

““BBeenn 55 ççooccuukk ssaahhiibbii hhaayyssiiyyeettllii
bbiirr iinnssaann››mm..””

Buradaki 5 çocuk vurgusunu pek
anlamad›k; yani, h›rs›zl›k, haysiyet-
sizlik ÇOCUKSUZ’lara özgü bir du-
rum mu yoksa? 

RTÜK baflkan›ndan aç›klama
bekliyoruz. Ama “yyaallaannss››zz!” olsun.

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

* 

Komplo, vvallahi
komplo!

Yine Akman’la devam ediyoruz.. 

Yolsuzlu¤u aç›¤a ç›km›fl ama o
piflkin; diyor ki; “Bu ülkenin çocuk-
lar›na sahip ç›kmam›z birilerini ra-
hats›z ediyor.. Bu olayda yabanc› giz-
li servislerin de parma¤›n›n oldu¤u-
nu san›yorum.”

En ucuz yol;

Her türlü h›rs›zl›¤›, pisli¤i yap;
sonra ortaya ç›k “bana komplo kuru-
yorlar” diye ba¤›r... 

He he, komplodur!

1111 flfliirrkkeettee ddee kkoommppllooyyllaa oorrttaakk
eettttiilleerr ggaalliibbaa!!

‹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 gö-
rev yapm›fl. Sonra devlet kendisini
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim
Kurulu’nda yer vererek ödüllendir-
mifl. Kurul seçimlerindeki tart›flmalar-
da rakiplerini ““bbeenn bbuurraayyaa ssaattaa ssaattaa
ddee¤¤iill,, aassaa aassaa ggeellddiimm”” sözleriyle sin-
dirmifl. 

Asa asa gelmifl, flimdi burufluk bir
peçete!

Do¤ruya DDo¤ru
“Ne yaz› iflleri müdürünün, ne yazarlar›n

patronlara karfl› tam bir özgürlü¤ü yoktur.”
NNaazzll›› IIll››ccaakk

Ah›r... Yak›fl›r!
Silivri’nin AKP’li belediye baflkan› Hüse-

yin Turan da aahh››rr izni al›p yerine villalar dik-
mifl. 

Bizce izinde bir yanl›fll›k yoktur. ‹zin do¤ru
adla verilmifltir. Kendilerine uygun olan yerde
kalacaklar demek ki. 
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““EE¤¤eerr kkiiflflii ssaaddeeccee
kkeennddiissii iiççiinn ççaall››flfl››rrssaa,,
üünnllüü bbiirr bbiilliimm aaddaamm››,,
bbüüyyüükk bbiirr ddüüflflüünnüürr,,

ççookk iiyyii bbiirr flflaaiirr
oollaabbiilliirr;; aammaa aassllaa

mmüükkeemmmmeell bbiirr iinnssaann
oollaammaazz.. TTaarriihh aannccaakk
oorrttaakk çç››kkaarrllaarr iiççiinn

ççaall››flflmm››flfl iinnssaannllaarr››nn
yyüücceellii¤¤iinnii kkaabbuull

eeddeerr..”” 

KK.. MMaarrkkss

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 son-
ra 1986’da söktürülmüfl...

Bay Generaller, O F Tiplerini
en çok isteyen sizdiniz,
unutmay›n! 

Emekli Orgeneral fiener Eruygur, Kand›ra F Tipi Hapis-
hane’nin hücrelerinde merdivenlerden düfltü¤ünde, yan›nda
bulunan Hurflit Tolon gardiyanlara haber vermifl. Eruygur’a
bakan doktor; “Yan›nda birilerinin olmas› büyük flans. Yal-
n›z olsayd› bayg›n oldu¤unu kimse farketmeyebilir, t›bbi
müdahale için çok geç kal›nm›fl olabilirdi. Ölebilirdi” de-
mifl. 

Evet, tek kiflilik hücrede olsayd› öyle olabilirdi!

Ve haketmifl de olabilirdi; çünkü o kadar fliddetle iste-
mifllerdi ki F Tiplerini... 

Konuflan Resim

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

17 yafl›nda Yürüyüfl’ümüzü, hakl›l›¤›m›z›n sesini
halka ulaflt›rmak için Bahçelievler de halka sesleniyor-
du Ferhat, ‘aaddaalleettii,, ggeerrççee¤¤ii yyaazz››yyoorr’ 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 ‹sti-
yoruz, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Halk›z Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z” sloganlar›n› att›lar. Eylemde yap›lan
aç›klamada Ferhat Gerçek’in davas›n›n bu ülkede ada-
let 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› cezalan-
d›ran bir hukuk sisteminden adalet beklenir mi?” dedi.
Aç›klamadan sonra 115 adet Kurtulufl dergisi halka
ulaflt›r›ld›. 

