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Sa
b›r... Umut... Direniﬂ

Yi n e
oradayd›
TAYAD ’ l › l a r.
Orada, o elin alt›nda. Tam 1230 gün sa b›rla, kararl›l›kla,
u m u t l a o t u rd u k l a r ›
y e r de. 3,5 y›l boyun ca or t a y a k o y d u k l a r ›
eﬂsiz sab›r ve kararl›l › k l a , d i reniﬂ içinde
b i r d i re n i ﬂ d e s t a n ›
y a z d › k l a r › y e rdeydil e r.
O r a s › , geceli gün düzlü, Ankara k›ﬂ›n›n
yak›c› so¤u¤unda da,
y a z › n › n k a v u r ucu s›ca¤›nda da... tek bir
gün aksatmadan, göz a l t › l a r dan, iﬂkence l e rd en , s a l d › r› l a rd a n
y›lmadan... 1230 gün
o t u r a r a k , g ü n l e rce aç
kalarak, tecrite karﬂ›
m ü c a d e l e n i n d i re n i ﬂ
mevzisi haline getirdikleri Abdi ‹pekçi
Park›’yd›.
1230 gün SABIRDI.
1230 gün onlar›n
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Bitiﬂ Tarihi: 27 Ocak 2007

3,5 y›l
41 ay
176 hafta
1230 gün
Oras›, sabr›m›z›n ve
kararl›l›¤›m›z›n
simgesidir.
Oradayd›k y ine, s abr›m›z›
ve kararl›l›¤›m›z› yeniden
herkese, ama özellikle de
Adalet Bakanl›¤›’na
hat›rlatmak ü zere.
Yeniden o turmak
gerekirse o elin alt›na,
otururuz. Açl›¤a yatmak
gerekirse yatar›z. Yeniden
Gülsüman o lmak
gerekirse, oluruz...

bitmek bilmeyen UMUD UY DU.
1230 gün D‹REN‹ﬁ
‹Ç‹ NDE B‹ R D‹REN ‹ﬁT‹ .
O elin alt›, TAYAD’l› l a r › n a d resiydi... Üzeri ne “Elinalt›” diye yaz›l›p gönderilen zar f l a r › n
bile ar t › k a d res ini ﬂ a ﬂ › r mad›¤› bir yer olmuﬂtu oras›.
Sabr›n çiçeklerinin
açt›¤› yer’dir “elinalt›”.
TAYAD’l›lar bir kez
daha o elin alt›nda aç l › k g re v i y a p t › l a r... Bir
kez daha o elin alt›nda, F T i pi h a pi sh a n el e rde t ecr i t i n k a l d › r› lmas›, 10 saatlik soh b e t h a k k › n › n u y g u l a nmas› için geceli gündüzlü 3 gün oturd ul a r...
Herkes bir kez daha
tan›k oldu ki, o n l a r › n
kararl›l›¤› kimseye tecr i t i u n u t t u r mayacak!

Ankara
do¤umluydu. Anti-faﬂist
mücadelede üzeriAbdulkadir ADANUR
ne düﬂen
her türlü görevi yerine getiren
bir Dev-Genç’liydi. Aral›k
1977’de ‹DMMA Y›ld›z Gece
Bölümü’nde faﬂistlerin sald›r›s›nda b›çaklanarak katledildi.
1959 do¤umlu olan
Hüseyin,
Samsun’da
anti-faﬂist
mücadeleHüseyin ULU
nin önde
gelenlerindendi. Aral›k 1979’da, okumaya
gitti¤i Antep’ten döndü¤ü gün
yaz›lamaya ç›kt›. Yaz›lama s›ras›nda faﬂistler taraf›ndan katledildi.

1978 Konya Çumra
do¤umlu olan Cafer,
ekonomik sebeplerle
Belçika’ya gitmiﬂti.
Baﬂka bir örgütlenme
içinde iken, tercihini
Cafer DEREL‹
Cephe saflar›nda mücadele etmekten yana yapt›.

Kemal ASKER‹
(Ekrem)

Ölüm Orucu direniﬂini desteklemek için Hollanda’n›n Rotterdam ﬂehrinde yap›lan açl›k
grevi s›ras›nda, 9 Aral›k 2000 günü faﬂistlerin açl›k grevi çad›r›na yönelik sald›r›s›na
karﬂ› çat›ﬂ›rken ﬂehit düﬂtü. Büyük direniﬂin
d›ﬂar›daki ilk ﬂehidi olarak ölümsüzleﬂti.

Nihat KAYA
(Haydar)

1960 do¤umlu olan
Ömer, ‹stanbul Liseli
Dev-Genç içinde, Dikilitaﬂ, Yenimahalle
ve Maçka Meslek Lisesi’nde anti-faﬂist
Ömer DEM‹R
mücadelenin ön saflar›nda yerald›. Aral›k 1979’da faﬂistlerin kurdu¤u bir pusuda katledildi.

Erkan AKÇALI
(Özgür)

Gülseren BEYAZ
(Sat›)

Mehmet’in yaﬂam›,
inand›¤› de¤erler
için mücadele demekti. Onurlu yaﬂam›n›, Aral›k
1979’da onurlu bir
ﬂekilde noktalad›.

Cahit ﬁENYÜZ
Aral›k 1979’da iﬂkencede katledildi.

"Gelirlerse ilk vuran
biz olmalıyız"
Işığa varmak için
Taşı parçalayarak çıkan
Sabır motorları gibiyiz.
Yan yana, dizi dizi
Betona veriyoruz akça tenimizi
Göğü, göğün ateşini özümseyerek
seyrediyoruz.
Ötemizde ekmeğin ve tuzun tutsaklığı
Cıvıltılı ormanlar
Ve sarmaşıkların ucunda
Kayalara tırmanarak büyüyen
Şule çiçekleri var
Ah gülüm ah
Ötemizde ne güzel
Ne güzel dövüşüyorlar
Kemal Askeri

Mehmet Ali ÖZTÜRK 1956’da Tarsus do¤umlu Ke(Ayhan)
mal Askeri, 1975 y›l›nda mü-

Hüsniye AYDIN
(Sabo)

ﬁenay SONAR
(Fatma)

cadeleye kat›ld›. 12 Eylül’den
hemen önce tutsak düﬂtü ve 11
y›l tutsak kald›. 1993’de Do¤u,
Güneydo¤u Anadolu Siyasi sorumlulu¤una atand›. Parti Kuruluﬂ Kongresine kat›ld›. Kongrenin ard›ndan Dersim’de Komutanl›k Üyesi olarak görevlendirildi.
1969 Elaz›¤ do¤umlu Ahmet
GÜDER, 1988’de F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi’nde ö¤renciyken
devrimcilerle tan›ﬂt›. Birlikte ﬂehit
düﬂtü¤ü Nihat ve Mehmet Ali yoldaﬂlar› ile birlikte TÖDEF çal›ﬂmas›n› baﬂlatt›. ‘92 Ocak ay›nda gerillaya kat›ld›.

Dersim Hozat do¤umlu Nihat KAYA, F›rat Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde ö¤renciyken 1987’de devrimcilerle tan›ﬂarak mücadele içinde yer ald›. Bir süre demokratik alanda görev yapt›ktan sonra, 1992’de gerillaya
kat›ld›.

Tarih Yazanlar›n
Kaleminden
Mehmet MART

Ahmet GÜDER
(Turgut)

Onlar, Dersim da¤lar›nda, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm bayra¤›n› dalgaland›ran
devrimcilerdi. Oligarﬂinin askeri
güçleri taraf›ndan, Aral›k
1994’de Dersim Hozat ilçesine
ba¤l› Çaytaﬂ› Köyü’nde bir evde
kuﬂat›ld›lar. Kemal Askeri’nin
komutas›nda, bulunduklar› yerde umudun bayra¤›n› dalgaland›rarak, sloganlar›yla, marﬂlar›yla saatler süren bir direniﬂ
destan› yaratarak ölümsüzleﬂtiler.

Mikail GÜVEN
(Mazlum)

1965, Dersim Mazgirt’e ba¤l› Canik Köyü do¤umlu olan
M. Ali ÖZTÜRK, Elaz›¤ Atatürk Lisesi’nde ö¤renciyken mücadeleye kat›ld›. 1993 ortalar›nda gerillaya kat›ld›.

1972 Elaz›¤ do¤umlu Erkan AKÇALI, 1990’da EHADKAD içinde mücadeleye
kat›ld›. Gözalt›lar ve k›sa süreli tutukluluk yaﬂad›. ‘93’de gerilla mücadelesi
içinde yerini ald›.
1968 Dersim do¤umlu olan Hüsniye AYDIN, Sivas Sa¤l›k Meslek Lisesi’nde
okudu. ‹stanbul’da sa¤l›k emekçilerinin sendikal mücadelesinde yerald›.
1993’de gerillaya kat›ld›.
1972 Dersim do¤umlu olan Gülseren BEYAZ, Sivas Sa¤l›k Meslek Lisesi’nden ‘88’de mezun oldu. Sa¤l›k emekçilerinin mücadelesinde yer alarak,
Sa¤l›k-Sen Elaz›¤ ﬁube Baﬂkanl›¤› yapt›. Mücadelenin çeﬂitli alanlar›nda görev
ald›ktan sonra, gerilla saflar›ndaki yerini ald›.
1974 Dersim Mazgirt do¤umlu ﬁenay SONAR, devrimcilerle Dersim Cumhuriyet Lisesi’nde ö¤renciyken tan›ﬂt›. Liseli gençli¤in mücadelesinde yer ald›.
1993 A¤ustos’unda gerillaya kat›ld›.
1973 Do¤anﬂehir do¤umlu olan Mikail GÜVEN, devrimci hareketle ‘91 Temmuz’unda tan›ﬂt›. Mücadele Gazetesi muhabirli¤i yapt›. ‘93 Mart’›nda art›k bir
gerillayd›.
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Yok Say›lan Halk’t›r!

u ülkenin bütün haber
kanallar›n› izliyor, bütün
düzen gazetelerini takip ediyor olun; halk›n mücadelesinden, mesela tutsak yak›nlar›n›n eylemlerinden,
iﬂçinin, köylünün, memurun dertlebir halk, “yy o k h ü k m ü n d e”dir. Halk
rinden, onlar›n sorun ve taleplerini
bu noktaya getirildi¤inde sömürücü
dile getirmek için yapt›¤› eylemleregemen s›n›f iktidarlar› rahatl›kla
den muhalefetten haberdar olamazonlar› “yyok sayabilir”ler. Olan da
s›n›z veya haberdar olman›z, ancak
budur esas olarak.
burjuvazinin çizdi¤i s›n›rlar içindesl›nda yok sayarak, çaresizlik
dir. Mesela eylem haberini verirler,
içine sokulmak, ne yaparsan›z
eylemin nedenlerini, taleplerini söyyap›n,
sesinizi duyuramazs›n›z, ne
lemezler. 125 tutsak yak›n› baﬂkenyaparsan›z
yap›n, sonuç alamazs›tin göbe¤inde açl›k grevindedir, ama
n›z
denilerek
y›ld›r›lmak istenen,
düzenin bas›n yay›n organlar›nda
örgütlü,
mücadele
eden halkt›r.
günlerce bir haber yoktur. TMMOB
Çünkü
zaten,
toplumsal
güç dengeüyesi mühendisler, ayn› gün onlarca
leri
içinde,
örgütsüz
bir
halk,
kendiilde eylem yapm›ﬂt›r ve fakat bu da
li¤inden yok durumundad›r, örgütbas›nda kendine yer bulamaz. Ayn›
süz, güçsüz, direnmeyen, talepleri
ﬂekilde E¤itim-Sen eylemler yap›için kavgaya girmeyen bir halk, siyor, bas›nda yok. Sa¤l›k emekçileri
yasi olarak hesaba kat›lmaz.
eylemde, bas›nda yok. ‹ﬂten at›lan
iﬂçiler, evi y›k›lan gecekondulular,
alk›n yok say›ld›¤› yerde ise,
paral› e¤itime karﬂ› sesini yükselten
demokrasiden söz etmek, riyaö¤renciler yok yok yok; hiçbiri yokkarl›kt›r. Demokrasinin kelime antur. Onun yerine burjuva siyasetin
lam› nedir? Bilindi¤i üzere, bu kelimadrabazl›klar› ve dizginsiz s›n›rs›z
me, halk anlam›na gelen demos ve
bir magazin vard›r düzenin bas›n yaotorite anlam›na gelen k r a t o s keliy›n organlar›nda.
melerinin birleﬂmesiyle oluﬂmuﬂtur.
ükümet say›lan tüm bu halk keTam kelime karﬂ›l›¤› halk otoritesisimlerinin seslerini de hiç kaadir. Siyasal kavram olarak ise halk›n
le almaz. Bütün bunlar, s›n›fsald›r.
yönetimi olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Bu
Halk›n mücadelesinin yok say›l nedenle, burjuva anlamda bir demas›, sadece burjuva bas›n yay›mokrasiyi bile H A L K S I Z tarif eden › n b i r tavr› de¤il, sistemin bir
mezsiniz. O halde halk›n yok say›lp o l i t i k a s › d › r. DGM yasaklar›, kid›¤› yerde demokrasiden söz ediletap, dergi, gazete toplatmalar ve
meyece¤i de aç›kt›r.
bizzat burjuva bas›nda halka konualk yoksa, halk say›lm›yorsa,
lan ambargo, sansürün sadece bir
oradaki sistemin ad›, padiﬂahparças›d›r. Halk› ve mücadelesini
l›k
olabilir,
imparatorluk olabilir,
yok saymak, burjuvazinin s›n›fsal bir politikas›d›r. Bu anlamda
da sansür, oligarﬂik diktatörlüAsl›nda
¤ün bir parças›d›r. Bu, sürekli ve
yok sayarak, çaresizlik içine
sistematik bir mekanizmad›r.
sokulmak, y›ld›r›lmak istenen,
içbir iktidar, Hitler gibi bir
örgütlü,
mücadele eden halkt›r.
iktidar bile, halk› fiziki olaÇünkü zaten, toplumsal güç denrak tamamen yokedemez. Ama
geleri
içinde, örgütsüz bir halk,
yoketmenin baﬂka biçimleri varkendili¤inden yok durumundad›r: Ö r g ü t s ü z l e ﬂ t i r m e k , s i n d i rmek, sesini bo¤mak, bu biçimd›r, talepleri için kavgaya girlerin baﬂ›nda gelir. Örgütsüzleﬂmeyen bir halk, siyasi olarak hetirilmiﬂ, sindirilmiﬂ, sesi bo¤ulsaba kat›lmaz.
muﬂ, direnme hakk› yokedilmiﬂ
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-Halklar yok say›lmay› kabul edemezler-
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GÜNDEM

faﬂizm olabilir, ama hiçbir biçimiyle demokrasi olamaz. Ülkemiz hangi tan›ma, hangi kategoriye girer
peki?
alk var m› bu ülkede? Varsa nerede? Halk hükümetin gündeminde yoksa, halk düzenin bas›n
yay›n organlar›nda yoksa, nerede?
Halk yoksa, veya daha tam bir deyiﬂle yok say›l›yorsa, kimse kendini
kand›rmas›n, bu ülkede ne tam bir
demokrasi, ne “iyi kötü de olsa” bir
demokrasi yoktur. Halks›z yönetilen sistemin ad›n› ise biraz önce belirttik.

H

usturam›yorsan yok say. Çözemiyorsan yok say. Asimile edememiﬂsen yok say... Oligarﬂinin
halk›n çeﬂitli kesimleri karﬂ›s›ndaki
politikas› böyle özetlenebilir. Ve bir
düﬂünün, gözünüzün önüne getirin
bu ülkenin yok say›lanlar›n›. Kürtler yok say›ld›, say›lar› milyonlard›.
Aleviler yok say›ld›, milyonlarcayd›lar. Baﬂka milliyetlerden, baﬂka
inançlardan olanlar yok say›ld›.
Devrimciler yok say›ld›. Her türlü
muhalefet yok say›ld›. Yüzbinlerce
üyeli sendikalar yok say›ld›. Odalar
yok say›ld›. Koskoca bir köylülük
s›n›f› yok say›ld›. Yok say›lanlar›
ekleyip birbirine, toplay›n. Asl›nda
her milliyetten, her inançtan, her
kesimden halk yok say›lm›ﬂt›r. Çeﬂitli dönemlerde, çeﬂitli biçimlerde
TÜM HALKI yok sayarak yönetmiﬂler ve yine ayn› tarzda yönetmeye devam etmektedirler.
merikan emperyalizmi ve
onun yede¤indeki tüm emperyalistler, bir dünya sistemi
çizip, herkesi o s›n›rlar içinde
yaﬂamaya ve davranmaya zorluyor, o s›n›rlar içinde yaﬂamay›
kabul etmeyen, emperyalizme
biat etmeyenler ise, terörist, ﬂer
ekseni vb. kavramlarla sald›r›lacak hedefler olarak ilan ediliyor.
Emperyalizm, bu politikalarla

S
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halklara yoklu¤u dayat›yor. Yok say›lmay› kabul etmeyi dayat›yor. Senin hiçbir iraden olmayacak demenin anlam› budur çünkü.
ﬂbirlikçiler, emperyalizmin dünya
çap›nda tüm ülkelere dayatt›¤›n›,
kendi s›n›rlar› içinde düzene ﬂu veya bu aç›dan muhalefet eden güçlere karﬂ› uyguluyor. Halk›n örgütlü
güçlerini susturmak, halk› susturmakt›r ve susturulmuﬂ bir halk,
“yok” haline getirilmiﬂ bir halkt›r.

‹

›n›flar mücadelesi, t a r i h i n a s l i
u n s u r u d u r ve bu mücadele
egemenlerle ezilenler aras›ndad›r.
Bu mücadelenin bir taraf›n› yok
saymak, güncel politika içinde
mümkün olsa da, t a r i h i olarak, si y a s a l olarak m ü m k ü n d e ¤ i l d i r.
Yok say›lan halk, bir biçimde “ v a r › m ” diyecektir.

S

000’li y›llar›n dünyas›nda Filistin’den Irak’a, Afganistan’a, Türkiye’den Sri Lanka’ya,
e¤er feda eylemleri art›yorsa, bu
dünya halklar›n›n yok say›lmaya
bir cevab›d›r. Dünya halklar›n›n
kendilerini yok sayan emperyalist sistem karﬂ›s›nda yok say›lmay›, yok olmay› kabul etmeyece¤inin ilan›d›r. Halk› yok sayanlar, halklar›n halk›n sesine
sansür koyanlar, halk›n sesini
bast›rmak için iﬂkenceden F Tiplerine kadar her türlü zulme baﬂvuranlar, halklar›n kendi varl›klar›n› ortaya koymak için kendilerine mutlaka bir yol bulaca¤›n›
da bilmek durumundad›rlar.

2

n basitinden bir emekçi gidip yazar kasas›n› baﬂbakanl›¤›n önünde f›rlat›p at›yorsa, bir
iﬂsiz kendini meclisin önündeki bir
a¤aca as›yorsa, bir devrimci bedenini bomba yap›yorsa, emekçiler soka¤a ç›k›yorsa, gecekondulu kendini panzerin önüne at›yorsa, çaresiz
bir anne kendini yakmaya kalk›yorsa, bir ülkenin hapishanelerinde 122
insan ölüyorsa, bütün bunlar›n elbette bir nedeni vard›r. Bunlar ayn›
zamanda “biz var›z”, “bizim sorunlar›m›z var” demenin bir biçimidir.

E

u yol çok çeﬂitli biçimler alabilir. Yasal olur, yasad›ﬂ› olur, ba-

B
Say›: 165

r›ﬂç›l biçimler ya da silahl› biçimler
olur; ama halk›n varl›¤›n› ortaya
koymak istemesi her biçimde meﬂrudur. Halk› yok sayanlar›n, yok sayarak aﬂa¤›layanlar›n, ne halk›n kitlesel ve örgütlü ﬂiddeti karﬂ›s›nda
“ﬂiddet neden oluyor?” diye sorma
hakk› vard›r, ne de “terör” demagojisiyle bu meﬂrulu¤u yok saymaya.
Bu meﬂruluk ve hakl›l›¤› yok saymak, burjuva demokratl›¤›n bile gerisine düﬂmektir. Çünkü, burjuva
demokrasisinin hemen tüm temel
belgelerinde halklar›n direnme hakk›n›n meﬂrulu¤u teslim edilir. K›sa
bir hat›rlatma: 1789 ‹ n s a n v e
Yu r t t a ﬂ H a k l a r › B i l d i r g e s i ’nde
bas k›ya karﬂ› direnme hakk›’n›n
insan›n d o ¤ a l v e v a z g e ç i l m e z
h a k k › oldu¤u belirtilir. Yok say›lan bir halk›n bu hakka baﬂvurma-

Halklar,
yok say›lmay› kabul etmezler, edemezler. Çünkü yok
say›lmay› kabul etmek, yaﬂamaktan vazgeçmektir... Oysa
B‹Z VARIZ. Daha da varolaca¤›z. Daha güçlü varolaca¤›z. Varolmak örgütlü olmaksa, varolmak direnmekse, varolmak eylemse, örgütlenerek, direnerek, mücadeleye at›larak daha
güçlü varolaca¤›z. Bu kavgan›n
nihai sonucunda, bizi yok sayanlar yok olacak. Bundan da
eminiz.

s› kadar da do¤al bir ﬂey yoktur.
alklar, yok say›lmay› kabul etmezler, edemezler de. Çünkü
yok say›lmay› kabul etmek, yaﬂamaktan vazgeçmektir. Halklar, yaﬂayacak, varolacak, say›lacaklard›r.

H

gemen s›n›flar, zaman zaman
“ t o p l u m s a l m u t a b a k a t ” sözünü kullan›rlar; ama bu sözün ne anlama geldi¤i en son 2000 y›l›n›n
Aral›k ay›nda görülmüﬂtü. Oligarﬂinin toplumsal mutabakattan anlad›¤›, tüm toplum kesimlerinin oligar-

E

ﬂinin yan›nda yeralmas› ve oligarﬂinin dayatt›klar›n› kabul etmesiydi.
Baﬂka bir deyiﬂle, toplumsal mutabakat, “benim dedi¤imde mutabakat” ﬂekline dönüﬂmüﬂtür oligarﬂinin prati¤inde. Bu zihniyet nedeniyledir ki, memurlarla yap›lan “toplu
görüﬂmeler” bir komediye dönüﬂmektedir. Toplu sözleﬂmelerde iﬂçilere karﬂ› tam bir dayatmac› politika
izlenmekte ve eskaza haklar› için
greve ç›kan iﬂçilerin grevleri yasaklanabilmektedir. Bu zihniyet, gecekondu yoksullar›na “ne istiyorsunuz, ne istemiyorsunuz?” diye sorma gere¤i duymadan, kentsel dönüﬂüm diye bir ya¤mac›l›¤› dayatmaktad›r... K›sacas›, hayat›n her alan›
dayatmalarla kuﬂat›lm›ﬂt›r ve halk›n
hiçbir kesiminin söz hakk› yoktur.
Yok sayma iﬂte budur.
ktidar halk›n taleplerini kaale
alm›yor. Kaale almaman›n da
ötesinde, halk›n eleﬂtirilerini,
protestolar›n›, en baya¤› biçimde azarl›yor, suçluyor. Burjuva
bas›n yay›n, emekçilerin, halk›n
di¤er kesimlerinin eylemlerini
ya vermiyor, ya “lütfen” veriyor.
Aylard›r bir “kriz” tart›ﬂmas›
var; fakat hükümetin ve oligarﬂinin kriz gündemi, sadece tekellerin, KOB‹’lerin nas›l kurtar›laca¤›na dair tart›ﬂmalar ve kararlardan ibaret. Halk yok yine
bu tart›ﬂmada da. Halk›n krizden etkilenmesini “asgariye indirmek” gibi bir tart›ﬂma yok.
Çünkü halk yok onlar›n beyinlerinde. Yok sayma iﬂte budur.

‹

öylülerin birkaç y›l önce
yap›lan bir mitinginde “60
m ilyo n k iﬂi a ¤ la rke n 6 k iﬂi g ü lemez” diye bir döviz vard›. Bu söz
üzerinden söylersek, 6 kiﬂi, 60 milyonu yok sayarak düzenini sürdürmek istiyor. Halk› yok sayman›n
esas› da budur. Oysa B‹Z VARIZ.
Daha da varolaca¤›z. Daha güçlü
varolaca¤›z. Varolmak örgütlü olmaksa, varolmak direnmekse, varolmak eylemse, örgütlenerek, direnerek, mücadeleye at›larak daha
güçlü varolaca¤›z. Bu kavgan›n nihai sonucunda, bizi yok sayanlar
yok olacak. Bundan da eminiz.
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TAYAD'l› Aileler

"SOHBET HAKKI UYGULANSIN"
Talebiyle ANKARA'da...

TAYAD’l› Aileler hapishanelerde tecritin, iﬂkencenin son bulmas›
ve 10 saatlik sohbet hakk›n›n uygulanmas› için Anadolu’nun dört bir
yan›ndan Ankara’ya geldiler.
Meydanlarda yapt›klar› eylemlerle Ankara’ya gideceklerini, yalan›n sahiplerine bir kez daha sözlerini hat›rlatacaklar›n› duyurdular.
Sloganlarla, türkülerle, marﬂlarla
Ankara’ya do¤ru yola ç›kt›lar.

‹ s t a n b u l : TAYAD'l› Aileler 21
Kas›m günü TRT binas› önünde
yapt›klar› eylemin ard›ndan Anka-ra'ya hareket ettiler.
Galatasaray Lisesi önünde topla-nan aileler polis taraf›ndan kuﬂat›l-d›lar ve burada bas›n aç›klamas›
yapt›rmayacaklar›n› söyleyen polis
ile tart›ﬂt›lar. Ailelerin Ankara'ya
kitlesel gidiﬂini hazmedemeyen
polis her zaman yap›lan bas›n aç›k-lamas›na engel olmak istedi. Amaç-lar›n›n Ankara'ya gitmek oldu¤unu
söyleyen aileler, TRT önüne geçe-rek, burada pankartlar›n› ve döviz-lerini aç›p aç›klamalar›n› yapt›lar.
TAYAD'l› Aileler ad›na aç›klamay›
Gülsen Karg›n okudu. 200 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylemin ard›ndan TA--
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YAD'l› Aileler dört otobüsle Anka-ra'ya hareket ettiler.

A n t a l y a : TAYAD'l› Aileler
Antalya'da K›ﬂlahan Meydan›'nda
eylem yaparak Adalet Bakanl›¤›'n›n
sözünü tutmas› için Ankara'ya gide-ceklerini aç›klad›lar. Eylemde yap›lan aç›klamay› okuyan Birsen Bulut
"Tecrit iﬂkencedir ve bir devlet poli-tikas›d›r ama bu gerçe¤i gizleme de
bir devlet politikas›d›r. Bizler soh-bet hakk› uygulans›n' talebiyle bir
kez daha Ankara'ya gidiyoruz denil-di. Eylem sloganlarla sona erdi.
M a l a t y a : TAYAD’l› Aileler
"Tecrite Son Genelge Uygulans›n"
yaz›l› dövizleri ve pankartlar› ve
“Analar›n Öfkesi Katilleri Bo¤a-cak” sloganlar›yla yapt›klar› eylemde Ankara’ya gideceklerini duyurdular. Yap›lan eylemde aç›klamay›
Asef Harman okudu. Okunan aç›k-laman›n ard›ndan Ankara'ya yola ç›-k›ld›.
Türkiye’nin De¤iﬂik
‹l le ri n d en TAYAD’l›lar
Ankara’da Buluﬂtular
21 Kas›m gecesi ‹ s t a n b u l , ‹ z -

m i r, A n t a l y a , E l a z › ¤ , M a l a t y a ,
A d a n a , H a t a y, Mersin ve Gazian t e p'ten yola ç›kan aileler, 22 Ocak
sabah› Ankara Abdi ‹pekçi Park›'na
geldiler. Park giriﬂinde beyaz baﬂör-tüleri ve al›nbantlar› ile analar›n en
önde yer ald›¤› kortej oluﬂturuldu.
Yaklaﬂ›k 200 kiﬂi "Adalet Bakan›
Yalan Söylüyor Sohbet Hakk› Uy-gulans›n" ve "Hapishanelerde Tecri-te ve ‹ﬂkenceye Son Sohbet Hakk›
Uygulans›n" sloganlar›n›n yazd›¤›
pankartlar, ayn› talepleri içeren dö-vizler ve sloganlarla Emekçi Eli
Heykeli'ne geldiler. Burada Anka-ra’daki TAYAD'l›lar taraf›ndan al-k›ﬂlar ve sloganlarla karﬂ›land›lar.
Karﬂ›lama s›ras›nda ÇHD'li avukat-lar desteklerini sundular.
Abdi ‹pekçi Park›’nda yap›lan
aç›klamay› okuyan Ahmet Kulaks›z,
TAYAD'l› Aileler olarak bir kez daha evlatlar›n›n yüreklerini, isteklerini, umutlar›n› yüklenip Ankara'ya
geldiklerini, Adalet Bakanl›¤›’n›n
45/1 say›l› genelgeyi uygulamamakta ›srar etti¤ini söyledi. “Adalet Bakan› verdi¤i sözü tutmal›d›r. Bu söz
en son 8 ay önce yine bas›n›n, herkesin gözü önünde verilmiﬂtir” diyen Kulaks›z TAYAD’l› Ailelerin
eylem program›n› aç›klad›.
Aç›klamaya ÇHD, KESK ve
ba¤l› sendika temsilcileri, D‹SK yö-netimi, D‹SK/ Genel- ‹ﬂ Genel Baﬂ-kan› Erol Ekici ve Yönetim Kurulu
üyeleri de kat›ld›lar. Ahmet Kulak-s›z'dan sonra D‹SK Genel Sekreteri
Tayfun Görgün söz ald›. Görgün,
yaﬂanan süreçte halka yönelik sald›-r›lardaki art›ﬂa dikkat çekti. De-mokratik kitle örgütlerinin tecrite
karﬂ› mücadelenin bir parças› oldu-¤unu ifade etti. D‹SK, KESK,
TMMOB, TTB, ‹stanbul Barosu ve
ÇHD ile birlikte bir randevu talebi-nin de kendilerince Adalet Bakanl›-¤›’’na iletildi¤ini de sözlerine ekle--
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yen Görgün, "Çözüm istiyoruz ve
çözümün takipçisi olaca¤›z" dedi.
KESK Genel Sekreteri Emira-li ﬁimﬂek de, sokaktan hapishane-lere kadar her alanda hakk›n› ara-yanlara yönelik sald›r›lar› örnek
vererek baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda,
esas dikkat çekici olan›n verdi¤i
sözü tutamayan bir iktidar oldu-¤unu vurgulad›. Halka zulmeden,
k›ﬂ ortas›nda tutsak yak›nlar›n›
parkta açl›k grevi yapmaya mec-bur eden zihniyeti k›nad›¤›n› be-lirtti. ﬁimﬂek, tüm muhalif güçle-re de soruna sahip ç›kma ça¤r›s›
yapt›.
Son olarak da ÇHD ‹zmir ﬁu-besi taraf›ndan gönderilen mesaj,
TAYAD'l›lar taraf›ndan okundu.
Ankara’dan kat›l›mlarla 300
kiﬂiye ulaﬂan kitle aç›klaman›n
ard›ndan oturma eylemi ve açl›k
grevine baﬂlad›. Aileler "Sohbet
Hakk› Uygulans›n" yazan önlük-leri ve as›lan "Adalet Bakan› Sö-zünü Tutsun Sohbet Hakk› ‹çin
Açl›k Grevindeyiz" yaz›l› pan-kartla birlikte El heykelinin etra-f›nda oturmaya baﬂlad›lar. Ayr›ca
parktaki direklere Adalet Baka-n›'n›n genelgeyi uygulayaca¤›na
dair söyledi¤i sözleri içeren pan-kartlar da as›ld›.

TAYAD'l› Aileler ’d e n
Açl›k Grevi ve
Oturma Eylemi
22 Kas›m günü ö¤le saatlerin-de yapt›klar› bas›n aç›klamas› ile
eyleme baﬂlayan TAYAD'l›lar
gün boyunca misafirlerini a¤›rla-d›, gelen ziyaretçilere tecriti anla-tarak mücadele ça¤r›s›nda bulun-dular.
Ankaral› sanatç›lardan Meh-met Özer, ailelerin ilk ziyaretçile-rindendi. Özer, ailelerin yan›nda
olmaktan duydu¤u mutlulu¤u dile
getirirken; TAYAD'l› Ahmet Ku-laks›z da, Mehmet Özer'in tecrite
karﬂ› mücadelede her zaman aile-lerle oldu¤unu ifade etti. K›sa bir
ﬂiir dinletisi sunan Mehmet Özer,
kavga ve direniﬂ ﬂiirlerini okudu.
Say›: 165

Yalana Aç›k
Gerçe¤e Kapal›
Kap›lar
TAYAD’l›lar, Adalet Bakanl›¤›’n›n verdi¤i sözü tutmas›n› istemek
için Ankara’ya gittiler. Bakanl›kla,
görüﬂecek heyet içinde TAYAD Baﬂkan› Av. Behiç Aﬂç› da vard›.
Fakat, di¤er TAYAD’l›lar görüﬂmeye al›n›rken, Aﬂç› al›nmad›. Bakanl›¤›n gerekçesi, “hakk›nda örgüt
üyeli¤i suçlamas›yla süren bir dava
oldu¤u” idi.
Bu basit bir gerekçedir. Bu ülkede, hakk›nda dava olanlar, milletvekili olabiliyor da, talepleri için bakanl›kla görüﬂme yapmaya m› giremiyorlar? Dahas›, Behiç Aﬂç› hakk›nda 19 Ni san 2008’de de ayn› dava vard›, fakat bu tarihte, Adalet Bakan› M. Ali ﬁahin’le heyet olarak
görüﬂmüﬂler, o gün ﬁahin, hapishanelerde sohbet hakk›n›n uygulanmad›¤›n› kabul ederek, uygulanaca¤› sözü vermiﬂti.
Adalet Bakanl›¤›’n›n Av. Behiç
Aﬂç›’y› görüﬂmeye almamas›, ölüm
orucu direniﬂine yönelik tav›rd›r.
Aﬂç›, düzenin tecrit, F Tipleri politikalar›n›n karﬂ›s›nda, bedenini ölüme
yat›rarak duran bir avukatt›r. Bakanl›¤›n sindiremedi¤i budur.
Behiç Aﬂç›’n›n da son ölüm orucu direniﬂçilerinden biri olarak içinde yerald›¤›, 7 y›l sürdürülen Ölüm
Orucu direniﬂi AKP iktidar›n›, tecrit
gerçe¤ini kabul etmek ve haftada 10
saat sohbet hakk›n› tan›yan 22 Ocak
2007 tarihli genelgeyi yay›nlamak
zorunda b›rakm›ﬂt›. Behiç Aﬂç›’dan
duyduklar› rahats›zl›k bundand›r.
Behiç Aﬂç›, Büyük Direniﬂi temsil etmektedir.
TAYAD Baﬂkan› olarak, TAYAD’›n 22 y›ll›k mücadele gelene¤ini temsil etmektedir.
Behiç Aﬂç›, bakanl›¤›n bugüne
kadar, tecriti kald›racaklar›na iliﬂkin
söyledi¤i yalanlar›n karﬂ›s›nda gerçe¤i temsil etmektedir.
Adalet Bakanl›¤› kap›lar›, yalana

sonuna kadar aç›kken, gerçe¤e kilitlenmiﬂtir. Gerçek, Behiç Aﬂç›’d›r.
Onun temsil ettikleridir.
Adalet Bakanl›¤›, Av. Behiç Aﬂç›’y› bakanl›¤›n kap›s›nda b›rakarak, direniﬂimizi, direniﬂimizin sonuçlar›n› kabul etmedi¤ini söylemiﬂtir. Tavr›n anlam› budur.
Behiç Aﬂç›’y› görüﬂmeye kabul
etmemek, tecriti sürdürmeye devam
edece¤iz, sohbet hakk›n› uygulamayaca¤›z demektir.
Behiç Aﬂç›’y› görüﬂmeye almamak, “sohbet hakk›n› kabul eden bir
genelge yay›nlamak zorunda kald›k,
ama verdi¤imiz sözler yaland›, sözümüzü tutmayaca¤›z” demektir.
Bi linme li d i r ki, o ka p› la r › h e r
de fas›n d a d i r eni ﬂi miz le, mücadele miz le aç t›k. 10 saatlik sohbet hakk›n› tan›yan genelgeyi yay›nlatan
da, Adalet Bakan› M. Ali ﬁahin’e,
Behiç Aﬂç›’n›n da bulundu¤u masada, genelgeyi uygulama sözü verdirten de, bakan› o masaya getirip konuﬂturan da, direniﬂimiz, tarihimiz,
geleneklerimizdi. O kap›lar›, yine
direniﬂimizin gücüyle aﬂaca¤›z.
Bakanl›¤›n kap›lar›n› 22 y›ll›k
mücadele tarihimiz boyunca defalarca kez aﬂt›k. Önlerinde copland›k, iﬂkencehanelere taﬂ›nd›k, sokaklarda sürüklendik, yaﬂl› analar›m›z›n bedenleri postallar alt›nda
ezildi, fakat, kap›lar›n kilitlerini parçalamay›, taleplerimizi kabul ettirmeyi bildik.
Yine aﬂaca¤›z, üzerimize kapanan kap›lar›n kilitlerini mücadelemizle, 22 y›ll›k gelene¤imizden ald›¤›m›z güçle, direniﬂlerimizin gücüyle parçalayarak açaca¤›z.
Adalet Bakanl›¤›’n›n, sohbet
hakk›n› uygulamaktan baﬂka bir yolu yoktur. TAYAD’l›lar, sohbet hakk› uygulanana kadar, Adalet Bakanl›¤›n›n yakas›ndan ellerini çekmeyeceklerdir.
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Mazlum-Der yönetim kurulu
üyeleri de park› ziyaret ettiler. Maz-lum-Der'liler, TAYAD'›n mücadele-sini desteklediklerini belirttiler.
Tecritin herkesin sorunu oldu¤unu,
ama süreci hareketlendirenin yine
TAYAD oldu¤unu bildiklerini be-lirttiler. Eylem ve program hakk›n-da bilgi al›p parktan ayr›ld›lar.
Fenerbahçeli bir taraftar grubu
olan Vamos Bien (Daima ‹leri) gru-bundan 9 kiﬂi de park›n ziyaretçile-ri aras›ndayd›. Ailelere getirdikleri
çiçekleri sunan Fenerbahçeliler,
destek mesajlar›n› da ilettiler.
TTB MYK üyesi Eriﬂ Fidano¤lu
da parka gelerek aileleri ziyaret etti.
Fidano¤lu, program hakk›nda bilgi
ald› ve eylemi desteklediklerini
söyleyerek ziyaretini bitirdi.
Aﬂ›r› so¤u¤a ra¤men, gün bo-yunca coﬂku içinde eylemlerini sür-düren TAYAD'l›lar s›k s›k "10 Saat-lik Sohbet Hakk› Uygulans›n, Ada-let Bakan› Sözünü Tutsun, Engin'in
Katili AKP ‹ktidar›d›r, Hapishane-lerde ‹ﬂkenceye Son, Hapishaneler-de Tecrite Son" sloganlar›n› att›lar.
Özellikle 4 y›ll›k Abdi ‹pekçi
Direniﬂi sürecinden TAYAD'l›lar›
tan›yan çevre esnaf›n›n ve yolu
parktan geçenlerin eyleme ilgisi yo-¤undu.
Kavgan›n türkülerini yapan Grup
Yorum da, türküleri ile yine devrim-ci tutsaklar›n ailelerinin yan›ndayd›.
Coﬂkulu halaylarla yaklaﬂ›k 1 saat-lik bir dinleti veren Grup Yorum
üyeleri de pazartesi gününe kadar
ailelerle olacaklar›n› ifade ettiler.
Yüreklerinin s›ca¤› ve genelgeyi
uygulatma iradesi ile Ankara aya--
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z›nda
parkta
oturmaya devam
eden aileler, ge-ceyi ateﬂ baﬂ›nda
sohbet ederek
geçirdiler.
23 Kas›m gü-nü açl›k grevi ve
oturma eylemini
sürdüren ailele-rin gün boyu zi-yaretçileri vard›.
TAYAD'l› Aile-ler ziyaretçilere eylemlerini anlatt›.
23 Kas›m akﬂam› ise Abdi ‹pekçi
Park›'nda ‹dil Tiyatro Atölyesi
oyuncular› haz›rlad›klar› skeci aile-lere ve çevrede toplanan ziyaretçe-lere oynad›lar. Özellikle 7 y›ll›k di-reniﬂ sürecinde tutsak aileleri tara-f›ndan yaﬂanan komik ayr›nt›lardan
oluﬂan skeçler büyük alk›ﬂ ald›. Ge-ceyi ateﬂ baﬂ›nda sohbet ederek ge-çiren aileler coﬂku ve kararl›l›klar›-n› birbirleriyle de paylaﬂt›lar.

