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Fabrikalar
kapan›yor,
iflçiler iflten 
ç›kar›l›yor,
zamlar 
devam 
ediyor, 
ve bunlar 
belki de 
henüz 
bafllang›ç..
Daha büyük
sald›r›lara
haz›r 
olal›m!

Krizin Faturas›n› 
Ödemek ‹stemiyorsak;

★D‹RENMEL‹Y‹Z
★ÖRGÜTLENMEL‹Y‹Z

★DEVR‹M 
MÜCADELES‹N‹
BÜYÜTMEL‹Y‹Z!

Oy hhaklar› yyok
Söz hhaklar› yyok
Asimilasyon kkarfl›s›nda yyaln›zlar
Emperyalist aafla¤›lama kkarfl›s›nda yyaln›zlar
Onlar getirdikleri ‘‘döviz’ kadar varlar!
Ama HHAYIR ddiyor devrimciler; HAYIR
EMEKLER‹YLE VVAR OONLAR, OONURLARIYLA VAR!

GURBETÇ‹LER‹, Y‹NE ‘DÖV‹Z’ LAZIM 
OLDU⁄UNDA HATIRLADILAR!

AKP ‘‘Varlık BBarışı’yla YYurtdışındaki HHalka

Nasıl BBaktığını BBir KKez DDaha GGösterdi



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
12 AAral›k -- 118 AAral›k

1973, Malatya Akçada¤ do¤umlu olan Feride’nin,
devrimci hareketle iliflkisi 1991’de bafllad›.
1993’de gerillaya kat›ld›. Yaklafl›k 4 y›ll›k gerilla
faaliyetinin ard›ndan tutsak düfltü. 19 Aral›k katli-
am sald›r›s›nda, Malatya Hapishanesi’nde direnen
tutsaklar içindeydi. 28 Temmuz 2001’de 6. ölüm
orucu ekibinde ölüm orucuna bafllad›. Direniflini
sürdürürken tahliye edildi¤inde, tahliye rüflvetini

oligarflinin yüzüne çarparak, direniflini d›flar›ya tafl›d›. ‹stanbul Aksa-
ray’da bir evde sürdürdü¤ü ölüm orucunun 512. gününde, 16 Aral›k
2002’de ölümsüzleflti.

FFeerriiddee HHAARRMMAANN

1961, Bal›kesir Gönen do¤umlu olan fiaban fien, ö¤-
retmen okulu ö¤rencisiyken devrim mücadelesine ka-
t›ld›. ‹.Ü. Hukuk Fakültesi’nde DEV-GENÇ’li olarak
mücadelesine devam etti. 1980’de tutsak düfltü. Cun-
tan›n zindanlar›nda sürdürdü mücadelesini. 1984
Ölüm Orucu direniflinin birinci ekibinde, Apo, Hasan,
Haydarlarla ölüme yatt›. Tahliye olduktan sonra yurt-
d›fl› örgütlenmesinin siyasi sorumlulu¤u görevine

atand›. 18 Aral›k 1991’de Belçika’da geçirdi¤i bir trafik kazas› nedeniyle
aram›zdan ayr›ld›.

fifiaabbaann fifiEENN

1956 Dersim Hozat do¤umlu olan Nurettin, 1974-
75'lerden itibaren Elaz›¤ ve Dersim'de Dev-Genç örgüt-
lenmesinde yönetici olarak görev yapt›, anti-faflist mü-
cadelenin önderlerindendi. 12 Aral›k 1978’de Ela-
z›¤’da faflistlere karfl› gerçeklefltirilen bir eylem sonras›
polisle girdi¤i silahl› çat›flmada flehit düfltü. 

NNuurreettttiinn GGÜÜLLEERR

4 Temmuz 1969, An-
kara Polatl› do¤umlu
olan Kevser, 1986’da
9 Eylül Üniversitesi T›p
Fakültesi’ni kazanarak
‹zmir’e gitti. Örgütlü
iliflkisi 1990’da bafl-

lad›. ‹zmir’de gençlik ör-
gütlenmesi içinde ve milislerde yerald›, çeflitli
görevler üstlendi.

1991’de 5 ay tutuklu kald›. ‹kinci kez tekrar
tutukland› ve direnifllerle geçecek uzun tutsak-
l›¤› bafllad›. ‘95 Eylül’ünde Buca’da katliam
sald›r›s› karfl›s›nda direnenlerden biriydi. 19
Aral›k katliam›n› ve yoldafllar›n›n feda eylemi-
ni Uflak Hapishanesi’nde yaflad›. 2001 Eylülün-
de 7. Ölüm orucu ekiplerinde k›z›l bant›n›
takt›. 2002 Mart’›nda tahliye oldu ve mücade-
lesini ondan sonra da tereddütsüz sürdürdü.

Kevser, mücadele yaflam› boyunca hiçbir ko-
flulda kendini koruma anlay›fl›nda olmad›, her
zaman önce örgütü, halk›n›n ve devrimin ç›-
karlar› geldi. 10 Aral›k 2007’de Anka-
ra’da kuflat›ld›¤› evi, faflizme karfl› bir direnifl
üssüne çevirerek ölümsüzleflti.

KKeevvsseerr MMIIRRZZAAKK

Bafle¤mediler hiç.

Bafle¤memenin türkülerini
söylediler.

Bafle¤meyenlerin destan-
lar›n› notalarla yazd›lar
tarihe. 

23 y›ld›r onlar›n sesi yan-
k›lan›yor kavgan›n içinde. 

Seslerini zindanlarda dire-
nenlerden, gecekondular-
da dövüflenlerden, mey-
danlar› sars›p statükolar›
parçalayan iflçiler ve me-
murlardan, da¤larda fla-
hanlardan, halk›n adaleti
olanlardan, K›z›ldere-
ler’den, Çiftehavuzlar’dan
ald›lar; 70 milyona tafl›d›-

lar. Onlar halk›n sesiydi,
halk onlar›n türküleri ve
marfllar›yla sesverdi. On-
lar devrimin sesiydiler,
devrim onlar›n türküleri
ve marfllar›yla yürüyor.. 

Bafle¤meyenlerdi onlar›n
sanat ö¤retmeni. Kavgay›
ve kavgan›n türkülerini
söylemeyi onlardan ö¤-
rendiler. 

23. y›llar›nda ç›kard›klar›
yeni albümün ad›n› onlar-
dan esinlendiler:

BAfiE⁄MEDEN

Grup Yorum’un yeni al-
bümü “Bafle¤meden” ya-
k›nda ç›k›yor. Albümde
yeralan 15 yeni flark›, son
albümlerinden bu yana
geçen 2,5 y›l›n ard›ndan
dinleyicileriyle buluflmaya
haz›r. 

Yeni albümde Enver Gök-
çe, Aziz Nesin, Ümit ‹lter
ve ‹brahim Karaca'n›n fli-
irlerinden yap›lm›fl beste-
lerde, Hip-hop'tan Rock
müzi¤e uzanan de¤iflik
baz› müzik tarzlar›n› kul-
lanm›fl Grup Yorum. Ayr›-
ca mizaha yer vermifl.
Ama tarz› ne olursa olsun,
içerik hep ayn› Grup Yo-
rum’da. 

Her alandaki kavgadan
sesler var albümde. 

Dinleyicileri sab›rs›zl›kla
bekliyorlar albümü. Mü-
cadelenin yeni türküleri-
ne, marfllar›na kavuflma-
n›n sab›rs›zl›¤› bu... 

1)  s›yr›l›p gelen
2)  haziranda ölmek zor
3)  türkülerle
4)  cemo – gün gelir
5)  gel ki flafaklar tutuflsun
6)  yürek ça¤r›s›
7)  cesaret
8)  hiç durmadan
9)  ileri

10)  geliyoruz
11)  marfllar›m›z
12)  boran f›rt›nas›
13)  onbeflinci y›l seçmeler
14)  Kucaklaflma
15)  Eylül
16)  feda
17)  yürüyüfl
18)  biz var›z
19)  y›ld›zlar kufland›k
20)  BAfiE⁄MEDEN

AAFFGGAANNLLII ÇÇOOCCUUKK

Ey Afgan’l› güzel çocuk..!

Sürmeli kardeflim

öpmek isterdim

o sürmeli gözlerinden

Oyuncaklar vermek isterdim eline

Oynamak isterdim birlikte

en güzel oyunlar›

Göç yollar›ndas›n flimdi

Sürmeli kardeflim

Bir tek peçeli anan var yan›nda

Savaflta m› abin, baban?

Unutma...

Sana bu ac›lar› yaflatan

Katletti benim de onlarca can›m›

Sakat b›rakt› çok daha fazlas›n›

Aç aç›kta b›rakt› depremde

binlerce kardeflimi

Sunam›yorum ya sana s›cak bir yuva

S›cak bir tabak afl

Ve kucak dolusu oyuncaklar

Umudu uzat›yorum sana

Eriyen bedenimle büyüyen

Halk›m›z›n Umudunu

tut ucundan..!

Bil ki, öfken öfkemdir

Umudumuz Umudun

Unutma sürmeli kardeflim

Kardefltir halklar

Ve ortakt›r düflmanlar›

O düflman ki

Üzerimize bombalar ya¤d›ran

Köylerimizi, kentlerimizi yakan

y›kan...

2233 EEkkiimm 22000011 

UUflflaakk HHaappiisshhaanneessii

KKeevvsseerr MM››rrzzaakk

Tarih Yazanlar›n Kaleminden

“Beni kara toprakta de¤il, hakikati
anlam›fl insanlar›n yüre¤inde aray›n”
1300’lü y›llar›n sonlar› ile 1400’lerin bafllar›
aras›nda yaflayan Bedreddin, Anadolu’daki en
büyük halk ayaklanmalar›ndan birine önderlik
etti. Tutsak düfltü¤ünde, dönemin en ünlü Os-
manl› ulemas›n›n kat›ld›¤› bir “mahkeme”nin
karfl›s›na ç›kar›ld›. Amaç Bedreddin’in düflünce-
lerini mahkum etmekti. Ama baflaramad›lar.
“Neden hükümdar›n yüce buyruklar›na

boyun e¤mez bafl kald›r›rs›n?”, sorusunu “Yüce buyruk hakikat›n
buyru¤udur. ‘Zorbal›¤› sineye çekmeyin, zorbaya boyun e¤meyin’
diyen bir buyruktur.” fleklinde cevaplad›.
Bu düzmece mahkemede, kendisini tanr› yerine koydu¤u iddias›yla hak-
k›nda idam karar› verildi. 18 Aral›k 1416’da bugün Yunanistan s›n›rla-
r› içinde bulunan Serez'in Bak›rc›lar Çarfl›s›nda idam edildi.
Osmanl›’n›n hizmetine girmeyi kabul etmesi durumunda, fieyhulislam ola-
bilecekken, “Böylesi düzenin difllilerinden biri olaca¤›m›za, ezilenle-
rinden biri olmak ye¤dir” diyerek, hakikat›n savaflç›s› olmay› seçen Bed-
reddin’in bedenini öldürdüler, düflünceleri ise ölümsüzleflti.

Şeyh Bedrettin
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Esenyurt ÖÖzgürlükler
Derne¤i
Aç›l›fl fifienli¤i

TTaarriihh:: 13 Aral›k 2008
SSaaaatt:: 17.00-22.00

YYeerr:: Yeni Kent Mah.
Ispatakule Cad. Bulut
Dura¤› Esenyurt

Halk›m›z›n kurban bayram›n›
kutluyoruz.

Ne yyaz›k kki, oonbinlerce iiflçinin iiflten aat›ld›¤›, aaçl›¤a
mahkum eedildi¤i ggünlerdeyiz.
Açl›¤›n, iiflsizli¤in, ssefaletin oolmad›¤› bbir dünyada
nice bbayramlar yaflama ddile¤iyle kkurban bbayram›n›
kutluyor, hher inançtan ttüm hhalk›m›z›, yyeni bbir dünya
kurma mmücadelesine 
ça¤›r›yoruz.

Trabzon HHaklar Derne¤i
Horon KKursu
Kurslar Ücretsizdir

Adres: Halkevi Sokak 
No: 15, Kat: 3
Tel: (0462) 321 43 12

Kültür Sanat Yaflam›nda
TAVIR 
Aral›k 2008 Say›s›
ÇÇIIKKTTII



E¤er ortada bir
kriz varsa, siste-

min kural›d›r, bu kri-
zin faturas› emekçi-
lere yüklenecektir.
Zamlar, vergiler,
ücret ve maafllardan yap›lacak yeni
kesintiler ve akla gelebilecek tüm
di¤er ekonomik bask›lar ve berabe-
rinde siyasi bask›lar üzerimize bine-
cektir. Boyun e¤mek yok, sineye
çekmek yok. Bunlar›n karfl›s›nda
durabilmenin tek yolu, örgütlü ol-
makt›r. Fakat sadece sald›r›lar› püs-
kürtmekle, yoksullu¤a dayanmakla
s›n›rlayamay›z kendimizi. Bunu ka-
der olarak kabul edemeyiz. Biz, bu
düzeni de¤ifltirmeyi hedeflemeliyiz.
Ve bunun için de yine örgütlü olma-
l›y›z... Sendikalardan odalardan
derneklere kadar, mevcut örgütlen-
meleri daha da güçlendirmeli, ifllev-
sel k›lmal›y›z. Halk›n farkl› kesim-
leri için yeni örgütlenme biçim ve
araçlar› gelifltirmeliyiz. Ama en
önemlisi, devrimci örgütlenmeyi
büyütmeli, kitleleri bu örgütlenme-
nin önderli¤inde bir mücadelede
birlefltirmeliyiz. 

Kuflkusuz iflsizlik bu kadar acil
bir sorun olarak ortadayken,

oyalanmak, sürece müdahalede ge-
cikmek kabul edilemez. Ancak ayak
üstü yap›lacak birlikler ve eylemler
de bugünkü sürecin ihtiyac› olan
fleyler de¤ildir. Çünkü emperyalist
sistemde ortaya ç›kan krizle flekille-
nen bu dönem, k›sa, gelip geçici bir
dönem de¤ildir. Baflbakan Erdo¤an,
her ne kadar adeta toplumu ve
elbette krizden en çok zarar gö-
ren emekçileri “yat›flt›rmak”
için “kriz bize te¤et geçiyor”,
“kriz inifle geçti” gibi “tesbitler-
de” bulunsa da, kriz süreci de-
vam etmektedir. 

Böylesi süreçlerde, devrimci
demokratik örgütler, bir

yandan sald›r›lara güncel cevap-
lar verilmesini örgütlerken, as›l
olarak da uzun vadeli düflünmek
ve köklü çözümlere yönelik he-
defleri gündemde tutmak zorun-
dad›r. Bunun baflar›lamad›¤› du-
rumda, toplumsal muhalefet,

günlük geliflmeler peflinde sürükle-
nen, kendini protestolarla s›n›rlay›p
o protestolar içinde güç biriktireme-
yen bir konuma düfler. Bu ise, ikti-
dar perspektifli mücadelenin fiilen
zay›flamas› demektir. Bu anlamda
bugünden emekçilere yönelen sald›-
r›lar karfl›s›nda at›l kalmamak ge-
rekmekle birlikte, krizin yükünün
halka yüklenmesi politikas›na karfl›,
biraz daha sab›r ve emekle, daha
ayaklar› yere sa¤lam basan, daha
kitlesel ve militan bir mücadeleyi
hayata geçirebilecek birliktelikleri
oluflturmay› hedeflemeliyiz. 

Krizin faturas› bugünden emek-
çilere ç›kar›lmaya bafllanm›flt›r.

Fakat mesela, tersanelerde, tekstilde
bir süre sonra onbinlerce iflçinin da-
ha iflten at›labilece¤i belirtilmekte-
dir. Böyle bir olgu karfl›s›nda,
emekçilerin krizin faturas›n› üstlen-
meme mücadelesinin her zamanki
klasik yerlerde üç befl bas›n aç›kla-
mas›yla yürütülemeyece¤i aç›kt›r.
Sol, en ciddi sald›r›lara bile bu tarz-
la karfl›l›k veren bu al›flkanl›ktan,
kültürden ç›kmal›d›r. Ekonomik de-
mokratik anlamda da, siyasal an-
lamda da daha etkili olabilen bir
mücadele tarz›n› gelifltirmeliyiz.
Bugünden yar›na bu de¤iflimi sa¤la-
mak zor olsa da, önümüzde bu so-
run olmal›d›r. Tersi, yani yukar›da

sözünü etti¤imiz “bas›n aç›klamas›”
tarz›n›n sürmesi, onbinlerin açl›¤a
sefalete sürüklendi¤i bir ülkede,
krizin faturas›n› ödememe ad›na
sergilerin bir zay›fl›k olmaktan öte-
ye geçmez.  

Gerçek fludur ki, ülkemizdeki de-
mokratik mücadelenin neden

bu flekilde etkisizleflti¤i, neden iflçi-
lerin, memurlar›n, gecekondulular›n
mücadelesinin kitleselli¤inde bir
düflüfl yafland›¤›, az çok bu mücade-
lenin içinde olan hiç kimse için s›r
de¤ildir. Öyle ki, bu olumsuzluklar-
da en önemli rolü oynayanlar›n ba-
fl›nda gelen reformist legal partile-
rin yöneticileri, iflçi ve memur kon-
federasyonlar›n›n yöneticileri de
dahil olmak üzere, mesele durumu
“tahlil” etmeye gelince, pekala ger-
çeklerin fark›ndad›rlar ve bunlar›
zaman zaman da dile getirmektedir-
ler. Sorun, bbiirriinncciissii,, bu durumu de-
¤ifltirecek iradeyi gösterip göstere-
memekte, iikkiinncciissii,, emperyalizmin
ve iflbirlikçi iktidar›n ssaalldd››rr››llaarr››nn››nn
niteli¤i ve nas›l bir direnifl örgütle-
mek gerekti¤i konusunda, do¤ru bir
bak›fl aç›s›na sahip olmakt›r. Ve her
iki noktada da sol aç›s›ndan ciddi
sorunlar vard›r.

Yanl›fl perspektif, yanl›fl bir mü-
cadele anlay›fl›n›n geliflmesine

zemin haz›rlar. Ülkemiz iflçi s›n›f›-
n›n öözzeelllleeflflttiirrmmeeyyee kkaarrflfl›› müca-
delesi çeflitli aç›lardan yanl›fl fle-
killenmifl ve bu nedenle de güç-
lü, istikrarl›, bütünlüklü bir dire-
nifl boyutuna ulaflamam›flt›r.
Özellefltirmenin karfl›s›nda oli-
garflik devletin mülkiyetini savu-
nun bir konuma düflülmüfl, “Se-
ka vatand›r” gibi iflçiye yanl›fl
hedef gösteren sloganlar ortaya
ç›km›fl, özellefltirilecek flirketle-
rin, tekellerin karfl›s›nda patron-
lu¤a soyunan bir sendika veya
orduya yak›n bir kurulufl taraf›n-
dan al›nmas›n› savunmak “iflçi-
lerin ç›karlar›” ad›na bir politika
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Y›k›lmamak için örgütlenmeliyiz!
Y›kmak için yine örgütlenmeliyiz!

Krizin
faturas›n› üstlenmeme mü-

cadelesinin üç befl bas›n aç›k-
lamas›yla yürütülemeyece¤i

aç›kt›r. Sol, en ciddi sald›r›la-
ra bile bu tarzla karfl›l›k ve-
ren al›flkanl›ktan ç›kmal›d›r.

Ekonomik demokratik anlamda
da, siyasal anlamda da daha
etkili olabilen bir mücadele

tarz›n› gelifltirmeliyiz. 



haline getirilmifltir. K›sacas›, temel-
deki eksik ve yanl›fl bak›fl aç›s› bura-
da baz›lar›n› örnek verdi¤imiz çar-
p›kl›klar› üretti. Keza pratikte de,
sendikalar aras›nda hiçbir birliktelik
örgütlenmemifl, her fabrika, sald›r›
kendisine yönelinceye kadar özel-
lefltirmeleri seyretmifltir. Herkes s›-
ran›n kendisine gelece¤ini biliyordu
kuflkusuz, ama sendikalar›n icazetci
politikalar›, onlar›, iflçiler ve hükü-
met olarak bir çat›flmaya girmekten
al›koyuyordu. Bu anlay›fl sonucun-
da, emperyalizm ve oligarfli, Türki-
ye’deki özellefltirme planlar›n› ciddi
bir engelle karfl›laflmadan büyük öl-
çüde tamamlam›fl oldular. 

Kriz sorununa yaklafl›mda da ay-
n› tehlikeler mevcuttur. ‹lk ola-

s› tehlike, krizin burjuvazi aç›s›n-
dan da emekçi yoksul halk aç›-
s›ndan da aayynn›› aannllaamm›› tafl›d›¤›-
n›, “iikkii ttaarraaff”›n da ayn› flekilde
krizden kurtulmak istedi¤ini dü-
flünmektir. ‹kinci tehlike, düzeni
krizden kurtarmaya, baflka de-
yiflle düzenin istikrar›n› savun-
maya soyunmakt›r. 

Faflist, gerici sendikalar›n,
burjuva yazarlar›n, ekono-

mistlerin, politikac›lar›n böyle
yaklaflaca¤› aflikard›r. Ne yaz›k
ki reformist sol da ayn› mant›k
içinde düflünmekte ve bu da on-
lar›n, kkrriizzee,, eezziilleennlleerr ddee¤¤iill,,
eeggeemmeennlleerr cceepphheessiinnddeenn bbaakk--
mmaass››nn›› beraberinde getirmekte-
dir. D‹SK ve KESK’in de içinde
oldu¤u güçlerin krize karfl› aç›k-
lad›¤› “sosyal dayan›flma..” progra-
m› bu çarp›k bak›fl aç›s›n›n tipik bir
tezahürüdür. Reformizm, kriz mese-
lesine egemen s›n›flara yedeklenen
bir bak›fl aç›s›yla yaklaflm›flt›r. Ha-
t›rlanaca¤› gibi ÖDP reformist çev-
resinde, yine bir baflka “kriz” vesi-
lesiyle böyle bir tart›flma gündeme
gelmifl, krizin sol aç›s›ndan ne an-
lam tafl›d›¤› konusunda burjuva gö-
rüfllerin reformist cephede nas›l yer-
leflti¤i görülmüfltü. 

Bu tart›flma hala gündemdedir.
Biz “krizi yoketmek, çözmek

için” mücadele etmeyece¤iz. Bizim
emekçiler cephesinden, halk cephe-

sinden haz›rlayaca¤›m›z mücadele
programlar›, böyle bir amaçla olufl-
turulamaz. Bizim sorunumuz, krizin
yükünün emekçilere yüklenmesine
karfl› direnmektir. Krizin kendisine
iliflkin yaklafl›m›m›z ise, mücadele-
mizle, direniflimizle krizi derinlefl-
tirmek do¤rultusunda olacakt›r. ‹de-
olojik olarak bu sorunu çözemeyen-
ler, kriz meselesinde do¤ru, halktan,
emekten yana, devrimci bir politika
gelifltiremezler. 

Devrimciler aç›s›ndan klasik bir
do¤rudur, hat›rlatal›m: “S›n›f

savafl›nda iki taraf›n da davran›fl›,
zorunlu olduklar› davran›flt›r. Kapi-
talist, kapitalist olarak kalabilmek
için kâr etmek zorunda oldu¤u gibi,
iflçi de yaflayabilmek için do¤ru dü-
rüst bir ücret almaya çabalamak zo-

rundad›r. Taraflar, ancak karfl›s›n-
dakinin zarar› pahas›na baflar›ya
ulaflabilir.” Bu paragraf›, “Sosya-
lizmin Alfabesi” kitab›ndan aktar-
d›k. Evet, kitab›n ad›ndan da anlafl›-
laca¤› üzere, iki s›n›f›n, iki taraf›n
ç›karlar›ndaki uzlaflmazl›k, s›n›flar
mücadelesi teorisinin “alfabesi!”dir.
Bunu kabul etmeyen, s›n›flar müca-
delesini reddediyor demektir. 

Kapitalizmin genel iflleyifli için
söylenir: “Tekeller, iyi zaman-

larda muazzam karlar sa¤larlar, kö-
tü zamanlarda ise bir miktar kar
ederler.” Krizin onlar için anlam›
budur. Kendi iç kavgalar› ve tekel-

leflmenin kurallar› sonucunda ba-
tanlar olur elbette ama belirtti¤imiz
bu gerçek, tekellerin ço¤unlu¤u için
geçerlidir. Dolay›s›yla, tekellerin
krizden etkilenmesiyle emekçilerin
etkilenmesi aras›nda ne bir paralel-
lik, ne bir benzerlik vard›r.

Kriz dönemlerinde, burjuvazinin
politikas› de¤iflmez: Yükü, ya

aç›kça, ya binbir türlü k›l›f alt›nda,
emekçilere y›kmak. O halde emek-
çilerin krize karfl› program›n›n te-
melinin ne olaca¤› da bellidir; kri-
zin bedelini, faturas›n› ödemeyi
reddetmek. Kriz dönemleri, emek-
çiler için kuflkusuz ço¤u kez ac›yla,
gözyafl›yla harmanlanm›fl sefalet ve
y›k›m dönemlerine dönüflmüfltür.
Halk, buna direnemezse, krizin yü-
kü, insanlar› çaresizli¤e, umutsuzlu-

¤a ve nihayetinde yozlaflman›n
batakl›¤›na savurup atar. Bu
emekçinin kapitalizmin sald›r›s›
karfl›s›nda direnemeyip y›k›lma-
s›d›r. Bir kriz söz konusu oldu-
¤unda ilk olarak önlememiz ge-
reken budur. Ve emekçileri için-
de toplayacak her türlü örgütlü-
lük, iflte bunun için flartt›r.  

Fakat biz krizin faturas›na kar-
fl› örgütlenmeyi, sadece kri-

zin sonuçlar›n› protesto etmek,
sadece y›k›lmamay› sa¤lamak
için de¤il, krizleri yaratan ve yü-
künü de bizim s›rt›m›za atan dü-
zeni y›kmak için istiyoruz. Özel-
lefltirmeye karfl› mücadelenin
eksikliklerinden biri de buydu
iflte. Büyük yürüyüfller, günlerce

süren iflgaller yap›lm›flt› ama, onlar-
dan geriye iflçi s›n›f›n›n, halk›n mü-
cadelesini büyüten önemli birikim-
ler kalmad›. Çünkü bu eylemleri,
direniflleri örgütleyen sendikalar›n,
reformistlerin ufku, düzenle s›n›r-
l›yd›. Oysa bu düzen, kriz olsun ve-
ya olmas›n, s›rt›m›zda yüktür. Kriz
olsun veya olmas›n, düzen halk için
sömürü ve zulümdür. ‹flte bunun
için diyoruz ki; bu krizin ve olas›
tüm krizlerin faturas›n› ödemek is-
temiyorsak, örgütlenmeliyiz, diren-
meliyiz ve devrim mücadelesini bü-
yütmeliyiz. De¤ilse, yükün biri bi-
ter, öteki biner...
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Bu dü-
zen, kriz olsun veya ol-

mas›n, s›rt›m›zda yüktür. Kriz
olsun veya olmas›n, düzen

halk için sömürü ve zulümdür.
‹flte bunun için diyoruz ki; bu
krizin ve olas› tüm krizlerin
faturas›n› ödemek istemiyor-

sak, örgütlenmeliyiz, direnme-
liyiz ve devrim mücadelesini
büyütmeliyiz. De¤ilse, yükün

biri biter, öteki biner...
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Burjuva ekonomistler ve politikac›-
lar, 1929 krizinden sonra yüzy›l›n en de-
rin ekonomik krizini yaflad›klar›n› söylü-
yorlar. Krizin boyutlar› konusunda he-
nüz geliflmeler yoruma, spekülasyona
aç›k olmakla birlikte, krizin somut bir
olgu oldu¤u aç›k. Do¤al olarak bu kriz,
emperyalizme göbekten ba¤l› olan ülke-
miz ekonomisini de fazlas›yla etkile-
mektedir ve daha da etkileyecektir. 

Gerek emperyalist tekeller, gerekse
ülkemizdeki iflbirlikçi tekeller cephesi,
bu krizi en az zararla atlatman›n yollar›-
n› ar›yorlar. Bunun yolu da belli!

Bugün herkes hemfikirdir ki; kriz em-
peryalist tekellerin kendi krizidir, kriz,
kapitalizmin krizidir. Ve herkes hemfikir-
dir ki; krizin ç›kmas›nda, dünyan›n ezilen
halklar›n›n da, iflçilerin de hiç ama hiçbir
rolü yoktur. Fakat emperyalist tekelleri bu
krizden en az zararla kurtarabilmek için
krizin faturas› tüm dünyada emekçilere
yüklenmeye çal›fl›l›yor.

Batmakta olan tekellerin kurtar›lmas›
veya sadece “iflçi ç›karmama” karfl›l›¤›n-
da, tekellere bütçeden yüzmilyarlarca
dolarl›k fonlar ayr›lmas›, sistemin krizde
kimi kurtarmaya, kimi bat›rmaya çal›flt›-
¤›n› da gösteriyor. Tekeller için kullan›-
lan bu fonlar emekçilerin vergilerinden
oluflan bütçeden al›n›yor elbette. Dahas›,
fonlar›n bütçede yaratt›¤› aç›klar› kapat-
mak için yine emekçilere ek vergiler ge-
tiriliyor veya getirilecek.

Ülkemizde de durum farkl› de¤ildir.
Kriz gerekçesiyle zamlar yap›l›yor, bin-
lerce iflçi, ücretsiz izne ç›kart›l›yor ya da
iflinden at›l›yor. ‹flten at›lanlar için hiçbir
““kkuurrttaarrmmaa”” program› yok; onlar, açl›-
¤a, sefalete mahkum ediliyor. ‹flsizlik
Fonu’nda biriken paralara bile patronla-
r›n krizinin çözümü için el konulmaya
çal›fl›l›yor. 

Tekellerin krizinin faturas› emekçile-
re ç›kar›l›rken, emekçiler cephesinden
bakt›¤›m›zda, bu sald›r›lar› püskürtecek
bir mücadele program›n›n henüz olufl-
mad›¤›n› görüyoruz. 

Türk-‹fl, Hak-‹fl, Türk Kamu Sen gibi
patron ve iktidar iflbirlikçisi sar› sendika-
lar›n bu süreçteki rollerinin ne olaca¤›
bellidir. Güçlü bir mücadele geliflmedi¤i
sürece, onlar, iktidar›n yede¤inde kalma-
ya devam edeceklerdir. Ama böyle bir
“kriz!” ortam›nda, iflten at›lmalar, zam-
lar yaflan›rken güçlü bir mücadele gelifl-
tirilebildi¤inde, kuflku yok ki bu müca-
dele, düzen sendikac›l›¤›n› da zorlaya-
cakt›r. 

Kazanman›n, mücadeleyi 
büyütebilmenin koflullar› 
s›r de¤ildir:
29 Kas›m’da Ankara'da yap›lan mi-

tingde, D‹SK Genel Baflkan› Süleyman
Çelebi konuflmas›n›n bir yerinde flöyle
diyordu: ""BBiirr iillkkii ggeerrççeekklleeflflttiirreeccee¤¤iizz,,
zzaammllaarr›› ggeerrii aalldd››rraaccaa¤¤››zz""........ 

Kuflku yok ki, halk›n mücadelesinin,
emekçilerin muhalefetinin y›llard›r ikti-
darlara ekonomik, siyasi sald›r›lar›nda
hemen hiçbir geri ad›m att›ramamas›,
ciddi olarak sorgulanmas› gereken bir
durumdur. Bunu sorgulamak, krizin yü-
künü üstlenmemek için ne yap›lmas› ge-
rekti¤ini de gösterir bize. 

Neden geri ad›m att›r›lam›yor, belli
bafll› nedenleri s›ralarsak:

Çünkü sald›r›lar›n karfl›s›na, sonuç
al›c›, güçlü, militan bir direnifl politika-
s›yla de¤il,  s›radan, adeta yasak savma-
c› "eylem paketleri" ile ç›k›l›yor (Baflta
sendikalar ve odalar olmak üzere, de-
mokratik kitle örgütlerinin y›llard›r ha-
yata geçirdi¤i çizgiyi az çok bilenler, be-
lirtti¤imiz bu tarz›n onlarca örne¤inin ol-
du¤unu hat›rayacaklard›r.)

Bu eylem programlar›, sonuç almay›
hedeflemekten uzak kal›yor. Çünkü so-
nuç al›c› bir kararl›l›k, gerekti¤inde ça-
t›flma demek, bedel ödemek demek. Dü-
zenin icazeti esas al›nd›¤›nda ise, çat›fl-
maya girmek göze al›nam›yor. Elbette
bu durumda sonuç da al›nam›yor. Sonuç
al›namay›nca, bir sonraki eylem sürecin-

Düzene Geri Ad›m Att›rmak ‹çin
Daha ‹leri Ad›mlar Atmal›y›z!

Her fleyin faturas›n›n
halka ödettirilmesi de
ayr› bir soygun biçi-
midir. Yoksullu¤un bu
kadar artt›¤› bir du-
rumda onlar kârlar›n-
dan küçük miktarlar
kaybederken, halktan
ekme¤inin neredeyse
tümünü vermesi iste-
nir. Zamlarla, yeni
vergilerle, halk›n elin-
deki, avucundaki
al›nmaya çal›fl›l›r...
Bir de ç›k›p ortak fe-
dakarl›klardan söze-
derler.. 

Riyakard›rlar. 

Soyguncudurlar. 

F›rsat›n› bulduklar›
her anda emekçilerin,
yoksullar›n tepesine
bineceklerdir. Bundan
kurtulman›n yolu, on-
lar›n insaf›na, vicda-
n›na veya onlar›n hü-
kümetlerinin “sadaka
programlar›na” s›¤›n-
mak de¤ildir. 

Faturay› ödememenin
tek yolu, örgütlen-
mekten, mücadeleden
geçer... Örgütlenme
ve mücadelede bizi
as›l çözüme, devrime
götürür... 



de, kitle kat›l›m› biraz daha düflü-
yor, çünkü bu mücadele çizgisi, kit-
lelere ssoonnuuçç aallmmaa ggüüvveennii vvee iinnaanncc››
veremiyor. Kat›l›m düfltükçe sonuç
almak daha da zorlafl›yor ve bu bir
kk››ss››rr ddöönnggüü halinde devam ediyor. 

‹flçilerin, memurlar›n mücadele-
si y›llard›r süregelen bu k›s›r döngü
içinde etkisizleflmifltir.

Çelebi o sözleri söylüyor ama
bunun programda, pratikte bir kar-
fl›l›¤› olmal›d›r. 

Karfl›l›¤› olmayan sözler bofl
sözlerdir. Karfl›l›¤› olmayan politi-
kalar, sözde kalmaya mahkum poli-
tikalard›r. 

Oligarfliye geri ad›m att›rmay›,
sald›r›y›  püskürtmeyi hedeflemeli-
yiz. Bununla da yetinmeyip bir
ad›m sonras›nda kaybettiklerimizi
yeniden elde etmeyi hedeflemeli-
yiz. Hatta orada da durmay›p, yeni
mevziler kazanmay› hedefleyece-
¤iz. Olmas› gereken budur ve bu
noktada elbette buna karfl› ç›kabile-
cek kimse yoktur. Sorun, bunu nnaass››ll
bbaaflflaarraabbiilleeccee¤¤iimmiizzddiirr.. 

Mesela, krizle ilgili D‹SK’in de
içinde yerald›¤› kitle örgütlerinin

aç›klad›¤› "Sosyal Dayan›flma ve
Demokratikleflme Program›" ile bu-
nun baflar›lamayaca¤› aç›kt›r. 

KESK’in ve D‹SK’in bugüne
kadar çeflitli sald›r›lar karfl›s›nda ha-
yata geçirdikleri eylem programla-
r›ndaki tarz ve anlay›flla da bunun
baflar›lamayaca¤›, öncekilerin so-
nuçlar›ndan bellidir. 

Çelebi, Taksim Hill Otel’de
"Sosyal Dayan›flma ve Demokratik-
leflme Program›"n› aç›klarken “y›l-
bafl›ndan bugüne kadar sadece
D‹SK üyesi 2200 bbiinnee yyaakk››nn iflçinin
iflinden oldu¤unu” belirtiyordu. 

Sözü edilen büyük bir rakamd›r
ve krizin faturas›n›n emekçilere
yüklenmesinin hangi boyutlarda ce-
reyan etti¤inin vehametini göster-
meye yeter. Peki bunun karfl›s›nda
D‹SK’in prati¤inde ne var flu ana
kadar?.. 2200 bbiinnee yyaakk››nn DD‹‹SSKK üüyyeessii
iiflfliinnddeenn çç››kkaarr››ll››rrkkeenn nnee yyaapp››yyoorrdduu
DD‹‹SSKK??

Bu soruya verilecek olumlu bir
cevap olmad›¤› sürece, ““bbiirr iillkkii
ggeerrççeekklleeflflttiirrmmee...... iikkttiiddaarraa ggeerrii aadd››mm
aatttt››rrmmaa”” iddias› ne kadar inand›r›c›
olabilir, bu iddia ne kadar gerçek-

lefltirilebilir?
‹flçisi, memuru, köylüsü, gece-

kondulusu, iflsiziyle, 20 bin üyesi
at›l›rken tek bir ciddi direnifl ortaya
koymayan bir konfederasyonun di-
renifl ça¤r›s›na ve bu direniflle sonuç
al›nabilece¤ine ne kadar inanabilir-
ler?

Halk›n mücadelesi içinde flu ve-
ya bu düzeyde bir yeri olan her ör-
güt ve kifli, bunun tart›flmas›n› ve
muhasebesini yapmal›d›r. 

Sendikal›, sendikas›z hergün
binlerce iflçi soka¤a at›l›rken, bu
sald›r›, "Sosyal Dayan›flma ve De-
mokratikleflme Program›"›nda ön-
görüldü¤ü gibi, “maliye politikalar›,
borçlar ve sermaye hareketlerinin
düzenlenmesi”yle mi önlenecek?..
“‹ç ve d›fl borçlar›n yeniden yap›-
land›r›lmas›”yla m› direnilecek sal-
d›r›lara karfl›... 

Sendikalardaki, odalardaki, le-
gal partilerdeki tüm reformistler, flu
soruyu da cevaplamal›d›rlar: Krizin
faturas›n›n kesildi¤i emekçiler, bu
program›n, programda öngörülen
düzenlemelerin neresinde yer al›-
yorlar?

“IMF ülkemizden defol!”,
“Emekçiler olarak IMF’nin da-
yatt›¤› faturay› ödemiyoruz!”
diyemeden, emekçiler krizin fa-
turas›n› ödemekten nas›l kurtu-
lacaklar?

Programdaki bir çok madde
emekçilere yüklenen faturan›n
önlenmesinden ziyade, tekelle-
rin krizine çözüm üretmeyi he-
deflemektedir. Ve Çelebi’nin id-
dias›n› zay›flatan hatta imkan-
s›zlaflt›ran sebeplerin bafl›nda
da bu gelmektedir. 

‹leri ad›m atman›n ön 
koflullar›ndan biri, 
s›n›f bak›fl aç›s›d›r
S›n›f, s›n›fsal bak›fl, s›n›fsal

ç›karlar, s›n›f bilinci, s›n›f mü-
cadelesi... bunlar egemen s›n›f-
lar›n en fazla çarp›tt›¤›, yok
saymaya, gizlemeye çal›flt›¤›
gerçeklerin bafl›nda gelir. Sö-
mürücü egemenler, bu gerçek-

Say›: 166 7KR‹Z

Kriz ssürüyor...
Sonras› nne oolacak?
As›l SSoru bbu!

2008 Ocak-Ekim aylar› aras›nda
tam 41 bin 95 iflyeri kapanm›flt›r. Ge-
çeny›l›n ayn› dönemine k›yasland›-
¤›nda, iflyeri kapanma oran›ndaki ar-
t›fl, yüzde 49.9’dur. 

Kapanmalara ba¤l› olarak iflsizlik,
resmi rakamlarla dahi, yüzde
16.2’ye, yani 4 milyon 339 bin iflsize
yükselmifltir. 

Sadece geçen hafta yap›lan aç›k-
lamara göre; 

Kriz nedeniyle sanayi flirketlerin-
den üçü daha, ÇÇiimmssaa,, AAkkssuu ‹‹pplliikk vvee
TToorrooss Tar›m geçici olarak üretimleri-
ni durdurma karar› ald›lar. 

Çimsa Çimento Sanayi, Eskiflehir
fabrikas›nda üretimi 2 Ocak’a kadar
durdururken, Toros Tar›m, Ceyhan ve

Adana tesislerinde, üretimine geçici
ara verdi. 

Viking Ka¤›t da iflçi say›s›n› yüz-
de 10 azaltt›. Yani iflçilerinin yüzde
onunu ‹fiTEN ATTI.  

Ni¤de’deki Koyunlu Hal› Fabri-
kas›, krizi gerekçe göstererek 440000 ifl-
çiyi iflten att›.  

Bu rakamlar, ayn› türdeki gelifl-
meler, önceki aylarda da s›k görüldü
ve önümüzdeki aylarda da devam
edecek. 

Emekçiler iflsizli¤e mahkum edili-
yor. ‹flsizlik, açl›k ve sefalet demek. 

Ama biliniyor ki, bu tablo yine de
kendili¤inden büyük direniflleri ç›-
karmaz ortaya. Mesele bunu örgütle-
mektir. Halk›n derdine, sorununa sa-
hip ç›kmak, öfkesine tercüman ol-
mak, mücadelesine önderlik edebil-
mektir. Bunun için, emek, cüret ve
irade gereklidir. 
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lerin yaz›lmas›n›, konuflulmas›n›,
bu kavramlar temelinde düflünül-
mesini istemezler. Bunun için her
türlü çarp›tmay›, inkar› yaparken
bu gerçeklerle düflünülmesi ve ha-
reket edilmesini “suç” sayarlar.

Egemenler neden s›n›f gerçe¤i-
ne bu kadar “düflmand›r”, neden bu
derece korkarlar bu gerçekten?

S›n›f gerçe¤i sömürüye iflaret
eder. S›n›f› kavramak sömürüyü
kavramakt›r. S›n›f› kavramak me-
sele krizi kavramakt›r. Sömürünün
nas›l gerçekleflti¤ini, kimlerin kimi
nas›l sömürdü¤ünü kavramakt›r. Ve
bu kavray›fl s›n›fsal bak›fl›, herfleye
s›n›fsal ç›karlar temelinde bakmay›
ve s›n›f bilincini do¤urarak s›n›f
mücadelelerini ortaya ç›kar›r. Bu
ise egemenlerin düzenlerinin sars›l-
maya bafllamas›, tehlikeye girmesi
demektir. Korkular› da, düflmanl›k-
lar› da bundand›r.

Sömürücü egemenler bu kavra-
m› tüm ezienlerin beyinlerinden sil-
mek isteseler de, kendileri bütün
ad›mlar›nda buna dikkat ederler.
S›n›f bak›fl aç›s›yla düflünür, s›n›f-
sal ç›karlar›n›n gerektirdiklerini ya-
parlar. Bu onlar›n ss››nn››ff bbiilliinncciiddiirr.. 

Burjuvazinin ideologlar›, propa-
gandistleri, “ s›n›fs›z, imtiyazs›z,
kaynaflm›fl bir milletiz” derken,
kendi s›n›flar›n›n ç›karlar›n› savu-
nurlar. “Hepimiz ayn› gemideyiz”
derken kendi gemilerini kurtarma
peflindedirler. 

K›sacas›, özel bir analize gerek
olmaks›z›n da görülebilece¤i gibi,

mevcut emperyalist sistemde bir
yanda emperyalizm, bir yanda ezi-
len halklar vard›r. Kapitalizmde
toplum, ezenler ve ezilenler, sömü-
renler ve sömürülenler diye keskin
biçimde ikiye ayr›lm›flt›r. Bu iki s›-
n›f›n ç›karlar› birbirine karfl›d›r. Ç›-
karlar› birbiriyle çat›flma halinde-
dir. Bu nedenle de iki s›n›f birbiriy-
le mücadele halindedir. 

‹flte bu yüzdendir ki, krizin bu
iki kesim için ayn› yöntemler ve
çözümlerle afl›labilece¤ini düflün-
cesi temelinde haz›rlanm›fl olan
"Sosyal Dayan›flma ve Demokratik-
leflme Program›" daha bafltan ölü
do¤mufltur. 

