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Zeki ÖZTÜRK

1956, Dersim Mazgirt do¤umluydu. Lise y›llar›nda mücadeleye kat›ld›. Elaz›¤, Gaziantep ve Malatya’da görev
yapt›. Malatya da¤lar›nda k›r gerilla ekiplerinde yer ald›.
Malatya’da, Maraﬂ katliam›n›n y›ldönümü nedeniyle, anti-faﬂist bir eylem haz›rl›¤› yaparken elindeki bomban›n
patlamas› sonucu 26 Aral›k 1979’da ﬂehit düﬂtü.

1978, Almanya do¤umlu olan Sergül, emperyalizmin
yoz kültürü ve yaﬂam tarz›n› reddederek, mücadele içinde yer ald›. 1997’de bir görev için ülkeye geldi¤inde
tutsak düﬂtü. ‹ﬂkencecilerin tecavüzüne u¤rad›. Direniﬂlerle geçen tutsakl›k sürecinde, her zaman coﬂku doluydu. Uﬂak Hapishanesi’nde, 25 Temmuz 2004'de ölüm
Sergül ALBAYRAK
orucu band›n› kuﬂanarak, direniﬂin baﬂ›ndan itibaren ›srarla istedi¤i hedefine ulaﬂt›. Direniﬂ içindeyken tahliye edildi. 28 Aral›k
2004’de ‹stanbul Taksim’de gerçekleﬂtirdi¤i feda eylemiyle, Büyük Direniﬂin 118. ﬂehidi olarak ölümsüzleﬂti.

Zulmün
karﬂ›s›nda
Ferhat’›n yan›nda
olmak için;
26 Aral›k 2008’de
Saat: 9.30'da
Bak›rköy 9.
Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeyiz!
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29 Aral›k 1969’da ‹stanbul Gamak Motor Fabrikas›'nda iﬂten ç›karmalar› protesto eden iﬂçilerle,
polis aras›nda ç›kan çat›ﬂmada, polisin açt›¤›
ateﬂle katledildi.

1959, Fatsa do¤umlu olan Turgut, 1975'lerde mücadele
içinde yer ald›. ‹stanbul ve Karadeniz'de faaliyet
yürüttü. 12 Eylül koﬂullar›nda 5 y›l tutsakl›k yaﬂad›.
1990 ve 1994’te yeniden tutsakl›klar yaﬂad›. Oligarﬂinin
iﬂkencehanelerinde, tutsakl›k koﬂullar›nda y›pranan bedeni, yakaland›¤› hastal›¤a yenik düﬂtü. Yurtd›ﬂ›na ç›kt›ktan sonra, 1 Ocak 2004’te aram›zdan ayr›ld›.

1960, ‹stanbul do¤umlu olan Celalettin, 77’de kat›ld›¤›
mücadeleyi, 25 y›l boyunca onurla sürdürdü. 1980’den
itibaren 7 y›l tutsakl›k yaﬂad›. Ç›kt›¤›nda yine kavgan›n
içindeydi, Ege Bölgesi Siyasi Sorumlusu olarak görev yapt›. Bir kez daha yaﬂad›¤› tutsakl›¤a, 3 yoldaﬂ›yla birlikte
gerçekleﬂtirdi¤i özgürlük eylemiyle son vererek, k›r gerilCelalettin Ali GÜLER la birliklerine kat›ld›. Tokat k›rsal›nda oligarﬂinin askeri
güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada, 28 Aral›k 2002’de ﬂehit düﬂtü.
27 Aral›k 1990’da ‹stanbul
Göztepe’de, DMO’nun bombalanmas› eyleminde, bomban›n erken
patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtüler.
Ordu Fatsa do¤umlu olan Ferit,
1980 öncesi Liseli DEV-GENÇ müHamdi AYGÜL
Ferit EL‹UYGUN
cadelesinde yerald›. 12 Eylül sonras›nda tutsak düﬂtü. Tahliye olduktan sonra da mücadeleye koﬂtu. DEVGENÇ’in yeniden yarat›lmas› sürecine kat›ld›. Sürecin zorluklar›na ald›rmadan
yeralt› mücadelesinde görevler üstlendi, daha sonra silahl› birlikler ekip sorumlulu¤una atand›. Çok say›da devrimci eylemi örgütledi.
Amasya Gümüﬂhac›köy do¤umlu olan Hamdi, genç yaﬂ›nda at›ld› kavgaya. En
büyük arzusu silahl› birlikler savaﬂç›s› olmakt›. Coﬂkusu, dinamizmi, cesaretiyle
hedefine ulaﬂt›. Halk kurtuluﬂ savaﬂ›n›n bir neferi olarak ölümsüzleﬂti.

ﬁerif AYGÜN

Tarih Yazanlar
Kavga Adam›,
Devrim Hamal›
Ferit EL‹UYGUN
"Ey can güneﬂim
Eﬂlik eden biziz bu ufuklarda sana
Biziz ateﬂ renginde yüreklerde akan
‹ﬂitildi¤inde zafer ﬂark›lar›
Halay›nda ilk ›ﬂ›lt›lar›n› karﬂ›layan biz
Çiçekleri gök mavisine savuran biz olaca¤›z."
Ferit Eliuygun, kavga adam›, devrim hamal›, yaﬂam›n›n tüm güzelliklerini devrimci savaﬂta bulan ve devrimci savaﬂa veren ve sürekli
üreten, tertemiz, p›r›l p›r›l do¤all›¤›yla kendini sunan insan.
Ferit, devrimci prati¤i ve yarat›c›l›¤›nda yorulmak bilmeyen mütevaz› bir iﬂçi. Devrimi yak›nlaﬂt›racak her iﬂi küçük büyük ayr›m› yapmadan, gerekti¤inde kendi s›n›rlar›n› da aﬂarak yerine getiren bir usta.
Ferit hareketin at›l›m sürecinde var olan tüm olanaks›zl›klar› gö¤üsleyip bunlar› olana¤a dönüﬂtürebilmek için canla baﬂla çal›ﬂan, hiç bir
zaman olanaks›zl›klardan yak›nmayan, kendi içinde yaﬂad›¤› olanaks›zl›klar› gözard› edip yoldaﬂlar› için üzülen, kendisinden önce yoldaﬂlar›n› düﬂünen bir komutan, bir a¤abeydi. Örne¤in, so¤uk bir k›ﬂ
günü kendi sorumlulu¤u alt›ndaki yoldaﬂlar›n›n sobas›z ve battaniyesiz olmas› onu çok rahats›z etmiﬂ ve yeni elde etti¤i bir olana¤› yoldaﬂlar›na aktarabilmek için kendisine getirilen battaniye ve sobay› akﬂam›n bir vakti yoldaﬂlar›na götürmüﬂ, kendisi so¤ukta yatmay› tercih
etmiﬂti. Bunu yapmak Ferit'e büyük bir iç huzur verirdi.
Sadece yoldaﬂlar› için de¤il, s›radan insanlar için de bir o¤ul, bir a¤abey olmay› becerebiliyordu Ferit. Onu bir kez gören, evine bir kez
misafir edenler, tekrar görmek isterlerdi. Bekar evi görüntüsü ile tuttuklar› bir üssün yaﬂl› ev sahibi, Ferit a¤abeylerine hayran mahalle çocuklar›, delikanl›lar› olanak olsayd› o sevgi ve sayg›y› bizlere çok daha iyi anlat›rd›.
Ferit, her ﬂeye mücadelenin ihtiyaçlar› gözüyle bakard›. Zula yerlerini, takip bakma, atlatma, eylemlerde geri çekilme yerlerini
savaﬂç› bak›ﬂ aç›s›yla ele al›rd›... Mücadelenin ihtiyaçlar› için, gerekti¤inde her rolü oynayabilirdi. Gerekti¤inde bir hac›, bir iﬂportac›, bir köylü olurdu. Bir eylem sonras›nda, çevirme yapan trafik polisine sert ç›karak sivil polisin görevini yapmas›na engel oldu¤undan
dolay› baﬂ›n›n derde girece¤ini söylemiﬂti. Bir baﬂka eylemde sivil
polis olarak çevirme yapm›ﬂ ve 100 metre ileride gerçek polislerin
çevirme yapmas›na ra¤men kimsede ﬂüphe uyand›rmam›ﬂt›r. Yarat›c› ve cüretliydi. Fakat, hepsinden önemlisi, bir devrimcinin baﬂaramayaca¤› birﬂey olmad›¤›na inan›rd›.
Ferit yoldaﬂlar› için onlar› ateﬂ hatt›ndan ç›karan bir rehber, tüm
dertlerini aç›p paylaﬂabilece¤i bir dost, en olumsuz koﬂullarda moral
ve inanç kayna¤›, doyas›ya gülünüp, doyas›ya omuz omuza savaﬂ›lacak bir yoldaﬂt›.
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aﬂizm inançlar›, milliyetleri
aﬂa¤›lar, devrim de¤er verir. Faﬂizm
inançlar› yasaklar,
‘farkl›’ milliyetleri düﬂman ilan eder, devrim
tüm milliyetlere ve inançlara, ulusal ve sosyal haklar›n›, özgürlüklerini verir... Faﬂizm
hükmünü sürdürebilmek için halk›
böler, birbirine düﬂürür, devrim birleﬂtirir. Oligarﬂinin iktidarlar› da faﬂizmin karakterine uygun olan neyse, öyle yapt›lar. Maraﬂ’ta halk›m›z›
birbirine düﬂürdüler. Kontrgerillan›n, faﬂist hareketin halk›n bir kesimini di¤er bir kesimine karﬂ› k›ﬂk›rtmas›yla gerçekleﬂtirilen bir katliam›n 30. y›l›nday›z.