"Daha Ne Kadar
Bekleye ce¤iz!"
Açl›k Grevi ve oturma eyle-minin 3. günü, 24 Kas›m günü TA-YAD'l›lar güne erken baﬂlad›lar.
Türküler söyleyerek yapt›klar› ge-nel temizlikten sonra bas›n aç›kla-mas›n›n haz›rl›klar›na baﬂlad›lar.
200 kiﬂilik kitle ad›na Ahmet Ku-laks›z bir aç›klama yapt›.
"Adalet Bakan› Yalan Söylüyor!
10 Saatlik Sohbet Hakk› Uygulan-m›yor! Daha Ne Kadar Bekleyece-¤iz?" denilen aç›klamada verilen
sözlerin tutulmas› istendi. Kulaks›z,
aç›klamadan sonra bir heyetin Ada-let Bakanl›¤› ve CTE Genel Müdür-lü¤ü ile görüﬂece¤ini söyledi.
Aç›klamaya ÇHD Genel Merkez
ve ÇHD Ankara ﬁube yöneticisi
avukatlar ile KESK Genel Baﬂkan›
Sami Evren, KESK Genel Sekreteri
Emirali ﬁimﬂek, KESK Örgütlenme
Sekreteri Akman ﬁimﬂek, SES Ge-nel Baﬂkan› Bedriye Yorgun, SES
ve BES yöneticileri, Halkevleri yö-neticileri de kat›ld›lar.
Kulaks›z'›n aç›klamas›n›n ard›n--

dan s›rayla KESK Genel Baﬂkan›
Sami Evren, ÇHD Ankara ﬁube
Baﬂkan› Av. R›za Karaman ve Hal-kevleri Baﬂkan Yrd. Abdullah Ayd›n
birer konuﬂma yaparak desteklerini
sundular.

TAYAD Heyeti
Adalet Bakanl›¤›'nda
Aç›klaman›n ard›ndan TAYAD
Baﬂkan› Behiç Aﬂc› ve TAYAD'l›
ailelerden Ahmet Kulaks›z, Melek
Akgün, Zeynep Yayla ve Fahrettin
Keskin'den oluﬂan bir heyet Adalet
Bakanl›¤› ve CTE Genel Müdürlü-¤ü ile görüﬂme için u¤urland›lar.
Heyetin dönüﬂünü, kesintisiz
ya¤mura ra¤men halaylar ve türkü-lerle bekleyen TAYAD'l›lar› T‹HV
Baﬂkan› Dr. Metin Bakkalc› ziyaret
etti. Bekleyiﬂ s›ras›nda yolu parktan
geçen pek çok insan da TAYAD'l›-larla sohbet etti ve mücadelelerinde
baﬂar›lar dilediler. Eylemin ilk gü-nünden itibaren park giriﬂlerinde
sürekli yap›lan bildiri da¤›t›m›na da
devam edildi. 3 gün boyunca 5000
bildiri halka ulaﬂt›r›larak, Adalet
Bakan› teﬂhir edildi.
Görüﬂmeden dönen heyet ad›na
Ahmet Kulaks›z Abdi ‹pekçi Par-k›'nda sözlü bir aç›klama yapt›. Ku-laks›z, Adalet Bakanl›¤›'na gittikle-rini, kendilerini içeriye kadar ald›k-lar›n›, sonra da 'biz sadece dosya b›-rakaca¤›n›z› sanm›ﬂt›k, bakan d›ﬂa-r›da, sizinle görüﬂecek zaman› da
yok' vb. ciddiyetsiz ve keyfi bir
yaklaﬂ›m içinde olduklar›n› söyledi.
CTE Genel Müdürlü¤ü'nde ise Ge-nel Müdür Vekili Hüseyin Kulak ile
görüﬂtüklerini anlatan Kulaks›z bu
görüﬂmeye iliﬂkin de bilgi vererek
ﬂunlar› söyledi:
"Bizler, tecriti ve genelgenin an-lam›n› anlatt›k ve genelgeyi neden
uygulamad›klar›n› sorduk. Bu soru-nun bakan›n ve kendilerinin sorunu
oldu¤unu hat›rlatt›k ve cevap ver-meleri gerekti¤ini belirttik. As›l
muhatab›n Adalet Bakan› oldu¤unu
da belirterek, bu aç›dan bakan›n bi-zimle görüﬂmemesinin çözüm aç›-s›ndan eksiklik olarak de¤erlendir-di¤imizi aktard›k. Neden uygula--
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mad›klar›n› cevaplamalar›n›
istedik. CTE Genel Müdür
vekili Hüseyin Kulak ise, so-runu bildiklerini söyledi. 10
saatlik sohbet hakk›n›n perso-nel ve yer yetersizli¤i nede-niyle tüm F tiplerinde uygula-namad›¤›n›; yeni bütçeden ta-lep ettikleri maddi kayna¤›n
verilmesi ile birlikte sorunun
2009 y›l›nda çözülece¤ini id-dia etti. Biz de, bunlar›n bi-zim için ciddiye al›nacak bir
yan›n›n olmad›¤›n›, oyalama
ve geçiﬂtirme mant›¤› ile yak-laﬂt›klar›n›, bunun da sorunu
zamana yayarak ailelerin di-rencini k›rabilecekleri düﬂün-cesinden kaynakland›¤›n› ve
yanl›ﬂ oldu¤unu belirttik."

" H a k k › m › z › Almak ‹çin
Mücadeleye Devam"
Genel Müdür Vekili ile gö-rüﬂmeyi aktaran Kulaks›z,
TAYAD Baﬂkan› Avukat Behiç
Aﬂc›’n›n keyfi bir ﬂekilde
görüﬂmeye al›nmad›¤›n› da
belirterek, “bugün eylemimiz
bitiyor ama biz, sohbet hakk›
uygulanana kadar bugün An-kara'da, yar›n ‹stanbul'da, Tür-kiye'nin ve dünyan›n dört bir
yan›nda, sokaklarda, alanlar-da, k›sacas› her yerde olaca¤›z.
Hakk›m›z› almak için mücade-leye devam edece¤iz" dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan,
115 kiﬂi taraf›ndan sohbet
hakk›n›n uygulanmas› talebi
ile 3 gün boyunca yap›lan aç-l›k grevi de bitirilerek dönüﬂ
haz›rl›klar›na baﬂland›. U¤ur-lama öncesi sanatç› Mehmet
Özer, ailelere destek ve
baﬂar› dileklerini sunduktan
sonra k›sa bir dinleti verdi ve
mücadele ﬂiirleri okudu.
U¤urlama için gelenlerle bir-likte kortej oluﬂturan TA-YAD'l›lar park›n ç›k›ﬂ›na ka-dar sloganlarla yürüdü ve bu-rada otobüslere binerek Anka-ra'dan ayr›ld›lar.
Say›: 165

Abdi ‹pekçi Park›’ndan
‹zlenimler
Ankara Abdi ‹pekçi Park›'nda 2223- 24 Kas›m tarihlerinde yap›lan
oturma eylemi ve açl›k grevine kat›lan
TAYAD'l› Aileler’le görüﬂtük. Anka-ra'ya hangi duygu ve düﬂüncelerle gel-diklerini, burada neler yaﬂad›klar›n› ve
sohbet hakk› için verilen mücadele ko-nusunda neler düﬂündüklerini sorduk.
E rol Çobano¤lu (‹zmir- O¤lu
K › r › k l a r 1 No'lu F T i p i ' n d e
tutsak):
"Gelirken kinle geldim. O¤lumun
her mahkemeye gitti¤inde dayak yiye-ce¤ini düﬂünerek geldim. Belki Engin
gibi öldürürler diye düﬂündü¤üm için
geldim. Eﬂim, ben çok kayg›l›y›z. Bi-zim için zaten özellikle mahkeme gidiﬂ
geliﬂleri çok sorun. K›r›klar'da son ya-ﬂananlardan sonra doktorlara da güve-nim kalmad›. Doktorun gözünün
önünde iﬂkence yap›lmas›na ra¤men
‹leri'nin a¤z›na sarg› bezi t›kamas› be-ni çok sarst›. Jandarman›n böyle dok-torlar› özellikle seçti¤ini düﬂünüyo-rum. Yani hapishanelerde çok fazla so-run var. Adalet sistemi çökmüﬂ. Adli
vakalar için de bu böyle. O¤lumun tec-ritte, 2 kiﬂi ile tek baﬂ›na oldu¤unu dü-ﬂünmek çok kayg› verici. Biz de bile
tecritin etkileri görülmeye baﬂlad›. Yo-la ç›karken keyfi uygulamalar› bitire-bilece¤imizi, olmasa bile yaﬂananlar›
baﬂkalar›n›n da duymas›n› sa¤layaca-¤›m›z› düﬂünüyordum. Buraya bu dü-ﬂüncelerle, bu amaçla geldim. Burada
yaln›z olmad›¤›m› hissettim. ‹nsanla-r›n nas›l dayan›ﬂma içinde olabildi¤ini,
dostlu¤u, bir de gücümüzü hissettim.
Olanaks›zl›klardan olanaklar yarat›ld›
burada. So¤uktu ama hissetmedim.
Çocu¤um daha zor koﬂullarda kal›yor.
Kendimi ona daha yak›n hissettim üs-telik. Genelgenin uygulanmas› için bu
hukuksuz, adaletsiz sistemi teﬂhir et-mek, sarsmak laz›m. Biz tutsaklar›m›-z›n yan›nday›z, onlar›n kalpleri de bi-zimle."
Ergün ENG‹N
(‹stanbul-Görme engelli):
"7 y›l süren bir ölüm orucu direniﬂi
yaﬂand›. 122 ﬂehidin ard›ndan kazan›--

lan bir hak var. Bu
hakk› onlar bahﬂet-medi, biz mücadele
ile kazand›k. Ka-zand›¤›m›z için bir
7 y›l daha daha mü-cadele ederiz. Bu
duygularla Ankara'ya geldik. 45/1 sa-y›l› genelgeyi nas›l yay›nlad›larsa, uy-gulayacaklar da. Belki bununla da bit-meyecek, yine gelmek zorunda kalaca-¤›z. Ama bilmelidirler, bizi istedikleri
gibi yönetemeyecekler. Biz genelgenin
uygulanmas›n› sa¤layaca¤›z. Çünkü
biz kararl›y›z, biz halklaﬂabiliyoruz,
sorunlar›m›z› halk›n aras›nda anlatabi-liyor, mücadeleyi her alandan insanla
sürdürebiliyoruz. Ama onlar sald›rgan-l›klar› ve bask›lar› nedeniyle halktan
giderek kopuyorlar. Bu da bizim avan-taj›m›zd›r. .. Tecriti asla kabul etmeye-ce¤iz. ‹nsanl›k d›ﬂ›, her güne yay›lan
bir iﬂkencedir tecrit. Kamuoyunu, çev-remizi duyarl› hale getirmek için u¤ra-ﬂ›yoruz. Burada so¤uktayd›k, ama üﬂü-yünce tutsaklar için bir ﬂeyler yapma-n›n huzurunu da yaﬂad›k. Onlara güzel
haberler verebilmenin peﬂindeyiz.
Ya¤murdan so¤uktan yana s›k›nt›m›z
yok. S›k›nt›m›z onlar›n tecritte olmas›,
s›k›nt›m›z daha fazla ne yapabiliriz so-rusuna her gün bir cevap bulabilmek-te… Tüm tutsaklara selamlar…"
(Röportaj sonunda Engin'in foto¤-raf›n› çekerken bastonunun özellikle
görünmesini istedi. Nedenini sordu¤u-muzda, onu görenlerin "bbelki gören
gözleri olmas›na ra¤men bu kadar
duyars›z olduklar› için utanabilece¤ini" düﬂündü¤ünü söyledi.)
A b d u l k a d i r Memiﬂ (Adana)
"Genelge bir gösterge. Onun d›ﬂ›n-da da hapishanelerde bir çok haks›zl›k
var. Devletin verdi¤i sözü yerine getir-mesi laz›m. Bunu uygulamas› gerekti-¤ini düﬂündü¤üm için ve tabi maalesef
uygulamad›¤› için buraya geldim. Bu-rada olmaktan da çok mutlu oldum.
Bir ﬂeyler yapt›¤›m› hissettim. Genel-genin bir an önce uygulanmas›n› isti-yoruz. 122 ﬂehidimizin hakk›n› istiyo-ruz."
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H a y r i y e E R S O Y (DersimÖlüm Orucu ﬁehidi Fatma
Ersoy'un annesi)
"F Tiplerindeki çocuklar›m›z 10
saatlik görüﬂme, konuﬂma yapabil-sinler diye yola ç›kt›k. Tecrit son
bulsun, iﬂkence bitsin diye düﬂtük
yola. Çocuklar›m›z, ailelerimiz,
bizler biraz rahatlayal›m art›k, ba-kan verdi¤i sözü tutsun. Yeniden ta--

but taﬂ›mayal›m. ﬁimdi ben mesela,
bir yerde sevinç, bir yerde üzüntü
yaﬂ›yorum. Ben bu hak için k›z›m›
verdim, genelge ç›kt›. Ama ﬂimdi de
uygulanm›yor, bu yüzden de üzüntü
yaﬂ›yorum. Burada çok duygulan-d›m, a¤lad›m. Ayn› ac›lar› paylaﬂt›-¤›m›z insanlar› gördüm. Ben 96’da,
99'da da sokaklarda çocuklar›m›z
için mücadele içindeydim. Bunu da

K›z›laltun’a Yine ‹ﬂkence Yap›ld›
“iﬂkenceyi anlatmas› baﬂka bir iﬂkenceyle önlendi”
Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yard›mlaﬂma Derne¤i (TAYAD) 20 Kas›m’da yapt›¤› aç›klama ile, ‹zmir K›r›klar F Tipi’nde bir süre önce iﬂkenceye maruz kalan ‹leri K›z›laltun’a,
ﬂimdi de hastanede iﬂkence yap›ld›¤›n› belirtti.
‹leri KIZILALTUN ve Fehmi ÇAPAN’a üç hafta önce hastane sevkleri
s›ras›nda askerler taraf›ndan iﬂkence
yap›lm›ﬂt›.
Aç›klamada, K›z›laltun’un revir
doktoru taraf›ndan d›ﬂ hastaneye sevk
edildi¤i, hastanede kelepçeli muayeneyi kabul etmedi¤i için tekrar sald›r›ya u¤rad›¤› belirtildi. Sonras›n› yine
TAYAD’›n aç›klamas›ndan aktar›yoruz:

“... Hastanede yerlerde sürüklenen ‹leri KIZILALTUN, hastanede

bulunanlara kim oldu¤unu ve yaﬂad›klar›n› anlatmaya çal›ﬂ›yor, buna
karﬂ›l›k önce a ¤ z› ko l i b a n d›y l a
b a n t l a n › yor, bu kâfi gelmeyince a ¤z› n a g az l› bez dol d u r u l a r a k çevredekilerle konuﬂmas›, iﬂkenceyi anlatmas› baﬂka bir iﬂkenceyle önlenmiﬂ oluyor. Hastanedeki sald›r›ya
bur adaki özel güvenlik görevlileri
de kat›l›yor. Tüm bunlar gördü¤ü iﬂkence sonr as› yaﬂad›¤› sa¤l›k sorunlar› için sevk edildi¤i hastanede gerçekleﬂiyor...”
TAYAD’l› Aileler’in aç›klamas›nda ayr›ca ‹leri’nin ablas› Duygu K›z›laltun’a hapishaneye ziyaret için gitti¤inde onur k›r›c› arama dayat›ld›¤›,
di¤er hapishanelerden gönderilen
geçmiﬂ olsun mektuplar›n›n da kendisine verilmedi¤i belirtildi.

K›r›klar F Tipi: Bir tutuklu bak›ms›zl›ktan öldü
TECR‹TTE B ‹R Ö LÜM D AHA!
"... sohbet hakk› gasp› sürüyor.
Her ay oldu¤u gibi bu ay da aç›k görüﬂ bahanesiyle sohbeti gaspettiler.
Bayram, seyran, resmi tatil derken
sohbeti yapt›rm›yorlar.
Yaklaﬂ›k, 14 gün önce hastaneye
kald›r›lan ﬁ e n o l K a z a n a s m a z isimli adli tutuklu zatüreden öldü. Bak›ms›zl›k ve tedavisinin geciktirilmesi as›l ölüm sebebi diyebiliriz.
Tedavisinin keyfi olarak geciktiril-
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di¤ini biliyoruz, bir tutukluyu daha
katlettiler yani. Bunun yan›nda bak›ms›zl›ktan ölmesi hapishane gerçe¤ini tüm ç›plakl›¤›yla seriyor ortaya. Hapishanelerde ya dövüle dövüle iﬂkenceyle veya iﬂkenceyi zamana
yayarak kötü beslenmeden, tedavi
ettirilmeyerek katlediliyor insanlar."
(K›r›klar F Tipi'nden Ümit Çobano¤lu'nun 9 Kas›m 2008 tarihli mektubundan)

baﬂarsayd›k, k›z›m o p›r›l p›r›l göz-leriyle bize bak›yor olurdu diyo-rum. Çocuklar›m›z, devrimcilerimiz
için sonuna kadar var›m. Onlar her
zaman do¤ru yoldalar. Yüre¤im ha-pishanelerdeki çocuklar›m›zla. Bu
son olsun, bir daha gelmeyelim. Ba-kanl›k y›llarca yalan söyledi. Bu de-fa sözünü tutsun. Herkese selamlar,
hepinizi çok seviyorum."

Zorla Sevklere
Hay›r!
Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndeki 4 devrimci tutsak,
24 Kas›m’da K›r›kkale F Tipi
Hapishanesi’ne kaç›r›ld›. 25 Kas›m’da Ankara Yüksel Caddesi’nde yap›lan bir eylemle, bu
sürgünler protesto edildi.
DHD, ESP ve Partizan taraf›ndan yap›lan eylemde, daha
önceki iﬂkenceli sevkler hat›rlat›larak, Hakk› Alphan, Zeynel
Karabulut, Mesut Deniz, Mesut
Çeki’nin de iﬂkenceyle K›r›kkale'ye sevk edildi¤i belirtildi.
Sürgün sevklerin protesto edildi¤i eyleme Halk Cephesi, ÇHD
ve ‹HD de destek verdi.

Tu t u k l u y a “ Tek Dil ...
Tek Devlet” Damgas›
Adana Karataﬂ Kad›n Hapishanesi’nde baz› tutuklular›n kollar›na, ziyarete ç›karken “ Tek
b a y r a k , t e k d i l , t e k v a t a n” yaz›l› bir mühür vuruldu.
IHD’ye gönderdi¤i mektubunda bu ﬂovenist dayatmay›
aktaran tutuklulardan Sevcan
Atak, ayr›ca kendisine ve baﬂka
tutuklulara, hapishane giriﬂinde
de ç›r›lç›plak soyarak arama dayat›ld›¤›n›, buna direndiklerin
de iﬂkence gördüklerini belirtti.
Tayyip’in “Tek Dil, Tek Millet...” dayatmas›n›n, hapishanede uygulamaya konulmas›nda
ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yok. Hapishanelerde yaﬂanan her ﬂey, devletin politikalar›n›n yans›mas›d›r.
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Yok Edemedikleri ‹çin
Yok Say›yorlar!

Halk›n
Mücadelesinin
Yok
Say›lmas›
Bir
Politikad›r!

Burjuva politikac›lar zaman zaman
halk›n eylemleri karﬂ›s›nda “yollar yürümekle aﬂ›nmaz”, “demokratik haklar›d›r, elbette haklar›n› arayacak, elbette
meydanlara ç›kacaklar” türünden sözler sarfetseler de, bu sözler, onlar›n gerçek düﬂüncesini yans›tmaz. Zorunluluktan, “demokrasi oyununu” sürdürme zorunlulu¤undan sarfedilmiﬂ sözlerdir bunlar. As›l düﬂünceleri, halk›n verilenle yetinmesi gerekti¤idir. Ama halk› buna raz›
edemezler. Halk, verilenle yetinmez, ﬂu
veya bu biçimde, ﬂu veya bu güçte hakk›n› arar. ‹ﬂte bu noktada, sömürücü egemenler, demokratik hakk›n› kullanan bu
kitleleri, duymazdan, görmezden gelirler.
Bu aç›kça bir yok sayma tavr›d›r.
365 günün her gününde sürdüremezler
bu politikay›; çünkü yok sayd›klar› kitlelerin OY’lar›na ihtiyaçlar› vard›r. Bu nedenle kâh kitlelerin eylemlerine “sayg›” duyan,
kâh görmezden gelen bir tutum sergilerler.
As›l olan, onlar›n gerçek düﬂüncelerine
denk düﬂen ikincisidir.
Halk›n mücadelesinin yok say›lmas›, bu
anlamda sürekli ve sistematik bir uygulamad›r. Bir politikad›r. Bu politika, bir yandan geniﬂ kitleleri hiçbir sorun yokmuﬂca s›na yönetmeye devam edebilmeyi, bir
yandan da kitleleri mücadeleden y›ld›rmay› hedefler.
Bu politika, ony›llard›r çok çeﬂitli biçimlerde uygulanmaktad›r. Hükümetler,
meydanlardan yükselen sesleri yok sayar... Eylemlerle ilgili ço¤u zaman bir
aç›klama yapma, halk›n taleplerine olur
veya olmaz diye bir cevap verme gere¤i
bile duymazlar... Bazen DGM yasaklar›
konulur, bazen fiili yasaklar uygulan›r.
G e n e l k u r m a y veya h ü k ü m e t , burjuva bas›n yay›n organlar›na s›k s›k talimatlar gönderir, “ a n d › ç ” lar yay›nlar,
devrimcileri, halk›n mücadelesini
naas›l yaz›p nas›l yazmayacaklar› n› belirlerler. Bu anlamdad›r ki,
karﬂ›m›zda “haber” yapan, halk›n
haber alma hakk›n› savunan ve
uygulayan gazeteler, televiz-

Halk›
yok
edemeyece¤iniz
gibi
yok da
sayamazs›n›z
Say›: 165

yonlar yoktur. Devletin resmi organlar› durumundad›r hepsi. Çünkü, halk›n mücadelesinin YOK SAYILMASINDA, ÇARPITILMASINDA, düzenin tümünün ç›karlar› vard›r.

Halk› yok sayman›n bir biçimi:
Tek siyaset, burjuva siyasettir!
Siyaset ad›na, halk›n karﬂ›s›na ç›kar›lan
burjuva siyasetçisi, burjuva siyasetin kurumlar› ve organlar›d›r. Haber bültenlerinde onlar vard›r. “Tart›ﬂma” programlar›nda
onlar vard›r. Halk›n sorunlar› tart›ﬂ›l›r ama
halk ne diyor demez kimse (göstermelik
beﬂ kiﬂiye uzat›lan kamera ﬂovlar›yla da
güya bunu telafi etmiﬂ olurlar!) demokratl›k, çok seslilik kelimelerini a¤z›lar›ndan
düﬂürmezlerken bile, televizyon stüdyolar›ndaki koltuklara oturanlar, hep “tek ses”
ç›karacak olanlardan seçilmiﬂtir. Birkaç
vitrinlik “muhalif” bu gerçe¤i örtemez.
Devrimciler yoktur hiçbir zaman mesela.
Halk›n gerçek temsilcileri yoktur, halk›n
kendisi hiç yoktur.
Peki, onlar›n -burjuva siyaseti temsil
eden tek seslilerin- görüﬂleri, önerileri, daha m› kapsaml›, daha m› çarp›c›d›r? Hiç
duyulmam›ﬂ ﬂeyler mi söylemektedirler?
Hay›r. Mesele, halk› burjuva siyasete mahkum etmek, onun d›ﬂ›nda bir siyaset, onun
d›ﬂ›nda b i r alternatif olmad›¤› düﬂüncesini empoze etmektir.
Sorunlar›n çözüm yeri de burjuvazinin
siyaset arenas›, yani düzenin parlamentosudur. Baﬂka bir yer yoktur.
Halk›n iradesine, karar hakk›na sayg›
göstermeyen, halk›n özlemlerini önemsemeyen, “halk›n yönetime kat›l›m›”ndan sadece ve sadece 4-5 y›lda bir sand›k baﬂ›na
gidip burjuva düzen partilerinden herhangi
birine oy verilmesini anlayan bak›ﬂ aç›s›,
zaten politik olarak halk› yok saymaya her
zaman çok yak›nd›r. Fakat bunu ne aç›kça
ifade edebilirler ne de buna göre davranabilirler. Burjuvazi bu noktada, hem burjuva
siyaseti kitlelere onaylatarak meﬂrulaﬂt›racak, ama ayn› zamanda kitlelerin siyasetin
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içine çok da girmesine izin vermeyecek bir siyasi ﬂekilleniﬂ geliﬂtirmiﬂtir. Bunun sonucudur kitleler,
gerçekte YOK SAY I L I R K E N B ‹L E kendilerini sanki siyasetin içindeymiﬂ, sanki oylar›yla ülkenin kaderini belirliyormuﬂ gibi sanabilmektedirler.
“Halk” ad› verilen kalabal›k, sistemin meﬂrulu¤unu onaylataca¤›
yerdir. Sistemin ve yönetimin meﬂrulu¤u aç›s›ndan böyle bir sorunu
olmayan köleci ve feodal yönetimler, halka bir seçimlik de¤er de vermiyorlard›. Ama burjuvazi, kendi
demokrasisini ﬂu veya bu ﬂekilde
sürdürdü¤ü sürece, halka k e n d i n i
o n a y l a t t › r m a k zorundad›r. Bunu
yapamazsa, sistemi sürdüremez.
Bunu yapmadan sistemi sürdürmenin yolu, faﬂizmdir. Ve bizim gibi
ülkelerde zaten esas olarak da bu
yap›lmaktad›r. Dolay›s›yla bizim
gibi ülkelerde halk›n yok say›lma s› da daha sistemli bir politika ve
anlay›ﬂ halindedir

Halk› yok sayman›n
bir gerekçesi:

Terör demagojisi
“Terör” demagojisi; halklara yok
say›lmay› kabul ettirmenin en yayg›n baﬂvurulan araçlar›ndan biridir.
Halklar›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi, eﬂitlik, adalet, özgürlük için sürdürdü¤ü mücadeleye karﬂ› bugün en
yo¤un sald›r› terör demagojisiyle
gerçekleﬂtiriliyor.
Amerikan imparatorlu¤u, dünya
halklar›na askeri zorla kendi düzenini dayat›rken, bu düzene boyun
e¤meyenler teröristlikle damgalan›yor. Bu da emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin genel ve yayg›n bir politikas›d›r art›k. Halklar›n mücadelesini “terör” diye mahkum ettirmeyi
genel bir düﬂünce haline getirdikleri noktada, düzenlerinin ömrünü
uzatma konusunda büyük mesafe
elde edecekler elbette.
Bu noktada, halklar y a “ e m p e ryalizmin dünya düzeni”ne boyun
e¤erek yok say›lmay› kabul edecekler ya da “biz de var›z, bizim irade -
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miz de var...” dedikleri noktada terörizmle
suçlanmay› kabul edecekler. Yok sayman›n
bir biçimi de budur.
Terör demagojisinin yok sayma için
kullan›lmas›n›n bir biçimi de
halklar›n devrimci, ilerici, ulusal
kurtuluﬂ örgütlerinin “terörist”
ilan edilmesidir. ABD’nin ve
AB’nin haz›rlad›¤› kara listelerle, iﬂbirlikçilerin “yasad›ﬂ›” ilan
etmeleri sonucunda, yüzlerce
ilerici, devrimci, yurtsever örgüt
“terör örgütü!” ilan edilmiﬂtir.
“DHKP-C terörist, FARC terörist, PKK terörist, Filistin direniﬂ
örgütleri terörist, Irak’ta direnenler
terörist...”
Böyle olunca, bunlar›n görüﬂ ve
düﬂüncelerini yazmamak, bunlara
iliﬂkin haberleri sansürlemek de
“çok do¤al” kabul ediliyor. Bu halk
düﬂman› sansür “terör örgütlerinin,
terörün propagandas›n› yapmama”
diye de teorileﬂtiriliyor. Halklar›n
hakl›, meﬂru direniﬂleri ve mücadeleleri, meﬂru faaliyetleri, “terör yasalar›”yla engelleniyor ve ortaya
halk›n mücadelesini yok sayman›n
bir biçimi daha ç›k›yor.
En meﬂru eylemler, “terör örgütü” gerekçesiyle sansürleniyor. En
meﬂru talepler, bu demagojiyle reddediliyor...

Halk› yok sayman›n zemini:

“tek kutuplu dünya”
Burjuvazi halklar› yok sayma,
halklar›n en meﬂru haklar›n› ayaklar
alt›na alma konusunda bu kadar
pervas›z ve sald›rgan de¤ildi daha
önceleri, olam›yordu; sosyalist sistem ve sürmekte olan ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar› buna engeldi.
Yok sayma, emperyalizmin kendini “tek kutup” ilan etmesine paralel olarak pekiﬂen bir politikad›r.
Gerek ulusal s›n›rlar içinde, gerekse
de uluslararas› platformlarda halklara verilmek zorunda kal›nan ne
kadar hak, özgürlük varsa onlar›
gasbetmeye çal›ﬂ›yorlar. Bunun en
simgesel görünümü, halklar› yok

Halk›n mücadelesinin
yok say›lmas›,
bu anlamda
sürekli ve sistematik bir uygulamad›r. Bir
politikad›r. Bu
politika, bir yandan geniﬂ kitleleri hiçbir sorun yokmuﬂcas›na yönetmeye devam edebilmeyi, bir yandan da kitleleri
mücadeleden y›ld›rmay› hedefler.

saymad›r.
Halklar›n yüzlerce y›ll›k kazan›mlar› bugünkü “yok sayma” politikas› içinde ad›m ad›m gasbedilmek istenmektedir. Halklar›n kendi
kaderini tayin etme hakk›, ya halklar› aç›kça yok sayarak, ya da onlar›n iradelerini pervas›zca çi¤neyerek yok edilmektedir.
Halklar›n tüm tarihsel bildirge
ve anlaﬂmalarda tan›nan “ ekonomik, sosyal ve siyasal geliﬂmelerini
serbestçe sürdürebilme” hakk› da
bugün ayaklar alt›ndad›r. Çünkü
YOK SAYILAN B‹R HALKIN
ZAT E N H A K K I O L M A Z .
Fakat burada hemen ﬂunu belirtelim ki, bu politikan›n, halklar› yok
sayma politikas›n›n iflasa mahkum
oldu¤u da aç›kt›r ve en somut olarak Irak’ta aç›¤a ç›km›ﬂt›r.
Irak’ta “kitle imha silahlar›” vard› ama sanki halk yoktu. Afganistan’da Taliban iktidardayd› ama
sanki orada bir de halk yaﬂam›yordu. Tüm tart›ﬂmalar, diplomatik görüﬂmeler, halks›zd›... Ama ne zaman
Amerikan birlikleri Irak’a girdi, iﬂte
o zaman orada bir halk yaﬂad›¤›n›
tüm dünya gördü.
Halk› yok sayma politikas› ve
zihniyeti, kuﬂku yok ki burjuvazinin
as›l düﬂüncesi, as›l yüzüdür. Bu yüz,
burjuva demokrasisinin niteli¤ini de
gösterir; bu demokrasi, bilindi¤i gibi burjuvazi için demokrasi, halklar
için diktatörlüktür ve burjuvazi,
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diktatörlü¤ü alt›ndaki halka, ne veriliyorsa ona r›za göster, sesini ç›karma diyor. Halk›n ç›kard›¤› sesi
de ekonomik, siyasi, askeri gücünü
kullanarak bo¤uyor. Böylelikle yok
sayma fiilen gerçekleﬂiyor.
Fakat fiilen bugün emperyalist
iletiﬂim mekanizmas›n›n, medyas›n›n halk› yok saymas›, ülkemiz özelinde burjuva medyada, hükümetler
nezdinde halk›n yok say›lmas›, çok
önemli de¤ildir. önemli olan halk›n
bunu kabul etmemesidir. Yani beyninde yok say›lmaya raz› gelmemesidir.
Yok say›lmay› kabul etmek, ancak çaresizli¤i kabul etmekle, moral
bir y›k›mla ortaya ç›kabilir. Emperyalistler tüm güçleriyle bu y›k›m›
yaratmaya çal›ﬂ›yorlar.
Halklara “çaresiz, güçsüz” oldu¤unu kabul ettirebilirlerse, o zaman
kendi sistemlerine biat ettirmeleri,
kitleleri her ﬂeye r›za gösteren bir
kalabal›k haline getirebilmeleri
mümkün olabilecektir.

Yok sayman›n en temel
arac›: Sansür!
Burjuvazinin halk› yok sayma
anlay›ﬂ›n›n, kültürünün ve politikas›n›n kendini en aç›kça gösterdi¤i
yer burjuvazinin bas›n-yay›n organlar›d›r.
K›saca “burjuva medya” denilen
bu yayg›n iletiﬂim mekanizmas›,
esas olarak halka kapal›d›r. Bu mekanizma halka sadece, o mekanizman›n ihtiyaç duydu¤u rolleri oynamay› kabul etti¤i ölçüde aç›l›r. Bu
yüzden mesela “yar›ﬂma programlar›!” halka aç›k, ama ﬂu veya bu biçimde siyaset tart›ﬂ›lanlar ço¤unlukla kapal›d›r.
Onlar›n gerçek dertleri yok, ama
magazinleﬂtirmeye elveriﬂli dertlerine yer vard›r o mekanizmada.
Yukar›da belirtti¤imiz gibi, her
zaman mutlak bir sansür uygulanmaz görünürde. Halka dair birﬂeyler
yans›t›l›r, baz› eylemlere yer verilir.
Ama asl›nda yine sansür sürer. Çünkü o yans›tma ya içeri¤i tamamen
boﬂalt›larak yap›lm›ﬂt›r ya da çarp›-
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Halk› yok saymak, kimseyi halk›n varl›¤›ndan, hesap sormas›ndan kurtaramaz. Sesini yükseltmek, taleplerini hayk›rmak,
haklar›n› söke söke almak, bunun için meydanlara ç›kmak,
caddeleri ad›mlar›yla sarsmak,
tüm halk›n en meﬂru hakk›d›r.
Halklar vard›r ve her koﬂulda
meﬂru haklar›n› kullanacaklard›r.

t›larak. Buna klasik olarak “dezenf o r m a s y o n ” denir. Kelime olarak
“haberi yok etme, önemini küçültme ya da anlam›n› de¤iﬂtirme” demektir. Böyle bir yöntem de elbette
ancak burjuvazinin kullanabilece¤i
bir yöntem olabilir. Çünkü olaylar›n, eylemlerin anlam›n› de¤iﬂtirme,
amac›n› sapt›rma, gerçe¤i gizlemeye, burjuvazi ihtiyaç duyar.
Bunu son derece pervas›z yapabilmektedirler. Bir söz aktaraca¤›z
tam bu noktada. Eski bir Alman Bakan› ﬂöyle diyor:
“ D e v l e t y a l a n a b a ﬂ v u r a b i l i r.
Bu n u sa¤ l ay ab il me k iç in , de vl et in
muhalefeti bask› alt›nda tutmak
üzere bütün gücünü kullanmas›
hayati bir de¤er taﬂ›r. Gerçek yalan›n en büyük düﬂman› oldu¤una
göre, buradan ha reket le, devlet in
en büyük düﬂman›n›n da gerçek
o l d u ¤ u n u s ö y l e y e b i l i r i z. ”
Bu bakan›n kim oldu¤unu tahmin etmek zor de¤ildir san›r›m. Yukar›daki sözler, Hitler’in Propaganda Bakan› J o s e p h Goebbels’e aittir.
Ülkemizde yay›nlanan islamc›, burjuva gazetelere, televizyonlara bakan herkes, o gazeteleri yönetenlerin, dahas› bu ülkeyi yönetenlerin,
yalana baﬂvurma konusunda en az
Goebbels kadar pervas›z ve utanmaz oldu¤unu görür.
Sansür, istisnas›z bütün faﬂist
yönetimlerin baﬂvurdu¤u bir yöntemdir. (Yalanlarla ülkeler iﬂgal
eden burjuva demokrasiler de giderek bu yönteme çok daha s›k ve
yayg›n olarak baﬂvurmaktad›rlar.)

Ve sansür, istedi¤ini
yok sayman›n, t o p l u msal yaﬂamdan adeta
silebilmenin en etkili ve
güçlü arac›d›r.
Halka karﬂ› bask›larla sansür hep
yanyana olmuﬂtur. “Terör, yalan ve
sansürün birlikteli¤i” diye de ifade
edebiliriz bu durumu. Bu birliktelikte kilit kurum, burjuva bas›n yay›n organlar›d›r. Açl›k, iﬂsizlik, iﬂkence, infazlar, alm›ﬂ baﬂ›n› giderken, onlar “herﬂey yolunda” tablosu
çizebilirler.
Olguyu do¤ru tesbit etmek gerekir. Sansür, genellikle iktidarlar›n
bas›n üzerinde uygulad›¤› bir bask›
biçimidir. Fakat asl›nda bugün daha
farkl› bir biçim ve muhteva kazanm›ﬂt›r. Burjuva bas›n aç›s›ndan iktidar›n uygulad›¤› bir politika de¤il;
burjuva bas›n›n oligarﬂik iktidara
deste¤inin bir biçimi haline dönüﬂmüﬂtür. Kendi iç çeliﬂki ve çat›ﬂmalar› sonucu yazd›klar›n›n d›ﬂ›nda,
düzen bas›n yay›n›, oligarﬂinin istedi¤ini yazmakta, istemedi¤ini yazmamaktad›r.
Halk› yok sayman›n temel araçlar›ndan biri olarak sansüre dair son
olarak ﬂunu belirtelim ki; s a n s ü r suç
ortakl›¤›d›r. Sansür uygulayan sadece “sansür” suçunu iﬂlemiﬂ olmaz;
e¤er sansürledi¤i bir katliamsa, katliam suçunun orta¤›d›r art›k o.
E¤er sansürledi¤i emekçilerin
eylemleriyse, emekçilerin haklar›n›n gasbedilmesinin suç orta¤›d›r.
Baﬂka bir deyiﬂle: “ S a n s ü r, en az
zulmün kendisi kadar büyük suç t u r. Ve sansürcüler, en az zalimler
kadar su çludu rlar.” Bu anlamda,
sansür kesinlikle alalade, s›radan
bir yasaklamaya indirgenemez. Bu
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tarzdaki bir sansür suçu, “bas›n ahlak›” aç›s›ndan de¤il, sömürü, iﬂ kence, katliam suçu olarak de¤erlendirilmelidir.
‹ﬂsizlik ve açl›k kelimenin gerçek anlam›yla ç›¤ gibi büyürken gazetelerinde, ekranlar›nda “ekonominin iyiye gitti¤inden”, “borsan›n tavan yapt›¤›ndan” sözedenlerin suçu
hafif bir suç olarak görülebilir mi?
Halk›n mücadelesinin veya farkl› türdeki tepkilerinin nas›l bir anda
“yok edildi¤i”nin aç›¤a ç›km›ﬂ örneklerinden birini hat›rlatal›m:
“Bir ay kadar önce Akdeniz’de
bir turizm merkezinde iki ayr› otelde
patlama oldu... bir kiﬂi öldü... Medya bu iki patlamadan birinin tüp,
ötekinin klima bölümünde oldu¤unu
duyurdu. Acaba haber do¤ru muydu? Hay›r!.. Turizm yöresindeki iki
patlama intihar eylemcilerinin iﬂiydi, turistlerin kaçmamas› için medya uyar›lm›ﬂt›: ‘Aman terörist eylem
diye yaz›lmas›n, sonra bölgede tek

turist kalmaz...’ Gazeteler ve televizyonlar ‘uyar›ya uyup’ bu önemli
olay› ‘tüp ve klima patlamas›’ olarak geçiﬂtirdiler. ”
Bu olay›, Cumhuriyet gazetesi
yazar› Hikmet Çetinkaya anlatm›ﬂt›
köﬂesinde. (11 A¤ustos 2004)
Örnek verilen eylemi onaylamayabilirsiniz, ama mesele bu de¤il.
Burada sözü edilen olaylar›, olgular›, “keyfi olarak yok sayabilme”
mekanizmas›, çok yayg›n bir ﬂekilde iﬂlemekte, emekçilerin en s›radan eylemlerinin dahi sansürlenmesine, görmezden gelinmesine yol
açabilmektedir. Hat›rlanaca¤› gibi,
bu mekanizma neredeyse 7 y›l boyunca 122 insan›n ölümünde “haber
de¤eri” görmeyen ve bu direniﬂi yay›nlatmayan bir mekanizmad›r.
Bu mekanizma, halk› yok sayman›n, kaale almaman›n, halka hiçbir ﬂekilde de¤er vermemenin, halk›n mücadelesini sa y fa l a r ve ekr a n l a r üzerinde yok etmenin bir

YOK S AYMA’y› Aﬂmak ‹çin

NE YAPMALI?
H alk› yok saym a, bir polit ika
olarak karﬂ›m›zdad›r. Böyle oldu¤una göre, önümüzde ﬂu sor un
vard›r: Sol bunu aﬂmak için ne
yapacak?
Halk›n ve mücadelesinin yok
say›lmas›, halk›n sorunlar›na, taleplerine ve eylemlerine karﬂ› uygulanan sansürün her geçen gün
pe k i ﬂ t i r i l m e s i , ve bu durumun
kan›ksatt›r›lmas›,
oligarﬂinin
mevcut sömürü ve talan politikalar›n›
sürdürebilmesinin
en
önemli ayaklar›ndan biridir.
Dolay›s›yla, oligarﬂinin gerek
ekonomik, gerekse de siyasal
plandaki sald›r›lar›n›n püskürtülebilmesi aç›s›ndan, sansürün ve
yok sayman›n aﬂ›lmas›, mücadelenin de en önemli yanlar›ndan
biri durumundad›r.
Kuﬂku yok ki yeniden keﬂifler
yapmayaca¤›z. Ama sorunu, ihtiyac› ve ihtiyaca cevap verecek

14

HALK

olan› do¤ru tesbit
edebilmeliyiz.

