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19 Aral›k’ta

Çanakkale ﬁehitlerimiz

Bayrampaﬂa’da Olaca¤›z!
Fidan KALﬁEN

‹lker BABACAN

Çünkü Unutmay› Kabul Etmiyoruz!
Bayrampaﬂa H apishanesi k apat›ld›; a ma B ayrampaﬂa K atliam› d osyas› k apanmad›. Adalet
yerini b uluncaya k adar kapanmayacak d a.
Bu yüzden 19 A ral›k’ta y ine o rada, B ayrampaﬂa
Hapishanesi ö nünde o lacaklar;
12 tutsa¤›n katledilmesinin ac›s›n› hala yüre¤inde t aﬂ›yanlar,
diri d iri y ak›lan 6 k ad›n›n k ömürleﬂmiﬂ b edenlerinden yükselen y an›k k okusunu h ala d uymaya devam e denler,

Zulme, iﬂkenceye karﬂ› olanlar,

Fahri SARI

Unutmayal›m d iyenler,
Zalimin y apt›¤› y an›na k âr kalmas›n diyenler,
“Zaman a ﬂ›m›” d iye b ir aldatmacayla iﬂkencecilerin, k atillerin k urtar›lmas›na v icdan›yla, b ilinciyle isyan edenler,

Sultan SARI

Adaletten y ana o lanlar,

Bursa ﬁehitlerimiz;

1964 Dersim do¤umlu Fidan Kalﬂen,
1989’da mücadeleye kat›ld›. Hemﬂire olduktan
sonra Sa¤l›k-Sen çal›ﬂmalar›nda yer ald›. 1.
Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak, zulmün
karﬂ›s›na tutuﬂturdu¤u
bedeniniyle dikildi.
1978 ‹stanbul do¤umk er Babacan, Gültelu ‹lk
pe’de devrimcili¤e baﬂlad›, 96’da tutsak çeﬂitli
mahallelerde sorumluluklar ald›, bir devrim emekçisi oldu. Ölüm Orucu 3.
Ekip direniﬂçisiydi. Vurularak ﬂehit düﬂtü.
1990’lar›n baﬂlar›ndan beri mücadelenin
içinde bir Kürt yurtseveri olarak yeralan Faa h ri
S a r››, 1993’te tutsak düﬂtü. Vurularak katledildi.
Genç yaﬂ›nda Adana’da Kürt yurtsever hareketin saflar›na kat›lan
S u l t a n S a r ›, 1993’te tutsak düﬂtü. Vurularak
katledildi.

Murat ÖZDEM‹R

Ali ‹hsan ÖZKAN

1961 ‹stanbul do¤umlu M u r a t
Ö z d e m i r, burjuva bas›nda y›llarca çal›ﬂan bir gazeteciydi,
1991’de devrimi tercih etti. Ölüm
Orucu birinci ekip direniﬂçisiydi.
Sald›r›y› durdurmak için, bedenini tutuﬂturarak ölümsüzleﬂti.
Çorum-Alacal› olan 26 yaﬂ›nn, devrimci
daki Ali ‹hsaan Özkan
bir örgütün insan›yd›. Özgür Tutsaklar d›ﬂ›nda, “sald›r› olursa
kendimizi yakar›z” karar›n› uygulayan tek direniﬂçi olarak ölümsüzleﬂti.

Çank›r› ﬁehitlerimiz

‹rfan ORTAKÇI

Hasan GÜNGÖRMEZ

1971, Çorum Alaca do¤umlu
‹rfan O rtakç›, ‹mam Hatip Lisesi
mezunuydu, 91’de devrimcilerle
tan›ﬂarak mücadeleye kat›ld›.
Ölüm Orucu 1. ekip direniﬂçisiydi. Sald›r›ya karﬂ› bedenini tutuﬂturdu, hastanede ﬂehit düﬂtü.
1964, Konya Cihanbeyli do¤umlu Hasan Güngörmez,
1987’de mücadeleye baﬂlad›,
1992’de devrimci hareket içinde
yer ald›. Ölüm Orucu 1. ekip direniﬂçisiydi. 19 Aral›k’ta bedenini tutuﬂturarak zulme karﬂ› barikat oldu.

1967, ‹stanbul do¤umlu Yasemin Canc›,
1989’da kavgada yerini
ald›. Eylül 1992’de tutsak düﬂtü. Uﬂak Hapishanesi’nde Özgür Tutsaklar›n sorumlusuydu.
Operasyonu durdurmak
için bedenini tutuﬂtura- Yasemin CANCI
rak ﬂehit düﬂtü.
1978, ‹zmir do¤umlu Berrin B ›çk›lar,
1993’te liseliyken devrimci mücadeleye kat›ld›. 1995’te tutsak düﬂtü.
Ölüm Orucu 1. Ekip direniﬂçisiydi. Sald›r›ya Berrin BIÇKILAR
barikat olmak için bedenini tutuﬂturarak ölümsüzleﬂti.

Ceyhan ﬁehidimiz;
1970, Osmaniye-Düziçi do¤umlu Halil Önder, Ankara ve ‹stanbul
Dev-Genç örgütlenmelerinde görevler ald›.
Ölüm Orucu 1. Ekibi
direniﬂçisiydi. Bedenini
tutuﬂturarak zulmün
önüne dikildi.

Halil ÖNDER

S‹Z DE ORADA OLMALISINIZ!

tecrite karﬂ› verdikleri 122 ﬂehidin
a¤›rl›¤›n› hala o muzlar›nda t aﬂ›yorlar,
adalet istemekten asla vazgeçmeyecek
olanlar,
ORADA OLACAKLAR!

TAR‹H: 19 ARALIK 2008
SAAT: 13.30
YER: Bayrampaﬂa Hps. Önü

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
19 Aral›k - 2 5 A ral›k

‹rtibat i çin: (0-212) 231 57 73

7. Uluslararas› Tecrite Karﬂ› Mücadele
Sempozyumu
Dört gün boyunca, pek çok ülkeden kat›l›mc›lar›n katk›lar›yla paneller, toplant›lar yap›larak, dünyada ve ülkemizde tutsaklar›n durumu, tutsakl›k koﬂullar›nda mücadele, emperyalist sald›rganl›¤a karﬂ› halklar›n mücadelesi, enternasyonalist dayan›ﬂmas› gibi konular tart›ﬂ›lacak.

1953, Denizli Güney
do¤umlu
Asaf Tunç,
‹DMMA’da
anti-faﬂist
mücadele
Asaf TUNÇ
içinde yeralan bir DevGençliydi. 19 Aral›k 1978’de
‹stanbul Çarﬂ›kap›’da faﬂistler taraf›ndan katledildi.

1954 K›rklareli do¤umlu Fevzi Az›rc›,
22 Aral›k
1977’de
GalatasaFevzi AZIRCI
ray Mühendislik Yüksek Okulu’nu basan faﬂistlere
karﬂ› kitlenin önünde dövüﬂürken
b›çaklanarak katledildi.

Berkan ABATAY

1968 do¤umlu ‹smail, Marmara Bas›n Yay›n Yüksek
Okulu’nda ö¤renciyken devrimci mücadeleye kat›ld›.
Dev-Genç içinde çeﬂitli görevler üstlendi. 1992’den itibaren bir savaﬂç›yd›. 24 Aral›k 1994’de polis taraf›ndan
gözalt›na al›narak kaybedildi.

DÜZENLEYEN: Uluslararas› Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu (UTMP-‹PA‹),
(Deste kl eye n: T ü r k e i E n f o r m a s y o n M e r k e z i )

‹rtibat için: http://www.ipai-isolation.info
‹smail BAHÇEC‹

1975, ‹stanbul ﬁiﬂli’de do¤an Berkan, aslen Erzurumludur. Yoksulluk nedeniyle sadece ilkokulu okuyabildi. Önce mahallelerde, sonra silahl› bir ekipte istihdam edildi. 1997'de tutsak düﬂtü. 19 Aral›k katliam›nda, Ümraniye’de 4 gün boyunca direnen tutsaklardan biriydi. Tekirda¤ F Tipi’nde 4. ölüm orucu ekibinde direniﬂe baﬂlad›. Tam 589 gün sürdürdü¤ü direniﬂte 20 Aral›k 2002’de ölümsüzleﬂti.

1957 Nevﬂehir Ürgüp do¤umlu Nadir Ölmez, Bursa
Dev-Genç saflar›nda yerald›. 23 Aral›k 1979’da
Maraﬂ katliam›n› protesto etmek için yap›lan bir eylemin güvenli¤ini sa¤larken ç›kan çat›ﬂma s›ras›nda
vurularak ﬂehit düﬂtü.

Nadir ÖLMEZ

TAR‹H: 19-22 Aral›k YER: Viyana / Av u s t u r y a

email: isolation@post.com

Uﬂak ﬁehitlerimiz

ﬁahin AYDIN

19 Aral›k 1974’de ‹stanbul’da okulunun
önünde durakta beklerken falçata ile katledilen ﬁahin Ayd›n, ‹YÖKD yöneticisiydi. Devrimci
gençli¤in 73 sonras› ilk ﬂehididir. Katledilmesi
bir çok okulda ilan edilen boykotla protesto
edildi. Cenazesinde 12 Mart sonras›n›n en büyük kitleselli¤i topland›.
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az› sloganlar
vard›r, günceldir,
dönemseldir. Bu anlamda da ömrü k›sad›r. Baz› sloganlar ise ülkenin ve
ülkedeki s›n›flar mücadelesinin temel özelliklerini, temel hedeflerini
ifade ederler; onlar kal›c›d›r, zaman›, yeri geldikçe tekrar hat›rlat›l›r,
tekrar kullan›l›r. Devrimci hareketin
s›n›flar mücadelesinde kendi örgütlülü¤ü ve önderli¤iyle yeralmaya
baﬂlad›¤› 1978-79’da hayata geçirdi¤i anti-emperyalist kampanyalar›n en önemli sloganlar›ndan biri
olan “ I M F ’ n i n Yönetti¤i De¤il,
Ba¤›ms›z T ü r k i y e ! ” slogan›, ikinci
kategoriye giren sloganlardan biridir. Çünkü, temel bir sorunu, ülkemizin emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n›
ortaya koymakta ve devrimimizin
“ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm” olarak ifade etti¤imiz üç temel hedefinden birini dile getirmektedir. Emperyalist efendilerin temsilcileriyle iﬂbirlikçileri, yeni bir anlaﬂma için kanl› elleriyle tokalaﬂ›rken, biz bu tarihsel slogan›m›zla
sesleniyoruz yine Türkiye halklar›na. 70 milyonu, bu tarihsel slogan›m›z›n gösterdi¤i hedef do¤rultusunda mücadele saflar›na ça¤›r›yoruz.

B

Sorun Hapishane Sorunu
De¤il, Türkiye Sorunudur!
yana onlar hükmediyor ülkemize.
Onlar yönetiyor. IMF’ye, NATO’ya, hepsine 1945’i izleyen bir
kaç y›l içinde üye olduk. Üyeli¤imizin kabul edildi¤i andan itibaren de,
diﬂlerini etimize geçirdiler ve hala
b›rakm›yorlar. Kan›m›z› içiyorlar o
günden beri. K›z›ldere’de dökülen
kan bizimdi, Maraﬂlarda, 1 May›s
alanlar›nda dökülen kan bizimdi,
Gazi’de, ülkemizin her yan›ndaki
da¤larda, hapishanelerde dökülen
kan bizimdi. Emperyalizm o kanla
besliyor kendini.
9 Aral›k gibi bir operasyonun
gerçekleﬂtirilmesi, F Tipi hapihanelerin aç›lmas›, emperyalist tahakkümün güvencesi içindir. E¤er
bugün katledilen insanlar›m›z adaletsiz b›rak›l›yorsa, bu da IMF
programlar› öyle gerektirdi¤i içindir. Biz bu yüzden, 19 Aral›k katliam›yla IMF programlar›n› hep birlikte, iç içe ele al›yoruz. Gerçek durum da böyledir. Böyle bakmayanlar, politikalar›n bütününü göremezler. Bayrampaﬂa Hapishanesi’ndeki
katliam›n sorumlular›n›n zaman aﬂ›m›yla kurtar›lmas› sadece, orada
katledilen tutsaklar› ve onlar›n yak›nlar›n›, sadece devrimcileri mi ilgilendirir?.. Bu sorun sadece bir
“adalet” sorunu mudur? Bu sorun
sadece belli kesimlerin “gündemi”
midir? Hay›r, hay›r, hay›r.. Tart›ﬂt›-

1

ürkiye hapishaneler tarihinin en
büyük katliam›n›n 8. Y›ldönümündeyiz. 8 Y›l önce, onlarca hapishaneden dumanlar yükselirken,
maltalarda tutsaklar›n cesetleri yatarken, yeni bir IMF anlaﬂmas› da
gündemdeydi. 19 Aral›k katliam›yla
aç›lan F Tiplerinde tecrit sürdürülürken, 8 y›l sonra yeni bir IMF
anlaﬂmas› daha gündemde. Tüm
IMF paketleri, kana ve gözyaﬂ›19-22 Aral›k’a bak›p
na bulanm›ﬂ paketlerdir. O paTürkiye’yi, bir davadaki zaman
ketlerin içinden yaln›z 25 milyar
aﬂ›m›na
bak›p yeryüzünü sadolarl›k anlaﬂmalar de¤il, onlar›n yan›nda halklar› kan ve gözran adaletsizli¤i görebilirsiniz.
yaﬂ›na bo¤acak politikalar da ç›Böyle bakmal›y›z. Böyle bakt›kar. 19 Aral›k ve F Tipleri politi¤›m›zda görürüz ki, tüm sokas› da o paketlerden ç›km›ﬂt›r.

T

0 y›ld›r kan ve gözyaﬂ› içindeyiz. 60 y›ld›r dökülen kan
ve gözyaﬂ›m›z›n sorumlusu, emperyalizmdir; 1945’lerden bu

6

4

GÜNDEM

runlar birbirine ba¤l›d›r, her
kesimin mücadelesi birbirine
ba¤l›d›r, ba¤›ms›zl›k, demokrasi birbirine ba¤l›d›r...

¤›m›z Tü rki y e’n i n ve ha l k› n k a de r i d i r, tart›ﬂt›¤›m›z tüm ülkemizin ve
halk›m›z›n gelece¤idir.
daletsizlik, ne bir davayla, ne
bir kesimle s›n›rl› de¤ildir.
Adaletsizlik, sistemin kendisidir.
Hapishane sorunu sadece devrimcilerin sorunu mu? Hay›r; hapishanelerde katliamlar›n, tecritin uygulanmas›, devrimcileri sindirmek, emperyalizme ba¤›ml› düzeni sürdürmek, IMF programlar›n› uygulamak
içindir. B O P ’t a yeralmak içindir.
‹ﬂbirlikçilerin, emperyalizm ad›na
daha fazla görevler üstlenebilmesi
içindir.

A

aﬂizm, emperyalist tekellerin sömürü, ya¤ma ve talan› sürebilsin
diye vard›r. Sorunlar›m›z, yaﬂad›klar›m›z böyle ele al›nd›¤›nda, 19-22
Aral›k’a bak›p Türkiye’yi, bir davadaki zaman aﬂ›m›na bak›p yeryüzünü saran adaletsizli¤i görebilirsiniz.
Böyle bakmal›y›z. Böyle bakt›¤›m›zda görürüz ki, tüm sorunlar birbirine ba¤l›d›r, her kesimin mücadelesi birbirine ba¤l›d›r, ba¤›ms›zl›k, demokrasi birbirine ba¤l›d›r...

F

ligarﬂik iktidarlar›n emperyalizmle gerek ülke içinde, gerekse bölge çap›nda yapt›¤› her iﬂbirlikçilik anlaﬂmas›n›, IMF’yle yap›lan her yeni anlaﬂmay›, ﬂu veya bu
ölçüde devrimci, demokratik muhalfete yönelik bask›lar, k›s›tlamalar izlemiﬂtir. Bu her seferinde
12 Eylül cuntas› gibi veya 19
Aral›k katliam› boyutlar›nda olmasa da, kural pek de¤iﬂmez;
derneklere bask›lardan, devrimci, ilerici yay›n organlar›n› susturmaya, sendikal haklarda k›s›tlamalardan, demokratik haklar›n
kullan›lmas›nda engeller ç›karmaya kadar, yeni “önlemler” yürürlü¤e konulur. Yeni önlemlere
ihtiyaç vard›r, çünkü sömürü,
soygun, talan, ya¤ma, iﬂbirlikçilik daha boyutlanacakt›r. ‹ﬂbir-

O

14 Aral›k 2008

likçiler, kuﬂku yok ki yapt›klar›n›n
bilincinde ve fark›ndad›rlar.
alk›n tepkilerini bast›rmak için
her zaman sadece bask›y› de¤il, çok çeﬂitli biçimlerde demagojileri de kullan›rlar bilindi¤i gibi. Mesela, IMF konusunda, “IMF’yle anlaﬂman›n kaç›n›lmaz oldu¤u, ülkemizin yarar›na oldu¤u!” durmaks›z›n tekrarlan›r.

H

....Nas›l ki, hapishaneler sorunu,
sadece hapishaneyle s›n›rl› bir sorun de¤ilse, IMF sorunu da sadece
bir kurum olarak IMF ile s›n›rl›
de¤ildir. IMF sorunu, emperyalizm sorunudur, ba¤›ms›zl›k sorunudur. Düzen partilerinin IMF
programlar› karﬂ›s›nda bugüne
kadar hiçbir ﬂey yapamamas›n›n
ve yapamayacak olmas›n›n temelindeki neden de budur zaten.
una ra¤men, özellikle IMF
söz konusu oldu¤unda, halk
bir çok ﬂeyin fark›ndad›r. Nitekim, hemen her düzen partisi,
halk›n IMF’ye yönelik bu tepkisini istismar etmek için, özellikle
seçim dönemlerinde IMF’ye karﬂ› sloganlar kullanm›ﬂ, IMF’ye
tekmeyi vuracaklar› gibi propagandalar yapm›ﬂlard›r. Ama söyledikleri her ﬂey, sloganda kalm›ﬂt›r. Niteliklerinden dolay› baﬂka türlü de
olamaz. Ayn› ﬂey, emperyalizmle
iliﬂkili her konuda geçerlidir; Mesela AB konusunda da ayn› durumla karﬂ› karﬂ›ya geliriz. Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›ktan yana olmayanlar›n AB’ye yönelik tüm eleﬂtirileri, muhalefetleri, sabun köpü¤ü
gibidir, biçimseldir. Ayn› ﬂekilde
gerçek anlamda anti-emperyalist
bir tutum içinde olamayanlar›n çeﬂitli vesilelerle Amerika’ya yönelttikleri eleﬂtiriler için de ayn› ﬂeyleri söyleyebiliriz.

B

içbir düzen gücünün IMF’ye,
Dünya Bankas›’na, AB’ye,
ABD’ye eleﬂtirileri, siyasi anlamda
sonuçlar yaratan bir politikaya dönüﬂemez. Bu emperyalist kurumlara
ve ülkelere ba¤›ms›zl›k temelinde
tav›r almak demek, anti-emperyalist
mücadelede yeralmak demektir.
Bunu yapabilen ve yapabilecek olan

H
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yaln›z devrimcilerdir. Bir çok düzen
partisi, bir çok düzen kurumu, ilerici, demokrat kimi çevreler, IMF’ye
çok çeﬂitli eleﬂtiriler yapabilirler.
Ama bu eleﬂtirilerine ra¤men,
“ I M F ’ n i n Yönet ti ¤i De¤il Ba ¤›m s›z T ü r k i y e ! ” diyemezler. Bunu demek, düzenle, düzenin tüm kurumlar›yla çat›ﬂmakt›r. Bunu demek,
anti-emperyalist mücadele içinde
bedeller ödemektir. ‹ﬂte bu yüzden,
bu slogan, ony›llard›r yaln›z bizim
hayk›rabildi¤imiz bir slogan olmaya devam etmektedir.

Tüm sorunlara, bize
gösterilen yan› ve bize gösterilen kadar›yla de¤il, ancak
gerçek bütünlü¤ü içinde bakabildi¤imizde, kendimize do¤ru
bir hedef seçebiliriz. 19 Aral›k’a, hapishaneler sorununa,
IMF anlaﬂmalar›na iﬂte bu bütünde bakmay› öneriyoruz...

u sloganla, bir kurtuluﬂ yolu
gösteriyoruz. Açl›ktan, iﬂsizlikten, sefaletten, e¤itim, konut, sa¤l›k
sorunlar›ndan, infazlardan, iﬂkencelerden, yasaklardan kurtuluﬂ yolunu
gösteriyoruz. Çünkü “IMF’nin yönetti¤i de¤il..” derken tüm bu sorunlar›m›z›n kayna¤›ndaki ekonomik ve siyasi gücü göstermiﬂ oluyoruz. Sözün özü, IMF varken, kurtuluﬂ yoktur, sorunlar›n çözümü yoktur.

B

ir ülkenin emperyalizme ba¤›ml› olmas›, o ülkenin kendi
iradesini kaybetmesi demektir. O
ülkenin halk›n›n söz ve karar hakk›n›n olmamas› demektir. O ülke ad›na söz ve karar hakk›n› kulland›¤›n›
iddia eden kurumlar› da esas olarak
göstermeliktir. Ülkemizde güya
TBMM’den tart›ﬂ›larak ç›kar›lan
pek çok yasan›n IMF taraf›ndan
dikte ettirildi¤i, hatta baz›lar›n›n
tasla¤›n›n bile IMF taraf›ndan haz›rland›¤› s›r de¤ildir. TBMM ve
hükümet, esas olarak emperyalist

B

tekellerin, tekeller ad›na IMF ve
Dünya Bankas›’n›n, AB’nin istedi¤i
yasalar› ç›karmaktan baﬂka bir ﬂey
yapm›ﬂ olmamaktad›rlar. Bu anlamda, hükümet, parlamento baﬂta olmak üzere, yönetim ayg›t›, görünürdeki ba¤›ms›zl›¤›n›n aksine, emperyalizmin kuklas› konumundad›rlar.
Her yeni sömürge ülke yönetiminin
niteli¤i budur. Kukla yönetimler, elbette çeﬂitli noktalarda emperyalizmle pazarl›klar yapabilir, zaman
zaman çeliﬂkiler yaﬂayabilirler, ama
bu olgunun as›l niteli¤ini de¤iﬂtirmez. Yeni sömürge ülke yönetimlerinin, yasalar ve düzenlemeler üzerinde insiyatif alanlar›
bu nedenle alabildi¤ine s›n›rl›d›r. Ülkemizi emperyalizm yönetiyor. Emperyalizm ad›na NATO, AB, Dünya Bankas›, IMF
ve benzeri uluslararas› emperyalist kurumlar yönetiyor.
MF bir düﬂmand›r. IMF, “Türkiye Masas› ﬁefi” olarak ülkemize gönderdikleri tekellerin üç
beﬂ memurundan ibaret bir kurum de¤ildir. Emperyalist devletlerin ve tekellerin ülkemize
yönelik politikalar›n› hayata geçirmek için kulland›klar› temel kurumlardan biridir. Bu anlamda IMF
programlar›nda yeralan maddelerin
ﬂöyle de¤il de böyle olmas›, IMF’ye
borçlar›n ﬂu s›kl›kta de¤il de, bu kadar zamanda ödenmesi gibi sorunlar, IMF sorununun özünü teﬂkil etmez. IMF, emperyalizmdir. Dolay›s›yla bizim uzlaﬂaca¤›m›z, “borçlar›
zamana yaymak için” pazarl›k yapaca¤›m›z bir kurum de¤ildir. Bizim sorunumuz IMF’yi kovmakt›r.
Yani Ba¤›ms›z Türkiye’yi yaratmakt›r.

I

üm sorunlara, bize gösterilen
yan› ve bize gösterilen kadar›yla de¤il, ancak gerçek bütünlü¤ü
içinde bakabildi¤imizde, kendimize
do¤ru bir hedef seçebiliriz. 19 Aral›k’a, hapishaneler sorununa, IMF
anlaﬂmalar›na iﬂte bu bütünde bakmay› öneriyoruz. Böyle bakarak,
sorunlar›m›z›, taleplerimizi, düﬂüncelerimizi birleﬂtirerek saflar›m›z›
büyütelim.

T
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IMF ile yap›lan her anlaﬂma, dünyan›n her yerinde halklar› daha da yoksullaﬂt›rm›ﬂ, ülkelerin emperyalizme
ba¤›ml›l›¤›n› pekiﬂtirmiﬂtir. Her IMF
anlaﬂmas›yla halk›n pay›na açl›k, iﬂsizlik düﬂmüﬂtür. Tekeller ﬂiﬂerken, kimse
onlardan fedakarl›k yapmalar›n› istemezken, halktan hep daha fazla k e m e r s›km a l a r › istenmiﬂtir.
IMF’ye muhtaç olmak, onunla ayn›
masaya oturmak, az›l› bir h a y d u t a t e s l i m
olmak gibidir. Her ﬂey o anda “az›l› haydut’un insaf›na kalm›ﬂt›r. Pratikte de zaten
IMF’yle masaya oturuldu¤unda, her ﬂey,
IMF’nin olmaya n “i nsaf› na ”, olma ya n
“ v i c d a n › n a ” kalm›ﬂt›r.
Evet, insaf, vicdan gibi kavramlar, kapitalizme yabanc›d›r. Böyle oldu¤u içindir ki,
kapitalistler, ücretleri, emekçilerin açl›ktan
ölmeyece¤i s›n›ra kadar geriletebilirler. Ve
böyle oldu¤u içindir ki, yani insaf ve vicdanla ilgileri olmad›¤› içindir ki, sömürü
düzenlerini sürdürebilmek için insano¤lunun tan›k oldu¤u en büyük vahﬂetleri gözlerini k›rpmadan uygulayabilirler. Kapitalizmin krizini çözebilmek için gözlerini
k›rpmadan onmilyonlarca insan›n ölümüne karar verebilir ve öldürebilirler.
Dünyan›n gördü¤ü en vahﬂi katliamlar,
en ac›mas›z politikalar, ipini koparm›ﬂ
psikopatlar›n de¤il, kelli felli, kravatl›
burjuvalar›n ve onlar›n emirlerindeki
üniversiteler bitirmiﬂ bürokratlar›n eseridir.
Dünya emperyalist sistemi, iﬂte böyle bir mekanizmad›r.
Ellerinde bond çantalarla, dünyan›n
dört bir yan›n› dolaﬂan IMF temsilcileri, o çantalarda yaln›zca ekonomiye
iliﬂkin rakamlar, anlaﬂmalar taﬂ›mazlar; kan ve gözyaﬂ› doludur o çantalar. Çünkü taﬂ›d›klar› her anlaﬂma,
her ekonomik politika, halklar›n
kan›n› dökecek, onlar› gözyaﬂlar›na bo¤acakt›r.
Bu yüzden IMF’nin, Dünya

Kömür
bede
zaman
iﬂlem

Bankas›’n›n, emperyalist tekellerin temsilcilerine, yöneticilerine, sahiplerine bakt›¤›n›zda, s›radan insanlar de¤il, dünyan›n say›l› katillerine bakar gibi bakarsan›z, hiç de
yanl›ﬂ ve yersiz bir ﬂey yapm›ﬂ olmazs›n›z.

H e r I M F p ro g r a m › ,
h a l k a v e d e v r i m c i l e re
b a s k › y › g e re k t i r i r
IMF, borç veriyor ve karﬂ›l›¤›nda diyor
ki; “borcu ödemek için bana çal›ﬂacaks›n›z”, “ﬂunlar› k›sacaks›n›z”, “bunlar› yapmayacaks›n›z”, “ﬂu ürünleri ekmeyeceksiniz”, “bunlar› dikmeyeceksiniz”... “ﬁunu
satacak, bunu alacak”, “ﬂunu tüketip, bunu
tüketmeyeceksiniz”...
S›ralanan bu ve benzeri onlarca, bazen
yüzlerce dayatman›n karﬂ›l›¤›nda IMF size
genellikle “dilim”ler halinde krediler vermektedir. Siz taahhütlerinizi yerine getirdikçe, kredi de dilim dilim serbest b›rak›l›r.
IMF, üye ülkelerin gerçek anlamda “büyüme”siyle, kalk›nmas›yla, toplumun refah›yla ilgili de¤ildir. Bütün bunlar, sadece
tekellerin ihtiyaçlar› ve ç›karlar›yla paralellik gösterdi¤i sürece önemlidir IMF için.
IMF’nin tek sorunu emperyalist düzeni devam ettirmektir. Borçland›r›lan ülkelerin
belli s›n›rlar içinde emperyalistlere karﬂ›
parasal ve di¤er y ü k ü ml ü l ü k l e ri n i y e r i n e
g e t i rebilir durumda olmas›d›r. IMF için bir
ülkedeki istikrar›n anlam› ve önemi budur.
Bir ülkenin istikrar›n› ne bozar?
Bu sorunun emperyalistler ve iﬂbirlikçileri nezdindeki cevab› bellidir: Devrimci ler!
Bir ülke, ne zaman IMF’ye, Dünya
Bankas›na borçlar›n› ödeyemez hale gelir?
Halk›n mücadelesi yükseldi¤i zaman!
Halk›n mücadelesi nas›l yükselir? Ya
kendili¤inden bir süreç içinde ya devrimcilerin önderli¤iyle.
‹ ﬂ t e b u s o r u l a r ve cevaplar, emperyalistlerin, IMF programlar›n› kesintisiz sürdürebilmek için “istikrar” ad›na, neden
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devrimcilere ve halka sald›rd›¤›n›
da gösterir.

Yo k s u l l a ﬂ t › r a n p o l i t i k a l a r,
zulümsüz uygulanamaz!
IMF programlar› sadece yoksullu¤un, ekonomik bask›lar›n artmas›
demek de¤ildir. E ¤ e r b i r yerde,
yoksul l uk art› yorsa, bu ezilenlerin, yoksullar›n isyan› ihtimalinin
de güçlenmesi demektir. ‹ﬂte bu
noktada kitleler yoksullaﬂt›ran sömürücü egemen s›n›flar, kitleleri
yoksullaﬂt›ran politikalar›yla ayn›
kesitte, isyan ihtimalini ortadan kald›rmaya yönelik politikalar› da yürürlü¤e koyarlar.
Bu nedenle, halklar için adeta
mutlak yoksullaﬂma anlam›na gelen
IMF programlar›, ekonomik bask›yla birlikte siyasal bask›lar›n, yasaklar›n ve zulmün de artmas› anlam›na gelmiﬂtir hep. 19 Aral›k katliam›,
bunun en somut ve önemli örneklerinden biridir.
ﬁuras› çok aç›kt›r ki, I M F ’ n i n
r eçetelerini uygulay›p da, düze ç› k a n ü l k e y o k t u r. Tam tersine, borçlu ülkeler baﬂ›n› borçtan kald›ramaz, “iki yakalar›n› bir araya getiremez”ler.
Emperyalizmin boyunduru¤u alt›na girmiﬂ her iﬂbirlikçi iktidar, içte
sömürüyü ve talan› sürekli olarak
daha da art›rmak, ülkeyi ya¤maya
açmak zorundad›r. Bunlar› yapabilmek için de elbette, devrimciler
baﬂta olmak üzere, tüm muhalif
güçler sindirilmeli, en az›ndan etkisizleﬂtirilmelidir.
‹ﬂte bu nedenledir ki, bir genelleme olarak I M F p ro g r a m l a r › n › n
‘ e n i yi ’ b i ç i m d e , f a ﬂ i z m i n , d a h a
özel olarak da aç›k faﬂizmin –cun talar›n– egemen oldu¤u koﬂullard a uygulanabilece¤i söylenir.
IMF programlar›, yeni-sömürgelerde hemen her zaman bask› ve faﬂist terör alt›nda uygulanm›ﬂt›r. Halk›n mücadelesinin büyük ölçüde etkisizleﬂtirilmiﬂ oldu¤u koﬂullar, iﬂbirlikçi yönetimler aç›s›ndan, IMF
programlar›n›n eksiksiz hayata geçirilebilmesi için “ideal” koﬂullar-
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d›r. Fakat o ülkede belli bir mücadele varsa, halk›n belli bir direniﬂi
varsa, bu noktada IMF programlar›n›n eksiksiz hayata geçirilebilmesi demek, büyük katliamlar, bask›lar demektir, hapishanelerin doldurulmas› demektir. Bunun say›s›z
örne¤i vard›r.
Özellikle, Latin Amerika ülkelerinde IMF programlar›, on y›llarca faﬂist diktatörlükler alt›nda uyguland›. ﬁili, Guetamala, Uruguay,
Arjantin gibi ülkelerde, emperyalist
tekellerin programlar›n› uygulayabilmek için onbinlerce insan katledildi.
IMF’nin “ac› reçeteleri’, baﬂka
türlü uygulanamaz zaten.
Ülkemizde de IMF programlar›n›n uygulanmas› çok farkl› koﬂullarda olmam›ﬂt›r.
IMF’nin dikte ettirdi¤i ad›na “24
Ocak Kararlar›” denen, halka karﬂ›
uygulanan program› uygulamak
için 12 Eylül cuntas›n›n iﬂbaﬂ›na getirilmesi, bu konudaki tarihsel örneklerden biridir.
Ücretlerin dondurulmas›ndan
vergilerin art›r›lmas›na, yeni zamlardan emperyalist sermaye önündeki engellerin kald›r›lmas›na, ‘s›k›
para’ politikas›na kadar tekellerin
istedi¤i bir dizi önlemi içeren 24
Ocak kararlar›, devrimci mücadelenin boyutlar›n›n alabildi¤ine yükselmiﬂ oldu¤u 1980’in o koﬂullar›nda, demokrasicilik oyunu içinde uygulanamazd›.
‹ﬂte bu koﬂullarda, IMF program›n›n baﬂar›s› için, emperyalist tekellerin ülke ve bölge çap›ndaki
hem ekonomik, hem siyasal ihtiyaçlar› için 12 Eylül faﬂist cuntas›n› iﬂbaﬂ›na getirdiler. IMF program›n›n
baﬂar›yla uygulanabilmesi buna
ba¤l›yd›. Özcesi, 24 Ocak’taki IMF
kararlar›, Cunta’n›n iﬂbaﬂ›na gelmesiyle sonuçlanan bir süreçteki en
önemli etkenlerden biri olmuﬂtu.

12 Eylül’den 19 A r a l › k ’ a ;
polit ikal ar›n bir aya¤›nda
hep IMF v a r
Bunun böyle oldu¤unda, hemen

Dünyan›n gördü¤ü en vahﬂi
katliamlar, en ac›mas›z politikalar,
ipini koparm›ﬂ psikopatlar›n de¤il,
kelli felli, kravatl› burjuvalar›n ve
onlar›n emirlerindeki üniversiteler
bitirmiﬂ bürokratlar›n eseridir.
tüm siyasal çevreler, ekonomistinden sosyal bilimcisine kadar hemen
tüm bilim adamlar› hemfikirdirler.
Tarihi bir çok veri, zaten geçen
ony›llar içinde bunun böyle oldu¤unu teyid etmiﬂtir.
‹ﬂte kimileri bu ba¤› kurmakta
isteksiz davransa da veya bu ba¤›
bilinçli olarak reddetse, çarp›tmak
istese de, 19-22 Aral›k katliam›nda,
devrimcileri F Tipleriyle teslim almay› amaçlayan program›n tamam›nda, belirleyici etkenlerden birisi
yine ayn›yd›.
Bu etkeni, dönemin Baﬂbakan›
Bülent Ecevit “Hapishaneler sorununu çözmeden, IMF program›n›n
uygulanamayaca¤›n›” söyleyerek
oldukça aç›k biçimde ortaya koymuﬂtu zaten. Bülent Ecevit’in “ hapishaneler sorunu” diye sözünü etti¤i, iktidarlar›n 12 Eylül’den bu yana ony›llarca uygulad›¤› iﬂkence ve
katliam politikalar›na ra¤men devrimcileri bir türlü teslim alamam›ﬂ
olmas›yd›. Sorunun ad› “hapishane
sorunu”, esas› ise buydu.
Ecevit’in sözlerini tam olarak
yerine oturtmak için yukar›da aktard›¤›m›z ve “Bir ülkenin istikrar›n›
ne bozar?..” diye baﬂlayan sorular
ve cevaplar› yeniden hat›rlamak gerekir.
‹lk anda, IMF program›yla, 19
Aral›k katliam› aras›ndaki ba¤› kurmakta zorlan›yor kimileri. Belki kimilerine bu ba¤ “zorlama” gibi de
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gözükebiliyor. Oysa, ba¤,
hem çok yal›n, hem çok anlaﬂ›l›rd›r. Ecevit, 19 Aral›k
katliam›yla aç›lan F tiplerinin, IMF program›n› sorunsuz uygulamak için bir gereklilik oldu¤unu söylerken, o sorular ve cevaplar›
özetlemiﬂtir asl›nda.
Hapishaneler sorunu neden böylesine önemliydi? Ya da IMF program›n›n baﬂar›s›n› etkileyecek kadar
neden öne ç›kt›? Kuﬂkusuz sorun
salt “Hapishaneler de düzeni sa¤lamak” de¤ildi. Sorun bunun ötesindeydi. 19 Aral›k katliam› ile devrimci-demokratik mücadele tasfiye
edilecekti. Ülke “dikensiz gül bahçesi” haline getirilecek, muhalefet
ortadan kald›r›lacakt›.
Emperyalistlerin istedi¤i Türkiye böyle bir Türkiye’ ydi.
Hapishaneler özellikle ülkemizde devrim ile düzen aras›ndaki mücadelede, önemli bir sembol durumunda oldu¤u için iktidar öncelikle
hapishanelerdeki devrimci tutsaklar› teslim almay› amaçlad›. F Tipleri,
hücreler, 19-22 Aral›k’taki vahﬂi
katliam, teslim alman›n araçlar› ve
aﬂamalar› olacakt›.

Sorun, tek tek anlaﬂmalar
d e ¤ i l , b ü t ü n o l a r a k e m p e ryalist politikalar›n ‘pürüzsüz’ u y g u l a n a b i l m e s i d i r
O günlerde IMF’ye yeni bir niyet mektubu sunulmuﬂtu. Fakat ﬂunu de eklemeliyiz ki, S oru n t e k i l
b i r I M F anlaﬂmas›n›n uygulanmas›yla s›n›rl› de¤ildir. Sorun, bir
bütün olarak emperyalist politikalar›n uygulanmas›yla ilgilidir. Emperyalizm, sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan sonra kazand›¤› cüret ve pervas›zl›kla, ülkemizde de daha s›n›rs›z bir sömürü, ya¤ma ve talan siyasetini yürürlü¤e koymak istemektedir ve oligarﬂiye yeni dayatt›¤› IMF
programlar› da bu s›n›rs›zl›¤a uygun olacakt›r.
Bu s›n›rs›z sömürü, ya¤ma, talan, devrimcilerin yok edildi¤i veya
etkisizleﬂtirildi¤i, sendikalar›n, de-
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...ﬁuras› çok aç›kt›r ki, IMF’nin
reçetelerini uygulay›p da, düze
ç›kan ülke yoktur. Tam tersine,
borçlu ülkeler baﬂ›n› borçtan
kald›ramaz, “iki yakalar›n› bir
araya getiremez”ler.

mokratik kitle örgütlerinin büyük
ölçüde sindirildi¤i bir ülkede uygulanabilirdi ancak. F Tipleri ve F Tiplerini açmak için baﬂvurulan 19-22
Aral›k katliam›, iﬂte öncelikle bunu
sa¤lamaya yönelikti.
Asl›nda, emperyalistlerin ve oligarﬂik iktidarlar›n IMF programlar›n›n yan›s›ra, neden böyle bir program› yürürlü¤e koyduklar›n› anlamak için ayr›nt›l› siyasi tahlillere de
gerek yoktur:
Tüm bu ülkelerde ekonomik
bask›larla siyasi bask›lar iç içe yürümüﬂtür. IMF program›n›n bir yan›n› da zaten bu siyasi bask›lar›n ne
olabilece¤i oluﬂturmaktad›r. Düﬂünün bir; biri cebinizdeki paran›n
mesela Uruguay’da oldu¤u gibi %
30’una el koymak istiyor. Ne yapars›n›z? Elbette do¤al olarak karﬂ› koyars›n›z. Binbir emekle kazand›¤›n›z paran›n, çocuklar›n›z›n gelece¤inin bu ﬂekilde çal›nmas›na engel
olmak istersiniz. IMF ve emperyalistler de bunu bilerek, ekonomi politikalar›n› halka kabul ettirebilmek
için bir dizi siyasi önlemi de programlar›na yerleﬂtirirler.
19 Aral›k vahﬂetinin boyutlar›n›
da bu amaçla birlikte düﬂündü¤ümüzde, daha anlaﬂ›l›r hale gelir. Bir
taraftan halk›n öncüleri büyük bir
katliam operasyonuyla sindirilip
tecrit hücrelerine at›lacak, katliam›n a¤›rl›¤› alt›nda direniﬂ k›r›lacak; öte yandan da bu katliam›n et-

kisiyle toplumun tüm kesimlerine gözda¤› verilmiﬂ
olacakt›. Bu nedenle, karﬂ›lar›ndaki güç her hapishanede birkaç yüz tutsa¤›
aﬂm›yor olsa bile, K›br›s
harekat›ndan sonraki en
büyük askeri güç kullan›lm›ﬂt›r bu operasyonda.
Emperyalizmin ve iﬂbirlikçi iktidarlar›n halk›n mücadelesine, devrimcilere sald›r›s› elbette sürekli bir
olgudur. Fakat bu, belli koﬂullara,
olaylara, dönemlere ba¤l› olarak
sald›r›lar›n daha da t›rmand›r›ld›¤›,
daha “sonuç al›c›” kesin bir yok etme niteli¤i taﬂ›d›¤› sald›r›lar›n varl›¤›n› yads›maz. Mesela, baﬂka ülkelere karﬂ› yeni bir askeri sald›rganl›¤a giriﬂilece¤i dönemlerde, mesela,
ﬂovenizmin özel olarak t›rmand›r›laca¤› dönemlerde, mesela, yeni ve
öncekinden daha a¤›r bir ekonomik
sömürü program›n›n uygulanaca¤›
dönemlerde, sald›r›lar›n özel olarak
yo¤unlaﬂmas›, tüm oligarﬂik diktatörlüklerde s›kça rastlan›lan bir durumdur. Bunun için de IMF ile anlaﬂma yapacak olan her iktidar öncelikli olarak halk örgütlülüklerine
yönelik özellikle devrimci örgütlenmeleri hedef alan sald›r›lar düzenlemiﬂtir. Bu sald›r›lar, döneme, koﬂullara ba¤l› olarak yasal demokratik
haklar›n s›n›rland›r›lmas›ndan kitlesel katliamlara kadar uzanan farkl›
biçimler ve boyutlarda olabilir.
Düz olarak ifade edersek, IMF
program›n›n ve tüm emperyalist politikalar›n baﬂar›s›, devrimcilerin
katledilmesinden ve teslim al›nmas›ndan geçiyordu. Oluk oluk kan
ak›tt›lar bunun için. 19 Aral›k katliam›n›n arkas›nda Amerikan ve Avrupa emperyalizminin bulunmas›n›n esprisi de budur.
19-22 Aral›k’ta kurﬂunlar›n üzerine yürürken, iﬂte bu nedenledir ki,
üzerine yürüdü¤ümüz sadece ölüm
mangalar› de¤il, emperyalizmin ta
kendisiydi. Türkiye devriminin sald›r›lara karﬂ› direniﬂi ve devrimci
yürüyüﬂü, iﬂte bu tablonun sonucudur ki, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik bir direniﬂ ve yürüyüﬂtür.
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AKP, IMF’ye Teslim!

u AKP-IMF
Anlaﬂmas›
Büyük Ölçüde
Tamamland›.
u AKP,
Kendine,
S›n›fsal
Niteli¤ine
Uygun
Olan› Yapt›.
u Emperyalizm ve
TÜS‹AD Ad›na
Yönetti¤i
Türkiye’yi,
Yine IMF’ye
Teslim Etti.
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Baﬂbakan ve AKP sözcüleri, aylard›r “ekonomi iyiye gidiyor”,
“IMF’ye ihtiyac›m›z yok” diyorlard›.
Yalanlar›n›n daha mürekkebi kurumadan, IMF ile gizli gizli yeni bir anlaﬂma için görüﬂmeler yapt›klar› aç›¤a
ç›kt›.
Sonuçta yine bilinen bir IMF anlaﬂmas›na imza koyma aﬂamas›na geldiler.
Baﬂka türlü olamazd› da; çünkü tekeller öyle olmas›n› istiyordu.
TÜS‹AD, “krizin aﬂ›lmas› için
IMF’yle yeni anlaﬂma ﬂart” diye dayat›rken, emperyalist tekeller, kredi-finans kuruluﬂlar› da “daha fazla borç vermek için
IMF’yle anlaﬂma güvencesinin ﬂart oldu¤unu”, baﬂka türlü “Türkiye ekonomisine
güvenemeyeceklerini” aç›klam›ﬂlard›.
Dayatma nedensiz de¤ildi elbette. Birincisi anlaﬂma, mevcut krizde tekellerin
iﬂine yarayacak, ikincisi, anlaﬂmayla her
zamanki kârlar›n› garanti alt›na alacaklar,
hem de Türkiye üzerindeki emperyalist boyunduru¤u daha da sa¤lamlaﬂt›racaklar.
Dolay›s›yla, Türkiye oligarﬂisi ve onun
bugünkü temsilcisi olan AKP iktidar› için
IMF ile anlaﬂmak bir tercih de¤il bir zorunluluktur. IMF ile anlaﬂmas› bir yana, AKP,
iktidar› boyunca ald›¤› 263.8 milyar d o l a r
iç ve d›ﬂ borçla zaten emperyalist finans tekellerinin boyunduru¤una girmiﬂtir. Tekellerden yüzlerce milyar dolar alanlar, onlar›n dediklerini de yapmak zorundad›rlar.
AKP iktidar›n›n buna direnmesi, karﬂ› ç›kar gibi görünmesi sadece zevahiri kurtarmak, halk› kand›rmak içindir.
AKP; daha 2002 seçimlerinde IMF’ye
güle güle diyece¤ini aç›klay›p, sözünde
durmayan, meydanlarda esip gürleyip
sonra unutabilen riyakarl›¤›n karakteristik bir temsilcisidir. IMF konusunda da
ayn› riyakarl›k içindedir.
Bu durum defalarca tan›k oldu¤umuz bir senaryodur. Bu senaryoyu
hayata geçirebilmek için de yapt›klar› hep ayn›d›r. Önce IMF ile anlaﬂman›n kaç›n›lmazl›¤›, zorunlulu¤u
ve yararlar› tüm burjuva bas›n yay›n kuruluﬂlar›nda günlerce propaganda edilir, daha sonra milletçe
fedakarl›k yapman›n gereklili¤i

konusunda halk› ikna etmek için hükümet
seferber olur; kitleler, hükümet, iﬂbirlikçi
tekeller ve medya iﬂbirli¤iyle yeni bir IMF
program›na “ikna edilmeye”(!) çal›ﬂ›l›r.