F

0 y›l sonra Maraﬂ’› anmak, anlamak ve anlatmak, hat›rlamak ve
hat›rlatmak, bir zorunluluktur.

3

lkemizin gündemini iﬂgal eden
konulara bak›n. Botaﬂ’ta kuyulara at›lan kay›plar, her ne kadar soruﬂturulmasa da her dosyas›n›n alt›nda onlarca infaz›n, katliam›n yerald›¤› Ergenekon davas›, Ermeni
soyk›r›m›... Bir kaç hafta önce, mübadele ve 6-7 Eylül tart›ﬂ›l›yordu.
Ve devam›ndaki gündemler: 19-22
Aral›klar, Hrant Dinkler’in katledilmesi, Engin Çeberler’e yap›lan iﬂkenceler, Kandil’e gün aﬂ›r› yap›lan
operasyonlar... Ülkemiz bu ve benzeri olaylar› tart›ﬂ›yor hep. Hepsi,
kan dökülmüﬂ, can al›nm›ﬂ gündemler bunlar. Hepsi kanl› tarihimizin bir parças›, hepsi kanl› tarihimizin bugündeki devam›. Türkiye tarihi kan ak›yor.
önüp dönüp 10 y›l önceki, 20
ya da 30 y›l önceki katliamlar›,
ya da daha yak›n zamandaki polis
infazlar›n›, diri diri yakmalar› tart›ﬂmak durumunda kal›yoruz. Unutulmas›n diye tekrar tekrar hat›rlat›yoruz. San›lmas›n ki, düne, geçmiﬂ
olaylara tak›l›p kalm›ﬂt›r devrimciler. Hay›r, biz Maraﬂ katliam›n› tart›ﬂ›rken, b u g ü n ü tart›ﬂ›yoruz ayn›
zamanda. Bu sadece Maraﬂ için de
geçerli de¤il zaten; Türkiye gerçe¤i
içinde baﬂka bir çok olay için de

Ü

D
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GÜNDEM

Faﬂizm Böler
Devrim Birleﬂtirir
söylenebilir. Sivas katliam›, ayn›
zamanda bugün de¤il mi? 6-7 Eylüller bugün de¤il mi? 1 May›s
1977 bugün de¤il mi? 16 Mart 1978
bugün de¤il mi... Hepsinin izleri,
sorumlular›, hepsini yaratan politikalar, b u g ü n e uzanm›yor mu?
elece¤e herkesten ve her ﬂeyden çok önem verdi¤imiz için
geçmiﬂe de bu kadar büyük önem
veriyoruz. Tekrar tekrar dönüyoruz
geçmiﬂe; hat›rlatmaya da devam
edece¤iz; çünkü bu dosyalar›n kapanmas›n› sa¤layacak hiçbir geliﬂme yaﬂanmam›ﬂt›r ülkemizde. Hiçbir halk, ac›lar›n›, kay›plar›n›, sorulacak hesaplar›n›, kendisine yap›lan
adaletsizlikleri, kendisine s›k›lan
kurﬂunlar› unutarak, aﬂa¤›lanmay›,
adaletsizli¤i sineye çekerek, güzel,
özgür, adaletli, ba¤›ms›z bir gelecek
kuramaz. E¤er ülkemizin, halk›m›z›n böyle bir gelece¤i olacaksa, bu
geçmiﬂin hesaplaﬂmas› üzerinde inﬂa edilecektir.

G

ugün birçok gencimiz Maraﬂ
katliam›n›n ayr›nt›lar›n› okudu¤unda, bir güruhun arkas›nda vahﬂice, iﬂkencelerle katledilmiﬂ cesetler
b›rakarak günlerce bir ﬂehirde terör
estirdi¤i o sahneleri gözünün önünde canland›rmakta zorlanacakt›r. Ve
muhtemel ki, bu vahﬂetin, iﬂkencelerin, barbarl›¤›n “eski günlerde”
kald›¤›n›, Türkiye’nin art›k o zamandan bu yana daha “ça¤daﬂlaﬂt›¤›n›”, daha “e¤itimli” hale geldi¤ini
düﬂünecektir. Ayd›nlar›n bile s›k s›k
bu yan›lsamaya düﬂtükleri ülkemizde, uzak ve yak›n tarihimizi yeterince bilmeyen gençlerimizin böyle
düﬂünmeleri normaldir. Ama onlara
hemen, vahﬂetin 30 y›l önceki Maraﬂ katliam›nda kalmad›¤›n› hat›rlatmak için Sivas katliam› örne¤ini
verebiliriz. Mad›mak’ta onlarca insan›n oteli kuﬂatan bir güruh tara-

B

f›ndan, hükümetin, devletin resmi
ve sivil görevlilerinin gözetimi alt›nda diri diri yak›ld›¤›n› hat›rlat›r›z. O kadar eski say›lmaz Sivas. 15
y›l öncesidir.
ma gencimiz 15 y›l›n uzun bir
zaman oldu¤unu düﬂünebilir
yine de ve Sivaslar’›n da geçmiﬂte
kald›¤› kan›s›nda olabilir. Ona bu
kez, daha yak›n bir tarihten, 2000
y›l›ndan bir vahﬂeti hat›rlat›r›z.
2000 y›l›nda bu ülkenin hapishanelerinden birinde, Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde 6 kad›n›n devletin
resmi görevlileri taraf›ndan diri diri
yak›ld›¤›n›, görevlilerin kad›nlar›
yakarken kahkahalar att›klar›n› anlat›r›z. 8 y›l olmuﬂtur henüz. Fakat 8
y›l içinde de köprülerin alt›nda çok
sular akt›¤›, bu arada bir çok
“AB’ye uyum yasas›” ç›kar›ld›¤› iddia olunup, onlar›n da geride kald›¤› düﬂünülebilir. Ki o halde de anlatmaya devam edece¤iz demektir.
O halde, daha iki ay önce gerçekleﬂtirilen bir katliam›, Engin Çeber
isimli genç bir insan›m›z›n nas›l
katledildi¤ini anlataca¤›z. Geçti¤i
h e r d e v l e t k u r u m u n d a iﬂkence yap›larak öldürülen Engin Çeber’in
katli, Maraﬂlar’›n, Sivaslar’›n, 19
Aral›klar’›n devam›ndaki Türkiye’yi gösterir bize.

A

e e¤er bir kimse, faﬂizmin borazan› de¤ilse, emperyalizmin
ve iﬂbirlikçilerinin sömürü düzeninden beslenen bir asalak de¤ilse, bütün bunlar›n yaﬂand›¤› ve halen yaﬂanmaya devam edildi¤i bir ülkenin
demokrasi diye adland›r›lamayaca¤›n› teslim edecektir. Tarihi kana
bo¤ulmuﬂ bir ülkede yaﬂ›yoruz ve
bu topraklar, bu kandan ancak üzerinde tahakküm kurmuﬂ olan emperyalistler ve iﬂbirlikçiler kovuldu¤unda kurtulacakt›r. Onlar›n tahakkümü sürdü¤ü müddetçe, bu kan
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dolu tarihle, kan›n akmaya devam
etti¤i s›n›flar mücadelesi gerçe¤iyle
iç içe yaﬂamaya devam edece¤iz.

tenmeyen de¤iﬂikliklere yolaçaca¤›
s›n›rlar› belirleyen emperyalistlerin
umurlar›nda olmam›ﬂt›r hiç.

aﬂtan beri sözünü etti¤imiz tüm
bu katliamlar›n hepsinde ayn›
ﬂeyler ç›k›yor karﬂ›m›za. Hepsinde
devletin bir ﬂekilde sorumlulu¤u
vard›r. Ya do¤rudan katledendir, ya
katliama çanak tutan. Hepsinde bir
adaletsiz kalma hali söz konusudur.
Hepsinin dosyas›, gelip geçen iktidarlar taraf›ndan rafa kald›r›lm›ﬂt›r.
Çünkü süren, sürdürülen politikalarla karﬂ› karﬂ›yay›z. E¤er bir ülkede 30 y›ldan beri gelip geçen her iktidar, Alevili¤i yok saymaya devam
ettiyse, Alevili¤i yok etmek için de
do¤rudan ve dolayl› bask›lar›, asimilasyon politikalar›n› sürdürdüyse, bu, Maraﬂ katliam›n› var eden
politikan›n da 30 y›ld›r hala capcanl› oldu¤unu göstermez mi?