Halk›n yok say›lmas› aﬂ›labilir:
Bunun için; bi rincisi devrimci demokratik güçlerin mücadelede birli¤i, ikincisi, bu
temelde yayg›n biçimde yürütülecek gerçekleri aç›klama kampan yas›, üçüncüsü, militan bir kitle
çal›ﬂmas›, dördüncüsü militan bir
direniﬂ çizgisi, solun bu konudaki
en temel araçlar› ve yöntemleri olmal›d›r.
“ S a n s ü r ü a ﬂ m a k ” ; sadece
burjuva bas›n›n bizden sözetmesini sa¤lamak olarak anlaﬂ›lmamal›d›r. Sansürü aﬂmak, solun,
b u r j u v a z i n i n d › ﬂ › n d a kitlelere
ulaﬂabilmesidir.
Elbette, sol eylemlerinin burjuva bas›nda yer almas›n› da isteyecek, olanaklar ölçüsünde, burjuva
bas›n› da kullanacakt›r. Fakat sorun, burjuva bas›n›n belirleyici hale gelmesi, solun kendi kanallar›n›
daha geliﬂtirmek yerine, burjuva
bas›na kendini ba¤›ml› hale getirmesidir.

biçimidir. ‹ktidarlar asl›nda diyorlar
ki, sizin neyi ö¤renip neyi ö¤renmemeniz gerekti¤ine, neyi bilip neyi
bilmeyece¤inize, dahas› sizin için
neyin iyi neyin kötü oldu¤una biz
karar veririz.
Bu da yok sayman›n en özlü ifadesidir.

Yok saymaya dair son söz:
Halk› yok edemeyece¤iniz
gibi, yok da sayamazs›n›z!
Çözerek de¤il, s a n s ü r l e y e re k
sorunlardan kurtulmaya çal›ﬂmak,
kimseyi o sorundan kurtarmaz! Halk› yok saymak da, kimseyi halk›n
varl›¤›ndan, hesap sormas›ndan
kurtaramaz. Sesini yükseltmek, taleplerini hayk›rmak, haklar›n› söke
söke almak, bunun için meydanlara
ç›kmak, caddeleri ad›mlar›yla sarsmak, tüm halk›n en meﬂru hakk›d›r.
Halklar vard›r ve her koﬂulda meﬂru
haklar›n› kullanacaklard›r.

Bu tarz›n en bariz ifadesi bas›n
aç›klamas›n›n bir eylem tarz› haline getirilmesidir. Bu tarz, solun
kitle ba¤lar›n› yok etmesi, burjuva
bas›na endeksli, burjuva bas›n›n
belirledi¤i oranda sorunlar›n›, politikalar›n› halka taﬂ›yabilen bir duruma gelmesidir. Oysa, yap›lmas›
gereken, solun kendi kitlelere
ulaﬂma araçlar›n› daha da geliﬂtirerek, burjuva bas›n›n hakimiyetini k›rmas›, onu etkisizleﬂtirmesidir.
Gerçekleri her yoldan halka
anlatmal›, halk› yok sayamayacaklar›n› göstermeliyiz. Bunun
yollar›n›, yöntemlerini bulmak ve
uygulamak durumunday›z.
Oligarﬂik düzenin yok sayma
politikas›, sol güçler için bir teﬂhir
konusudur. Fakat, as›l sorun, bu
politikay› aﬂmakt›r. Yok sayma
politikas›n› aﬂmak, solun mücadelesini kitlelere taﬂ›mas›d›r.
Yok sayma politikas›n› aﬂmak,
solun mücadelelerinin kitleler için
çekim merkezi olmas›n› sa¤lamakt›r. Ciddi, sab›rl›, emekçi bir
kitle çal›ﬂmas› olmadan, bu baﬂar›lamaz.
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Halk›n mücadelesine sansür koyan medya

ne yaz›yor, ne gösteriyor?
Baﬂl›ktaki soruyu okuyunca, “ne yazacak, ne gösterecek ki!!” dedi¤inizi duyar gibiyiz. Mesela halka kapat›lan
televizyon ana haber bültenlerini neyin iﬂgal etti¤i, her
sabah, her akﬂam ekranlarda nas›l bir rezilli¤in hüküm
sürdü¤ü ayan beyand›r.
Bugün televizyonlar› “magazin” iﬂgal etmiﬂtir.
Belli bir döneme kadar “televole” türü programlarda
simgeleﬂen magazin, art›k o programlar›n d›ﬂ›na ç›k›p, televizyonlar›n “en ciddi” programlar› kabul edilen haber bültenlerinin, tart›ﬂma programlar›n›n da merkezine oturmuﬂtur.
Geçmiﬂte kendisine magazin programlar›nda yer bulabilen olaylar, art›k ana haber bültenlerinin ilk s›ralar›nda
sunulmaktad›r.
Bu kültürel sefaleti, “halk bunu istiyor, ne yapal›m
halk bunlar› seyrediyor” gerekçesiyle aç›klamaya kalk›ﬂmak, en az bu programlar› yap›p yay›nlamak kadar büyük bir riyakarl›k ve alçakl›kt›r.
Magazinin televizyonlar›n adeta 24 saatini iﬂgal etmesi, reytinglerle aç›klanabilecek bir unsur de¤ildir. Bu iﬂgal, belli bir
politikan›n sonucu olarak geliﬂtirilmiﬂtir.
Bu politika, halk›n yozlaﬂt›r›lmas› politikas›d›r.
Bu politika, halk›n sorunlar›yla, eylemleriyle düzenin
iletiﬂim araçlar›nda yok say›lmas› politikas›d›r.
E¤er 24 saat yay›n yap›yorsan›z ve bu 24 saatin 24 dakikas›nda bile ülkenin gerçek durumundan, halk›n gerçek
sorunlar›ndan sözetmeyecekseniz, bu sorunlar›n çözümü
için sorunlar›n yarat›c›s› olan düzen güçlerinin d›ﬂ›nda
çözümü olanlara söz hakk› vermeyecekseniz, 24 saati nas›l ve neyle dolduracaks›n›z?
Televizyon programlar›na yön veren ülke ve halk gerçe¤inin gizlenmesidir. ﬁöyle de diyebiliriz; o ekranlarda
halk olmad›¤› gibi, ülkemiz de yok.
Burjuvazinin yozlaﬂt›rma, ülke ve halk gerçe¤ini gizleme politikas›n›n hizmetkarlar›n›n yapt›¤› “haberler” de
gazetecilikteki klasik haber ölçülerinin tamamen d›ﬂ›ndad›r.
Emekçilerin, yoksullar›n eylemlerinde, öfkesinde “haber de¤eri” bulmazlar örne¤in.
Ama burjuvalar o gün nerede ne demiﬂ, ne yemiﬂ, burjuvazinin dünyas›n›n süsü olan fahiﬂeler nerede ne yapm›ﬂ, günlük olarak ö¤renebilirsiniz bunlar› televizyon ekranlar› ve gazete sayfalar›ndan.
Futbolcular, mafyac›lar, medya maymunlar› hakk›nda
hiç durmayan bir “bilgi ve haber ak›ﬂ›”na maruz kal›rs›n›z.
Avrupa Birli¤i temsilcilerinin, IMF ve Dünya Bankas› yetkililerinin aç›klamalar›ndan haberiniz olur, Türki-
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ye’nin ve Avrupa’n›n ve illa
ABD’nin “pop”çular›ndan da haberdar olursunuz.
Ama yan›baﬂ›n›zda onlarca insan ölmüﬂtür, onlardan
haberiniz olmaz. ‹ﬂçilerin, emekçilerin temsilcileri çok
önemli sorunlar›n› dile getirmiﬂlerdir, duymazs›n›z bile.
Yürümüﬂ, miting yapm›ﬂlard›r, göremezsiniz o ekranlarda ve sayfalarda.
Modaya, tüketime tevﬂik eden programlar ç›kar karﬂ›n›za gün boyu.
Gün boyu, birey olman›n, tüketerek özgür olman›n faziletlerini dinleyebilirsiniz.
Aksine bir görüﬂü ise asla duyamazs›n›z oradan.
Burjuvazinin ideolojisinin, kültürürün propagandas›n›
yapmak sonuna kadar serbesttir. Halk›n› satana, vatan›n›
satana, hatta kar›s›n› k›z›n› satana aç›kt›r ekranlar. Ama
devrimcilere, vatanseverlere kapal›d›r.
Her türlü rezaleti sergilemek mümkündür.
Ne kadar rezilleﬂilirse, o kadar çok
“izlenme oran›” olaca¤›n› düﬂünürler hatta.
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele edenlere
ekranlar kapal›d›r.
Hatta yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
edenler, iﬂkenceci polisle birlikte “terörist” ilan edilir o kürsüden.
Bir bakm›ﬂs›n›z tersane iﬂçilerinin ölümlerini, bir bakm›ﬂs›n›z Manisa Davas›’n› dillerine dolarlar, böylelikle
de ne kadar insan haklar›na düﬂkün olduklar›n› kan›tlam›ﬂ
olurken, ayn› zamanda ülkemizde sanki sadece bu ve
benzeri bir kaç “insan hakk› ihlali” oldu¤u izlenimi verirler. Yani en muhalif olduklar› anda bile, böyle düzene hizmet ederler.
Kimin kimle ne rezillikler yapt›¤› “az sonra”, son dakika” ç›¤›rtkanl›¤›yla saatlerce anlat›l›r.
Ve fakat, bu ülke için mücadele eden, bu ülke için
ölenlerin öykülerine bir saniye bile ayr›lmaz orada.
“Hiçbir düﬂünce u¤runa ölünecek kadar de¤erli de¤ildir” safsatas›n› defalarca söyleyebilirler size o ekran ve
sayfalardan. Ve fakat, onuru için, sosyalist düﬂüncelerini
savunmak ve yaﬂatmak için ölenlerden sözedilmez.
K›sacas›, karﬂ›n›zda öyle s›radanm›ﬂ gibi duran ekranlar ve sayfalar›n, her an›, her milimetresi s›n›fsall›kla damgalanm›ﬂt›r. Bir bak›n tabloya; “medya” denilen bu araç,
Murdoch, Berlusconi, Ayd›n Do¤an, Fethullah Gülen gibilerin elindedir ve onlar›n para kazanman›n d›ﬂ›nda, antikomünizm d›ﬂ›nda, halk›n mücadelesini bast›rma d›ﬂ›nda
bir düﬂüncesi ve gayesi olamaz; sahibi olduklar› bas›n ve
yay›n araçlar› da o amaca hizmetin d›ﬂ›nda düﬂünülemez...
Karﬂ›m›zdaki ekranlara, sayfalara bunu bilerek bakmal›y›z. Ve iﬂte bundan dolay›, düzenin televizyonlar›n›n, gazetelerinin sizi yok saymas›na, hem yok say›p hem de
peﬂinden sürüklemesine izin vermeyin.
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Öğretmenimiz
MAZARET UYDURMAK YASAKTIR; ÇOK ‹Y‹ MAZERET‹
OLANLAR SONUÇ ALAMAZLAR
ONLAR DEVR‹MC‹ DE⁄‹LD‹R
ONLAR EN‹NDE SONUNDA
DÜZENE H‹ZMET EDERLER.
ONLAR KADERC‹D‹R.
Kadercilik gericiliktir.
“Böyle yapt›m, ﬂu nedenle
böyle oldu, ben ne yapay›m. Bu
do¤al bir sonuçtur...”
Onlar›n nedenleri oldukça
"mant›kl›d›r" ve hatta "gerçektir".
Ama ne mant›kl› olmas›, ne
gerçek olmas›, bizim devrimci oldu¤umuzu unutmam›z› gerektirmez.
Biz Marksist-Leninistiz.
Olaylar›, tarihi, ne deterministler gibi, kendili¤indenli¤in belirleyicili¤iyle, "öyle gerekiyordu öyle
oldu" anlay›ﬂ›yla; ne de idealizmin
yapt›¤› gibi, her ﬂeyi büyük kahramanlar›n olup olmamas›yla aç›klar›z.
Biz Marksist-Leninistiz.
Biz devrimciyiz.
Tarihi kahramanlar›n de¤il,
halk›n yapt›¤›na inan›r›z.
Tek tek insanlar›n ola¤anüstü
yetenekleri, büyük zekalar› de¤ildir belirleyici olan.
Bekledi¤imiz de bu de¤ildir.
Ne kahramanlar ve süpermenlerle, ne beceriksiz aptallarla aç›klanamaz yaﬂanan hiçbir ﬂey.
Biz devrimciyiz.
Devrimci olmak de¤iﬂtirmektir.
Devrimci önce kendi gerçe¤ini
de¤iﬂtirir; kendini de¤iﬂtirmeyen,
düzeni de de¤iﬂtiremez.
Bu mazeretçilerin en bilinen
davran›ﬂlar› ‹LK AKILLARINA GELEN‹ SÖYLEMEKT‹R. Do¤ru yanl›ﬂ farketmez, ilk akla geleni söylerler hemen. Neden? Aﬂ›r› yüzeyseldirler de ondan. Görünenle ilgilidirler. Üzerine düﬂünmezler.
YALANCI MIDIRLAR? Bu kadar
basit de¤ildir. Yalanc›d›rlar elbette,
ama sadece yalanc› de¤il, teslimi-
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yetçidirler. Olmazc›d›rlar.
Saflar›m›za umutsuzluk
taﬂ›rlar. Olmazc›l›¤›n teorisini yaparlar. Tarihsel ve bilimsel do¤rular› reddederek
umutsuzlu¤u yayarlar.
MAZERET UYDURMAK YASAKTIR.
Peki ne yapaca¤›z?
Her yenilgi, yenmenin kurallar›n› ö¤retir bize.
Her baﬂar›s›zl›k, baﬂarman›n
kurallar›n› ö¤retir.
“Her sorun, kendi içinde çözümü de bar›nd›r›r” demek basit bir
ajitasyon de¤ildir; bu, insanlar›n
iradesinin ve olaylar›n d›ﬂ›nda,
bunlardan ba¤›ms›z NESNEL B‹R
YASADIR!

MAZERET
UYDURMAK
YASAKTIR!
‹ﬁTE GERÇEK BUDUR.
‹ﬁTE KURAL BUDUR.
NEREDE NE YANLIﬁ YAPTIM?
NEREDE NE YANLIﬁ YAPTIM
DA SONUÇ BÖYLE OLDU?
NASIL YAPSAYDIM DA SONUÇ BÖYLE OLMASAYDI?
Sormam›z gereken budur.
Mazeret uydurman›n kimseye
bir yarar› yoktur. Ama zarar› çoktur.
Mazeretciler,
basit ve yal›n olan EN TEMEL
GERÇE⁄‹N tümünü görmezler.
Böyle olunca da kendi gördü¤ü
seçti¤i noktay› ABARTIR, hatta
tek gerçe¤in kendi gördü¤ü oldu¤unu iddia eder: "Koﬂullar bu, gerçek bu. BU KOﬁULLARDA, BU
GERÇEKLE ANCAK BU KADAR
OLUR."
Söyledi¤i budur.
Bundan sonraki tüm de¤erlendirmeleri o noktadand›r, gördü¤ü
o yerdendir art›k.
BU NEREYE M‹ G‹DER? Emperyalizmin ve düﬂman›n gücünü
abart›r ve bu, EMPERYAL‹ZM‹N
KADR‹ MUTLAK B‹R GÜÇ OLDU-

⁄UNU SAVUNMAYA KADAR G‹DER.
BU, OL‹GARﬁ‹N‹N ASLA YEN‹LEMEYECE⁄‹, BUNUN KABUL
ED‹LMES‹ GEREKT‹⁄‹NE KADAR G‹DER.
‹ﬂte o masum yak›nman›n gizledi¤i gerçek budur.
‹ﬂte o masum mazeretin gizledi¤i DÜﬁMAN FAAL‹YET‹ budur.
ÇOK ‹Y‹ MAZERET‹ OLANLAR
HEP BAﬁARISIZLARDIR.
Bu durum çok basit gibi görünür: “Ne var bunda, o da bu kadar›n› görebiliyor, elinden geleni de
yap›yor iﬂte...”
Bu tarz düﬂüncenin ard›ndan
masum görünen mazeretler s›ralanmaya baﬂlar:
ZAMAN YOK... ‹ﬁ ÇOK...
‹NSAN AZ... ‹NSANLAR KÖTÜ, CAH‹L VE HATTA BAZILARI
‹NANILMAZ DERECEDE APTALLIKLAR YAPIYORLAR...
EN ZEK‹ BEN‹M AMA BEN‹
DE KOﬁULLAR BÖYLE KUﬁATIYOR ‹ﬁTE...
ÇOK DAHA ‹Y‹S‹N‹ YAPMAK
MÜMKÜNDÜ TAB‹‹... ama,
YETER‹NCE ÇABA GÖSTERD‹⁄‹M SÖYLENEMEZ... ama...
vb. vb... ne kadar masum söylemler de¤il mi?
Hay›r, masum de¤il!
Bunlar› söylemek suçtur.
Bunlar› makul görmek, devrimcili¤i reddetmektir.
Her baﬂar›s›z iﬂin ard›ndan
bunlar› savunmak, bunlar› anlatmak, giderek buna inanmak; iﬂte
devrimcili¤i bitiren budur.
‹ﬂte inanc› dinamitleyen budur.
Evet, devrimciler savaﬂ› savaﬂ
içinde ö¤renirler; ama savaﬂ içinde ödedi¤imiz bedeller çok a¤›rd›r.
Ö¤renmenin bedeli bazen ﬂehitlik, bazen y›llara varan tutsakl›klard›r.
‹ﬁTE BU NEDENLE,
basit hatalar yapmak lükstür.
Hatalar›m›z›n hakk›n› verirsek,
hatalar›m›z ancak o zaman gerçek
birer ö¤retmen olurlar.
Yaﬂam›n› devrimcileﬂtirmeyenleri hayat çok kolay çözüp at›yor
bir tarafa.
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Hem de hayat›n en basit sorunlar› karﬂ›s›nda öylesine dirençsiz oluyorlar ki, en küçük bir rüzgarda k›r›l›yor ve hatta kökünden savrulup gidiyorlar.
Mazeret uydurmak merhamet
beklemektir.
Mazeret uydurmak kendine ac›makt›r.
Biz ne merhamet beklemeliyiz
bir yerlerden, ne kendi kendimize
a¤›t yakmal›y›z.
Kiﬂiye ve koﬂullara göre baz›
farkl›l›klar gösterse de,
1- Karﬂ›laﬂt›¤›m›z her soruna birey olarak de¤il, örgütlü bir devrimci olarak bakmal›y›z.
Örgütlü bakmak zorunday›z, örgüt gibi bakmak zorunday›z, örgütlülü¤ün gücünü görmek ve göstermek zorunday›z.
2- ‹deolojik sa¤laml›¤›m›z›n bize
katt›¤› güçle sorunlar› çözmeyi yaﬂam biçimi haline getirmeliyiz. Sorunlar›n devrimci özünü kavramak
ve çözmek, nefes al›p vermek kadar
do¤al hale gelmelidir. Bilmeliyiz ki,
engeller aﬂ›lmak içindir; tak›l›p düﬂmek için de¤il. Tak›l›p düﬂtü¤ümüzde de yeniden kalkmak için devrimciyizdir.
3- De¤iﬂme ve de¤iﬂtirme iradesini yoksa yaratmal›, varsa büyütmeliyiz.
Sorunlar›m›z› ancak böyle çözeriz.
Devrimcilik ve örgütlülük budur.
Daha çok iﬂimiz var!
Yanl›ﬂ ad›mlara, yalpalamalara,
kesintilere ra¤men; her yenilgide
yenmenin kurallar›n› ö¤renece¤iz.
Her baﬂar›s›zl›kta baﬂarmay› ö¤renece¤iz.
Ama deneycilikle de¤il; temel
olan deneycilik olmamal›l›d›r. Ödedi¤imiz bedellerin a¤›rl›¤›, yeniden
ayn› hatalar› yapmama sorumlulu¤unu yüklüyor bize.
Temel olan tarihimizden ö¤renmek olmal›d›r.
Temel olan örgüt gibi düﬂünmek
ve planlamakt›r.
Temel olan ideolojik mücadeleyi
sürekli k›lmakt›r.
Devrimci olmak, de¤iﬂtirmektir.
Devrimci önce kendi gerçe¤ini
de¤iﬂtirir. Kendini de¤iﬂtirmeyen
düzeni de de¤iﬂtiremez.
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Ayazma Halk›
Yaln›z
De¤ildir
Bir y›l önce, “Kentsel Dön ü ﬂ ü m P r o j e s i ” kapsam›na
al›nan ve belediye taraf›ndan
aldat›larak evleri y›k›lan ‹stanbul Ayazma halk›n›n son s›¤›naklar› olan
çad›rlar› da, 14 Kas›m günü y›k›lm›ﬂt›. Daha önce de kurduklar› barakalar› iki kez y›k›lan Ayazmal›lar’›n yeniden baraka kurmalar›n› engellemek için y›k›nt›lar› dereye atan Belediye, k›ﬂ günü Ayazma halk›n› ölüm e t e r k etti. Halk Cephesi üyeleri, 21 Kas›m’da yine Ayazma’dayd›lar.
“Ayazma Halk› Yaln›z De¤ildir ‹kitelli Halk Cephesi” yaz›l› pankart
la gerçekleﬂtirilen ziyarette, “Direnen Ayazma Halk› Kazanacak”, “Gücümüz Birli¤imizdir”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Burada Ayazma halk›n›n da kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen eylemde aç›klama yapan Halk Cephesi sözcüsü, yalan ve demagojiyle halk› kand›r›p,
yoksullu¤a ve sefalete mahkum etmeye çal›ﬂan AKP’ye karﬂ› halk›n birli¤i ve beraberli¤inin sa¤lanmas› ça¤r›s›nda bulundu. Aç›klamada ayr›ca ﬂunlar belirtildi: “Biz halk olarak birli¤imiz, beraberli¤imiz ve dayan›ﬂmam›zla güçlüyüz. Ayazma halk›n›n yaﬂad›klar› tüm zorluklar› bertaraf edecek olan da budur.”

Ayazma’da K›smi Çözüm
Ayazma halk›n›n sürdürdü¤ü direniﬂ, Küçükçekmece Belediye Baﬂkan› ile yapt›klar› anlaﬂma ile 23 Kas›m’da ﬂimdilik sonuçland›. Belediye, 18 aileye, y›kt›klar› konutlar› karﬂ›l›¤›nda söz verdikleri konutlar› 1
y›l içinde vermeyi ve bu süre içinde de kira yard›m› yapmay› kabul etti.
Belediye ile halk aras›nda bu çerçevede bir sözleﬂme imzaland›.

◆

Çekin Ellerinizi Ormanlar›m›zdan
Y›k›ma Karﬂ› Halk Komisyonu 26 Kas›m’da yapt›¤› aç›klamada,
devlet arazisini iﬂgal gerekçesiyle gecekondular› y›kan iktidar›n, “orman
vasf›n› yitiren arazilerin sat›lmas›”n› içeren, 2B Yasas›’n› ç›karmak için
kollar› s›vad›¤›n› belirtti.
Aç›klamada, yasa ile ya¤malanacak ormanl›k alanlar›n 480 bin hektar oldu¤u, ya¤ma yasas›n›n ç›kar›lmas› durumunda, “Kentsel Dönüﬂ ü m ” ad› verilen ya¤ma ve talan projesi kapsam›na al›nacak bu alanlarda yaﬂayan yoksul halk›n, oturduklar› evlerden ç›kart›lacaklar› uyar›s›nda bulunuldu. Aç›klamada, yasan›n ç›kar›lmas› için haz›rl›klar›n h›zland›r›ld›¤›n›n bas›na yans›d›¤› hat›rlat›larak “yalanlara kanmayaca¤›z,
bar›nma hakk›m›zdan vazgeçmeyece¤iz” denildi.

◆

Tozkoparan’da Protesto
24 Kas›m’da ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Merter Ek Hizmetler
Binas› önünde bir eylem yapan To z k o p a r a n halk›ndan bir grup, TOK‹
ve Güngören Belediyesi’nin iﬂbirli¤iyle, “Kentsel Dönüﬂüm” ad› alt›nda
Tozkoparan Mahallesi’nin parsellendi¤ini belirttiler. Eylemde, yap›lmak
istenenin, Tozkoparan’da oturanlar›n ﬂehir d›ﬂ›na itilerek, arsalar› zenginlere peﬂkeﬂ çekmek oldu¤u söylendi.

Ö⁄RETMEN‹M‹Z
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Ö¤retmenler, bir ülkenin ayd›nlar›
içinde, do¤ru-

da tam bir riyakarl›kt›r. Ö¤retmenlerimizin senenin
bir gününün, göz boyamak için ö¤retmenler günü
ilan edilmesine de¤il, sorunlar›n›n çözülmesine ihtiyaçlar› vard›r.
Ö¤retmenlerimizin, ö¤retmenler
günü kutlamas› yapmak için bir nedeni
de yoktur. Neyi kutlayacaklar? ‹çinde
bulunduklar› sefaleti mi? Geçinmek için
ek iﬂ yapmak zorunda kalmalar›n› m›?
Üzerlerindeki bask›lar› m›? Sendikalarda örgütlendikleri için maruz kald›klar› bask›lar› m›?
Hakk›n› aramak için soka¤a ç›kt›¤›nda baﬂlar›na indirilen coplar› m›? Dert yüklüdür ülkemizin ö¤retmenleri. Bundan dolay› da kutlayacak bir ﬂeyleri
yoktur.
Ama isteyecek çok ﬂeyleri var. Hakk› olan› da isteyecek elbette. Nitekim, 24 Kas›mlar’da ö¤retmenlerimiz kutlama de¤il, eylem yap›yorlar. Düzenin
“ö¤retmenler günü” oyununu teﬂhir ediyor, sorunlar›n› hayk›r›yor, mücadele ederek haklar›n› alacaklar›n› belirtiyorlar.
Ülkemizdeki e¤itim sorununun bir yan›n› da ö¤retmenlerimizin içinde bulunduklar› koﬂullar oluﬂturmaktad›r. Bu kadar sorunla karﬂ› karﬂ›ya kalan
ö¤retmenlerimizin, ö¤rencilerine verdi¤i e¤itim de
do¤al olarak verimli olmuyor. Ve bu sorunlar ö¤rencilere de yans›yor.
Ö¤retmenlerimiz tek bir
günle hat›rlanamayacak kadar de¤erlidir. Paradan baﬂka hiçbir ﬂeye de¤er vermeyen bu sistem ö¤retmenlerimize de de¤er vermiyor.
Dedi¤imiz gibi, ö¤retmenlerimizin de¤erini bilen
halkt›r. Onlar, hak ettikleri
de¤eri de halk›n iktidar›nda
bulacakt›r.

BUGÜN Ö⁄RETMENLER‹N
DE⁄‹L KAP‹TAL‹ZM‹ND‹R
dan üstlendikleri e¤itim görevi ile en önemli kesimlerden biridir. Halk da, ö¤retmenlere bu misyonlar›ndan dolay›, geçmiﬂten günümüze özel bir de¤er
vermiﬂ, sayg› duymuﬂtur.
Fakat, ö¤retmenlerimiz halktan gördükleri sayg›
ve de¤eri devletten hiçbir zaman göremediler. Devlet, halk›n e¤itimine önem vermedi¤i için, ö¤retmenlere de de¤er vermemiﬂtir.
Oligarﬂik düzenin, halk›n e¤itilmesinde, bilinçlendirilmesinde ç›kar› yoktur. Düzenin, tersine geri
b›rakt›r›lm›ﬂ, cahil kitlelere ihtiyac› vard›r. Bilinçsiz,
gericili¤in etkisi ve denetimi alt›ndaki bir halk› yönetmek, bu düzen için çok daha kolayd›r. O nedenle de, genel olarak ö¤retmenleri sefalet içinde bir
yaﬂama mahkum ederken, özellikle sömürü düzenine muhalif, ilerici, demokrat ö¤retmenlere her
türlü bask›y› uygulam›ﬂt›r.
Ö¤retmenlerimiz üzerindeki bask›dan söz ederken, 12 Eylül’e özel bir
vurgu yapmak gerekir.
Cunta, hem 24 Kas›m’› ö¤retmenler günü ilan edendir, ama ayn› zamanda ö¤retmenlerimiz üzerindeki
en büyük terörü estirendir.
Gerçekte ö¤retmenlerimize en küçük bir de¤er
vermeyen düzenin, 24 Kas›mlarda ö¤retmenler günü kutlamalar› yapmas›

‹nönü Üniversitesi’nde Yemek
Protestosu Kazan›mla Sonuçland›
Malatya ‹nönü Üniversitesi’nde
19 Kas›m günü aralar›nda Gençlik
Federasyon'lu ö¤rencilerin de bulundu¤u ö¤renciler taraf›ndan yemek fiﬂleri ile ilgili yap›lan uygulama rektörlük önünde protesto edilmiﬂti. ‹dare taraf›ndan 10 Kas›mdan itibaren yemek yemek isteyen
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GENÇL‹K

ö¤rencilerin, yemek
yiyece¤i günün fiﬂini bir hafta önceden
almas› ya da haftal›k kartlardan almas› zorunlu k›l›nm›ﬂt›. Yani ö¤renciden yese de yemese de o günün paras› al›nmaya
baﬂlam›ﬂt›. Bir hafta önceden fiﬂ
alamayan ö¤renciler de mecburen
fiyat› kat kat daha pahal› olan kafelerde yemek yemeye mecbur b›rak›lm›ﬂt›.

Gençlik
Federasyonu

Bunun üzerine ö¤renciler günlük fiﬂlerin kald›r›lmamas›, 2. ö¤retim ö¤rencilerine de yemek ç›kmas› ve yemekhanenin ticarileﬂmesinin önüne geçilmesi için protesto
yapmaya baﬂlam›ﬂt›. Yap›lan eyleme 700'ü yak›n ö¤renci kat›lm›ﬂt›.
Rektörlükle yap›lan tart›ﬂmalar
ard›ndan bu hafta yemekhane protestosunun sonuçlar› al›nd› ve hafta
baﬂ›nda günlük fiﬂ da¤›t›m› yap›lmaya baﬂland›.

30 Kas›m 2008

Zonguldak’ta ‹ﬂçi Seçimi!
Kütahya’da, Orman Bölge Müdürlü¤ü’ne ﬂoför olarak al›nacak 15
iﬂçi için, yetkililer, Dumlup›nar
Stad›’nda 400 metrelik koﬂu yar›ﬂ›
düzenlediler. ‹ﬂsizlerin girmeyi umduklar› iﬂle bir ilgisi yoktu bu koﬂunun, ama yetkililer, “aﬂ› r› iﬂ siz lik
b a ﬂ vur u s u ” karﬂ›s›nda böyle gerekli görmüﬂtü.
15 iﬂçi al›nacakt›, baﬂvuranlar›n
say›s› ise 720’ydi. Asl›nda gerçek
iﬂsiz say›s›n›n on mil yon a yaklaﬂt›¤› bir ülkede bu baﬂvuru say›s› azd›
bile. Her yerde, iﬂe al›nacaklar›n
yüz, iki yüz ka t› kiﬂinin baﬂvurmas›, açl›¤›n, iﬂsizli¤in, çaresizli¤in
göstergesidir. Kütahya Orman Bölge Müdürlü¤ü’nün “iﬂ sahibi” yetkilileri, iﬂte bu çaresizli¤i aﬂa¤›l›yorlar.
Hat›rlanacakt›r, benzer bir örnek, Zonguldak Türkiye Taﬂkömürü Kurumu Üzülmez ‹ﬂletmesi’nde
yaﬂanm›ﬂt›. Dergimizin geçen haftaki say›s›nda aktard›¤›m›z bu olayda da, 3000 iﬂçi al›nacak iﬂletmeye
35 bin aday baﬂvurmuﬂ, onlar da
taﬂ k›rmaktan, a¤aç kütükleri taﬂ›tmaya kadar, köle seçer gibi güç denemesinden geçirilmiﬂ, sonra ilk
elemeden kalanlar için “ﬂans to p u ”
döndürülerek aﬂa¤›lanm›ﬂlard›.
Sorunun bir yan›n›, bu ülkede ﬂu
veya bu biçimde devleti temsil
edenlerin kendinde yoksullar›, halk› aﬂa¤›lama hakk›n› görmesi, di¤er
yan›n› ise, halk›n bir iﬂ bulmak için
her ﬂeye katlanacak kadar çaresiz
duruma düﬂürülmesi oluﬂturuyor.
Halk›n çaresizlik tablosu, iﬂsizlik ve açl›¤›n yan›nda, sorunlar›n›
çözebilecek örgütlenmelerden de
yoksun olmas›n›n sonucudur. Halk›,
bu çaresizli¤i ve güçsüzlü¤ü nedeniyle böyle aﬂa¤›layabilmektedirler.
Ama burada as›l dikkat çekmek
istedi¤imiz yan, en üstünden en alt›na kadar, düzenin kurumlar›n›n ve
görevlilerinin h a l k a b ak›ﬂ aç› la r ›-

Say›: 165

Aﬂa¤›layan Devlet
Aﬂa¤›lanan Halk
d › r. Anlatt›¤›m›z örnekler, esas olarak bu ülkeyi yöneten zihniyetin ve
kültürün alt kademelerde kendini
gösteren halidir. Bu, oligarﬂik düzenin, her hücresinde kendini gösteren bir kültür ve bak›ﬂ aç›s›d›r.
Devletin görevlileri, kendilerini
h a l k›n üze r i nde, halka her ﬂeyi yapabilecek, her ﬂeyi söyleyebilecek
yetkiye sahip görmektedir. “Devlet” dendi¤inde, halka hizmet eden,
halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan, sorunlar›n› çözen de¤il, halk› ezerek
ve aﬂa¤›layarak yöneten bir gücü
görüyorlar. Ellerinde bulundurduklar› “ddevlet yet kisi”ni de, halka her
türlü bask›y› uygulamak, her istedi¤ini yapmak ve halk› aﬂa¤›lamak
için kullan›yorlar.

Aﬂa¤›lama, Oli g a r ﬂik
Dü zen i n K ar a kte r i d i r
Bu ﬂekilleniﬂ, ülkemizdeki oligarﬂik devletin yap›s› ile ilgilidir.
Oligarﬂik devlette, devletin sahibi
olan tekelci burjuvazi, toprak a¤alar›, tefeciler, tüccarlar için, halk
a ﬂ a ¤› ta b a k a ’d›r. Devlet, halk›n
de¤il, kendilerinin ç›karlar›na hizmet etmek için vard›r.
Bu anlamda da oligarﬂinin devleti, kendini halk›n hizmetinde de¤il, halk› kendi hizmetinde görür.
Halka düﬂman, halk›, bask› ve
terörle yöneten, halka hesap vermeyen ve bunlar› n o rmal gör en oligarﬂik devlet; buna göre örgütlenmiﬂ, yasalar›n› buna göre yapm›ﬂ,
en alt kademedeki memurlar›na kadar yerleﬂen, halka düﬂman bir zihniyet ﬂekillendirmiﬂtir. Bir bakan›n
da, bir daire amirinin de, bir karakol polisinin de halka karﬂ› tavr›n›
belirleyen bu anlay›ﬂt›r.
Karakolda iﬂkence yapan, sokakta tart›ﬂt›¤› insanlar› çekip silah›yla vuran, esnaf› haraca ba¤layan, trafikte kendisine yol vermeyeni iﬂkence tezgah›na çeken, halk›

aﬂa¤›layan, onurlar›n› k›ran, karﬂ›
ç›kan› “devlet yetkisini” kullanarak
vuran, k›ran, rüﬂvet almadan halk›n
iﬂini yapmayan devlet zihniyeti,
Kütahya ve Zonguldak örneklerinde de iﬂ için baﬂvuranlar› aﬂa¤›lam›ﬂt›r.
Aﬂa¤›lama, DO⁄ A L kabul edilmektedir. Aﬂa¤›lama, mesela iﬂçi
al›m›nda bir yöntem olarak adeta
‘do¤allaﬂt›r›lmaktad›r’. Vahim olan
budur. ‘Do¤allaﬂt›r›lmas›’, bunun
s›radan bir uygulama haline gelmesi, halk› aﬂa¤›layan bak›ﬂ aç›s›n›n
sistemin her yan›na sinmiﬂ olmas›ndand›r. Durumun emekçiler taraf›ndan da ‘do¤alm›ﬂ’ gibi kabul
edilmesi, ﬂu ya da bu düzeyde kan›ksand›¤›n› da göstermektedir.
Tablo, halk için do¤al de¤ildir,
emekçiler, devrimciler, demokrat
ve ilericiler için do¤al de¤ildir.
Çünkü, bu yaﬂananlar faﬂist devletin halka bak›ﬂ aç›s›na uygun oland›r.
Ve sorun as›l olarak devleten niteli¤inde gelip dü¤ümlenmektedir.
Sosyalist devletin, Devrimci Halk
‹ktidar›’n›n halka bak›ﬂ aç›s›, bundan temelde farkl›d›r.
Sosyalist sistemde, devlet halk›n hizmetindedir. Devlet görevi,
halk›n üzerinde olmak, halka tepeden bakmak de¤ildir, tersine kelimenin gerçek anlam›yla h a l k › n
hizmet i nde olmak demektir. Oligarﬂik düzende, halka hizmet, seçimler baﬂta olmak üzere, çeﬂitli
zeminlerde kullan›lan basit bir demagojiden ibarettir.
Sosyalist devletin görevlileri,
ellerindeki yetkiyi halka eziyet etmek için kullanmazlar, kullanamazlar. Çünkü, hiç bir devlet görevi, halk›n iradesinin üzerinde yetkiye sahip de¤ildir. Polis, asker ya da
devletin baﬂka bir yetkilisi, halk›n
iradesine tabidir. Çünkü, sosyalist
devlet, oligarﬂik devlet örne¤indeki
gibi, küçük bir az›nl›k s›n›f›n devleti de¤il, halk›n devletidir.

DEVLET / HALK
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4 TBMM ‹nsan ‹nceleme Haklar› Komisyonu:
Çeber’e polis, asker ve gardiyanlar iﬂkence
yapm›ﬂt›r
4 ‹ddianame: Engin i ﬂkenceyle ö ldürüldü
4 Suç ve Suçlular ortadad›r. Cezaland›r›lmalar›n› sa¤layacak olan bizim mücadelemizdir.
Engin’in k atillerinin yakas›n› b ›rakmayal›m!

A rt›k ‹nkar› Mümkün De¤il

Engin’i Devlet Katletti!
Engin Çeber’in, iﬂkenceyle ve
devlet taraf›ndan katledildi¤i gerçe¤i, gerek iﬂkenceci katiller hakk›nda haz›rlanan savc›l›k iddianamesi
ile gerekse de TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu raporu ile
de kabul edilmiﬂtir.
Her ikisinde de Engin’in polis,
asker ve gardiyanlar taraf›ndan yap›lan iﬂkence ile katledildi¤i belirtilmektedir. Polis, asker ve gardiyanlar taraf›ndan, karakoldan baﬂlayarak her ad›mda yap›lan iﬂkence, Engin’in “bir kaç personelle s› n›rl› bir kötü muamele” ile de¤il,
bir devlet politikas› olarak, devletin
ilgili her kurumunda uygulanan iﬂkence ile öldürüldü¤ünü anlat›r.
Bu gerçek ortada oldu¤una göre, yap›lmas› gereken, AKP iktidar›n›n Engin’e yap›lan iﬂkencenin
politik sorumlulu¤unu üstlenmesi
ve gere¤ini yerine getirmesi, Engin’in katillerinin ise, hak ettikleri
ﬂekilde, iﬂkence ile öldürmek suçundan cezaland›r›lmas›d›r.
Gerçekte, Çeber’in ölümünün
iﬂkence sonucu oldu¤u, önce de belirsiz de¤ildi. Fakat, Engin’in katillerinin bir k›sm› hiç tutuklanmam›ﬂ, tutuklananlar ise “Ölüme se bebiyet verecek ﬂekilde kasten yar a l a m a ” suçlamas›yla tutuklanm›ﬂt›. Bu, iﬂkenceyle öldürme gerçe¤inin üzerini örtmeye ve katilleri kurtarmaya çal›ﬂman›n ad›m›yd›.
Oysa, 13 Kas›m’da aç›klanan
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‹ﬁKENCE

Adli T›p Kurumu raporu da, Engin’in iﬂkence yap›larak öldürüldü¤ünü aç›k olarak belirtiyordu. Devlet, katillerini en az ceza gerektiren
bir suçtan yarg›layarak kurtarmak
istese de, iﬂkence gerçe¤inin üzerini örtmek o kadar da kolay de¤ildi.
Sürekli olarak, katillerin iﬂkenceyle öldürmek suçundan yarg›lanmalar› ve cezaland›r›lmalar› gerekti¤ini yazd›k. Halk Cephesi, Çeber’in ailesi ve avukatlar› da; cezas› daha düﬂük olan, “yaralama”
suçlamas›yla yarg›laman›n, katilleri kurtarman›n ilk ad›m› oldu¤unu
belirterek, suçlular›n iﬂkenceyle öldürmekten yarg›lan›p cezaland›r›lmas›n› istediler. Bu talepleri için
kararl› bir mücadele yürüttüler.
Art›k bu gerçek, savc›l›k iddi anamesine ve T B M M ‹ n s a n H a k l a r › R a p o r u n a d a g e ç m i ﬂ t i r.
Engin’in katledilmesine iliﬂkin,
Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan iddianame, Bak›rköy A¤›r Ceza Mahkemesi taraf›ndan, 24 Kas›m’da kabul edildi.
Dava, 21 Ocak 2009'da baﬂlayacak.
‹ddianamede; bir k›sm› “iﬂkenceyle ölüme sebebiyet vermek”
suçlamas›yla yarg›lanan, 6’s› tutuklu, toplam 60 san›¤›n, bir k›sm› için
“ a ¤ › r l a ﬂ t › r › l m › ﬂ m ü e b b e t ”, di¤erleri için ise 12 y›la varan hapis cezalar› isteniyor.
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme
Komisyonu da, Engin’in katledil-

mesine iliﬂkin haz›rlad›¤› raporda;
“kamera kay›tlar› ve tan›k bey a n l a r › ” sonucunda Engin’e iﬂkence yap›ld›¤› izlenimi edinildi¤i, iﬂkencenin karakolda, hapishane giriﬂinde asker aramas› s›ras›nda ve hapishanede gardiyanlar taraf›ndan
yap›ld›¤› vurgulanarak, “polis, as ker ve cezaevi yönetim ve görevlil e r i a r a s › n d a ‘ e t k i l e ﬂ i m l i ’ b ir i ﬂle min oldu¤u kanaati”nin oluﬂtu¤u
belirtildi. Bu ifadenin anlam› ﬂudur; “Engin’i iﬂkenceyle katleden
devlettir”.
“Ben devletime katil dedirt mem” diyen Adalet Bakan› M. Ali
ﬁahin’e tekrar soruyoruz; karakolda, hapishanede yapt›klar› iﬂkence
ile Engin’i katleden polis, asker,
gardiyanlar ve hapishane yönetimi
devlet de¤il mi? Engin’in katili senin devletin de¤il mi?