IMF’yle ‘Anlaﬂma’ Yok;
Dayatma Var:
IMF ile yap›lan yeni yükümlülük ‘anlaﬂma’s›n›, herﬂeyden önce bir ‘ a nl a ﬂ ma ’ olarak görmek yanl›ﬂt›r. Çünkü bunun ad› ‘anlaﬂma’ de¤il dayatmad›r.
‹ki eﬂit gücün bir masaya oturup, eﬂit
koﬂullarda konuﬂup tart›ﬂ›p anlaﬂmalar› gibi
bir durum söz konusu de¤ildir. Tersine;
IMF masaya oturdu¤u, daha do¤rusu ‘oturttu¤u’ ülkelerle eﬂit koﬂullarda anlaﬂma yapmaz. O masada, eﬂit koﬂullar de¤il, emperyalist devletlerin, tekellerin ihtiyaçlar› çerçevesinde IMF’in istekleri, dayatmalar› ve
üye ülkenin uymak zorunda oldu¤u koﬂullar vard›r.
Bu kez de öyle olmuﬂtur. Türkiye’nin
IMF karﬂ›s›nda boynu e¤iktir. Zira hem
borçludur, hem de onlara halâ ‘muhtaç’ haldedir. Onun için oturulan masada IMF ne
demiﬂse o olmuﬂtur. IMF’nin söyledi¤i her
ﬂey, Türkiye için yerine getirilmesi gereken
bir talimatt›r. Bu yüzden sonuçta ortada tart›ﬂ›lan, görüﬂ al›ﬂ-veriﬂi sonucu ortaya ç›kan, “taraflar›n” karﬂ›l›kl› ç›karlar›n› gözeten bir karar metni yoktur. IMF istemiﬂ,
AKP iktidar› her ﬂeye evet demiﬂtir.
IMF’nin verece¤i kredilerin nerede kullan›laca¤›na bile her zamanki gibi, emperyalistler karar vermiﬂtir.

IMF Talimatlar› ve
Onursuzlu¤un B ayraktarlar›
Memurlara ne kadar maaﬂ verilece¤ini,
küçük üreticilerin ne ekece¤ini, sa¤l›k politikas›n›n nas›l olaca¤›n› IMF belirlemiﬂtir.
Daha önceki IMF dayatmalar›nda görüldü¤ü gibi bu kez de IMF’nin yeni dayatmalar› karﬂ›m›za ‘anlaﬂma’ ad› alt›nda ç›kar›lm›ﬂt›r.
Nitekim sa¤l›k al an›nda yeni k›s›tlamalar istemiﬂtir IMF. Bu kabul edilmiﬂtir. Sa¤l›k sisteminin ‘modernize edilmesi’ ad› alt›nda yeni k›s›tlamalara gidilecektir. Sa¤l›k
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sistemi tümü ile paral› hale getirilecektir.
IMF’nin yeni dayatmalar›ndan
birisi de m e m u r m a a ﬂ l a r › n d a a r t › ﬂ
y a p › l m a m a s › d › r. Bu da kabul edilmiﬂtir. Memurlar yoksulluk içinde
yaﬂamaya devam edecektir. Memur
say›s› azalt›lacak, yüzlerce memur
kap› önüne koyacakt›r. ‘Tasarruf
yap›lmas›’ ad› alt›nda memurlar kap› önlerine konurken polis say›s›
artt›r›lmaktad›r.
Önümüzdeki dönemde y a t › r › m
y a p › l m a s › n › y a s a k l a m › ﬂ t › r IMF.
‘S›f›r büyüme h›z›’ esas al›nacakt›r. Yani Türkiye büyümeyecek, küçülecektir. Üretmeyecek, yeni yat›r›m yapmayacak, gerileyecektir.
‹ﬂte, “anlaﬂma” dedikleri dayatmalar bunlard›r. IMF ile yap›lan yeni “anlaﬂman›n” ﬂimdilik aç›klanan
maddeleri, halk›n yoksullu¤unun,
açl›¤›n›n nas›l artaca¤›n› da gösteriyor. Halka sormadan, kapal› kap›lar
ard›nda imzalanan anlaﬂman›n faturas› baﬂtan halka kesilmiﬂtir.
Türkiye oligarﬂisi finans ihtiyac›ndan teknolojiye, fabrikas›nda
kulland›¤› makineden üretece¤i
ürünün patentine kadar hemen her
alanda emperyalizme ba¤›ml›d›r.
IMF programlar›n›n oligarﬂi taraf›ndan büyük bir sahiplenmeyle kabul
edilmesi de bu ba¤›ml›l›¤›n›n so-

nuçlar›ndan ve
göstergelerinden
biridir.
Bugün AKP
iktidar›n›n yapmay› düﬂündü¤ü
anlaﬂman›n da
ilk baﬂta patronlar örgütü TÜS‹AD
taraf›ndan ›srarla istendi¤ini hat›rlayal›m. Onlar için ülkemizin daha
fazla emperyalist boyunduruk alt›na
al›nmas›n›n, halk›m›z›n daha fazla
sömürülmesinin bir anlam› yoktur.
Daha do¤rusu anlam› vard›r ve bu,
ba¤›ml›l›¤›n pekiﬂmesinin kendi ç›karlar›na oldu¤udur. TÜS‹AD Baﬂkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤
“IMF’ye yap›lacak bir anlaﬂmay›
onur zedeleyici gibi görmemeliyiz”
diyerek savunmuﬂtu bu ba¤›ml›l›¤›
hat›rlarsan›z.
‹ktidardaki burjuva partileri
için, patronlar ve sömürenler için
IMF ile anlaﬂman›n bir zarar› yoktur. Onlarda u l u s a l o n u r diye bir
kavram da kalmam›ﬂt›r. 1947 y›l›ndan beri IMF gibi emperyalist kurumlarla birlikte halk›m›z› sömürmekte, halk›n daha fazla yoksullaﬂmas› pahas›na kasalar›n› doldurmaktad›rlar.
Bu vatan hainleri, ad›na istikrar
programlar› dedikleri IMF anlaﬂmalar›yla ülkemizi ve halk›m›z› em-

IMF’nin Yeni Koﬂullar›
1- Yüzde 18 olan KDV oranlar› daha aﬂa¤› düﬂürülmeyecek. Tam
tersine yüzde 8 olarak uygulanan baz› ürünlerdeki KDV oran›,
tekrar yüzde 18’e ç›kar›lacak. (KDV’si yükseltilecek ürünler
aras›nda sütten bulgura, makarnadan okul k›rtasiye malzemelerine, ekmekten sa¤l›k hizmetlerine kadar, hemen her ﬂey var.)

2- 2009 bütçesinden 9-10 milyar YTL’lik harcama k›s›nt›s› yap›lacak.
3- 2009 y›l› bütçesinden belediyelere yap›lacak 4 milyar YTL’lik
aktar›m›n 1.7 milyar YTL’lik k›sm› kesilecek.

4- Sa¤l›k harcamalar›nda kesinti yap›lacak. Yeﬂil kart uygulamas›nda
sürekli büyüyen harcamalar durdurulacak, kriterler zorlaﬂt›r›lacak.

5- Kamuda maaﬂ art›ﬂ›na neden olacak personel reformunun uygulamas› ertelenecek.

Koﬂullar AKP taraf›ndan kabul edildi!
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IMF ile yap›lan yeni
yükümlülük ‘anlaﬂma’s›n›,
herﬂeyden önce bir ‘anlaﬂma’
olarak görmek yanl›ﬂt›r.
Çünkü bunun ad› ‘anlaﬂma’
de¤il dayatmad›r.
peryalist tekellere satm›ﬂlard›r. Kasalar› dolarken, onurun laf›n›n bile
edilmesini istemiyorlar.

Çarp›kl›k B üyük
K re d i l e r i k u l l a n a n b a ﬂ k a ,
borçlar› ödeyen baﬂka!
Krizi ç›karan baﬂka,
faturay› ödeyen baﬂka
IMF kredilerinde, kredileri kullanan baﬂkas›, kredilerin borcunu ve
faizini ödeyen ise halkt›r.
Borç, tekellere, oligarﬂik devlete
veriliyor, bu borç karﬂ›l›¤›nda da
Türkiye halklar›na “benim için ça l›ﬂacak s›n› z, ben im için ür etecek si n i z v e s e si n i z i ç › k a r t m a y a c ak s › n › z ”
diyor. Baﬂka bir deyiﬂle, borç al›nan
para, halk›n cebine girmedi¤i ve
halk›n ç›kar›na kullan›lmad›¤› halde, borcun kendisi ve faizleri halka
ödettirilmek isteniyor.
IMF’yle yap›lan yeni anlaﬂman›n ortaya ç›karaca¤› sonuçlar›n,
tüm dünyay› sarm›ﬂ olan krizle birlikte halk için çok daha ﬂiddetli olaca¤› büyük ihtimaldir. Emperyalist
ülkelerin yaﬂad›klar› krizi aﬂmak
için ülkemiz gibi yeni-sömürgelerine daha fazla yüklenecekleri aç›k
çünkü. Bu yüklenmenin en önemli
araçlar›ndan biri de elbette IMF ve
Dünya Bankas› arac›l›¤›yla dayat›lan programlar olacakt›r.
Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin IMF ile yeni bir anlaﬂma yap›lmas› için bu kadar ›srarc› olmalar›n›n da gösterdi¤i gibi, krizin faturas› bizlere ödettirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
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Her IMF anlaﬂmas›ndan önce
oldu¤u gibi gerek patronlar cephesinden olsun gerekse de onlar›n
temsilcisi durumundaki hükümetten olsun “milletçe fedakarl›k
yapmak gerekti¤i” nutuklar› at›lmaktad›r. TÜS‹AD yöneticileri
IMF’den gelecek paralar› dört
gözle beklerken, hükümetten daha
h›zl› davranmas›n› istiyor. Tam bir
aymazl›k içinde de “krizin herkesi vurdu¤u” yalan›n› atmaktalar.

I M F ile Anlaﬂmak,
H a l k › Aç l › ¤ a M a h k u m
Etmektir
AKP iktidar› bugüne kadar
halk›m›za sömürü, zulüm ve açl›ktan baﬂka bir ﬂey getirmeyen
IMF gibi bir kurumla bir kez daha anlaﬂma yapmak için u¤raﬂ›yor. Anlaﬂman›n da y›lbaﬂ›ndan
önce gerçekleﬂtirilmesi planlan›yor. Bu anlaﬂma IMF ile imzalanan 20. anlaﬂma olacak. Tam 61
y›l önce baﬂlayan IMF ile iliﬂkiler
çerçevesinde Türkiye halklar›na
ödetilen 20. kriz faturas› olacak
da diyebiliriz bu anlaﬂma için.
ﬁimdi AKP hükümetinin bakanlar›, ekonomistleri, burjuva
bas›n ve televizyonlardaki AKP
yalakalar›, emperyalist iﬂbirlikçileri ne derlerse desinler, IMF’yle
“anlaﬂma”lar›n halk aç›s›ndan ne
anlama geldi¤i aç›kt›r. IMF girdi¤i her ülkeye yoksulluk getirmektedir. IMF programlar›n› uygulayan her ülkede halk›n al›m gücü
büyük oranlarda düﬂmekte, milyonlarca insan açl›¤a itilmekte,
iﬂsiz kalmaktad›r. Y›llard›r IMF
politikalar›n› hayata geçiren Türkiye gibi ülkelerde bu politikalar›n halk aç›s›ndan ac› sonuçlar›
yaﬂanm›ﬂt›r. IMF programlar›n›n
uyguland›¤› son dönemlerde halk›n al›m gücü Arjantin’de % 29,
Uruguay’da % 30, ﬁili’de % 20
oranlar›nda düﬂmüﬂtür.

Krizi A t l a t ma k ,
Mücadeleyle Olur
Geçmiﬂten günümüze, IMF
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anlaﬂmalar›; halk› daha fazla yoksullaﬂt›rm›ﬂ, bu koﬂullar›n halka
kabullendirilmesi için de, halk
üzerindeki bask› ve yasaklar, hak
arama eylemlerine yönelik sald›r›lar daha fazla art›r›lm›ﬂt›r.
Nitekim AKP iktidar›n›n ad›m
ad›m iﬂkenceyi ve zulmü t›rmand›rmas›n› da bunlardan ba¤›ms›z
düﬂünemeyiz. Son günlerde hak
gasplar› artm›ﬂ, polis sokakta s›radan insanlar› kurﬂuna dizecek
kadar pervas›zlaﬂm›ﬂt›r. Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n, ‘demokratikleﬂme manevralar›n›’ bir kenara itip aç›ktan linç politikalar›n› savunmas›, ‘ya sev, ya terk et’
ﬂovenizmini öne ç›karan politikalara yönelmesi de ayn› ﬂekilde
bundan ba¤›ms›z de¤ildir.
IMF ile imzalanan yeni anlaﬂma da, halk kitleleri için yeni y›k›mlara neden olacakt›r. Zira
‘ekonomik kriz var’ deyip, krizin
tüm faturas› bir kez daha halka
ç›kar›lmaktad›r. ‹ﬂsizlik artacak,
binlerce insan kap› önüne konacakt›r. Yoksulluk ve açl›k daha da
büyük boyutlara ulaﬂacakt›r.
Hükümet, TÜS‹AD, patronlar›n sözcüsü durumundaki gazeteciler, hepsi bir yandan, sendikalar› ve iﬂçileri, “iﬂçi ç›karmalar›na
ses ç›karmay›n, ücretlerin düﬂürülmesine ses ç›karmay›n, yoksa
elinizdekini de kaybedersiniz” diye tehdit ediyorlar. “Krizi birlikte
atlatal›m” diye demagojiye baﬂvuruyorlar. Bu tehdidin bir ileriki
aﬂamas›, iﬂten at›lmaya, ücret
gasb›na, hak gasplar›na direnen
iﬂçilerin coplanmas›, direnenlerin
tutuklanmas› olarak karﬂ›m›za ç›kacakt›r.
Tüm bunlara ra¤men halk çaresiz de¤ildir. Sömürü ve zulmün
oldu¤u yerde direnmek kaç›n›lmazd›r. Geçmiﬂte oldu¤u gibi bugün de IMF politikalar›n› boﬂa ç›karman›n yolu mücadeleyi yükseltmektir. Özellikle toplumun
her kesimini ekonomik ve siyasi
olarak etkileyecek bu sald›r›lara
karﬂ› birleﬂik mücadelenin örgütlenmesi zorunludur.

Zamlar Protesto Edildi
KESK Ankara ﬁubeler Platformu, 4
Aral›k günü Ankara Büyükﬂehir Belediyesi önünde zamlara sessiz kalmayacaklar›n› hayk›rd›lar.
Gün geçmiyor ki zam haberi duymayal›m. AKP hükümeti iktidara geldi¤inden beri zam üstüne zam yap›p duruyor.
Ülkemizin topraklar›n› Emperyalistlere
satan, halka gelince zamlar› reva gören
bir hükümet. Ve zamlara karﬂ› ç›kanlar›
da bask›yla, F Tipleriyle sindirmeye çal›ﬂ›yor.
Ankara Büyükﬂehir Belediyesi
önünde yap›lan aç›klamada; hükümetin
zam zulüm politikalar›na cevab›n›
emekçilerin mücadeleyle verecekleri
belirtildi.
100 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde s›k s›k
“Do¤al Gaz Zamlar› Geri Çekilsin, Gün
Gelecek Devran Dönecek AKP Halka
Hesap Verecek, ‹nsanca Bir Yaﬂam ‹stiyoruz, Zam Zulüm ‹ﬂkence ‹ﬂte AKP
…” sloganlar› at›ld›.

“Utanm›yor musunuz?”
D‹SK’e ba¤l› GENEL-‹ﬁ Ankara 1
Nolu ﬁubesi Çankaya Belediyesi’nin
aylard›r çal›ﬂanlar›n maaﬂlar›n› vermedi¤i için 3 Aral›k günü bir eylem yapt›.
Sabah›n erken saatlerinde S›hhiye’de Sa¤l›k Bakanl›¤› yak›nlar›nda
toplanan GENEL-‹ﬁ üyesi çal›ﬂanlar,
buradan sloganlar eﬂli¤inde yürüyüﬂe
geçtiler. “‹ﬂ Ekmek Özgürlük ‹stiyoruz,
‹ﬂçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek, Taﬂerona De¤il Emekçiye Bütçe, ‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z…” sloganlar›yla
Çankaya Belediyesi önüne geldiler.
Burada aç›klamalar›n› oku- yan iﬂçiler
daha sonrada oturma eylemi yapt›lar.
Eylemde iﬂçiler, yaﬂad›klar›n› tabut içerisinde iﬂ k›yafetleri giydirilmiﬂ bir ölü
maketiyle anlatmaya çal›ﬂt›lar.

AKP-IMF
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Av. B ark›n T‹MT‹K: “‹nsanl›¤a karﬂ›

Kömür
bede
zaman
iﬂlem

fiiller asla cezas›z b›rak›lmamal›”
Y ü r ü y ü ﬂ : Zaman aﬂ›m› ülke mi z hukukunda na s› l bir ya sal z emi ne sahiptir ve prat ikte nas›l kullan›l› y o r?

Av. B ar k › n T ‹ M T ‹ K : Zamanaﬂ›m› hukukta geçerli bir kavram.
Ceza hukukunda dava ve ceza zamanaﬂ›m› olmak üzere iki çeﬂidi var. Ancak 19 Aral›k davas› aç›s›ndan, bizim
sözünü edece¤imiz dava zamanaﬂ›m›
olacak. Z a m a n a ﬂ › m › dedi¤imizde de
d a v a z a m a n a ﬂ › m › n › kastetmekteyiz.
Bu husus, 2005 y›l›nda yürürlü¤e giren Yeni TCK’n›n 66. maddesinde
düzenlenmiﬂti. Zaman aﬂ›m› süresinin
belirlenmesinde, iddianamede san›¤a
yöneltilen suça iliﬂkin, yasada öngörülen cezas›n›n üst s›n›r› dikkate al›n›r. Yasada bu süreler vard›r.
As›l can al›c› nokta, bu yasan›n
pratikte nas›l kullan›ld›¤›d›r? Yasa,
pratikte yolsuzluk yapanlar›n, rüﬂvetçilerin, hortumcular›n, “devletin â li
ç › k a r l a r › i ç i n!” halk› ve devrimcileri

katledenlerin, bilcümle iktidar sahiplerinin cezas›z b›rak›lmas› suretiyle
kullan›l›yor. Bu abart› de¤ildir. Daha
Ekim ay› içerisinde 1 6 M a r t
1978’de 7 üniversite ö¤rencisini
bombalayarak öldürenler z a m a n a ﬂ› m › n d a n cezas›z kald›lar. Kas›m ay›
içerisinde Sivas M a d › m a k Oteli’nde
Alevileri y a k t › k l a r › i d d i a s › y l a y a r g › l a n a nl a r › n davas›nda, 6 san›k için
davan›n z a m a n aﬂ ›m› nda n düﬂ mes i
m ü t a l a a s › verildi . Banka hortumlayanlar›n, h›rs›zlar›n, rüﬂvetçilerin nas›l zamanaﬂ›m›ndan paçay› kurtard›klar›n› takip etmek olas› bile de¤il.
Çok çarp›c› bir örnek hat›rlatay›m.
19-22 Aral›k hapishane operasyonlar›n›n, Malatya Hapishanesi’ndeki bölümü için tutuklu ve hükümlülere aç›lan dava birkaç ay içinde zaman aﬂ›m›na u¤rayacakken mahkeme alel
acele cezaya hükmetmiﬂtir.
K›saca pratikte “ z a ma n › n a ﬂ › p a ﬂ m a y a c a ¤ › ” yarg›lananlar›n kim oldu-

¤uyla yak›ndan ilgili oluyor.

Y ü r ü y ü ﬂ : Dünya h u k u k u n da
zam an a ﬂ›m › d iy e b i r k av r am v e b ö y le bir uygulama var m› d› r?
Av. T ‹ M T ‹ K : Her ülke aç›s›ndan de¤iﬂiklik göstermekle beraber
dünyada genellikle kabul gören bir
uygulamad›r. Örne¤in ‹ngiltere hiçbir
suç aç›s›ndan zaman aﬂ›m›n› kabul etmezken, Almanya’da adam öldürmenin nitelikli ﬂekli ve soyk›r›m suçlar›nda, ‹talya’da 24 y›ldan fazla cezay›
gerektiren suçlarda zaman aﬂ›m› kabul edilmemiﬂtir.
Z a m a n a ﬂ › m › y l a insanl›¤a, in s a n l › k o n u r u n a k a r ﬂ › fiiller i asla ce z a s › z b › r a k ›l m a m a l › d › r. Nitekim
uluslararas› insan haklar› belgelerinde
ve hatta TCK’n›n soyk›r›m ve insanl›¤a karﬂ› suçlar baﬂl›kl› bölümünde say›lm›ﬂ suçlarda da zamanaﬂ›m›n›n uygulanmayaca¤› hüküm alt›na al›nm›ﬂ-

ﬁehit Aileleri Zaman Aﬂ›m›n› Sorguluyor
Hüseyin-Perize POLAT
(Ümraniye Hapishanesi’nde
K a t l e d i l e n E rc a n P o l a t ’ › n
Anne ve Babas›)
Hüseyin POLAT: Devlet o kadar
vicdans›zca davrand› ki Sami Türk ve
Ecevit evlatlar›m›z› öldürdükten sonra "vicdan›m›z rahat" dediler. Bizim
ci¤erimiz ne kadar s›zlad›ysa onlar›n
vicdan› o kadar rahat oldu. Bizim içimiz, yüre¤imiz, ci¤erimiz s›zl›yor.
Yaﬂananlar› dünya kamuoyuna götürelim ne derler?
Gece yar›s› o¤lumu katletmek için
götürdüler. O¤lum, o¤ullar›m›z dürüstlükten öldüler. ‹nsan, hakk›n› savunur. Hakl› olan direnir. O dönemin
insanlar› haks›z yere gittiler. 22 Aral›k'ta çocu¤umu defin ettim. Sadece
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benim çocu¤um de¤il çok çocu¤umuzu defnettiler. Ac›lara zorla katland›k.
Devlet kendi duvar›n› kendi bombalad›. Ne vard› ki duvar›, betonu
deldiler? ‹çeride ne vard› ki tankla
topla geldiler? Ölmüﬂ insan›n ard›ndan kamu davas› aç›yorlar. Avrupa
insan hakklar›na gitmememiz için
yapt›lar bunu herhalde. Devletten
hiçbir zaman kan bedeli gibi bir talebimiz olmad›. Böyle davranaca¤›m›z
san›l›yordu. Bu mudur kendi vatan›nda hak olan? Kimi kurtard›lar peki?
Kendi yandaﬂlar›n›!
Bir baba olarak 8 senedir her Aral›k ay› yas tutuyorum. O benim evlad›m. O’nu fakirliklerle büyüttüm.
Onu cezaevinde öldürülmesi için büyütmedik. Cumhuriyet kanunu varsa

herkes için olmal›. Tek bir taraf için
olmamal›d›r. Kimse ci¤er ac›s› çekmesin. Baz›lar›na adalet var, baz›lar›na yok. Baz›lar›n›n bo¤az›na biniliyor, baz›lar›n›n eli kanl› dolaﬂmas›
sa¤lan›yor. Ben mahﬂer gününe kadar
o insanlara davac›y›m. Ölüm hiç umrumda de¤il, bugün gelip beni götürsünler. Eli tetik tutan katillerin hepsinden mahﬂer gününe kadar davac›y›z.
Perize POLAT: Çok insanlar› öldürüyorlar. Hep beraat etttiriyorlar
evlad›m. Bir okur yazarl›¤›m yok.
Bunlar al›ﬂm›ﬂlar o¤ullar›m›z› tuza¤a
düﬂürüyorlar. Benim o¤lumu gece
yar›s› evden ald›lar. ‹fadesi al›nca sabah b›rakacaklar›n› söylediler. Ama
o¤lumun ölüsü geldi sonunda. Herﬂey ortada de¤il mi? Adalet istiyoruz.

14 Aral›k 2008

rleﬂmiﬂ
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t›r. Fakat, mesele yasada ne yazd›¤›n›z de¤il yasay› kime karﬂ› ne amaçla
uygulad›¤›n›zd›r.

Y ü r ü y ü ﬂ : S i z ce 1 9 A r a l › k ' t a
hukuken zaman aﬂ›m› uygulanabilir
mi?.. Uygulanmas› ne anlama gelir?
Av. T ‹ M T ‹ K : Hiç tereddüt etmeden “ h a y › r u y g u l a n a m a z ” diyebiliriz. Bir di¤er sorun zamanaﬂ›m› uygulamas›nda mahkemelerden çok savc›l›¤›n belirleyici olmas›d›r. Yani zamanaﬂ›m›n›n iddianamede at›l› suç ile
belirlenmesidir. Belki gerçekte iﬂlenen suç iddia edilenden daha a¤›r veya daha hafif bir suç olabilir. Mahkeme iddianameyi de¤il, yarg›lama sürecini de göz önüne alarak, iﬂlenen suçun niteli¤ini baz almal›d›r. Bizce 19
Aral›k’ta iddianamede at›l› suç ne
olursa olsun mahkeme suç vasf›n›n
de¤iﬂti¤ini göz önüne alarak zamanaﬂ›m› karar› vermemeliydi. Mahkeme
yarg›lama boyunca dinledi¤i onlarca
kiﬂiden, ekspertiz ve otopsi raporlar›ndan ve yapt›¤› keﬂiften aç›kça olay›n boyutlar›n› kavram›ﬂt›r. Suç katliam suçudur. Mahkeme ortaya ç›kan
gerçe¤e göre hareket etmeliydi. Biz

G ü l s e r e n AK D A ⁄
(Ç a n a k k a le Hapish a nesi’nde Katledilen ‹ l k e r
B a b a c a n ’›n Annesi)
‹lker tutukland›¤›nda çok sa¤l›kl›yd›. Fakat bize 22 Aral›k 2000
tarihinde ölüsünü teslim ettiler. ‹lker tutukland›¤›nda 18’den gün
almam›ﬂt›, ve devletin
güvencesinde olan bir
tutuklu idi. Bunun güvencesini alamayacaklar ise neden tutuklad›lar? Dört duvar›n arkas›nda olan
gencecik insanlar› nas›l katlettiler,
bu nas›l devlet ki bir çok anaya babaya evlad›n›n cesedini verdi.
Katlettiler, katledenler kim?
Devletin askeri! Bugün bu dava
düﬂtü, ama dava görüldü¤ü süre

Say›: 167

bu nedenle, 19 Aral›k davas›na iliﬂkin
z a m a n a ﬂ › m › k a r a r › n d a n mahkemeyi sorumlu tuttuk.
Bir önceki soruda insanl›¤a karﬂ›
iﬂlenen suçlarda zaman aﬂ›m›n›n uygulanamayaca¤›n› söylemiﬂtik. Peki,
nas›l oluyor da Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde 6 kad›n›n diri diri yak›ld›¤›,
12 kiﬂinin katledildi¤i “ i n s a n › n b ul u n d u ¤ u o r t a m d a k u l l a n m a y › n ” talimat› yazan gaz bombalar›n›n kapal›
mekanlara at›ld›¤› bir operasyonun
davas›nda yarg›lanan gardiyanlar›n,
jandarmalar›n davas› zaman aﬂ›m›na
u¤ruyor? Bu çeliﬂki ortada duruyor.
19-22 Aral›k 2000’de planl› programl› askeri bir katliam operasyonu
yap›lm›ﬂt›r. Operasyonun kapsam›,
yap›l›ﬂ› ve sonuçlar› düﬂünüldü¤ünde
adil, tarafs›z, ba¤›ms›z bir yarg›n›n bu
kapsamda iﬂlenen suçu insanl›¤a karﬂ›
suç olarak görmemesi mümkün de¤il.
TCK’n›n insanl›¤a karﬂ› suçlar baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 77. maddesi ﬂöyledir;
“ A ﬂa ¤ › d a k i f ii l l e r in , si y a s al , f e l se f i ,
›rki ve ya di ni sa ikl erl e t oplumun bir
kesimine karﬂ› bir plan do¤rultusun da sistemli ol arak iﬂlenmesi, insanl› ¤a karﬂ› suç oluﬂturur:
a . K a s te n öl d ürme .

boyunca bize hiçbir davetiye gelmedi. Bu bile davan›n niteli¤ini
gösteriyor, zaten çocuklar›m›z› öldürenleri cezaland›rmak için aç›lm›ﬂ olsayd›, bu dava böyle sonuçlanmazd›. Bugün de bu dava düﬂtü.
Ama biz temyiz hakk›m›z› kullanarak bu davan›n yeniden görülmesini istiyoruz ﬁehitlerimizin aileleriyle ortak karar al›p çocuklar›m›z›
katledenlerin yeniden yarg›lanmas›n› isteyelim.
Devlet çocuklar›m›z› öldürenleri
korudu biz korumayal›m. Yaz›k oldu bu çocuklara, yaz›k oldu bu
memlekete; bizim için bu gençler
öncüydü. Bizim için mücadele ediyorlard›. Biz devletten çocuklar›m›z›n hesab›n› vermesini istiyoruz; sadece ‹lker de¤il, bütün ölen çocuklar›m›z için istiyoruz. Bütün ﬂehit
ailelerini bu ortak davaya ça¤›r›yorum.

b. Kas ten yaralama.
c. ‹ﬂkence, eziyet veya köleleﬂtirme.
( 4 ) Bu suçlardan dolay› zamana ﬂ›m› iﬂlemez. ”.
Madde aç›kt›r. Olay çok aç›kt›r.
Tekrar gözden geçirirsek;
- Operasyon felsefi ve siyasal görüﬂleri dolay›s›yla tutuklu ve hükümlü
bulanan devrimcilere karﬂ› yap›lm›ﬂt›r.
- Önceden planlanarak, tek merkezden, eﬂ zamanl› olarak 20 hapishanede birden hayata geçirilmiﬂtir.
- Bir devletleraras› savaﬂta kullan›lacak kadar çok say›, ölçü ve nitelikte
silah, gaz ve bombalarla yap›lm›ﬂt›r.
- Operasyon sonucu 28 tutuklu ve
hükümlü hayat›n› kaybetmiﬂtir. Yüzlerce insan iﬂkenceye u¤ram›ﬂ, sakat
b›rak›lm›ﬂ, yaralanm›ﬂt›r.
S›ralad›¤›m›z bu tablo suçun vasf›n› tayin etmeye yeter. ‹nsanl›¤a karﬂ›
iﬂlenmiﬂ bu suçun faili dönemin siyasi iktidar›, devletin yetkili erkan›d›r.
Oysa, bunlar san›k sandalyesine bile
oturtulmam›ﬂt›r. Yap›lan göstermelik
yarg›lamadan da ç›ka ç›ka zaman aﬂ›m› ç›km›ﬂt›r.

A bdullah K ar aköçek (B ayr a m p a ﬂ a H a p i s h a n e s i ’ n d e K a tledilen Aﬂur Korkmaz'›n Ye¤eni)
19 Aral›k’ta büyük bir katliam yaﬂand›. ‹nsanlar diri diri
yak›ld›. Bu unutulamayacak bir
ac› ve mutlaka hesab›n›n sorulmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Zaman aﬂ›m› karar› bizim
için ﬂaﬂ›rt›c› olmad›. Biz bu
düzende adalet oldu¤una inanm›yoruz ki adalet bekleyelim.
Ama bu karar öfkemizi daha
da büyüttü. Onlar bu davay›
kapatabilir ama biz kapatmayaca¤›z. Bu davay› hiçbir ana yüre¤inde kapatamazlar.
Adalet özlemimizi yok edemezler. Bu karar
katillerin korundu¤unu gösteriyor. Yasalar
koruyor onlar›. Biz bunu kabul etmiyoruz.
Ben halk›n adaletsiz kalmayaca¤›na
inan›yorum. ﬁehitlerimizin hesab› elbet
bir gün sorulur diyorum.
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Adaletsizlik Zamanla Meﬂrulaﬂmaz
19 Aral›k’ta 28 tutsak katledildi.
Katilleri cezaland›r›lmad›. Devlet
bu adaletsizli¤i nas›l izah ediyor?
Diyor ki: “ D a va za m a n a ﬂ › m›n a
u ¤ r a d›!”.
Ya a d a let ne ola c a k ?
Deni y o r ki, 7.5 y›ll›k yarg›lama
süresi doldu, art›k adalet istemeyin.
‹steniyor ki, yak›larak kömürleﬂen, kurﬂunlarla delik deﬂik edilen
bedenlerimizin adaletsiz kalmas›
karﬂ›s›nda “ z a m a n a ﬂ t › ” diyerek
susal›m.
28 tutsa¤›n katledildi¤i, yüzlerce
tutsa¤›n yaraland›¤› sald›r›da, adalet aray›ﬂ›n›n 7.5 y›lla s›n›rlanaca¤›na kim karar veriyor?
Hangi yasa, hangi hukuk, hangi
vicdan, ﬂehitlerimiz için adalet iste¤imizi 7.5 y›ll›k bir zamanla s›n›rlayabilir? Bunu dayatan, ancak faﬂizmin hukuku, yasalar›, vicdan› olabilir. Sorun bu noktada, faﬂizmin dayatmas›na boyun e¤ip e¤meme sorunudur.

H a l k a K a r ﬂ › Su ç l a r d a
Z a m a n Aﬂ›m› ‹ﬂ lemez
Suçun niteli¤i ve yarg›lama süresine ba¤l› olarak, bir adaletsizli¤in oluﬂmamas› için “zaman aﬂ›m›”
uygulamas› vard›r. Fakat bu, halka
karﬂ› iﬂlenen suçlarda geçerli olamaz. Halka karﬂ› iﬂlenen suçlar› zaman aﬂ›m›na u¤ratmak, adaletsizli¤in önüne geçmeye de¤il, tersine
adaletsizli¤in meﬂrulaﬂt›r›lmas›na
neden olur. Burjuva hukukunda bile, “ i ns a nl› ¤ a k a rﬂ› iﬂ lenen suçl a r ” zaman aﬂ›m›na u¤ramaz denir.
19 Aral›k katliam›n›n halka, insanl›¤a karﬂ› iﬂlenmiﬂ bir suç oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r. Katliam, bilinçli
ve planl› bir ﬂekilde, büyük bir katliam hedefine uygun silahl› güçler
seferber edilerek gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
19 Aral›k’ta katledilenler, oligarﬂinin halka karﬂ› savaﬂ›n›n bir
parças› olarak katledilmiﬂlerdir.
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Katliam›n hedefinde, halk› sindirmek, düzene karﬂ› mücadelesini engellemek, bast›rmak amac› vard›r.
Politik amaçlar› boyutuyla, halka
karﬂ› iﬂlenmiﬂ bir suçtur. Katliama
maruz kalanlar›n halk olmas›, halk›n öncüleri olmas› nedeniyle,
planl› bir katliam olmas› yani örgütlenme ve hayata geçirilme biçimiyle de halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ bir suçtur.
Dolay›s›yla, 19 Aral›k katliam›nda, zaman aﬂ›m› iﬂletilemez.
Oligarﬂinin mahkemelerinde ise
tam tersine, “ z a m a n a ﬂ › m › ” halka
karﬂ› iﬂlenen suçlarda, katillerini, iﬂkencecilerini kurtarman›n bir arac›
haline getirilmiﬂtir.
Biz, h a l k a k a rﬂ› suç l a rd a z am a n a ﬂ › m› ol m a z diyoruz. Oligarﬂinin kitab›nda ise, oli g a rﬂik düzen e k a r ﬂ› ya p › l a n e y l e m l e r d e z a m a n a ﬂ › m› ol maz yazmaktad›r. Dolay›s›yla, oligarﬂi için adaletsizlik
bir za man so r un u da de¤ildir. Suçlar›n› ötrbas etmek istediklerinde,
adaleti zaman s›n›r›na hapsetmeye
çal›ﬂ›yorlar.
Hukuken “ b i r a d a l e t siz li ¤ i n
ö n ü ne geç m e k ” gerekçesiyle gündeme getirilen “ z a m a n a ﬂ › m › ”, faﬂizmin mahkemelerinde adaletsizliklerine hukuki k›l›f olarak kullan›l›yor.
Buna izin verilemez.

A d a l e t siz Ge ç e n Z a m a n
A d alet Bi lin cini Aﬂ›n d› r › r
19 Aral›k katillerinin “zaman
aﬂ›m›” gerekçesiyle cezaland›r›lmaktan kurtar›lmalar›, ayn› zamanda adaletsizli¤i s›radanlaﬂt›rmaya,
kan›ksatmaya çal›ﬂman›n yeni bir
ad›m› olmuﬂtur.
Evet, bu düzenin adaletsiz bir
düzen oldu¤unu biliyoruz. Bu düzende, mücadele etmeden, kendili¤inden adaletin yerine getirilmeyece¤ini de biliyoruz. Fakat, halk›n
adalet iste¤inin zaman aﬂ›m› oyunlar›yla yok say›lmas›na da izin ver-

meyece¤iz.
Oligarﬂik devlet, halk› adalet
için mücadelede umutsuzlaﬂt›rmak,
giderek a d a let kavram›na yabanc›laﬂt›rmak istemektedir. Adalet yerine getirilmeden geçen her zaman
buna hizmet etmektedir.
Zaman, tam da bu nedenle adalet
için önemli bir kavramd›r. Zaman,
adaleti bir gün daha fazla geciktirmemek, halk› bir an daha fazla adaletsiz b›rakmamak için dikkate al›nmas› gereken bir kavramd›r. Oligarﬂinin mahkemeleri, zaman› adaletin
karﬂ›s›na ç›kar›yorlar, tersine, zam a n a d a le t i n k a rﬂ› s›n d a d e ¤il, yan › nda ol m a l› d › r.
19 A r a l › k k a t li a mc› la r › n›n cez a l a n d › r › l m a s› için yü r ü t t ü ¤ ü m ü z
m ü ca dele, ﬂehitlerimizin hesab›n›
sorman›n yan›nda, a d a let müca dele si d i r. Halkta adalet bilincini canl›
tutmak için, aﬂ›nmas›n› engellemek
için yürütülen bir mücadeledir.
Adalet bilinci olmayan bir halk, çürüyen, yozlaﬂan, kendisini ayakta
tutan en önemli dayana¤›n› yitiren
bir halkt›r.
Adalet bilinci olmad›¤›nda, suç
ve suçlu kavramlar› da olmayacak,
halka karﬂ› iﬂlenen suçlar meﬂrulaﬂacakt›r. Adalet bilinci olmayan bir
halk›n, mücadele etmek için gerekçesi de olmayacakt›r. Açl›¤a, yoksullu¤a, bask›lara ve zulme karﬂ› tutarl› bir mücadele yürütebilmesi de
söz konusu olmayacakt›r.
Özcesi, adalet bir halk›n yaﬂam
damar›d›r, adaletsizli¤e mahkum etmek, adalet için mücadeleyi bitirmek bir halk› öldürmek demektir.
Böylesine belirleyici önemdeki
bir konuda, “7.5 y›l dol du, za m a n
aﬂ t › , a rt › k a d al e t a r a m a y›n” demek halkla alay etmektir. Ki, 19
Aral›k katliam davalar›n›n yarg›lama maddelerinden, mahkemelerin
yürütülüﬂ biçimi ve sonuçland›r›lmas›na kadar her aﬂamas›nda halkla
alay edercesine bir pervas›zl›k söz
konusu olmuﬂtur.