üm sömürücülerin halklar› bölüp parçalamaktan ne kadar büyük ç›karlar ve yararlar umduklar›,
Balkanlara, geniﬂ SSCB topraklar›na bak›larak görülebilir. Daha geniﬂ
kapsaml› bir bak›ﬂla, yüzy›l›n baﬂ›nda s›n›rlar› adeta cetvelle çizilen
Ortado¤u’ya kadar uzanabiliriz. Afrika’ya bakabiliriz. Emperyalizm,
durmaks›z›n bölmüﬂtür. Halklar›
birbirine düﬂman etmek, ﬂu veya bu
nedenle düﬂmanlaﬂanlar›n aras›ndaki düﬂmanl›¤› kal›c›laﬂt›rmak için
say›s›z politikalar, manevralar, müdahaleler geliﬂtirmiﬂtir. Halklar aras›ndaki ayr›mlar körüklendikçe,
halklar zay›flam›ﬂ, emperyalizm
güçlenmiﬂtir.

araﬂ’›n mahallelerinde dökülen kan, halk›n kan›yd›.
Halk, halk›n kan›n› dökemez!
Bir halk, silahlar›, baltalar›, dirgenleri, sopalar›, birbirine karﬂ›
de¤il, halk›n düﬂmanlar›na karﬂ›
kuﬂanmal›d›r. Bir halk, yaﬂad›¤›
ﬂehri, yaﬂad›¤› ülkeyi, farkl›
inançlardan ve milliyetlerden
halklardan ar›nd›rmak istemez.
Çünkü halklar kardeﬂtir. Bir ülkeden, bir ﬂehirden kovulmas›
gerekenler varsa e¤er, onlar, emperyalistler, iﬂbirlikçileri, sömürücüler, tefecilerdir. Maraﬂ’ta aldatarak, k›ﬂk›rtarak, insanlar›n
beyinlerini safsatalarla doldurarak, halk›n kan›n› halka döktürdüler. Maraﬂ katliam›n›n sorumlusu yine de halk de¤ildir; halk
k›ﬂk›rt›lm›ﬂ, cahilli¤inden, tarihsel
önyarg›lar›ndan yararlan›larak kullan›lm›ﬂt›r... Kullananlar, iﬂbirlikçi
iktidarlard›r. Maraﬂ’› gerçekleﬂtirenler, bu ülkede hep iktidardayd›lar ve hala iktidardad›rlar. Halk›n
birbirine düﬂman olmas›ndan, birbirine düﬂürülmesinden onlar›n ç›karlar› vard› bir tek.

Yar›n
da Maraﬂlar olabilir.
Olmamas› için, ilk ﬂart, halk
olarak birleﬂmeliyiz. Bizi
birbirimize karﬂ› k›ﬂk›rtan
politikalar› ve politikac›lar›
reddedip, halk› birleﬂtiren
tek politika alt›nda, devrimci
politika alt›nda birleﬂmeliyiz.
Ancak o zaman, daha güzel,
kardeﬂçe, özgür, ba¤›ms›z
ve demokratik bir gelecek
için, do¤ru bir yola girmiﬂ
oluruz.

B

M

mperyalistler, s›n›rlar› adeta
cetvelle çizerken, bu s›n›rlar›n,
içinde ve d›ﬂ›nda kalacaklar, için
hangi ac›lara malolaca¤›, hangi is-

E
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T

alkanlar, eski SSCB topraklar›
adeta devletler, daha do¤rusu
devletçikler do¤uran bölgelere dönüﬂtürüldüler. Bu bölünüp parçalanmalarda ulusal bir kurtuluﬂ, ulusal
taleplerin karﬂ›lanmas› söz konusu
olmam›ﬂt›r. Ayr›lanlar›n, görünürde
“ba¤›ms›z” bir devlete sahip olanlar›n hemen hepsi, devlet olur olmaz
adeta koﬂarcas›na emperyalist ﬂemsiye alt›na s›¤›nd›lar. Yeni ulusal
devletlerin oluﬂum süreci böyle bir
seyir izledi.

B

ün s›n›rlar› cetvelle çizerken
de, bugün NATO, BM karargahlar›nda al›nan kararlarla çeﬂitli
ulus ve milliyetlere devletler bahﬂedilirken, emperyalistler için tek ölçü, kendi ekonomik, askeri, siyasi
politika ve stratejileriydi. Bu politika ve stratejileri hayata geçirmek,
bunlara uygun zeminler yaratmak
için, Yugoslavya’da oldu¤u gibi,
ulusal farkl›l›klara, eski tarihsel
düﬂmanl›klar› alenen körüklemekten çekinmediler.

D

ligarﬂi ad›na ony›llard›r ülkemizi yönetenler çekindi mi?
Onlar da Sünniler’i Aleviler’e,
Türkler’i Kürtler’e düﬂmanlaﬂt›rmakta bir sak›nca görmediler. Anadolu topraklar› üzerinde yaﬂayan
onlarca farkl› ulusal kökene ve onlarca farkl› inanca sahip halklar›
birbirine düﬂürüp, gerekti¤inde
birbirine karﬂ› kullanabilmek için
sistemli, planl› politikalar uyguland›. Bu politikalar›n içinde asimilasyon da vard›, k›ﬂk›rtmalar
da, ﬂovenizmin ve dincili¤in geliﬂtirilmesi de vard›, linç operasyonlar› da... Maraﬂ’a bak›p art›k
böyle ﬂeylerin olmayaca¤›n› düﬂünenler, iﬂte bu gerçe¤i düﬂünmelidirler. Yeryüzünün her köﬂesindeki emperyalistlere ve iﬂbirlikçilere iyi bak›n; görürsünüz ki,
ç›karlar› için yapmayacaklar› hiç,
ama hiçbir ﬂey yoktur. Adlar›n›n,
s›fatlar›n›n liberal, muhafazakar,
cumhuriyetçi, demokrat, dinci,
milliyetçi olmas›n›n da hiçbir
önemi yoktur. Emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar› için
hepsi, gerekti¤inde en kanl› katliamlar›n, en vahﬂi iﬂkencelerin, iﬂgallerin ve imhan›n, asimalasyonun
karar›n› alabilirler. Alm›ﬂlard›r da.
Yar›n da alabilirler. Yar›n da Maraﬂlar olabilir. Olmamas› için, ilk ﬂart,
halk olarak birleﬂmeliyiz. Bizi birbirimize karﬂ› k›ﬂk›rtan politikalar›
ve politikac›lar› reddedip, halk› birleﬂtiren tek politika alt›nda, devrimci politika alt›nda birleﬂmeliyiz. Ancak o zaman, daha güzel, kardeﬂçe,
özgür, ba¤›ms›z ve demokratik bir
gelecek için, do¤ru bir yola girmiﬂ
oluruz.