Bu bak›fl aç›s› durdu¤u müddet-
çe, ka¤›t üzerinde söz konusu prog-
ramdan vazgeçilmifl olmas› bir fley
ifade etmez. Bu pp rrooggrraamm›› oorrttaayyaa
çç››kkaarraann bbaakk››flfl aaçç››ss››,, krizin yükünü
ödememe amac›na hizmet etmez.
Emekçilerin mücadelesini gelifltir-
mez. 

Oligarfliye geri ad›m 
att›rmak, bizim ileri ad›m 
atmam›zla mümkündür
Tekellerin krizinin dünya ölçe-

¤inde derinleflti¤i bu koflullarda,
yoksul halka yönelen sald›r›lar el-
bette geri püskürtülebilir, elbette
iktidarlara geri ad›m att›r›labilir.
Fakat bu, sald›r›lar karfl›s›nda daha
kararl› durmay› ve ileri ad›mlar at-
may› hedeflemekle mümkündür. 

Sald›r›lar›n boyutuna ve biçimi-
ne, sald›r›y› püskürtme iddias›na
denk düflen program ve örgütlen-
melerle mümkündür. 

Krizin faturas› tüm emekçi
halka yükleniyor diyorsak, o za-
man krizin faturas›n› ödememek
için tüm emekçi halk›, faturay›
kesenlerin karfl›s›na dikmeyi he-
deflemeliyiz. Tüm halk güçlerini
birlefltirmeyi esas alan bir bak›fl
aç›s›, krizin yüküne karfl› müca-
delenin gelifltirilebilmesinin ön
koflullar›ndan biridir. 

Ancak, bu güne kadarki gelifl-
melere bak›ld›¤›nda bu sorumlu-

lu¤un duyuldu¤unu söylemek zor-
dur. Tersine, izlenen politikalar,
baflvurulan yöntemler, tekrarlanan
klasik grupçuluk hastal›klar›, tüm
halk güçlerinin birlikte mücadele-
siyle sonuç almay› hedefleyen bir
çizgi yerine, kendi “damgas›n›” ba-
saca¤› zeminler arayan, devrimci-
lerden uzak duran, düzenin icazeti-
ni esas alan bir çizgi öne ç›kmakta-
d›r. 

Bu çizgi ve yöntemlerle sözü
edilen sonuçlar al›namaz. 

Günü kurtarmaya çal›flan ey-
lemlerle ise, b›rak›n ‘bir ilki ger-
çeklefltirme’yi, emekçilerin varolan
tepkilerini de söndürüp, daha bü-
yük bir umutsuzluk içine sürüklen-
melerine neden olunur. 

Geri ad›m att›rmak için, sendi-
kalar, kitle örgütleri, tüm halk güç-
lerini, tüm sol birleflmek zorunda-
d›r. Ama bu da yetmez. O birli¤in
militan bir mücadeleyi gelifltirmesi
gerekir. ‹flten at›lmalara, zamlara
karfl› meydanlara ç›kt›¤›nda, çat›fl-
maysa çat›flma, barikatsa barikat
diyebilmelidir tüm halk güçleri.

Tekellerin krizi derinlefltikçe
halk›n her kesimine yönelik fafliz-
min sald›r› ve terörü de artarak sü-
recektir. fiu son birkaç ayki polis te-
rörüne, tüm teflhir olmufllu¤una
ra¤men polisin iflkencede, infazda
pervas›z sald›rganl›¤›n› sürdürme-
si, bunu görmek için yeterlidir. Bu-
nun için sald›r›lara karfl› mücadele
de, militanca olmak, bedelleri göze
almak ve sonuç almay› hedeflemek
zorundad›r. 

Oligarfliye, emperyalizme geri
ad›m att›rmak, mücadelede ileri
ad›m atmay› gerektirir. Halk›n mü-
cadelesini gelifltirdi¤imiz noktada
ise, mesele tek tek flu veya bu konu-
da geri ad›m att›rmak ufkunu da
aflarak, bir bütün olarak düzene
karfl› mücadelede halk güçlerinin
kendine güvenini kazanmas›n›,
önüne daha ileri hedefler koymas›-
n› beraberinde getirir. Bu ad›mlar
at›lmad›¤›, bu bak›fl aç›s› hakim k›-
l›nmad›¤› sürece, Çelebi’nin sözü-
nü etti¤i o iddia gerçeklefltirilemez.

Krizin ezenler ve ezilenler,
sömürenler ve sömürülenler 

için ayn› yöntemler ve 
çözümlerle afl›labilece¤i 

düflüncesiyle haz›rlanm›fl
tüm programlar daha bafltan

ölü do¤mufltur. 
Bu bak›fl aç›s›, krizin yükü-

nü ödememe amac›na 
hizmet etmez. Emekçilerin
mücadelesini gelifltirmez. 



Fonlar oli-
garflinin soygun
ve talan düzeni-
nin önemli bir

arac› olarak y›llard›r ifl görmekte-
dirler. Bunlardan en sonuncusu ‹fl-
sizlik Fonu’dur. Bu fonda y›llard›r
birikmifl olan 36 milyar 711 milyon
YTL, bugünlerde AKP iktidar›n›n
da, burjuvazinin de a¤z›n› suland›r-
maktad›r. 

Esas olarak iflçi ve emekçilerin
maafllar›ndan kesintilerle oluflturu-
lan fonlardan sadece biridir iflsizlik
fonu. Ama fon ad› alt›nda yap›lan
kesintilerle gerçeklefltirilen soygu-
nun y›llar içinde benzer bir çok ör-
ne¤i ortaya ç›km›flt›r. 

Burjuvazi emekçileri bir yandan
çal›flt›rarak emekleri üzerinden bir
sömürü gerçeklefltirirken, öte yanda
ise emekleri karfl›l›¤›nda verdi¤i üc-
retleri de çeflitli araç ve yöntemlerle
kesip sömürüsünü daha da art›rma-
n›n peflindedir. Emekçilere emek
gücünün karfl›l›¤› olarak verilen üc-
ret, vergiler, fonlar ve emekçiyi hiç-
te ilgilendirmeyen daha birçok ke-
sintiden sonra ödenir. Ve en son
emekçinin elinde kala kala yaflam›-
n› zar zor sürdürebilece¤i kadarl›k
bir ücret kal›r. Onunla da ay sonunu
zar zor getirir.

Burjuvazi, iflsizlikten, konut ihti-
yac›na, yaflanan deprem felaketleri-
ne kadar hemen her konuyu halk›
sömürmenin arac› olarak kullanma-
ya çal›flmaktad›r. Ulvi amaçlar yük-
leyerek propagandas› yap›lan, de-
magojide s›n›r tan›nmayan bu tür
para toplama konular›nda adeta uz-
manlaflm›flt›r oligarflik iktidar. Çok
çeflitli nedenlerle ve çok çeflitli ad-
lar alt›nda on y›llard›r halktan para-
lar toplanmakta ya da çal›flan emek-
çilerin maafllar›ndan kesintiler ya-
p›lmakta ama toplanan paralar›n
hiçbiri baflta belirtilen amaçlar için
kullan›lmamaktad›r. Tüm bu paralar
ya tekellerin ç›karlar›na hizmet ede-

cek alanlarda ya da tekellere ak›t›la-
rak boflalt›lan devlet hazinesinin
takviye edilmesinde kullan›lmakta-
d›r. 

Yani tam bir soygun ve talan dü-
zeni, h›rs›zl›k ve gasp sistemi ya-
flanmaktad›r.

FFoonn SSooyygguunnuu YYeennii DDee¤¤iill
Oligarflik düzenin halk› soyma

yöntemlerinden biri olan, Fon olufl-
turma yöntemi yeni bir yöntem de-
¤ildir. ‹flte geçmifl y›llar içinde top-
lanan baz› fonlara iliflkin bilgiler:

- 60’l› y›llarda ““TTaassaarrrruuff BBoonnoo--
ssuu”” vard›; halk cebinden art›rd›¤›y-
la, yast›k alt› birikimleriyle bonola-
r› ald›. Ama tasarruflar› göremedi...
Halk› soydular!

- ““AArrssaa SSeerrttiiffiikkaass››”” vard›; arsa
da, sertifika da olmad›... Halk› soy-
dular!

- ““KKoonnuutt EEddiinnddiirrmmee YYaarrdd››mm››””
vard›; fonlar oluflturuldu. Fonlar›n
yöneticileri yediler içtiler. Kimse
konut edinemedi... Halk› soydular!

- ““SSüüppeerr EEmmeekklliilliikk”” vard›; pek
çok emekçi süper emeklilikten ya-
rarlanabilmek için evini, mal›n› sa-
t›p para denklefltirdi. Uygulama fi-
yaskoyla sonuçland›... Halk› soydu-
lar!

- ““ZZoorruunnlluu TTaassaarrrruuff”” vard›.
Güya devlet vatandafl ad›na tasarruf
yap›p, birikeni faiziyle vatandafla
verecekti. Nemalar ortadan yok
edildi. Yine halk› soydular!

- ““DDeepprreemm VVeerrggiissii”” diye topla-
d›klar› paralar› memur maafllar›n›n
ve borç ödemesine kulland›lar. Yine
halk› soydular!

- fiimdi ““iiflflssiizzlliikk ffoonnuu””ndaki pa-
ralar› soyman›n haz›rl›¤›ndalar!

Asgari ücretlerle çal›flt›rarak sö-
mürmeleri yetmiyor, vergilerle,
zamlarla, yolsuzluklarla... soymala-
r› yetmiyor, fonlar yoluyla halk›n
yoksullu¤unu, çaresizli¤ini, gele-

ceklerine iliflkin belirsizli¤i kullana-
rak da soyuyorlar.

Çal›flmalar›m›z, eme¤imiz onla-
r›n sefahat›n› artt›r›rken, biz daha da
yoksullafl›r, açl›¤a mahkum ediliriz.
Açl›k ve yoksulluk egemenlerin bir
sopas› gibi sürekli tepemizde olur.
Açl›k ve yoksulluk alt›nda ezilen
halk, onlar›n verece¤i k›r›nt›lara
muhtaç hale getirilir.

Halk› muhtaç hale getirdikten
sonra, fonlar› “çözüm yolu” olarak
sunarlar. Fonlarla, ba¤›fllarla, yar-
d›mlarla bir yandan gelece¤i belir-
siz olan halk›n, buralara umutlar›n›
ba¤lamas›na neden olunur. Di¤er
yandan toplanan paralara el koya-
rak, halk›n umutlar›n› da sömürür-
ler. Bir yandan fon, yard›m gibi top-
lanan paralardan ““ssaaddaakkaa”” olarak
küçük miktarlarda halka da¤›tarak,
halk›n yaflad›¤› sorunlara isyan et-
mesini engellemede bir fonksiyon
görüp, flükretmesi sa¤lan›r, di¤er
yandan, toplanan paran›n büyük bö-
lümünü kasalar›na aktar›rlar. Ve bu
flekilde susturulan milyonlar, açl›k-
lar›na yoksulluklar›na boyun e¤en
hale getirilir.

‹‹flflssiizzlliikk FFoonnuunnddaa
‹‹flflssiizzee PPaarraa YYookk
‹flsizlik fonu 2002 Mart ay›ndan

bu yana toplanmakta olan bir fon-
dur. Ve bugüne kadar gerçekte fon-
da biriken para miktar› 4400,,11 mmiillyyaarr
YYTTLL’dir. Bu paran›n sadece 11,,77
mmiillyyaarr YYTTLL’si iflsizlik sigortas› için
kullan›lm›flt›r. Örne¤in, 11,,33 mmiillyyaarr
YYTTLL’si GAP yat›r›mlar› için kulla-
n›lmak üzere bütçeye aktar›lm›fl.
Sözde iflsiz kalan insanlar›n, iflsiz
kald›klar› süre içinde ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak, aç ve aç›kta kalmama-
lar› için kurulan bir fondan belirti-
len amaç için kullan›lan para deve-
de kulak misalidir. Ekim ay› sonu
itibariyle halen fonda bulunan para
miktar› 3366,,77 mmiillyyaarr YYTTLL’dir. Ve

Say›: 166 9‹fiS‹ZL‹K FONU

Oligarflinin Ekonomisinde

Fon Demek Soygun Demek!



bugün kriz gerekçesiyle tteekkeelllleerr
ddee hhüükküümmeett ddee bbuu ppaarraayyaa ggöözzllee--
rriinnii ddiikkmmiiflfl dduurruummddaadd››rrllaarr..

Fonda para biriktirmek için,
düzenli olarak eme¤inin, al›nteri-
nin bir bölümüne el konulan
emekçiye  kimsenin bir fley sordu-
¤u da, soraca¤› da yok. Emekçi-
lerden toplanan paran›n kullan›m
hakk› emekçilerde de¤il. Çünkü
iktidarlara ve ülkemizdeki ege-
men s›n›flara göre, emekçiler yo-
lunacak kazlard›r. Fon ad› alt›nda
““bbaa¤¤››rrttmmaaddaann yyoolluuyyoorrllaarr””.

Tekeller, ayr›ca krizi gerekçe
göstererek, gündemlerine ald›kla-
r› toplu iflten ç›karmalar için bir
k›dem tazminat› fonu oluflturul-
mas›n› istiyorlar. ‹flten att›klar› ifl-
çilere ödeyecekleri k›dem tazmi-
natlar›n› bu fondan karfl›layacak-
lar. Bu fonun da, mevcut iflsizlik
fonundan aktar›lacak parayla
oluflturulmas›n› istiyorlar.

“Ulvi amaçlarla” kurulan, De-
niz Feneri gibi yard›m dernekle-
rinden,  bizzat devlet eliyle kurul-
mufl olan bu tür fonlara kadar he-
men hepsinde ortak yan, halk›n
soyup so¤ana çevrilmesi, topla-
nan paralar›n tekelleri, zenginleri
daha da palazland›rmak için kul-
lan›lmas›d›r. Para toplarken, ileri
sürülen ““uullvvii aammaaçç””›n bugüne
kadar gerçekleflti¤inin örne¤i yok-
tur.

Bu düzenin sahipleri, deprem-
zedeler için toplad›klar› vergileri
ve çeflitli ülkelerden gelen yar-
d›mlar› bile, aç, aç›kta kalm›fl
olan, yak›nlar›n› kaybetmenin ac›-
s›n› yaflayan depremzedelere ver-
meyecek kadar ahlaktan yoksun-
durlar.

Bugün el o¤uflturduklar› iflsiz-
lik fonundaki 36.7 milyar
YTL’dir. 

Bu soygun ve talan düzeni de-
vam etti¤i sürece de bu tür soygun
araç ve yöntemleri her gelen ikti-
dar taraf›ndan sürdürülecektir.
Oligarfli her seferinde yeni bir h›r-
s›zl›k yolu, yeni bir soygun kap›s›
mutlaka bulacakt›r. Çünkü bu dü-
zen Deli Dumrullar’›n düzenidir.
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Baz› iflçi ve memur sendi-
kalar› var ki, binlerce emekçi-
nin iflten at›ld›¤›, zamlar›n
durmad›¤› bir ortamda, ne bir
eylem yap›yor, ne iktidara bir
çift söz söylüyorlar.  Hak-‹fl,
Kamu-Sen, Memur-Sen sus-
kunlu¤un bafl›n› çekiyor. Baz›
sendikalar› hariç, Türk-‹fl’i de
sayabiliriz bunlar›n içinde. 

AKP iktidar› döneminde ifl-
çiler memurlar ne kazand›lar,
ne kaybettiler? Buna bakt›¤›-
m›zda, sözü edilen sendikala-
r›n iflbirlikçilikleri, türkçesi
iflçiyi s›rt›ndan hançerleyip
AAKKPP’’yyee ssaattmmaallaarr››,, daha aç›k
hale gelir.  

“Ne kazand›, ne kaybetti-
ler?” laf›n gelifli. Çünkü kaza-
n›lan hiçbir fley yok. En ikti-
dar yalakas› sendikac› bile,
bu noktada flunu kazand›k di-
ye bir iddiada bulunamaz.
Ama kaybedilenlere gelince:

- Toplu sözleflmelerin kap-
sam› daralt›ld›. Baflka deyiflle
yasal veya fiili olarak yüzbin-
lerce iflçi bu haktan mahrum
b›rak›ld›. 

- Esnek çal›flma yasallaflt›-
r›ld›. 2003’te ç›kar›lan yasay-
la, “esnek çal›flma” uygulan-
maya baflland› ve emekçilerin
yüzy›ll›k kazan›mlar› gasbe-
dildi. 

-- SSoossyyaall GGüüvveennlliikk RReeffoorr--
mmuu’’yla iflçi memur tüm emek-
çilerin haklar› geriletildi.
Emeklilikten sa¤l›¤a kadar
haklar t›rpanland›. 

- “Sendikal ortam› iyilefltir-
meyi” vaat etmiflti. Vaatte
kald›. Tam tersine, grev ya-
saklar› ço¤alt›ld›, “grevde ifl-
lenen suçlar” denilerek dire-
nifllere daha a¤›r ceza veril-
mesini öngören yasal düzen-
leme yap›ld›. 

- Sendikas›zlaflt›rma AKP-
nin politikalar›yla devam etti-
rildi. Sendikas›z iflçi say›s›
artt›. 

- ‹fl güvenli¤i için hiçbir ön-
lem al›nmad›¤› gibi, patronla-
r›n varolan yükümlülükleri
yerine getirmeleri bile denet-
lenmedi. ‹fl kazalar›nda ölüm-
ler, AKP iktidar›nda t›rmand›.  

Bunlar hhaakkllaarr vvee öözzggüürr--
llüükklleerr aallaann››nnddaakkii gasplar›n,
kötüleflmelerin ilk akla gelen
örnekleri. 

‹flin eekkoonnoommiikk bbooyyuuttuu da
var. 

Alt› y›lda temel tüketim
maddeleri yyüüzzddee 112211 zamlan-
d›. Buna karfl›n ücret ve ma-
afllar yyüüzzddee 4422 eridi.

Yine AKP iktidar›nda Gay-
ri Safi Yurtiçi Has›la yyüüzzddee
3322..5555 büyürken, iflçi ücretle-
ri, sektörüne göre yyüüzzddee 33..2255
iillee yyüüzzddee 2266..8844 aras›nda geri-
ledi.

Rakamlar ortada. 

AArrttaannllaarr bbeellllii,, aazzaallaannllaarr
bbeellllii.. BBüüyyüüyyeennlleerr,, kküüççüülleennlleerr
bbeellllii.. Ve iflte bu rakamlar, bi-
ze kimin emekten yana, ki-
min eme¤e düflman oldu¤unu,
kimin emekçinin hakk›n› sa-
vundu¤unu, kimin iflbirlikçi-
lik yapt›¤›n› da gösteriyor. 

‹flçi, memur, sözlere de¤il,
yaflad›¤› gerçeklere bakarak,
inkar edilemez bu rakamlara
bakarak verecek karar›n›:
Kim dost, kim düflman, böyle
bilecek. 

‹flte bu bilindi¤inde, o za-
man sorunlar›n çözümünün
nereden ve kimlerden geçti¤i
de aç›k hale gelir. 

Sorunlar // ÇÇözümler
AAKKPP’’nniinn SSeennddiikkaallaarr››
EEmmeekkççiinniinn HHaakkkk››nn›› AArraarr MM››??



Say›: 166 11EMEK

Ne zaman tart›flmal› süreçlerden
geçsek, ne zaman ciddi dönemeçler-
le karfl› karfl›ya olsak, patronlar he-
men orada “ülke ve millet yarar›na”
oldu¤u iddias›yla tavsiyelerde bulunur, “kurtulufl
reçeteleri” yazar, direktifler verirler. 

Günümüzün konusu kriz. Hemen herkes kendi
cephesinden krizden en az etkilenmenin çarelerini
ar›yor. Emekçiler krizin faturas›n› ödemeyece¤iz,
krizin bedeli emekçilere ödetilemez diyor. Patronlar
krizi kendileri lehine en kârl› biçimde kullanmaya
çal›fl›yorlar. Bu kriz ortamlar›nda “ne kopar›rsak
kârd›r” mant›¤›yla çözümler, öneriler getiriyorlar.
TÜS‹AD’›n son öneri ve düflünceleri de böyledir. 

Patronlar klubü TÜS‹AD Baflkan› Arzuhan Do¤an
Yalç›nda¤ “KDV indiriminin çok faydal› olaca¤›n›”
savunarak hükümetin KDV oran›n› indirmesini isti-
yor örne¤in. Ne için faydal› olacak? Hemen ekliyor
“tüketimi art›racak” diyor. Yani vergi oran› düflün-
ce, emekçiler daha çok tüketmifl olacak. Patronlar›n
ellerindeki mallar sat›lm›fl olacak... Ve patronlar da
buradan kazanm›fl olacaklar.

TÜS‹AD Baflkan› krizle ilgili son günlerin tart›fl-
mas› olan Türkiye IMF iliflkisine iliflkin de krizde li-
kidite ve güvenin önemine dikkat çekerek flunlar›
söylüyor: “Tüm dünyada zora giren likidite konu-
sunda baz› önlemler al›nmas› gerekti¤ini uzun süre-
dir söylüyoruz. fiimdi galiba hükümet bu konuda bir
giriflim, haz›rl›k içinde. Bu da sevindirici. IMF ile bir
köprü kredi sa¤layarak anlaflma yapmak da onlar-
dan biriydi. Dolay›s›yla bu kadar likidite daralm›fl
iken IMF ile yap›lacak anlaflman›n Türkiye için bü-
yük faydas› var.” 

TÜS‹AD’a göre IMF ile iliflki ve anlaflmalar her za-
man gerekli ve faydal› bir fley.

Kimi zaman do¤rudan patronlar, kimi zaman on-
lar›n ad›na baflbakan›, bakanlar›, kimi zaman med-
yas›, kimi zaman bürokrat›, düzen partilerinin yet-
kilileri, söyledikleri, yapt›klar› her fleyin “halk›n ya-
rar›na, ülkenin menfaatine” oldu¤unu savunurlar.
Buna inanabilirler de. Çünkü, sözlerinin bir yan›nda
yalan ve demagoji varsa, di¤er yandan da, kendi s›-
n›fsal ç›karlar› temelinde düflünüp hareket et-
mektedirler. Ülke millet yarar› dedikleri de asl›nda
kendi s›n›flar›n›n ç›karlar›yla özdefltir. Öyleki bazen
yalana dahi gerek duymadan bu özdeflli¤i aç›ktan
ortaya koyarlar. Onlar kendi menfaatlerini düflü-
nürler her zaman. Kendi menfaatlerine olan ise hal-
k›n zarar›nad›r do¤al olarak. 

Emekçilerin haklar›n› almak için harekete geç-
tikleri, direnifllere baflvurduklar›, aya¤a kalkt›klar›
zamanlar da patronlar›n “halk›n ve ülkenin menfa-
atlerini” hat›rlad›klar› zamanlar›n bafl›nda gelir. He-
men “sukünet ça¤r›lar›”, “sa¤duyu ça¤r›lar›” yap›l›r.
“Gerilimi t›rmand›rmamak”tan sözedilir. Böyle ol-
mazsa “kaybeden ülke olur” derler. 

Emekçiler olarak hiç tereddüt etmemeliyiz; ko-
nuyu, olay› bilip bilmemek önemli ve belirleyici de-
¤ildir. Bizim için de¤iflmez olan kural fludur: onlar›n
yararl› dedi¤i bizim için zararl›. Onlar›n zararl› dedi-
¤i ise bizim için yararl›d›r.

Bunu bilelim, buna göre davranal›m, yeter. 

Patronlar›n ‘Faydal›’ Dedi¤i
Bizim ‹çin ‘Zararl›’d›r

Devrimci ‹flçi
Hareketi

“Ege'den Akde-
niz'e Topra¤›n Sesi “
emekçileri Antal-
ya'ya Serik ilçesine

ba¤l› Z›rlankaya ve Karatafl köylerini ziyaret ettiler.
KKaarraattaaflfl KKööyyllüülleerrii YYaanngg››nn››nn YYaarraallaarr››nn›› SSaarr››yyoorr
Antalya’da geçen yaz yaflanan büyük yang›nda iki

köylümüz hayat›n› kaybetmifl, onlarca hayvan telef ol-
mufl, milyarlarca liral›k ekonomik zarar ve tüm bunlarla
birlikte ormanlar›m›z›n içindeki yaban yaflam› yok ol-
mufltu. Yang›ndan zarar gören Karatafl Köyü’nü Topra-
¤›n Sesi çal›flanlar› ziyaret etti. 

Yang›ndan sonra Karatafl Köyü’ndeki pek çok ev ta-
mamen y›k›lm›fl durumda. Serik Belediyesi çökme ihti-
maline karfl› etkilenen tüm evlerin y›k›lmas›na karar
verdi. O günden bu yana yang›ndan daha büyük zarar
gören Karatafl köylüleri, köyün afla¤›s›nda kurulan pre-
fabrik evlerde yaflamaya çal›fl›yorlar. Havalar›n so¤u-
mas›yla beraber prefabriklerde yaflamak daha da zorlafl-

m›fl durumda. Köylüleri ise yap›lacak olan afet konutla-
r›n›n bitmesini bekliyorlar.

""KKööyyüümmüüzzee TTaaflfl OOccaakkllaarr›› ‹‹sstteemmiiyyoorruuzz" 

Z›rlankaya köylüleri tarlalar›n›n yan› bafl›nda aç›lan
tafl ocaklar› nedeniyle tarlalar›n›n kayalarla dolmas›,
ekinlerinintoz içerisinde kalmas› üzerine Antalya’da
K›fllahan Meydan›’nda bas›n aç›klamas› yaparak tafl
ocaklar›n›n kapat›lmas›n› istemifllerdi.

Z›rlankaya köylüleri geliflmeleri flöyle anlat›lar,
"Gördü¤ünüz da¤›n ç›plak olan yar›s› di¤er yar›s› gibi
çamlarla doluydu. Sonra buray› birilerinin sat›n ald›¤›n›
söylediler. Koca koca araçlarla geldiler. Da¤›n üzerinde-
ki a¤açlar› yerinden sökmeye bafllad›lar. Bafl›m›zdan
afla¤›ya, tarlalar›m›za tafllar ya¤maya bafllad›.  Kap›m›z-
dan d›flar› ç›kamaz olduk” dedi.

Direnifllerinden sonuç alan köylüler; “yeniden
çal›flt›rmaya bafllarlarsa yine direniriz. Bir kere direndik
kazand›k” dedi. 



AKP
iktidar› s›-
k › fl t › k ç a ,
veya tekel-
lerin aç
göz le r in i
doyurmak
için yeni
kaynaklar
bulmak ge-

rektikçe, yeni ya¤ma, talan, soygun
yöntemlerini gündeme getiriyor.
““VVaarrll››kk BBaarr››flfl››”” ad›n› verdikleri
yurtd›fl›ndaki halk›m›za yönelik son
düzenleme de bunlardan biri. 

“Varl›k Bar›fl›” yasas›, bütün
emperyalist sistemi etkileyen krizin
ard›ndan, yurtd›fl›ndaki gguurrbbeettççii
paralar›n›n ülkeye çekilmesi ama-
c›yla haz›rland› ve evvelki hafta
onayland›. 

Yasaya göre, bir ay içinde para-
lar›n› yurda getirenlerden, ssaaddeeccee
yyüüzzddee 22 vergi al›nacak. Ve bu para-
lara iliflkin hiçbir flekilde vveerrggii iinn--
cceelleemmeessii yyaapp››llmmaayyaaccaakk.. 

Ülkemiz d›fl›nda yaflayan 3 mil-
yonu aflk›n Türkiyelinin “yast›k al-
t›nda” biriktirdikleri yaklafl›k 110000--
115500 mmiillyyaarr ddoollaarr civar› bir mevdu-
atlar›n›n oldu¤u tahmin ediliyor. Bu
büyük mebla¤ da ülkemizdeki te-
kellerin ve iktidar›n ifltah›n› kabart›-
yor. AKP iktidar› da, Varl›k Bar›fl›
yasas›yla, bu paran›n en az 1155 mmiill--
yyaarr ddoollaarr››nn›› Türkiye’ye getirmeyi
amaçl›yor.

Daha önce bir çok iktidar›n yap-
t›¤› gibi, AKP de gurbetçilerin para-
lar›na göz dikti. Yasa, kkaarraa ppaarraa
aakkllaammaakkttaann tutun da, vveerrggii kkaaççaakk--
çç››ll››¤¤››nn››,, hh››rrss››zzll››¤¤››,, yyoollssuuzzlluu¤¤uu,,
meflrulaflt›rmaya kadar ahlaks›z,
adaletsiz bir çok yan içeriyor. Yasa
bu yan›yla da yurtd›fl›ndaki emekçi-
lerin yan›s›ra, yurtd›fl›nda mafyac›-
l›k, yolsuzluk yapanlar›n ellerindeki
paralar› ülkeye çekmeyi de hedefli-
yor. (Yasan›n ad›ndaki ‘‘bbaarr››flfl”” keli-
mesi de, kara, gayri-meflru paralar›n

meflrulaflt›r›lmas›n› anlat›yor olsa
gerek.) Kuflkusuz yasan›n bu yan›na
iliflkin de çok fley söylenebilir.
AKP’nin niye,  “aakk” bir parti olma-
d›¤›n›n cevab› bu yasan›n mant›¤›n-
da da var. Ama biz burada, esas ola-
rak iktidarlar›n ve son olarak AKP
iktidar›n›n yurtd›fl›ndaki emekçi in-
sanlar›m›za bak›fl› üzerinde durmak
istiyoruz. 

Hemen bütün iktidarlar, s›k›flt›k-
lar› her dönemde yurtd›fl›ndaki dö-
vizleri nas›l getiririz diye kafa yor-
du. “Varl›k Bar›fl›”ndakine benzer
say›s›z yasad›fl›l›kla, keyfilikle on-
lar›n ellerindeki paralar› çekmeye
çal›flt›lar. 

Fakat, gurbetçilerin dövizlerini
akla hayale gelmez yollarla çekme-
ye çal›flan iktidarlar, ony›llard›r gur-
betçilerin sorunlar›, talepleri için
k›llar›n› k›p›rdatmad›lar. 

fiöyle bir düflünün;

Ony›llard›r gurbetçileri ne kadar
düflündü gelip geçen iktidarlar? On-
lar›n hangi sorunlar›na sahip ç›kt›,
hangisini çözdüler?

Avrupa ülkelerindeki gurbetçi-
ler, yabanc› düflmanl›¤› alt›nda,
ekonomik haklar›n›n ayr›mc› bir fle-
kilde gasbedildi¤i zor zamanlar ya-
flarken, AKP iktidar› da –kendinden
öncekilerin yapt›¤› gibi–, bunlar›n
hiçbirini görmek istememifltir. Bafl-
bakan yurtd›fl›na, özellikle Alman-
ya’ya yapt›¤› ziyaretlerde, oradaki
insanlar›m›z›n sorunlar›n› dinlemek
bile istememifltir. Ama “dövizlerini-
zi ülkeye gönderin” demeyi ihmal
etmiyorlar; aç›k ki, gurbetteki emek-
çi, ‘döviz yumurtlayan tavuk’ olarak
gözükmektedir iktidarlar›n gözüne. 

Yurtd›fl›na, ilk büyük göç dalga-
s›n›n bafllad›¤› 11996600’’ll›› y›llardan bu
yana nerdeyse 5500 yy››ll geçti. Bu 50
y›l boyunca, yurtd›fl›ndaki gurbetçi-
lerimiz y›¤›nla sorunla bo¤ufltular.
Uzun y›llar dil sorunlar›yla, kültürel
farkl›l›ktan kaynaklanan sorunlarla

u¤raflarak en zor koflullarda ekmek-
lerini kazanmaya çal›flt›lar. 

Avrupal› emperyalistler, en a¤›r,
y›prat›c› iflleri ““yyaabbaanncc›› iiflflççiilleerree””
yapt›rd›lar. Maden ocaklar›nda, yol
yap›m›nda, temizlik ifllerinde ve
tüm angaryalarda gurbetçiler çal›fl-
t›r›ld›. 

Bir yanda a¤›r çal›flma koflullar›,
di¤er yanda emperyalist kültür ku-
flatmas› alt›nda, sars›c› bir kkiimmlliikk--
ssiizzlleeflflmmee yaflad› insanlar›m›z, aile-
ler parçaland›, gençler bunal›ma sü-
rüklendiler, kültürel yozlaflmalar ve
kopufllar yafland›, e¤itimsiz b›rak›l-
d›lar, haklar› gasbedildi. Bu y›llar
““AAllmmaannyyaa aacc›› vvaattaann “flark›lar›n›n
yap›ld›¤› dönemlerdi... 

Tüm bunlar yaflan›rken, iktidar-
lar›n k›l› k›p›rdamad›. Sadece sey-
rettiler. ‹flsizli¤in, yoksullu¤un gur-
bete savurdu¤u emekçiler, dilini,
kültürünü bilmedikleri ülkelerde
bunlara karfl› koymaya çal›fl›rken,
yanlar›nda hiçbir iktidar yoktu. 

Gurbetçilerimiz, orada ezilirken,
iktidarlar, oralara yeni iflçi gönder-
meye devam ettiler. Gönderdiler,
çünkü gurbetçiler, “döviz yumurtla-
yan tavuk”tu. ‹kide bir döviz darbo-
¤az› yaflayan bir ülke için –gurbet-
çiler de¤il ama onlar›n gönderecek-
leri– dövizler çok önemliydi. 

HHaallkk››nn›› ‘‘EEll KKaapp››llaarr››’’nnaa 
MMuuhhttaaçç EEddeenn OOlliiggaarrflflii
“ II. Dünya Savafl› sonras›nda

Bat› Avrupa'da, özellikle de Bat› Al-
manya' da bafl gösteren iflgücü s›-
k›nt›s›n›n ortaya ç›kard›¤› talep
üzerine Türkiye bu ülkelere iflgücü
ihrac›na bafllad›...”

Böyle yaz›lmaya bafllad› gurbet-
çilerin öyküleri. 

1961 Haziran’›nda Almanya’yla
Türkiye aras›nda iflçi gönderilmesi-
ne iliflkin ilk anlaflma imzaland› ve
ilk kafile 24 Haziran’da yola ç›kt›.  

1961'den iflçi al›m›n›n resmenh
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durduruldu¤u 1973 y›lana kadar 1
milyona ulaflan Türkiyeli iflçi yurt-
d›fl›nda çal›flt›. 

B u say› 11998855’de 1 milyonu aflt›. 

1991'de 11..330000..000000’e ulaflan ra-
kam burada da durmad›. 1995'te Av-
rupa Birli¤i'ne üye ülkelerde yafla-
yan Türkiyelilerin say›s›, çal›flma-
yan efller, çocuklar ve yafll›lar dahil
olmak üzere 22,,99 mmiillyyoonnaa kadar ç›k-
t›. Bunlann % 70’i, yani büyük bir
ço¤unlu¤u Almanya'da yafl›yordu.

Bugün sadece Almanya’daki
Türkiyelilerin nüfusu 22..77 mmiillyyoonnaa
ulaflm›fl durumdad›r. Yurtd›fl›ndaki
Türkiyelilerin toplam say›s›n›n ise
3,5 milyonu aflt›¤› belirtiliyor.

Peki bütün bu rakamlar›n, yurt-
d›fl›nda çal›flmak zorunda kalan in-
sanlar›n say›s›n›n durmadan artma-
s›n›n anlam› nedir?

Bunun tek bir anlam› vard›r: ül-
kemizi yönetenler, halk›n afl, ifl ihti-
yac›n› karfl›layamam›fl, onlar› em-
peryalizmin kap›lar›nda ifl, afl ara-
mak zorunda b›rakm›fllard›r. 

Kim, bir zorunluluk olmasa top-
ra¤›n›, çevresini b›rak›p gurbete gi-
der? Bu soruyu elbette bugün gur-
betçilerden döviz isteyen AKP ikti-
dar›na ve bundan önce gelip geçmifl
tüm iktidarlara sormak laz›m. E¤er
halk›m›z›n kendi yurdunda kar›nlar›
doysayd›, çal›flacak bir iflleri, baflla-
r›n› sokacak evleri olsayd› niye git-
sinlerdi? Niye “ac› vatanlar›n” kah-
r›n› çeksinlerdi?

Baflka bir flekilde söylersek,
yurtd›fl›ndaki Türkiyelilerin say›s›-
n›n art›fl›, bu ülkeyi yönetenler için
sadace utanç duymalar› gereken bir
rakamd›r ama ne yaz›k ki onlar böy-
le bir utanc› hiç duymad›lar.  

‹ktidarlar, ülkemizden ayr›lan
her iflsiz insan›, “bafllar›ndan att›k-
lar› bir dert” gibi gördüler. “Dert”
art›k gittikleri ülkelerindi, onlar u¤-
rafls›nlard›. Hem bir iflsizden kurtul-
mufl, hem bir döviz kayna¤›na ka-
vuflmufl olacaklard›. BBiirr ttaaflflllaa iikkii
kkuuflfl!! Böyle hesap yapt›klar› için de
gurbete sürülmenin ne demek oldu-
¤u, gurbetçinin ne ac›lar yaflay›p,
hangi sorunlarla bo¤uflmak zorunda

kalaca¤›, hiç umurlar›nda olmad›.

Kendi insan›na ifl vermeyip, onu
emperyalistlerin insaf›na terk eden
iktidarlar, bundan zerre kadar utanç
duymad›klar› gibi, bunu son derece
ddoo¤¤aall bbiirr flfleeyy olarak topluma kabul
ettirmeye çal›flt›lar. Bu konuda pifl-
manl›k belirten, halk›m›z› gurbet el-
lere sürdükleri için utanç duydukla-
r›n› belirten tek bir cümleleri yoktur.

Yeter ki, kan emicilere döviz
gelsin! Gerisi önemli de¤ildi. Gur-
betçilerimiz eziliyormufl, ac› çeki-
yormufl, bunun ne önemi vard›? 

Gurbetçilere, sadece ve sadece
“döviz” olarak bakan iktidarlar el-
bette onlar›n sorunlar›n› dert etme-
yecekti. Gurbetçiye, döviz olarak
bakmak onlar› afla¤›lamakt›r. Onla-
ra halk olarak, insan olarak de¤er
vermeyen bir yaklafl›md›r. 

‹flte bu bak›fl aç›s›yla, s›k›flt›klar›
her dönem gurbetçilerimizin döviz-
lerine göz diktiler. Onlar›n gözünde
“iyi bir gurbetçi” , bol döviz birikti-
rip, ülkeye bol döviz gönderendi.
Bankalar, yurtd›fl›ndaki emekçileri
“mudileri” yapabilmek için birbirle-
riyle yar›fl›yorlard›. 

Döviz ihtiyac› oldu¤u dönemler-
de gurbetçiler alenen pohpohlan›p
göklere ç›kar›l›rken, onlara yerine
getirmeyecekleri say›s›z vaadlerde
bulunulurken, di¤er zamanlarda yi-
ne unutuldular. B›rak›n köklü so-
runlar›n›n çözümü için çaba göster-
meyi, konsolosluklardaki s›radan
ifllemlerini kolaylaflt›rmak için bile
bir fley yapmad›lar. 

Bafllar› s›k›flt›kça ““vvaattaannaa yyaarr--
dd››mmaa”” ça¤›rd›klar› gurbetçilere bir
ooyy hhaakkkk››nn›› bile ony›llard›r vermedi
oligarfli. Ama bu konuda her hükü-
met, pervas›zca y›llard›r yalanlar
söyleyip durdular. 

IIrrkkçç››ll››¤¤››nn,, GGeerriicciillii¤¤iinn 
KKuuccaa¤¤››nnaa ‹‹ttiilleenn GGuurrbbeettççii
Bu istismar ve bu çözümsüzlük-

ler içinde, emperyalistlerin, gurbet-
çilerimizi istenmeyen insanlar ilan
etti¤i, faflistlerin ““TTüürrkkeenn RRaauuss””
sloganlar›n›n duvarlar› doldurdu¤u,
gurbetçilerimizin diri diri yak›ld›¤›

bugünlere gelindi. 

Irkç› sald›r›lar karfl›s›nda da ikti-
darlar›n k›llar› k›p›rdamad›. Sadece
seyrettiler. Emperyalistlerin suç or-
ta¤› oldular. 

Yurtd›fl›ndaki emekçiler ve mül-
teciler, sistem karfl›s›nda “yabanc›”
say›lman›n dezavantajlar›yla karfl›
karfl›yayd›lar. Ya emperyalist siste-
min difllileri aras›nda yitip gidecek-
ler, ya da örgütlenerek ayakta kala-
caklard›... Ama ikincisini tercih et-
tiklerinde de karfl›lar›na bir çok en-
gel ç›kacakt›. 

Sorunlar›n çözümü için “devlet”
olarak k›l›n› k›p›rdatmayan oligarfli,
buna karfl›n, ezilen, sömürülen gur-
betçilerin örgütlenip bilinçlenmele-
rini engellemek için elinden geleni
yapt›. Devletin tüm imkanlar› da se-
ferber edilerek, yurtd›fl›nda ddiinnccii vvee
ffaaflfliisstt örgütlenmeler desteklendi,
teflvik edildi. Avrupal› emperyalist-
lerle de iflbirli¤i yaparak, dinci ve
faflist örgütlenmelere kol kanat ger-
diler. Vak›flarla, görünürdeki ifli
“yard›m” olan kurulufllarla, tarikat-
lar aras›nda paylafl›lm›fl camilerle,
gericilik hem ekonomik olarak güç-
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Çal›fl›p, bir ev sat›n alabilecek,
kendi iflini kurabilecek kadar para bi-
riktirince  hemen ülkesine dönecek-
lerdi. Öyle düflünüyorlard› Haydarpa-
fla’dan gurbete do¤ru yola ç›karken.
Olmad›. Dönemediler.

Yine de biriktirmifllerdi bir miktar.
Ona da kâh iktidarlar, kâh islami hol-
ding soyguncular› göz dikti. 

AKP’yi de, yurtd›fl›ndaki insan-
lar›m›z›n hangi sorunlar› var sorusu
de¤il, yast›k altlar›nda ne kadar
dövizleri var sorusu ilgilendiriyor. 



lendirildi, hem yayg›nlaflt›. Bu tür
örgütlenmelerin adeta dokunulmaz-
l›klar› vard›. (Burada eklemek gere-
kir ki, yurtd›fl›ndaki emekçileri “dö-
viz yumurtlayan tavuk” olarak gö-
ren sadece iktidarlar de¤il. Yeflil
holdingler, Deniz Fenerleri de y›l-
lard›r istismar ediyor yurtd›fl›ndaki
emekçileri. ‹slamc› soygun holding-
lerinin ço¤u, para kayna¤› olarak
yurtd›fl›n› kullanm›flt›r. Kuflkusuz
soygun ve talan›n bu biçiminde de
AKP ve tüm iktidarlar›n siyasi, ma-
nevi sorumlulu¤u vard›r. Bu soygun
da, y›llard›r gurbetçilere karfl› izle-
nen politikalar›n do¤al bir sonucu
olarak ortaya ç›km›flt›r. )  

Önce emperyalist tekellerin kol-
lar›na at›lan emekçiler, flimdi gerici-
li¤in ve flovenizmin kollar›na teslim
ediliyordu. 

Yurtd›fl›nda binbir çeflit zorlukla
bo¤uflan gurbetçiler, dayanacak bir
güç ararken, iktidarlar onlar› ideolo-
jik politik olarak flovenizmin ve
dincili¤in kuca¤›na itiyordu. Yaban-
c› olduklar› topraklarda gurbetçileri
bu zemine itmenin koflullar› da ol-
dukça güçlüydü. 

Gurbetçilerin, devrimcilerle ba¤›
olmas›n, devrimci düflüncelerden
etkilenmesinler diye elinden geleni
yapanlar aras›nda emperyalistler de
vard›. Emperyalist ülkeler, buradaki
devrimci demokrat güçlere göz aç-
t›rmazken, dincileri ve faflistleri
kolluyorlard›. Yurtd›fl›nda, faflist ve
dinci örgütlenmelerin bu kadar yay-
g›n olmalar›n›n nedenleri aras›nda
bu da önemli bir etkendir. 