Kömür
bede
zaman
iﬂlem
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“7.5 y›l dol d u , z a m a n a ﬂ t › , a r t › k a d a l e t a r a m ay›n” demek, zulmü, katliamc›l›¤› meﬂrulaﬂt›rmaya
çal›ﬂmak, halk› zorbal›k karﬂ›s›nda
boyun e¤meye zorlamakt›r.
Bir gün daha fazla adaletsiz kalmaya tahammülümüz yoktur. Bunun için adalet istiyor, bunun için
mücadele ediyoruz.
Ayn› zamanda, aradan ne kadar
uzun y›llar geçerse geçsin, 19 Aral›k katliam› dün gibi haf›zalar›m›zda canl›l›¤›n› korumaktad›r. Bu nedenle, oligarﬂik devlet ve AKP iktidar›, boﬂuna aradan geçen zam a n a
g ü ven me me li d i r. Geçen zamanla
adaletsizli¤i kan›ksataca¤›n›, adaletsizli¤e raz› edebilece¤ini düﬂünmemelidir.

ﬁe h i tler i miz A d aletsiz
K a lm ayac a k
6 kad›n tutsak, bir ko¤uﬂun içinde, etlerini eriten gazlarla, vücutlar›n› kömüre çeviren alevlerin aras›nda katledildiler. Onlar yanarken,
katilleri kahkahalar at›yorlard›. Bu
halk düﬂmanl›¤›n›n, bu büyük suçun üzerini örtebilecek bir zaman
tan›mlanabilir mi?
Ahmet ‹bili, F›rat, Aﬂur, Fidan,
Hasan, Murat, Ali ‹hsan, ‹rfan, Halil, Yasemin, Berrin... katiller sürüsünün kurﬂunlar›ndan, bombalar›ndan yoldaﬂlar›n› kurtarabilmek için
bedenlerini tutuﬂturdular, kendilerini feda ettiler... Onlar›n bedenlerini
tutuﬂturmas›ndan sorumlu olanlar›n, onlar›n tutuﬂan bedenlerini bile
kurﬂunlayanlar›n suçlar›n› hangi zaman ortadan kald›rabilir?
Tutsak edildikleri duvarlar›n
içinde, cüretlerinden, inançlar›ndan,
halk düﬂmanlar›na duyduklar› öfkeden baﬂka, ellerinde kendilerini koruyabilecek silahlar› olmayan tutsaklar›n üzerine, uzun namlulu silahlardan kurﬂunlar ya¤d›ran katillerin suçlar›n› hangi zaman aﬂ›m›
affettirebilir?
Oligarﬂinin, halk›n ac›lar›na sayg›s› yoktur. Onlar, katlederken de,
katliam›n üzerini örterken de, kendileri karar almak ve bu karar› hal-
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ka dayatmak istiyorlar. Hukuksuzluklar›n›, adaletsizliklerini zorla kabul ettirebileceklerini san›yorlar.
Öyle ol m aya cak!
‹stedikleri gibi, katliam kararlar›
al›p, uygulay›p, istedikleri gibi, bunun üzerini örtmelerine izin vermeyece¤iz.
Oligarﬂik düzende adaletin yerine getirilmesi mücadelesinde sonuç
almak, bir yerde ›srar, kararl›l›k, cüret kadar, ayn› zamanda bir güç sorunudur. Adalet için mücadelemiz,
bugünden yar›na sonuç vermeyebilir de, fakat, belirleyici olan adaletsizli¤e boyun e¤ip e¤meme, adaletsizli¤i sineye çekip çekmeme sorunudur.
Belirleyici olan, ge çen zam a n a
ye ni lip, ye nil me me sorunudur.
‹ﬂte, bu noktada ﬂehitlerimizin
katilleri, geçen zaman›n kendilerini
kurtaraca¤›n› düﬂünmemelidirler.
Bizim haf›zalar›m›zda, ﬂehitlerimizin katledildi¤i an, daha bugün gibi
canl›d›r.
Yaﬂamlar›n›, yoldaﬂlar›n› kurtarmak için severek feda ettikleri an
gözümüzün önündedir.
Diri diri yak›ld›klar› an gözlerimizin önünden gitmiﬂ de¤ildir.
Kurﬂunlar›n alt›nda, kahramanca
direniﬂleri haf›zalar›m›zda tüm canl›l›¤›yla duruyor.
Ölümü kucaklarken, inançlar›n›,
hayallerini, umutlar›n›, gelecek düﬂlerini yoldaﬂlar›na devrettikleri an›
hat›rl›yoruz.
Ve en önemlisi, omuzlar›m›za
yükledikleri sorumlulu¤un bilincindeyiz. Bu sorumlulu¤un baﬂ›nda,
onlar›n katillerinin cezaland›r›lmas›n› sa¤lamak, ﬂehitlerimizi adaletsiz b›rakmamak vard›r.
Oligarﬂi bilmelidir ki, tutsaklar›
diri diri yakan katillere karﬂ› içimizde büyüyen öfke, bir parça bile
azalm›ﬂ de¤ildir.
Hapishanelerdeki tutsaklar›n
kanlar› so¤umam›ﬂken, devletin
yetkili a¤›zlar›ndan kan damlayan
aç›klamalar›n yüreklerimizde yaratt›¤› f›rt›na, üzerinden 8 y›l de¤il,

seksen y›l geçse dinmeyecek kadar
büyüktür.
19 Aral›k’›n katilleri, içine evlat,
eﬂ, kardeﬂ, yoldaﬂ ateﬂi düﬂürdükleri yüreklerin, aradan geçen y›llar
içinde so¤umas›n› bekliyorlarsa,
boﬂunad›r.
Aradan geçen zaman, adalet talebini ortadan kald›rmad›¤› gibi,
adalete özlemi, adalet iste¤ini büyütmüﬂtür.
19 Aral›k katillerinin “ z a m a n
a ﬂ › m › n d a n ” kurtar›lmas›, adalet
için mücadelemizi engellemeyece¤i
gibi, ülkemizdeki adalet sorununun
büyüklü¤ünü ve adalet için mücadelenin önemini daha fazla göstermiﬂtir.

A d alet ‹sti yo r u z !
19 Aral›k katliam›n›n y›ldönümünde, adalet iste¤imizi hayk›rmaya devam ediyoruz. ﬁehitlerimizin
“ z a m a n a ﬂ › m›”, “de lil ye t e rsiz li¤i” oyunlar›yla, adaletsiz b›rak›lmas›na izin vermeyece¤iz.
ﬁehitlerimiz, katliam sald›r›s›
karﬂ›s›nda, zaman› çoktan aﬂarak,
bugüne de¤il, gelece¤e uzanan bir
direniﬂin yarat›c›s› oldular. ﬁehitlerimizi kimse zamanla unutturamaz.
Onlar›n katilleri de, h e rh a n gi
b i r za m a nla s› n › rla n a m a ya c a k ﬂekilde, tarihe halk düﬂman› olarak
yaz›ld›lar. Tarihin yarg›s›, hükmü
aç›kt›r. Sorun, tarihin hükmünün
yerine getirilmesidir.
“ Z a man geç t i ” demek, oligarﬂi
için adaletsizli¤i “ m a z u r ” göstermenin bir oyunudur, fakat halk adalet aray›ﬂ›n›, adalet için mücadelesini zamanla s›n›rlayamaz. Bizler, ﬂehitlerimizin hesab›n› sormak için
takvim yapraklar›ndan icazet alm›yoruz. Suçlular›n cezalar›n› çekmesini istiyoruz ve bunun için mücadele etmeye devam edece¤iz.
Katiller cezaland›r›lmal›d›r, katiller suçlar›n›n karﬂ›l›¤› olan cezaya çarpt›r›ld›klar› zaman, adalet
gerçekleﬂecektir. Adalet yerine gelene kadar zaman bizim için durmuﬂtur.
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Öğretmenimiz

Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (TÜS‹AD),
Ortaö¤retim Kaynak Kitaplar› dizisi kapsam›nda, Galatasaray Üniversitesi Felsefe
Bölümü ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Tülin Bumin öncülü¤ünde "Felfese 2002" isimli bir kitap yay›nlad›.
Bumin, Bat› standartlar›nda bir felsefe kitab› haz›rlad›klar›n› belirterek; "Kitapta Brigitte Bardot ve Charlie Chaplin'e de yer verildi¤ini”
söyledi. Kitapta, "Marks'›n, Engels'in ad› neden yok?" sorusu üzerine ise; "Kitapta Türkiye'deki zihniyetlerin üzerinde etkisi olan farkl›
düﬂünce ak›mlar›n› ele ald›k" dedi.
TÜS‹AD eski Baﬂkan› Tuncay Özilhan, kitaplar›n ortalama birim
bas›m maliyetinin 7 milyon lira oldu¤unu aç›klad›. Bu kitaplar›n ücretsiz olarak geniﬂ bir ö¤retmen ve ö¤renci kitlesine ulaﬂmas› için kampanya yürüteceklerini kaydetti.
TÜS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal ‹ﬂler Komisyonu Baﬂkan›
Arzuhan Yalç›nda¤ ise bu kitaplar›n Talim ve Terbiye Kurulu'nca onaylanarak okullarda kaynak kitap olarak okutulmas›n› arzulad›klar›n› ifade etti.(*)

E⁄‹T‹M YEN‹DEN
YA R ATMAKTIR
Yukar›daki haber ayr› tarihlerde bir çok gazetede yer ald›. Bizim aç›m›zdan haberde önemli
iki nokta var:
1- Burjuvazinin, "s›n›f bilincini" somut bir ﬂekilde görebildi¤imiz çarp›c› bir örnek.
Artistlerin yaﬂamlar›n› ö¤retiyor ama, Marks ve Engels yok
FELSEFE TAR‹H‹ kitaplar›nda.
Hatta daha ileri gidiyor; arabesk müzi¤in krallar› ve eﬂcinsel
sanatç›lar›n yaﬂamlar› var ama,
Marks ve Engels yok!
Neden? Çünkü; onlar çok tehlikeli, her söyledikleri cümle egemen s›n›flar için büyük tehlike.

"... Kimsenin adam yerine
koymad›¤› proleteryaya iktidar›
verece¤iz..." diyorlar,
"... dünyay› anlamak yetmez
de¤iﬂtirmeliyiz” diyorlar,
"Koﬂullar insanlar› ﬂekillendiriyorsa, koﬂullar› insanca ﬂekillendirmeliyiz" diyorlar.
Ve devam ediyorlar:

"Komünistler, kendi görüﬂleri-
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ni ve amaçlar›n› gizlemeye tenezzül etmezler. Hedeflerine ancak
tüm mevcut toplumsal koﬂullar›n zorla y›k›lmas›yla ulaﬂ›labilece¤ini aç›kca ilan ediyorlar. Vars›n egemen s›n›flar bir komünist
devrim korkusuyla titresinler.
Proleterlerin zincirlerinden baﬂka
kaybedecek bir ﬂeyleri yok. Kazanacaklar› bir dünya var."
Elbette ki kitaplar›nda bunlara yer vermezler.
Onlar›n kitaplar›nda; Brigitte
Bardot vard›r.
Onlar›n kitaplar›nda; ‹brahim
Tatl›ses, Bülent Ersoy vard›r.(**)
Ve günah›n› bile paras›z ver meyen TÜS‹AD, bu kitaplar› paras›z bir ﬂekilde, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n hizmetine sunmak istiyor. Neden?
Çok hay›rsever bir kurum oldu¤u için mi? Elbette ilgisi yok.
Genç insanlar›m›z›n beynini
daha orta ö¤renimde iken biçimlendirmek istiyorlar.
Ne kadar yozlaﬂt›r›rsa, o kadar kolay sömürebilir.

Ne kadar bilimsel düﬂünceden uzaklaﬂt›r›rsa, o kadar kolay
köleleﬂtirir.
Tüm hesaplar bunun üzerine.
Yani kaz gelecek yerden, tavuk esirgemiyor TÜS‹AD.
ﬁöyle aç›kl›yor, dönemin TÜS‹AD baﬂkan› bunu:

"E¤itim de¤iﬂmeden rekabete
ayak uyduramay›z". "E¤itim sistemimizi, içeri¤i ile birlikte yeniden yap›land›rmadan, küresel
rekabet koﬂullar›nda ayakta durmam›z mümkün de¤ildir"...
Yani hiçbir ﬂeyi gizli sakl› yapm›yor TÜS‹AD. Herﬂey aleni.
Türkiye’nin "EN NEZ‹H ÜN‹VERS‹TELER‹NDEN B‹R‹N‹N,
GALATASARAY ÜN‹VERS‹TES‹’N‹N 12 PROFESÖRÜNE" yazd›r›yor bu kitaplar›.
Çok "asil" bir davran›ﬂ burjuvazi aç›s›ndan.
Paras›n› ödüyor ve sat›n al›yor profesörleri. Hem de 12 tane
birden. Öyle ya, bu bir al›ﬂveriﬂ
ve TÜS‹AD’›n dünyas›nda herﬂey
al›n›r ve sat›l›r.
O "koca koca profesörler",
sa¤›nda kaç s›f›r oldu¤unu, üç
aﬂa¤› beﬂ yukar› tahmin edebilece¤imiz, bilmem kaç bin dolarlarla ‹K‹ DEVR‹MC‹Y‹ yok edebildiklerini san›yorlar.
Yaz›k onlar›n beynine.
Yaz›k ﬂimdiye kadar ald›klar›
o "büyük" e¤itimlerine.
Bal gibi bilirler ki, onlar yok
say›nca yok olmuyor iki devrimci.
Bu profesörlerin gazetecilerin
"Neden Marks ve Engels yok?"
sorusuna verdikleri cevab› hat›rlayal›m: "Sol düﬂünce pek çok
yerde geçiyor. Türkiye'deki zihniyetlerin üzerinde etkisi olan
düﬂünce ak›mlar›n› ele ald›k".
Cevaba bak›n siz; demek ki
Türkiye’deki zihniyetler üzerinde
etkili olan Brigite Bardot’muﬂ...
Yani burjuvazinin C‹NSELL‹K
‹LAHI, YARI ÇIPLAK B‹R ART‹ST!
(***)
...
Devam ediyor TÜS‹AD Yönetimi... Yalç›nda¤, TÜS‹AD'›n top-
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lumsal sorumluluk ve ödev bilincinden hareketle bu tür çal›ﬂmalar yapt›¤›n› belirterek, ﬂöyle diyor: "TÜS‹AD'›n ekonomi ile yetinmeyip, di¤er sosyal konularla
ilgilenmesinin nedeni yaﬂad›¤›
zamana, yaﬂad›¤› ülkeye ve yaﬂad›¤› dünyaya daha yap›c› ve
yarat›c› bakabilen genç nesillerin yetiﬂmesine yard›mc› olmak
düﬂüncesidir."
‹ﬂte bu yüzden, Marks yok
Engels yok, bu kitaplarda.
TÜS‹AD’›n paray› say›p ald›¤›
profesörler hemen yok say›veriyorlar 20’nci yüzy›la damgas›n›
vuran iki devrimciyi.
2- Yukar›daki haber, bizim
aç›m›zdan e¤itimin ne kadar
önemli oldu¤u gerçe¤ini bir kez
daha en çarp›c› biçimde gözler
önüne seriyor.
Biz ne yap›yoruz ve ne yapmal›y›z?
Biz ne yap›yoruz ve ne yapmal›y›z üzerine çok yazm›ﬂ›zd›r.
K›saca tekrar edersek;
E⁄‹T‹M ‹NSANI YEN‹DEN
YARATMAKTIR.
Ve biz enerjimizin büyük k›sm›n›, asl›nda BURJUVA E⁄‹T‹M‹N‹N YARATTI⁄I TAHR‹BATI DÜZELTMEK ‹Ç‹N HARCIYORUZ.
DEVR‹MC‹ MÜCADELEN‹N
ÜÇ AYA⁄I VARDIR D‹YORUZ:
1Ekonomik-demokratik
mücadele,
2- Siyasi mücadele,
3- ‹deolojik mücadele.
ENERJ‹M‹Z‹N GERÇEKTEN
BÜYÜK KISMINI, ‹DEOLOJ‹K
MÜCADELE, burjuva ideolojisi
ile yapt›¤›m›z mücadele al›yor.
Biz e¤itime önce, nas›l düﬂünece¤imizi ö¤renerek baﬂlamal›y›z. Egemenlerin yok sayd›¤›
Marks’›, Engels’i ö¤renerek baﬂlay›p, Lenin’le, Mao ile ve daha
bir çok usta ile devam etmeliyiz.
Nas›l düﬂünece¤iz?
Buradan baﬂlamal›y›z mutlaka. Biz, diyalektik ve tarihsel
materyalizmi esas alarak düﬂün-
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meliyiz.
D iy a le k t i¤ in d ö r t i l k e s i , m a ter yalizmin üç ilkesi; bu toplam
yedi ilkeyi ö¤renerek baﬂlamal›y›z.
Bu ilkeleri ö¤renmez ve yaﬂam›m›zda rehber edinemezsek,
egemenlerin kölesi olmaktan
kurtulamay›z.
Ve her ﬂeyi tersinden görürüz.
Bir örnek vard›r: Bir devrimci
ile genç bir k›z›n sohbetini anlat›r:
Genç k›z beli aç›k kazakla dolaﬂmaktad›r. O sene k›sa belli
kazaklar MODADIR çünkü.
Devrimci uyar›r ve "Belin
aç›kta kal›yor, bir genç k›za yak›ﬂm›yor böyle giyinmek" der.
Genç k›z itiraz eder; "Ben özgürüm, istedi¤imi giyerim, örgüt
kar›ﬂamaz bana. Bu nedenle
devrimci olmuyoruz zaten" vb...
devam eder.
Devrimci, k›za sab›rla anlatmaya çal›ﬂ›r; "Hay›r arkadaﬂ›m,
sen ﬂu anda ÖZGÜR DE⁄‹LS‹N.
Ne ilgisi var özgürlükle, senin
belin ç›plak... SEN ÇIPLAKSIN."
‹ﬂte özgürlük ve ç›plakl›k kavramlar›n› bile bu hale getirirler
egemenler, e¤itimleri ile.
Biz bugünümüze ve gelece¤imize sahip ç›kmak için, kendimizi yeniden yaratmak için, halk›m›z› sömürüden kurtarmak
için... mutlaka kendimizi e¤itmeliyiz. E¤itimi süreklileﬂtir meliyiz.
Her sorunda, ilk erteleyece¤imiz ﬂey, e¤itim çal›ﬂmas› olma mal›.
Yap›lmayan veya ertelenen
her e¤itim çal›ﬂmas›nda, e¤itim
çal›ﬂmas›n› yapmayan veya erteleyen burjuvazinin, TÜS‹AD’›n
suç orta¤›d›r.
(*) 07 May›s 2003, Radikal
(**) TÜS‹AD'›n haz›rlatt›¤› ve
‹kinci Dünya Savaﬂ› ile baﬂlayan
Tarih 2002 kitab›nda "1945'ten
Günümüze Türkiye" konusu da
ele al›n›yor. Ekonomik, toplumsal
ve kültürel yaﬂam aç›s›ndan da
Türkiye incelenirken, popüler sanat dünyas›na da de¤inmeden ge-

çilmiyor. Burada yer alan "Alemin
kral› arabesk" bölümünde, Orhan
Gencabay, Ferdi Tayfur, Müslüm
Gürses, ‹brahim Tatl›ses'in isimleri an›l›rken, arabeskin ticari baﬂar›s›n›n Zeki Müren ve Bülent Ersoy'u tarz de¤iﬂikli¤ine sürükledi¤i, TRT'yi de baﬂlang›çta uygulad›¤› sansürden vazgeçmeye zorlad›¤› de¤erlendirmesi yap›l›yor. Bu
bölümde ilgili fotograflarda da
Ferdi Tayfur'un "Her ﬁeyim Sensin" adl› filminin afiﬂi ve "Arabesk
dinleycilerinin ilk göza¤r›s›" resimalt›yla Orhan Gencebay'›n resimleri yer al›yor
(***) Bu bölümlerde Briget
Bardot, Alain Delon, Isabella Adjani ve Gerard Deperdau gibi pekçok ünlü sinema oyuncusu foto¤raflar›yla yer al›yor. Kat›l›mc›lardan gelen "Felsefe kitab› görsel
olarak zay›f" eleﬂtirisine de Prof.
Dr. Bumin konu itibariyle fazla
malzemeleri olmad›¤›n› söylemekle birlikte "Felsefe 2002" kitab›nda Briget Bardot'un resminin
bile bulundu¤unu belirtti.
Yalç›nda¤: Genç nüfus e¤itimle kazanca dönüﬂür
TÜS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal ‹ﬂler Komisyonu
Baﬂkan› Arzuhan Yalç›nda¤,
"Genç ve dinamik nüfusumuzu
büyük bir kazanca dönüﬂtürmenin yolunun e¤itim sistemimizin
modernleﬂmesinden geçti¤ine
inanmaktay›z" diyerek, ﬂöyle konuﬂtu: "Unutmayal›m ki küreselleﬂme ça¤›nda yaﬂ›yoruz ve Türkiye 1980'lerden itibaren h›zla d›ﬂa aç›k ekonomi geline gelmekte.
Dünya ekonomisinden Türkiye'ye daha çok d›ﬂ ticaret pay› ve
sermaye yat›r›m› almam›z için,
dünyada geçerli hukuk ve insan
haklar› de¤erlerini ülkemizde de
yerleﬂtirmek zorunday›z. Kald› ki
bu de¤erler, ekonomik getirilerinin yan›nda, kendi baﬂlar›na da
büyük önem taﬂ›yan insanl›k de¤erleridir."
Toplant›da konuﬂan TÜS‹AD
Baﬂkan› Tuncay Özilhan, TÜS‹AD'›n misyonlar›ndan bir tanesinin de, Türkiye'nin insan kaynaklar› kalitesini yükseltmek oldu¤unu söyledi. (7 May›s 2003, Cumhuriyet)
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Soruyoruz:
Yürüyüﬂ Dergisini sadece Kars Sulh Ceza Mahkemesi
yarg›c› m› okuyor?.. Okudu¤unu sadece Kars Sulh
Ceza Mahkemesi yarg›c› m› farkl› anl›yor?
Dergimizin 165.
say›s› hakk›nda da,
Kars Sulh Ceza
M a h k e m e s i taraf›ndan 01.12.2008 tarihinde E L K O Y M A
K A R A R I ç›kar›ld›.
Kars Sulh Ceza
Mahkemesi, dergimizin her ç›kan say›s› için el koyma karar› ç›karmaya yeminli görünüyor. Dergimiz hakk›nda al›nan toplatma kararlar›, “Dergimizi sadece K a r s S u l h C e z a
Ma hkeme si ya rg› c› m› ok uyor? ”
sorusunu sormam›za neden oluyor.
Dergimizi toplatmay› kendisine
iﬂ edinmiﬂ olan, Kars Sulh Ceza
Mahkemesi yarg›c›na hat›rlat›r›z,
ileri sürdü¤ü gerekçelerle bu ülkede toplat›lmayacak tek bir yay›n
bulunamaz. Al›nan kararlar keyfidir, keyfiyete son verilmelidir. Dergimiz hakk›ndaki toplatma kararlar›, gerçekleri yazmam›z› engellemeyecektir.

Yü r ü y ü ﬂ G e rç e k l er i
Ya z m a y a Devam E decek !
1 ay yay›n durdurma karar›n›n
bitmesinin ve geçti¤imiz hafta ç›kan
164 say›l› dergimize verilen toplatma ve sat›ﬂ yasa¤› karar›n›n ard›ndan
30.11.2008 tarihli 165. Say›m›za da
Kars Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan 01.12.2008 tarihinde Y‹NE EL
KOYMA KARARI ç›kar›ld›.

Yürüyüﬂ Dergisi olarak 3 seneyi
aﬂk›n yay›n hayat›m›z boyunca gerçekleri halka ulaﬂt›rma sorumlulu¤uyla hareket ettik. Baﬂta AKP iktidar› olmak üzere egemen güçler
gerçekleri yazmam›zdan ve bu gerçekleri halka ulaﬂt›rma çabam›zdan
rahats›z oldular. Bundan dolay›
okurlar›m›z sokak ortas›nda kurﬂunlan›p felç b›rak›ld›, gözalt›na
al›n›p iﬂkencelerden geçirilerek tutukland› ve hapishanede katledildi.
Aylarca yay›n durdurma, kapatma,
el koyma kararlar› verilen dergimiz
üzerinden bask› hiç eksik olmad›.
Toplat›lan say›m›zda AKP iktidar›n›n ç›kard›¤› 45/1 nolu genelgeyle beraber F tiplerinde tutsaklara tan›nan sohbet hakk›n›n iki y›l
geçmesine ra¤men uygulanmad›¤›na yer vermiﬂtik. AKP’n›n halka
söylediklerinin yalan oldu¤u gerçe¤ini yazmam›zdan m› rahats›z
olundu? Ya da “Engin Çeber’i Devlet Katletti”dememizden mi? Ki bu
gerçek kabul edilmesine, devletin
savc›s› iddianamesine yazmas›na
ra¤men... neden rahats›z olundu?
Neden bunlar verilen kararlarda
aç›kca belirtilmiyor? Bunlar aç›klanmal› ama aç›klayamazlar.
Gerçekleri her koﬂulda yazd›k,
y›llard›r yaz›yoruz ve bunun bedelini ödüyoruz. Bu güne kadar da susmad›k, bundan sonra da susmayaca¤›z.
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosya lizm ‹çin Y ü r ü y ü ﬂ D e r g i s i

Adana’da 21 Bin Gözalt›
Adana ‹l Emniyet müdürlü¤ü verilerine göre. 2008 y›l›n›n ilk on ay›nda sadece Adana’da 21 bin 826 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Polis terörünün, halk›n bask› alt›na al›nmas›n›n bundan aç›k göstergesi olur mu? Devletin,
bir yandan her türlü yöntemle halk sindirilmeye çal›ﬂ›l›rken, di¤er yandan demokratik bir ülke görünümü vermek için “polise kimlik sorun”
aç›klamalar› yapmas› halkla aç›ktan alay etmektir.
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SORUYORUZ

Kutlama ‹le
De¤il
Mücadele ‹le...
‹nsan Haklar› Haftas› dolay›s›
ile TAYAD, 10 Aral›k 2008 tarihinde yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klamada "‹nsan olarak haklar›m›z› 10 –
17 Aral›k kutlamalar›yla de¤il, ba¤›ms›zl›k demokrasi mücadelesiyle kazan›r›z" dedi.
“‹nsan Haklar› Haftas› nerede
ise dünyan›n bütün ülkelerinde
kutlan›yor. Ço¤unda resmi törenlerle kutlamalar yap›l›yor. Peki, bu
ﬂaﬂaal› törenler neyi örtüyor? Sak›n bu törenlerin ard›nda tarihin en
büyük, en katliamc› iktidarlar›
saklanmaya çal›ﬂ›l›yor olmas›n?”
denilen aç›klamada devasa silah
gücüne güvenen ABD’nin ülkeleri
“özgürleﬂtirmek” için nas›l katliamlar yapt›¤› ç›karlar› u¤runa yüzbinlerce çocu¤umuzun öldürüldü¤ü, petrol ve pazar iﬂtahlar› için ülkeleri yak›p y›kt›¤› vurguland›.
Aç›klamada devamla ﬂunlar
ifade edildi:
“‹nsan Haklar› Haftas›nda, hem
de 10 Aral›k ‹nsan Haklar› Günü’nde Ankara’da bir k›z›m›z polis
taraf›ndan infaz edildi. Katillerine
ödül verildi ve terfi ettirildiler.
ﬁimdi sormak gerekli ‹nsan Haklar› Haftas›n› nas›l kutlar›z? Dünyada
ya da Türkiye’de halk›n baﬂta yaﬂam hakk› olmak üzere haklar›n›n
var ve güvence alt›nda oldu¤unu
söylemek mümkün müdür?
Bugün halk›m›z›n nerede ise
hiçbir hakk› yoktur. Halk›m›z; polis kurﬂunlar›nda, polis müdürlerinin tan›mlamas›yla; “iﬂ kazas› ile”
ölebilir, Yaﬂam›n› sürdürebilecek
kadar ücret ald›¤› iﬂini her an kaybedebilir. ‹ktidar bizim haklar›m›z›n oldu¤unu düﬂünmüyor.
Kimse bize böyle bir ﬂey bahﬂetmeyece¤inden, örgütlülüklerimizi büyütüp haklar›m›z› kazanal›m. ‹nsan olarak haklar›m›z› kutlamalarla de¤il, Ba¤›ms›zl›k Demokrasi mücadelesiyle kazan›r›z.”

14 Aral›k 2008

K‹M NEREDEYD‹?
NE YAPTI, NE DED‹?
Ya z › D i z i s i - B ö l ü m 2

Yaz› dizimizin ilk bölümünde,
esas olarak iktidar›n sorumlulu¤unu ele ald›k. Bu bölümde ise,
düzenin “ana muhalefeti” konumundaki CHP’nin, ard›ndan bas›n
yay›n organlar›n›n ve emperyalistlerin 19 Aral›k’taki iﬂlevini ve
sorumlulu¤unu ortaya koyuyoruz.
‹kisi de sanki katliamda do¤rudan bir rolleri, sorumluluklar›
yokmuﬂ gibi davranmaktad›rlar.
Oysa gerçek bu de¤ildir. Sorumluluklar› en az katliam›n karar›n›
veren iktidar kadar, en az 6 kad›n›
diri diri yakan ölüm
mangalar›ndaki katiller kadard›r.
19-22 Aral›k katliam›n›n birinci
dereceden sorumlusu kuﬂku yok ki,
iktidardaki DSP-ANAP-MHP H ük ü m e t i ve Genelkurmay idi. Peki
düzenin öteki partileri, en baﬂta da
CHP ne yap›yordu o günlerde?

19 Aral›k Katliam›n›n Gizli
Orta¤›: CHP ve Deniz Baykal!
Bugün art›k biliyoruz ki; 19 Aral›k katliam›n›n suç ortaklar›ndan biri de CHP ve Genel Baﬂkan› Deniz
Baykal’d›r. Zira, 19 Aral›k katliam›
gerçekleﬂtirilmeden önce Baykal
Genelkurmay’a ça¤r›lm›ﬂ ve katliam konusunda onay› al›nm›ﬂt›r.
Bu konuda Genelkurmay ve
CHP aras›nda bir anlaﬂma yap›lm›ﬂ
ve CHP, bu anlaﬂmaya harfiyen
uyup gereklerini yerine getirmiﬂtir.
Deniz Baykal böyle bir anlaﬂman›n varl›¤›n› kendisi itiraf etmek zorunda kalm›ﬂ ve bu anlaﬂma 2002
y›l›nda aç›¤a ç›km›ﬂt›r.
CHP’nin F Tipleri konusundaki
tutumunu sorgulayan baz› CHP yöneticilerine yapt›¤› aç›klamada
Baykal, “Jandarma ve Genelkur-

Say›: 167

may taraf›ndan ça¤r›ld›¤›n›, görüﬂtüklerini, genelkurmay›n hapishane
sorununu çözmeye kararl› oldu¤unu” söylemiﬂ ve bu anlaﬂmaya ba¤l› olarak da ﬂunlar› söylemiﬂti:
“Genelkurmay kararl›, umulmad›k ﬂeyler olacak. Bizden onay istendi. Bizim önümüz aç›lacak...
Bunlar› [devrimci tutsaklar›, tutsak
yak›nlar›n›, devrimcileri] partiden
uzak tutaca¤›z, partimizi ve partililerimizi de bu olaydan uzak tutaca¤›z.” (Bkz. Ekmek ve Adalet, 3 Kas›m 2002, Say› 33)
‹ﬂte bu aﬂa¤›l›k ve alçakça anlaﬂman›n sonucudur ki, 2000 y›l›n›n
Kas›m ay›nda, yani 19 Aral›k katliam›ndan yaklaﬂ›k bir ay önce, CHP
teﬂkilatlar›na bir genelge gönderildi. Bu genelgede ﬂöyle deniyordu:
“Ülkemiz önümüzdeki günlerde
s›cak geliﬂmelere gebedir. Kamuoyunda umulmad›k bir süreç yaﬂanacak. Parti örgütleri, parti binalar›n›, parti üyesi olmayanlara açmayacaklar ve geliﬂen olaylar karﬂ›s›nda herhangi bir demeç vermeyeceklerdir. Bu talimatlara uymayanlar hakk›nda gerekli iﬂlem yap›lacakt›r.”
Genelgeyi gönderen Baykal, F
Tiplerinin fark›ndad›r. 19 Aral›k’tan
haberdard›r.
Bu nedenle, 19 Aral›k katliam›;
onlarca ölü, yüzlerce yaral›, tecrit
hücrelerine at›lan binlerce tutsak, F
Tipleri, hiçbir zaman Baykal’›n ve
CHP’nin gündemi olmam›ﬂt›r. CHP,
bu sorunu yok saym›ﬂt›r.
Asl›nda Baykal, sözü edilen genelgeyle, katliam› 1 ay önceden haber vererek, CHP’lileri katliama haz›rlamakta, katliam s›ras›nda ortaya
ç›kabilecek hakl› tepkilerin önünü
de baﬂtan kesmektedir. Baykal,
aç›kça, “bu katliam› izleyecek ama

k›l›n›z› k›p›rdatmayacaks›n›z” talimat› yay›nlam›ﬂt›r CHP teﬂkilatlar›na. Sonuçtan da biliniyor ki, bu talimat CHP teﬂkilatlar› taraf›ndan da
büyük ölçüde uygulanm›ﬂt›r.
Talimat, CHP binalar›n›n tutuklu
ailelerine, devrimci-demokrat kurum ve kiﬂilere aç›lmamas›n› da
baﬂtan güvenceye alm›ﬂt›. Nitekim,
bu talimat da uyguland›, katliam›n
oldu¤u günlerde CHP’nin kap›lar›,
tutuklu ailelerine kapal›yd›.
CHP’nin bu tavr› 19-22 Aral›k
katliam› dönemiyle de s›n›rl› kalmam›ﬂt›r. Ölüm Orucunun sürdü¤ü
7 y›l boyunca CHP bu konuyu görmezden geldi.
F tipleri, Ölüm Oruçlar›n›n ülke
ve dünya gündeminde öne ç›kt›¤›
kesitlerde bile, Baykal ve CHP bu
konunun uza¤›nda durdu. Ne bir tav›r, ne bir aç›klama! CHP il ilçe örgütleri ve kitlesi bu konuda susturuldu.
Düﬂünün ki, bu ülkenin hapishanelerinden 122 ölü ç›kt›. Yüzlerce
tutsak, katliam sald›r›s›nda kolunu,
baca¤›n›, gözünü kaybetti. Yak›lan
ve ömür boyu yan›klarla yaﬂamaya
mahkum edilen onlarca tutsak oldu.
600 tutsa¤›n bilinci haf›zas› çal›nd›.
Deniz Baykal ve CHP, iﬂte tüm bunlar› görmedi, duyars›z ve kay›ts›z
kald›.

‹tiraf Yerine Geçen
Suskunluklar
Elbette ﬂunu da eklemeliyiz ki;
CHP’nin bu tavr›, sadece Genelkurmayla bir “anlaﬂma” yapm›ﬂ olduklar› için de¤ildir. Anlaﬂma zaten
ayn› zihniyette olmalar›n›n ifadesiydi. Hapishaneler sorununda, devrimcilerin teslim al›nmas›nda hiç
kuﬂku yok ki, Baykal da Genelkurmay gibi, MHP, ANAP, DSP gibi
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düﬂünüyordu. CHP de F Tipi hapishanelerin aç›lmas›ndan yanayd›. ‹ﬂkenceli tecrit hücrelerini savunuyorlard›. Devrimci tutsaklar› teslim
alma politikas›n›n baﬂar›ya ulaﬂmas›n› istiyordu. Ve hiç ﬂüphe duymaks›z›n belirtmeliyiz ki, e¤er o dönemde, CHP hükümet olsayd›, ayn›
p ro g ra m › onlar uygulayacakt›. Tek
fark; 19 Aral›k öncesi ve sonras›
Ecevit’in a¤z›ndan duydu¤umuz
sözleri, bu kez Baykal’›n a¤z›ndan
duyacakt›k.
Ama Baykal, sessizli¤iyle de ayn› ﬂeyleri söylemiﬂ oldu. Tarih onlar› da, k a t l i a m › n o r t a k l a r › n d a n biri
olarak yazd›.
Ekmek ve Adalet Dergisi’nin yukar›da ad› geçen say›s›nda CHP’nin
rolü, anlaﬂmalar› aç›kland›ktan sonra ﬂöyle deniyordu: “Baﬂta Deniz
Baykal olmak üzere, bu görüﬂmelerMurat Karade ad› geçen herkes [M
yalç›n, Mehmet Mo¤ultay, Fikri
Sa¤lar vd.], halka aç›klama yapmak
zorundad›r. Aç›klama yapmamak,
suçu kabul etmektir. Aç›klama yapmamak, katliamc›lar› gizlemektir. ”
19 Aral›k’tan bu yana 8 y›l, yukar›daki ça¤r›n›n yap›lmas›ndan bu
yana da 6 y›l geçti. Hala bir aç›kla m a y a p m a d › l a r. Yani; suçu –19
Aral›k katliam ortakl›¤› suçunu–
kabul ettiler, katliamc›lar› gizleme
tavr›n› sürdürdüler.

