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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!

MÜCADELES‹N‹
BÜYÜTMEL‹Y‹Z!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
12 A ral›k - 18 Aral›k

lar. Onlar halk›n sesiydi,
halk onlar›n türküleri ve
marﬂlar›yla sesverdi. Onlar 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› onlardan esinlendiler:
BAﬁE⁄MEDEN
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s›yr›l›p gelen
haziranda ölmek zor
türkülerle
cemo – gün gelir
gel ki ﬂafaklar tutuﬂsun
yürek ça¤r›s›
cesaret
hiç durmadan
ileri
geliyoruz
marﬂlar›m›z
boran f›rt›nas›
onbeﬂinci y›l seçmeler
Kucaklaﬂma
Eylül
feda
yürüyüﬂ
biz var›z
y›ld›zlar kuﬂand›k
BAﬁE⁄MEDEN

Grup Yorum’un yeni albümü “Baﬂe¤meden” yak›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.
Baﬂe¤mediler hiç.
Baﬂe¤memenin türkülerini
söylediler.
Baﬂe¤meyenlerin destanlar›n› notalarla yazd›lar
tarihe.
23 y›ld›r onlar›n sesi yank›lan›yor kavgan›n içinde.
Seslerini zindanlarda direnenlerden, gecekondularda dövüﬂenlerden, meydanlar› sars›p statükolar›
parçalayan iﬂçiler ve memurlardan, da¤larda ﬂahanlardan, halk›n adaleti
olanlardan, K›z›ldereler’den, Çiftehavuzlar’dan
ald›lar; 70 milyona taﬂ›d›-

Yeni albümde Enver Gökçe, Aziz Nesin, Ümit ‹lter
ve ‹brahim Karaca'n›n ﬂiirlerinden yap›lm›ﬂ bestelerde, Hip-hop'tan Rock
müzi¤e uzanan de¤iﬂik
baz› müzik tarzlar›n› kullanm›ﬂ Grup Yorum. Ayr›ca mizaha yer vermiﬂ.
Ama tarz› ne olursa olsun,
içerik hep ayn› Grup Yorum’da.
Her alandaki kavgadan
sesler var albümde.
Dinleyicileri sab›rs›zl›kla
bekliyorlar albümü. Mücadelenin yeni türkülerine, marﬂlar›na kavuﬂman›n sab›rs›zl›¤› bu...

Nurettin GÜLER

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 katliam sald›r›s›nda, Malatya Hapishanesi’nde direnen
tutsaklar içindeydi. 28 Temmuz 2001’de 6. ölüm
Feride HARMAN orucu ekibinde ölüm orucuna baﬂlad›. Direniﬂini
sürdürürken tahliye edildi¤inde, tahliye rüﬂvetini
oligarﬂinin yüzüne çarparak, direniﬂini d›ﬂar›ya taﬂ›d›. ‹stanbul Aksaray’da bir evde sürdürdü¤ü ölüm orucunun 512. gününde, 16 Aral›k
2002’de ölümsüzleﬂti.

“Beni kara toprakta de¤il, hakikati
anlam›ﬂ insanlar›n yüre¤inde aray›n”

1961, Bal›kesir Gönen do¤umlu olan ﬁaban ﬁen, ö¤retmen okulu ö¤rencisiyken devrim mücadelesine kat›ld›. ‹.Ü. Hukuk Fakültesi’nde DEV-GENÇ’li olarak
mücadelesine devam etti. 1980’de tutsak düﬂtü. Cuntan›n zindanlar›nda sürdürdü mücadelesini. 1984
Ölüm Orucu direniﬂinin birinci ekibinde, Apo, Hasan,
Haydarlarla ölüme yatt›. Tahliye olduktan sonra yurtﬁaban ﬁEN
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›.

4 Temmuz 1969, Ankara Polatl› do¤umlu
olan Kevser, 1986’da
9 Eylül Üniversitesi T›p
Fakültesi’ni kazanarak
‹zmir’e gitti. Örgütlü
iliﬂkisi 1990’da baﬂKevser MIRZAK
lad›. ‹zmir’de gençlik örgütlenmesi içinde ve milislerde yerald›, çeﬂitli
görevler üstlendi.
1991’de 5 ay tutuklu kald›. ‹kinci kez tekrar
tutukland› ve direniﬂlerle geçecek uzun tutsakl›¤› 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 eylemini Uﬂak Hapishanesi’nde yaﬂad›. 2001 Eylülünde 7. Ölüm orucu ekiplerinde k›z›l bant›n›
takt›. 2002 Mart’›nda tahliye oldu ve mücadelesini ondan sonra da tereddütsüz sürdürdü.
Kevser, mücadele yaﬂam› boyunca hiçbir koﬂulda kendini koruma anlay›ﬂ›nda olmad›, her
zaman önce örgütü, halk›n›n ve devrimin ç›karlar› geldi. 10 Aral›k 2007’de Ankara’da kuﬂat›ld›¤› evi, faﬂizme karﬂ› bir direniﬂ
üssüne çevirerek ölümsüzleﬂti.

1956 Dersim Hozat do¤umlu olan Nurettin, 197475'lerden itibaren Elaz›¤ ve Dersim'de Dev-Genç örgütlenmesinde yönetici olarak görev yapt›, anti-faﬂist mücadelenin önderlerindendi. 12 Aral›k 1978’de Elaz›¤’da faﬂistlere karﬂ› gerçekleﬂtirilen bir eylem sonras›
polisle girdi¤i silahl› çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

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 Osmanl› ulemas›n›n kat›ld›¤› bir “mahkeme”nin
karﬂ›s›na ç›kar›ld›. Amaç Bedreddin’in düﬂünceŞeyh Bedrettin 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 hakk›nda idam karar› verildi. 18 Aral›k 1416’da bugün Yunanistan s›n›rlar› içinde bulunan Serez'in Bak›rc›lar Çarﬂ›s›nda idam edildi.
Osmanl›’n›n hizmetine girmeyi kabul etmesi durumunda, ﬁeyhulislam olabilecekken, “Böylesi düzenin diﬂlilerinden biri olaca¤›m›za, ezilenlerinden biri olmak ye¤dir” diyerek, hakikat›n savaﬂç›s› olmay› seçen Bedreddin’in bedenini öldürdüler, düﬂünceleri ise ölümsüzleﬂti.

Tarih Yazanlar›n Kaleminden
AFGANLI Ç O C U K

S›cak bir tabak aﬂ
Ve kucak dolusu oyuncaklar

Ey Afgan’l› güzel çocuk..!

Umudu uzat›yorum sana

Sürmeli kardeﬂim

Eriyen bedenimle büyüyen

öpmek isterdim

Halk›m›z›n Umudunu

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›

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...

Sakat b›rakt› çok daha fazlas›n›
Aç aç›kta b›rakt› depremde
binlerce kardeﬂimi
Sunam›yorum ya sana s›cak bir yuva

23 Ekim 2001
Uﬂak Hapishan esi
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yine örgütlenmeliyiz!
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Düzene geri ad›m att›rmak için
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oyun. Oynayan› yakar’

Halk›m›z›n kurban bayram›n›
kutluyoruz.
Ne yaz›k ki, onbinlerce iﬂçinin iﬂten at›ld›¤›, açl›¤a
mahkum edildi¤i günlerdeyiz.
Açl›¤›n, iﬂsizli¤in, sefaletin olmad›¤› bir dünyada
nice b ayramlar yaﬂama d ile¤iyle k urban b ayram›n›
kutluyor, h er inançtan tüm h alk›m›z›, y eni b ir dünya
kurma m ücadelesine
ça¤›r›yoruz.
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¤er ortada bir
kriz varsa, sistemin kural›d›r, bu krizin faturas› emekçilere yüklenecektir.
Zamlar, vergiler,
ücret ve maaﬂlardan yap›lacak yeni
kesintiler ve akla gelebilecek tüm
di¤er ekonomik bask›lar ve beraberinde siyasi bask›lar üzerimize binecektir. Boyun e¤mek yok, sineye
çekmek yok. Bunlar›n karﬂ›s›nda
durabilmenin tek yolu, örgütlü olmakt›r. Fakat sadece sald›r›lar› püskürtmekle, yoksullu¤a dayanmakla
s›n›rlayamay›z kendimizi. Bunu kader olarak kabul edemeyiz. Biz, bu
düzeni de¤iﬂtirmeyi hedeflemeliyiz.
Ve bunun için de yine örgütlü olmal›y›z... Sendikalardan odalardan
derneklere kadar, mevcut örgütlenmeleri daha da güçlendirmeli, iﬂlevsel k›lmal›y›z. Halk›n farkl› kesimleri için yeni örgütlenme biçim ve
araçlar› geliﬂtirmeliyiz. Ama en
önemlisi, devrimci örgütlenmeyi
büyütmeli, kitleleri bu örgütlenmenin önderli¤inde bir mücadelede
birleﬂtirmeliyiz.

E

Y›k›lmamak için örgütlenmeliyiz!
Y›kmak için yine örgütlenmeliyiz!
günlük geliﬂmeler peﬂinde sürüklenen, kendini protestolarla s›n›rlay›p
o protestolar içinde güç biriktiremeyen bir konuma düﬂer. Bu ise, iktidar perspektifli mücadelenin fiilen
zay›flamas› demektir. Bu anlamda
bugünden emekçilere yönelen sald›r›lar karﬂ›s›nda at›l kalmamak gerekmekle 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.
rizin faturas› bugünden emekçilere ç›kar›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Fakat mesela, tersanelerde, tekstilde
bir süre sonra onbinlerce iﬂçinin daha iﬂten at›labilece¤i belirtilmektedir. Böyle bir olgu karﬂ›s›nda,
emekçilerin krizin faturas›n› üstlenmeme mücadelesinin her zamanki
klasik yerlerde üç beﬂ bas›n aç›klamas›yla yürütülemeyece¤i aç›kt›r.
Sol, en ciddi sald›r›lara bile bu tarzla karﬂ›l›k veren bu al›ﬂkanl›ktan,
kültürden ç›kmal›d›r. Ekonomik demokratik anlamda da, siyasal anlamda da daha etkili olabilen bir
mücadele tarz›n› geliﬂtirmeliyiz.
Bugünden yar›na bu de¤iﬂimi sa¤lamak zor olsa da, önümüzde bu sorun olmal›d›r. Tersi, yani yukar›da

K

uﬂkusuz iﬂsizlik bu kadar acil
bir sorun olarak ortadayken,
oyalanmak, sürece müdahalede gecikmek 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 ﬂekillenen bu dönem, k›sa, gelip geçici bir
dönem de¤ildir. Baﬂbakan Erdo¤an,
her ne kadar adeta toplumu ve
elbette krizden en çok zarar gören emekçileri “yat›ﬂt›rmak”
için “kriz bize te¤et geçiyor”,
Krizin
“kriz iniﬂe geçti” gibi “tesbitlerfaturas›n›
üstlenmeme
müde” bulunsa da, kriz süreci decadelesinin üç beﬂ bas›n aç›kvam etmektedir.

K

öylesi süreçlerde, devrimci
demokratik örgütler, bir
yandan sald›r›lara güncel cevaplar verilmesini örgütlerken, as›l
olarak da uzun vadeli düﬂünmek
ve köklü çözümlere yönelik hedefleri gündemde tutmak zorundad›r. Bunun baﬂar›lamad›¤› durumda, toplumsal muhalefet,

B
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GÜNDEM

lamas›yla yürütülemeyece¤i
aç›kt›r. Sol, en ciddi sald›r›lara bile bu tarzla karﬂ›l›k veren al›ﬂkanl›ktan ç›kmal›d›r.
Ekonomik demokratik anlamda
da, siyasal anlamda da daha
etkili olabilen bir mücadele
tarz›n› geliﬂtirmeliyiz.

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 öteye geçmez.
erçek ﬂudur ki, ülkemizdeki demokratik mücadelenin neden
bu ﬂekilde etkisizleﬂti¤i, neden iﬂçilerin, memurlar›n, gecekondulular›n
mücadelesinin kitleselli¤inde bir
düﬂüﬂ yaﬂand›¤›, az çok bu mücadelenin içinde olan hiç kimse için s›r
de¤ildir. Öyle ki, bu olumsuzluklarda en önemli rolü oynayanlar›n baﬂ›nda gelen reformist legal partilerin yöneticileri, iﬂçi ve memur konfederasyonlar›n›n yöneticileri de
dahil olmak üzere, mesele durumu
“tahlil” etmeye gelince, pekala gerçeklerin fark›ndad›rlar ve bunlar›
zaman zaman da dile getirmektedirler. Sorun, birincisi, bu durumu de¤iﬂtirecek iradeyi gösterip gösterememekte, ikincisi, emperyalizmin
ve iﬂbirlikçi iktidar›n s a l d › r › l a r › n › n
niteli¤i ve nas›l bir direniﬂ örgütlemek 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.
anl›ﬂ perspektif, yanl›ﬂ bir mücadele anlay›ﬂ›n›n geliﬂmesine
zemin haz›rlar. Ülkemiz iﬂçi s›n›f›n›n özelleﬂtirmeye karﬂ› mücadelesi çeﬂitli aç›lardan yanl›ﬂ ﬂekillenmiﬂ ve bu nedenle de güçlü, istikrarl›, bütünlüklü bir direniﬂ boyutuna ulaﬂamam›ﬂt›r.
Özelleﬂtirmenin karﬂ›s›nda oligarﬂik devletin mülkiyetini savunun bir konuma düﬂülmüﬂ, “Seka vatand›r” gibi iﬂçiye yanl›ﬂ
hedef gösteren sloganlar ortaya
ç›km›ﬂ, özelleﬂtirilecek ﬂirketlerin, tekellerin karﬂ›s›nda patronlu¤a soyunan bir sendika veya
orduya yak›n bir kuruluﬂ taraf›ndan al›nmas›n› savunmak “iﬂçilerin ç›karlar›” ad›na bir politika
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haline getirilmiﬂtir. K›sacas›, temeldeki eksik ve yanl›ﬂ bak›ﬂ aç›s› burada baz›lar›n› örnek verdi¤imiz çarp›kl›klar› üretti. Keza pratikte de,
sendikalar aras›nda hiçbir birliktelik
örgütlenmemiﬂ, her fabrika, sald›r›
kendisine yönelinceye kadar özelleﬂtirmeleri seyretmiﬂtir. Herkes s›ran›n kendisine gelece¤ini biliyordu
kuﬂkusuz, ama sendikalar›n icazetci
politikalar›, onlar›, iﬂçiler ve hükümet olarak bir çat›ﬂmaya girmekten
al›koyuyordu. Bu anlay›ﬂ sonucunda, emperyalizm ve oligarﬂi, Türkiye’deki özelleﬂtirme planlar›n› ciddi
bir engelle karﬂ›laﬂmadan büyük ölçüde tamamlam›ﬂ oldular.

sinden haz›rlayaca¤›m›z mücadele
programlar›, böyle bir amaçla oluﬂturulamaz. Bizim sorunumuz, krizin
yükünün emekçilere yüklenmesine
karﬂ› direnmektir. Krizin kendisine
iliﬂkin yaklaﬂ›m›m›z ise, mücadelemizle, direniﬂimizle krizi derinleﬂtirmek do¤rultusunda olacakt›r. ‹deolojik olarak bu sorunu çözemeyenler, kriz meselesinde do¤ru, halktan,
emekten yana, devrimci bir politika
geliﬂtiremezler.
evrimciler 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. Kapitalist, kapitalist olarak kalabilmek
için kâr etmek zorunda oldu¤u gibi,
iﬂçi de yaﬂayabilmek için do¤ru dürüst bir ücret almaya çabalamak zo-

D

riz sorununa yaklaﬂ›mda da ayn› tehlikeler mevcuttur. ‹lk olas› tehlike, krizin burjuvazi aç›s›ndan da emekçi yoksul halk aç›s›ndan da ayn› anlam› taﬂ›d›¤›n›, “ii k i t a r a f”›n da ayn› ﬂekilde
Bu dükrizden kurtulmak istedi¤ini düzen, kriz olsun veya olﬂünmektir. ‹kinci tehlike, düzeni
mas›n, s›rt›m›zda yüktür. Kriz
krizden kurtarmaya, baﬂka deolsun veya olmas›n, düzen
yiﬂle düzenin istikrar›n› savunmaya soyunmakt›r.
halk için sömürü ve zulümdür.

K

aﬂist, gerici sendikalar›n,
‹ﬂte bunun için diyoruz ki; bu
burjuva yazarlar›n, ekonokrizin ve olas› tüm krizlerin
mistlerin, politikac›lar›n böyle
faturas›n› ödemek istemiyoryaklaﬂaca¤› aﬂikard›r. Ne yaz›k
sak, örgütlenmeliyiz, direnmeki reformist sol da ayn› mant›k
liyiz ve devrim mücadelesini
içinde düﬂünmekte ve bu da onbüyütmeliyiz. De¤ilse, yükün
lar›n, k r i z e , e z i l e n l e r de¤il,
egemenler c e ph e si n de n b a kbiri biter, öteki biner...
mas›n› beraberinde getirmektedir. D‹SK ve KESK’in de içinde
oldu¤u güçlerin krize karﬂ› aç›klad›¤› “sosyal dayan›ﬂma..” prograrundad›r. Taraflar, ancak karﬂ›s›nm› bu çarp›k bak›ﬂ aç›s›n›n tipik bir
dakinin zarar› pahas›na baﬂar›ya
tezahürüdür. Reformizm, kriz meseulaﬂabilir.” Bu paragraf›, “Sosyalesine egemen s›n›flara yedeklenen
lizmin Alfabesi” kitab›ndan aktarbir bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂm›ﬂt›r. Had›k. Evet, kitab›n ad›ndan da anlaﬂ›t›rlanaca¤› gibi ÖDP reformist çevlaca¤› üzere, iki s›n›f›n, iki taraf›n
resinde, yine bir baﬂka “kriz” vesiç›karlar›ndaki uzlaﬂmazl›k, s›n›flar
lesiyle böyle bir tart›ﬂma gündeme
mücadelesi teorisinin “alfabesi!”dir.
gelmiﬂ, krizin sol aç›s›ndan ne anBunu kabul etmeyen, s›n›flar mücalam taﬂ›d›¤› konusunda burjuva gödelesini reddediyor demektir.
rüﬂlerin reformist cephede nas›l yerapitalizmin genel iﬂleyiﬂi için
leﬂti¤i görülmüﬂtü.
söylenir: “Tekeller, iyi zamanu tart›ﬂma hala gündemdedir.
larda muazzam karlar sa¤larlar, köBiz “krizi yoketmek, çözmek
tü zamanlarda ise bir miktar kar
için” mücadele etmeyece¤iz. Bizim
ederler.” Krizin onlar için anlam›
emekçiler cephesinden, halk cephebudur. Kendi iç kavgalar› ve tekel-
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leﬂmenin kurallar› sonucunda batanlar 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 paralellik, ne bir benzerlik vard›r.
riz dönemlerinde, burjuvazinin
politikas› de¤iﬂmez: Yükü, ya
aç›kça, ya binbir türlü k›l›f alt›nda,
emekçilere y›kmak. O halde emekçilerin krize karﬂ› program›n›n temelinin ne olaca¤› da bellidir; krizin bedelini, faturas›n› ödemeyi
reddetmek. Kriz dönemleri, emekçiler için kuﬂkusuz ço¤u kez ac›yla,
gözyaﬂ›yla harmanlanm›ﬂ sefalet ve
y›k›m dönemlerine dönüﬂmüﬂtür.
Halk, buna direnemezse, krizin yükü, 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›lmas›d›r. Bir kriz söz konusu oldu¤unda ilk olarak önlememiz gereken budur. Ve emekçileri içinde toplayacak her türlü örgütlülük, iﬂte bunun için ﬂartt›r.

K

akat biz krizin faturas›na karﬂ› örgütlenmeyi, sadece krizin sonuçlar›n› protesto etmek,
sadece y›k›lmamay› sa¤lamak
için de¤il, krizleri yaratan ve yükünü de bizim s›rt›m›za atan düzeni y›kmak için istiyoruz. Özelleﬂtirmeye karﬂ› mücadelenin
eksikliklerinden biri de buydu
iﬂte. Büyük yürüyüﬂler, günlerce
süren iﬂgaller yap›lm›ﬂt› ama, onlardan geriye iﬂçi s›n›f›n›n, halk›n mücadelesini büyüten önemli birikimler kalmad›. Çünkü bu eylemleri,
direniﬂleri örgütleyen sendikalar›n,
reformistlerin ufku, düzenle s›n›rl›yd›. Oysa bu düzen, kriz olsun veya 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 istemiyorsak, örgütlenmeliyiz, direnmeliyiz ve devrim mücadelesini büyütmeliyiz. De¤ilse, yükün biri biter, öteki biner...
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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 biçimidir. Yoksullu¤un bu
kadar artt›¤› bir durumda onlar kârlar›ndan küçük miktarlar
kaybederken, halktan
ekme¤inin neredeyse
tümünü vermesi istenir. Zamlarla, yeni
vergilerle, halk›n elindeki, avucundaki
al›nmaya çal›ﬂ›l›r...
Bir de ç›k›p ortak fedakarl›klardan sözederler..
Riyakard›rlar.
Soyguncudurlar.
F›rsat›n› bulduklar›
her anda emekçilerin,
yoksullar›n tepesine
bineceklerdir. Bundan
kurtulman›n yolu, onlar›n insaf›na, vicdan›na veya onlar›n hükümetlerinin “sadaka
programlar›na” s›¤›nmak de¤ildir.
Faturay› ödememenin
tek yolu, örgütlenmekten, mücadeleden
geçer... Örgütlenme
ve mücadelede bizi
as›l çözüme, devrime
götürür...
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Burjuva ekonomistler ve politikac›lar, 1929 krizinden sonra yüzy›l›n en derin ekonomik krizini yaﬂad›klar›n› söylüyorlar. Krizin boyutlar› konusunda henüz 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 ülkemiz ekonomisini de fazlas›yla etkilemektedir 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 emperyalist tekellerin kendi krizidir, kriz,
kapitalizmin krizidir. Ve herkes hemfikirdir 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›¤›nda, 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› kapatmak için yine emekçilere ek vergiler getiriliyor veya getirilecek.
Ülkemizde de durum farkl› de¤ildir.
Kriz gerekçesiyle zamlar yap›l›yor, binlerce iﬂçi, ücretsiz izne ç›kart›l›yor ya da
iﬂinden at›l›yor. ‹ﬂten at›lanlar için hiçbir
“ k u r t a r m a ” program› yok; onlar, açl›¤a, sefalete mahkum ediliyor. ‹ﬂsizlik
Fonu’nda biriken paralara bile patronlar›n krizinin çözümü için el konulmaya
çal›ﬂ›l›yor.
Tekellerin krizinin faturas› emekçilere ç›kar›l›rken, emekçiler cephesinden
bakt›¤›m›zda, bu sald›r›lar› püskürtecek
bir mücadele program›n›n henüz oluﬂmad›¤›n› görüyoruz.

Türk-‹ﬂ, Hak-‹ﬂ, Türk Kamu Sen gibi
patron ve iktidar iﬂbirlikçisi sar› sendikalar›n bu süreçteki rollerinin ne olaca¤›
bellidir. Güçlü bir mücadele geliﬂmedi¤i
sürece, onlar, iktidar›n yede¤inde kalmaya devam edeceklerdir. Ama böyle bir
“kriz!” ortam›nda, iﬂten at›lmalar, zamlar yaﬂan›rken güçlü bir mücadele geliﬂtirilebildi¤inde, kuﬂku yok ki bu mücadele, düzen sendikac›l›¤›n› da zorlayacakt›r.

Kazanman›n, mücadeleyi
büyütebilmenin koﬂullar›
s›r de¤ildir:
29 Kas›m’da Ankara'da yap›lan mitingde, D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman
Çelebi konuﬂmas›n›n bir yerinde ﬂöyle
diyordu: "Bir ilki gerçekle ﬂtirece ¤iz,
zamlar› geri ald ›r a c a¤›z"....
Kuﬂku yok ki, halk›n mücadelesinin,
emekçilerin muhalefetinin y›llard›r iktidarlara ekonomik, siyasi sald›r›lar›nda
hemen hiçbir geri ad›m att›ramamas›,
ciddi olarak sorgulanmas› gereken bir
durumdur. Bunu sorgulamak, krizin yükünü üstlenmemek için ne yap›lmas› gerekti¤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 politikas›yla de¤il, s›radan, adeta yasak savmac› "eylem paketleri" ile ç›k›l›yor (Baﬂta
sendikalar ve odalar olmak üzere, demokratik kitle örgütlerinin y›llard›r hayata geçirdi¤i çizgiyi az çok bilenler, belirtti¤imiz bu tarz›n onlarca örne¤inin oldu¤unu hat›rayacaklard›r.)
Bu eylem programlar›, sonuç almay›
hedeflemekten uzak kal›yor. Çünkü sonuç al›c› bir kararl›l›k, gerekti¤inde çat›ﬂma demek, bedel ödemek demek. Düzenin icazeti esas al›nd›¤›nda ise, çat›ﬂmaya girmek göze al›nam›yor. Elbette
bu durumda sonuç da al›nam›yor. Sonuç
al›namay›nca, bir sonraki eylem sürecin-
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de, kitle kat›l›m› biraz daha düﬂüyor, çünkü bu mücadele çizgisi, kitlelere sonuç alma güveni ve inanc›
veremiyor. Kat›l›m düﬂtükçe sonuç
almak daha da zorlaﬂ›yor ve bu bir
k › s › r döngü halinde devam ediyor.
‹ﬂçilerin, memurlar›n mücadelesi y›llard›r süregelen bu k›s›r döngü
içinde etkisizleﬂmiﬂtir.
Çelebi o sözleri söylüyor ama
bunun programda, pratikte bir karﬂ›l›¤› olmal›d›r.
Karﬂ›l›¤› olmayan sözler boﬂ
sözlerdir. Karﬂ›l›¤› olmayan politikalar, sözde kalmaya mahkum politikalard›r.
Oligarﬂiye geri ad›m att›rmay›,
sald›r›y› püskürtmeyi hedeflemeliyiz. Bununla da yetinmeyip bir
ad›m sonras›nda kaybettiklerimizi
yeniden elde etmeyi hedeflemeliyiz. Hatta orada da durmay›p, yeni
mevziler kazanmay› hedefleyece¤iz. Olmas› gereken budur ve bu
noktada elbette buna karﬂ› ç›kabilecek kimse yoktur. Sorun, bunu nas›l
ba ﬂ a ra b i l e c e ¤ i mi z d i r.
Mesela, krizle ilgili D‹SK’in de
içinde yerald›¤› kitle örgütlerinin

Kriz s ürüyor...
Sonras› ne olacak?
As›l Soru bu!
2008 Ocak-Ekim aylar› aras›nda
tam 41 bin 95 iﬂyeri kapanm›ﬂt›r. Geçeny›l›n ayn› dönemine k›yasland›¤›nda, iﬂyeri kapanma oran›ndaki art›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›klamara göre;
Kriz nedeniyle sanayi ﬂirketlerinden üçü daha, Çimsa, Aksu ‹plik ve
To ros Tar›m geçici olarak üretimlerini durdurma karar› ald›lar.
Çimsa Çimento Sanayi, Eskiﬂehir
fabrikas›nda üretimi 2 Ocak’a kadar
durdururken, Toros Tar›m, Ceyhan ve
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aç›klad›¤› "Sosyal Dayan›ﬂma ve
Demokratikleﬂme Program›" ile bunun baﬂar›lamayaca¤› aç›kt›r.
KESK’in ve D‹SK’in bugüne
kadar çeﬂitli sald›r›lar karﬂ›s›nda hayata geçirdikleri eylem programlar›ndaki tarz ve anlay›ﬂla da bunun
baﬂar›lamayaca¤›, öncekilerin sonuçlar›ndan bellidir.
Çelebi, Taksim Hill Otel’de
"Sosyal Dayan›ﬂma ve Demokratikleﬂme Program›"n› aç›klarken “y›lbaﬂ›ndan bugüne kadar sadece
D‹SK üyesi 20 bine yak›n iﬂçinin
iﬂinden oldu¤unu” belirtiyordu.
Sözü edilen büyük bir rakamd›r
ve krizin faturas›n›n emekçilere
yüklenmesinin hangi boyutlarda cereyan etti¤inin vehametini göstermeye yeter. Peki bunun karﬂ›s›nda
D‹SK’in prati¤inde ne var ﬂu ana
kadar?.. 20 bine yak›n D‹SK üyesi
iﬂinden ç›kar›l›rken ne yap›yordu
D‹SK?
Bu soruya verilecek olumlu bir
cevap olmad›¤› sürece, “bir ilki
gerç ekl e ﬂt irme .. . ikt i dara ge ri a d›m
att›rma” iddias› ne kadar inand›r›c›
olabilir, bu iddia ne kadar gerçek-

leﬂtirilebilir?
‹ﬂçisi, memuru, köylüsü, gecekondulusu, iﬂsiziyle, 20 bin üyesi
at›l›rken tek bir ciddi direniﬂ ortaya
koymayan bir konfederasyonun direniﬂ ça¤r›s›na ve bu direniﬂle sonuç
al›nabilece¤ine ne kadar inanabilirler?
Halk›n mücadelesi içinde ﬂu veya bu düzeyde bir yeri olan her örgüt 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 Demokratikleﬂme Program›"›nda öngörüldü¤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 sald›r›lara karﬂ›...
Sendikalardaki, odalardaki, legal 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 dayatt›¤› faturay› ödemiyoruz!”
Adana tesislerinde, üretimine geçici
diyemeden, emekçiler krizin faara verdi.
turas›n› ödemekten nas›l kurtuViking Ka¤›t da iﬂçi say›s›n› yüzlacaklar?
de 10 azaltt›. Yani iﬂçilerinin yüzde
Programdaki bir çok madde
onunu ‹ﬁTEN ATTI.
emekçilere yüklenen faturan›n
Ni¤de’deki Koyunlu Hal› Fabriönlenmesinden ziyade, tekellekas›, krizi gerekçe göstererek 400 iﬂrin krizine çözüm üretmeyi heçiyi iﬂten att›.
deflemektedir. Ve Çelebi’nin idBu rakamlar, ayn› türdeki geliﬂdias›n› zay›flatan hatta imkanmeler, önceki aylarda da s›k görüldü
s›zlaﬂt›ran sebeplerin baﬂ›nda
ve önümüzdeki aylarda da devam
da bu gelmektedir.
edecek.
Emekçiler iﬂsizli¤e mahkum edili‹leri ad›m atman›n ön
yor. ‹ﬂsizlik, açl›k ve sefalet demek.
koﬂullar›ndan biri,
Ama biliniyor ki, bu tablo yine de
s›n›f bak›ﬂ aç›s›d›r
kendili¤inden büyük direniﬂleri ç›karmaz ortaya. Mesele bunu örgütleS›n›f, s›n›fsal bak›ﬂ, s›n›fsal
mektir. Halk›n derdine, sorununa saç›karlar, s›n›f bilinci, s›n›f mühip ç›kmak, öfkesine tercüman olcadelesi... bunlar egemen s›n›fmak, mücadelesine önderlik edebillar›n en fazla çarp›tt›¤›, yok
mektir. Bunun için, emek, cüret ve
saymaya, gizlemeye çal›ﬂt›¤›
irade gereklidir.
gerçeklerin baﬂ›nda gelir. Sömürücü egemenler, bu gerçek-
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lerin yaz›lmas›n›, konuﬂulmas›n›,
bu kavramlar temelinde düﬂünülmesini istemezler. Bunun için her
türlü çarp›tmay›, inkar› yaparken
bu gerçeklerle düﬂünülmesi ve hareket edilmesini “suç” sayarlar.
Egemenler neden s›n›f gerçe¤ine 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 mesele 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›lmaya baﬂlamas›, tehlikeye girmesi
demektir. Korkular› da, düﬂmanl›klar› da bundand›r.
Sömürücü egemenler bu kavram› tüm ezienlerin beyinlerinden silmek isteseler de, kendileri bütün
ad›mlar›nda buna dikkat ederler.
S›n›f bak›ﬂ aç›s›yla düﬂünür, s›n›fsal ç›karlar›n›n gerektirdiklerini yaparlar. Bu onlar›n s›n›f bilincidir.
Burjuvazinin ideologlar›, propagandistleri, “ s›n›fs›z, imtiyazs›z,
kaynaﬂm›ﬂ bir milletiz” derken,
kendi s›n›flar›n›n ç›karlar›n› savunurlar. “Hepimiz ayn› gemideyiz”
derken kendi gemilerini kurtarma
peﬂindedirler.
K›sacas›, özel bir analize gerek
olmaks›z›n da görülebilece¤i gibi,

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 yükünü ödememe amac›na
hizmet etmez. Emekçilerin
mücadelesini geliﬂtirmez.
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mevcut emperyalist sistemde bir
yanda emperyalizm, bir yanda ezilen halklar vard›r. Kapitalizmde
toplum, ezenler ve ezilenler, sömürenler 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 halindedir. Bu nedenle de iki s›n›f birbiriyle mücadele halindedir.
‹ﬂte bu yüzdendir ki, krizin bu
iki kesim için ayn› yöntemler ve
çözümlerle aﬂ›labilece¤ini düﬂüncesi temelinde haz›rlanm›ﬂ olan
"Sosyal Dayan›ﬂma ve Demokratikleﬂme Program›" daha baﬂtan ölü
do¤muﬂtur.
Bu bak›ﬂ aç›s› durdu¤u müddetçe, ka¤›t üzerinde söz konusu programdan vazgeçilmiﬂ olmas› bir ﬂey
ifade etmez. Bu p ro g r a m › o r t a y a
ç›karan bak›ﬂ aç›s›, krizin yükünü
ödememe amac›na hizmet etmez.
Emekçilerin mücadelesini geliﬂtirmez.