EEsseennlleerr’de de ayn› talep ayn› hayk›r›fl vard›. 21 Ey-
lül 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 ülke-
de adalet mekanizmas›n›n nas›l iflledi¤ini, demokrasi-
nin, 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 Ha-
len 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 ar-
d›ndan toplu dergi sat›fl› yap›ld›. 
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‹‹sskkeennddeerruunn-Karaa¤aç Belde-
si’nde 19 Eylül günü, ‹skenderun
Temel Haklar ve Özgürlükler Der-
ne¤i’nin katk›lar›yla Grup Yorum
konseri düzenlendi. 

Konserde aç›l›fl konuflmas›n› ya-
pan dernek baflkan› Seval Arac›
Amerikan emperyalizminin sofra-
m›zdan ekme¤imizi çald›¤›na de¤i-
nerek; “Sorunlar›m›za çözüm bul-
mak için ortak mücadeleyi yükselt-
meli, örgütlü bir güç haline gelmeli-
yiz” dedi. 

Konserde halk türküleriyle aç›l›fl
yapan Grup Yorum, Irak ve Filistin
halk›n› selamlad›. Daha sonra Kürt-
çe parçalar söylenerek, halklar›n
kardeflli¤i vurgusu yap›ld›. Grup
Yorum Anadolu halk›n›n yol gös-
tericisi Day›m›z için “Hoflçakal›n
Dostlar›m” flark›s›n› seslendirdi.
850 kiflinin kat›ld›¤› konser coflkulu

halaylarla sona erdi. 

AAnnttaakkyyaa’’ddaa GGrruupp YYoorruumm
CCooflflkkuussuu

Grup Yorum’un 20 Eylül günü
Antakya Amfi Tiyatro’da yapt›¤›
konsere Antakya halk› büyük ilgi
gösterdi. Hatay’›n Serinyol, Harbi-
ye, Samanda¤ gibi birçok yerinden
insanlar›n geldi¤i konser Hatay Te-
mel Haklar ve Özgürlükler Derne-
¤i’nin de katk›lar›yla gerçekleflti. 

Grup Yorum’un Arapça ve Kürt-
çe flark›lar›yla halklar›n kardeflli¤i-
ne vurgu yapt›¤› konsere kat›lan
1400’ü aflk›n izleyici hep bir a¤›z-
dan “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›lde-
re’den günümüze mücadelenin de-
vam etti¤ini flark›lar›yla bir kez da-

ha anlatt› Antakya halk›na. 

Konserde yap›lan konuflmalarda
Türkiye devriminin önderi Day›, se-
lamlanarak “Hoflçakal›n Dostlar›m”
flark›s› söylendi. Kitle flark› s›ras›n-
da att›¤› “Halk›z Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z” sloganlar›yla Day›’y› sahip-
lendi. En son söylenen Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z” marfl› ile coflkulu geçen
konser sona erdi. 

EEsenyurt’ta YYozlaflmaya 
Karfl› PPanel…

21 Eylül günü, Esenyurt-Saadetdere Caddesi’nde yaflanan h›rs›zl›k, çe-
teleflme ve yozlaflmaya karfl› Esenyurt Temel Haklar üyelerinin ve esnafla-
r›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 Te-
mel 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 flek-
linde sürdü. 

TTKM’de ““Geleneksel KKültür 
Gecesi” CCoflkusu 

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 yoz-
laflmaya 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 türkü-
leri 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 göste-
rimi yap›ld›. TKM bünyesinde çal›flma yürüten çocuklar halk oyunu ekibinin
sergiledi¤i gösteriyle geceye TKM bahçesinde devam edildi.

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 töre-
nine birçok sanatç› ve ayd›n›n ka-
t›ld›¤› anma törenine ustalar›n›n
gelene¤inden yürüyen, kendisini
onun ö¤rencileri olarak gören bir
grubun, Grup Yorum’un ö¤rencile-
ri Grup Yorum Korosu da türküle-
riyle kat›ld›. 

RUH‹ SSU MMEZARIRUH‹ SSU MMEZARI
BAfiINDA AANILDIBAfiINDA AANILDI

AKDEN‹Z’DE GRUP YORUM KONSERLER‹...

‹skenderun

Antakya