Katliam›n Baﬂ›ndan Sonuna
De¤iﬂmeyen Suç Orta¤›:
Burjuva Bas›n Yay›n!
“Adalet Bakan› dedi ki,
1991’den bu yana bu cezaevlerine
giremiyorduk”, “Adalet Bakan› dedi ki, zorla ölüm orucu yapt›r›yorlar...”, “Adalet Bakan› dedi ki... dedi ki... dedi ki...” Burjuva bas›n yay›n organlar›n›n iﬂbirlikçili¤ini, önce katliam haz›rlay›c›l›¤›n›, sonra
aklay›c›l›¤›n› ve F Tiplerini kabul
ettirme çabalar›n›, yukar›daki cümle özetliyor.
Zira, “Adalet Bakan› dedi ki...”
diye baﬂlayan cümleler, aylar boyunca, gazetelerin haberlerinden,
köﬂe yaz›lar›ndan eksik olmad›.
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“Adalet Bakan› dedi ki...” diye
baﬂlayan yalanlar›n kürsüsüydü
burjuva bas›n ve yay›n organlar›.
Bunlar›n hepsi yalanlanm›ﬂt›.
Belgeleri, kan›tlar› ortadayd›. “ 9
y›ld›r giremiyorduk” dedikleri hapishanelerde daha bir kaç ay, bir kaç
hafta önce yap›lm›ﬂ aramalar›n hapishane müdürlerinin imzas›n› taﬂ›yan tutanaklar› ortadayd›.
Ama yalan› yaz›p, gerçe¤e sayfalar›n›, ekranlar›n› kapatt›lar.
Türkiye halk›n›n iktidar taraf›ndan aldat›lmas›na çanak tuttular.
19 Aral›k katliam›n› ‘mazur’
göstermek için uydurulan yalanlar›
gerçe¤in fark›nda olduklar› halde
sorgulamad›lar. Tersine, gerçekleri
ters yüz ederek yazd›lar. Halk›n aldat›lmas›na yard›m ettiler.
Burjuva bas›n ve yay›n organlar›n›n bu misyonu, katliam öncesi
baﬂlad›. ‹ktidar›n, “ F Tiplerini meﬂ rulaﬂt›rma ve sevdirme(!)” kampanyas›nda baﬂrol, burjuva medyaya verilmiﬂti. Özellikle, “Ko¤uﬂ sitemi ile olmuyor” deyip, “hücreleri” tek çözüm yolu olarak gösteren
kampanyay› Adalet Bakanl›¤› ile
bi r l i k t e sürdürdüler.
Bu yan›yla katliam›n ad›m ad›m
örgütlenmesinde, yalanlarla halk›n
düﬂüncelerinin çarp›t›lmas›nda burjuva bas›n yay›n›n yaratt›¤› ortam
önemli bir rol oynam›ﬂt›r.
Özellikle 19 Aral›k öncesi çeﬂitli hapishanelerde faﬂist mafyac›lar›n
ç›kard›¤› olaylar bile burjuva bas›n
taraf›ndan çarp›t›larak devrimcilere
sald›r› için bir malzemeye dönüﬂtürülmüﬂtür. Hücre sald›r›s›n›n zeminini oluﬂturma kampanyas›na burjuva bas›n›n manﬂetlerinin, yalan “haber”lerinin yan›s›ra, say›s›z köﬂe
yazar›, ünlü spikerleri de kat›ld›lar.
O günlerde Kanal D’de Tuncay Özkan taraf›ndan yap›lan bir “ F Tipi
reklam” program›nda Özkan, F tipi
hapishanelerin iﬂkenceli tecrit hücreleri için, “Dubleks bir evi and›r› yor” diyordu.
Reklamda, iktidar yalakal›¤›nda
ve devrimci düﬂmanl›¤›nda h›z›n›
alamayan Tuncay Özkan, F tipleri

için bir de ﬂu tespitte bulunuyordu:
“Türk iy e’d e çü rümeyi ön leyecek
cezaevi”! (ﬁu anda kendisinin de
Ergenekon pisli¤ine bulaﬂma suçlamas›yla F Tipi hapishanelerde yat›yor olmas›, tarihin garip bir tecellisi
olsa gerek.)
Kimileri aç›k s›n›f düﬂmanl›¤›yla hapishanelerde devrimci tutsaklara karﬂ› devlet otoritesini sa¤lamak
için, kimileri ise daha riyakarca,
mesela “ b i re y ö z g ü r l ü ¤ ü ” ad›na
savunuyorlard› F Tiplerini. Ama sonuçta, burjuva bas›nda yap›ld›¤› gibi, 8-10 metre karelik hücreleri,
dubleks bir eve, bir hapishaneyi “5
y›ld›zl› otele” benzetebilmek için
insan›n ar damarlar›n›n çatlam›ﬂ olmas› gerekir. Ve burjuva medyadakilerin durumu böyleydi. Hemen
tüm gazete ve televizyonlar, ayn›
cümlelerle, ayn› vurgularla F Tiplerinin ne kadar iyi ve neden zorunlu
oldu¤unu anlat›p durdular.
F Tipi hapishaneler konusundaki
tav›r, herkesin r engini, saf›n› tart›ﬂmaya yer b›rakmayacak ﬂekilde ortaya koyuyordu. Kullan›lan kelimeler bile, kimin F Tiplerine hangi saftan bakt›¤›n› göstermeye yetiyordu
art›k. Kimileri hücrelere “ o d a ” veya “tek kiﬂilik ko¤uﬂ”! diyorlard›.
“Bunun ne önemi var” demeyin;
Bu adland›rma, en önemli çat›ﬂma
noktalar›ndan biriydi. ‹ktidar, hücreleri böyle adland›r›rken as›l gayesi, tecriti, hücreleri ve teslim alma
program›n› gizlemekti. Bu kavramlar› kabul etmek, iktidar›n hapishaneler politikas›n› kabul etmekti.
Oysa “oda” adland›rmas›yla
meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lan hücrelerin, tecritin kendisi bir iﬂkenceydi.
Bu noktada görevlerini yerine
getirdikten sonra, 19 Aral›k sonras›
burjuva bas›na yeni bir görev daha
verildi: Bu kez katliam› aklamada
görevliydiler.
“ K e n d i l e r i y a k t › l a r, kendileri
v u r d u l a r ” türündeki manﬂetler,
burjuva medyan›n bu görevi de nas›l bir ﬂevkle ve alçalmayla yerine
getirdi¤ini göstermeye yeter.
Ahlak, vicdan, do¤rular, bilimsellik, objektiflik, k›sacas› her ﬂey
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yerle bir edilmiﬂti burjuva bas›n yay›n organlar›nda.
Öyle ki, bir tutsa¤›n ambulansta
“içeride diri diri yakt›lar” sözünü
bile, “tutuklular yakt›lar dedi” diye
yans›tabilen bir ahlaks›zl›k kol geziyordu. Diri diri yak›lanlar› devlet
yakmam›ﬂt›. Onlar da “örgüt liderlerinin emri ile “kendi kendilerini”
yakm›ﬂlard›... ‹çerden tutuklular büyük silahlarla ateﬂ açm›ﬂlar, ko¤uﬂlarda “ bir orduyu donatacak kadar
çok silah bulunmuﬂ”tu...
K›sacas›, hapishane duvarlar›n›n
kepçe ve dozerlerle y›k›ld›¤›, çat›larda silahl› ölüm mangalar›n›n dolaﬂt›¤›, hapishanelerin bir kilometrelik çevresinin gaz bombalar›ndan
durulamaz halde oldu¤u o günlerde
bile böylesine aleni bir çarp›tma içine girebilmiﬂlerdi. Önceki bölümde
de söz etti¤imiz “ K a n l › i f t a r, sahte
o r u ç ” manﬂetini atanlardan her türlü yalan, ahlaks›zl›k, çarp›tma beklenece¤i aç›kt›r.
Tüm burjuva medyan›n konumu
budur. O günler yalanlar›n, katliam›
aklamak için uydurulmuﬂ senaryolar›n havada uçuﬂtu¤u zamanlard›r.
Yakan, y›kan, katleden, F Tiplerini
iﬂkenceyle açan, copla tecavüz
eden, devlet ortada yoktur o yay›nlarda. Yakarken kahkahalarla gülen,
yanan bir insana yüzlerce kurﬂun s›kabilen ölüm mangalar› yoktur bu
haberlerde.
Günlerce sürdü bu yalanlar.
B›kmadan, usanmadan bu yalan
kampanyas›n› devam ettirdiler.
Kanal 7’de oldu¤u gibi, “ kendini yakan bir mahkumun güvenlik
görevlilerine sald›rmas› üzerine,
mahkum öldürüldü.” diyebiliyorlard›. Mahkum kendini yakm›ﬂ ama
güvenlik görevlilerine sald›r›yor.
Bu ak›l alacak bir ﬂey miydi?.. Ama
ak›l, izan rafa kald›r›lm›ﬂt› burjuva
medyada. Oligarﬂi ﬂimdi 19 Aral›k
katliam›n› meﬂru, mazur gösterme
peﬂindeydi ve oligarﬂinin medyas›
da var gücüyle bu amaca vermiﬂti
kendini.
Tecrite karﬂ› büyük direniﬂin
sürdü¤ü yedi y›l boyunca da oligarﬂiye bu hizmetini sürdürdü düzenin
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medyas›. Düzen sansüre ihtiyaç duydu¤unda sansür uygulad›, yalana ihtiyaç duydu¤unda yalan› yay›nlad›... 19 Aral›k katliam›na iliﬂkin geçen 8
y›lda birkaç› “gerçe¤e dönüﬂ”
gibi, “hayata dönüﬂ” ad› verilen katliam dönemindeki haberlerini tekzip eden haberler
yapm›ﬂ olsa da, bunlar istisna
olarak kalm›ﬂ, 19 Aral›k’a, F
Tiplerini onaylayan, meﬂrulaﬂt›ran politika, o günden bu yana sürdürülmüﬂtür. Hala da
sürdürmektedirler.

19 Aral›k Katliam›n›n
Arkas›nda ABD Ve AB
Emperyalizmi Vard›!
Ülkemizde yaﬂanan her
önemli geliﬂmenin arkas›nda mutlaka emperyalistlerin ç›karlar›, planlamalar› ve yönlendiricilikleri vard›r. O nedenle 19 Aral›k katliam› ve
sonras› da bundan ba¤›ms›z düﬂünülemez.
12 Eylüllerden bu yana, “istikrar› sa¤lamak” ad›na, ülkemizi dikensiz gül bahçesi haline getirmek isteyen emperyalizm, devrimci, ulusal
kurtuluﬂ hareketlerine karﬂ› fiziki ve
ideolojik tasfiye sald›r›lar›n›n da arkas›nda olmuﬂtur hep. 19 Aral›k
katliam sald›r›s› ve F Tipi hücreler
politikas›n›n arkas›ndaki amaç da
yine devrimci hareketin tasfiyesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Türkiye’de bu nedenle F Tipi uygulamas›n›n ABD ve AB ülkeleriyle ortak
planland›¤› aç›kt›r. Bu tüm yenisömürge ülkelerde emperyalistlerin
uygulad›¤› bir politikad›r.
ABD, 1998’de aç›klad›¤› bir “terör raporu”nda “Türkiye’de terörün
merkezi hapishanelerdir” de¤erlendirmesi yap›yordu. NATO’da,
AB’de de benzer de¤erlendirmeler
yap›lm›ﬂt›r. Bu anlamda hapishanelerdeki katliamlar emperyalizmin
tespit etti¤i “devrimci mücadelenin
tasfiye edilmesi” hedefine ba¤l›
olarak gündeme getirilmiﬂtir.
Hücre ve tecrit statüsü, zaten bilindi¤i gibi Amerika ve Almanya taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ bir politikad›r.

Bu hapishaneler politikas›n› Türkiye oligarﬂisine de önermiﬂler ve hayata geçirilmesi için de gerekli fi n a n s a l ve siyasal deste¤i sa¤lam›ﬂlard›r. Avrupa emperyalizmi, Türkiye’nin AB’ye uyum program›na
“hapishanelerde ko¤uﬂ sistemin den vazgeçme” koﬂulunu da koymuﬂtur. “Ko¤uﬂ sistemi” ›slah edilmesi gereken bir sistem olarak nitelenmiﬂ ve çözüm olarak da hücre tipi hapishane önerilmiﬂtir. AB’nin
“ça¤daﬂ infaz sistemi”, hücre sisteminden baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
19 Aral›k katliam›n›n ve F Tipi
politikas›n›n arkas›nda AB’nin oldu¤u bugün art›k kimse taraf›ndan
reddedilememektedir. 19 Aral›k
katliam›nda, tutsaklar diri diri yak›ld›¤›nda bile AB’li emperyalistlerin k›l› k›p›rdamam›ﬂ, sadece katliam›n iyice deﬂifre oldu¤u noktada
“orant›s›z güç kullan›ld›” demekle
yetinilmiﬂ, ama as›l olarak katliam
savunulmuﬂtur.
Zira, devrimcileri tasfiye etmek
öncelikliydi; bu tasfiye için de F
Tipleri zorunluydu ve F Tiplerini
açmak için de “ne laz›msa” yap›lmal›yd›. 19 Aral›k iﬂte bunun için
AB emperyalistlerine göre kaç›n›lmazd›. Bu nedenle, hiçbir zeminde
19 Aral›k katliam›na karﬂ› ç›kmad›lar. Tersine, hapishaneler konusunda her yönüyle oligarﬂiye tam destek verdiler. Ecevit ve ard›ndan Er-
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do¤an hükümetinin bakanlar› s›k
s›k “bak›n AB de F Tiplerinden
memnun” diye bu durumu sürekli
kulland›lar.
F Tiplerine, tecrite karﬂ› büyük
direniﬂ, iﬂte bu anlamda ideolojik
olarak da, politik olarak da, A m e r i kan ve Av r u p a e m p e r y a l i s t l e r i n e
k a r ﬂ › bir direniﬂti.
Kald› ki, AB’li emperyalistlerin
ülkemizdeki tutuklular›n “rahat›n›”
sa¤lamak, bunun için “kalabal›k
ko¤uﬂ sistemi”nin de¤iﬂtirilmesini
istemek gibi bir düﬂünceleri yoktur.
Birincisi; hapishanelerin t›ka basa
dolu olmas›n›n as›l nedeni zaten
emperyalistlerin dayatt›¤› azg›n sömürüdür. ‹kincisi, emperyalistler,
hapishaneler sorununa “insani” aç›dan bakm›yorlar ve bakmazlar. Onlar›n bak›ﬂ aç›s›, tümüyle siyasi ve
kendi s›n›fsal ç›karlar› aç›s›ndand›r.

Yoksa tutuklular›n yaﬂad›¤› koﬂullar
onlar›n umurlar›nda de¤ildir. Onlar,
devrimi tasfiye etmek, halk›n mücadelesini sindirmek istediler ve bunun için de yapmalar› gereken ilk
iﬂlerden biri hapishanelerdeki tutsaklar› teslim almakt›. F Tipleri de
bunun içindi.
Vitrininde, “ça¤daﬂl›k”, “insan
haklar›”, “demokrasi” söylemleri
eksik olmayan emperyalistler, iﬂte
bu nedenle Bayrampaﬂa’da diri diri
yak›lanlar›n, 19-22 Aral›k’ta 20 hapishanede kurﬂunlarla, kimyasal
bombalarla vahﬂice katledilen tutsaklar›n katledilmelerinden sorumludurlar.
F Tipi hapishanelerin aç›lmas›ndan bugüne kadar geçen yaklaﬂ›k 8
y›l boyunca da
Avrupa emperyalizmi, tecrit

19 Aral›k’›n Devleti,
‘Hepimizin Devleti’ Olamaz!
Adalet Bakan›, geçti¤imiz günlerde 301. maddeden açt›rd›¤› bir
davay› savunurken. “Vatandaﬂ bizim devletimize katil devlet diyecek,
biz bu devleti sokakta m› bulduk ?”
diyordu.
Bizim devletimiz diyor bakan;
Buradaki “biz” kim?
Hepimiz mi?
19 Aral›k, “devlet hepimizin
devletidir” sözünü tekzip eden en
çarp›c› olaylardan birisidir. Silahs›z-savunmas›z tutuklular, “hepimizin” oldu¤u iddia edilen devlet taraf›ndan gazlarla bo¤ulmuﬂ, diri diri
yak›lm›ﬂ ve kurﬂunlanm›ﬂlard›r.
Bu devlet “hhepimizin devleti”
olmad›¤› için, bir avuç egemenin
devleti oldu¤u için, hukuku, yasalar› bir kenara b›rakarak bunu yapabilmiﬂtir.
Bu devlet, “hhepimizin devleti”
olmad›¤› için, tutsaklara karﬂ› her
türlü kurals›zl›¤›, bask›y›, iﬂkenceyi, yasaklar› uygulayarak, onlar›
teslim almaya çal›ﬂt›.
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Bu devlet, “hh e p i mizin dev leti ” olmad›¤› için, katletti¤i, sakat b›rakt›¤›
yüzlerce tutsa¤a, on y›llara varan
cezalarla davalar açabildi. Katliama
“niye direndiniz” diyerek, ”direnme
hakk›n›” cezaland›rmak istedi.
Bu devlet, “hhepimizin devleti”
olmad›¤› için, tutsak yak›nlar›n› ve
tüm halk› F Tipi hapishaneler ile
korkutmaya, sindirmeye çal›ﬂt›.
Hak mücadelesi verecek, haklar›n›
savunacak herkese “sizin de sonunuz böyle olur” diyerek, F tiplerini
kulland›. “Hepimizin devleti”, halk›
böyle tehdit eder miydi?
Bu devletin, bizim olmad›¤› kesindir. Bu devletin, bir avuç sömürücünün devleti oldu¤u da gün gibi
ortadad›r. O halde, devlet gerçe¤ine
böyle yaklaﬂmak zorunludur. Aksi
durumda, 19 Aral›k katliam› ve F
Tipi sald›r›s› anlaﬂ›lmayacakt›r.
19 Aral›k katliam›, ülkemizdeki

politikas›na deste¤ini sürdürdü. Hapishanelerden ç›kan tabutlar› ciddi
bir eleﬂtiri konusu yapmad›. Tersine, hücre tipinin yayg›nlaﬂmas›ndan, pekiﬂmesinden çok memnundu
emperyalistler.
Fakat; hücre tipi hapishaneler
konusunda büyük bir hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›klar› da kesindir. Kendi
ülkelerindeki gibi, hücre sistemiyle
tutsaklar› bireycileﬂtireceklerini,
bununla da teslim alman›n yolunu
açacaklar›n› hesap etmiﬂlerdi. Baﬂaramad›lar. Devrimciler büyük bedeller ödeyerek bu süreci tersine çevirdiler. Hücrelerle, tecrit politikas›yla dayat›lan bireycili¤i hem ideolojik olarak hem fiilen altederek,
tecrite, hücrelere boyun e¤mediler.
Bu da Avrupa emperyalistlerinin
ideolojik yenilgisi oldu.
- sürecek-

devlet gerçe¤inin çok
somut olarak görüldü¤ü zemin olmuﬂtur.
ﬁimdi bunca yaﬂanandan sonra kalk›p
da, devlet gerçe¤ini bir
yana b›rak›p sorunu ne
“derin devlet” ile aç›klamaya kalk›ﬂmak, ne
de devletin d›ﬂ›nda bir operasyon
gibi aç›klamak do¤ru de¤ildir.
19 Aral›k’ta devlet vard›r.
MGK’s›, hükümeti, bakanlar›, bürokratlar›, ordusu, polisi, siyasi polisi, J‹TEM’i, TÜS‹AD’›, medyas›
ile tüm devlet ve düzen kurumlar›
bu katliam›n içindedir.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin
devleti, planlam›ﬂ ve katletmiﬂtir.
Devletin savundu¤u s›n›fsal ç›karlar, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi
oligarﬂik s›n›flar›n ç›karlar›d›r.
Bu s›n›fsall›k, bu ç›karlar görülmedi¤inde, 19 Aral›k anlaﬂ›lmaz,
“hapishanelerde düzen sa¤lama”
gibi bir soruna indirgenmiﬂ olur.
19 Aral›k, ancak emperyalizmin
ve oligarﬂinin iktidar›n› korumak
için, faﬂist devletin halka karﬂ› savaﬂ›yla aç›klanabilir.
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Yasaklar/Cezalar
F Tiplerinde iki ﬂeyin ard› arkas› kesilmiyor: Ya s a k l a r ve Ce z a l a r . Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’ndeki 15 Kas›m tarihli Kenan
Günyel'in mektubundan aktaraca¤›m›z bölüm, bunu tekrar gösteriyor herkese.

He r ﬂe y “ Ö r g ü t ü y e l e r i n i n
bi r l ikt e h a re ke t e tm es i ni
sa¤lay›c›"
"Bana ve Serdar'a gönderdi¤in
mektuba imha karar› al›nd›. Gerekçe ﬂöyle belirtiliyor: 'Muhataplar›na, örgütsel mesajlar verilmek
istendi¤i, örgütün amac› do¤rultusunda nelerin yap›ld›¤› anlat›larak, nelerin yap›lmas›na dair yol
gösterici beyanlarda bulunuldu¤u,
baz› hususlar›n ise örgütsel haberleﬂme niteli¤inde dayan›ﬂmay› artt›r›c› bilgi niteli¤inde oldu¤u, bu
durumun da suç örgütü mensuplar›n›n ideolojik haberleﬂmelerine
neden oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r'.
Bir baﬂka mektup da; "örgüt
üyelerinin birlikte hareket etmesini sa¤lay›c› ifade ve ibareler kullan›ld›¤› görülmüﬂtür" denilerek
taraf›ma verilmedi.
Hakan Özek'in Av. Behiç Aﬂç›'ya göndermek istedi¤i bir kad›n
ve erke¤in semah çeker görüntüsünü ifade eden el yap›m› çerçevede
sak›ncal› bulunup imha karar› al›nd›.... Kararda 'El yap›m› resim üzerinde yer alan resim, figür ve iﬂaret
ile sembollerin örgüt üyelerinin
birlikte hareket etmesini sa¤lay›c›,
örgüt dayan›ﬂmas›n› artt›r›c› ve
ölüm orucunu öven iﬂaret ve semboller oldu¤u görülmüﬂtür' deniyor. Semah, Alevi giysileri ve Alevilerin al›n band› Ölüm Orucunu,
örgütü sembolize eder oldu!"
***
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Fareli Sansür

Aﬂa¤›da Edirne F Tipi Hapishanesi’nden Ali Osman Köse’nin yazd›¤› 30 Kas›m 2008 tarihli mektubundan bir bölüm aktaraca¤›z... Geçen hafta bu sayfalarda bir sansürlü
mektup aktarm›ﬂt›k hat›rlayaca¤›n›z
gibi, okunacak yeri kalmam›ﬂt› neredeyse. Bu hafta aktaraca¤›m›z sansürlü mektup o kadar karalanmam›ﬂ,
ama ilginç bir biçimde karalanm›ﬂ;
okuyun, ilginçli¤ini göreceksiniz:
“ 27 Kas›m'da genel (jandarma
ve gardiyan ortak) arama geldi. Bu
sefer tek kiﬂilik hücrelerin tuvaletbanyolar›nda bulunan havaland›rma boﬂluklar›na kocaman bir m›knat›s sark›tarak arama yapt›lar. Benim havaland›rma deli¤i kapal›. Alç›
ile sabitleﬂtirmiﬂtim. Çünkü buraya
getirildi¤imde fareler kapa¤› yemiﬂlerdi. ﬁimdi de öyle çok fare var ki
orada. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
herhalde. Daha önce xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx...”
Fareli iki sat›r sansürlenmiﬂ.
O kadar kafa yorduk, ama farelerle ilgili F Tipi zindan yönetiminin
neyi sansürlemiﬂ olaca¤›na dair bir
tahmin yapamad›k.
Geriye tek bir aç›klama kal›yor:
Tecrit zihniyetinin sansürcülü¤ü,
gerçekte tüm ak›l, izan, mant›k ölçülerinden uzaklaﬂm›ﬂt›r.
Keyfilik, “yetki bizde., istedi¤imiz yeri karalar›z, istedi¤imizi yasaklar›z” tavr›yla, tutsaklar› çaresizli¤e itmeyi amaçlayan, klasik psikolojik savaﬂ taktikleri, iﬂte bu örnekleri ortaya ç›kar›yor.

Ama belirtelim; tutsaklar da bu
yöntemleri boﬂa ç›karmaya devam
ediyor. Tutsaklar, sansürlü mektuplar›yla da gerçekleri anlatmaya devam ediyor, gerçe¤in savaﬂç›s› ve
tecrite karﬂ› direnenler olarak tarih
içindeki yerlerini al›yorlar. Peki o
saçma sapan sansürü yapanlar? Onlar nas›l bir yer bulacaklar kendilerine... Aç›k ki,
fareleri sansürleyen zihniyet, kendine ancak farelerin ininde bir yer bulabilir!
***

Te k i r d a ¤ 2 N o ' l u F T ipi'nden Serdar Karaçelik'in 2 Aral›k
2008 tarihli mektubundan:
“Burada her hangi bir geliﬂme olmad›¤› gibi en ufak bir çaba da yok.
Yani haftada bir gün gelip soruluyor,
genelge tam uygulans›n denip ç›k›lm›yor. Mesele elbette zihniyette... 3
ay› aﬂk›nd›r yay›nlar› da alam›yoruz.
‹stanbul'u aﬂsa Kars'a, oray› aﬂsa buraya tak›l›yor.”
***

Tutsaklardan
19 Aral›k ﬁehitlerine
Merhaba, Umudumuzun çoﬂkusu, karanfillerimizin s›cakl›¤›yla kucakl›yoruz.
Korkudan nutku tutulsun ve sus
pus olsun diye halk, gö¤sümüzü da¤lad›lar kor ateﬂlerle. Biz karanl›¤› tutuﬂturduk yang›n nefeslerle. Ve umudun fidanlar› ç›nar oldu direniﬂte.
Y›k›lan duvarlar›n ard›nda, y›k›lmaz bir iradeyle dimdik durduk hep.
En önde bayraklaﬂan yi¤itlerimiz
vard›. Onlar, al›nlar›nda bir top ›ﬂ›kla akt›lar yar›nlara.
Bilgemizin yol göstericili¤inde
kazan›lan zafere can katan onlard›.
An›lar› önünde sayg›yla e¤iliyor,
bizlere b›rakt›klar› onurlu miras› hep
yücelere taﬂ›yaca¤›m›za söz veriyoruz.
Selam ve sevgilerimizle...
Teki rda¤ 2 N o' lu F T ipi Hapish a n e Ö z g ü r Tu t s a k l a r ›

TECR‹T
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Polisin Hamisi Antalya Valili¤i
Ça¤daﬂ Gemik, 27 Ekim’de
Antalya’da polis
kurﬂunuyla katledildi. Suçu, ‘polis ten korkup kaçmakt›’.
Bu ülkede, yoksul halk›n çocuklar› olan Ça¤daﬂlar’›n can› bu kadar
ucuz, devletin ‘ka t le tme ö zgürl ü¤ü’ bu kadar s›n›rs›zd›r. Devlet,
‘katletme özgürlü¤ünü’, her yolla,
katil polisini sahiplenip, mahkemeye müdahale ederek, Ça¤daﬂ’›n katilinin cezaland›r›lmas› için u¤raﬂan
avukat›na soruﬂturma açarak da savunuyor.
Antalya Valili¤i, önce Hac› Bektaﬂi Veli Derne¤i Baﬂkan› Ergün
KURT’u “tamam bu olay› daha
fazla büyütmeyelim” diye uyararak, bu kurumu davan›n üzerini örtmek için kullanmaya çal›ﬂt›.
Son olarak, “ ‹ l ‹ n s a n H a k l a r ›
K u r u l u B a ﬂ k a n l › ¤ › ” ad›na Va l i
Ya rd › m c › s › Mehmet Seyman imzas›yla 6 Kas›m’da Antalya Cumhuriyet Savc›l›¤›’na gönderilen gizli
i b a reli yaz›da, Ça¤daﬂ’› katleden
polisin, “ i k a z a m a ç l › o l a r a k h a v a ya ateﬂ etti¤i” belirtildi. Yasa ve
hukuku yok sayarak, talimatvari bir
dille savc›l›¤a yaz›lan bu yaz›n›n
amac› da, polisi yarg›lan›p cezaland›r›lmaktan kurtarmakt›. Ve düﬂünün ki, “insan haklar›” ona emanet!

Vali Protesto Edildi
6 Aral›k’ta Ça¤daﬂ Gemik’in ailesi ve Karanfiller Kültür Merkezi
taraf›ndan yap›lan eylemle, Antalya
Valili¤i’nin, Ça¤daﬂ’›n katillerini
korumas› protesto edildi.
Sloganlar›n at›ld›¤› ve halka yö-

Antalya Valili¤i;
1- Ç a ¤ d a ﬂ G e m i k ’ i n k a t i l i n i
serbest b›rakt›rmak için,
Cumhuriyet Savc›l›¤›’na
yaz› yazd›
2- D u r u m a t e p k i g ö s t e r e n
avukata dava açt›
3- D a v a y l a i l g i l e n e n l e r i
“ f a z l a b ü y ü t m e y i n ” diye
tehdit etti
Soru: B u , i n f a z c › l a r › n a r k a s›nda devletin oldu¤unun
aç›k göstergesi de¤il mi?
Gemik ailesinin avukat› Münip
ERM‹ﬁ, bir aç›klama yaparak, bu
durumu teﬂhir etti, Antalya Valili¤ine hitaben, “Yarg› görevini yapan›
e t k i l e m e su ç u i ﬂ l e d i n i z .. . ‘ G ‹ Z L ‹ ’
ib a re s i n in , i ﬂ le d i¤ i n iz b u a y› b › s il m e s i v e c i n a y et i g i z l em es i m ü m k ü n
olmayacakt›r” dedi.
Valilik, bu sefer de, a v u k a t E rm i ﬂ h a k k › n d a d a v a a ç a r a k , gözda¤› vermek istiyor.
Bu olay›, AKP’nin bakanlar›n›n,
milletvekillerinin iﬂkencecileri ve
iﬂkenceyi sahiplenen aç›klamalar›ndan ayr› düﬂünemeyiz. Ortaya ç›kan
tablo, ülkemizde iﬂkenceci ve katillerin, devletin en üstünden baﬂlayanelik konuﬂmalar›n yap›ld›¤› eylemde, “Ça¤daﬂ’› katleden polis katil d i r v e ka ti ll er i k o r u m ay a k a lk › ﬂ mak da katliamc›l›kt›r. Ç a ¤ d a ﬂ ' ›
k at l e den pol i s ve ka ti l l eri s a vuna n lar b izleri unutmas›n çünkü bizler
o nlar› hiç unutmayaca¤›z ve katil leri savunanlar› tarihin hiçbir ev resinde affetmeyece¤iz. ” denildi.
Ferhat Gerçek’in felç edilmesine, Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesine de de¤inilen eylemde polis terörüne cesaretle karﬂ› ç›kmak
gerekti¤i vurguland›.

rak her kademesinde savunuldu¤unu, sahiplenildi¤ini göstermektedir.

Valili¤in Tavr›, Ça¤daﬂ’›
Vu r a n K u r ﬂ u n u n S a h i b i n i
Gösteriyor
Devlet, bir yandan aç›k olarak
katillerini sahiplenirken, infazlar›
meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rken, di¤er
yandan, tepkilerin devlete yönelmesini de engellemeye çal›ﬂ›yor. Katliamc›, iﬂkenceci yüzünü gizlemek
için, bu tür olaylarda “münferit”
aç›klamas› yap›yor, polislerin görev
koﬂullar›n› tart›ﬂma konusu yaparak, sistemi aklamaya çal›ﬂ›yor.
Bu oyuna inanmak, devletin katliamc›l›¤›na deste¤e dönüﬂmektedir.
Antalya Valili¤inin sahiplenmesi
daha aç›k göstermiﬂtir ki, Ça¤daﬂlar’›n katili sadece bir polis de¤il,
devletin kendisidir.
Durum bu iken, bu gerçe¤e gözlerimizi kapayamay›z. Gerçek, e¤ilip
bükülmeden kabul edilmek zorundad›r. Bu gerçe¤i kabul etmek, katil
devlete karﬂ› mücadele etmeyi gerektirir, gençlerimizi, çocuklar›m›z› katil
devlete karﬂ› korumak zorunda oldu¤umuzu gösterir. Bu gerçe¤i görmek,
sorunun ciddiyetini görmektir, bu sorun karﬂ›s›nda birleﬂmek, birlikte
mücadele etmek demektir.

Gemik ‹çin 40 Yeme¤i
Ça¤daﬂ Gemik’in ailesi, 6 Aral›k’ta, evlerinin önünde, Ça¤daﬂ için
40. gün yeme¤i verdiler. Yeme¤e
Halk Cephesi yan›nda çeﬂitli kitle
örgütleri de kat›ld›. Balkona Ça¤daﬂ’›n resimlerinin as›ld›¤› yemekte, Ça¤daﬂ’›n ailesi, balkona bir de
“ Ç a ¤ d a ﬂ › Vu ra n P ol i s C e z a l a nd › r›ls›n” yaz›l› pankart asarak adalet
isteklerini dile getirdiler. 150’yi
aﬂk›n kiﬂinin kat›ld›¤› yemekten
sonra Ça¤daﬂ’›n ailesi ve yak›nlar›
Ça¤daﬂ’›n mezar›n› ziyaret ettiler.

14 Aral›k 2008

Hukukçular, Avukatlar, B arolar,
Devlet öylesine pervas›z davranmaktad›r ki, “be n ka tle de ce¤im
a ma si z s a h i p l e nm e y e c e k si ni z , s a hi pl eni rs en iz , i ﬂ ke nce l e rden g eç i ri rim, soruﬂturmalara u¤rat›r›m, sü r ü n d ü r ü r ü m ” diyor. Bunu bir avukata da, kitle örgütlerine de, di¤er
halk kesimlerine de yap›yor. Onurlu, namuslu avukatlar, hukuku, adaleti esas alan avukatlar, kendinizi bu
davalar›n d›ﬂ›nda göremezsiniz.
Görmelisiniz ki, bir devletin
böylesine pervas›z davrand›¤› yerde, hukuktan da, adaletten de söz
edilemez. Buna karﬂ› mücadele etmeyenlerin de hukukçulu¤undan,
adalet savunuculu¤undan söz etmek
mümkün olmaz. Bu tabloya sessiz
kal›nd›¤›nda, hukukçuluk, avukatl›k
mesle¤i, adaletten soyutlan›r ve bir
ticaret arac›na dönüﬂür.

Dolay›s›yla, buna tav›r almak, mesle¤in onurunu da
savunmakt›r.
Pervas›zl›¤› engellemenin, 19 Aral›k katliamlar›ndan Gemikler’in katledilmesine kadar,
benzeri tüm infaz, iﬂkence, katliam
davalar›nda s›kça baﬂvurulan “ z a m a n a ﬂ › m › ” pervas›zl›¤›na izin vermemenin yolu, güçlü müdahalelerden, bu davalar› sahiplenmekten geçer. Hukuk ve adalet ad›na en
önemli görev bugün bu olmal›d›r.
Özellikle de Ça¤daﬂ Gemik’in avukat› gibi, Anadolu’da haklar ve özgürlükler mücadelesi veren avukatlar aç›s›ndan, bu dayan›ﬂma çok daha büyük bir önem ve gereklilik taﬂ›maktad›r. Çünkü, Anadolu’da hak
ve özgürlüklere yönelik sald›r›larla
ilgilenen avukat say›s› daha s›n›rl›d›r. Fakat, hukuksuzlu¤un, adaletsizli¤in karﬂ›s›na birlikte ç›k›ld›¤›nda, devlet de bu kadar pervas›z olamayacakt›r.

ilgisi yoktur.
‹stanbul Avc›lar’da
F e y zul lah Ete, Beyo¤lu karakolunda F e stus Okey, Kad›köy’de
Yasin K›rbaﬂ, Bahçelievler’de Cem ‹nc i,
Ümraniye’de A l i
A., Eminönü’nde
C e n giz
Sez g i n ,
‹zmir’de B a ran
T ur s u n ,
AdaM u rat
na’da
Kurtaran, Yalova’da H üse yin
T ur gut, Sivas’ta T uran Öz dem i r , Bursa’da C e n giz Koç,
Van’da N i za met tin Öz can, Gaziantep’te M e h met Hayri Fi l i k
ile o¤ lu Ha lil ‹b ra him Fi l i k ,
Antalya’da Ç a¤ daﬂ Ge m i k ,
Amed Y›l d › r›m,
Adana’da
Bursa’da Serkan Çedik son dönemde polis taraf›ndan kurﬂunlanarak öldürüldüler ya da
yaraland›lar. Ba¤c›lar’da Ahmet La ç i n iﬂkencede katledildi.
Bu sayd›¤›m›z isimlerin hiç
birinin siyasi bir yan› yoktu
ama bi rinc i si, bu. onlar›n devletin polisinin hedefi olmas›na
e n gel ol ma m › ﬂ t › r. ‹ k i n c i s i ,

devletin bu olaylarda da da iﬂkencecisini, infazc›s›n› savunup sahiplenmesi ayn›d›r.
Çünkü, sokaklarda, polisin
tam hakimiyeti sa¤lanmak isteniyor, halk tamamen sindirilmek, polisin karﬂ›s›nda sesini ç›karamayan, hakk›n› aramayamayan bir duruma getirilmek isteniyor. Çünkü ancak
böyle yönetebileceklerini düﬂünüyorlar.
Katlettikçe, teﬂhir oldukça,
klasik “ t e rör” demagojisine,
baﬂvurarak, “çal › ﬂma ko ﬂul lar›”n› tart›ﬂt›rarak katliamlar›n› meﬂrulaﬂt›rmak istiyorlar.
Bu veya baﬂka gerekçelerle,
polisin infazlar›n› yumuﬂatmaya çal›ﬂmak, “anlay›ﬂ!” göstermek, bu tablonun devam›na
destek vermektir.
Polis terörüne, faﬂist teröre, faﬂist devlete, ‘ama’s›z, ‘fakat’s›z karﬂ› ç›k›lmal›d›r. Çünkü, tablonun “a m a” s›, “ f akat ”› yoktur. Bunu yapmayanlar, devletin halk› sindirme politikas›n›n destekçisidirler, onlar, ne demokrat, ne de insan
haklar›ndan yana olabilirler.

Hukuku Ve Adaleti Savunanlar› Savunmal›s›n›z!
Gemik ailesinin avukat› Münip ERM‹ﬁ, katleden devletin
karﬂ›s›nda, hukuku ve adaleti
savunmaya çal›ﬂt›¤› için, Antalya Valili¤i’nin hedefi olmuﬂtur.
Burjuva anlamda da olsa, hukuka
inanmak düzenin bariz yasa ve hukuk tan›mazl›¤›n›n karﬂ›s›na dikilmeyi, hukuk ve adaleti savunan› sahiplenmeyi gerektirir. Avukat Ermiﬂ’e sahip ç›kmal›s›n›z!
Hukuk ve adaleti savunmak, Gemik davas›na sahip ç›kmak; onunla
yetinmeyip, benzeri tüm davalarda
müdahil olmakt›r. Adaleti savunmak, Av. Ermiﬂ hakk›nda aç›lan davada Ermiﬂ’i kitlesel olarak sahiplenmektir. Devlete, istedi¤i gibi, hukuku ve yasalar› yok sayamayaca¤›n› göstermektir.

Siyasette

‹LKE

Polis Terörü
Tüm Halka Yönelik
Polis terörü, bugüne kadar
daha çok ilerici, devrimci kesimleri hedef alm›ﬂ olsa da,
muhteva olarak her zaman
tüm halka yönelikti. Çünkü,
devrimcileri, ilericileri katletmeleri de, halka gözda¤› vermek, halk› sindirmek için baﬂvurduklar› bir yöntemdi.
Bugün, polis terörü daha
somut haliyle, biçimsel olarak
da her kesimden halk› hedef
al›yor. Son zamanlarda polisin
infaz ettiklerinin, karakollarda öldürdüklerinin listesini
önünüze koyun; E n gin Çe ber
ve F e rhat Gerç e k d›ﬂ›ndakilerin, devrimcilikle, siyasetle bir

Say›: 167

‹LKE
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Baﬂe¤meyenlerin Sesi
Grup Yorum’un
Yeni Albümü
Ç›kt›!

Grup Yorum iki buçuk
y›ll›k bir aradan sonra “Baﬂe¤meden”le ç›k›yor
karﬂ›m›za. Elbette, geçen iki buçuk
y›lda bir “ara” verilmiﬂ de¤il; çünkü
bu iki buçuk y›l içerisinde ne dünya
dönmeyi b›rakt›, ne de Yorum üretimini! Y›ld›zlar Kuﬂand›k’› elimize
ald›¤›m›z 2006 Nisan ay›ndan itibaren “Baﬂe¤meden” de yaz›lmaya
baﬂlam›ﬂt› bile.
Gün gün, y›l y›l, konser konser,
diireniﬂ direniﬂ yaz›ld› Baﬂe¤meden
de, Grup Yorum’un her albümünde
oldu¤u gibi...
Öyle de olmal›yd›; çünkü notalara dökülmeyi bekleyen çok ﬂey
vard› hayat›n ve kavgan›n içinde.
Ülkemizde ve dünyada ezilenler
ezilmeye devam ediyor, egemenler
sömürdükçe sömürüyor hala. Ve direnenler baﬂe¤meden yollar›na devam ediyorlar. Ac›lar yaﬂanmaya
devam ediyor fakat onursuzca yaﬂamay› kabul etmeyenler, baﬂlar›n›
daha da dik tutuyor...
Y›ld›zlar Kuﬂand›k’tan bu yanaki iki buçuk y›lda s›n›flar mücadelesinin tüm cephelerinde mücadeleye
dair hemen her ﬂey tekrar tekrar yaﬂanmaya devam etti... Bir yanda iﬂgalciler katliamlar›na yenilerini eklerken, burunlar›n›n dibinden ve
dünyan›n dört bir yan›ndan direniﬂ
destanlar› yaz›l›yor... Gecekondulular, evlerinin baﬂlar›na y›k›lmas›na
karﬂ›, hapishanelerde özgür tutsaklar tecrit zulmüne karﬂ› direniyorlar... Adaletsizliklerin karﬂ›s›nda,
adalet aramaktan vazgeçmeyenler,
sokaklarda hayk›rmaya devam ediyor... ‹ﬂçilerin ellerindeki nas›rlar
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günden güne art›yor ve çocuklara
yine kuru ekmek düﬂüyor, ve okul
kap›lar› yüzlerine kapan›yor.
Geçen iki buçuk y›lda yaﬂananlard›r “Baﬂe¤meden”in içindekiler.
Elbette yaﬂananlar›n hepsini,
tüm ac›lar›, tüm direniﬂleri, bir albüme s›¤d›rmak mümkün de¤ildi.
Bununla birlikte; Grup Yorum, tüm
albüm boyunca, her ﬂark›da, her notas›nda baﬂe¤memeyi ve hayalini
kurdu¤umuz güzel günlerin bir gün
mutlaka gelece¤ine dair inanc›m›z›
tazeletiyor bizlere. Mücadeleyi sonuna kadar götürme gücünü taﬂ›yor
sözleri ve notalar›yla. Kâh “y›k›l›r
zulmün kaleleri” diyerek inanc›m›z› sunarken ortaya, kâh “tertemiz
sabahlar› sizlere sunaca¤›z” diyerek 122 karanfile verdi¤imiz sözleri
vurguluyor bir kez daha.
Bir ﬂark›da “sevday› kara günde
terkedip gitmeme” vefas›n› gösterirken bizlere, di¤erinde “sen ola ca¤›z” diyerek daha da ileriye at›lmak için bir söz veriyor.
“Çekin ellerinizi vatandan” diye
meydan okuyor emperyalistlere.
Dilimizde “defol Amerika”, dilimizde “kumandan Che Guevara”.
ﬁimdi bizleri y›k›lan kondulardan,
yak›lan a¤›tlardan sorun, ﬂimdi bizleri dövüﬂerek gelenlere sorun.
Ülkemizde ve dünyada, ayd›n
olman›n bir kat daha zorlaﬂt›¤› ve
ve fakat ayd›n olman›n öneminin de
bir kat daha artt›¤› bir dönemde, çözümü Avrupa Birli¤i’nde, ABD’de
görenlerin; ayd›n olmay› iktidar›n
çizdi¤i s›n›rlar içerisine hapsedenlerin, sanat› kendi küçük dünyalar›n-

dan ibaret bir alana s›k›ﬂt›ranlar›n
aksine Grup Yorum; devrimci sanatç› olman›n getirdi¤i sorumlulu¤un bilinciyle, hayat› ve kavgay› taﬂ›yor albümüne. ﬁiirlerini, ﬂark›lar›n› halk›m›z›n gerçek gündemlerinden seçiyor... Ve o gündemleri
devrimin notalar›yla yo¤uruyor. Ülkemizin sorunlar›na dair söylenecekleri söylemekten geri durmuyor..
Çünkü o Grup Yorum! Ve böyle
oldu¤u için, baﬂka türlüsü düﬂünülemez bile.