Gurbetçilerimizin, faflist ve dinci
örgütlenmelerin kuca¤›na itilmesin-

de, hem emperyalistlerin hem de
oligarflinin ç›kar› vard›. Emperya-
listler kendi ülkelerindeki “göç-
men” iflçileri, devrimcilerin örgütle-
mesini ve onlara devrimcilerin ön-
derlik etmesini, kendileri aç›s›ndan
“sak›ncal›” gördüler. Son y›llarda
devrimci demokrat güçlere yönelik
bask›, “terörizm” edebiyat› ile daha
da art›r›lm›fl durumda. Devrimciler,
“terörist” ilan edilerek, genifl y›¤›n-
larla ba¤lar› kopar›lmaya çal›fl›l›-
yor. Böylece, devrimcilerin yurtd›-
fl›ndaki halk›, çal›flt›klar› emperya-
listlerin fabrikalar›ndaki sömürüye
ve Türkiye faflizmine karfl› ç›karma-
s›n›n önü kesilmifl olacakt›r. 

Halk örgütsüz, bilinçsiz kald›-
¤›nda elbette oligarfli onlar› daha
kolay sömürecek, yönlendirecek,
emperyalistler de, kendi kültürleri-
ni, yaflam tarzlar›n› gurbetçilere da-
ha kolay kabul ettirecekler, böylece
onlar› sistem içine çekip, eritecek,
yozlaflt›racaklard›r. 

NNee EEmmppeerryyaalliizzmmee UUyyuumm,, 
NNee TTCC.. HHüükküümmeettlleerriinnee 
GGüüvveenn!! 
Bugün Almanya'da yaflayan in-

sanlar›m›z aras›nda iflsizlik, yyüüzzddee
3300''llaarraa ulaflm›fl durumdad›r. Yüzde
4433''üü ise yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda
yaflamaktad›r. 

Burjuva bas›n yay›n organlar›,
mesela “Almanya'da mülk edinmifl
210 bin insan›m›z... 70 bin iflvereni-
miz var” diye övünse de, 2.7 milyo-
nun genel tablosu budur. ‹flsizlik,
di¤er Avrupa ülkelerindeki Türkiye-
liler aras›nda da yayg›nd›r. 

Irkç› sald›r›lar, bizzat hükümet-
ler taraf›ndan gelifltirilen yabanc›
düflmanl›¤› ise durmadan yay›l›yor,
boyutlan›yor. Nüfus da, sorunlar da
büyüyor ve “anavatan”›n hükümet-
leri bu konuda bir fley yapabilecek
durumda ve zihniyette de¤illerdir. 

Yok sayd›klar›, sorunlar›n› duy-
mazdan geldikleri gurbetçilerimizi
aldatmaktan, onlar›n ellerindeki dö-
vizleri almaktan baflka bir fley dü-
flünmüyorlar. ‹flte flimdi de yap›lmak
istenen budur. Vergi Bar›fl›, adl› yasa
gurbetçileri sömürmenin yeni bir
arac›ndan baflka bir fley de¤ildir.

Bu düzenin insana verdi¤i de¤er
bu kadard›r: Paran kadar insans›nd›r.
Paran yoksa, ne yapt›¤›n, hangi ül-
kede ne ac›lar çekti¤in önemli de¤il-
dir. Yaflay›p yaflamaman, sorunlar›n,
bu ülkeyi yönetenlerin ilgisini çek-
mez. Asimilasyona u¤rayabilirsin,
evin yak›labilir, öldürülebilirsin.

Yurtd›fl›ndaki milyonlarca emek-
çi, kendi sorunlar›n›n çözümünü iflte
bunlar› bilerek bulacak. Ne o çok
övülen emperyalist sisteme uyum
çözümdür, ne de Türkiye’nin iflbir-
likçi hükümetlerinin milyonlarca
gurbetçinin sorunlar› için bir çözü-
mü vard›r. 

Gurbetçilere, bir emekçi olarak,
halk olarak de¤er verip yaklaflan,
onlar›n sorunlar›n›n çözümünü he-
defleyen ve bunu gerçekten sa¤la-
yabilecek olan sadece devrimciler-
dir. Gurbetteki emekçinin eme¤iyle,
onuruyla varolmas›n›n ilk ad›m›,
gerici, flovenist örgütlenmelerin et-
kisinden ç›k›p, devrimci, demokrat-
ki örgütlenmeleriyle, haklar›n›,
kimliklerini, taleplerini güçlü bir bi-
çimde ortaya koymas›d›r. 
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Yurtd›fl›ndaki Türkiyeliler, emekle-
riyle varolduklar›n› hayk›rd›klar›,
haklar›n› istedikleri bir eylemde...

Emperyalizmin ve iflbirlikçi ik-
tidarlar›n aç, yoksul b›rakt›¤› y›-
¤›nlar›n ifl ve afl peflindeki zorunlu
sürgünleri de¤iflik biçimlerde de-
vam ediyor. Kaçak göçmenler dolu
flimdi kara ve deniz yollar›nda.
Önemli bir k›sm› “menzile” vara-
madan can veriyor. Aden Körfe-
zin’deki son göçmen katliam›nda

oldu¤u gibi.. 
Bir gemide

bulunan 115 göç-
men, insan kaçakç›lar› taraf›ndan
suya at›ld›. Göçmenlerin 93'ü k›y›-
ya ulaflabilirken 20'si bo¤ularak öl-
dü. Emperyalistlerin kapatt›¤› ka-
p›lardan ““kkaaççaakk”” geçmek isteyen
yoksullar, ya yollarda ölüyor, ya
da emperyalist ülkelere ulaflabilir-
lerse, oradaki vahfli sömürü çark›-
n›n difllileri aras›nda eziliyor. 

Gurbet yollar› katlediyor!
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Biz devrimciler, hayat›n için-
de ö¤renir ve ö¤rendiklerimizi
e¤itim ile zengilefltiririz. 

Bilgi, en büyük zenginli¤imiz-
dir.

Ö¤renmek, en büyük zengin-
li¤imizdir bizim. 

Ama mücadele içinde bu ka-
dar basit ve sade de¤ildir ö¤ren-
mek ve bilgi. 

Düzen içinde bir konuda bir
yozlaflma varsa, bir biçimi ile flu
ya da bu düzeyde devrimci saf-
lara da s›zarlar. Bilgi ve bilginin
kullan›lmas› da bunlardan birisi-
dir. Bunlar›n en bilinenleri ise
B‹LG‹ÇLERD‹R. 

Halk, çok bilmifl der onlara.
Çok bilmifl çocuksa e¤er, "bü-
yümüflde geri küçülmüfl" der.
Yani do¤al olmayan, do¤ru ol-
mayan bir yan vard›r o çocukla-
r›n bu hallerinde. 

ÇOK B‹LM‹fiLER,
- ö¤renme iste¤i olmayan

ak›l hocalar›d›r. Durmaks›z›n
"ak›l" verdiklerini san›rlar, ama
söyledikleri bir kaç on cümledir,
hayattan kopuk, tumturakl›, s›-
k›c› cümlelerdir. Durmaks›z›n
"ak›l" verirler, ço¤u zaman da fi-
kirleri sorulmadan bafllarlar ak›l
vermeye. 

Bilgiçler papa¤an gibidirler,
sürekli ayn› fleyi tekrarlarlar,
çünkü ö¤renmezler. 

Genellikle palavrac›d›rlar.
Söyledikleri, kafiyeli, kula¤a ilk
anda hofl gelen fliirler gibi gö-
rünse de özü yaland›r. Söyledik-
lerini biraz derinlefltirmeye çal›fl-
t›¤›n›zda, eveleyip gevelemeye
bafllad›klar›n›, k›sa bir süre son-
ra da kendileri ile bile çeliflen
fleyler söylemeye bafllad›klar›n›
görürsünüz. 

Bilgiçler düflünemezler, dü-
flünme yetenekleri durmufltur
adeta, bir fleyi yaln›zca ezbere
kafalar›na yerlefltirirler. ‹htiyaç-

lar› yoktur çünkü düflünme-
ye. 

DEVR‹MC‹L‹K B‹R RUH
VE MOT‹VASYON ‹fi‹D‹R. 

Bilgiçler devrimci ruhtan
kopmufllard›r. 

Bilgiçlerin ruhlar› bir moloz
y›¤›n› gibidir, y›k›nt› halindedir. 

Asl›nda bilgiçler yaflayan ce-
setlerdir, çünkü tamam› ile ha-
yattan kopmufllard›r. 

Devrimciye hayat veren ise
soluk al›p vermek kadar do¤al
olan sürekli ö¤renme iste¤idir.
Bir devrimci, çocuklardan bile
ö¤renebilece¤i çok fley oldu¤u-
nu bilir.

Devrimcilerin ruhlar›, sürekli
flflaannttiiyyee halindedir. Sürekli bir fa-
aliyet vard›r o ruhta, çünkü sü-
rekli ö¤renir. Hergün yenilenir. 

Biz devrimciyiz; 
halk›n içinde do¤an mücade-

le biçimlerini, sald›r› ve savun-
ma yöntemlerini bilinçli ve ör-
gütlü hale getiririz. 

Biz devrimciyiz;
devrimci mücadele gelifltik-

çe, ekonomik ve siyasi bunal›m-
lar keskinlefltikçe, sürekli olarak
YEN‹ VE DE⁄‹fi‹K SAVUNMA
VE SALDIRI YÖNTEMLER‹

ÜRET‹R SAVAfiIMIZ. 
H‹Ç B‹R MÜCADELE B‹Ç‹M‹-

N‹ REDDETMEY‹Z. 
Devrimciler, yaln›z bir anda,

tarihin bir kesitinde varolan mü-
cadele biçimiyle asla s›n›rla-
mazlar kendilerini. Toplumsal
oluflum de¤iflince, o anda içinde
olanlar›n bilmedi¤i YEN‹ MÜCA-
DELE B‹Ç‹MLER‹N‹N DO⁄MA-
SININ KAÇINILMAZ OLDU⁄U-
NU B‹L‹RLER. 

‹flte tüm bu nedenlerle “DEV-
R‹MC‹LER K‹TLELER‹N DENE-
Y‹MLER‹NDEN Ö⁄REN‹RLER”
denilir.  

Devrimciler sürekli ö¤renir-
ler. 

Onlar›n bilincinde ve ruhunda
inflaat sürekli devam eder. 

Halk›n taleplerini bilinçli ve
örgütlü hale getirmek için halk-
tan ö¤renmek ve halka ö¤ret-
mek, bbiirr öömmüürr bbooyyuu ddeevvrriimmcciilliikk
iiççiinn vazgeçilmez oland›r. 

Ö¤renmeyi ö¤renmek ve bir
ömür boyu bunu sürdürmek
için;

1- Devrimciler dinlemeyi bil-
melidir. 

‹yi bir dinleyici olmal›d›rlar
öncelikle. Anlamak kavramak
için bu flartt›r.

Bilmifller, dinlemezler. Sürek-
li konuflmak isterler. Çünkü on-
lar ak›l vermek için gelmifllerdir
adeta dünyaya. 

2- Devrimciler düflünmelidir-
ler. 

‹lk ak›llar›na geleni yapmak
yerine önce düflünmek zorunda-
d›r bir devrimci. Onlar düflün-
memenin yozlaflma demek ol-
du¤unu bilirler. 

3- Devrimciler de¤ifltirmeli-
dir. Çünkü ASLOLÜN DÜNYAYI
DE⁄‹fiT‹RMEKT‹R. 

Tüm bunlar ise 
öö¤¤rreennmmeeyyii öö¤¤rreennmmeekkllee bafl-

lar ve bir ömür boyu ö¤renerek
devam eder. 

Yani ö¤renmeyi ö¤renmek
devrimcili¤in temelidir.

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz

DDEEVVRR‹‹MMCC‹‹LL‹‹KK
ÖÖ⁄⁄RREENNMMEEYY‹‹ 
ÖÖ⁄⁄RREENNEERREEKK

BBAAfifiLLAARR

DDeevvrriimmcciilleerriinn rruuhhllaarr››,,
ssüürreekkllii flflaannttiiyyee hhaalliinnddee--
ddiirr.. SSüürreekkllii bbiirr ffaaaalliiyyeett
vvaarrdd››rr oo rruuhhttaa,, ççüünnkküü

ssüürreekkllii öö¤¤rreenniirr.. HHeerrggüünn
yyeenniilleenniirr.. 
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Bir ömür boyu devrimcili¤in
tek yoludur sürekli ö¤renmek. 

Yoldafllar›m›za bilgiçlik tas-
lamak de¤il, onlarla birlikte bü-
yümenin, birlikte ö¤renmenin
verdi¤i rahatl›kla savafl›m›z› bü-
yütmek olmal› amac›m›z. 

Bilgiçlerin devrim ve müca-
dele diye bir kayg›lar› yoktur

Onlar› yönlendiren tek fley
KEND‹ EGOLARINI TATM‹N-
D‹R. 

Bilgiçler bir çok fleyi biliyor
da olabilirler, ama ONLARIN
RUHU YOKTUR.

Devrimcilik esas olarak bir
ruh ve motivasyon iflidir. 

RUH YOKSULU ‹SE GER-
ÇEKLER‹ B‹L‹R, AMA ONLARI
DE⁄‹fiT‹REMEZ. 

BU NEDENLE bilgiçler dev-
rimci de¤ildir. 

Yaram›z derindir. 
Bilgisizli¤imizi ö¤rendikçe,

yitirdiklerimizin sorumlulu¤u
daha güçlü yüklenmektedir
omuzlar›m›za. 

‹flte bu nedenle Ö⁄RENME-
L‹Y‹Z. 

Bilginin sonsuz gücünü sa-
vaflam›za sunmal›y›z. 

VE Ö⁄RENMEY‹ Ö⁄REN-
MEKLE BAfiLAMALIYIZ ‹fiE. 

Ve bir ömür boyu ö¤renmeli-
yiz. 

Gün 24 saat ö¤renmeliyiz. 
Ö¤rendiklerimizi ö¤retmeli-

yiz. 
Bilgi, ilk atefli yakandan, ilk

topra¤› sürene, ilk tekerle¤i bu-
lana kadar, halk›n ortak mal›d›r.

Tarih boyunca bazen kilise,
bazen medrese, bazen burjuva-
zi, yani egemenler alsa da hal-
k›n elinden bilgiyi, devrimciler
halktan çal›nan bu bilgileri, hal-
ka örgüt olarak, direnifl olarak,
savafl olarak geri verecektir. 

Bizim görevimiz budur. 
Bizim olana, halk›n olana sa-

hip ç›kmak ve bunu büyütmek-
tir. 

Bu Ses
Enginler
Ferhatlar ‹çin
Susmayacak...

Halk Cephesi üyeleri, yapt›klar› eylemler-
le Ferhat ve Engin için adalet istemeye de-
vam ediyor. 30 Kas›m günü NNuurrtteeppee’’ddee,,
EEsseennlleerr’’ddee vvee KKuurrffaall››’’ddaa yapt›klar› eylem-
lerle bir kez daha katillerin cezaland›r›lma-
s›n› istediler. 

Halk Cepheliler “Ferhat’› Vuranlar En-
gin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r” pankar-
t› aç›p,  Engin Ceber’in dövizlerini tafl›d›lar. S›k
s›k “Yürüyüfl Susturulamaz, Halk›z Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z, Enginin Katilleri Tutuklans›n, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde Ferhat’›n vurulmas›n›n, En-
gin’in iflkenceyle katledilmesinin öncekiler gibi ülkemizde yaflanan ada-
letsizliklerin bir parças› oldu¤una de¤inildi. “Bozuk düzende sa¤lam
çark olmaz” denilen aç›klamada “Ferhat’›n vurulmas›, Engin’in katledil-
mesi yaflanan açl›¤a ve yoksullu¤a, bunlar›n nedenlerine karfl› ç›k›lma-
mas› içindir” denildi. 

Yap›lan eylemlerin ard›ndan Yürüyüfl dergisinin sat›fl›n› yapan Halk
Cepheliler yüzlerce dergiyi halka ulaflt›rd›lar. 

Nurtepe’de 115, Esenler Birlik Mahallesi’nde 82, Kurfal›’da 62 der-
gi halka ulaflt›r›ld›.

“Ferhat VVe EEngin ‹‹çin AAdalet HHalk ‹‹çin AAdalettir “

Halk Cephesi 30  Kas›m tarihinde yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla “Ferhat
ve Engin  için adalet halk için adalettir” dedi. Adalet istenilen aç›klama-
da, “Ferhat’›n vurulmas›, Engin’in iflkenceyle katledilmesi bu ülkede ya-
flanan ilk örnekler de¤ildir. Suçlular cezaland›r›lmad›kça son da olmaya-
cakt›r. Ki son haftalarda art arda yaflanan polis cinayetleri de bunu gös-
termektedir. Ferhat’›n vurulmas›, Engin’in katledilmesi yaflanan açl›¤a
ve yoksullu¤a, bunlar›n nedenlerine karfl› ç›k›lmamas› içindir. Sömürü-
nün oldu¤u yerde bask› ve zulüm de vard›r. Ferhatlar, Enginler halk bafl-
kald›rmas›n, kimse bunca sömürüye, bask›ya ve zulme direnmesin diye
vurulur, katledilirler” denildi.

Bursa Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i Ola¤anüstü Genel Ku-
rulu yaparak, derne¤in ismini ve tüzü¤ünü de¤ifltirmifltir. Derne¤in yeni
ismi Bursa Haklar Derne¤i olmufltur. 

Bursa Haklar Derne¤i Adresi: Adres: Kuruçeflme Mah. Alt›parmak
Cad. Sar›o¤lu ‹fl Han›. No/59 Kat 4 Osmangazi/ BURSA

Telefon: 0224 223 43 19 

BBuurrssaa HHaakkllaarr DDeerrnnee¤¤ii KKuurruulldduu



Onlar “milletvekilleri”!

“Demokrasi” aldatmacas› içinde
onlara biçilen rol, içeri¤ini dahi bil-
medikleri, ne oldu¤undan haberleri-
nin olmad›¤› yasalara, parti baflkan-
lar›n›n talimatlar›yla ellerini kald›-
r›p indirmektir. 

Halk›n karfl›s›na ç›kt›klar›nda et-
medik vaat b›rakmazlar. Ülkeyi
sanki onlar yönetiyor gibidir. Fakat
asl›nda ço¤u anlaflmalardan, pazar-
l›klardan haberleri bile yoktur. 

Fakat, bu konumlar› bile, onlar›n
bu ülkenin hapishanelerinde uygu-
lanan tecritten habersiz olmalar›n›
aç›klamaya yetmiyor. fiöyle de di-
yebiliriz; hiçbir fley milletvekilleri-
nin durumunu, tecritten habersizlik-
leri kadar çarp›c› anlatamaz.

Tecrit ki, uygulamaya geçirilme-
si için 20 hapishaneye bir gecede
girildi, 28 tutsak katledildi. Tecrit
ki, 7 y›l süren ölüm orucu direniflin-
de, kald›r›lmas› için 122 flehit veril-
di. Tecrit ki, TAYAD’l› aileler, he-
men TBMM’nin yan›nda Abdi
‹pekçi park›nda 3.5 y›l boyunca, bir
an bile ara vermeden geceli gündüz-
lü oturma eylemi yapt›lar. Tecrit ki,
kald›r›lmas› için, say›s›z kampanya,
eylem, kitle gösterisi düzenlendi.

22 Ocak 2007’de, Meclis Baflka-
n› Bülent Ar›nç, Baflbakan Tayyip
Erdo¤an tecriti kabul eden aç›kla-
malar yapt›lar, Adalet Bakanl›¤› tut-
saklara 10 saat sohbet hakk›n› tan›-
yan genelge yay›nlad›.

Sohbet hakk›, bu genelgeye kar-
fl› uygulanmad› ve tecrit halen sürü-
yor, bu nedenle tecrite karfl› müca-
dele de halen sürüyor.

Fakat, TAYAD’l› Ailelerin 17-25
Kas›m tarihleri aras›nda milletve-
killeri ile yapt›klar› görüflmede aç›-
¤a ç›kt› ki, görüflmeyi reddedecek
kadar duyars›z ve aymaz olanlar bir
yana, TAYAD’l›larla bu konuda gö-

rüflmeyi reddetmeyen milletvekille-
rinin bir ço¤u bile hapishanelerde
uygulanan tecritten habersizdir.

110000 bbiinnii aaflflkk››nn tutuklu ve hü-
kümlünün oldu¤u bir ülkede, millet-
vekillerinin hapishanelerden haber-
leri yoksa, bu ülkeyi kim yönetiyor?

Bu sorunun cevab›ndan önce,
tablonun çarp›c›l›¤›n› görmek için
TAYAD’l›lar›n milletvekilleriyle
görüflmelerine iliflkin verdikleri bil-
gilerden örnekler aktaral›m:

CCeemmaall YY››llmmaazz DDeemmiirr,, tecrite
karfl› görüflmeyi, ““aaff”” talebi sand›,
““BBiizzddeenn aaff iisstteemmeeyyiinn,, bbiizz aaffffaa kkaarr--
flfl››yy››zz”” dedi. Kendisine görüflmenin
““aaff””la ilgili olmad›¤› anlat›ld›.
““GGeenneellggeeyyii uuyygguullaayyaaccaakkssaa bbaakkaann
uuyygguullaayyaaccaakk”” dedi.

HHaalliill ÜÜnnllüütteeppee,, konu hakk›nda
bbiillggiissii oollmmaadd››¤¤››nn›› söyledi. Sohbet
hakk› kendisine ayr›nt›l› anlat›ld›.
Mecliste gündem d›fl› konuflaca¤›n›
söyledi.

TTeekkiinn BBiinnggööll,, konuya ilgili gö-
ründü¤ü halde, konunun ayr›nt›lar›-
na vak›f de¤il.

AAhhmmeett EErrssiinn, konuyu hapisha-
nelerden gelen mektuplardan ö¤ren-
di¤ini söyledi, fakat, sohbet hakk›-
n›n içeri¤inden bilgisi yok, tretman
konusunda bilgili de¤il. 

FFaattiihh MMeettiinn,, tecrit konusunda
bilgisi yok. Konuyu Adalet Bakan›-
na iletece¤ini söyledi.

EEflflrreeff EErrddeemm,, tecrit sorununa il-
gili davrand›, fakat tecrite iliflkin
bilgisi yoktu.

ÖÖzzlleemm TTüürrkköönnee,, sohbet hakk›-
n›n uygulanmad›¤› söylendi¤inde
“içeridekiler bir araya gelirse bir-
birlerini flifller” gibi, hapishane ger-
çekli¤inden ve tecrit politikas›ndan
bihaber, gayr› ciddi cevaplar verdi.

SSeeddaatt KK››zz››llcc››kkll››,, görüflmede so-
runa ilgisiz davrand›. Sorunu Adalet
Bakan›na iletece¤ini söyledi.

AAkkiiff EEkkiiccii,, sadece sorunu Baka-
na iletece¤ini söylemekle yetindi.

NNaass››ll aaçç››kkllaann››rr bbuu ttaabblloo??

Milletvekillerinin bu bilgisizli¤i,
soruna karfl› duyars›zl›¤›, ilgisizli¤i
nas›l aç›klanabilir?

Asgari düzeyde ülkedeki gelifl-
melere ilgisi olan, gazete okuyan,
TV izleyen, radyo dinleyen herkes
bu sorunlardan bilgi sahibi olmufl-
tur. Milletvekilleri bunlar› da yap-
m›yor anlafl›lan. Ya da örne¤in, ga-
zetelerin sadece ilan sayfalar›, ma-
gazin ya da futbol sayfalar›yla ilgi-
leniyor, TV’lerde sadece dizileri,
maçlar›, magazin programlar›n› iz-
liyor olmal›lar.

Tecrit sorununun, sadece Adalet
Bakan›n› ilgilendirdi¤ini düflünen,
kendi sorumluluklar›n› en iyi ihti-
malle sorunu bakana iletmek olarak
gören bu milletvekillerinin durumu
nas›l de¤erlendirilmelidir?

Halk›n sorunlar›na ilgisiz millet-
vekilleri!

Ülkenin nas›l yönetildi¤i hak-
k›nda bilgisiz milletvekilleri!

Peki bu milletvekilleri, önlerine
gelen yasalar için neye göre parmak
kald›r›p indiriyorlar?

Bu durum, ülkemiz gerçekli¤ini
göstermektedir. Evet, ülkemiz mec-
lisin koltuklar›nda oturan bu kifliler
taraf›ndan de¤il, MGK ve iktidar
partilerinin bir elin parmaklar›n›
geçmeyen say›daki yöneticisi tara-
f›ndan yönetilmektedir.

Milletvekilleri, meclis koltukla-
r›n› doldururken, gerçekte, örne¤in
patronlar›n örgütleri TÜS‹AD,
TOBB, T‹SK taraf›ndan yönetil-
mektedir.

Bir ad›m daha ileriye gitti¤imiz-
de, bu ülkeyi yönetenlerin bafl›nda
AB ve ABD emperyalizmini de sa-
yabiliriz.

Fakat, as›l hesab› bir flekilde o
koltuklara oturarak, koltuklar›n sa¤-
lad›¤› olanaklardan yararlanmak
olan milletvekillerinin bu ülkenin
sorunlar›yla da, yönetimiyle de ilgi-
sinin olmad›¤› yap›lan görüflmeler-
de ortaya ç›km›flt›r.

Say›: 166 17VEK‹LLER

100 Bin Tutukludan 

Habersiz Vekiller
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TAYAD’l› Aileler 3 Aral›k tari-
hinde  TMMOB’da bir bas›n toplan-
t›s› yaparak Ankara’daki eylemlerini
de¤erlendirdiler. De¤erlendirme top-
lant›s›nda s›rayla TAYAD Baflkan›
Av Behiç Aflc›, TAYAD’l› Aileler
Ahmet Kulaks›z, Melek Akgün ve
Fahrettin Keskin konufltular.

De¤erlendirme toplant›s›nda ilk
sözü alan TAYAD Baflkan› Av. Behiç
Aflç› sohbet hakk›n›n iki y›l geçmifl
olmas›na ra¤men uygulanmad›¤›n›
belirterek “Ceza ve Tevkifevleri Ge-
nel Müdürlü¤ü’ne gittik. Burada da
süren bir davam oldu¤u gerekçesiyle
ve görüflece¤imiz bürokrat›n hakim
oldu¤u gerekçesiyle görüflmeye al›n-
mad›m. Peki bu hakim insanlar›n
haklar›nda kesinleflmifl mahkeme

kararlar› olmad›¤› sürece masum
olacaklar›n› bilmez mi? Ya da her-
hangi bir nedenle ceza alm›fl olmak
demokratik talepleri dile getirmeye
engel mi?” diyerek kendisine yöne-
lik  keyfi uygulamay› de¤erlendirdi.

Heyet’te yer alanlardan Ahmet
Kulaks›z ise “Sohbet hakk›n›n ne
için uygulanmad›¤›n› sorduk. Mekan
yetersizli¤inden, kadro yetersizli¤in-
den bahsettiler. Biz bunun inand›r›c›
olmad›¤›n› söyledik” diyerek metre-
kareye düflen tutuklu say›s›n›n en az
oldu¤u yerlerin F tipleri oldu¤unu ve
devletin mazeretinin olamayaca¤›n›
söylediklerini aktard›. 

Melek Akgün, evlatlar›n›n ölüm
oruçlar›na ara verdi¤ini, “bir daha
bafllarlarsa bunun sorumlusu sizler-
siniz” diyerek sorumlular› uyard›k-
lar›n› ifade ederken son olarak söz
alan Fahrettin Keskin de “ço¤u mil-
letvekilinin F tipleri hakk›nda hiçbir
bilgisi yoktur, oraya ne için geldi¤i-
mizi dahi bilmiyorlar” diyerek mec-
lis çat›s› alt›ndaki duyars›zl›¤a dik-
kat çekti.

Aç›klama bu yap›lan›n bir uyar›
oldu¤unu bakanl›ktan sonuç beklen-
di¤i söylenerek bitirildi.

HHB: AAdalet
Bakanl›¤› KKap›s›
Gerçeklere KKapal›

Halk›n Hukuk Bürosu 1 Ara-
l›k tarihinde “Adalet Bakanl›-
¤›’n›n ve Meclisin Kap›lar› Dü-
zenbazlara, Doland›r›c›lara Aç›k,
Avukat Behiç Aflç› ile Tutuklu ve
Hükümlülere Kapal›” bafll›kl› bir
yaz›l› aç›klama yay›nlad›. Sohbet
hakk›n›n uygulanmad›¤›na, tecri-
tin artarak sürdü¤üne de¤inilen
aç›klamada, “tecrit gerçe¤ini an-
latmak için, al›nan randevuya
Avukat Behiç Aflc› hakk›nda sü-
ren davalar gerekçe gösterilerek
al›nmad›¤› gibi tutuklu ve hü-
kümlülerin TBMM’ye yazd›klar›
mektuplara infaz idareleri tara-
f›ndan el konuluyor. Bakanl›¤›n
ve meclisin kap›lar› gerçeklere
kapat›lmaktad›r” denildi. 

Hakk›nda kesinleflmifl bir
mahkeme hükmü bulunmayan
kimseleri “suçlu” ilan eden bu
yaklafl›m›n ilkel ve utanç verici
oldu¤u belirtilen aç›klamada,
“Haklar›ndaki doland›r›c›l›k,
zimmet, sahtecilik ve benzeri
suçlar› iflledikleri için haz›rlanan
fezlekeler bizzat kendileri tara-
f›ndan bekletilen yüzlerce millet-
vekili, hakk›nda soruflturmalar ve
davalar süren yüzlerce bürokrat
bulunmaktad›r. Aç›lm›fl davay›
resmi kurumlarda bulunma enge-
li olarak kabul edenler, bu du-
rumda TBMM baflta olmak üzere
görev yapt›klar› bakanl›k dahil
olmak üzere personel yetersizli-
¤inden çal›flamayacak duruma
düflece¤ini unutmamal›d›rlar. Yi-
ne bu küçük adamlar, Avukat Be-
hiç Aflc› hakk›nda süren davala-
r›n kendilerinin ve amirlerinin
muhatap kald›¤› yüz k›zart›c›
suçlardan olmad›¤›n›, demokrasi
ve adalet mücadelesi verdi¤i için
tüm bu davalar›n aç›ld›¤›n› ak›lda
tutmak zorundad›rlar” denilerek
Türkiye’de yaflanan adalet anla-
y›fl›na dikkat çekildi.

TAYAD’l› AAileler’den 
De¤erlendirme TToplant›s›

‹zmir TAYAD’l› Aileler 3 Ara-
l›k’da Yeflilyurt Devlet Hastanesi
önünde yapt›klar› bir eylemle K›-
r›klar F Tipi Hapishanesi’nde kalan

Burak Demirci’nin hastanede dok-
torlar›n gözleri önünde iflkenceye
maruz kalmas›n› protesto ettiler. 

28 Kas›m’da Burak Demirci ul-
trason çektirmek için gitti¤i Yeflil-
yurt Devlet Hastanesi’nde dayak
yemifl, askerlerin sald›r›s›na u¤ra-
m›fl, a¤z›na çaput t›kanarak bo¤ul-
maya çal›fl›lm›fl, bay›lt›l›ncaya ka-

dar soluksuz b›rak›lm›flt›.

Eylemde bas›n aç›kla-
mas›n› Fatma Alan okudu.
Aç›klamada Burak’›n anla-
t›mlar›na yer verildi ve ifl-
kenceye ortak olan doktor-
lar k›nand›. Hastaneye ge-
len insanlar ilgiyle dinledi¤i
aç›klama “Doktorlar Hi-
pokrat yeminini unutma-

y›n”, “‹nsanl›k onuru iflkenceyi ye-
necek”, “Analar›n öfkesi katilleri
bo¤acak” sloganlar›yla bitirildi. 

“Doktorlar; 
Hipokrat Yeminini
Unutmay›n”



‹zmir: Bu HHakta 1122
‹nsan›n HHayat› VVar!

‹zmir TAYAD’l› Aileler, 29 Ka-
s›m’da yapt›klar› eylemle, Anka-
ra’ya gidifllerine iliflkin halka bilgi
vererek, 10 saatlik sohbet hakk›n›n
uygulanmas› için mücadeleye de-
vam edeceklerini belirttiler. 

Kemeralt› giriflinde yap›lan ey-
lemde, K›r›klar F Tipi Hapishane-
si’nde Burak Demirci’nin maruz
kald›¤› iflkence hakk›nda da bilgi
verilerek, bu örneklerin yayg›n ola-
rak devam etti¤i vurguland›. 

Eylemde okunan aç›klamada, 10
saatlik sohbet hakk›n›n her nokta-
s›nda 122 insan›n verdi¤i hayat›n,
sakat kalan 600 insan›n gelece¤inin
oldu¤u belirtilerek, bundan dolay›,
bu hakk›n gasbedilmesine izin ve-
rilmeyece¤i anlat›ld›. Aç›klaman›n
ard›ndan megafonla yap›lan anons-

larla Kemeralt›’nda bildiri da¤›t›ld›.

Adalet BBakan› SSözünü
Tutsun

Antalya’da TAYAD’l› Aileler 30
Kas›m’da yapt›klar› eylemle hapis-
hanelerde haftada 10 saatlik sohbet
hakk›n›n uygulanmas›n› istediler. 

Eylemde aç›klamay› okuyan Öz-
den Göko¤lu Adalet Bakan›’n›n
TAYAD’l›larla görüflmemesine
de¤indi ve “Soruyoruz sözünü tut-
mayana ne denir? Bizler halk olarak
bu sorunun cevab›n› çok iyi biliyo-
ruz” diyerek bakan› sözünü tutmaya
ça¤›rd›.

Malatya’da SSöylefli
30 Kas›m Pazar günü Malatya

Haklar Derne¤i’nde bir söylefli dü-
zenlendi.

Söyleflide, Ölüm Orucu flehidi

Feride Harman’›n babas› Asef Har-
man; tecritin hayat›n her alan›nda,
tüm halk üzerinde etkili olan bir po-
litika oldu¤unu anlatarak, “hapisha-
nelerde evlatlar›m›z› birbirinden
koparmak, insana dair ne varsa al-
mak için tek tek hücrelere atanlar
d›flar›da da halk› birbirinden kopar-
mak, birli¤i, beraberli¤i, dayan›fl-
may› yok etmek için dört bir yandan
sald›r›yorlar” dedi.

Söylefli halk›n sorunlar›n›n çö-
zümünün örgütlü mücadeleden geç-
ti¤inin vurgulanmas›yla sonland›r›l-
d›.

Say›: 166 19TECR‹T

Uluslararas› Tecrite
Karfl› Mücadele Platfor-
mu (UTMP), bu y›l,
Tecrite Karfl› Mücadele
Sempozyumu’nun 7.si-

ni 19-22 Aral›k aras›nda
Avusturya’›n baflkenti Vi-

yana’da düzenliyor. TTüürrkkeeii
EEnnffoorrmmaassyyoonn MMeerrkkeezzii’nin de des-
tekledi¤i Sempozyumun program›n-
da, dünya çap›nda tutsaklar›n ve
halklar›n direnifline iliflkin bir çok
konuda toplant›lar yeral›yor. 

Sempozyum’da IIrraakk,, TTüürrkkiiyyee,,
‹‹rrllaannddaa,, ‹‹nnggiilltteerree,, BBaasskk üüllkkeessii,, FFii--
lliissttiinn vvee LLüübbnnaann’’ddaann tutsak yak›n-
lar›, avukatlar ve çeflitli demokratik
örgütlenmelerin sözcüleri, hapisha-
nelerdeki sistematik iflkenceyi ve di-
renifli anlatacaklar. 

Sendikal mücadeleden Büyük
Ortado¤u projesine kadar farkl› ko-
nular›n ele al›naca¤› toplant›lara da
sendikac›lar, devrimci, demokratik
örgütlerin temsilcileri kat›lacaklar. 

Sempozyum’da Enternasyonal
dayan›flma konseri kapsam›nda
Grup Yorum, ‹rlandal› Ciaran
Murphy ve Latin Amerikal› müzik
grubu Sol Caribe sahne al›rken, eski
tutsaklar tan›kl›klar›n› anlatacak, bir
eski Guantanamo tutsa¤› ile canl› vi-
deo görüflmesi sa¤lanacak.

Sempozyum kapsam›nda yap›la-
cak toplant›lar›n baz›lar› flöyle:

1199 AArraall››kk:: Göçmenlik ve ‹nsan
Haklar› konulu toplant›. 

2200 AArraall››kk:: 11-- Emperyalist sald›r-
ganl›¤›n gölgesinde haklar ve özgür-
lüklerimizi nas›l savunabiliriz? ko-
nulu toplant›. 

22-- Sendikalar›n Misyonu ve De-
mokratik Kitle Örgütleriyle Ba¤lan-

t›lar› konulu toplant›. 

33-- Ulusal Egemenlik ve Ba¤›m-
s›zl›k ‹çin Mücadele konulu toplant›. 

44-- Kurtulufl Mücadeleleri ve Si-
yasal Faaliyetlerin Terörizm ‹lan
Edilmesi konulu toplant›. 

TTaarrtt››flflmmaa FFoorruummuu:: Perspektifler
ve Enternasyonal Dayan›flma teme-
linde ortak projeler 

2211 AArraall››kk:: 11-- Siyasi Tutsaklar ve
‹nsanl›k Mücadelesi konulu toplant›. 

AAyynn›› ggüünn ““Sonuç deklarasyonu”
haz›rlanacak. 

AAyyrr››ccaa yine sempozyum kapsa-
m›nda, devrimci tutsaklar›n karika-
tür, dergi ve el ürünleri sergisi, kon-
serler gibi kültürel faaliyetler de ya-
p›lacak. 

SSeemmppoozzyyuummuunn ssoonn ggüünnüü oollaann
2222 AArraall››kk’’ttaa iissee,, bir Bas›n konferan-
s› ve 19-22 Aral›k’ta katledilden tut-
saklar›n an›s›na da bir gösteri düzen-
lenecek. 

7. Uluslararas› Tecrite Karfl› Mücadele Sempozyumu

Sempozyum hakk›nda ayr›nt›l›
bilgi almak, 

UTMP’yle iliflki kurmak için:
http://www.ipai-isolation.info 

email: iisolation@post.com 

Tecrite Karfl› Mücadele Sürecek!
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KK››rr››kkllaarr’’ddaa ‹‹flflkkeennccee    
KKeessiinnttiissiizz
Halk›n Hukuk Bürosu 30 Ka-

s›m’da ““YYiinnee ‹‹flflkkeennccee YYiinnee KK››rr››kk--
llaarr FF TTiippii”” bafll›kl› bir aç›klamayla,
müvekkillerine yönelik iflkenceyi
halka duyurdu. K›r›klar F Tipi’nde
son 20 gündür iflkencenin kesintisiz
sürdü¤ü belirtilen aç›klamada,
“28.11.2008 tarihinde hastaneye
sevk edilmesi için ›srarda bulunan
müvekkil Burak DEM‹RC‹ hastane-
ye tek bafl›na götürülürken yolda
jandarmalar taraf›ndan dövülmüfl,
‹stanbul protokolü gere¤i doktorun
yan›nda kelepçesinin sökülmesini
istedi¤i için bbooyynnuunnaa iipp ggeeççiirriillmmiiflfl
vvee iipp bbaayygg››nnll››kk ggeeççiirriinncceeyyee kkaaddaarr
ss››kk››llmm››flfltt››rr.. Burak DEM‹RC‹ u¤ra-
d›¤› iflkence sonucu aya¤› üzerine
basamayacak durumdad›r” denildi.

HHB, hastanede yap›lan iflken-
ceye, hipokrat yeminli doktorlar›n
da müdahale etmedi¤i ve izin verdi-
¤ini belirterek, hapishane idaresi ve
ilgili savc›l›¤›n da, sald›r›ya u¤ra-
yanlar› Adli T›p Kurumu’na sevk
etmeyerek, iflkencenin belgelendi-
rilmesini engellediklerini belirtti.
Aç›klamada, “sald›r›lar, tutsaklar›n
yaflama hakk›n›n tehdit alt›nda bu-
lundu¤unu ve iflkencenin münferit
de¤il sistematik oldu¤unu aç›kça
göstermektedir.” denilerek, iflkence
politikas›na son verilmesi, iflkence-
cilerin cezaland›r›lmas› istendi.

***

BBooyynnuu BBaayy››llaannaa KKaaddaarr
SS››kk››lldd››
Tutuklu Hükümlü Aileleri Yar-

d›mlaflma Derne¤i (TAYAD) da,
Burak Demirci'ye yap›lan iflkenceyi
yaz›l› bir aç›klama ile protesto etti.

““BBuurraakk DDeemmiirrccii’’nniinn,, jjaannddaarr--
mmaallaarr ttaarraaff››nnddaann bbaayy››llaannaa kkaaddaarr

iippllee bbooyynnuu ss››kk››lldd››”” denilen aç›kla-
mada, hapishanelerde tecrit ve ifl-
kencenin artt›¤› belirtildi.

TAYAD, ayr›ca AKP iktidar›n›n
tecridi kald›rmak, iflkenceyi önle-
mek için hiçbir fley yapmad›¤›n›,
sohbet hakk›n› uygulamad›¤›n› be-
lirterek, iflkence ve tecritin birbirin-
den ba¤›ms›z olmad›¤› anlat›ld›.
Engin Çeber’in de tecrit alt›nda ifl-
kence ile katledildi¤i, iktidar›n ifl-
kence ve katletmeler için ““mmüünnffee--
rriitt”” aç›klamalar›n›n da yeni iflkence
örneklerinin yaflanmas›na hizmet
etti¤i belirtildi.

***

K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nde,
yak›n zamanda ‹leri K›z›laltun ve
Fehmi Çapan’a yap›lan iflkence
için, Savc›l›k taraf›ndan askerler ve
gardiyanlar hakk›nda aç›lan sorufl-
turma da, jet h›z›yla ““ttaakkiippssiizzlliikk””
karar› verilerek kapat›ld›.

*
SSeevvkkttee vvee GGiirriiflflttee ‹‹flflkkeennccee
Gebze Hapishanesi’nden 8 Ka-

s›m’da Burdur M Tipi Hapishane-
si’ne isteklerinin d›fl›nda zorla sev-
kedilen Newroz Bozkurt, Dilek Öz
ve Süreyya Bulut adl› kad›n tutsak-
lara, sevk edilmek üzere bindiril-
dikleri ring arac›nda yol boyunca
askerler taraf›ndan hakaret ve ifl-
kence yap›ld›. Aileler taraf›ndan ya-
p›lan aç›klamada üyr›ca tutsaklar›n
götürüldükleri hapishanede de gar-
diyanlar›n sald›r›s›na maruz kald›¤›
belirtildi.  

*
AAnnkkaarraa SSiinnccaann 11 NNoo''lluu FF
TTiippii:: HHaabbeerrlleeflflmmeeyyee YYaassaakk!!
Hüseyin Özaslan'›n 18 Kas›m

2008 tarihli mektubundan

"... Buradaki geliflmelere gele-
cek olursak. Hapishanedeki tüm
devrimci tutsaklara bir ay "haber-
leflme ve iletiflim araçlar›ndan men"
cezas› verildi. Sebepleri "kap› dö-
vüp slogan atma". Zaten bu cezan›n,
senede bir kere bu zamanlarda ve-
rilmesi rutin hale geldi. ‹nfaz ha-
kimli¤ine itirazda bulunduk, itiraz›-
m›z reddedildi... Yani yak›nda ceza
uygulamaya konulur, onun için er-
kenden yeni y›l›n›z› da kutlam›fl ol-
dum. 

Bunun d›fl›nda Enginimize ve
buradaki (bas›na da yans›yan) gelifl-
melere iliflkin yazd›¤›m 4 mektubu-
ma iimmhhaa kkaarraarr›› verildi. Gerekçe
bildik, emperyalizmin ve iflbirlikçi-
lerinin s›¤›nd›klar› yeni moda gerek-
çeleri: Güvenli¤i tehlikeye sokmak..
örgütsel propaganda yapmak...”