O
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Maraﬂ’ta Neyi Gördük?
de katliam›n M‹T (Milli
‹stihbarat Teﬂkilat›) ve
MHP organizasyonu oldu¤u ﬂöyle anlat›l›yordu:
“(...) K a h r a m a n m a r a ﬂ
olay› M‹T’ten (..) (..) (..)
(..)’in m ü ﬂ t e r e k p l a n l a m a l a r › i l e ç › k a r › l m › ﬂ t › r.
(..) ‘Türkeﬂ, oraya ..’in tavassutuyla ...’u tayin ettirerek Güney Bölgesini ele
polis eﬂli¤inde sürdürülen bir katliam geçirmiﬂ ve Kahramanmaraﬂ olay›n› rahatl›kla tertip
ettirmiﬂtir. E¤er M‹T
sömürücü az›nl›¤›n devleti olarak,
olay›n içinde olmasayd›, Kahrahalka düﬂman bir devlettir. Halk
manmaraﬂ’tan
her türlü istihbarat›
düﬂmanl›¤›, devleti tan›mlayan niteaylar evvel al›r ve olay›n zuhur etliklerden birisidir.
mesine
meydan vermezlerdi.”
Halka düﬂmand›r. Çünkü, vata(Al›nt›da
geçen isimler, belgeleri
n›m›z› emperyalizme peﬂkeﬂ çekaç›klayan yazarlar Can Dündar ve
mek, halk›n eme¤ini sömürmek,
R›dvan Akar taraf›ndan sansürlenhalk›n açl›¤›, yoksullu¤u üzerinden
miﬂtir.)
bir avuç zenginin sefa sürdü¤ü bir
Devletin katliamdaki rolü aç›ksistemi devam ettirmek, halka düﬂt›r, fakat aç›k olmas› gereken di¤er
man olmay› gerektirir.
bir ﬂey de, faﬂizmin Maraﬂ katliam›
Böylesi bir düzen, ancak halk›
y›llar›nda kalmay›p, bugün de sürbask› alt›na alarak ayakta tutulabidü¤ü gerçe¤idir. Gizli veya aç›k, falir, ancak halka zulmederek ömrü
ﬂizmle yönetmek oligarﬂik devletin
uzat›labilir. Bu nedenledir ki, olikarakteridir.
garﬂik devletin yönetim biçimi fa En büyük yan›lg›lardan biri de,
ﬂ i z m d i r.
bugün yaﬂananlarla, Maraﬂ katliam›
Maraﬂ katliam›, iﬂte bu faﬂist
ve benzeri örneklerin aras›ndaki badüzenin organizasyonlar›ndan bi¤›n ve devaml›l›¤›n yok say›lmas›r i d i r. Devletin katliamdaki rolünü
d›r. Dün Maraﬂlar› örgütleyenlerin,
görebilmek için, oligarﬂik devletin
bugün Mad›maklar›, Gazileri, linç
niteli¤ini bilmek yeterlidir. Ya da
sald›r›lar›n›, kay›plar›, infazlar› içeMHP ile devletin içiçeli¤ini bilmek
ren kontrgerilla faaliyetlerini örgütde, MHP’lilerin tek bir müdahale ile
ledi¤i gerçe¤inin kimi kesimler takarﬂ›laﬂmadan günlerce sürdürdükraf›ndan görülmek istenmemesidir.
leri katliamda devletin rolünü görmeye yard›mc› olacakt›r. Katliam
Alevi-Sünni, Kürt-Türk
s›ras›nda askerin, polisin katliam›
Bölmek, Parçalamak
izleyen, hatta katledenlere yard›mc›
Devletin Yönetme Ta r z › d › r
olan tav›rlar›ndan, devam›nda mahkemelerde katliamc›lar›n korunmaOligarﬂik devletin, Alevi-Sünni
s›ndan da Maraﬂ’›n devletin bir katdüﬂmanl›¤› yaratmak için mezhepliam› oldu¤unu anlamak mümkünçili¤i körüklemesi, Kürt-Türk düﬂdür. Bunlara ek olarak, devletin Mamanl›¤› yaratmak için ﬂovenizmi
Maraﬂ’ta Devletin
raﬂ katliam›ndaki rolünü daha aç›k
körüklemesi bir politikad›r. Bu poliNiteli¤i Va r d › r
olarak ortaya koyan belgelerden bitikan›n uygulan›ﬂ›, k›ﬂk›rtmalar›n
Oligarﬂik devlet, bir avuç emboyutlar› ve biçimleri, döneme göre
ri, dönemin Baﬂbakan› Bülent Eceperyalizm iﬂbirlikçisinin, bir avuç
de¤iﬂse de, bu politika çeﬂitli biçimvit’in arﬂivlerinden ç›km›ﬂt›. BelgeBir devlet, neden halka
yönelik katliam düzenler?
Bir devlet, neden halk›n bir kesimini, di¤er bir
kesimine karﬂ› k›ﬂk›rt›r,
denetiminde katliam yapt›r›r?
Halk› birbirine düﬂmanlaﬂt›rmak, bölmek,
parçalamak birbiriyle çat›ﬂt›rmak, neden ve kimlerin ç›karlar›na hizmet Asker,
eder?
Halka kim neden kurﬂun s›kar?
Kim, neden, yaﬂl› kad›nlar›n,
kundaktaki bebeklerin gözlerini
oyar, kar›nlar›n› deﬂer, do¤mam›ﬂ
bebekleri katleder, hamile kad›nlara
tecavüz eder? Bunlar› yapan vicdan
kime aittir, bunu yapan ahlak kimin
ahlak›d›r?
Sadece Alevi ve solcu olduklar›
için insanlar› katletmeyi meﬂru gören bir ideoloji, düﬂünce tarz›, ahlak, kültür kimindir?
24 Aral›k 1978’de Maraﬂ’ta gerçekleﬂtirilen katliamda, 111 ölü,
yüzlerce yaral›yla birlikte bu sorular›n cevab› da vard›r. Bu sorular›n
cevaplar› ise, bize Maraﬂlar›n dünde
kalmad›¤›n›, Maraﬂ’› yaratan devletin ayn› niteli¤ini korudu¤unu, Maraﬂ’ta kullan›lan gericili¤in bugün
daha da güçlendirilmiﬂ olarak varl›¤›n› sürdürdü¤ünü Maraﬂ’ta belirleyici rol oynayan sivil faﬂistlerin bugün de ayn› rolü oynayabilecek durumda olduklar›n› gösterir.
Bu sorular›n cevaplar› gösterir
ki, oligarﬂik devlet Maraﬂ’ta oldu¤u
gibi, provokasyonlar, katliamlar,
k›ﬂk›rtmalarla yönetme anlay›ﬂ›n›
sürdürmektedir. Maraﬂ’›, Çorumlar›n, Sivaslar’›n, Mad›maklar’›n,
Gaziler’in izlemiﬂ olmas› da bunun
göstergesidir.
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Do¤mam›ﬂ çocuklar›m›za, kundaktaki bebeklerimize, tarlada ter döken
köylüye, fabrikalarda üreten iﬂçiye,
okullarda e¤itim gören ö¤renciye,
Kürt’e, Türk’e, Aleviye, Sünniye...
faﬂizm, tüm halka düﬂmand›r.
lerde varl›¤›n› hep sürdürmüﬂtür.
Maraﬂ katliam›, halk› birbiriyle
çat›ﬂt›rma politikas›n›n, tarihimizdeki en somut örneklerinden biridir.
Bu politika, oligarﬂik devlete,
belli bir halk kesiminin yedeklenmesini ve deste¤ini sa¤lar.
Bu politika, sömürü düzeninin
de¤iﬂmesinde ç›kar› olan halk kesimlerinin, düzene karﬂ› birlikte
mücadelesini engellemeye hizmet
eder.
Bu politika, katliamlardaki devletin rolünü gözlerden saklamaya,
katliamc› devlet gerçe¤inin üzerini
örtmeye yarar.
Bu politika, halk› suni çeliﬂkiler,
suni olarak yarat›lm›ﬂ ‘tehditler’ ve
‘düﬂmanlarla’ meﬂgul ederken, as›l
sorunlar›ndan, temel çeliﬂkilerinden
uzaklaﬂt›rmaya hizmet eder.
Bunlar›n toplam›, sömürü düzeninin ömrünü uzatmaya hizmet
eder.
Peki, bu politika, 1980 öncesinde kalm›ﬂ, Maraﬂ katliam›yla s›n›rl›
bir politika m›d›r?
Öyle olmad›¤›n›, örne¤in 90’lar›n ilk yar›s›nda gerçekleﬂtirilen Sivas ve Gazi katliamlar›ndan da biliyoruz.
Fakat, halk› birbirine karﬂ› düﬂmanlaﬂt›rma politikas› Maraﬂ’la, Sivas’la s›n›rl› de¤ildir. Oralarda
olan; y›llard›r ekilen düﬂmanl›k tohumlar›n›n, Maraﬂ’taki ak›l almaz
vahﬂete, Sivas’ta insanlar› diri diri
yakmaya dönüﬂmesidir.
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Kürt ve Alevi düﬂmanl›¤›, oligarﬂik devletin sürekli olarak gündemde tuttu¤u bir politikad›r. Bu
politika, ayr›m yap›lmaks›z›n, düzen partilerinin hepsi taraf›ndan, ordusu, polisi, M‹T’i, yarg›s›yla, düzenin halka karﬂ› savaﬂ›nda rol üstlenen tüm kurumlar› taraf›ndan hayata geçirilir. Keza tarikatlar›, cami
hocalar›, Diyanet’i, düzenin e¤itim
kurumlar› da, hepsi ﬂu veya bu ﬂekilde, bu politikan›n hizmetinde çeﬂitli roller üstlenirler.
Aç›kt›r ki, Maraﬂ katliam› için
halk› k›ﬂk›rtanlar, bugün de Alevilere karﬂ› Sünni halk›, Kürtlere karﬂ›
Türkleri k›ﬂk›rtmaya devam etmektedirler.

Dincilik, Faﬂizmin Halka
Karﬂ› Kulland›¤› Zemindir
Maraﬂ katliam›nda kullan›lan zeminlerden birisi, dinci gericili¤in,
kendi d›ﬂ›ndaki inançlara düﬂmanl›¤›d›r. Ülkemizde, ‹slamc› örgütler
y›llard›r devlet taraf›ndan, halka
karﬂ› savaﬂta hep kullan›ld›lar. 12
Eylül öncesi, “Ak›nc›lar” isimli ‹slamc›lardan, MSP’ye kadar bir ço¤u devletin örgütledi¤i sald›r›larda,
katliamlarda yer ald›lar.
Dinci gericilik, özellikle Sünni
inanc›n› taﬂ›yan halk içinde y›llard›r, Alevi düﬂmanl›¤›, komünizm
düﬂmanl›¤› temelinde propaganda
yapmaktad›r.
Katliam s›ras›nda kullan›lan,
“ Ca m i b o m b a l a n d › ” , “ M ü s l ü m a n l›¤a, dine sald›r› var” gibi sözler,
“ M ü s l ü m a n T ü r k i y e ” , “Kan›m›z
Aksa da Zafer ‹slam›n” gibi propaganda malzemeleri bu kitleye hitap
edebilmek ve k›ﬂk›rtmak için seçilmiﬂtir.
Elbette, katliama kat›lan kitlede,
Alevilik ve komünizm düﬂmanl›¤›
bir gün içinde yarat›lmad›. Alevi
halka yönelik karalamalar, komünizmin gelip dini yok edece¤i propagandalar› Sünni kesim içinde y›llard›r sürdürülmüﬂ, bu kesim “ d i n
elden gidecek” korkusu ile düﬂmanlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›.
Maraﬂ katliam›nda kullan›lan da