Özde v e b içimde
cüretli v e ü retken
bir a lbüm!
‹lk albümleri S›yr›l›p Gelen’den
bu yana yapt›klar› ﬂark›larla Alevisi’nden Sunni’sine Türk’ünden
Kürt’üne, iﬂçisinden ögrencisine
kadar de¤iﬂik s›n›f ve tabakalardan
insanlara hitap etmesini baﬂaran
Grup Yorum, Baﬂe¤meden’de yine
halk›n çeﬂitli kesimlerine sesleniyor. Muhtevadaki kapsay›c›l›k ve
zenginlik, biçimde de kendini üretiyor. Cüretle de¤iﬂik müzikal t›n›lar,
de¤iﬂik enstrümanlar kullanmaya
devam ediyor Grup Yorum.
Ayaklar›n› kendi topraklar›na
basmaktan asla vazgeçmeden, topraklar›m›z›n kültürünü ezip geçmeden ve kendi müzikal tarz›n› da ortaya koyarak, Yorum’un ruhunu,
coﬂkusunu her ﬂark›ya katarak ve bu
tarza yenilikler ekleyerek biçimlendiriyor her bir parças›n›.
Emek, insan› insan yapan unsurlar›n baﬂ›nda gelir. Yaln›z insan› m›,
o herﬂeye kendi de¤erini katar. Birﬂeyin de¤erini onun içerdi¤i eme¤in
belirledi¤i de tarihsel ve bilimsel bir
do¤rudur. Yorum da bunu bilerek
emek veriyor müzi¤ine. Yorum’u
yaratan kolektivizmdeki herkes,
1985 y›l›nda do¤an bu grubu, emekle, sab›rla, özveriyle ve devrimcilikleriyle büyütüyorlar. Yorumcular›n
kendi deyimleriyle “eskiyi unutmadan, bugünü kavrayarak” sürdürüyorlar üretimlerini.
Bir kavgas› var Yorum’un. ‹ﬂte
bunun için, Yorum aç›s›ndan önem-
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li olan, anlatmak istedi¤ini daha etkili, daha güçlü anlatabilmektir, de¤iﬂik t›n›lara kap›lar›n› yine bunun
için aç›yorlar zaten. Denemeler yap›yorlar. Baﬂe¤meden’de oldu¤u gibi. Bunlar›n hiçbiri geliﬂigüzel, kendili¤inden de¤il, özellikle seçilmiﬂ
ve bilinçli bir ﬂekilde albüme konulmuﬂ denemeler.
Rock, en az›ndan ç›k›ﬂ noktas›nda “kapitalizme isyan›n ve de¤iﬂim
iste¤inin dili”dir diye tan›mlan›r.
Ondaki dinamizmi kullanma düﬂüncesiyle Yorumcular kimi ﬂark›lar›nda rock t›n›lar›n› art›r›yor ve isyan›n
sözlerini kat›yorlar içine. Sonra,
farkl› bir müzik tarz› olarak yay›lmakta olan hip-hop’a e¤iliyorlar;
“ e¤er müzi¤imizi geliﬂtirecek, anlatacaklar›m›za güç katacaksa, kullanabiliriz” düﬂüncesiyle s›v›yorlar
kollar›n›. Amaç Baﬂe¤meden’de
söyleneni daha etkili, daha güçlü
k›lmak. Her geçen gün daha da yoz-

‹ﬂte Baﬂe¤meden’de ‘Defol
Amerika!’ Diye Hayk›ran

BÜYÜK KORO
Murat Kekilli, Cengiz Özkan, Feryal
Öney, Hakan Yeﬂilyurt, Nurettin Güleç,
Vedat Sakman, Rojin, Yasemin Göksu,
Leman Sam, ﬁevval Sam, Avni Sa¤lam,
Erdal Bayrako¤lu, Kemal Kaplan, Ercan
Ayd›n, ‹lkay Akkaya, Ali Ekber Eren,
Enver Çelik, Erdal Güney, Hasan
Sa¤lam, Metin Karataﬂ, Burhan Berken,
Nilüfer Sar›taﬂ, Bayar ﬁahin, Hüseyin
Turan, Seyfi Yerlikaya, Gülcihan Koç,
K›v›rc›k Ali, Emre Salt›k, Ali Mahsuni,
Birol Topalo¤lu, Mehmet Gümüﬂ, Atilla
Meriç, Abidin Biter, P›nar Sa¤, Tolga
Sa¤, Arzu, Suavi, Metin Y›lmaz, Vedat
Baran, Cafer Arat, Cem Çelebi, Nurettin
Rençber, Erensoy Akkaya, Erdal Erzincan, Muharrem Temiz, Mercan Erzincan,
Aynur Güneﬂ, Deste Günayd›n, Sevcan
Orhon, Ümit Y›lmaz, Servet Sarak,
Gökhan Birben, Özlem Taner, Ergün Efe,
Zeynel Aba, Ümmüﬂen, Derya Köro¤lu,
Sumru A¤›ryürüyen, Hüseyin Karakuﬂ,
Leyla, Haluk Çetin, Kibar Arslan, Murat
Kaya, Nevzat Karak›ﬂ, ﬁevin, Aytekin
Ataﬂ, Servet Kocakaya, Ulaﬂ Özdemir...
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laﬂan, her geçen gün muhalif özünü
yitirerek sadece ve sadece küfürlerin kol gezdi¤i bir tarza dönüﬂen
hip-hop, olmas› gereken biçimiyle
kullan›l›yor Baﬂe¤meden’de.

‘İlk’ler v e d evrime
kadar s ürecek
‘tekrar’lar
23 y›ll›k müzik hayat›nda bir il ki daha gerçekleﬂtiriyor Grup Yorum. Yaklaﬂ›k 70 kiﬂilik bir sanatç›
korosu ile “Defol Amerika” diyor.
Marﬂ gelene¤ini ›srarla sürdürerek
bu kez anti-emperyalist güçlü bir
koro oluﬂturuluyor Baﬂe¤meden’de.
ﬁimdi bu koronun her bir eleman›,
düzenlemesinden, enstrümanlar›n›
çalan›na kadar herkes hep birlikte
Amerika’ya “defol!” demenin gururunu yaﬂ›yor. Sanatç›lar, Baﬂe¤meden’de yüzmilyonlar›n öfkesine,
yüzmilyonlar›n arzusuna tercüman
oluyorlar; Amerika Defol!
Ülkemizde Kürtçe’nin tek bir
kelimesinin bile yasakland›¤› bir
dönemde “Bir dil demek, bir halk
demektir” diyerek konserlerinde
ilk Kürtçe ﬂark› söyledi¤inde de
belirttikleri gibi, ‘bizler hangi
milliyetten olursak olal›m kurtuluﬂumuz ayn› yoldan geçer’ diyerek, A n a m › z B i r d i r’i söylüyor
Yorum bu kez. Sözleri Enver
Gökçe’ye ait olan bu ﬂark›da kula¤›m›za gelen ﬂey, Kürt ve Türk
halklar›n›n, ve bütün Türkiye
halklar›n›n kardeﬂli¤i.
Kilometrelerce ötelerden yüre¤imizin en derin yerine iﬂleyen bir
ç›¤l›k yükseliyor Baﬂe¤meden’de.
Grup Yorum, Amerikan askerleri
taraf›ndan tecavüze u¤rayan ve
ailesiyle birlikte öldürüldükten
sonra yak›lan, daha 14 yaﬂ›ndaki
Abir’in ç›¤l›¤›n› kat›yor kendi sesine. Irak’taki Abir’in ç›¤l›¤› ﬂimdi bizim ülkemizde, bizim topraklar›m›zda yank›lan›yor. Ac›s› bizim ac›m›zd›r. Vatan›n›n topraklar› kadar temizdir Abir k›z.
Bir gün, do¤up büyüdü¤ü topraklardan binlerce kilometre ötede, devrimin ve sosyalizmin kav-

Baﬂe¤meden’de
Neler D inleyeceksiniz?
 ..... uzat›n ellerinizi
 .....baﬂe¤meden
 .....sen olaca¤›z
 .....biz sevdik
 .....abir ’e a¤›t
 .....defol amerika
 .....sevdan›za andolsun
 . . . . . ço c ukl a r › m› z a
 .....anam›z birdir
 . . . . . g ül e s e v da l ›
 . .... f›ra t
 .....dediler ve dedim ki
 . . . .. g e c ek o n d u v e g ö k d e l en
 .....hasta siempre
 . .... so r b en i

gas›n› vermek üzere Sierra Maestra’lara ç›kan ve sonra Sosyalist
Küba’n›n yarat›lmas› için eme¤ini
ortaya koyan Komutan Che’ye selam durmak, yüre¤i devrim ateﬂiyle
yananlar için coﬂkulu bir görevdir.
Grup Yorum, “ Hasta Siempre ” diyerek yap›yor bunu, komutan
Che’ye Türkiye’den “Sonsuza kadar komutan” sözüyle yolundan yürüdüklerini hayk›r›yor.
F Tipi hapishanelerde tecrit zulmüne karﬂ› bedenini açl›¤a yat›ranlar yine yerini al›yor bir Grup Yorum albümünde daha. Bu zamana
kadar onlarca türkü yakt› Yorum,
onlara dair. Ama onlar›n destan› anlatmakla bitmez, dinlemekle bitmez. Yüz yirmi iki kez yan›p kavrulan yüre¤imizi and içerek korlaﬂt›r›yoruz bu kez Baﬂe¤meden’de. Sizlere tertemiz sabahlar›, özgür bir vatan› sunaca¤›z; and olsun ki.
Yaﬂad›¤› tüm bask›lara ra¤men,
tavr›ndan, düﬂüncelerinden, notalar›ndan taviz vermeyen Grup Yorum,
yepyeni ﬂark›larla, ezilenin, yoksulun ve hakl›n›n yan›nda olmaya devam ediyor. Klasikleriyle yenilikleriyle Yorum, üretmeye devam ediyor. Ve elbette notalar›na, ezgilerine
ve sözlerine asla baﬂe¤dirmeden.

BAﬁE⁄MEDEN
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Söz Sana Xalo:
Yoldaﬂlar›
Umudu
Anlat›yor
Büyütece¤iz!
Day› yapt›¤› her ﬂeyi alternatifli
düzenler, mutlaka sa¤lamas›n› yapt›r›r ve bunun öncesinde de senin
güvenli¤ini sorar, sorgular. Bir boﬂluk, eksik yan varsa, onu tamamlamak için yol-yöntem sunard›.
Bizi sürekli uyar›rd›: "Ne olursa
olsun randevular›n›zda mutlaka
2’nci, 3’üncü alternatifleriniz olmal›. Telefonun, randevu yerinin, saatinin, ﬂifrelerin mutlaka sa¤lamas›n› yap›n, yapt›r›n. ‘Tamam’, ‘anlad›m’, ‘yazd›m’ deyip ayr›lmay›n.
Karﬂ› taraf›n da eksiklik yapabilece¤ini düﬂünün. Bunu bir al›ﬂkanl›k,
bir refleks haline getirmelisiniz...”
Day›’n›n önem verdiklerinin baﬂ›nda gelen bir baﬂka konu da kolektivizm ve alternatif yetiﬂtirme
meselesiydi. “ Çal›ﬂt›¤›n›z her alanda mutlaka kendinize alternatif insan yetiﬂtirin. Komite tarz›nda çal›ﬂ›n. Unutmay›n, komite tarz›nda çal›ﬂmak hem sizi hem mücadeleyi geliﬂtirir. Kadrolaﬂmada süreklili¤i
sa¤lar. Devrim için yeni olanaklar
yarat›r. Ben de¤il B‹Z olman›n yolu
da buradan geçer... Aksi, devrimi istememek, insanlara güvenmemek,
kendini korumakt›r. Ki bu da devrimci de¤il, risk olmaktan korkan
küçük burjuva ayd›n-memur kiﬂili¤idir. Alternatifli çal›ﬂan, komiteleﬂerek yukardan aﬂa¤›ya alternatiflerle örgütlenen insan devrimci,
riskten korkmayan insand›r.”
H a z › rc›l›¤a da çok k›zd›¤›n›,
devrim için olanak tüketen de¤il
olanak yaratan insanlar olmak gerekti¤ini sürekli vurgulam›ﬂt›r.
16-17 Nisan'da Sabolar'›n kat-
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ledilmesinden bir süre sonra bizimle iliﬂki kuran telefon birden bire
cevap vermez oldu. Daha do¤rusu
her arad›¤›m›zda yabanc› dilden cevaplar verilip kapat›l›yordu. Hatta
bir iki kez yabanc› dilden cevap verildi¤inde o mekanda Türkçe konuﬂma sesleri gelince, ne oluyor,
orada Türkçe konuﬂan var, onlar›
ça¤›r dedi¤imde de hemen kapat›lm›ﬂt›. Bunlar›n üzerine deﬂifre olmuﬂtur, sak›ncal› olur düﬂüncesiyle
uzun bir süre o numaray› aramad›k.
Tam sekiz ay iliﬂkimiz kesildi. Ta ki
Day›'n›n darbecilerin elinden kurtulup darbeyi aç›klamas›na kadar hiç
arayan soran olmad›. 8 ayd›r bütün
çabalar›m›za ra¤men iliﬂki kurmayanlar, ﬂehit verip çat›ﬂmalar yaﬂamam›za ra¤men aray›p sormayanlar
Day›'n›n darbeyi ülkeye haber vermesinden iki gün sonra, da¤›n k›ﬂ
koﬂullar›nda bize ulaﬂ›p "önce arad›klar› telefon numaras›n› aras›nlar” haberini göndermiﬂlerdi. Aylarca yapt›¤›m›z onca aramada tek
kelime Türkçe duyamad›¤›m›z telefonda bu kez Haydar'›n sesini duyduk. Daha “ hay›rd›r? ” dememize
f›rsat vermeden "ya aylard›r aray›p
soramad›k, nas›ls›n›z, ne yer ne
içersiniz, bir ﬂeye ihtiyac›n›z var
m›? Hemen Avni'yle beraber iki gün

“ Bugün, kim Leninizmin
yüce bayra¤›n› hem teoride,
hem sosyal pratikte...
yükseklerde tutuyorsa,
Türkiye' deki Marksist
h ar e k et i n t a ri h i z i n c ir i n in
haldeki devam› olur" diyordu
M a h i r. Day› B‹Z'e
K›z›ldere' n in ard› nd an iﬂte
bu onuru kazand›rd›.

içinde ‹stanbul'a gelin. ﬁu telefonu
aray›n, arkadaﬂlar sizi alacak” deyip, soru sormam›za bile f›rsat vermeden telefonu kapatt›. ‹ki günde
da¤›n zirvesinden ‹stanbul'a güvenli bir ﬂekilde nas›l gidece¤imiz adam›n hiç umurunda de¤ildi. Hayat›
bilmeyen birinin söyleyece¤i bir
ﬂey olur ancak bu. Y›llarca Day›’dan hiç böyle bir ﬂey duymad›k
biz, “ ne zaman yapabilirsiniz kaç
günde olur...” önce bunu sorar, sonra tart›ﬂ›r, elbette h›zland›rmaya çal›ﬂ›r ama asla böyle söylemezdi.
Kendi olanaklar›m›zla ancak bir
haftada denilen yere ulaﬂt›k. Yolculuk zordu, ama ça¤r›y› parti kongre
faaliyetinin baﬂlamas›na yordu¤umuz için çok da sevinçliydik. Ama
karﬂ›laﬂt›¤›m›z manzara bu sevincimizi öfkeye dönüﬂtürmüﬂtü. Çünkü
Niyazi, Sabo, Sinanlar’›n yoklu¤unu da f›rsat bilen Haydarlar’›n, tüm
kadrolar›n inisiyatif verdi¤i ve parti
çal›ﬂmalar›na yo¤unlaﬂan önderimizi tutsak al›p darbe yapt›klar›n›,
kadrolardan habersiz aylarca örgütü
yönettiklerini ö¤rendik.
Bu sürede onlar› aﬂan ﬂehitler
verilmiﬂ olmas›n›n, özellikle k›rla
iliﬂkilerin kopmuﬂ olmas›n›n sorumlular›n›n önderlik ellerinden
kurtulup yapt›klar› darbeyi ifﬂa etmese, bir f›rsat›n› bulup O’nu katletme hesab› yapm›ﬂ olmalar›n›n hiç
de uzak ihtimal olmad›¤›n› düﬂününce öfkemiz daha da kabard›, büyüdü.
Sonuçta tüm alan ve kadrolar›n
tekrar önderli¤e inisiyatif ve yetki
vermesiyle kontra çetesinin aﬂa¤›l›k
darbe emellerini boﬂa ç›kard›k. E¤er
Day›’n›n devrimci adaletteki tavizsiz tutumu ve ilkesel bak›ﬂ› olmasayd› kontra çetesini öfkemizle siler
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süpürürdük. Öyle ki, ilk anda ülkedeki tüm darbeciler elimizin alt›ndayd›. Hepsini tutuklamay› önerdi¤imizde Day›, harekete ve kendisine yap›lan onca kötülü¤e ra¤men
olmaz deyip durdurdu.
"Kesinlikle öfkelerinize yenik
düﬂmeyecek, bireysel, fevri tav›r ve
davran›ﬂlarda bulunmayacaks›n›z.
Örgütsel hukukumuzu iﬂletece¤iz...
Kadrolar›n toplant›s›n› en k›sa sürede sa¤layaca¤›z. Ben de dahil kimin suçu varsa kadrolar önünde hesab›n› verecek, eleﬂtirisini, özeleﬂtirisini yapacak. Kesinlikle kimse yap›lan yanl›ﬂa ayn› yanl›ﬂla cevap
vermeyecek.. Örgütsel ilke ve kurallar›m›z tan›mamazl›k edilmesin."

Adaletten, ilkelerden
i k t i d a r hedefinden
-ne olursa olsunﬂaﬂmaya n b i r i r a d e!
Uyar› ve talimatlar›yla son ana
kadar bizi darbecileri yapt›klar›
yanl›ﬂtan döndürme çabas›na yönlendirdi. Tek damla kan aks›n istemedi. Ama ne gam! Solun sahiplenmesinden de cesaret alan kariyer
düﬂkünlerini ikna etmek mümkün
olmad›. Ne örgüt içi hukuka uydular, ne de kadrolar toplant›s›na, eleﬂtiri özeleﬂtiri mekanizmas›n›n iﬂletilmesine yanaﬂt›lar. Kontra faaliyetlerini sürdürmeye, kan-can pahas›na kazan›lan olanaklar› teslim etmemeye devam edip, iﬂi yoldaﬂlar›m›za pusu kurup iﬂkence yapmaya,
katletmeye birimlerde ev bask›nlar›
yapmaya kadar vard›rd›lar. Ama
amaçlar›na ulaﬂamad›lar.
Bir ço¤umuz Sol'un sergiledi¤i
tavr›n devrim cephesinin hukukuna,
ahlak›na uymad›¤›n›, tahammül s›n›r›n› çoktan aﬂt›klar›n›, bunlara bir
tav›r almam›z gerekti¤ini önerdi¤imizde, Day› yine devrimin uzun vadeli ç›karlar›n› esas alan, bize ayn›
zamanda ideolojiye ve kendine güveni ö¤reten ﬂu tavr› al›yordu: “Hay›r, kesinlikle sab›rl› olaca¤›z. Sol'a
ideolojik mücadele d›ﬂ›nda hiçbir
tav›r al›nmayacak... Sol eski sol.
Grupçu ç›karlar› nevirlerini döndür-
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müﬂ... ‹ktidar bilincinden yoksun,
insan hakk› savunuculu¤una saplanm›ﬂlar... Tav›rlar› ﬂaﬂ›rtmamal›.
Evet, sol kendisinden beklenen, almas› gereken devrimci tutumu göstermedi. Biz, devrimin d›ﬂ ve iç
düﬂmanlar›na karﬂ› uzlaﬂmaz devrimci tutumumuzla yolumuza devam ederek kendimizle beraber
sol'u da e¤itece¤iz.. Sol'a ideolojik
mücadele yöntemleri d›ﬂ›nda yöntemlerle cevap vermek devrime, iktidar mücadelesine bir ﬂey kazand›rmaz, aksine kaybettirir. Biz iktidar
mücadelesi bilincinde, iddias›nda
olan bir hareketiz. Onun için ne
olursa olsun Marksizm-Lenizmin
de¤erlerinden, ilkelerinden, hukukundan sapmayaca¤›z.. Sol darbecileri sahiplenmekle bizden çok kendisine en çok da devrime zarar veriyor... Bu ahlaks›zl›¤› sahiplenmeleri kendilerini vurmaya baﬂlar. Darbecileri de iyi tan›yorum. Birkaç
aya kalmaz birbirine darbe yaparlar..."
Böyle demiﬂti ve Day›n›n bunlar› söylemesinin üzerinden daha aylar geçmeden, hem solda, hem darbecilerde yaﬂananlarla hepsi bir bir
do¤ruland›.
Day›m›z›n temel telkinlerinin
baﬂ›nda hep: "Hangi ﬂart ve koﬂulda
olursan›z olun, eylemde, düﬂüncede, savaﬂta çevrenize karﬂ› sab›rl›,
so¤ukkanl› ve adaletli olacaks›n›z..” ö¤üdü gelirdi.
Eleﬂtiri, özeleﬂtiri silah›n› çok
önemser ve ›srarla; "Biz düﬂmanlar›m›z› ne eleﬂtiririz, ne özeleﬂtiri veririz. Onlara proleteryan›n devrimci ﬂiddetiyle yaklaﬂ›r›z. Biz sadece
de¤er verdiklerimizi, sevdiklerimizi

O’nun felsefesinde umutsuzluk
yoktu, umut vard›. Güvensizlik
yoktu, güven vard›. Bilinmezlik
yoktu, bilinç vard›. O’nun
yaﬂam›nda gerekçe, gizem
yoktu, halk›na, yoldaﬂlar›na
aç›kl›k ve kavgaya ba¤l›l›k
vard›. Disiplinsizlik, ilkesizlik,
kurals›zl›k yoktu, disiplinli,
ilkeli kurall› yaﬂam vard›.

eleﬂtirir, onlara özeleﬂtiri veririz.
Çünkü eleﬂtiri özeleﬂtiri sahiplenmedir, de¤er vermedir. Mücadelenin
geliﬂim bilimidir. Bu bilimi iyi kullan›n” derdi.
Düﬂmanla oldu¤u gibi zaaflarla
uzlaﬂma anlay›ﬂ›n› da devrim ve
sosyalizm düﬂman›, karﬂ›-devrimcilerin güç ald›¤› bir tutum olarak görürdü. Özellikle alt›n› çizerek,
“ Devrimci kiﬂilik emekçi s›n›f›n
kurtuluﬂ olana¤›, sömürücü s›n›f›n
en amans›z düﬂman›d›r. Bu kiﬂilik
burjuvalarla da, onlardan etkilenen
anlay›ﬂlarla da uzlaﬂmaz... Proleteryan›n temsilcisi olarak O’nun
burjuvaziden esirgemedi¤i tek ﬂeyi
proleteryan›n devrimci ﬂiddetidir...
Biz burjuvazi ile de, burjuva anlay›ﬂlarla da, zaaflarla da uzlaﬂmay›z. Çünkü biz Marksist-Leninistiz,
yanl›ﬂlar›n düﬂman›, do¤rular›n
dostuyuz” derdi sürekli.
Politikleﬂmiﬂ Askeri Savaﬂ›m›z›n kurmay›, komutan›, üretkenli¤in, özverinin, paylaﬂ›mc›l›¤›n emsalsiz örne¤i; ulaﬂ›lmas› zor bir irade gücü ve s›n›f bilincinin taﬂ›y›c›s›
Reber Xalo, devrimdir, sosyalizmdir. Kongre sürecinde bunu çok daha net gördüm. Çünkü O’nun felsefesinde umutsuzluk yoktu, umut
vard›. Güvensizlik yoktu, güven
vard›. Bilinmezlik yoktu, bilinç vard›. O’nun yaﬂam›nda gerekçe, gizem yoktu, halk›na, yoldaﬂlar›na
aç›kl›k ve kavgaya ba¤l›l›k vard›.
Disiplinsizlik, ilkesizlik, kurals›zl›k
yoktu, disiplinli, ilkeli kurall› yaﬂam vard›.
O’nun yaﬂam›nda ben yoktu,
B‹Z vard›. Devrim, devrimin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama sorumlulu¤u, s›ra neferli¤i bilinci, sars›lmaz inanc›
ve s›n›rs›z fedakarl›¤› vard›. Bu nitelikleri sayesinde Mahir'den devrald›¤› devrim bayra¤›n› her türden
düﬂman sald›r›lar›n›, en sinsi oportünist ve revizyonist kuﬂatmalar›
yara yara bugünlere taﬂ›d›. Zaferlerde rehavete, yenilgilerde y›lg›nl›¤a
meydan vermeden; "bittiler", “ bitirdik” denilen her noktada daha
güçlü ad›mlarla aya¤a kalk›p h›z›m›z› artt›rarak umutsuzlu¤u umuda
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dönüﬂtürdü.
“ Bugün, kim Leninizmin yüce
bayra¤›n› hem teoride, hem sosyal pratikte emperyalizmin ve
oportinizmin sald›r›lar›n› gö¤üsleyerek yükseklerde tutuyorsa,
Türkiye' deki Marksist hareketin
tarihi zincirinin haldeki halkas›
olur; devam› olur" diyordu Mahir. Day› B‹Z'e K›z›ldere'nin ard›ndan iﬂte bu onuru kazand›rd›.
Devrimci hareketi adeta küllerinden yeniden yaratarak halk›m›z›n
kurtuluﬂ umudu, ülkemizdeki ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin tart›ﬂmas›z
öncüsü haline getirdi. O’nun
yoklu¤una hiç al›ﬂamayacak olsak da, en büyük tesellimiz b›rakt›¤› bu eﬂsiz miras, yarat›klar›,
lekesiz yaﬂam› ve ö¤rettikleri
olacak. Ve O, bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da bizimle
olmay›, sönmeyen bir meﬂale gibi yolumuzu ayd›nlatmay› sürdürecek. Çünkü o halk›m›z›n öncüsü öfkesi; emperyalizm ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin korkusu ve kabusu; Mahir' in yoldaﬂ›, ö¤rencisi; Denizlerin, ‹bolar›n can dostu,
gelece¤imizin umut güneﬂi bir
önder olarak, di¤er tüm önderler
gibi ölümsüzleﬂmiﬂtir. Hiçbir güç
onu topra¤a s›¤d›ramaz. Day›m›z
her do¤an günle yeniden do¤arak
yine kavgam›z› harlamaya, inanç
ve moral kayna¤›m›z olmaya,
ﬂaﬂmaz k›lavuzumuz olarak bize
yol göstermeye ve kavgam›zda
yaﬂamaya devam edecek. Çünkü
önderler s›n›f savaﬂ›n›n en politik, en bilimsel, en savaﬂc›, en
üretken ve kimsenin göremedi¤ini görebilen, herkesin hissedip de
tan›mlayamad›¤›n› teorileﬂtirip,
pratikleﬂtiremedi¤ini en do¤ru ve
tam ﬂekilde tan›mlay›p pratikleﬂtiren, inisiyatifli, özgüven ve irade sahibi yarat›c› yeteneklerdir.

B› r a k t › ¤ › n m i r a s t a n
güç alarak yürüyece¤iz
Onlar› mücadelede öne ç›karan da zaten bu ola¤anüstü iradeleri cüretleri ve yetenekleridir.
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‹ﬂte Xalomuz, ö¤retmenimiz de
böyle güçlü bir iradenin ve emsalsiz bir yetene¤in sahibiydi.
‹nan›yorum ki, s›n›flar mücadelesi ilerledikçe gerek ülkemiz,
gerekse dünya halklar› taraf›ndan Day›'n›n önemi daha iyi
anlaﬂ›lacak ve kavranacakt›r.
Hiç kuﬂkumuz, kuﬂkum yok
ki, Xalomuz da halklar taraf›ndan baﬂ tac› edilecek,
O’nun savaﬂ tarz› ve b›rakt›¤› mirasla özgürlü¤e yürüyecektir. ﬁimdi görevimiz bu süreci h›zland›rmak için Xalo'yu bir bütün olarak daha iyi anlamak, O’ndan
ö¤renme h›z›m›z› artt›rmakt›r.
Çünkü Xalo'yu anlamak devrimi
anlamakt›r; Xalo'yu anlamak,
kendimizi tepeden t›rna¤a devrime adamak, kendimizde düzene
dair ne varsa kökünden söküp
atmakt›r. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini daha iyi kavrayarak zafer yürüyüﬂümüzü h›zland›rmakt›r.
Kongre sonras› ayr›l›k vakti
gelip çatt›¤›nda Day› sar›l›p kucaklarken; "Dikkat eder, ilkeli,
disiplinli savaﬂ›p ölmezseniz yine buluﬂuruz” demiﬂti. Fiziki
olarak tekrar buluﬂma umudumuzu da al›p götürdü beklemedi¤imiz bu lanet olas› ölüm.
Evet bundan sonra fiziken hiç
kucaklaﬂamayaca¤›z. Kendi dilimizde espriler yap›p kahkahalar
atamayaca¤›z. Ama inan Xalo,
yine seninle ve senden, b›rakt›¤›n eﬂsiz mirastan güç alarak yürüyece¤iz devrimin sarp ve dolambaçl› yollar›nda. Söz sana
Xalo: Sana, sana lay›k olarak gelece¤iz. And olsun ki, senin fiziki varl›¤›ndan mahrum olsak da,
bundan sonra da yine senden ö¤rendi¤imiz gibi umudu büyüterek; hayalini kurup, bizden de
hep istedi¤in ve u¤runa 38 y›l›n›
verdi¤in dünyay› bir kez de Anadolu' dan sarsma düﬂünü bir gün
mutlaka gerçek k›lm›ﬂ olarak seni selamlayaca¤›z.
20 Ekim 2008

Soruyorum!
Hangi y ol b u k adar dolambac›
kald›rabilir?
Hangi ses b u kadar yere
ulaﬂabilir?
Hangi s u b u k adar duru k alabilir?
Y›llar y›l›, yani tam bir ömür boyu
Kendini h alk›na s undun.
Gencim / tecrübesizim,
yaﬂl›y›m / h astay›m d emeden..
Kavak yelleri eserken
üniversitelerin b aﬂ›nda
Savrulurken y›lan ile çiyan
hapishane ç ›k›ﬂlar›nda
Sen gelece¤e ›ﬂ›k oldun...
Kolkola girdi¤in
omuz omuza verdi¤in
Niyazi yoldaﬂ ile
Elaz›¤’da b uluﬂtu¤unuz o d uvarda
siz gelece¤i yazd›n›z.
S›ms›k› kenetlenmiﬂ yoldaﬂlar›
birbirinden n e a y›rabilir ki
Seni y oldaﬂlar›ndan
koparabilsinler!
Umudun z inciri
Halka h alka / Beden beden,
Nefes nefes / H ücre h ücre
Dökülmüﬂtür art›k ç elikten.
... Ve ‹ stanbul a rt›k
Yepyeni s abahlara u yanacak.
Soruyorum!
Hangi insan
Umudun a d›n›
Bu k adar gururla
Ömür boyu taﬂ›yabilir?

14 Aral›k 2008

Sanat, denildi¤inde akla, müzik, sinema, tiyatro, resim, heykel
gibi dallar gelir. Fakat, bunlar sanat› tan›mlamaya yeter mi? Örne¤in her müzik, her resim, her sinema sanat m›d›r? Hay›r, sanat›n tan›m›, her müzi¤in, her resim, heykel, sinema ve tiyatronun, “ s a n a t ”
olmad›¤›n› söyler.
“ B i r i ﬂi güzel bir biçimde yap m a k” anlam›nda kullan›lan, Arapça kökenli ‘sun’ sözcü¤ünden türemiﬂ olan sanat, Materyalist Felsefe Sözlü¤ü’nde, “ s o s y a l b i l i n c i n
v e i n s a n f a a l i y e t i n i n , re a l i t e y i
a r tistik imajlar halinde yans›tan
v e d ü n y a y › e s t e t i k s e l t a r zda kav rama ve temsil etmenin en
önemli araçlar›ndan biri...” ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r.
Görüldü¤ü gibi tan›m, insan›n
her ‘estetik’ ürününe “ s a n a t ” diyemeyece¤imizi göstermektedir. Ancak, insan›n realiteyi (nesnel gerçe¤i) estetik biçimlerde yans›tan
ürünlerine sanat diyebiliriz.
Sanatta “gerçekçilik”, bir ak›m
olarak, idealist felsefenin etkisinin
büyük oranda aﬂ›ld›¤›, tarihsel ve
toplumsal geliﬂmelerin do¤aüstü
güçlerle de¤il, nesnel gerçeklerle
aç›klanmaya baﬂland›¤› dönemde
gündeme geldi. Ki, bu dönem, feodalizmin etkisinin giderek k›r›ld›¤›, burjuvazinin hayat›n her alan›nda, ideolojik kültürel hakimiyetinin
geliﬂti¤i, kapitalizmin giderek belirleyici hale geldi¤i dönemdir. Bu
etki, sanata da “gerçekçilik” ak›m›
olarak yans›m›ﬂt›r.
Burjuvazinin, “eﬂitlik, özgürlük,
kardeﬂlik” sloganlar›n› öne ç›kard›¤› bu dönemde, sanatta da, yo¤unlukla burjuvazinin do¤uﬂunu
ve geliﬂimini anlatt›¤› eserler üretilmiﬂtir. Bu dönem tarihe röne sans dönemi olarak geçmiﬂtir. Bu
ak›m, toplumdaki gerçek olgu ve
olaylar› esas al›yor, sanatta, birey
ile toplum aras›ndaki iliﬂkiyi ve
toplumun yap›s›n› inceliyor, olaylar ve olgular aras›nda ba¤ kurmaya, toplumsal iliﬂkileri nesnel gerçekli¤iyle aç›klamaya çal›ﬂ›yordu.
Burjuvazi, bir dönem sonra art›k
gericileﬂmeye baﬂlad› ve bu tavr›n›
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sanata da yans›tt›. Art›k gerçekçilik, burjuvazinin iktidar ç›karlar›na
zarar vermeye baﬂl›yordu. Çünkü
gerçekçilik, kaç›n›lmaz olarak kapitalist toplumun olumsuzluklar›n›n, adaletsizliklerinin, pisliklerinin
ortaya serilmesi anlam›na geliyordu. Bu nedenle, burjuvazi sanatta
gerçekçili¤i reddetmeye baﬂlad›.
Bunun yerine, sanat› salt bir “ticari meta”ya dönüﬂtüren biçimleri
öne ç›karmaya baﬂlad›.
Bunun karﬂ›s›nda, sanatç›lar,
kapitalist toplumun, burjuvazinin
iktidar›n›n eleﬂtirisini daha yo¤un
biçimde yapmaya baﬂlad›. Bu dönemde geliﬂen bu sanat da, “eleﬂ tirel gerçekçilik” ismini ald›.
“Eleﬂtir el gerçekçilik” ak›m›,
kapitalist toplumdaki olumsuzluklar›, çok sert biçimde eleﬂtirmesine karﬂ›n, yine de burjuva bir içerik taﬂ›yordu. Eleﬂtirel gerçekçilik
ak›m›n›n temel eksi¤i ve yan›lg›s›,
toplumsal geliﬂimi, tarihselli¤i
içinde, olgular›n birbirleriyle tarihsel ba¤lar›n› yerli yerine oturtarak
ele almamas›yd›.
Bu nedenle de, mevcut sisteme
yönelik eleﬂtirilerine ra¤men, eserleri, halka kurtuluﬂun yolunu gösteren, kapitalizmin alternatifi olan
sosyalizme ve proletaryaya kapal›yd›. Kapitalist sistemin adaletsizliklerini eleﬂtirirken, çözümü yine
burjuvazinin ideolojik etkisi alt›nda, bireyde, bireysel çabalarda,
kapitalist sistem içinde ar›yordu.
Dolay›s›yla, çözüm noktas›nda
gerçeklikten kopuyordu.
Gerçekçilik ak›m›n›n burjuvazi
için dönemini tamamlamas›yla
birlikte onun yerini “ d › ﬂ a v u r u mc uluk, gerç eküstüc ülük, varo lu ﬂç u l u k , y a p › s a l c › l › k ” gibi burjuvazinin ve küçük-burjuvazinin bunal›mlar›na, boﬂ düﬂlerine denk düﬂen veya bilinçli bir sapt›rma ama-

c› içeren ak›mlar ald›. Bu ak›mlar›n ortak özellikleri, metafizik,
idealist ak›mlar olmas›d›r. Böylece
burjuvazinin sanat›, çürüme, yozlaﬂma sürecine girdi. Burjuvazinin
sanat ürünlerine, k a r a m s a r l › k ,
ina nç s› zl ›k , ko rk u, a hl aki y oz luk ,
felsefi idealizm, gericilik damgas›n› vurmaya baﬂlad›.
Gerçekçilik ve eleﬂtirel gerçek çilik ak›mlar› sanat alan›nda bir
baﬂka ak›m›n geliﬂimine öncülük
etti. Bu ak›m ise sosyalist gerçek çilik’tir.
Sosyalist gerçekçilik, proletaryan›n davas›na hizmet eden, onun
bir parças› olan, proletaryan›n sanat›d›r: “Sosyalist gerçekçili¤in belirgin özelli¤i de, y eni b ir t op lu m
d ü z e n i n i k u r m a k i ç i n gerekli
olan i n s a n n i t e l i k l e r i n i bulup ç›karma amac›n› gütmesidir. Eski
düzene baﬂkald›r›ﬂ –eleﬂtirici gerçeklikle toplumcu perspektifin birbirine yak›ﬂt›¤› nokta– bu çok daha köklü yönetim içinde ikinci dereceden bir önem taﬂ›r." (G. Lucacs, Ça¤daﬂ Gerçekli¤in Anlam›)
Sosyalist gerçekçilikte, sanat
da, yeni bir toplum düzenini kurmak için, proletarya davas›na hizmet eden bir iﬂlev üstlenir.
Burjuvazi, sanat› s›n›flarüstü,
s›n›flar mücadelesinin d›ﬂ›nda ve
d›ﬂ›nda da olmas› gereken bir olgu
gibi göstermek ister. Gerçek öyle
de¤ildir. Sanat› s›n›flardan ve s›n›flar mücadelesinden koparmak
mümkün de¤ildir. Sanat insana ait
bir üründür ve toplumlar›n özelliklerini yans›t›r. Sanat›, toplumdan
soyutlay›p, s›n›flar mücadelesinden kopard›¤›n›, “ s a n a t › s a n a t
için” yapt›¤›n› sananlar, gerçekte,
sanat› burjuvazinin iktidar ç›karlar›
için yapmaktad›r. En az›ndan, halk
kitlelerini, gerçeklerden uzaklaﬂt›rarak, açl›¤›, yoksullu¤u ve bunlar›n nedeni olan sömürüyü düﬂünmesini engelleyerek, burjuvaziye
hizmet eder.
P r o l e tar y a n› n sa na t› v e sa na t ç›s›, ez ilenden, sömürül enden, ile rici olandan yana, ezen, sömüren
ve gerici olana karﬂ›d›r.

Bu noktada AKP’nin bu politikay› hayata geçirmek için, bir kez daha iﬂbirlikçi, Alevi bezirganlar›na
sar›lmaktan baﬂka ﬂans› yoktur. Dolmabahçe Saray›’nda yap›lan toplant›ya, iﬂbirlikçi Aleviler’den, Cem
Vakf› Baﬂkan› ‹zzettin Do¤an’›n ya-

bu toplant›ya neden kat›ld›lar? Ortada somut olarak duran ﬂey, toplant› vesilesiyla Alevi bezirganlar›n›n
AKP’ye “ d e s t e k l e r i n i ” aç›klamalar›d›r. ‹zzettin Do¤an’›n toplant›n›n
sonundaki AKP övgüleri, AKP’nin
‘A le vi a ç› l›m›’n ›n s e ç i m y a t › r › m ›
olmad›¤›n›”
söyleyerek AKP
avukatl›¤›na soyunmas›,
bu
deste¤in göstergeleridir. Di¤er yandan, Do¤an’›n
dedelerin maaﬂa ba¤lanmas›n›
destekleyen aç›klamalar› da, bezirganlar›n “Alevili¤i öldürme politi k a s › ”ndaki yerini gösteriyor.
*
Alevi Bektaﬂi Federasyo n u ’ n u n ça¤r›s›yla 7 Kas›m’da Ank a r a ’ d a çeﬂitli Alevi örgütleri de
bir toplant› yaparak, AKP iktidar›n›n Dolmabahçe’de yapt›¤› toplant›ya tepki gösterdiler. Toplant›da iktidar›n Alevileri bölme çabas›ndan
vazgeçmesi istendi.
Toplant›n›n ard›ndan yay›nlanan
sonuç bildirgesinde ise, Alevi halk›n asimilasyon ve ayr›mc›l›¤a son
v e r i l m e s i , Mad›mak Oteli’nin
‘Utanç Müzesi’ olmas›, Cemevle rinin yasal güvenceye kavuﬂturulmas›, zorunlu din derslerinin kald›r›lmas›, Alevi köylerine cami da yatmas›na son verilmesi, Diyanet
‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› ’n› n k a l d › r › l m a s › ,
12 Eylül Anayasa’s›n›n kald›r›lmas›
gibi talepleri dile getirildi.

AKP ‹ﬂbirlikçi Alevilere Sar›ld›
6 Aral›k’ta ‹stanbul Dolmabahçe
Saray›nda AKP, Alevi iﬂbirlikçileri
ile bir toplant› yapt›. Ortaklaﬂt›klar›
ve el ele verdikleri nokta ise, Alevi
halk›, düzene çekmekti.
AKP iktidar›n›n bir süredir dile
getirdi¤i “aç›l›m›n” nas›l olaca¤›n›
görmek için, Dolmabahçe’de kimlerle toplant› yapt›¤›na, toplant›ya
kat›lan Alevi bezirgan› ‹zzettin Do¤anlar’›n ne oldu¤unu görmek için
de bu toplant›da üstlendikleri misyona bakmak yeterlidir.
AKP iktidar›, hem Aleviler’in
taleplerini karﬂ›l›yor görünerek en
az›ndan bir kesiminin oylar›n› almak ve bunu yaparken de, Aleviler’i sistem içine çekecek politikalar›
hayata geçirmek istiyor.
Bu oyun ilerici Alevi örgütleri
ve Alevi dedeler taraf›ndan büyük
oranda görülmüﬂ ve AKP’nin “Ale vi aç›l›m›” manevras›n›n “Alevili¤i
ö l d ü r m e y i a m a ç l a d › ¤ › ” belirtilerek belli bir tav›r al›nm›ﬂt›r.

n›nda, Alevi ‹slam Din Hizmetleri
Baﬂkan› Ali R›za U¤urlu, Alevi Vak›flar› Federasyonu Genel Baﬂkan›
Do¤an Bermek de kat›ld›lar. Tayyip
Erdo¤an’›n yan›nda ise, Alevili¤i
asimile etmenin bir arac› olarak
AKP’ye al›n›p milletvekili yap›lan
R e h a Ç a m u ro¤lu ve Devlet Bakan›
Said Yaz›c›o¤lu vard›.
Seçimler yaklaﬂ›rken yap›lan
Dolmabahçe toplant›s›na bezirganlar›n kat›lmas›, AKP’ye verilen aç›k
bir destek niteli¤i de taﬂ›yor. Böyle
bir toplant› örgütlenmesinin bir manevradan ibaret oldu¤u o kadar belli ki, daha baﬂtan “Çal›ﬂmalar›n sonuçlanmas› seçim sonras›na kal›r”
aç›klamas› yap›ld›. Yine ‹zzettin
Do¤an, toplant› sonras› yapt›¤› konuﬂmada “Seçimlerden sonra Baﬂ ba kan tekrar davet ederse, çözüm
öneri lerimizi ete kemi ¤e büründü recek hale getirebiliriz.’’ dedi.
Madem herﬂey seçim sonras›na
havale ediliyor, peki bu toplant› niye ﬂimdi yap›ld›? Alevi bezirganlar›

Sizin Sorununuz Bizim Sorunumuz
30 Ekim’de Antalya'da Alt›nova Menderes Mahallesi’nde
20 ev tapular› olmad›¤› gerekçesiyle Kepez Belediyesi taraf›ndan kepçelerle y›k›lm›ﬂt›.
Belediye taraf›ndan evleri y›k›lan aileler, ya¤mur ve so¤ukta
naylon çad›rlarda yaﬂamaya çal›ﬂ›yorlar.
Alt›nova Yard›mlaﬂma ve
Dayan›ﬂma Derne¤i 7 Aral›k’ta
Menderes Mahallesi’ne giderek evleri y›k›lan aileleri ziyaret ettiler ve sorunlar›n› dinle-
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diler. Dernek üyeleri ayr›ca götürdükleri çeﬂitli erzaklarla kar›nca karar›nca ailelere katk›da
bulunmaya çal›ﬂt›lar. Aileler
yapt›klar› konuﬂmalarda “ bize
2 k a t e v v e receklerini söyle mi ﬂle rdi , bi z bu ya¤mur ve
so¤ukta naylon çad›rlar›n alt › nda ya ﬂ› yo ru z” dediler. Dernek üyeleri ziyaretlerini sona
erdirirken de “ h e r z a m a n y a n›n›zday›z , sizin sorun u n uz
b i z i m s o r u n u m u z d u r ” diyerek veda ettiler.