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 elbette 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 atmay› hedeflemekle mümkündür.
Sald›r›lar›n boyutuna ve biçimine, sald›r›y› püskürtme iddias›na
denk düﬂen program ve örgütlenmelerle mümkündür.
Krizin faturas› tüm emekçi
halka yükleniyor diyorsak, o zaman krizin faturas›n› ödememek
için tüm emekçi halk›, faturay›
kesenlerin karﬂ›s›na dikmeyi hedeflemeliyiz. Tüm halk güçlerini
birleﬂtirmeyi esas alan bir bak›ﬂ
aç›s›, krizin yüküne karﬂ› mücadelenin geliﬂtirilebilmesinin ön
koﬂullar›ndan biridir.
Ancak, bu güne kadarki geliﬂmelere bak›ld›¤›nda bu sorumlu-

lu¤un duyuldu¤unu söylemek zordur. Tersine, izlenen politikalar,
baﬂvurulan yöntemler, tekrarlanan
klasik grupçuluk hastal›klar›, tüm
halk güçlerinin birlikte mücadelesiyle sonuç almay› hedefleyen bir
çizgi yerine, kendi “damgas›n›” basaca¤› zeminler arayan, devrimcilerden uzak duran, düzenin icazetini esas alan bir çizgi öne ç›kmaktad›r.
Bu çizgi ve yöntemlerle sözü
edilen sonuçlar al›namaz.
Günü kurtarmaya çal›ﬂan eylemlerle ise, b›rak›n ‘bir ilki gerçekleﬂtirme’yi, emekçilerin varolan
tepkilerini de söndürüp, daha büyük bir umutsuzluk içine sürüklenmelerine neden olunur.
Geri ad›m att›rmak için, sendikalar, kitle örgütleri, tüm halk güçlerini, tüm sol birleﬂmek zorundad›r. Ama bu da yetmez. O birli¤in
militan bir mücadeleyi geliﬂtirmesi
gerekir. ‹ﬂten at›lmalara, zamlara
karﬂ› meydanlara ç›kt›¤›nda, çat›ﬂmaysa çat›ﬂma, barikatsa barikat
diyebilmelidir tüm halk güçleri.
Tekellerin krizi derinleﬂtikçe
halk›n her kesimine yönelik faﬂizmin sald›r› ve terörü de artarak sürecektir. ﬁu son birkaç ayki polis terörüne, tüm teﬂhir olmuﬂlu¤una
ra¤men polisin iﬂkencede, infazda
pervas›z sald›rganl›¤›n› sürdürmesi, bunu görmek için yeterlidir. Bunun 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 mücadelesini geliﬂtirdi¤imiz noktada
ise, mesele tek tek ﬂu veya bu konuda 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 sözünü etti¤i o iddia gerçekleﬂtirilemez.
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Oligarﬂinin Ekonomisinde

Fon Demek Soygun Demek!
Fonlar oligarﬂinin soygun
ve talan düzeninin önemli bir
arac› olarak y›llard›r iﬂ görmektedirler. Bunlardan en sonuncusu ‹ﬂsizlik 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›rmaktad›r.
Esas olarak iﬂçi ve emekçilerin
maaﬂlar›ndan kesintilerle oluﬂturulan fonlardan sadece biridir iﬂsizlik
fonu. Ama fon ad› alt›nda yap›lan
kesintilerle gerçekleﬂtirilen soygunun y›llar içinde benzer bir çok örne¤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 ücretleri de çeﬂitli araç ve yöntemlerle
kesip sömürüsünü daha da art›rman›n peﬂindedir. Emekçilere emek
gücünün karﬂ›l›¤› olarak verilen ücret, vergiler, fonlar ve emekçiyi hiçte ilgilendirmeyen daha birçok kesintiden 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 ihtiyac›na, yaﬂanan deprem felaketlerine kadar hemen her konuyu halk›
sömürmenin arac› olarak kullanmaya çal›ﬂmaktad›r. Ulvi amaçlar yükleyerek propagandas› yap›lan, demagojide s›n›r tan›nmayan bu tür
para toplama konular›nda adeta uzmanlaﬂm›ﬂt›r oligarﬂik iktidar. Çok
çeﬂitli nedenlerle ve çok çeﬂitli adlar alt›nda on y›llard›r halktan paralar toplanmakta ya da çal›ﬂan emekçilerin maaﬂlar›ndan kesintiler yap›lmakta ama toplanan paralar›n
hiçbiri baﬂta belirtilen amaçlar için
kullan›lmamaktad›r. Tüm bu paralar
ya tekellerin ç›karlar›na hizmet ede-

Say›: 166

cek alanlarda ya da tekellere ak›t›larak boﬂalt›lan devlet hazinesinin
takviye edilmesinde kullan›lmaktad›r.
Yani tam bir soygun ve talan düzeni, h›rs›zl›k ve gasp sistemi yaﬂanmaktad›r.

Fon Soygunu Yeni De¤il
Oligarﬂik düzenin halk› soyma
yöntemlerinden biri olan, Fon oluﬂturma yöntemi yeni bir yöntem de¤ildir. ‹ﬂte geçmiﬂ y›llar içinde toplanan baz› fonlara iliﬂkin bilgiler:
- 60’l› y›llarda “ Ta s a r r u f B o n os u ” vard›; halk cebinden art›rd›¤›yla, yast›k alt› birikimleriyle bonolar› ald›. Ama tasarruflar› göremedi...
Halk› soydular!
- “ A rs a S e r t i f i k a s › ” vard›; arsa
da, sertifika da olmad›... Halk› soydular!
- “ K o n u t E d i n d i r m e Ya r d › m › ”
vard›; fonlar oluﬂturuldu. Fonlar›n
yöneticileri yediler içtiler. Kimse
konut edinemedi... Halk› soydular!
- “ S ü p e r Emeklilik” vard›; pek
çok emekçi süper emeklilikten yararlanabilmek için evini, mal›n› sat›p para denkleﬂtirdi. Uygulama fiyaskoyla sonuçland›... Halk› soydular!
- “ Z o r u n l u Ta s a r r u f ” vard›.
Güya devlet vatandaﬂ ad›na tasarruf
yap›p, birikeni faiziyle vatandaﬂa
verecekti. Nemalar ortadan yok
edildi. Yine halk› soydular!
- “ D e p rem Vergisi” diye toplad›klar› paralar› memur maaﬂlar›n›n
ve borç ödemesine kulland›lar. Yine
halk› soydular!
- ﬁimdi “iﬂsizlik fonu”ndaki paralar› soyman›n haz›rl›¤›ndalar!
Asgari ücretlerle çal›ﬂt›rarak sömürmeleri yetmiyor, vergilerle,
zamlarla, yolsuzluklarla... soymalar› yetmiyor, fonlar yoluyla halk›n
yoksullu¤unu, çaresizli¤ini, gele-

ceklerine iliﬂkin belirsizli¤i kullanarak da soyuyorlar.
Çal›ﬂmalar›m›z, eme¤imiz onlar›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, yard›mlarla bir yandan gelece¤i belirsiz olan halk›n, buralara umutlar›n›
ba¤lamas›na neden olunur. Di¤er
yandan toplanan paralara el koyarak, halk›n umutlar›n› da sömürürler. Bir yandan fon, yard›m gibi toplanan paralardan “ s a d a k a ” olarak
küçük miktarlarda halka da¤›tarak,
halk›n yaﬂad›¤› sorunlara isyan etmesini engellemede bir fonksiyon
görüp, ﬂükretmesi sa¤lan›r, di¤er
yandan, toplanan paran›n büyük bölümünü kasalar›na aktar›rlar. Ve bu
ﬂekilde susturulan milyonlar, açl›klar›na yoksulluklar›na boyun e¤en
hale getirilir.

‹ﬂsizlik Fonunda
‹ﬂsize Para Yok
‹ﬂsizlik fonu 2002 Mart ay›ndan
bu yana toplanmakta olan bir fondur. Ve bugüne kadar gerçekte fonda biriken para miktar› 40,1 milyar
Y T L’dir. Bu paran›n sadece 1,7
m i l y a r Y T L’si iﬂsizlik sigortas› için
kullan›lm›ﬂt›r. Örne¤in, 1,3 milyar
Y T L’si GAP yat›r›mlar› için kullan›lmak üzere bütçeye aktar›lm›ﬂ.
Sözde iﬂsiz kalan insanlar›n, iﬂsiz
kald›klar› süre içinde ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak, aç ve aç›kta kalmamalar› için kurulan bir fondan belirtilen amaç için kullan›lan para devede kulak misalidir. Ekim ay› sonu
itibariyle halen fonda bulunan para
miktar› 36,7 milyar Y T L’dir. Ve
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bugün kriz gerekçesiyle tekeller
de hükümet de bu paraya gözler i n i d i k m i ﬂ d u r u m d a d › r l a r.
Fonda para biriktirmek için,
düzenli olarak eme¤inin, al›nterinin bir bölümüne el konulan
emekçiye kimsenin bir ﬂey sordu¤u da, soraca¤› da yok. Emekçilerden toplanan paran›n kullan›m
hakk› emekçilerde de¤il. Çünkü
iktidarlara ve ülkemizdeki egemen s›n›flara göre, emekçiler yolunacak kazlard›r. Fon ad› alt›nda
“ b a ¤ › r t m a d a n y o l u y o r l a r ”.
Tekeller, ayr›ca krizi gerekçe
göstererek, gündemlerine ald›klar› toplu iﬂten ç›karmalar için bir
k›dem tazminat› fonu oluﬂturulmas›n› istiyorlar. ‹ﬂten att›klar› iﬂçilere ödeyecekleri k›dem tazminatlar›n› bu fondan karﬂ›layacaklar. Bu fonun da, mevcut iﬂsizlik
fonundan aktar›lacak parayla
oluﬂturulmas›n› istiyorlar.
“Ulvi amaçlarla” kurulan, Deniz Feneri gibi yard›m derneklerinden, bizzat devlet eliyle kurulmuﬂ olan bu tür fonlara kadar hemen hepsinde ortak yan, halk›n
soyup so¤ana çevrilmesi, toplanan paralar›n tekelleri, zenginleri
daha da palazland›rmak için kullan›lmas›d›r. Para toplarken, ileri
sürülen “ u l v i a m a ç ”›n bugüne
kadar gerçekleﬂti¤inin örne¤i yoktur.
Bu düzenin sahipleri, depremzedeler için toplad›klar› vergileri
ve çeﬂitli ülkelerden gelen yard›mlar› bile, aç, aç›kta kalm›ﬂ
olan, yak›nlar›n› kaybetmenin ac›s›n› yaﬂayan depremzedelere vermeyecek kadar ahlaktan yoksundurlar.
Bugün el o¤uﬂturduklar› iﬂsizlik fonundaki 36.7 milyar
YTL’dir.
Bu soygun ve talan düzeni devam etti¤i sürece de bu tür soygun
araç ve yöntemleri her gelen iktidar taraf›ndan sürdürülecektir.
Oligarﬂi her seferinde yeni bir h›rs›zl›k yolu, yeni bir soygun kap›s›
mutlaka bulacakt›r. Çünkü bu düzen Deli Dumrullar’›n düzenidir.
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SORUN / ÇÖZÜM

Sorunlar / Çözümler
AKP’nin Sendikalar›
Emekçinin Hakk›n› Arar M›?
Baz› iﬂçi ve memur sendikalar› var ki, binlerce emekçinin 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 suskunlu¤un baﬂ›n› çekiyor. Baz›
sendikalar› hariç, Türk-‹ﬂ’i de
sayabiliriz bunlar›n içinde.
AKP iktidar› döneminde iﬂçiler memurlar ne kazand›lar,
ne kaybettiler? Buna bakt›¤›m›zda, sözü edilen sendikalar›n iﬂbirlikçilikleri, türkçesi
iﬂçiyi s›rt›ndan hançerleyip
AKP’ye satmalar›, daha aç›k
hale gelir.
“Ne kazand›, ne kaybettiler?” laf›n geliﬂi. Çünkü kazan›lan hiçbir ﬂey yok. En iktidar yalakas› sendikac› bile,
bu noktada ﬂunu kazand›k diye bir iddiada bulunamaz.
Ama kaybedilenlere gelince:
- Toplu sözleﬂmelerin kapsam› daralt›ld›. Baﬂka deyiﬂle
yasal veya fiili olarak yüzbinlerce iﬂçi bu haktan mahrum
b›rak›ld›.
- Esnek çal›ﬂma yasallaﬂt›r›ld›. 2003’te ç›kar›lan yasayla, “esnek çal›ﬂma” uygulanmaya baﬂland› ve emekçilerin
yüzy›ll›k kazan›mlar› gasbedildi.
- Sosyal Güve nlik Refor mu’yla iﬂçi memur tüm emekçilerin haklar› geriletildi.
Emeklilikten sa¤l›¤a kadar
haklar t›rpanland›.
- “Sendikal ortam› iyileﬂtirmeyi” vaat etmiﬂti. Vaatte
kald›. Tam tersine, grev yasaklar› ço¤alt›ld›, “grevde iﬂlenen suçlar” denilerek direniﬂlere daha a¤›r ceza verilmesini öngören yasal düzenleme yap›ld›.

- Sendikas›zlaﬂt›rma AKPnin politikalar›yla devam ettirildi. Sendikas›z iﬂçi say›s›
artt›.
- ‹ﬂ güvenli¤i için hiçbir önlem al›nmad›¤› gibi, patronlar›n varolan yükümlülükleri
yerine getirmeleri bile denetlenmedi. ‹ﬂ kazalar›nda ölümler, AKP iktidar›nda t›rmand›.
Bunlar haklar ve özgür lükler alan›ndaki gasplar›n,
kötüleﬂmelerin ilk akla gelen
örnekleri.
‹ﬂin ekonomik boyutu da
var.
Alt› y›lda temel tüketim
maddeleri yüzde 121 zamland›. Buna karﬂ›n ücret ve maaﬂlar yüzde 42 eridi.
Yine AKP iktidar›nda Gayri Safi Yurtiçi Has›la yüzde
32.55 büyürken, iﬂçi ücretleri, sektörüne göre yüzde 3.25
ile yüzde 26.84 aras›nda geriledi.
Rakamlar ortada.
Artanlar belli, azalanlar
belli. Büyüyenler, küçülenler
belli. Ve iﬂte bu rakamlar, bize kimin emekten yana, kimin eme¤e düﬂman oldu¤unu,
kimin emekçinin hakk›n› savundu¤unu, kimin iﬂbirlikçilik 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 zaman sorunlar›n çözümünün
nereden ve kimlerden geçti¤i
de aç›k hale gelir.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi

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

Ne zaman tart›ﬂmal› süreçlerden
geçsek, ne zaman ciddi dönemeçlerle karﬂ› karﬂ›ya olsak, patronlar hemen 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 istiyor örne¤in. Ne için faydal› olacak? Hemen ekliyor
“tüketimi art›racak” diyor. Yani vergi oran› düﬂünce, 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›ﬂmas› olan Türkiye IMF iliﬂkisine iliﬂkin de krizde likidite ve güvenin önemine dikkat çekerek ﬂunlar›
söylüyor: “Tüm dünyada zora giren likidite konusunda baz› önlemler al›nmas› gerekti¤ini uzun süredir 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 onlardan biriydi. Dolay›s›yla bu kadar likidite daralm›ﬂ
iken IMF ile yap›lacak anlaﬂman›n Türkiye için büyük faydas› var.”

“Ege'den Akdeniz'e Topra¤›n Sesi “
emekçileri Antalya'ya Serik ilçesine
ba¤l› Z›rlankaya ve Karataﬂ köylerini ziyaret ettiler.
K a r a t a ﬂ K ö y l ü l e r i Yang›n›n Ya r a l a r › n › S a r › y o r
Antalya’da geçen yaz yaﬂanan büyük yang›nda iki
köylümüz hayat›n› kaybetmiﬂ, onlarca hayvan telef olmuﬂ, milyarlarca liral›k ekonomik zarar ve tüm bunlarla
birlikte ormanlar›m›z›n içindeki yaban yaﬂam› yok olmuﬂtu. Yang›ndan zarar gören Karataﬂ Köyü’nü Topra¤›n Sesi çal›ﬂanlar› ziyaret etti.
Yang›ndan sonra Karataﬂ Köyü’ndeki pek çok ev tamamen y›k›lm›ﬂ durumda. Serik Belediyesi çökme ihtimaline 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 prefabrik evlerde yaﬂamaya çal›ﬂ›yorlar. Havalar›n so¤umas›yla beraber prefabriklerde yaﬂamak daha da zorlaﬂSay›: 166

TÜS‹AD’a göre IMF ile iliﬂki ve anlaﬂmalar her zaman gerekli ve faydal› bir ﬂey.
Kimi zaman do¤rudan patronlar, kimi zaman onlar›n ad›na baﬂbakan›, bakanlar›, kimi zaman medyas›, kimi zaman bürokrat›, düzen partilerinin yetkilileri, söyledikleri, yapt›klar› her ﬂeyin “halk›n yarar›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 etmektedirler. 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 düﬂünürler her zaman. Kendi menfaatlerine olan ise halk›n zarar›nad›r do¤al olarak.
Emekçilerin haklar›n› almak için harekete geçtikleri, direniﬂlere baﬂvurduklar›, aya¤a kalkt›klar›
zamanlar da patronlar›n “halk›n ve ülkenin menfaatlerini” hat›rlad›klar› zamanlar›n baﬂ›nda gelir. Hemen “sukünet ça¤r›lar›”, “sa¤duyu ça¤r›lar›” yap›l›r.
“Gerilimi t›rmand›rmamak”tan sözedilir. Böyle olmazsa “kaybeden ülke olur” derler.
Emekçiler olarak hiç tereddüt etmemeliyiz; konuyu, 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.

m›ﬂ durumda. Köylüleri ise yap›lacak olan afet konutlar›n›n bitmesini bekliyorlar.
" K ö y ü m ü z e Ta ﬂ O c a kl a r › ‹s t e m i y o r u z"
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 üzerindeki a¤açlar› yerinden sökmeye baﬂlad›lar. Baﬂ›m›zdan
aﬂa¤›ya, tarlalar›m›za taﬂlar ya¤maya baﬂlad›. Kap›m›zdan d›ﬂar› ç›kamaz olduk” dedi.
Direniﬂlerinden sonuç alan köylüler; “yeniden
çal›ﬂt›rmaya baﬂlarlarsa yine direniriz. Bir kere direndik
kazand›k” dedi.

EMEK
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‘VARLIK BARIﬁI’ VE
GURBETÇ‹ SÖMÜRÜSÜ
AKP
iktidar› s›k›ﬂt›kça,
veya tekellerin
aç
gözlerini
doyurmak
için yeni
kaynaklar
bulmak gerektikçe, yeni ya¤ma, talan, soygun
yöntemlerini gündeme getiriyor.
“ Va r l › k B a r › ﬂ › ” 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 g u r b e t ç i
paralar›n›n ülkeye çekilmesi amac›yla haz›rland› ve evvelki hafta
onayland›.
Yasaya göre, bir ay içinde paralar›n› yurda getirenlerden, sadece
yüzde 2 vergi al›nacak. Ve bu paralara iliﬂkin hiçbir ﬂekilde vergi in celemesi yap›lmayacak.
Ülkemiz d›ﬂ›nda yaﬂayan 3 milyonu aﬂk›n Türkiyelinin “yast›k alt›nda” biriktirdikleri yaklaﬂ›k 100150 milyar d o l a r civar› bir mevduatlar›n›n oldu¤u tahmin ediliyor. Bu
büyük mebla¤ da ülkemizdeki tekellerin ve iktidar›n iﬂtah›n› kabart›yor. AKP iktidar› da, Varl›k Bar›ﬂ›
yasas›yla, bu paran›n en az 15 mil y a r d ol a r› n› Türkiye’ye getirmeyi
amaçl›yor.
Daha önce bir çok iktidar›n yapt›¤› gibi, AKP de gurbetçilerin paralar›na göz dikti. Yasa, k a r a p a r a
a k l a m a k t a n tutun da, ve r gi ka ç a k ç›l›¤›n› , h › r s › z l › ¤ › , y o l s u z l u ¤ u ,
meﬂrulaﬂt›rmaya kadar ahlaks›z,
adaletsiz bir çok yan içeriyor. Yasa
bu yan›yla da yurtd›ﬂ›ndaki emekçilerin yan›s›ra, yurtd›ﬂ›nda mafyac›l›k, yolsuzluk yapanlar›n ellerindeki
paralar› ülkeye çekmeyi de hedefliyor. (Yasan›n ad›ndaki ‘ b a r › ﬂ ” kelimesi de, kara, gayri-meﬂru paralar›n
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meﬂrulaﬂt›r›lmas›n› anlat›yor olsa
gerek.) Kuﬂkusuz yasan›n bu yan›na
iliﬂkin de çok ﬂey söylenebilir.
AKP’nin niye, “aa k” bir parti olmad›¤›n›n cevab› bu yasan›n mant›¤›nda da var. Ama biz burada, esas olarak iktidarlar›n ve son olarak AKP
iktidar›n›n yurtd›ﬂ›ndaki emekçi insanlar›m›za bak›ﬂ› üzerinde durmak
istiyoruz.
Hemen bütün iktidarlar, s›k›ﬂt›klar› her dönemde yurtd›ﬂ›ndaki dövizleri nas›l getiririz diye kafa yordu. “Varl›k Bar›ﬂ›”ndakine benzer
say›s›z yasad›ﬂ›l›kla, keyfilikle onlar›n ellerindeki paralar› çekmeye
çal›ﬂt›lar.
Fakat, gurbetçilerin dövizlerini
akla hayale gelmez yollarla çekmeye çal›ﬂan iktidarlar, ony›llard›r gurbetçilerin sorunlar›, talepleri için
k›llar›n› k›p›rdatmad›lar.
ﬁöyle bir düﬂünün;
Ony›llard›r gurbetçileri ne kadar
düﬂündü gelip geçen iktidarlar? Onlar›n hangi sorunlar›na sahip ç›kt›,
hangisini çözdüler?
Avrupa ülkelerindeki gurbetçiler, yabanc› düﬂmanl›¤› alt›nda,
ekonomik haklar›n›n ayr›mc› bir ﬂekilde gasbedildi¤i zor zamanlar yaﬂarken, AKP iktidar› da –kendinden
öncekilerin yapt›¤› gibi–, bunlar›n
hiçbirini görmek istememiﬂtir. Baﬂbakan yurtd›ﬂ›na, özellikle Almanya’ya yapt›¤› ziyaretlerde, oradaki
insanlar›m›z›n sorunlar›n› dinlemek
bile istememiﬂtir. Ama “dövizlerinizi ülkeye gönderin” demeyi ihmal
etmiyorlar; aç›k ki, gurbetteki emekçi, ‘döviz yumurtlayan tavuk’ olarak
gözükmektedir iktidarlar›n gözüne.
Yurtd›ﬂ›na, ilk büyük göç dalgas›n›n baﬂlad›¤› 1960’l› y›llardan bu
yana nerdeyse 50 y›l geçti. Bu 50
y›l boyunca, yurtd›ﬂ›ndaki gurbetçilerimiz y›¤›nla sorunla bo¤uﬂtular.
Uzun y›llar dil sorunlar›yla, kültürel
farkl›l›ktan kaynaklanan sorunlarla

u¤raﬂarak en zor koﬂullarda ekmeklerini kazanmaya çal›ﬂt›lar.
Avrupal› emperyalistler, en a¤›r,
y›prat›c› iﬂleri “yabanc› iﬂçilere”
yapt›rd›lar. Maden ocaklar›nda, yol
yap›m›nda, temizlik iﬂlerinde ve
tüm angaryalarda gurbetçiler çal›ﬂt›r›ld›.
Bir yanda a¤›r çal›ﬂma koﬂullar›,
di¤er yanda emperyalist kültür kuﬂatmas› alt›nda, sars›c› bir kimlik sizleﬂme yaﬂad› insanlar›m›z, aileler parçaland›, gençler bunal›ma sürüklendiler, kültürel yozlaﬂmalar ve
kopuﬂlar yaﬂand›, e¤itimsiz b›rak›ld›lar, haklar› gasbedildi. Bu y›llar
“Almanya ac› va t a n “ﬂark›lar›n›n
yap›ld›¤› dönemlerdi...
Tüm bunlar yaﬂan›rken, iktidarlar›n k›l› k›p›rdamad›. Sadece seyrettiler. ‹ﬂsizli¤in, yoksullu¤un gurbete 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 göndermeye devam ettiler. Gönderdiler,
çünkü gurbetçiler, “döviz yumurtlayan tavuk”tu. ‹kide bir döviz darbo¤az› yaﬂayan bir ülke için –gurbetçiler de¤il ama onlar›n gönderecekleri– dövizler çok önemliydi.

Halk›n› ‘El Kap›lar›’na
Muhtaç Eden Oligarﬂi
“ II. Dünya Savaﬂ› sonras›nda
Bat› Avrupa'da, özellikle de Bat› Almanya' 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› gurbetçilerin öyküleri.
1961 Haziran’›nda Almanya’yla
Türkiye aras›nda iﬂçi gönderilmesine 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 yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂt›.
B u say› 1985’de 1 milyonu aﬂt›.
1991'de 1.300.000’e ulaﬂan rakam burada da durmad›. 1995'te Avrupa Birli¤i'ne üye ülkelerde yaﬂayan Türkiyelilerin say›s›, çal›ﬂmayan eﬂler, çocuklar ve yaﬂl›lar dahil
olmak üzere 2,9 milyona kadar ç›kt›. Bunlann % 70’i, yani büyük bir
ço¤unlu¤u Almanya'da yaﬂ›yordu.
Bugün sadece Almanya’daki
Türkiyelilerin nüfusu 2.7 milyona
ulaﬂm›ﬂ durumdad›r. Yurtd›ﬂ›ndaki
Türkiyelilerin toplam say›s›n›n ise
3,5 milyonu aﬂt›¤› belirtiliyor.
Peki bütün bu rakamlar›n, yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂmak zorunda kalan insanlar›n say›s›n›n durmadan artmas›n›n anlam› nedir?
Bunun tek bir anlam› vard›r: ülkemizi yönetenler, halk›n aﬂ, iﬂ ihtiyac›n› karﬂ›layamam›ﬂ, onlar› emperyalizmin kap›lar›nda iﬂ, aﬂ aramak zorunda b›rakm›ﬂlard›r.
Kim, bir zorunluluk olmasa topra¤›n›, çevresini b›rak›p gurbete gider? Bu soruyu elbette bugün gurbetçilerden döviz isteyen AKP iktidar›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, baﬂlar›n› sokacak evleri olsayd› niye gitsinlerdi? Niye “ac› vatanlar›n” kahr›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 böyle bir utanc› hiç duymad›lar.
‹ktidarlar, ülkemizden ayr›lan
her iﬂsiz insan›, “baﬂlar›ndan att›klar› bir dert” gibi gördüler. “Dert”
art›k gittikleri ülkelerindi, onlar u¤raﬂs›nlard›. Hem bir iﬂsizden kurtulmuﬂ, hem bir döviz kayna¤›na kavuﬂmuﬂ olacaklard›. B i r taﬂla iki
kuﬂ! Böyle hesap yapt›klar› için de
gurbete sürülmenin ne demek oldu¤u, gurbetçinin ne ac›lar yaﬂay›p,
hangi sorunlarla bo¤uﬂmak zorunda
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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
do¤al bir ﬂey olarak topluma kabul
ettirmeye çal›ﬂt›lar. Bu konuda piﬂmanl›k belirten, halk›m›z› gurbet ellere sürdükleri için utanç duyduklar›n› belirten tek bir cümleleri yoktur.
Yeter ki, kan emicilere döviz
gelsin! Gerisi önemli de¤ildi. Gurbetçilerimiz eziliyormuﬂ, ac› çekiyormuﬂ, bunun ne önemi vard›?
Gurbetçilere, sadece ve sadece
“döviz” olarak bakan iktidarlar elbette onlar›n sorunlar›n› dert etmeyecekti. Gurbetçiye, döviz olarak
bakmak onlar› aﬂa¤›lamakt›r. Onlara 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 dövizlerine göz diktiler. Onlar›n gözünde
“iyi bir gurbetçi” , bol döviz biriktirip, ülkeye bol döviz gönderendi.
Bankalar, yurtd›ﬂ›ndaki emekçileri
“mudileri” yapabilmek için birbirleriyle yar›ﬂ›yorlard›.
Döviz ihtiyac› oldu¤u dönemlerde gurbetçiler alenen pohpohlan›p
göklere ç›kar›l›rken, onlara yerine
getirmeyecekleri say›s›z vaadlerde
bulunulurken, di¤er zamanlarda yine unutuldular. B›rak›n köklü sorunlar›n›n çözümü için çaba göstermeyi, konsolosluklardaki s›radan
iﬂlemlerini kolaylaﬂt›rmak için bile
bir ﬂey yapmad›lar.
Baﬂlar› s›k›ﬂt›kça “ v a t a n a y a rd › m a ” ça¤›rd›klar› gurbetçilere bir
oy hakk›n› bile ony›llard›r vermedi
oligarﬂi. Ama bu konuda her hükümet, pervas›zca y›llard›r yalanlar
söyleyip durdular.