bu zemindi.
Ayn› zemin bu gün de AKP’sinden, MHP’sine düzen partileri ve
gerici tarikatlar taraf›ndan canl› tutulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Bugün de,
Alevi ve komünizm düﬂmanl›¤› körüklenmeye devam edilmektedir.
Tayyip Erdo¤an’›n yerli yersiz a¤z›na “ k o m ü n i z m ” kelimesini almas›,
komünizme karﬂ› propagandan›n
beyinlerinin k›vr›mlar›na kadar yerleﬂmiﬂ olmas›ndand›r. Keza Alevili¤e yönelik “cemevi cümbüﬂevi” ve
benzeri k›ﬂk›rt›c› söylemleri de,
hem Alevi düﬂmanl›¤›n› politik ç›karlar› için kullanmak istemeleri,
hem de bu zemini daha da geliﬂtirme isteklerinin ürünüdür.
Oligarﬂik düzenin yans›tmaya
çal›ﬂt›¤› gibi, Maraﬂ katliam›n›n
özü, esas›, Alevi-Sünni çat›ﬂmas›
de¤ildir. Ortaya ç›kan o görünüm
bir sonuçtur. Bu sonuç, halk›n
inançlar›n›n sömürücü, faﬂist düzenin ç›karlar› için kullan›lmas›yla
ç›km›ﬂt›r. Maraﬂ bir katliamd›r ve
katliam› yapan, oligarﬂik devletle
onun kulland›¤› gerici faﬂist güçlerdir.

Faﬂizm Halka Düﬂmand›r
Maraﬂ’ta gördü¤ümüz bir gerçek
de, faﬂist ideolojinin halk düﬂman›
karakteridir.
Faﬂizmin halk düﬂmanl›¤›, kayna¤›n› tekellerin hizmetinde bir ideoloji olmas›ndan, tekellerin iktidar›na karﬂ› olan herﬂeye düﬂman olmas›ndan ve ›rkç› karakterinden al›r.
Ülkemizde de sivil faﬂist hareket, bu özellikleri nedeniyle, tüm
milliyetçi söylemlerine ra¤men emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi tekellerin
hizmetinde olmuﬂ, düzene muhalif
kesimlere karﬂ› savaﬂ yürütmüﬂtür.
Faﬂist MHP’nin, Maraﬂ’ta Alevi
halk› ve solcular› hedef almas› da
bu nedenledir. Faﬂizmin etkiledi¤i
kitlelere taﬂ›d›¤› bak›ﬂ aç›s› ve kültür de, düzenin karﬂ›s›nda yer alan
kesimlere karﬂ› düﬂmanl›kt›r.
Faﬂist ideoloji, iﬂçi, köylü, ö¤renci, memur, etkisi alt›na ald›¤›
halk kesimlerini, kendi s›n›f›na kar-
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muhalefette oynad›klar› rolde mevcuttur. Kontrgerilla içinde, provokasyonlarda, cinayetlerde, linç sald›r›lar›nda yer alarak, bir bütün olarak halka karﬂ› savaﬂta üstlendikleri
rolle de, halk düﬂmanl›klar›n› sürdürmektedirler.

O gün Maraﬂ’ta faﬂizmi gördük,
gericili¤i gördük... insanl›¤a düﬂman
bir ideolojinin, k›ﬂk›rt›lm›ﬂ bir kitleyi
nas›l insanl›ktan ç›kard›¤›n› gördük
ﬂ› düﬂmanlaﬂt›r›r. Kitlelerde s›n›f bilincini yok ederek, mezhepçili¤i,
milliyetçili¤i, ›rkç›l›¤› geliﬂtirir.
Maraﬂ tüm bunlar›n da somut
olarak görülebilece¤i bir katliamd›r.
Dün Maraﬂ’ta halk›n kan›n› döken MHP çat›s› alt›nda örgütlenmiﬂ
olan faﬂist hareket, bu gün de, oligarﬂinin ihtiyaçlar› çerçevesinde
dünkü kadar aktif olmasa da, halk
düﬂman› çizginin uygulay›c›s›d›r.
Halk düﬂmanl›klar› siyasi olarak
savunduklar›nda, iktidarda ya da

Maraﬂ Sürüyor
Oligarﬂik düzen ve onlar›n partileri, Maraﬂ katliam›n› aç›ktan savunamasalar da, politik olarak sahiplendiler.
Maraﬂ katliam›n›, Alevilere, solculara ve devrimcilere düﬂmanl›klar›n› sürdürerek sahiplendiler.
Maraﬂ katliam›n›, halka karﬂ› savaﬂ› sürdürerek sahiplendiler.
Gericileri, faﬂistleri kullanmaya
devam ederek sahiplendiler.
ﬁovenizmi, dinci gericili¤i geliﬂtirmeye devam ederek sahiplendiler.
Katliamda yer alanlar› cezaland›rmayarak sahiplendiler.
Maraﬂ katliam›n› örgütleyenler,

katliamda rol üstlenenler, islamc›lar, faﬂistler bugüne kadar bu katliam›n hesab›n› vermediler.
Kimse, faﬂist MHP’nin, dinci
gericili¤in a¤z›ndan Alevi halka yönelik bu katliam› neden örgütlediklerine iliﬂkin, piﬂmanl›klar›n›, halka
özeleﬂtirilerini dile getiren bir aç›klama duymuﬂ de¤ildir.
Çünkü; bugün yine dün olduklar› yerde duruyorlar. Gerekti¤inde,
dün yapt›klar›n› yine yapabilirler.
Yeni Maraﬂlar örgütleyebilirler. Hedeflerinde, Aleviler ya da halk›n de¤iﬂik kesimleri olabilir.
O nedenledir ki, Maraﬂ 30 y›l
öncesinde, tarihte kalm›ﬂ bir katliam de¤il, bugün ayn› ﬂekilde önemini sürdüren bir katliamd›r. Maraﬂ’ta katledenlerden katliam›n hesab›n› sormak, bugün de dün oldu¤u
gibi önemlidir.
Çünkü, Maraﬂ’›n katillerinden
hesap sormak için mücadele, ayn›
zamanda halka karﬂ› suç mekanizmas› olan bu faﬂist devletten, gerici,
faﬂist güçlerden hesap sormakt›r.

Maraﬂ’taki Provokatör Kafa Hala ‹ﬂ Baﬂ›nda
Fethullahç › l a r M a r a ﬂ katliam›n›n sorumlusunu
buldular: ‘ P e r d e n i n a rkas›nda Sovyet Rusya
v a r ’m›ﬂ. (16 Aral›k 2008, Zaman)
Herhalde, MHP’li faﬂist Ökkeﬂ
Kenger’de, ona görev verenler de,
Sovyet ajanlar› oluyor!!!
Kim söylemiﬂ? Maraﬂ’ta provokasyonun ilk k›v›lc›m› olarak, Ökkeﬂ Kenger’in bombalad›¤› Çiçek
Sinemas›’nda oynayan “Güneﬂ Ne
Z a m a n D o ¤ a c a k ” filminin yönetmen asistan› ‹smail Güneﬂ! Demiﬂ
ki: “Olaylarda, filmin çekim ve
gösterimini engellemek isteyen
Sov yet Rus ya ’n›n p arma ¤› var” .
Nereden biliyormuﬂ ‹smail Güneﬂ? Çünkü, film Sovyet karﬂ›t›ym›ﬂ! Provokatörlük bu kadar basit!
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Görüldü¤ü gibi, Maraﬂ katliam›n› düzenleyen anlay›ﬂ, ayn› ﬂekilde
çal›ﬂmaya devam ediyor. Üstelik,
kulland›¤› dili de¤iﬂtirmeden. Çiçek Sinemas›’n› bombalayarak,
“ s o l c u l a r b o m b a l a d › ” diye provokasyon örgütlemiﬂlerdi, aradan geçen 30 y›l sonra, ﬂimdi de diyor ki,
“Sovyet Rusya” yapt›rd›. De¤iﬂen
bir ﬂey yok.
Üstelik, o zamanki yalan, belgeler, tan›klarla ispatlanm›ﬂ oldu¤u
halde. Bu yalan üzerine, 111 kiﬂi
öldürüldü¤ü halde, ellerindeki kan›n hesab›n› vermek yerine ayn› yalan› tekrarlamaya utanm›yor, çekinmiyor!
Bu provokatör kafa, Mad›mak’taki katliam için de, 1 Temmuz 2008’de Zaman’da “Sivas
olaylar›nda ‹ﬂçi Partisi parma¤›”
baﬂl›kl› bir haber yapm›ﬂ, Sivas’›n
sorumlulu¤unu üzerlerinden atma-

ya çal›ﬂm›ﬂlard›.
Peki, neden Zaman gazetesi,
Maraﬂ ve Sivas katliam›n›n dünya
alemin bildi¤i faillerini gizleyerek,
uydurma failler yaratmaya çal›ﬂ›yor.
Zaman gazetesinin, komünizm
ve Alevi düﬂmanl›¤›n› biliyoruz, ki,
bu sözkonusu katliamlar›n gerçekleﬂtirilmesinin de nedenleriydi. Ayn› düﬂmanl›k, ﬂimdi de bu provokatif haberleri yapt›r›yor.
Zaman’a hat›rlatal›m: Yapt›¤›n›z bu hedef sapt›rma haberleri, hedefin sapmas›na de¤il, tersine dikkatlerin daha fazla üzerinize çevrilmesine neden oluyor. ﬁu basit soru
akla geliyor: “ F e t h ul l a hç › l a r› n bu
katliamlar ve katliamlar›n failleri
il e ba¤› nedir ki, onlar› n üzerini
örtmek için bu kadar cansiperane
gayret g österiyorsu nuz?”