‘Neden Dernek Kurduk?’
TRABZON - Trabzon Haklar Derne¤i'nde
6 Aral›k'da "Ülkemizde demokratik kitle örgütlerinin iﬂlevi; neden dernekleﬂtik, ne yapmak istiyoruz?" konulu bir söyleﬂi düzenlendi.
Söyleﬂide böyle bir derne¤in neden kuruldu¤u ele al›n›rken, dernek üyeleri, "sorunlar›n›n ve çözümlerinin fark›nda olan insanlar›
ço¤altmak istiyoruz” diyerek amac› özetlediler. Yap›lan konuﬂmalarda; bu sorunlarla bizim tek tek baﬂ edemeyece¤imiz ama ancak
birlikte olursak, örgütlenirsek alt edebilece¤imiz vurgulanarak, örgütlülü¤ün zorunlulu¤u
belirtildi. Söyleﬂi derne¤in yapmay› planlad›¤› çal›ﬂmalar›n ele al›nmas›yla bitirildi.
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MAMAK

Hileyle, Tehditle, Halk›n Evini
Baﬂ›na Y›karak Sürdürülen
‘Kentsel Dönüﬂüm’

Ankara Mamak’ta rantç› AKP
iktidar›n›n “Kentsel Dönüﬂüm Projesi” kapsam›nda baﬂlat›lan gecekondu y›k›mlar›, ‹dari Mahkemeler
taraf›ndan 2 kez iptal edilmesine
ra¤men sürdürülüyor.
Mahkemenin iptal karar› üzerine, Büyükﬂehir Belediyesi bu sefer
de, “arsa karﬂ›l›¤› ev sözleﬂmesi”
veya “ TO K ‹ a n l a ﬂ m a l a r ›” ad› alt›nda, özellikle Derbent, Üre¤il mahallelerinde y›k›mlar› devam ettiriyor. Halk ev vaadiyle kand›r›larak
veya üzerinde bask› kurularak, Belediye’nin haz›rlad›¤› en kötü ﬂartlardaki sözleﬂmeyi imzalamaya zorlan›yor.
Sözleﬂme imzalama bürosu, adeta “ i k n a o d a l a r › ” gibi. Hak sahiplerinin ço¤u 10-20 milyar ve daha üstü mebla¤larda borçland›r›larak, ne
zaman verilece¤i belli olmayan evler vaat edilerek, evlerin y›k›lmas›
için sözleﬂmeler imzalat›l›yor. Bunu
kabul etmeyenler, evlerine el koymakl a te hdit e dil iyor.
Büyükﬂehir Belediyesi, kâh evleri telefonla arayarak, kâh yaz›l›
kâ¤›tlar göndererek bazen de do¤rudan y›k›m ekiplerini gönderip “evlerinizden ç›k›n, sözleﬂmeyi imza lay›n, yoksa belediye kamulaﬂt›r ma yapacak, hiçbir hak talebinde
b u l u n a m a z s › n › z ” diyerek korku
yaratmaya çal›ﬂ›yor.
Mahalle halk›n› Y I L D I R M A K
için, s›k s›k elektirik ve sular kesiliyor, y›k›lan evlerin enkazlar› ortada
b›rak›l›yor, çöpler toplanm›yor, patlayan la¤›m borular› tamir edilmiyor... AKP belediyeleri, gecekondular› iﬂte böyle “dönüﬂtürüyor”!
Kimi tehditler karﬂ›s›nda sözleﬂmeyi imzalar imzalamaz, evi y›k›l›yor. Sözleﬂmeyi imzalamad›¤› halde evleri y›k›lanlar da var. Gerekçe,
“yanl›ﬂl›kla y›kt›k”, “boﬂ duruyordu y›kt›k” oluyor, ev sahiplerine
“biz y›kar›z tazminat davas›
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a ç › n ” deniyor.
Bu yöntemlerle, bugüne kadar
semtte 1100 ev y›k›ld›. Sadece geçen ay y›k›lan evlerin say›s› 60’›
buldu.
Derbent’teki ilkö¤retim okulu
ö¤rencilerinin verdi¤i bilgiye göre
okulun yar› mevcudu boﬂalm›ﬂ durumda. Ö¤retmen say›s› da düﬂmüﬂ
ve okulun y›k›laca¤› konuﬂuluyor.
Mahkemeler y›k›m kararlar›n›
iptal ediyor, fakat AKP iktidar› yasalar› dinlemiyor! Yasalar engel oldu¤unda, bask›yla, yalanla, tehditle
gecekondu halk›n›n arsalar›n› ellerinden al›yor, aç›kça gasp ediyor.
T›pk›, mahkeme kararlar›na ra¤men
siyanürlü alt›n arama çal›ﬂmalar›n›n
sürdürülmesi gibi. Rant söz konusu
oldu¤unda, yasalar›n bir anlam›
yok. Yasad›ﬂ›l›ksa, iﬂlerine gelmedi¤inde yasalar› yok sayan iktidarlar
bu konuda kimseden geri kalmazlar.
Yasalar halka karﬂ› kullan›lmak için
var, istisna da olsa, halk›n lehine verilen kararlar oldu¤unda yasalar›n
bir anlam› yok.

Derbent Halk› Anlat›yor:
“‘ A l b u n u y e M e l i h G ö k çe k ’
d i y em e m ! ”
Z i y a H A N Ç E R : Derbent’ten
Yeﬂilöz’e kadar günde 20 ev y›k›l›yor. Y›k›m ekipleri geliyor. “Gelin
evinizi verin, vermezseniz kamulaﬂt›raca¤›z, hiçbir ﬂey alamazs›n›z”
diyor. Y›k›ma geldikleri zaman ara
sokaklar›n elektri¤ini kesiyorlar,
sonra ekip gidiyor istedi¤i yeri y›k›yor, istedi¤ini y›km›yor.
Bizim düﬂüncemiz, kesinlikle
evler verilmiyor. Halk›n oturdu¤u
konuta enkaz bedeli ödenmek isteniyor. Konut enkaz olur mu? Mamak köprüsünden Elmada¤’a kadar
seçim zaman› h i ç b i r p a r t i y i m a halleye sokmayaca¤›z.
Aziz ‹ZC‹: Evimizi vermeyece-

¤iz. Do¤ru dürüst anlaﬂmaya yanaﬂ›p bizimle anlaﬂmad›ktan sonra
hiçbir ﬂey vermeyece¤iz.

Çorum M ahallesi H alk›:
R › d v a n : Sadece Kas›m ay›nda
Çorum mahallesinde 10 civar›nda
ev y›k›ld›. Ev sahipleri gidip sözleﬂmeyi imzalad›. Ajan türü insanlar
var birkaç tane. Onlar›n etkisiyle ve
insanlar üzerinde psikolojik bask›s›yla gidenler oldu. Kentsel dönüﬂüm alt›nda rant kavgas› var. Vatandaﬂ› düﬂünme havada kal›r. Kriz nedeniyle insanlar›n büyük ço¤unlu¤unun zaten geçim s›k›nt›s› çekiyoruz. Bir de bar›nma s›k›nt›s› olacak.
Elif Y I L M A Z : Son bir ayda 1015 ev y›k›ld›. Herhangi bir bildirim
gelmedi. ‹nsanlar sözleﬂmeyi imzalayanlar “Al bunu ye Melih Gökçek” demiﬂ oluyor,, ben böyle diyemem. Gelip y›k›p b›rak›yorlar, çamurdan, tozdan d›ﬂar› ç›kam›yoruz,
cam, kap› açam›yoruz. Belediyenin
arabalar›ndan rahats›z›z. (Y›k›m
bölgesinin yan›ndaki köprü inﬂaat›ndan dolay› geçen araçlar.) Bizi
kim koruyacak Gazi ﬁahin dedim
Belediyenin önündeki bas›n aç›klamas›nda, bu kadar polis seni koruyor.
S o n u n a k a d a r d i renece¤im.
Son kal›rsam da Melih Gökçek gelecek ayn› masada konuﬂaca¤›z.
Evimizin de¤erini vermiyor. Evimizin de¤erini versin verecekse. Ayn›
evimizin yerinden versin. Yoksa dayak gibi duruyorum. Erkekse gelsin
evimi baﬂ›m› vursun.
P a k i z e : Yaps›n b u r a y a binay›,
biz de burada evimizde otural›m.
Hakk›m›z› versinler. Evimizi vermiyorum.

YIKIM
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‹ﬂkencenin savunucular›,
iﬂkencecilerin hamileri

‹ﬂkence Ve ‹nfazlar
AKP’nin Gündemi De¤il

AKP, iﬂkence ve infazlar›n bir
kaç polisin iﬂi oldu¤unu, kendilerinin d›ﬂ›nda gerçekleﬂti¤ini, buna
karﬂ› mücadele ettiklerini söylüyor,
kimileri de buna inan›yordu.
Elbette gerçek böyle de¤ildir,
bu, AKP’lilerin çeﬂitli aç›klamalar›ndan ve pratiklerinden de görülebilecek durumdayd›. Geçti¤imiz
günlerde de, AKP gerçek yüzünü
bir kez daha gösterdi.
‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü
( H u m a n R i g h t s Wa t c h ) , Türkiye’de artan infaz ve iﬂkencelere iliﬂkin “Türkiye’de Polis ﬁiddetiyle
Mücadele Önündeki Engeller”
baﬂl›kl› bir rapor haz›rlayarak, raporu bir süre önce hükümete sundu.
Rapor da, bakanlarla yap›lan görüﬂmeler de, A K P i k t i d a r › n › n i ﬂ kence ve infazlar›n hamili¤ini üst lendi¤ini gösteriyor.
Engin Çeber’in iﬂkencede, Baran Tursun’un kurﬂunla katledilmesine de detayl› ﬂekilde yer verilen
raporda, yap›lan tespitlerden bir
k›sm› ﬂöyle:
◆ Polis Vazife Ve Selahiyetleri
Kanunu’nda yap›lan de¤iﬂikliklerle
polis ﬂiddeti sorunu daha da kötüleﬂti ◆ Polis delilleri karartmaya çal›ﬂ›yor ◆ Savc›lar yeterli delil olmas›na ra¤men, adli süreci baﬂlatm›yor
ve yarg›lamalar y›llarca sürüyor ◆
Polis kendisini dokunulmaz hissediyor ve fiili olarak da öyle.
Raporda yer verilen “ ö n e r i l e r ”
de, ayn› zamanda mevcut iﬂleyiﬂi
teﬂhir eder nitelikte. Öneriler k›sm›nda, soruﬂturmalarda polisin aklanmamas›, Adli T›p’›n Adalet Bakanl›¤›’ndan ba¤›ms›z olmas›, gözalt›nda 24 saat avukat görüﬂünün
engellenmesine son verilmesi, iﬂ kence suçunda ‘zaman aﬂ›m›’ uygulamas›n›n kald›r›lmas› , suç iﬂleyen polis ve göz yuman amirlerinin
cezaland›r›lmas› gibi maddeleri içe-
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riyor.
Sonuç olarak rapor, iﬂkence ve
infazlar›n bir kaç polisin iﬂi olmad›¤›n›, yarg›dan, hükümete hepsinin
iﬂbirli¤ini ifade etmektedir. Bu iﬂbirli¤i ve iﬂkence ve infaz politikalar› da yeni de¤il elbette. Raporun
en önemli zaaf›, iﬂkence ve infazlarda AB’nin pay›na de¤inmemesidir.
Kuﬂkusuz ki, bu tabloda, AB’nin
“‹ﬂkenceden ölenler v a r ama... in san haklar›nda gerileme yok”
aç›klamalar› ve deste¤inin pay› gizlenemez.

G ö re v l e r i i n s a n h a k l a r › n ›
korumak m›?
ihlal etmek mi?
Raporda, iﬂkence ve infazlar ile,
iﬂkenceci ve katillerin korundu¤u
aç›k olarak ifade ediliyor, fakat,
AKP’nin bakanlar› zulmü inkar ediyorlar. ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü
baﬂkan› K e n n e t h R o t h , 4 Aral›k’ta
bir bas›n toplant›s› düzenleyerek rapora iliﬂkin Baﬂbakan Yard›mc›s›
Cemil Çiçek, ‹çiﬂleri Bakan› Beﬂir
Atalay ve Adalet Bakan› M. Ali ﬁa h i n ile yapt›klar› görüﬂmeler hakk›nda bilgi verdi. Roth, bakanlarla
görüﬂmelerine iliﬂkin ﬂunu söylüyordu: “Bakanlar›n görevinin in san haklar›n› korumak m› yoksa
ihlal etmek mi oldu¤u ﬂüphesi
oluﬂtu bende.”.
Gerçekte, “ﬂüphe” kelimesi gereksiz kullan›lm›ﬂt›r. ﬁüphesiz ki,
görevleri “insan haklar› ihlalidir”.
Bu, konuﬂmalar›ndan da, ç›kard›klar› yasalardan da, pratikte uygulad›klar›ndan da ﬂüpheye yer b›rakmayacak kadar ortadad›r.
Örne¤in Roth, diyordu ki, “ S a y›n Çiçek, insan haklar› konusun da herhangi bir sorun oldu¤unu
kabul etmedi. ‹nsan haklar›n› ha kir gören bir anlay›ﬂla konuﬂtu.”.

Çiçek, bu aç›klamalara da ﬂu
içerikte cevap verdi; demek ki, ben
ülkem için yararl› bir insan›m. ‹ﬂkence savunuculu¤u onlar için ülkelerine yararl› olman›n k›stas›d›r.
Roth, Adalet Bakan› ﬁahin’in de,
“sorunun uygulamada oldu¤u, ya sal bir sü rece gerek olmad›¤›n›”
söyledi¤ini belirtti.
‹ﬂte AKP’nin iﬂkence ve infazlara iliﬂkin gerçek yüzü budur. Biri,
böyle bir sorun oldu¤unu bile kabul
etmiyor, di¤eri sorunu bir ölçüde
kabul eder gibi görünürken bu konuda birﬂey yapmaya gerek olmad›¤›n› söylüyor.
Peki, bu Cemil Çiçek de¤il miydi, daha 40 gün önce 30 Ekim’de
“‹ﬂkence ve Kötü Muamele ile
Mücadele” toplant›s› düzenleyen?
Ayn› M. Ali ﬁahin de¤il miydi, iﬂkencecileri cezaland›racaklar›n›
aç›klayan ve Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesinden dolay› ö z ü r
dileyen?
Evet onlard›, fakat riyakarl›k yap›yorlard›. Biz o zaman da diyorduk
ki, iﬂkence ve infazlardan AKP iktidar› sorumludur, AKP iktidar› iﬂkencecilerin, infazc›lar›n hamisidir.
Çiçek ve ﬁahin’in konuﬂmalar› bu
gerçe¤e bir kez daha ›ﬂ›k tutmuﬂtur.
Yine son dönemlerde, Tayyip Erdo¤an’›n pompal› tüfekli faﬂisti sa vunmas›n›, AKP Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül’ün “devlete
kar ﬂ › suç i ﬂ le ye ni el be t t e v ur m ak tan h o ﬂ l an ac a¤ ›m ” aç›klamalar›n›
hat›rlay›n. AKP iktidar›n›n gerçek
yüzü ortadad›r. ‹ﬂkenceye karﬂ›ym›ﬂ
görüntüsü vermeleri, iﬂkence ve infazlar›n ayyuka ç›kt›¤› noktada bir
kaç›n› tutuklamalar›, her iktidar›n
yapabilece¤i manevralard›r. Bir çok
kez söyledik, tekrar belirtmekte yarar var ki; AKP’nin bu manevralar›na destek vermek, iﬂkenceye ve infazlara verilen destektir.
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protesto yürüyüﬂü
düzenlendi. Ayn›
ﬂekilde protesto
yürüyüﬂü, 10 Aral›k’ta da tekrarland›. 10 Aral›k’taki
yürüyüﬂte, eylemcilerle polis aras›nda çat›ﬂmalar yaﬂand›.
Atina ve Selanik’te birçok üni-

bakan’›n kabul etmedi¤i aç›klanan
istifa dilekçeleri de, “halk›n öfke s i n i y a t › ﬂ t › r m a ” manevralar›ndan
biri olarak kald›.
Yunanistan’da hükümetin, son
beﬂ y›ld›r her geçen gün polise daha
geniﬂ yetkiler verdi¤i belirtiliyor.
Hükümetin, halk›n öfkesinin sokaklara taﬂt›¤› eylemler üzerine, polise,
“ Savunma pozisyonun d a kal›n,
tepki göstermeyin ” emri verdi¤i
söylenirken, eylemlerin sürmesini

Yunanistan’› Tutuﬂturan Öfke
A t i n a ’ d a, 6 Aral›k akﬂam›, eylem yapan gençlerden Aleksandros
Andreas Grigoropulos adl› 16 yaﬂ›ndaki lise ö¤rencisi, polis taraf›ndan silahla vurularak öldürüldü.
Polis infaz›, sol örgütler ve
anarﬂist gruplar taraf›ndan büyük
bir tepki ile karﬂ›land›. Yunan halk›
olaydan bir saat sonra, gece yar›s›
soka¤a döküldü, yürüyüﬂler düzenleyerek, polis terörüne öfkesini dile
getirdi. Sokaklar ve iktidar partisi
binalar tutuﬂturuldu.
Baﬂta Atina ve Selanik olmak
üzere, Yunanistan’›n birçok ﬂehrinde sonraki günlerde de devam eden
eylemlerde yüzlerce iﬂyeri, onlarca
banka ﬂubesi, maliye, d›ﬂiﬂleri ve
içiﬂlerine ait binalar da içinde olmak üzere, devlet kurumlar›na ait
binalar, resmi araçlar ateﬂe verildi.
Polis merkezlerine sald›r›lar düzenlendi. Bu eylemlerde, zaman zaman
özellikle anarﬂist gruplar taraf›ndan
hedef al›nmamas› gereken hedeflere
yönelinmesi, halka zarar verilmesi,
devrimci bak›ﬂ aç›s›ndan onaylanamaz. Ancak bunu öne ç›kararak halk›n tepkisini çarp›tmaya çal›ﬂanlar
var. Yunan halk›n›n öfkesine damgas›n› vuran bu de¤ildir; onlar öfkelerini olmas› gereken yerlere yöneltiyorlar.
8 Aral›k Pazartesi akﬂam› KKE
(Yunanistan Komünist Partisi), S‹NASP‹SMOS (Sol Birlik) ve çeﬂitli
örgüt, sendika ve derneklerin kat›l›m›yla 10 bine yak›n kiﬂi meclise
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versite ve lise iﬂgal edildi. Gençlik
örgütleri hükümeti protesto eden
gösteriler ve yürüyüﬂler düzenlediler. E¤itim sendikalar› 3 günlük
grev karar› ald›. Gençlik Atina merkezindeki bir çok ana yolu trafi¤e
kapatarak eylem yapt›.
Baﬂta Atina ve Selanik olmak
üzere, Patras, Iraklion, Kandiye,
Hanya da eylemlerin yap›ld›¤› yerlerden baz›lar›. Selanik’te üç banka
ﬂubesi, bir otel ve polis karakolu,
Hanya ve Kandiye’de baz› devlet
binalar› ile bir polis karakolu ateﬂe
verildi, banka ﬂubeleri taﬂland›. Patras’da polis karakollar›na taﬂl› sald›r›larda bulunuldu.

Öfkenin Sokaklara
Taﬂmas› Engellenemedi
Yunan Hükümeti, halk›n büyük
tepkisi ve eylemlerin de etkisiyle,
Aleksandros Andreas Grigoropulos’un öldürülmesi olay›na kar›ﬂan
2 polis memurunun ve Eksarhia polis merkezi amirinin görevden al›nd›klar›, soruﬂturma baﬂlat›ld›¤›,
suçlular›n örnek olacak ﬂekilde cezaland›r›lacaklar› içeri¤inde bir
aç›klama yapmak durumunda kald›. 10 Aral›k’ta ise, 2 polis tutukland›.
Halk›n tepkisi ayn› zamanda,
Yunanistan ‹çiﬂleri Bakan› Prokopis
Pavlopulos ile Bakan Yard›mc›s›
Panayotis Hinofotis’in Baﬂbakan’a
istifalar›n› vermelerini sa¤lad›. Baﬂ-

bu yöntemle engellemeyi baﬂaramamalar› üzerine, Baﬂbakan Karamanlis “ S e r t ö n l e ml e r alaca¤›z” aç›klamas› yaparak, eylemleri polis terörüyle engellemeye çal›ﬂt›. Fakat,
bu aç›klama sonras›nda, polisin eylemlere sald›rmas› da halk›n öfkesinin sokaklara taﬂmas›na engel olmad›. Eylemler devam etti.
Birçok lise iﬂgal edildi. Eylemlerin yo¤unlaﬂmas› üzerine iktidar çareyi okullar› kapatmakta buldu.
Üniversite ö¤rencileri ve ö¤retim
üyeleri ise ayn› gün 3 günlük boykot ilan ettiler. 11 Aral›k’ta da ö¤renciler, Atina Teknik Üniversitesi
ve Selanik Üniversitesi’nde eylemler yapt›lar.

‘A l e k s a n d ros
Seni Unutmayaca¤›z! ’
6 Aral›k gecesinden itibaren
Aleksandros’un katledildi¤i yerde
sayg› nöbeti tutulurken, Halk Cepheliler de buraya “ Aleksandros!
Ar am›zdan ayr›ld›n ama adal et ve
ö zg ür lük için m ücadele eden Tür kiye halklar› s eni daim a h at›rlaya cak!” yaz›l› mesaj ve çiçek b›rakt›lar.
Aleksandros’un, Atina’n›n Paleo
Faliron semtinde 9 Aral›k’ta yap›lan
cenaze törenine de, binlerce kiﬂi kat›ld›. Cenazede, “polisler d o m u z l a r k a t i l l e r ” sloganlar› at›ld›. Cenaze töreninin ard›ndan da, Atina’da
protesto eylemleri devam etti.

YUNAN‹STAN
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Polis Her Ye rde Ayn›
‘Zaten Haylaz Bir Ö¤renciydi’
Lise ö¤rencisi Aleksandros’un
katledilmesini, Yunanistan polis
yetkilileri ﬂu ﬂekilde aç›kl›yor: Ta mamen savunma pozisyonunda
o l a n d e v r i y e e k i b i n d e n b i r p ol is
göstericileri uzaklaﬂt›rmak için
h a v a y a v e y e re ateﬂ etti, ölen gen ç
yerden seken kaza kurﬂununa
kurban gitti.
Ne kadar tan›d›k bir aç›klama.
Ülkemizde de, hep polis infazlar›nda kurﬂunlar hep ya havadan dolaﬂarak ya da yerden sekerek isabet
ederler. Okurumuz Ferhat Gerçek’i
vuran, ‹zmir’de Baran Tursun’u,
Antalya’da Ça¤daﬂ Gemik’i, Adana’da Amed Y›ld›r›m’› katleden polislerin gerekçeleri de benzerdi. Onlar da, ya yere s›km›ﬂlar, kurﬂun
sekmiﬂti, ya yere düﬂmüﬂler silah
ateﬂ alm›ﬂ, o da gidip isabet etmiﬂti!!! Ülkemizde, polisin tüm infazlar›nda yap›lan aç›klamalar benzerdir.
Polis müdürlerinin aç›klamalar›na karﬂ›n, olaya iliﬂkin bir görgü tan›¤› “ Polis silah›n› ç›kard›, niﬂan
ald› ve iki kez ateﬂ etti. ” diye anlat›yor.
Evet, infazlar bu kadar aç›k, tan›klar›n gözleri önünde gerçekleﬂti¤i halde, ülkeler farkl› olsa da, devlet yetkililerinin katilleri korumas›
de¤iﬂmiyor.

***

Di¤er b i r b e n z e r l i k :
Z a t e n H a y l a z Ö ¤ r e nci
Bu da, Aleksandros’u vuran polisin savc›l›k ifadesinde kendini savunmak için söyledi¤idir. Polis diyor ki; “Zaten okulunda haylaz bir
ö ¤ re n ci y d i ”.
Haylazm›ﬂ! Ne büyük suç!
Ölümü hak etmek için baﬂka
b i r ﬂeye gere k v a r m›? Aleksandros’un katili polise göre, tüm haylaz, dersleri kötü ö¤renciler ölümü
haketmiﬂlerdir.
Bu zihniyet de, bize yabanc› de¤ildir. Ülkemizde de, polisin infazlar›nda benzer gerekçeler hemen
gündeme getirilir. Ya “ o z a t e n ö rgüt üyesi”dir, “polise mukavemet
etmiﬂ”tir, ya “ z a t e n h › r s › z l › k t a n
s a b › k a s › v a r ”d›r, ya “ z a t e n uy uﬂ t u r u c u b a ¤ › m l › s › ” d›r, ya Baran
Tursun örne¤inde oldu¤u gibi “içki l i a r a ç k u l l a n › y o r ”dur. Bu gerekçelerin uydurma olup olmamas› bir
yana, polis sanki örgüt üyesi olmak,
polise mukavemet etmek, h›rs›zl›k
zanl›s› olmak ve benzeri, polisin infaz› için meﬂru bir zeminmiﬂ gibi,
bunlar› kendini savunmak için söyler.
Polisin yasalar› baﬂkad›r. Onlar,
h›rs›zl›k zanl›s›n›, “ d u r i h t a r › n a
u y m a y a n l a r › ”, “ p o l i s e m u k a v e -

m e t e d e n l e r i ” öldürme hakk›n›
kendilerinde görürler. Fakat, sadece
bu kadar de¤il, onlara bu hakk› fiilen, devlet de, yarg› mekanizmalar›
da sa¤lar.
***

Bir baﬂka benzerlik;
Otopsi raporu
Aleksandros’un ölümüne iliﬂkin
ilk otopsi sonuçlar› da 9 Kas›m’da
aç›kland›. Rapora göre, yap›lan ilk
incelemede merminin aﬂ›r› derece d e d e f o r m e ol d u ¤ u t e s p i t e d i l mi ﬂ ,
bu da merminin büyük bir olas›l›k la silah›n ateﬂlendi¤i bölgedeki
apartmanlardan birine çarparak
se k t i ¤ i i z l e n i m i y a r a t m › ﬂ.
Bu otopsi raporlar› da, sanki ülkemizdeki Adli T›p Kurumlar›’ndan
verilmiﬂ izlenimi b›rak›yor.
K›sacas›, tüm benzerlikleri, hatta
ayn›l›klar›yla, ülkemizde süreklileﬂmiﬂ olan polis infazlar›, Yunanistan’da da yaﬂand›. Ve görüldü ki,
zulmün yöntemleri, ülkeler farkl›
olsa da, AB üyesi diye övülen ülkeler olsa da de¤iﬂmiyor.
Di¤er yandan bu benzerlik, ülkemizde burjuva bas›n›n bir yan›n› da
gözler önüne serdi. Ülkemizde halk›n hakl› öfkesine, “ a n a r ﬂ i ” “ t e r ö r ” edebiyat› yaparak sald›ran
burjuva bas›n, halk›n Yunanistan’daki öfkesini hakl› buldu. Acaba, halk›m›za karﬂ› “ d e m o k r a t ”
olamayan burjuva bas›n, Yunan halk› için “ d e m o k r a t ” m› oldu!?

Hayat› Durduran Genel Gre v
Yunanistan’da bir yandan polis
infaz›na karﬂ› tepki sürerken, di¤er
yandan, iﬂçi ve memur sendikalar›
Yunan hükümetinin erteleme ça¤r›lar›na ra¤men, 10 Aral›k’ta 2.5 milyon kiﬂinin kat›l›m›yla greve ç›kt›lar.
‹ﬂçi Konfederasyonu ile Devlet
M e m u r l a r › S e n d i k a s › taraf›ndan
örgütlenen grev sonucunda, tüm
havaalanlar› ve limanlar kapand›.
Gemi seferleri yap›lamad›. Üniversiteler ve di¤er okullar, devlete ait
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bankalar, tüm postaneler ve telekom ﬂirketinin bürolar› da dahil olmak üzere, resmi kurumlar›n büyük
bölümü kapand›. K›sacas›, 10 Aral›k’ta Yunanistan’da “hayat durdu”.
‹ﬂçi ve memurlar›n yan›nda, gazeteciler ve bakanl›klarda çal›ﬂanlar da greve kat›ld›lar.
Grev, hükümetin ücret politikas›n› ve özelleﬂtirmeleri protesto etmek ve çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesi talebiyle gerçekleﬂtirildi.

14 Aral›k 2008

ENGELLER B‹R B‹R AﬁILIYOR
YÜRÜYÜﬁ SÜRÜYOR

Okurlar›m›z bu haftada Hatay, Bursa, Antalya, Adana, ‹zmir ve ‹stanbul’da dergimizi
halka ulaﬂt›rd›lar.
H at a y 4 Aral›k günü yap›lan
dergi da¤›t›m›nda okurlar›m›z
halka F Tipi hapishanelerde tecritin sürdü¤ünü, Engin Çeber gibi iﬂkencede ölümlere bir daha
rastlamamak için insan›m diyen
herkesin tecrite karﬂ› mücadelede bende var›m demesi gerekti¤ini anlatt›lar.
B u r s a ’da ise okurlar›m›z
yine Panay›r, Teleferik ve Vatan mahallelerindeydi. Yürüyüﬂ
okurlar› halk›m›z›n bayrama iﬂsizlik, yoksulluk, açl›k içinde
girdi¤ini, çocuklar›m›z›n bayram› kondular› y›k›lm›ﬂ bir halde so¤ukta evsiz olarak geçirdi¤ini anlatt›lar. Yap›lan dergi da¤›t›mda toplam 50 dergi halka

ulaﬂt›r›ld›.
5 Aral›k günü de okurlar›m›z Ant a l ya Al t›no va’ya ba¤l›
Sinan Mahallesi’nde dergimizin sat›ﬂ›n› yapt›lar. Yap›lan da¤›t›mda okurlar›m›z halka AKP
iktidar›n›n zamlarla, iﬂsizlikle,
iﬂkenceyle sald›rmaya devam
etti¤ini buna karﬂ› mücadele etmek gerekti¤ini anlatt›lar. Yap›lan dergi sat›ﬂ›nda 15 dergi da¤›tt›lar.
A d a n a’n›n Yü r e¤ i r ilçesine
ba¤l› Ak›nc›lar Mahallesi'nde
bayram›n 3. günü okurlar›m›z
mahallede dergimizin sat›ﬂ›n›
yapt›lar. 23 derginin sat›ld›¤›
da¤›t›mda halka AKP iktidar›n›n politikalar› teﬂhir edildi.
‹s t a nb u l ' d a Gazi Mahalle,
si, Dörtyol'da bir saat boyunca
megafonla yap›lan tan›t›mda
ise Yürüyüﬂ okurlar› 170 dergiyi halka ulaﬂt›rd›lar.
‹ z m i r ’de de okurlar›m›z
halka yap›lan bask›y›, zulmü ve
sömürüyü anlatmak için yine
sokaklardayd›lar.
Menemen Koyundere Mahallesi ile Postac›lar ve Güzeltepe mahallerinde yap›lan dergi
sat›ﬂ›nda ise toplam 106 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›.

Bayramda ilk önce, yaﬂam›m›z bayram,
ülkemiz bayram yeri gibi olsun diye
dö¤üﬂüp topra¤a düﬂenler hat›rland›!
Halk›m›z›n geleneksel Kurban Bayram› ‹zmir’de, Ankara’da,
‹stanbul Sar›gazi, Okmeydan› ve Nurtepe’de demokratik kurumlarda bir araya gelinerek kutlan›rken, ﬂehit ve tutsak aileleri ve
yak›nlar› da devrim ﬂehitlerinin mezarlar›n› ziyaret ettiler.
‹zmir’de arife günü mezar ziyaretleri yap›l›rken, bayram›n
ikinci günü de, bayram kutlamas› yap›ld›. ‹stanbul Sar›gazi’de
Gazi Mezarl›¤›nda, pekçok gecekondu semtinden gelen yoksul
emekçiler taraf›ndan devrimci hareketin ﬂehitlerinin mezarlar› ziyaret edilerek, mezarlara karanfiller b›rak›ld›.

Say›: 167

Bayram herkese bayram
olarak gelmiyor
Halk Cepheliler 7 Aral›k günü ‹stanbul’da Okmeydan›, Esenyurt ve Sar›gazi’de
yapt›klar› eylemlerle polis kurﬂunuyla felç
b›rak›lan Ferhat Gerçek ve iﬂkencede katledilen Engin Çeber için adalet istediler.
Okmeydan›'nda yap›lan eylemde Sa¤l›k
Oca¤› önünde toplanan 60 kiﬂi "Ferhat› Vuranlar Engin'i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r" yazan bir pankart aç›p bas›na aç›klama
yapt›lar. Halk Cephesi ad›na Özgür Karakaya'n›n okudu¤u aç›klamada ﬂöyle denildi:
"Bayram arifesinde yine meydanlarday›z.
adalet isteyen Halk Cepheliler bir bayrama
daha adalet isteyerek giriyor ve adalet aray›ﬂ› bayram seyran demenden sürüyor. Bayram
herkese bayram olarak gelmiyor. Bir yandan
kriz bahanesiyle artan sömürünün yaﬂanan
sonuçlar› var. Bir yandan da evlatlar› öldürülen, sakat b›rak›lan ailelerin ac›lar›...”
"Engin Çeber Ölümsüzdür, Ferhat'› Vuran
Polis Tutuklans›n, Engin'in Katili AKP ‹ktidar›d›r, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yürüyüﬂ Susturulamaz" sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klaman›n
ard›ndan 30 kiﬂiyle Okmeydan› sokaklar›nda
üzerinde Yürüyüﬂ yaz›l› önlüklerle dergimizin da¤›t›m› yap›ld›. 2 saat süren da¤›t›mda
190 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Esenyu r t S aa tder e Maha llesi’nde yap›lan eylemde Engin Çeber’in resimleri taﬂ›nd›
ve "Ferhat'› vuranlar, Engin'i katledenler Cezaland›r›lmal›d›r" yaz›l› pankart aç›ld›. Halk
Cephesi üyeleri yapt›klar› aç›klamada, Ferhat’› vuran polisin görevden dahi al›nmad›¤›n›, AKP iktidar›n›n Engin’in katillerinin
yarg›land›¤› dava hakk›nda yay›n yasa¤› koyarak iﬂkenceci katilleri koruma alt›na ald›¤›
vurgulad›.20 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde 90
dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Sa r › gazi’de Demokrasi Caddesi giriﬂinde bas›na yap›lan aç›klamayla baﬂlanan eyleme dergi da¤›t›m›yla devam edildi. 40 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde 146 dergi da¤›t›ld›.

HABER
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Kuzu Postundaki Kurtlar!
Ve Direnme Hakk›
4 Aral›k’ta yap›lan TBMM ‹nsan
Haklar› ‹nceleme Komisyonu toplant›s›nda, Komisyonun Baﬂkan
Yard›mc›s› MHP’li Mehmet Ekici,
Engin Çeber’e yap›lan iﬂkenceyi
aç›ktan savunarak, komisyonun
“ k ö t ü m u a m e l e ” diyerek iﬂkencenin üzerini örten raporuna dahi karﬂ› ç›km›ﬂ; “Engin Çeber ’in örgütü
De v- S ol’ u n bi r di r eni ﬂ pol i t ik as ›
var, bunu da dikkate almak gerekir.” demiﬂti.
Ekici; toplant›da “iﬂkence gören
h e r k e s i n d i re n m e h a k k › ” oldu¤una vurgu yapan DTP’li Ak›n Birdal
için de; “ Komisyonda Sinderella
rolüne soyunmuﬂ, k uz u p o s t u n d a
kurtlar var.” aç›klamas› yapt›.
Evet, komisyonda da, komisyonun d›ﬂ›nda da, “ k u z u p o s t u n d a
k u r t l a r ” vard›r. Örne¤in komisyondaki, “ k u r t ” iﬂkencecili¤in, katliamc›l›¤›n savunucusu, direnme
hakk›n›n düﬂman› olan Ekici’nin
kendisidir.
Ekici’nin partisi ony›llard›r ülkemizdeki d i ﬂ l e r i n d e n k a n d a m l a y a n k u r t l a r › temsil eder, keza amblemleri de bu rollerine uygun olarak
“ b o z k u r t ” ﬂeklindedir. Fakat, ony›llar›n kurtlar›, son dönemlerde,
baﬂaramasalar da k u z u p o s t u n a
girmeye çal›ﬂ›yorlar. Ama, öyle bir
nokta geliyor ki, Ekici gibi gerçek
kimlikleriyle ortaya ç›k›yorlar.
Fakat “ k u z u p o s t u n d a k i k u r t l a r ” onlarla s›n›rl› de¤ildir. Sistemin bütünü içinde yer alan ve iﬂkenceleri, infazlar›, halka karﬂ› iﬂlenen suçlar› örbas etmeye çal›ﬂanlar›n hepsidir. Onlar kimi zaman mil letvekili , kimi zaman “ i n s a n h a k la r› k omi syo nu” üyesi olarak, bakan olarak, kimi zaman bir vali, bir
Emniyet Müdürü olarak ç›karlar
karﬂ›m›za. Onlar, düzen partilerinin
tümünün içindedirler, AKP’li,
CHP’li, DYP’li, SHP’li kimliklerle
ç›karlar karﬂ›m›za, kimi zaman askeri rütbe alt›nda ç›karlar, kimi za-
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man müfettiﬂ, hakim, savc›, ö¤retim
üyesi k›l›¤›nda ç›karlar.
TBMM’nin, Valiliklerin “ i n s a n
h a k l a r › k o m i s y o n l a r › n d a ” görevlidirler, fakat iﬂlevleri “ i n s a n h a k l a r › n › s a v u n m a k ” de¤il, devletin
halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlar›n üzerini
örtme, perdeleme görevi görmektir.
Onlar› bir gün F Tiplerini, tecriti aklarken, bir baﬂka gün bir infaz›, katliam›, iﬂkenceyi, iﬂçi ölümlerini
“ a k l a m a k ” için görev baﬂ›nda görebilirsiniz. Onlar, ‹nsan Haklar›
Bakan› s›fat›yla, devrimcilerin infaz›n› izler ve onaylar, iki devrimcinin gözalt›nda kaybedilmesine iliﬂkin söyledikleri,“Keﬂke bu kay›plar
kamuoyuna yans›masayd›.” sözünde oldu¤u gibi, “ k a y › p l a r d a n ” de¤il, bunun gizli kalmamas›ndan rahats›zl›k duyarlar. ‹ﬂkencede direnme hakk› yerine, adlar› sanki “devlet haklar›n› savunma komisyonu”
imiﬂ gibi “d e vl e t i n k e ndi ni k oru m a re f l e k s i n i n b u l u n d u ¤ u n d a n ”
söz ederler.
“Kuzu postundaki kurtlar”,
televizyonlarda polis ﬂefi olarak,
emekli polis, polis akademisi ö¤retim üyeleri olarak karﬂ›m›za ç›karlar, k›rk türlü gerekçeyle iﬂkenceleri, polis infazlar›n› hakl› ç›karmaya
çal›ﬂ›rlar. Onlara göre, bir ailenin
Diyarbak›r’dan ‹zmir’e göçetmiﬂ
olmas› bile o¤lunun öldürülmesi
için yeterli bir gerekçedir. Soka¤a
ç›kan herkes potansiyel suçludur,
her araç tehlikelidir, içinde ne oldu¤u bilinmez, bu nedenle polislerin
infazlar› meﬂru görülmelidir.
‹ﬂkencecidirler, iﬂkencecileri e¤itendirler. Fakat, akademisyen görünümünde de ç›kabilirler karﬂ›m›za.
O n l a r kimi zaman, bir burjuva
bas›nda köﬂe yazar›, TV ekranlar›nda program yapand›rlar. Bir polis
ﬂefinden farks›zd›r yaz›p konuﬂtuklar›. Hatta kimi zaman, zaten, burjuva bas›nda köﬂe kapm›ﬂ bir polistirler. Onlar da, infazlar›, iﬂkenceleri,

S›fatlar› kimi zaman “liberal”,
hatta “demokrat”, ya da “islamc›”,
“milliyetçi” o l u r. Fakat, iﬂlevlerini
belirleyen as›l olarak s›fatlar›ndan
daha çok, düzenin hizmetindeki
k o n u m l a r › d › r.
polislerin maaﬂlar›n›n düﬂüklü¤üne,
çal›ﬂma koﬂullar›n›n zorlu¤una, e¤itimsizli¤ine ba¤lar, polisleri ﬂirin
göstermek için özel haber ve programlar yaparlar. Polis terörünü meﬂrulaﬂt›rmak için, halk›n direnme
hakk›na sald›r›rlar. “Onlar da poli se taﬂ at›yorlar”, “Taksim’e ç›k mak için ›srar ettiler”, “po lis da¤› l›n uyar›s› yapt› dinlemediler”... ve
benzeri direnme biçimlerini, polisin
sald›r›s›na meﬂruluk yaratan nedenlermiﬂ gibi s›ralarlar. Kimi zaman
verdikleri haberlere bakarak, onlar›
E m n i y e t M ü d ü r l ü ¤ ü veya Genel k u r m a y b ü l t e n i sanabilirsiniz. S›fatlar› kimi zaman “ l i b e r a l ”, hatta
“ d e m o k r a t ” , ya da “ i s l a m c › ” ,
“milliyetçi” olur. Fakat, iﬂlevlerini
belirleyen as›l olarak s›fatlar›ndan
daha çok, düzenin hizmetindeki konumlar›d›r.
Bir gün onlar›, 28 kiﬂinin katledildi¤i bir operasyonu alk›ﬂlarken,
kimi zaman halk›n, devrimcilerin
üzerine uçaklardan ya¤d›r›lan bombalardan coﬂku duyarken görebilirsiniz. Öyle bir anlat›rlar ki, o uçaklardan ya¤an bombalar sanki insanlar›n hayatlar›n› yok etmiyor, insanlara hayat veriyor sanars›n›z!
Ço¤u zaman görünümleri aldat›c›d›r, k u z u p o s t u n d a k i k u r t l a r › n .
Kibar, nazik görünümlü de olabilirler, hatta isimlerinin baﬂ›nda profesör, doçent, doktor gibi s›fatlar bulunan, “ u z m a n ” görünümünde de.
Fakat, gerçekte uzmanl›klar› halka
düﬂmanl›kt›r. Tüm yeteneklerini bunun için kullan›rlar.
“ Te r ö r l e b i r y e re va r› l m a z ” diye baﬂlarlar konuﬂmalar›na, gözleri
devletin katliamlar›na kapal›d›r.
Halk›n eline silah almas› terördür,
halka zulmedenlerin terörünü meﬂru
sayarlar.
Bir bakars›n›z, Adli T › p K u r u m u u z m a n › d › r l a r. 14 yaﬂ›ndaki çocu¤a cinsel tacizde bulunan sap›kla-
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r› kurtar›rlar, devrimcilere yap›lan
iﬂkenceleri görmezden gelerek,
“ s a ¤l a m” raporu verirler.
H a k i m d i r l e r, sa vc › d› rl a r, cüppe görünümündeki postlar›n alt›ndan ç›karlar karﬂ›m›za; iﬂkenceleri,
infazlar› soruﬂturmazlar, iﬂkencecileri çeﬂitli yöntemlerle beraat ettirirler, devrimcilere, ilericilere, demokratlara, haklar ve özgürlükler için
mücadele edenlere, yaﬂl›, çocuk demeden ony›llarca cezalar verirler.
P a t ro n d u r l a r. ‹nsan haklar› savunucusu kesilirler, halk›n de¤iﬂik
kesimlerinin sorunlar›n› sahipleniyor görünürler. Onlardan demokrat›, onlardan hümanisti yoktur. Bir
gün, halk›n yoksullu¤u, açl›¤› için
gözyaﬂ› dökerek yufka yüreklerini
gösterirler, bir gün sanat eserleri
sergisi açarak... Bir gün, katliamlar›n, iﬂkencelerin, kay›plar›n karﬂ›s›na ç›kar, devletin yasad›ﬂ›l›klar›na
veryans›n ederler... Gerçekte, bu ülkedeki tüm iﬂkenceler, kay›plar,
katliamlar, hak ve özgürlüklere sald›r›lar onlar›n sömürü düzenleri
için, onlar›n deste¤i ve onay› ile ya-

p›l›r. ‹ﬂkence tezgahlar›n›n çal›ﬂt›r›lmas›nda, halk›n üzerine ya¤an
bombalarda, kurﬂunlarda, halka karﬂ› savaﬂ›n finansman›nda onlar›n
kasalar›ndan akan paralar da vard›r.
Yoksulluk, açl›k onlar›n eseridir.
Halk› iliklerine kadar sömürendirler. Postun alt›ndaki yüzleri, kan içiciliktir.