I r k ç › l › ¤ › n , Gericili¤in
Kuca¤ ›na ‹tilen Gurbetçi
Bu istismar ve bu çözümsüzlükler içinde, emperyalistlerin, gurbetçilerimizi istenmeyen insanlar ilan
etti¤i, faﬂistlerin “ T ü r k e n R a u s ”
sloganlar›n›n duvarlar› doldurdu¤u,
gurbetçilerimizin diri diri yak›ld›¤›

Çal›ﬂ›p, bir ev sat›n alabilecek,
kendi iﬂini kurabilecek kadar para biriktirince hemen ülkesine döneceklerdi. Öyle düﬂünüyorlard› Haydarpaﬂa’dan gurbete do¤ru yola ç›karken.
Olmad›. Dönemediler.
Yine de biriktirmiﬂlerdi bir miktar.
Ona da kâh iktidarlar, kâh islami holding soyguncular› göz dikti.
AKP’yi de, yurtd›ﬂ›ndaki insanlar›m›z›n hangi sorunlar› var sorusu
de¤il, yast›k altlar›nda ne kadar
dövizleri var sorusu ilgilendiriyor.

bugünlere gelindi.
Irkç› sald›r›lar karﬂ›s›nda da iktidarlar›n k›llar› k›p›rdamad›. Sadece
seyrettiler. Emperyalistlerin suç orta¤› oldular.
Yurtd›ﬂ›ndaki emekçiler ve mülteciler, sistem karﬂ›s›nda “yabanc›”
say›lman›n dezavantajlar›yla karﬂ›
karﬂ›yayd›lar. Ya emperyalist sistemin diﬂlileri aras›nda yitip gidecekler, ya da örgütlenerek ayakta kalacaklard›... Ama ikincisini tercih ettiklerinde de karﬂ›lar›na bir çok engel ç›kacakt›.
Sorunlar›n çözümü için “devlet”
olarak k›l›n› k›p›rdatmayan oligarﬂi,
buna karﬂ›n, ezilen, sömürülen gurbetçilerin örgütlenip bilinçlenmelerini engellemek için elinden geleni
yapt›. Devletin tüm imkanlar› da seferber edilerek, yurtd›ﬂ›nda dinci ve
f a ﬂ i s t örgütlenmeler desteklendi,
teﬂvik edildi. Avrupal› emperyalistlerle de iﬂbirli¤i yaparak, dinci ve
faﬂist örgütlenmelere kol kanat gerdiler. Vak›flarla, görünürdeki iﬂi
“yard›m” olan kuruluﬂlarla, tarikatlar aras›nda paylaﬂ›lm›ﬂ camilerle,
gericilik hem ekonomik olarak güç-
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lendirildi, hem yayg›nlaﬂt›. Bu tür
örgütlenmelerin adeta dokunulmazl›klar› vard›. (Burada eklemek gerekir ki, yurtd›ﬂ›ndaki emekçileri “döviz yumurtlayan tavuk” olarak gören sadece iktidarlar de¤il. Yeﬂil
holdingler, Deniz Fenerleri de y›llard›r istismar ediyor yurtd›ﬂ›ndaki
emekçileri. ‹slamc› soygun holdinglerinin 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, manevi sorumlulu¤u vard›r. Bu soygun
da, y›llard›r gurbetçilere karﬂ› izlenen politikalar›n do¤al bir sonucu
olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. )
Önce emperyalist tekellerin kollar›na at›lan emekçiler, ﬂimdi gericili¤in ve ﬂovenizmin kollar›na teslim
ediliyordu.
Yurtd›ﬂ›nda binbir çeﬂit zorlukla
bo¤uﬂan gurbetçiler, dayanacak bir
güç ararken, iktidarlar onlar› ideolojik politik olarak ﬂovenizmin ve
dincili¤in kuca¤›na itiyordu. Yabanc› olduklar› topraklarda gurbetçileri
bu zemine itmenin koﬂullar› da oldukça 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 açt›rmazken, dincileri ve faﬂistleri
kolluyorlard›. Yurtd›ﬂ›nda, faﬂist ve
dinci örgütlenmelerin bu kadar yayg›n olmalar›n›n nedenleri aras›nda
bu da önemli bir etkendir.
Gurbetçilerimizin, faﬂist ve dinci
örgütlenmelerin kuca¤›na itilmesin-

Yurtd›ﬂ›ndaki Türkiyeliler, emekleriyle varolduklar›n› hayk›rd›klar›,
haklar›n› istedikleri bir eylemde...
de, hem emperyalistlerin hem de
oligarﬂinin ç›kar› vard›. Emperyalistler kendi ülkelerindeki “göçmen” iﬂçileri, devrimcilerin örgütlemesini ve onlara devrimcilerin önderlik 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›¤›nlarla ba¤lar› kopar›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Böylece, devrimcilerin yurtd›ﬂ›ndaki halk›, çal›ﬂt›klar› emperyalistlerin fabrikalar›ndaki sömürüye
ve Türkiye faﬂizmine karﬂ› ç›karmas›n›n önü kesilmiﬂ olacakt›r.
Halk örgütsüz, bilinçsiz kald›¤›nda elbette oligarﬂi onlar› daha
kolay sömürecek, yönlendirecek,
emperyalistler de, kendi kültürlerini, yaﬂam tarzlar›n› gurbetçilere daha kolay kabul ettirecekler, böylece
onlar› sistem içine çekip, eritecek,
yozlaﬂt›racaklard›r.

Ne Emperyalizme Uyum,
Ne T C . H ü k ü m e t l e r i n e
Güven!
Bugün Almanya'da yaﬂayan inoldu¤u gibi..
Bir gemide
bulunan 115 göçmen, insan kaçakç›lar› taraf›ndan
suya at›ld›. Göçmenlerin 93'ü k›y›ya ulaﬂabilirken 20'si bo¤ularak öldü. Emperyalistlerin kapatt›¤› kap›lardan “ k a ç a k ” geçmek isteyen
yoksullar, ya yollarda ölüyor, ya
da emperyalist ülkelere ulaﬂabilirlerse, oradaki vahﬂi sömürü çark›n›n diﬂlileri aras›nda eziliyor.

Gurbet yollar› katlediyor!
Emperyalizmin ve iﬂbirlikçi iktidarlar›n aç, yoksul b›rakt›¤› y›¤›nlar›n iﬂ ve aﬂ peﬂindeki zorunlu
sürgünleri de¤iﬂik biçimlerde devam ediyor. Kaçak göçmenler dolu
ﬂimdi kara ve deniz yollar›nda.
Önemli bir k›sm› “menzile” varamadan can veriyor. Aden Körfezin’deki son göçmen katliam›nda
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sanlar›m›z aras›nda iﬂsizlik, yüzde
3 0 ' l a r a ulaﬂm›ﬂ durumdad›r. Yüzde
43 'ü 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 iﬂverenimiz var” diye övünse de, 2.7 milyonun genel tablosu budur. ‹ﬂsizlik,
di¤er Avrupa ülkelerindeki Türkiyeliler aras›nda da yayg›nd›r.
Irkç› sald›r›lar, bizzat hükümetler taraf›ndan geliﬂtirilen yabanc›
düﬂmanl›¤› ise durmadan yay›l›yor,
boyutlan›yor. Nüfus da, sorunlar da
büyüyor ve “anavatan”›n hükümetleri bu konuda bir ﬂey yapabilecek
durumda ve zihniyette de¤illerdir.
Yok sayd›klar›, sorunlar›n› duymazdan geldikleri gurbetçilerimizi
aldatmaktan, onlar›n ellerindeki dövizleri almaktan baﬂka bir ﬂey düﬂünmüyorlar. ‹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 ülkede ne ac›lar çekti¤in önemli de¤ildir. Yaﬂay›p yaﬂamaman, sorunlar›n,
bu ülkeyi yönetenlerin ilgisini çekmez. Asimilasyona u¤rayabilirsin,
evin yak›labilir, öldürülebilirsin.
Yurtd›ﬂ›ndaki milyonlarca emekçi, kendi sorunlar›n›n çözümünü iﬂte
bunlar› bilerek bulacak. Ne o çok
övülen emperyalist sisteme uyum
çözümdür, ne de Türkiye’nin iﬂbirlikçi hükümetlerinin milyonlarca
gurbetçinin sorunlar› için bir çözümü vard›r.
Gurbetçilere, bir emekçi olarak,
halk olarak de¤er verip yaklaﬂan,
onlar›n sorunlar›n›n çözümünü hedefleyen ve bunu gerçekten sa¤layabilecek olan sadece devrimcilerdir. Gurbetteki emekçinin eme¤iyle,
onuruyla varolmas›n›n ilk ad›m›,
gerici, ﬂovenist örgütlenmelerin etkisinden ç›k›p, devrimci, demokratki örgütlenmeleriyle, haklar›n›,
kimliklerini, taleplerini güçlü bir biçimde ortaya koymas›d›r.
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Öğretmenimiz
Biz devrimciler, hayat›n içinde ö¤renir ve ö¤rendiklerimizi
e¤itim ile zengileﬂtiririz.
Bilgi, en büyük zenginli¤imizdir.
Ö¤renmek, en büyük zenginli¤imizdir bizim.
Ama mücadele içinde bu kadar basit ve sade de¤ildir ö¤renmek ve bilgi.
Düzen içinde bir konuda bir
yozlaﬂma varsa, bir biçimi ile ﬂu
ya da bu düzeyde devrimci saflara da s›zarlar. Bilgi ve bilginin
kullan›lmas› da bunlardan birisidir. Bunlar›n en bilinenleri ise
B‹LG‹ÇLERD‹R.
Halk, çok bilmiﬂ der onlara.
Çok bilmiﬂ çocuksa e¤er, "büyümüﬂde geri küçülmüﬂ" der.
Yani do¤al olmayan, do¤ru olmayan bir yan vard›r o çocuklar›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 fikirleri 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 görünse de özü yaland›r. Söylediklerini biraz derinleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›n›zda, eveleyip gevelemeye
baﬂlad›klar›n›, k›sa bir süre sonra da kendileri ile bile çeliﬂen
ﬂeyler söylemeye baﬂlad›klar›n›
görürsünüz.
Bilgiçler düﬂünemezler, düﬂünme yetenekleri durmuﬂtur
adeta, bir ﬂeyi yaln›zca ezbere
kafalar›na yerleﬂtirirler. ‹htiyaç-
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lar› yoktur çünkü düﬂünmeye.
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 cesetlerdir, çünkü tamam› ile hayattan 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¤unu bilir.

DEVR‹MC‹L‹K
Ö⁄RENMEY‹
Ö⁄RENEREK
BAﬁLAR

ÜRET‹R SAVAﬁIMIZ.
H‹Ç B‹R MÜCADELE B‹Ç‹M‹N‹ REDDETMEY‹Z.
Devrimciler, yaln›z bir anda,
tarihin bir kesitinde varolan mücadele biçimiyle asla s›n›rlamazlar kendilerini. Toplumsal
oluﬂum de¤iﬂince, o anda içinde
olanlar›n bilmedi¤i YEN‹ MÜCADELE B‹Ç‹MLER‹N‹N DO⁄MASININ KAÇINILMAZ OLDU⁄UNU B‹L‹RLER.
‹ﬂte tüm bu nedenlerle “DEVR‹MC‹LER K‹TLELER‹N DENEY‹MLER‹NDEN Ö⁄REN‹RLER”
denilir.
Devrimciler sürekli ö¤renirler.
Onlar›n bilincinde ve ruhunda
inﬂaat sürekli devam eder.
Halk›n taleplerini bilinçli ve
örgütlü hale getirmek için halktan ö¤renmek ve halka ö¤retmek, bir ömür boyu devrimcilik
için vazgeçilmez oland›r.
Ö¤renmeyi ö¤renmek ve bir
ömür boyu bunu sürdürmek
için;

1- Devrimciler dinlemeyi bil-

Devrimcilerin r u h l a r › ,
s ü re k l i ﬂ a n t i y e h a l i n d e d i r. S ü re k l i b i r f a a l i y e t
v a rd›r o r u h t a , ç ü n k ü
s ü rek li ö ¤re n i r. Herg ü n
y e n i l e n i r.

melidir.
‹yi bir dinleyici olmal›d›rlar
öncelikle. Anlamak kavramak
için bu ﬂartt›r.
Bilmiﬂler, dinlemezler. Sürekli konuﬂmak isterler. Çünkü onlar ak›l vermek için gelmiﬂlerdir
adeta dünyaya.

2- Devrimciler düﬂünmelidirDevrimcilerin ruhlar›, sürekli
ﬂantiye halindedir. Sürekli bir faaliyet vard›r o ruhta, çünkü sürekli ö¤renir. Hergün yenilenir.
Biz devrimciyiz;
halk›n içinde do¤an mücadele biçimlerini, sald›r› ve savunma yöntemlerini bilinçli ve örgütlü hale getiririz.
Biz devrimciyiz;
devrimci mücadele geliﬂtikçe, ekonomik ve siyasi bunal›mlar keskinleﬂtikçe, sürekli olarak
YEN‹ VE DE⁄‹ﬁ‹K SAVUNMA
VE SALDIRI YÖNTEMLER‹

ler.
‹lk ak›llar›na geleni yapmak
yerine önce düﬂünmek zorundad›r bir devrimci. Onlar düﬂünmemenin yozlaﬂma demek oldu¤unu bilirler.

3- Devrimciler de¤iﬂtirmelidir. Çünkü ASLOLÜN DÜNYAYI
DE⁄‹ﬁT‹RMEKT‹R.
Tüm bunlar ise
ö¤renmeyi ö¤renmekle baﬂlar ve bir ömür boyu ö¤renerek
devam eder.
Yani ö¤renmeyi ö¤renmek
devrimcili¤in temelidir.
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Bir ömür boyu devrimcili¤in
tek yoludur sürekli ö¤renmek.
Yoldaﬂlar›m›za bilgiçlik taslamak de¤il, onlarla birlikte büyümenin, birlikte ö¤renmenin
verdi¤i rahatl›kla savaﬂ›m›z› büyütmek olmal› amac›m›z.
Bilgiçlerin devrim ve mücadele diye bir kayg›lar› yoktur
Onlar› yönlendiren tek ﬂey
KEND‹ EGOLARINI TATM‹ND‹R.
Bilgiçler bir çok ﬂeyi biliyor
da olabilirler, ama ONLARIN
RUHU YOKTUR.
Devrimcilik esas olarak bir
ruh ve motivasyon iﬂidir.
RUH YOKSULU ‹SE GERÇEKLER‹ B‹L‹R, AMA ONLARI
DE⁄‹ﬁT‹REMEZ.
BU NEDENLE bilgiçler devrimci de¤ildir.
Yaram›z derindir.
Bilgisizli¤imizi ö¤rendikçe,
yitirdiklerimizin sorumlulu¤u
daha güçlü yüklenmektedir
omuzlar›m›za.
‹ﬂte bu nedenle Ö⁄RENMEL‹Y‹Z.
Bilginin sonsuz gücünü savaﬂam›za sunmal›y›z.
VE Ö⁄RENMEY‹ Ö⁄RENMEKLE BAﬁLAMALIYIZ ‹ﬁE.
Ve bir ömür boyu ö¤renmeliyiz.
Gün 24 saat ö¤renmeliyiz.
Ö¤rendiklerimizi ö¤retmeliyiz.
Bilgi, ilk ateﬂi yakandan, ilk
topra¤› sürene, ilk tekerle¤i bulana kadar, halk›n ortak mal›d›r.
Tarih boyunca bazen kilise,
bazen medrese, bazen burjuvazi, yani egemenler alsa da halk›n elinden bilgiyi, devrimciler
halktan çal›nan bu bilgileri, halka örgüt olarak, direniﬂ olarak,
savaﬂ olarak geri verecektir.
Bizim görevimiz budur.
Bizim olana, halk›n olana sahip ç›kmak ve bunu büyütmektir.
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Bu Ses
Enginler
Ferhatlar ‹çin
Susmayacak...
Halk Cephesi üyeleri, yapt›klar› eylemlerle Ferhat ve Engin için adalet istemeye devam ediyor. 30 Kas›m günü N u rt e pe ’d e ,
Es e n l e r ’de ve Kurfal›’da yapt›klar› eylemlerle bir kez daha katillerin cezaland›r›lmas›n› istediler.
Halk Cepheliler “Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r” pankart› aç›p, Engin Ceber’in dövizlerini taﬂ›d›lar. S›k
s›k “Yürüyüﬂ Susturulamaz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Enginin Katilleri Tutuklans›n, Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde Ferhat’›n vurulmas›n›n, Engin’in iﬂkenceyle katledilmesinin öncekiler gibi ülkemizde yaﬂanan adaletsizliklerin bir parças› oldu¤una de¤inildi. “Bozuk düzende sa¤lam
çark olmaz” denilen aç›klamada “Ferhat’›n vurulmas›, Engin’in katledilmesi yaﬂanan açl›¤a ve yoksullu¤a, bunlar›n nedenlerine karﬂ› ç›k›lmamas› 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 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

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

B u r s a Ha k l a r Derne¤i Kuruldu
Bursa Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i Ola¤anüstü Genel Kurulu 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
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100 Bin Tutukludan

Habersiz Vekiller
Onlar “milletvekilleri”!
“Demokrasi” aldatmacas› içinde
onlara biçilen rol, içeri¤ini dahi bilmedikleri, ne oldu¤undan haberlerinin olmad›¤› yasalara, parti baﬂkanlar›n›n talimatlar›yla ellerini kald›r›p indirmektir.
Halk›n karﬂ›s›na ç›kt›klar›nda etmedik vaat b›rakmazlar. Ülkeyi
sanki onlar yönetiyor gibidir. Fakat
asl›nda ço¤u anlaﬂmalardan, pazarl›klardan haberleri bile yoktur.
Fakat, bu konumlar› bile, onlar›n
bu ülkenin hapishanelerinde uygulanan tecritten habersiz olmalar›n›
aç›klamaya yetmiyor. ﬁöyle de diyebiliriz; hiçbir ﬂey milletvekillerinin durumunu, tecritten habersizlikleri kadar çarp›c› anlatamaz.
Tecrit ki, uygulamaya geçirilmesi için 20 hapishaneye bir gecede
girildi, 28 tutsak katledildi. Tecrit
ki, 7 y›l süren ölüm orucu direniﬂinde, kald›r›lmas› için 122 ﬂehit verildi. Tecrit ki, TAYAD’l› aileler, hemen TBMM’nin yan›nda Abdi
‹pekçi park›nda 3.5 y›l boyunca, bir
an bile ara vermeden geceli gündüzlü oturma eylemi yapt›lar. Tecrit ki,
kald›r›lmas› için, say›s›z kampanya,
eylem, kitle gösterisi düzenlendi.
22 Ocak 2007’de, Meclis Baﬂkan› Bülent Ar›nç, Baﬂbakan Tayyip
Erdo¤an tecriti kabul eden aç›klamalar yapt›lar, Adalet Bakanl›¤› tutsaklara 10 saat sohbet hakk›n› tan›yan genelge yay›nlad›.
Sohbet hakk›, bu genelgeye karﬂ› uygulanmad› ve tecrit halen sürüyor, bu nedenle tecrite karﬂ› mücadele de halen sürüyor.
Fakat, TAYAD’l› Ailelerin 17-25
Kas›m tarihleri aras›nda milletvekilleri 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-
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rüﬂmeyi reddetmeyen milletvekillerinin bir ço¤u bile hapishanelerde
uygulanan tecritten habersizdir.
100 bini aﬂk›n tutuklu ve hükümlünün oldu¤u bir ülkede, milletvekillerinin hapishanelerden haberleri 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 bilgilerden örnekler aktaral›m:
Cemal Y›lmaz Demir, tecrite
karﬂ› görüﬂmeyi, “ a f ” talebi sand›,
“ B i z de n a f i s t e me y i n, b i z a f f a k a r ﬂ›y›z” dedi. Kendisine görüﬂmenin
“ a f ” la ilgili olmad›¤› anlat›ld›.
“Genelgeyi uygulayacaksa bakan
uygulayacak” dedi.
Halil Ünlütepe, konu hakk›nda
bilgisi olmad›¤›n› söyledi. Sohbet
hakk› kendisine ayr›nt›l› anlat›ld›.
Mecliste gündem d›ﬂ› konuﬂaca¤›n›
söyledi.
Tekin Bingöl, konuya ilgili göründü¤ü halde, konunun ayr›nt›lar›na vak›f de¤il.
A h m e t E r s i n, konuyu hapishanelerden gelen mektuplardan ö¤rendi¤ini söyledi, fakat, sohbet hakk›n›n içeri¤inden bilgisi yok, tretman
konusunda bilgili de¤il.
F a t i h M e t i n , tecrit konusunda
bilgisi yok. Konuyu Adalet Bakan›na iletece¤ini söyledi.
E ﬂ re f E rd e m , tecrit sorununa ilgili davrand›, fakat tecrite iliﬂkin
bilgisi yoktu.
Özlem T ü r k ö n e , sohbet hakk›n›n uygulanmad›¤› söylendi¤inde
“içeridekiler bir araya gelirse birbirlerini ﬂiﬂler” gibi, hapishane gerçekli¤inden ve tecrit politikas›ndan
bihaber, gayr› ciddi cevaplar verdi.
Sedat K›z›lc›kl›, görüﬂmede soruna ilgisiz davrand›. Sorunu Adalet
Bakan›na iletece¤ini söyledi.
Akif Ekici, sadece sorunu Bakana iletece¤ini söylemekle yetindi.
Nas›l aç›klan›r b u t a b l o ?

Milletvekillerinin bu bilgisizli¤i,
soruna karﬂ› duyars›zl›¤›, ilgisizli¤i
nas›l aç›klanabilir?
Asgari düzeyde ülkedeki geliﬂmelere ilgisi olan, gazete okuyan,
TV izleyen, radyo dinleyen herkes
bu sorunlardan bilgi sahibi olmuﬂtur. Milletvekilleri bunlar› da yapm›yor anlaﬂ›lan. Ya da örne¤in, gazetelerin sadece ilan sayfalar›, magazin ya da futbol sayfalar›yla ilgileniyor, TV’lerde sadece dizileri,
maçlar›, magazin programlar›n› izliyor olmal›lar.
Tecrit sorununun, sadece Adalet
Bakan›n› ilgilendirdi¤ini düﬂünen,
kendi sorumluluklar›n› en iyi ihtimalle sorunu bakana iletmek olarak
gören bu milletvekillerinin durumu
nas›l de¤erlendirilmelidir?
Halk›n sorunlar›na ilgisiz milletvekilleri!
Ülkenin nas›l yönetildi¤i hakk›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 meclisin koltuklar›nda oturan bu kiﬂiler
taraf›ndan de¤il, MGK ve iktidar
partilerinin bir elin parmaklar›n›
geçmeyen say›daki yöneticisi taraf›ndan yönetilmektedir.
Milletvekilleri, meclis koltuklar›n› doldururken, gerçekte, örne¤in
patronlar›n örgütleri TÜS‹AD,
TOBB, T‹SK taraf›ndan yönetilmektedir.
Bir ad›m daha ileriye gitti¤imizde, bu ülkeyi yönetenlerin baﬂ›nda
AB ve ABD emperyalizmini de sayabiliriz.
Fakat, as›l hesab› bir ﬂekilde o
koltuklara oturarak, koltuklar›n sa¤lad›¤› olanaklardan yararlanmak
olan milletvekillerinin bu ülkenin
sorunlar›yla da, yönetimiyle de ilgisinin olmad›¤› yap›lan görüﬂmelerde ortaya ç›km›ﬂt›r.

VEK‹LLER
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TAYAD’l› Aileler’den
De¤erlendirme Toplant›s›
TAYAD’l› Aileler 3 Aral›k tarihinde TMMOB’da bir bas›n toplant›s› yaparak Ankara’daki eylemlerini
de¤erlendirdiler. De¤erlendirme toplant›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 Genel Müdürlü¤ü’ne gittik. Burada da
süren bir davam oldu¤u gerekçesiyle
ve görüﬂece¤imiz bürokrat›n hakim
oldu¤u gerekçesiyle görüﬂmeye al›nmad›m. Peki bu hakim insanlar›n
haklar›nda kesinleﬂmiﬂ mahkeme

kararlar› olmad›¤› sürece masum
olacaklar›n› bilmez mi? Ya da herhangi bir nedenle ceza alm›ﬂ olmak
demokratik talepleri dile getirmeye
engel mi?” diyerek kendisine yönelik 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¤inden bahsettiler. Biz bunun inand›r›c›
olmad›¤›n› söyledik” diyerek metrekareye 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 sizlersiniz” diyerek sorumlular› uyard›klar›n› ifade ederken son olarak söz
alan Fahrettin Keskin de “ço¤u milletvekilinin F tipleri hakk›nda hiçbir
bilgisi yoktur, oraya ne için geldi¤imizi dahi bilmiyorlar” diyerek meclis çat›s› alt›ndaki duyars›zl›¤a dikkat çekti.
Aç›klama bu yap›lan›n bir uyar›
oldu¤unu bakanl›ktan sonuç beklendi¤i söylenerek bitirildi.

Burak Demirci’nin hastanede doktorlar›n gözleri önünde iﬂkenceye
maruz kalmas›n› protesto ettiler.
28 Kas›m’da Burak Demirci ultrason çektirmek için gitti¤i Yeﬂilyurt Devlet Hastanesi’nde dayak
yemiﬂ, askerlerin sald›r›s›na u¤ram›ﬂ, a¤z›na çaput t›kanarak bo¤ulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, bay›lt›l›ncaya kadar soluksuz b›rak›lm›ﬂt›.
Eylemde bas›n aç›klamas›n› Fatma Alan okudu.
Aç›klamada Burak’›n anlat›mlar›na yer verildi ve iﬂkenceye ortak olan doktorlar k›nand›. Hastaneye gelen insanlar ilgiyle dinledi¤i
aç›klama “Doktorlar Hipokrat yeminini unutmay›n”, “‹nsanl›k onuru iﬂkenceyi yenecek”, “Analar›n öfkesi katilleri
bo¤acak” sloganlar›yla bitirildi.

“Doktorlar;
Hipokrat Yeminini
Unutmay›n”
‹zmir TAYAD’l› Aileler 3 Aral›k’da Yeﬂilyurt Devlet Hastanesi
önünde yapt›klar› bir eylemle K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nde kalan
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HHB: Adalet
Bakanl›¤› Kap›s›
Gerçeklere Kapal›
Halk›n Hukuk Bürosu 1 Aral›k tarihinde “Adalet Bakanl›¤›’n›n ve Meclisin Kap›lar› Düzenbazlara, 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, tecritin artarak sürdü¤üne de¤inilen
aç›klamada, “tecrit gerçe¤ini anlatmak için, al›nan randevuya
Avukat Behiç Aﬂc› hakk›nda süren davalar gerekçe gösterilerek
al›nmad›¤› gibi tutuklu ve hükümlülerin TBMM’ye yazd›klar›
mektuplara infaz idareleri taraf›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 taraf›ndan bekletilen yüzlerce milletvekili, hakk›nda soruﬂturmalar ve
davalar süren yüzlerce bürokrat
bulunmaktad›r. Aç›lm›ﬂ davay›
resmi kurumlarda bulunma engeli olarak kabul edenler, bu durumda TBMM baﬂta olmak üzere
görev yapt›klar› bakanl›k dahil
olmak üzere personel yetersizli¤inden çal›ﬂamayacak duruma
düﬂece¤ini unutmamal›d›rlar. Yine bu küçük adamlar, Avukat Behiç Aﬂc› hakk›nda süren davalar›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 anlay›ﬂ›na dikkat çekildi.

7 Aral›k 2008

7. Uluslararas› Tecrite Karﬂ› Mücadele Sempozyumu
Uluslararas›
Tecrite
Karﬂ› Mücadele Platformu (UTMP), bu y›l,
Tecrite Karﬂ› Mücadele
Sempozyumu’nun 7.sini 19-22 Aral›k aras›nda
Avusturya’›n baﬂkenti Viyana’da düzenliyor. T ü r k ei
E n f o r m a s y o n M e r k e z i’nin de destekledi¤i Sempozyumun program›nda, dünya çap›nda tutsaklar›n ve
halklar›n direniﬂine iliﬂkin bir çok
konuda toplant›lar yeral›yor.
Sempozyum’da I r a k , T ü r k i y e ,
‹ r l a n d a , ‹ n g i l t e re, Bask ül ke si, Fi listin ve Lübnan ’d a n tutsak yak›nlar›, avukatlar ve çeﬂitli demokratik
örgütlenmelerin sözcüleri, hapishanelerdeki sistematik iﬂkenceyi ve direniﬂi anlatacaklar.
Sendikal mücadeleden Büyük
Ortado¤u projesine kadar farkl› konular›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› video görüﬂmesi sa¤lanacak.
Sempozyum kapsam›nda yap›lacak toplant›lar›n baz›lar› ﬂöyle:
19 A r a l › k: Göçmenlik ve ‹nsan
Haklar› konulu toplant›.
20 A r a l › k : 1- Emperyalist sald›rganl›¤›n gölgesinde haklar ve özgürlüklerimizi nas›l savunabiliriz? konulu toplant›.
2- Sendikalar›n Misyonu ve Demokratik Kitle Örgütleriyle Ba¤lan-

Sempozyum hakk›nda ayr›nt›l›
bilgi almak,
UTMP’yle iliﬂki kurmak için:
http://www.ipai-isolation.info
email: isolation@post.com

t›lar› konulu toplant›.
3- Ulusal Egemenlik ve Ba¤›ms›zl›k ‹çin Mücadele konulu toplant›.
4- Kurtuluﬂ Mücadeleleri ve Siyasal Faaliyetlerin Terörizm ‹lan
Edilmesi konulu toplant›.
Ta r t › ﬂ m a F o r u m u : Perspektifler
ve Enternasyonal Dayan›ﬂma temelinde ortak projeler
21 A r a l › k: 1- Siyasi Tutsaklar ve
‹nsanl›k Mücadelesi konulu toplant›.
Ayn› gün “Sonuç deklarasyonu”
haz›rlanacak.
Ayr›ca yine sempozyum kapsam›nda, devrimci tutsaklar›n karikatür, dergi ve el ürünleri sergisi, konserler gibi kültürel faaliyetler de yap›lacak.
Sempozyumun son günü olan
22 A r a l › k ’ta ise, bir Bas›n konferans› ve 19-22 Aral›k’ta katledilden tutsaklar›n an›s›na da bir gösteri düzenlenecek.

Tecrite Karﬂ› Mücadele Sürecek!
‹zmir: Bu Hakta 122
‹nsan›n H ayat› Var!
‹zmir TAYAD’l› Aileler, 29 Kas›m’da yapt›klar› eylemle, Ankara’ya gidiﬂlerine iliﬂkin halka bilgi
vererek, 10 saatlik sohbet hakk›n›n
uygulanmas› için mücadeleye devam edeceklerini belirttiler.
Kemeralt› giriﬂinde yap›lan eylemde, K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nde Burak Demirci’nin maruz
kald›¤› iﬂkence hakk›nda da bilgi
verilerek, bu örneklerin yayg›n olarak devam etti¤i vurguland›.
Eylemde okunan aç›klamada, 10
saatlik sohbet hakk›n›n her noktas›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 verilmeyece¤i anlat›ld›. Aç›klaman›n
ard›ndan megafonla yap›lan anons-

Say›: 166

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

Adalet Bakan› Sözünü
Tutsun
Antalya’da TAYAD’l› Aileler 30
Kas›m’da yapt›klar› eylemle hapishanelerde haftada 10 saatlik sohbet
hakk›n›n uygulanmas›n› istediler.
Eylemde aç›klamay› okuyan Özden Göko¤lu Adalet Bakan›’n›n
TAYAD’l›larla
görüﬂmemesine
de¤indi ve “Soruyoruz sözünü tutmayana ne denir? Bizler halk olarak
bu sorunun cevab›n› çok iyi biliyoruz” diyerek bakan› sözünü tutmaya
ça¤›rd›.

Malatya’da Söyleﬂi
30 Kas›m Pazar günü Malatya
Haklar Derne¤i’nde bir söyleﬂi düzenlendi.
Söyleﬂide, Ölüm Orucu ﬂehidi

Feride Harman’›n babas› Asef Harman; tecritin hayat›n her alan›nda,
tüm halk üzerinde etkili olan bir politika oldu¤unu anlatarak, “hapishanelerde evlatlar›m›z› birbirinden
koparmak, insana dair ne varsa almak için tek tek hücrelere atanlar
d›ﬂar›da da halk› birbirinden koparmak, birli¤i, beraberli¤i, dayan›ﬂmay› yok etmek için dört bir yandan
sald›r›yorlar” dedi.
Söyleﬂi halk›n sorunlar›n›n çözümünün örgütlü mücadeleden geçti¤inin vurgulanmas›yla sonland›r›ld›.

TECR‹T
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Ankara, duymad›k, bilmiyoruz
oyununu sürdürse de,
Devam Ediyor
K › r › k l a r ’da ‹ﬂkence
Kesintisiz
Halk›n Hukuk Bürosu 30 Kas›m’da “Yine ‹ﬂkence Yi n e K › r› k l a r F T ipi” 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‹ hastaneye tek baﬂ›na götürülürken yolda
jandarmalar taraf›ndan dövülmüﬂ,
‹stanbul protokolü gere¤i doktorun
yan›nda kelepçesinin sökülmesini
istedi¤i için boynuna ip geçirilmiﬂ
ve ip ba y g›n l›k ge ç iri nc e y e ka d a r
s›k›lm›ﬂt›r. Burak DEM‹RC‹ u¤rad›¤› iﬂkence sonucu aya¤› üzerine
basamayacak durumdad›r” denildi.
HHB, hastanede yap›lan iﬂkenceye, 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¤rayanlar› Adli T›p Kurumu’na sevk
etmeyerek, iﬂkencenin belgelendirilmesini engellediklerini belirtti.
Aç›klamada, “sald›r›lar, tutsaklar›n
yaﬂama hakk›n›n tehdit alt›nda bulundu¤unu ve iﬂkencenin münferit
de¤il sistematik oldu¤unu aç›kça
göstermektedir.” denilerek, iﬂkence
politikas›na son verilmesi, iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas› istendi.
***

Boynu Bay›lana Kadar
S›k›ld›
Tutuklu Hükümlü Aileleri Yard›mlaﬂma Derne¤i (TAYAD) da,
Burak Demirci'ye yap›lan iﬂkenceyi
yaz›l› bir aç›klama ile protesto etti.
“ B u r a k D e m i rc i ’ n i n , j a n d a r m a l a r taraf›ndan bay›lana kadar

20

TECR‹T

iple boynu s›k›ld›” denilen aç›klamada, hapishanelerde tecrit ve iﬂkencenin artt›¤› belirtildi.
TAYAD, ayr›ca AKP iktidar›n›n
tecridi kald›rmak, iﬂkenceyi önlemek için hiçbir ﬂey yapmad›¤›n›,
sohbet hakk›n› uygulamad›¤›n› belirterek, iﬂkence ve tecritin birbirinden ba¤›ms›z olmad›¤› anlat›ld›.
Engin Çeber’in de tecrit alt›nda iﬂkence ile katledildi¤i, iktidar›n iﬂkence ve katletmeler için “ m ü n f e r i t ” 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 soruﬂturma da, jet h›z›yla “ t a ki ps i z l i k”
karar› verilerek kapat›ld›.