21 Aral›k 2008

sard›lar, onu da
sürükleyerek d›ﬂar› ç›kart›p öldürdüler. Ben
yalvard›kça ‘Biz
bu sene kurban
kesece¤iz, bayram günü gelmiﬂ’ diyorlard›.
Bu sefer karﬂ› taraftaki gözü
görmeyen, yaﬂl›

ha fazlayd›. 210 ev, 70 iﬂyeri de
yak›ld›.

Katliam Nas›l Örgütlendi?
1980 öncesinde, oligarﬂinin daha
yo¤un baﬂvurdu¤u politikalardan biri de Alevi-Sünni çat›ﬂmas› yaratmak, halk› bölerek birbiriyle çat›ﬂt›rmakt›. Bunun için devlet, sivil faﬂist hareketi ve islamc› gericili¤i
kulland›.
O y›llarda, devlet deste¤inde Sivas’ta, Malatya’da, Çorum’da, Elaz›¤’da da bu
tür sald›r› ve katliamlar örgütlendi. Oligarﬂi, sivil faﬂist hareketi arenaya sürmüﬂ, onlar eliyle halk› sindirmeye, susturarak teslim
almaya çal›ﬂ›yordu.
Maraﬂ katliam› da bu
çerçevede hayata geçirildi. Karar›,
“devletin zirvesinde” al›nd›, CIA,
M‹T ve Özel Harp Dairesi, planlamas›nda yer ald›, MHP’li faﬂistler
taraf›ndan yaﬂama geçirildi. Y›llar
sonra dönemin Baﬂbakan› Bülent
Ecevit’in arﬂivinden ç›kan belgeler
de, katliam›n örgütlenmesinde M‹T
ve MHP’nin birlikte hareket etti¤ini
gösteriyordu.
Yap›lan planlara uygun olarak,
katliam›n haz›rl›klar› günler öncesinden baﬂlat›ld›. Çevre illerden
yüzlerce faﬂist Maraﬂ’a taﬂ›nd›.
Sünni kitle, gerici propaganda ile
katliama haz›rland›.

‘Maraﬂ Ne ‹lk,
Ne De Son Katliamd›r’
O gün unutulamaz bir gündü.
Ne Maraﬂ’ta katliam› yaﬂayanlar
için, ne yaﬂananlar› TV’den, radyodan ya da bas›ndan izleyenler için,
ne de o günü üzerinden ony›llar
geçtikten sonra dinleyerek, okuyarak ö¤renecekler için, unutulacak
bir gün de¤ildir 24 Aral›k 1978.
Unutulmamal›d›r da...
Unutulmamal›d›r ki, yeni Maraﬂlar yaﬂanmas›n. Unutulmamal›d›r ki, analar, bac›lar, eﬂler, yaﬂl›lar,
çocuklar yaﬂad›klar›n› böyle anlatmak zorunda kalmas›n:
“24 Aral›k Pazar günü saat
10.00-10.30 s›ralar›nda, baﬂlar›nda
bir elinde bayrak bir elinde silah
olan Muhtar Mehmet Yeniﬂen ve
Fevzi Görkem oldu¤u halde ‘Allah
Allah, komünistlerin kökünü kaz›yaca¤›z, komünistlerin büyü¤ü küçü¤ü
demeyin kafas›n› ezin’ diye ba¤›rarak gelip evime hücum ettiler, kap›m›z› k›r›p içeri girdiler ve kocam
Kalender Toklu’yu al›p bahçeye ç›kard›lar.
Arkalar›ndan ç›k›p, ‘etmeyin,
eylemeyin, çoluk çocu¤umu meydanda komay›n’ diye yalvard›m.
Muhtar, ‘Kocan› kurban kesiyorum’
dedi ve orac›kta katlettiler. Kanlar›
üzerime s›çrad›. Ç›k›p, karﬂ›daki
kardeﬂim Hüseyin Toklu’nun evini

Say›: 168

kad›n Cennet Çimen’in evine yöneldiler. Kad›n› ‘gel gel nene’ diye ça¤›rd›lar. (?) adl› kiﬂiler zavall› kad›n›n sa¤lam gözünü tornavida ile oydular. Daha sonra kurﬂunlay›p öldürdüler. ” (Zafer Yolunda 1, Boran
Yay›nevi)
O gün Maraﬂ’ta, otomatik silahlarla, baltalarla, b›çaklarla, çoluk,
çocuk, genç, ihtiyar, kad›n, erkek
demeden, ana rahmindeki bebelere
bile ac›madan, kad›nlar›n mahrem
yerlerinde dinamit patlatan, gö¤üslerini kesen, a¤açlara insan çivileyen bir vahﬂet uygulayarak katlettiler. Katledilen halk, katleden devletin denetimindeki faﬂist katiller güruhuydu. Katledenler, Mussolini’nin, Hitler’in soyundand›.
Hedeflerinde Alevi halk ve solcular vard›. Halk›n evlerini yakt›lar,
mallar›n› ya¤malad›lar, yaral›lar›
öldürmek için hastanelere sald›rd›lar, yard›ma gelen sa¤l›k araçlar›n›
engellediler, devletin polisinin, askerinin gözleri önünde, onlar›n yard›mlar› ile katliamlar›n› sürdürdüler.
Maraﬂ sokaklar›nda 3 gün boyunca oluk oluk kan ak›t›ld›, feryatlar yükseldi. Resmi aç›klamalara
göre; 111 kiﬂi katledildi, 176 kiﬂi
yaraland›. Gerçekte ölü say›s› da-

P ro v o k a s y o n u n B a ﬂ l a n g › c ›
Katliam›n ilk ad›m›, 19 Aral›k
1978’de at›ld›. O gün, faﬂistlerin denetiminde bulunan Çiçek sinemas›nda “Güneﬂ Ne Zaman Do¤a cak” isimli, gerici bir film oynat›lmakta idi. Katliama dönüﬂecek provokasyon da burada baﬂlat›lacakt›.
Plan, önce sineman›n bombalanmas›, sonra bombalaman›n solcular›n üzerine at›lmas› idi.
Saat 21.00’e do¤ru sinemaya
MHP’li faﬂist Ökkeﬂ Kenger taraf›ndan bomba at›ld›. Ayn› anda önceden salona yerleﬂtirilmiﬂ 20-30
kiﬂilik faﬂist grup “ M üs l üma n Tür-
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kiye”, “Kan›m›z Aksa da Zafer ‹s lam›n” sloganlar›yla sinemada bulunan gericili¤in etkisi alt›ndaki kitleyi k›ﬂk›rtt›lar.
Ayn› gün yüzlerce faﬂist, çevre
ilçe ve köylerden kamyonlarla Maraﬂ’a getirilmiﬂti zaten. Sinemadan
ç›kan yaklaﬂ›k 300 kiﬂilik faﬂist güruh, CHP il merkezine, PTT ve
TÖB-DER binalar›na sald›rarak,
tahrip ettiler.
Provokasyon ve sald›r› sonraki
günlerde de sürdürüldü. MHP genel
merkezi de katliam› yönlendiriyordu. Bunu, MHP itirafç›s› Ali Yurtaslan ﬂöyle anlatacakt›: “Maraﬂ olaylar› s›ras›nda, Kahramanmaraﬂ ile
genel merkez aras›nda sürekli telefon görüﬂmesi yap›l›yordu. Buradan
konuﬂanlar ﬁevket Çetin ve Burhan
Kavuncu idi. B u k o n u ﬂ m a l a r d a
Maraﬂ'ta cihad›n aç›ld›¤›, inﬂallah
ül küdaﬂla r› m› z›n ba ﬂara ca¤› söyl e niyordu.”
20 Aral›k’ta Alevilerin iﬂletti¤i
Ak›n K›raathanesi bombaland›.
TÖB-DER'li ö¤retmenler Hac› Çolak ve Mustafa Yüzbaﬂ›o¤lu'nun sokak ortas›nda vurulmas›yla faﬂist terör devam ettirildi. 22 Aral›k’ta iki
ö¤retmen için düzenlenen cenaze
törenine kat›lan binlerce insan Ulu
Camii’ye geldi¤inde, faﬂistlerce
k›ﬂk›rt›lan güruh “komünistlerin ve
Alevilerin cenaze namaz› k›l›n maz” ﬂeklinde ba¤›rarak taﬂ, sopa,
demir çubuklar ve silahlarla sald›rd›
ve burada da 3 kiﬂi katledildi.