*
TTeekkiirrddaa¤¤ FF TTiippii::
‹‹flflkkeenncceenniinn ‹‹zzlleerrii
Ali Koyup›nar'›n 8 Kas›m 2008

tarihli mektubundan aktar›yoruz:

2 Eylül'deki mahkeme dönüflü
jjaannddaarrmmaallaarr››nn ssaalldd››rr››ss››nnaa uu¤¤rraadd››
baz› arkadafllar›m›z. Bir ço¤u revire
ç›karak rapor ald›. Bunlardan bir
kaç› flunlar: 

AAllii KKaannaatt:: Sol ayakta yara,
morluk, s›rt ve gö¤üste morluk ve
k›zarma, boyunda a¤r›. "Komutan
yok" denilerek s›k›lan kelepçelerin
aç›lmamas›ndan dolay› bileklerde
zedelenme, eziklik. Sol bilekte
uyuflma. 

KKeemmaall DDeelleenn:: Sol kol ve sol dir-
sekte morluk ve a¤r›, s›rtta morluk-
lar, kelepçe izi (Rapor ald›)

NNaaddiirr ÇÇ››nnaarr:: Her iki kolda y›r-
t›lma ve morluklar, bilek k›sm›nda
küçük y›rt›lma ve ezilmeler. S›k›lan
keleçeden kaynakl› ezilmeler. 

CCeennggiizz KKaarraakkaaflfl:: Bafl›n›n arka
taraf›nda flifllik. Ense bölümünde 2
cm'lik y›rt›lma. Bafl›na vurulmas›n-
dan ve korsakoff hastal›¤›ndan do-
lay› a¤r›lar› daha da artt›. 

Durum, sadece mahkeme dönü-
flü yaflananlarla s›n›rl› de¤il. Hak ih-
lalleri ve gasplar› da devam ediyor. 

Devam Ediyor

Ankara, duymad›k, bilmiyoruz
oyununu sürdürse de, 
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... [Sadece birkaç örnek:]

Kurtulufl ve Yürüyüfl dergilerine
"örgüt propagandas› içerdi¤i" ge-
rekçesiyle el konulup verilmedi. 

- Yüksel Do¤an'a ziyaretçisi ta-
raf›ndan yat›r›lan kemer ""ddeerrii"" ol-
du¤u gerekçesiyle verilmedi. 

U¤ur Deve'ye koli ile gelen ye-
lek, ""kkeeççee"" oldu¤u gerekçesiyle ve-
rilmedi. 

- Erkan Sönmez'in hücresinde
bulunan kuru kalem ve pastel boya-
lara ""AAddaalleett BBaakkaannll››¤¤››''ddaann eemmiirr
ggeellddii"" denilerek el konuldu.

Do¤an Karatafltan'a Sevcan
Göktafl'tan gelen mektup içeri¤inde
örgüt mensuplar› Dursun Karatafl'›n
ölümü nedeni ile yap›lan töreni an-
latmas› ve örgüt mensubunun ölü-
münü kahramanl›k gibi göstermesi
örgütsel faaliyeti sürdürmek amac›
gütmesi gerekçesiyle... kurumda
saklanmas›na karar verildi.

Raflit Dörtyol'un Sad›k Çelik'e
yollad›¤› mektup Disiplin Kurulu
karar› ile "Adalet tecelli edecek.
inan›yor biliyoruz... ne zaman ki
bo¤mak, kuflat›p yok etmek istediler
umudumuzu, biz yol verdik direnifl
gemimize..." fleklindeki ifadeler kul-
lanarak kiflileri ggaalleeyyaannaa ggeettiirrmmeeyyee
çal›flmas› nedeniyle... mektubun
kkuurruummddaa ssaakkllaannmmaass››nnaa karar ve-
rilmifltir.

- 10 Saatlik sohbet hakk› halen
uygulanm›yor. Hapishanelerdeki
hali ahvalimiz bu. Tekrar görüflmek
dile¤iyle. 

*
MMeekkttuuppllaarr››nn EEllee VVeerrddii¤¤ii
ÜÜççkkaa¤¤››ttçç››ll››kk,, SSaahhtteecciilliikk:: 
Ali Koyup›nar'›n 8 Kas›m 2008

tarihli mektubunda, F Tipi zindan-
lar› yönetenlerin sahtekarl›klar›n›n
örnekleri de var. ‹flte onlardan biri:

“Ümit Demir'in Uluslararas› Af
Örgütü'ne ve Do¤an Karatafltan'›n
Ayhan Bilgin ad›na Mazlum Der'e
gönderdi¤i hapishanelerdeki Kürtçe
yasa¤›n› konu alan Türkçe-Kürtçe
mektuplar, ""aaddrreesstteenn ttaaflfl››nnmm››flfltt››rr""
denilerek geri geldi. Fakat geri ge-
len mektuplarda Kürtçe k›s›mlara

yy››rrtt››llaarraakk eell kkoonnuulldduu¤¤uu görüldü. 

Hüseyin Karao¤lan'›n gönderdi-
¤i mektuptan da Kürtçe metin k›sm›
y›rt›l›p, bu y›rtma belli olmas›n diye
de, Türkçe metnin alt k›sm›ndaki
dipnotta "Bu metnin Kürtçe’sini de
ekliyorum" yaz›l› k›s›m da karalan-
m›fl, bununla da yetinilmeyip ‘‘BBEENN
KKAARRAALLAADDIIMM!!’’ yaz›lm›flt›r. 

- Sinan Ünlü'nün Ruhan Mavruk
ve fianar Yurdatapan'a göndermek
istedi¤i mektuplar hakk›nda ise
"Kürtçe mektubun Türkçe çeviri üc-
retinin gönderen taraf›ndan karfl›-
lanmas› gerekti¤i" karar› verilerek
mektuplar engellenmifltir. 

ÖÖnnccee Kürtçe metin y›rt›larak
al›nm›fl; Kürtçe metne iliflkin dipnot
karalanm›fl, üstüne de "Ben karala-
d›m" diye yaz›lm›fl, ve bir de "çevi-
ri paras›" istenmifltir. Kürtçe bir
mektuba üç ayr› uygulama yap›lm›fl
ve sonuçta Kürtçe yasa¤› fiilen de-
vam ettirilmifltir.” 

*
TTAAYYAADD:: BBoolluu FF TTiippii’’nnddee
KKeeyyffiiyyeett
TAYAD, Bolu F Tipi'nde tutsak-

lar›n difl tedavilerinin “estetik” de-
nilerek yapt›r›lmad›¤›n› aç›klad›.

Aç›klamaya göre; Bolu F Ti-
pi’nde kalan RRaammaaddaann ‹‹ççggeell,, difl
sorunu için hastaneye sevk edildi ve
hastanede, eksik difllerinin yapt›r›l-
mas› ve masraflar›n›n Adalet Ba-
kanl›¤› bütçesinden karfl›lanmas›
gerekti¤i belirtildi.

Ancak Bolu F Tipi Hapishanesi
idaresi, RRaammaaddaann ‹‹ççggeell’in “difl pro-
tezinin EESSTTEETT‹‹KK amaçl› oldu¤una
ve diflleri eksik olarak da hapisha-
nede yaflam›n› sürdürebilece¤ine,
difl eksikli¤inin yaflamsal bir tehlike
oluflturmad›¤›na” karar verdi Ra-
mazan’›n difl tedavisini yapt›rmad›.
Yap›lmas› gereken diflin ücretini Ra-
madan ‹çgel’in ödemesi isteniyor.

F tiplerindeki tecrit mant›¤› bu-
dur. Sa¤l›k sorunlar›n›za çözüm bu-
lamazs›n›z. F Tipi mant›¤›na göre,
içeridekilerin kalbi att›¤› sürece
kendilerine herhangi bir t›bbi tedavi
uygulamaya gerek yoktur.

*
KK››rr››kkllaarr FF TTiippii’’nnddee 
SSoohhbbeett HHaakkkk›› 99 SSaaaatt 
K›r›klar F Tipi’nden Raflit Dört-

yol 19 Kas›m 2008 tarihli mektu-
bunda, K›r›klar F Tipi’nde sohbet
hakk›n›n haftada 9 saat uyguland›-
¤›n› belirtti. K›r›klarda da tutsakla-
r›n haftada 10 saat sohbet hakk› bir
saat eksik uygulansa da, bu örnek
istendi¤inde, personel bulman›n da,
sohbet edilecek yer ayarlaman›n da
sorun olmad›¤›n› göstermektedir.
Di¤er F Tipi hapishanelerde uygu-
lanmamas› ise tamamen keyfidir.

Bir Mektup!
Sincan F Tipi Hapishanesi’nden

Hüseyin Özarslan’›n gönderdi¤i bu
mektup, F Tipi hapishanelerde, tutsak-
lar›n haberleflme hakk›n›n nas›l k›s›t-
land›¤›n› anlatmaktad›r. Mektubun ta-
mam› karalanm›fl, sadece sonunda bir
paragraf b›rak›lm›flt›r. Muhtemel ki,
mektubun konusunun ölüm orucu dire-
nifli olmas› da, bu boyuttaki sansürde
etkili olmufltur.

Mektup ayn› zamanda, F Tipi ha-
pishanelerdeki keyfiyeti de anlatmak-
tad›r. Ayn› keyfiyet, F Tipi hapishane-
lerde her fley için uygulanmaktad›r. 
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“Çok zaman geçti” diyor burju-
vazi. “Çok zaman geçti, art›k unuta-
bilirsiniz diri diri yak›lanlar›”.

“Çok zaman geçti” diyor burju-
vazinin yarg›s›. Çok zaman geçti¤i
için art›k yarg›lamalar› uzatmaya
gerek yok, ölen ölmüfl, kalan kal-
m›fl, kapatal›m dosyay›. 

Zaman, unutman›n gerekçesi
olabilir mi?

Zaman, adaletsiz kalmay› mefl-
rulaflt›r›r m›?

Üstelik;

evet üstelik, burjuvazinin “çok
zaman geçti” dedi¤i olaylar yaflana-
l›, daha topu topu sekiz y›l, rakamla
8 y›l oldu. 

8 y›l, “zaman›n aflaca¤›” kadar
uzun bir zaman m›?

*

Hukuken ve resmen “Çok za-
man geçti” dedikleri tarih, 19-22
Aral›k 2000’di. 

O günler aras›nda, 28 tutsa¤›n
katledildi¤i, yüzlerce tutsa¤›n yara-
land›¤› kanl› operasyonu gerçeklefl-
tiren katiller, ““zzaammaann aaflfl››mm››”” ve
““yyeetteerrllii ddeelliill bbuulluunnaammaammaass››”” ge-
rekçeleri ileri sürülerek kurtar›ld›-
lar. Hiçbiri, hiçbir ceza almad›. 

Bu kadar aç›k bir katliamda, bu
kadar katil nas›l cezas›z kalabiliyor?

Gerçekten zaman aflm›fl m›yd›?

Gerçekten delil yok muydu?

Yoksa; hukuk, evet, 6 kad›n›n di-
ri diri yak›lmas›, 28 tutuklunun ve
iki askerin öldürülmesi yasalara uy-
gundur mu diyordu?

Bunu da diyemiyordu!

Fakat yine de ne yap›l›p edilip
katiller aklanacak, kurtar›lacaklard›. 

Katliam›n karar› ““ddeevvlleettiinn zziirr--
vveessii””nde al›nm›fl, planlar›, devletin
resmi kurumlar›nda yap›lm›flt›.

Katliam plan›n›, 20 hapishanede
birden uygulayanlar, devletin subay-
lar›, askerleri, polisi, özel timleriydi.

Katletmifller ve onlar “görevleri-
ni” yapm›fllard›. fiimdi s›ra yarg›-

dayd›. Yarg› da “görevini” yapmal›,
ne yap›p edip onlar› kurtarmal›yd›. 

Oligarflik devlet, katliam› mefl-
rulaflt›rmak için say›s›z yalan söyle-
miflti. Örgütlerin zorla ölüm orucu
yapt›rd›¤›n›, hapishanelere 9 y›ld›r
giremediklerini, tutsaklar›n ellerin-
de uzun namlulu silahlar oldu¤unu,
teslim ol ça¤r›lar›na ateflle karfl›l›k
verdiklerini, tutsaklar›n kendi arka-
dafllar›n› zorla yakt›klar›n›... söyle-
diler de söylediler. Uydurdular da
uydurdular. 

Hepsi yaland›. 

Nitekim, yalanlar›, katliam yap›-
lan hapishanelerde resmi inceleme-
lerin sonuçlar›yla, tan›klar›n ifade-
leriyle, belgelerle, delillerle de ka-
n›tland›. 

Katliam›, bu yalanlarla izah et-
meleri de, katilleri bu yalanlarla ce-
zalardan kurtarmalar› mümkün de-
¤ildi.

Zaten as›l amaç farkl›yd›. Say-
d›klar› göstermelik gerekçelerin hiç
birisi, katliama yasal bir dayanak
yaratm›yordu. ““ddeevvlleett oottoorriitteessiinnii
ssaa¤¤llaammaakk iiççiinn””,, ““ddeevvrriimmcciilleerrii bbii--
ttiirrmmeekk iiççiinn””,, ““IIMMFF ttaalliimmaattllaarr››nn››
yyeerriinnee ggeettiirrmmeekk iiççiinn”” 28 tutsa¤› di-
ri diri yakman›n, kurflunlaman›n,
gaz bombalar›yla bo¤man›n hukuka
s›¤d›r›lmas›, faflist bir hukukta bile
o kadar kolay de¤ildi. 

‹flte “zaman afl›m›” denen fley de
bunun için vard›. 

*

19 Aral›k’ta halka, devrimci tut-
saklara ve tutsak yak›nlar›na karfl›
iflledikleri suç aç›kt›. 

Ne yapsalar da, suçun mahke-
meye tafl›nmas›na engel olamad›lar.
Fakat, aç›lan göstermelik davalar,
suçlular› yarg›lay›p cezaland›rmak
için de¤il, bir yarg›lama oyunu ile,
tepkileri yumuflatmak, süreç içinde
de mahkeme karar›yla katilleri akla-
mak, aklayam›yorlarsa bile cezadan
kurtarmak içindi.

Bayrampafla Hapishanesi’nde 12
tutsak katledilmifl, onlarcas› yara-
lanm›flken, dava katliamdan de¤il,
““ttuuttuukklluu vvee hhüükküümmllüülleerree kkööttüü ddaavv--
rraannmmaakk,, ggöörreevvlleerriinnii kkööttüüyyee kkuullllaann--
mmaakk””tan aç›ld› ve bu dava da ““zzaa--
mmaann aaflfl››mm››””ndan kapat›ld›. 

Davay› zzaammaann aaflfl››mm››nnaa uu¤¤rraatt--
mmaakk iiççiinn,, neredeyse her duruflmada
hakim de¤iflikli¤i yap›ld›, deliller
toplanmad›, avukatlar›n talepleri
dikkate al›nmad›, k›sacas› her türlü
hukuksuzluk sergilendi.

Çanakkale Hapishanesi’nde, 4
tutsak katledilmiflti, katiller gizli
de¤ildi, fakat yarg›lama oyununda,
katliam›n bafl›nda görevli olan, ge-
neral, emniyet müdürü, baflsavc›n›n
ifadeleri al›nmad›. Katliam›n delil-
leri toplanmad›, avukatlar›n taleple-
ri dikkate al›nmad›. Bütün bunlar
yap›lmad› ve sonra da, katliamc› sa-
n›klar, ““kkeessiinn vvee iinnaanndd››rr››cc›› ddeelliill eell--
ddee eeddiilleemmeeddii¤¤ii”” gerekçesi ile bera-
at ettirildiler.

Katliam ortada, suçlular aç›kta,
fakat ceza yok. Gerekçe ““zzaammaann
aaflfltt››””,, ““ddeelliill bbuulluunnaammaadd››””!!!

KKaattiilllleerrii KKuurrttaarrmmaann››nn
KK››ll››ff››:: ““ZZaammaann AAflfl››mm››””
Oligarflinin mahkemelerinde

baflvurulan ““zzaammaann aaflfl››mm››””,, belki
“yasal”d›r, ama adil olmad›¤› kesin-
dir. Adalete hizmet etmedi¤i kesin-
dir. 

Oligarflinin hukukundaki zaman,
adaletin k›l›c›n› “zamanla” körleflti-
ren, adaletin gözlerini körlefltiren
bir rol oynuyor. Ve iflte bundan do-
lay› da “zaman afl›m›”, devletin ka-

Adalet Zamanla Afl›lmaz

Tarihin zzaman›,
adaletsizlikten dde¤il,

adaletin yyerine
getirilmesinden yyana

ifller. 
Oligarflinin zzaman›

baflka, ttarihin zzaman›
baflka ddemek kki. 
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rleflmifl
nlere

n afl›m›
mez

tillerini korumaya, adaletsizli¤e uy-
durulmufl bir k›l›fa dönüflüyor. 

Oysa zaman, körlefltirir mi ada-
letin k›l›c›n›? Tam aksine; zaman
içinde herfley daha netleflir, mu¤lak-
l›klar berraklafl›r, halktan ve tarih-
ten gizlenenler aç›¤a ç›kar, gerçek-
ler adaletin k›l›c›n› daha da keskin-
lefltirir.  

Tarihin zaman›, adaletsizlikten
de¤il, adaletin yerine getirilmesin-
den yana ifller. 

Oligarflinin zaman› baflka, tari-
hin zaman› baflka demek ki! 

*

Uygulamaya bak›n; devrimcile-
rin yarg›land›¤› davalarda zaman
afl›m› uygulamas›n›, istisna olarak
bile bulmak mümkün de¤ildir. Fa-
kat, devletin katilleri, rutin olarak
““zzaammaann aaflfl››mm››”” ve benzeri yöntem-
lerle kurtar›l›rlar. Bu uygulamada,
““zzaammaann aaflfl››mm››”” bir hukuki uygula-
ma de¤il, hukuksuzlu¤un ad›d›r.

Zaman afl›m›, ““bbiirr kküüllffeetttteenn
kkuurrttuullmmaayyaa iizziinn vveerreenn ssüürreeddiirr””..

Burjuvazinin hukukunda devlet,
adalet külfetinden kurtulmak için
kullan›yor zaman afl›m›n›. 

S›radan olgu ve olaylarda, zama-
nafl›m›, bir davay›, belli bir zaman-
da sonuçland›rman›n koflullar› mev-
cut de¤ilse, deliller, belgeler toplan-
mas› veya yenilerinin ortaya ç›kma-
s› olas› de¤ilse ve davan›n ortadan
kald›r›lmas› da özel bir adaletsizli¤e
yol açmayacaksa, belli bir süre son-
ra davalar zaman afl›m› uygulanarak
düflürülür. 

Oysa, “zaman afl›m›”na u¤rat›-
lan Bayrampafla Hapishanesi katli-
am davas› da dahil olmak üzere,
devletin katillerini kurtard›¤› dava-
larda böyle bir durum yoktur. Bel-
ge, delil toplayamama sorunu yok-
tur, bilinçli olarak deliller, belgeler
toplanmam›fl, yarg› t›kanm›flt›r. Do-
lay›s›yla, “zaman afl›m›”n›n koflul-
lar› hukuki olarak da oluflmam›flt›r.

‹kincisi ““zzaammaann aaflfl››mm››””; herhan-
gi bir davada, san›klar›n, belli bir
süre içinde yeterli delil ve belge
toplanarak davan›n sonuçland›r›la-
mamas› durumunda, ma¤duriyete

neden olmamak amac›yla, yarg›la-
ma süresini s›n›rlamak için konul-
mufl bir uygulamad›r; bu anlamda
da ““bbiirr hhaakkkk›› kkaazzaannmmaayyaa iimmkkaann
vveerreenn ssüürree””dir. 

Bayrampafla katliam davas›nda,
böyle bir durum da söz konusu de-
¤ildir. Tersine, san›klar, yarg› ve
devlet el birli¤iyle, davay› düflür-
mek için, yarg›lama süresini uzat-
m›fllard›r. 

19 Aral›k katliam davalar›nda,
yarg›lama, oligarflinin baflvurmak
zorunda kald›¤› bir manevradan
baflka bir fley de¤ildir. 

Bu manevrayla, bir yandan ba-
k›n iflte katliam› soruflturuyoruz, ka-
t›lanlar› yarg›l›yoruz görünümü ve-
rilirken, sonucunda katilleri kurtar-
mak da esast›r. 

Katillerin, katliam suçundan
yarg›lanmamalar›, dava boyunca
yarg›lama yapmak, araflt›rmak, so-
ruflturmak, delil toplamak yerine
yerine adeta ““zzaammaann ddoolldduurruullmmaa--
yyaa”” çal›fl›lmas›, ““bbeerraaaatt”” ya da
““zzaammaann aaflfl››mm››”” karar› vermenin
koflullar›n› yaratmak içindir. 

Katleden devlettir; katiller dev-
letin resmi görevlileridir; katilleri
kurtaran mahkemeler de devletin-
dir. Devlet, sadece hapishanelerdeki
tutsaklar› katletme, yaralama suçu
ifllemekle kalmad›, ayn› zamanda
bu suçun yarg›lanmas›n› ve ceza-
land›r›lmas›n› da engelleyerek, su-
çuna yeni bir suç eklemifltir.

‘‘ZZaammaann AAflfl››mm››’’ KKaattiilllleerree 
GGüüvveenncceeddiirr
Oligarflik devlet, sürekli olarak

halka karfl› suç iflleyen bir devlettir.
Yasalar›, hukuku hiçe sayarak, kat-

leden, iflkence yapan, kaybeden
devletin, askeri, polisi, özel timleri
de, halka karfl› savaflan bir suç flebe-
kesi, adeta bir katiller sürüsüdür.

Bu katiller sürüsünün her türlü
pisli¤ine göz yummadan, yarg› ile
güvenceye al›nmadan, onlara cina-
yetler iflletmek, infazlarda, iflkence-
lerde, katliamlarda kullanmak el-
bette mümkün de¤ildir. 

Ülkemizde, devlet ad›na cinayet
iflleyenler, her türlü pis ifli yapanlar
bilirler ki, devletlerinin tam koru-
mas› alt›ndad›rlar. ““ZZaammaann aaflfl››mm››””
da devletin katillerine verdi¤i bir
güvencedir. Katiller, yollar› mahke-
melere düflse bile, buralardan ““zzaa--
mmaann aaflfl››mm››”” gibi yöntemlerle kurtu-
lacaklar›n› bilirler.

19 Aral›k 2000’den günümüze,
katledilen tutsaklar›n yak›nlar›, kat-
liamdan sa¤ kalan tutsaklar, Katli-
am davalar›n›n görüldü¤ü mahkeme
önlerinde, “adalet” taleplerini hay-
k›r›yorlar. 

Bunun karfl›s›nda, oligarflinin
mahkemelerinin ““zzaammaann aaflfl››mm››nn--
ddaann ddaavvaann››nn ddüüflflüürrüüllmmeessii””,, ““ddeelliill
yyeetteerrssiizzllii¤¤iinnddeenn bbeerraaaatt”” kararlar›
halka, ““bbuu ddüüzzeennddee aaddaalleett yyookk””
demektir.

Suç ne kadar aç›k ve ortada olur-
sa olsun, suçun boyutlar› ne olursa
olsun, ‘‘bbuu ddüüzzeenniinn mmaahhkkeemmeelleerriinn--
ddee hhaakk,, aaddaalleett bbeekklleemmeekk bbooflfluunnaa--
dd››rr’’ demektir.

Bu gerçek, 19 Aral›k katliam›n›n
faillerine mahkemelerde kol kanat
gerilmesi ile, bir kez daha ortaya
ç›km›flt›r. 

PPeekkii nnee oollaaccaakk?? KKaattiilllleerr kkaatt--
lleettttiikklleerriiyyllee mmii kkaallaaccaakk??

““ZZaammaann ddoolldduu”” ddeenniilleerreekk,,
““aaddaalleett”” zzaammaannaa ss››kk››flfltt››rr››llaarraakk 2288
ddeevvrriimmcciinniinn kkaattiilllleerriinnddeenn hheessaapp
ssoorruullmmaayyaaccaakk mm››??

2288 ddeevvrriimmcciinniinn kkaattiilllleerrii hheessaapp
vveerrmmeeddii¤¤ii ssüürreeccee aaddaalleett nnaass››ll yyee--
rriinnee ggeellmmiiflfl oollaaccaakk?? 

HHaallkk aaddaalleettssiizz mmii kkaallaaccaakk??

Kuflku yok ki, böyle olmayacak-
t›r, olamaz. ““ZZaammaann aaflfl››mm››”” gerek-
çelerinin arkas›na s›¤›n›larak, halka
adaletsizlik kabul ettirilemez.

Oligarflinin
mahkemelerinin ““zzaammaann

aaflfl››mm››nnddaann ddaavvaann››nn
ddüüflflüürrüüllmmeessii””,, ““ddeelliill

yyeetteerrssiizzllii¤¤iinnddeenn bbeerraaaatt””
kararlar› hhalka,

““bbuu ddüüzzeennddee aaddaalleett yyookk””
demektir.
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KKoonnuu;; ‹stanbul Avc›lar’da bir
restorana giren polis k›yafetli kifliler,
bir kad›n› yerlerde sürükleyerek ka-
ç›rd›lar, tecavüz ettiler. 

Televizyonlar olay› günlerce ver-
diler, bu yüzden ayr›nt›s›na girmiyo-
ruz. Burjuva bas›n, zorbal›¤› gerçek-
lefltirenleri ““PPoolliiss ggöörrüünnüümmllüü flfleehhiirr
eeflflkkiiyyaallaarr››”” diye tan›mlad›. 

Fakat, mesele fluydu ki; orada bu-
lunanlar, polisin öyle bir eflkiyal›k
yapmas›n› hiç yad›rgamam›fllard›.
Oradaki hiç kimse, “Türk polisi böy-
le yapmaz” diye düflünmemiflti. Tam
tersine, o eflkiyal›k, tam da ülkemiz
polisinin s›kça baflvurdu¤u bir yön-
temdi ve kimse bu yüzden restorana
girenlerin polis oldu¤undan flüphe-
lenmemiflti!

Herkes, bu eflkiyal›¤› polise ya-
k›flt›rm›flt›!

Kitlenin oradaki tepkisizli¤i, ka-
ç›r›l›p tecavüz edilen kad›n›n serbest

b›rak›lmas›na kadar kimsenin her-
hangi bir giriflimde bulunmamas›
kuflkusuz üzerinde durulmas› gere-
ken bir di¤er yand›r. Fakat burjuva
bas›n yay›n organlar›nda bu tart›flma
yap›l›rken de ülkemiz polisinin ifl-
kencecili¤i, ülkemizdeki devlet yö-
netiminin keyfili¤i adeta yok say›l›p,
ucuz yoldan insanlar “tepkisizlikle”
suçlan›yor. 

Restoran sahibi “neden müdahale
etmediniz?” sorusuna flöyle diyor:
““ÜÜzzeerriinnddee ddeevvlleettiinn üünniiffoorrmmaass›› vvaarr””..
Yani, böyle bir fleyi devletin polisi-
nin yapmas›n› normal görüyor. Ki
gerçekten de öyledir, devletin polisi-
nin benzer eflkiyal›klar› çoktur. Dev-
letin her türlü eflkiyal›¤› yapmas›
normaldir bu ülkede.

Kanal D’de haber spikeri M. Ali
Birand ““kkiimmlliikk ssoorrmmuuyyoorrllaarr mm››??!!””
diyor. Peki kimlik soran›n bafl›na ne-
ler geliyor? Birand da bilir ki, polise
kimlik soranlar polisin sald›r›s›na
maruz kal›rlar. Bunun say›s›z örne¤i

Birand’lar›n önle-
rine gelir, fakat
bunun haberini
yapmazlar. 

Bir TV muha-
biri de, kaç›r›lan
kad›n için ““flfliimmddii
ppoolliissiinn yyaann››nnddaa
ggüüvveennddee”” diyordu
haberi sunarken.
Bu muhabir, karakollarda polis tara-
f›ndan yap›lan tecavüzlerden haber-
siz olabilir mi? Daha yak›n zamanda
Engin Çeber’le birlikte gözalt›na al›-
nanlara yönelik cinsel tacizlerden de
haberi yok mu?

K›sacas›, Avc›lar’da kameralara
kaydedilen zorbal›k, üç mafya bo-
zuntusunun eflkiyal›¤›na de¤il, ülke-
miz polisinin eflkiyal›¤›na tutulmufl
bir aynad›r; o eflkiyal›k, “polis üni-
formalar›” alt›nda gerçeklefltirilmifl-
tir ve ülkemizin dört bir yan›nda
kaydedilmemifl polis eflkiyal›klar›n›n
belgesi olarak  görülmelidir. 

fiehir Eflkiyas›n›n Alâs› Polistir! 

Servan Karahan, 9 Mart
2001’de 4 yafl›nda iken,
üzerine, Y‹MPAfi ma¤a-
zas›nda bir aya¤› bofllukta
b›rak›lan bir dolap devril-

di¤i için öldü.
Ma¤aza yöneticileri ve 3

çal›flan›na dava aç›ld›. Ankara 20.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görü-
len davada, uzun yarg›lama süreci
içinde, üç kez al›nan bilirkifli rapor-
lar›ndan birincisi, ““ççooccuu¤¤uunn eelliinnii bb››--
rraakktt››¤¤›› iiççiinn”” aaiilleeyyii suçlad›, ikinci ra-
porda, ma¤aza ttaammaammeenn ssuuççlluu bu-
lundu. Üçüncü raporda da Y‹MPAfi,
bbüüyyüükk oorraannddaa ssuuççlluu bulundu.

Fakat, san›klara, tam kusurlu bu-
lunduklar›nda bile verilen ceza 2 y›l
idi. Bu ceza da Yarg›tay’da bozul-
du¤unda, bu sefer 755 YTL para ce-
zas› verildi. Fakat, bu kadar› bile
fazla geldi ki, dava yarg›tay mahke-
me aras›nda süründürülerek, 7.5 y›l-

l›k süre doldurulup, ““zzaammaann aaflfl››mm››--
nnaa”” u¤rat›ld›.

Burada da zaman afl›m›, patron-
lar için çal›flt›. Düzenin yarg›s›, Ser-
van’›n ölümünün hesab›n› sormad›. 

◆

Servan’›n ölümünün hesab›n›
sormayan ““aaddaalleett””, 1 YTL için Di-
yarbak›r’da 15 yafl›ndaki S.E.’nin
yakas›na yap›flt›. S.E., ““ppaattllaayyaann
mmoottoossiikklleett llaassttii¤¤iinnii ddee¤¤iiflflttiirrmmeekk
iiççiinn tteehhddiitt ssoonnuuccuu bbiirr öö¤¤rreenncciiddeenn 11
YYTTLL ggaasspp eettttii¤¤ii”” gerekçesiyle yar-
g›land› ve 20 Kas›m'daki duruflma-
da 1100 yy››ll hhaappiiss cezas›na çarpt›r›ld›.

Diyarbak›r Çocuk A¤›r Ceza
Mahkemesi’ne göre, S.E., ““ssiillaahh
kkuullllaannmmaakk ssuurreettiiyyllee nniitteelliikkllii yyaa¤¤--
mmaa”” suçu ifllemiflti. Sak›n yanl›fl an-
lamay›n, S.E’nin silah›(!) da bir ça-
k›dan ibaretti. Bir kara mizah örne-
¤i olarak, mahkeme çak›y› “silah”

yap›p, 11 YYTTLL’’nniinn al›nmas›n› ““nniittee--
lliikkllii yyaa¤¤mmaa””ya sokmufltu.

S.E. için, ne lehindeki tan›k ifa-
desi dikkate al›nd›, ne 1 YTL için
kimsenin gasp suçu ifllemeyece¤i
düflünüldü, ne de ““zzaammaann aaflfl››mm››””
iflletildi. 

Çünkü, mülkiyet kutsald›!
S.E.’nin çocuklu¤u, ihtiyaçlar›, ve-
ya baflka hiçbir fley mülkiyetin kut-
sall›¤› karfl›s›nda önemli de¤ildi.

Gerekli güvenlik önlemini alma-
d›¤› için 4 yafl›ndaki çocuklar› kat-
leden tekelci burjuvalar, zaman afl›-
m›yla kurtar›l›rken, milyon dolarlar
çalanlar ellerini kollar›n› sallayarak
dolaflabilirken, 1 YTL için 15 yafl›n-
daki çocuklar, 10 y›l hapis cezas›na
çarpt›r›l›yor. 

Adalet mi bu?
E¤er buysa adalet, 
bu adalet kahrolsun!

Y‹MPAfi’a Zaman Afl›m›, S.E’ye 10 Y›l Hapis!
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“Gaz maskeleri takm›fl, uzun
namlulu silahlar›n› ko¤ufla do¤ru çe-
virmifllerdi. Üzerimizi bile giyemeden
atefl ettiler, hepimiz kendimizi yerlere
att›k. Bu s›rada sürekli küfür ediyor-
lard›. 'Sizi gebertmeye geldik' diyor-
lard›”. Ko¤uflun tavan›n› 10 yerden
deldiler ve buralardan sürekli bom-
balarla flok sald›r›lar düzenlediler.”

“Yo¤un gaz bombas›n›n ard›ndan
yang›n bombalar› atarak, ko¤uflu bir
anda yakmaya bafllad›lar. Yang›n
aniden bütün ko¤ufla yay›ld›. Ranza-
lar, bütün eflyalar birden yanmaya
bafllad›. Ve insanlar gaz bombalar› ve
dumandan nefes alamaz hale geldi-
ler. ‹çerisi f›r›n gibiydi. Saçlar›m›z
tutuflmaya bafllam›flt›. Kap› zorlana-
rak aç›ld›. Ama alevler geçmemize
izin vermiyordu. ” (Hapishanelerde
Katliam, 19-22 Aral›k 2000, Anadolu
Yay›nc›l›k, syf: 40-41 ) 

Yukar›da anlat›lanlar, faflist Hitler
ordular›n›n iflgal ettikleri ülkelerde
yapt›klar›n› veya Amerika’n›n iflgal
etti¤i Irak’taki hapishaneleri anlatan
bir kitaptan al›nmad›. Anlat›lan bizim
ülkemizin hapishaneleridir. Anlat›lan
vahfletin yarat›c›lar›, Türkiye Cumhu-
riyeti Adalet Bakanl›¤›’na, ‹çiflleri
Bakanl›¤›’na, Genelkurmay’›na ba¤l›
askerler ve polislerdir  

19-22 Aral›k 2000 sabah› 20 ha-
pishanede tutsaklara sald›r›ld›. Akla
hayale s›¤mayacak bir vahflet uygu-
land›. Tutsaklar ““ddiirrii ddiirrii yyaakk››lldd››--
llaarr””. Sa¤malc›lar, Ümraniye, Çanak-
kale’nin ko¤ufllar›, Hitler’in ggaazz ooddaa--
llaarr››’na çevrilmiflti. Tutsaklar›n üzer-
lerine binlerce kurflun s›k›ld›. Her çe-
flit bomba kullan›ld›. 

ÖÖzzeett bbiillaannççoo:: 28 tutsak katledil-
di. Yüzlercesi yaraland›. Yaral›lar
ölüme terk edildi. 20 hapishanedeki
tutsaklar›n hepsi iflkenceden geçiril-
di. F Tiplerinin hücrelerine at›ld›. 

Katliamc›lar, tutsaklarla ve halkla
alay edercesine bu katliam operasyo-
nuna ““HHaayyaattaa DDöönnüüflfl”” ad›n› koydu-
lar. Tutsaklar› katlederek, iflkenceler-
den geçirerek teslim almak için yap›-
lan 1974’teki K›br›s hareketinden
sonraki en büyük askeri hareketa,
“hayat kurtarma” denilecekti! Diri di-
ri yakt›klar› tutsaklar›n karfl›s›nda
kahkahalar atan ölüm mangalar›,
“kurtar›c›” olacakt›!

19 Aral›k sabah›, kkaattlliiaamm,, yyaallaann
ve ssaannssüürr iç içeydi. 

Katliam operasyonu elbette bir
günde gerçekleflmedi, devlet, bu ope-
rasyona uzun süredir haz›rlan›yordu.
Haz›rl›k, sonradan çok söz edildi¤i
gibi “maketler üzerinde çal›fl-
mak”tan ibaret de de¤ildi. Haz›rl›k
siyasal ortam› “müdahale için” ol-
gunlaflt›rmaktan uzun süreli bir psi-
kolojik savafla kadar uzan›yordu. 

‹ktidarda DDSSPP--MMHHPP--AANNAAPP hü-
kümeti vard›. Baflbakan Ecevit’ti.
Hükümet “ tutuklularla görüflmekten,
anlaflmaktan yanay›z” diyerek, halk›
ve ayd›nlar›, kendi yan›na çekmeye
çal›fl›yordu. Hatta direniflin bir nokta-
s›nda “toplumsal mutabakat sa¤lan-
madan F Tiplerine açmayaca¤›z”
aç›klamas›n› bile yapm›fllard›. Hepsi
manevrayd›. Hepsi, sonras›nda halka
dönüp; “bak›n biz çözümden yanay-
d›k, ama onlar karfl›lanamayacak is-
teklerde bulundular” diyerek katlia-
m› meflrulaflt›rma arac›yd›.

Tutsaklar› “uzlaflmaz” göstermeye
yönelik bu mevralar›n yan›s›ra, “zor-
la ölüm orucu yapt›r›yorlar” türün-
den demagojiler de aral›ks›z sürdürü-
lüyordu. Ve söylenen her fley, iktidar
cephesinden at›lan her ad›m, burjuva
bas›n yay›nda ç›kan her haber, yaz›,
tek bir amaçta birleflmifl bir kampan-
yaya dönüflmüfltü ve tek amaç; hapis-
hanelere yap›lacak bir müdahaleyi

K‹M NEREDEYD‹? 
NE YAPTI, NE DED‹?

YYaazz›› DDiizziissii -- BBööllüümm 11

Ülkemiz tarihinin en kanl›
sayfalar›ndan biridir 19-22 Ara-
l›k günleri. O günler, tekelci bur-
juvazinin en gerici, en kanl› dik-
tatörlü¤ü olan faflizmin en ç›plak
yüzüyle halk›n karfl›s›na ç›kt›¤›
günlerdir. 

Halk düflmanlar›n›n yüzünü
gösteren bu günler, halk saflar›n-
da yer alanlar için de ac›, öfke ve
ayn› zamanda s›nav günleriydi. 

Katliam sald›r›s› oldu¤unda
kim ne diyordu, neyi savunuyor-
du, 8 y›l sonra yeniden hat›rla-
mak, daha do¤rusu hiç unutma-
mak, kuflkusuz zorunludur. Kat-
ledenleri de, gözlerinin önünde
tutsaklar katledilirken “görmez-
den, duymazdan" gelip, sonra
devrimcilere kâh “insanl›k”, kâh
“strateji" dersi verme yüzsüzlü-
¤ü gösterenleri de, elbette unut-
mamak durumunday›z. 

19-22 Aral›k, sadece katliam
boyutuyla geçmedi tarihe. O gün-
ler ayn› zamanda direnifl günle-
riydi; ve “direnenle-direnmeye-
nin” ayr›flt›¤› günlerdi. F Tipleri-
ne, katliama aç›kça karfl› ç›kama-
yanlar, tutsaklar›n hakl› ve onur-
lu direniflini de desteklemediler.
O gün F Tiplerine, bu katliama
do¤ru dürüst karfl› ç›kmam›fl
olanlar, dökülen her damla kan›n,
F Tipi hapishanelerden ç›kan her
tabutun alt›nda kald›lar.

Kan ve atefl çemberinde bü-
yük bedeller ödeyen devrimcile-
rin hhaakkll››ll››kkllaarr››,, ddoo¤¤rruulluukkllaarr››
ve bbooyyuunn ee¤¤mmeezzlliikklleerrii,, 8 y›l
sonra yine ortadad›r. Tarih elbet-
te bu yaflananlar› yerli yerine
oturtacakt›r. 8 y›l öncesine dönü-
flümüzün nedeni de yaflananlar›n
yar›na ›fl›k tutmas›, ders ç›kar›l-
mas› amac›ylad›r zaten.

Say›: 166 2519 ARALIK
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meflrulaflt›rmakt›. 
Haz›rl›klar›n› tamamlay›p, pla-

n›n› yapm›fl olan iktidar katliam›n
start›n› günler öncesinden vermiflti.
Özellikle Adalet Bakan› HHiikkmmeett
SSaammii TTüürrkk s›k s›k yalanlarla be-
zenmifl demeçler veriyor ve ad›m
ad›m “kamuoyunu haz›rl›yordu” .
Nakarat haline gelen cümle, “ko-
¤ufllar kötü, odalar ça¤dafl” idi. 

Ça¤dafl(!) infaz sistemi için F
Tipleri zorunluydu. Herkesi aptal
yerine koyarcas›na, burjuva bas›n
yay›n da seferber edilerek, ““FF ttiippllee--
rriinnii sseevvddiirrmmee”” seferleri bafllat›ld›.
F tipi hapishaneler, bas›na “aç›lm›fl-
t›, hücreleri flirin göstermek için
masalara çiçekler bile konmufltu.
“Kalabal›k ko¤ufllardan dubleks
odalara” diye bafllat›lan bu yalan
kampanyalar›n ölçüsü öylesine kaç-
m›flt› ki, kampanya burjuva bas›nda
bile “insan›n içeri giresi geliyor”
diye mizah konusu oluyordu. Ama
olay›n kendisinin mizahl›k bir yan›
yoktu. 

203 Direniflçiye
20 Bin Gaz Bombas›

Naylon çiçekleri F Tiplerinin
tecrit odalar›n› pazarlaman›n arac›
olarak kullanan katliamc›lar›n, tüm
hesaplar› önce tutsaklar› sonra tüm
halk› teslim almakt›. Bütün yalanla-
r›, kamuoyu oluflturma çabalar› bu-
nun içindi. 

Halk› susturman›n yolu, en baflta
öncülerini susturmaktan geçiyordu.
Bu dünyan›n her yerinde böyleydi.
Devrimcileri katliamlarla yok et-
mekti. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesi ancak böyle bast›r›labi-
lirdi. ‹ktidar ‹MF’in isteklerini an-
cak böyle yerine getirebilirdi. 

‹ktidar böyle hesaplar yaparken
tutsaklar iktidar›n hesaplar›n› boza-
cak ad›m› atarak, bedenlerini açl›¤a
yat›rd›lar. fiimdi devlet, Ölüm Oru-
cunun varl›¤›n› hesaba katarak ha-
reket etmek zorundayd›. 

Tutsaklar›n kararl›l›¤› ve de-
mokratik muhalefetin bask›s› ile
Adalet Bakanl›¤› 9 Aral›k günü “ F
tiplerinin aç›l›fl›n› erteledik” aç›kla-
mas›n› yapt›. Gerçekte ise iktidar›n

plan› iflliyor, F Tiplerinin yap›m› bi-
tirilmeye çal›fl›l›yordu. Adalet Ba-
kanl›¤›’n›n acelesi vard›. 

Katliam sonras› F Tiplerine gö-
türülen tutsaklar, hücrelere at›ld›k-
lar›nda inflaat kal›nt›lar›yla karfl›lafl-
m›fllard›. Her yer inflaat malzemele-
riyle doluydu. Hapishanelerin yap›-
m›n›n tamamlanmas› bile beklen-
memiflti. 

‹ktidar, haz›rl›klar›n› tamamla-
maya çal›flt›¤› bu süreçte, tutsaklara
“arabulucu” olarak gönderdi¤i kifli
ve kurulufllar› zaman kazanma ve
müdahalenin flartlar›n› oluflturma
yönünde kullanmaya devam eder-
ken, çeflitli sendika ve DKÖ’ler de
tüm uyar›lara ra¤men, direnen tut-
saklara ortada somut hiçbir fley yok-
ken ““ddiirreenniiflflii bb››rraakk››nn”” ça¤r›s› ya-
parak bu plan›n aleti oldular. 

“Erteledik”, “b›rak›n” sözleri
aras›nda bask›lar art›r›l›yor ve 11
Aral›k günü sahneye Baflbakan Bü-
lent Ecevit ç›k›yordu. Ecevit’in,
“Ölüm oruçlar›na kamuoyu ilgisi
devam ederse eylem bitmez” sözle-
ri,  bas›na sansürün ve polisin de-
mokratik muhalefete sald›rmas›n›n
iflareti olmufltu. 