Katilleri Kurtarmalar›na
‹zin Vermeyelim
Engin’in katledilmesine iliﬂkin
gerçeklerin bu kadar ortada olmas›, iﬂkencenin çeﬂitli kurumlar›n raporlar› ve tan›klar›n anlat›mlar› ile
belgelenmiﬂ olmas›, tek baﬂ›na katillerin gereken cezaya çarpt›r›laca¤›n› düﬂünmek için yeterli de¤ildir.
Çünkü, oligarﬂik düzen, en az
bu kadar aç›k infazlarda, iﬂkencelerde say›s›z kez katillerini korumaya alm›ﬂ, yarg›lan›p cezaland›-
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r›lmaktan kurtarm›ﬂt›r. Engin’in katilleri için de, ayn› ihtimal geçerlidir.
Bugün, çeﬂitli nedenler AKP iktidar›n›, Engin’in katillerini aç›ktan
sahiplenmekten al›koymaktad›r.
Fakat bu, AKP iktidar›n›n özünde
katillerin yan›nda oldu¤u gerçe¤ini
de¤iﬂtirmiyor. Dahas›, Engin’in iﬂkencede katledilmesinin, AKP iktidar›nda uygulanan bask› ve terör
politikalar›n›n bir sonucu oldu¤u da
aç›kt›r.
Esas olarak, Engin’in katillerinin kurtar›lmas›n› engellemek, hak
ettikleri cezaya çarpt›r›lmalar›n›
sa¤lamak, devrimci demokratik
güçlerin yürütece¤i mücadeleye,
davay› sahiplenme ve takip etmekteki ›srar ve kararl›l›¤a ba¤l› olacakt›r. Katillerin cezaland›r›lmas›n›
sa¤lamak, düzenin iﬂkence, infaz,
katliam politikas›na karﬂ› mücade-

lenin önemli parçalar›ndan birisidir. Bu yan›yla, Engin’in katillerini
yarg›layan, görünürde oligarﬂinin
mahkemesi olsa da, gerçekte halk
ve halk ad›na devrimci demokratik
güçlerin mücadelesi olacakt›r. Bu
anlamda E n g i n ’ i n k a t i l l e r i n i n
yakas›n› b›rakmayal›m!

‘S›k Kafas›na’ Ö z g ü r l ü ¤ ü :
Çankal’›n Katili De Devlet!
Polis bu sefer Ankara’n›n Alt›nda¤ ilçesinde, 17 yaﬂ›ndaki Soner
Çankal’› infaz etti. Polis, 19 Kas›m’da, “h›rs›zl›k” iddias›yla kovalad›¤› Çankal’› arkas›ndan ateﬂ ederek, önce yaralad›. Daha sonra ise,
yaral› halde yerde yatan Çankal’a
tekrar ateﬂ ederek öldürdü.
Görgü tan›klar› Dilber Toplayan, ‹smail Aktan ve Fatih Ak’›n
anlat›m›na göre, Se¤menler Polis

Karakoluna ait dört kiﬂilik polis
ekibi, Çankal ve arkadaﬂlar›n›n bulundu¤u arabay› durdurarak, içindekileri arabadan indirdi. Bu s›rada
15-20 metre kadar uzaklaﬂm›ﬂ olan
Soner’in arkas›ndan polis memuru
A., 4-5 el ateﬂ ederek Soner’i aya¤›ndan yaralad›.
Soner yerde yatarken, H. isimli
Komiser, ‘Soner ’se s›k kafas›na’
diye ba¤›rd›. Polis A., Soner’in baﬂ›na ateﬂ ederek, öldürdü.
“ S › k k a f a s › n a ” M. Ali ﬁahin’in
devletinin adalet anlay›ﬂ›n› gösterir.
Oligarﬂinin adaletinde yasa, hukuk,

AB’nin Trajikomik Aç›klamas›:
“‹ﬂkencede Ölümler Olmas› Üzüntü Verici, Ama ‹nsan
Haklar›nda Gerileme Yok...”
‹ﬂkence tezgahlar›
har›l har›l çal›ﬂ›yor; infazlarda insanlar ölüyor;
bunlar, AB raporlar›na da geçiyor,
ama AB’ye göre hala “ i n s a n h a k l a r ›nda ge ri le me yok! ”.
AB Türkiye Delegasyonu Müsteﬂar› Michael Vögele, iﬂkenceyle
katledilen Engin Çeber ve polis taraf›ndan infaz edilen Soner Çankal’›n
durumunun üzüntü verici oldu¤unu
belirterek ‘Bunlar›n Türkiye’deki
insan haklar› konusunda herhangi
bir ge r i le m e ye i ﬂa r e t e tt i ¤i ni dü ﬂünmüyorum’ dedi.
Vögele, AB emperyalizminin iki
yüzlü politik tavr›n› gösteriyor. Sözde iﬂkenceye karﬂ›lar, sözde infazlara tav›r al›yorlar, insan haklar›n› savunuyorlar... Ama bunlar›n hepsi
lafta kal›yor, gerçek politikalar›n›,
“insan haklar›nda gerileme yok!”
sözleri ifade ediyor.
‹ﬂkence, infazlar ‘insan haklar›n-
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da gerileme’ bile say›lm›yorsa, siz
‘insan haklar›’ ad›na neyi savunuyorsunuz? ‹ﬂkence ve infaz bir ülkenin ‘insan haklar› sicili’ni olumsuz
etkilemiyorsa, ‘insan haklar› ihlali’
tespiti yapman›z için ne olmas› gerekiyor?
Gerçekte, AKP iktidar›n›n AB’ye
uyum çerçevesinde ç›kard›¤› kimi
yasalarla birlikte, AB’nin Türkiye’de insan haklar›nda ileri ad›mlar
at›ld›¤›na iliﬂkin de¤erlendirmeleri
de gerçe¤in de¤il, AB’nin politik
hesaplar›n›n ifadesi idi.
AB, ‘insan haklar›’n› bir ﬂantaj
arac› olarak gündeme getirir.
IMF’nin istedi¤i yasalar ç›kar›lmazsa, AB’nin dayatt›¤› tavizler verilmezse, o zaman iﬂkenceler de, infazlar da ciddi boyuttaki insan haklar›
ihlallerinin göstergesi say›labilir. ‹ktidar, AB dayatmalar›na koﬂulsuz
boyun e¤iyorsa, say›s›z infaz ve iﬂkence olay›n›n bir önemi yoktur.

AB’ye göre de, iﬂkence ve infazlar, polisin e¤itim eksikli¤inden
kaynaklan›yormuﬂ! Vögele diyor ki;
“Bu tü r üzüntü v erici olay lar sad e ce Türkiye’de de¤il, AB’ye üye ülkelerin bir ço¤unda da meydana
geliyor. Önlemek için polislerin
e ¤ i t i l m e s i ge r e k i y o r ” .
‹ﬂte, AB gerçe¤i! ‹nfazlar her tarafta oluyor diyerek meﬂrulaﬂt›r›yor,
“e¤itim sorunu” diyerek, devlet politikas›n›n üzerini örtüyor. Bu AB
demokrasisi örne¤ini, belki görmeyi
baﬂar›rlar düﬂüncesiyle, ülkemiz
için AB’den demokrasi bekleyenlerin önlerine koyuyoruz.
Bas›na yans›d›¤›na göre, AP ‹nsan Haklar› alt komisyonu üyeleri,
Çeber ve Çankal olaylar›n› araﬂt›rmak için Türkiye devleti ile temasta
bulunacaklarm›ﬂ. Fakat, Vögele’nin
ortaya koydu¤u mant›k var oldu¤u
sürece, bu araﬂt›rmalardan bir ﬂey
beklenemeyece¤i de ortadad›r.
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kural yoktur. Polis, Soner’in cezas›n› “ k a f a s › n a s › k a r a k ” verme
hakk›na sahiptir. Bu aleni infazda,
Soner’in katili tutuklanm›ﬂt›r; fakat
Feyzullah Ete’nin, Baran Tursun’un katillerini ilk f›rsatta serbest
b›rakan devlet, yar›n farkl› bir geliﬂme yaﬂanmazsa ilk f›rsatta Çankal’›n katilini de serbest b›rakacakt›r.
Çankal’›n ilk otopsi raporunda,
ölüm nedeninin “ateﬂli mermi çe k i r d e ¤ i y a r a l a m a s › n a b a ¤ l › ” iç ve
d›ﬂ kanama oldu¤u belirtiliyor. Polis infaz› tan›k ifadeleriyle de s a b i t.
Fakat görece¤iz ki; AKP iktidar›
üzerinde ciddi bir bask› hissetmezse, Çankal’›n katillerini de cezaland›rmayacakt›r. Çünkü, “s›k kafas› n a ” , sadece katil polise talimat veren o polis komiserinin de¤il, oligarﬂik devletin mant›¤›d›r. Bu devlette polisin “kafas›na s›kma öz g ü r l ü ¤ ü ” vard›r.
Çankal’›n cenazesini Adli T›p
Kurumu’ndan alan ailesi, mahalle
giriﬂinde Soner’in katilleri olan polislere, öfke ve taﬂ ya¤d›rd›. Aile
öfkesini, “Zaten aya¤›ndan vurmuﬂsunuz, neden bir de kafas›na
s›kt›n›z?” sözleriyle de dile getirdi.
Evet, aya¤›ndan yaralanm›ﬂ ola-

rak yakalanan bir kiﬂinin, bir de kafas›na s›k›larak öldürülmesini bu
düzenin niteli¤inden ba¤›ms›z düﬂünerek anlamak mümkün de¤ildir.
Soner’in katledilmesi, ancak; iﬂkenceyle, bask›yla, katlederek yönetmeye al›ﬂm›ﬂ, halk›n can›na en
küçük bir de¤er vermeyen, katillerin sürekli olarak korundu¤u, polislerin, askerlerin katletme özgürlü¤ünün bulundu¤u devlet gerçe¤i ile
aç›klanabilir. Soner’in katledilmesi
nin aç›klamas› da halka düﬂman
oligarﬂik devlet gerçe¤indedir.

Bir ‘Münferit’ D a h a :
Kelo¤lu ‹ﬂkenceyle
Katledildi
Münferit’in
adresi
Z o n g u l d a k’t› bu kez. 12 y›ld›r psikolojik tedavi gördü¤ü belirtilen
Erdal Kelo¤lu, 26 Kas›m’da, gözalt›nda iﬂkenceyle öldürüldü. Kelo¤lu, Çaydamar mahallesindeki evlerinin önünde polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Kardeﬂi Murat Kelo¤lu’nun anlat›m›na göre, sinir
krizi geçiren Kelo¤lu’na polisler
coplarla döverek ve biber gaz› s›karak “ m ü d a h a l e e t t i ”! Yar› ölü bir
ﬂekilde hastaneye kald›r›lan Kelo¤-

lu, burada yaﬂam›n› yitirdi.
Zonguldak
Emniyet Müdürü
A t i l l a Ç › n a r ise,
“gözalt›nda ölüm Bir Katil:
i d d i a l a r › n › n g e r - Atilla Ç ›nar
çek olmad›¤›n›”
söyledi.
Atilla Ç›nar da, düzenin “ k a t i l li¤iyle ünlü” Emniyet Müdürlerinden biridir. Onun, iﬂkence yapmas›
ve yapt›rmas›ndan da, iﬂkenceyi
gizlemeye çal›ﬂmas›ndan da daha
do¤al birﬂey yoktur. Atilla Ç›nar’›n
kim oldu¤unu görmek için, ‹stanbul Siyasi ﬁubesi’nin baﬂ›nda bulundu¤u süre içinde gerçekleﬂtirilen
katliamlardan bir k›sm›n› hat›rlatal›m:
1996’da Bahçelievler ’de Fuat
Berk, Meral Akp›nar ve Ayten Korkulu’nun, Göztepe’de Muharrem
Karakuﬂ ve Mustafa Bektaﬂ, Ali beyköy’de Kurtuluﬂ dergisi da¤›t›mc›s› ‹rfan A¤daﬂ, 1 May›s göste r i l e r i n d e Yalç›n Levent, Hakan Albayrak ve Dursun Odabaﬂ, K a ¤ › t hane’de Adalet Y›ld›r›m, G ü l t e pe’de H. Hüseyin Onat, Gülizar
ﬁimﬂek, Emine Tuncal, Ali Ertürk
ve Han›m Gül, Ba¤c›lar ’ d a Levent

‘Askeri Düzende Say›m Onur K›r›c›’
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme
Komisyonu’nun Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesine iliﬂkin raporunda deniyor ki:: “Cezaevlerinde
askeri bir düzene sokularak yap› la n s ay ›m i ﬂl em i i n s a n l › k o n u r u n u
k›r›c›d›r. Bu durumun güvenlik gerek çesiy le d ah i uyg ulan mas› d üﬂü nü lem ez.”.
Çok do¤ru bir de¤erlendirmedir.
Askeri düzende say›m uygulamas›,
tam da zaten tutsaklar›n onurlar›n›
k›rmak, dahas› boyun e¤dirmek için
gündeme getirilmektedir. Bunun
güvenlikle de zaten bir ilgisi yoktur.
Fakat, komisyon üyelerine hat›rlat›r›z, bu onur k›r›c› uygulama, sizin iktidar›n›z›n baﬂ›ndan bu yana,
salt Metris Hapishanesi’nde de¤il,
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tüm hapishanelerde sürdürülmektedir. 19 Aral›k 2000’den günümüze,
baﬂta F Tipi hapishaneler olmak
üzere, hemen tüm hapishanelerde
tutsaklar, zorla iﬂkenceyle aya¤a
kald›r›l›p, say›m düzenine geçirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Hapishanelerde onur k›r›c› uygulamalar, elbette bununla s›n›rl› da de¤ildir. Tutsaklara ve ailelerine ç›r›lç›plak soyarak üst aramas› dayatmalar›ndan, tutsaklar›n hapishane içinde ziyarete, avukata ç›kar›l›rken kollar›na girilmesine, bir tutukluyla karﬂ›laﬂt›klar›nda adeta sürükleyerek
oradan uzaklaﬂt›r›lmalar›na kadar say›lamayacak kadar çok onur k›r›c›
uygulamayla karﬂ›laﬂmaktad›rlar.
Sizler TBMM ‹nsan Haklar›

‹nceleme Komisyonu üyeleri olarak, hapishanelerde yaﬂananlarla ilk
defa karﬂ›laﬂ›yor olamazs›n›z. Baﬂta
F Tipi hapishaneler olmak üzere,
hapishanelerde yapt›¤›n›z gezilerde
bu uygulamalar sizlere tutsak temsilcileri ve görüﬂtü¤ünüz tutsaklar
taraf›ndan çok kez anlat›ld›. Fakat,
bu onur k›r›c› uygulamalar›n karﬂ›s›nda olmad›n›z, F Tipi hapishanelere yapt›¤›n›z ziyaretler sonras›
yapt›¤›n›z aç›klamalarda, tecriti, iﬂkenceyi, onur k›r›c› dayatmalar›
meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›n›z.
Evet, raporunuz bir gerçe¤e de¤inmiﬂtir, fakat, hapishanelerde yaﬂanan bu onursuzluk, iktidar›n›za ve
komisyonunuza da aittir.
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Do¤an, A l i b e y k ö y ’ d e Kurtuluﬂ
Dergisi da¤›t›mc›lar› Senem Adal›
ve Muhammet Kaya, E s e n l e r ’de
‹smet Güvenç, 1997’de Gazios manpaﬂa’da
Süleyman Örs,
1999’da ﬁiﬂhane’de Sad›k Mamati
ve Selçuk Akgün’ün katledilmesi.
Bunlar›n yan›nda onun döneminde say›s›z insan iﬂkenceden geçirilmiﬂ, demokratik kurumlara sald›r›lar gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

AKP’nin Ta v r › :
Polisin Elini So¤utmay›n
Polisin, üst üste gerçekleﬂtirdi¤i
infazlar devletin katliamc› zihniyetini teﬂhir ederken, CHP ‹zmir Milletvekili O¤uz Oyan, 17 Kas›m’da
polisin; “kendisine ya da baﬂkas› na ka rﬂ › , s i l ah l › v e ya b en z er i b ir
d ire niﬂ olm a d›k ça , uy a r› a te ﬂi d e
dahil sil ah kulla nmas› n› engel le -

yen” bir kanun teklifi verdi.
Meclisteki mevcut partiler aç›s›ndan böyle bir yasan›n ç›kmas›
mümkün olmasa da, miletvekilinin
teklifi, özellikle AKP’nin yüzünün
aç›¤a ç›kmas›na vesile oldu. AKP
öneriyi reddederek “polisimizin
elini so¤utmayal›m” diye tercüme
edebilece¤imiz bir tav›r tak›nd›.
Teklif hakk›nda görüﬂlerini
aç›klayan AKP Grup Baﬂkanvekili
Sadullah Ergin, “Güvenlik ve öz gürlük kavramlar› hassas bir çiz g ide. Birbirine feda edilmemesi
gerekir...” derken, TBMM ‹nsan
Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu
Baﬂkan› AKP’li Zafer Üskül de,
polisin elinin so¤utulmamas›ndan
yana olanlardand›. Üskül; “ B u r a d a
sorun yeni yasal düzenlemeden
ç ok, o ye tki l eri ne za man ha ngi
koﬂulda kullanaca¤›n› bilmeme sinden geçiyor... Bir kez daha gü-

v e n l i k g ö r ev l i l e r i n i n e ¤ i t i m i ö n e
ç›k›yor.” sözleriyle yasa de¤iﬂikli¤ine karﬂ› ç›kt›.
AKP’nin tavr›, ‘polis öldürmeye
devam etsin, yasalar da polisin emrinde olsun’ tavr›d›r. Bu tav›r, polis
infazlar›n›n, özünde AKP infazlar›
oldu¤unu da göstermektedir.
AKP’nin ‹nsan Haklar›ndan sorumlu üyesi bile, yasa teklifine destek vermiyor. Art›k demagojik anlamda bile bir anlam ifade etmeyen;
“güvenlik görevlilerinin e¤itimi
gerekir” nakarat›n› tekrarl›yor. Düzenin infazc›l›¤›, iﬂkencecili¤i ne
zaman teﬂhir olsa, ne zaman polis
hakk›nda bu tart›ﬂmalar yo¤unlaﬂsa,
ayn› demagoji tekrarlan›r: “E¤itim
gerekli!”. Gerçekte, polis “e¤itimsiz” de¤ildir, tersine iﬂkence ve infazlar için e¤itilmiﬂtir zaten, ve yaﬂanan olaylar da bu e¤itiminin sonucudur.

Halk Cephesi:
AKP’nin Adaleti Yalanc›,
Kör ve Riyakard›r”
Ferhat Gerçek’in 7 Ekim
2007’de s›rt›ndan vurularak sakat
b›rak›lmas›ndan sonra her hafta eylemler yaparak Ferhat’› vuran polisin tutuklanmas›n› isteyen Halk
Cephesi üyeleri, Engin Çeber’in
katledilmesinden sonra da katillerin
cezaland›r›lmas› istemiyle eylemlerini sürdürüyorlar.
Bu hafta N u r t e p e’de, K a r t a l
K u r f a l ›’da ve Bahçelievler-Yeni bosna mahallelerinde eylemler gerçekleﬂtiren Halk Cepheliler, “AKPnin Adaleti Yalanc›, Kör ve Riyakard›r” diyerek, demagoji de¤il gerçek
adalet istediklerini ifade ettiler.
Halk Cepheliler “Ferhat› Vuranlar Engini Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r” pankart›n› ve Engin Çeber’in dövizlerini taﬂ›rken, “Adalet
‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Engin’in Katilleri Cezaland›r›ls›n, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
sloganlar›n› att›lar.
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Suçlular›n cezaland›r›lmas›n› geciktiren veya engelleyen herkesin
bu suça ortak oldu¤unun vurguland›¤› eylemlerde , Ferhat’› vuran polislerin hala tutuklanmad›¤›, Engin’in katillerinin ise göstermelik
birkaç tutuklamayla kurtar›lmak istendi¤i ifade edilerek, bu gerçekleri
bir türlü görmek istemeyen tekelci
medyan›n yap›lan göstermelik tutuklamalar› adeta adalet mekanizmas›nda büyük bir ilerleme gibi
sundu¤unu hat›rlatt›lar.
Sap›k bir ‹slamc›-faﬂist yazar›
kurtarmak için büyük bir h›zla çal›ﬂan yarg› mekanizmas›n›n, Ferhat’›
vuranlar›n bilinmesine ra¤men çal›ﬂt›r›lmamas›n›n AKP’nin riyakarl›¤›n›n göstergesi oldu¤unu belirten
Halk Cepheliler “(…) AKP’nin adaleti kördür. Ferhat’› vuran polisleri
görmeyen, göstermeyen adalet kördür. Ve böyle bir adalet Engin’in katillerini de görmez, göstermez. Za-

ten yap›lan tutuklama gösterilerinin
amac› da budur, as›l katilleri korumak kollamak için yap›lmaktad›r.
AKP’nin adaleti riyakard›r. Kendisi için, kendisini destekleyen için
ayr› iﬂler, muhalif olana ayr›. Sap›k
tecavüzcüleri koruyup kollarken,
halka gerçekleri anlatmaya çal›ﬂanlar› sakat b›rak›r, katleder, yay›nlar›n› yasaklar (…)” dediler.
Aç›klaman›n ard›ndan toplu dergi sat›ﬂ› yapan Halk Cepheliler, Yürüyüﬂ önlükleri giyerek kavgan›n sesi olan Yürüyüﬂ’ün susturulamayaca¤›n› hayk›rd›lar. Dergi sat›ﬂ›nda
yüzlerce dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Halk Cepheliler halka yapt›klar›
ça¤r›da ba¤›ms›zl›k demokrasi ve
sosyalizm için Yürüyüﬂ dergisinin sahiplenilmesini önemine de¤indiler.
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MHP’nin Alevili¤i!
CHP’nin Çarﬂaf›!
Seçimler yaklaﬂt›kça, her türlü
vaat, demagoji burjuva siyaset sahnesinde her zamankinden daha yo¤un gözükmeye baﬂlar. Toplumun
hemen her kesimine göz k›rparlar.
Vaatlerde bulunurlar. Girmeyecekleri k›l›k, vermeyecekleri vaat yoktur. Bu tablo ne genel, ne yerel hiçbir seçimde de¤iﬂmez.
De¤iﬂmeyen bir di¤er tablo da
seçimlerin hemen sonras›nda yaﬂan›r; seçim öncesi verilen sözler ve
vaatlerin hepsi unutulur.
Burjuva siyasetinin gerçe¤i, öz
olarak budur.
MHP’nin ony›llard›r ﬂiddetle
reddetti¤i, ayr› bir toplumsal kesim
olarak kabul etmeye yanaﬂmad›¤›
Aleviler için “Alevi aç›l›m›na des tek verece¤ini” aç›klamas›; ve CHP
Genel Baﬂkan› Deniz Baykal’›n ‹stanbul Sultangazi ve Eyüp ilçe örgütlerinin düzenledi¤i törenlerde
çarﬂafl› kad›nlara parti rozeti takmas›, burjuva siyasetin ve siyasetçilerinin ilkesi, kural› diye bir ﬂey olmad›¤›n›n, oy için her k›l›¤a girebileceklerinin yeni bir göstergesidir.
MHP de, CHP de özgürlüklerin
düﬂman›d›r. Bunu, geçmiﬂi bir yana
b›rakal›m, ﬂu 6 y›ll›k meclis pratiklerinde, hak ve özgürlüklerin karﬂ›s›nda ald›klar› tav›rda da görmek
mümkündür. Keza, MHP, Alevi
düﬂmanl›¤›; CHP, türban yasakç›l›¤›
ile özdeﬂleﬂmiﬂ partilerdir. Dolay›s›yla, bu iki partinin seçim öncesi,
bir anda ‘inanç özgürlükçüsü’ kesilmelerinin bir inand›r›c›l›¤› yoktur.

H a k l a r Ve Ö z g ü r l ü k l e r
Bir B ü t ü n d ü r
Düﬂünün ki, düzenin muhalefeti
olan bu iki parti, gerici, faﬂist bir iktidara karﬂ› alt› y›ld›r hak ve özgürlükleri bir tek kez olsun savunmam›ﬂlard›r. ‹ﬂkencelerin, infazlar›n,
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Kürt halk›na, gecekondu halk›na,
iﬂçilere, memurlara, gençli¤e, devrimcilere, demokratlara yönelik sald›r›lar›n her zaman yan›nda oldular.
Peki, hemen her konuda haklar
ve özgürlüklerin karﬂ›s›nda olan bu
iki parti, bir anda, herhangi bir hakk›n, özgürlü¤ün savunucusu olabilir
mi? Elbette bu mümkün de¤ildir.
Hak ve özgürlüklerden yana olmak,
bir düﬂünce tarz›, bir politik tercihtir. ﬁu ya da konuda, hak ve özgürlüklerden yana tav›r alabilmek için,
en az›ndan burjuva anlamda bile olsa, demokrasiye inanmak, demokrat
olmak gerekir.
Demokrat olanlar ise, hak ve özgürlükleri tek bir konu ile s›n›rlamazlar. E¤er ki; ‘türban takma hakk›n›’ bir inanç özgürlü¤ü olarak savunuyorlarsa, Alevilerin inançlar›na
özgürlü¤ü savunuyorlarsa, düﬂünce
ve ifade özgürlü¤ünü, örgütlenme
özgürlü¤ünü, Kürt halk›n›n kaderini
tayin etme hakk›n› ve daha bir çok
hak ve özgürlükleri de savunurlar.
Elbette, bu sayd›klar›m›z, MHP ve
CHP’nin karakteri ile temelden
terstir.
MHP de, CHP de, düﬂünce özgürlü¤üne karﬂ› devletin bask› yasalar›ndan biri olan 301’inci maddeyi
savunan partilerdir. Hem böyle bir
yasay› savunup hem de düﬂünce ve
inanç özgürlü¤ü savunuculu¤una
soyunman›n bir inand›r›c›l›¤› olabilir mi? Yine bugün iﬂkencecilikte ve
katliamc›l›kta s›n›r tan›mayan polislere s›n›rs›z yetkiler bahﬂeden “polis vazife ve selahiyetleri kanunu”nu her ﬂeyiyle savunup onaylayan ve hatta yetersiz bulan bu partilerin inanç özgürlü¤ü üzerine yapt›klar› konuﬂmalar›n inand›r›c›l›¤›
olabilir mi?
ﬁu andaki ‘özgürlükçülük’leri,
sadece ve sadece oy avc›l›¤› içindir.
De¤ilse, her iki partinin de özgürlüklere düﬂmanl›klar›, halka düﬂ-

manl›klar› hep geçerlidir.

‹nanç Özgürlü¤ünü De
Savunamazlar
MHP Genel Baﬂkan› Devlet
Bahçeli diyor ki; “Alevilik bir
inanç ko nus udur...”. Fakat, MHP
Alevilerin inanç özgürlü¤ünü savunabilecek, en son parti bile de¤ildir.
MHP herhangi bir inanç için özgürlük savunucusu olamaz. Onlar, Sünni inanc› d›ﬂ›ndaki tüm inançlara
düﬂmand›rlar.
Örne¤in Bahçeli, dün Maraﬂ’ta,
Çorum’da, Sivas’ta, Alevileri neden
katlettiklerini de aç›klamal›d›r? Taﬂ›d›klar› Alevi düﬂmanl›¤›n›n kökenlerini de aç›klamal›d›r. Bugün
neyin de¤iﬂti¤ini de aç›klamal›d›r.
En az›ndan söylediklerinde inand›r›c› olmak isteyen bir parti bunu yapar. Fakat, MHP’nin Alevilere yönelik söyleminin bu ölçüde bile bir
de¤eri yoktur. Seçim propagandas›n›n da, en kaba haliyle yap›lan›d›r.
Bahçeli’nin, “Alevi vatandaﬂla r›m›z›n taleplerinin anlaﬂ›lmas›,
bir karﬂ›l›kl› hoﬂgörü ortam›n›n
yarat›lmas› için MHP üzerine dü ﬂen görevi yerine getirecektir” sözlerinin siyasal bir hükmü yoktur.
Çünkü MHP’nin Alevi düﬂmanl›¤›
köklüdür. Bu düﬂmanl›¤›n kökeninde, Sünni bak›ﬂ aç›s›n›n yan› s›ra,
Aleviler’in ilerici düﬂünceleri, sömürü ve zulüm düzenine karﬂ› tav›rlar› da vard›r.
MHP’nin, oligarﬂik düzenin sad›k bekçisi olma karakteri, komünizm düﬂmanl›¤› de¤iﬂmedi¤i sürece, Alevi halkta bu de¤erleri görecek ve düﬂmanl›¤›n› sürdürecektir.
Bu düﬂmanl›¤›n, fiili sald›r›lara dönüﬂüp dönüﬂmemesi, süreç sorunudur. Fakat, MHP’nin düﬂünce yap›s› ve kimli¤inin buna bugün de uygun oldu¤u tart›ﬂmas›z gerçektir.
Benzer bir yaklaﬂ›m, CHP ve
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türban sorunu için geçerlidir. CHP
de, laiklik zemininde, türban karﬂ›tl›¤›n› örgütleyen bir partidir. Varl›¤›n› adeta “laikli¤i korumak” üzerine ﬂekillendirmektedir.
CHP’nin laiklik kavray›ﬂ›nda,
inanç özgürlü¤ü yoktur. ‹nançlar›n
yasaklanmas›, bask› alt›na al›nmas›
vard›r. Bugün, bir kaç çarﬂafl›, türbanl› kad›na parti rozeti takmalar›
bu durumu de¤iﬂtirmez.
CHP kafas›, düzen içindeki konumunu korumay›, halk›n dini
inançlar›n›n bask› alt›na al›nmas›nda görmektedir. Bu nedenle de, gerçek anlamda inanç özgürlü¤ünü ve
buna ba¤l› özgürlükleri savunamaz.
CHP için, türbana karﬂ› ç›kmak,
halk›n gericili¤in etkisinden kurtar›lmas›, ilerici düﬂüncelerle ayd›nla-

t›lmas› sorunu de¤ildir. Bu nedenle
de, böyle bir çal›ﬂmas› yoktur.
Çünkü, CHP kendisi ileri düﬂüncelerin savunucusu de¤ildir. ‹lericilik, CHP için, propagandas› yap›lan
bir malzemeden ibarettir. CHP, ülkemizdeki faﬂist düzenin savunucusu bir partidir. CHP’nin bu yap›s› da
de¤iﬂmiﬂ de¤ildir.
Baykal’›n, “ B a ﬂ ö r t ü l ü s ü , t ü r banl›s ›, a ç›k baﬂl ›s› , genci , yaﬂl ›s›,
kad› n› , er ke¤i hep bi r li kte yola ç› k›yoruz.” sözleri en kaba biçimiyle
inanç istismar›ndan ibarettir.
K›sacas›, MHP ve CHP de, inanç
istismar›nda AKP’den geri kalmamaktad›rlar. Seçimler yaklaﬂ›rken,
AKP, MHP, CHP, gerek sünni halk›n gerekse de Alevi halk›n inançlar›n› istismar etmede birbirleriyle ya-

r›ﬂmaktad›rlar. Di¤er düzen partileri
de “yar›ﬂ” d›ﬂ›nda de¤il elbette.
Düzen partileri, kimi zaman,
Sünni inanc›n›, kimi zaman Alevi
inanc›n› istismar etmiﬂler, kimi zaman da faﬂist düzenin devam› için
Alevi-Sünni çat›ﬂmas› yaratmaktan
geri kalmam›ﬂlard›r. Bugün Alevilerin inançlar›n› istismar etmeye çal›ﬂan MHP’nin yar›n ihtiyaç duyduklar›nda yine Alevi düﬂmanl›¤› yapaca¤›ndan, Alevilere karﬂ› Sünnileri
k›ﬂk›rtaca¤›ndan ﬂüphe duyulamaz.
Ayn› durum AKP için de geçerlidir.
CHP de, düne kadar Alevilerin
inançlar›n› istismar edip türban karﬂ›tl›¤›n› bayrak haline getirirken, bugün türbanl› kesimlerin inançlar›n›
da istismar etmeye çal›ﬂ›yor. Yar›n
yine türbanl›lara düﬂmanl›¤›n baﬂ›n›
çekti¤inde kimse ﬂaﬂ›rmal›d›r.

‹ﬂin ‹çinde Yine ‘Devlet’ Var Düﬂkünlü¤ün S›n›rs›zl›¤›
Zirve Yay›nevi katliam›
davas›n›n 13. duruﬂmas›,
Malatya 3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 21 Kas›m’da
yap›ld›.
Duruﬂmada, san›klar›ndan Emre Günayd›n’›n, 14
Kas›m’da hapishanede savc›ya verdi¤i ifade okundu.
Günayd›n ﬂöyle diyordu bu
ifadede: “ Varol Aral mis y one rl e rl e il g i l i b i l gi l e rl e
köﬂeyi dönebilece¤imizi,
bilgilerin hem kendisine
hem de birilerine laz›m oldu¤unu söyledi. ‘Benimle
birlikte ol, sana devlet dest e ¤i s a¤l a r ›z ’ dedi. Hem
p ara k azan ›r›m, hem dev l e t e ya r d› m e de r i m d i y or d um . ”
Bu ifade iki aç›dan ilginç
ve önemli: Birincisi; Emre
Günayd›n, Va rol Bülent
A r a l’›n, katliam talimat›n› veren kiﬂi oldu¤unu
söylüyor, fakat mahkemeler Aral hakk›nda iﬂlem yapm›yor. Günayd›n,
polis ifadesinde de
Aral’›n ismini vermiﬂ, fa-

Say›: 165

kat o zaman da sözü edilen
kiﬂi hakk›nda birﬂey yap›lmam›ﬂt›.
‹ k i n c i s i ; Günayd›n’›n
sözleri, Zirve Yay›nevi katliam›n›n merkezinde de
“ d e v l e t ” oldu¤unu gösteren yeni bir itiraft›r. Fakat,
katliamdaki devlet gerçe¤i
bununla s›n›rl› de¤il. Davan›n baﬂ›ndan itibaren, polis,
asker, savc›, tüm ba¤lant›lar, devletin katliamdaki rolünü ortaya koyuyor. Aral
hakk›nda bir iﬂlem yap›lmamas› da bu nedenledir.
Ergenekon davas›na bakan mahkemeye katliamla
“Ergenekon” aras›nda ba¤lant› olup olmad›¤›n›n sorulmas›na karar verilerek,
duruﬂma 16 Ocak 2009’a
ertelendi.

MHP’nin seçim istismar› için, Aleviler’in inanç
özgürlü¤ünü savunuyor görünmesi üzerine, Ankara
Cem Vakf› ﬁube Baﬂkan› ‹lhami Binici’nin, MHP
Genel Baﬂkan› Devlet Bahçeli ile görüﬂmek için randevu istedi¤i bildirildi. H e r Alevi kendine ﬂunu
s ormal ›: MHP Kap›s›nda Alevilerin sorunlar›na çözüm aran›r m›? Bir Alevinin ne iﬂi var, Alevilerin katili MHP’nin kap›s›nda?
Bahçeli ile görüﬂmek isteyenler ancak, düzen iﬂbirlikçisi, inançlar›n›, de¤erlerini satm›ﬂ ve satmaya
haz›r Alevi bezirganlar› olabilir. Onlar›n da, gerçekte Alevilikle ilgileri yoktur. Alevilik onlar için de bir
istismar konusudur. Öyle oldu¤u için de, MHP’nin
elindeki Alevi kanlar›n› önemsemezler, sadece ç›karlar›n› düﬂünürler. Binici, bunlardan birisidir.

Zab›ta Telsizle Öldürdü
‹zmir Güzelyal›’da, tart›ﬂt›¤› 57 yaﬂ›ndaki Do¤an Kalender’in kafas›na telsizle vuran zab›ta, Kalender’i yere düﬂürdü, kafas› kald›r›m›n kenar›na
çarpan Kalender, kald›r›ld›¤› hastanede öldü.
22 Kas›m’da yaﬂanan olayda, Do¤an Kalender’in suçu, Zab›tan›n sokaktan ka¤›t toplayan bir
kiﬂiye ‘müdahalesine’ tepki göstermesiydi. Oligarﬂik devletin, hemen tüm “yetkililerinin” halka yaklaﬂ›m› ayn›d›r. Zab›ta isterse, ka¤›t toplayan› döver,
isterse iﬂkence yapar, halk kar›ﬂamaz. Kar›ﬂ›rsa,
baﬂ›na gelmedik kalmaz. Polisi, askeri, gardiyan›
zab›tas›, halka istedi¤ini yapabilece¤ini düﬂünür.
Böyle düﬂünmeleri elbette boﬂuna de¤il, halka zulmettikçe devlet taraf›ndan ödüllendiriliyorlar!
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“

Önder, öngörüleriyle, s orunlar
üzerine yo¤unlaﬂmas›yla, perspektifleriyle, e¤iticili¤iyle, bizzat ö¤reticili¤iyle yol gösterici oland›r.

”

Önderlik Öngörmektir
Burjuvazinin tarih anlay›ﬂ›yla,
Marksist-Leninistlerin tarih anlay›ﬂ› birbirinden temelden farkl›d›r.
Bu farkl›l›k, esas olarak tarihin nas›l yap›ld›¤› konusundaki farkl›l›ktan kaynaklan›r. Kim yapar tarihi?
Biz, burjuvazi gibi i n k a rc› ve
b i reyci bir tarih anlay›ﬂ›na sahip
de¤iliz. Tarihi bireylerle, kahramanlarla aç›klamay›z. Brecht’in tarih yaz›m›ndaki çarp›kl›¤a dair usta
dizeleriyle sordu¤u soru, MarksistLeninistler için geçerli de¤ildir.
Brecht’in sorusunu hat›rlayal›m:
“ Yedi kap›l› Tebai, ﬂehrini kuran
kim? / Kitaplar yaln›z krallar›n ad›n› yaz›yor. / Yoksa krallar m› taﬂ›d›
kayalar›?
Genç ‹skender Hindistan'› zaptetti? / Bir baﬂ›na m›?
Sezar Galyal›lar› yendi? Bir aﬂç› / olsun yok muydu yan›nda?..”
Tarihi krallara, padiﬂahlara ve
sadece liderlere maleden tarih anlay›ﬂ›, sömürücü egemen s›n›flar›n
bireyci, bencil ve s›n›flar mücadelesini örtbas etme anlay›ﬂlar›n›n sonucudur. Tarihi yapan kitlelerdir.
Tarihsel geliﬂimin dinamosu, s›n›flar mücadelesidir.
Peki; Sovyet Devrimi’ni “ L e nin’in eseri” olarak nitelendirmemiz, bu bak›ﬂ aç›m›zla çeliﬂir mi?
Elbette hay›r. Mao’nun Çin Devrimi’ndeki rolüne özel bir vurgu yapmam›z veya köle isyanlar›n› Spartaküsle anlatmam›z, adland›rmam›z
da bu anlay›ﬂla çeliﬂmez.
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Çünkü, kitlelerin mücadelesi
içinde onlar›n önderlerinin, kahramanlar›n›n ve kahramanl›klar›n›n
rolünü de yads›maz Marksist-Leninist tarih anlay›ﬂ›. Tam tersine belirlenmiﬂ t a r i h i k o ﬂ u l l a r içinde ve
k i t l e l e r i n h a re k e t i n i n b i r p a r ç a s ›
o l a r a k önderler, kahramanlar, belirli anlar ve dönemlerde o geliﬂmeyi h›zland›ran veya yavaﬂlatan rolleriyle öne ç›kabilirler.
Elbette Spartaküs tek de¤ildi
ayakland›¤›nda; fakat kölelerin isyan›, onda cisimleﬂti, tarihe onun
ad›yla kaydoldu. Neden onun ad›?
Çünkü kölelerin öfkesini köleci düzene yönelten, köleleri örgütleyen
ve onlara tarihsel isyanlar›nda yol
g ö s t e re n , ö n d e y ü r ü y ü p y o l u a ç a n
oydu. Lenin de tek de¤ildi Sovyet
Devrimi’nde. Ama yol gösteren, t a r i h i a n l a r d a t a r i h i k a r a r l a r › ortaya koyan iradede onun damgas›
vard›. O yüzden Sovyet Devrimi’ne
iliﬂkin tarihe “onun eseri” olarak
düﬂülen not yanl›ﬂ veya haks›z de¤ildir.
Devrimci Sol’u, Parti-Cephe’yi
Day›’n›n yaratt›¤›n› söylerken de
durum ayn›d›r. Bu yüzdendir ki,
Day›’ya iliﬂkin anlat›mlarla devrimci hareketin tarihi hep içiçe geçiyor. Ve elbette tarihin bu kesiti
hep böyle anlat›lmaya devam edilecektir. Çünkü tarihe böyle yaz›lm›ﬂt›r.
Toplumsal geliﬂimi h›zland›ran
ve s›n›flar mücadelesini, kitlelerin

hareketini ray›na oturtan rolleriyle
önderler de tarihsel bir olgudur. Bu
yüzdendir ki, nas›l ki kitlelerden
sözetmeden bir tarih yazmak mümkün de¤ilse, önderlerden söz etmeden de bir tarih yazmak mümkün
de¤ildir.
Önderler, tarihe suni olarak eklenemezler. Baﬂka bir deyiﬂle, tarih
bu konularda yama kabul etmez.
Zorlama olmaz. Tarihin bir parças›
olarak yaz›lacak olan önderler, o tarihin içinde, mücadelede oynad›klar› rolle yerlerini al›rlar. O rol ise,
onlar›n i ra di l i k l e r i n d e ve ö n g ö r ülerinde somutlan›r.