G ü n l e r S ü re n K a t l i a m d a
D e v l e t ‹ z l ey i ci
Katliam baﬂlat›lm›ﬂt›, fakat as›l
büyük katliam, Sünni kesimin silahland›r›lmas› ile hayata geçirilecekti.
Bunun için bir yandan gerici propagandalar sürdürülürken, di¤er yandan, “solcular›n, Alevilerin silah lan d›¤› ve Sün nilere sald ›raca¤›”
yalanlar› da yay›larak, Sünni kesime silah da¤›t›ld›.
19 Aral›k’tan baﬂlat›larak, 25
Aral›k’a kadar, alt› gün boyunca sürecek olan katliam, devletin gözleri
önünde gerçekleﬂtiriliyor, fakat kat-
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liam› engellemek için en
küçük bir müdahalede bulunulmuyordu. CHP’lilerin de hedef al›nd›¤› Maraﬂ
katliam› gerçekleﬂtirilirken, iktidar partisi de CHP
idi. Fakat, CHP de katliam› engellemek için önlem
alm›yor, oligarﬂik devlet
tüm kurumlar›yla katliam›n tamamlanmas›n› bekliyordu.

O gün Maraﬂ’ta resmi aç›klamalara göre;
111 kiﬂi katledildi, 176 kiﬂi yaraland›.
210 ev, 70 iﬂyeri yak›ld›.
devletin vahﬂetini ve ahlak›n› da
yans›t›yordu.

Sokaklar Kan Kokuyordu
En büyük vahﬂet günü 23 Aral›k
oldu. Alevilerin ve solcular›n a¤›rl›kta bulunduklar› Yörükselim Mahallesi kuﬂat›ld›. Devletin gözleri
önünde, kamyonlarla getirilen silahlar, sat›rlar sald›rgan güruha da¤›t›ld›. Katliamda dinamitler kullan›ld›, duvar diplerinde insanlar kurﬂuna dizildi.
Önceden tek tek kap›lar›na iﬂaret
konulmuﬂ olan, Alevi halka ait evlerin kap›lar›n› k›rarak içeriye giren
katiller sürüsü, yaﬂl›, genç, çocuk,
kad›n, erkek kimi bulursa d›ﬂar›ya
ç›kar›yor, kap›n›n önünde, sokakta
kurﬂuna diziyor, sat›rlarla do¤ruyorlard›.
23 Aral›k’ta Yörükselim Mahallesi’nin sokaklar›nda, her yaﬂtan insanlar›m›z›n, kurﬂuna dizilmiﬂ, gözleri oyulup kollar› kafalar› parçalanm›ﬂ cesetleri yat›yordu. O gün Yörükselim’i, üst üste at›lan insan cesetlerinden s›zarak gölcükler oluﬂturan kanlardan yay›lan ölüm kokusu sarm›ﬂt›.
Katliam 24 Aral›k’ta da sürdürüldü. Güya o gün “soka¤a ç›kma
yasa¤›” ilan edilmiﬂti. Fakat, soka¤a
ç›kar›lmayanlar, Aleviler ve solculard›, de¤ilse, faﬂist ve gerici güruh
24 Aral›k’ta da sokaktayd› ve katletmeye devam etti. O gün de, evler,
iﬂyerleri yak›l›p y›k›ld›, kad›nlara
k›zlara tecavüz edildi. Katliam 25
Aral›k akﬂam›na kadar sürdü.
Çocuklar, bebekler, karn›nda bebe¤iyle birlikte öldürülmüﬂ olan hamile kad›nlar, tecavüze u¤ram›ﬂ cesetler sadece katil MHP’li faﬂistlerin, dinci gericilerin de¤il, oligarﬂik

Va h ﬂ e t i n Ö d ü l ü
Yaz›lar, do¤al olarak Maraﬂ katliam›n›, orada sergilenen vahﬂeti anlatmakta yetersiz kalacakt›r. Fakat,
ne kadar yetersiz bile olsa, vahﬂet,
bunu örgütleyenlerin, gerçekleﬂtirenlerin “insan olamayaca¤›n›” düﬂündürecek kadar sars›c›d›r.
Maraﬂ’ta katledenleri lanetlemeyecek, insanl›¤a karﬂ› en büyük suçu iﬂleyenlerin baﬂ›na yazmayacak
kimse olamaz.
Fakat, oligarﬂik devlet, Maraﬂ’ta
katledenleri, b›rakal›m cezaland›rmay›, tersine ödüllendirmiﬂtir.
Maraﬂ katliam›n›n en önemli
isimlerinden biri olan MHP’li Ökkeﬂ Kenger, katliamdan sonraki y›llarda soyismini “ﬁendiller” olarak
de¤iﬂtirip, MHP çat›s› alt›nda Meclis’e milletvekili olarak girmiﬂtir.
Ökkeﬂ Kenger’i milletvekili olarak
kabul eden meclisin niteli¤ini, tart›ﬂmaya gerek bile yoktur.
Ödüllendirilenlerden bir di¤eri,
bugün AKP milletvekili olan, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n neredeyse de¤iﬂmez ismi say›lan A b d ü l k a d i r Ak su’dur. Aksu da, dönemin Maraﬂ
Vali Vekili olarak görev yapmaktayd›. Maraﬂ katliam›nda kendisini kan›tlam›ﬂ, sonraki y›llarda da, kontrgerilla faaliyetleri içindeki yeriyle
güven vermiﬂ düzenin has adamlar›ndan birisi olmuﬂtur.
San›r›z, oligarﬂik devleti anlatmak için uzun tan›mlara gerek yoktur, “oligarﬂik devlet, Maraﬂ katli a m › n › ö d ü l l e n d i re n b i r d e v l e t t i r ”
demek yeterlidir.

21 Aral›k 2008
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Küçük’ün Devleti Sorgudan Muaf

Kontrgerilla ﬂeflerinden
Veli Küçük, 15 Aral›k’ta Ergenekon davas›nda ifade verdi.
Bu duruﬂma öncesi, burjuva bas›nda, özellikle de AKP borazanlar›
taraf›ndan yap›lan propagandalara
bak›l›rsa, Susurluk sürecinde ifadesi al›namayan Veli Küçük’ten yapt›klar›n›n hesab› art›k sorulacakt›!
Fakat, Veli Küçük ne ifadesinde
halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlar› anlatt› ne
de gerçekte bu suçlara iliﬂkin bir
sorgulama yap›ld›.
Kontrgerilla esas olarak devrimci örgütlere karﬂ› savaﬂmak için
oluﬂturulmuﬂtur. Veli Küçük de bu
örgütlenmenin ﬂeflerinden biridir ve
Küçük, “Ergenekon Davas›’nda”,
devrimci, ilerici, yurtsever güçlere
karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i kontra eylemlerden dolay› yarg›lanm›yor da, tam
tersine ortal›¤› buland›rmak için
devrimci örgütlerin Veli Küçük gibi
kontrgerillac› halk düﬂmanlar›yla
iliﬂkisi oldu¤u iddialar› ortaya at›l›yor... Sonuçta, kontrgerilla eylemleri gizleniyor, kontrgerillay› örgütleyen ve ona çeﬂitli eylemler yapt›ran›n devlet oldu¤u, kontrgerillan›n
halka ve devrimcilere karﬂ› savaﬂan
bir örgüt oldu¤u gizleniyor. Kontrgerillan›n en temel iﬂlevinin gizlendi¤i bir kontrgerilla yarg›lamas›

olabilir mi?
AKP’nin belli kesimlere yönelik
tasfiye ve etkisizleﬂtirme amac›yla
açt›¤› bu davada, do¤rudan kontrgerillan›n hedeflenmedi¤i her duruﬂmada biraz daha netleﬂmektedir.
Kontrgerilla ﬂeflerinden Veli Küçük
de iﬂte bunun fark›nda olarak mahkemede alabildi¤ine pervas›zd›r.
Susurluk davas›nda yap›lan tekrar ediliyor. Susurluk davas›nda da,
halkta, kontrgerilladan hesap soruldu¤u izlenimi yarat›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, fakat gerçekte tek bir kontra
eylemin hesab› bile sorulmam›ﬂt›.

Soru Da Yok, Cevap Da
Burjuva bas›na göre, Veli Küçük
çapraz sorguda s›k›ﬂt›r›ld›. Oysa
yarg›lama, baﬂ›ndan beri Küçük’ün
suçlar›n› ortaya ç› ka ra c ak ﬂe ki lde
de¤il, örtecek ﬂekilde yürütüldü¤ü için, Küçük mahkemede verdi¤i
ifade de, tüm yapt›klar›n› inkar etmekte hiç de zorlanmad›. Müdahil
avukatlar›n kendisine yöneltti¤i sorular› cevaps›z b›rakt›. Görev yapt›¤› dönemde Kocaeli’deki faili meçhul cinayetlere iliﬂkin soruya, “Be ni m b öl gem de f ai l i me çhu l ol maz .”
diye adeta alay edercesine cevaplar
verdi. J‹TEM’in varl›¤›n› bile inkar
etti.