“Ölüm orucuna kamuoyu ilgisi-
ni kesmek üzere” K›z›lay’da tutsak
yak›nlar›n›n ve demokratik güçlerin
yapt›¤› bir eyleme karfl› vahflice sal-
d›rd› polis. 70 yafl›ndaki analar›n
üstüne panzerler sürüldü. Demokra-
ti kurumlar bas›ld›, sivil faflistler
devreye sokuldu... Baflta ‹stanbul
olmak üzere bir çok ilde Çevik
Kuvvet polisleri “hainlerle pazarl›k
olmaz, kana kan intikam” sloganla-
r›yla, silahlar›n› sallayarak yürüyüfl-
ler yapt›lar ve tehditler savurdular. 

Önce RTÜK, ard›ndan da DGM
taraf›ndan F Tiplerine ve direnifle
iliflkin sansür karar› al›nd›. Burjuva
bas›n talimat› alm›flt›. Direnifli kara-
lama ve F Tiplerini güzelleme kam-
panyas› daha da yo¤unlaflt›r›ld›. 

‹ktidar, katliam haz›rl›klar›n›
gizli gizli yürütürken tutsaklarla gö-
rüflme komedisini de devam ettir-
mektedir.  Katliam›n ayak seslerinin
duyuldu¤u 1155 AArraall››kk günü Adalet
Bakan›, ““mmuuttaabbaakkaatt aannccaakk ooddaa

((hhüüccrree)) ssiisstteemmii kkaabbuull eeddiillddii¤¤iinnddee
oolluurr”” demeciyle daha önce yapt›k-
lar› “mutabakat” aç›klamas›n›n na-
s›l bir demagoji oldu¤unu gösteri-
yordu. Ard›ndan tutsaklara “ölüm
orucunu b›rak›n” ça¤r›s› yapan Ba-
kan, “müdahale” tehdidinde bulun-
maktan da geri kalmad›. 

Ayn› gün, iktidar, tutsaklarla sür-
dürülen görüflmeleri de kesti. Anla-
fl›lan art›k bu manevray› sürdürme-
ye ihtiyaçlar› kalmam›flt›. Burjuva
bas›n direnifle ve hapishanelere sal-
d›r›n›n meflrulaflt›r›lmas› görevini
yapm›fl, düzen muhalefeti sessizli-
¤iyle sald›r›ya onay vermiflti. Art›k
katliam an meselesiydi. 

‹ktidar, katliam öncesi son bir
hamle daha yaparak terör estirdi; 18
Aral›k gecesi, baflta Ankara olmak
üzere birçok yerde, evlere bask›nlar
düzenlendi. F Tiplerine karfl› ey-
lemlerde yer alanlar, bunlar› örgüt-
leyenler gözalt›na al›nd›. Amaç,
katliam yap›ld›¤›nda “d›flar›da yap-
rak k›m›ldamas›n”d›. Hesaplar tü-
müyle katliam üzerinedir. 

Ve bilindi¤i üzere, 19 Aral›k sa-
bah› 4.30 s›ralar›nda, 20 hapishane-
de katliam operasyonu bafllad›. As-
ker, polis, özel timler, ölüm manga-
lar›, gardiyan, sald›r›ya kat›lan lar›n
say›s› onbini afl›yordu. Sadece 8
jandarma komando taburu, 37 bö-
lük olmak üzere 88 bbiinn 333355 askeri
görevli vard›. Ek olarak binlerce
Çevik Kuvvet vard›. 

Sald›r›n›n boyutunu en özlü bi-
çimde kullan›lan bombalar›n say›s›
gösteriyordu: Üç gün süren sald›r›da
2200 bbiinnii aaflflkk››nn ggaazz bboommbbaass›› kullan›l-
d›. Sadece Çanakkale Hapishanesin-
de 5 bin 48 adet gaz bombas› kulla-
n›lm›flt›. Hatta, Ümraniye, Bayram-
pafla ve Çanakkale’deki sald›r›da
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SSkkoorrsskkyy helikopterleri bile kullan›l-
m›flt›. Var›n hesaplay›n ötesini.

‹ktidar sald›r› haz›rl›¤› yaparken,
Ölüm Orucunun ilk iki ekibinde
203 tutsak vard›. F Tipi hapishane-
lere direnece¤ini aç›klayan tüm
devrimci tutsaklar›n say›s› 2 bini
ancak buluyordu ve 20 bin gaz
bombas›, onbinlerce kurflun kulla-
n›lm›flt›. Var›n hesaplay›n ötesini...
Ötesi, katledilen 2288 ttuuttssaakktt››.. 2 jan-
darmay› da kendileri öldürmüfltü bu
arada. 

Devrimci tutsaklar›n say›s›n›n az
oldu¤u hapishanelerde sald›r› k›sa
sürdü ve F Tiplerine sevkler bafllad›.
Direniflin en uzun sürdü¤ü hapisha-
nede ise, operasyon 22 Aral›k’a ka-
dar uzayacakt›. 

Naylon Çiçeklerin Arkas›ndaki 
Kanl› Plan ve Siyasi Hedef

19 Aral›k günü, operasyon yap›-
lan hapishanelerde katliam ve yeni
aç›lan F Tiplerinde iflkence dizgin-
sizce sürerken, iktidar, “zafer” sar-
hofllu¤u içindeydi. Ecevit “Terör
yuvalar› temizlenmifltir” derken çok
mutluydu. “Art›k bu ifl bitmifltir”
havas› vard› tüm bakanlarda.

Ambulanstan indirilen bir kad›n
tutsak, ““ddiirrii ddiirrii yyaakktt››llaarr”” diye ba-
¤›r›rken, hümanist(!) flair Ecevit,
“teröristleri kendi terörlerinden
kurtard›k” diye dünyan›n en alçak
ve afla¤›l›k demagojisini yap›yordu.  

‹ktidar, o andan itibaren de tut-
saklar› diri diri yakt›klar›n›, vahflice
kurflunlad›klar›n›, bombalara bo¤-
duklar›n› unutturmak ve F Tiplerini
iflkencelerle açt›klar›n› gözlerden
gizlemek için yeni bir yalan kam-
panyas› bafllad›. 

Yalan kampanyas›n›n ilk ad›m›,
“ölüm oruçlar›n›n inkar›” idi.
““SSaahhttee oorruuçç,, kkaannll›› iiffttaarr”” manflet-
leri, bu kampanyan›n sonucuydu.
Türkiye Cumhuriyeti bakanlar› ale-
nen yyaallaanncc››ll››kk yap›p, “ölüm orucu
yok ki! diyorlard›. ‹çiflleri Bakan›
Sadettin Tantan ve Sa¤l›k Bakan›
Osman Durmufl; “Ölüm orucu diye
bir fley yok, yalan söylemifller” di-
yorlard›. ‹nsanlar ölüme giderken

yalan söylemek alçakl›kt› ve o al-
çakl›k bu ülkede en üst düzeyde ya-
p›l›yordu. 

Güya katliam operasyonu “ör-
güt bask›s›yla Ölüm Orucu yapan-
lar› kurtarmak” için yap›lm›flt›;
Oysa, “kurtaracaklar›n›” iddia ettik-
lerinin onlarcas›n› katletmifl, yüz-
lercesini sakat b›rakm›fllard›. Bu na-
s›l bir “kurtarma” idi?

Ama zaten zafer sarhofllu¤u için-
de, hapishanelere düzenlenen ope-
rasyonun ggeerrççeekk aammaacc››nn›› da ortaya
koyacaklard› o günlerde. 

Mesela, ‹çiflleri Bakan› Sadettin
Tantan flöyle diyecekti; “Tabi as›l
amaç Ölüm Oruçlar›n› bitirmek de-
¤il, onun yan›nda ddeevvlleettiinn oottoorriitteessii--
nnii ssaa¤¤llaammaakktt››rr..”

‹ktidar orta¤› MHP’nin TBMM
Grup Baflkanvekili Oktay Vural ise
flunlar› söylüyordu: “Bu operasyon
sadece insani bir operasyon de¤il,
örgüte karfl› bir operasyondur.” 

‹çiflleri ve Jandarma Komutanl›-
¤› ad›na yap›lan birifingde ise Kur-
may Albay Ali Ayd›n taraf›ndan
flunlar söylenecekti: ““ FF TTiippii uuyygguu--
llaammaass››yyllaa tteerröörr üüllkkee ggüünnddeemmiinnddeenn
çç››kkaarr››llaaccaakktt››rr..””

Amac› tart›flmaya yer b›rakmaya-
cak aç›kl›kta ifade ediyorlard› art›k.

Aç›lan F Tipi hapishanelerindeki
uygulamalar da bu amaca uygundu.
F Tipleri copla tecavüze varan ifl-
kencelerle aç›lm›fl ve hücrelerde
adeta 24 saat iflkence sürdürülüyor-
du. F Tipi reklamlar›nda kullan›lan
masalar ve üzerlerindeki naylon çi-
çekler, kana bulanm›flt›. 

Sonraki günlerde de iktidar ya-
lanlar›n›n üstünü örtmek, büyük di-
renifli k›rmak için içeride ve d›flar›-
da sald›r›lar›n› azg›nca devam ettir-
di. Tutsak yak›nlar›, demokratik kit-
le örgütleri, bu sald›r›lara en çok
maruz kalanlar›n bafl›nda geliyor-
lard›. Doktorlar, hukukçular, me-
mur, iflçi sendikalar›, F Tiplerine
iliflkin hiçbir fley söyleyemez ve ya-
pamaz hale getirilmek isteniyordu.
‹ktidar, büyük bir katliamla yine k›-
ramad›¤› ddiirreenniiflflii bbuu ddeeffaa ddaa tteeccrriitt
eettmmeeyyee çal›fl›yordu. 

F Tiplerini yazmak yasakt›. Ya-
zan gazeteler, yazarlar hakk›nda on-
larca dava aç›ld›. Adalet bakanl›¤›
yalanlar›yla, davalar›yla bu konuda
herkesi tteerröörriizzee ediyordu adeta. 

Oligarfli, “örgüt bask›s› alt›nda
Ölüm Orucu yap›yorlar” demiflti.
Tutsaklar F Tiplerinde tek tek hüc-
relere at›lm›flt› ama halâ devam edi-
yordu Ölüm Oruçlar›. Demagojiler,
direniflle iflas ettirilmiflti ve fakat,
oligarfli hala direnifli k›rma amac›n-
dan vazgeçmifl de¤ildi.  

Çünkü, direniflin k›r›lmas› duru-
munda, oligarfli tutsaklar› teslim
alabilecek ve bu teslimiyetin sonuç-
lar› dalga dalga halka yay›lacakt›. 

Devrimci tutsaklar, 19-22 Ara-
l›k’taki kkaattlliiaammaa rraa¤¤mmeenn,, F Tiple-
rindeki vvaahhflfleettee rraa¤¤mmeenn,, demokra-
tik muhalefetin 19 Aral›k’›n ertesin-
de belli ölçülerde ssiinnmmeessiinnee rraa¤¤--
mmeenn,, solun direniflteki tutars›zl›kla-
r›na ve zzaayy››ffll››kkllaarr››nnaa rraa¤¤mmeenn,, bu-
na izin vermediler. 

“Bedeli ne olursa olsun” bu sal-
d›r›y› püskürtme kararl›l›¤›n› göste-
receklerdi. Oligarflinin katliamc›l›-
¤›n›n karfl›s›na ancak böyle bir karar-
l›l›kla ç›k›labilirdi. Oligarfli ölümle
tehdit ediyordu tutsaklar›. Öyleyse
ölüm silah› al›nacakt› ellerinden. 

Yaz› dizimizin bu bölümünde
anlat›lanlar, ““kkiimm nneerreeddeeyyddii,, nnee
yyaapptt›› nnee ddeeddii??”” sorusunun egemen
s›n›flar cephesindeki cevab›d›r. 

19-22 Aral›k, ülkemizdeki iikkttii--
ddaarr››nn nniitteellii¤¤ii,, mevcut ssiisstteemmiinn nnii--
tteellii¤¤ii konusunda yanl›fllar, ham ha-
yaller içinde olan kesimlere, iktida-
r›n faflist niteli¤ini göstermifltir. 

Ecevit’ten Sami Türk’e, Mesut
Y›lmaz’a kadar, ülkemizdeki burju-
va politikac›lar hakk›nda “hüma-
nist, çözümden yana, son derece
ça¤dafl ve diyalogcu..” gibi de¤er-
lendirmeler yapanlara bunlar›n bofl
düflünceler oldu¤unu göstermifltir.

‹ktidar›n ve burjuva politikac›la-
r›n niteli¤i konusunda yan›lanlar, ne
yaz›k ki, 19 Aral›k’ta öncesinde ve
sonras›nda, hep yanl›fl yerlerde ol-
dular...   

- sürecek- 

Say›: 166 2719 ARALIK
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Operasyonu anlatmaya bafllama-
dan önce bir an›m›z› anlatmak isti-
yorum. Operasyondan sonra biz ka-
d›nlar› iki gruba ay›rm›fllar ve bizim
bulundu¤umuz grubu Manisa E Ti-
pi’ne sevk etmifllerdi. Hücrelere
at›ld›¤›m›zda operasyona dair soh-
bet ederken tepemize ya¤an gaz
bombalar›ndan bahsediyor, ne kadar
gaz bombas› at›lm›flt›r diye tahmin-
lerde bulunuyorduk. Kimimiz 50,
kimimiz 60-70 tane gaz bombas›
at›lm›flt›r dedik. Bir arkadafl “bence
100’ü bulmufltur” deyince hepimiz
“yok can›m... O zaman hepimiz bo-
¤ulurduk gazdan” demifltik. 

Daha sonra katliamla ilgili ifade
vermeye gitti¤imiz savc›n›n elinde
gördü¤ümüz dosyadan gerçe¤i ö¤-
renmifl ve hayretler içinde kalm›fl-
t›k. Dosyadaki rakama göre, hepi-
miz büyük bir flans eseri yaflam›fl›z
me¤er. Tam 55004488 adet enva-
i çeflit gaz bombas› at›lm›flt› üzeri-
mize.

55004488 adet gaz bombas›, binlerce
kurflun, tazyikli su, köpük, itfaiye
kancas›... Delik deflik edilmifl, adeta
kevgire çevrilmifl bir tavan ve nere-
deyese y›k›lmam›fl duvar› kalma-
yan, adeta savaflta y›k›lm›fl görüntü-
sünde bir hapishane..

◆

Tam dört yoldafl›m›z› flehit ver-
dik iflte bu tabloda ve onlarcas› da
yaral›, kimi a¤›r kimi hafif.

Operasyonu sormufltunuz... Üç
gün sürdü operasyon. Bekliyorduk.
Biliyorduk sald›racaklar›n›. Yalan-
lar›, heyetleri oyalayan yaklafl›mlar›
gün gibi ortadayd›... Sald›r› bafllad›-

¤›nda direniflçilerimizi h›zla güven-
li bir ko¤ufla ald›k. Bir yandan da
barikatlar›m›z› kurduk. Zaten daha
ilk andan bafllam›fllard› gaz bomba-
s› atmaya. Hiç unutmuyorum ana
maltaya barikat kurarken at›lan
bombalardan nefes alamaz hale gel-
mifltik. Elimiz yüzümüz sanki yan-
g›ndan ç›km›fl gibi kapkarayd›. Tü-
kürü¤ümüz dahi garipleflmiflti, san-
ki kurum tükürüyorduk. 

Birçok yerden birden sald›r›l-
m›flt›. Ana maltan›n idare ve yemek-
hane bölümlerinden, bayanlar ko-
¤uflunun giriflinden, üst maltalar-
dan.. Çat›lara kum torbalar› koyup,
uzun namlulu silahlar yerlefltiril-
miflti. Sürekli tar›yorlard›. D›fl cep-
heye bakan duvarlar kepçelerle y›-
k›l›yordu... Tüm direniflçiler ise top-
lanm›fl, feda eylemini kimin yapa-
ca¤›n› tart›fl›yorlard›. Birbirleriyle
k›yas›ya tart›fl›yorlard›. 

Fidan o kadar ›srarc›, o kadar is-
tekliydi ki, “ben olay›m, beni se-
çin” diyor baflka birfley demiyordu.
Birlikte yola ç›kt›¤› yoldafllar›n›n
gözlerinin içine bak›yor, onlara öy-
le bir manevi bask› yap›yordu ki,
kimseye baflka bir alternatif b›rak-
mad›. Sonuçta onun dedi¤i olmufltu.
Tüm direniflçileri kucaklad› ve h›zla
haz›rlanmaya bafllad›. 

Bize 19 Aral›k katliam› sonras›
aç›lan davan›n bir sebebi de buydu
iflte: ‘Fidan’› intihara azmettirmek’!

Fidan haz›rl›¤›n› tamamlay›p
ana maltaya ç›kt›. O feda eylemi ya-
parken sald›r›ya ara verdiler. 

Fidan orada düflmana seslendi,
kendini neden yakaca¤›n› anlatt›.
Maltadaki arkadafllara da seslendi;
“Sizleri çok seviyorum....” diye.
Maltadan yukar› ç›kt› ve orada tu-
tuflturdu kendini. Tereddütsüzdü.
Bedeni alev topuna dönmüflken bir
milim k›p›rdamad›, sendelemedi,
dizleri titremedi. 7 dakika boyunca
dimdik, kollar› havada gö¤ü kucak-
lar gibi yand›, yand›, yand›... Bu ira-

deyi, bu inanm›fll›¤›,, bu adanm›fll›-
¤› ve sevgiyi anlatamam. 

Fidan’› direnifl ko¤ufluna tafl›d›k
omuzlar›m›zda ve çok geçmeden
sald›r› tekrar bafllad›. Öncekinden
daha pervas›z hem de. Peflpefle ya-
ral› vermeye bafllad›k. ‹lk gün du-
varlar›n› y›k›p girdikleri ko¤ufllar›n
maltaya aç›lan kap›lar›ndan çok yo-
¤un sald›rd›lar. ‹lk günün sonunda
direnifl ko¤uflunda toplanmak zo-
runda kald›k. 150 civar›nda tutsak
iki bölmeli ko¤ufltayd›k. Tüm eflya-
lar› yer aç›ls›n diye maltaya att›k.
‹çecek suyumuz kalmam›flt›. Olan
suyu direniflçilere ay›rm›flt›k, ki on-
lar da h›zla tükenmiflti. Direniflçile-
ri kurflunlardan, gaz bombalar›ndan,
itfaiye hortumuyla s›kt›klar› tazyik-
li sudan, köpükten korumaya çal›fl›-
yorduk. Ancak yine de etkilenme-
meleri mümkün müydü onca gaz
bombas›ndan? ‹lker’i gaz bombas›-
n›n zehirleyici etkisinden zorla çe-
kip alabilmifltik. Ama ikinci seferin-
de alamad›k. Üçüncü gün art›k kö-
pükten, sudan hareket edemez hale
gelmifltik. Havaland›rmaya ç›kma
karar› alm›flt›k. Halaylar›m›z› çeke-
rek ölecektik. 

◆

Son gün öylesine pervas›zlafl-
m›flt› ki sald›r›, nefes alam›yorduk,
köpük ve sudan ad›m atamaz hal-
deydik. Tavanda aç›lan her delikten
bir namlu uzan›yordu. Görüyorduk
ve her s›kt›klar›nda direniflçilerimi-
zin üzerine kapan›yorduk. ‹lker’i ifl-
te bu sald›r›da, son gün, son anda
flehit verdik. Tavandaki delikten
uzanan namluyu görüp ‹lker’e ba-
¤›rd›k. ‹lker kafas›n› kald›r›p nam-
luyu gördü ve yan›ndaki arkadaflla-
r›n üzerine kapand›. Üzerine kapan-
d›¤› arkadafllardan biri Özlem
TÜRK’tü. Tüfe¤in namlusu ‹lker’i
hedef alm›flt›. Görüyorduk. Att›lar
gaz bombas›n›, ‹lker köpü¤ün için-
de kayboldu. Onu oradan ç›kard›¤›-
m›zda bafl›ndan sar› bir s›v›yla bir-

‘Bir hukuk oyunu bu; Ama 
ateflten bir oyun. Oynayan› yakar’ 
19-22 Aral›k
2000’de Çanak-

kale Hapishanesi’ndeki kad›n tutsak-
lardan biriydi Yasemin KKarada¤. Biz
sorduk, O, o günleri anlatt›. Sözü ona
b›rak›yoruz:

19 Aral›k

Çanakkale’de 
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rleflmifl
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likte birfley akt›. Sonradan ö¤rendik
‹lker’in beyniymifl akan. Özellikle
hedef alarak katlettiler ‹lker’i. 

En çok yaral›y› son gün verdik.
Sultan gö¤süne gaz bombas› isabet
etti¤i için flehit düfltü. Gaz bomba-
s›ndan korunmak için çarflaf, örtü
vb. üzerimize örtüyor, gaz›n etkisi
azal›nca aç›yorduk. Sultan’›n flehit-
li¤ini ilk anda anlayamam›flt›k. Gaz
sa¤na¤› azal›nca birbirimize sesle-
niyor, nas›l oldu¤umuzu soruyor-
duk. Sultan’a sesleniyoruz, ses ver-
miyor, sesleniyoruz ses vermiyor...
Fahri de kas›¤›ndan kurflunla yara-
lanm›flt›. Hiç unutam›yorum, kan
oluk gibi ak›yordu. Durduram›yor-
duk. Bilinci gidip geliyordu ama ya-
flad› Fahri, son güne dek yaflad›. D›-
flar› ç›kt›¤›m›z vakitlerde flehit düfl-
tü Fahri.

Kurflundan, gaz bombas›ndan
onlarca yaral›m›z vard›. ‹tfaiye kan-
cas›yla yaralanan, gazdan, köpükten
etkilenen.. Bunlara bir de plastik
kelepçe ve fiili sald›r› iflkencesi ek-
lendi ama ne gam!

Biz Çanakkaleliler’in dilinde flu
söz vard›: ““ÇÇaannaakkkkaallee ggeeççiillmmeezz””.
Geçilmedi. Teslim alamad›lar bizle-
ri. Onurumuzla dimdik ç›kt›k ora-
dan. Biliyorduk savafl›n yeni bir ev-
resi bafll›yordu bizler için. Zorlu
ama onurlu yolculu¤umuza baflka
bir mekanda devam edecektik. 

◆

Çanakkale’deki katliamla ilgili
davan›n bitirildi¤ini TAYAD’l›lar›n
aç›klamalar›ndan ö¤rendim. Öfke-
lendim. Diyeceksiniz farkl› bir so-
nuç mu bekliyordun? Bu devletin
niteli¤ini de, yarg›s›n› da, hukukunu
da biliyoruz elbette. Bir hukuk ko-
medisi sergilediler bir kez daha. 

Bayrampafla 19 Aral›k davas›n›
da “zaman afl›m›” ile bitirdiler. 6 ka-
d›n›, yoldafllar›m› diri diri yakt›lar.
Davay› uzata uzata, zaman› afl›rta-
rak bitirdiler. Katillerini kurtard›lar.
Malatya’da ise alelacale bitirme yo-
lu izlediler. Orada da yoldafllar›m›-
za ceza vermek için ellerinden gele-
ni yapt›lar. Sald›r›ya u¤rayan, yara-
lanan insanlar en meflru haklar›n›,
direnme haklar›n› kullanm›flken ve

ma¤dur durumdayken zaman aflma-
s›n telafl›yla son savunmalar› bile
al›nmadan ceza verildi. 

Çanakkale davas›nda ise amaç-
lar› katliamc›lar›n› kurtarmakt›. O
yüzden bizleri de yarg›lamalar›na
ra¤men hem biz, hem de katliam›
yapanlar beraat ettirildi. Zaten bize
yükleyebildikleri bir suç yok asl›n-
da. Bize yönelik aç›lan davada isnat
edilen suç Fidan’› “intihara azmet-
tirmek”, “silahl› isyan” vb. 

Düflünsenize Fidan’› intihara az-
mettirmekmifl suçumuz! Oysa elle-
rinde Fidan’›n feda eylemi yapaca-
¤›na dair bir gün öncesinden veril-
mifl dilekçesi var. Bunun ötesinde
Fidan’›n feda eyleminin bafl›ndan
sonuna dek operasyonu yapanlar ta-
raf›ndan çekilmifl kamera görüntü-
leri var. Ancak bunlar bilinçli bir fle-
kilde gizleniyor ve mahkemeye de-
lil olarak verilmiyor. Yine hapisha-
nede keflif yap›lm›yor, katliamda
görevlendirilen yetkililerin ifadeleri
al›nam›yor, al›nabilenlerinki ise an-
cak 7 y›l sonra al›nabiliyor. 

28 insan›m›z›n katledildi¤i vah-
fletin sahipleri hukuku böyle iflleti-

yor iflte. Ve orada soruyorsunuz, nnee--
ddiirr bbuu?? Bir oyun oynan›yor, bir hu-
kuk oyunu, komedi. Ama ateflten bir
oyun bu. Oynayan› yakar. Adalet ta-
lebi, adalet iste¤i baflka birfleye ben-
zemez. Ekmek gibi, su gibidir. Ha-
yatidir yani. Bu yüzden oynayan›
yakar. 

Bizler biliyoruz elbette bu dev-
letin adaleti de, hukuku da yok. Bu-
nu birkez daha gördük. Katillerini
aklamak için ateflten bir oyun oyna-
d›lar bir kez daha. Ama biz tüm
bunlara ra¤men adalet istemekten
vazgeçmeyece¤iz. 

◆

Birfley daha eklemek istiyorum.

19-22 Aral›k’ta yap›lan katliam, F
Tiplerinin aç›lmas›, tecrit, bugün
Engin Çeber yoldafl›m›z›n iflken-
ceyle katledilmesi... Tüm bu perva-
s›zl›klar, ne ilk ne de son olacak.
Bizler bunu biliyoruz. Bunu bilme-
yen, görmek istemeyenlerin de gör-
mesi gerekiyor asl›nda. Engin’in ifl-
kenceyle katledilmesinden sonra
Adalet Bakan› M.Ali fiahin özür di-
ledi, devleti hükümeti ad›na. DKÖ
temsilcileri, meslek örgütleri özrün
ilk oldu¤unu ve anlaml› bulduklar›-
n› aç›kl›yorlar. Böyle bir bak›fl aç›s›
kabul edilebilir mi? 

Oysa o örgütler, flunu net ifade
edebilmeliler; ortada aç›kça iflken-
ceden bir ölüm var, ama sorumlula-
r›n hepsinin yakas›na yap›fl›lm›yor.
Bu nas›l özür? Ortada 28 tutsak diri
diri yak›larak, kurflunlanarak, gaz
bombalar› ile bo¤ularak katledildi,
ama ceza verilen kimse yok. Keza
tecrit var, tecritten kaynakl› ölümler
var, ama devletin ç›kard›¤› genelge
sudan gerekçelerle uygulanm›yor... 

‹flkenceler, katliamlar, tecrit... Ve
evet flimdi sordu¤unuz soruya gelir-
sek. Bu devlet, hükümet, 19-22 Ara-
l›k katliam davalar›n› bitirmifl olabi-
lir. Katillerini kurtararak, kendileri-
ni aklayarak bu katliam›n sorumlu-
lu¤undan kurtulmufl hissedebilirler
kendilerini. Ancak bunun için flunu
da baflarmalar› gerekir, o katliam›
yaflayan, tan›k olan, duyan herkesi,
yani önce bizi, sonra tüm bir halk›
da yoketmeleri gerekir. Bunu bafla-
rabilirler mi? Asla. 

Fidan’›n kendini bizler için feda
ediflini, sevgisini, ba¤l›l›¤›n›, yafla-
d›k bizler. ‹lker’in avuçlar›m›za
akan beynini haf›zalar›m›zdan sile-
bilirler mi? Sultan’›n, Fahrinin ses-
sizce, dirençle ölüme gidifllerini
unutturabilirler mi? Diri diri yak›-
lan, o kömürleflmifl bedenlerin be-
yinlerimizde ve yüreklerimizde b›-
rakt›¤› öfkeyi, yok edebilirler mi?
Canlar›n› seve seve feda eden, göz-
leri arkada kalmadan ölümün üstü-
ne üstüne giden yoldafllar›m›z için,
halk›m›z için birgün adalet yerini
bulacak diyorum . Er ya da geç ama
mutlaka....

Bu nas›l özür? Ortada 28 
tutsak diri diri yak›larak, 

kurflunlanarak, gaz bombalar›
ile bo¤ularak katledildi, ama

ceza verilen kimse yok.
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Merhaba,

Sevgili Day›m›z’-
la yaflama, paylaflma

onuruna sahip oldu¤um ve
bende derin izler b›rakan, bilin-

ce dönüflüp ayr›lmaz bir parçam ol-
mufl an›lar›mdan baz›lar›n› Yürüyüfl
okurlar›yla paylaflmak istiyorum. 

Day›m›z’›n flehit düflmesinin ar-
d›ndan çekti¤i baflsa¤l›¤› faks›nda
bir arkadafl›m›z isyan›n› flöyle ifade
etmiflti: "Biliyor musun, do¤an›n di-
yalekti¤ine ilk kez lanet okudum...
Day›’n›n ruhuna verdi¤i gücü bede-
ninden esirgedi¤i için. Bu yafll› dün-
yaya güzellikler katan, insanl›¤a
umut ve moral kayna¤› olan bir bil-
ge insan› bizden kopar›p ald›¤›
için...”

Haks›z da de¤il. Ne kadar isyan
etsek az, çünkü O, yerinin doldurul-
mas› zor bir cüret abidesi ve çelik-
ten bir irade olarak B‹Z'im Day›-
m›z’d›. S›rdafl›m›z, yoldafl›m›z, ön-
cümüz, önderimiz, en koyu karan-
l›klarda yolumuzu ayd›nlatan ›fl›¤›-
m›z ve baflö¤retmenimizdi. Güzel-
likler yaratmada nadide bir ustayd›.
Herkes kendi dilinde DDaayy›› derdi
O’na. Ben de kendi dilimizde Kürt-
çe XXaalloo derdim.

Biliyorum fiziki yoklu¤u bir ger-
çek. Ama hala O’nu kaybetti¤imize
inanmak istemiyorum. Çünkü en
çok O'nun hakk›yd› düflünü kurup
38 y›l boyunca sab›rla, emekle, var
gücüyle çal›flarak büyüttü¤ü devri-
min ve sosyalizmin zaferini görmek.
Ama olmad›. Yafll› dünyaya güzel-
likler nakfleden sevgili Xalomuzun

yafllanmas›na izin vermedi do¤a.

Daha halklara sunaca¤›, kavgaya
kataca¤› çok fley; ülkemizin, halkla-
r›n ve dünyan›n gelece¤ine dair ku-
racak çok düflümüz, ö¤renecek çok
fleyimiz vard› O’ndan; isyan›m›z›n
esas yan› bu. Di¤er yan› ise, yafla-
m›m›n en mutlu anlar›, yan›nda bu-
lundu¤um ve O’nunla paylaflt›¤›m
anlar olan, sesini duydu¤umda bile
büyük bir coflku duydu¤um, yüzünü
gördü¤ümde ve sar›ld›¤›mda mutlu-
luktan uçacak gibi oldu¤um o bilge
sesin, dost ve yoldafl s›cakl›¤›n›n sa-
hibi Xalomuz’u dünya gözüyle bir
daha görüp sar›lamayacak, bafl bafla
Kürtçe konuflup espri yapamayacak
olmakt›. 

Day›m›z’›n ülkemiz s›n›flar mü-
cadelesinde oldu¤u gibi, konufltu¤u,
yaflam› paylaflt›¤› her insanda derin
ve silinmez izler b›rakt›¤›n›n onlar-
ca örne¤inin tan›¤›y›m. Tepeden t›r-
na¤a her fleyimizin O'nunla ete ke-
mi¤e büründü¤ü, halk kurtulufl sa-
vafl›m›z›n her aflamas›n›n ve umu-
dumuzun O'nun ola¤anüstü çabas›
ve eme¤iyle flekillendi¤i gibi, ben
de O’nun eme¤iyle flekillendim. 

Tüm yoldafllar›m gibi ben de
O’nun ö¤rencisi ve yoldafl› oldu-
¤um için kendimi dünyan›n en flans-
l› devrimcilerinden say›yorum; flah-
sen tan›m›fl olmay› büyük bir onur,
beraber kurdu¤umuz düflleri ise, ya-

flam gerekçem olarak görüyorum.
Önceleri okul arkadafl›m›n day›s›
olarak bildi¤im Xalo ile siyasi ve
yoldafl olarak ilk tan›flmam Ela-
z›¤'da lise ça¤›nda olmufltu.. 

1977’de ‹stanbul’da karfl›laflma
f›rsat›m oldu Day› ile. Ben haftada
bir gitti¤im Bal›kesir yurdunda
O’nu görüyor, sohbet ediyor, anlat-
t›klar›n› dinliyordum. Burada da da-
ha yak›ndan tan›d›¤›m, feodal arka-
dafll›k iliflkim olan pek çok insan›-
m›z olmas›na ra¤men Day›' n›n ye-
ri, yaklafl›m›, s›cakl›¤› daha bir bafl-
kayd›. ‹nsan› m›knat›s gibi kendine
çekiyordu. Olaylar› öyle ikna edici
ve net ortaya koyuyordu ki, kafanda
cevaps›z soru kalmazd›. Konuflan o
ise istemesen bile anlatt›klar›n›n
beynine kaz›nmas›na engel olamaz-
d›n. Çünkü o baflkalar› gibi de¤ildi.
Birfley anlatmaya bafllad›¤›nda yü-
re¤ini de görürdü. Üstünlük tasla-
mayan, kendini senden farkl› gör-
meyen mütevazi bir ö¤retmen s›-
cakl›¤› ve samimiyeti sizi sar›p sar-
malard›. ‹flte O’nu aran›l›r k›lan da;
duyulan hayranl›¤›, sayg›y›, sevgiyi
daha büyüten de bu özellikleriydi. 

Uzun y›llar sonra bu kez 1989
y›l›nda “Engin Kaya operasyo-
nu”nun ard›ndan tutuklan›p getiril-
di¤im Sa¤malc›lar Hapishanesi’nde
karfl›laflt›m Day› ile. ‹darenin bizi
baflka bir ko¤ufla vermek istemesi
üzerine yaflanan k›sa bir kargafla ve
gösterilen sert tepkinin ard›ndan biz
Day›lar’›n ko¤ufluna al›nd›k. Bu
kez hapishanede kucaklaflmak nasip
oldu, hem de uzun y›llar sonra. 

Y›llar önce gördü¤üm Day›m›z
burada bana daha coflkulu, daha bir
bilge ve daha bir enerjik geldi. Ya-
flad›¤› onca iflkence, ölüm orucu,
geçirdi¤i tüberküloz, kat›ld›¤› on-

Çal›flma yo¤unlu¤u
baz›lar›m›z› savurur. Temiz,

tertipli, düzenli, disiplinli
yaflamaktan uzaklaflt›r›r.

Day›’da ise tam tersidir. O
çal›flma yo¤unlu¤u artt›kça

disiplinini de artt›ran
çelikten bir irade örne¤idir.

Reber Xalo, 
Devrimdir, 
Sosyalizmdir

Yoldafllar›
Anlat›yor
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larca açl›k grevi, enerjisini bitire-
memifl, aksine artt›rm›flt›. Bir y›la
yak›n beraber kald›k. O süre zarf›n-
da Day›' y› hep çal›flan, üreten ola-
rak, gördüm. Do¤rusu ne zaman ya-
t›p ne zaman kalkt›¤›n› bile farkede-
miyor, gece gündüz hep çal›fl›r hal-
de görüyorduk. Parçal› olarak 4-5
saatten fazla uyudu¤una hiç flahit
olmad›m. Böylesine yo¤un bir ça-
l›flma da yürüttü¤ü için karfl› ç›k›p
raz› olmamam›za ra¤men hepimiz
gibi komün nöbeti de tutard›. Muaf
tutma çabalar›m›za k›zar ve bu iste-
¤imizi; "Kimse babas›n›n hayr›na
devrimcilik yapm›yor. Kimsenin
kimseden fark› yok. Di¤erleri gibi
bu da bir görev ve sorumluluktur.
Herkes sorumlulu¤unu flu ifl, bu ifl
demeden yerine getirmek zorunda-
d›r... Bu konulardaki ayr›cal›kl› tu-
tum devrimci ilke ve de¤erlerle ba¤-
daflmaz. De¤erleri dejenere eder,
y›prat›r, bireycili¤i gelifltirir...” di-
yerek reddederdi. 

Bu durum zorumuza giderdi. Biz
otururken O’nun masam›z› temizle-
yip, ekme¤imizi, suyumuzu getirip,
çay›m›z› doldurmas›na f›rsat ver-
memeye çal›fl›rd›k... 

Day› ile Bal›kesir yurdunda, ha-
piste, d›flar›da, Kongre sürecinde bir
süre ayn› mekan› paylaflm›flt›m, ya-
flam›na tan›k oldum. Çal›flma yo-
¤unlu¤u baz›lar›m›z› savurur. Te-
miz, tertipli, düzenli, disiplinli ya-
flamaktan uzaklaflt›r›r. Day›’da ise
tam tersidir. O çal›flma yo¤unlu¤u

artt›kça disiplinini de artt›ran çelik-
ten bir irade örne¤idir. Hapiste ya-
tanlar çok örne¤ini görmüfl veya ya-
flam›flt›r. Bir ço¤umuz s›kl›kla ka-
lem, defter gibi eflyalar›m›z› nerede
b›rakt›¤›m›z› unuttu¤umuz için on-
lar› arayan durumuna düflmüfl; ça-
l›flt›¤›m›z masan›n karman çorman
olmas›ndan, kül tablalar›m›z› kirli
b›rakt›¤›m›zdan nöbetçilerin eleflti-
rileriyle karfl›laflm›fl›zd›r. Bu du-
rumlarda savunma mekan›zmam›z-
da hep; "ifli yetifltirme telafl›yla
unuttum!" gibi gerekçeler üretmifl-
tir. O ise, bizim yapt›¤›m›z ifllerin
onlarca mislini yapmas›na, yapt›k-
lar›m›z› mutlak gözden geçirip de-
netlemesine ve hepimizden fazla si-
gara içmesine ra¤men bir gün kül
tablas›n›n kirli, çal›flma masas›n›n
da¤›n›k, tertipsiz, düzensiz oldu¤u-
nu görmedim. Nöbetçilere ifl b›rak-
mazd›. Bir eflyas›n› bir yerde b›rat›-
¤›na unuttu¤una flahit olmad›m, ol-
mad›k. Hep derdi, “bir ifli yap›yor-
san kural›na, disiplinine uygun ya-
pacaks›n. ‹fl kural›na, disiplinine
uygun olarak yap›l›rsa harcanan
eme¤i karfl›lar. Aksi, ifli bozmak,
eme¤e sayg›s›zl›kt›r. Bir ifli, eylemi
gelifltirecek olan disiplindir. 

Disiplin de; istemektir, yo¤un-
laflmakt›r, uyan›kl›kt›r, yarat›c›l›¤›
zenginlefltirmek, baflar›y› yakala-
mak için yap›lan planlamad›r, gös-
terilen özveri ve iradedir".

Yaflam›n›n her an›nda, yapt›¤›
her iflte devrim ve sosyalizm tutku-

sunu görmek, hissetmek mümkün-
dü. Tek lüksü bu u¤urda daha fazla
çal›flmakt›. 

*

‹stanbul d›fl›na birçok Anadolu
hapishanesinde yatm›fl, buralarda
bir dönem bizler için ulafl›lmas› zor
ileri önder düzeyde insanlarla ayn›
hapishanede kalm›flt›m. Örne¤in
Samsun'dan Malatya'ya sevkimiz
ç›kt›¤›nda Deniz'in, Mahir'in arka-
dafllar›yla ayn› mekan›, ayn› direnifl
havas›n› soluyaca¤›z diye sevinmifl-
tik. Ama büyük bir hayal k›r›kl›¤›na
u¤rad›k. Direnifle yabanc›laflt›klar›-
n›, oluflturduklar› teslimiyet statüsü
içinde düzenle çat›flmamak için el-
lerinden geleni yapmalar›na ra¤men
yine de cuntan›n sald›r›lar›ndan
kurtulamad›klar›na tan›k olmam›z
uzun sürmedi. Öyle ki, iflkence sal-
d›r›lar›na karfl› “insanl›k onuru ifl-
kenceyi yenecek” ya da baflka bir
slogan atmak bile çok “siyasi”(!)
görülüyordu. Tutsaklar›n direnifle
geçmesini de kurduklar› ne oldu¤u
belirsiz “Sendika”lar›yla engelli-
yorlard›. ‹nsanlar›n siyasi yap›s›
kimli¤i bir kenara itilmifl, resmen
bireycilik örgütlenmiflti. Bir yandan
tav›r alma cesaretleri olmad›¤›ndan
direniflin bir parças› olam›yor bir
yandan da insanlar›n direnenlere
duydu¤u sayg›n›n karfl›s›na da ç›ka-
mad›klar› için, direnenlere dair "ka-
liteli az›nl›k, sayg› duymak gerekir”
gibi teorilerle durumu kurtarmaya
çal›fl›yorlard›. 

Day›’s›z Ama Day›’yla 
Yeni Bir Y›la!

KKaanndd››rraa FF TTiippii HHaappiisshhaanneessii’’nnddeekkii ÖÖzzggüürr TTuutt--
ssaakkllaarr,, hheerr yy››ll oolldduu¤¤uu ggiibbii,, 22000099 yy››ll›› iiççiinn bbiirr ttaakk--
vviimm hhaazz››rrllaadd››llaarr.. 

ÖÖnnddeerrlleerriinniinn nniiccee zzoorrlluukkllaarrddaann ss››nnaavvllaarrddaann
ggeeççttii¤¤iinnii aannllaattaann bbiirr rreessmmiinniinn ddeesseenniinnii kkooyymmuuflfl--
llaarrdd›› ttaakkvviimmiinn üüzzeerriinnee.. 1122 aayy bbooyyuunnccaa,, oo ttaakkvviimmee
hheerr bbaakk››lldd››¤¤››nnddaa,, oo sseevvggiillii öönnddeerrlleerriinnii vvee öönnddeerree--
rriinniinn oo bbüüyyüükk kkaavvggaass››nn›› hhaatt››rrllaammaakk vvee hhaatt››rrllaatt--
mmaakk iisstteemmiiflfllleerrddii aannllaaflfl››llaann.. EEvveett,, 22000099 yy››ll››,, oonnssuuzz
iillkk yyeennii yy››ll››mm››zz oollaaccaakk vvee ffaakkaatt,, öözzggüürr ttuuttssaakkllaarr››nn
iisstteeddii¤¤ii ggiibbii;; 22000099’’ddaa ddaa oonnssuuzz oollmmaayyaaccaa¤¤››zz hhiiçç.. 
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Sa¤malc›lar ise bambaflkayd›.
Daha att›¤›n›z ilk ad›mda fark› gö-
rebiliyor, teslimiyete karfl› ad›m
ad›m örgütlenmifl direniflin gücünü
hissediyor, devrim ve sosyalizm ha-
vas›n› soluyor, mücadeleyi büyütme
coflkusunu duyuyordunuz.

Bu bile burada bir önderin, ö¤-
retmenin, baflkomutan›n varl›¤›n›
gösteriyordu. ‹flte bu, bulundu¤u
her alanda her fleyi devrime göre ör-
gütleyen Day› fark›yd›. 

Birgün çay sohbeti s›ras›nda Da-
y› bana bizim masan›n yak›n›nda
çal›flan bir grup arkadafl› göstererek
"nas›l bizim insanlar›m›z?” diye
soru yöneltmiflti. Ben de “iyi, üret-
ken, paylafl›mc› çal›flma ve yoldafl-
l›k s›cakl›¤› solundu¤u belli ama...”
diyerek, Malatya'da tan›k oldu¤um
68'lileri, Mahir ve Denizler'le ya-
flam süreçlerini ve son durumlar›n›
anlatarak, arkadafllar›n en az›ndan
baz›lar›n›n yaln›z kald›klar›nda bu-
rada sergiledikleri direnci, coflkuyu,
üretkenli¤i gösterebileceklerinden
flüphe duydu¤umu belirtmifltim. 