Önderlik, ayr›nt›da sakl›
t a r i h i g ö re b i l m e k t i r
Süreçlerin tan›mlamas›n› yapan,
politikalar›, taktikleri belirleyen,
hedefe iliﬂkin en büyük netli¤e sahip olan Castro'dur.
Che, Castro’nun önderlik konumunu anlat›rken, ﬂu özlü cümleyi
kullan›yordu: " S i e r r a M a e s t r a ' y a
ç › k t › ¤ › m › z d a g e l e c e ¤ i b i r tek o gö rüyordu."
Gelece¤i en iyi ve en aç›k ﬂekilde
görebilen, dolay›s›yla gidilecek yola, bu yolda izlenecek politika ve
taktiklere iliﬂkin en büyük netli¤e
sahip olan da Castro’ydu. Ve o bu
nedenle Küba Devrimi’nin önderiydi.
Tarih içinde bu s›fat› -önderlik
s›fat›n›- mücadelede oynad›klar›

30 Kas›m 2008

rolle haketmiﬂ bulunan pek çok
isim var; Spartaküsten baﬂlayarak,
Bedreddin, Marks, Engels, Lenin,
Mao, Stalin, Che, Cabral, Castro,
Enver Hoca, Dimitrov, Rosa, Farabundo Marti, Sandino, Carpio, Zapata, Kim ‹l Sung, Ho Chi Minh,
Mahir Çayan... Kuﬂku yok ki daha
onlarcas›n› da sayabiliriz. Herbirinin dönemlerinde, yaﬂamlar›nda,
yapt›klar›nda say›s›z fark olmas›na
karﬂ›n, tarihsel olarak onlar› “önder” s›fat› alt›nda birleﬂtiren, halklar›n mücadelesinde üstlendikleri
misyondur. Hemen hepsinin tarihinde bir kopuﬂ, bir meydan okuyuﬂ, yeni bir bayra¤› dalgaland›rmak, yeni bir yol açmak... vard›r.
Tarih içinde "dönemeç" olarak
adland›r›labilecek süreç ve anlar,
tarihin kilometre taﬂlar› olan olaylar
ve olgular, önderlerin kendini gösterdi¤i yerlerdir. Bu anlarda sürece
müdahaleleriyle öne ç›karlar. Do¤ru veya yanl›ﬂ, bir yön gösterirler.
Gösterdikleri yön yanl›ﬂsa, tarih
onlar› en k›sa sürede unutacakt›r;
ama e¤er müdahale do¤ruysa, yerindeyse, o dönem ve devam› art›k
onun ad›yla an›lacakt›r.
1978’de Devrimci Sol’un Devrimci Yol tasfiyecili¤inden ayr›lmas›nda, belli bir kesimdeki düﬂünce,
“DY’yle DS aras›nda önemli bir
ideolojik, teorik fark yok ki”... ﬂeklindeydi. Bir çok siyasi hareket aralar›nda ciddi bir fark yok düﬂüncesiyle ayr›l›¤› politik anlamda ciddiye alm›yordu. O zaman bu ayr›l›¤a
iliﬂkin elbette bir çok tart›ﬂmalar
yap›lmiﬂ, kitaplar yaz›lm›ﬂt›. Ama
kesin hükmü tarih verecekti.
Süreç çok geçmeden göstermiﬂti
ki, Devrimci Yol teorisyenleriyle,
Devrimci Sol’u oluﬂturanlar›n halk
savaﬂ›n›, öncü savaﬂ›n› kavray›ﬂlar›ndaki farkl›l›klar, kadrolaﬂmadaki, örgütlenmedeki, çal›ﬂma tarz›ndaki kimilerinin “ayr›nt›” diye gördü¤ü farkl›l›klar, temeldeki çok daha önemli ayr›l›klar›n bir yans›mas›yd›. Day›’n›n rolü de bunu önceden görüp gündeme getirmekteydi.
Day›, küçük, önemsiz farkl›l›klar diye gösterilen, hatta tasfiyeci
DY yöneticileri taraf›ndan “matba-
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a hatas›!” gibi gerekçelerle geçiﬂtirilmek istenen olgular›n tarihsel anlam›n› görmüﬂ, bu “küçük” olaylarda uç veren anlay›ﬂ›n nereye yönelece¤ini öngörmüﬂ ve Türkiye devrimci hareketinin tarihindeki en
önemli olaylardan biri olan devrimci ayr›l›¤›n önderli¤ini üstlenmiﬂti.
Önderlik, a y r › n t › n › n t a r i h s e l
b ü y ü k l ü ¤ ü n ü görebilmek veya tersinden belli bir dönem içinde, günlük geliﬂmeler içinde çok önemli,
büyük görünebilen baz› olaylar›n
da tarih içinde asl›nda belirleyici
b i r önem taﬂ›mayabilece¤ini görebilmektir... Devrimin geliﬂimi içinde neyin temel, neyin tali, neyin
önemli, neyin tarihen önemsiz oldu¤unu tespit edemeyenlerin, tarih
içindeki yerleri de sallant›l›d›r.
Devrimci hareketi farkl› yapan
unsurlardan biri de bu noktadaki
tespit ve öngörülerinin sa¤laml›¤›d›r ve bu öngörünün ad› Day›’d›r...
Eyyamc›, günü kurtarabilmek
için pireyi deve yapar, deveyi de pire... Önder, pireyi pire, deveyi de
deve olarak görüp, tarihteki yerlerine de öyle oturtur... Day› bunu yapabilenlerdendir.

Ay r › n t › d a k i t a r i h i
görmek yetmez;
önderlik, gördü¤ünün
g e re ¤ i n i y a p a b i l m e k t i r !
Önderlik, olaylar›n geliﬂmelerin
yönünü görebilmek kadar, gördü¤ünün gere¤ini yapabilecek cürete
ve iradeye de sahip olmakt›r. Bazen
zaten, olaylar›n yönü alabildi¤ine
aç›kt›r; özel bir tahlile, tahmine ge-

Devrimin geliﬂimi içinde neyin
t em el , ne yi n t al i , n eyi n öne m l i ,
neyin tarihen önemsiz oldu¤u nu tespit edemeyenleri n, tarih
içindeki yerleri de sallant›l›d›r.
Devrimci hareketi farkl›
yapan unsurlardan biri de bu
noktadaki tespit ve öngörüle r i n i n s a ¤ l a m l › ¤ › d › r ve bu
öngörünün ad› Day›’d›r...

rek yoktur. Ama önderlik misyonu
burada kendini gösterir yine; s›radan olan, göz göre göre olaylar geliﬂmesine ra¤men, gereken önlemi
alamaz, harekete do¤ru yön veremez.
Birﬂeyi öngörebilmek, neyin temel neyin tali oldu¤unu o kesitte
esen rüzgarlara kap›lmadan tespit
edebilmek ve bu do¤rultuda da süreçlere müdahale edebilmek, belli
niteliklere sahip olmay› gerektirir.
Önder, birincisi, mevcut olan›
do¤ru tahlil edebilen, ikincisi, olabilecek olan›, yani gelece¤i belli s›n›rlar içinde öngörebilen, üçüncüsü,
gördüklerinin gösterdi¤i do¤rultuda
nesnelli¤in üzerine ç›kabilendir.
Önderlik, kendi yetene¤ini ve
iradili¤ini bu üç noktada ortaya koyar. Do¤ru öngörülerde bulunabilmek ve bu do¤rultuda da nesnelli¤in peﬂinde sürüklenmeden veya
ona teslim olmadan mücadeleyi geliﬂtirebilmek, yeni yollar, yöntemler ortaya koyabilmek, s›radan yöneticilikle, önderlik aras›ndaki
farkt›r.
Önderlik, koﬂullar›n de¤iﬂti¤i,
güç dengelerinin altüst oldu¤u, hareketin beklenen veya beklenmedik
zorluklarla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›,
olaylar›n seyrinin farkl›laﬂt›¤› koﬂullarda, geliﬂmelerin do¤rultusu n u öngörerek, mücadeleye, örgüte
buna göre bir yön verir. Bunu yapabildi¤i ölçüde önderlik misyonu pekiﬂir. O politikalar, o süreçler, iﬂte
bu noktada onun damgas›n› vurdu¤u politikalar ve süreçler olarak, tarihe onun ad›yla malolur.
Devrimci Yol’dan ayr›l›k, Devrimci Sol’la yeni bir hareketin yarat›lmas›, faﬂist teröre karﬂ› yeni bir
mücadele politikas›n›n geliﬂtirilmesi, cuntaya karﬂ› büyük direniﬂler,
at›l›m y›llar›, iﬂte bu nedenle Day›’yla birlikte an›lmaktad›r tarih
içinde.
Türkiye soluyla devrimci hareket aras›ndaki farklar›n bir bölümü,
süreci do¤ru öngörememelerinden,
bir bölümü ise sürecin geliﬂimini
görmelerine ra¤men, onun gere¤ini
yapabilecek iradeyi ortaya koyama-
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malar›ndan oluﬂmuﬂtur. Bu anlamda da nesnelli¤e teslim olunmuﬂ,
gidiﬂat genellikle do¤ru görülememiﬂ veya görülse de do¤ru taktikler
belirlenememiﬂtir.
Cunta hapishanelerindeki direniﬂ süreci bu söylediklerimizin bir
ifadesi gibidir. 1984’te cunta görünürde yerini “sivil” bir yönetime b›rakm›ﬂt›r. Ama hapishanelerde tutsaklar› teslim alma sald›r›s› da alabildi¤ine boyutlanm›ﬂt›r.
Orada, o koﬂullarda önemli olan
nedir? Yönetici kadrolar›n korunmas› m›, bedeli ne olursa olsun o
direniﬂi gerçekleﬂtirmek mi?.. Hangisi tarih içinde devrimi ilerleten
bir rol oynayacakt›r?
O günkü karar, bunun cevab›n›n
Day› taraf›ndan çok do¤ru bir biçimde verilebildi¤ini, gelece¤in o
anlamda oldukça isabetli biçimde
tahlil edilebildi¤ini gösterir.
Cuntan›n sivilleﬂmesi manevralar› karﬂ›s›ndaki tav›rda da solun büyük bölümü aç›s›ndan tam bir öngörü s üz l ü k vard›r. Ve bir de Day›’n›n
ö n g ö r ü s ü! Day›, 1983 sonras›n›n
“aç›k faﬂizmin kurumsallaﬂm›ﬂ olarak devam›” olaca¤›n› öngörmüﬂtür
ve bu tespit o zamandan bu yana hala, ülkemizdeki mevcut yönetimi en
iyi aç›klayan tan›mlamad›r.
Geliﬂmelerin yönünün “aç›k faﬂizmin çeﬂitli biçimlerde devam›”
ﬂeklinde olaca¤›n› tespit ederseniz,
izleyece¤iniz politika ve taktikler
farkl›, “demokratikleﬂme do¤rultusunda” olaca¤›n› tespit ederseniz,
izleyece¤iniz politika ve taktikler
farkl› olacakt›r. Day›, aç›k faﬂizmin
çeﬂitli ﬂekillerde devam edece¤ini
tespit ederken, harekete de illegalitede, silahl› mücadelede, buna uygun örgüt ve mücadele biçimlerinde ›srar do¤rultusunda bir hedef
gösteriyordu.
Geliﬂmelere iliﬂkin do¤ru öngörülere sahip olmayan örgütler ise,
s›radan kesimlerin yan›lg›s›n› paylaﬂ›p “sivilleﬂmenin”, demokratikleﬂmenin geliﬂece¤i tespidi yapt›lar.
Hem de çok de¤il üç beﬂ y›l içinde
olacakt› bu demokratikleﬂme. Çok
iddial›yd›lar bu noktada. O kadar
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Önderlik,
ayr›nt›n›n tarihsel büyükl ü ¤ ü n ü g ö rebilme k ve ya
tersinden günlük geliﬂme l e r içinde çok önemli görü nebilen baz› olaylar›n da
tarih içinde önem taﬂ›mayabilece¤ini göre b i l m e k t i r...
E y y a m c › , p i r e y i d e ve y a p a r, deveyi de pire... Önder,
p i r e y i p i r e , dev eyi de de ve
olarak görüp, tarihteki
y e r l e r i ne d e ö y l e ot u r t u r...
ki, aksi yöndeki tüm göstergelere
ra¤men, 1980’lerin sonunda hala
“AB bask›s›yla demokrasi kaç›n›lmaz, bu nedenle de kitlelerin ihtiyac› olan legal partidir” teorilerini
sürdürüyorlard›. Hala o demokrasi
bekleniyor ve elbette öngörüler de,
gerçekleﬂenler de farkl› oldu¤u
için, Day›’n›n o günden çizdi¤i yolla, solun büyük bölümünün çizdi¤i
yol aras›ndaki farkl›l›k devam ediyor.
Sapmalar, koﬂullardaki ve kiﬂilerdeki, belli toplumsal kesimlerdeki de¤iﬂikliklere ba¤l› olarak ortaya
ç›kar; önderlik, bu de¤iﬂikliklere
karﬂ›n, h a reketin hedefinden, tem e l d o ¤ r u l t u s u n d a n ﬂaﬂmamas›n›
sa¤lamakt›r. Engebeli, dolambaçl›,
sarp devrim yolunda, devrim yürüyüﬂünün durmamas›n› sa¤lamakt›r.
‹ k t i d a r pers pe kt ifi ni n hiçbir koﬂulda unutulmamas›n› sa¤lamakt›r.
Bunlar› sa¤lamak, kuﬂku yok ki,
belli aç›lardan bir donan›m›, fakat
bu donan›m›n da ötesinde tarihi bir
sezgiyi, cüreti, tereddütsüzlü¤ü, hedefte netli¤i, büyük bedelleri de,
büyük riskleri de göze alabilmeyi,
gerektirir. Tarihsel kopuﬂlara, tarihsel dönemeçlere ancak böyle önderlik edilebilir.

Önderlik ‘do¤ru zaman’›
‘ d o ¤ r u h e d e f ’i tespit
edebilmektir
Lenin'in en büyük ustal›klar›ndan biri, ideolojik mücadelede,

hangi dönemde kime darbeler vuraca¤›n› iyi saptamas›d›r. Hangisi
hangi dönemde, hangi sonuçlar› yaratacakt›r? Bunu öngörebilmiﬂtir.
Öngörüleri do¤ruland›kça, önderlik
misyonu pekiﬂmiﬂtir.
‹deolojik mücadele de her dönem uzlaﬂmazd›r; hem burjuvaziye,
hem de soldaki sapmalara karﬂ› sürekli bir mücadele içindedir. Ama
bu mücadele son derece planl› ve
öngörülüdür. Zaman gelmiﬂ Narodniklere, zaman gelmiﬂ, ekonomistlere karﬂ› ideolojik mücadele yürütmüﬂtür. Sonra, yine döneme, koﬂullara göre, mesela Menﬂevikler’e,
mesela 1905 yenilgisinin ard›ndan
Otzovistler’e, Machc›lar’a, devrimin arifesinde sosyal-ﬂovenlere
karﬂ› ideolojik mücadele vermiﬂtir... Hangi dönemde, kiminle mücadelenin öne ç›kaca¤›, mücadelenin önündeki öne ç›kan engellerin
ne oldu¤uyla, dönemin özellikleriyle ve o mücadeleden hangi sonuçlar›n beklendi¤iyle ilgilidir. Gerek
ideolojik, gerek politik anlamda,
yanl›ﬂ zamanda, yanl›ﬂ hedeflere
yo¤unlaﬂmak, kuﬂku yok ki, enerji
kayb›na ve daha baﬂka zararlara yol
açard›.
Lenin’in önderlik tarihinden ﬂu
çarp›c› olay› da hat›rlayabiliriz yeniden: 1917’de, Rusya'n›n emperyalist savaﬂtan çekilip çekilmemesi
konusunda RSD‹P içinde yap›lan
oylamada, Lenin “ya ben ya sa vaﬂ” der. Devrimin önünün aç›lmas›, Rusya’n›n savaﬂtan çekilmesine,
bu da bar›ﬂ anlaﬂmas› yap›lmas›na
ba¤l›d›r. ‹ﬂte bundan dolay› Rusya’n›n savaﬂa devam etmesi do¤rultusunda bir karar ç›karsa “ben yokum” diyecek bir tav›r al›r. Tarih,
Lenin’i hakl› ç›karm›ﬂt›r bu “rest
çekme” tavr›nda.
Ayaklanman›n tarihi için de
“dün erkendi, yar›n geç olur” derken de ayn› usta öngörünün sahibi
olarak konuﬂmaktayd›.
Devrimler, bir siyasi hareketin
tarihindeki ayr›l›klar, kopuﬂlar, at›l›mlar, bir örgütsel aﬂamadan baﬂka
bir örgütsel aﬂamaya geçiﬂler, bunlar›n hepsi, do¤ru öngörülerle gerçekleﬂtirildi¤inde s›n›flar mücade-
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lesinde devrimin “baﬂar›” ve “kazan›m” hanelerine yaz›l›rlar.
Devrimci hareketin tarihinde de
böyle olmuﬂtur. Tasfiyecilikten kopuﬂ, kendi tarihselli¤i içinde erken
olsayd› belki böyle bir hareket örgütlenemeyecekti, geç kal›nsayd›,
tasfiyecilik sinsi hamlesini tamamlam›ﬂ olacakt›. Tarihsel olarak do¤rulanm›ﬂ bir zamanlamayla gerçekleﬂmiﬂti ayr›l›k.
Ayr›l›k, bu anlam›yla sab›rl›
ama hantal olmayan, örgütsel iﬂleyiﬂin ve ilkelerin, devrimci ahlak›n
ve kurallar›n tart›ﬂ›l›r hale getirilmedi¤i bir süreçtir.
Cunta hapishanelerinde ölüm
orucuna karar verilmesi, devrimci
hareketin “at›l›m” hamlesini gerçekleﬂtirmesi, partileﬂme, bütün
bunlar, tarihi aç›dan belli dönüm
noktalar›d›r ve tarihi aç›dan “do¤ru
zaman”da do¤ru kararlar›n verildi¤i
teyit edilmiﬂtir.

Day›’n›n öngörüsüne,
iradesine biz
sahip olmal›y›z!
Devrimci harekette önderli¤in
ﬂekillenmesi, Mahir Çayan'la baﬂlar. Baﬂtan itibaren sözünü etti¤imiz öngörü ve kopuﬂ cüreti, sürecin
baﬂ›nda onda somutlaﬂ›r. Türkiye
devriminin yolunun netleﬂtirilmesi,
dönem itibar›yla oldukça h›zl› ama
sab›rl› bir süreçtir. Ad›m ad›m geliﬂir devrimci hareket. Ad›m ad›m
kopuﬂ gerçekleﬂtirilir. Öyle ki, prati¤e de “teorik netleﬂmeye paralel
o l ar a k ” müdahale edilir.
O tarihsel kesitte, hem son derece güçlü bir i r a d i l i k, hem son derece do¤ru öngörülerle ﬂekillendirilmiﬂ bir geliﬂme süreci sözkonusudur. Süreci hiçbir aﬂamada kendili¤indencili¤e terketmezler. Yap›lacak olanlar›n bir gün önce ya da bir
gün sonra yap›lmas› da; bir ad›m
fazla veya bir ad›m eksik at›lmas›
da süreci kesintiye u¤ratacak, devrimci kopuﬂun gerçekleﬂmemesine
neden olabilecektir ve önderli¤in
önderlik olabilmesi, s ü reci dev ri mci s onuc una ulaﬂt›rabilmesindedir. Mahir bunu baﬂarabilmiﬂtir.

Say›: 165

.. . Öyl e ys e ; D a y › ’ n › n ö n g ö r ü sünee biz sahiip olacaa¤››z.. Da y›’n›n iradili¤ini biz gösterece¤iz. ... her kadro, bir önder
için s›ralanan tüm nitelikleri
kendi önüne hedef olarak
koymak durumundad›r.
12 Mart’›n ne oldu¤u ve ne yapaca¤›, neyi amaçlad›¤› konusunda
do¤ru bir öngörünün sahibiydi Mahir. 12 Mart karﬂ›s›nda yurtd›ﬂ›na
ç›kman›n veya kal›p savaﬂman›n
hangisinin do¤ru olaca¤›, hangisinin devrimi geliﬂtiren sonuçlar yarataca¤› konusunda da do¤ru öngörülere sahiptir. Ama bunun yetmeyece¤ini yukar›da vurgulam›ﬂt›k.
Dahas›; bu öngörüleri do¤rultusunda savaﬂacak cüreti de vard›. 12
Mart karﬂ›s›nda K›z›ldere gibi bir
manifesto yazd›ran direniﬂ ve savaﬂ
anlay›ﬂ›, bu do¤ru tahlil ve öngörüler üzerinde geliﬂmiﬂtir.
Day› ise K›z›ldere’yi takiben,
Mahir’in miras›n› alm›ﬂ ve dönüm
noktalar›nda ayn› ustal›¤› göstererek hareketin kesintisizli¤ini sa¤layan isim olmuﬂtur. Devrimci hareketin ortaya ç›k›ﬂ süreci Mahir’in
önderli¤inin, THKP-C’nin yeniden
yarat›lmas› süreci de Day›’n›n önderli¤inin ortaya ç›k›ﬂ sürecidir.
Her ikisinde de cüret, öngörü, iradilik özellikleri ayn›d›r.
Day›’n›n sapmalar›, zay›fl›klar›,
zaaflar› herkesten önce ve aç›kl›kla
tespit edebilmesini sa¤layan ﬂey; ﬂu
yal›nl›kla düﬂünmesidir:
“Örgütlenme
biçimlerinin,
programlar›n, tüzüklerin, politik
taktiklerin varl›k n ed en i mü cade lenin ve savaﬂ›n ihtiyaçlar›d›r. ”
(Kongre Raporu’ndan)
Herhangi bir ﬂey, bir politika, bir
karar, bir strateji, bir yönetim tarz›,
mücadelenin ve savaﬂ›n ihtiyaçlar›na cevap vermiyorsa, orada bir sorun vard›r. Bu kadar aç›k ve net. O
zaman bir sapma, bir yetersizlik, bir
yanl›ﬂl›k veya en genel anlamda yolunda gitmeyen, yerinde olmayan
bir ﬂey var demektir. Ve iﬂte o nok-

ta, önderli¤in müdahale edece¤i,
öngörüsüyle, iradesiyle yeni bir
yön verece¤i noktad›r.
Her ﬂey önderlikle baﬂlay›p, önderlikle mi bitiyor? Kuﬂkusuz hay›r. Çünkü çok aç›kt›r ki, "Devrim ci bir önderlik kadrolar›ndan, kad rolar önderlikten ayr› düﬂünülüp
ele al›namaz." Bu tarih, bu bütün
içinde yarat›lm›ﬂt›r. Castro'nun dedi¤i gibi; "Bu hareket içimizden
herhangi birinin olabilece¤inden
çok daha büyüktür. "
Stratejimiz, ﬂehitlerimiz, geleneklerimiz, kadrolar›m›z, önderli¤imiz, "hareket" dedi¤imiz bütünü
oluﬂturan parçalard›r. Hareket, bugüne bu bütün içinde gelmiﬂtir ve
yoluna yine bu bütün içinde devam
edecektir.
Devrimci hareketin bir yay›n›nda ﬂöyle denilmekteydi: “ H i ç b i r
kadro, hiçbir devrimci ‘nas›l olsa
do¤ru devrimci bir önderli¤imiz
var.’ kolayc›l›¤›na düﬂemez, düﬂ meye hakk› yoktur.”
Bu, y›llar önce, 1993 Haziran’›nda yay›nlanan Devrimci Sol
Dergisi’nde yaz›lm›ﬂ bir sözdür.
Bugün bu sözün art›k do¤rudan bir
talimata dönüﬂtü¤ü aç›kt›r; çünkü
hareketin hiçbir kadrosu, art›k Day›
var kolayc›l›¤› içinde olamayacakt›r. Çünkü böyle bir kolayc›l›k içinde olmak, asl›nda düpedüz sorumsuzluk içinde olmak anlam›na gelir.
Öyleyse nas›l düﬂünece¤iz; yukar›daki sözleri günümüze nas›l uyarlayaca¤›z? ﬁu cevab› düﬂünmek hiçbir kadro için zor olmasa gerek:
Öyleyse; Day›’n›n öngörüsüne biz
sahip olaca¤›z. Day›’n›n iradili¤ini
biz gösterece¤iz.
Bu anlamda, yine ayn› yerde
söylendi¤i gibi:
“Ve her kadro, bir önder için s›ralanan tüm nitelikleri kendi önüne
hedef olarak koymak durumundad›r. Tüm... kadrolar.. en baﬂta kendi
yaﬂamlar›nda olmak üzere kendi
alanlar›nda, inisiyatifleri, yetenekleri, disiplinleri, özverileri, politik
üretkenlikleriyle, çözümleyicilikleriyle, önder olmak zorundad›rlar. ”
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okul harçl›klar› için çal›ﬂmaya geldi¤imde büyük sempati duydu¤um
‹YÖKD’de u¤ramay› adeta görev
biliyordum. U¤rad›¤›mda bazen tart›ﬂmalara denk geldi¤im de olurdu.
Hepsini anlamasam da ilgiyle dinlerdim.
Daha sonralar› da Day› ile birkaç
karﬂ›laﬂmam›z oldu. Bir seferinde

ö¤retiyordu. Day›’n›n o gün dernekte bize güven belirten konuﬂmas›n›n pratik anlam›n› y›llar ilerledikçe, genç unsurlara güven duyma
anlay›ﬂ› bir politikaya dönüﬂtükçe,
daha iyi anlayacakt›m. Day›, harekette genç unsurlara daima güvendi.
Sonras›nda da zaman zaman karﬂ›laﬂmalar›m›z oldu. Dernekte, yürüyüﬂlerde vs. selam verir, hal hat›r
sorard› ki do¤rusu
bu mütevaz› yaklaﬂ›m› hepimizin çok
hoﬂuna giderdi, bu
yönüyle de kendisine karﬂ› bir sayg›
uyand›r›rd›.
Day›'y› o günlerde yeterince yak›ndan tan›masam da, kendisiyle ilgili birçok ﬂey ö¤renmiﬂtim. Yöneticili¤i, ciddiyeti, Kocamustafapaﬂa
direniﬂindeki kararl› rolü vs.
Devrimci Yol döneminde yap›lan kampanyalarda ‹ s t a n b u l ve An k a r a aras›nda hep farkl› olurdu. O
zamanlar bir ço¤umuzun farketti¤i
ama tam da anlayamad›¤›m›z bu
farkl›l›¤› ayr›l›kla birlikte daha iyi
anlayacakt›m.
Devrimci Yol tasfiyecili¤inden
ayr›l›¤a giden süreçte baﬂta Day› ve
di¤er arkadaﬂlar›n buradaki rolü ile
ilgili geliﬂmeleri genel anlamda o
süreçte biliyordum, çünkü ilgili arkadaﬂlar bilgilendiriyordu. Daha
sonraki y›llarda Day›’n›n rolünü daha ayr›nt›l› ö¤renecektim. Ayr›l›¤›n
art›k net olarak pratikte kendini
gösterdi¤i bir geliﬂme, 1978 1 May›s’› idi. Sabah erkenden Beﬂiktaﬂ’a
giderek, Y›ld›z Mühendislik’in karﬂ›s›ndaki (Y›ld›z Yokuﬂu) caddede
korteje girdik. Taksim alan›na gidecektik, yürüyüﬂ henüz baﬂlamam›ﬂt›. Görevli bir arkadaﬂ kortejdeki ilgili görevlilere "Ön tarafta Ankara’dan gelen arkadaﬂlarla pankart
konusunda sorun var, tart›ﬂmalar
sürüyor..." diyerek bilgi verdi. Ankara’dakiler amblemli DY pankart›n›, ‹stanbul’daki arkadaﬂlar ise,
"Yo l u m u z Ç a y a n l a r › n Yo l u d u r "
pankart›n› en önde taﬂ›mak istiyormuﬂ. Sonunda ‹stanbul’un dedi¤i

Yarattığı b ir h areket
Bir yoldaﬂ›n›n
anlat›m›ndan
hareketin
oluﬂum süreci:
1986 Ocak ay›nda, Metris’te Day› ile ayn› ko¤uﬂa verildik. Ocak
86'dan Nisan 1988'e kadar, kah ayn›
ko¤uﬂta kah yak›n ko¤uﬂlarda kald›k. Ve bu süre içinde istisnas›z hergün görme/görüﬂme olana¤›na sahip
oldum. Ancak Day›’y› ilk tan›mam
daha gerilerde, 1976 y›l›ndayd›.
‹stanbul’daki Yüksek Ö¤renim
Derne¤i’ne u¤rad›¤›m günlerden birinde duydum ilk olarak ismini. Bir
arkadaﬂ›m "Dursun Day›’y› tan›yor
musun?" diye sormuﬂtu. ‹lk defa duyuyordum. Do¤al olarak merak ettim, kimdir, görevi nedir? K›sa sürede, sevilen, say›lan bir yönetici oldu¤unu ö¤rendim. Ama daha sonra
ö¤renecektim ki bundan da ötesiydi.
Anlat›lanlardan anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla sabit bir yeri yoktu. Feriköy’deki Elaz›¤ yurdu, Orman Fakültesi, dernek, yurtlar, yürüyüﬂler
her yerde olabiliyordu. Sonra 1976
sonlar›nda ‹YÖD’e (‹stanbul Yüksek Ö¤renim Derne¤i) u¤rad›¤›m
bir gün beni Day›’yla tan›ﬂt›rd›lar.
Day› daha önceki ‹YÖKD’ün de
yönetiminde imiﬂ. Ben lisedeyken
‹stanbul d›ﬂ›nda da olsam gazetelerden izledi¤im ve bizim için çok
önemli bir isimdi ‹YÖKD. Lisedeyken yaz tatillerinde ‹stanbul’a
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var b ize k alan
baﬂka bir dernekte akﬂam oturmuﬂ
arkadaﬂlarla sohbet ediyorduk. Birden kimsenin beklemedi¤i bir anda
Day› bir arkadaﬂla birlikte içeri girdi. Kalk›p karﬂ›lad›k. K›sa bir süre
sonrada baﬂka siyasi çevrelerden iki
kiﬂi daha geldi. Gelen di¤er kiﬂiler
daha oturur oturmaz çeﬂitli konular›
tart›ﬂmak için giriﬂ yapt›lar. Biz dernektekiler sanki anlaﬂm›ﬂ›z gibi hepimiz susup Day›'ya bakmaya baﬂlad›k. Biz sessiz kal›nca da Day›
mecburen gelenlerle tart›ﬂmaya baﬂlad›. Di¤er gelen iki kiﬂi, kendilerinden fersah fersah ilerde olan biriyle tart›ﬂacaklar›n› hesaplayamad›klar›ndan biraz da bodoslama girmiﬂlerdi konuya. K›sa bir süre geçmiﬂti ki "biz bu konular› bilmiyoruz", "o konuyu soral›m" gibi türlü
cevaplar vererek sustular. Çaylar›n›
içip h›zla ayr›ld›lar. Biz ordakiler,
sonuçtan son derece hoﬂnut oldu¤umuzu birbirimizin gözlerinden anlam›ﬂt›k. Ama bu sevincimiz uzun
sürmedi. Hemen onlar›n gidiﬂinin
ard›ndan Day›'n›n hiç de bizim gibi
düﬂünmedi¤ine dair sözlerini duymaya baﬂlad›k. Day› bize "Gelenlerle siz konuﬂmal›yd›n›z. Bize iﬂ
kalmamal›yd›. Bu konuda kendinize
güvenin. Gelenlerin çok ah›m ﬂah›m
bir ﬂeyler bilmediklerini gördünüz.
Kendinize güvenin...” diyordu bize.
Bize güven duymas› hoﬂumuza
gitti, ama yapt›¤›m›z›n yanl›ﬂ oldu¤unu da anlam›ﬂ olduk. K›sa bir zaman dilimi de olsa, bize birﬂeyler
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olmuﬂtu. Asl›nda bu basit bir slogan
pankart tart›ﬂmas› de¤il, farkl› iki
yaklaﬂ›m›n tart›ﬂmas›yd›. 1 May›s
sonras› ayr›l›k kesinleﬂti ve k›sa sürede de resmileﬂti zaten.
DY ile ayr›l›k sürecinde Day›’n›n ismi bizim aç›m›zdan ön
plandayd›. ‹leri düzeydeki arkadaﬂlardan Day›’n›n öngörüsüne, kararl›l›¤›na bir hayranl›k oldu¤unu da
ö¤renecektim.
Tasfiyecilikten kopuﬂumuzu takiben Devrimci Sol sürecinde de
Day› ile karﬂ›laﬂmam›z olmuﬂtu. ‹stanbul’da Devrimci Sol’un oluﬂumu
do¤rultusunda yap›lan büyük bir
toplant›y› hat›rl›yorum. San›r›m Tepebaﬂ›’nda yap›lm›ﬂt›. Anadolu’dan
gelenlerin de kat›l›p konuﬂtu¤u bir
toplant›yd›. Day›’y› orada da, yeni
bir siyasi hareketi örgütledi¤i o tarihsel görevini yerine getirirken de
görmüﬂtüm... Baﬂka da yine dernekte, Bal›kesir Yurdu’nda ya da yürü-

Ayr›l›kt a n s o n r a k i d ö n e mde birçok ﬂeyin de¤iﬂti¤ini
pratikte görüyorduk.
‹ l i ﬂ k i l e re , ö r g ü t l e n m e l e re
b i r çeki düzen verildi. Bir
d i s i p l i n , b i r ciddiyet geldi.
Art›k onu pek do¤rudan
g ö r m e s e k d e b u s ü r ecin
oluﬂumu nd a D a y › ' n › n v a rl›¤›n› hep hisse d i y o r d u k . . .
yüﬂlerde karﬂ›laﬂmalar›m›z olmuﬂtu.
Ayr›l›k gerçekleﬂip Devrimci
Sol oluﬂumundan sonraki dönemde
birçok ﬂeyin de¤iﬂti¤ini pratikte görüyorduk. Daha önce ö¤renciler genel olarak yaz›n memleketine giderlerdi. Adeta bir okul devrimcili¤i
vard›. Bu de¤iﬂti. Art›k sürekli bir
devrimcilik vard›, "okul devrimcili¤i dönemi” bitmiﬂti. Herkesin herkesi bildi¤i, isteyenin istedi¤i böl-

Merhaba Yoldaﬂ
Kavgay›, sevday›, özlemi,
umudu yaz›yor dizelerine. Dizeleriyle selaml›yor kavgay› sürdürenleri: Merhaba Yoldaﬂ diyor.
“Merhaba Yoldaﬂ”, devrimci
iﬂçi ﬂair Hasan Biber’in yay›nlanan son ﬂiir kitab›n›n ad›.
Geçti¤imiz günlerde Boran Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›nlanan
Merhaba Yoldaﬂ, “ömrünü halka
adayanlara” adanm›ﬂ daha ilk sayfas›ndan.
Asl›nda Hasan Biber’in tüm
ﬂiirleri bir bak›ma ömrünü halka
adayanlara adanm›ﬂ.
‹ﬂçi ﬂairimiz Biber, Anadolu’yu
anlat›yor ﬂiirlerinin bir k›sm›nda:
“ Ayn› türküler gezinir
co¤rafyam›zda...
Türkçe, Kürtçe, Arapça, Ermenice,
Boﬂnakça, Arnavutça, Rumca...
Ad›m›z Anadolu!..."
Anadolu dolaﬂ›yor sayfalarda: Anadolu Direniﬂin
Ad›'d›r diyor, Anadolu Zulmün Tan›¤› ve Ölümün
Say›: 165

gelere gitti¤i, boﬂ gevezeliklerin revaçta oldu¤u dönem de bitti. ‹liﬂkilere, örgütlenmelere bir çeki düzen
verildi. Herkes kendi çal›ﬂma alan›nda çal›ﬂ›yordu. Boﬂ gevezeliklere, deﬂifrasyon içerecek, gereksiz
anlat›mlara vs. izin verilmemeye
baﬂland›. Herkesin örgütlenmeyle
ilgili bilmesi gerekti¤i kadar bilmesi kural› oturtuldu. Bunun güvensizlikle bir alakas›n›n olmad›¤›, örgütsel bir gereklilik oldu¤u kavranmaya baﬂland›. B i r disiplin, bir ciddi yet geldi. Art›k onu pek do¤rudan
göremesek de bu sürecin oluﬂumunda Day›'n›n varl›¤›n› hep hissediyorduk...
Aram›zdan fiziki ayr›l›¤› çok erken oldu. Day›’n›n yerini doldurmak tabii ki çok zor. Ama Day›’n›n
yaratt›¤› gelenekler, de¤erler var;
yaratt›¤› bir hareket var. "Day› biziz,
Day› bizimle" boﬂuna denmiyor.
Evet, Day› fiziken aram›zda olmasa
da Day› ile birlikte zafere kadar…

Ad›'d›r diyor, Sevda Anadolu'ya
Ad›n› Verdi diyor...
Boran Yay›nlar› taraf›ndan bas›lan Hasan Biber'in daha önce yay›nlanm›ﬂ "Umut Kavgada Büyür", "Sürgün", "Düﬂleri de Yakarlar", "Kurﬂun Yang›n› Hasretin" ve "Iﬂ›¤› Görmek" adl› kitaplar› var. Iﬂ›¤› Görmek isimli roman›nda Liman iﬂçilerinin statükolar› k›ran mücadelesini anlatan Biber'in di¤er tüm kitaplar› ﬂiirlerden oluﬂuyor.
Merhaba Yoldaﬂ’tan Biber’in
Day›’ya ithaf etti¤i ﬂiiri sunuyoruz:
SEVDALARA B O Y U N E ⁄ D ‹ K
B i r damla su idik
O k y a n u s l a r olduk
At›ld›k kavgaya!
B ir ö m ü r yaﬂad›k
U ykus uz, aç ve susuz,
Aman dilemeden düﬂmana!...

Yenilmedik hiçbir z a m a n !
Yürüdük üstüne, üstüne
Hay›n›n, iﬂbirlikçinin,
Y ü r ü d ü k ü s t ü n e / Hal bilmezin.
B i r te k s evdal a ra boyun e ¤dik!...
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Sermaye (Kapital), insanl›k tarihindeki en büyük sömürünün
yaﬂand›¤› düzene ismini veren bir
kelimedir.
Sermaye, art›-de¤er ya da düz
ifadeyle kâr elde etmek için bir iﬂe
yat›r›lan para, hammadde ve üretim araçlar›d›r.
Sermaye denildi¤inde, genellikle akla para ve üretim araçlar›
gelir. Fakat, her türlü parasal birikim ya da üretim araçlar› kendi
baﬂ›na sermaye demek de¤ildir.
Örne¤in, bir ailenin kötü günlerde
kullanmak için biriktirdi¤i para,
bir köylünün ekip biçerek ancak
geçimini sa¤lamakta kulland›¤›
toprak parças›, topra¤› ekip biçmekte kulland›¤› aletler, bir ailenin baﬂ›n› sokmak için kulland›¤›
bir ev ser maye de¤ildir. Çünkü,
bu kullan›m biçimlerinde or taya
bir ar t›- de¤er ç› kmaz .
Para ya da meta (mal), ancak
“ a r t›-de¤er” elde etmekte kullan›ld›¤›nda “ s e r maye” haline gelir.
Yani, h a m m a d d e l e r, ü r e t i m
araçlar› ve tüketim araçlar› ya
da bunlar› sat›n almak için kull a n › l a n p a r a , a n c a k a r t›-de¤er
elde etme arac› olarak kullan›ld › k l a r › n d a s e r m a y e o l u r l a r.
Bu durum, para ya da metan›n
miktar› ile ilgili de de¤ildir. Para
ya da metan›n miktar› ne kadar
fazla olursa olsun, o para ya da
meta, bir üretim ve ticari sürecin,
yani dolaﬂ›m sürecinin sonunda
“ a r t › - d e ¤ e r ” üretmiyorsa, ona
sermaye denemez.
Bilindi¤i gibi, para ilk olarak bir
de¤iﬂim arac› olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Sadece de¤iﬂim arac› olarak kullan›lan para, sermaye de¤ildir. Örne¤in, bir bu¤day üreticisi elindeki bu¤day› satarak, paraya çevirip, daha sonra da eline
geçen bu paray› baﬂka ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için, örne¤in, gübre, mazot ya da baﬂka herhangi
bir tüketim maddesi sat›n almakta kulland›¤›nda, bu para herhangi bir art›-de¤er kazand›rmam›ﬂt›r.
Dolay›s›yla da, ser maye olmam›ﬂt›r.