*
Sevkte ve Giriﬂte ‹ﬂkence
Gebze Hapishanesi’nden 8 Kas›m’da Burdur M Tipi Hapishanesi’ne isteklerinin d›ﬂ›nda zorla sevkedilen Newroz Bozkurt, Dilek Öz
ve Süreyya Bulut adl› kad›n tutsaklara, sevk edilmek üzere bindirildikleri ring arac›nda yol boyunca
askerler taraf›ndan hakaret ve iﬂkence yap›ld›. Aileler taraf›ndan yap›lan aç›klamada üyr›ca tutsaklar›n
götürüldükleri hapishanede de gardiyanlar›n sald›r›s›na maruz kald›¤›
belirtildi.

*
Ankara Sincan 1 No'lu F
Tipi: Haberleﬂmeye Yasak!
Hüseyin Özaslan'›n 18 Kas›m
2008 tarihli mektubundan

"... Buradaki geliﬂmelere gelecek olursak. Hapishanedeki tüm
devrimci tutsaklara bir ay "haberleﬂme ve iletiﬂim araçlar›ndan men"
cezas› verildi. Sebepleri "kap› dövüp slogan atma". Zaten bu cezan›n,
senede bir kere bu zamanlarda verilmesi rutin hale geldi. ‹nfaz hakimli¤ine itirazda bulunduk, itiraz›m›z reddedildi... Yani yak›nda ceza
uygulamaya konulur, onun için erkenden yeni y›l›n›z› da kutlam›ﬂ oldum.
Bunun d›ﬂ›nda Enginimize ve
buradaki (bas›na da yans›yan) geliﬂmelere iliﬂkin yazd›¤›m 4 mektubuma i m h a k a r a r › verildi. Gerekçe
bildik, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin s›¤›nd›klar› yeni moda gerekçeleri: Güvenli¤i tehlikeye sokmak..
örgütsel propaganda yapmak...”

Kömür
bede
zaman
iﬂlem

*
Te k i r d a ¤ F T ipi:
‹ﬂkencenin ‹zleri
Ali Koyup›nar'›n 8 Kas›m 2008
tarihli mektubundan aktar›yoruz:
2 Eylül'deki mahkeme dönüﬂü
jandarmalar›n sald›r›s›na u¤rad›
baz› arkadaﬂlar›m›z. Bir ço¤u revire
ç›karak rapor ald›. Bunlardan bir
kaç› ﬂunlar:
A l i K a n a t : 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.
Kemal Delen: Sol kol ve sol dirsekte morluk ve a¤r›, s›rtta morluklar, kelepçe izi (Rapor ald›)
N a d i r Ç › n a r : Her iki kolda y›rt›lma ve morluklar, bilek k›sm›nda
küçük y›rt›lma ve ezilmeler. S›k›lan
keleçeden kaynakl› ezilmeler.
C e n g i z K a r a k a ﬂ : Baﬂ›n›n arka
taraf›nda ﬂiﬂlik. Ense bölümünde 2
cm'lik y›rt›lma. Baﬂ›na vurulmas›ndan ve korsakoff hastal›¤›ndan dolay› a¤r›lar› daha da artt›.
Durum, sadece mahkeme dönüﬂü yaﬂananlarla s›n›rl› de¤il. Hak ihlalleri ve gasplar› da devam ediyor.
7 Aral›k 2008
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... [Sadece birkaç örnek:]
Kurtuluﬂ ve Yürüyüﬂ dergilerine
"örgüt propagandas› içerdi¤i" gerekçesiyle el konulup verilmedi.
- Yüksel Do¤an'a ziyaretçisi taraf›ndan yat›r›lan kemer " d e r i " oldu¤u gerekçesiyle verilmedi.
U¤ur Deve'ye koli ile gelen yelek, " k e ç e " oldu¤u gerekçesiyle verilmedi.
- Erkan Sönmez'in hücresinde
bulunan kuru kalem ve pastel boyalara " A d a l e t Ba k a n l › ¤ › 'd a n e m i r
gel di" 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 anlatmas› ve örgüt mensubunun ölümünü 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 kullanarak kiﬂileri galeyana getirmeye
çal›ﬂmas› nedeniyle... mektubun
k u r u m d a s a k l a n m a s › n a karar verilmiﬂtir.
- 10 Saatlik sohbet hakk› halen
uygulanm›yor. Hapishanelerdeki
hali ahvalimiz bu. Tekrar görüﬂmek
dile¤iyle.

*
M e k t u p l a r › n E l e Verdi¤i
Üçka¤›tç›l›k, Sahtecilik:
Ali Koyup›nar'›n 8 Kas›m 2008
tarihli mektubunda, F Tipi zindanlar› 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, "adrest en t aﬂ›nm›ﬂt ›r"
denilerek geri geldi. Fakat geri gelen mektuplarda Kürtçe k›s›mlara
Say›: 166

Bir Mektup!
Sincan F Tipi Hapishanesi’nden
Hüseyin Özarslan’›n gönderdi¤i bu
mektup, F Tipi hapishanelerde, tutsaklar›n haberleﬂme hakk›n›n nas›l k›s›tland›¤›n› anlatmaktad›r. Mektubun tamam› karalanm›ﬂ, sadece sonunda bir
paragraf b›rak›lm›ﬂt›r. Muhtemel ki,
mektubun konusunun ölüm orucu direniﬂi olmas› da, bu boyuttaki sansürde
etkili olmuﬂtur.
Mektup ayn› zamanda, F Tipi hapishanelerdeki keyfiyeti de anlatmaktad›r. Ayn› keyfiyet, F Tipi hapishanelerde her ﬂey için uygulanmaktad›r.

y›rt›larak el konuldu¤u 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 karalanm›ﬂ, bununla da yetinilmeyip ‘BEN
KARALADIM!’ yaz›lm›ﬂt›r.
- Sinan Ünlü'nün Ruhan Mavruk
ve ﬁanar Yurdatapan'a göndermek
istedi¤i mektuplar hakk›nda ise
"Kürtçe mektubun Türkçe çeviri ücretinin gönderen taraf›ndan karﬂ›lanmas› gerekti¤i" karar› verilerek
mektuplar engellenmiﬂtir.
Ö n c e Kürtçe metin y›rt›larak
al›nm›ﬂ; Kürtçe metne iliﬂkin dipnot
karalanm›ﬂ, üstüne de "Ben karalad›m" diye yaz›lm›ﬂ, ve bir de "çeviri paras›" istenmiﬂtir. Kürtçe bir
mektuba üç ayr› uygulama yap›lm›ﬂ
ve sonuçta Kürtçe yasa¤› fiilen devam ettirilmiﬂtir.”

*
TAYAD: Bolu F T ipi’n d e
Ke yf iyet
TAYAD, Bolu F Tipi'nde tutsaklar›n diﬂ tedavilerinin “estetik” denilerek yapt›r›lmad›¤›n› aç›klad›.
Aç›klamaya göre; Bolu F Tipi’nde kalan R a m a d a n ‹ ç g e l , diﬂ
sorunu için hastaneye sevk edildi ve
hastanede, eksik diﬂlerinin yapt›r›lmas› ve masraflar›n›n Adalet Bakanl›¤› bütçesinden karﬂ›lanmas›
gerekti¤i belirtildi.

Ancak Bolu F Tipi Hapishanesi
idaresi, Ra ma dan ‹çge l’in “diﬂ protezinin ESTET‹K amaçl› oldu¤una
ve diﬂleri eksik olarak da hapishanede yaﬂam›n› sürdürebilece¤ine,
diﬂ eksikli¤inin yaﬂamsal bir tehlike
oluﬂturmad›¤›na” karar verdi Ramazan’›n diﬂ tedavisini yapt›rmad›.
Yap›lmas› gereken diﬂin ücretini Ramadan ‹çgel’in ödemesi isteniyor.
F tiplerindeki tecrit mant›¤› budur. Sa¤l›k sorunlar›n›za çözüm bulamazs›n›z. F Tipi mant›¤›na göre,
içeridekilerin kalbi att›¤› sürece
kendilerine herhangi bir t›bbi tedavi
uygulamaya gerek yoktur.

*
K › r › k l a r F T ipi’nde
Sohbet Hakk› 9 Saat
K›r›klar F Tipi’nden Raﬂit Dörtyol 19 Kas›m 2008 tarihli mektubunda, K›r›klar F Tipi’nde sohbet
hakk›n›n haftada 9 saat uyguland›¤›n› belirtti. K›r›klarda da tutsaklar›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 uygulanmamas› ise tamamen keyfidir.
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Adalet Zamanla Aﬂ›lmaz
“Çok zaman geçti” diyor burjuvazi. “Çok zaman geçti, art›k unutabilirsiniz diri diri yak›lanlar›”.
“Çok zaman geçti” diyor burjuvazinin yarg›s›. Çok zaman geçti¤i
için art›k yarg›lamalar› uzatmaya
gerek yok, ölen ölmüﬂ, kalan kalm›ﬂ, kapatal›m dosyay›.
Zaman, unutman›n gerekçesi
olabilir mi?
Zaman, adaletsiz kalmay› meﬂrulaﬂt›r›r m›?
Üstelik;
evet üstelik, burjuvazinin “çok
zaman geçti” dedi¤i olaylar yaﬂanal›, 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 zaman geçti” dedikleri tarih, 19-22
Aral›k 2000’di.
O günler aras›nda, 28 tutsa¤›n
katledildi¤i, yüzlerce tutsa¤›n yaraland›¤› kanl› operasyonu gerçekleﬂtiren katiller, “ z a m a n a ﬂ › m › ” ve
“ye t e rl i de l il bul una ma ma s› ” gerekçeleri 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 diri diri yak›lmas›, 28 tutuklunun ve
iki askerin öldürülmesi yasalara uygundur mu diyordu?
Bunu da diyemiyordu!
Fakat yine de ne yap›l›p edilip
katiller aklanacak, kurtar›lacaklard›.
Katliam›n karar› “devletin zirvesi”nde al›nm›ﬂ, planlar›, devletin
resmi kurumlar›nda yap›lm›ﬂt›.
Katliam plan›n›, 20 hapishanede
birden uygulayanlar, devletin subaylar›, askerleri, polisi, özel timleriydi.
Katletmiﬂler ve onlar “görevlerini” yapm›ﬂlard›. ﬁimdi s›ra yarg›-
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dayd›. Yarg› da “görevini” yapmal›,
ne yap›p edip onlar› kurtarmal›yd›.
Oligarﬂik devlet, katliam› meﬂrulaﬂt›rmak için say›s›z yalan söylemiﬂti. Örgütlerin zorla ölüm orucu
yapt›rd›¤›n›, hapishanelere 9 y›ld›r
giremediklerini, tutsaklar›n ellerinde uzun namlulu silahlar oldu¤unu,
teslim ol ça¤r›lar›na ateﬂle karﬂ›l›k
verdiklerini, tutsaklar›n kendi arkadaﬂlar›n› zorla yakt›klar›n›... söylediler de söylediler. Uydurdular da
uydurdular.
Hepsi yaland›.
Nitekim, yalanlar›, katliam yap›lan hapishanelerde resmi incelemelerin sonuçlar›yla, tan›klar›n ifadeleriyle, belgelerle, delillerle de kan›tland›.
Katliam›, bu yalanlarla izah etmeleri de, katilleri bu yalanlarla cezalardan kurtarmalar› mümkün de¤ildi.
Zaten as›l amaç farkl›yd›. Sayd›klar› göstermelik gerekçelerin hiç
birisi, katliama yasal bir dayanak
yaratm›yordu. “devlet otoritesini
sa ¤lam ak iç in”, “d evr imci leri b i tirmek için”, “ I M F t a l i m a t l a r › n ›
yerine getirmek için” 28 tutsa¤› diri 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 tutsaklara ve tutsak yak›nlar›na karﬂ›
iﬂledikleri suç aç›kt›.

Ne yapsalar da, suçun mahkemeye 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 aklamak, aklayam›yorlarsa bile cezadan
kurtarmak içindi.
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde 12
tutsak katledilmiﬂ, onlarcas› yaralanm›ﬂken, dava katliamdan de¤il,
“tutuklu ve hükümlüle re kötü dav ranmak, görevlerini kötüye kullan mak”tan aç›ld› ve bu dava da “ z am a n a ﬂ › m › ”ndan kapat›ld›.
Davay› z a m a n a ﬂ › m › n a u ¤ r a t mak için, 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, general, emniyet müdürü, baﬂsavc›n›n
ifadeleri al›nmad›. Katliam›n delilleri toplanmad›, avukatlar›n talepleri dikkate al›nmad›. Bütün bunlar
yap›lmad› ve sonra da, katliamc› san›klar, “kesin ve inand›r›c› delil el de edilemedi¤i” gerekçesi ile beraat ettirildiler.
Katliam ortada, suçlular aç›kta,
fakat ceza yok. Gerekçe “ z a m a n
a ﬂ t › ” , “ de l i l b u l u n a m a d › ”!!!

Tarihin z aman›,
adaletsizlikten de¤il,
adaletin yerine
getirilmesinden yana
iﬂler.
Oligarﬂinin z aman›
baﬂka, t arihin z aman›
baﬂka demek ki.

Oligarﬂinin mahkemelerinde
baﬂvurulan “z a ma n a ﬂ› m› ” , belki
“yasal”d›r, ama adil olmad›¤› kesindir. Adalete hizmet etmedi¤i kesindir.
Oligarﬂinin hukukundaki zaman,
adaletin k›l›c›n› “zamanla” körleﬂtiren, adaletin gözlerini körleﬂtiren
bir rol oynuyor. Ve iﬂte bundan dolay› da “zaman aﬂ›m›”, devletin ka-
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Katilleri Kurtarman›n
K›l›f›: “ Z a m a n A ﬂ › m › ”
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tillerini korumaya, adaletsizli¤e uydurulmuﬂ bir k›l›fa dönüﬂüyor.
Oysa zaman, körleﬂtirir mi adaletin k›l›c›n›? Tam aksine; zaman
içinde herﬂey daha netleﬂir, mu¤lakl›klar berraklaﬂ›r, halktan ve tarihten gizlenenler aç›¤a ç›kar, gerçekler adaletin k›l›c›n› daha da keskinleﬂtirir.
Tarihin zaman›, adaletsizlikten
de¤il, adaletin yerine getirilmesinden yana iﬂler.
Oligarﬂinin zaman› baﬂka, tarihin zaman› baﬂka demek ki!
*
Uygulamaya bak›n; devrimcilerin yarg›land›¤› davalarda zaman
aﬂ›m› uygulamas›n›, istisna olarak
bile bulmak mümkün de¤ildir. Fakat, devletin katilleri, rutin olarak
“ z a m a n a ﬂ › m › ” ve benzeri yöntemlerle kurtar›l›rlar. Bu uygulamada,
“ z a m a n a ﬂ › m › ” bir hukuki uygulama de¤il, hukuksuzlu¤un ad›d›r.
Zaman aﬂ›m›, “ b i r k ü l f e t t e n
kurtulmaya izin veren süredir”.
Burjuvazinin hukukunda devlet,
adalet külfetinden kurtulmak için
kullan›yor zaman aﬂ›m›n›.
S›radan olgu ve olaylarda, zamanaﬂ›m›, bir davay›, belli bir zamanda sonuçland›rman›n koﬂullar› mevcut de¤ilse, deliller, belgeler toplanmas› veya yenilerinin ortaya ç›kmas› olas› de¤ilse ve davan›n ortadan
kald›r›lmas› da özel bir adaletsizli¤e
yol açmayacaksa, belli bir süre sonra davalar zaman aﬂ›m› uygulanarak
düﬂürülür.
Oysa, “zaman aﬂ›m›”na u¤rat›lan Bayrampaﬂa Hapishanesi katliam davas› da dahil olmak üzere,
devletin katillerini kurtard›¤› davalarda böyle bir durum yoktur. Belge, delil toplayamama sorunu yoktur, bilinçli olarak deliller, belgeler
toplanmam›ﬂ, yarg› t›kanm›ﬂt›r. Dolay›s›yla, “zaman aﬂ›m›”n›n koﬂullar› hukuki olarak da oluﬂmam›ﬂt›r.
‹kincisi “ z a m a n a ﬂ › m › ”; herhangi bir davada, san›klar›n, belli bir
süre içinde yeterli delil ve belge
toplanarak davan›n sonuçland›r›lamamas› durumunda, ma¤duriyete
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neden olmamak amac›yla, yarg›lama süresini s›n›rlamak için konulmuﬂ bir uygulamad›r; bu anlamda
da “bir hakk› kazanmaya imkan
veren süre”dir.
Bayrampaﬂa katliam davas›nda,
böyle bir durum da söz konusu de¤ildir. Tersine, san›klar, yarg› ve
devlet el birli¤iyle, davay› düﬂürmek için, yarg›lama süresini uzatm›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 bak›n iﬂte katliam› soruﬂturuyoruz, kat›lanlar› yarg›l›yoruz görünümü verilirken, sonucunda katilleri kurtarmak da esast›r.
Katillerin, katliam suçundan
yarg›lanmamalar›, dava boyunca
yarg›lama yapmak, araﬂt›rmak, soruﬂturmak, delil toplamak yerine
yerine adeta “ z a m a n d o l d u r u l m a y a ” çal›ﬂ›lmas›, “ b e r a a t ” ya da
“ z a m a n a ﬂ › m › ” karar› vermenin
koﬂullar›n› yaratmak içindir.
Katleden devlettir; katiller devletin resmi görevlileridir; katilleri
kurtaran mahkemeler de devletindir. Devlet, sadece hapishanelerdeki
tutsaklar› katletme, yaralama suçu
iﬂlemekle kalmad›, ayn› zamanda
bu suçun yarg›lanmas›n› ve cezaland›r›lmas›n› da engelleyerek, suçuna yeni bir suç eklemiﬂtir.

‘ Z a m a n A ﬂ ›m ›’ K a t i l l e r e
Güvencedir
Oligarﬂik devlet, sürekli olarak
halka karﬂ› suç iﬂleyen bir devlettir.
Yasalar›, hukuku hiçe sayarak, kat-

Oligarﬂinin
mahkemelerinin “zaman
aﬂ›m›ndan davan›n
düﬂürülmesi”, “delil
yetersizli¤inden beraat”
kararlar› h alka,
“bu düzende adal et yok”
demektir.

leden, iﬂkence yapan, kaybeden
devletin, askeri, polisi, özel timleri
de, halka karﬂ› savaﬂan bir suç ﬂebekesi, adeta bir katiller sürüsüdür.
Bu katiller sürüsünün her türlü
pisli¤ine göz yummadan, yarg› ile
güvenceye al›nmadan, onlara cinayetler iﬂletmek, infazlarda, iﬂkencelerde, katliamlarda kullanmak elbette mümkün de¤ildir.
Ülkemizde, devlet ad›na cinayet
iﬂleyenler, her türlü pis iﬂi yapanlar
bilirler ki, devletlerinin tam korumas› alt›ndad›rlar. “ Z a m a n a ﬂ › m › ”
da devletin katillerine verdi¤i bir
güvencedir. Katiller, yollar› mahkemelere düﬂse bile, buralardan “ z a m an a ﬂ › m› ” gibi yöntemlerle kurtulacaklar›n› bilirler.
19 Aral›k 2000’den günümüze,
katledilen tutsaklar›n yak›nlar›, katliamdan sa¤ kalan tutsaklar, Katliam davalar›n›n görüldü¤ü mahkeme
önlerinde, “adalet” taleplerini hayk›r›yorlar.
Bunun karﬂ›s›nda, oligarﬂinin
mahkemelerinin “ z a m a n a ﬂ › m › n dan davan›n düﬂürülmesi”, “delil
yetersizli¤inden beraat” kararlar›
halka, “ b u d üz e n d e a d a l e t y o k ”
demektir.
Suç ne kadar aç›k ve ortada olursa olsun, suçun boyutlar› ne olursa
olsun, ‘bu düzenin mahkemelerinde hak, a dale t bekl emek boﬂuna d›r ’ demektir.
Bu gerçek, 19 Aral›k katliam›n›n
faillerine mahkemelerde kol kanat
gerilmesi ile, bir kez daha ortaya
ç›km›ﬂt›r.
Peki ne olacak? Katiller k a tlettikleriyle mi kalacak?
“ Z a m a n d o l d u ” d e n i l e rek,
“adalet” zamana s›k›ﬂt›r›larak 28
devrimcinin katillerinden hesap
sorulmayacak m›?
28 devrimcinin katilleri hesap
v e r m e d i ¤ i s ü rece adalet n as›l ye rine gelmiﬂ olacak?
Halk adaletsiz mi kalacak?
Kuﬂku yok ki, böyle olmayacakt›r, olamaz. “ Z a m a n a ﬂ › m › ” gerekçelerinin arkas›na s›¤›n›larak, halka
adaletsizlik kabul ettirilemez.
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ﬁehir Eﬂkiyas›n›n Alâs› Polistir!
K o n u ; ‹stanbul Avc›lar’da bir
restorana giren polis k›yafetli kiﬂiler,
bir kad›n› yerlerde sürükleyerek kaç›rd›lar, tecavüz ettiler.
Televizyonlar olay› günlerce verdiler, bu yüzden ayr›nt›s›na girmiyoruz. Burjuva bas›n, zorbal›¤› gerçekleﬂtirenleri “Polis görünümlü ﬂehir
eﬂkiyalar›” diye tan›mlad›.
Fakat, mesele ﬂuydu ki; orada bulunanlar, polisin öyle bir eﬂkiyal›k
yapmas›n› hiç yad›rgamam›ﬂlard›.
Oradaki hiç kimse, “Türk polisi böyle yapmaz” diye düﬂünmemiﬂti. Tam
tersine, o eﬂkiyal›k, tam da ülkemiz
polisinin s›kça baﬂvurdu¤u bir yöntemdi ve kimse bu yüzden restorana
girenlerin polis oldu¤undan ﬂüphelenmemiﬂti!
Herkes, bu eﬂkiyal›¤› polise yak›ﬂt›rm›ﬂt›!
Kitlenin oradaki tepkisizli¤i, kaç›r›l›p tecavüz edilen kad›n›n serbest

b›rak›lmas›na kadar kimsenin herhangi bir giriﬂimde bulunmamas›
kuﬂkusuz üzerinde durulmas› gereken bir di¤er yand›r. Fakat burjuva
bas›n yay›n organlar›nda bu tart›ﬂma
yap›l›rken de ülkemiz polisinin iﬂkencecili¤i, ülkemizdeki devlet yönetiminin keyfili¤i adeta yok say›l›p,
ucuz yoldan insanlar “tepkisizlikle”
suçlan›yor.
Restoran sahibi “neden müdahale
etmediniz?” sorusuna ﬂöyle diyor:
“ Üzer inde devlet in üni for ma s› va r” .
Yani, böyle bir ﬂeyi devletin polisinin yapmas›n› normal görüyor. Ki
gerçekten de öyledir, devletin polisinin benzer eﬂkiyal›klar› çoktur. Devletin her türlü eﬂkiyal›¤› yapmas›
normaldir bu ülkede.
Kanal D’de haber spikeri M. Ali
Birand “kimlik sormuyorlar m›?!”
diyor. Peki kimlik soran›n baﬂ›na neler 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 önlerine gelir, fakat
bunun haberini
yapmazlar.
Bir TV muhabiri de, kaç›r›lan
kad›n için “ﬂimdi
92
polisin yan›nda
13 Temmuz 19
güvende” diyordu
haberi sunarken.
Bu muhabir, karakollarda polis taraf›ndan yap›lan tecavüzlerden habersiz 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 bozuntusunun eﬂkiyal›¤›na de¤il, ülkemiz polisinin eﬂkiyal›¤›na tutulmuﬂ
bir aynad›r; o eﬂkiyal›k, “polis üniformalar›” alt›nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir ve ülkemizin dört bir yan›nda
kaydedilmemiﬂ polis eﬂkiyal›klar›n›n
belgesi olarak görülmelidir.

Y‹MPAﬁ’a Zaman Aﬂ›m›, S.E’ye 10 Y›l Hapis!
Servan Karahan, 9 Mart
2001’de 4 yaﬂ›nda iken,
üzerine, Y‹MPAﬁ ma¤azas›nda bir aya¤› boﬂlukta
b›rak›lan bir dolap devrildi¤i için öldü.
Ma¤aza yöneticileri ve 3
çal›ﬂan›na dava aç›ld›. Ankara 20.
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, uzun yarg›lama süreci
içinde, üç kez al›nan bilirkiﬂi raporlar›ndan birincisi, “çocu¤un elini b›rakt›¤› için” aileyi suçlad›, ikinci raporda, ma¤aza tamamen suçlu bulundu. Üçüncü raporda da Y‹MPAﬁ,
büyük oranda suçlu bulundu.
Fakat, san›klara, tam kusurlu bulunduklar›nda bile verilen ceza 2 y›l
idi. Bu ceza da Yarg›tay’da bozuldu¤unda, bu sefer 755 YTL para cezas› verildi. Fakat, bu kadar› bile
fazla geldi ki, dava yarg›tay mahkeme aras›nda süründürülerek, 7.5 y›l-
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l›k süre doldurulup, “ z a m a n a ﬂ › m › n a ” u¤rat›ld›.
Burada da zaman aﬂ›m›, patronlar için çal›ﬂt›. Düzenin yarg›s›, Servan’›n ölümünün hesab›n› sormad›.
◆

Servan’›n ölümünün hesab›n›
sormayan “ a d a l e t ”, 1 YTL için Diyarbak›r’da 15 yaﬂ›ndaki S.E.’nin
yakas›na yap›ﬂt›. S.E., “patlayan
motosiklet lasti¤ini de¤iﬂtirmek
için teh dit so nu cu b ir ö ¤ren ci den 1
YTL gasp etti¤i” gerekçesiyle yarg›land› ve 20 Kas›m'daki duruﬂmada 10 y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›.
Diyarbak›r Çocuk A¤›r Ceza
Mahkemesi’ne göre, S.E., “ s i l a h
k ul lan m ak su re tiy l e ni tel ik li ya ¤ m a ” suçu iﬂlemiﬂti. Sak›n yanl›ﬂ anlamay›n, S.E’nin silah›(!) da bir çak›dan ibaretti. Bir kara mizah örne¤i olarak, mahkeme çak›y› “silah”

yap›p, 1 Y T L’nin al›nmas›n› “ n i t e likli ya¤ma”ya sokmuﬂtu.
S.E. için, ne lehindeki tan›k ifadesi dikkate al›nd›, ne 1 YTL için
kimsenin gasp suçu iﬂlemeyece¤i
düﬂünüldü, ne de “ z a m a n a ﬂ › m › ”
iﬂletildi.
Çünkü, mülkiyet kutsald›!
S.E.’nin çocuklu¤u, ihtiyaçlar›, veya baﬂka hiçbir ﬂey mülkiyetin kutsall›¤› karﬂ›s›nda önemli de¤ildi.
Gerekli güvenlik önlemini almad›¤› için 4 yaﬂ›ndaki çocuklar› katleden tekelci burjuvalar, zaman aﬂ›m›yla kurtar›l›rken, milyon dolarlar
çalanlar ellerini kollar›n› sallayarak
dolaﬂabilirken, 1 YTL için 15 yaﬂ›ndaki çocuklar, 10 y›l hapis cezas›na
çarpt›r›l›yor.
Adalet mi bu?
E¤er buysa adalet,
bu adalet kahrolsun!

7 Aral›k 2008

K‹M NEREDEYD‹?
NE YAPTI, NE DED‹?
Ya z › D i z i s i - B ö l ü m 1

Ülkemiz tarihinin en kanl›
sayfalar›ndan biridir 19-22 Aral›k günleri. O günler, tekelci burjuvazinin en gerici, en kanl› diktatörlü¤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›nda yer alanlar için de ac›, öfke ve
ayn› zamanda s›nav günleriydi.
Katliam sald›r›s› oldu¤unda
kim ne diyordu, neyi savunuyordu, 8 y›l sonra yeniden hat›rlamak, daha do¤rusu hiç unutmamak, kuﬂkusuz zorunludur. Katledenleri de, gözlerinin önünde
tutsaklar katledilirken “görmezden, duymazdan" gelip, sonra
devrimcilere kâh “insanl›k”, kâh
“strateji" dersi verme yüzsüzlü¤ü gösterenleri de, elbette unutmamak durumunday›z.
19-22 Aral›k, sadece katliam
boyutuyla geçmedi tarihe. O günler ayn› zamanda direniﬂ günleriydi; ve “direnenle-direnmeyenin” ayr›ﬂt›¤› günlerdi. F Tiplerine, katliama aç›kça karﬂ› ç›kamayanlar, tutsaklar›n hakl› ve onurlu 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 büyük bedeller ödeyen devrimcilerin h a k l › l › k l a r › , d o ¤ r u l u k l a r ›
ve boyun e¤mezlikleri, 8 y›l
sonra yine ortadad›r. Tarih elbette bu yaﬂananlar› yerli yerine
oturtacakt›r. 8 y›l öncesine dönüﬂümüzün nedeni de yaﬂananlar›n
yar›na ›ﬂ›k tutmas›, ders ç›kar›lmas› amac›ylad›r zaten.

Say›: 166

“Gaz maskeleri takm›ﬂ, uzun
namlulu silahlar›n› ko¤uﬂa do¤ru çevirmiﬂlerdi. Üzerimizi bile giyemeden
ateﬂ ettiler, hepimiz kendimizi yerlere
att›k. Bu s›rada sürekli küfür ediyorlard›. 'Sizi gebertmeye geldik' diyorlard›”. Ko¤uﬂun tavan›n› 10 yerden
deldiler ve buralardan sürekli bombalarla 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›. Ranzalar, bütün eﬂyalar birden yanmaya
baﬂlad›. Ve insanlar gaz bombalar› ve
dumandan nefes alamaz hale geldiler. ‹çerisi f›r›n gibiydi. Saçlar›m›z
tutuﬂmaya baﬂlam›ﬂt›. Kap› zorlanarak 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 Cumhuriyeti Adalet Bakanl›¤›’na, ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›’na, Genelkurmay’›na ba¤l›
askerler ve polislerdir
19-22 Aral›k 2000 sabah› 20 hapishanede tutsaklara sald›r›ld›. Akla
hayale s›¤mayacak bir vahﬂet uyguland›. Tutsaklar “ di ri di ri ya k› l d ›l a r ”. Sa¤malc›lar, Ümraniye, Çanakkale’nin ko¤uﬂlar›, Hitler’in gaz odal a r ›’na çevrilmiﬂti. Tutsaklar›n üzerlerine binlerce kurﬂun s›k›ld›. Her çeﬂit bomba kullan›ld›.
Özet bilanço: 28 tutsak katledildi. Yüzlercesi yaraland›. Yaral›lar
ölüme terk edildi. 20 hapishanedeki
tutsaklar›n hepsi iﬂkenceden geçirildi. F Tiplerinin hücrelerine at›ld›.