Day›, "bizim insanlar›m›z iyidir.
Hepsi de¤erlidir” demiflti. Day›’n›n
kalkmas›n›n ard›ndan, sonradan dar-
beci olacaklardan biri, bana  “Da-
y›’n›n yan›nda nas›l konufluyor-
sun?..” diye bir elefltiri getirdi. Akl›-
s›ra beni uyarm›flt›. Yapt›¤›mda bir
sayg›s›zl›k olmad›¤›n›, sordu¤u so-
ruya iliflkin samimi olarak düflünce-
mi söyledi¤imi, Day›’n›n yan›nda
her türlü s›rr›m›, düflüncemi kayg›-
s›z, hesaps›z paylaflacak bir rahatl›¤a
sahip oldu¤umu, do¤rusunun da bu
oldu¤una inand›¤›m› belirttim. “So-
rumluma, önder bildi¤im yoldafl›ma
karfl› aldat›c›, yapmac›k davranma
yerine intihar› tercih edece¤imi, be-
lirttikleri flekilde bir davran›fl› ken-
dimi Day›'dan, Day›'y› da kendim-
den uzaklaflt›rmak olarak gördü¤ü-
mü” söyleyince bozulmufltu.

Ayn› günün akflam› voltada Da-
y›'ya ö¤lenki bu tart›flmay› da aktar-
d›m. Çay sohbetinde sana söyledik-
lerimden arkadafllar flöyle bir sonuç
ç›karm›fl diye konuflmay› aktard›m.
Arkadafllar›n duyarl›l›¤›, hassasl›¤›
tamam, ama bu mant›k bana çarp›k

geldi. Bir sayg›s›zl›¤›m oldu mu?
Senin yada ileri bir sorumlunun ya-
n›nda rahatça duygular›m› anlat›p
düflüncelerimi paylaflamamak bana
iki yüzlü kendine yabanc›laflma gibi
gibi geliyor deyince “Arkadafllar
neden o sonuca varm›fl bilemem”
demiflti. 

Benim anlat›m›mda, düflüncem-
de bir olumsuzluk olmad›¤›n› belir-
terek rahatlatm›flt› beni. Tabii, bu
arada, insanlar›n zay›f yanlar›n›n
nas›l giderilece¤ine dair de hala ak-
l›mda olan dersler vermiflti; “ ‹nsan-
lar›m›z mücadele kültürünün ürünü
oldu¤u için çok de¤erli. Elbette pra-
tik mücadelede gerileyen, savrulan
da olacakt›r. Ama hiç beklemedi¤in
insanlardan da ileri at›lanlar ola-
cakt›r. Devrimcilik, devrim mücade-
lesi böyledir... Ama her fleye ra¤men
insanlar›m›za güvenmeliyiz. Bilim-
sel tedbirlerimizi elbette alaca¤›z.
Ama güvende kusur etmemeliyiz...”

Uzunca anlatm›flt› Xalo. Zira bu
O’nun temel özelliklerinden de bi-
riydi. Bir konuyu kavrad›¤›na emin
olana kadar anlat›rd›. Bafllad›¤› ifli
yar›m b›rakmaz, kesinlikle ertele-
mezdi. Hasta da olsa, imkanlar zor-
lasa da her türlü kiflisel fedakarl›¤›
yaparak bafllad›¤› ifli sonuçland›r›r-
d›. Onun için de ifl aksat›lmas›na,
ertelemecili¤e çok k›zar ve hep "za-
man›nda yap›lmayan ifli, ihtiyac›
karfl›lamayan, amaca hizmet etme-
yen, mücadeleyi gerileten bir zaaf
olarak görmeliyiz” derdi. O’nun ifl-
lerdeki bu titizli¤i randevuda ise da-
kiklikti. Örne¤in telefonda arayaca-
¤›m demifl ve sana bir saat vermifl-
se, önce mutlaka saatleri kendi saa-
tiyle seninkini birbirine göre ayarlar
ve saniyesi saniyesine de o saatte

arard›. Xalo’nun yaflam›nda gecik-
tim, unuttum, trafi¤e tak›ld›m, saa-
tim ileri gitmifl-geri kalm›fl gibi ma-
zeretlere yer yoktur. Hiç tan›k olma-
d›m... Bu konularda çok titiz, ilkeli
ve özel bir duyarl›l›¤a sahipti. Onca
yo¤unluk içinde flaflmaz biçimde
hayata geçirdi¤i bu dakiklik ve titiz-
li¤in O’ndan ald›¤›m en önemli
derslerden, O’na duydu¤um sayg›-
n›n, hayranl›¤›n kaynaklar›ndan biri
oldu¤unu özellikle belirtmeliyim. 

Xalo bilimsel do¤rular›n, ac›ma-
s›z gerçe¤in, halk›n de¤erlerine ba¤-
l›l›¤›n, adaletin sembolüydü. Döne
döne hep "Baflar›n›n olmazsa olma-
z›, ne kadar ac›mas›z olursa olsun
gerçe¤i görmek, esnetmeden, sa¤a,
sola bükmeden bilimsel do¤rular›,
de¤erleri ortaya koymak, yanl›fl›n
karfl›s›na dikmektir.” derdi.

Özgürlük eyleminden sonra Xa-
lo' yla beraber d›flar›da pratik müca-
delenin havas›n› soluma olana¤› ya-
kalam›flt›m. Ancak bu süre içinde
hiç yüz yüze görüflmemiz, buluflma-
m›z olmam›flt›. ‹liflkimiz hep ya not-
laflmayla ya da telefonla sürmüfltü,
1990 bahar›nda tahliye olmufltum
ve Niyazi Day›’yla iliflki içindey-
dim. K›sa sürede çok fleyin de¤iflip
geliflti¤ini görünce, bunu, "Ne oldu,
baya¤› geliflim olmufl. Her fley at›-
l›m sürecine girmifl?" diye Niyazi
Day›'ya sordum. Cevab›; "Evet,
evet, hiç bir fley oldu¤u gibi kalm›-
yor. Ama birileri gelip senin göre-
medi¤ini sana gösterip ç›¤›r açt›-
¤›nda çok fleyin de¤iflti¤ini, h›zla
geliflti¤ini görüyorsun. Bu da önder
yoldafl›n gücü, bizlere katt›¤› moral
de¤er.” olmufltu. 

Gerçek de tam› tam›na böyleydi.
Çünkü kavgada cüretkar bir irade
olan Xalo, bizim yarat›c›l›kta s›n›r
tan›mayan moral de¤erimizdi de.
Bunun 12 Temmuz katliam›nda ve
darbe döneminde bire bir tan›¤› da
oldum. 12 Temmuz' da Niyazi Da-
y›lar’›n katledilmesinin ard›ndan
ortaya ç›kan olumsuzluklara Day›
hemen müdahale etmifl, gerekli yer-
lere birebir ulafl›p k›sa sürede topar-
lam›flt›... 

(Devam edecek) 

Bafllad›¤› ifli yar›m b›rakmaz,
kesinlikle ertelemezdi. ‹mkanlar
zorlasa da bafllad›¤› ifli sonuç-
land›r›rd›. Ertelemecili¤e çok

k›zar ve hep "zaman›nda yap›l-
mayan ifli, ihtiyac› karfl›lama-
yan, amaca hizmet etmeyen,
mücadeleyi gerileten bir zaaf

olarak görmeliyiz” derdi.
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Radikal yazar› Avni
Özgürel, geçti¤imiz gün-

lerde Sabah Gazetesi’nde
yay›nlanan röportaj›nda, ““ttee--

rröörrllee mmüüccaaddeellee”” ad›na nas›l
uyuflturucu ticareti yap›ld›¤›n›, maf-
yac›lar›n neyin karfl›l›¤›nda devlet-
ten paralar ald›¤›n› hat›rlat›yordu
tekrar. 

“ UUyyuuflflttuurruuccuu kkaaççaakkçç››ll››¤¤››nn››nn iiss--
ttiihhbbaarraatt eelleemmaannllaarr››nnccaa oorrggaanniizzee
eeddiillddii¤¤ii,, bir s›n›rdan al›n›p öbür s›-
n›ra götürüldü¤ü süreçti. Herkesin
eline k›rm›z› ve yeflil pasaportlar
verildi. ‘‘AASSAALLAA''yy›› iimmhhaa eeddeeccee¤¤iizz,,
DDuurrssuunn KKaarraattaaflfl’’›› ööllddüürreeccee¤¤iizz’’ diye
bir araya gelen Abdullah Çatl›’lar,
Haluk K›rc›’lar ve Alaattin Çak›-
c›’lara örtülü ödenekten para veril-
di. BBuu ppaarraallaarr ‹‹ssvviiççrree''ddee kkuummaarrhhaa--
nneeddee bbaatt››rr››lldd››.. BBaarrllaarrddaa,, ppaavvyyoonn--
llaarrddaa yyeennddii......”” (1 Aral›k 2008)

Aktar›lanlar oligarflik devletin

niteli¤ini göstermesi aç›s›ndan çar-
p›c›d›r. Oligarflik devlete “Susurluk
devleti” denmesinin ne kadar yerin-
de oldu¤unu bir kez daha gösteriyor
bunlar da. 

Oligarfli devrimci harekete ve
Kürt yurtsever harekete karfl› kontr-
gerilla faaliyetleri için resmi, sivil
her kesimi ve kurumu seferber et-
mifl, devrimcilere bir darbe vurabil-
mek için her türlü yöntemi, pisli¤i
meflru görmüfltür. Bu amaçla uyufl-
turucu, fuhufl, kumar mafyalar›yla
iflbirli¤i yap›lm›flt›r. 

Avni Özgürel’in anlat›mlar›, bu-
güne kadar baflka bir çok anlat›mla
da belgelenmifltir. Devrimci hareke-
tin önderi Dursun Karatafl’› öldüre-
bilmek için Nurettin Güven’den,
Alaattin Çak›c›’ya kadar bir çok
mayfac›n›n, uyuflturucu tüccar›n›n
görevlendirildi¤i biliniyordu zaten.

Çak›c›lar, 1994 y›l›  sonlar›nda, bu-
nun için M‹T’ten yüzbinlerce dolar
ald›lar, uyuflturucu sevkiyat›nda ko-
rumaya al›nd›lar. 

Mekanizma da böyle çal›fl›yor;
kontrgerilla operasyonlar›nda yer
al, bunun karfl›l›¤›nda her türlü maf-
ya faaliyetine gözyumulsun. Çak›-
c›lar’›n, Güvenler’in görevlendiril-
di¤i ifllerin içinde, kimse ‘ulvi’
amaçlar oldu¤unu iddia edemez.
Kimse, bu mafyac›larla, yasalar›
uygulamak için iflbirli¤i yap›ld›¤›n›
söyleyemez.

Devletin, devrimcilerin pefline
mafyac›lar›, uyuflturucu tacirlerini,
bar-pavyon serserilerini takmas› el-
bette tesadüf de¤ildir. “Terörle mü-
cadele” dedikleri, yasad›fl›l›kt›r, kat-
liamc›l›kt›r, kontrgerilla faaliyetle-
ridir. Oligarfli, bu suç çeteleri ile ifl-
birli¤ini “terörle mücadele” ad› al-
t›nda meflrulaflt›rmak istemifltir. Ve
bu yap› içinde de katliamc›l›k, ifl-
kencecilik, uyuflturucu kaçakç›l›¤›,
fuhufl, kumarhanecilik iç içe geç-
mifltir. Ki tablo, oligarflik devletin
karakterine uygundur. 

Devrimcilere Karfl›ysan 
Her fiey Serbest!

““EErrggeenneekkoonn ddaavvaass››””nda ismi
verilen davada,  daha önce de, ““11
nnuummaarraa kkiimm??”” sorusunu ortaya
at›larak tip tarifleri yap›lm›flt›.

Son günlerde, yine ad› henüz ko--
nulmam›fl bir ““bbiirr nnuummaarraa””dan sö--
zedilmektedir. Böylece, kontrgeril--
lac›lar, Ergenekon davas›nda yarg›--
lananlar ve onlar›n üzerindeki ““bbiirr
kkiiflflii”” olarak gösteriliyor. Halka, “bir
numara” denilen kiflinin yakalan--
mas› ile, ülkemizde ony›llard›r ci--
nayetler iflleyen, provokasyonlar ör--
gütleyen, katliamlar tertipleyen,
bombalama yapan, iflkence yapan,
kontrgerillan›n “çökertilmifl olaca--

¤›” düflüncesi empoze ediliyor.

Aldatmad›r. Ergenekon’un bir
numaras›, flu ya da bu kifli de¤il
devlettir. Devleti temsil eden en
yetkili isimlerdir. Genelkurmay
Baflkanlar›d›r, Baflbakanlard›r,
Cumhurbaflkanlar›d›r, Bakanlard›r.
Kontrgerillan›n ““SSeeffeerrbbeerrlliikk TTeett--
kkiikk KKuurruulluu”” ismiyle ilk örgütlen--
di¤i 1952’den günümüze, emeklile--
riyle, halen görevde olanlar›yla,
çok say›daki ““11 NNuummaarraallaarr”” mah--
keme karfl›s›na ç›kar›lmadan, ceza--
land›r›lmadan kontgerillan›n bafl›
da yakalanm›fl ve cezaland›r›lm›fl
olmayacakt›r.

Kontrgerilla kifliler de¤il, bir ör--
gütlenme ve politikad›r. Kifliler de--
¤iflir, politika ayn› kald›¤› sürece,
yeni isimler o ifllevleri üslenir.
Kontrgerilla örgütlenmelerinin
isimleri, örgütlenme ve çal›flma bi--
çimleri de de¤ifltirilebilir. Fakat, bu

da bir fley ifade etmez. Nitekim, bu--
güne kadar bir çok kez isimleri de,
örgütlenmeleri de de¤iflmifl ve çe--
flitlenmifltir.

Özel Harp Dairesi, J‹TEM, J‹T,
Özel Harekat...  vs. vs. Kiminin ba--
fl›nda bir general, kiminin bafl›nda,
M‹T veya polis flefleri, Valiler ol--
mufltur. ‹çlerinde, askerler, polisler,
itirafç›lar, sivil faflistler, mafyac›lar
görevlendirilmifltir.

Dolay›s›yla, AKP iktidar›n›n
““EErrggeenneekkoonn ddaavvaass››”” ile kontrge--
rillay› yarg›lad›¤› iddialar› da, ““EErr--
ggeenneekkoonn’’uunn 11 NNuummaarraass››”” tart›fl--
malar› da, bir yan›ltmad›r. Kontrge--
rilla sürmektedir. Oligarflik düzenin
yap›s›nda bir de¤ifliklik olmad›¤›
sürece, bilinmelidir ki, kontrgerilla
tasfiye edilmeyecektir. Tasfiye edil--
di¤i aldatmas›na kananlar, kendile--
rini kontrgerillaya karfl› savunma--
s›z duruma düflürmüfl olurlar.

AAllaaaaddddiinn ÇÇaakk››cc››

AAbbdduullllaahh ÇÇaattll››

Ergenekon’un ‘1 Numaras›’ Devlettir!
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AKP iktidar›, emperyalist siste-
min krizini emekçilerin s›rt›na yük-
lemeye çal›fl›rken, emekçiler 29 Ka-
s›m’da onbinlerle doldurduklar›
S›hhiye Meydan›’nda, krizin yükü-
nün emekçilere yüklenmesine ses-
siz kalmayacaklar›n› hayk›rd›lar.

Anadolu’nun dört bir yan›ndan
gelerek, Hipodrom alan›nda topla-
nan sendikalar, odalar, kitle örgütle-
ri, devrimci demokratik gruplar, slo-
ganlar›, pankartlar›, dövizleriyle S›h-
hiye Meydan›’na yürüyüfle geçtiler.

S›hhiye Meydan›’nda onbinlerce
kiflinin toplanmas› ile bafllayan mi-

tingde, ““IIMMFF’’yyee uuflflaakk hhaallkkaa ddüüflfl--
mmaann””, ““BBüüttüünn zzaammllaarr ggeerrii aall››nn--
ss››nn””,, ““ZZaamm zzuullüümm iiflflkkeennccee iiflflttee
AAKKPP””,, ““HHaallkk››zz HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaa--
ccaa¤¤››zz”” sloganlar› at›ld›.

Özellikle E¤itim-Sen’in kitlesel
kat›ld›¤› mitingde sendikac›lar tara-
f›ndan yap›lan konuflmalarda, krizin
faturas›n›n iflçilere, emekçilere ç›-
kar›ld›¤›, AKP iktidar›n›n, emekçi-
ler için de¤il, “sermayeyi kurtar-
mak” için önlemler peflinde oldu¤u
belirtilerek, krizin kapitalizmin kri-
zi oldu¤u, bedel ödemesi gerekenle-
rin de krizi yaratanlar oldu¤u belir-
tildi.

““BBiizzee ddüüflfleenn flfleeyy ddee bbeeddeell ööddee--
mmeekk ddee¤¤iill,, bbeeddeell ööddeettmmeekkttiirr”” vur-
gusu yap›lan konuflmalarda, müca-
dele ça¤r›s› yap›ld›. Mitingde yap›-

lan konuflmalarda, Kürt Halk›’n›n
ve Aleviler’in özgül sorunlar› da
gündeme getirildi. 

Baz› milletvekilleri, ayd›nlar ve
sanatç›lar›n da destek verdi¤i mi-
tingde, SDP’li gruba polisin sald›r›-
s› üzerine polisle kitle aras›nda bir
çat›flma yafland›. Polisin sald›r›s›na
direnerek cevap veren kitleden ve
polisten yaralananlar oldu.

Di¤er yandan, E¤itim-Sen Anka-
ra 2 No’lu fiube Baflkan› Tu¤rul
Çulfa, üzerinde bulundu¤u ses arac›
köprünün alt›ndan geçerken, bafl›n›
köprüye çarparak a¤›r flekilde yara-
land›.

Miting, müzik gruplar›n›n k›sa
konseriyle ve talepleri tekrarlayan
sloganlarla sona erdi.

Onbinlerce Emekçi Alanlardayd›
Krizin Bedelini Ödemeyece¤iz

Türk Tabipler Birli¤i
(TTB), Sa¤l›k ve Sosyal
Emekçiler Sendikas› (SES) ve
Devrimci Sa¤l›k ‹flçileri Sen-
dikas›’n›n (DEV SA⁄LIK-‹fi)
27 Kas›m’da ‹stanbul Ça-
pa’dan bafllatt›¤› yürüyüfl An-
kara’da sona erdi.  ““HHaassttaannee--
lleerriinn ÖÖzzeelllleeflflttiirriillmmeessiinnee vvee ‹‹flfl--
tteenn ÇÇ››kkaarrmmaallaarraa KKaarrflfl›› ‹‹flfl
GGüüvveenncceessii,, ÖÖrrggüüttlleennmmee vvee
PPaarraass››zz SSaa¤¤ll››kk HHaakkkk›› ‹‹ççiinn
YYüürrüüyyoorruuzz”” talepleriyle ger-
çeklefltirilen yürüyüfl, K›z›-
lay’da yap›lan aç›klamalarla

sona erdirildi. 

28 Kas›m’da Ankara’da
Kolej Kavfla¤›’nda buluflan
kitle, buradan pankartlar› ve
sloganlar›yla K›z›lay Genel
Müdürlü¤ü önüne geldiler. Bu-
rada SES, DEV SA⁄LIK- ‹fi
ve D‹SK yöneticilerinin yapt›-
¤› konuflmalar›n ard›ndan Sa¤-
l›k Bakanl›¤›na do¤ru yürüyü-
fle devam edildi. Yaklafl›k 200
kiflinin kat›ld›¤› eylemde sa¤-
l›k emekçileri, “trafi¤i aksat-
ma” gerekçesiyle yürüyüfle s›-
n›rland›rmak isteyen polisin
keyfili¤ine prim vermeyerek,
yürüyüfllerini Sa¤l›k Bakanl›¤›
önüne kadar südürdüler. Bura-
da da SES, TTB ve KESK yö-
neticileri taraf›ndan yap›lan
konuflmalarda AKP’nin sa¤l›k
politikalar› elefltirilerek bu po-
litikalara karfl› mücadeleyi sür-
dürme ça¤r›s› yap›ld›.

Metal ‹flçileri: ‘Krize 
Boyun E¤meyece¤iz’

Birleflik Metal-‹fl Sendikas›’na ba¤l› ifl-
çiler, Toplu ‹fl Sözleflmesi görüflmelerinden
olumlu bir sonuç al›namamas›na, MESS’in
esnek çal›flma dayatmalar›na karfl› 7 hafta-
d›r yapt›klar› “Cuma Eylemleri”ni, grevle
sürdürme haz›rl›¤› içindeler. 

Metal iflçileri, bu hafta da bir çok yerde
eylemdeydiler. ‹flçiler, ‹‹zzmmiirr’de, 28 Ka-
s›m’da Hatay-Üçyol’dan sloganlarla ‹l Ça-
l›flma Müdürlü¤ü önüne yürüdüler.
KESK’lileren de destek verdi¤i eylemde ifl-
çiler “Krizin Faturas›n› Biz Ödemeyece¤iz”
pankart› tafl›d›lar. 

‹stanbul ÜÜmmrraanniiyyee’de, DDuudduulllluu OOrrggaa--
nniizzee SSaannaayyii BBööllggeessii’nde ve KKaarrttaall’da AABBBB
iflçileri “krizin faturas› patronlara” sloganla-
r›yla yürüdüler. KKüüççüükkççeekkmmeeccee’de ise PPaakk--
ssaann MMaakkiinnee Fabrikas› iflçilerinin eyleminde
“‹flçiler el ele genel greve” slogan› at›l›rken,
grev için haz›rlan›ld›¤› belirtildi. ‹flçiler
GGeebbzzee’de de eylem yapt›lar. Di¤er yandan
Kocaeli'de TTeezzccaann GGaallvvaanniizz'den iflten at›lan
iflçiler de direnifllerini sürdürüyorlar.

Sa¤l›k Emekçilerinin Ankara 
Yürüyüflü Sona Erdi
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JJaappoonnyyaa BBaaflflbbaakkaann››
TTaa rroo AAssoo yafll›lara iliflkin ko-
nuflmas›nda diyor ki: ““YYaaflflll››--
llaarr aayyaakk bbaa¤¤›› oolluuyyoorr vvee ssüü--
rreekkllii ddookkttoorraa ggiiddiiyyoorr.. BBeenn
vveerrggii ööddüüyyoorruumm.. NNeeddeenn tteemm--
bbeell tteemmbbeell yyiiyyiipp iiççeenn vvee hhiiçç--
bbiirr flfleeyy yyaappmmaayyaannllaarr››nn mmaass--
rraaff››nn›› ööddeeyyeeyyiimm””..

Konuflma, kapitalizmin
mant›¤›n› anlat›yor. Tekellere
kâr ettiremeyenin yaflamas›-
na da gerek yok. Art›k eli
aya¤› tutmayan yafll›lar, te-
kellere kâr ettiremedi¤ine gö-
re, yaflamalar› da gerekmiyor.
Peki ne yapmak laz›m? Ce-
vab› Hitler’dedir. Hitler de
ayn› bak›fl aç›s›yla, yafll›lar›,
çocuklar› ve di¤er çal›flama-
yacak durumda olanlar›, top-
lu katliamlarla yok etmifltir. 

Gazeteler haberi, ““JJaappoonn
BBaaflflbbaakkaann ggaaffttaa zziirrvvee yyaapptt››!!””
diye verdi. Bunun ad›na
““ggaaff”” denebilir mi? Tüm em-
peryalist ve iflbirlikçi ülkeler-
de ““mmeezzaarrddaa eemmeekklliillii¤¤ii”” da-
yatan zihniyeti tam da budur
zaten. Dolay›s›yla, ne sadece
Japon Baflbakan›’na özgüdür,
ne de bir ““ggaaff””tan ibarettir.
Uygulanan bir politikad›r.

Halka dayat›lan, eli aya¤›
tuttu¤u sürece tekeller için
üretmektir, emekli olduktan
sonra ise art›k ömrü kalma-
m›fl olacakt›r. Sadece Japon
Baflbakan, Tayyip Erdo-
¤an’lar›n ““ççaall››flflmmaa yyaaflfl››nn››nn
yyüükksseellttiillmmeessii”” diye ifade et-
tikleri Nazi zihniyetini, daha
aç›k ifade etmifltir.

‘Mezarda Emeklilik’ 
Ya Da ‘Emekliler Mezara’ GGiillaadd EErrddaann adl› ‹‹ssrraaiill milletvekili, Gaz-

ze’den yap›lan roket sald›r›lar›na karfl›, GGaazzzzee--
FFiilliissttiinn s›n›r›na Filistinli tutuklular›n yerlefltiril-
mesini önerdi. Nazi kafal› Siyonist milletvekili,
özellikle ‹‹ssllaammii CCiihhaadd ve HHaammaass üyesi tutuklu-
lar›n s›n›rda roket sald›r›lar›n›n menzili içinde
korumas›z bir hapishaneye nakledilmelerini isti-
yor.

Gilad Erdan’›n önerisi siyonizmin Nazi Mira-
s›n› sürdürüflünün belgesidir. Elindeki tutsaklar›,
savaflta karfl› taraf için bir tehdit unsuru olarak
kullanmak, tam da Nazilerin mant›¤›d›r.

Çarp›c›d›r, Naziler bu yöntemleri en baflta Ya-
hudilere karfl› kullanm›fllard›. Bugün, Nazilerin
soyk›r›m uygulad›¤› Yahudi’lerin torunlar› Nazi-
lerin miras›n›n sürdürücüsüdür. Çarp›c›, fakat fla-
fl›rt›c› de¤ildir. Çünkü, faflizmin dini, milliyeti
yoktur. Hem de öyle yoktur ki, dün faflizmin
ma¤duru durumundaki bir milliyet içinden, yar›n
ayn› politikalar›n uygulay›c›lar› ç›kabilmektedir.
Üstelik ayn› yöntemlerle. Emperyalist tekellerin
doymak bilmeyen kâr h›rslar› neredeyse, faflizm
de orada ortaya ç›kmaktad›r.

Siyonizmde Nazi Miras› 

Bush
art›k baflkan-
l›k koltu¤unu

b›rakma günleri yaklafl›rken, karde-
fline verdi¤i bir röportaj›nda tarihin
kendisini ““mmiillyyoonnllaarrccaa IIrraakkll›› vvee
AAffggaann’’›› öözzggüürrlleeflflttiirreenn,, bbaarr››flfl iiççiinn
ççaall››flflaann vvee ssiiyyaassii aammaaççllaarr›› uu¤¤rruunnaa
aassllaa rruuhhuunnuu ssaattmmaamm››flfl bbiirr bbaaflflkkaann
oollaarraakk hhaatt››rrllaammaass››nn›› uummdduu¤¤uunnuu””
söylemifl.

Bush’un ““öözzggüürrlleeflflttiirrddii¤¤ii”” Af-
ganistan’da ve Irak’ta neredeyse her
gün onlarca insan ölüyor. Açl›k,
yoksulluk, göçler, iflkenceler, her
türlü zulüm hüküm sürüyor. Bush,
bunun ad›na ““öözzggüürrllüükk”” diyor.

Eminiz ki, Bush’un bu ülkeleri
iflgalini, “demokrasi geldi” diye su-
nanlar, Bush’un bu talebini de gör-
mezden gelmeyeceklerdir. Eminiz

ki, emperyalizmin tarih yaz›c›lar›
da Bush’u öyle yazacakt›r.

Fakat, yine eminiz ki, halklar›n
yazd›¤› tarih, Bush için tam tersini
yazacakt›r. Bush, halklar›n beynin-
de, her zaman, dünyan›n en büyük
halk düflmanlar›ndan birisi olarak,
ruhunu sonuna kadar emperyalist
tekellerin hizmetine sunmufl bir ki-
flilik olarak yer etmifltir. Bush, yap-
t›¤› katliamlarla, iflgal etti¤i ülkeler-
de halklara yaflatt›klar›yla, Ameri-
ka’n›n sömürüsü alt›nda dünya
halklar›n›n yaflad›¤› ac›larla an›la-
cakt›r.

Ve yine eminiz ki, Amerika’n›n
yeni baflkan› BBaarraacckk OObbaammaa da,
Bush’tan farkl› olmayacak, onun b›-
rakt›¤› ““öözzggüürrlleeflflttiirrmmee”” polikalar›-
na, Amerikan ve di¤er emperyalist
tekellerin ç›karlar› do¤rultusunda
devam edecektir.

San›r›z, Obama’n›n aç›klad›¤›
“kabine” de, kimilerinin besledi¤i

umutlara indirilen yeni bir darbe ol-
mufltur. Obama’n›n ekibinde,
Bush’un Savunma Bakan› RRoobbeerrtt
GGaatteess, yine SSaavvuunnmmaa BBaakkaann›› ola-
rak görevine devam edecek. Oba-
ma’n›n D›fliflleri Bakan› olarak seç-
ti¤i HHiillllaarryy CClliinnttoonn’› “Yahudilerin
dostu” diyerek ilk kutlayan da ‹srail
Baflbakan› Ehud Olmert oldu. Emi-
niz, o da Condolezza Rice’› aratma-
yacakt›r. UUlluussaall GGüüvveennlliikk DDaann››flfl--
mmaann›› olarak seçilen kifli ise, bir
emekli general ve NATO komutan›,
Afganistan, Irak, Ortado¤u “uzma-
n›” JJaammeess LL.. JJoonneess,, BM temsilcisi
ise, Darfur’a “askeri müdahale” sa-
vunucusu SSuussaann EE.. RRiiccee oldu.

Görüldü¤ü gibi, Obama tüm eki-
bini Amerika’n›n “özgürlefltirme”
politikas›n› en “iyi” uygulayabile-
cek isimleri seçerek oluflturmufltur.
Amerikan emperyalizmi ile “özgür-
lük” kelimelerini yanyana getirme-
ye devam edenler, yan›lmaya da de-
vam edecekler.

Amerika Nas›l Özgürlefltirir?

ABD’nin Özgürlük
Savaşçıları!
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Mimarlar Odas› Ankara fiubesi
sekreter yard›mc›s›, mimar Alev fia-
hin, geçti¤imiz günlerde ““ssöözzlleeflflmmee--
ssiinnee ssoonn vveerriilliipp”” iflinden ç›kar›ld›.
‹flten at›lan fiahin, devrimci demokrat
bir kimli¤e sahiptir. ‹flten atan da
“demokrat”, “ilerici” olma iddias›n-
daki bir oda yönetimidir.

Alev fiahin’in Mimarlar Oda-
s›’ndaki iflinden ç›kar›lmas› devrimci
düflünceleri ve bu nedenle tutsakl›k
yaflam›fl olmas› nedeniyledir. Baflka
bir neden yoktur. 

Alev fiahin’in iflten ç›kar›lmas›, te-
kil bir olay gibi görünse de, reformist-
lerin hakim oldu¤u kitle örgütlerinde
zaman zaman kendini gösteren bir an-
lay›fl›n ifadesidir. Reformistler, sosyal-
demokrat “solcular”, o kurumlar›n yö-
netiminde veya herhangi bir görevinde
devrimcilerin varl›¤›ndan genellikle
rahats›zd›rlar. Bu yüzden de iflçi ve
memur sendikalar›nda, odalarda ““ddeevv--
rriimmcciilleerriinn ttaassffiiyyee eeddiillmmeessiinnee”” veya
edilmek istenmesine s›k rastlan›r.

Gerçek fludur ki; ilerici, demokrat
herhangi bir kitle örgütünün, iflçile-
rin, memurlar›n, köylülerin, mühen-
dislerin hakk›n› savunma iddias›nda-
ki herhangi örgütün, devrimcileri tas-
fiye etmeye çal›flmas›, kendi aya¤›na
kurflun s›kmas›, kendi kuyusunu kaz-
mas›d›r. Çünkü, devrimcilerin tasfiye
edilmesi, bizzat tasfiye edenlere ve
daha önemlisi, o kitle örgütlerinin
temsil etti¤ini söyledi¤i emekçilere,
say›s›z zararlar verir. Devrimcileri
tasfiye eden her kitle örgütü, en bafl-
ta dinamizmini kaybeder. Devrimci-
lerin tasfiye edilmesi, kuflku yok ki
düzenin de iste¤idir. Tasfiye politika-
s› da, reformizmin devrimcilerle re-
kabetinin yan›nda, düzene güven ver-
me, düzenin icazetinde politika yap-
ma anlay›fllar›n›n bir sonucudur. 

EEmmeekkççiiyyii ‹‹flfltteenn AAttaann 
DDeemmookkrraatt,, EEmmeekktteenn YYaannaa 
OOllaabbiilliirr MMii??
Demokratik kitle örgütü olman›n

en temel gerekleri, s›n›fsal olarak
emekçileri savunmak, bunun için
mücadele etmek, ilerici bir çizgide
olmak ve iflleyifl olarak demokratik
bir iflleyifle sahip olmak fleklinde sa-
y›labilir.

Elbette, bir kurum kendili¤inden
bu özelliklere sahip olmaz. Bir de-
mokratik kitle örgütünde bu özellik-
leri var edecek olan, o kurumun yö-
neticileri ve üyeleridir. Yaflad›¤›m›z
örnekler ise, kimi kitle örgütlerinde
olmas› gereken bu tablodan ne kadar
uzak olundu¤unu göstermektedir.

Bir kurumun yönetiminde olma-
n›n avantaj›n› kullanarak, devrimci-
leri tasfiyeye yönelenlerin, demok-
ratl›klar› tart›flma konusudur. Kuru-
mun tüzü¤ünü, iflleyiflini bile hiçe sa-
yan tasfiyeci anlay›fllar›n, odalarda,
sendikalarda demokratik bir iflleyifli
hayata geçirmeleri de söz konusu de-
¤ildir. Kendi çal›flan›n›n eme¤ine
sayg› göstermeyenlerin, onun hakla-
r›n› gözetmeyenlerin, üyelerinin ve
di¤er emekçilerin eme¤ine sahip ç›k-
mas›, haklar›n› savunmas› da bekle-
nemez.

Demokrat olanlar, ilerici devrimci
düflüncelere tahammülsüz olamazlar.
Kendi anlay›fllar›ndan farkl› düflü-
nenlerle, ttaassffiiyyeecciilliikk yyöönntteemmiiyyllee
mücadele etmezler. ‹deolojik müca-
dele verirler. 

Dahas›, burjuvazinin sald›r›lar›
karfl›s›nda, düflüncelerine kat›lmasa-
lar dahi, devrimcileri savunur, sahip-
lenirler... Oysa, Alev fiahin örne¤in-
de, bunlar›n tam tersi yap›lm›flt›r.

Demokrat olanlar, adaletli olurlar.
Bir kurumun yönetiminde bile ada-
letsizlik yapanlar›n, daha büyük güç-
leri ele geçirdiklerinde, daha genifl
kitleleri yönetir duruma geldiklerin-
de uygulayacaklar› adalete güvenile-
mez.

Alev fiahin örne¤inde böyle bir
adaletsizlik vard›r. 

Alev fiahin örne¤i baflka bir aç›-
dan da sorgulanmay› gerektiren bir

örnektir. Daha k›sa süre önce 8 Mart
Dünya Emekçi Kad›nlar Günü kutla-
malar›na kat›ld›¤› gerekçesiyle oli-
garfli taraf›ndan tutsak edilmifl bir
devrimciyi kurumdan ç›karmak, kufl-
ku yok ki, aahhllaakkii aaçç››ddaann ddaa sorgu-
lanmas› gereken bir olgudur. 

fifiaahhiinn TTeekk ÖÖrrnneekk DDee¤¤iill
Alev fiahin örne¤i tekil bir örnek

de¤ildir. Benzeri pek çok örnekten
baz›lar›n› hat›rlatal›m; hat›rlatal›m
ki, bir devrimciyi demokratik bir kit-
le örgütünden uzaklaflt›rmaya çal›fl-
man›n hiçbir gerekçeyle masumlaflt›-
r›lamayaca¤›, meflrulaflt›r›lamayaca¤›
aç›kça görünsün. 

Örnek; 1989’da Tez Koop-‹fl Sen-
dikas› yönetimi, Aynur Karaaslan’›
sendikadan ihraç etmiflti. Sorun, Ka-
raaslan’›n devrimci düflünceleri, dev-
rimci sendikac›l›k anlay›fl›n› savun-
mas› ve sendika yönetimine çörek-
lenmifl olan sar› sendikac›l›¤a karfl›
ideolojik mücadele yürütmesiydi.

Bunun için önce Karaaslan’› sin-
dirmeye ve tasfiye etmeye çal›flt›lar.
Baflaramay›nca, kkoorrssaann bbiirr ggeenneell
kkuurruull düzenleyerek, Karaaslan’› ih-
raç edip, baflkan› oldu¤u flubeyi de
kapatma karar› ald›lar.

Bir baflka örnek, 1997’de
D‹SK/Genel-‹fl’te yaflanan ttaassffiiyyee
operasyonudur. MGK çizgisinde ha-
reket eden sendikac›l›k anlay›fl›, önce
Genel-‹fl Tüzük Kurultay›’nda dev-
rimcileri tasfiye etmeyi denedi, bafla-
r›l› olamad›. Genel-‹fl bbööllggee flfluubbeelleerrii--
nnii kkaappaatt››pp,, 1133 sseennddiikkaacc››nn››nn iiflfliinnee
ssoonn vveerreerreekk tasfiyeyi gerçeklefltirme-
ye çal›flt›lar. Tasfiyecili¤e karfl› müca-
dele ve iflçilerin sahiplenmesi ile geri
ad›m atmak zorunda kald›lar. Ne
olursa olsun, D‹SK içinde gittikçe bü-
yüyen Devrimci ‹flçi Hareketi’nin et-
kinli¤ini k›rmak, devrimci geliflmenin
önü kesmek istiyorlard›. Bunun için
CHP’lisi, reformisti tüm düzen sendi-
kac›lar› el ele verip, Genel-‹fl yöneti-
mini ddeevvlleettiinn kkaayyyyuummuunnaa teslim et-

Devrimcileri Tasfiye Etmek
Düzene Kazand›r›r!



tiler. Böylece s›rtlar›n› düzene daya-
yarak, tasfiyeyi gerçeklefltirdiler ve
Genel-‹fl yönetimine oturdular.

Daha yak›n zamanda yaflanan
örneklerden birisi ise, D‹SK’e ba¤l›
Emekli-Sen Genel Merkezi’nin
devrimci sendikac› Hasan Kaflk›r’›
görevinden almas›d›r. Neden yine
ayn›d›r. Hasan Kaflk›r’›n mücadele
anlay›fl› ve prati¤idir.

Bir di¤er örnek, Sultanbeyli
PSAKD Genel Merkez yönetimi-
nin, mücadeleci bir çizgide hareket
etmesi ve yönetimin reformist anla-
y›fl›na teslim olmamas› nedeniyle,
Sultanbeyli PSAKD yöneticisi Sa-
degül Çavufl’u yönetim kurulu gö-
revinden almas›d›r. Daha sonra, bu
kararlar›ndan geri ad›m atmak zo-
runda kalsalar da, bu dayatmac›,
tasfiyeci anlay›fl›n sadece sendika-
larla s›n›rla kalmay›p bir çok de-
mokratik kitle örgütünde ortaya ç›-
kabildi¤ini gösteren bir örnektir. 

Sendika ve oda yönetimlerinde
devrimcilerin yer almas›n› engelle-
mek için, devrimcilere karfl› en geri-
ci kesimlerle bile yap›lan ittifakla-
r›n örnekleri az de¤ildir. Devrimci-
leri güçsüzlefltirmek, tasfiye edebil-
mek için, emekçi kitleleri içinde yü-
rütülen spekülasyonlar, karalama

kampanyalar› da bunlara ek olarak
belirtilmesi gereken bir tasfiyecilik
türüdür. 

DDeevvrriimmcciilleerrii TTaassffiiyyee
DDüüzzeennee KKaazzaanndd››rr››rr
Devrimcilerin tasfiyesiyle amaç-

lanan ayn› zamanda s›n›f ve kitle
sendikac›l›¤›n›n, devrimci düflünce
ve politikalar›n tasfiyesidir. Hakim
k›l›nmak istenen ise, düzen sendi-
kac›l›¤›d›r. Tasfiyecilik bu zeminde
düzenle çak›flmaktad›r. 

Düzenin tüm dayatmalar›, tel-
kinleri, sendikalardan, odalardan,
derneklerden devrimcilerin flu veya
bu yolla tasfiye edilmesi do¤rultu-
sundad›r. Bunun için, devrimci iflçi-
lerin çal›flmalar›n› engellemekten,
gözalt›na al›p iflkence yapmaya, tu-
tuklamaya, katletmeye kadar her
yöntemi uygular. Ve ayn› zamanda
sar› sendikac›l›¤›, reformist sendi-
kac›l›¤› da bu do¤rultuda yönlendi-
rir. Demokratik kitle örgütünün de-
mokratl›k niteli¤inin en önemli gös-
tergelerinden biri de, bu yönlendir-
melere direnip direnmemesinde
gösterir kendini. 

Devrimciler hiç kuflku yok ki,
kitle örgütlerindeki en dinamik, mi-

litan, mücadeleci unsurlar›d›r. Dev-
rimcilerin tasfiye edilmesi, bu ne-
denle sendikalar›n, demokratik kitle
örgütlerinin dinamizmini, militanl›-
¤›n›, mücadelecili¤ini de tasfiye et-
mesi demektir. Bunlar›n olmad›¤›
yerde, uzlaflmac›l›k, koltuk peflinde
koflmak, ç›karc›l›k, burjuva politika-
c›l›¤›yla birbirinin aya¤›n› kayd›r-
mak hakim hale gelir. Örnekleri
çoktur. Devrimci politikan›n olma-
d›¤› yerde, emekçilerin haklar›n›n
patronlara ve düzene karfl› militanca
savunulmas› söz konusu olmaz.

Bu ise, o kitle örgütlerinin, sen-
dikalar›n erimesi, güç ve a¤›rl›¤›n›
kaybetmesi ve giderek patronlar ve
devlet taraf›ndan da ciddiye al›nma-
yan bir duruma gelmesi demektir.
Bu nedenledir ki, reformizm, de-
mokratik kitle örgütlerinde devrim-
cileri tasfiye ederken, asl›nda o kit-
le örgütünü tasfiye etmekte, dolay›-
s›yla kendilerine de zarar vermekte-
dirler.

Gerçekte, anlatt›¤›m›z sendikala-
r›n, odalar›n bugün içinde bulunduk-
lar› durumdur. Ve bu duruma gelme-
lerinde elbette devrimcilere karfl› yü-
rüttükleri tasfiyecili¤in de pay› var-
d›r. Tasfiyecilik düzene hizmet et-
mifltir. Bunu herkes görmelidir.

D‹SK/Nakliyat-‹fl üyesi emekçiler, ekonomik kriz ne-
deniyle gerekli önlemleri almayan AKP hükümetini ve ifl-
ten ç›kar›lmalar› Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi’nde bir
saatlik ifl b›rakma eylemi yaparak protesto etti. 

Yaklafl›k 200 kiflilik Nakliyat-‹fl üyesi emekçi, “Kriz
bahanesi ‹le ‹flçi K›y›mlar›na Son Verilsin. At›lan ‹flçiler
Geri Al›ns›n” pankart› açt›. ‹flçiler ad›na yap›lan
konuflmalarda “al›nterimizle kazand›¤›m›z paray› para
babalar›na peflkefl çektirmeyece¤iz” denilerek at›lan
iflçilerin geri al›nmas› istendi. 

***

‹zmir’de de D‹SK’e ba¤l› BirleflikMetal-‹fl Sendikas›
üyeleri Üçyol Meydan›’dan, Konak’taki Çal›flma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanl›¤› ‹zmir Bölge Müdürlü¤ü önüne
yürüyerek AKP hükümetini protesto etti. 

***

Denizli’de ‹‹flten ÇÇ›karmalar
Protesto EEdildi
Denizli'de tekstil iflçileri yapt›klar› eylemlerle ifl-

ten ç›karmalar› protesto ettiler. Ç›nar Meydan›'nda
toplanan yaklafl›k 150 tekstil iflçisi ad›na Teksif Sen-

dikas› Denizli fiube Baflkan› ve Türk-‹fl ‹l Temsilcisi Re-
cep Oktay yapt›klar› aç›klamalarda “6 ayd›r maafl alama-
yan iflçiler var. Bugüne kadar 8 tekstil fabrikas› kapand›"
denilerek krizin iflçilere fatura edildi¤ini söylediler.