B‹LG‹
SERMAYE
(KAP‹TAL)
Bir baﬂka örnek üzerinden, paran›n sermaye olarak iﬂlev görmesine bakal›m. Bir tüccar, elindeki mevcut para birikimi ile, örne¤in 100 YTL’lik bu¤day sat›n
alarak, bu bu¤day› pazarda örne¤in 120 YTL’ye satan bir tüccar›n,
dolaﬂ›ma soktu¤u 100 YTL’si ser maye’dir. Çünkü, 100 YTL olarak
dolaﬂ›m sürecine giren para, dolaﬂ›m sürecinin sonunda, sahibine
20 YTL “ a r t›-de¤er” kazand›rm›ﬂt›r. Dolay›s›yla, art›-de¤er üretmek üzere dolaﬂ›m sürecine sokulan bu para, sermayeye dönüﬂmüﬂtür.
Marks, bu konuda Kapital’de
ﬂöyle der; “M eta la r›n ba sit d o laﬂ›m› -sat›n almak için satmak-,
(...) ger e k s i n m e l e r i g i d e r m e k
y o l u d u r. Oysa pa ran› n s er maye
olarak dolaﬂ›m›, tersine, kendi
baﬂ›na bir amaçt›r, çünkü de¤eri n b üyüm e si a nca k b u h areket i n s ü re kl i y e n i l e nm e s i y l e o l u r.
Bu yüzden, ser m a y e n i n h a reketinin s›n›r› yoktur”.
Sonuç olarak; üretim araçlar›,
hammaddeler, para, kendi baﬂlar›na sermaye de¤ildir, fakat, bunlar ancak belli koﬂullar içinde ser maye haline gelirler. Bu koﬂul,
sayd›¤›m›z ﬂeylerin “ a r t›-de¤er”
üretiminde kullan›lmalar›d›r.
S e r mayeye dayal› üretim, ka p i t a l i s t ü r e t i m b i ç i m i n i n t em el i dir. Kapitalist üretim biçiminde,
sermaye gücünü elinde bulunduran kapitalistler, bu sermaye (birikmiﬂ emek) ile, üretim araçlar›
ve iﬂçinin emek gücünü sat›n al›r.
Bunlar› kullanarak “ a r t›-de¤er”
üretimi yapar. Emek gücünü sat›n
ald›¤› iﬂçinin üretti¤i “ a r t›-de-

¤er”e el koyarak, “ s e r mayesini”
daha da büyütür.
Kapitalizmde, sermayenin temel iki biçimi vard›r. Bunlardan
birisi, sanayi ser mayesi, di¤eri finans ser mayesidir.
F i n a n s s e r mayesi; ü r e t i m i n
yo¤unlaﬂmas› ve tekellerin do¤uﬂu sonucunda, bankalar›n sanayi ile birleﬂip kaynaﬂmas› veya bi rbiri nin iç ine gi r mesiyle
meydana gelen para ser maye s i ’ d i r.
S a n a y i s e r m a y e s i ; s a n a y i ü r etiminde kullan›lan ser mayedir.
Sanayi, hammaddeleri iﬂlenmiﬂ duruma getirmek için yap›lan
üretim ve bu üretimde kullan›lan
araçlar›n tümüdür. XVI. yüzy›ldan
itibaren üretimde mekanik gücün
kullan›lmas›, sermayenin de yavaﬂ yavaﬂ sanayi alan›na yönelmesini haz›rlam›ﬂt›r. Sanayi üretimini yaratan; sermaye birikimi,
pazarlar›n geniﬂlemesi, de¤iﬂik s›n›flar›n toplumsal yerlerindeki de¤iﬂmeler ve gelir kaynaklar›n› yitiren çok say›da insan, yani emek
gücünü satmaya haz›r, potansiyel
iﬂçilerdir.
Kapitalist toplumda, sermaye
temel olarak burjuva s›n›f›n›n elinde toplanm›ﬂt›r ve sömürüye hizmet eder. Kapitalist toplumun di¤er temel s›n›f›n› oluﬂturan iﬂçiler
ise, elinde herhangi bir üretim
arac› bulunmayan, emek gücünü
burjuvaziye satarak yaﬂamak zorunda kalan, yani sömürülen s›n›ft›r.
Sermaye kendi baﬂ›na sömürünün arac› de¤ildir. Kapitalist
toplumda, burjuva s›n›f›n elinde
sömürü arac› olan sermaye, sosyalist toplumda, iﬂçi s›n›f›n›n elinde bir sömürü arac› olmaktan ç›kar ve halk›n yarar›na üretimin
arac› haline gelir. Sosyalist toplumda da, sermaye “art›-de¤er”
üretiminde kullan›l›r, fakat sosyalizmde üretilen “art›-de¤er”, bir
avuç az›nl›¤›n elinde de¤il, do¤rudan halk›n ya da sosyalist devletin elinde toplan›r ve halk yarar›na
kullan›l›r.

KESK-D‹SK
M‹T‹NG‹ v e
PROGRAMI

Düzen ‹çi Çözüm A rayanlar›n
Yasak Savmak ‹steyenlerin
‹ktidarla Ç at›ﬂma, B urjuvaziye D irenme C üreti O lmayanlar›n

DEVR‹MC‹LERE ‹HT‹YACI YOKTUR!
S›n›flar mücadelesinde, ﬂu veya
bu eylemle, mücadele süreciyle elde edilecek sonucu, “niyetler” de¤il, izlenen politikalar, o politikalar›n ne kadar sonuç al›c› bir kararl›l›kla hayata geçirildi¤i, ve o sürecin
nas›l örgütlendi¤i belirler.
Bu aç›lardan bak›ld›¤›nda, krizin
yükünün emekçilere fatura edilmesine karﬂ› bir mücadeleyi geliﬂtirmek noktas›nda, solun bir k›sm›n›n
daha baﬂtan olumsuz bir s›nav verdi¤ini belirtmek gerekir. Olumsuzluk, kendini en somut haliyle ilerici
iﬂçi ve memur konfederasyonlar›n›n
önerisiyle gündeme getirilen bir
programda ve mitingte gösterdi.
KESK yönetimi, geçti¤imiz
A¤ustos ay›nda, tüm demokratik
kurumlara "bütçeye karﬂ›" ortak bir
eylem örgütleme önerisi getirdi.
Ancak KESK yönetimi, bu öneriyi getirirken, bu önerilerinin “ ö nc eki le rden farkl ›” olaca¤›n› söylüyordu. Bu farklar neler olacakt›?
Birincisi; o güne kadar bütçe konusunda “KESK, D‹SK, TMMOB”
taraf›ndan örgütlenip di¤er örgütlenmelere sadece " ge li n kat ›l ›n" denilmesi ﬂeklindeki tarz› de¤iﬂtireceklerdi. “Bunun do¤ru sonuç vermedi¤ini gördük, süreci baﬂ›ndan
birlikte örgütlemek gerekti¤ini düﬂünüyoruz” diyorlard›.
‹kincisi; hemen herkesin kendi
özgün talepleri do¤rultusunda yapt›¤› eylemlerin etkili olamad›¤›ndan
hareketle, birlikteli¤i bütçeyle s›n›rlamay›p, “örne¤in y›k›mlard›r, tecrittir, özelleﬂtirmelerdir, zamlar ve
yoksulluktur, Kürt sorunudur... kim
ne getiriyorsa geniﬂ bir zeminde ortak hareket etmenin gereklili¤ine
inan›yoruz” diyorlard›.
Ü ç ün c ü s ü : sadece bir miting de¤il, ortak talepler temelinde günlere
yay›lan bir eylem süreci düﬂündüklerini söylüyorlard›.
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Asl›nda bu “farklar”, bir anlamda geçmiﬂten beri yap›lagelen dayatmac›l›klar›n da bir itiraf› ve özeleﬂtirisi olarak da kabul edilebilirdi;
a m a e ¤ e r söyledikleri gibi davranm›ﬂ olsalard›...
KESK yönetimi, 22 Ekim’de,
önceden yukar›daki çerçevede tek
tek görüﬂtükleri, önerilerini götürdükleri tüm kurumlar› bir toplant›ya
ça¤›rd›lar. Toplant›da ça¤r›l› kurumlara bir "program" sunarak bu
program ekseninde hareket etmeyi
düﬂündüklerini belirtip, kat›lanlara
görüﬂlerini sordular.
Program b a ﬂ › n d a n s o n u n a reformist ve AB'ci bir programd›.
Halk Cephesi bu program›n alt›na
imza atmas›n›n mümkün olmad›¤›n›
belirtti. Haz›rlad›klar› program, kiminle nas›l birlikte olmak istediklerini de gösteriyordu asl›nda.
KESK’in bu toplant›da tüm kat›l›mc›lara ve devrimcilere sundu¤u
“Sosyal Dayan›ﬂma ve Demokratikleﬂme Program›" bir çok aç›dan
eleﬂtirilmeye muhtaçt›r ve bu elbette ayr›ca da yap›lacakt›r. Ama burada önemli olan ﬂudur: Devrimcilerin hangi konuda ne düﬂündükleri
çok iyi bilinmektedir. Buna ra¤men
devrimcilerin kesinlikle kabul etmeyecekleri bir program› ortaya getirmenin iki anlam› vard›r: Birinci si, kendi düﬂünce ve anlay›ﬂ›n› dayatmak. ‹kincisi, dayatmay› kabul
etmeyece¤i zaten bilinenleri de baﬂtan d›ﬂlamak...

P ro g r a m , b i r t e rc i h t i r
Bu anlamda KESK; toplant›ya
sadece bir program sunmam›ﬂ, bir
t e rcih ortaya koymuﬂtur.
Bu, reformizmin çok s›k tan›k
olunan bir yöntemidir. Ya daha sürecin en baﬂ›nda herﬂeyi kendisi örgütler, herﬂeyine kendisi karar verir,
sonra da kendi d›ﬂlar›ndaki sola "is-

tiyorsan›z gelin kat›l›n" diyerek, di¤er sol güçleri alelade bir “kat›l›mc›ya” indirger. Dahas› baﬂta devrimciler olmak üzere, kendi d›ﬂ›ndakilerin gücünü, kitlesini kullan›lacak bir malzeme olarak görür.
Ya da bazen, bu son örnekte oldu¤u gibi, birlikte örgütlemek amac›yla yola ç›k›l›r; ama reformizm
yine sürecin bir noktas›nda kendini
dayat›r. Kürsü yönetiminden, konuﬂmac›lar›n belirlenmesine, bildirilerin, afiﬂlerin haz›rlanmas›na kadar daha bir çok noktada kendini
gösterebilir bu dayatmac› anlay›ﬂ.
Ortak hareket etmek, bir süreci
birlikte örgütlemek, anlay›ﬂlar› birbirine dayatmay› de¤il ortak noktalarda buluﬂmay› gerektirir. Devrimci-demokratik örgütlülükler aras›nda ilkeli, kurall› olmay› gerektirir.
Oysa bu son örnekte oldu¤u gibi,
birinin anlay›ﬂ olarak kabul etmeyece¤inin kesin oldu¤u bir program›
“öneri” diye getirmek ve onu de¤iﬂtirmeye de yanaﬂmamak, dayatmad›r, yok saymad›r, d›ﬂlamakt›r.
‹ﬂte reformizmin yapt›¤› da budur.
Nitekim, bu tart›ﬂmalar›n hemen
ard›ndan 28 Ekim’de KESK, D‹SK,
TMMOB, TTB ve Çiftçi-Sen imzas›yla ‹stanbul Taksim Hill Otel'de
bas›n toplant›s› düzenlenerek “Sosyal dayan›ﬂma ve demokratikleﬂme
program›” halka aç›kland›.
Program› iktisatç› M us t a fa S önmez haz›rlam›ﬂt› ve toplant›da da o
sundu. Program, h e r h a n g i b i r d üzen iktisatç›s›n›n kaleminden ç› kabilecek ve herhangi bir “ m u h alif” düzen partisinin de hemen hemen kabul edebilece¤i bir p rogr a m d › . 29 Kas›m mitingi, iﬂte böyle bir program dayatmas›n›n üzerine
örgütlenmiﬂtir.
KESK’in gündeme getirdi¤i ortak eylem önerisi, yine kendilerinin
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tçimi grupçu ve dayatmac›,

Halk Cephesi, örgütleniﬂ bi-

dayatmac› anlay›ﬂ› nedeniyle güçlü
bir birlikteli¤i ve etkili bir mücadele
program›n› ortaya ç›karamam›ﬂt›r.
Solun önemli bir k›sm›n›n bu ilkesizli¤e ve dayatmaya boyun e¤erek
29 Kas›m mitingine kat›lacak olmas›, “birlik” sa¤land›¤› anlam›na gelmiyor. Ortada ortaklaﬂ›lan gerçek
bir mücadele program› yoktur.
Mitingin ad›nda geçen kavramlardan biri de "demokrasi"dir;
“Emek, Bar›ﬂ ve Demokrasi Mitingi"... Demokratik olabilmenin en
basit kural› birlikte örgütlenen iﬂlerde herkesin söz sahibi olmas›d›r.
Oysa birlikte örgütleme anlay›ﬂ›yla
yola ç›kt›klar›n› söyleyenler, herﬂeyi daha baﬂtan kendileri belirlemiﬂlerdir. Mitingin tarihini de, mitingin
ﬂiar›n› da kendileri belirlemiﬂlerdir.
Demokrasi için mücadele eden
güçler, kendi içlerinde asgari düzeyde demokrasiyi uygulayamad›klar› sürece, hep bir t u t a r s › z l › k olacakt›r. Burada, "demokratik" bir
kültür, demokrat bir anlay›ﬂ yoktur.
Çünkü ortak hareket etme de¤il,
kendi anlay›ﬂ›n› dayatma vard›r.
Halk›n cephesini büyütme de¤il,
kendi anlay›ﬂ›n› dayatarak d › ﬂ t a l a m a ; dolay›s›yla halk›n cephesini
d a r a l t m a vard›r.
Oysa, ilk aktard›¤›m›z yaklaﬂ›m›
hat›rlay›n; KESK'in baﬂtaki ça¤r›s›nda, kendi d›ﬂ›ndaki devrimci-demokratik kurumlara geliﬂinde b u n l a r › n o l m a y a c a ¤ › söylenmiyor
muydu?
Süreci birlikte örgütlemek, en
geniﬂ kesimlerin taleplerini birleﬂtirmekten yola ç›k›lm›ﬂt› ama, geline geline bar›ﬂ ve AB'cili¤e, krize
adeta burjuvazi cephesinden çözüm
aranmas›na gelindi!

Birlikte ve güçlü bir
m ücadele için ‘k ör ’ eden
gözlükler ç › k a r › l m a l › d › r
Reformizmin ufku dard›r. Mücadele çizgisinde de, taleplerinde de
düzenin s›n›rlar›n› zorlamaya cüret
edemiyor. Fakat bu düzende olabilece¤i kadar›yla bile bu talepleri elde edebilmek, belli bir direniﬂi hayata geçirmeyi, kararl›l›¤›, halk
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siyasal içeri¤i reformist ve uzlaﬂmac› olan 29 Kas›m Mitingi’ne
kat›lmayacakt›r!

t29 Kas›m mitinginde, krizin
Bugünden görülen odur ki;

faturas›n› ödemeyi reddetti¤imizi
ilan edecek militan bir slogan,
direniﬂçi bir mücadele çizgisi ortaya konamayacakt›r.

t

Bu olumsuzluklar›n tek sorumlusu ise, dayatmay›, icazetçili¤i ve uzlaﬂmac›l›¤› bu sürece hakim k›lan konfederasyonlar›n reformist yöneticileridir.
güçlerini birleﬂtirmeyi gerektirir.
Düzen içi ölçülerde dahi, bu yoktur.
Reformizm, talepler konusunda,
ekonomizmin s›n›rlar›n› aﬂam›yor
kolay kolay. Çok ﬂey söyler gibi görünmesine karﬂ›n, taleplerini, sloganlar›n› düzenin icazeti içinde formüle ediyor.
KESK'in baﬂ›n› çekti¤i bu süreçte yaﬂanan da bu olmuﬂtur.
KESK, kendi d›ﬂ›ndaki devrimci
demokratik kurumlara bu süreci birlikte örgütleme önerisi getirirken
“herkes kendi öne ç›kard›¤› sorunu,
talebi de gündeme getirsin” yaklaﬂ›m›ndayd›. Te c ri t , y› k› ml ar, özel leﬂtirme, yoksulluk, zamlar, K ü r t
sorunu, iﬂkence, infazlar, polis te r ö r ü , b a s k › l a r, yozlaﬂma ve benzerleri bunlar›n baﬂl›cas›yd›.
Bunlar yukar›da sözünü etti¤imiz programda da çeﬂitli biçimlerde
geçiyor. Ancak öne ç›kart›lan taleplerin, ﬂiarlar›n ve politik hatt›n, bu
sorun ve talepleri kucaklamakla
uzaktan yak›ndan ilgisi yoktur.
Bu sorun ve talepleri, “ b a r › ﬂ t a lebi”ne getirip ba¤lamak, ne siyasal
perspektif aç›s›ndan, ne ülkemiz
gerçe¤i aç›s›ndan mant›kl› bir biçimde izah edilemez.
Halk Cephesi, bu sürece baﬂ›ndan itibaren krizin yükünün emekçilere yüklenmek istenmesine karﬂ›
halk›n direniﬂ ve mücadelesini geliﬂtirme, devrimci demokratik güç-

lerin birli¤ini sa¤lama anlay›ﬂ›yla
yaklaﬂm›ﬂt›r. Ama karﬂ›m›za bu dayatmac›l›k ç›km›ﬂt›r.
Tart›ﬂma sürecinin belli bir aﬂamas›nda KESK taraf›ndan ortaya
konulan ve genel olarak kabul edilen "program"›n reformist AB'ci niteli¤i nedeniyle, Halk Cephesi bu
program›n alt›na imza atmayaca¤›n›
aç›klam›ﬂt›r.
Halk Cephesi, 29 Kas›m mitingine de Halk Cephesi olarak kat›lmayacakt›r.
Program›n reformist ve AB'ci niteli¤i, reformizmin kendi anlay›ﬂ›n›
dayatmas›, ortak örgütlenen bir iﬂte
herkesin söz hakk›n›n olmay›ﬂ›, reformizmin bir yandan ortak örgütlemeden sözederken di¤er yandan mitingin tarihinden ﬂiar›na kadar herﬂeyini kendisinin belirleyip ilan etmesi... Halk Cephesi'nin bu süreçte
neden yer almad›¤›n›n cevab›d›r.
Kendini sol olarak niteleyen kimi anlay›ﬂlar›n sorgusuz sualsiz bu
süreçte yer al›ﬂlar›, ortaya konulan
reformist anlay›ﬂ›n kendisi kadar
önemli bir eleﬂtiri konusudur. Tüm
devrimci, demokratik güçler, bu dayatmac›l›klara prim veren tav›rlardan kaç›n›p, solun birli¤ini, militan,
kitlesel mücadelesini adeta sabote
eden bu tarzla mücadele etmelidir.
"‹ﬂsizli¤e, Yoksullu¤a ve Zamlara Karﬂ› Emek, Bar›ﬂ ve Demokrasi
Mitingi" ad› verilen mitingin bileﬂenleri aras›nda C H P 'si,, S H P 'si
var, DSP’de destekliyor. Ama devrimciler yok!.. Elbette çözümü düzen içinde arayanlar›n, devrimcilere ihtiyac› yoktur. Bu tablo halk›n
mücadelesini geliﬂtirmez.
Bu program, bu miting, krizin
faturas›n›n yüklenmek istendi¤i iﬂçilerin, köylülerin, gecekondulular›n, iﬂsizlerin, yoksul halk›n ihtiyaç
duydu¤u program ve eylem de¤ildir. Bunlar, solu geliﬂtirecek, solun
önderli¤ini pekiﬂtirecek program ve
eylemler de¤ildir.
Nas›l olmas› gerekti¤i ise, s›r de¤ildir; ama bunu görmek için, grupçulu¤un, icazetçili¤in, reformizmin
kör eden gözlüklerini ç›karmak gerekir.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

Kapitalizm Emekçilere
Sürekli Bir Sald›r›d›r

Emperyalizmin
merkezinde,
ABD’de baﬂlay›p yay›lan ve ülkemizde de sonuçlar› görülmeye baﬂlanan kriz tart›ﬂ›lmaya devam ediyor. Hiç kuﬂkusuz
emekçiler ciddi, kapsaml› sald›r›larla karﬂ› karﬂ›yad›r. Kapitalizm kendi krizinin faturas›n› bir kez daha emekçilerin s›rt›na y›kmaya çal›ﬂ›yor. ‹ﬂten ç›karmalar, çal›ﬂma koﬂullar›n›n daha da kötüleﬂtirilmesi, sosyal haklar›n giderek s›f›rlanmas›, ücretlerin düﬂürülmesi krizin ilk anda ortaya ç›kan baz›
sonuçlar›d›r.
Daha ﬂimdiden milyonlarca insan›n iﬂten ç›kar›ld›¤› söyleniyor. Artan zamlar, hayat pahal›l›¤›, üretimdeki durgunluk da bu tabloya ekleniyor.
ﬁunu hemen söylemek gerekir ki, emekçilere
yönelik sald›r›lar krizle birlikte baﬂlam›ﬂ de¤ildir.
Kriz bugün aç›s›ndan patronlar›n emekçilere sald›r›s›nda ek bir faktördür. Kapitalizmin kendisi
emekçilere sürekli bir sald›r›d›r.
Emekçilerin yoksullaﬂmas› pahas›na daha fazla
kâr demek olan kapitalizm, iﬂçileri, emekçileri sömürmeden varl›¤›n› sürdüremez. O halde patronlar
iﬂçilerin çal›ﬂma koﬂullar›n› sürekli kendi lehlerine,
emekçilerin aleyhine düzenleyerek; varolan haklar› ortadan kald›rarak; emekçileri örgütsüzleﬂtirip
güçsüz b›rakarak; ücretleri olabildi¤ince geriye çekerek; daha az iﬂçiyle daha fazla üretime zorlayarak sömürüsünü olabildi¤ince üst boyuta ç›karmaya çal›ﬂmaktad›r. Kriz olsun olmas›n, bu tablo de¤iﬂmemektedir. Kriz süreçleri, ek olarak faturan›n
emekçilere ç›kar›ld›¤› süreçlerdir. Kriz ortam›n›n
psikolojik bask›s› da kullan›larak bu dönemlerde
emekçiler dayat›lan koﬂullar› kabul etmeye zorlanmakta, aç›kça sindirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›rlar.
Emekçilerin en baﬂta sendikal örgütlerinin s›nand›¤› bu dönemlerde, onlar›n gerçek niteli¤ini
ortaya koyan da as›l olarak kapitalizm karﬂ›s›ndaki
tav›rlar›d›r.
Gerek KESK, gerekse de D‹SK “krizin bedelini
ödememe” temelinde bir mücadele süreci baﬂlatt›klar›n› aç›klad›lar. Keza, benzer aç›klamalar yapan baﬂka sendikalar ve demokratik kitle örgütleri
de oldu. E¤er bu mücadele ilanlar›, durumu kurtarmak, günü kurtarmak için de¤ilse, bu konfederas-

yonlar›n kapitalist düzen karﬂ›s›nda nas›l bir sendikal mücadele verdi¤i bir kez daha de¤erlendirilmeli, sorgulanmal›d›r. Bu de¤erlendirme yap›lmad›¤›nda, böyle bir kriz sald›r›s› karﬂ›s›nda, güçlü bir direniﬂ çizgisi geliﬂtirebilmeleri pek mümkün de¤ildir.
Kapitalist düzenin varl›k ﬂart› ücretli eme¤in sömürüsü ve daha fazla kârd›r. Bunun karﬂ›s›nda sendikalar›n amaç ve görevlerinin de do¤ru konulmas› gerekir.
Marks Enternasyonal’in 1. Kongresi’nde buna
iliﬂkin ﬂunlar› söylüyordu: “Emekçi sendikalar›...
emekçi s›n›f›n›n tam kurtuluﬂuna yönelik eylemde
bulunmay› ö¤renmelidirler. Bu yöndeki tüm toplumsal ve siyasal hareketlere kat›lmaI›d›rlar.”
Emekçilerin tam kurtuluﬂunu sa¤lamak, emekçilerin iktidar olmas›n› sa¤lamak demektir. Marks,
emekçi sendikalar›n›n, gerçek anlamda emekçilerin
ç›karlar›n› savunacaksa, iktidar mücadelesinden
kopuk olamayaca¤›n› anlat›r.
Bu ölçü, genel olarak yaﬂad›¤›m›z koﬂullarda ve
bugün aç›s›ndan da kriz koﬂullar›nda sendikalar›n
emekçiler lehine görevini yap›p yapamad›¤›n›n ifadesidir.
Bugün sendikalar›n baﬂ›ndaki hakim anlay›ﬂlar
ne tüm toplumsal ve siyasal hareketlerin içindedirler, ne de iktidar gibi bir bak›ﬂ aç›s›na sahiptirler. Siyasal hareketlerin içinde olmad›klar›, böyle bir bak›ﬂlar› olmad›¤› için üyelerini ‘siyasallaﬂt›rma’ diye
hedefleri de yoktur. Bunun sonucu ise; emekçileri
düzenin ideolojik sald›r›lar› karﬂ›s›nda savunmas›z
b›rakmak ve ciddi üye kay›plar›d›r. Mevcut reformist sendikal anlay›ﬂlar›n mücadele bak›ﬂ aç›lar› ise
düzen partilerinin, özellikle “sol” diye lanse edilen
düzen partilerinin kuyru¤una tak›lmayla s›n›rl›d›r.
Bu anlay›ﬂlar daha baﬂtan burjuvazinin düzenini
kabullenmiﬂlerdir. Bu anlay›ﬂlar “sosyal diyalog”, “iﬂ
bar›ﬂ›”, “ça¤daﬂ sendikac›l›k” vb. diyerek s›n›f bak›ﬂ
aç›s›n› kaybetmiﬂlerdir. Pusulas›n› ﬂaﬂ›ranlar›n
emekçilere yol göstermesi, onlar› çözüme götürmesi beklenemez.

ard›na toplu sözleﬂme hakk›m›z› kullanabilece¤imize iliﬂkin kararlar verdi" denildi.
Yaklaﬂ›k 100 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme iﬂçi sendikalar›ndan ve demokratik kitle örgütlerinden de destek verenler oldu. Eylem "hak için
mücadele" ça¤r›s› yap›larak bitirildi.

Kamu Emekçilerin Toplu Sözleﬂme Hakk› Va r d › r !
Tüm Bel Sen ‹zmir 1 No'lu ve 2
No'lu ﬁubeleri 19 Kas›m günü ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi önünde
yapt›klar› eylemle seslerini duyurmaya çal›ﬂt›lar. Tüm Bel- Sen ‹zmir

Say›: 165

ﬁubeleri ad›na yap›lan aç›klamada
hükümetin kamu emekçilerinin
grevli, toplu sözleﬂmeli sendika
hakk›n›n varl›¤›n› kabul etmedi¤i
ifade edilerek, "mahkemeler birbiri
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Krizin Yüküne Karﬂ› Mücadele
ve Düzen ‹çi Kafalar
● Sosyalistlerin sorunu,
“sosyal g erilimi en aza indir mek” de¤ildir!
● Sosyalistlerin sorunu,
“tüketimi canland›rmak”, “ser maye hareketlerini düzenle mek”, “iç ve d›ﬂ borçlar› yeni den yap›land›rmak” de¤ildir.
● Sosyalistlerin sorunu,
düzenin krizini çözmek de¤ildir.
● Bizim i ki sorunumuz v ar:
B‹R: Krizin f aturas›n›n e mekçilere yüklenmesini engellemek için, kitlesel ve militan
bir direniﬂi örgütlemek.
‹K‹: Kendi örgütlenmemizi ve
mücadelemizi geliﬂtirerek
düzenin k rizini derinleﬂtirmek!

‹lerici iﬂçi ve memur konfederasyonlar›, “krizin yükünün emekçiler olarak ödememek” amac›yla
bir araya geldiler ve bir program
aç›klad›lar. "Sosyal Dayan›ﬂma ve
Demokratikleﬂme Program›” ad›
verilen bu program›n yukar›daki
amaca ne kadar hizmet edebilece¤ini görmek için programda yer alan
baz› baﬂl›klara, maddelere bakal›m:
Programdaki ilk baﬂl›klardan biri ﬂudur:
“A) Maliye Politikalar›, Borçlar
ve Sermaye Hareketlerinin Düzenlenmesi”
Asl›nda bu baﬂl›k bile, bundan
ötesinde bizi nelerin bekledi¤ini göstermeye yeter ama devam edelim:
- Emek ve Meslek Örgütlerinin
kat›l›m›yla yeniden Beﬂ Y›ll›k ve Y›ll›k Planlar yap›lmal›d›r.
- ‹ç ve d›ﬂ borçlar yeniden yap›land›r›lmal›d›r. K›sa vadeli iç ve d›ﬂ
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borçlar›n uzun vadeye yay›lmal›,
borçlar›n indirimi sa¤lanmal›d›r.
- Halk Bank, Vak›flar Bankas› ve
Ziraat Bankas› birleﬂtirilerek daha
güçlü bir kamu bankac›l›¤›na geçilmeli, yönetimi çal›ﬂanlarca seçilmelidir.
- Sermaye ihrac›n›n dizginlenerek, yurt içi yat›r›ma dönüﬂmesi
sa¤lanmal›d›r.
- Cari aç›¤›n ve borçlanman›n
azalt›lmas› için döviz kuru zamanla
ÜFE’ye endekslenmelidir.
- Yeni K‹T’ler kurularak, sermaye yo¤un, ileri teknoloji kullanan
sanayi yat›r›mlar›na yönelinmelidir.
*
Program görülece¤i gibi ekonomik, siyasal tahlillerden taleplere,
taleplerden çözüm önerilerine kadar
reformist, düzen içi bir bak›ﬂ aç›s›na
sahiptir.
‹ktisatç› Mustafa Sönmez taraf›ndan sunulan bu program hiç kuﬂku yok ki, kiﬂisel olarak ona maledilerek de¤erlendirilemez. Sonuçta,
bu program, yüzbinlerce üyeli sendikalar ad›na halka sunulmuﬂtur.
Sorun da buradad›r.
Görünürde, halka, krizle ilgili
“emekçiler ad›na” bir program sunulmaktad›r ancak kimin cephesinden bak›ld›¤›, kimin sorunlar›n›n
çözülmeye çal›ﬂ›ld›¤› sorgulanmaya
muhtaçt›r. Programda, tüm devrimci, ilerici kesimlerin kat›laca¤› ekonomik, demokratik talepler de vard›r, ama programa niteli¤ini veren
yukar›da aktard›¤›m›z türdeki maddelerdir.
Bu maddeler, soruna yanl›ﬂ bir
cepheden bak›ﬂ›n ürünüdür. Buna
tekrar dönece¤iz, ama bu yanl›ﬂ bak›ﬂ›n farkl› örneklerini aktararak devam edelim.
*
ﬁimdi, krize karﬂ› “çözüm önerilerini” ele alaca¤›m›z kiﬂi, P rof. Dr.

Hayri Kozano¤lu. Yani eski Ö D P
Genel Baﬂkan›.
Verdi¤i bir demeçte ﬂunlar› söylüyor:
“...yoksul kesimlerin ‘markete
gitmeyeyim, bu k›ﬂ› ›s›nmadan geçireyim’ gibi bir seçene¤i yoktur. Sosyal gerilimi en aza indirmek için,
örne¤in Çin’deki gibi altyap› yat›r›mlar›, gerek e¤itim ve sa¤l›k, gerek köprü, demiryolu yap›mlar› için
kaynak aktar›larak bu alanlar üzerinde canlanma sa¤lanabilir... ‹ﬂten
ç›karmalara iﬂçi ve sendikalar›n direnmeleri de bu krizin en az hasarla atlat›lmas› için at›lacak ad›mlardan bir di¤eri.” (Cumhuriyet, 24
Kas›m 2008)
Hayri Kozano¤lu, krizin nas›l
atlat›labilece¤ini anlat›yor. A m a
emekçiler cephesinden bakm›yor.
Ayn› “KESK, D‹SK, TMMOB,
TTB, Çiftçi-Sen!” ad›na sunulan
“Sosyal Dayan›ﬂma ve Demokratikleﬂme Program›”nda oldu¤u gibi.
Önce sosyal gerilimi en aza indirmekten sözediyor Kozano¤lu.
Bu olsa olsa, burjuvazinin kayg›s› olabilir. Sosyalist oldu¤unu iddia eden bir partinin sosyalist oldu¤unu iddia eden “ekonomist” genel
baﬂkan› neden bu kayg›y› duyuyor?
Hat›rlanacakt›r; krizin ilk döneminde, Bush yönetimi de piyasaya
para pompalam›ﬂt›; ekonomide canlanmay› sa¤lamak için!.. Sosyalist
bir ekonomistin krize çözümü, buradan m› yola ç›kmal›?
*
Kozano¤lu, Ö D P’nin genel baﬂkanl›¤›n› yapm›ﬂ biridir. Dolay›s›yla, en az›ndan ilerici, en az›ndan
emekten yana biri olarak, krizin ve
emekçilerle egemen s›n›flar aras›ndaki çeliﬂkilerin nas›l daha fazla derinleﬂtirilece¤ini, ve bunun emekçilerin örgütlenmelerinin ve mücadelesinin geliﬂtirilmesine hizmet etmesi için ne yapmak gerekti¤ini dü30 Kas›m 2008

ﬂünmesi gerekirken, o, egemen s›n›flara gerilimin nas›l azalt›laca¤›
ve krizin nas›l atlat›labilece¤ini anlat›yor...
Aktard›¤›m›z her iki “kriz program›”nda da ne emekçilerden yana
bir program, ne de sosyalist bir
program söz konusu de¤ildir.
Sunulanlar, krize bütünüyle düzen cephesinden bak›p, düzen cephesinden çözüm arayan bir mant›¤›n ürünüdür.
Dolay›s›yla bu bak›ﬂ aç›lar›yla,
birincisi; sosyalist bir alternatif sunulmuﬂ olmaz, ikincisi; gerçekten
de emekçilerin krizin yükünü
omuzlamay› reddetmesi için güven
ve coﬂku verecek bir program ortaya konulmuﬂ olmaz. (*)

Kimin sorunlar›n›
çözece¤iz? Burjuvazinin
mi, emekçilerin mi?
Kime güvenece¤iz?
Burjuvazinin icazetine mi,
emekçilerin direniﬂine mi?
Devrimciler reformlar isteyebilir, bunun için de mücadele ederler.
Ancak bu baﬂka birﬂeydir; sorunlar›m›z›n çözümünü reformlarda görmek baﬂka birﬂey! Ve bu ikisi taban
tabana z›tt›r. Devrimcilerle reformizmin a y r › m n o k t a s › da buradad›r. Devrimciler düzenin kendisini
sorunlar›n kayna¤› olarak gördükleri için, çözümü de düzenin d›ﬂ›nda
devrimde ararlar. Mücadelelerini bu
anlay›ﬂla yürütürler. Reformizmin
ise böyle bir bak›ﬂ aç›s› yoktur. O
çözümü düzen içi politika ve taleplerde arar.
Fakat burada sorun, mücadeleye
düzen içi bakman›n da ötesinde, krizin kendisine K ‹ M ‹ N C E P H E S ‹ N DEN bak›ld›¤› sorunudur. Emekçiler yarar›na reformlar için mücadele
edecekseniz, bunun için, b i r ; soruna emekçiler cephesinden bakmak
zorundas›n›z; iki, burjuvazinin icazetine de¤il, emekçilerin direniﬂine
güveneceksiniz.
Programda bu da yoktur.
Bak›n; ülkemizin ilerici en bü-
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yük iki konfederasyonu oturmuﬂlar,
borçlan›lmas›nda halkla hiç ilgisi
olmayan iç ve d›ﬂ borçlar›n nas›l
yeniden yap›land›r›lmas› gerekti¤ini, sermaye hareketlerini, bankalar›n birleﬂtirilmesini, oligarﬂik devletin insiyatifinde yeni K‹Tler kurulmas›n› vb. vb. tart›ﬂ›yorlar.
"IMF'ye Hay›r" diyemeyen,
"borçlar› ödemeyece¤iz" diyemeyen, iﬂçileri, memurlar› bu sloganla
mücadeleye ça¤›ramayan bir anlay›ﬂ, düzen içi bir anlay›ﬂt›r.
Bu anlay›ﬂ, düzen içinde bile, bu
soyguna karﬂ› mücadele veremez.
Programda "Emek ve Meslek örgütlerinin kat›l›m›yla yeniden 'Beﬂ
Y›ll›k ve 'Y›ll›k Planlar' yap›lmal›d›r". deniyor? Peki, nas›l olacak bu?
Emperyalizmin ve onun kurumlar›n›n, IMF'nin, Dünya Bankas›'n›n
yönetti¤i bir ülkede, TÜS‹AD patronlar›n›n suyun baﬂ›n› tuttu¤u bir
ülkede, düzenin sahipleri bu ekonomik planlar› iﬂçilerin, memurlar›n
sendikal örgütleriyle birlikte nas›l
yapacak? Yaparsa, bu kime nas›l
hizmet edecek?
Bu ﬂekildeki “Beﬂ y›ll›k” gibi
makro ekonomik planlar, bir s›n›f›n
ç›karlar› do¤rultusunda ﬂekillendirilirler; ve o s›n›f da kuﬂku yok ki, iktidardaki egemen s›n›ft›r. Emekçilerin ve burjuvazinin mesela “ortak
beﬂ y›ll›k kalk›nma planlar›” yapmas› gibi bir garabet nerede görülmüﬂ acaba?

Hal böyleyken planlar› birlikte
yapmaktan sözedenler ya kendilerini ya da halk› kand›rmaktad›rlar.
Ekonomik tahlillerin ve ekonomik
konulardaki çözüm önerilerinin bütününde bu anlay›ﬂ hakimdir.
B›rakal›m bunlar› burjuvazi düﬂünsün... ‹ﬂçilerin, memurlar›n haklar›n› savunmakla yükümlü sendikalar, emekten yana güçler, soruna
böyle yaklaﬂamazlar....
Emekçilerin görevi, elbirli¤iyle
burjuvazinin iktidar›n› kurtarmak
m›, yoksa burjuvazinin düzenini
y›kmak için çal›ﬂmak m›? S›n›f sendikac›l›¤› aç›s›ndan cevaplanacak
basit ve yal›n soru budur.
Program›n “demokratik talepler” bölümü de ayn› icazetçi bak›ﬂ
aç›s›yla ﬂekillenmiﬂtir. Mevcut sistemin “eksikli bir demokrasi” oldu¤unu ç›k›ﬂ noktas› yapan öneriler,
Türkiye gerçe¤inden uzakt›r.
Demokratik taleplerin ve demokrasi mücadelesinin ç›k›ﬂ noktas›, faﬂizm gerçe¤i olmal›d›r. Bu anlamda
da biz demokrasi sorununu; ülkemizin ba¤›ms›z olmay›ﬂ›nda, bir yeni
sömürge oluﬂunda, ülkemizi yönetenlerin s›n›fsal niteli¤inde arar›z.
Bunlardan ba¤›ms›z görmeyiz.
Demokrasiyi, demokrasi mücadelesini halk güçleriyle verilecek,
ba¤›ms›zl›ktan ayr› düﬂünülmeyecek, iktidar perspektifinden ayr› düﬂünülmeyecek bir temelde ele al›r›z.
Demokrasi mücadelesi en meﬂru, en

Krizde ‹deolojik Mücadele
Her sendikan›n, demokratik kitle
örgütünün krizi, krizin tüm emekçi
kesimler için taﬂ›d›¤› anlam› üyelerine kavratmas› gerekti¤i aç›kt›r.
Krizin ne oldu¤u, halk için, ülke
için ne anlam taﬂ›d›¤› üzerine gerek
AKP iktidar› cephesinden, gerekse de
tekelci burjuvazi cephesinden yo¤un
bir ideolojik yönlendirme sözkonusudur. Bu ideolojik çarp›tmalar›n karﬂ›s›na en baﬂta sendikalar ç›kmal›d›r.
Krize karﬂ› mücadeleyi, birkaç
eylemle, bir kaç haftayla, ayla s›n›rl›

ele al›p, bir türlü aﬂ›lamayan grupçulukla
ﬂekillendirmek, krizi
anlamamak, do¤ru bir mücadele anlay›ﬂ› geliﬂtirememektir.
Bu konuya iliﬂkin çeﬂitli toplant›larda gündeme getirilen “‹zleme
gruplar›, refleks eylemler” gibi öneriler mevcut durumu kapsamaktan
uzakt›r; krize karﬂ› mücadele bu ve
benzeri dar çerçevelere hapsedilemez. Bu her zamanki s›radan protesto çizgisidir. Emekçilerin gerek
dünyada, gerek ülkemizde karﬂ›
karﬂ›ya oldu¤u sald›r› ise, bunun
ötesindedir.
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temel demokratik haklar için günlük mücadeleden, düzen d›ﬂ›, düzene karﬂ› mücadeleye kadar uzanan
geniﬂ bir yelpazedir. Temel nokta
demokratik sorunlar›n, demokrasi
sorununun kayna¤› bu düzendir, düzenin sosyal ekonomik siyasal yap›s›d›r, düzenin sahiplerinin s›n›fsal
karakteridir. Dolay›s›yla mücadelede bu anlaﬂ›yla yürütülür.
Oysa reformizmin böyle bir anlay›ﬂ› olmad›¤› ve mevcut sistemi
yanl›ﬂ tahlil etti¤i için, demokrasi
deyip, demokrasiyi de AB'den bekleyen bir çizgiye geliyor.
*
D‹SK-KESK Program›n›n adland›rmas› da, muhtevas› da, esas
olarak düzen içi kayg›lardan ç›k›lamad›¤›n›n göstergesidir. Programa,
“sosyal dayan›ﬂma” ad› verilmiﬂtir.
Fakat ilginçtir ki, program›n baﬂl›¤›n›n d›ﬂ›nda, programda dayan›ﬂmay› somutlayan, ne ve nas›l oldu¤unu ortaya koyan t e k b i r m a d d e
y o k t u r. Baﬂl›¤›n›n d›ﬂ›nda, bir daha
dayan›ﬂmadan sözedilmemektedir
yani.
Soru ortadad›r: Kimin kimle dayan›ﬂmas›ndan sözediliyor, öngörülen, istenen nedir?
Bu konuda programda tam bir
mu¤lakl›k vard›r ve bu mu¤lakl›k
bir unutkanl›¤›n de¤il, i deol oj i k

Krizin bedelini ödememek,
burjuvazinin i cazeti a lt›nda
mümkün d e¤ildir.
Krizin bedelini ödememek,
“bar›ﬂ”a e ndekslenmiﬂ b ir
mücadele h att›nda m ümkün
de¤ildir.
Krizin bedelini ödememek,
grupçu, d ayatmac› anlay›ﬂla
mümkün d e¤ildir.
Krizin bedelini ödememek,
krize d evrimci b ir bak›ﬂ
aç›s›n› gerektirir.
bulan›kl›¤›n sonucudur.
Emekçilerle burjuvazinin “Ortak y›ll›k plan yapmas›” meselesinde oldu¤u gibi, burjuvaziyle emekçiler aras›nda bir dayan›ﬂmadan da
söz ediliyor?
As›l mesele ﬂudur: Bugün iﬂçilerin, memurlar›n, yoksul köylülerin
kriz karﬂ›s›ndaki bir mücadele program›, “dayan›ﬂma”yla ifade edilemez, emekçiler aras›nda bir dayan›ﬂma kastediliyor olsa bile, ona hapsedilemez. Çünkü bugün gereken, dayan›ﬂmadan çok daha ötesidir.
‹ﬂçilerin, memurlar›n, yoksul
köylülerin haklar›n› savunma iddias›ndaki bir program, emekçilere,
dayan›ﬂmadan ötesini önermek durumundad›r. Bu, en baﬂta, direnmektir. Krizin faturas›n› emekçilere
yüklemeyi hedefleyen her ad›m, her

uygulama, her karar karﬂ›s›nda direnmek... Ancak bu görev yerine
getirilebildi¤i ölçüde, ad›m ad›m
sad›r›y› tamamen püskürtmeye,
gasbedilen haklar› kazanma mücadelesine giriﬂilebilir ve emekçiler
bu kavga içinde sistemin kendisine
karﬂ› yönlendirilebilirler.
(*) 17 Kas›m t arihli H SGGP toplant›s›nda KESK temsilcisi, sözkonusu
program›n eleﬂtirilmesi üzerine “Sönmez meselesine tak›lmamak gerekti¤ini
düﬂünüyorum. bu ﬂekilde sunulmuﬂ olmas›n› biz eksiklik olarak de¤erlendirdik. Sosyal dayan›ﬂma ve demokratikleﬂme ad›yla ifade edilen program ﬂu
an yok ortada. Daha s›n›rl› bir program oluﬂturuldu...” ﬂeklinde bir aç›klama yapm›ﬂt›r. Bu da kan›m›zca baﬂka
bir ciddiyetsizliktir.