Katliamc›lar, tutsaklarla ve halkla
alay edercesine bu katliam operasyonuna “ H a y a t a D ö n ü ﬂ ” ad›n› koydular. Tutsaklar› katlederek, iﬂkencelerden geçirerek teslim almak için yap›lan 1974’teki K›br›s hareketinden
sonraki en büyük askeri hareketa,
“hayat kurtarma” denilecekti! Diri diri yakt›klar› tutsaklar›n karﬂ›s›nda
kahkahalar atan ölüm mangalar›,
“kurtar›c›” olacakt›!
19 Aral›k sabah›, k a t l i a m , y a l a n
ve s a n s ü r iç içeydi.
Katliam operasyonu elbette bir
günde gerçekleﬂmedi, devlet, bu operasyona uzun süredir haz›rlan›yordu.
Haz›rl›k, sonradan çok söz edildi¤i
gibi “maketler üzerinde çal›ﬂmak”tan ibaret de de¤ildi. Haz›rl›k
siyasal ortam› “müdahale için” olgunlaﬂt›rmaktan uzun süreli bir psikolojik savaﬂa kadar uzan›yordu.
‹ktidarda DSP-MHP-ANAP hükümeti 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 noktas›nda “toplumsal mutabakat sa¤lanmadan F Tiplerine açmayaca¤›z”
aç›klamas›n› bile yapm›ﬂlard›. Hepsi
manevrayd›. Hepsi, sonras›nda halka
dönüp; “bak›n biz çözümden yanayd›k, ama onlar karﬂ›lanamayacak isteklerde bulundular” diyerek katliam› meﬂrulaﬂt›rma arac›yd›.
Tutsaklar› “uzlaﬂmaz” göstermeye
yönelik bu mevralar›n yan›s›ra, “zorla ölüm orucu yapt›r›yorlar” türünden demagojiler de aral›ks›z sürdürülüyordu. 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 kampanyaya dönüﬂmüﬂtü ve tek amaç; hapishanelere yap›lacak bir müdahaleyi
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meﬂrulaﬂt›rmakt›.
Haz›rl›klar›n› tamamlay›p, plan›n› yapm›ﬂ olan iktidar katliam›n
start›n› günler öncesinden vermiﬂti.
Özellikle Adalet Bakan› H i k m e t
Sami T ü r k s›k s›k yalanlarla bezenmiﬂ 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, “ F tiple ri n i s e v d i r me ” seferleri baﬂlat›ld›.
F tipi hapishaneler, bas›na “aç›lm›ﬂt›, hücreleri ﬂirin göstermek için
masalara çiçekler bile konmuﬂtu.
“Kalabal›k ko¤uﬂlardan dubleks
odalara” diye baﬂlat›lan bu yalan
kampanyalar›n ölçüsü öylesine kaçm›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 yalanlar›, kamuoyu oluﬂturma çabalar› bunun içindi.
Halk› susturman›n yolu, en baﬂta
öncülerini susturmaktan geçiyordu.
Bu dünyan›n her yerinde böyleydi.
Devrimcileri katliamlarla yok etmekti. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi
mücadelesi ancak böyle bast›r›labilirdi. ‹ktidar ‹MF’in isteklerini ancak böyle yerine getirebilirdi.
‹ktidar böyle hesaplar yaparken
tutsaklar iktidar›n hesaplar›n› bozacak ad›m› atarak, bedenlerini açl›¤a
yat›rd›lar. ﬁimdi devlet, Ölüm Orucunun varl›¤›n› hesaba katarak hareket etmek zorundayd›.
Tutsaklar›n kararl›l›¤› ve demokratik muhalefetin bask›s› ile
Adalet Bakanl›¤› 9 Aral›k günü “ F
tiplerinin aç›l›ﬂ›n› erteledik” aç›klamas›n› yapt›. Gerçekte ise iktidar›n
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plan› iﬂliyor, F Tiplerinin yap›m› bitirilmeye çal›ﬂ›l›yordu. Adalet Bakanl›¤›’n›n acelesi vard›.
Katliam sonras› F Tiplerine götürülen tutsaklar, hücrelere at›ld›klar›nda inﬂaat kal›nt›lar›yla karﬂ›laﬂm›ﬂlard›. Her yer inﬂaat malzemeleriyle doluydu. Hapishanelerin yap›m›n›n tamamlanmas› bile beklenmemiﬂti.
‹ktidar, haz›rl›klar›n› tamamlamaya çal›ﬂt›¤› bu süreçte, tutsaklara
“arabulucu” olarak gönderdi¤i kiﬂi
ve kuruluﬂlar› zaman kazanma ve
müdahalenin ﬂartlar›n› oluﬂturma
yönünde kullanmaya devam ederken, çeﬂitli sendika ve DKÖ’ler de
tüm uyar›lara ra¤men, direnen tutsaklara ortada somut hiçbir ﬂey yokken “ d i re ni ﬂi b› ra k› n” ça¤r›s› yaparak 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 Bülent Ecevit ç›k›yordu. Ecevit’in,
“ Ölüm oruçlar›na kamuoyu ilgisi
devam ederse eylem bitmez” sözleri, bas›na sansürün ve polisin demokratik muhalefete sald›rmas›n›n
iﬂareti olmuﬂtu.
“Ölüm orucuna kamuoyu ilgisini kesmek üzere” K›z›lay’da tutsak
yak›nlar›n›n ve demokratik güçlerin
yapt›¤› bir eyleme karﬂ› vahﬂice sald›rd› polis. 70 yaﬂ›ndaki analar›n
üstüne panzerler sürüldü. Demokrati kurumlar bas›ld›, sivil faﬂistler
devreye sokuldu... Baﬂta ‹stanbul
olmak üzere bir çok ilde Çevik
Kuvvet polisleri “hainlerle pazarl›k
olmaz, kana kan intikam” sloganlar›yla, silahlar›n› sallayarak yürüyüﬂler 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 karalama ve F Tiplerini güzelleme kampanyas› daha da yo¤unlaﬂt›r›ld›.
‹ktidar, katliam haz›rl›klar›n›
gizli gizli yürütürken tutsaklarla görüﬂme komedisini de devam ettirmektedir. Katliam›n ayak seslerinin
duyuldu¤u 15 A r a l › k günü Adalet
Bakan›, “ m u t a b a k a t a n c a k o d a

(h ü cr e) sist em i ka bu l ed i ld i¤ in d e
olur” demeciyle daha önce yapt›klar› “mutabakat” aç›klamas›n›n nas›l bir demagoji oldu¤unu gösteriyordu. Ard›ndan tutsaklara “ölüm
orucunu b›rak›n” ça¤r›s› yapan Bakan, “müdahale” tehdidinde bulunmaktan da geri kalmad›.
Ayn› gün, iktidar, tutsaklarla sürdürülen görüﬂmeleri de kesti. Anlaﬂ›lan art›k bu manevray› sürdürmeye ihtiyaçlar› kalmam›ﬂt›. Burjuva
bas›n direniﬂe ve hapishanelere sald›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› eylemlerde yer alanlar, bunlar› örgütleyenler gözalt›na al›nd›. Amaç,
katliam yap›ld›¤›nda “d›ﬂar›da yaprak k›m›ldamas›n”d›. Hesaplar tümüyle katliam üzerinedir.
Ve bilindi¤i üzere, 19 Aral›k sabah› 4.30 s›ralar›nda, 20 hapishanede katliam operasyonu baﬂlad›. Asker, polis, özel timler, ölüm mangalar›, gardiyan, sald›r›ya kat›lan lar›n
say›s› onbini aﬂ›yordu. Sadece 8
jandarma komando taburu, 37 bölük olmak üzere 8 bin 335 askeri
görevli vard›. Ek olarak binlerce
Çevik Kuvvet vard›.
Sald›r›n›n boyutunu en özlü biçimde kullan›lan bombalar›n say›s›
gösteriyordu: Üç gün süren sald›r›da
20 bini aﬂk›n gaz bombas› kullan›ld›. Sadece Çanakkale Hapishanesinde 5 bin 48 adet gaz bombas› kullan›lm›ﬂt›. Hatta, Ümraniye, Bayrampaﬂa ve Çanakkale’deki sald›r›da
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Skorsky helikopterleri bile kullan›lm›ﬂt›. Var›n hesaplay›n ötesini.
‹ktidar sald›r› haz›rl›¤› yaparken,
Ölüm Orucunun ilk iki ekibinde
203 tutsak vard›. F Tipi hapishanelere direnece¤ini aç›klayan tüm
devrimci tutsaklar›n say›s› 2 bini
ancak buluyordu ve 20 bin gaz
bombas›, onbinlerce kurﬂun kullan›lm›ﬂt›. Var›n hesaplay›n ötesini...
Ötesi, katledilen 28 tutsakt›. 2 jandarmay› 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 hapishanede ise, operasyon 22 Aral›k’a kadar 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 dizginsizce sürerken, iktidar, “zafer” sarhoﬂlu¤u içindeydi. Ecevit “Terör
yuvalar› temizlenmiﬂtir” derken çok
mutluydu. “Art›k bu iﬂ bitmiﬂtir”
havas› vard› tüm bakanlarda.
Ambulanstan indirilen bir kad›n
tutsak, “ d i r i d i r i y a k t › l a r ” 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 tutsaklar› 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 kampanyas› baﬂlad›.
Yalan kampanyas›n›n ilk ad›m›,
“ölüm oruçlar›n›n inkar›” idi.
“ S a h t e o r u ç , k a n l › i f t a r ” manﬂetleri, bu kampanyan›n sonucuydu.
Türkiye Cumhuriyeti bakanlar› alenen yalanc›l›k 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” diyorlard›. ‹nsanlar ölüme giderken
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yalan söylemek alçakl›kt› ve o alçakl›k bu ülkede en üst düzeyde yap›l›yordu.
Güya katliam operasyonu “örgüt bask›s›yla Ölüm Orucu yapanlar› kurtarmak” için yap›lm›ﬂt›;
Oysa, “kurtaracaklar›n›” iddia ettiklerinin onlarcas›n› katletmiﬂ, yüzlercesini sakat b›rakm›ﬂlard›. Bu nas›l bir “kurtarma” idi?
Ama zaten zafer sarhoﬂlu¤u içinde, hapishanelere düzenlenen operasyonun gerçek amac›n› 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 devletin otoritesini sa¤lamakt›r.”
‹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 Kurmay Albay Ali Ayd›n taraf›ndan
ﬂunlar söylenecekti: “ F Tipi uygulamas›yla terör ülke gündeminden
ç›kar›lacakt›r.”
Amac› tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak aç›kl›kta ifade ediyorlard› art›k.
Aç›lan F Tipi hapishanelerindeki
uygulamalar da bu amaca uygundu.
F Tipleri copla tecavüze varan iﬂkencelerle aç›lm›ﬂ ve hücrelerde
adeta 24 saat iﬂkence sürdürülüyordu. F Tipi reklamlar›nda kullan›lan
masalar ve üzerlerindeki naylon çiçekler, kana bulanm›ﬂt›.
Sonraki günlerde de iktidar yalanlar›n›n üstünü örtmek, büyük direniﬂi k›rmak için içeride ve d›ﬂar›da sald›r›lar›n› azg›nca devam ettirdi. Tutsak yak›nlar›, demokratik kitle örgütleri, bu sald›r›lara en çok
maruz kalanlar›n baﬂ›nda geliyorlard›. Doktorlar, hukukçular, memur, iﬂçi sendikalar›, F Tiplerine
iliﬂkin hiçbir ﬂey söyleyemez ve yapamaz hale getirilmek isteniyordu.
‹ktidar, büyük bir katliamla yine k›ramad›¤› d i reniﬂi bu defa da tecrit
etmeye çal›ﬂ›yordu.

F Tiplerini yazmak yasakt›. Yazan gazeteler, yazarlar hakk›nda onlarca dava aç›ld›. Adalet bakanl›¤›
yalanlar›yla, davalar›yla bu konuda
herkesi t e rö ri z e ediyordu adeta.
Oligarﬂi, “örgüt bask›s› alt›nda
Ölüm Orucu yap›yorlar” demiﬂti.
Tutsaklar F Tiplerinde tek tek hücrelere at›lm›ﬂt› ama halâ devam ediyordu Ölüm Oruçlar›. Demagojiler,
direniﬂle iflas ettirilmiﬂti ve fakat,
oligarﬂi hala direniﬂi k›rma amac›ndan vazgeçmiﬂ de¤ildi.
Çünkü, direniﬂin k›r›lmas› durumunda, oligarﬂi tutsaklar› teslim
alabilecek ve bu teslimiyetin sonuçlar› dalga dalga halka yay›lacakt›.
Devrimci tutsaklar, 19-22 Aral›k’taki k a t l i a m a r a ¤ m e n , F Tiplerindeki va h ﬂ e t e r a ¤ m e n , demokratik muhalefetin 19 Aral›k’›n ertesinde belli ölçülerde sinmesine ra¤men, solun direniﬂteki tutars›zl›klar›na ve za y›fl ›kl ar›na ra ¤men, buna izin vermediler.
“Bedeli ne olursa olsun” bu sald›r›y› püskürtme kararl›l›¤›n› göstereceklerdi. Oligarﬂinin katliamc›l›¤›n›n karﬂ›s›na ancak böyle bir kararl›l›kla ç›k›labilirdi. Oligarﬂi ölümle
tehdit ediyordu tutsaklar›. Öyleyse
ölüm silah› al›nacakt› ellerinden.
Yaz› dizimizin bu bölümünde
anlat›lanlar, “kim neredeydi, ne
yapt› ne dedi?” sorusunun egemen
s›n›flar cephesindeki cevab›d›r.
19-22 Aral›k, ülkemizdeki ikti dar›n niteli¤i, mevcut sistemin ni teli¤i konusunda yanl›ﬂlar, ham hayaller içinde olan kesimlere, iktidar›n faﬂist niteli¤ini göstermiﬂtir.
Ecevit’ten Sami Türk’e, Mesut
Y›lmaz’a kadar, ülkemizdeki burjuva politikac›lar hakk›nda “hümanist, çözümden yana, son derece
ça¤daﬂ ve diyalogcu..” gibi de¤erlendirmeler yapanlara bunlar›n boﬂ
düﬂünceler oldu¤unu göstermiﬂtir.
‹ktidar›n ve burjuva politikac›lar›n niteli¤i konusunda yan›lanlar, ne
yaz›k ki, 19 Aral›k’ta öncesinde ve
sonras›nda, hep yanl›ﬂ yerlerde oldular...
- sürecek-
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Çanakkale’de

‘Bir hukuk oyunu bu; Ama
ateﬂten bir oyun. Oynayan› yakar’
19 Aral›k

19-22 Aral›k
2000’de Çanakkale Hapishanesi’ndeki kad›n tutsaklardan biriydi Yasemin K arada¤. Biz
sorduk, O, o günleri anlatt›. Sözü ona
b›rak›yoruz:
Operasyonu anlatmaya baﬂlamadan önce bir an›m›z› anlatmak istiyorum. Operasyondan sonra biz kad›nlar› iki gruba ay›rm›ﬂlar ve bizim
bulundu¤umuz grubu Manisa E Tipi’ne sevk etmiﬂlerdi. Hücrelere
at›ld›¤›m›zda operasyona dair sohbet ederken tepemize ya¤an gaz
bombalar›ndan bahsediyor, ne kadar
gaz bombas› at›lm›ﬂt›r diye tahminlerde 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›ﬂt›k. Dosyadaki rakama göre, hepimiz büyük bir ﬂans eseri yaﬂam›ﬂ›z
me¤er. Tam 5048 adet envai çeﬂit gaz bombas› at›lm›ﬂt› üzerimize.
5048 adet gaz bombas›, binlerce
kurﬂun, tazyikli su, köpük, itfaiye
kancas›... Delik deﬂik edilmiﬂ, adeta
kevgire çevrilmiﬂ bir tavan ve neredeyese y›k›lmam›ﬂ duvar› kalmayan, adeta savaﬂta y›k›lm›ﬂ görüntüsünde bir hapishane..
◆
Tam dört yoldaﬂ›m›z› ﬂehit verdik iﬂte bu tabloda ve onlarcas› da
yaral›, kimi a¤›r kimi hafif.
Operasyonu sormuﬂtunuz... Üç
gün sürdü operasyon. Bekliyorduk.
Biliyorduk sald›racaklar›n›. Yalanlar›, heyetleri oyalayan yaklaﬂ›mlar›
gün gibi ortadayd›... Sald›r› baﬂlad›-
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¤›nda direniﬂçilerimizi h›zla güvenli bir ko¤uﬂa ald›k. Bir yandan da
barikatlar›m›z› kurduk. Zaten daha
ilk andan baﬂlam›ﬂlard› gaz bombas› atmaya. Hiç unutmuyorum ana
maltaya barikat kurarken at›lan
bombalardan nefes alamaz hale gelmiﬂtik. Elimiz yüzümüz sanki yang›ndan ç›km›ﬂ gibi kapkarayd›. Tükürü¤ümüz dahi garipleﬂmiﬂti, sanki kurum tükürüyorduk.
Birçok yerden birden sald›r›lm›ﬂt›. Ana maltan›n idare ve yemekhane bölümlerinden, bayanlar ko¤uﬂunun giriﬂinden, üst maltalardan.. Çat›lara kum torbalar› koyup,
uzun namlulu silahlar yerleﬂtirilmiﬂti. Sürekli tar›yorlard›. D›ﬂ cepheye bakan duvarlar kepçelerle y›k›l›yordu... Tüm direniﬂçiler ise toplanm›ﬂ, feda eylemini kimin yapaca¤›n› tart›ﬂ›yorlard›. Birbirleriyle
k›yas›ya tart›ﬂ›yorlard›.
Fidan o kadar ›srarc›, o kadar istekliydi ki, “ben olay›m, beni seçin” diyor baﬂka birﬂey demiyordu.
Birlikte yola ç›kt›¤› yoldaﬂlar›n›n
gözlerinin içine bak›yor, onlara öyle bir manevi bask› yap›yordu ki,
kimseye baﬂka bir alternatif b›rakmad›. 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 yaparken 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 tutuﬂturdu kendini. Tereddütsüzdü.
Bedeni alev topuna dönmüﬂken bir
milim k›p›rdamad›, sendelemedi,
dizleri titremedi. 7 dakika boyunca
dimdik, kollar› havada gö¤ü kucaklar 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 yaral› vermeye baﬂlad›k. ‹lk gün duvarlar›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 zorunda kald›k. 150 civar›nda tutsak
iki bölmeli ko¤uﬂtayd›k. Tüm eﬂyalar› yer aç›ls›n diye maltaya att›k.
‹çecek suyumuz kalmam›ﬂt›. Olan
suyu direniﬂçilere ay›rm›ﬂt›k, ki onlar da h›zla tükenmiﬂti. Direniﬂçileri kurﬂunlardan, gaz bombalar›ndan,
itfaiye hortumuyla s›kt›klar› tazyikli sudan, köpükten korumaya çal›ﬂ›yorduk. Ancak yine de etkilenmemeleri mümkün müydü onca gaz
bombas›ndan? ‹lker’i gaz bombas›n›n zehirleyici etkisinden zorla çekip alabilmiﬂtik. Ama ikinci seferinde alamad›k. Üçüncü gün art›k köpükten, sudan hareket edemez hale
gelmiﬂtik. Havaland›rmaya ç›kma
karar› alm›ﬂt›k. Halaylar›m›z› çekerek ölecektik.
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◆
Son gün öylesine pervas›zlaﬂm›ﬂt› ki sald›r›, nefes alam›yorduk,
köpük ve sudan ad›m atamaz haldeydik. Tavanda aç›lan her delikten
bir namlu uzan›yordu. Görüyorduk
ve her s›kt›klar›nda direniﬂçilerimizin üzerine kapan›yorduk. ‹lker’i iﬂte 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 namluyu gördü ve yan›ndaki arkadaﬂlar›n üzerine kapand›. Üzerine kapand›¤› arkadaﬂlardan biri Özlem
TÜRK’tü. Tüfe¤in namlusu ‹lker’i
hedef alm›ﬂt›. Görüyorduk. Att›lar
gaz bombas›n›, ‹lker köpü¤ün içinde kayboldu. Onu oradan ç›kard›¤›m›zda baﬂ›ndan sar› bir s›v›yla bir-
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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 bombas›ndan korunmak için çarﬂaf, örtü
vb. üzerimize örtüyor, gaz›n etkisi
azal›nca aç›yorduk. Sultan’›n ﬂehitli¤ini ilk anda anlayamam›ﬂt›k. Gaz
sa¤na¤› azal›nca birbirimize sesleniyor, nas›l oldu¤umuzu soruyorduk. Sultan’a sesleniyoruz, ses vermiyor, sesleniyoruz ses vermiyor...
Fahri de kas›¤›ndan kurﬂunla yaralanm›ﬂt›. Hiç unutam›yorum, kan
oluk gibi ak›yordu. Durduram›yorduk. Bilinci gidip geliyordu ama yaﬂad› Fahri, son güne dek yaﬂad›. D›ﬂar› ç›kt›¤›m›z vakitlerde ﬂehit düﬂtü Fahri.
Kurﬂundan, gaz bombas›ndan
onlarca yaral›m›z vard›. ‹tfaiye kancas›yla yaralanan, gazdan, köpükten
etkilenen.. Bunlara bir de plastik
kelepçe ve fiili sald›r› iﬂkencesi eklendi ama ne gam!
Biz Çanakkaleliler’in dilinde ﬂu
söz vard›: “Çanakkal e geçilmez”.
Geçilmedi. Teslim alamad›lar bizleri. Onurumuzla dimdik ç›kt›k oradan. Biliyorduk savaﬂ›n yeni bir evresi 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. Öfkelendim. Diyeceksiniz farkl› bir sonuç mu bekliyordun? Bu devletin
niteli¤ini de, yarg›s›n› da, hukukunu
da biliyoruz elbette. Bir hukuk komedisi sergilediler bir kez daha.
Bayrampaﬂa 19 Aral›k davas›n›
da “zaman aﬂ›m›” ile bitirdiler. 6 kad›n›, yoldaﬂlar›m› diri diri yakt›lar.
Davay› uzata uzata, zaman› aﬂ›rtarak bitirdiler. Katillerini kurtard›lar.
Malatya’da ise alelacale bitirme yolu izlediler. Orada da yoldaﬂlar›m›za ceza vermek için ellerinden geleni yapt›lar. Sald›r›ya u¤rayan, yaralanan insanlar en meﬂru haklar›n›,
direnme haklar›n› kullanm›ﬂken ve
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ma¤dur durumdayken zaman aﬂmas›n telaﬂ›yla son savunmalar› bile
al›nmadan ceza verildi.
Çanakkale davas›nda ise amaçlar› 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›nda. Bize yönelik aç›lan davada isnat
edilen suç Fidan’› “intihara azmettirmek”, “silahl› isyan” vb.
Düﬂünsenize Fidan’› intihara azmettirmekmiﬂ suçumuz! Oysa ellerinde Fidan’›n feda eylemi yapaca¤›na dair bir gün öncesinden verilmiﬂ dilekçesi var. Bunun ötesinde
Fidan’›n feda eyleminin baﬂ›ndan
sonuna dek operasyonu yapanlar taraf›ndan çekilmiﬂ kamera görüntüleri var. Ancak bunlar bilinçli bir ﬂekilde gizleniyor ve mahkemeye delil olarak verilmiyor. Yine hapishanede keﬂif yap›lm›yor, katliamda
görevlendirilen yetkililerin ifadeleri
al›nam›yor, al›nabilenlerinki ise ancak 7 y›l sonra al›nabiliyor.
28 insan›m›z›n katledildi¤i vahﬂetin sahipleri hukuku böyle iﬂleti-

Bu nas›l özür? Ortada 28
tutsak diri diri yak›larak,
kurﬂunlanarak, gaz bombalar›
ile bo¤ularak katledildi, ama
ceza verilen kimse yok.
yor iﬂte. Ve orada soruyorsunuz, ne d i r b u ? Bir oyun oynan›yor, bir hukuk oyunu, komedi. Ama ateﬂten bir
oyun bu. Oynayan› yakar. Adalet talebi, adalet iste¤i baﬂka birﬂeye benzemez. Ekmek gibi, su gibidir. Hayatidir yani. Bu yüzden oynayan›
yakar.
Bizler biliyoruz elbette bu devletin adaleti de, hukuku da yok. Bunu birkez daha gördük. Katillerini
aklamak için ateﬂten bir oyun oynad›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 iﬂkenceyle katledilmesi... Tüm bu pervas›zl›klar, ne ilk ne de son olacak.
Bizler bunu biliyoruz. Bunu bilmeyen, görmek istemeyenlerin de görmesi gerekiyor asl›nda. Engin’in iﬂkenceyle katledilmesinden sonra
Adalet Bakan› M.Ali ﬁahin özür diledi, 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 iﬂkenceden bir ölüm var, ama sorumlular›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 gelirsek. Bu devlet, hükümet, 19-22 Aral›k katliam davalar›n› bitirmiﬂ olabilir. Katillerini kurtararak, kendilerini aklayarak bu katliam›n sorumlulu¤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 baﬂarabilirler mi? Asla.
Fidan’›n kendini bizler için feda
ediﬂini, sevgisini, ba¤l›l›¤›n›, yaﬂad›k bizler. ‹lker’in avuçlar›m›za
akan beynini haf›zalar›m›zdan silebilirler mi? Sultan’›n, Fahrinin sessizce, dirençle ölüme gidiﬂlerini
unutturabilirler mi? Diri diri yak›lan, o kömürleﬂmiﬂ bedenlerin beyinlerimizde ve yüreklerimizde b›rakt›¤› öfkeyi, yok edebilirler mi?
Canlar›n› seve seve feda eden, gözleri arkada kalmadan ölümün üstüne üstüne giden yoldaﬂlar›m›z için,
halk›m›z için birgün adalet yerini
bulacak diyorum . Er ya da geç ama
mutlaka....
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Reber Xalo,
Yoldaﬂlar›
Devrimdir,
Anlat›yor
Sosyalizmdir
Merhaba,
Sevgili Day›m›z’la yaﬂama, paylaﬂma
onuruna sahip oldu¤um ve
bende derin izler b›rakan, bilince dönüﬂüp ayr›lmaz bir parçam olmuﬂ an›lar›mdan baz›lar›n› Yürüyüﬂ
okurlar›yla paylaﬂmak istiyorum.
Day›m›z’›n ﬂehit düﬂmesinin ard›ndan çekti¤i baﬂsa¤l›¤› faks›nda
bir arkadaﬂ›m›z isyan›n› ﬂöyle ifade
etmiﬂti: "Biliyor musun, do¤an›n diyalekti¤ine ilk kez lanet okudum...
Day›’n›n ruhuna verdi¤i gücü bedeninden esirgedi¤i için. Bu yaﬂl› dünyaya güzellikler katan, insanl›¤a
umut ve moral kayna¤› olan bir bilge insan› bizden kopar›p ald›¤›
için...”
Haks›z da de¤il. Ne kadar isyan
etsek az, çünkü O, yerinin doldurulmas› zor bir cüret abidesi ve çelikten bir irade olarak B‹Z'im Day›m›z’d›. S›rdaﬂ›m›z, yoldaﬂ›m›z, öncümüz, önderimiz, en koyu karanl›klarda yolumuzu ayd›nlatan ›ﬂ›¤›m›z ve baﬂö¤retmenimizdi. Güzellikler yaratmada nadide bir ustayd›.
Herkes kendi dilinde Day› derdi
O’na. Ben de kendi dilimizde Kürtçe Xalo derdim.
Biliyorum fiziki yoklu¤u bir gerçek. 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 devrimin ve sosyalizmin zaferini görmek.
Ama olmad›. Yaﬂl› dünyaya güzellikler nakﬂeden sevgili Xalomuzun
yaﬂlanmas›na izin vermedi do¤a.
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Daha halklara sunaca¤›, kavgaya
kataca¤› çok ﬂey; ülkemizin, halklar›n ve dünyan›n gelece¤ine dair kuracak çok düﬂümüz, ö¤renecek çok
ﬂeyimiz vard› O’ndan; isyan›m›z›n
esas yan› bu. Di¤er yan› ise, yaﬂam›m›n en mutlu anlar›, yan›nda bulundu¤um ve O’nunla paylaﬂt›¤›m
anlar olan, sesini duydu¤umda bile
büyük bir coﬂku duydu¤um, yüzünü
gördü¤ümde ve sar›ld›¤›mda mutluluktan uçacak gibi oldu¤um o bilge
sesin, dost ve yoldaﬂ s›cakl›¤›n›n sahibi Xalomuz’u dünya gözüyle bir
daha görüp sar›lamayacak, baﬂ baﬂa
Kürtçe konuﬂup espri yapamayacak
olmakt›.
Day›m›z’›n ülkemiz s›n›flar mücadelesinde oldu¤u gibi, konuﬂtu¤u,
yaﬂam› paylaﬂt›¤› her insanda derin
ve silinmez izler b›rakt›¤›n›n onlarca örne¤inin tan›¤›y›m. Tepeden t›rna¤a her ﬂeyimizin O'nunla ete kemi¤e büründü¤ü, halk kurtuluﬂ savaﬂ›m›z›n her aﬂamas›n›n ve umudumuzun 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 ﬂansl› devrimcilerinden say›yorum; ﬂahsen tan›m›ﬂ olmay› büyük bir onur,
beraber kurdu¤umuz düﬂleri ise, ya-

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.

ﬂam gerekçem olarak görüyorum.
Önceleri okul arkadaﬂ›m›n day›s›
olarak bildi¤im Xalo ile siyasi ve
yoldaﬂ olarak ilk tan›ﬂmam Elaz›¤'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, anlatt›klar›n› dinliyordum. Burada da daha yak›ndan tan›d›¤›m, feodal arkadaﬂl›k iliﬂkim olan pek çok insan›m›z olmas›na ra¤men Day›' n›n yeri, yaklaﬂ›m›, s›cakl›¤› daha bir baﬂkayd›. ‹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 olamazd›n. Çünkü o baﬂkalar› gibi de¤ildi.
Birﬂey anlatmaya baﬂlad›¤›nda yüre¤ini de görürdü. Üstünlük taslamayan, kendini senden farkl› görmeyen mütevazi bir ö¤retmen s›cakl›¤› ve samimiyeti sizi sar›p sarmalard›. ‹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 operasyonu”nun ard›ndan tutuklan›p getirildi¤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. Yaﬂad›¤› onca iﬂkence, ölüm orucu,
geçirdi¤i tüberküloz, kat›ld›¤› on-
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larca açl›k grevi, enerjisini bitirememiﬂ, aksine artt›rm›ﬂt›. Bir y›la
yak›n beraber kald›k. O süre zarf›nda Day›' y› hep çal›ﬂan, üreten olarak, gördüm. Do¤rusu ne zaman yat›p ne zaman kalkt›¤›n› bile farkedemiyor, gece gündüz hep çal›ﬂ›r halde görüyorduk. Parçal› olarak 4-5
saatten fazla uyudu¤una hiç ﬂahit
olmad›m. Böylesine yo¤un bir çal›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 zorundad›r... Bu konulardaki ayr›cal›kl› tutum devrimci ilke ve de¤erlerle ba¤daﬂmaz. De¤erleri dejenere eder,
y›prat›r, bireycili¤i geliﬂtirir...” diyerek reddederdi.
Bu durum zorumuza giderdi. Biz
otururken O’nun masam›z› temizleyip, ekme¤imizi, suyumuzu getirip,
çay›m›z› doldurmas›na f›rsat vermemeye çal›ﬂ›rd›k...
Day› ile Bal›kesir yurdunda, hapiste, d›ﬂar›da, Kongre sürecinde bir
süre ayn› mekan› paylaﬂm›ﬂt›m, yaﬂam›na tan›k oldum. 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. Hapiste yatanlar çok örne¤ini görmüﬂ veya yaﬂam›ﬂt›r. Bir ço¤umuz s›kl›kla kalem, defter gibi eﬂyalar›m›z› nerede
b›rakt›¤›m›z› unuttu¤umuz için onlar› arayan durumuna düﬂmüﬂ; çal›ﬂt›¤›m›z masan›n karman çorman
olmas›ndan, kül tablalar›m›z› kirli
b›rakt›¤›m›zdan nöbetçilerin eleﬂtirileriyle karﬂ›laﬂm›ﬂ›zd›r. Bu durumlarda savunma mekan›zmam›zda hep; "iﬂi yetiﬂtirme telaﬂ›yla
unuttum!" gibi gerekçeler üretmiﬂtir. O ise, bizim yapt›¤›m›z iﬂlerin
onlarca mislini yapmas›na, yapt›klar›m›z› mutlak gözden geçirip denetlemesine ve hepimizden fazla sigara içmesine ra¤men bir gün kül
tablas›n›n kirli, çal›ﬂma masas›n›n
da¤›n›k, tertipsiz, düzensiz oldu¤unu görmedim. Nöbetçilere iﬂ b›rakmazd›. Bir eﬂyas›n› bir yerde b›rat›¤›na unuttu¤una ﬂahit olmad›m, olmad›k. Hep derdi, “ bir iﬂi yap›yorsan kural›na, disiplinine uygun yapacaks›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¤unlaﬂmakt›r, uyan›kl›kt›r, yarat›c›l›¤›
zenginleﬂtirmek, baﬂar›y› yakalamak için yap›lan planlamad›r, gösterilen özveri ve iradedir".
Yaﬂam›n›n her an›nda, yapt›¤›
her iﬂte devrim ve sosyalizm tutku-

sunu görmek, hissetmek mümkündü. 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 arkadaﬂlar›yla ayn› mekan›, ayn› direniﬂ
havas›n› soluyaca¤›z diye sevinmiﬂtik. Ama büyük bir hayal k›r›kl›¤›na
u¤rad›k. Direniﬂe yabanc›laﬂt›klar›n›, oluﬂturduklar› teslimiyet statüsü
içinde düzenle çat›ﬂmamak için ellerinden 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 sald›r›lar›na karﬂ› “insanl›k onuru iﬂkenceyi yenecek” ya da baﬂka bir
slogan atmak bile çok “siyasi”(!)
görülüyordu. Tutsaklar›n direniﬂe
geçmesini de kurduklar› ne oldu¤u
belirsiz “Sendika”lar›yla engelliyorlard›. ‹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›kamad›klar› için, direnenlere dair "kaliteli az›nl›k, sayg› duymak gerekir”
gibi teorilerle durumu kurtarmaya
çal›ﬂ›yorlard›.