Say›: 166 37TASF‹YEC‹L‹K

Fatura emekçilere
ç›kar›l›yor, ödemeyelim

Tuzla'da Patlamada Bir ‹flçi Öldü
‹stanbul Tuzla'da, Orhanl› Beldesi Organize Deri Sana-

yi'ndeki Tepe Kimya Kauçuk ve Plastik Kimyasallar› Fab-
rikas›’nda yaflaan patlamada Nuran Kelefl adl› iflçi hayat›-
n› kaybetti. Çok say›da iflçi de yaraland›. Ali Demir isim-
li iflçi a¤›r yan›klardan dolay› Dr. Lütfi K›rdar E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi’ne kald›r›l›rken Mustafa Demirtafl,
Kadim Bal›k, ‹brahim Y›ld›r›m, Gülzade Aslan, Yüksel
Durmufl ile Rabia Kara isimli iflçiler de Tuzla Devlet
Hastanesi’ne kald›r›ld›.
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Bir Alevi dedesi, dedelere devlet
taraf›ndan maafl ba¤lanmak isten-
mesini; “dün Alevileri öldürüyor-
lard›, bugün Alevili¤i öldürüyor-
lar” sözleriyle de¤erlendiriyordu.
Oldukça yerinde bir de¤erlendirme-
dir bu. AKP’nin yapmak istedi¤i
tam da budur. 

9 Kas›m’da Ankara’da Alevi
halk›n gerçeklefltirdi¤i mitingin ar-
d›ndan Alevi halk›n›n talepleri tek-
rar gündeme tafl›nd›. Mitingden bu
yana AKP iktidar›n›n bir türlü aç›la-
mayan “Alevi aç›l›m paketi” tart›fl›-
l›yor. Alevi düflman› MHP’den Ale-
vi oylar›n› çantada keklik olarak gö-
ren CHP’ye, AKP’den Diyanet ‹flle-
rine kadar düzenin tüm kurumlar›,
kendi cephelerinden bir “Alevi aç›-
l›m›” oluflturmaya çal›fl›yor. 

Düzen cephesinden gelen her
“aç›l›m”, Alevilere kendi cephele-
rinden flekil vermeyi ve asimilasyo-
nu güçlendirmeyi amaçlamaktad›r.
Hiçbirinin akl›ndan Alevileri de içe-
recek flekilde inanç özgürlü¤ü soru-
nunu çözmek, Aleviler’in haklar›n›
tan›mak geçmemektedir. 

Alevi halk›n taleplerini, müca-
delesini düzen içi kanallara kanalize
etmek ve yaklaflan yerel seçimler
vesilesiyle oy kapmak, hepsinin or-
tak kayg›s›d›r. 

Sorunun özüne iliflkin bir yakla-
fl›mlar›n›n olmad›¤›n›n en aç›k ka-

n›t›, Alevi halk›n onlarca talebi var-
ken, AKP iktidar›n›n böyle bir talep
olmamas›na ra¤men sadece “ce-
mevlerinin Kültür Bakanl›¤› veya
Diyanet ‹fllerine ba¤lanmas›n›  ve
Alevi dedelerine devlet bütçesinden
maafl verilmesini gündeme getirme-
sidir. Kim dedi size Cemevleri’nin,
Alevilerin ““bbiirr yyeerree bbaa¤¤llaannmmaass›› ggee--
rreekkiirr”” diye? Kim dedi size Alevi
dedeleri ““mmaaaaflfl iissttiiyyoorr”” diye?

Tamamen kendi amaç ve niyet-
lerine paralel olarak gündeme getir-
dikleri bu manevralar› da, tam bir
aymazl›kla demokratik aç›l›m ola-
rak yutturmaya çal›fl›yorlar. Alevi-
lerin gerçek talepleri ise yine düze-
nin asimilasyon politikas›na ters
düfltü¤ü için unutturulmaya çal›fl›l›-
yor. 

Dünün Özrü, Özelefltirisi Yoksa,
De¤iflen Birfley De Yoktur

Hat›rlanaca¤› gibi son genel se-
çim öncesi de AKP iktidar› Reha
Çamuro¤lu gibi iflbirlikçi Alevileri
de kullanarak yine bir “Alevi aç›l›-
m›” manevras› gündeme getirmiflti. 

Ama mesela Tayyip Erdo¤an’›n
““cceemmeevvii ccüümmbbüüflfleevvii”” sözleride or-
tada duruyor ve “aç›l›m” yaparken
bile, bugüne kadar Alevilere yöne-
lik hakaretlerinin, yasakç›lar›n›n
özelefltirisini vermeye yanaflm›yor-
lar. Geçmiflin özelefltirisi yoksa,

belli ki, Alevilere ba-
k›flta, Alevilere yöne-
lik politikalarda da te-
melde bir de¤ifliklik
YOKTUR.  

Bugünlerde tart›-
fl›lan Alevi aç›l›m›n›n
arkas›ndan da Alevi-
lere yönelik yeni bir
aassiimmiillaassyyoonn politika-
s›n›n ç›kaca¤› flimdi-
den belli olmufltur.
Alevi halk›n›n talep-
leri tart›fl›lmamakta-

d›r bile. Aç›l›m diye ortaya konanlar
Alevili¤i devlet denetimine almaya
yöneliktir. 

Y›llard›r yok sayd›klar› Alevile-
ri, yok edemedikleri ve flimdi de
görmezden gelemedikleri noktada,
oyalay›p önce taleplerini kufla çe-
virmeyi, sonra da düzenin istedi¤i
bir Alevilik kurumu oluflturmay›
amaçl›yorlar. 

‹flbirlikçi bezirgan Reha Çamu-
ro¤lu, Alevilerin yüzlerce y›ld›r in-
kar edilen kimliklerinin, inançlar›-
n›n tan›nmas› isteklerini, ““ççookk eerr--
kkeenn”” buldu¤unu aç›kl›yor. Daha
kaç bin y›l beklemeli acaba Alevi-
ler? Daha önce halk›n önünde ver-
dikleri sözleri yerine getirmedikleri
için yüzleri aç›¤a ç›kan AKP’nin
avukat› Çamuro¤lu, bir daha ayn›
duruma düflmemek için de “soru-
nun kamuoyunda tart›fl›lmas›n›n çö-
zümü zorlaflt›rd›¤›n›” ileri sürüyor.
Kapal› kap›lar ard›nda pazarl›klar
yap›lacak yani.. Belli ki Alevi hal-
k›n taleplerinin tüm halk taraf›ndan
duyulmas›, meflrulu¤unun her ke-
sim taraf›ndan tescil edilmesi, ikti-
dar› ve iflbirlikçisi Alevileri rahats›z
etmektedir. 

Tüm Aleviler, düzenin yalanlar›-
na inans›n, kiflisel ç›karlar› u¤runa
inanç özgürlü¤ünden, Alevili¤in is-
yanc› geleneklerinden vazgeçsin,
k›sacas›, ‹zzettin Do¤an, Feimani
Altun, Reha Çamuro¤lu gibi olsun
istemektedirler. 

Olmayacak!

Alevi halk›, bu iflbirlikçi bezir-
ganlar›n çizgisine gelmeyecek. 

‘Dedeleri Denetim Alt›na Al›r-
sak..’ Hesab› Yapan Oligarfli 

Alevi halk, öncelikle zorunlu din
derslerinin kald›r›lmas›, Diyanetin
kald›r›lmas›, Mad›mak Oteli’nin
müze yap›lmas›, cemevlerinden de
camilerden oldu¤u gibi elektrik, su,

‘Dün Alevileri Öldürüyorlard›, 
Bugün Alevili¤i Öldürmek ‹stiyorlar’

‹stismarc›l›¤›n Resmi

AAKKPP''nniinn ""aaçç››ll››mm››""nnddaa
eessaass oollaann AAlleevviillii¤¤iinn hhaakkll››,,
mmeeflflrruu hhaakkllaarr››nn›› ttaann››mmaakk
ddee¤¤iill,, AAlleevviillii¤¤ii ddüüzzeenn iiççiinnee
yyeerrlleeflflttiirrmmeekk,, ssiisstteemmee bbaa¤¤--
llaammaakktt››rr.. BBuu iissee,, zzuullmmee,,
aaddaalleettssiizzllii¤¤ee iissyyaannllaa öözz--
ddeeflfllleeflfleenn AAlleevviillii¤¤iinn ööllüümmüü--
ddüürr.. 



vergi vb... al›nmamas›, Alevi köyle-
rine cami dayatmas›na son verilme-
si, Alevilere yönelik afla¤›lay›c› ifa-
delerin ders kitaplar›ndan kald›r›l-
mas› gibi taleplerde bulunuyor; fa-
kat bu taleplerin neredeyse hiçbiri
tart›fl›lm›yor. 

Alevilerin taleplerini herkes bir
ucundan çekifltirerek, Alevileri nas›l
düzene yedekleriz diye politika ya-
p›yor. Elinde binlerce Alevinin kan›
olan MHP bile utanmazca "MHP
sorunun çözümüne katk›da bulun-
maya haz›rd›r" aç›klamalar› yap›-
yor. 

Alevi halk›n›n 15 y›ld›r taleple-
rinden biri olan Mad›mak Oteli’nin
müze yap›lmas›n› dahi gerçeklefltir-
memektedir bu düzen. Bunu yap-
mak öyle zor bir ifl de¤ildir elbette;
öyle kapsaml› “aç›l›m”lar da gerek-
tirmez. Fakat, iktidarlar›n ne Alevi
halk›na, ne halk›n ac›lar›na sayg›s›
yoktur. Katliam› gerçeklefltirenleri
cezaland›r›p Alevi halk›n ac›s›na
sayg› göstererek oteli müze yapmak
yerine, ““ççiiççeekkççii yyaappaall››mm”” diye ade-
ta alay etmeyi sürdürmektedirler. 

Mesele elbette MMaadd››mmaakk’’llaa ss››--
nn››rrll›› ddee¤¤iillddiirr.. Aksine Sivas, Marafl,
Çorum, Gazi, hepsinin hesab› orta-
da durmaktad›r. Bu katliamlar› ger-
çeklefltirenlerin, bunlarda siyasi so-
rumlulu¤u bulunanlar›n düzen için-
de nas›l yükseldi¤ini Alevi halk› bi-
liyor ve unutmuyor. 

‹flte bu unutulmayacak tarih,
Alevileri asimile etmeye ve sindir-
meye, isyanc› gelene¤inden kopar-
maya yönelik politikan›n bir devlet
politikas› oldu¤unu da anlat›yor. 

Alevilerin siyasal, sosyal, kültü-
rel haklar›n›n tan›nmas›n›n Alevi
halk›n örgütlenmesini ve düzene
karfl› mücadelesini güçlendirmesin-
den korkan egemenler, haklar› tan›-
mak yerine, “Alevi aç›l›m›” gibi de-
magojilerle, halâ Alevileri denetim
alt›na alma peflindedirler. DDeeddeelleerrii
ddeenneettiimm alt›na alman›n da, tüm
Alevi toplumu denetim alt›na al-
makta bir ““bbaaflflllaanngg››çç nnookkttaass››”” ola-
c›¤› hesab› yap›l›yor. Alevi dedele-
rinden Veliyettin Ulusoy da, ""DDeeddee--
lleerree mmaaaaflfl AAlleevviilleerree iihhaanneettttiirr,, AAlleevvii--

llii¤¤ii ööllddüürrüürr"" diyerek yap›lmak iste-
nen düzenlemeye tepki gösterirken,
bu hesaplara dikkat çekiyor. 

“Aç›l›m”›n Bir Yan›, Alevili¤i
Düzeniçilefltirmektir!

Egemen s›n›flar›n ony›llard›r
Alevilere karfl› sürdürdü¤ü politika-
n›n esas›, Alevili¤in asimile edilme-
si, daha aç›kças› Alevi halk›n Sün-
nilefltirilmesidir. Bu bazen Alevi
köylerine cami yapt›rmak gibi aç›k
dayatmalarla, bazen de çok farkl›
biçimlerdeki kuflatma yöntemleriyle
gerçeklefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. ‹n-
sanlar y›llarca “Aleviyim” diyemez
hale getirilmifltir. Alevileri afla¤›la-
y›c› yalanlar, resmi politika taraf›n-
dan sinsice yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. An-
cak tüm bu çabalar›na ra¤men bafla-
r›l› olamam›fllard›r. 

Asimile edilemeyen ve isyanc›
gelene¤i yokedilemeyen Alevilik,
kendini devrimci mücadele içinde
ortaya koyunca, oligarfli bu noktada
do¤rudan katliamlarla bast›rma,
sindirme yoluna da gitmifltir. 

Bir baflka yöntem, Alevi toplu-
munu bölüp parçalamakt›r. 

Alevi halk›n tafl›d›¤› güçlü po-
tansiyeli gören oligarflik devlet, bir
yandan bu potansiyeli sindirmeye
çal›fl›rken bir yandan da Alevi halk›
bölmeye, parçalamaya çal›flt›.
AKP’nin büyük bir demagoji kam-
panyas› ile “Alevi aç›l›m›” diye yut-
turmaya çal›flt›¤› fley de tastamam,
bu potansiyeli sindirme ve Alevileri
bölme operasyonunun devam›d›r. 

Bu politikas›n›n sonucu olarak,
Cem Vakf› ve Baflkan› ‹zzettin Do-
¤an, Fermani Altun gibi iflbirlikçiler
özel olarak öne ç›kar›ld›. Düzenin
bas›n yay›n organlar›ndan genifl ge-
nifl yararlanmalar› sa¤land›. Düzen
partileri Alevileri ““ppaarrllaammeenntteerr””

zzeemmiinnee çekebilmek için belli isim-
leri milletvekili yapmay› gündeme
getirdi. Reha Çamuro¤lu bunun son
örneklerinden biriydi. 

Alevi bezirganlar›, devletin a¤-
z›yla devrimcilere de sald›rarak
Alevi halk›n›n mücadelesine en çok
sahip ç›kan kesimleri de tasfiye et-
meye çal›flmaktad›rlar. Mesela ce-
mevlerinden baz› devrimcilerin ce-
nazelerinin kald›r›lmas›n› her za-
man spekülasyon yapmalar› da bu
amaçla ba¤lant›l›d›r. 

Kufla döndürülmüfl talepleri ka-
bul ettiklerini aç›klayarak, Alevi
halk›n› oyalayarak asimilasyon po-
litikas›n› çeflitli biçimler ve araçlar-
la sürdürmeyi amaçlamaktad›rlar.
Cemevlerini kontrol alt›na al›p ifl-
birlikçi dedeler arac›l›¤›yla bu poli-
tikay› cemevlerinin içinden yürüt-
meyi deneyeceklerdir. Bu sinsi plan
uyar›nca, AAlleevviillii¤¤ii ööllddüürrmmeekk iiççiinn
AAlleevviilleerrii kkuullllaannmmaayy›› düflünmekte-
dir AKP iktidar›. 

Çünkü, Alevilikte, oligarfli için
as›l tehlikeli olan, Alevi halk›n›n ta-
rihsel isyan› özüdür. Bu öz, kuflku
yok ki kendini en somut ve güçlü
bir biçimde devrimci mücadele
içinde gösterebilmektedir. Aleviler-
le devrimcilerin ba¤›n› kopar›p, ce-
mevlerini ve dedeleri de ddeevvlleettee
bbaa¤¤llaayyaarraakk “Alevlik sorununu”
kendilerince çözmüfl(!) olacaklar-
d›r. 

AKP iktidar›n›n amac› da budur. 

Oligarflinin hiçbir “aç›l›m›” Ale-
vi halk›n›n inanç özgürlü¤ünü, ge-
leneklerini kabul edecek kadar ge-
nifl olamaz. Oligarflinin hiçbir dü-
zen partisi, Alevili¤in kültürlerine
ve inançlar›na gerçek anlamda bir
sayg› gösteremez; sistemin resmi
ideolojisine ve kültürüne terstir bu.
Bu yüzdendir ki, Alevi halk›n
inançlar›n›, geleneklerini yaflatmak,
haklar›n› elde etmek söz konusu ol-
du¤unda, bunun için devrim müca-
delesini büyütmenin flart oldu¤unu
ve bunlar›n ancak devrimci halk ik-
tidar›nda karfl›l›¤›n› bulabilece¤ini
vurguluyoruz. 

Düzenin her “aç›l›m” manevras›
bizi bir kez daha do¤ruluyor.

Say›: 166 39ALEV‹LER

AAlleevviilleerrllee ddeevv--
rriimmcciilleerriinn bbaa--
¤¤››nn›› kkooppaarr››pp,,
cceemmeevvlleerriinnii vvee
ddeeddeelleerrii ddee

ddeevvlleettee bbaa¤¤llaayyaarraakk ““AAlleevvlliikk
ssoorruunnuunnuu”” kkeennddiilleerriinnccee ççöözz--
mmüüflfl((!!)) oollaaccaakkllaarrdd››rr. 
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AKP’nin Alevilere ve özel ola-
rak da Alevi dedelerine yönelik po-
litikalar›na karfl› bir politika olufl-
turmak için Alevi dedeleri 29 Ka-
s›m’da Ankara’da bir toplant› yapt›-
lar. Alevi Kültür Dernekleri ve Hac›
Bektafl Veli Anadolu Kültür Vakf›
öncülü¤ünde bir araya gelen dede-
ler toplant›s›nda dedeler “devletin
maafll› memuru olmaya” tav›r ald›-
lar. 

““AAlleevvii DDeeddeelleerrii ‹‹ssttiiflflaarree TTooppllaann--
tt››ss››”” ad›yla bir araya gelen Türki-
ye’nin çeflitli bölgelerinden yakla-
fl›k 800 Alevi dedesinden baz›lar›-
n›n aç›klamalar› flöyle:

Ad›güzel Dede (Çorum): Bir
Alevi dedesine Manukyan’›n vergi-
sinden para veremezsiniz.  

Elvan Çelen: Devletin memuru
olmayaca¤›z, o devletten ayl›k al-
mayaca¤›z. Devlet hak vermiyor, bi-
zi birbirimize düflürüyor. 

Yazgülü A¤›rgöl (Alevi Anas›):
Kimsenin verdi¤i sadakayla dedele-
rimiz bugüne gelmedi. 

Bektafl Piro¤lu (Gaziantep): Ma-

rafl, Sivas olaylar›, meydandayken,
cemevlerine cümbüfl evi denirken
bunlar  Alevilikten dem vuruyor.
Böylelerine kargalar güler. 

Toplant›da dedelere maafl ba¤-
lanmas› konusunda bir oylama ya-
p›ld›. Oylama sonucunda toplant›ya
kat›lan dedelerin ttaammaamm››nnaa yyaakk››nn››
“devletten maafl almaya” karfl› ç›kt›. 

Toplant› sonucunda da bir bildir-
ge yay›nlanarak ddeevvlleettiinn yyeennii bbiirr
AAlleevviilliikk iinnflflaa eettmmee ggiirriiflfliimmiinnddee ooll--
dduu¤¤uunnaa dikkat çekilerek Alevilikte-
ki “yol önderli¤ine” Alevi halk›n d›-
fl›nda kimsenin müdahale edemeye-
ce¤i belirtildi. 

*

Hac› Bektafli Veli Dergah› Post-
niflini Veli Ulusoy da AKP’nin giri-
flimlerine iliflkin flunlar› belirtti:

“Alevi dedelere maafl ba¤lan-
mas› fikrini do¤ru bulmuyoruz.
Devletten maafl alan dedeler Alevi
toplumu taraf›ndan hiçbir zaman
kabul edilmez. Böyle bir düflünce
söz konusuysa bu devletin kendi
Alevili¤ini yaratma amac› tafl›d›¤›

anlam›na gelir. Devletten maafl
alan dede bizim dedemiz olamaz,
maafl ald›¤› yerin dedesidir. Bu Ale-
vili¤i öldürme anlam› tafl›yor.”

*

Düflkünler MHP’lilerle 

Kol KKola
Ankara’n›n Çubuk ilçesine ba¤l›

Karg›n Mahallesi’nde yap›lan Ce-
mevi aç›l›fl törenine MMHHPP K›r›kka-
le Milletvekili OOssmmaann DDuurrmmuuflfl ve
bir eski MHP’li milletvekili daha
kat›lm›fl. 

Onlar›n oy hesaplar› aç›k; ama
onlar› o törene kabul eden Alevile-
rin hesab› ne? 

Herkes “aç›l›m” yap›p oylar›
kapma peflinde ya; Karg›n’daki Ce-
mevi aç›l›fl›na da üflüflmüfller; MHP
d›fl›nda AKP ilçe baflkan›, CHP ilçe
baflkan› da oradaym›fl.

Belirttimiz gibi, onlar›n tavr›nda
flafl›lacak bir fley yok. Sorun, bir ce-
mevini düzenin asalaklar›na peflkefl
çeken bezirganl›kta.

Alevi Dedelerinden Devlete Tav›r:
‘‘DDeevvlleettiinn DDeeddeessii OOllmmaayyaaccaa¤¤››zz’’

DTP’ye SSald›r›
28 Kas›m’da Ardahan’a, ““bbööllggee ggeezziissii””

kapsam›nda giden DTP Efl Baflkan› Emine
Ayna ve beraberindeki DTP konvoyu, fa-
flistlerin sald›r›s›na u¤rad›.

At›lan tafllar sonucu, yaralanmalar olup,
seçim arabas›n›n camlar› da k›r›ld›. Sald›r›-
lar, polis gözetiminde gerçeklefltirilirken,
sald›r› sonras›nda düzenledikleri bas›n top-
lant›s›nda, Emine Ayna polislerin de faflist-
lerle birlikte tafl att›klar›n› aç›klad›.

DTP’nin Ardahan’a gezisinden önce,
MHP eski ‹lçe Baflkan› Levent Pehlivan’›n,
DTP’lilerin Ardahan’a giremeyece¤i çerçe-
vesinde aç›klama gazetecilere aç›klama
yapm›fl, ““AArrddaahhaann’’aa ssookkmmaayyaaccaa¤¤››zz.. SSaabbaahh
yyeenniiddeenn ttooppllaannaaccaa¤¤››zz.. BBüüttüünn AArrddaahhaannll››llaa--
rr››nn dduuyyaarrll››ll››¤¤››nn›› bbeekklliiyyoorruuzz”” demiflti. Po-
lis, bu sald›r› haz›rl›¤›n› engellemedi, sald›-
r›ya efllik etti.

““YYaa SSeevv YYaa TTeerrkk EEtt”” ‹‹ttttiiffaakk››
“Ya Sev Ya Terk Et” slogan› MHP

taraf›ndan üretildi. AKP’li Tayyip Er-
do¤an taraf›ndan, Güneydo¤u’da tek-
rarlanarak, ““tteekk mmiilllleett,, tteekk bbaayyrraakk,, tteekk
ddeevvlleett,, tteekk vvaattaann””a karfl› ç›kan›n, ““bbuu
üüllkkeeddee yyeerrii yyookk.. BBuuyyuurrssuunn iisstteeddii¤¤ii
yyeerree ggiittssiinn”” denildi. fiimdi de, ‹sken-
derun’un DP’li Belediye Baflkan› Me-
te Aslan taraf›ndan afifl haline getirile-
rek, bilboardlarda sokaklara as›ld›.

AKP’si, MHP’si, DP’si tüm düzen partilerinin ortak noktas›
““YYaa SSeevv YYaa TTeerrkk EEtt”” ›rkç› çizgisidir. 

Kürtlere yönelik sald›r›lar, Türk olma dayatmas› bu bak›fl aç›s›-
n›n sonucu olarak gündeme getirilmektedir. DP’li belediye baflka-
n›, ast›¤› afiflleri savunmak için, “Türk de¤ilim, Kürt’üm diyor” di-
yerek, Kürtlerin, Kürt oldu¤unu söylemesini, büyük suç ilan etti.

Irkç› kafa, herkesi Türk yapmak istiyor, Türk olmamay› suç sa-
y›yor. Oligarflik düzenin ›rkç›l›¤›, psikolojik terapiye ihtiyaç duyan
düzeyde hasta beyinler yarat›yor.
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TBMM ‹nsan
Haklar› Komisyo-
nu, ““ÇÇeebbeerr’’ee KKöö--

ttüü MMuuaammeellee VVaarr””
fleklinde düzenlenen
alt komisyonun ra-

porunu oy çoklu-
¤uyla kabul etti. 

Komisyon üyele-
rinden DTP’li Ak›n Birdal’›n, aleni
bir iflkence, raporda ““kkööttüü mmuuaammee--
llee”” olarak tan›mland›¤› için imzala-
mad›¤› raporda, iflkencenin üzeri
örtülmeye çal›fl›ld›. ‹flkencenin üze-
rini örtmeye çal›fl›yorlar, çünkü ya-
salarda iflkencenin ““zzaammaann aaflfl››mm››””
yokken, ““kkööttüü mmuuaammeellee””de zaman
afl›m› var. Keza, iflkencenin cezas›
“kötü muamele”ye göre daha fazla.

‹flkenceye nas›l dur deriz diye
de¤il, iflkenceciyi nas›l kurtar›r›z di-
ye haz›rlanan bir raporun adalete
vesile olmas› beklenebilir mi?

Öyle bir “kötü muamele” ki, En-
gin’in beyin kanamas› geçirmesi ve
ölümüyle sonuçland›. “Kötü mu-
ameleci”ler, polis karakolundan
bafllayarak, her ad›mdaki “kötü mu-
amele”yle, Engin’in kafas›n› duvar-
lara vurarak, beyin kanamas› geçir-
mesine neden oldular. Üst aramas›
gerekçesiyle, parmak izi alma ge-
rekçesiyle, say›m gerekçesiyle, sü-
rekli olarak ““kkööttüü mmuuaammeellee”” yapa-
rak, KATLETT‹LER!

Ve ülkemizde ad› ‹nsan Haklar›
Komisyonu olan bir komisyon, bu
yap›lanlar›n ad›na ‹‹fifiKKEENNCCEE diye-
miyor. Yumuflat›yor. Komisyon
Baflkan›, AKP’li Zafer Üskül, konu-
ya iliflkin düzenlenen bas›n toplant›-

s›nda, iflkenceyi meflru gören aç›k-
lamalar yap›yor. Bas›n toplant›s›nda
sorulan ““BBuu dduurruummddaa ÇÇeebbeerr iiflflkkeenn--
cceeddeenn ööllddüü tteessbbiittii yyaapp››llaabbiilliirr mmii??””
sorusunu ““KKoommiissyyoonnuunn bbuunnaa yyeettkkii--
ssii yyookk”” diye cevapl›yor. Böyle bir
raporu imzalamayan Ak›n Birdal’›
protesto ediyor.

‹flkence, Adli T›p raporu ile bel-
gelenmifl durumdayken, savc›l›k id-
dianamesine girmiflken, ““‹‹nnssaann
HHaakkllaarr›› KKoommiissyyoonnuu””,, iflkenceyi
a¤z›na alm›yor. Peki bu komisyo-
nun hangi konuda yetkisi var? ‹fl-
kencenin üzerini örtmeye çal›flmak
için mi?

MHP’li Komisyon Baflkan Yar-
d›mc›s› ise, ““EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’iinn  aaiitt
oolldduu¤¤uu ssiiyyaasseettiinn bbiirr ddiirreenniiflfl ppoolliittii--
kkaass›› vvaarr,, bbuunnuu ddaa ddiikkkkaattee aallmmaakk
ggeerreekkiirr..”” diyerek, rapordan ““kkööttüü
mmuuaammeellee ssoonnuuccuu ööllmmüüflflttüürr”” ifade-
sinin de ç›kar›lmas›n› istedi. 

Direnme hakk›n› yokedip iflken-
ceyi mmeeflflrruullaaflfltt››rrmmaakk isteyen bir in-
san haklar› komisyonu üyesi!!!
Aç›k ki, komisyonun, tafl›d›¤› isim-
le yapt›¤› ifl aras›nda büyük uyum-
suzluk var. ““‹‹flflkkeenncceeyyii AAkkllaammaa

KKoommiissyyoonnuu”” ismi daha çok yak›fla-
cakt›r.

***

Alay EEden ‹‹fade
Engin’i iflkenceyle katleden gar-

diyanlar›n, savc›l›k sorgular›nda,
adeta alay edercesine Engin’in ken-
di kendine duvara kafas›n› vurdu¤u-
nu, sandalyesini düflürerek yere yu-
varland›¤›n› anlatt›klar› görüldü.
Gardiyanlara göre, Engin kkeennddii
kkeennddiissiinnee iflkence yapm›flt›.

Engin’i iflkenceyle katletmekten
tutuklu yarg›lanan gardiyanlardan
Sami E. ifadesinde, “Çeber kendi
kendine hiç kimsenin müdahalesi
olmaks›z›n, sol tarafta bulunan du-
vara kafas›n› vurdu. Ben ve Sela-
hattin Apayd›n kendisine zarar ver-
mesin düflüncesiyle kendisini tuttuk
ancak s›k› tutmad›k. Bu sefer kendi-
sini oturmakta oldu¤u sandalyesiyle
birlikte geriye do¤ru att›” dedi.

Selahattin A. ve Nihat K. da ben-
zer ifadelerle, kendilerinin birfley
yapmad›¤›n›, Engin, say›mda aya¤a
kalkmamak için ““vvüüccuudduunnuu aaflflaa¤¤››
ddoo¤¤rruu bbaasstt››rraarraakk hhaammllee yyaapp››nnccaa
ddeennggeessiinnii kkaayybbeeddeerreekk yyeerree ddüüflflttüü””
dediler. 

‹flkenceciler, katlederken de, ifa-
delerinde de pervas›zlar. Çünkü, bi-
liyorlar ki, devletlerinin korumas›n-
dalar.

‹flkenceye ‹flkence
Diyemeyen Bir ‘‹nsan
Haklar›’ Komisyonu! 

Halkla Alay Ediyorlar
Bahçelievler’de Mustafa Atasoy

isimli polis, Cem ‹nci isimli kifliye
sataflm›fl, sonra silah›n› çekerek, ‹n-
ci’yi ketletmiflti.

27 Kas›m’da Bak›rköy 7. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde görülen durufl-
mada, tutuklu polis Atasoy, ‹nci’nin
kendisine küfür etti¤ini, sonra da cep
telefonuyla baz› kiflileri arayarak,
““bbuurraaddaa ööllddüürrüülleecceekk bbiirriissii vvaarr,, ççaa--
bbuukk ggeelliinn”” dedi¤ini, dört-befl kiflinin

koflarak kendisine yaklaflt›¤›n› gö-
rünce linç edilmekten korktu¤u için
elini  beline götürdü¤ünü ve bo¤ufl-
mada silah›n atefl ald›¤›n› söyledi.
Atasoy’a göre teti¤i çeken de kendi-
si de¤ildi.

Olay›n tan›¤› var, polisin alenen
silah› ç›kar›p Cem ‹nci’yi katletti¤ini
gören var. Fakat, polis mahkemede
pervas›zl›k boyutunda yalan söylü-
yor. Pervas›zl›¤›n nedeni, benzer
olaylarda mahkemelerin verdikleri
kararlard›r.

◆ TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu’nda
iflkencenin ad› ‘Kötü Muamele’ yap›ld›
◆ Amaç; iflkencecileri en az cezayla
veya zaman afl›m›yla kurtarmak!
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‹stanbul Teknik Üniversitesi Maç-
ka yerleflkesinde 2 Aral›k günü San-
cak isimli derginin da¤›t›m›n› yap-
mak isteyen faflistlere devrimci de-
mokrat ö¤renciler müdahale etti.

Ö¤rencilere b›çakla, sat›rla sald›-
ran faflistler dört kifliyi a¤›r yaralad›.
Olay›n ard›ndan toplanan yaklafl›k
300 ö¤renci “‹TÜ Faflizme Mezar
Olacak”, “Faflizmi Döktü¤ü Kanda
Bo¤aca¤›z”, “‹TÜ'de Faflist ‹stemiyo-
ruz” sloganlar› atarak, olay›n nas›l
yafland›¤›n› anlatan eylem gerçeklefl-
tirdiler.

3 Aral›k günü sesli duyurularla
bildiri da¤›t›larak, derslikler gezilerek
ö¤renciler dersliklere girmemeye ça-
¤›rd›lar. Toplanan 250 kadar ö¤renci
derslere girmeyerek tepkilerini gös-
terdiler.

Yaflanan sald›r› ‹TÜ'nün Maslak
kampüsünde de protesto edildi. Rek-

törlük önüne yürüyen ö¤renci-
ler Rektörlü¤e, sald›r›n›n resim-
lerinin oldu¤u bir dosya ve fa-
flistlerin okuldan at›lmalar›n› is-
teyen dilekçeyi vediler. Ö¤ren-
ciler yap›lan sald›r›lar›n, kendi-
lerini hakl› mücadelelerinden

vazgeçiremeyece¤ini söyle-
yerek eylemi bitirdiler.

*

Ankara ÜÜniversite-
si'nde FFaflist SSald›r›

Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih Co¤rafya Fakültesi’nde fa-
flistler 3 Aral›k günü devrimci-de-
mokrat ö¤rencilere sald›rd›.

Edinilen bilgiye göre, faflistler, tu-
valette solcu bir ö¤renciye sald›rd›.
Bunun üzerine tafll› sopal› çat›flma
yafland›. Çat›flmada yaralananlar ol-
du¤u ö¤renildi. Çat›flmalar s›ras›nda
okula giren faflistlerin kollay›c›s› po-
lise karfl› devrimci demokrat ö¤renci-
ler tafllarla karfl›l›k verdiler. Polis de
buna karfl› gaz bombas›yla müdahale
etti.

Yaflanan çat›flma ve önce faflistler-
in ard›ndan da polislerin okulu terk
etmesiyle devrimci-demokrat ö¤ren-
ciler toplu halde, sloganlar eflli¤inde
Yüksel Caddesi’ne yürüdüler.
Yap›lan aç›klamada yaflanan›n faflist
sald›r› oldu¤u ve  faflizme karfl›
mücadelenin devam edilece¤ini belir-
tildi. 

Üstgeçit yap›lmad›;
Bir ö¤renci öldü!

KKoonnyyaa EErree¤¤llii’’ddee okul güzer-
gah›na üst geçit yap›lmamas› ve
gerekli önlemin al›nmamas› sonu-
cu, ilkö¤retim ö¤rencisi Tu¤çe
Çöne, kamyon çarpmas› sonucu
hayat›n› kaybetti. Ö¤renciler, ka-
zan›n meydana geldi¤i Konya-
Adana karayolunu trafi¤e kapata-
rak üst geçit yap›lmamas›n› pro-
testo ettiler. Karayolu eylem nede-
niyle bir saata yak›n kapal› kald›.

Almanya: 
Harçlara Protesto

Almanya’da da tüm emperya-
list ve iflbirlikçi ülkelerde oldu¤u
gibi, e¤itim her geçen gün daha
fazla paral› hale geliyor. 

Bavyera Eyaleti’ndeki ö¤ren-
ciler, 3 Aral›k’ta yapt›klar› eylem-
le, harç uygulamas›n› protesto et-
tiler. ““HHaarrççss››zz YYüükksseekk ÖÖ¤¤rreenniimm””
slogan›yla yap›lan eyleme 8 bini
aflk›n ö¤renci kat›ld›.  

MEB’den ö¤retmen
aç›¤›n› gizleme emri 

Milli E¤itim Bakanl›¤› il milli
e¤itim müdürlüklerine bir genelge
göndererek ö¤retmen aç›¤›na ait
belgelerin gizlenmesi emri verildi.

Milli E¤itim Bakanl›¤› ö¤ret-
men aç›¤›na iliflkin hala resmi
aç›klama yapmaktan kaç›nmas›na
karfl›n baz› milli e¤itim müdürlük-
lerinin internet sitelerinde bu ra-
kamlar› ortaya koyan veriler yer
al›yordu.

Milli E¤itim Bakanl›¤› Perso-
nel Genel Müdürü Necmettin Yal-
ç›n imzas› ile 81 il valili¤ine ve il
milli e¤itim müdürlüklerine gön-
derilen 14 Kas›m 2008 tarihli
104376 say›l› “Ö¤retmen Aç›¤›”
bafll›kl› genelgeyle duruma el ko-
huldu. Bakanl›k, valiliklere ve il
milli e¤itim müdürlüklerine res-
men “ö¤retmen aç›¤›n› gizleyin”
emri verdi.

4 Aral›k günü fiiflli Lisesi’nde oku-
la befl dakika geç kalarak derse gelen
yaklafl›k 300 ö¤renci okul müdürü ‹h-
san Cankal taraf›ndan derse al›nmad›.
‹tiraz eden ö¤rencilere kafa atan müdür
Cankal faflistleri de ö¤rencilerin üzeri-

ne sal-
makla teh-
dit etti.

Bu ge-
l i fl m e l e r
ü z e r i n e
okulda ki
devrimci-

demokrat ö¤renciler okul ç›k›fl›
yapt›lar› eylemle yaflananlar›
protesto ettiler. fiiflli Lisesi Ö¤-
rencileri imzas›yla “E¤itim

Hakt›r Engellenemez, ‹dare Bask›s›-
na Son!” yazan bir pankart açarak
okulun kap›s›n›n önünde toplanan
ö¤reciler bas›na da yaflad›klar› duru-
mu anlatan bir aç›klama yapt›lar ve
arkadafllar›n›n dap raporu ald›¤›n›,
suç duyurusunda bulunacaklar›n›
söylediler.

Eylem “Faflizmi Döktü¤ü Kanda
Bo¤aca¤›z, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Ka-
zanaca¤›z, E¤itim Hakk›m›z Engelle-
nemez, Demokratik Lise ‹stiyoruz”
sloganlar›yla sona erdi.

‹TÜ ve DTCF’de
Faflist Sald›r›lar

“‹dare Bask›s›na Son”
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Geçen hafta
Milliyet gazete-
sinde, bir k›z ö¤-
renci yurdunda

yaflanan ve “skandal” olarak duyurulan bir haber
okuduk. Avc›lar’da özel bir k›z ö¤renci yurdundaki
olay, ma¤dur ö¤rencinin babas› Y.G’nin anlat›m›na
göre flöyle geliflti. Yurtta kalan üniversite ö¤rencisi
18 yafl›ndaki C.G’nin boynunda ve yüzündeki k›za-
r›kl›klar› gören yurt müdiresi N.D, Ayd›n’daki baba-
y› arad› ve apar topar ‹stanbul’a ça¤›rd›. Bunun üze-
rine baba Y.G uçakla ‹stanbul’a geldi. Yurda gelen
babaya Yurt müdürü N.D “K›z›n›z›n vücudunda mor-
luklar var, erkeklerle yat›p kalk›yor. Bu nedenle de
yurttan at›yoruz” dedi. O an dünyan›n bafl›na y›k›l-
d›¤›n› anlatan baba flöyle diyordu: “Hemen k›z›m›
arad›m. Yurt müdürünün iddialar›n› sordum. K›z›m
yüzündeki k›zar›kl›¤›n bir arkadafl›yla flakalafl›rken
meydana geldi¤ini söyledi ve iddialar› yalanlad›. Da-
ha sonra k›z›m› alarak iki ayr› hastanede doktora
götürdüm. Her iki doktor da bekaret raporu verdi.”

Yurt yöneticilerini, k›z›n› bir odada ç›r›lç›plak so-
yundurup kontrole tabi tutmakla da suçlayan baba;
“yurt yönetimi saçma sapan fleyler söyledi. fiok ol-
dum. K›z›m› hemen yurttan ald›m. Yetkili birimlere
flikayette bulundum” diye konufltu. Yurt yöneticile-
ri ise “olay›n savc›l›¤a intikal etti¤ini” söyleyerek ba-
s›nla görüflmedi.

Bu olay nezdinde ortaya ç›kan zihniyete, kültü-
re hiç yabanc› de¤iliz. Bu düflünce sadece bir yurt
idaresinin kafa yap›s›n› de¤il, AKP’nin kafa yap›s›n›
gösteriyor. Daha önce de birçok kez karfl›m›za ç›kan
bu “ahlak”, en son Hüseyin Üzmez olay›yla günde-
me gelmiflti. Asl›nda kendi ahlaks›zl›klar›n›n, kendi
kafa yap›lar›n›n herkes için geçerli oldu¤unu düflü-
nüyorlar. Ve insanlar›
pervas›zca yalanlarla
küçük düflürüyor, mad-
di-manevi birçok tahri-
bata yol aç›yorlar. Bu
kültürün ve ahlak›n ö¤-
rencilere nas›l bir e¤i-
tim verebilece¤ini dü-
flünebiliyor musunuz?
Kendileri d›fl›nda herke-
si ahlaks›z olarak gö-
renler bize ne ö¤retebi-
lir ki? 

Mesele sadece AKP
meselesi de de¤ildir
esas›nda. Y›llard›r bizle-

ri bask›yla, dinin gericili¤iyle uyutmaya, sindirmeye,
ezmeye çal›flan, bu düzenin ta kendisidir. fiimdi “na-
muslu” geçinen bu din bezirganlar› ve riyakar “mu-
hafazakar”lar de¤il mi üniversitelerde ve hayat›n

her alan›nda yozlu¤u, fuhuflu, kumar› ya-
yan? Bunlar de¤il mi fuhuflu resmilefltiren,
fuhufltan vergi alan? Bu ikiyüzlüler bizlere
ahlak dersi verecek olan en son kiflilerdir.
Yaflam›m›z› kabusa çevirenlerin, gelece¤i-
mizi çalan, eme¤imizi gasp edenlerin üzeri-
mize tek bir laf etmeye hakk› yoktur.

Okullarda, yurtlarda yaflad›¤›m›z sorunlar tüm
yak›c›l›¤›yla ortadayken, AKP zihniyeti bu sorunlar›
çözmek için tek bir ad›m atmazken, “namus bekçili-
¤i” yapmaya kalk›yor. Yurtlarda sa¤l›kl› bir ortam
yarat›lmas› sorunlar› vard›r. Baz› yurtlar›n s›cak su-
yu bile do¤ru düzgün akmamaktad›r. Yemekler pa-
hal› ve kalitesizdir. 

‹TÜ’de yaflanan bir olay ise çok çarp›c›d›r.
‹TÜ’nün Maslak Kampüsü’ndeki vadi yurtlar›nda ka-
lan baz› erkek ö¤renciler, yak›nlar›ndaki k›z yurdu-
na “Abaza Yürüyüflü” ad›n› verdikleri bir yürüyüfl
yaparak k›z ö¤rencileri taciz ediyorlar ve buna üni-
versite yönetimi göz yumuyor, engel olmuyor.
AKP’nin YÖK’ünün üniversitelerinde bu sap›k yürü-
yüfle izin verilirken, devrimci-demokrat ö¤rencilerin
yapt›¤› en ufak hak arama eyleminde ise karfl›lar›na
yüzlerce çevik kuvvet polisi ç›kar›l›yor. 

Her fley tüm ç›plakl›¤›yla ortadad›r. Ahlaks›zl›¤›,
yozlu¤u yayan bir zihniyetin ahlak üzerine söyleye-
ce¤i hiçbir fley yoktur. 

Yurtlarda, okullarda yaflad›¤›m›z irili ufakl› bir-
çok sorunun kayna¤›nda bu düzen, yani sosyal-eko-
nomik-siyasal yap› vard›r. Ahlaki, kültürel aç›dan
yaflanan yozlaflman›n çözümü düzenin ahlak› ve
kültürü olamaz; çünkü her türlü yozlu¤un kayna¤›
oras›d›r zaten. AKP’den YÖK’e kadar tüm düzen
kurumlar›, bu yozlaflman›n sebebi ve yay›c›s›d›r. Ah-
laki, kültürel yozlaflman›n alternatifi, halk›n, dev-
rimci mücadelenin ve sosyalizmin ahlak›n› ve kültü-
rünü egemen k›lmaktan geçer. Sorunlar›m›z›n çözü-
mü için bu düzene karfl› örgütlenmeli, çözümleri da-

yatabilmeliyiz. Baflka bir
çaremiz, flans›m›z yoktur.
Gençli¤in dinamizmini,
coflkusunu aç›¤a ç›karma-
l›, birleflmeliyiz. Ki bu gü-
cü ortaya koydu¤umuzda
gelece¤imizi de kazanabi-
lece¤imizi de görece¤iz. O
yüzden her yurt odas›nda,
her amfide, s›n›fta, kan-
tinde tart›flmal›, konufl-
mal›, çözüm üretmeliyiz.