Mimarlar Odas› Ankara ﬁubesi’ne Protestolar Devam Ediyor

DEVR‹MC‹LER‹ TASF‹YE ETMEK,
YALNIZ DÜZENE KAZANDIRIR

Mimar Alev ﬁahin'in Mimarlar
Odas› Ankara ﬁubesi Yönetimi tara-f›ndan iﬂten at›lmas› Kocaeli’nde
protesto edildi.
26 Kas›m Kocaeli ‹nsan Haklar›
An›t› önünde emek düﬂmanl›¤› ya--
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pan Mimarlar Odas› Ankara ﬁu-be yönetimi, Kocaeli ‹vme
okurlar› ve yay›n kurulu üyele-ri, çeﬂitli DKÖ ve partilerin
deste¤iyle düzenlenen ve 55 ki-ﬂinin kat›ld›¤› bir eylemle pro-testo edildi.
Eylemde ‹vme Dergisi Yay›n
Kurulu Üyesi Özkan Ero¤lu, ﬂube
yönetiminin emek düﬂman› tavr›n›
eleﬂtirerek yönetimin göreve seçilir-ken vaad etti¤i "örgüt içi demokrasi"
ilkesini hiçe sayd›¤›n› vurgulad›.
*

Mimarlar Odas› Ankara ﬁube-si’nin bu tavr› 27 Kas›m günü ‹ s t a n b u l Ta k s i m Tramvay Dura¤›’nda
toplanan ‹vme Dergisi Yay›n Kurulu
üyeleri ve okurlar› taraf›ndan yap›lan
eylemle protesto edildi.
Ankara ﬁubesi yönetiminin emek
düﬂman› uygulamas›n› protesto eden
pankart ve "Mimarlar Odas› Ankara
ﬁubesi ﬁirket De¤ildir", "Mimarlar
Odas› Ankara ﬁubesi'nde Bask›ya
Son" yaz›l› dövizler ile ‹vme dergisi
okurlar›n›n takt›klar› k›rm›z› baretler
dikkat çekti.
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Ö¤retmenleri ‹stismar Günü

Ö¤retmenlik “kutsal meslek”!
24 Kas›m “ Ö ¤ re t m e n l e r G ü n ü ” , ö¤retmenlerimize verilen “ d e ¤ e r ”dir!
Gerçekten öyle mi?
‹kisi de düzenin demagojisidir.
Düzen ne ö¤retmenlerin mesle¤ine
ne de ö¤retmenlere bir de¤er verir.
‹ﬂte, de¤er vermedi¤inin göstergesi; ö¤retmenlerin yüzde 72’si, ek
bir iﬂ yaparak geçimini sa¤lamaya
çal›ﬂ›yor. Bu düzen, ö¤retmenlere
geçimlerini sa¤layabilecek kadar
ücret vermiyor.
12 Eylül cuntas›, ö¤retmenlerin
bütün haklar›n› gasbederken onlara
bir “Ö¤retmenler Günü!” uydurdu.
Ülkemizde 24 Kas›m’›n ö¤retmenler günü ilan edilmesi böyle olmuﬂtur. 24 Kas›m, ö¤retmenlerin haklar›n›n gaspedilmesinin, cuntan›n sal-

d›r›lar›yla karﬂ› karﬂ›ya kalmalar›n›n kamufle edilmesidir. Bu nedenle de, esas olarak ilerici demokrat
ö¤retmenlerimiz taraf›ndan kutlanan bir gün olmam›ﬂt›r.
Ortada kutlanacak bir ﬂey de
yoktur zaten. Cuntadan sonraki
siyasi iktidarlar döneminde de, düzenin ö¤retmenlere bak›ﬂ aç›s›nda
bir farkl›l›k olmam›ﬂt›r.
Cunta, ilerici ö¤retmenleri tutuklad›, iﬂkencelerden geçirdi, okullardan att›. Cuntadan günümüze bütün iktidarlar da ayn› uygulamalar›
sürdürdüler; ö¤retmenleri aﬂa¤›lad›lar, yoksullaﬂt›rd›lar, süründürdüler,
sürgünlere gönderdiler; ve bunlar›n
üstüne her y›l bir günü de “ Ö ¤ ret m e n l e r G ü n ü ” diye kutlad›lar.
24 Kas›m için, Hürriyet gazetesinin baﬂl›¤› ﬂöyleydi: “ B i r g ü n
için baﬂtac›yd›lar”.
Asl›nda bu da do¤ru de¤ildir.
Onlar bir gün bile baﬂtac› yap›lmad›lar. Örne¤in, Zonguldak’›n Ere¤li
ilçesinde, Ö¤retmenler Günü’nde
konuﬂma yapmak isteyen emekli
ö¤retmen Gül Korkmaz’›n konuﬂ-

Ö¤retmenler eylemde
E¤itim emekçileri, 24 Kas›m
dolay›s›yla yapt›klar› eylemlerle
taleplerini bir kez daha dile getirdiler.
Ad an a’da 24 Kas›m ö¤retmenler
günü dolay›s›yla E¤itim-Sen üyesi
bir grup topland›klar› sendika binas›
önünden ‹l Milli E¤itim Müdürlü-¤ü’ne yürüdüler. E¤itim-Sen Adana
ﬁube Baﬂkan› Güven Bo¤a, burada
yapt›¤› aç›klamada, e¤itimcilerin sa-dece 24 Kas›m’larda hat›rland›¤›n›
belirterek, “önceki y›llarda oldu¤u
gibi bu y›l da ö¤retmenler için sahte
övgüler dizilecek, boﬂ vaatler veri-lip, heyecanl› nutuklar at›lacak. Tür-kiye’nin ö¤retmenleri, y›lda bir gün
hat›rlanmay› de¤il, sorunlar›na çö-zümler üretilmesini bekliyor” dedi.
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E¤itim-Sen ‹ s t a n b u l ﬂubesi üye-leri de ‹stanbul’da Tünel ç›k›ﬂ›nda
yapt›klar› eylemle “paras›z, bilimsel,
demokratik e¤itim” isteklerini dile
getirerek, Türkiye’nin gelecek ku-ﬂaklar›n› e¤iten ö¤retmenlerin eko-nomik olarak nas›l bir darbo¤aza so-kuldu¤u anlat›ld›.
A n t a l y a ’ d a E¤itim-Sen üyeleri
21 Kas›m günü gerçekleﬂtirdikleri
eylemle 24 Kas›m’da ö¤retmenler
gününü kutlamaya haz›rlanan iktidara seslenerek taleplerini dile getirdiler. 21 Kas›m günü E¤itim-Sen binas›ndan ç›karak yürüyen ve sloganlarla K›ﬂlahan Meydan›’na gelen E¤itim emekçileri yapt›klar› eylemle 24
Kas›m Ö¤retmenler günü için “biz
y›lda bir defa hat›rlanmay› istemiyo-

mas› Milli E¤itim Müdürü’nün baﬂkanl›¤›ndaki komisyon taraf›ndan
uygun bulunmad›. Çarp›c›d›r, Gül
Korkmaz’›n uygun bulunmayan
sözleri sadece ﬂunlard›: “Servet ya
da ﬂ öh r et ist em i yo r u z el b et ; am a
gü zel ok u l bin alar › istiy o ru z, sp o r
salonlar›, müzik odalar› olan. Tiya tr o sal o nl ar › ist iy o ru z .
Servet istemiyoruz evet ama, yay ›n l a r› t ak i p ed e ce k , t ek n o lo j i d en
faydalanacak, insanca yaﬂayabile ce k bi r ma a ﬂ i s t i yor uz ” .
Yasakt›r. ‹nsanca yaﬂayabilecek
bir maaﬂ ve iyi bir okul istemek yasakt›r. Bu istekler zaten karﬂ›lanmayacakt›r, fakat, bunu bir ö¤retmenler
gününde dile getirmek bile yasakt›r.
Oligarﬂinin mant›¤›na göre, y›lda bir gün ö¤retmenler günü kutlans›n, ama ö¤retmenler bu günde de
sorunlar›n› dile getirmesinler, içlerinden bir kaç›, ﬂov için “devletin
z i r v e s i n d e a ¤ › r l a n s › n l a r ” , sonra
sussun ve otursunlar. Gerçekte, 24
Kas›m, Ö¤retmenler Günü de¤il, iktidarlar›n ö¤retmenleri istismar ettikleri gündür.
ruz” dediler.
Aç›klamay› okuyan E¤itim-Sen
baﬂkan› Nurettin Sönmez ö¤retmenlerin sorunlar›n›n dile getirilmedi¤ini söyledi. Ö¤retmenler gününü kutsaman›n bir mant›¤› olmad›¤›n› anlatan Sönmez, esas olarak ö¤retmenlerin sorunlar›n›n ve taleplerinin tart›ﬂ›lmas› ve yerine getirilmesi gerekti¤ini belirtti.
Yürüyüﬂ ve bas›n aç›klamas› esnas›nda s›k s›k “Direne Direne Kazanaca¤›z”, “‹nsanca Yaﬂamak ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›.
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Krizin Bedelini
Ödemeyece¤iz!
D‹SK ve KESK ülkenin de¤iﬂik yerlerinde yapt›klar› eylemlerle krizin faturas›n›n
emekçilere ödetilemeyece¤ini duyurdular.
Edirne ‹lhan Koman Park›’nda biraraya
gelip sloganlar atarak PTT önüne yürüyen
emekçiler PTT önünde aç›klama yapt›lar.
D‹SK Trakya Bölge Temsilcisi Arif Kuday’›n yapt›¤› aç›klamada zamlara, iﬂsizli¤e
karﬂ› en geniﬂ toplumsal muhalefeti örgütlemenin zaman› oldu¤u belirtildi.
D‹SK ve KESK’e ba¤l› sendika ﬂubeleri
yaﬂanan krizden Türkiye’nin etkilenmemesinin mümkün olmad›¤›n›, ancak krizin faturas›n›n emekçilere ç›kart›lmak istendi¤ini söyleyerek ‹zmir Basmane Meydan›’nda eylem
yapt›lar.

Nurtepe’de Baz
‹stasyonlar›na Karﬂ›
Halk Toplant›s›
Nurtepe-Güzeltepe halk›, mahallelerinde kurulu olan baz istasyonlar›na karﬂ› bir
halk toplant›s› düzenleyerek tepkilerini
dile getirdi.
25 Kas›m günü Kardeﬂler K›raathanesi’nde düzenlenen halk toplant›s›na
Nurtepe Haklar Derne¤i, Vartolular
Derne¤i, Tunceliler Derne¤i temsilcileri ve
halk›n ileri gelenleri kat›ld›. Eski muhtar
Zeynel Yi¤it, Zeki Biter, Hüsnü Çelik,
ﬁahin Turan ve Av. Oya Aslan’›n
konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› toplant›da baz
istasyonlar›n›n zararlar› üzerinde duruldu.
Halk›n sa¤l›¤›na verdi¤i zararlar bilinmesine ra¤men yerleﬂim alan› içerisinde
kurulan baz istasyonlar›na tepki gösteren
mahalle halk› baz istasyonlar›na karﬂ› neler
yapabileceklerini tart›ﬂt›. Toplant›ya
kat›lan Av. Oya Aslan hukuksal olarak dava
açma haklar› oldu¤una ve bu davan›n hakl›
görülerek kabul edildi¤ine de¤indi.
Yaklaﬂ›k 100 kiﬂinin kat›ld›¤› toplant›da
baz istasyonlar›n›n kald›r›lmas› için komisyonlar kurularak kitlesel bas›n aç›klamas›
yapma ve imza toplanmas› kararlar› al›nd›.
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Sa¤l›k Emekçileri
Ankara’ya Yürüyor
D‹SK/DEV Sa¤l›k-‹ﬂ,
SES ve TTB 26-29 Kas›m
tarihleri aras›nda; hastanelerin özelleﬂtirilmesi ve iﬂten
ç›karmalara karﬂ›, güvenceli
iﬂ ve güvenli gelecek için
Ankara’ya yürüyor. ‹stanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskiﬂehir üzerinden sürecek
yürüyüﬂ, Ankara’da 29 Kas›m’da düzenlenen “Krizin

Bedeleni Ödemeyece¤iz!”
mitingine kat›l›mla sona erecek. Yar›n saat 12.00’de ‹stanbul Çapa Kan Merkezi
önünden baﬂlayacak yürüyüﬂ kolunu u¤urlamaya,
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, KESK Genel
Baﬂkan› Sami Evren, TTB
yöneticileri kat›lacak.

Bursa- ‹ﬂ’ten at›lan
iﬂçiler, haklar›n› ar›yor:
BURSA’da iﬂ adam› Cavit Ça¤lar'a ait Nergis Holding bünyesindeki Sifaﬂ’tan
ç›kar›lan iﬂçiler, k›dem ve
ihbar tazminatlar›n›n ödenmesi için eylem yapt›.
‹ngilizce olarak okunan
bas›n aç›klamas›nda iﬂten
at›lan iﬂçiler ad›na metni
okuyan Murat Kemer, 18
A¤ustos’ta hiçbir haklar›n›
alamadan kap›n›n önüne konulduklar›n› söyledi. Kemer,
Cavit Ça¤lar'›n ''Bütün çal›ﬂan ve iﬂten at›lan iﬂçilerin
paras›n› ödeyece¤im'' diye
söz verdi¤ini, ancak ﬂu ana
kadar bu sözün yerine getirilmedi¤ini vurgulad›. Bu
sorunu Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakan› Faruk Çelik ile de görüﬂtüklerini, Bakan Çelik'in kendilerine
elinden geleni yapaca¤›n›,
ancak “baz› sorunlar oldu¤unu” söyledi¤ini belirten
Kemer, Bakan Çelik’ten bu
bu sorunlar›n ne oldu¤unu
kamuoyuna aç›klamas›n› istedi.
Aç›klamay› neden ‹ngi-

lizce okudu¤u sorusuna ise
Kemer, ﬂöyle cevap verdi:
“Bakan Faruk Çelik'e birkaç
kez sorduk; 'Ne olaca¤›z? Bizim için ne yap›yorsunuz?'
Cevap alamad›k... Biz de ‹ngilizce soral›m, belki bu ﬂekilde derdimizi anlatabilir ve
cevap al›r›z diye düﬂündük.”
Kemer, davalar› sonuçlanan ve alacaklar› için haciz
karar› ç›kart›lm›ﬂ arkadaﬂlar› oldu¤unu ancak Cavit
Ça¤lar'a ait iﬂ yerlerine gidildi¤inde kendilerine haciz
iﬂlemi yap›lamayaca¤› söylenip iﬂ yerine sokulmad›klar›n› söyledi. Davalar›n bitmesi iﬂin bitti¤i anlam›na
gelmiyor diyen Kemer mücadele edeceklerini ifade etti.

30 Kas›m 2008

Engin Çeber’in Öldürülmesine ‹liﬂkin Soruﬂturmada ‹ddianame Aç›kland›

DEVLET‹N ‹ﬁKENCE YAPMA
ÖZGÜRLÜ⁄Ü SÜRÜYOR!
Halk›n H ukuk B ürosu
Türkiye, imzalad›¤› birçok uluslararas› sözleﬂme ile iﬂkencenin yasak oldu¤unu kabul ederek, iﬂkencenin önlenmesi için gerekli tedbirleri almay› taahhüt etmiﬂtir. (*)
Bu taahhütler oldukça eski tarihlere dayanmas›na karﬂ›n b›rakal›m
iﬂkencenin önlenmesi için gerekli
tedbirleri almay›, gerçekleﬂen iﬂkence olaylar›n›n soruﬂturulmas› ve iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas› dahi
söz konusu olmam›ﬂt›r. Oysa Türkiye’de iﬂkencenin cezaland›r›lmas›
konusunda mevzuatta kimi hükümler de bulunmaktad›r. Fakat bu hükümler de uygulanmamaktad›r. Halk
söz konusu oldu¤unda adaletsiz olup
olmad›¤›na bak›lmaks›z›n, tam bir
kat›l›kla uygulanan yasalar, söz konusu iﬂkenceciler olunca uygulanmam›ﬂt›r. ‹ﬂkence; baﬂta takipsizlik
karar› olmak üzere beraat, zamanaﬂ›m›, verilen düﬂük cezalar›n dahi ertelenmesi ya da af kapsam›na al›nmas› gibi yollarla cezas›zl›k güvencesine al›nm›ﬂt›r. Bu nedenledir ki,
yasada suç olarak tarif edilmesine
ra¤men, gerçekte Türkiye’de iﬂkence yapma özgürlü¤ü bulunmaktad›r. Yine tam da bu nedenle Türkiye’de iﬂkence münferit de¤ildir.
Engin Çeber, 28 Eylül tarihinde
poliste baﬂlayan ard›ndan jandarma
ve gardiyanlar taraf›ndan sürdürülen iﬂkence sonucu 10 Ekim 2008
tarihinde yaﬂam›n› yitirdi. Engin’in
ölümüne iliﬂkin baﬂlat›lan soruﬂturma bir kez daha hepimize devletin
yasamas›, yürütmesi ve yarg›s› ile
iﬂkence politikas›n› ›srarla sürdürdü¤ünü gösterdi.
Adalet Bakan› taraf›ndan Çeber’in iﬂkencede katledilmesine
iliﬂkin dilenen özrün, gerçekte halk›n tepkisini azaltmak ve iﬂkencenin bir devlet politikas›n›n ürünü

Say›: 165

de¤il, münferit oldu¤u yan›lsamas›n› yaratma amac›n› taﬂ›d›¤›n› anlamak uzun sürmedi. Önce soruﬂturma dosyas›nda gizlilik karar› al›nd›.
Sonra dosyaya yay›n yasa¤› konuldu. Soruﬂturma dosyas›nda bulunan
deliller olay› tüm aç›kl›¤› ile ortaya
koymas›na ra¤men, uzun süre iﬂkencecilere dokunulmad›. Tepkiler
nedeniyle dokunmak zorunda kald›klar›nda ise hukuku ayaklar alt›na
alarak bu kez iﬂkence suçunun iﬂlenmedi¤i, “ kasten yaralama” suçunun iﬂlendi¤ine hükmettiler. Ve
bir müdür 5 gardiyan, iﬂkence suçundan de¤il, kasten yaralama suçundan tutukland›lar.

‹DD‹ANAMEYE G ÖRE
‹ﬁKENCE YOK!
Bak›rköy Savc›l›¤› taraf›ndan
sürdürülen soruﬂturma nihayet tamamland›. Savc›l›k taraf›ndan haz›rlanan iddianame, 24 Kas›m 2008
tarihinde, Bak›rköy 14. A¤›r Ceza
Mahkemesi taraf›ndan kabul edildi.
Ve duruﬂma tarihi olarak 21 Ocak
2009 tarihi belirlendi. Kabul edilen
iddianame ile 39 gardiyan, 3 müd ü r, 13 polis, 4 jandarma ve 1
d o k t o r toplam 60 san›k hakk›nda,
iﬂkence sonucu adam öldürmek,
eziyet, kasten yaralama, resmi evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve suçu bildirmeme suçlar›n›
iﬂledikleri için dava aç›ld›. San›klar
hakk›nda toplam 4 a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
müebbet ve 303,5 y›la kadar hapis
cezas› isteniyor.
Haz›rlanan iddianame ilk bak›ﬂta
içerdi¤i ceza miktar› nedeniyle, suçlular hakk›nda hak ettikleri ceza n›n istendi¤i yan›lsamas› yaratmas›na karﬂ›n, daha dikkatli de¤erlendirildi¤inde, istenen cezan›n iﬂlenen
suçun yan›nda yetersiz kald›¤› görülecektir. Barolar, hukuk örgütleri,
demokratik kitle örgütleri ve hu-

kukçular taraf›ndan gösterilen tepki
nedeniyle, ölümün iﬂkence sonucu
oluﬂtu¤u savc›l›k taraf›ndan kabul
edilmek z o r u n d a k a l › n m › ﬂ t › r. Bu
nedenle ölüme neden olanlar hakk›nda “ kasten yaralama” suçunu
iﬂledikleri için cezaland›r›lmalar›
talebinden vazgeçilmiﬂ, iﬂkence ile
adam öldürme suçunu iﬂledikleri
kabul edilerek a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas› ile cezaland›r›lmalar› talep edilmiﬂtir. Fakat, bunun
d›ﬂ›nda iddianame iﬂkencecileri korumaya devam etmektedir. ‹ddianamede di¤er san›klar içinde iﬂkence
suçu isnat edilen tek bir san›k yoktur. Aç›k “ iﬂkence suçu”, ya “ k a st e n y a r a l a m a ” ya da “ eziyet suçu”
olarak tan›mlanm›ﬂt›r.

JANDARMALAR
KORUNMAYA
DEVAM E D‹L‹YOR
‹çiﬂleri Bakanl›¤› iﬂkence olay›n›n ortaya ç›kmas›ndan sonra oluﬂan bask› ile Engin Çeber ve arkadaﬂlar›n›n iﬂkence gördü¤ü ‹stinye
Polis Merkezi görevlileri hakk›nda
usulen de olsa bir soruﬂturma baﬂlatm›ﬂt›r. Buna karﬂ›n iﬂkence yapan
kendisine ba¤l› jandarma görevlileri hakk›nda hiçbir iﬂlem yapmam›ﬂ,
usulen de olsa bir idari soruﬂturma
baﬂlatmam›ﬂt›r. Jandarman›n ‹çiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan soruﬂturma
d›ﬂ› b›rak›larak korunmas›na yarg›
da, jandarma görevlilerini iﬂkence
suçu d›ﬂ›nda tutarak ortak olmuﬂtur.
Haz›rlanan iddianame ile jandarman›n iﬂledi¤i suç, kasten yaralama suçu olarak tarif edilmiﬂtir. Oysa iﬂlenen suç aç›k yasa maddeleri ve deliller göz önüne al›nd›¤›nda iﬂkence
suçudur. Hem ceza miktar› hem de
zamanaﬂ›m› hükümleri düﬂünüldü¤ünde k›yaslanamayacak ölçüde daha hafif bir suçtan jandarman›n cezaland›r›lmas›n› talep etmek aç›k
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bir korumad›r. Nitekim, kasten yaralama suçunun karﬂ›l›¤› 1,5 y›l hapisken iﬂkence suçunun karﬂ›l›¤› 12
y›l hapistir. Yine iﬂkence suçu için
zamanaﬂ›m› süresi 15 y›lken, kasten
yaralama suçu için ise 8 y›ld›r.

POL‹SLER K ORUNMAYA
DEVAM E D‹L‹YOR.
‹ddianamede sadece jandarmalar
de¤il ayn› zamanda polisler de korunmaktad›r. ‹nsan onuruna yönelik
fiil kamu görevlileri taraf›ndan iﬂlendi¤i zaman iﬂkence, s›radan insanlar taraf›ndan iﬂlendi¤i zaman
eziyet suçu oluﬂmaktad›r. ‹ki suç
aras›ndaki tek fark budur. Polislerin
kamu görevlisi olduklar› aç›k olmas›na karﬂ›n iﬂkence ile de¤il eziyet
suçu ile suçlanmalar› hukukun i¤fal
edilmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bir hukuk ö¤rencisi taraf›ndan dahi
bilinen bu durumun atlanmas› savc›l›¤›n cehaletinden de¤il polisleri
koruma amac›ndan kaynaklanmak-

tad›r. Çünkü eziyet suçu en çok 5 y›l
hapis cezas›n› gerektirirken iﬂkence
suçu 12 y›l hapis cezas›n› gerektirmektedir. Baz› polislerin bu suçu 4
kez iﬂledikleri göz önüne al›nd›¤›nda hem ceza miktar› katlanmakta
,hem de bu polislerin tutuklanmas›
gerekmektedir. ‹ﬂte savc›l›k bunu
engellemek için aç›k yasa maddelerini i¤fal etmekte bir sak›nca görmemiﬂtir.
Gerçekte iﬂkence ile a d a m ö l d ü r m e k suçunu iﬂleyen 1 müdür ve
3 gardiyan d›ﬂ›nda, 56 san›k hakk›nda verilecek olas› hapis cezalar›
miktarlar› itibar› ile e r t e l e m e k a p sam› içerisinde bulunmaktad›rlar.
Bunun taﬂ›d›¤› anlam, mahkemenin
iddianamede isnat edilen suçlardan
ceza vermesi halinde dahi iﬂkenceciler cezas›z kalacaklard›r.
Engin Çeber’in iﬂkence sonucu
katledilmesine iliﬂkin haz›rlanan iddianame en temel hukuk kurallar›n›
ihlal etmektedir. Bunun yan›nda

Londra'da Engin Çeber An›ld›
‹ngiltere'nin baﬂkenti Londra'da bulunan Anadolu Halk
Kültür Merkezi'nde 23 Kas›m günü Halk Cepheliler Engin
Çeber için bir anma düzenledi. ‹ﬂkenceyle katledilen Engin Çeber'in mücadelesini anlatan özgeçmiﬂin
okunmas›n›n ard›ndan “Devrimci Bas›n Mevzisinde 22
Y›l” baﬂl›kl› yaz› okundu. Yap›lan konuﬂmada, Engin’in
Yürüyüﬂ dergisi da¤›tt›¤› için katledildi¤i ifade edilerek
Yürüyüﬂ’ün de susturulamayaca¤› belirtildi.
Özgür tutsaklardan Ümit ‹lter’in ﬂiirlerinin
okunmas›yla devam eden anma töreninde okunan ﬂiirler
sloganlar ve alk›ﬂlarla karﬂ›land›. Anmaya, Engin'in kardeﬂleri ﬁerife ve Erdem Çeber’de kat›ld›. Abisinin onurlu
mücadelesini anlatan Erdem kat›lanlara duygusal anlar yaﬂatt›.
Anman›n yap›ld›¤› salonda Engin Çeber ve son y›llarda
polisin iﬂkenceyle ya da sokak ortas›nda katletti¤i insanlar›n foto¤raflar› ve yaz›lar›n bulundu¤u, karanfillerle bezenmiﬂ pano da anmaya gelenlerin dikkatini çekiyordu.
Program, ﬂehit Bülent
Dil’in kardeﬂi Ali Dil’in
seslendirdi¤i marﬂlar ve
türkulerle devam etti.
Anma töreni hep bir a¤›zdan söylenen Bize Ölüm
Yok marﬂ›yla sona erdi.
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sürdürülen demokratik muhalefetin
savc›l›¤› ölüme neden olan gardiyanlar aç›s›ndan geri ad›m atmak
zorunda b›rakt›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Ancak bu muhalefet henüz iﬂkenceci polis ve jandarmalar›n hak ettikleri kanun maddeleri uyar›nca yarg›
önüne ç›kar›lmalar›n› sa¤layamam›ﬂt›r. Tüm bu yaﬂananlar, iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas›n›n ancak bu
muhalefetin daha etkili bir tarzda
sürdürülmesi ile mümkün oldu¤unu
göstermektedir. B u n u n i ç i n b a rol a r, h u k u k ö r g ü t l e r i , t ü m h u k u k ç u l a r, d e m o k r a t i k k i t l e ö r g ü t l e r i
ve halk›m›z 21 Ocak 2009 tarihin de , Bak›rköy 14. A ¤ › r C e z a M a h kemesi’nde baﬂlayacak yarg›lam a y a m ü d a h i l o l m a l › d › r.
(*) bkz: ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi m. 5, ‹nsan Haklar› ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Avrupa Sözleﬂmesi m. 3, ‹ﬂkenceye Karﬂ› Birleﬂmiﬂ
Milletler Sözleﬂmesi m. 1, 4, 16, Türkiye Cumhuriyeti Anayasas› m. 17, 38

Trabzon Haklar Derne¤i
Kuruldu!
Trabzon'da 2005 y›l›ndan beri faaliyet gösteren Trabzon Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i 16 Kas›m günü yapt›¤› ola¤anüstü genel kurul
ile ad›n›, tüzü¤ünü ve yönetim kurulunu de¤iﬂtirdi. Yeni ad› Trabzon Haklar Derne¤i olarak de¤iﬂtirilen kurumun baﬂkan› Enbiya KIRAL‹ oldu.
Yönetim Kurulunda Canan Kukul, Zeynep Erdu¤rul, ‹smet Kurukafa ve Banu Özcan da yer ald›.
Trabzon Haklar Derne¤i'nin yeni adresi: Halkevi Sok. No:15 Kat: 3 TRABZON - Tel: 0462
321 43 12 e- posta: trabzonadalet@mynet.com

Sultan Gazi Özgürlükler
Derne¤i Kuruldu!
2008.11.25 tarihinde yap›lan Gazi Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i Ola¤anüstü Genel Kurulu’nda derne¤in ismi ve tüzü¤ü de¤iﬂti.
Derne¤in yeni ad› Sultan Gazi Özgürlükler Derne¤i oldu.
S u l t a n G a z i Ö z g ü r l ü k l e r D e r n e ¤ i A d r esi:
75 y›l Mah. Fevzi Çakmak Cad. No 103 Sultan
Gazi / ‹STANBUL - Tel. 0212 419 57 25
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Yoldaﬂlar›
Anlat›yor

Direncin Ad› Oldu

riler ald›¤› da olmuﬂtur. Ancak Engin eleﬂtirileri anlamaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Devrimcilikte ›srar onun en
güçlü, en güzel yan›d›r...

Engin emekçi, Engin her yerde. Bölgesindeki dergi da¤›t›mlar›n›n, aç›klamalar›n, mitinglerin yani herhangi bir organizasyonun
içinde mutlaka Engin vard›r. Bu
öyle mutlakt›r ki, görevli olmasa
bile kay›ts›z kalamaz, kendinden
mutlaka bir ﬂeyler katar.
H›rç›nd›r, kimi zaman kavgac›,
inatç› ve yanl›ﬂa, yar›m iﬂlere tahammülsüz. Engin'e söylenen birﬂey vard›r ve o iﬂ mutlaka öyle yap›l›r... Olmuyorsa da ›srar eder,
sorgular, irdeler, kendi de iﬂin içine girer ve nas›l söylendiyse o ﬂekilde yapar, yapt›r›r. Belki mekanik diyen olabilir, ama tarih böyle
olmad›¤›m›zda neler yaﬂad›¤›m›z›
da göstermiﬂtir. Sonuçta devrimin
askeri Engin, devrimin iﬂlerini istenildi¤i gibi yapar, yapt›r›r ve bitirir.
Huzurludur...Gözü karad›r Engin'in. Herﬂeyde mutlaka en öndedir ve fütursuz bir cesaret sahibidir. Eylemlerin, kavgalar›n ve herﬂeyin en önündedir. Engin halka
karﬂ› suça tahammül etmez. Gece
nöbeti için parktad›r. Devriye gezerler. Ahlaks›zl›klara haddini bildirir.
Elbette eksiklikler, sorunlar da
vard›r; hayat e¤itip dönüﬂtürür
bizleri. Mühim olan buna aç›k olmakt›r. Ki Engin buna sonuna kadar aç›kt›r...
Sokaklardan geldi¤i bellidir
Engin'in... emekçi oldu¤u da. Ve
her iki durumun özelliklerini de taﬂ›r. Kavgac›, inatç› yanlar› sokaklardan gelir; emekçili¤i, mütevazili¤i, çal›ﬂkanl›¤› da devrimci yanlar›d›r. Hepimizin bildi¤i ve yaﬂad›¤› düzen ile devrimin çarp›ﬂmas›,
Engin'de tüm safl›¤›yla, yal›nl›¤›yla birlikte d›ﬂa yans›r... Sert eleﬂti-
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Mümkün de¤ildir Engin’e insan
onuruna yak›ﬂmayacak birﬂey
yapt›rabilmek. Baﬂe¤mez o. Kabul
etmez dayat›lan hiçbir onursuzlu¤u. Direnir; sonucu bilerek ve görerek. Nitekim, duyduk, ö¤rendik
ki, 3-5 çapulcunun vahﬂice sald›r›
ve iﬂkenceleri karﬂ›s›nda da düﬂüncesinde, tavr›nda, ruh halinde
hiçbir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. Ve iﬂte o tavr›yla, direncin ad› oldu...
Bizlere hep örnek olacak.
Katledildi¤ine inanmak çok
zor. Ona yaﬂat›lan iﬂkenceler karﬂ›s›nda hapishanede kendini eli
kolu ba¤l› hissetmek daha zor. Öfkemiz ve hesap sorma iste¤imiz
kab›na s›¤maz. Ve biliyoruz ki sorulacak.
Sevgili Engin ﬂunu bil ki çok
ﬂey ö¤rettin bizlere. Seni her zaman yüreklerimizde yaﬂataca¤›z.

***

“Yüzündeki gülüﬂü
iﬂkenceci katiller de
yok edememiﬂtir”
Engin, sürekli gülen yüzü ve
kafas›ndan hiç eksik etmedi¤i
ﬂapkal› haliyle canlan›yor gözlerimin önünde. Engin bir çok insan›n zihninde ilk izlenim olarak
böyle yer edinmiﬂtir. Ve elbette
hep gülen yüzündeki safl›k temizlik. Engin'i yeni de tan›yor olsan›z, kalabal›k bir grubun içinde
sadece yüzünü dahi görseniz içiniz ›s›n›r. Çünkü yüzüne bakan
ondaki içtenli¤i görebilir. ‹çinin
safl›¤›, temizli¤i, güzelli¤i yüzüne
yans›m›ﬂt›r Engin'in. Böyle bir
ifadeyi görüp de s›cakl›¤›n› hissetmemek mümkün mü? Engin
tüm güzellikleriyle yoldaﬂlar›n›,
yoldaﬂlar› Engin'i çok sevdi.
Onun için, her zaman bir baﬂka
yoldaﬂ›n›n yan›nda görebilirdiniz

Engin'i. Engin birﬂeyler anlat›yordur.
Devrimci olmak için önce
Marksist-Leninist klasikleri hatmetmek sonra prati¤ini uygulamaya geçmek gerekmiyor. Engin'de Marksizmi-Leninizmi teorik olarak ileri düzeyde bilmiyordu. Ama gördü¤ü ve anlad›¤› çok
net birﬂey vard›; haks›zl›klarla,
adaletsizliklerle dolu bir ülkede
yokluk ve yoksulluk içinde yoz
bir yaﬂama mahkum edildikleri.
Bu yaﬂam› kabul etmedi Engin!
Daha güzel bir yaﬂam›n mümkün
oldu¤una inan›p içinden ç›k›p
geldi¤i yoksul halk›n›n onurlu
mücadelesine
omuz
verdi.
Emekçi mahallelerinin y›k›mlara
karﬂ›, yozlaﬂmaya, açl›¤a, yoksullu¤a karﬂ›, k›sacas› her konudaki mücadelesinin de¤iﬂmez bir
parças› oldu.
Mahallelerde halk›n içinde çal›ﬂmay› o kadar seviyordu ki, Engin çal›ﬂman›n içinde olmasa dahi, mahallelere yolu düﬂmüﬂse,
mutlaka çal›ﬂmalara kat›l›rd›.
Mahalle çal›ﬂmalar›na kat›laca¤›m diye as›l iﬂini aksatmamas›
gerekti¤i konusunda uyar› ald›¤›
olmuﬂtur. Tabii, mahalle çal›ﬂmalar› içinde yer almaktaki bu ›srar›, sonuçta gitti¤i mahallelerin faaliyetine kat›lma iznini almas›yla
da sonuçlanm›ﬂt›.
Engin herﬂeyiyle kendini mücadeleye vermiﬂ bir devrim
emekçisiydi. Ve s›n›r› yoktu bu
mücadelede. Gönül rahatl›¤›yla
bu mücadelenin her alan›nda yer
alabilece¤ini ifade eden bir neferdi. Öyle de oldu prati¤i. Kavgan›n
her türlü bedelini gö¤üsleyece¤i
bir prati¤in içinde oldu ve o prati¤in içinde ölümsüzleﬂti. Eminim
ki, yüzündeki gülümseyiﬂi ona
günlerce iﬂkence yapanlar katiller de yok edememiﬂtir, edemezler. O gülümsemeyle yummuﬂtur
gözlerini hayata. O gülüﬂ art›k
yoldaﬂlar›n›n yüzünde yaﬂayacak. An›s› önünde sayg›yla e¤iliyorum.

‹ﬁKENCE
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Sorunlar / Çözümler
Gazze’de sürdürülen ‹srail
ablukas›, halk› açl›¤›n da ötesinde bir sorunla karﬂ› karﬂ›ya b›rak›yor. Yaﬂananlar,
“uluslararas› kuruluﬂlar” ve
çeﬂitli kesimler taraf›ndan
“ i n s a n i y › k › m ” kavram›yla
ifade ediliyor.
Niye ‘insani y›k›m’?
Gazze’ye ablukay›
uygulayanlar hangi insanlar? Dünya halklar› m›? Dünyan›n herhangi bir ülkesinde yaﬂayan halklar m›? ‹nsanl›¤› y›kan, ayaklar alt›na alan kim?
“‹nsani y›k›m” kavram›nda, bu sorunun cevab› yoktur.
Zaten bu kavram›n tercih edilmesinin nedeni de, mu¤lakl›¤›,
yaﬂanan ‘y›k›m›n’ sorumlular›n› gizlemesidir.
Gazze’de yaﬂanan aç›kça
emperyalizmin ve siyonizmin
yolaçt›¤› bir y›k›md›r. Ablukay› uygulayan, ‹srail siyonizmidir, ablukaya sesini ç›karmayan, destekleyen, Amerika
baﬂta olmak üzere, emperyalistlerdir. Amaç, Filistin halk›-

n› teslim almak, Filistin’i emperyalist sisteme dahil etmek,
Filistin topraklar›ndaki iﬂgali
kal›c›laﬂt›rmakt›r. Ony›llard›r,
Filistin halk›na yaﬂat›lanlar›n
nedeni de, bunlar› yaﬂatanlar
da gizli de¤ildir.

gerçekleri bile ifade etmekten
aciz “uluslararas› yard›m kuruluﬂlar›”n›n “insani y›k›m”a
karﬂ›, “insani yard › m ” ça¤r›lar› etkili olabilir mi? Olamayaca¤› baﬂtan bellidir. Filistin
halk›na yaﬂat›lanlar› bile net
“yar d › m
tan›mlayamayan,
kuruluﬂlar›”, çözüm için de
bir ﬂey yapamazlar. Emperyalizmin sorumlulu¤unu gizleyerek, Filistinde katliam ve direniﬂi, emperyalizmin kabul edebilece¤i kavramlarla tan›mlay›p
emperyalistleri, Siyonistleri
k›zd›rmamaya(!) çal›ﬂarak Filistin halk›na
yard›mc› olunamaz. Bu yüzden bu kuruluﬂlar›n ça¤r›lar›
etkisiz kalmaya mahkumdur.
Filistin halk›na yard›m etmek için, öncelikle onlara bu
y›k›m› yaﬂatan emperyalizmin
suçlar›n› gizlemeye çal›ﬂmamak gerekir. Emperyalizm de,
bir yandan halklara y›k›mlar
yaﬂat›rken, di¤er yandan suçlar›n› gizlemek için, “insani
yar d › m ” oyunu oynamaktad›r. Emperyalizmin bu oyunu
çerçevesinde hareket ederek,
Filistin halk›na yard›m edilmiﬂ olmaz, ama emperyalizme
hizmet edilmiﬂ olur.