Day›’s›z Ama Day›’yla
Yeni Bir Y›la!
K a n d › r a F T ipi Hap ish ane si’n dek i Öz gür Tu ts a k l a r, h e r y›l oldu¤u gibi, 2009 y›l› için bir t a kv i m h a z › r l a d › l a r.
Önderlerinin nice zorluklardan s›navlardan
g e ç t i ¤ i n i a n l a t a n b i r r esminin desenini koymuﬂ lard› takvimin üzerine. 12 ay boyunca, o takvime
h e r bak›ld›¤›nda, o sevgili önderlerini ve öndererinin o büyük kavgas›n› hat›rlamak ve hat›rlatmak istemiﬂlerdi anlaﬂ›lan. Evet, 2009 y›l›, onsuz
ilk yeni y›l›m›z olacak ve fakat, özgür t u t s a k l a r › n
ist edi¤i gibi; 2 0 0 9 ’ d a d a o n su z o l m a y a c a ¤ › z h i ç .
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Sa¤malc›lar ise bambaﬂkayd›.
Daha att›¤›n›z ilk ad›mda fark› görebiliyor, teslimiyete karﬂ› ad›m
ad›m örgütlenmiﬂ direniﬂin gücünü
hissediyor, devrim ve sosyalizm havas›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 örgütleyen Day› fark›yd›.
Birgün çay sohbeti s›ras›nda Day› 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, üretken, paylaﬂ›mc› çal›ﬂma ve yoldaﬂl›k s›cakl›¤› solundu¤u belli ama...”
diyerek, Malatya'da tan›k oldu¤um
68'lileri, Mahir ve Denizler'le yaﬂam süreçlerini ve son durumlar›n›
anlatarak, arkadaﬂlar›n en az›ndan
baz›lar›n›n yaln›z kald›klar›nda burada 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 darbeci olacaklardan biri, bana “ Day›’n›n yan›nda nas›l konuﬂuyorsun?..” diye bir eleﬂtiri getirdi. Akl›s›ra beni uyarm›ﬂt›. Yapt›¤›mda bir
sayg›s›zl›k olmad›¤›n›, sordu¤u soruya iliﬂkin samimi olarak düﬂüncemi 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. “Sorumluma, önder bildi¤im yoldaﬂ›ma
karﬂ› aldat›c›, yapmac›k davranma
yerine intihar› tercih edece¤imi, belirttikleri ﬂekilde bir davran›ﬂ› kendimi Day›'dan, Day›'y› da kendimden uzaklaﬂt›rmak olarak gördü¤ümü” söyleyince bozulmuﬂtu.
Ayn› günün akﬂam› voltada Day›'ya ö¤lenki bu tart›ﬂmay› da aktard›m. Çay sohbetinde sana söylediklerimden arkadaﬂlar ﬂöyle bir sonuç
ç›karm›ﬂ diye konuﬂmay› aktard›m.
Arkadaﬂlar›n duyarl›l›¤›, hassasl›¤›
tamam, ama bu mant›k bana çarp›k
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Baﬂlad›¤› iﬂi yar›m b›rakmaz,
kesinlikle ertelemezdi. ‹mkanlar
zorlasa da baﬂlad›¤› iﬂi sonuçland›r›rd›. Ertelemecili¤e çok
k›zar ve hep "zaman›nda yap›lmayan iﬂi, ihtiyac› karﬂ›lamayan, amaca hizmet etmeyen,
mücadeleyi gerileten bir zaaf
olarak görmeliyiz” derdi.
geldi. Bir sayg›s›zl›¤›m oldu mu?
Senin yada ileri bir sorumlunun yan›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, düﬂüncemde bir olumsuzluk olmad›¤›n› belirterek rahatlatm›ﬂt› beni. Tabii, bu
arada, insanlar›n zay›f yanlar›n›n
nas›l giderilece¤ine dair de hala akl›mda olan dersler vermiﬂti; “ ‹nsanlar›m›z mücadele kültürünün ürünü
oldu¤u için çok de¤erli. Elbette pratik mücadelede gerileyen, savrulan
da olacakt›r. Ama hiç beklemedi¤in
insanlardan da ileri at›lanlar olacakt›r. Devrimcilik, devrim mücadelesi böyledir... Ama her ﬂeye ra¤men
insanlar›m›za güvenmeliyiz. Bilimsel tedbirlerimizi elbette alaca¤›z.
Ama güvende kusur etmemeliyiz...”
Uzunca anlatm›ﬂt› Xalo. Zira bu
O’nun temel özelliklerinden de biriydi. Bir konuyu kavrad›¤›na emin
olana kadar anlat›rd›. Baﬂlad›¤› iﬂi
yar›m b›rakmaz, kesinlikle ertelemezdi. Hasta da olsa, imkanlar zorlasa da her türlü kiﬂisel fedakarl›¤›
yaparak baﬂlad›¤› iﬂi sonuçland›r›rd›. Onun için de iﬂ aksat›lmas›na,
ertelemecili¤e çok k›zar ve hep "zaman›nda yap›lmayan iﬂi, ihtiyac›
karﬂ›lamayan, amaca hizmet etmeyen, mücadeleyi gerileten bir zaaf
olarak görmeliyiz” derdi. O’nun iﬂlerdeki bu titizli¤i randevuda ise dakiklikti. Örne¤in telefonda arayaca¤›m demiﬂ ve sana bir saat vermiﬂse, önce mutlaka saatleri kendi saatiyle seninkini birbirine göre ayarlar
ve saniyesi saniyesine de o saatte

arard›. Xalo’nun yaﬂam›nda geciktim, unuttum, trafi¤e tak›ld›m, saatim ileri gitmiﬂ-geri kalm›ﬂ gibi mazeretlere yer yoktur. Hiç tan›k olmad›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 titizli¤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›mas›z gerçe¤in, halk›n de¤erlerine ba¤l›l›¤›n, adaletin sembolüydü. Döne
döne hep "Baﬂar›n›n olmazsa olmaz›, 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 Xalo' yla beraber d›ﬂar›da pratik mücadelenin havas›n› soluma olana¤› yakalam›ﬂt›m. Ancak bu süre içinde
hiç yüz yüze görüﬂmemiz, buluﬂmam›z olmam›ﬂt›. ‹liﬂkimiz hep ya notlaﬂmayla ya da telefonla sürmüﬂtü,
1990 bahar›nda tahliye olmuﬂtum
ve Niyazi Day›’yla iliﬂki içindeydim. 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 göremedi¤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 Day›lar’›n katledilmesinin ard›ndan
ortaya ç›kan olumsuzluklara Day›
hemen müdahale etmiﬂ, gerekli yerlere birebir ulaﬂ›p k›sa sürede toparlam›ﬂt›...
(Devam edecek)
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Alaaddin Çak›c›

Devrimcilere Karﬂ›ysan
Her ﬁey Serbest!

Radikal yazar› Avni
Özgürel, geçti¤imiz günA b d u l l a h Ç a t l › lerde Sabah Gazetesi’nde
yay›nlanan röportaj›nda, “ t er ö r l e m ü c a d e l e ” ad›na nas›l
uyuﬂturucu ticareti yap›ld›¤›n›, mafyac›lar›n neyin karﬂ›l›¤›nda devletten paralar ald›¤›n› hat›rlat›yordu
tekrar.
“ Uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›n›n is tihbarat elemanlar›nca organize
edildi¤i, bir s›n›rdan al›n›p öbür s›n›ra götürüldü¤ü süreçti. Herkesin
eline k›rm›z› ve yeﬂil pasaportlar
verildi. ‘ASALA'y› imha edece¤iz,
Dursun Karataﬂ ’› öldürece¤iz’ diye
bir araya gelen Abdullah Çatl›’lar,
Haluk K›rc›’lar ve Alaattin Çak›c›’lara örtülü ödenekten para verildi. Bu paralar ‹sviçre'de kumarhanede bat›r›ld›. B arlarda, pavy on larda yendi. ..” (1 Aral›k 2008)
Aktar›lanlar oligarﬂik devletin

niteli¤ini göstermesi aç›s›ndan çarp›c›d›r. Oligarﬂik devlete “Susurluk
devleti” denmesinin ne kadar yerinde oldu¤unu bir kez daha gösteriyor
bunlar da.
Oligarﬂi devrimci harekete ve
Kürt yurtsever harekete karﬂ› kontrgerilla faaliyetleri için resmi, sivil
her kesimi ve kurumu seferber etmiﬂ, devrimcilere bir darbe vurabilmek için her türlü yöntemi, pisli¤i
meﬂru görmüﬂtür. Bu amaçla uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar mafyalar›yla
iﬂbirli¤i yap›lm›ﬂt›r.
Avni Özgürel’in anlat›mlar›, bugüne kadar baﬂka bir çok anlat›mla
da belgelenmiﬂtir. Devrimci hareketin önderi Dursun Karataﬂ’› öldürebilmek 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, bunun için M‹T’ten yüzbinlerce dolar
ald›lar, uyuﬂturucu sevkiyat›nda korumaya al›nd›lar.
Mekanizma da böyle çal›ﬂ›yor;
kontrgerilla operasyonlar›nda yer
al, bunun karﬂ›l›¤›nda her türlü mafya faaliyetine gözyumulsun. Çak›c›lar’›n, Güvenler’in görevlendirildi¤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› elbette tesadüf de¤ildir. “Terörle mücadele” dedikleri, yasad›ﬂ›l›kt›r, katliamc›l›kt›r, kontrgerilla faaliyetleridir. Oligarﬂi, bu suç çeteleri ile iﬂbirli¤ini “terörle mücadele” ad› alt›nda meﬂrulaﬂt›rmak istemiﬂtir. Ve
bu yap› içinde de katliamc›l›k, iﬂkencecilik, uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›,
fuhuﬂ, kumarhanecilik iç içe geçmiﬂtir. Ki tablo, oligarﬂik devletin
karakterine uygundur.

Ergenekon’un ‘1 Numaras›’ Devlettir!

“ E r g e n e k o n d a v a s › ”nda ismi
verilen davada, daha önce de, “1
n u m a r a k i m ? ” sorusunu ortaya
at›larak tip tarifleri yap›lm›ﬂt›.
Son günlerde, yine ad› henüz ko-nulmam›ﬂ bir “ b i r n um ar a ”dan sö-zedilmektedir. Böylece, kontrgeril-lac›lar, Ergenekon davas›nda yarg›-lananlar ve onlar›n üzerindeki “ b i r
kiﬂi” 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--

Say›: 166

¤›” 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 “ Se fe rbe rl i k Tet k i k K u r u l u ” ismiyle ilk örgütlen-di¤i 1952’den günümüze, emeklile-riyle, halen görevde olanlar›yla,
çok say›daki “ 1 N u m a r a l a r ” 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
“ E r g e n e k o n d a v a s › ” ile kontrge-rillay› yarg›lad›¤› iddialar› da, “ E rge n e ko n’u n 1 N um a ra s › ” 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.
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Onbinlerce Emekçi Alanlardayd›

Krizin Bedelini Ödemeyece¤iz

AKP iktidar›, emperyalist sistemin krizini emekçilerin s›rt›na yüklemeye çal›ﬂ›rken, emekçiler 29 Kas›m’da onbinlerle doldurduklar›
S›hhiye Meydan›’nda, krizin yükünün emekçilere yüklenmesine sessiz kalmayacaklar›n› hayk›rd›lar.
Anadolu’nun dört bir yan›ndan
gelerek, Hipodrom alan›nda toplanan sendikalar, odalar, kitle örgütleri, devrimci demokratik gruplar, sloganlar›, pankartlar›, dövizleriyle S›hhiye Meydan›’na yürüyüﬂe geçtiler.
S›hhiye Meydan›’nda onbinlerce
kiﬂinin toplanmas› ile baﬂlayan mi-

tingde, “IMF’ye uﬂak halka düﬂm a n ”, “ B ü t ü n z a m l a r g e r i a l › n s › n ” , “Zam zulüm iﬂkence iﬂte
A K P” , “ H a lk › z H a kl ›y › z K a z a na ca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Özellikle E¤itim-Sen’in kitlesel
kat›ld›¤› mitingde sendikac›lar taraf›ndan yap›lan konuﬂmalarda, krizin
faturas›n›n iﬂçilere, emekçilere ç›kar›ld›¤›, AKP iktidar›n›n, emekçiler için de¤il, “sermayeyi kurtarmak” için önlemler peﬂinde oldu¤u
belirtilerek, krizin kapitalizmin krizi oldu¤u, bedel ödemesi gerekenlerin de krizi yaratanlar oldu¤u belirtildi.
“ B i ze düﬂen ﬂey de bedel öde mek de¤il, bedel ödetmektir” vurgusu yap›lan konuﬂmalarda, mücadele ça¤r›s› yap›ld›. Mitingde yap›-

Sa¤l›k Emekçilerinin Ankara
Yürüyüﬂü Sona Erdi
Türk Tabipler Birli¤i
(TTB), Sa¤l›k ve Sosyal
Emekçiler Sendikas› (SES) ve
Devrimci Sa¤l›k ‹ﬂçileri Sendikas›’n›n (DEV SA⁄LIK-‹ﬁ)
27 Kas›m’da ‹stanbul Çapa’dan baﬂlatt›¤› yürüyüﬂ Ankara’da sona erdi. “ H a s t a n elerin Özelleﬂtirilmesine ve ‹ﬂ ten Ç›karmalara Karﬂ› ‹ﬂ
Güvencesi, Örgütlenme ve
Paras›z Sa¤l›k Hakk› ‹çin
Y ü r ü y o r u z ” talepleriyle gerçekleﬂtirilen yürüyüﬂ, K›z›lay’da yap›lan aç›klamalarla
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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. Burada SES, DEV SA⁄LIK- ‹ﬁ
ve D‹SK yöneticilerinin yapt›¤› konuﬂmalar›n ard›ndan Sa¤l›k Bakanl›¤›na do¤ru yürüyüﬂe devam edildi. Yaklaﬂ›k 200
kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde sa¤l›k emekçileri, “trafi¤i aksatma” gerekçesiyle yürüyüﬂe s›n›rland›rmak isteyen polisin
keyfili¤ine prim vermeyerek,
yürüyüﬂlerini Sa¤l›k Bakanl›¤›
önüne kadar südürdüler. Burada da SES, TTB ve KESK yöneticileri taraf›ndan yap›lan
konuﬂmalarda AKP’nin sa¤l›k
politikalar› eleﬂtirilerek bu politikalara karﬂ› mücadeleyi sürdürme ça¤r›s› yap›ld›.

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 mitingde, 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 Ankara 2 No’lu ﬁube Baﬂkan› Tu¤rul
Çulfa, üzerinde bulundu¤u ses arac›
köprünün alt›ndan geçerken, baﬂ›n›
köprüye çarparak a¤›r ﬂekilde yaraland›.
Miting, müzik gruplar›n›n k›sa
konseriyle ve talepleri tekrarlayan
sloganlarla sona erdi.

Metal ‹ﬂçileri: ‘Krize
Boyun E¤meyece¤iz’
Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas›’na ba¤l› iﬂçiler, Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi görüﬂmelerinden
olumlu bir sonuç al›namamas›na, MESS’in
esnek çal›ﬂma dayatmalar›na karﬂ› 7 haftad›r yapt›klar› “Cuma Eylemleri”ni, grevle
sürdürme haz›rl›¤› içindeler.
Metal iﬂçileri, bu hafta da bir çok yerde
eylemdeydiler. ‹ﬂçiler, ‹ z m i r’de, 28 Kas›m’da Hatay-Üçyol’dan sloganlarla ‹l Çal›ﬂma Müdürlü¤ü önüne yürüdüler.
KESK’lileren de destek verdi¤i eylemde iﬂçiler “Krizin Faturas›n› Biz Ödemeyece¤iz”
pankart› taﬂ›d›lar.
‹stanbul Ü m ra ni y e’de, D u d u l l u O r g anize Sanayi Bölgesi’nde ve K a r t a l’da ABB
iﬂçileri “krizin faturas› patronlara” sloganlar›yla yürüdüler. Küçükçekmece’de ise P a ksan Makine Fabrikas› iﬂçilerinin eyleminde
“‹ﬂçiler el ele genel greve” slogan› at›l›rken,
grev için haz›rlan›ld›¤› belirtildi. ‹ﬂçiler
Gebze’de de eylem yapt›lar. Di¤er yandan
Kocaeli'de Tezcan Galvaniz'den iﬂten at›lan
iﬂçiler de direniﬂlerini sürdürüyorlar.
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‘Mezarda Emeklilik’ Siyonizmde Nazi Miras›
Ya Da ‘Emekliler Mezara’
G i l a d E r d a n adl› ‹ s r a i l milletvekili, GazJaponya Baﬂbakan›
Ta ro Aso yaﬂl›lara iliﬂkin konuﬂmas›nda diyor ki: “Yaﬂl›l ar ay a k b a ¤ › o l u y o r v e sü rekli doktora gidiyor. Ben
vergi ödüyorum. Neden tembel tembel yiyip içen ve hiçbi r ﬂ ey ya pm ay anl a r ›n m a s raf›n› ödeyeyim”.
Konuﬂma, kapitalizmin
mant›¤›n› anlat›yor. Tekellere
kâr ettiremeyenin yaﬂamas›na da gerek yok. Art›k eli
aya¤› tutmayan yaﬂl›lar, tekellere kâr ettiremedi¤ine göre, yaﬂamalar› da gerekmiyor.
Peki ne yapmak laz›m? Cevab› Hitler’dedir. Hitler de
ayn› bak›ﬂ aç›s›yla, yaﬂl›lar›,
çocuklar› ve di¤er çal›ﬂamayacak durumda olanlar›, toplu katliamlarla yok etmiﬂtir.

Gazeteler haberi, “ J a p o n
Ba ﬂ ba ka n g af t a z i r ve ya pt › ! ”
diye verdi. Bunun ad›na
“ga f” denebilir mi? Tüm emperyalist ve iﬂbirlikçi ülkelerde “mezarda emeklili¤i” dayatan zihniyeti tam da budur
zaten. Dolay›s›yla, ne sadece
Japon Baﬂbakan›’na özgüdür,
ne de bir “ga f”tan ibarettir.
Uygulanan bir politikad›r.
Halka dayat›lan, eli aya¤›
tuttu¤u sürece tekeller için
üretmektir, emekli olduktan
sonra ise art›k ömrü kalmam›ﬂ olacakt›r. Sadece Japon
Baﬂbakan, Tayyip Erdo¤an’lar›n “çal›ﬂma yaﬂ›n›n
yükseltilmesi” diye ifade ettikleri Nazi zihniyetini, daha
aç›k ifade etmiﬂtir.

ze’den yap›lan roket sald›r›lar›na karﬂ›, G a zzeFilistin s›n›r›na Filistinli tutuklular›n yerleﬂtirilmesini önerdi. Nazi kafal› Siyonist milletvekili,
özellikle ‹ s l a m i C i h a d ve H a m a s üyesi tutuklular›n s›n›rda roket sald›r›lar›n›n menzili içinde
korumas›z bir hapishaneye nakledilmelerini istiyor.
Gilad Erdan’›n önerisi siyonizmin Nazi Miras›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 Yahudilere karﬂ› kullanm›ﬂlard›. Bugün, Nazilerin
soyk›r›m uygulad›¤› Yahudi’lerin torunlar› Nazilerin miras›n›n sürdürücüsüdür. Çarp›c›, fakat ﬂaﬂ›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.

Amerika Nas›l Özgürleﬂtirir?
ki, emperyalizmin tarih yaz›c›lar›
da Bush’u öyle yazacakt›r.

Bush
art›k baﬂkanl›k koltu¤unu
b›rakma günleri yaklaﬂ›rken, kardeﬂine verdi¤i bir röportaj›nda tarihin
kendisini “ milyonlarca Irakl› ve
Afgan’› özgürleﬂtiren, bar›ﬂ için
ç a l › ﬂa n v e s i y a s i a m a ç l a r › u ¤ r u n a
asla ruhunu satmam›ﬂ bir baﬂkan
olarak hat›rlamas›n› umdu¤unu”
söylemiﬂ.
Bush’un “ özgürl e ﬂt irdi ¤i ” Afganistan’da ve Irak’ta neredeyse her
gün onlarca insan ölüyor. Açl›k,
yoksulluk, göçler, iﬂkenceler, her
türlü zulüm hüküm sürüyor. Bush,
bunun ad›na “ ö z g ü r l ü k ” diyor.
Eminiz ki, Bush’un bu ülkeleri
iﬂgalini, “demokrasi geldi” diye sunanlar, Bush’un bu talebini de görmezden gelmeyeceklerdir. Eminiz

ABD’nin Özgürlük
Savaşçıları!
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Fakat, yine eminiz ki, halklar›n
yazd›¤› tarih, Bush için tam tersini
yazacakt›r. Bush, halklar›n beyninde, her zaman, dünyan›n en büyük
halk düﬂmanlar›ndan birisi olarak,
ruhunu sonuna kadar emperyalist
tekellerin hizmetine sunmuﬂ bir kiﬂilik olarak yer etmiﬂtir. Bush, yapt›¤› katliamlarla, iﬂgal etti¤i ülkelerde halklara yaﬂatt›klar›yla, Amerika’n›n sömürüsü alt›nda dünya
halklar›n›n yaﬂad›¤› ac›larla an›lacakt›r.
Ve yine eminiz ki, Amerika’n›n
yeni baﬂkan› B a r a c k O b a m a da,
Bush’tan farkl› olmayacak, onun b›rakt›¤› “ ö z g ü r l e ﬂ t i r m e ” 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 olmuﬂtur. Obama’n›n ekibinde,
Bush’un Savunma Bakan› R o b e r t
G a t e s, yine S a v u n m a B a k a n › olarak görevine devam edecek. Obama’n›n D›ﬂiﬂleri Bakan› olarak seçti¤i Hi l l ary Cl i nt on’› “Yahudilerin
dostu” diyerek ilk kutlayan da ‹srail
Baﬂbakan› Ehud Olmert oldu. Eminiz, o da Condolezza Rice’› aratmayacakt›r. Ulusal Güvenlik Dan›ﬂm a n › olarak seçilen kiﬂi ise, bir
emekli general ve NATO komutan›,
Afganistan, Irak, Ortado¤u “uzman›” J am es L. J one s, BM temsilcisi
ise, Darfur’a “askeri müdahale” savunucusu Susan E. Rice oldu.
Görüldü¤ü gibi, Obama tüm ekibini Amerika’n›n “özgürleﬂtirme”
politikas›n› en “iyi” uygulayabilecek isimleri seçerek oluﬂturmuﬂtur.
Amerikan emperyalizmi ile “özgürlük” kelimelerini yanyana getirmeye devam edenler, yan›lmaya da devam edecekler.
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35

Devrimcileri Tasfiye Etmek
Düzene Kazand›r›r!
Mimarlar Odas› Ankara ﬁubesi
sekreter yard›mc›s›, mimar Alev ﬁahin, geçti¤imiz günlerde “sözleﬂme sine son verilip” iﬂinden ç›kar›ld›.
‹ﬂten at›lan ﬁahin, devrimci demokrat
bir kimli¤e sahiptir. ‹ﬂten atan da
“demokrat”, “ilerici” olma iddias›ndaki bir oda yönetimidir.
Alev ﬁahin’in Mimarlar Odas›’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›, tekil bir olay gibi görünse de, reformistlerin hakim oldu¤u kitle örgütlerinde
zaman zaman kendini gösteren bir anlay›ﬂ›n ifadesidir. Reformistler, sosyaldemokrat “solcular”, o kurumlar›n yönetiminde veya herhangi bir görevinde
devrimcilerin varl›¤›ndan genellikle
rahats›zd›rlar. Bu yüzden de iﬂçi ve
memur sendikalar›nda, odalarda “devrimcilerin tasfiye edilmesine” veya
edilmek istenmesine s›k rastlan›r.
Gerçek ﬂudur ki; ilerici, demokrat
herhangi bir kitle örgütünün, iﬂçilerin, memurlar›n, köylülerin, mühendislerin hakk›n› savunma iddias›ndaki herhangi örgütün, devrimcileri tasfiye etmeye çal›ﬂmas›, kendi aya¤›na
kurﬂun s›kmas›, kendi kuyusunu kazmas›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 baﬂta dinamizmini kaybeder. Devrimcilerin tasfiye edilmesi, kuﬂku yok ki
düzenin de iste¤idir. Tasfiye politikas› da, reformizmin devrimcilerle rekabetinin yan›nda, düzene güven verme, düzenin icazetinde politika yapma anlay›ﬂlar›n›n bir sonucudur.

Emekçiyi ‹ﬂten A t a n
D e m o k r a t , E m e k t e n Ya n a
Olabilir Mi?
Demokratik kitle örgütü olman›n
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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 say›labilir.
Elbette, bir kurum kendili¤inden
bu özelliklere sahip olmaz. Bir demokratik kitle örgütünde bu özellikleri var edecek olan, o kurumun yöneticileri ve üyeleridir. Yaﬂad›¤›m›z
örnekler ise, kimi kitle örgütlerinde
olmas› gereken bu tablodan ne kadar
uzak olundu¤unu göstermektedir.
Bir kurumun yönetiminde olman›n avantaj›n› kullanarak, devrimcileri tasfiyeye yönelenlerin, demokratl›klar› tart›ﬂma konusudur. Kurumun tüzü¤ünü, iﬂleyiﬂini bile hiçe sayan 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 haklar›n› gözetmeyenlerin, üyelerinin ve
di¤er emekçilerin eme¤ine sahip ç›kmas›, haklar›n› savunmas› da beklenemez.
Demokrat olanlar, ilerici devrimci
düﬂüncelere tahammülsüz olamazlar.
Kendi anlay›ﬂlar›ndan farkl› düﬂünenlerle, t a s f i y e c i l i k y ö n t e m i y l e
mücadele etmezler. ‹deolojik mücadele verirler.
Dahas›, burjuvazinin sald›r›lar›
karﬂ›s›nda, düﬂüncelerine kat›lmasalar dahi, devrimcileri savunur, sahiplenirler... Oysa, Alev ﬁahin örne¤inde, bunlar›n tam tersi yap›lm›ﬂt›r.
Demokrat olanlar, adaletli olurlar.
Bir kurumun yönetiminde bile adaletsizlik yapanlar›n, daha büyük güçleri ele geçirdiklerinde, daha geniﬂ
kitleleri yönetir duruma geldiklerinde uygulayacaklar› adalete güvenilemez.
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 kutlamalar›na kat›ld›¤› gerekçesiyle oligarﬂi taraf›ndan tutsak edilmiﬂ bir
devrimciyi kurumdan ç›karmak, kuﬂku yok ki, a h l a k i a ç › d a n d a sorgulanmas› gereken bir olgudur.

ﬁahin Tek Örnek De¤il
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 kitle örgütünden uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂman›n hiçbir gerekçeyle masumlaﬂt›r›lamayaca¤›, meﬂrulaﬂt›r›lamayaca¤›
aç›kça görünsün.
Örnek; 1989’da Tez Koop-‹ﬂ Sendikas› yönetimi, Aynur Karaaslan’›
sendikadan ihraç etmiﬂti. Sorun, Karaaslan’›n devrimci düﬂünceleri, devrimci sendikac›l›k anlay›ﬂ›n› savunmas› ve sendika yönetimine çöreklenmiﬂ olan sar› sendikac›l›¤a karﬂ›
ideolojik mücadele yürütmesiydi.
Bunun için önce Karaaslan’› sindirmeye ve tasfiye etmeye çal›ﬂt›lar.
Baﬂaramay›nca, k o r s a n b i r genel
k u r u l düzenleyerek, Karaaslan’› ihraç edip, baﬂkan› oldu¤u ﬂubeyi de
kapatma karar› ald›lar.
Bir baﬂka örnek, 1997’de
D‹SK/Genel-‹ﬂ’te yaﬂanan t asfi ye
operasyonudur. MGK çizgisinde hareket eden sendikac›l›k anlay›ﬂ›, önce
Genel-‹ﬂ Tüzük Kurultay›’nda devrimcileri tasfiye etmeyi denedi, baﬂar›l› olamad›. Genel-‹ﬂ bölge ﬂubelerini kapat›p, 13 sendikac›n›n iﬂine
son vere rek tasfiyeyi gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›lar. Tasfiyecili¤e karﬂ› mücadele ve iﬂçilerin sahiplenmesi ile geri
ad›m atmak zorunda kald›lar. Ne
olursa olsun, D‹SK içinde gittikçe büyüyen Devrimci ‹ﬂçi Hareketi’nin etkinli¤ini k›rmak, devrimci geliﬂmenin
önü kesmek istiyorlard›. Bunun için
CHP’lisi, reformisti tüm düzen sendikac›lar› el ele verip, Genel-‹ﬂ yönetimini devletin kayyumuna teslim et-
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tiler. Böylece s›rtlar›n› düzene dayayarak, 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 yönetiminin, mücadeleci bir çizgide hareket
etmesi ve yönetimin reformist anlay›ﬂ›na teslim olmamas› nedeniyle,
Sultanbeyli PSAKD yöneticisi Sadegül Çavuﬂ’u yönetim kurulu görevinden almas›d›r. Daha sonra, bu
kararlar›ndan geri ad›m atmak zorunda kalsalar da, bu dayatmac›,
tasfiyeci anlay›ﬂ›n sadece sendikalarla s›n›rla kalmay›p bir çok demokratik kitle örgütünde ortaya ç›kabildi¤ini gösteren bir örnektir.
Sendika ve oda yönetimlerinde
devrimcilerin yer almas›n› engellemek için, devrimcilere karﬂ› en gerici kesimlerle bile yap›lan ittifaklar›n örnekleri az de¤ildir. Devrimcileri güçsüzleﬂtirmek, tasfiye edebilmek için, emekçi kitleleri içinde yürütülen spekülasyonlar, karalama

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

Devrimcileri Tasfiye
Düzene Kazand›r›r
Devrimcilerin tasfiyesiyle amaçlanan ayn› zamanda s›n›f ve kitle
sendikac›l›¤›n›n, devrimci düﬂünce
ve politikalar›n tasfiyesidir. Hakim
k›l›nmak istenen ise, düzen sendikac›l›¤›d›r. Tasfiyecilik bu zeminde
düzenle çak›ﬂmaktad›r.
Düzenin tüm dayatmalar›, telkinleri, sendikalardan, odalardan,
derneklerden devrimcilerin ﬂu veya
bu yolla tasfiye edilmesi do¤rultusundad›r. Bunun için, devrimci iﬂçilerin çal›ﬂmalar›n› engellemekten,
gözalt›na al›p iﬂkence yapmaya, tutuklamaya, katletmeye kadar her
yöntemi uygular. Ve ayn› zamanda
sar› sendikac›l›¤›, reformist sendikac›l›¤› da bu do¤rultuda yönlendirir. Demokratik kitle örgütünün demokratl›k niteli¤inin en önemli göstergelerinden biri de, bu yönlendirmelere direnip direnmemesinde
gösterir kendini.
Devrimciler hiç kuﬂku yok ki,
kitle örgütlerindeki en dinamik, mi-

Fatura emekçilere
ç›kar›l›yor, ödemeyelim
D‹SK/Nakliyat-‹ﬂ üyesi emekçiler, ekonomik kriz nedeniyle gerekli önlemleri almayan AKP hükümetini ve iﬂten 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 Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹zmir Bölge Müdürlü¤ü önüne
yürüyerek AKP hükümetini protesto etti.
***
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litan, mücadeleci unsurlar›d›r. Devrimcilerin tasfiye edilmesi, bu nedenle sendikalar›n, demokratik kitle
örgütlerinin dinamizmini, militanl›¤›n›, mücadelecili¤ini de tasfiye etmesi demektir. Bunlar›n olmad›¤›
yerde, uzlaﬂmac›l›k, koltuk peﬂinde
koﬂmak, ç›karc›l›k, burjuva politikac›l›¤›yla birbirinin aya¤›n› kayd›rmak hakim hale gelir. Örnekleri
çoktur. Devrimci politikan›n olmad›¤› yerde, emekçilerin haklar›n›n
patronlara ve düzene karﬂ› militanca
savunulmas› söz konusu olmaz.
Bu ise, o kitle örgütlerinin, sendikalar›n erimesi, güç ve a¤›rl›¤›n›
kaybetmesi ve giderek patronlar ve
devlet taraf›ndan da ciddiye al›nmayan bir duruma gelmesi demektir.
Bu nedenledir ki, reformizm, demokratik kitle örgütlerinde devrimcileri tasfiye ederken, asl›nda o kitle örgütünü tasfiye etmekte, dolay›s›yla kendilerine de zarar vermektedirler.
Gerçekte, anlatt›¤›m›z sendikalar›n, odalar›n bugün içinde bulunduklar› durumdur. Ve bu duruma gelmelerinde elbette devrimcilere karﬂ› yürüttükleri tasfiyecili¤in de pay› vard›r. Tasfiyecilik düzene hizmet etmiﬂtir. Bunu herkes görmelidir.