D i re n m e H a k k › n a
Düﬂmand›rlar
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme
Komisyonu’nun MHP’li üyesi
Mehmet Ekici’nin komisyonda,
özellikle “ d i re n m e h a k k › n a ” sald›rmas› da bilinçli bir tepkidir.
Onlar, özellikle halk›n direnme
hakk›na düﬂmand›rlar. Halk açl›k,
yoksulluk alt›nda yaﬂamaya mahkum edilmiﬂ olabilir, hakk›n› aramamal›d›r. Bir halk›n, kimli¤ini, dilini
yasaklayabilirler, asimilasyona tabi
tutabilirler, inançlar›n› yasaklayabilirler, fakat halk direnmemelidir.
Polisler iﬂkence yapabilir, katli-

Bombalayan Serbest
Bombalanana Ceza
9 Kas›m 2005’te, ﬁemdinli’de kontrgerillan›n bombalad›¤› kitabevinin sahibi Seferi
Y›lmaz’a, Van 4. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
bir konuﬂmas›nda “suçu ve suçluyu övdü¤ ü ” gerekçesiyle 1 y›l hapis cezas› verildi.
19 Aral›k katliam davas›nda, katilleri
kurtarmaya yarayan “ z a m a n a ﬂ › m › ” uygulamas›, elbette
Seferi Y›lmaz’a ceza vermeye s›ra geldi¤inde gündemde
de¤ildi.
Oysa, Seferi Y›lmaz’›n kitabevini bombalayan, kontrgerillac› iki astsubay ve bir itirafç› AKP iktidar› ve Genelkurmay taraf›ndan, mahkemeden beraat ettirilmiﬂlerdi. Yetmedi, bombac› astsubaylar, Y›lmaz’›n yarg›land›¤› davada bir de tan›k olarak dinlendiler.
Tan›klar› san›k, san›klar› tan›k durumuna getiren oligarﬂinin yarg›s›, her yerde ayn› ﬂekilde, katilleri koruyan,
katliama maruz kalanlar› cezaland›ran kararlar al›yor.
T›pk›, 19 Aral›k davalar›nda katilleri “ z a m a n a ﬂ › m › ” ,
“delil yetersizli¤i” gerekçeleriyle beraat ettirirken, Malatya’da 19 Aral›k operasyonuna maruz kalan tutsaklara
ceza verdi¤i gibi...
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am sald›r›lar› düzenleyebilirler, bask› ve zulümde s›n›r tan›mayabilirler, fakat karﬂ›lar›nda direniﬂ olmamal›d›r. Onlar›n kitab›nda, h a l k › n
d i re n m e h a k k › diye bir kavram
yoktur. Tüm bask› ve zulme, adaletsizliklere, açl›¤a, yoksullu¤a sessizce boyun e¤en bir halk isterler.
Sayd›¤›m›z örneklerin hepsinde
de, bu nokta özellikle belirgindir.
Direnme hakk›na, “ t e r ö r ” , “ a n a rﬂi ”, “d›ﬂ güçlerin oyunu”, “provo kasyon” diyerek sald›r›rlar.
Ülkemizde kuzu postunda kurtlar çoktur. Onlar, ﬂu ya da bu isim,
ﬂu ya da bu s›fat alt›nda ç›ksalar da
karﬂ›m›za, gerçekte bir politikan›n
çeﬂitli alanlardaki uygulay›c›lar›d›rlar. Devlet terörünü, faﬂizmi, halk
düﬂmanl›¤›n› “ k u z u p o s t u n a b ü r ün e rek” savunur ve uygularlar.
Gerçek yüzleri, faﬂisttir, iﬂkencecidir, katildir, halk düﬂman›d›r. Halk›n karﬂ›s›nda, faﬂist düzenin egemeni, savunucusu, hizmetçisidirler.
“Kuzu postuna bürünmüﬂ kurtlar”
bunlar›n içinde aranmal›d›r.

Polis Polisi Soruﬂturur Mu?
Yap›lan suç duyurular› üzerine 1
May›s 2008’de yaﬂananlarla ilgili
soruﬂturma baﬂlatan ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü, beklenece¤i üzerine,
1 May›s günü polisin “ o ran t ›l › güç
k u l l a nd › ¤› ” sonucuna varm›ﬂ.
‹HD’nin suç duyurusu üzerine
yap›lan soruﬂturmada ﬁiﬂli Etfal
Hastanesi Acil Servisi’ne gaz bombas› at›lmam›ﬂ(!), “ﬂikayetçilerin iddilar› soyut”muﬂ ve
“belgelere d a y a n m › y o r ”muﬂ.
Bu nedenlerle raporun iﬂleme konulmamas› ‹stanbul
Valili¤i taraf›ndan da UYGUN görülmüﬂ.
Öyle ya, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nün kendisini
soruﬂturup, suçunu tespit etmesi beklenemez herhalde. ‹stanbul Valili¤i de “ ﬂ › ra c › n › n ﬂ a h i d i ” rolündedir. 1 May›s
2008’de, ‹stanbul’da terör estiren yönetim kademesinin
içinde ‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile, ‹stanbul Valisi Muammer Güler yanyanad›r.
Suçu iﬂleyenin kendisini soruﬂturdu¤u, suçlular›n birbirlerini aklad›¤› bir sistem oligarﬂiye uygundur. ‹zin verilmemesi gereken, bunlar›n halk›n karﬂ›s›na geçip, “soruﬂturduk, ortada suç yok” diye halkla alay etmeleridir.

‹ﬁKENCE
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Devrimci Memur
Hareketi
KESK’liler 13 y›l› geride b›rak›rken örgütlü
olman›n gereklili¤i yan›nda, politika, ideoloji
ve mücadele anlay›ﬂ›n›n ne oldu¤unu ve ne
olmas› gerekti¤ini bu vesileyle bir kez daha
gözden geçirmelidirler.

13. Y›l›nda KESK

8 Aral›k 1995’de kurulan KESK bugünlerde 13.
kuruluﬂ y›ldönümünü kutluyor. Burada uzun uzun
13 y›l›n tarihçesini ortaya koymayaca¤›z. Bu ayr› bir
yaz›n›n konusu. Burada 13. Y›l vesilesiyle KESK’in
tüzü¤ünün 4. Maddesinde geçen bir nokta üzerinde
duraca¤›z. Bu nokta do¤ru kavranmazsa amaca
ulaﬂmak da olanakl› olmayacakt›r.
KESK tüzü¤ünün “Konfederasyonun Amaçlar›”
baﬂl›¤›ndaki 4. Maddesi ﬂöyle der: “Konfederasyon,
tüm maddi de¤erlerin yarat›c›s› eme¤in en yüce de¤er oldu¤u gerçe¤inden hareketle ve sendikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir
parças› oldu¤unun bilinciyle...”
13. Kuruluﬂ y›ldönümü ile ilgili aç›klamada ise bu
vurgu “KESK, sendikal hak ve özgürlükler mücadelesini demokrasi ve bar›ﬂ mücadelesinin ayr›lmaz bir
parças› olarak görür” ifadesiyle geçmektedir.
Tüzük ve aç›klamada geçen “özgürlük mücadelesi” gibi belirsiz, “bar›ﬂ mücadelesi” gibi s›n›fsal
olarak yanl›ﬂ ve çarp›k ifadeleri bir kenara b›rak›rsak, evet sendikal mücadele en genel anlamda demokrasi mücadelesinin bir parças›d›r. Daha do¤rusu
böyle ele al›nmal›d›r.
Fakat farkl› bak›ﬂ aç›lar›, demokrasi mücadelesinin nas›l ele al›nd›¤›nda ç›kar ortaya.
Devrimci memurlar, demokrasi mücadelesini iktidar mücadelesi olarak ele al›rlar. Demokrasi mücadelesine iktidar mücadelesi olarak bakarlar. Çünkü
emekçilerin istedi¤i demokrasi, halk demokrasisidir,
sosyalist demokrasidir. Emekçiler, sorunlar›n›n çözümünün zeminini burada bulurlar. Bu anlamda sendikal mücadele iktidar mücadelesi perspektifiyle
yürütülmedi¤inde, k›sa vadede emekçiler lehine kazan›mlar elde etmek ve uzun vadede nihai kurtuluﬂu sa¤lamak olanakl› de¤ildir. Ülkemiz emekçilerinin
mücadele tarihi, bunu say›s›z kez kan›tlam›ﬂ ve kan›tlamaya devam etmektedir.
Burada sendikan›n rolünü de¤il, o sendikalar içinde mücadele veren ilerici, devrimci iﬂçilerin, memurlar›n sahip olmas› gereken bak›ﬂ aç›s›n› ele al›yoruz.
KESK’in ve kuruluﬂundan bugüne onun yönetiminde
yer alan reformist anlay›ﬂ›n bu anlamda do¤ru bir
bak›ﬂ aç›s›na sahip oldu¤unu söylemek olanakl› de¤ildir. Reformist anlay›ﬂ demokrasi mücadelesini
“düzen s›n›rlar› içinde” bir mücadele olarak gördü¤ü,
emekçilerin sorunlar›n›n çözümünü temelde kendi
d›ﬂ›ndaki güçlerden bekledi¤i için sendikal mücadeleyi de ekonomizmin ve icazetcili¤in dar s›n›rlar›na
hapsetmiﬂtir. Düzenin “sendikalar› siyasetten uzak
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tutma, siyaseti yasaklama” anlay›ﬂ›, reformizmde
kendini “kitleleri ürkütmemek” ﬂeklinde göstermiﬂ,
“kitleleri ürkütmeme” ad›na, hem mücadelenin
muhtevas›nda, hem biçiminde en geri çizgi savunulmuﬂtur. Bu çizgiyle düzenin emekçileri apolitikleﬂtirme politikas›na bir anlamda “destek” olunmuﬂtur.
Düzen içi anlay›ﬂa sahip olundu¤u için düzen s›n›rlar›n›n aﬂ›ld›¤›, statülerin zorland›¤› her noktada
reformizm, “sa¤duyu” ad›na pasifizmi öneren yaklaﬂ›mlar›yla, halk›n, emekçilerin militanl›¤›n›n, statüleri parçalayan direniﬂlerinin önüne düzen güçleriyle
birlikte barikat olmuﬂtur. Gazi Ayaklanmas› süreci
bunun en bariz biçimde göründü¤ü dönemlerden biriydi. Gazi halk›, katliama karﬂ› ayaklanm›ﬂken, reformist anlay›ﬂ, yönetiminde oldu¤u KESK’e daha
önceden al›nm›ﬂ eylem karar›n› iptal ettiriyordu.
Tam da düzenin istedi¤i ﬂeyi yap›yordu yani. Bu tutumun emekçilerin kendi mücadelesi içinde de say›s›z örne¤i vard›r. Reformist anlay›ﬂ “meﬂru ve fiili
mücadele” söylemini a¤z›ndan düﬂürmezken, gerçekte ne meﬂrulu¤una inanm›ﬂ, ne de fiili mücadele
anlay›ﬂ›n› savunmuﬂtur.
KESK, kamu emekçilerinin merkezi sendikal örgütlenmesidir. Sendikal ve siyasal örgütlenmeler,
emekçilerin hak alma mücadelesinden iktidar mücadelesine uzanan hatta olmazsa olmazlar›ndand›r.
Örgüt olmadan hak almak, haklar›n› korumak ve nihayetinde örgüt olmadan emekçilerin kendi iktidar›n› kurmas› mümkün de¤ildir. Kuﬂku yok ki, emekçilerin ekonomik demokratik mücadelesini yürütecek örgütlenmeyle, iktidar mücadelesini yürütecek
örgütlenmeleri farkl› farkl›d›r. Fakat yukar›da da belirtti¤imiz gibi, tüm örgütlülükler içinde, devrimciler
iktidar perspektifiyle yeral›r, o perspektifle mücadele ederler. Do¤ru anlay›ﬂ budur.
Kamu emekçilerinin 1995 y›l›nda merkezi bir örgütlenmenin ifadesi olarak KESK’i yaratmas›, kamu
emekçilerinin sendikal mücadelesi anlam›nda ileri
bir ad›md›r. Ancak emekçilerin elindeki en güçlü silahlardan biri olan örgütlülük, e¤er do¤ru bir politika, ideoloji ve bak›ﬂ aç›s›yla yönetilmiyorsa, silah olma özelli¤ini yitirdi¤i gibi, tersinden emekçilerin
mücadelesinde bir anlamda ayak ba¤›na da dönüﬂebilir, geriletici bir rol oynamaya baﬂlar. KESK 13. Y›l›n› kutlarken, KESK’liler 13 y›l› geride b›rak›rken örgütlü olman›n gereklili¤i yan›nda, do¤ru politika,
ideoloji ve mücadele anlay›ﬂ›n›n ne oldu¤u, bu vesileyle bir kez daha gözden geçirilmelidir.
Açl›k, yoksulluk, iﬂsizlik, bask›larla çal›ﬂma koﬂullar› her geçen gün a¤›rlaﬂan kamu emekçilerinin
içinde bulundu¤u durum, sendikal mücadelenin içinde bulundu¤u zorluklar ve yetersizlikler, bu muhasebeyi daha da zorunlu k›lmaktad›r.

14 Aral›k 2008

Türk-‹ﬂ ve D‹SK ﬂikayet
ediyorlar. Fakat bu tabloyu ortaya koyarken emekçilere,
halka aç›klamas› gereken bir
ﬂey daha var: Sizin iﬂiniz rapor
tutmak m›? Siz iﬂçilerle ilgili
istatistik kurumu musunuz?..
Siz ayda bir “mutfak harcamalar› ﬂu
kadar artt›, yoksulluk s›n›r› ﬂudur,
bu kadar iﬂçi iﬂten at›ld›” diye aç›klama yapmakla yetinebilir misiniz?
Sendikalar, asli misyonlar›n›
unutmuﬂlard›r. Sendikan›n görevi
20 bin, 100 bin iﬂçinin iﬂten at›lmas›na karﬂ› d i re n i ﬂ ö rg üt l e me k t i r.
‹ktidarlar›n, patronlar›n, emekçileri
böyle kolay iﬂten atamamalar›n›
sa¤lamak, yüzbin iﬂçi iﬂten at›ld›¤›nda ortal›¤› aya¤a kald›rmakt›r...
Bu, sendikalar›n kendi üyelerine
ve tüm halka karﬂ› sorumluluklar›d›r. Bu sorumlulu¤u yerine getirmeyenler sendika olarak varoluﬂ nedenlerine de, üyelerine de ihanet etmiﬂ olurlar.
Kuﬂku yok ki, patronlar ekonomik, sosyal, siyasal olarak gelece¤imizi daha da karartmak istiyorlar.
“ Kriz, resesyon, büyüme oran›nda
düﬂme..” gerekçeleriyle emekçilere
yönelik sald›r›lar ve hak gasplar›
meﬂrulaﬂt›r›lamaz. Halâ çal›ﬂabilen
için de, iﬂsizli¤e mahkum edilen
için de sald›r› ayn› yerden, ayn›
amaçla gelmektedir. Kriz olsun olmas›n sömürü gerçe¤i de¤iﬂmiyor.
Sendikalar, bu sömürüye karﬂ› temsil etti¤i emekçilerin haklar›n› savunmak ve giderek kapitalizmin sonunu haz›rlamak misyonuyla ç›km›ﬂt›r tarih sahnesine. Oysa yaﬂad›¤›m›z tabloda iﬂten at›lan yüzbinlerce iﬂçi, haklar› çal›nan milyonlarca
emekçi ve buna sessiz, seyirci kalan
sendikalar, sendikac›lar; ka p i t a l i z min de¤il kendi sonlar›n› haz›rl›yorlar demektir.
Evet, baﬂl›kta söyledi¤imiz söze
gelirsek tekrar: ‹ﬂçisine sahip ç›kmayan sendikan›n gelece¤i yoktur;
çünkü birincisi, o art›k bir sendika
olarak en temel iﬂlevini yerine getirmemektedir ve ikincisi, iﬂçisine sahip ç›kmayan sendikaya da iﬂçi sahip ç›kmayacakt›r.

‹ﬂçisine Sahip Ç›kmayan
Sendikan›n Gelece¤i Yoktur!
Yaﬂanan ekonomik krizin sonuçlar›n›n en baﬂ›nda i ﬂ t e n ç › k a r m a l a r
geliyor. Krizle birlikte iﬂsizler kervan›na yüzbinlerce yeni iﬂsiz kat›l›yor. Patronlar “kriz var” diyerek
durumdan en iyi ﬂekilde yararlanmaya çal›ﬂ›yorlar. Çal›ﬂma koﬂullar›
a¤›rlaﬂt›r›l›yor, kazan›lm›ﬂ haklar
budanmaya çal›ﬂ›yor. Patronlar yüzbinlerce iﬂçiyi soka¤a; açl›¤a, sefalete atarken ço¤unda üretim de durmuyor, çal›ﬂan iﬂçilere daha fazla iﬂ
yükü bindiriliyor.
Resmi bir kurum olan Türkiye
‹statistik Kurumu (TÜ‹K) verilerine
göre A¤ustos 2008’de Türkiye’de
iﬂsizlik oran› yüzde 9.8’e yükseldi;
iﬂsiz say›s› 207 bin kiﬂi art›ﬂla 2,4
milyonu aﬂt›. Ancak bilindi¤i gibi,
bu rakam gerçe¤in çok gerisindedir.
Gerçek iﬂsizlik oran›n›n bugünlerde
y ü z d e 2 0 ’ l e re yaklaﬂt›¤› tahmin
ediliyor.
Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü
(ILO)- da krizin dünyada 20 milyon
yeni iﬂsiz ve 140 milyon yeni yoksul yarataca¤›n› aç›kl›yor.
Rakamlar› s›ralaman›n elbette
s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan tek
baﬂ›na bir iﬂlevi yok; önemli olan
her kesimin, örgütlülü¤ün bu rakamlardan ne sonuçlar ç›kard›¤›d›r.
Türk-‹ﬂ, geçen hafta yapt›¤› bir
aç›klamayla, ‹stanbul, Bursa, Denizli, Gaziantep, Kayseri ve Konya
gibi sanayinin geliﬂti¤i illerde, son
ekonomik krizin etkisiyle iﬂten ç›kar›lan iﬂçi say›s›n›n 100 binin üze r i n d e oldu¤unu bildirdi.
Türk-‹ﬂ Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay, aç›klamas›nda “Bizi etkilemez denilen krizin Türkiye’de de
etkisini gösterdi¤ini” belirterek
“ krizin bedelini geçmiﬂte oldu¤u gibi en çok fakirlerin, iﬂsizlerin ve iﬂçilerin ödedi¤ini” vurgulad›.
Atalay do¤ru söylemesine do¤ru
söylüyor fakat... Fakat sonra ne söylüyor?
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Üyelerinin iﬂten at›lmas›na,
haklar›n›n gasbedilemesine
sessiz, seyirci kalan
sendikalar, kapitalizmin de¤il
kendi sonlar›n› haz›rl›yorlar
demektir.
‹ﬂçisine sahip ç›kmayan
sendikaya da iﬂçi sahip
ç›kmayacakt›r.
Türk-‹ﬂ’in krizle birlikte “Krize
Karﬂ› Emek Masas›” oluﬂturmuﬂ.
Emek Masas›’na gelen bilgilere göre, 4 Aral›k 2008 tarihi itibariyle iﬂten ç›karmalar ve ücretsiz izin uygulamalar›nda art›ﬂ gözleniyormuﬂ.
Ve ﬂu ana kadar Türk-‹ﬂ’e ba¤l› sendikalara üye 27 bin 220 iﬂçi iﬂten
at›l›rken, ücretsiz izne ç›kar›lan sendikal› iﬂçi say›s› da 9 bin 836 oldu¤u bildiriliyor.
Türk- ‹ﬂ bu verileri ortaya koyuyor. Kuﬂkusuz bu da bir sendikan›n
yapmas› gereken çal›ﬂmalardan biri.
Fakat önceki soru hala cevaps›z;
sonra? Bunlar› ortaya koyman›n d›ﬂ›nda ne yap›l›yor veya yap›lacak?
Benzer bir aç›klama, evvelki
hafta D‹SK taraf›ndan yap›lm›ﬂt›:
Genel Baﬂkan Süleyman Çelebi, bir
konuﬂmas›nda krize ba¤l› olarak 20
bi ni n üz e rin de D‹SK üyesi iﬂçinin
iﬂten ç›kar›ld›¤›n› söyledi.
Geçen hafta da sormuﬂtuk; 20
bin üyesi iﬂten at›l›rken D‹SK ne
yap›yordu ve iﬂten ç›karmalar, ücretsiz izne ç›karmalar sürdü¤üne
göre, yar›ndan itibaren ne yapacak?

Sendikalar›n G örevi
Rapor Sunmak De¤il
Mücadele E tmektir
Kriz tablosu bir kez daha sendikalar›n görevini, sendikal mücadele
anlay›ﬂ›ndaki do¤rular› ve yanl›ﬂlar›
tart›ﬂma gündemine getiriyor.

SEND‹KA
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Zeytin Eme¤imiz, Al›nterimiz
Sonuna Kadar Sahip Ç›kaca¤›z!
Zamlar›n hiç durmad›¤›, krizlerin faturas›n›n emekçilere kesildi¤i, maliyetlerin daha da ço¤ald›¤› bir ortamda zeytin al›m›na aç›klanan düﬂük fiyat zeytin üreticisini bir kez daha vurdu. Bu darbenin
mimarlar›n›n baﬂ›nda AKP iktidar› ve Marmara Birlik yönetimi geliyor.
Zeytin üretcileri sorunlar›n› daha güçlü bir ﬂekilde dile getirilip
hakk› olan› almak için ZE YT‹ N
Ü R ET ‹C ‹L ER ‹ K OM ‹ SYONU’
NU kurdular. Çal›ﬂmalar›na ilk önce sorunlar, kayna¤› ve çözüm yollar›n› belirlemekle baﬂlayan komisyon G e mlik, Orh a ngazi ve ‹zn i k’ten üreticilerle kuruldu. Top-

lant›lar sonucunda bildiri ve afiﬂ
haz›rlan›p yayg›n bir ﬂekilde köylere da¤›t›lmas› karar› al›nd›. Bildirilerde zeytin üreticilerine birlikte
hareket etme ça¤r›s› yap›ld›.
ﬁu ana kadar; Küçük Kumla,
Büyük Kumla, Karacaali, Narl›,
ﬁahinyurdu, Cihatl›, Müﬂküle, Ayd›nlar, Haydariye, Engürücük,
Kurﬂunlu, Keramet köylerinde,
Gemlik ve Orhangazi ilçe merkezindeki kahvelerde bildiri da¤›t›l›p camlara afiﬂ yap›ﬂt›r›ld›. Köylerdeki bildiri da¤›t›m› s›ras›nda
sohbetler edilip çözüm için neler
yap›lmas› gerekti¤i tart›ﬂ›ld›. Önerilerinde tart›ﬂ›ld›¤› konuﬂmalar
tekrar gelinmek üzere son buldu.
önünden kitle yürüyüﬂle Ümit’in
öldürüldü¤ü yere geldi. Ümit’in
öldürüldü¤ü yere karanfiller ve
Ümit’in resmini b›rakan kitleye hitaben Karanfiller Kültür Merkezi
çal›ﬂanlar› taraf›ndan bir konuﬂma
yap›ld›.
Buradan tekrar yürüyüﬂe geçen
kitle 8. Sokaktan geçerken mahalle halk› da camlar›ndan, balkonlar›ndan alk›ﬂlayarak desteklerini sundu. Kitle 9. Sokaktan
tekrar yürüyüﬂe
baﬂlay›p Ahmet
Kabakl› Caddesi’ne ç›karken halk
da korteje kat›lmaktayd›. Devam
eden yürüyüﬂte kitlenin say›s› yaklaﬂ›k 1300 civar›na ulaﬂt›.
Aç›klamas›n›n yap›laca¤› Barbaros F›r›n› önüne gelindi. Karanfiller Kültür Merkezi imzal› bas›n
aç›klamas›n› Alev Ateﬂ okurken
Kültür Merkezi ad›na Nejdet Dernek de bir konuﬂma yapt›. Ümitleri öldüren iktidar›n yozlaﬂt›rma
politikalar›d›r denilen aç›klamada
birlikte mücadele etmek ve örgütlenmek gereklili¤i anlat›ld›. Eylem
sloganlarla sona erdi.

Ba¤c›lar-Yenimahalle Halk›
Çetelere Karﬂ› Yürüdü
Ba¤c›lar Yenimahalle’de 22 yaﬂ›ndaki Ümit Karababa 5 Aral›k
gecesi çetelerin sald›r›s›na u¤ray›p
bo¤az› kesilerek vahﬂi bir ﬂekilde
öldürüldü. Olay›n ard›ndan Yenimahalle halk› Halk Cephelilerin
öncülü¤ünde çetelere ve yozlaﬂt›rma sald›r›lar›na karﬂ› tepkilerini
gösterdi. Sald›r›y› protesto etmek
ve suçlular›n cezaland›r›lmas› için
11 Aral›k günü kitlesel bir eylem
gerçekleﬂtirildi.
Ümit Karababa’n›n ailesinin
oturdu¤u 11. Sokakta toplanan kitlenin say›s› k›sa sürede 700 kiﬂiyi
buldu. Ümit’in ailesinin evinin
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Mahallemizde Baz
‹stasyonu ‹stemiyoruz!
6 Aral›k günü yürüyüﬂ düzenleyen
Nurtepe-Güzeltepe halk›, hiçbir hizmetin insan yaﬂam› kadar öncelik ve önem
taﬂ›mayaca¤›n› dile getirdi.
Hüseyin Aksoy Park›’nda toplanan
halk, kortej oluﬂturarak baz istasyonunun kurulu oldu¤u yere yürüdü. Baz istasyonunun oldu¤u yerde bir aç›klama
yapan Güzeltepe sakinlerinden Esen
Poyraz geleceklerinin karart›lmas›na
izin vermeyeceklerini ifade ederek
“hiçbir ticari faaliyet veya kamu hizmeti insan yaﬂam›n› hiçe sayacak temeller üzerine kurulamaz. Önce kendi
gelece¤imize ve mahallemize her koﬂulda sahip ç›kaca¤›m›z› ilan ediyor,
baz istasyonlar›n›n mahallemizden sökülerek kald›r›lmas›n› istiyoruz” dedi.
“Mahallemizde Baz ‹stasyonlar› ‹stemiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Baz ‹stasyonlar›na Karﬂ› Gücümüz
Birli¤imizdir “ dövizlerinin taﬂ›nd›¤›
eyleme yaklaﬂ›k 250 kiﬂi kat›ld›.

Gemlik Haklar Derne¤i
Kuruldu
Gemlik Temel Haklar ve Özgürlükler
Derne¤i 16 Kas›m günü ola¤anüstü genel kurul yap›p dernek ad›n› Gemlik
Haklar Derne¤i olarak de¤iﬂtirdi.
ADRES: Hamidiye Mah. ‹stiklal
Cad. Sancar ‹ﬂhan› No: 5 Kat:5/9
Gemlik - Telefon: 02245133498

Bursa-Gemlik’te Dostluk
ve Dayan›ﬂma Turnuvas›
‹lki Ekim 2008’de düzenlenen “Dostluk ve Dayan›ﬂma Turnuvas›” 7 Aral›k’ta
düzenlenen ﬂenlikle sona erdi. Bursa polisinin turnuva boyunca tacizlerine ra¤men turnuva baﬂar›yla sonuçland›. Yap›lan ﬂenlikte
aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Bursa Haklar Derne¤i
Baﬂkan› Yalç›n Do¤ru yapt›. Oynanan skeç,
yerel sanatç› R›fat Y›ld›r›m’›nda deyiﬂ ve
semahlar›yla kat›ld›¤› ﬂenlik Grup YARIN
dinletisiyle sona erdi.
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Gençlik bir
ülkenin dinamik gücünü
oluﬂturur. Bir

TARAFSIZ OLMAK
EGEMENLERDEN
YANA OLMAKTIR
toplumun ilerlemesi ya da ﬂekilleniﬂi, bir yan›yla da
bu gücün nerede, kimin elinde oldu¤una ba¤l›d›r.
Bunun içinde egemenler sistemlerini koruyabilmek
için gençli¤in bu gücüne hakim olma, gençli¤i kendi
sistemi do¤rultusuna kanalize edebilme çabas› içerisindedirler. Gençli¤in bu gücüne hakim olmak için
de çeﬂitli sald›r›lardan yozlaﬂt›rmaya kadar ideolojik, kültürel ve polisiye bir çok yönteme baﬂvurur
egemenler. Bu yöntemlerle gençli¤i “yönlendirilebilir” bir kesim haline getirmeyi amaçlar.
Nerede bir hak alma mücadelesi olsa, nerede ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelesi verilse, gençlik
orada en etkili, en dinamik güç olarak öne ç›kar. Ülkemizin yak›n tarihi bunun en somut örne¤idir. Bugünlerde Yunanistan’a bakt›¤›m›zda da ayn› olguyu
görmek mümkündür. Günlerdir orada zulmedenlere
karﬂ› ciddi ﬂekilde direniﬂler örgütleniyor. Gençlik,
örgütleyici, yönlendirici ve militanca meydanlara ç›kan kesim olarak Yunanistan’daki direniﬂte oldukça
önemli bir rol oynuyor.
Ülkemizin emperyalizm taraf›ndan iﬂgaline karﬂ›
ba¤›ms›zl›k savaﬂ›nda yani Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda silah
baﬂ›ndayd› gençlik. 1968’de ülkemizin iﬂbirlikçiler
taraf›ndan emperyalizme peﬂkeﬂ çekilmesine karﬂ›
“yankee go home” diye sokaklara dökülen ve Amerikan askerlerini Dolmabahçe’de denize döken yine
gençlikti. Maraﬂ katliam›na ilk güçlü tepki yine
gençlikten gelmiﬂ, 40 lisede birden boykot yap›lm›ﬂt›... Bu ve benzeri örneklerin h›zla yay›lmas› nedeniyledir ki, geliﬂen gençlik mücadelesini sekteye
u¤ratmaya çal›ﬂt›lar.
Gençli¤in ba¤›ms›zl›k mücadelesi hiç bitmemiﬂtir.
Liseli ve üniversiteli gençli¤imizin bilinçli, örgütlü
kesimleri, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin ç›karlar›n›n karﬂ›s›nda olmaya devam ediyor. Bu mücadele
ba¤›ms›zl›¤›m›z› kazanana kadar da devam edecektir. Bundan dolay›, gençli¤e yönelik binbir çeﬂit sald›r›n›n ard› arkas›n›n kesilmeyece¤ini de biliyoruz.
Bu sald›r›lar sadece fiziki olanlarla s›n›rl› kalm›yor,
yozlaﬂt›rma, apolitikleﬂtirme, örgütsüzleﬂtirme sald›r›lar›yla devam ediyor.
“Hat›rla Sevgili” gibi dizileri hat›rlay›n örne¤in;
1960’lar›n,1970’lerin mücadelesini çarp›k bir ﬂekilde
anlatan bu diziler, gençli¤i de yanl›ﬂ bir ﬂekilleniﬂ içerisine sokmakta ve adeta örgütsüzlü¤ü, düﬂman›na
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karﬂ› “›l›ml›” davranmay› teﬂvik etmektedirler. Onlara göre mücadeleden kaçmak, çok “normal”dir. Bu
dizilerde çizdikleri asl›nda kendi zavall›l›klar› ve korkakl›klar›n›n tablosudur. Fakat kendi korkakl›klar›n›,
kaçk›nl›klar›n› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Düzenden ve onun uzant›lar›ndan gelen yozlaﬂt›rma, apolitikleﬂtirme, örgütsüzleﬂtirme sald›r›lar›yla birlikte gençlik, ülkesinden ve halk›ndan, kendi sorunlar›ndan uzaklaﬂt›r›larak, dünyadan bihaber
k›l›narak belli bir kal›b›n içinde yaﬂamaya zorlan›yor. Düzen ﬂunu dayat›yor: Gençlik e¤er hakk›n›
arayacaksa, bir ﬂeyler yapacaksa, kendi belirledi¤i
yasal s›n›rlar içerisinde mücadele eden, örgütsüz
gruplar içerisinde aramal› bu hakk›!
Örgütsüz olsun, yasal s›n›rlar içerisinde mücadele etsin ki bir tehlike oluﬂturmas›n!
Peki aksi olursa ne olur? ‹ﬂte o zaman düzen tehditler savurmaya, gençli¤i çeﬂitli biçimlerde gruplaﬂt›r›p güçsüzleﬂtirmeye çal›ﬂ›yor. E¤er bizi bölüp parçalayamazlarsa, örgütsüzleﬂtiremezlerse, iﬂbirlikçiler ülkemizi nas›l emperyalizme peﬂkeﬂ çekebilirler
ki?.. Birileri daha fazla yoksullaﬂmadan birileri nas›l
zenginleﬂebilir ki?..
‹ﬂte bunlar için gençlik örgütsüzleﬂtirilmek isteniyor.
Bugün gençlik içinde de bu örgütsüz gruplaﬂmalar gün geçtikçe artmaktad›r. Kendini devrimci olarak nitelendiren kimi reformist, revizyonist gruplar
da bu “örgütsüz, tarafs›z, ba¤›ms›z” gruplar›n oluﬂmas›nda baﬂ› çekiyor. Bugün birçok insan›n a¤z›ndan “ben tarafs›z›m” gibi sözler duymaktay›z. “Ba¤›ms›z” oldu¤u iddias›ndaki gençlik gruplar› görmekteyiz. Bu durum, y›llard›r devletin yaymaya çal›ﬂt›¤› örgüt korkusunun baﬂar›s›d›r. Örgütsüz reformist gruplar›n alk›ﬂ tuttu¤u da budur.
Ama gençlik tarafs›z, ba¤›ms›z de¤ildir ve böyle
de olmayacaklard›r. Zaten gençlik, tarafs›z da olamaz. Çünkü tarafs›zl›k, ba¤›ms›zl›¤›, örgütsüzlü¤ü
yaratmaktad›r. Tarafs›zl›k, hak alma bilincinden
uzaklaﬂt›rmaktad›r. Tarafs›zl›k bölünmektir. Tarafs›zl›k en nihayetinde egemenlerden, emperyalizmden yana olmakt›r. Onun istedi¤i ﬂekilde mücadele
etmektir. Demokrasi mücadelesini yasall›kla s›n›rlamakt›r. Bunun içinde bizler tarafs›z olamay›z ve olmamal›y›z. Çünkü tarafs›zl›k tehlikeli bir kavramd›r
ve tam da devletin istedi¤idir.
Gençli¤in o büyük ve dinamik gücü bir de “tarafs›zl›k” iddis›n› taﬂ›yan gruplar oluﬂturularak parçalan›yor. Parçalan›nca da mücadelenin gücü bir ﬂekilde
zay›fl›yor. Bunun için gençlik tarafs›z olamaz. Çünkü
gençlik bir güçtür ve bu güç bölünemez. Düzenin
yaratt›¤› ve yaymak istedi¤i bu tarafs›zl›¤a,
örgütsüzlü¤e, nereden, kimden ba¤›ms›z oldu¤u
belli olmayan “ba¤›ms›zl›k” anlay›ﬂ›na, karﬂ› birlikte, örgütlü hareket edelim. Örgütlü olmak güçlü olmakt›r. Örgütlü olmak güç olmakt›r.
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Dedektörler... k ameralar... kötü niyetlilere karﬂ› e kstra t edbirler...
istihbarat... motorize k ampus d evriyeleri... Daha fazla ÖGB...

YÖK’ün Özgür Üniversitesi
Son dönemde üniversitelerde
“ artan ﬂiddet olaylar›! ”n›n önüne
geçmek amac›yla, YÖK yeni bir
proje geliﬂtirmiﬂ. Geçen hafta bas›na yans›yan ve “ Ö z g ü r ve Güvenli
Üniversite” ad› verilen proje, üniversiteleri yöneten YÖK zihniyetine ayna tutuyor adeta.
YÖK Baﬂkan› Yusuf Ziya Özcan’›n “artan ﬂiddet olaylar›” dedi¤i
olaylar, son dönemde artan faﬂist
sald›r›lard›r. Fakat YÖK’ün projesinin faﬂist sald›r›lar› önlemek için
ortaya at›lm›ﬂ olamayaca¤› aç›k.
Öyleyse ne istiyor YÖK; ne yapmaya çal›ﬂ›yor?
Bas›ndaki haberlerden k›sa bir
aktarma yapal›m öncelikle:
“Üniversitenin güvenli¤i ile ilgili konularda emniyet, jandarma, ö¤renci temsilcisi, özel güvenlik temsilcisi ile Yurtkur yetkilileri, düzenli toplant›lar” yapacak... ö¤renim
müfredat› yeniden gözden geçirilecek “birlikte yaﬂama ve vatandaﬂl›k
bilincinin geliﬂtirilmesi” sa¤lanacak... Ö¤rencilerin ekonomik durumlar›n›n düzeltilmesi için çal›ﬂ›lacak (nas›l olacaksa?)... (5 Aral›k
2008, Zaman)
Bunlar iﬂin a m b a l a j k›sm›. Devam› daha YÖK’ün sözkonusu projesinin muhtevas›n› daha iyi yans›t›yor:
Disiplin Yönetmeli¤i gözden
“D
geçirilecek. Kampüs güvenli¤i ve
kampüse giriﬂ ç›k›ﬂlar t u r n i k e , d e d e k t ö r v e k a m e r a sistemiyle güçlendirilecek. Üniversiteye k ö t ü n i yetli olarak d›ﬂar›dan gelenlere karﬂ› e k s t r a t e d b i r l e r al›nacak. Ö¤rencilerin toplu bulundu¤u kantin, yemekhane, spor salonu gibi sosyal tesislerin yerleﬂim planlar› gözden
geçirilecek. K a m p u s d e v r i y e s i
motorize olacak.” (5 Aral›k 2008,
Zaman Gazetesi)

Polis Yerine ÖGB!
Projenin ç›k›ﬂ noktalar›ndan bi-
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rinin “ polis ve jandarmalar›n okullara girmesinin engellenmesi” oldu¤u iddia ediliyor. Ama di¤er ayr›nt›lara bak›l›nca, bu iddian›n sebebi de anlaﬂ›l›yor. YÖK, polisin yerine okullarda Özel Güvenlikçilerin
say›lar›n›n, yetkilerinin ve teçhizatlar›n›n art›r›lmas›n› öngörüyor. Yani
de¤iﬂen bir ﬂey olmayacak. Resmi
faﬂist terörün uygulay›c›lar›n›n sadece üniformas› de¤iﬂmiﬂ olacak.
Ki ö¤renciler, kaç y›ll›k tecrübeleriyle, ÖGB’lerin ö¤renciler üzerinde estirdi¤i terörün polisten aﬂa¤›
kal›r olmad›¤›n› biliyorlar zaten.
Düzen, bu tür manevralarda ustalaﬂm›ﬂt›r; DGM’leri kald›r›r, yerine ondan farks›z ACM’leri koyar.
301. Maddeyi kald›r›yorum diye
tart›ﬂma baﬂlat›r, madde daha a¤›rlaﬂt›r›l›r. ‹damlar› kald›r›yorum der,
infazlar›n önünü açar... YÖK Baﬂkan› Ziya Özcan da ayn› anlay›ﬂ›n
izleyicisi oldu¤u için, yapt›¤›nda
ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yok.