Gençlik
Federasyonu

‘NAMUS BEKÇ‹LER‹’N‹N 
‹K‹YÜZLÜLÜ⁄Ü
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Amerika’da ““iinnddiirriimm ggüünnllee--
rr ii””nin bafllamas› üzerine herkes
ma¤azalara hücum etti. Gece yar›-
s›ndan ma¤azalar önünde kuyru¤a
girenlerin ma¤aza aç›l›fl›nda yaratt›-
¤› izdihamda bir ma¤aza çal›flan›
ezilerek öldü.

Bu haberi, 29 Kas›m’da, televiz-
yonlar›n haber bültenlerinde izle-
dik.

““TTüükkeettiimm çç››llgg››nnll››¤¤››””, uzun y›l-
lard›r kapitalizmin bir özelli¤ini an-
latmak için kullan›lan kavramlardan
biridir, ama bu örnekte art›k ““ttüükkee--
ttiimm çç››llgg››nnll››¤¤››”” bir kavram olmak-
tan, mecaz anlat›m olmaktan ç›k-
m›flt›r. Yaflanan, kelimenin gerçek
anlam›yla bir çç››llgg››nnll››kk halidir. Yere
düflmüfl olan bir insan› ölümüne
çi¤neyerek, tüketim mallar›na ko-
flan kitlelerin durumu, çç››lldd››rrmmaa ke-
limesiyle anlat›labilir.

Dünya’da milyarlarca insan›n
açl›kla bo¤ufltu¤u günümüzde, ““ttüü--
kkeettiimm çç››llgg››nnll››¤¤››””ndan söz etmek,
ancak kapitalist sistemin özellikleri
ile aç›klanabilir. Kapitalizmde tüke-
tim her zaman körüklenmifl, insan-
lar, tüketim kültürünün esiri duru-
muna getirilmifltir.

ÇÇüünnkküü;; KKaappiittaalliizzmm 
TTüükkeettttiirrddiikkççee YYaaflflaarr
Kuflkusuz, kapitalizmin tüketimi

körüklemesi bofluna de¤ildir. Kapi-
talist sistem tüketime göre flekillen-
mifl bir sistemdir.

Kapitalizm, toplumun ihtiyaçla-
r›n› dikkate almadan meta üreten bir
sistemdir. Kapitalistler için bir ma-
l›n üretiminde önemli olan tek k›s-
tas, kârd›r. O mal›n ihtiyaç olup ol-
mad›¤›n›n önemi yoktur. Ne kadar
çok mal tükettirirlerse, o kadar çok
kâr ederler. Ancak insanlar›n ihti-
yaçlar› dikkate al›nmadan üretilen
mallar›n tüketilebilmesi de, kapita-
listler için bir sorundur. Bu nedenle
de, bin türlü yönteme baflvurarak tü-
ketimi körüklerler. Kimi zaman bir

mal›n pazarlanmas› için reklam gi-
derleri o mal›n maliyetini geçer.

Beyinler, reklamlarla doldurulur.
Reklamlardaki konuflmalar, uslup,
hal ve davran›fl biçimleri, espriler
bir biçimiyle kiflilerin yaflamlar›nda
yer etmeye bafllar. Tüketim madde-
leri bilinç alt›na yerlefltirilir.

Düzenlenen ‘indirim’ kampan-
yalar›yla, her keseye, her bütçeye
‘uygun’ vade ve fiyatlarla yap›lan
taksitlendirmelerle, kredi kartlar›na
yap›lan borçland›rmalarla insanlar
sürekli tüketmeye teflvik edilir. Yet-
mez, Amerika’da bir kiflinin ölümü-
ne neden olan örnekteki gibi, özel
indirim günleri yaparlar. Sevgililer,
anneler, babalar ve daha akla gel-
medik günler icat ederler. Sevgimi-
zin, duygular›m›z›n, de¤erlerimizin,
ölçüsü haline gelir tüketti¤imiz
mallar.

Bilimin, tekni¤in geliflimi, her
fley ihtiyaç d›fl› tüketmin körüklen-
mesine hizmet eder. Piyasaya bir
mal sürülür, o mal art›k sat›lamaz
hale geldi¤inde, ayn› mal, yap›lan
küçük bir yenilikle tekrar tüketime
sunulur. Cep telefonlar› bunun so-
mut örneklerinden biridir. Dünya
neredeyse cep telefonu çöplü¤üne
dönmüfltür. Ve en son model cep te-
lefonuna sahip olmak moda, tutku,
en önemli gösterifl arac› olmufltur.
Dayan›kl› tüketim mal› olarak bili-
nen buzdolab›, çamafl›r makinesi,
televizyon gibi ev aletleri bile “es-
kisini getir yenisini götür” fleklinde
düzenlenen kampanyalarla sürekli
de¤ifltirilir hale gelmifltir.

Tüketmek, bilinç alt›na yerleflen
bir anlay›fl, bir kültür ve yaflam biçi-
midir. Bu kültürün etkisindeki kitle-
ler, al›flverifl yapmad›klar› zaman
rahats›z olurlar. Hiç kullanmad›kla-
r›, belki bir sefer kullanacaklar› fley-
lere para harcarlar. Ekonomik kriz-
lere, açl›k ve yoksullu¤a ra¤men,
elindeki son kuruflla ya da borçlana-
rak al›flverifl merkezlerini dolduran
kitleler, bu kültürün etkisini göster-

mektedir.

Büyükflehirlerde her geçen gün
ço¤alan devasa al›flverifl merkezleri
de kapitalizmin tüketim kültürünün
boyutunu gösterir. Bu al›flverifl mer-
kezlerinde, arac›n› park edece¤in
otopark›ndan, çocuklar›n› b›rakaca-
¤›n lunaparka, oyun parklar›na, iç-
kili e¤lence yerlerinden, sinema, ti-
yatro gibi kültür merkezlerine, kon-
ferans salonlar›na her fley mevcut-
tur. Akla gelecek yada gelmeyecek
her türlü mal›n sat›ld›¤› bu al›fl verifl
merkezleri, hem al›flverifle ç›kma-
n›n her türlü kolayl›¤›n› sa¤lamak-
ta, hem de insanlar› her türlü ihti-
yaçlar›nda kendine çekmektedir.

KKaappiittaalliizzmmiinn SSllooggaann››::
‘‘TTüükkeettiimm ÖÖzzggüürrllüükkttüürr’’
Kapitalizmde, ideolojik düzey-

de, ttüükkeettmmeekkllee,, öözzggüürrllüükk özdefl-
lefltirilmifltir. ““TTüükkeettttii¤¤iinn kkaaddaarr
öözzggüürrssüünn”” anlay›fl› gelifltirilmifltir.

Toplumda herfley tüketime göre
düzenlenmelidir. Bu kültüre göre,
herfleyin tüketime göre flekillendi-
rilmedi¤i, daha çok tükettirmek ye-
rine, halk›n ihtiyaçlar›n› esas alan
sosyalist anlay›fl, ““öözzggüürrllüükk ddüüflfl--
mmaann››””d›r. Sosyalizm karfl›t› bu pro-
pagandas›, kapitalizmin özgürlü¤ü
tüketmekle özdefllefltirdi¤ini göste-
ren en somut örneklerdendir.

Örne¤in, kapitalist ülkelerde
özellikle orta ve zengin kesimlerde
bir ““aall››flflvveerriiflflee çç››kkmmaa”” kültürü ge-
lifltirilmifltir. Yani ihtiyac› yokken,
bofl zamanlar›n› de¤erlendirmek (!)
ad›na, al›flverifl yap›lmaktad›r. Bir
bak›ma, sinemaya gider gibi, gez-
meye gider gibi ““aall››flflvveerriiflflee çç››kk››ll››rr””..

Burada, tüketim ihtiyaçlar› kar-
fl›laman›n arac› de¤ildir, kendisi bir
amaçt›r. En pahal›, en orijinal ama
bir o kadar da gereksiz her fley bu

‘Tüketim Ç›lg›nl›¤›’



kültürün sonucu olarak sat›n al›n›r.

Kuflkusuz, bu sayd›klar›m›z
yoksullar için geçerli de¤ildir. Bir
kere ekonomik durumlar›, sosyal
statüleri buna engeldir. Ancak bu,
yoksul kesimlerin ““ttüükkeettiimm çç››llgg››nn--
ll››¤¤››””n›n d›fl›nda kald›¤› anlam›na
gelmemektedir. Belki yukar›daki
gibi tüketemezler ama bu kültür on-
lar›n yaflam›na da TV’lerdeki yoz
yaflamlar›n aktar›lmas›yla, moda
kavram›yla, özenti ve reklamlar›n
bombard›man› ile girmektedir.

Yoksul kesimlerde, ““ttüükkeettiimm çç››ll--
gg››nnll››¤¤››”” kendisini, al›fl verifl yapma
fleklinde göstermese de, kültürel
olarak buna göre flekillenme vard›r.
Özenti ve elindekini avucundakini
tüketmek için kullanma, gelecek
hayallerini buna göre flekillendirme
söz konusudur. Yoksulluk sorununa
çözüm üretmek, yoksullu¤un ne-
denlerine karfl› mücadele etmek  ye-
rine, tüketmek için h›rs›zl›k, gasp,
kapkaçç›l›k gibi yollara baflvurma-
da gelifltirilen tüketim kültürünün
de etkisi vard›r.

Ölçüsüzce tüketimin hakim ol-

du¤u bu kültürde, ülkede yaflanan
sorunlara, halk›n yaflam›na, dahas›
kendi yaflam›na duyarl›l›k yoktur.
Milyonlar›n ac›lar›, açl›¤›, yoksul-
lu¤u bu kültürün etkisi alt›ndaki ki-
flileri ilgilendirmez. Sözünü etti¤i-
miz kültür, etkisi alt›na ald›¤› be-
yinleri dumura u¤ratan, yaflam›n
gerçeklerine kapatan bir kültürdür.

Çal›flarak ya da çal›flmadan her
yolla çok para kazanmak, daha faz-
la tüketmek için hayalleri süsleyen
temel amaçt›r. Bu kültürün flekillen-
dirdi¤i kifliler, bencil, bireyci, ken-
dinden baflkas›n› düflünmeyen kifli-
lerdir. Tüketime göre flekillenmifl
kitleler, kapitalizm için tehlikesiz
ve onu besleyen durumundad›r.

Kapitalizmin
Tüketim AAdaletsizli¤i
Kapitalizmde tüketim de, eflitsiz

ve adaletsizcedir. Dünyan›n bir ya-
n›nda ihtiyaçla ilgisi olmayan flekil-
de, s›n›rs›z ve lüks bir tüketim, di-
¤er yan›nda açl›ktan ölümler yaflan-
maktad›r.

Worldwatch Enstitüsü’nün yapt›-
¤› araflt›rma raporuna göre, 2000 y›-
l›nda dünyan›n en zengin insanlar›,
en fakir insanlar›ndan 25 kat daha
fazla tüketmektedirler. Dünya nüfu-
sunun % 12’sini bar›nd›ran Kuzey
Amerika ve Avrupal› emperyalist ül-
keler, dünya genelinde yap›lan top-
lam harcamalar›n % 60’›n› yaparlar-
ken, dünya nüfusunun 1/3’ünü ba-
r›nd›ran Güney Asya ve Orta Afrika
ülkeleri ise bu harcamalar›n sadece
% 3,2’sine ortak olabilmifltir.

Afrika ve Güneydo¤u Asya ülke-
lerindeki yoksul halklar, içmek için
temiz su kaynaklar›ndan, en temel
sa¤l›k, e¤itim ve g›da ihtiyaçlar›n-
dan mahrumdurlar. 2,8 milyar insan
açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaflam müca-
delesi verirken, dünyadaki tüm açla-
r›n g›da sorununu çözecek milyar-
larca dolar emperyalist ülkelerde ka-
d›nlar›n makyaj malzemesine, kedi-
köpek mamas›na, parfüme, zengin-
lerin deniz afl›r› gezilerine, k›sacas›
““ttüükkeettiimm çç››llgg››nnll››¤¤››””n› tatmin etmek
ve kapitalistlere daha çok kazand›r-
mak için harcanmaktad›r.

Say›: 166 45TÜKET‹M

27 Kas›m günü Ege Üniversitesi 1 Nolu Ö¤renci Ye-
mekhanesi çal›flanlar› yemekhane yönetimini protesto
amaçl› ifl b›rakma eylemi yapt›.

Maafllar›n zaman›nda verilmemesi, farkl› çal›flma kol-
lar›ndaki çal›flanlar›n ayn› ifli yapmas›, sa¤l›k koflullar›-
n›n uygun olmamas›, fazla mesai ücretlerinin ödenme-
mesinden dolay› yemekhane çal›flanlar› ifl b›rakt›lar. Ye-
mekhane iflçileri yapt›klar› bu eyleme destek vermeleri
için Ege Üniversitesi ö¤rencilerine ça¤r›da bulundu. Ö¤-
renciler de iflçilerin ça¤r›s›na cevaben eyleme kat›ld›lar.

Sabah saatlerinden itibaren yemekhane iflçileriyle,
‹zmir Ö¤renci Gençlik Derne¤i Giriflimi ö¤rencileri
baflta olmak üzere ö¤renciler yemekhanenin önünde
beklemeye bafllad›lar. ‹flçilerin kararl› duruflu karfl›s›nda
geri ad›m atan yönetim iflçilerin hepsinin maafl›n› öde-
di. ‹flçiler maafllar›n› ald›ktan sonra yemek salonunda
toplanarak müdürü görüflmeye ça¤›rd›lar.

Talepleri kabul ettiklerine dair söz veren müdüre ifl-
çiler ve ö¤renciler bu iflin peflini b›rakmayacaklar›n›,
her zaman takipçisi olacaklar›n› söylediler ve boykota
son verdiler.

Ege Üniversitesinde ‹fl B›rakma
Eylemi Kazan›mla Bitti Ankara Üniversite-

si’nin Cebeci Kampu-
sü içindeki yemekha-
nede 10 gün önce bafl-
layan iflgale 5 Kas›m
günü sabah›n erken
saatlerinde  polis sal-
d›rd›. Emniyetin “fla-
fak operasyonu” diye
adland›rd›¤› sald›r› sa-
bah erken saatlerinde bafllad›. 

‹flgale destek veren ö¤rencilerin bir k›sm›n›n bayram
tatiline gitmesinden faydalanan Ankara Emniyeti ope-
rasyon yapt›. Baflta Terörle Mücadele olmak üzere Gü-
venlik, Çevik Kuvvet ve Asayifl flubelerden oluflturulan
karma ekip bu sabah Yerleflkeye girerek, üstlerini arad›-
¤› ö¤rencileri, yemekhane çal›flanlar›n› ve OLEY‹S ör-
gütlenme uzman› Mahzun Turan'›nda aralar›nda bulun-
du¤u 40 kifliyi gözalt›na ald›lar.

Gözalt›na tepki olarak, A.Ü. Meclisi saat 13.30’da
Yüksel Caddesi’nde bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi.
“Yemekhane ‹flçileri ve Ö¤renciler Serbest B›rak›ls›n!”
pankart›n›n aç›ld›¤› aç›klamaya 150 kifli kat›ld›.

Yemekhane ‹flgaline Sald›r›



““ÇÇookk kküüllttüürrllüü bbiirr iinnssaann”” veya
““kküüllttüürrllüü iinnssaannllaarr yyeettiiflflttiirrmmeekk
ggeerreekkiirr”” gibi kelimeleri, herhalde
duymayan›m›z yoktur. Fakat, dü-
flündü¤ümüzde, bu ifadelerde bir
eksiklik oldu¤unu da görürüz. Ör-
ne¤in, bu ifadelerde, söz konusu
“çok kkültürlü” kiflinin nas›l bir kül-
türel birikime sahip oldu¤u, ya da
insanlar, hangi kültürle yetifltirmek
gerekti¤i belirsizdir.

Bu ifadelerde s›n›fsal farkl›l›klar
gözard› edilerek, tüm toplum için
tek ve ortak bir kültürün varoldu¤u
düflüncesinden hareket edilmekte-
dir. Oysa gerçek bu de¤ildir. Böyle,
““ttüümm ttoopplluumm iiççiinn tteekk vvee oorrttaakk bbiirr
kküüllttüürr”” yoktur. 

Kültür, Materyalist Felsefe Söz-
lü¤ü’nde flöyle tan›mlan›yor: ““KKüüll--
ttüürr,, ttaarriihhiinn aakk››flfl›› iiççiinnddee ttoopplluumm ttaa--
rraaff››nnddaann yyaarraatt››llaann bbüüttüünn mmaaddddii
vvee mmaanneevvii ddee¤¤eerrlleerr vvee oonnllaarr››nn yyaa--
rraatt››llmmaass››,, kkuullllaann››llmmaass›› vvee aakkttaarr››ll--
mmaass››nnaa iilliiflflkkiinn aarraaççllaarr›› kkaappssaarr..””

Sözlük, daha sonra maddi kkül-
türü, “makineler, üretim alan›nda-
ki tecrübe ve di¤er maddi servet-
ler”, manevi kkültürü, “bilim, sanat,
edebiyat felsefe, etik, e¤itim, ve
benzeri alan›ndaki baflar›lar” flek-
linde tan›ml›yor.

Kültüre iliflkin, örne¤in Politika
Sözlü¤ü’nde, ya da Türk Dil Kuru-
mu’nca yay›nlanan çeflitli sözlükler-
de de benzer tan›mlar mevcuttur.
Bu tan›mlar içinde, Materyalist Fel-
sefe Sözlü¤ü’ndeki manevi kültür
olarak belirtilen kapsam, kültür
kavram›n›n yayg›n kullan›m›na da-
ha uygun düflmektedir.

Sonuç olarak, kültürü flöyle ta-
n›mlayabiliriz; bir ttoplumun vveya
belli bbir ttoplulu¤un bbilim, ssanat,
ahlak, ee¤itim aalan›ndaki üürün vve
birikimleriyle, dduygu, ddüflünce, kku-
rallar vve dde¤erlerinin ttoplam› kkül-
tür oolarak aadland›r›l›r.

Fakat, tüm toplum için tek bir
kültür yoktur. Örne¤in, sanat halk
içinde farkl› geliflmifltir, saraylarda
ya da burjuvazi içinde farkl› gelifl-
mifltir. Halk›n e¤lenceleri, oyunlar›,
gelenekleri, de¤erleriyle, sömürü-
cü s›n›flar›nki ayn› de¤ildir. Halk›n
ahlaki de¤erleri ile sömürücü s›n›f-
lar›nki farkl› flekillenmifltir.

Her s›n›f, tarihsel süreç içinde
oluflmufl bir kültüre sahiptir. Kapita-
list toplumda iki temel kültürel kate-
goriden sözedebiliriz; bbuurrjjuuvvaa kküüll--
ttüürr,, pprroolleettaarryyaa kküüllttüürrüü ((vvee iikkiinn--
cciissiinniinn bbiirr bbiiççiimmii oollaarraakk ddeevvrriimmccii
kküüllttüürr..)) Her düflünce, her duygu,
her bilimsel, edebi eser, her ahlaki
kural ya burjuvazinin, ya da halk›n
kültürünün ifadesidir. Bunlar›n d›-
fl›nda olamaz. Tek bafl›na ““kküüllttüürrllüü
iinnssaannllaarr yyeettiiflflttiirrmmeekk llaazz››mm”” sözü-
nün, bofl, içeriksiz bir söz olmas› da
bundand›r. Ancak, halk kültürüyle
mi, burjuva kültürle mi donanm›fl
insanlar yetifltirilece¤i belirtildi¤in-
de, kurulan cümlenin de bir anlam›
olur.

Bir toplumda sömürücü s›n›flar-
la, ezilen s›n›flar›n kültürü yanyana
bulunur; ancak egemen olan kültür
o toplumdaki egemen s›n›flar›n
kültürüdür. Dolay›s›yla, kapitalist
toplumda egemen olan kültür de
burjuvazinin kültürüdür. Emperya-
list sistemde, buna emperyalist
kültür de diyebiliriz.

Henüz insanl›¤›n s›n›flara bölün-
medi¤i ilkel toplumun da bir kültü-
rü vard› ve bu kültür do¤al olarak
tüm toplumun ç›karlar›n› gözeten,
tüm toplumun ortak de¤erlerini di-
le getiren bir kültürdü. Ama s›n›fla-
r›n ortaya ç›kmas›yla birlikte, s›n›f-
sal ç›kar farkl›l›klar›n›n yaratt›¤›
çeliflki ve çat›flma, do¤al olarak
birbirine karfl›t ve birbiriyle çeliflen
s›n›f kültürlerini de ortaya ç›kard›.
Yine, s›n›fl› toplumda, kafa ve kol
emeklerinin birbirinden ayr›lmas›
ile birlikte, kimi kültürel üretim
alanlar› da, sömürücü s›n›flar›n bir
ayr›cal›¤› haline geldi.

Ve do¤al olarak s›n›flar müca-
delesi, kültürel alanda da kendini
gösterir. Burjuva, emperyalist kül-
tür, “egemen kkültür” olmakla ye-
tinmez hiç bir zaman. Bu egemen-
li¤ini, emekçiler de dahil olmak

üzere, her beynin tüm hücrelerine
yaymak için sürekli bir faaliyet
içinde olur. Bu, burjuvazi ve emek-
çiler aras›nda, kültür alan›nda sü-
ren k›ran k›rana bir mücadeledir.
Bu mücadelede, proletarya da,
halk içinde yer alan di¤er s›n›flar
da, kendi kültürünü korumay›, ge-
lifltirmeyi amaçlar.

Devrimci kkültür, esas olarak
sosyalist kültürün, kapitalist sistem
koflullar›nda ve kapitalist sisteme
karfl› mücadele içinde flekillenmifl
halidir. fiekillendi¤i koflullarda
mümkün oldu¤u kadar, sosyalist
toplumun kültürünü, halk›n  ileri
de¤erlerini ve ayn› zamanda kapi-
talist sisteme karfl› mücadelenin
flekillendirdi¤i kültürü de yans›t›r.

Sosyalist kültür ise, sosyalist
toplumun kültürüdür. Sosyalist top-
lumun egemen s›n›f› olarak prole-
taryan›n kültürü, sosyalist kültürün
flekillenmesinde belirleyicidir. Sos-
yalist kültür, kendinden önce yara-
t›lm›fl tüm kültürlerin en ileri yönle-
rini de içererek tarihsel olarak bü-
yük bir güce sahip olur. Yani baflka
bir deyiflle, geçmifl toplumsal yap›-
larda oluflan kültürün tümünün in-
kar› üzerine de¤il, ondaki de¤erli
tüm ürünleri, de¤erleri, kurumlar›
devral›r.

Sosyalist sistemde, çeflitli ulus-
lar ve onlar›n kültürleri aras›nda
maddi ve manevi yo¤un bir etkile-
flimin yolu aç›l›r. Kültür üzerindeki
flovenist, milliyetçi s›n›rlar kalkar.
Bu yan›yla da sosyalist kültür en-
ternasyonal bir kültürün oluflmas›-
n›n koflullar›n› haz›rlar. Halk y›¤›n-
lar›n› edebiyattan, müzikten, resim-
den, tiyatrodan uzaklaflt›ran veya
onlar› sadece “tüketici” konumun-
da tutan kapitalist kültürün aksine,
halk› kültürden ay›ran tüm engelle-
ri ortadan kald›rmay› amaçlar.

Sosyalist kültürde, çok çeflitli
kavram ve de¤erlerin muhtevas› da
yeni bafltan flekillenir; örne¤in, hü-
manizm, kolektivizm, sevgi, aflk,
fedakarl›k, sosyal güvenlik, aile,
çocuk e¤itimi ve daha bir çok fley,
art›k sosyalist alt yap›dan güç alan,
ekonomik sosyal her alan› kapsa-
yan, kapitalizmin yaratt›¤› zorunlu-
luklardan, ç›kar iliflkilerinden kopa-
rak yeni bir biçime bürünür.

B‹LG‹

KÜLTÜR
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Gerçek ayr›m noktas› han-
gisidir? Halklar, dost ve düfl-
manlar›n› neye göre ay›rmal›?

Geçti¤imiz günlerde, bu so-
rular› sormam›z› gerektiren
iki olay yafland›.

BBiirriinnccii oollaayy Nijerya’da ya-
fland›. Plateau eyaletinde 27
Kas›m’da yap›lan seçim-
ler sonucunda Hristiyan-
lar ve Müslümanlar ara-
s›nda çat›flmalar bafllad›.
Bas›na yans›d›¤› kadar›y-
la, çat›flmalarda yüzlerce
kifli öldü. Kiliseler, cami-
ler ve evler yak›ld›. 7 bin
kifli bulunduklar› yeri
terk etmek zorunda kald›. So-
ka¤a ç›kma yasa¤› ilan edildi.

‹‹kkiinnccii oollaayy, 27 Kas›m’da
Hindistan’da yafland›. ‹smi
Deccan Mücahidin olarak aç›k-
lanan bir örgüt, Mumbai ken-
tinde Tac Mahal ve Oberoy
otellerine bask›n  düzenledi.
Otellerde yüzlerce kifliyi rehin
alan eylemciler, taleplerinin
““HHiinnddiissttaann’’ddaa hhaappsseeddiilleenn ttüümm
MMüüssllüümmaannllaarr››nn sseerrbbeesstt bb››rraa--
kk››llmmaass››”” oldu¤unu aç›klad›lar.
Mücadelelerinin amac› da
““mmüüssllüümmaannllaarraa zzuullüümm yyaapp››ll--
mmaass››nn››”” önlemekti. 

200’e yak›n kiflinin öldü¤ü,
yüzlerce kiflinin yaraland›¤›
aç›klanan eylemde, bir çok ki-
fli sadece HH››rriissttiiyyaann olduklar›

için hedef al›nd›. Bu
eylemlerde, arada Si-
yonistler ve Yankee-
ler cezaland›r›lm›fl ol-
sa da, do¤ru bir bak›fl
aç›s›ndan yoksun,
suçluyu suçsuzu ay›r-

mayan, aayyrr››mm››nn›› ssaaddeeccee ddiinn
vveeyyaa mmiilllliiyyeett üüzzeerriinnddeenn yyaa--
ppaann eylemlerdir. Eylemlere
iliflkin emperyalist medyan›n
bir sansürü oldu¤u aç›k; ama
eylemler de kkeennddii aammaacc››nn›› aann--
llaattaamm››yyoorr; çünkü ne s›n›fsal,
ne anti-emperyalist bir zemine
oturuyor.

Din, mezhep temelindeki
çat›flmalar›n o din ve mezhep-
den halklara yarad›¤› tarih bo-
yunca pek görülmemifl bir fley-
dir. Tam tersine, din ve mez-
hep temeline oturan çat›flma-
lar, halklar›n direnifl ve müca-
dele gücünü zay›flatm›flt›r. Bu-
nun en yak›n örne¤i Irak’ta
yaflananlard›r. Irak’ta bugüne
kadar sadece Sünnileri ya da
fiiileri hedef alan çok say›da
eylemler yap›ld›. Yap›lmaya
da devam ediliyor. Dine dayal›
çat›flma zemini Irak’ta halen
varl›¤›n› koruyor. Mezhep te-
melindeki ayr›m ve mezheple-
rin birbiriyle çat›flmas›, deni-
lebilir ki, Irak direniflinin en

zay›f yan› olmufl, direnifle bü-
yük zararlar vermifltir. 

Oysa örne¤in, Nijerya’da
hem H›ristiyanlar, hem de
Müslümanlar yoksulluk, açl›k
içinde yafl›yorlar. Her iki inanç-
tan halk da, emperyalist sömü-
rü alt›ndalar. Düflmanlar› or-
tak. Dolay›s›yla, as›l ayr›m
noktas›n›, sömüren ve sömürü-
len, ezen ve ezilen çerçevesin-
de yapmalar› do¤ru oland›r.

Dünyan›n birçok yerinde
Müslüman halka yönelik bas-
k›lar›n tteemmeelliinnddee ddee,, eemmppeerr--

yyaalliisstt ppoolliittiikkaallaarr var.
Bask›lar, dini zeminde de-
¤il, as›l olarak emperya-
lizm halklar saflaflmas›
temelinde, emperyalist ül-
kelerin ezilen dünya halk-
lar›na sald›r›s› fleklinde
gerçekleflmektedir.

Kald› ki, Müslümanlara yö-
nelik sald›r›lar›n sorumlusu,
tüm H›ristiyanlar de¤ildir. So-
rumlu, H›ristiyanl›k de¤il, sö-
mürgeci özellikleri nedeniyle
sald›rgan politikalar izleyen
emperyalist tekellerdir. Irak-
taki iflgalde de kuflkusuz ayn›
fley geçerlidir.  

Bölen, parçalayan, birbiriy-
le çat›flt›ran emperyalizm,
mezhep çat›flmalar›ndan da
yararlanarak, aç›k ve gizli ifl-
gallerini sürdürmektedir. Bir
kez daha görülmelidir ki, Müs-
lümanl›k, H›ristiyanl›k, kafir-
lik ayr›m› üzerinden yap›lan
eylemler, bu ayr›m üzerinden
gelifltirilen savafllar, halklar›n
kurtulufluna hizmet etmiyor!.

Siyasette

‹LKE

Ayr›m NNoktas›
Hangisi?

Yaflanan krizle birlikte iflas›n
efli¤ine gelen ‹zlanda’da halk hü-
kümeti protesto ederek istifas›n›
istedi. Baflkent Reykjavik’te geç-
ti¤imiz hafta sonunda parlamento
binas›n›n önünde biraraya gelen
yaklafl›k 5 bin kifli uygulanan
ekonomik politikalar› protesto et-

miflti. Protestocular hüküme-
tin istifa ederek yeni seçimlere
gidilmesi ça¤r›s›nda bulunur-
ken Devlet Baflkan› Geir Ha-

arde ise istifa istifa etmeyece¤ini
aç›klad›. Üç ay önce ülkenin en
büyük üç bankas› iflas etmfl ve
devlet kontrolüne al›nm›flt›. Bat-
ma aflamas›na gelen ülkede kapa-
nan iflyerleri nedeniyle yüzde 4’e
yükselen iflsizlik oranlar››n›n yüz-
de 10’a ç›kmas› bekleniyor.

Ucuz ilaç engelleniyor
Avrupa Komisyonu araflt›rmas›na göre

pahal› ilaçlar›n ucuz muadillerinin sat›fl›n›n
büyük ilaç firmalar›nca engellendi¤ini, bu
yüzden Avrupal›lar›n 2000-2007 y›llar› ara-
s›nda 3 milyar Euro fazladan harcama yapt›k-
lar›n› bildirdi. Pfizer, GlaxoSmithKline ve
Sanofi Aventis’in bulundu¤u büyük firmalar,
ucuz muadil ilaçlar›n piyasaya ç›k›fl›n›, dava-
lar açarak ve tek bir ilaç için çok say›da pa-
tent baflvurusunda bulunarak erteliyorlar. 

‹zlanda halk› 
hükümeti protesto etti
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değin elerm

BAM TELİ çizgiler

Ad›n› ssiz kkoyun
Reha Çamuro¤lu’nun 4 Aral›k tarihli Milliyet’te yer

alan “özgeçmifli” nas›l bir “kiflilik”le karfl› karfl›ya olun-
du¤unu anlatmaya yetiyor. 

Önce Acilciler saflar›nda yeralm›fl. 

Sonra 1986’da anarflist olmufl, anarflist Kara dergisinin
ç›kar›lmas›na kat›lm›fl. 

Sonra Bar›fl Partisi’nin, ard›ndan Demokrat Türkiye
Partisi’nin yöneticisi olmufl.  

Sonra, Do¤ru Yol Partisi’ne geçmifl. 

Bir ara ÖDP’ye meyletmifl. 

fi‹MD‹L‹K son dura¤› AKP... 

Sonras›n› kendisinin de bildi¤ini sanm›yoruz. 

Tayyip’in deyifliyle “mama -ve koltuk- neredeyse”
oraya gidecektir. 

fiimdi ne denir böyle bir kifliye, dönek, f›r›ldak, yanar
döner... seçin iflte birini... 

Yolsuzluk ÜÜst
Kurulu=AKP Hükümeti

“Hükümet, kamuda usulsüzlük ve yolsuzluk iddialar›-
n› incelemek amac›yla özel bir üst kurul oluflturulmas›
için dü¤meye bast›.” (4 Aral›k Türkiye) 

Kurulda, kamuda görev yapm›fl müfettifl, avukat, üst
düzey bürokrat, yerel yönetim temsilcileri görev yapa-
cakm›fl...

Bizce, bu kurulun bafl›na örne¤in fiaban Diflli yak›fl›r,
kurul üyeleri aras›nda Dengir Mir Mehmet F›rat özellikle
olmal›... Sonra deveyi amuduyla götüren Belediye Bafl-
kanlar› unutulmamal›... Hakk›nda soruflturma olan çok sa-
y›daki milletvekilinden olufltur oluflturabildi¤in kadar ko-
misyon...

Ama bunlardan da önce, yolsuzluk iddialar›ndan hak-
k›nda soruflturma olan çok say›da bakandan oluflan hükü-
meti yolsuzluk üst kurulu yap›n, bitsin... 

Ha GGayret!
Alkol ve Madde Ba¤›ml›l›¤› Tedavi ve E¤itim Merke-
zi’nin (AMETEM), son 4 y›ll›k verilere göre yapt›¤›
aç›klamada, uyuflturucu madde kullanma yafl›n›n 12’den
10’a düfltü¤ünün saptand›¤›n› bildirdi. 

Aferin AKP’ye. Aferin AKP’nin polisine. 

Biraz daha gayret ederlerse, 9’a, hatta 8’e, 7’ye bile dü-
flürebilirler ki, bu konuda da “dünya birincili¤imiz” olur
o zaman. 
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‹lim öö¤renip
bildi¤ini yyap-
mayan,  ççift

sürüp ttohum
ekmeyene
benzer.

Sadi ((‹ranl› yyazar)

RReessmmii EEflflkkiiyyaa!! 
Avc›lar’daki polis k›l›kl› “eflkiyal›k” üzerine herkes, baflta

da Cerrah gibi polis flefleri “polise kimlik sorun” deyip
duruyor. Yasa diyor ki, polis, sorulmadan kimli¤ini göstermek
zorunda. Önce “kanun adam›”na kanunu uygulatsan›za.

O yok! Laf çok!

Ayfle Teyze, saf›n› m› flafl›rd›?
Milliyet Gazetesi yazar› Güngör Uras, 4 Aral›k günkü

yaz›s›na “‹flçi sendikalar› iflten ç›karmalar› seyrediyor” bafl-
l›¤›n› koymufl. Bafll›¤a bak›nca, sendikalar› mesela neden
iflten ç›karmalara karfl› direnifl örgütlemedikleri için eleflti-
recek san›yorsunuz. Ama okuyunca anl›yorsunuz ki öyle
de¤il.. Peki ne diyor Uras? Birlikte okuyal›m:

“Üretimi düflen ve mecburiyetten, paras›zl›ktan iflçi üc-
retini ödeyemez duruma düflen iflyerlerinin iflçi ç›karmas›n›
önlemek için bile sendikalar›n yapabilecekleri vard›r. 

Sendikalar üretimi düfltü¤ü için iflçi ç›karmak zorunda
olan iflyerlerine destek verebilir. Üretim eski çizgiye gelin-
ceye kadar... çal›flanlar›n ücretlerinden belli bir k›s›nt› ya-
p›lmas›n› buna karfl›l›k hiçbir iflçinin ç›kar›lmamas›n› sa¤-
layabilir. Ama bu geçici dönemde, iflçinin azalan ücretinin
bir bölümünü sendika fonundan karfl›lamay› üstlenebilir. ”

Uras’›n önerdi¤i de ““kkrriizziinn ffaattuurraass››nn››”” eemmeekkççiiyyee yyüükkllee--
mmeenniinn baflka bir biçimi!.. Uras bir sorsun bakal›m: Emekçi
Ayfle Teyze’nin o¤lu, damad›, buna raz› olabilir mi?

Uras’a bir de flunu soral›m: ‹fller iyiyken, patron çok ka-
zan›rken, bollu¤u, kâr›, iflçiyle paylaflt› m› ki, flimdi s›k›nt›-
y› iflçi paylafls›n?

Amerikan OOrdusu’ndan ffirar!
Almanya’daki Katterbach Askeri üssünde  görevli

Amerikan askeri Andre Shepherd, üsten kaçarak
Almanya’ya siyasi iltica baflvurusunda bulundu. 

AAsskkeerr Shepherd, bir dergiye verdi¤i demeçte, neden
Amerikan ordusundan kaçt›¤› sorusunu ““mmaassuumm iinnssaannllaarr››
ööllddüürrmmeekk iiççiinn AAmmeerriikkaa’’yyaa yyaarrdd››mm eettmmeekk iisstteemmeeddiimm”” diye
cevaplad›... AAsskkeerr Shepherd, hakl›d›r. Firar› meflrudur. 

Yürüyüfl
Dergisi
Gecekondu
Mahallelerinde

Okurlar›m›z dergimizi halka ulaflt›rmaya devam
ediyor. Bu hafta AAnnttaallyyaa’’ddaa GGeebbiizzllii;; ‹‹zzmmiirr’’ddee
YYaammaannllaarr,, GGüülltteeppee ve AAssaarrll››kk;; AAddaannaa’’ddaa YYüürree¤¤iirr
LLeevveenntt;; BBuurrssaa’’ddaa TTeelleeffeerriikk ve PPaannaayy››rr;; ‹‹ssttaannbbuull
GGaazzii mahallelerinde dergimiz halka ulaflt›r›ld›.

Yürüyüfl önlükleriyle ç›k›lan sat›flta megafonlarla
halka ça¤r›lar yap›ld›. Zamlar, hayat pahal›l›¤›, hapis-
hanelerdeki tecrit halkla yap›lan sohbetlerin konusuy-
du. Dergi da¤›t›m›nda Antalya’da 18, ‹zmir’de 204,
Adana’da 35 ve Bursa’da 25, Gazi’de 170  dergi halka
ulaflt›r›ld›. 

Hüseyin Erdo¤an vefat etti
TAYAD’l› Hüseyin Erdo¤an 23

Kas›m 2008 Pazar günü hayat›n›
kaybetti. Uzun zamand›r Alzheimer
hastas› olan Hüseyin Erdo¤an ertesi
gün Gazi Mezarl›¤›’nda defnedildi.

Ailesinin, Gazi Özgürlükler Der-
ne¤i üyelerinin ve sevenlerinin kat›l-
d›¤› cenaze s›ras›nda Erdo¤an’›n Ga-
zi Mahallesi’nde sürdürdü¤ü müca-
delesi anlat›ld›.

TAYAD’l› bir aile olan Hüseyin
Erdo¤an, Gazi Mahallesi’nde Halk Meclisi gelene¤in-
den gelenlerdendi.

Mahalledeki ›fl›k söndürme eylemlerimden, Gazi
Katliam› davalar›na, açl›k grevlerinden TAYAD’›n
yapt›¤› bir çok eyleme kat›lan Erdo¤an, mahallenin
emektarlar›ndand›.

Gazi Özgürlükler Derne¤i Hüseyin Erdo¤an’›n ai-
lesine ve tüm sevenlerine bafl sa¤l›¤› dileklerini iletti.
Biz de Yürüyüfl dergisi olarak Hüseyin Erdo¤an'›n ai-
lesine, Gazi halk›na, TAYAD'l› Ailelere ve Gazi Öz-
gürlükler Derne¤i’ne bafl sa¤l›¤› diliyoruz. 

K›z›l Bayrak gazetesi
1 ay süreyle kapat›ld›!

K›z›l Bayrak dergisinden yap›lan aç›klamada 7 Ka-
s›m 2008 tarihli say›s›ndaki Türkiye Komünist ‹flçi Par-
tisi'nin yurd›fl›nda gerçeklefltirilen 10. y›l etkinli¤i habe-
ri, bu etkinlikte yap›lan konuflmalar ve etkinli¤e gönde-
rilen mesajlar›n kapatma gerekçesi yap›ld›¤› bildirildi.



"Ak›yordu su

Gösterip aynas›nda sö¤üt
a¤açlar›n›

salk›m sö¤ütler y›k›yordu suda
saçlar›n›

Yanan yal›n k›l›çlar›n› çarparak
sö¤ütlere

Kofluyordu k›z›l atl›lar
güneflin batt›¤› yere"

Onlar günefle koflan k›-
z›l atl›lard›. Günefle kofl-
man›n bilinciyle katettiler
en afl›lmaz yollar›. Geçtik-
leri her yerde yeni birfley
ö¤rendiler ama ö¤renmek-
ten asla vazgeçmediler.
Karfl›laflt›klar› her engelde
büyük tecrübeler edindiler
ama tecrübelerini yenile-
mekten asla vazgeçmedi-
ler. Atefl çemberlerinden
geçerken kavgan›n ustas›
oldular. Daha büyük çem-
berlerden geçeceklerini
bilerek kavgan›n ustas›
kalmak gerekti¤ini yürek-
lerine kaz›d›lar.

Bofluna de¤ildi k›z›l at-
l›lar diye an›lmalar›, umu-
du bayrak gibi tafl›malar›.

Zor ve dolambaçl› yol-
lardan soluk solu¤a geçer-
ken durup dinlenmediler.
A¤›r kay›plara ra¤men
ulaflmak istedikleri hedefe dolu
dizgin kofltular. Yaralar›n› sara sa-
ra, düflenlerin ard›ndan a¤›t yak-
madan, gözyafl› dökmeden sadece
kofltular.

Onlardan biriydi o. 

Kofltu kavgan›n içinde.

Kofltukça ustalaflt›. 

Ustalaflt›kça sevdi kavgay›.
Halk› sevdi, vatan› sevdi.

Doktorluk vard› yaflam›n›n bir

yerinde. Halk›n doktoru, kavgan›n
doktoru oldu sevdikçe. 

Soluk solu¤a süren bir kavgada
zaman›n öneminin bilinciydi o da
yoldafllar› gibi. Uzayan her günün
daha büyük ac›lara gebe oldu¤u-
nun tan›¤›yd›lar.

Kimilerinin daha uzun yaflamak
için ç›rp›nd›¤›, görmezden, duy-
mazdan, konuflmazdan geldi¤i bir
ça¤da, a¤›r bedeller ödenece¤ini
bilerek en öne at›lanlardand›. 

Gerekti¤inde pankartlar asan,
gerekti¤inde bildiriler da¤›tan, ev-
ev sokak-sokak ayd›nl›k olup dola-
flan... gerekti¤inde ölüme yatan ve
gerekti¤inde... 

Yaflatmak için ölümü gülerek

karfl›lamay› onur bilenlerdendi.

"Birden
Bir kufl gibi
Vurulmufl gibi
Kanad›ndan
Yaral› bir atl› yuvarland› at›n-

dan
Ba¤›rmad›
Gidenleri geri ça¤›rmad›
Bakt› yaln›z daha yafll› gözlerle
Uzaklaflan atlar›n par›ldayan

nallar›na"
Bir kufl gibi vuru-

lan kanad›ndan, vu-
rulmufl bir kufl gibi
yuvarlanan at›ndan
Kevser’di belki, bel-
ki Engin, belki Da-
y›... 

Belki hepsiydi,
belki hiçbiri. 

Çünkü kimse kal-
m›yor bu kavgada
geriye. Vurulup dü-
flenler de... 

Çünkü onlar›
omuzlay›p yürüyor
bizimkiler, yürüyor-
lar kesintisiz,yürü-
yorlar sak›ncas›z... 

O gün, orada, ya-
ral› bir atl› yuvarlan-
d› belki at›ndan;

görmedik, ama
biliyoruz, at›n üstün-
de savafl›rken de,
vurulup düflerken de
elindeydi nazl›s›,
elindeydi umudunun

bayra¤›... O bayrak ki, O’nu orada
vuranlar da görmedi... Biz gördük,
biz bildik, biz devrald›k...  

Ve flimdiden gayr›, bizden Kev-
ser’e söyleyecek sadece flu sözler
kald›:

"Gel deyin k›z›l atlar›yla güne-
fle gidenler

Gel deyin ben de geleyim
Yol verin ateflin çocuklar›
Atlar›n›za al›n beni de"

OOnnllaarrddaann ––kkıızzııll

aattllııllaarrddaann–– bbiirriiyyddii oo
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