Denizli’de ‹ ﬂten Ç ›karmalar
Protesto E dildi
Denizli'de tekstil iﬂçileri yapt›klar› eylemlerle iﬂten ç›karmalar› protesto ettiler. Ç›nar Meydan›'nda
toplanan yaklaﬂ›k 150 tekstil iﬂçisi ad›na Teksif Sendikas› Denizli ﬁube Baﬂkan› ve Türk-‹ﬂ ‹l Temsilcisi Recep Oktay yapt›klar› aç›klamalarda “6 ayd›r maaﬂ alamayan iﬂçiler var. Bugüne kadar 8 tekstil fabrikas› kapand›"
denilerek krizin iﬂçilere fatura edildi¤ini söylediler.

Tuzla'da Patlamada Bir ‹ﬂçi Öldü
‹stanbul Tuzla'da, Orhanl› Beldesi Organize Deri Sanayi'ndeki Tepe Kimya Kauçuk ve Plastik Kimyasallar› Fabrikas›’nda yaﬂaan patlamada Nuran Keleﬂ adl› iﬂçi hayat›n› kaybetti. Çok say›da iﬂçi de yaraland›. Ali Demir isimli 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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‘Dün Alevileri Öldürüyorlard›,
Bugün Alevili¤i Öldürmek ‹stiyorlar’
Bir Alevi dedesi, dedelere devlet
taraf›ndan maaﬂ ba¤lanmak istenmesini; “dün Alevileri öldürüyorlard›, bugün Alevili¤i öldürüyorlar” sözleriyle de¤erlendiriyordu.
Oldukça yerinde bir de¤erlendirmedir bu. AKP’nin yapmak istedi¤i
tam da budur.
9 Kas›m’da Ankara’da Alevi
halk›n gerçekleﬂtirdi¤i mitingin ard›ndan Alevi halk›n›n talepleri tekrar gündeme taﬂ›nd›. Mitingden bu
yana AKP iktidar›n›n bir türlü aç›lamayan “ Alevi aç›l›m paketi” tart›ﬂ›l›yor. Alevi düﬂman› MHP’den Alevi oylar›n› çantada keklik olarak gören CHP’ye, AKP’den Diyanet ‹ﬂlerine kadar düzenin tüm kurumlar›,
kendi cephelerinden bir “ Alevi aç›l›m›” oluﬂturmaya çal›ﬂ›yor.
Düzen cephesinden gelen her
“aç›l›m”, Alevilere kendi cephelerinden ﬂekil vermeyi ve asimilasyonu güçlendirmeyi amaçlamaktad›r.
Hiçbirinin akl›ndan Alevileri de içerecek ﬂekilde inanç özgürlü¤ü sorununu çözmek, Aleviler’in haklar›n›
tan›mak geçmemektedir.
Alevi halk›n taleplerini, mücadelesini düzen içi kanallara kanalize
etmek ve yaklaﬂan yerel seçimler
vesilesiyle oy kapmak, hepsinin ortak kayg›s›d›r.
Sorunun özüne iliﬂkin bir yaklaﬂ›mlar›n›n olmad›¤›n›n en aç›k ka-

n›t›, Alevi halk›n onlarca talebi varken, AKP iktidar›n›n böyle bir talep
olmamas›na ra¤men sadece “cemevlerinin Kültür Bakanl›¤› veya
Diyanet ‹ﬂlerine ba¤lanmas›n› ve
Alevi dedelerine devlet bütçesinden
maaﬂ verilmesini gündeme getirmesidir. Kim dedi size Cemevleri’nin,
Alevilerin “bir yere ba¤lanmas› ge rekir” diye? Kim dedi size Alevi
dedeleri “maaﬂ istiyor” diye?
Tamamen kendi amaç ve niyetlerine paralel olarak gündeme getirdikleri bu manevralar› da, tam bir
aymazl›kla demokratik aç›l›m olarak yutturmaya çal›ﬂ›yorlar. Alevilerin gerçek talepleri ise yine düzenin 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 seçim 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
“cemevi cümbüﬂevi” sözleride ortada duruyor ve “aç›l›m” yaparken
bile, bugüne kadar Alevilere yönelik hakaretlerinin, yasakç›lar›n›n
özeleﬂtirisini vermeye yanaﬂm›yorlar. Geçmiﬂin özeleﬂtirisi yoksa,
belli ki, Alevilere bak›ﬂta, Alevilere yöne‹stismarc›l›¤›n Resmi
lik politikalarda da temelde bir de¤iﬂiklik
AKP'nin "aç›l›m›"nda
YOKTUR.
esas olan Alevili¤ in hakl›,
Bugünlerde tart›meﬂru haklar›n› tan›mak
ﬂ›lan Alevi aç›l›m›n›n
d e¤ il , A l e v i l i ¤ i d ü z e n i ç i n e
arkas›ndan da Alevilere yönelik yeni bir
yerleﬂtirmek, sisteme ba¤asimilasyon politikal a m a k t › r. Bu ise, zulme,
s›n›n ç›kaca¤› ﬂimdia d a le t s i z l i ¤ e i s y a n l a ö z den belli olmuﬂtur.
deﬂ leﬂen A l e vi l i ¤ i n ö l ü m ü Alevi halk›n›n talepd ü r.
leri tart›ﬂ›lmamakta-
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d›r bile. Aç›l›m diye ortaya konanlar
Alevili¤i devlet denetimine almaya
yöneliktir.
Y›llard›r yok sayd›klar› Alevileri, yok edemedikleri ve ﬂimdi de
görmezden gelemedikleri noktada,
oyalay›p önce taleplerini kuﬂa çevirmeyi, sonra da düzenin istedi¤i
bir Alevilik kurumu oluﬂturmay›
amaçl›yorlar.
‹ﬂbirlikçi bezirgan Reha Çamuro¤lu, Alevilerin yüzlerce y›ld›r inkar edilen kimliklerinin, inançlar›n›n tan›nmas› isteklerini, “ çok erken ” buldu¤unu aç›kl›yor. Daha
kaç bin y›l beklemeli acaba Aleviler? Daha önce halk›n önünde verdikleri sözleri yerine getirmedikleri
için yüzleri aç›¤a ç›kan AKP’nin
avukat› Çamuro¤lu, bir daha ayn›
duruma düﬂmemek için de “ sorunun kamuoyunda tart›ﬂ›lmas›n›n çözümü zorlaﬂt›rd›¤›n›” ileri sürüyor.
Kapal› kap›lar ard›nda pazarl›klar
yap›lacak yani.. Belli ki Alevi halk›n taleplerinin tüm halk taraf›ndan
duyulmas›, meﬂrulu¤unun her kesim taraf›ndan tescil edilmesi, iktidar› ve iﬂbirlikçisi Alevileri rahats›z
etmektedir.
Tüm Aleviler, düzenin yalanlar›na inans›n, kiﬂisel ç›karlar› u¤runa
inanç özgürlü¤ünden, Alevili¤in isyanc› geleneklerinden vazgeçsin,
k›sacas›, ‹zzettin Do¤an, Feimani
Altun, Reha Çamuro¤lu gibi olsun
istemektedirler.
Olmayacak!
Alevi halk›, bu iﬂbirlikçi bezirganlar›n çizgisine gelmeyecek.

‘Dedeleri Denetim Alt›na Al›rsak..’ 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,
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vergi vb... al›nmamas›, Alevi köylerine cami dayatmas›na son verilmesi, Alevilere yönelik aﬂa¤›lay›c› ifadelerin ders kitaplar›ndan kald›r›lmas› gibi taleplerde bulunuyor; fakat bu taleplerin neredeyse hiçbiri
tart›ﬂ›lm›yor.
Alevilerin taleplerini herkes bir
ucundan çekiﬂtirerek, Alevileri nas›l
düzene yedekleriz diye politika yap›yor. Elinde binlerce Alevinin kan›
olan MHP bile utanmazca "MHP
sorunun çözümüne katk›da bulunmaya haz›rd›r" aç›klamalar› yap›yor.
Alevi halk›n›n 15 y›ld›r taleplerinden biri olan Mad›mak Oteli’nin
müze yap›lmas›n› dahi gerçekleﬂtirmemektedir bu düzen. Bunu yapmak öyle zor bir iﬂ de¤ildir elbette;
öyle kapsaml› “aç›l›m”lar da gerektirmez. 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, “çiçekçi yapal›m” diye adeta alay etmeyi sürdürmektedirler.
Mesele elbette M ad › ma k’l a s› n›rl› de¤ildir. Aksine Sivas, Maraﬂ,
Çorum, Gazi, hepsinin hesab› ortada durmaktad›r. Bu katliamlar› gerçekleﬂtirenlerin, bunlarda siyasi sorumlulu¤u bulunanlar›n düzen içinde nas›l yükseldi¤ini Alevi halk› biliyor ve unutmuyor.
‹ﬂte bu unutulmayacak tarih,
Alevileri asimile etmeye ve sindirmeye, isyanc› gelene¤inden koparmaya yönelik politikan›n bir devlet
politikas› oldu¤unu da anlat›yor.
Alevilerin siyasal, sosyal, kültürel haklar›n›n tan›nmas›n›n Alevi
halk›n örgütlenmesini ve düzene
karﬂ› mücadelesini güçlendirmesinden korkan egemenler, haklar› tan›mak yerine, “Alevi aç›l›m›” gibi demagojilerle, halâ Alevileri denetim
alt›na alma peﬂindedirler. Dedeleri
d e n e t i m alt›na alman›n da, tüm
Alevi toplumu denetim alt›na almakta bir “baﬂl ang›ç noktas›” olac›¤› hesab› yap›l›yor. Alevi dedelerinden Veliyettin Ulusoy da, "D ede lere maaﬂ Alevilere ihanettir, Alevi-
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Ale vil erle dev rimcilerin ba¤›n› kopar›p,
cemevlerini ve
dedeleri de
d ev lete ba¤ lay arak “Alevlik
s o r u n u n u ” kendilerince çöz m ü ﬂ ( ! ) o l a c a k l a r d › r.
li¤i öldürür" diyerek yap›lmak istenen 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 politikan›n esas›, Alevili¤in asimile edilmesi, daha aç›kças› Alevi halk›n Sünnileﬂtirilmesidir. Bu bazen Alevi
köylerine cami yapt›rmak gibi aç›k
dayatmalarla, bazen de çok farkl›
biçimlerdeki kuﬂatma yöntemleriyle
gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. ‹nsanlar y›llarca “Aleviyim” diyemez
hale getirilmiﬂtir. Alevileri aﬂa¤›lay›c› yalanlar, resmi politika taraf›ndan sinsice yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ancak tüm bu çabalar›na ra¤men baﬂar›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 toplumunu bölüp parçalamakt›r.
Alevi halk›n taﬂ›d›¤› güçlü potansiyeli 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 kampanyas› ile “Alevi aç›l›m›” diye yutturmaya 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 geniﬂ yararlanmalar› sa¤land›. Düzen
partileri Alevileri “ p a r l a m e n t e r ”

zemine çekebilmek için belli isimleri 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 etmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Mesela cemevlerinden baz› devrimcilerin cenazelerinin kald›r›lmas›n› her zaman spekülasyon yapmalar› da bu
amaçla ba¤lant›l›d›r.
Kuﬂa döndürülmüﬂ talepleri kabul ettiklerini aç›klayarak, Alevi
halk›n› oyalayarak asimilasyon politikas›n› çeﬂitli biçimler ve araçlarla sürdürmeyi amaçlamaktad›rlar.
Cemevlerini kontrol alt›na al›p iﬂbirlikçi dedeler arac›l›¤›yla bu politikay› cemevlerinin içinden yürütmeyi deneyeceklerdir. Bu sinsi plan
uyar›nca, Alevili¤i öldürmek için
Alevileri kullanmay› düﬂünmektedir AKP iktidar›.
Çünkü, Alevilikte, oligarﬂi için
as›l tehlikeli olan, Alevi halk›n›n tarihsel isyan› özüdür. Bu öz, kuﬂku
yok ki kendini en somut ve güçlü
bir biçimde devrimci mücadele
içinde gösterebilmektedir. Alevilerle devrimcilerin ba¤›n› kopar›p, cemevlerini ve dedeleri de devlete
b a ¤ l a y a r a k “Alevlik sorununu”
kendilerince çözmüﬂ(!) olacaklard›r.
AKP iktidar›n›n amac› da budur.
Oligarﬂinin hiçbir “aç›l›m›” Alevi halk›n›n inanç özgürlü¤ünü, geleneklerini kabul edecek kadar geniﬂ olamaz. Oligarﬂinin hiçbir düzen 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 oldu¤unda, bunun için devrim mücadelesini büyütmenin ﬂart oldu¤unu
ve bunlar›n ancak devrimci halk iktidar›nda karﬂ›l›¤›n› bulabilece¤ini
vurguluyoruz.
Düzenin her “aç›l›m” manevras›
bizi bir kez daha do¤ruluyor.
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Alevi Dedelerinden Devlete Tav›r:
‘Devletin Dedesi Olmayaca¤›z’
AKP’nin Alevilere ve özel olarak da Alevi dedelerine yönelik politikalar›na karﬂ› bir politika oluﬂturmak için Alevi dedeleri 29 Kas›m’da Ankara’da bir toplant› yapt›lar. Alevi Kültür Dernekleri ve Hac›
Bektaﬂ Veli Anadolu Kültür Vakf›
öncülü¤ünde bir araya gelen dedeler toplant›s›nda dedeler “devletin
maaﬂl› memuru olmaya” tav›r ald›lar.
“Alevi Dedeleri ‹stiﬂare Toplant›s›” ad›yla bir araya gelen Türkiye’nin çeﬂitli bölgelerinden yaklaﬂ›k 800 Alevi dedesinden baz›lar›n›n aç›klamalar› ﬂöyle:
Ad›güzel Dede (Çorum): Bir
Alevi dedesine Manukyan’›n vergisinden para veremezsiniz.
Elvan Çelen: Devletin memuru
olmayaca¤›z, o devletten ayl›k almayaca¤›z. Devlet hak vermiyor, bizi birbirimize düﬂürüyor.
Yazgülü A¤›rgöl (Alevi Anas›):
Kimsenin verdi¤i sadakayla dedelerimiz 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 yap›ld›. Oylama sonucunda toplant›ya
kat›lan dedelerin t a m a m › n a y a k › n ›
“devletten maaﬂ almaya” karﬂ› ç›kt›.
Toplant› sonucunda da bir bildirge yay›nlanarak devletin yeni bir
A l e v il i k in ﬂ a e t m e g i r i ﬂ im in d e o l d u ¤ u n a dikkat çekilerek Alevilikteki “yol önderli¤ine” Alevi halk›n d›ﬂ›nda kimsenin müdahale edemeyece¤i belirtildi.
*
Hac› Bektaﬂi Veli Dergah› Postniﬂini Veli Ulusoy da AKP’nin giriﬂimlerine iliﬂkin ﬂunlar› belirtti:
“Alevi dedelere maaﬂ ba¤lanmas› 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›¤›

DTP’ye Sald›r›
28 Kas›m’da Ardahan’a, “bölge gezisi”
kapsam›nda giden DTP Eﬂ Baﬂkan› Emine
Ayna ve beraberindeki DTP konvoyu, faﬂistlerin 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 toplant›s›nda, Emine Ayna polislerin de faﬂistlerle 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 çerçevesinde aç›klama gazetecilere aç›klama
yapm›ﬂ, “Ardahan’a sokmayaca¤›z. Sabah
y en id en to plan aca¤›z. Bü tü n A r d a h a n l › l a r›n duyarl›l›¤›n› bekliyoruz” demiﬂti. Polis, bu sald›r› haz›rl›¤›n› engellemedi, sald›r›ya eﬂlik etti.
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anlam›na gelir. Devletten maaﬂ
alan dede bizim dedemiz olamaz,
maaﬂ ald›¤› yerin dedesidir. Bu Alevili¤i öldürme anlam› taﬂ›yor. ”
*

Düﬂkünler MHP’lilerle
Kol Kola
Ankara’n›n Çubuk ilçesine ba¤l›
Karg›n Mahallesi’nde yap›lan Cemevi aç›l›ﬂ törenine M H P K›r›kkale Milletvekili O s m a n D u r m u ﬂ ve
bir eski MHP’li milletvekili daha
kat›lm›ﬂ.
Onlar›n oy hesaplar› aç›k; ama
onlar› o törene kabul eden Alevilerin hesab› ne?
Herkes “aç›l›m” yap›p oylar›
kapma peﬂinde ya; Karg›n’daki Cemevi 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 cemevini düzenin asalaklar›na peﬂkeﬂ
çeken bezirganl›kta.

“Ya Sev Ya Te r k E t ” ‹ t t i f a k ›
“Ya Sev Ya Terk Et” slogan› MHP
taraf›ndan üretildi. AKP’li Tayyip Erdo¤an taraf›ndan, Güneydo¤u’da tekrarlanarak, “tek millet, tek bayrak, tek
devlet, tek vatan”a karﬂ› ç›kan›n, “b u
ülkede yeri yok. Buyursun istedi¤i
yere gitsin” denildi. ﬁimdi de, ‹skenderun’un DP’li Belediye Baﬂkan› Mete Aslan taraf›ndan afiﬂ haline getirilerek, bilboardlarda sokaklara as›ld›.
AKP’si, MHP’si, DP’si tüm düzen partilerinin ortak noktas›
“Ya Sev Ya Te r k E t ” ›rkç› çizgisidir.
Kürtlere yönelik sald›r›lar, Türk olma dayatmas› bu bak›ﬂ aç›s›n›n sonucu olarak gündeme getirilmektedir. DP’li belediye baﬂkan›, ast›¤› afiﬂleri savunmak için, “Türk de¤ilim, Kürt’üm diyor” diyerek, Kürtlerin, Kürt oldu¤unu söylemesini, büyük suç ilan etti.
Irkç› kafa, herkesi Türk yapmak istiyor, Türk olmamay› suç say›yor. Oligarﬂik düzenin ›rkç›l›¤›, psikolojik terapiye ihtiyaç duyan
düzeyde hasta beyinler yarat›yor.
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‹ﬂkenceye ‹ﬂkence
Diyemeyen Bir ‘‹nsan
Haklar›’ Komisyonu!
◆ TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu’nda
iﬂkencenin ad› ‘Kötü Muamele’ yap›ld›
◆ Amaç; iﬂkencecileri en az cezayla
veya zaman aﬂ›m›yla kurtarmak!
TBMM ‹nsan
Haklar› Komisyonu, “ Ç e b e r ’e Köt ü M ua me l e Va r ”
ﬂeklinde düzenlenen
alt komisyonun raporunu oy çoklu¤uyla kabul etti.
Komisyon üyelerinden DTP’li Ak›n Birdal’›n, aleni
bir iﬂkence, raporda “ k ö t ü m u a m e le” olarak tan›mland›¤› için imzalamad›¤› raporda, iﬂkencenin üzeri
örtülmeye çal›ﬂ›ld›. ‹ﬂkencenin üzerini örtmeye çal›ﬂ›yorlar, çünkü yasalarda iﬂkencenin “ z a m a n a ﬂ › m › ”
yokken, “ k ö t ü m u a m e l e ”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 diye haz›rlanan bir raporun adalete
vesile olmas› beklenebilir mi?
Öyle bir “kötü muamele” ki, Engin’in beyin kanamas› geçirmesi ve
ölümüyle sonuçland›. “Kötü muameleci”ler, polis karakolundan
baﬂlayarak, her ad›mdaki “kötü muamele”yle, Engin’in kafas›n› duvarlara vurarak, beyin kanamas› geçirmesine neden oldular. Üst aramas›
gerekçesiyle, parmak izi alma gerekçesiyle, say›m gerekçesiyle, sürekli olarak “ k ö t ü m u a m e l e ” yaparak, KATLETT‹LER!
Ve ülkemizde ad› ‹nsan Haklar›
Komisyonu olan bir komisyon, bu
yap›lanlar›n ad›na ‹ ﬁ K E N C E diyemiyor. Yumuﬂat›yor. Komisyon
Baﬂkan›, AKP’li Zafer Üskül, konuya iliﬂkin düzenlenen bas›n toplant›-
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s›nda, iﬂkenceyi meﬂru gören aç›klamalar yap›yor. Bas›n toplant›s›nda
sorulan “Bu durumda Çeber iﬂkenced en öld ü tesb iti y ap ›lab ilir mi?”
sorusunu “Komisyonun buna yetki si yok” diye cevapl›yor. Böyle bir
raporu imzalamayan Ak›n Birdal’›
protesto ediyor.
‹ﬂkence, Adli T›p raporu ile belgelenmiﬂ durumdayken, savc›l›k iddianamesine girmiﬂken, “ ‹ n s a n
H a k l a r › K o m i s y o n u ” , iﬂkenceyi
a¤z›na alm›yor. Peki bu komisyonun hangi konuda yetkisi var? ‹ﬂkencenin üzerini örtmeye çal›ﬂmak
için mi?
MHP’li Komisyon Baﬂkan Yard›mc›s› ise, “Engin Çeber ’in ait
o ld u¤ u si yaseti n b ir d ir eni ﬂ po liti kas› var, bunu da dikkate almak
gerekir.” diyerek, rapordan “kötü
muamele sonucu ölmüﬂtür” ifadesinin de ç›kar›lmas›n› istedi.
Direnme hakk›n› yokedip iﬂkenceyi m e ﬂ r u l a ﬂ t › r m a k isteyen bir insan haklar› komisyonu üyesi!!!
Aç›k ki, komisyonun, taﬂ›d›¤› isimle yapt›¤› iﬂ aras›nda büyük uyumsuzluk var. “ ‹ ﬂ k e n c e y i A k l a m a

Halkla Alay Ediyorlar
Bahçelievler’de Mustafa Atasoy
isimli polis, Cem ‹nci isimli kiﬂiye
sataﬂm›ﬂ, sonra silah›n› çekerek, ‹nci’yi ketletmiﬂti.
27 Kas›m’da Bak›rköy 7. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruﬂmada, tutuklu polis Atasoy, ‹nci’nin
kendisine küfür etti¤ini, sonra da cep
telefonuyla baz› kiﬂileri arayarak,
“burada öldürülecek birisi var, çabuk gelin” dedi¤ini, dört-beﬂ kiﬂinin

Komisyonu” ismi daha çok yak›ﬂacakt›r.
***

Alay Eden ‹fade
Engin’i iﬂkenceyle katleden gardiyanlar›n, savc›l›k sorgular›nda,
adeta alay edercesine Engin’in kendi kendine duvara kafas›n› vurdu¤unu, sandalyesini düﬂürerek yere yuvarland›¤›n› anlatt›klar› görüldü.
Gardiyanlara göre, Engin k e n d i
kendisine 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 duvara kafas›n› vurdu. Ben ve Selahattin Apayd›n kendisine zarar vermesin düﬂüncesiyle kendisini tuttuk
ancak s›k› tutmad›k. Bu sefer kendisini oturmakta oldu¤u sandalyesiyle
birlikte geriye do¤ru att›” dedi.
Selahattin A. ve Nihat K. da benzer ifadelerle, kendilerinin birﬂey
yapmad›¤›n›, Engin, say›mda aya¤a
kalkmamak için “vücudunu aﬂa¤›
do¤ru bast›rarak hamle yap›nca
d en g e sin i k ay b ed e re k y er e d ü ﬂt ü”
dediler.
‹ﬂkenceciler, katlederken de, ifadelerinde de pervas›zlar. Çünkü, biliyorlar ki, devletlerinin korumas›ndalar.
koﬂarak kendisine yaklaﬂt›¤›n› görünce linç edilmekten korktu¤u için
elini beline götürdü¤ünü ve bo¤uﬂmada silah›n ateﬂ ald›¤›n› söyledi.
Atasoy’a göre teti¤i çeken de kendisi 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 söylüyor. Pervas›zl›¤›n nedeni, benzer
olaylarda mahkemelerin verdikleri
kararlard›r.

‹ﬁKENCE
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‹TÜ ve DTCF’de
Faﬂist Sald›r›lar
‹stanbul Teknik Üniversitesi Maçka yerleﬂkesinde 2 Aral›k günü Sancak isimli derginin da¤›t›m›n› yapmak isteyen faﬂistlere devrimci demokrat 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 ‹stemiyoruz” sloganlar› atarak, olay›n nas›l
yaﬂand›¤›n› anlatan eylem gerçekleﬂtirdiler.
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 gösterdiler.
Yaﬂanan sald›r› ‹TÜ'nün Maslak
kampüsünde de protesto edildi. Rek-

törlük önüne yürüyen ö¤renciler Rektörlü¤e, sald›r›n›n resimlerinin oldu¤u bir dosya ve faﬂistlerin okuldan at›lmalar›n› isteyen dilekçeyi vediler. Ö¤renciler yap›lan sald›r›lar›n, kendilerini hakl› mücadelelerinden
vazgeçiremeyece¤ini söyleyerek eylemi bitirdiler.
*

Ankara Ü niversitesi'nde F aﬂist Sald›r›

Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih Co¤rafya Fakültesi’nde faﬂistler 3 Aral›k günü devrimci-demokrat ö¤rencilere sald›rd›.
Edinilen bilgiye göre, faﬂistler, tuvalette solcu bir ö¤renciye sald›rd›.
Bunun üzerine taﬂl› sopal› çat›ﬂma
yaﬂand›. Çat›ﬂmada yaralananlar oldu¤u ö¤renildi. Çat›ﬂmalar s›ras›nda
okula giren faﬂistlerin kollay›c›s› polise karﬂ› devrimci demokrat ö¤renciler taﬂlarla karﬂ›l›k verdiler. Polis de
buna karﬂ› gaz bombas›yla müdahale
etti.
Yaﬂanan çat›ﬂma ve önce faﬂistlerin ard›ndan da polislerin okulu terk
etmesiyle devrimci-demokrat ö¤renciler 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 belirtildi.

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› durumu anlatan bir aç›klama yapt›lar ve
arkadaﬂlar›n›n dap raporu ald›¤›n›,
suç duyurusunda bulunacaklar›n›
söylediler.

“‹dare Bask›s›na Son”
4 Aral›k günü ﬁiﬂli Lisesi’nde okula beﬂ dakika geç kalarak derse gelen
yaklaﬂ›k 300 ö¤renci okul müdürü ‹hsan Cankal taraf›ndan derse al›nmad›.
‹tiraz eden ö¤rencilere kafa atan müdür
Cankal faﬂistleri de ö¤rencilerin üzerine
salmakla tehdit etti.
Bu geliﬂmeler
üzerine
okulda ki
devrimci-
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Eylem “Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda
Bo¤aca¤›z, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, E¤itim Hakk›m›z Engellenemez, Demokratik Lise ‹stiyoruz”
sloganlar›yla sona erdi.

Üstgeçit yap›lmad›;
Bir ö¤renci öldü!
K o n y a E re¤li’de okul güzergah›na üst geçit yap›lmamas› ve
gerekli önlemin al›nmamas› sonucu, ilkö¤retim ö¤rencisi Tu¤çe
Çöne, kamyon çarpmas› sonucu
hayat›n› kaybetti. Ö¤renciler, kazan›n meydana geldi¤i KonyaAdana karayolunu trafi¤e kapatarak üst geçit yap›lmamas›n› protesto ettiler. Karayolu eylem nedeniyle bir saata yak›n kapal› kald›.

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¤retmen aç›¤›na iliﬂkin hala resmi
aç›klama yapmaktan kaç›nmas›na
karﬂ›n baz› milli e¤itim müdürlüklerinin internet sitelerinde bu rakamlar› ortaya koyan veriler yer
al›yordu.
Milli E¤itim Bakanl›¤› Personel Genel Müdürü Necmettin Yalç›n imzas› ile 81 il valili¤ine ve il
milli e¤itim müdürlüklerine gönderilen 14 Kas›m 2008 tarihli
104376 say›l› “Ö¤retmen Aç›¤›”
baﬂl›kl› genelgeyle duruma el kohuldu. Bakanl›k, valiliklere ve il
milli e¤itim müdürlüklerine resmen “ö¤retmen aç›¤›n› gizleyin”
emri verdi.

Almanya:
Harçlara Protesto
Almanya’da da tüm emperyalist ve iﬂbirlikçi ülkelerde oldu¤u
gibi, e¤itim her geçen gün daha
fazla paral› hale geliyor.
Bavyera Eyaleti’ndeki ö¤renciler, 3 Aral›k’ta yapt›klar› eylemle, harç uygulamas›n› protesto ettiler. “ H a r ç s›z Y ü ksek Ö¤r en i m ”
slogan›yla yap›lan eyleme 8 bini
aﬂk›n ö¤renci kat›ld›.
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Geçen hafta
Milliyet gazetesinde, bir k›z ö¤renci yurdunda

ri bask›yla, dinin gericili¤iyle uyutmaya, sindirmeye,
ezmeye çal›ﬂan, bu düzenin ta kendisidir. ﬁimdi “namuslu” geçinen bu din bezirganlar› ve riyakar “muhafazakar”lar de¤il mi üniversitelerde ve hayat›n
her alan›nda yozlu¤u, fuhuﬂu, kumar› yayan? 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¤imizi çalan, eme¤imizi gasp edenlerin üzerimize 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 suyu bile do¤ru düzgün akmamaktad›r. Yemekler pahal› ve kalitesizdir.
‹TÜ’de yaﬂanan bir olay ise çok çarp›c›d›r.
‹TÜ’nün Maslak Kampüsü’ndeki vadi yurtlar›nda kalan baz› erkek ö¤renciler, yak›nlar›ndaki k›z yurduna “Abaza Yürüyüﬂü” ad›n› verdikleri bir yürüyüﬂ
yaparak k›z ö¤rencileri taciz ediyorlar ve buna üniversite yönetimi göz yumuyor, engel olmuyor.
AKP’nin YÖK’ünün üniversitelerinde bu sap›k yürüyüﬂe 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 söyleyece¤i hiçbir ﬂey yoktur.
Yurtlarda, okullarda yaﬂad›¤›m›z irili ufakl› birçok sorunun kayna¤›nda bu düzen, yani sosyal-ekonomik-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. Ahlaki, kültürel yozlaﬂman›n alternatifi, halk›n, devrimci mücadelenin ve sosyalizmin ahlak›n› ve kültürünü egemen k›lmaktan geçer. Sorunlar›m›z›n çözümü için bu düzene karﬂ› örgütlenmeli, çözümleri dayatabilmeliyiz. Baﬂka bir
çaremiz, ﬂans›m›z yoktur.
Gençli¤in dinamizmini,
coﬂkusunu aç›¤a ç›karmal›, birleﬂmeliyiz. Ki bu gücü ortaya koydu¤umuzda
gelece¤imizi de kazanabilece¤imizi de görece¤iz. O
yüzden her yurt odas›nda,
her amfide, s›n›fta, kantinde tart›ﬂmal›, konuﬂmal›, çözüm üretmeliyiz.