Üniversite mi Getto mu?
Projeye göre üniversitelerin giriﬂ-ç›k›ﬂlar›ndaki k o n t roller, a r a m a l a r, denetimler artt›r›lacak, kap›larda turnike uygulamalar› yayg›nlaﬂt›r›lacak, ö¤rencilerin ortak
bulundu¤u alanlardaki kamera uygulamas› artt›r›lacak. Yani üniversitelerin her yeri tam bir denetim alt›-

na al›nacak. Kar›ﬂ kar›ﬂ her yeri izlenecek, ö¤renciler tam bir hapishane ortam›na sokulacak.
II. Paylaﬂ›m Savaﬂ› döneminde
özellikle Polonya’da Naziler’in bir
uygulamas› vard›: GETTO’lar... Bu
Gettolar ﬂehrin her yerinden tecrit
edilmiﬂ, halktan soyutlanm›ﬂ, her
yan› askeri olarak s›k› korunan yerlerdi. Bu ﬂekilde buralara at›lan ço¤u Yahudi tutuklular, gözlerden
uzak ölüme terk ediliyorlard›.
Üniversitelerde yap›lan bu uygulama ile de okullar Gettolara çevriliyor. Bu gettolarda ö l d ü r ü l e n de
e¤itimdir, gençlerin gelecekleridir.

S o r u n l u Ö ¤ renciler...
Projenin dikkat çekici yanlar›ndan biri de üniversitelerde “ s o r u n lu” görülen ö¤rencilerin aile durumlar›n›n, okuldaki arkadaﬂ çevrelerinin, iliﬂkilerinin denetlenmek istenmesi. Bu ﬂekilde ö¤rencinin hayat› denetlenecek ve “olay yaratma
potansiyeli” olanlar engellenebilecek imiﬂ!
Bu aç›kça ö¤rencilere karﬂ› düzenlenmiﬂ bir istihbarat ve psikolojik savaﬂ faaliyetidir. Üniversite yönetimleri bu yöntemle adeta bir istihbarat servisi gibi çal›ﬂacak, ö¤rencilerin hayatlar›na müdahale
edecektir. “Olay yaratma potansiyeli”nden kastedilenin en baﬂta
YÖK’e karﬂ› mücadele potansiyeli
oldu¤unu tahmin etmek için kahin
olmak gereksiz. Bu projeyle, bir biçimde üniversiteye girmeyi baﬂarabilmiﬂ devrimci-demokrat ö¤renciler izlenecek, sürekli tehdit alt›nda
olacaklar.

Y Ö K Cephesinde De¤iﬂen
B i r ﬁey Yok!
Temel olarak bu özelliklere sahip olan projenin, “artan ﬂiddet
olaylar›n› önlemek”le bir ilgisi ol-
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mad›¤› aﬂikar. Amaçlar›, 12 Eylülden bu yana süregelen amaçtan
farkl› de¤ildir; Okullardaki devrimcileri, demokratlar› yok etmek, bu
potansiyeli bitirmektir.
K›sacas› YÖK cephesinde de¤iﬂen hiçbir ﬂey yoktur. YÖK, düﬂünen, sorgulayan, üreten ve yaratan
insanlar de¤il, itaat eden, boyun
e¤en koyunlar olmas›n› istiyor
gençli¤in. Haz›rlanmaya çal›ﬂ›lan
proje de tamamen buna yönelik bir
projedir. Çünkü YÖK kuruldu¤u
günden bugüne asl›nda baﬂar›s›z olmuﬂtur. Apolitikleﬂtirmede, gericileﬂtirmede, bireycileﬂtirmede kuﬂku
yok ki önemli mesafeler katetseler
de, ö¤rencileri bir türlü istedikleri
düzeyde denetim alt›na alamam›ﬂt›r. Devrimci ö¤rencileri okullardan
silmek istemiﬂ ama bunu da bir türlü baﬂaramam›ﬂt›r. Devrimciler yine okularda varl›klar›n› sürdürmüﬂ;
sürgünlere, okullardan at›lmalara,
faﬂist sald›r›lara ra¤men, ö¤renci
gençli¤in örgütlenmesini ve mücadelesini sürdürmekte kararl› olmuﬂlard›r.
‹ﬂte oligarﬂinin YÖK’ü buna tahammül edememektedir. O kadar
apolitikleﬂtirme operasyonunun ard›ndan, büyük bir anti-faﬂist öfkeyle gençli¤i faﬂistlerin üzerine yürümesini hazmedememektedir. Gençli¤in boyun e¤meyen tavr›n›, direnen dinami¤i olan devrimcileri üniversitelerden silecek hal ve çareler
düﬂünmektedir. Sözü edilen proje
iﬂte buna dönük bir projedir. Zaten
faﬂistlerle çat›ﬂmalar›n üzerine
denk gelmiﬂ olmas› da bunun bir
göstergesidir. Ama bu çat›ﬂmalar
olmasa da, YÖK’ün bu amac›n›n
her daim geçerli oldu¤u aç›kt›r. Bu
amaç, ﬂimdi bir kez de hangi sivri
ak›ll› taraf›ndan “özgürlük ve güvenlik projesi” ad› verildi¤i anlaﬂ›lmayan bu projeyle denenecektir.
Ancak YÖK’ün, bu politikas› da
öncekiler gibi direnen, boyun e¤meyen devrimci ö¤renciler taraf›ndan YÖK’ün çöplü¤üne at›lacakt›r.
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ﬁiﬂli Lisesi’nde idare, polis,
faﬂist sald›r›s›
Gerek üniversitelerde gerekse liselerde, idare-faﬂist iﬂbirli¤inin had safhaya ulaﬂt›¤› son günlerde ‹stanbul Üniversitesi, ‹TÜ, Ankara DTCF’de
yaﬂanan faﬂist sald›r›lardan sonra bir sald›r› giriﬂimi de ‹stanbul ﬁiﬂli Lisesi’nde yaﬂand›.
4 Aral›k günü, normal giriﬂi saat 7.30’da olan lisenin kap›lar›n›n saat
7.35'de kapat›l›p yaklaﬂ›k 300 ö¤rencinin d›ﬂar›da kalmas›yla gerginlik
baﬂlad›. “Neden bizi d›ﬂar›da bekletiyorsunuz” diye soran ö¤renciye Müdür ‹hsan CANKAR kafa at›p, “Sana ne, sana hesap m› verece¤im” ﬂeklinde cevap verdi. Bundan 10 dakika sonra müdüre yalakal›k yapmak isteyen
bir faﬂist, ö¤rencinin yan›na gelip müdürün yan›nda “benimle gel yoksa b›ça¤› saplar›m” diye tehdit etti.
3. teneffüste müdür kafa att›¤› ö¤renciyi özür dilemesi için yan›na
ça¤›rm›ﬂ, fakat “özür dileyecek bir ﬂey yapmad›¤›” cevab›n› alm›ﬂt›r. Ard›ndan müdürün yan›ndan ayr›lan ö¤renci faﬂistler taraf›ndan önü kesilerek h›rpaland›. Bunun üzerine devrimci-demokrat ö¤renciler bu yaﬂad›klar›n› duyurabilmek için bas›n aç›klamas› karar› ald›. Okul ç›k›ﬂ›nda toplanan ö¤renciler aç›klamaya baﬂlarken polisin etraf›n› çevirerek korumaya
ald›¤› faﬂistler ba¤›rarak tekbir getirdiler. Faﬂistler polisin, 'bunlar›n oyununa gelmeyin siz gidin' demesi üzerine de uzaklaﬂt›lar.
Okul önünde yap›lan aç›klamada ö¤renciler; “... devrimci-demokrat ö¤renciler yani bizlerin bir araya gelip ufak bir grup haline gelmesine bile tahammül edemeyip okuldan atan idarenin faﬂistlerle birlikte ö¤rencilere dayak atmas› tahammül edilemez. Bu yaﬂad›¤›m›z, ne ilktir, bu sistem var oldu¤u sürece ne de son olacakt›r. Ama bizler haks›zl›klara boyun e¤meyecek, hakk›m›z› arayaca¤›z” dediler.
Ö¤renciler, “Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Ö¤renciyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n ard›ndan eylemlerine son vererek da¤›ld›lar.

K›ﬂla Tipi Üniversite ‹stemiyoruz
Mersin Üniversitesi Çiftlikköy yerleﬂkesinde 28 Kas›m günü bir ö¤renci okul giriﬂinde, hasta olmas›ndan kaynakl›, kimli¤ini minibus içerisinde
göstermesi ve turnikelerden geçemeyece¤ini belirtmesi üzerine güvenlik
biriminin sald›r›s›na u¤ram›ﬂt›.
Bunun yan›s›ra önceki haftalarda okul yemekhanesinin kötü durumunu
ve yemeklerin pahal› olmas›n› protesto eden ve imza toplayan ö¤rencilere
soruﬂturma aç›lmas› üzerine Çiftlikköy yerleﬂkesinde 4 Aral›k günü tüm
bunlar› protesto için yaklaﬂ›k 70 kiﬂini kat›l›m› ile bir eylem gerçekleﬂtirildi.
"Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Üniversiteler Bizimdir Bizimle Özgürleﬂecek,
Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma" sloganlar› atarak bas›n aç›klamas› yap›ld›.

Fransa: Ö¤renciler Eylemlerini Sürdürüyor
Frans›z hükümetinin e¤itimde reform ad›na, e¤itim sisteminde gündeme getirmeyi düﬂündü¤ü hak gasplar› ve di¤er düzenlemeler, 10Aral›k’ta
Fransa çap›nda liselerde yap›lan eylemlerle proteste edildi. Bir çok kentte
liselerde e¤itimin durduruldu¤u eyleme, ö¤renci sendikalar›n›n yan›s›ra,
ö ¤ re t m e n s e n d i k a l a r › ve Ö¤renci Aileleri Federasyonu FCPE de destek
verdi. Çeﬂitli ﬂehirlerde yürüyüﬂlerin de yap›ld›¤› eylemler s›ras›nda Brest
kentinde ö¤rencilerle jandarma aras›nda çat›ﬂmalar ç›kt›.

E⁄‹T‹M
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

IMF

Boyunduru¤unun
Tarihi

Kaç›n›lmaz olarak bir kez daha
AKP iktidar› IMF’nin tüm koﬂullar›n› kabul etti. “Ac› Reçete” bir kez
daha uygulamaya konuldu. Ancak
IMF’nin ac› reçeteleri, asl›nda halk›m›z›n yaﬂam›ndan ony›llard›r hemen hiç eksik olmad›. Ya r › m a s r ›
aﬂk›n bir süredir IMF’yle birlikte
yaﬂ›yoruz.
Bu, yeni sömürgecilik iliﬂkilerinin baﬂlad›¤› y›llardan bugüne tüm
düzen partilerinin iktidarlar›nda istisnas›z böyle sürdü. Kim ne derse
desin hiçbir iktidar IMF boyunduru¤una karﬂ› ç›kmam›ﬂt›r. Bu, emperyalizme ba¤›ml›l›¤›n kaç›n›lmaz sonucudur. AKP iktidar› da bunun d›ﬂ›nda de¤ildir, olamaz da.
IMF ile iliﬂkiler, ülkemizin yeni
sömürgeleﬂtirilmesinde önemli bir
dönüm noktas›d›r.
Türkiye IMF ve Dünya Bankas›’na 1947 y›l›nda üye oldu. Fakat
IMF, etkisini daha üyelik gerçekleﬂmeden 1 sene önce gerçekleﬂtirilen
devalüasyon ile hissettirmeye baﬂlad›. Bu devalüasyonun yap›lmas›
(yani paran›n de¤erinin düﬂürülmesi), IMF’nin üyelik için öne sürdü¤ü
koﬂullardan biriydi ve iktidardaki
CHP hükümeti, koﬂulu yerine getirdi: 1 dolar, 131 kuruﬂtan 2 8 0 k u r u ﬂa ç›kar›ld›. Bunun sonucunda, ülke
bir gecede yar› yar›ya yoksullaﬂm›ﬂ
oldu. Bu sayede emperyalist ülkeler
savaﬂ sonras› k›tl›¤› çekilen tar›m
ürünlerini ülkemizden çok ucuza
alabilmeye baﬂlad›lar.
Bu IMF’den yenilen “iilk ka z›k”t›. Sonras› da gelecekti.

H
‹ktidar IMF’nin dedi¤ini yapmaya baﬂlam›ﬂt›.
Bunun sonucunda, 1950’ler boyunca, ithal mallar pahaland›, itha-
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lat ve ihracat aras›nda büyük bir
aç›k oluﬂtu. Bu d › ﬂ t i c a ret aç›¤›n›
kapatmak için ise CHP iktidar› d a ha fa z l a b o rç a l ma k zorunda kald›.
B o r ç k a p a n › n a k›s›lma süreci baﬂlam›ﬂt› art›k..
IMF’den al›nan, bu ticaret aç›¤›n› kapatmak için kullan›ld›. Yani
emperyalizmden borç al›nan paralar, daha ülkeye girmeden tekrar tekellerin kasas›na geri dönüyordu.

H
IMF ile iliﬂkilerin ikinci dönemi
1958’de baﬂlad›. CHP yerine De m o k r a t P a r t i (DP) vard› iktidarda.
4 A¤ustos 1958’de IMF ile DP aras›nda imzalanan “ ekonomik istikrar
program›” da devalüasyon ve birçok ürüne ye n i z a ml ar içeriyordu.
1 dolar bu defa da, Adnan Menderes
taraf›ndan 2 8 0 k u r u ﬂ t a n 9 0 0 k u r u ﬂa yükseltildi, ki bu çok büyük çapl› bir devalüasyondu. Tüm K‹T (kamu iktisadi teﬂebbüsü) ürünlerine
ve kamu hizmetlerine zam yap›ld›...
Sonras› malum:
D›ﬂ ticaret aç›¤› büyüdü. Yeni
borçlar al›nd›. Bu borcu ödemek
için halk daha da yoksullaﬂt›r›ld›.
Ülkemizdeki emperyalist boyunduruk bir kat daha artt›.

H
1960’l› y›llar›n ortas›ndan itibaren iktidarda bulunan Adalet Partisi
ald›¤› d›ﬂ borçlar› geri ödemede s›k›nt› çekti¤i için IMF ile yeni bir
anlaﬂma karar› ald›. Bunun için
IMF’ye bir niyet mektubu gönderdi.
IMF ise bu niyete karﬂ›l›k, yeni
z a m l a r ve devalüasyon iste di.
IMF’nin bu talebi 1970’in A¤ustos’unda yerine getirildi. Kabul edilen

yeni “istikrar program›” çerçevesinde 1 d o l a r 9 liradan 15 liraya ç› ka r› l d› . Ve elbette birçok alanda
zamlar yap›ld›.
Lakin bu “istikrar programlar›”na ra¤men, “istikrar› sa¤layamad›k” diye halka yüklenmeye devam
ettiler. 1978-79 y›llar›nda IMF ile
yeniden bir i s t i k r a r p ro g r a m › haz›rland›. Bu program›n da sonucu
önceki program›n ayn›s› oldu. Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin kasas› dolarken halk iyice yoksullaﬂt›. B o yu nd ur uk p e k i ﬂ t i . Art›k
ülkede IMF’nin izni olmadan tek
ad›m at›lamaz hale gelindi.

H
1980’e gelindi¤inde peﬂpeﬂe yeni anlaﬂmalarla, taahhütlerle IMF
ve Dünya Bankas›’n›n kap›s› s›k s›k
çal›nmaya baﬂland›. Türkiye ekonomisinin yörüngesi oradan ç›kan kararlarla belirleniyordu.
Özellikle 1980’li y›llar›n baﬂ›
oligarﬂi için tam bir karabasand›r.
1979’da faﬂist ‹ran ﬁah›’n›n devrilmesi, ekonomik krizin boyutlanmas›, devrimci mücadelenin yükselmesi oligarﬂiye kabuslar gördürüyor, ne
krizden ç›kabiliyor ne de yükü halk›n s›rt›na y›kabiliyordu. Onun için
durmadan IMF ve Dünya Bankas›’n›n kap›lar›n› aﬂ›nd›r›yorlard›.
Hatta o y›llarda bakanlar›n, bürokratlar›n, IMF ve Dünya Bankas› kap›lar›ndaki ac›kl› hali, karikatür dergilerine bile konu olmuﬂtu.
O s›rada büyük bir d ö vi z da r
bo¤az› vard›. Türkiye ekonomisi o
günkü deyimle bir enkaz halindeydi. Oligarﬂi, yurt d›ﬂ›ndaki elçiliklerinin paralar›n› bile ödeyemez hale
gelmiﬂ bir çok ülkeden para dilenmeye ç›km›ﬂt›. IMF ve Dünya Bankas› yetkilileri Türkiye’den giden
bakan ve bürokratlar› günlerce kap›lar›nda beklettiler. Aﬂa¤›lay›p içeri
bile almad›lar. Uﬂaklar, aﬂa¤›land›lar, azarland›lar ve IMF’nin dayatt›¤› en kötü koﬂullardaki anlaﬂmalar›
imzalad›lar.

H
1980-1990 aras›ndaki döneme
damgas›n› vuran ise 24 O cak 1980

14 Aral›k 2008

tarihinde IMF’nin dikte ettirdi¤i kararlar oldu.
Bu kararlara göre, kamu kuruluﬂlar› özelleﬂtirme ad› alt›nda emperyalistlere peﬂkeﬂ çekilecek, devalüasyon yap›l›p liran›n de¤eri düﬂürülecek, yabanc› sermayenin giriﬂinin önündeki tüm k›s›tlama ve engeller kald›r›lacak, s›k› para politikas› uygulanacakt›; yani vergiler
artt›r›lacak, zamlar yap›lacak fakat
iﬂçi ve emekçilere yap›lan zamlar
düﬂük tutulacakt›.
Fakat bu kararlar› uygulamak o
kadar kolay de¤ildi. 150 bin iﬂçi
greve ç›km›ﬂt›. ‹ﬂkenceyi, faﬂist terörü protesto için iﬂkence merkezleri bas›l›yordu. Pahal›l›¤›, zamlar› ve
IMF’yi protesto için silahl›-silahs›z
eylemler sürüyordu. “ I M F ’ n i n Yön etti¤ i D e¤ il, B a ¤›m s›z T ü r k i y e ”
ﬂiar› yükseliyordu mücadele alanlar›ndan. Tekeller huzursuz(!)du.
Huzuru, 12 Eylülle buldular.
12 Eylül cuntas›yla birlikte TÜS‹AD da, IMF ve Dünya Bankas› da
zil tak›p oynamaya baﬂlad›lar.
24 Ocak kararlar› cunta zoruyla
uygulanmaya baﬂland›.
Ücretler donduruldu, grevler yasakland›, memurluk açl›¤a mahkum
olmakla eﬂde¤er hale getirildi, emperyalist sermayenin önündeki engeller kald›r›ld›. Tüm ekonomik kararlar› hükümete IMF ve TÜS‹AD
dikte ettiriyordu. Bu “model”, cuntan›n görünürde iﬂbaﬂ›ndan çekildi¤i, yönetimin “sivilleﬂti¤i” 1983
sonras›nda da devam etti. Dolay›s›yla baﬂbakan koltu¤unda kimin
oturdu¤u fark etmiyordu. Ekonomiyi o koltukta oturan Özallar, Demireller, Çillerler, Mesut Y›lmazlar

de¤il, emperyalist devletler ve tekeller ad›na I M F T ü r k i y e M asas›
ﬁefi yönetiyordu.

H
1990 y›l› sonras› Türkiye ekonomisi pek çok kez “s›k›nt›ya” girdi.
Hükümetler, tekeller, kriz var diye
aya¤a kalkt›lar. Bu s›k›nt›lar›n, sorunlar›n hepsinin arkas›nda yatan
neden IMF politikalar› olmas›na
ra¤men, her seferinde yine IMF bir
k u r t a r › c › olarak gösterilmeye çal›ﬂ›l›yordu...
Asl›nda, halk kand›r›lsa da, egemenler cephesinde, herkes neyin ne
oldu¤unu biliyordu elbette. Emperyalistler ve iﬂbirlikçi tekeller genel
olarak memnundu hükümetlerden.
Arada sorun ç›kt›¤›nda da “niyet
mektuplar›”n›, “stand-by” anlaﬂmalar›n› yenileyerek, denetim ve yönetim heyetleri göndererek duruma
müdahale ediyorlard›. “2001 ﬁubat
Krizi”nden sonra yeni bir IMF anlaﬂmas›n›n dayat›lmas› ve bu anlaﬂmay› uygulamak üzere de Kemal
Derviﬂ’in alenen sömürge valisi gibi Türkiye ekonomisinin baﬂ›na getirilmesi, bu mekanizmay› herkese
aç›kça göstermiﬂtir.

H
2001 krizinden sonra, IMF’yle
son anlaﬂma 2003 y›l›nda yap›ld›.
(Daha do¤rusu, AKP’nin yapaca¤›
son anlaﬂma itibar›yla sondan önceki diyelim.) Bu anlaﬂman›n sonucunda TÜPRAﬁ, Tekel, Telekom gibi devasa K‹T’lerin emperyalistlere
peﬂkeﬂ çekilmesi süreci h›zland›r›larak hemen hemen tamamland›.
Bizzat IMF direktifleriyle, sa¤l›ktan, e¤itime kadar birçok alan› ticarileﬂtirecek düzenlemeler yap›ld›,
mezarda emeklilik, kölelik yasalar›,
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› gibi, “reform” ad› alt›nda
piyasay› emperyalist tekellerin insaf›na b›rakan yasalar ç›kart›ld›.

H
IMF ile iliﬂkiler tarihine kabaca
bir bak›ﬂla da görülece¤i gibi, neredeyse tüm hükümetler IMF ile en az
birkaç kez anlaﬂmalar imzalam›ﬂlar
veya kendilerinden önce imzalanan

Say›: 167

tüm anlaﬂmalara da sad›k kalm›ﬂlard›r. Sosyal demokrat geçinen DSP
ve CHP’den milliyetçili¤i kimseye
b›rakmayan MHP’ye, ANAP’tan
DYP’ye, Demokrat Parti’den Adalet Partisi’ne, SHP’ye kadar iktidara
gelen tüm burjuva partileri IMF’ye
boyun e¤miﬂlerdir. Bugün AKP iktidar› da ayn› ﬂeyi yapmaktad›r.
Halk› aptal yerine koyanlar, bir
de “biz de IMF’nin üyesiyiz! Karar
al›nmas›na biz de kat›l›yoruz, bizim
de oyumuz var...” diye savunurlar
kendilerini.
Evet do¤ru, üyedirler. Do¤ru,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de
oy hakk› vard›r IMF’de. Ama..
IMF’de öyle her üyenin eﬂit tek
bir oyu yoktur. Orada, üye her ülkenin oy oran› yüzdeleri farkl›d›r. Ülkelerin durumuna, a¤›rl›klar›na, yani ekonomik, siyasi, askeri gücüne
göre bu oran de¤iﬂir. Örne¤in emperyalist ABD’nin oy oran› yüzde
17,35 , Türkiye’nin ise yüzde
0,49’dur. Yani bir konuda ABD’nin
görüﬂü, 17 oya eﬂitken, Türkiye’nin
o konudaki görüﬂünün karar üzerindeki etkisi, yar›m oyluk bile etmemektedir. Baﬂka bir deyiﬂle, IMF;
herkesin paras› kadar konuﬂtu¤u bir
yerdir. Ki bu durum, emperyalist
çark›n nas›l döndü¤ünü san›r›z oldukça bariz biçimde gösteriyor.
Birileri hala kendini bizim de
IMF’de oy hakk›m›z var diye kand›rmaya devam edebilir.

H
Türkiye’nin IMF’ye üye oldu¤u
1947 y›l›ndan bu yana; IMF-Türkiye aras›nda onlarca anlaﬂma imzaland›. Bunlar›n bilindi¤i gibi en
kapsaml› ve ba¤lay›c› olanlar›na
“Stand-by” anlaﬂmalar› denilmektedir ki, üyelikten bu yana 19 adet
s t a n d - b y anlaﬂmas› uygulanm›ﬂt›r.
Her anlaﬂma, ülkemizin bo¤az›na vurulmuﬂ boyunduru¤u biraz daha s›kt›. Her anlaﬂma, halk›n kemerinin biraz daha s›k›lmas›na neden
oldu.
AKP’nin imza atmak üzere oldu¤u anlaﬂma, 20. s t a n d - b y’d›r.
Ve ak›beti ayn› olacakt›r.
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değin m eler
Dudak uçuklatan
aday: Bahçeli ‹stanbul
teﬂkilat›n›n toplant›s›nda
konuﬂuyor:

“‹stanbul’a öyle bir aday
aç›klayaca¤›m ki, herkesin

dudaklar›
uçuklayacak”. Dudak uçuklatacak bu aday
kim olabilir sizce?
a- Fredy
b- Haluk K›rc›
c- M. Ali A¤ca
d- Türkeﬂ
e- Kendisi

Yalakal›k T araf’›
“Baﬂbakan’›n, meali “ya sev ya terk et” olan o
ürkütücü aç›klamalar›n›n bir tür “kisve” oldu¤unu ve
alt›nda, Kürt meselesinin bar›ﬂç› çözümüne yönelik baz›
somut ad›mlar saklad›¤›n› hem hükümet kaynaklar›ndan
hem de bölgenin nabz›n› iyi tutan Türkiyeli ve Irakl› siyasi
ﬂahsiyetlerden son zamanlarda s›kça iﬂitiyorum.”
Kim diyor bunlar›? Yasemin Çongar. (Taraf, 5 Aral›k
2008) Baﬂbakan›n sözlerinde öyle bir anlam keﬂfedebilmek için ya çok aptal olmak laz›m ya da herkesi aptal sanmak... Ya da her koﬂulda yalakal›k yapmakta u z m a n
olmak gerek. Acaba hangisi?
BAM TELİ çizgiler

Pespaye M uhabirlik
Rezil Gazetecilik!
Hapishanelerde 122 insan›n ölümünde manﬂet de¤eri görmeyenler, yüzlerce insan›n sakat b›rak›lmas›nda, tecrit hücrelerinde intihara zorlanmas›nda haber de¤eri bulmayanlar, mesele cinsellik olunca, hemen manﬂetlere ç›kar›yorlar... Cinsellikle sat›ﬂ yapan pespaye gazetecili¤in, kafalar›n› ap›ﬂ aralar›ndan kurtaramayan pespaye gazetecilerin haber anlay›ﬂ› ancak böyle olabilir... Bayramda M. Ali ﬁahin’e sorular soruyor
muhabirler; konu, hapishanelerde cinsel iliﬂkiye izin verilip
verilmemesi... 10 Saatlik sohbet hakk›n› sormazlar, tecriti
sorgulamazlar... Yüz defa görseler bakan›, bu sorular› sormazlar. Günlerdir hepsinin derdi mahkumlar›n cinselli¤i olmuﬂ... Gazetecili¤in utanç sayfalar›n› yaz›yorlar hep birlikte..

Bir kalem d arbesi!
Zenginler ülkesiyiz... TÜ‹K’e göre açl›k s›n›r› 237, yoksulluk s›n›r› 619 YTL... buna göre Türkiye’de yoksulluk s›n›r› alt›nda yaﬂayanlar›n say›s› 13.1 milyona ç›km›ﬂ... TÜ‹K
fazla vermiﬂ... s›n›rlar› biraz daha düﬂük tutsa, hepten zenginler ülkesi olur ç›kar›z... sömürü artt›kça, krizler artt›kça zenginleﬂmiﬂ oluruz... ne güzel!!!
Daha önce de bir gecede kaç milyon azalm›ﬂt›k.
Bir gecede milli gelirimiz artm›ﬂt›.
Son olarak bir gecede alt› milyon yeni seçmenimiz oldu.
Rakamlar› yanyana koyuyorsun, oluyor.
AKP bu iﬂi biliyor!

Kapitalizme
uyumlu
diyanet:
“Kredi kart›yla
kurban kesimi
caizdir.”
u

En çok
kazand›ran
meslek:
Eski Türk-‹ﬂ Baﬂkan›
Bayram Meral’in 63
gayr›menkulu varm›ﬂ... Demek ki, “sar›
sendikac›l›k” (dikkat
sadece sendikac›l›k
de¤il) en çok kazand›ran mesleklerin
baﬂ›nda geliyor..
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Ak›ll› insan,
baﬂkalar›n›n
tecrübelerinden yararlanmas›n› bilendir.
Voltaire

Lüks d üﬂkünü h ac›lar
“Kabe’ye bakarak kahve içmek, dini duyarl›l›¤›m›z›
incitiyor. Ama bizim hac›lar, ‘penceremden kabe
görünmüyor’ diye bizimle kavga ediyor, Ankara’dan
zevat› araya sokuyor..”
Yukar›daki ﬂikayetin sahibi Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan›.
Hac döneminde torpil yapt›r›p “kabe manzaral› oda”
isteyenlerin Diyanete baﬂvurular›ndan ﬂikayet ediyor.

Hakk›n hakimiyeti!
Rize Valisi Kas›m Esen, bayramda tutuklularla bayramlaﬂmak üzere Kalkandere L Tipi Hapishanesi’ne gitmiﬂ.
Hapishaneye giriﬂte, Vali de X-Ray cihaz›ndan geçirilmiﬂ. Alarm›n çalmas› üzerine Vali önce kol dü¤melerini
sonra kemer ve ayakkab›lar›n› ç›kar›p cezaevine girebilmiﬂ.
Haber böyle diyor.
Vali Esen uygulamayla ilgili olarak “Hukuk devleti,
herkesin kurallara ba¤l› olmas›n› gerektirir. Hakk›n hakimiyeti esast›r” demiﬂ.
Acaba, Vali beyin kol dü¤melerini ç›karmas›yla yetinmeyip, ç›r›lç›plak soyup bir de makat aramas› yapsalard›,
bununla da yetinmeyip “çök kalk e¤il” uygulamas› yapsalard›,
böyle bir aﬂa¤›lamaya karﬂ› olaki itiraz etseydi ve bunun
üzerine gardiyanlar taraf›ndan itiraz› sindirilmek üzere
kafas› mesala duvara vurulsayd›.
Vali bey yine “hakk›n hakimiyeti esast›r” diyecek miydi
acaba?
Boﬂ konuﬂmak da kolay, ﬂov yapmak da...

Öncü!
Abdullah Gül, 10 Aral›k ‹nsan Haklar› Günü dolay›s›yla
yay›nlad›¤› mesajda “yapt›¤› reformlarla Türkiye’nin insan
haklar› konusunda yüksek standartlara ulaﬂt›¤›n› ve bu konuda hep öncü oldu¤unu” söylemiﬂ.
Polisin durmayan› vurdu¤u, sadece bir y›l içinde onlarca
insan›n karakollarda ve hapishanede iﬂkenceyle katledildi¤i bir “standart”!

Say›: 167

‹ﬂgalci Konvoy’a Sald›r›:
96 Kamyon ‹mha Edildi
Pakistan'›n Afganistan s›n›r›na yak›n bölgede,
direniﬂçilerin iﬂgalcilere malzeme taﬂ›yan bir konyova düzenledi¤i sald›r›da, Afganistan'daki NATO
ve ABD birliklerine askeri araç götüren 96 kamyon
yak›ld›.
6 Aral›k’ta Peﬂaver yolunda, nakliye konteyn›rlar›n›n b›rak›ld›¤› terminalde gerçekleﬂtirilen sald›r›ya
onlarca direniﬂçinin kat›ld›¤› belirtiliyor. Günde 350’yi aﬂk›n kamyonla
yaklaﬂ›k 7 bin ton malzeme Hayber
Geçidi’nden Kabil’e ulaﬂt›r›l›yor ve
direniﬂçiler zaman zaman bu hatta
eylemler gerçekleﬂtiriyorlar.

Fransa’da Resmi Irkç›l›k
Avrupa ülkelerinde hükümetlerin ›rkç› uygulamalar›na her gün bir yenisi ekleniyor. Fransa ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na ba¤l› Ulusal Suç Araﬂt›rma Merkezi, yeni bir ›rkç› öneriyi gündeme getirdi. Merkezin
önerisine göre, suçlular, ten renkleri ve etnik kökenlerine göre fiﬂlenecek.
Bu ›rkç› “fikir”, henüz öneri düzeyinde, öneriye
karﬂ› büyük tepkiler de var, fakat art›k Avrupa burjuva demokrasilerinde bu ›rkç› öneriler, devlet kat›nda normal görülüyor ve zaten benzeri bir çok uygulama yürürlü¤e konulmuﬂ durumda.

Hak Gasplar›na Protesto
Almanya- Stuttgart’da yap›lan bir gösteriyle demokratik haklar›n k›s›tlanmas› ve polisin yetkilerinin artt›r›lmas› protesto edildi.
Almanya’da k›saca “Toplanma Yasas›” ad› verilen ve 2009’da uygulanmas› beklenen yeni yasal
düzenlemelere göre, polis izni d›ﬂ›nda toplant›, gösteri yapmak zorlaﬂt›r›l›rken, polise her türlü toplant›y› izleme ve kameraya çekme hakk› veriliyor. 7
Aral›k’ta iﬂte bu yasay› protesto etmek için yap›lan
eylem, Sol Parti (Die Linke) ve Verdi taraf›ndan düzenlendi. Eyleme yaklaﬂ›k 5 bin kiﬂi kat›ld›.

Budapeﬂte’de Grev
Macaristan’daki Budapeﬂte Havaalan›’nda,
havalimanlar› yönetiminin “kârl›l›¤› artt›rma” plan›yla emekçileri daha fazla çal›ﬂt›rma ve hak gasp›na yönelme politikas›na karﬂ›, 10 Aral›k’ta grev yap›ld›. ‹ki sendika taraf›ndan gerçekleﬂtirilen eylemde, uçuﬂlar›n büyük bölümü iptal edilirken, Havaalan› Yak›t Hizmetleri ﬁirketi de grevi desteklemek
için uçaklar›n yak›tlar›n› doldurmad›.
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19 Aral›k 2000 ﬁehitlerimiz;

Bayrampaﬂa ﬁehitlerimiz
1972, Dersim do¤umlu Yaz g ü l ü G . Ö z t ü r k, 1988’de örgütlü
mücadeleye kat›ld›. Büyük Ölüm
Orucu Direniﬂinin 1. Ekibinde
yer ald›¤›nda, abisi, ye¤eni ve eﬂi
ﬂehit olan bir devrimciydi. Katiller sürüsü yakarak katletti.
1971, Malatya-Kürecikli do- Yazgülü G. ÖZTÜRK
¤umlu ﬁ e f i n u r Tezgel, devrimcileri de, devletin zulmünü de çocuklu¤unda tan›d›.
1992’de devrimci hareketin saflar›nda yerini
ald›. Mahalli alanda çeﬂitli görevler ald›. Yak›larak katledilen 6 kad›n tutsaktan biriydi.
1964, Bolu Göynük do¤umlu Nilüfer Alcan, 12 Eylül döneminde hapishane ziyaretleﬁefinur TEZGEL rinde devleti de devrimcileri de tan›d›. Y›llarca TAYAD içinde mücadele ettikten sonra,
Nilüfer ALCAN
baﬂka alanlarda görevler üstlendi. Yak›larak katledildi.
1977 Dersim do¤umlu Ö z l e m E rcan, Trakya Üniversitesi’nde ö¤renci iken, 1995’te devrimci
harekete kat›ld›, silahl› birliklerde görev ald›.
19 Aral›k’ta, bir direniﬂçiyi kurtarmak için
kendini alevlerin önüne siper etti, yak›larak
katledildi.
1966, Kastamonu, Azdavay do¤umlu G ü lÖzlem ERCAN s e r Tuzcu, 1992’de örgütlü mücadele içinde Gülser TUZCU
yer ald›. Mahalli alanda sorumluluklar üstlendi. 1995 y›l›nda tutsak düﬂtü. Yak›larak katledildi.
1973, Samsun Havza do¤umlu olan Seyhan Do¤an, 15
yaﬂ›nda Dev-Genç’lilerle tan›ﬂt› ve mücadele
içinde yer almaya baﬂlad›. Sakarya Üniversitesi’nde, Dev-Genç çal›ﬂmas› yürüttü. Katiller
sürüsü yakarak katletti.
1971, Manisa do¤umlu F › r a t Tavuk, aslen
Ordu’ludur. 1994’te mücadeleye kat›ld›, maSeyhan DO⁄AN
halli alan ve silahl› birliklerde görev ald›.
F›rat TAVUK
Ölüm Orucu 1. Ekip direniﬂçisiydi. Sald›r›lar›
durdurmak için öne at›ld›, Bayrampaﬂa’da bedenini ilk
tutuﬂturan oldu.
1970, Adana do¤umlu Ali Ateﬂ, 1992’de
Hacettepe Üniversitesi’ndeyken devrimci hareket saflar›nda yerini ald›. Gençlik alan›nda
ve silahl› birliklerde görev ald›. 1. Ölüm orucu ekibi direniﬂçisiydi, kurﬂunla vurularak
katledildi.
Aﬂur KORKMAZ
1972’de ‹stanbul’da do¤an A ﬂ u r K o r kAli ATEﬁ
maz, 1990’da liseliyken mücadeleye kat›ld›.
Mahalli alanda ve silahl› birliklerde görev ald›. Ölüm orucu 1. Ekibi direniﬂçisiydi. Katliam sald›r›s›na
karﬂ›, tutuﬂturdu¤u bedeniyle barikat oldu.
1968, Fatsa Il›ca do¤umlu M u s t a f a Y›lmaz, 1991’de Küçükarmutlu’da devrimci oldu. Bir çok eylemde yer ald›. 1996’da Ölüm
Orucu 1. Ekip direniﬂçisiydi. Vurularak katle- Mustafa YILMAZ
dildi.
1968 ‹stanbul do¤umlu Cengiz Çal›kop
a
r
a n , iﬂportac›yken devrimci hareketle taCengiz ÇALIKOPARAN
n›ﬂt›. Dev-Genç’te ve emekçilerin örgütlenmesinde yer ald›. Vurularak ﬂehit düﬂen tutsaklardan biriydi.
Ad›yaman-Besni do¤umlu M u r a t Ö r d e k ç i, ‹stanbul’da
bir elektirik atölyesinde çal›ﬂ›rken, devrimci bir örgütün saflar›nda yer ald›. 1994’te tutsak düﬂtü. Vurularak katledildi.
Murat ÖRDEKÇ‹

Kurﬂunlan›rken, Yanarken, Diri
Diri Yak›l›rken Cesaretleri ve
Fedekarl›klar›yla Bir Tarih Yazd›lar
Oligarﬂinin, F Tipi hapishaneler ve tecrit politikas›n› uygulamak için, 19 Aral›k 2000’de, oligarﬂi taraf›ndan 20 hapishanede birden devrimci tutsaklara karﬂ› baﬂlat›lan katliam ve teslim alma sald›r›s›nda, 28 devrimci ilerici tutsak, halklar›n direniﬂ tarihine onurlu bir sayfa ekleyerek ﬂehit düﬂtüler.
Oligarﬂinin büyük bir vahﬂet uygulad›¤› sald›r›da, katillerin önünde e¤ilip bükülmediler. Baﬂlar› dimdik, halklar›n kurtuluﬂ tarihinin yaz›c›lar›na yak›ﬂ›r bir ﬂekilde ﬂehit düﬂtüler.
Oligarﬂinin düzenini alt etmek, Anadolu topraklar›nda kurtuluﬂ bayra¤›n› dalgaland›rmak, dünya halklar›n›n baﬂ düﬂman› emperyalizmi ülkemizden kovmak için kavgan›n en önünde yer ald›lar.
Emperyalizm ve oligarﬂinin gözünde dünyan›n en büyük
suçunu iﬂlemiﬂlerdi. Evet, “ s u ç l a r › b ü y ü k t ü ”, bir avuç sömürücü zalimin, dünya halklar› üzerindeki bask› ve zulmüne son
vermek için aya¤a kalkm›ﬂlard›. Suçlar› büyüktü, devasa silahlara, ordulara kafa tutan cüretin sahibi, halklara bu cüreti
taﬂ›yand›lar. Suçlar› büyüktü, ba¤›ms›zl›¤a, demokrasiye, sosyalizme inan›yorlard›.
Bu “ b ü y ü k s u ç l a r › ” nedeniyle katledildiler.
Fakat, yaratt›klar› direniﬂle, kendilerinden sonra da bu “ b üyük suçlar›” iﬂleyecek, binlerce devrimciye örnek oldular.

Ümraniye

ﬁehitlerimiz

1968 Mersin Silifke do¤umlu A h m e t
‹bili, Erzurum Atatürk Üniversitesi ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. Büyük Ölüm
Orucu Direniﬂinin 1. Ekibinde yer ald›.
Sald›r›y› durdurmak için bedenini tutuﬂturarak ölümsüzleﬂti.
Ahmet ‹B‹L‹
1977’de Trabzon do¤umlu U m u t G e d i k , lise y›llar›nda mücadeleye kat›ld›.
Tutsak düﬂmeden önceki son görevi silahl›
birlikler komutanl›¤›yd›. Direniﬂin son gününde ﬂehit düﬂtü.
1974 Dersim, Mazgirt do¤umlu E rc a n
P
o
l
at, konfeksiyon iﬂçisiydi,
Umut GED‹K
1995’te devrimci hareket saflar›na kat›ld›. Son olarak silahl› birliklerde görevliydi.
Kurﬂunla vurularak katledildi.
1971, Kars do¤umlu Alp
Ata Akçayöz, ‹stanbul’da esnafl›k yap›yordu, devrimci Alp Ata AKÇAYÖZ
Ercan POLAT
hareketin bir taraftar›yd›. Direniﬂ bittikten sonra ko¤uﬂtan
ç›karlarken kurﬂunla katledildi.
1971, Sivas Kangal do¤umlu R›za
P o y r a z, konfeksiyon, avizecilik gibi çeﬂitli iﬂlerde çal›ﬂt›. Devrimci hareketin taraftar›yd›. 1988’de mücadele içinde görevler
ald› ve k›sa sürede tutsak düﬂtü. Kurﬂunla
R›za POYRAZ
vurularak katledildi.

Murat ÖRDEKÇ‹