‘‹nsani Y›k›m’!
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Buna ra¤men, suçu tüm yal›nl›¤›yla ortaya koyan, suçlular› net olarak tan›mlayan kelimeler kullanmaktan kaç›n›lmaktad›r. Sanki, Filistin halk›na yaﬂat›lanlar, dünyada insanlar›n insanl›ktan uzaklaﬂmalar›n›n bir sonucudur. Filistin halk›na yaﬂat›lanlar, insanl›ktan uzaklaﬂmakla ilgili
de¤ildir, emperyalizmin, siyonizmin ç›karlar›yla ilgilidir.
Filistin halk›na bunlar› yaﬂatanlar, Amerika’daki, ‹srail’deki, Almanya, Fransa ve
benzeri emperyalist ülkelerdeki tekellerdir. Peki, bu yal›n

dan dinamitleniyor.
Amerikan emperyalizmi ne zaman, “Filistin sorununu çözmekten” söz etse, Filistin
halk› en büyük sald›r›lara maruz
kal›yor. 27 Kas›m 2007’de Annapolis onferans› yap›l›rken, sözde
“bar›ﬂ müzakereleri” baﬂlat›lm›ﬂt›. “Bar›ﬂ” ad› alt›nda dayat›lan
teslimiyetti. O günden bu yana
yaﬂanan, kuﬂatmalar, katliamlar,
bu dayatmay› Filistin halk›na kabul ettirmek içindir. Annapolis sürecinin içinde yer alan Türkiye
oligarﬂisi ve AKP iktidar› da, bu
yaﬂananlar›n sorumlular›ndand›r.
Filistin halk›n›n dökülen kan›nda,
kuﬂatma alt›nda ölüme terk edilmesinde AKP de suç ortaklar›
içindedir.

‹ngiltere: Polise
‘‹ﬂkence Silah›’

Filistin: Gazze’de
Siyonist Kuﬂatma Sürüyor

‹ngiliz ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, bugüne kadar çok say›da kiﬂinin ölümüne neden
Ta s e r’ isimli silah›n kullan›m›n›
olan ‘T
yayg›nlaﬂt›rma karar› ald›. 10 bin adet
sipariﬂ verilen ‘Taser’ adl› silah, ‹ngiltere’de 2007’den bu yana deneme amaçl›(!) kullan›l›yordu. Silah, kullan›ld›¤›
Kanada ve Amerika’da ölümlere neden
olmuﬂtu. Bu y›l›n Mart ay›nda, ‹sviçre’de de bu silah›n göçmenlere karﬂ›
kullan›lmas› karar› al›nm›ﬂt›.
Taser isimli silah, 160 km h›zla 50
bin volt ak›m yollayarak, kiﬂiyi geçici
felce u¤rat›yor. Birleﬂmiﬂ Milletler, bilimsel inceleme sonucunda Taser isimli silah› “ölümle sonuçlanabilen bir
iﬂkence türü” olarak nitelendirmiﬂti.

‹srail siyonizminin, Gazze’ye
yönelik baﬂlatt›¤› kuﬂatma sürüyor. ‹srail, Filistin-Gazze ﬂeridi
geçiﬂ noktalar›n› 5 Kas›m’dan bu
yana kapal› tutuyor. Gazze halk›n›n en temel ihtiyaçlar›n› bile karﬂ›layamad›¤› kuﬂatma, bugüne
kadar ki en uzun süreli kuﬂatmalardan birisi.
Elektrik yok, elektrikli hiçbir
ﬂey çal›ﬂm›yor. Sadece evlerde
de¤il, hastenelerde de hiçbir ﬂey
çal›ﬂm›yor. Hastalara müdahale
edilemiyor. G›da yok, ekmek bulunam›yor. Kuﬂatmay› yarmak,
temel ihtiyaçlar› gidermek için
kaz›lan tüneller de ‹srail taraf›n-
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Gün Olur Devran Döner
Amerikan emperyalizmi ile kukla Irak hükümeti aras›nda yap›lan
görüﬂmeler sonucunda Amerika’n›n
Irak’ta yeni sömürgecilik iliﬂkilerini
kal›c›laﬂt›ran ve parça parça asker
çekmesini içeren bir anlaﬂma yap›lm›ﬂt›. ‘Güçlerin Statüsü Anlaﬂmas›
(SOFA)’ ismi verilen anlaﬂma, 27
Kas›m’da Irak Meclisi taraf›ndan da
onayland›.
Anlaﬂma, Amerika’n›n Irak’tan
çekilmesini içeriyormuﬂ gibi sunulsa da, gerçekte, Irak’ta kal›c›laﬂmas›n› içermektedir. Amerikan askerleri Irak’tan koﬂullara ba¤l› olarak
çekilirken, onun yerine Amerika
ad›na iﬂgali, iﬂbirlikçi kukla Irak ordusu sürdürecektir.
Bu nedenle de, söz konusu anlaﬂma Amerika’ya teslimiyeti kabul
etmeyen Irak’l›lar taraf›ndan tepkiyle karﬂ›lanarak, protesto ediliyor.
Anlaﬂmaya karﬂ› protesto gösterilerinden birisi 21 Kas›m’da,
2003’te Irak eski Devlet Baﬂkan›
Sadddam Hüseyin’in heykelinin y›k›ld›¤› Ba¤dat’taki Firdevs Meyd a n ›’nda yap›ld›. Ö¤le saatlerinde

meydanda toplanan binlerce Irakl›,
Sünni ve ﬁii, meydandaki taﬂ kaide
üzerine diktikleri Bush kuklas›n›
alaﬂa¤› ederek yakt›lar.
Bu taﬂ kaide, tarihe, üzerindeki
Saddam heykelinin y›k›l›ﬂ›yla geçmiﬂti. Yankeeler, iﬂgalle birlikte,
Saddam Hüseyin’in meydandaki
heykelini y›kt›rmak için say›lar›
yüzlerle bile ifade edilemeyecek bir
avuç iﬂbirlikçiyi alanda toplam›ﬂ,
Saddam Hüseyin’in heykelini y›kt›rarak, iﬂgale halk deste¤i görüntüsü
yarat›lmaya çal›ﬂm›ﬂlard›. O günden bu yana Irak halk›, emperyalizme karﬂ› onurlu bir direniﬂ sürdürerek, iﬂgal destekçisi olmayaca¤›n›
gösterdi. ﬁimdi ayn› alanda, ayn› taﬂ
kaide üzerinde binlerce Irak’l›
Bush’un kuklas›n› alaﬂa¤› ederek,
simgesel anlam› olan bir mesaj da
verdi. Bush’un kuklas›n›n üzerindeki, “ ut anç ve it aa t anl aﬂma s› ” yaz›s› ise, sözkonusu anlaﬂman›n içeri¤ini özetliyordu.
“ ABD ’ye hay›r” , “ Anlaﬂmaya
hay›r ” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, eylemi organize eden Sadr’›n
“ B u a n l a ﬂ m a o n u r s u z l u k t u r.”

Saddam Hüseyin’in
heykelinin y›k›ld›¤› Firdevs
Meydan›’ndaki taﬂ kaidede,
bu kez Bush’un kuklas› vard›.
mesaj› okundu.
Anlaﬂma karﬂ›s›nda Irak’ta iki
tav›r ortaya ç›k›yor. Birisi, ABD’nin
dayatt›¤› anlaﬂmay› onaylayan,
Amerikan emperyalizmiyle iﬂbirli¤i
yapanlar›n tav›rlar›d›r ki, bunlar
Irak’a ve Irak halk›na ihanet edenlerdir. Di¤er yandan, Firdevs Meydan›’nda Bush’un kuklas›n› yakan
Irak’l›lar›n, bu sömürgecilik anlaﬂmas›na karﬂ› ç›kan onurlu tav›rlar›
vard›r.
ABD emperyalizmi, Irak halk›n›
teslim alamayacakt›r. Irak halk›, iﬂgal ve emperyalist sömürüye karﬂ›
alanlar› doldurdukça, emperyalist
politikalar›n baﬂar› ﬂans› da olmayacakt›r.
kümlünün hapis
cezalar›n› paraya
dönüﬂtürebilmelerini, 12 aydan
uzun zamand›r tutuklu bulunanlar›n da tahliyesini sa¤layacak. Bakan ayr›ca,
d o k t o r ve ilaç ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanaca¤›n›, hapishanelerde aﬂ›r› y›¤›lmay› önlemek
üzere 2009 sonuna dek 3 yeni
hapishanenin aç›laca¤›n› da
söyledi.
Yunanistan Hükümlüler
Komitesi, bakanl›¤›n vaatlerini olumlu bir ad›m olarak de¤erlendirdiklerini ve açl›k grevine bu nedenle son verildi¤ini, tutuklu ve hükümlülerin 3
ay verilen sözlerin uygulanmas›n› bekleyeceklerini aç›klad›.

Yunanistan: Açl›k Grevi
Kazan›mla Bitti

Fransa: Ö¤retmenler
Grevde
Fransa’da ö¤retmenler, Sarkozy hükümetinin binlerce ö¤retmeni iﬂten atmas› ve
hak gasplar›na karﬂ›, ülke çap›nda grev
yapt›lar.
21 Kas›m’da gerçekleﬂtirilen greve,
tüm ülke çap›nda ö¤retmenlerin üçte ikisinden fazlas› kat›l›rken yap›lan yürüyüﬂlerle de protesto ve talepler dile getirildi.
Eylemlere ö¤renciler de destek verdi.
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Yunanistan’da 8 bine yak›n
tutuklu ve hükümlünün baﬂlatt›¤› açl›k grevi, 21 Kas›m’da
belli taleplerin kabul edilmesiyle sonuçland›r›ld›. Tutuklular, 18 gün süren açl›k grevi
sonunda, Adalet Bakanl›¤›’na
taleplerini kabul ettirdiler.
Adalet Bakan›, “parlamentoya derhal verece¤i yasa tasar›s›” ile Nisan ay›na kadar 5
bin 500 tutuklu ve hükümlünün serbest b›rak›laca¤›n›
aç›klad›. Bakanl›¤›n taahhüdüne göre tasar›, 5 y›la dek cezas› olan 1740 hükümlünün
hemen tahliyesini, 1107 hü-
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n

Önce ABD’yi, ard›ndan bir
çok ülkeyi sarsan krizin sars›nt›lar› aras›nda daha önceleri de
duydu¤umuz bir cümleyi yeniden
duyduk: “ M a r k s h a k l › ç › k t › ! ”
Oysa Marks’› çoktan, hem de
say›s›z kere çürüttüklerini söylemiﬂlerdi. Daha da ileri gidip, sonunu ilan etmiﬂlerdi tarihin.. “Elveda
proletarya” demiﬂ ve vefat ilan›n›
vermiﬂlerdi: “Sosyalizm öldü!”
Fakat ne proletaryadan, ne
sosyalizmden
ve
ne
de
Marks’dan kurtulamad›lar bir türlü. Ne zaman kapitalist çark sars›lsa, iﬂler biraz ters gidecek olsa;
istemeyerek, utanarak da olsa
ayn› cümle kurulur: “Marks’›n dedi¤i gibi oldu..”
Burjuvazi de fark›ndad›r kapitalizmi bugüne kadar en iyi çözümleyenin kim oldu¤unun.
Marks, gerçekten de çok ayr›nt›l› çözümlemiﬂtir krizleri. Çünkü, kapitalizmde kriz hiç de yeni
bir olgu de¤ildir. Sanayi devriminin ilerleyiﬂi, el sanatlar› ve manifaktürden makinal› sanayiye geçiﬂ, emekçilere yoksulluk, küçük
üreticilere de çöküntü getirirken,
bir avuç sömürücü de gitgide daha da zenginleﬂti. Bu bir kriz durumuydu ve 1 8 2 5 y›l›ndan beri
de kapitalizmi sarsan devrevi
krizler eksik olmad›.

H
ﬁimdi mevcut krizin “tahlilini”
bir yana b›rak›p, tarih içinde k›sa
bir yolculu¤a ç›k›p 1825 krizinin
ard›ndan yaﬂananlar› hat›rlayal›m
istedik.
1825 ekonomik krizi, baﬂlang›çta feodalizme karﬂ› burjuvazi
saflar›nda savaﬂan iﬂçi s›n›f›na
art›k kendi kaderini ellerine almas›n›n ve burjuvaziye karﬂ› kendi savaﬂ›n› vermesinin gereklili¤ini kavrat›yordu. Bunun neticesinde tarihteki ilk iﬂçi ayaklanmalar›ndan biri 1 8 3 1 y›l›n›n Kas›m
ay›nda patlak verdi..

“Dokumac›l›k baﬂkenti” diye
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an›lan Lyon kenti Fransa’da kapitalizmin ilk
diye
geliﬂti¤i kentlerden biriydi. Dolay›s›yla buras›,
burjuvazi ile proletarya
aras›ndaki çeliﬂkilerin de en erken belirginleﬂti¤i yerlerden biri
oldu.
Lyon’da iﬂçiler günde 15-16
saat a¤›r iﬂlerde çal›ﬂ›yorlar, bunun karﬂ›l›¤›nda ellerine geçen
bir kaç kuruﬂ ise kar›nlar›n› doyurmaya bile yetmiyordu. Bir de
üstüne, yüklenen a¤›r vergiler
hayat› tümden yaﬂanmaz hale
getirmiﬂti iﬂçiler için.
Fabrika ve atölyelerde bir araya gelen iﬂçiler örgütlenmeye
baﬂlad›lar. ‹lk komitelerini oluﬂturan iﬂçiler, fabrika sahiplerini çal›ﬂma saatleri konusunda masaya
oturtmas›n› bildiler.
‹ki s›n›f aras›ndaki ilk toplant›
25 Ekim 1831 günü Valilik binas›nda gerçekleﬂti. ‹ﬂçilerin o günkü yegane talepleri ücretlerinin
biraz daha artt›r›lmas›yd›; ki, yaﬂayabilsinler. Fabrikalar›n kalontor sahipleri ise bunu kabul etmeye yanaﬂm›yorlard› bir türlü.
Valilik binas›n›n önünde on
binlerce iﬂçi toplanm›ﬂt› o gün.
Uzun saatler sonunda Lyon burjuvalar› iﬂçilerin iste¤ini kabul etmek zorunda kald›lar. Toplant›
süresince meydan› terketmeyen
iﬂçiler bu haberi coﬂkuyla karﬂ›lad›lar. Asl›nda bu yeni ücretler
onlar için daha iyi bir yaﬂam anlam›na gelmiyordu, ancak hayatta kalabilmelerine yeterdi... Yine
de sevinçliydi Lyon’lu iﬂçiler...
Çünkü s›n›f mücadelesinde bir
mevzi savaﬂ›n› kazanm›ﬂlard›.
O gün Lyon burjuvazisi iﬂçilerin talebini kabul etmek zorunda
kalm›ﬂt› ancak, ücretleri ödeme
günü yaklaﬂt›kça verdi¤i sözden
yan çizme belirtileri göstermeye
baﬂlad›. Ücretlerin ödenmesinden
bir gün önce tüm ﬂehre sessizlik
çökmüﬂtü...

H
“Kendi imzalad›klar› bareme
uymad›klar› sürece tüccarlardan
bir kuruﬂ bile almayaca¤›z!” diye

L
Y
O
N
Ayaklanmas›
‹ﬂçi s›n›f›n›n krizle
ilk yüzyüze geliﬂi
hayk›ran bir atölyenin 120 iﬂçisi
sessizli¤i ilk parçalayan oldular.

“Bu sözler, sanki ›ﬂ›k h›z›yla
tüm ﬂehre yay›ld›. Binlerce ses
onlar› tekrarlad›, fakat tüccarlar›n kulaklar› buna kapal›yd›.
Her f›rt›nadan önce sessizlik
vard›r. Ayaklanman›n arifesinde,
Lyon f›s›lt›yla konuﬂuyordu.” (*)
20 Kas›m günü burjuvalar›n
verdikleri sözde durmayacaklar›
kesin olarak ortaya ç›kt›. ‹ﬂçi önderleri buna ayaklanma ça¤r›s›
yaparak karﬂ›l›k verdi:
“Kardeﬂler, kand›r›ld›k, aldat›ld›k! Üç tabur asker ﬂehre yaklaﬂ›yor. Fabrika sahipleri 25 Ekim’de
imzalanan anlaﬂmaya uymuyorlar. Üç haftadan fazla sab›rla bekledik. Eme¤imizin karﬂ›l›¤›nda ald›¤›m›z parayla yaﬂayam›yoruz.
Lanet olas› tüccarlar, kendi imzalad›klar› ücret baremine gülmekle kalmad›lar; askerleri ça¤›rd›lar
ve Lyon iﬂçilerine kendilerince bir
gece yaﬂatacaklar.
K a rdeﬂler geri çekilmemeli yiz! ‹ﬂi durdurup ﬂehre gidelim,
anlaﬂmaya uymalar›n› isteyelim.
Ama birlikte hareket edelim (...)
Bizim tek bir slogan›m›z var: Ça l›ﬂarak yaﬂamak ya da ﬂavaﬂar a k ö l m e k !”
Ertesi gün, yani 21 Kas›m günü iﬂçiler fabrikalara gitmeyecek,
Lyon merkezinde toplanacaklard›. Karar kulaktan kula¤a, h›zla
yay›ld›...
Burjuvalar geçen süre boyunca boﬂ durmam›ﬂlard› elbette..
ﬁehre takviye asker ça¤r›lm›ﬂ,
ayaklanma öncesi haz›rl›klar ta-
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mamlanm›ﬂt›.
Ve tarih, 21 Kas›m 1831’di.
“‹ﬂçiler silahs›zd›. ﬁehir kap›lar›n›n önünde silahl› askerlerle
karﬂ›laﬂt›lar.
“B›rakal›m geçelim” diye ba¤›rd› iﬂçiler ve durdular.
“Geri dönün” cevab› geldi.
Birden k›l›çlar parlad› güneﬂin
alt›nda, siyah tüfekler dikildi iﬂçilerin karﬂ›s›na.
“Kardeﬂler yürüyelim!” diyen
yüzlerce ses gökyüzünü y›rtt› ve
düﬂmana karﬂ› yürüdüler.
‹ﬂçilerin silahlar› yoktu. Ayaklar›n›n alt›ndaki caddeden kopard›klar› taﬂlar› at›yorlar, sonra da
ç›plak ellerle ve sopalarla dövüﬂüyorlard›. Ölüler, arkadaﬂlar›na
barikat oldu. Evlerden kad›nlar
ve çocuklar yard›ma koﬂtular.
Meydandaki silah dükkan›n›n
camlar›n› k›rd›lar, sonra da babalar›na, kocalar›na, o¤ullar›na,
kardeﬂlerine; tabanca, tüfek, b›çak ve k›l›ç taﬂ›d›lar. Askerler bir
an duraklad›lar; sonra geri çekilmeye baﬂlad›lar. ‹ﬂçiler, “çal›ﬂarak yaﬂayal›m ya da savaﬂarak
ö l e l i m ” sloganlar›yla Lyon’a yürüdüler.
Derhal Lyon’un dört bir yan›
barikatlarla donat›ld›. Çat›ﬂmalar
iki gün boyunca aral›ks›z sürdü.
‹ﬂçiler her bedeli göze alarak
amans›zca sav7aﬂ›yorlard›.
‹ki gün süren çat›ﬂmalar›n ard›ndan ordu komutan› ayaklanmay› bast›ramayaca¤›n› anlam›ﬂt›. 22 Kas›m akﬂam› ordu birlikleri ﬂehir d›ﬂ›na çekilme karar› ald›.
Karﬂ›-devrim askerlerinin durumu ﬂuydu: “... askerlerimiz art›k çok yorgun. ‹syanc›lar d›ﬂar›dan gelen g›da yard›m›n› talan
ediyorlar. Askerlere verilen günlük yemek az. Askerler isyan ediyorlar. Kurulan ‘ulusal savunma’
ordusu düﬂmana kat›ld›. On beﬂ
bin kiﬂiden geriye ancak yüzü
kalm›ﬂt›r. Aceleyle bize gönderilen yard›m arabalar›na silah ve
g›da maddeleri koymay› unutmuﬂlar..”
23 Kas›m sabah›, günün ilk
›ﬂ›klar›yla askerler ﬂehrin d›ﬂ›na
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ç›kt›lar. Hava kararmaya baﬂlad›¤›nda, iﬂçiler ﬂehre girmiﬂlerdi.
ﬁehirde ç›kan yang›nlar› söndürdüler ve sokaklar› düzene koymaya çal›ﬂt›lar. Yay›nlanan ilk
karar da, h›rs›zl›¤›n ölümle cezaland›r›laca¤› oldu. Galipler, ﬂehri
talan etmek ve h›rs›zl›k için gelmemiﬂlerdi. Bouvier-Dumolard (
(Vali, bn.), görevinde kald› ve
tüm ﬂehir halk›n› sakin olmaya
davet etti. (...)
Zaferin ilk gecesi, meﬂalelerin
›ﬂ›klar› alt›nda savaﬂta ölenlerin
cesetlerini gömmekle geçti, 24
Kas›m’da, sakland›klar› yerden
ç›kan ﬂehir ‘sakinleri’ bildirilerle
dolu sokaklara ç›kt›lar.
Sokaklardaki o bildirilerin birinde ﬂöyle yaz›yordu:
Lyonlular! Kan içici devlet or“L
ganlar› bu toplumun güvenini fiili
olarak kaybetti. Onlarla aram›zda
ceset da¤lar› var. Bu yüzden onlarla hiçbir anlaﬂma yap›lamaz.
Lyon, ﬂerefle, kendi evlatlar› taraf›ndan kurtar›ld›. Seçim yap›lacak ve seçimi kazananlar, ellerin de kardeﬂ kan› olmayanlar, görev yapabilecekler. ‹ﬂçiler, tüm
görevler için seçim yapacaklar...
Lyon’da komiteler taraf›ndan
s›k s›k toplant›lar yap›lacak, burada halk›n ihtiyaçlar›n›n giderilmesinin yollar› aranacak. Yeni bir
ﬂehir ordusu toplanacak.
Bizden sadece boyun e¤memizi isteyen üç ka¤›tç› bakanlara
HAYIR! Askerler! Siz kand›r›ld›n›z. Gelin bizim yaral›lar›m›z›n
yan›na, size kardeﬂ olup olmad›¤›m›z› söylesinler. Ulusal muha f›zlar! Kan içici genarellerin emirleri, sizin askeri ﬂerefinizi kirletti.
Ama siz de birer Frans›z kalbi taﬂ›yorsunuz. Kat›l›n bize. Elde edilen kazan›mlar korunsun. Sizin
askeri disiplininize güveniyoruz.
Tüm dükkan sahipleri eski güveni kazanacaklar ve ﬂerefli insanlar gibi dükkanlar›n› aç›p çal›ﬂacaklar. Bu sabah, gerçek öz g ü r l ü ¤ ün g ü n e ﬂi d o ¤ d u ﬂ e h r i m iz de! Hiçbir gücün onun ›ﬂ›¤›n› yok
etmesine izin vermeyelim. Yaﬂas›n gerçek özgürlük!
‹ﬂçi Komitesi Baﬂkanlar›. 23

Kas›m 1831.”
Bu bildirilere ra¤men iﬂçiler o
günün koﬂullar›nda ayaklanmay›
daha ileri götürüp götürmeme
noktas›nda tart›ﬂma içindedirler.
Bilincinde olsunlar veya olmas›nlar, ﬂu malum, “objektif ve subjekif koﬂullar” meselesi vard›r karﬂ›lar›nda. ‹ﬂçiler iﬂte o “koﬂullar”
sonunda 25 Kas›m’dan itibaren
gerilemeye baﬂlad›lar. Bizzat kral›n o¤lunun baﬂ›nda oldu¤u bir
ordunun Lyon üzerine yürüdü¤ü
söylentileri, bu gerilemeyi daha
da h›zland›rd›.
Zaten görevinden hiç ayr›lmam›ﬂ olan Vali idareyi yeniden tümüyle eline ald› ve iﬂçiler fabrikalar›na döndüler. 26 Kas›m sabah›ndan itibaren Lyon eski halini alm›ﬂt›.
Bu geri çekilmenin nedenlerine iliﬂkin birçok ﬂey demek
mümkün elbette: Tarihsel koﬂullar›n olgunlaﬂmas›, deneyimsizlik, örgütlenmenin ve s›n›f bilincinin yetersizli¤i... Fakat, herﬂeye
ra¤men Lyon ayaklanmas› “Avrupa’n›n en ileri ülkelerinde proleterya ile burjuvazi aras›ndaki
s›n›f mücadelesinin tarihin ön
plan›na ç›kmas›”n› sa¤layan
(Engels) bir ayaklanma olarak
yerini ald›. Frans›z burjuvazisi de
bu durumun bilincindedir. Hükümet gazetesi journal Des Debalts’›n 8 Aral›k 1831 tarihli nushas›nda ﬂöyle yaz›yordu:
“Lyon ayaklanmas› toplumdaki önemli bir gerçe¤i (mülk
sahibi s›n›fla mülksüz s›n›f aras›nda içten içe yap›lan mücade leyi) aç›¤a vurd u . ”

H
Bu gerçek bugün de apac›k
ortada... Ve e¤er, kim kapitalizmin krizi ve krizin yükünün kime
nas›l fatura edilece¤i üzerine bir
fikir yürütüyorsa, akl›nda bu tarih
olmal›. Ama elbette en baﬂta da
krizin yükünü omuzlamak istemeyen emekçilerin akl›nda olmal› bu tarih...
* Yaz›daki al›nt›lar, Ateﬂi Çal mak 1 (yazar›: Galina Serebryakova) kitab›ndan al›nm›ﬂt›r.
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değin m eler

Usul Böyle!
17 A¤ustos depreminde,
Dünya Bankas›’ndan gelen
yüzbinlerce dolar›n Yalova
Belediyesi ve müteahhitler
taraf›ndan usulsüz kullan›ld›¤› aç›¤a ç›km›ﬂ.
Bizce bu tam da “ u s u l üne uygun” kullan›md›r. Bu
düzende farkl› bir kullan›m
biçimi bilen var m›?
Mesela iﬂsizlik fonu için
toplanan paralar nereye kullan›l›yor, iﬂsizlere mi? Hay›r
GAP’a kullan›l›yor. ﬁaﬂ›rmaya gerek yok...
Bu düzende USUL BÖYLE!!!

‹yi ‹ ﬂler!
AB temsilcisi diyor
ki, iki kiﬂi iﬂkencede öldü ama insan haklar›nda
bir gerileme yok... Klasik
nakarat: ‘olumlu geliﬂ meler var ’.
Dünya Bankas› diyor
ki, nüfusunuzun yüzde
20’si günde 2 dolarl›k bir
gelirle açl›k düzeyinde
yaﬂ›yor... Her 100 insan›n›zdan 29’u çok yoksul.
Sonra Dünya Bankas›
ve IMF diyorlar ki,
“Türkiye en iyi müﬂterimiz, AKP’den çok memnunuz.”

BAM TELİ çizgiler
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✍ Bas›ndan
“‘Reality Show’lar›n yap›mc›lar›... Sanki hepimizi
“‹nsan”›n yüce amaçlara uygun düﬂmeyecek kadar alçak;
samimi olamayacak kadar sahte ve berbat bir yarat›k oldu¤una inand›rmak istiyorlar.
Anlad›m art›k; “Reality Show“lar› seyretmek demek,
ç ü r ü m e k demek... Çünkü seyrede seyrede beﬂ para etmez
ödüller için baﬂkalar›n›n manevi cesetlerini çi¤nemenin
normal bir ﬂey oldu¤unu düﬂünmeye baﬂl›yoruz.
Geçen gece ‘Yemekteyiz’ yar›ﬂmas›n› izledim...
Yaz›klar olsun! En çok da dünyan›n en normal ﬂeyiymiﬂ gibi dedikodu yapan, birbirini aﬂa¤›layan, hasetten
çatlayan, ac›nacak hallerini yalanlarla örten yar›ﬂmac›lara
yaz›klar olsun!...
Tv'de insanlar evlilik için yar›ﬂt›r›l›yormuﬂ, ay›p!
ﬁimdi de iﬂsizler iﬂ bulmak için yar›ﬂt›r›lacakm›ﬂ! Re zill ik!..”
(Haﬂmet Babao¤lu, 27 Kas›m 2008, Sabah)

Aleni Ayr›mc›l›k
‹ngiltere’de yabanc›lara parmak izli kimlik verilmeye
baﬂland›. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, 2015 y›l›na kadar ülkedeki
yabanc›lar› yüzde 90’›n›n bu kimlik kartlar›ndan alm›ﬂ
olaca¤›n› belirtti.
“Yasalar önünde herkes eﬂittir” diyen burjuva demokrasisinin amentüsü art›k fiilen de¤il, resmen de deliniyor.
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Ne yapmak
gerekti¤ini bilmek
yeterli de¤ildir,
ayn› zamanda
onu yapmak için
gereken yüreklili¤e de sahip
olmak gerekir.
Georgi Dimitrov

AKP’nin Övüncü
Baﬂbakan Erdo¤an kürsüde övüne övüne, gerine gerine
anlat›yor:
- 2 milyon aileye kömür yard›m› yapt›k..
- 1 milyon 896 bin çocu¤a e¤itim, 1 milyon 44 bin çocu¤a sa¤l›k yard›m› yapt›k.
Peki onlar› yard›ma muhtaç hale, kömür alamaz, okuyamaz, hastal›¤›n›n tedavisini yapt›ramaz hale getiren de
sen de¤il misin?.. Övünece¤ine u t a n ey baﬂbakan!

BAKANA!
“A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas› alm›ﬂ hükümlülerle görüﬂtüm. Çok etkilendim. Önce bir cezaevinde 2 DHKPC hükümlüsü ile görüﬂtüm. Çok üzüldüm. O çocuklar› orada görmek ne kötü. P›r›l p›r›l, civa gibsi çocuklar. Zeki, vatan için çok ﬂey yapabilecek donan›mda. Böylesi çoçuklar›n
orada olmas› çok üzüntü verici. Keﬂke orada olmasalar, diye düﬂündüm. Onlar da sohbet hakk›ndan yak›nd›lar. Sorunlar›n› anlatt›lar. ” (25 Kas›m 2008 Hürriyet)
Bu sat›lar› okuduktan sonra, bakana iki çift laf›m›z
olacak:

Üzülme, iﬂ yap!
Demagoji yapma, sorun çöz!

Onlar tüketim krizinde
Kriz, bir tabak çorban›n fiyat›n›n 20 YTL oldu¤u, ‹stanbul'un en lüks restoranlar›ndan Papermoon’un önünde
oluﬂan kuyru¤u eritememiﬂ... Denir ki, Papermoon denen
lokantan›n önünde en çok patronlar, bankac›lar ve CEO'lar
kuyruk oluﬂtururlarm›ﬂ... Haliyle, lokantan›n kap›s›nda da,
lüks cip ve otomobillerin önünde patronlar›n› bekleyen
ﬂoförlerin oluﬂturdu¤u kuyruk...
‹ki makarna, bir diyet kola, bir soda ve iki duble kahvenin fiyat›n›n 116 YTL oldu¤u lokantada, burjuvazinin bir
yeme¤inin fiyat›n› düﬂünün...
Kriz var diye a¤lad›klar› halleri bu! Bir de kriz olmasa
dünyay› yiyecekler demek ki!!!
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‘YÜRÜYÜﬁ
SUSMAYACAK’
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin Yürüyüﬂ dergisinin 164. Say›s›n›n toplat›lmas› ve sat›ﬂ›n›n yasaklanmas›na Kars Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan 25 Kas›m 2008 tarihinde karar verildi. Bu
karar›n üzerine Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm
‹çin Yürüyüﬂ dergisi yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla
keyfi, hukuksuz toplatma karar›n› protesto etti.
Aç›klamada: “Dergimizin ad›ndan anlaﬂ›laca¤›
gibi ülkemizin emperyalizme ba¤›ml› oldu¤unu ve
çözümün sosyalizmde oldu¤unu aç›kça söylemektedir. Dergimizin üzerindeki bask›lar›n, dergimizin
oligarﬂi taraf›ndan hazmedilememesinin temel nedeni de budur. Yürüyüﬂ halk›n içindedir, halk›n sorunlar›n› bilir ve çözüm gösterir. Oligarﬂinin halk›
aﬂa¤›lamas›na, soymas›na, ahlaks›zl›¤› körüklemesine k›sacas› yapt›¤› bütün i¤rençliklerine çözüm
olarak “Pisli¤i Devrim Temizler” diyecek cürete
sahiptir. Devrimci bas›n olman›n gereklilikleri yerine getirmekten hiçbir zaman çekinmemiﬂtir”
denilerek Yürüyüﬂ’ü hiçbir bask›n›n susturamayaca¤›› belirtildi.
***

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar› Sürüyor!
Her hafta oldu¤u gibi yürüyüﬂ M a l a t y a Yeﬂil-yurt caddesinde okurlar›yla buluﬂtu. 26 Kas›m Sal›
günü Yürüyüﬂ okurlar› giydikleri önlükleriyle der-ginin tan›t›m› ve da¤›t›m› yapt›lar.
TAYAD’l› Ailelerin tecritle ilgili Ankara eyle-mini de anlatan okurlar›m›z derginin içeri¤inden
baﬂl›klar okudular.
A d a n a’da ise okurlar›m›z Yüre¤ir ilçesi Karﬂ›-yaka’da bulunan Sü-leyman Vahit Cadde-si üzerinde sat›ﬂ ve
tan›t›m yapt›lar. 4
Yürüyüﬂ okurunun
yapt›¤› sat›ﬂta dergi-nin içeri¤inin yan› s›-ra özellikle Engin
Çeber’in katledilme-si ve halk›n sorunlar›
anlat›ld›. Esnaf ile
ekonomik kriz ve
mahallede bulunan
at›k su tesisinden ya-y›lan pis koku üzeri-ne sohbetler yap›ld›.

DE⁄‹NMELER

49

Engellilere ‹nsanca Ya ﬂ a m
3 Aral›k, “ D ü n y a E n g e l l i l e r
G ü n ü ”dür. Fakat, engelliler y›l›n
bir günü bile hat›rlanmayanlar, y›l›n
bir gününde bile, haklar› tan›nmayanlard›r.
Toplumumuzun yok say›lan kesimlerinin baﬂta gelenlerinden biridir engelliler. Resmen yok say›l›rlar. Fiilen yok say›l›rlar. Say›lar›
tam bilinmez; 2002’de Baﬂbakanl›¤a ba¤l› yürütülen “Türkiye Özürlüler Araﬂt›rmas›” sonuçlar›na göre,
8,5 milyondur say›lar›. Kimi araﬂt›rmalarda ise, bu rakam 11 milyona
kadar ç›kar. Hakk› olmayan›n say›s›
da yoktur. Engellilerin durumu da
böyledir.
Resmi olarak ise, Türkiye nüfusunun % 12.3'ü, yani tam 8.5 mil yon kiﬂi engellidir. Bunlar›n 2 milyon 250 bini konuﬂma özürlü, 1
milyon 270 bini zekâ, 892 bini ortopedik, 382 bini iﬂitme, 127 bini görme özürlü ve 637 bini sürekli hastal›¤› olan durumundad›r.
Rakam büyüktür, bu kadar büyük say›daki engelli için oligarﬂik
düzenin politikas› nedir? Bu say›daki engellilerin sorunlar› nas›l çözülüyor? Bu say›daki engelli, yaﬂam›n
neresindedir?
Bu sorular›n cevaplar› hayat›n
içindedir. Bunun cevab›, engellileri
hayat›n içinde g ö remiyor olmam›zdad›r. Say›lar› milyonlarca olan engellileri, sokaklarda, iﬂyerlerinde,
sosyal alanlarda, ulaﬂ›m araçlar›nda
ve benzeri yerlerde, say›lar› oran›nda g ö remeyiz. Çünkü, yaﬂam onlar›
hesaba katarak düzenlenmemiﬂtir.
Oligarﬂik düzende tüm halk kesimlerinin haklar› yok say›lmaktad›r, engelliler ise, ek olarak bir de
engelli olman›n haks›zl›¤›yla karﬂ›
karﬂ›yad›rlar. ‹ﬂsizlik tüm halk için
sorundur, engelliler için bir kaç kat
daha büyük bir sorundur. ‹ﬂyerlerinde olmas› gereken yüzde 3 engelli
k o n t e n j a n › uygulanmaz; ve hükümetler de bunu uygulatmaz. E¤itim
tüm halk için sorundur, fakat engelliler için ise b i r k a ç k a t d a h a f a z l a
sorundur, örne¤in okur yazar olma-
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● Engelli çocuklara e¤itim deste¤i olarak verilen p a r a y › k e s m e
karar› al›nd›.
Görüldü¤ü gibi, bir engelliyi
milletvekili yapan AKP, vitrini süsledikten sonra, engellilerin zaten k›r›nt› düzeyindeki haklar›n› da yok
etmeye giriﬂti.

yan oran› engellilerde yüzde 36’d›r;
sa¤l›k, ulaﬂ›m, bar›nma, pahal›l›k
ve benzeri sorunlar da engelliler
için bir kaç kat daha fazla sorundur.
K›sacas›, hiçbir alanda hesaba kat›lmayan engelliler için hayat daha
fazla zorlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.

AKP, Engellileri En Fazla
‹stismar Eden, H aklar›n›
Da E n F azla G aspedendir
Düzen partileri için, engelliler,
seçimlerde ‘oy say›s›’ olarak ‘hat›rlan›rlar’. Dini, yoksullu¤u, yard›mlaﬂmay›, k›sacas› herﬂeyi istismar
eden AKP, bir engelliyi milletvekili
yaparak bu konuyu da istismar etmenin baﬂ›n› çekmiﬂtir. Fakat, engellilerin haklar› da en fazla AKP
iktidar›nda yok edilmiﬂtir.
AKP taraf›ndan 2005 y›l›, “engellilerin istihdam y›l›” ilan edildi,
2008 y›l› bitti, hâlâ engellilerin istihdam›nda tek bir ad›m at›lmad›.
Engellilerin talepleri dinlenmedi bile. Ama buna karﬂ›n;
● 2005’te ç›kar›lan engelliler
yasas› ile, engelli maaﬂ› alabilmek
için, özür oran› % 70’e ç›kar›ld›.
● ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, Emirgan’daki rehabilitasyon
merkezinde kalan engellileri, b u b i n a d a n ç › k a r m a karar› ald›.
● Milli E¤itim Bakanl›¤›, Ni¤de
Cemil Meriç Görme Engelliler ‹lkö¤retim Okulu’nu k a p a t t › .
● ‹ﬂitme engellilerin, iﬂitme cihaz› al›m› durduruldu.
● Engellilerin e¤itim süresini s› n › r l a m a karar› al›nd›.

Sorun Düzende
Çözüm Mücadelededir
Ülkemizde engellilere yaklaﬂ›mdaki bu çarp›kl›k, salt AKP iktidar› ile s›n›rl› bir sorun da de¤ildir.
Sistem engellileri d›ﬂlama üzerine
kurulmuﬂtur. Engelliler yok say›lm›ﬂ ve hâlâ yok say›lmaktad›r.
Gerçekte oligarﬂik düzenin engelli politikas›, H i t l e r politikas›d›r.
Hitler, engellileri “ t o p l u m a y ü k ”
olarak görmüﬂ ve katletmiﬂtir. Bu
düzen de, engellileri topluma yük
olarak görmekte ve aç›ktan katletmese de, çeﬂitli biçimlerde ölüme
veya yoklu¤a terketmektedir.
Çünkü, bu düzen, k â r g e t i r m e yecek hiçbir yere yat›r›m yapmay›
düﬂünmez. Engelliler için yat›r›m
yapmak, düzenin egemenleri için
“öö l ü y at › r › m”d›r. Onlar için, halk
da, engelliler de insan de¤ildir,
emekleri sömürülen, üzerinden kâr
edilenlerdir. Bu iﬂlevi olmayanlar›n,
yaﬂam hakk› da yoktur.
Oligarﬂik düzende, hiçbir kesimin taleplerinin mücadele etmeden
karﬂ›lanmas› söz konusu de¤ildir.
Bu durum, elbette engelliler için de
geçerlidir. Engelliler sorunun kayna¤›n› bu düzende, çözümünü düzene karﬂ› mücadelede görmelidirler.
Say›lar›n›n ve sorunlar›n›n büyüklü¤ü nedeniyle, ülkemizdeki engelliler, haklar›na özgürlüklerine
sahip ç›kmam›z, örgütleyerek, haklar› için mücadeleye sevketmemiz
gereken kesimlerden biridir. Milyonlarca engelli, ancak güçlerini
birleﬂtirdiklerinde, varolduklar›n›
sokaklara ç›karak gösterdiklerinde,
sorunlar›na çözüm bulmaya da baﬂlayabileceklerdir.
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