‘NAMUS BEKÇ‹LER‹’N‹N
‹K‹YÜZLÜLÜ⁄Ü
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›zar›kl›klar› gören yurt müdiresi N.D, Ayd›n’daki babay› arad› ve apar topar ‹stanbul’a ça¤›rd›. Bunun üzerine baba Y.G uçakla ‹stanbul’a geldi. Yurda gelen
babaya Yurt müdürü N.D “K›z›n›z›n vücudunda morluklar var, erkeklerle yat›p kalk›yor. Bu nedenle de
yurttan at›yoruz” dedi. O an dünyan›n baﬂ›na y›k›ld›¤›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›. Daha 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 soyundurup kontrole tabi tutmakla da suçlayan baba;
“yurt yönetimi saçma sapan ﬂeyler söyledi. ﬁok oldum. K›z›m› hemen yurttan ald›m. Yetkili birimlere
ﬂikayette bulundum” diye konuﬂtu. Yurt yöneticileri ise “olay›n savc›l›¤a intikal etti¤ini” söyleyerek bas›nla görüﬂmedi.
Bu olay nezdinde ortaya ç›kan zihniyete, kültüre 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 gündeme gelmiﬂti. Asl›nda kendi ahlaks›zl›klar›n›n, kendi
kafa yap›lar›n›n herkes için geçerli oldu¤unu düﬂünüyorlar. Ve insanlar›
pervas›zca yalanlarla
küçük düﬂürüyor, maddi-manevi birçok tahribata yol aç›yorlar. Bu
kültürün ve ahlak›n ö¤rencilere nas›l bir e¤itim verebilece¤ini düﬂünebiliyor musunuz?
Kendileri d›ﬂ›nda herkesi ahlaks›z olarak görenler bize ne ö¤retebilir ki?
Mesele sadece AKP
meselesi de de¤ildir
esas›nda. Y›llard›r bizle-
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‘Tüketim Ç›lg›nl›¤›’
Amerika’da “ i n d i r i m g ü n l e r i ” 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, televizyonlar›n haber bültenlerinde izledik.
“Tüketim ç›lg›nl›¤›”, uzun y›llard›r kapitalizmin bir özelli¤ini anlatmak için kullan›lan kavramlardan
biridir, ama bu örnekte art›k “ t ü k e tim ç›lg›nl›¤›” bir kavram olmaktan, mecaz anlat›m olmaktan ç›km›ﬂt›r. Yaﬂanan, kelimenin gerçek
anlam›yla bir ç›lg›nl›k halidir. Yere
düﬂmüﬂ olan bir insan› ölümüne
çi¤neyerek, tüketim mallar›na koﬂan kitlelerin durumu, ç › l d › rm a kelimesiyle anlat›labilir.
Dünya’da milyarlarca insan›n
açl›kla bo¤uﬂtu¤u günümüzde, “ t üketim ç›lg›nl›¤›”ndan söz etmek,
ancak kapitalist sistemin özellikleri
ile aç›klanabilir. Kapitalizmde tüketim her zaman körüklenmiﬂ, insanlar, tüketim kültürünün esiri durumuna getirilmiﬂtir.

Ç ü n k ü ; Kapitalizm
T ü k e t t i r d i k ç e Ya ﬂ a r
Kuﬂkusuz, kapitalizmin tüketimi
körüklemesi boﬂuna de¤ildir. Kapitalist sistem tüketime göre ﬂekillenmiﬂ bir sistemdir.
Kapitalizm, toplumun ihtiyaçlar›n› dikkate almadan meta üreten bir
sistemdir. Kapitalistler için bir mal›n üretiminde önemli olan tek k›stas, kârd›r. O mal›n ihtiyaç olup olmad›¤›n›n önemi yoktur. Ne kadar
çok mal tükettirirlerse, o kadar çok
kâr ederler. Ancak insanlar›n ihtiyaçlar› dikkate al›nmadan üretilen
mallar›n tüketilebilmesi de, kapitalistler için bir sorundur. Bu nedenle
de, bin türlü yönteme baﬂvurarak tüketimi körüklerler. Kimi zaman bir
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mal›n pazarlanmas› için reklam giderleri 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 maddeleri bilinç alt›na yerleﬂtirilir.
Düzenlenen ‘indirim’ kampanyalar›yla, her keseye, her bütçeye
‘uygun’ vade ve fiyatlarla yap›lan
taksitlendirmelerle, kredi kartlar›na
yap›lan borçland›rmalarla insanlar
sürekli tüketmeye teﬂvik edilir. Yetmez, Amerika’da bir kiﬂinin ölümüne neden olan örnekteki gibi, özel
indirim günleri yaparlar. Sevgililer,
anneler, babalar ve daha akla gelmedik günler icat ederler. Sevgimizin, duygular›m›z›n, de¤erlerimizin,
ölçüsü haline gelir tüketti¤imiz
mallar.
Bilimin, tekni¤in geliﬂimi, her
ﬂey ihtiyaç d›ﬂ› tüketmin körüklenmesine 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 somut örneklerinden biridir. Dünya
neredeyse cep telefonu çöplü¤üne
dönmüﬂtür. Ve en son model cep telefonuna sahip olmak moda, tutku,
en önemli gösteriﬂ arac› olmuﬂtur.
Dayan›kl› tüketim mal› olarak bilinen buzdolab›, çamaﬂ›r makinesi,
televizyon gibi ev aletleri bile “eskisini getir yenisini götür” ﬂeklinde
düzenlenen kampanyalarla sürekli
de¤iﬂtirilir hale gelmiﬂtir.
Tüketmek, bilinç alt›na yerleﬂen
bir anlay›ﬂ, bir kültür ve yaﬂam biçimidir. Bu kültürün etkisindeki kitleler, al›ﬂveriﬂ yapmad›klar› zaman
rahats›z olurlar. Hiç kullanmad›klar›, belki bir sefer kullanacaklar› ﬂeylere para harcarlar. Ekonomik krizlere, açl›k ve yoksullu¤a ra¤men,
elindeki son kuruﬂla ya da borçlanarak 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 merkezlerinde, arac›n› park edece¤in
otopark›ndan, çocuklar›n› b›rakaca¤›n lunaparka, oyun parklar›na, içkili e¤lence yerlerinden, sinema, tiyatro gibi kültür merkezlerine, konferans salonlar›na her ﬂey mevcuttur. Akla gelecek yada gelmeyecek
her türlü mal›n sat›ld›¤› bu al›ﬂ veriﬂ
merkezleri, hem al›ﬂveriﬂe ç›kman›n her türlü kolayl›¤›n› sa¤lamakta, hem de insanlar› her türlü ihtiyaçlar›nda kendine çekmektedir.

Kapitalizmin Slogan›:
‘Tüketim Özgürlüktür ’
Kapitalizmde, ideolojik düzeyde, t ü k e t m e k l e , ö z g ü rl ü k özdeﬂleﬂtirilmiﬂtir. “ T ü k e t t i ¤ i n k a d a r
ö z g ü r s ü n ” anlay›ﬂ› geliﬂtirilmiﬂtir.
Toplumda herﬂey tüketime göre
düzenlenmelidir. Bu kültüre göre,
herﬂeyin tüketime göre ﬂekillendirilmedi¤i, daha çok tükettirmek yerine, halk›n ihtiyaçlar›n› esas alan
sosyalist anlay›ﬂ, “ ö z g ü r l ü k d ü ﬂm a n › ”d›r. Sosyalizm karﬂ›t› bu propagandas›, kapitalizmin özgürlü¤ü
tüketmekle özdeﬂleﬂtirdi¤ini gösteren en somut örneklerdendir.
Örne¤in, kapitalist ülkelerde
özellikle orta ve zengin kesimlerde
bir “al›ﬂveriﬂe ç›kma” kültürü geliﬂtirilmiﬂtir. Yani ihtiyac› yokken,
boﬂ zamanlar›n› de¤erlendirmek (!)
ad›na, al›ﬂveriﬂ yap›lmaktad›r. Bir
bak›ma, sinemaya gider gibi, gezmeye gider gibi “al›ﬂveriﬂe ç›k›l›r”.
Burada, tüketim ihtiyaçlar› karﬂ›laman›n arac› de¤ildir, kendisi bir
amaçt›r. En pahal›, en orijinal ama
bir o kadar da gereksiz her ﬂey bu
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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 “tüketim ç›lg›nl›¤›”n›n d›ﬂ›nda kald›¤› anlam›na
gelmemektedir. Belki yukar›daki
gibi tüketemezler ama bu kültür onlar›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, “tüketim ç›l g›nl›¤›” 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 nedenlerine karﬂ› mücadele etmek yerine, tüketmek için h›rs›zl›k, gasp,
kapkaçç›l›k gibi yollara baﬂvurmada 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›¤›, yoksullu¤u bu kültürün etkisi alt›ndaki kiﬂileri ilgilendirmez. Sözünü etti¤imiz kültür, etkisi alt›na ald›¤› beyinleri dumura u¤ratan, yaﬂam›n
gerçeklerine kapatan bir kültürdür.
Çal›ﬂarak ya da çal›ﬂmadan her
yolla çok para kazanmak, daha fazla tüketmek için hayalleri süsleyen
temel amaçt›r. Bu kültürün ﬂekillendirdi¤i kiﬂiler, bencil, bireyci, kendinden baﬂkas›n› düﬂünmeyen kiﬂilerdir. Tüketime göre ﬂekillenmiﬂ
kitleler, kapitalizm için tehlikesiz
ve onu besleyen durumundad›r.

Kapitalizmin
Tüketim Adaletsizli¤i
Kapitalizmde tüketim de, eﬂitsiz
ve adaletsizcedir. Dünyan›n bir yan›nda ihtiyaçla ilgisi olmayan ﬂekilde, s›n›rs›z ve lüks bir tüketim, di¤er yan›nda açl›ktan ölümler yaﬂanmaktad›r.

Ege Üniversitesinde ‹ﬂ B›rakma
Eylemi Kazan›mla Bitti
27 Kas›m günü Ege Üniversitesi 1 Nolu Ö¤renci Yemekhanesi çal›ﬂanlar› yemekhane yönetimini protesto
amaçl› iﬂ b›rakma eylemi yapt›.
Maaﬂlar›n zaman›nda verilmemesi, farkl› çal›ﬂma kollar›ndaki çal›ﬂanlar›n ayn› iﬂi yapmas›, sa¤l›k koﬂullar›n›n uygun olmamas›, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesinden dolay› yemekhane çal›ﬂanlar› iﬂ b›rakt›lar. Yemekhane 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› ödedi. ‹ﬂçiler maaﬂlar›n› ald›ktan sonra yemek salonunda
toplanarak müdürü görüﬂmeye ça¤›rd›lar.
Talepleri kabul ettiklerine dair söz veren müdüre iﬂçiler ve ö¤renciler bu iﬂin peﬂini b›rakmayacaklar›n›,
her zaman takipçisi olacaklar›n› söylediler ve boykota
son verdiler.
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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 nüfusunun % 12’sini bar›nd›ran Kuzey
Amerika ve Avrupal› emperyalist ülkeler, dünya genelinde yap›lan toplam harcamalar›n % 60’›n› yaparlarken, dünya nüfusunun 1/3’ünü bar›nd›ran Güney Asya ve Orta Afrika
ülkeleri ise bu harcamalar›n sadece
% 3,2’sine ortak olabilmiﬂtir.
Afrika ve Güneydo¤u Asya ülkelerindeki yoksul halklar, içmek için
temiz su kaynaklar›ndan, en temel
sa¤l›k, e¤itim ve g›da ihtiyaçlar›ndan mahrumdurlar. 2,8 milyar insan
açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂam mücadelesi verirken, dünyadaki tüm açlar›n g›da sorununu çözecek milyarlarca dolar emperyalist ülkelerde kad›nlar›n makyaj malzemesine, kediköpek mamas›na, parfüme, zenginlerin deniz aﬂ›r› gezilerine, k›sacas›
“tüketim ç›lg›nl›¤›”n› tatmin etmek
ve kapitalistlere daha çok kazand›rmak için harcanmaktad›r.

Yemekhane ‹ﬂgaline Sald›r›
Ankara Üniversitesi’nin Cebeci Kampusü içindeki yemekhanede 10 gün önce baﬂlayan iﬂgale 5 Kas›m
günü sabah›n erken
saatlerinde polis sald›rd›. Emniyetin “ﬂafak operasyonu” diye
adland›rd›¤› sald›r› sabah erken saatlerinde baﬂlad›.
‹ﬂgale destek veren ö¤rencilerin bir k›sm›n›n bayram
tatiline gitmesinden faydalanan Ankara Emniyeti operasyon yapt›. Baﬂta Terörle Mücadele olmak üzere Güvenlik, Çevik Kuvvet ve Asayiﬂ ﬂubelerden oluﬂturulan
karma ekip bu sabah Yerleﬂkeye girerek, üstlerini arad›¤› ö¤rencileri, yemekhane çal›ﬂanlar›n› ve OLEY‹S örgütlenme uzman› Mahzun Turan'›nda aralar›nda bulundu¤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›.
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“ Ç o k k ü l t ü r l ü b i r i n s a n ” veya
“ k ü l t ü r l ü i n s a n l a r y e t i ﬂ t i r mek
gere k i r ” gibi kelimeleri, herhalde
duymayan›m›z yoktur. Fakat, düﬂündü¤ümüzde, bu ifadelerde bir
eksiklik oldu¤unu da görürüz. Örne¤in, bu ifadelerde, söz konusu
“çok kültürlü” kiﬂinin nas›l bir kültürel 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 edilmektedir. Oysa gerçek bu de¤ildir. Böyle,
“tüm toplum için tek ve or t a k b i r
k ü l t ü r ” yoktur.
Kültür, Materyalist Felsefe Sözlü¤ü’nde ﬂöyle tan›mlan›yor: “ K ü lt ü r, tarihin ak›ﬂ› içinde toplum taraf›ndan yarat›lan bütün maddi
ve m a ne vi d e¤ erl er v e o n l ar › n y a r a t › l m a s › , k u l l a n › l m a s › v e a k t a r › lmas›na iliﬂkin araçlar› kapsar.”
Sözlük, daha sonra maddi kültürü, “makineler, üretim alan›ndaki tecrübe ve di¤er maddi servetler”, manevi kültürü, “bilim, sanat,
edebiyat felsefe, etik, e¤itim, ve
benzeri alan›ndaki baﬂar›lar” ﬂeklinde tan›ml›yor.
Kültüre iliﬂkin, örne¤in Politika
Sözlü¤ü’nde, ya da Türk Dil Kurumu’nca yay›nlanan çeﬂitli sözlüklerde de benzer tan›mlar mevcuttur.
Bu tan›mlar içinde, Materyalist Felsefe Sözlü¤ü’ndeki manevi kültür
olarak belirtilen kapsam, kültür
kavram›n›n yayg›n kullan›m›na daha uygun düﬂmektedir.
Sonuç olarak, kültürü ﬂöyle tan›mlayabiliriz; bir toplumun veya
belli bir toplulu¤un bilim, sanat,
ahlak, e¤itim alan›ndaki ürün ve
birikimleriyle, duygu, düﬂünce, kurallar ve de¤erlerinin toplam› kültür olarak adland›r›l›r.
Fakat, tüm toplum için tek bir
kültür yoktur. Örne¤in, sanat halk
içinde farkl› geliﬂmiﬂtir, saraylarda
ya da burjuvazi içinde farkl› geliﬂmiﬂtir. Halk›n e¤lenceleri, oyunlar›,
gelenekleri, de¤erleriyle, sömürücü s›n›flar›nki ayn› de¤ildir. Halk›n
ahlaki de¤erleri ile sömürücü s›n›flar›nki farkl› ﬂekillenmiﬂtir.

B‹LG‹
KÜLTÜR
Her s›n›f, tarihsel süreç içinde
oluﬂmuﬂ bir kültüre sahiptir. Kapitalist toplumda iki temel kültürel kategoriden sözedebiliriz; b u r j u v a k ü lt ü r, proletarya kültürü (ve ikincisinin bir biçimi o larak devrimci
k ü l t ü r.) 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 “ k ü l t ü r l ü
insa nl ar yet iﬂti rmek laz›m” sözünün, boﬂ, içeriksiz bir söz olmas› da
bundand›r. Ancak, halk kültürüyle
mi, burjuva kültürle mi donanm›ﬂ
insanlar yetiﬂtirilece¤i belirtildi¤inde, kurulan cümlenin de bir anlam›
olur.
Bir toplumda sömürücü s›n›flarla, 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. Emperyalist sistemde, buna emperyalist
kültür de diyebiliriz.
Henüz insanl›¤›n s›n›flara bölünmedi¤i ilkel toplumun da bir kültürü vard› ve bu kültür do¤al olarak
tüm toplumun ç›karlar›n› gözeten,
tüm toplumun ortak de¤erlerini dile getiren bir kültürdü. Ama s›n›flar›n ortaya ç›kmas›yla birlikte, s›n›fsal 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 mücadelesi, kültürel alanda da kendini
gösterir. Burjuva, emperyalist kültür, “egemen kültür” olmakla yetinmez hiç bir zaman. Bu egemenli¤ini, emekçiler de dahil olmak

üzere, her beynin tüm hücrelerine
yaymak için sürekli bir faaliyet
içinde olur. Bu, burjuvazi ve emekçiler aras›nda, kültür alan›nda süren k›ran k›rana bir mücadeledir.
Bu mücadelede, proletarya da,
halk içinde yer alan di¤er s›n›flar
da, kendi kültürünü korumay›, geliﬂtirmeyi amaçlar.
Devrimci kültür, 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 kapitalist sisteme karﬂ› mücadelenin
ﬂekillendirdi¤i kültürü de yans›t›r.
Sosyalist kültür ise, sosyalist
toplumun kültürüdür. Sosyalist toplumun egemen s›n›f› olarak proletaryan›n kültürü, sosyalist kültürün
ﬂekillenmesinde belirleyicidir. Sosyalist kültür, kendinden önce yarat›lm›ﬂ tüm kültürlerin en ileri yönlerini de içererek tarihsel olarak büyük bir güce sahip olur. Yani baﬂka
bir deyiﬂle, geçmiﬂ toplumsal yap›larda oluﬂan kültürün tümünün inkar› üzerine de¤il, ondaki de¤erli
tüm ürünleri, de¤erleri, kurumlar›
devral›r.
Sosyalist sistemde, çeﬂitli uluslar ve onlar›n kültürleri aras›nda
maddi ve manevi yo¤un bir etkileﬂimin yolu aç›l›r. Kültür üzerindeki
ﬂovenist, milliyetçi s›n›rlar kalkar.
Bu yan›yla da sosyalist kültür enternasyonal bir kültürün oluﬂmas›n›n koﬂullar›n› haz›rlar. Halk y›¤›nlar›n› edebiyattan, müzikten, resimden, tiyatrodan uzaklaﬂt›ran veya
onlar› sadece “tüketici” konumunda tutan kapitalist kültürün aksine,
halk› kültürden ay›ran tüm engelleri ortadan kald›rmay› amaçlar.
Sosyalist kültürde, çok çeﬂitli
kavram ve de¤erlerin muhtevas› da
yeni baﬂtan ﬂekillenir; örne¤in, hümanizm, 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› kapsayan, kapitalizmin yaratt›¤› zorunluluklardan, ç›kar iliﬂkilerinden koparak yeni bir biçime bürünür.

Siyasette
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Gerçek ayr›m noktas› hangisidir? Halklar, dost ve düﬂmanlar›n› neye göre ay›rmal›?
Geçti¤imiz günlerde, bu sorular› sormam›z› gerektiren
iki olay yaﬂand›.
Birinci olay Nijerya’da yaﬂand›. Plateau eyaletinde 27
Kas›m’da yap›lan seçimler sonucunda Hristiyanlar ve Müslümanlar aras›nda çat›ﬂmalar baﬂlad›.
Bas›na yans›d›¤› kadar›yla, çat›ﬂmalarda yüzlerce
kiﬂi öldü. Kiliseler, camiler ve evler yak›ld›. 7 bin
kiﬂi bulunduklar› yeri
terk etmek zorunda kald›. Soka¤a ç›kma yasa¤› ilan edildi.
‹kinci olay, 27 Kas›m’da
Hindistan’da yaﬂand›. ‹smi
Deccan Mücahidin olarak aç›klanan bir örgüt, Mumbai kentinde Tac Mahal ve Oberoy
otellerine bask›n
düzenledi.
Otellerde yüzlerce kiﬂiyi rehin
alan eylemciler, taleplerinin
“ Hi n di s tan ’d a h ap s ed il e n tü m
M ü sl ü ma nl a r › n s er be s t b › ra k›lmas›” oldu¤unu aç›klad›lar.
Mücadelelerinin amac› da
“ m üs l ü ma n l a r a zu l ü m y a p › l mas›n›” önlemekti.
200’e yak›n kiﬂinin öldü¤ü,
yüzlerce kiﬂinin yaraland›¤›
aç›klanan eylemde, bir çok kiﬂi sadece H›ristiyan olduklar›

için hedef al›nd›. Bu
eylemlerde, arada Siyonistler ve Yankeeler cezaland›r›lm›ﬂ olsa da, do¤ru bir bak›ﬂ
aç›s›ndan
yoksun,
suçluyu suçsuzu ay›rmayan, ayr›m›n› sadece din
veya m illiyet üzerinden ya pan eylemlerdir. Eylemlere
iliﬂkin emperyalist medyan›n
bir sansürü oldu¤u aç›k; ama
eylemler de kendi amac›n› an latam›yor; çünkü ne s›n›fsal,
ne anti-emperyalist bir zemine
oturuyor.

zay›f yan› olmuﬂ, direniﬂe büyük zararlar vermiﬂtir.
Oysa örne¤in, Nijerya’da
hem H›ristiyanlar, hem de
Müslümanlar yoksulluk, açl›k
içinde yaﬂ›yorlar. Her iki inançtan halk da, emperyalist sömürü alt›ndalar. Düﬂmanlar› ortak. Dolay›s›yla, as›l ayr›m
noktas›n›, sömüren ve sömürülen, ezen ve ezilen çerçevesinde yapmalar› do¤ru oland›r.
Dünyan›n birçok yerinde
Müslüman halka yönelik bask›lar›n temelinde de, emper y a l i s t p o l i t i k a l a r var.
Bask›lar, dini zeminde de¤il, as›l olarak emperyalizm halklar saflaﬂmas›
temelinde, emperyalist ülkelerin ezilen dünya halklar›na sald›r›s› ﬂeklinde
gerçekleﬂmektedir.

Ayr›m Noktas›
Hangisi?

miﬂti. Protestocular hükümetin istifa ederek yeni seçimlere
gidilmesi ça¤r›s›nda bulunurken Devlet Baﬂkan› Geir Haarde ise istifa istifa etmeyece¤ini
aç›klad›. Üç ay önce ülkenin en
büyük üç bankas› iflas etmﬂ ve
devlet kontrolüne al›nm›ﬂt›. Batma aﬂamas›na gelen ülkede kapanan iﬂyerleri nedeniyle yüzde 4’e
yükselen iﬂsizlik oranlar››n›n yüzde 10’a ç›kmas› bekleniyor.

‹zlanda halk›
hükümeti protesto etti
Yaﬂanan krizle birlikte iflas›n
eﬂi¤ine gelen ‹zlanda’da halk hükümeti protesto ederek istifas›n›
istedi. Baﬂkent Reykjavik’te geçti¤imiz hafta sonunda parlamento
binas›n›n önünde biraraya gelen
yaklaﬂ›k 5 bin kiﬂi uygulanan
ekonomik politikalar› protesto et-
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Din, mezhep temelindeki
çat›ﬂmalar›n o din ve mezhepden halklara yarad›¤› tarih boyunca pek görülmemiﬂ bir ﬂeydir. Tam tersine, din ve mezhep temeline oturan çat›ﬂmalar, halklar›n direniﬂ ve mücadele gücünü zay›flatm›ﬂt›r. Bunun 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 temelindeki ayr›m ve mezheplerin birbiriyle çat›ﬂmas›, denilebilir ki, Irak direniﬂinin en

Kald› ki, Müslümanlara yönelik sald›r›lar›n sorumlusu,
tüm H›ristiyanlar de¤ildir. Sorumlu, H›ristiyanl›k de¤il, sömürgeci özellikleri nedeniyle
sald›rgan politikalar izleyen
emperyalist tekellerdir. Iraktaki iﬂgalde de kuﬂkusuz ayn›
ﬂey geçerlidir.
Bölen, parçalayan, birbiriyle çat›ﬂt›ran emperyalizm,
mezhep çat›ﬂmalar›ndan da
yararlanarak, aç›k ve gizli iﬂgallerini sürdürmektedir. Bir
kez daha görülmelidir ki, Müslümanl›k, H›ristiyanl›k, kafirlik ayr›m› üzerinden yap›lan
eylemler, bu ayr›m üzerinden
geliﬂtirilen savaﬂlar, halklar›n
kurtuluﬂuna hizmet etmiyor!.

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› aras›nda 3 milyar Euro fazladan harcama yapt›klar›n› bildirdi. Pfizer, GlaxoSmithKline ve
Sanofi Aventis’in bulundu¤u büyük firmalar,
ucuz muadil ilaçlar›n piyasaya ç›k›ﬂ›n›, davalar açarak ve tek bir ilaç için çok say›da patent baﬂvurusunda bulunarak erteliyorlar.
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değin m eler
Yolsuzluk Ü st
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 yapacakm›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 Baﬂkanlar› unutulmamal›... Hakk›nda soruﬂturma olan çok say›daki milletvekilinden oluﬂtur oluﬂturabildi¤in kadar komisyon...
Ama bunlardan da önce, yolsuzluk iddialar›ndan hakk›nda soruﬂturma olan çok say›da bakandan oluﬂan hükümeti yolsuzluk üst kurulu yap›n, bitsin...

BAM TELİ çizgiler
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Ad›n› siz koyun
Reha Çamuro¤lu’nun 4 Aral›k tarihli Milliyet’te yer
alan “özgeçmiﬂi” nas›l bir “kiﬂilik”le karﬂ› karﬂ›ya olundu¤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...

Ha G ayret!
Alkol ve Madde Ba¤›ml›l›¤› Tedavi ve E¤itim Merkezi’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 düﬂürebilirler ki, bu konuda da “dünya birincili¤imiz” olur
o zaman.

7 Aral›k 2008

‹lim ö¤renip
bildi¤ini yapmayan, çift
sürüp tohum
ekmeyene
benzer.
Sadi (‹ranl› yazar)

Amerikan O rdusu’ndan f irar!
Almanya’daki Katterbach Askeri üssünde görevli
Amerikan askeri Andre Shepherd, üsten kaçarak
Almanya’ya siyasi iltica baﬂvurusunda bulundu.
A s k e r Shepherd, bir dergiye verdi¤i demeçte, neden
Amerikan ordusundan kaçt›¤› sorusunu “masum insanlar›
öldürmek için Amerika’ya yard›m etmek istemedim” diye
cevaplad›... A s k e r Shepherd, hakl›d›r. Firar› meﬂrudur.

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” baﬂl›¤›n› koymuﬂ. Baﬂl›¤a bak›nca, sendikalar› mesela neden
iﬂten ç›karmalara karﬂ› direniﬂ örgütlemedikleri için eleﬂtirecek 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 ücretini 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 gelinceye kadar... çal›ﬂanlar›n ücretlerinden belli bir k›s›nt› yap›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 “krizin faturas›n›” emekçiye yüklemenin 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 kazan›rken, bollu¤u, kâr›, iﬂçiyle paylaﬂt› m› ki, ﬂimdi s›k›nt›y› iﬂçi paylaﬂs›n?

Resmi Eﬂkiya!
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!

Say›: 166

Yürüyüﬂ
Dergisi
Gecekondu
Mahallelerinde
Okurlar›m›z dergimizi halka ulaﬂt›rmaya devam
ediyor. Bu hafta A n t a l y a ’ d a G e b i z l i ; ‹ z m i r ’ d e
Ya m a n l a r, Gültepe ve A s a r l › k ; A d a n a ’ d a Y ü re¤ir
L e v e n t ; B u r s a ’ d a Teleferik ve P a n a y › r ; ‹ s t a n b u l
Gazi mahallelerinde dergimiz halka ulaﬂt›r›ld›.
Yürüyüﬂ önlükleriyle ç›k›lan sat›ﬂta megafonlarla
halka ça¤r›lar yap›ld›. Zamlar, hayat pahal›l›¤›, hapishanelerdeki tecrit halkla yap›lan sohbetlerin konusuydu. 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 Derne¤i üyelerinin ve sevenlerinin kat›ld›¤› cenaze s›ras›nda Erdo¤an’›n Gazi Mahallesi’nde sürdürdü¤ü mücadelesi anlat›ld›.
TAYAD’l› bir aile olan Hüseyin
Erdo¤an, Gazi Mahallesi’nde Halk Meclisi gelene¤inden 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 ailesine ve tüm sevenlerine baﬂ sa¤l›¤› dileklerini iletti.
Biz de Yürüyüﬂ dergisi olarak Hüseyin Erdo¤an'›n ailesine, Gazi halk›na, TAYAD'l› Ailelere ve Gazi Özgürlükler 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 Kas›m 2008 tarihli say›s›ndaki Türkiye Komünist ‹ﬂçi Partisi'nin yurd›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilen 10. y›l etkinli¤i haberi, bu etkinlikte yap›lan konuﬂmalar ve etkinli¤e gönderilen mesajlar›n kapatma gerekçesi yap›ld›¤› bildirildi.
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Onlardan –kızıl
atlılardan– biriydi o
"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

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¤unun tan›¤›yd›lar.

Koﬂuyordu k›z›l atl›lar
güneﬂin batt›¤› yere"
Onlar güneﬂe koﬂan k›z›l atl›lard›. Güneﬂe koﬂman›n bilinciyle katettiler
en aﬂ›lmaz yollar›. Geçtikleri her yerde yeni birﬂey
ö¤rendiler ama ö¤renmekten asla vazgeçmediler.
Karﬂ›laﬂt›klar› her engelde
büyük tecrübeler edindiler
ama tecrübelerini yenilemekten asla vazgeçmediler. Ateﬂ çemberlerinden
geçerken kavgan›n ustas›
oldular. Daha büyük çemberlerden geçeceklerini
bilerek kavgan›n ustas›
kalmak gerekti¤ini yüreklerine kaz›d›lar.

Onlardan biriydi o.
Koﬂtu kavgan›n içinde.
Koﬂtukça ustalaﬂt›.
Ustalaﬂt›kça sevdi kavgay›.
Halk› sevdi, vatan› sevdi.
Doktorluk vard› yaﬂam›n›n bir
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"Birden
Bir kuﬂ gibi
Vurulmuﬂ gibi
Kanad›ndan
Yaral› bir atl› yuvarland› at›ndan
Ba¤›rmad›
Gidenleri geri ça¤›rmad›
Bakt› yaln›z daha yaﬂl› gözlerle
Uzaklaﬂan atlar›n par›ldayan
nallar›na"
Bir kuﬂ gibi vurulan kanad›ndan, vurulmuﬂ bir kuﬂ gibi
yuvarlanan at›ndan
Kevser’di belki, belki Engin, belki Day›...
Belki hepsiydi,
belki hiçbiri.
Çünkü kimse kalm›yor bu kavgada
geriye. Vurulup düﬂenler de...
Çünkü
onlar›
omuzlay›p yürüyor
bizimkiler, yürüyorlar kesintisiz,yürüyorlar sak›ncas›z...
O gün, orada, yaral› bir atl› yuvarland› belki at›ndan;

Boﬂuna de¤ildi k›z›l atl›lar diye an›lmalar›, umudu bayrak gibi taﬂ›malar›.
Zor ve dolambaçl› yollardan soluk solu¤a geçerken durup dinlenmediler.
A¤›r kay›plara ra¤men
ulaﬂmak istedikleri hedefe dolu
dizgin koﬂtular. Yaralar›n› sara sara, düﬂenlerin ard›ndan a¤›t yakmadan, gözyaﬂ› dökmeden sadece
koﬂtular.

karﬂ›lamay› onur bilenlerdendi.

Kimilerinin daha uzun yaﬂamak
için ç›rp›nd›¤›, görmezden, duymazdan, 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, evev sokak-sokak ayd›nl›k olup dolaﬂan... gerekti¤inde ölüme yatan ve
gerekti¤inde...
Yaﬂatmak için ölümü gülerek

görmedik, ama
biliyoruz, at›n üstünde 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 Kevser’e söyleyecek sadece ﬂu sözler
kald›:

"Gel deyin k›z›l atlar›yla güneﬂe gidenler
Gel deyin ben de geleyim
Yol verin ateﬂin çocuklar›
Atlar›n›za al›n beni de"
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