Komplocunun ﬁaﬂk›nl›¤›
Veli Küçük mahkemede diyor ki:
“Devletin komplo kuraca¤›n› hiç dü ﬂünmemiﬂtim”.
Yalan söylüyorsun, devletin nas›l
komplo kurdu¤unu sen çok iyi bilirsin, devletin ad›na az m› komplo kurdun sen?
Senin düﬂünmedi¤in, olsa olsa,
devletinin bir gün sana da komplo kurabilece¤idir. Öyle ya, bu devlet için
iﬂlemedi¤iniz suç kalmam›ﬂt›r. Cinayetler iﬂlediniz, devrimcileri, ilericileri katlettiniz, provokasyonlar örgütlediniz... Elinizi bulaﬂt›rmad›¤›n›z “pis
iﬂ” kalmad›.
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Tüm bunlar› yapt›n›z, ama hizmet
etti¤iniz devleti tan›yamam›ﬂs›n›z.
Oligarﬂik devlet için, senin gibi bir
“paﬂa” nedir ki, gerek duyduklar›nda
gözlerini k›rpmadan harcarlar.
Sen ve senin gibi maﬂalar›n göremedi¤i de iﬂte bu gerçek olmuﬂtur. Ne
san›yordun, iktidar ç›karlar›ndan baﬂka
bir ﬂey düﬂünmeyen, bunun için say›s›z
kontrgerilla eylemini senin gibilere
gözlerini k›rpmadan yapt›ran bu devlet,
sana karﬂ› “vefa”l› m› davranacakt›?
Veli Küçük’ün cinayet planlar›
yapmaya eren akl›, baﬂ›na gelecekleri
görmeye yetmemiﬂ!

Oysa, J‹TEM’in varl›¤› say›s›z
kez belgelenmiﬂ, itiraf edilmiﬂtir.
En son, yine Ergenekon davas› kapsam›nda ifadesi al›nan J‹TEM’in
kurucular›ndan Albay Arif Do¤an;
“Jandarma ‹stihbarat Grup Komu tan l›¤ ›, kadrosu Gen elk urmay ca tasdikli olunan bir görevdir. Komutanlar›n bilgisi ve kararlar›
do¤rultusunda kurulmuﬂtur.” diye
itirafta bulunmuﬂtu. Mahkeme J‹TEM’i aç›¤a ç›karmak istiyorsa
aç›k ki, Genelkurmay’a sormal›d›r.
Ama sorulmuyor. Devlet-kont r ge r i l l a iliﬂkisinin üzeri örtülüyor.
ﬁimdi kendisini “memleketini
sevmekten baﬂka suçum yok”, “herﬂeyi yasalar çerçevesinde yapt›m”
diye savunmaya çal›ﬂ›yor. Halka
karﬂ› suçlar›n› aç›kla Veli Küçük.
Kaç devrimciyi, ilericiyi nas›l katletti¤ini anlat. Nas›l provokasyonlar
örgütledi¤inizi, iﬂkencelerinizi, faili
meçhulleri, gözalt›nda kay›plar› anlat... Milliyetçilik paravanas› arkas›nda emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine hizmetlerinizi anlat... Anlat ki,
bu ülkede Paﬂa’lar›n neler yapt›¤›
daha net görülsün, anlat ki, nas›l Paﬂa olunuyor, bir de senin a¤z›ndan
ö¤renilsin!!!
Ama Veli Küçükler anlatmaz.
Anlatt›r›lmaz da. Ergenekon Davas›’n›n da böyle bir amac› görülmüyor. Küçük’e ilgili ilgisiz bir çok kiﬂiyi tan›y›p tan›mad›¤› sorulurken,
as›l suçlar›n üzeri örtüldü. Kontrgerillan›n amac›, eylemleri, kimi gerçek, kimi uydurma iliﬂkiler içinde
bo¤ularak, anlaﬂ›lmaz hale getirildi.
Sorun Veli Küçük’ün mahkeme
karﬂ›s›na ç›k›p, ifade vermesi de¤ildir zaten. Sorun, Veli Küçük ve
onun gibi di¤er kontrgerilla elemanlar›na tüm kontrgerilla faaliyetlerinin, infaz ve katliamlar›n aç›klat›lmas› ve hesab›n›n sorulmas›d›r.
Bunlar›n yap›lmad›¤› yerde, devrimci örgütlerle kontrgerillac›lar›n
isimlerinin ayn› yerde an›ld›¤› bir
davada, kontrgerilla yarg›lanm›yor,
üzeri örtülüyor demektir.

ERGENEKON
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ÇETELER
‹ki hafta önce, 5 Aral›k’ta ‹stanbul-Ba¤c›lar’da 22 yaﬂ›ndaki Ümit
Karababa isimli bir genç, kafas› duvarlara vurularak ve bo¤az› kesilerek hunharca katledildi.
Bu, Ba¤c›lar Yenimahalle’de son
üç y›lda yaﬂanan üçüncü ölümdü.
Hat›rlanaca¤› gibi, Gazi’den Ümraniye’ye kadar, bir çok gecekondu
semtinde de çeteler taraf›ndan benzer öldürmeler gerçekleﬂtirildi.
Bunlar›n ço¤unda, öldürülenler,
mahallenin “ s›radan” insanlar›yd›.
Her gün karﬂ›laﬂt›¤›m›z, selamlaﬂt›¤›m›z, hal hat›r sordu¤umuz insanlar! Onlar›n da aileleri, çocuklar›,
sevdikleri vard›. Muhtemeldir ki,
öldürenler de ayn› koﬂullardayd›lar,
en az›ndan belli bir zamana kadar.
Öldürülenler de, onlar› öldürenler de, ayn› mahallenin çocuklar›yd›lar. Ba¤c›lar’a, Gazi’ye veya baﬂka bir gecekondu semtine mecburen
göç etmiﬂ yoksul ailelerin çocuklar›yd›lar. Bir süre sonra nas›l olmuﬂ,
ne olmuﬂsa çeteler içinde yer alm›ﬂlard›.
Çetecilik, yoksul gecekondu
semtlerinde adeta p›trak gibi ço¤al›yor. Kuﬂkusuz, birden bire ve nedensiz olarak ortaya ç›kmad› çeteler.
Yine dikkat çekicidir ki; çetecilik daha çok yoksul ama geçmiﬂte
ve bugün devrimci mücadelenin etkili oldu¤u yerlerde ön plana ç›kmakta veya daha do¤ru bir deyimle
ön plana ç›kar›lmaktad›r. Ki bu da
tesadüf olmasa gerekir.

Niye Yoksul Semtler?
‹ﬂsiz ve iﬂ bulma umudu da olmayan gençli¤in en yo¤un biçimde
bulundu¤u en yoksul semtler, çetecili¤in kendine en uygun zemini
buldu¤u yerlerin baﬂ›nda geliyor.
Oligarﬂi, “devrimci olaca¤›na mafyac› olsun, kar› k›z peﬂinde koﬂsun,
kumarbaz olsun” politikas›yla bu
zemini de¤erlendirmekte ve bu
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semtlerdeki çeteleﬂmeleri, mafyac›l›¤› adeta tevﬂik etmekte, en az›ndan
göz yummaktad›r.
Yaﬂam›n hiç de kolay olmad›¤›
buralarda, insan gibi yaﬂamak koﬂullar›ndan yoksun b›rak›lan insanlar, yoksullu¤un k›skac› içinde s›k›ﬂ›p kal›rlar. ‹ﬂ sorundur, çocuklar›n›n karn›n› doyurmak sorundur,
günlük yaﬂam› sürdürmek sorundur.
Kuﬂku yok ki, bu nedenlerden
dolay› da yoksul gecekondu semtleri oligarﬂinin her zaman korktu¤u,
kabusunu gördü¤ü “sosyal patlama”n›n potansiyel merkezleridir.
Bu nedenle de oligarﬂi, yoksullar›n
isyan›n› engellemek için gecekondulara yönelik çok yönlü politikalar
izler. Bu “çok yönlülü¤ün” bir yönü, halk›n sindirilmesi, bir di¤er
yönü ise halk›n yozlaﬂt›r›lmas›d›r.
O nedenle bu tür semtlerde sald›r›
ve bask›lar eksik olmaz. Gözalt›lar,
polis terörü rutin bir hal alm›ﬂt›r.
Bu bask›larla, açl›¤a, iﬂsizli¤e,
yoksullu¤a halk›n, özellikle de
gençli¤in tepkisi, etkisizleﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›rken; ikinci ad›mda ise,
yoksul mahallelerde halk›, gençli¤i
çürütecek araç ve yöntemler devreye sokulur.
Mafyac›l›k, iﬂsiz, horlanan, aﬂa¤›lanan, yar›n güvencesi olmayan,
bilinçsiz gençlik kesimleri için bir
“yaﬂam tarz›” olarak sunulur ve teﬂvik edilir. Mafyac›lar gibi giyinen,
onlar gibi konuﬂan, kendilerine onlar gibi isimler koyan özentili bir kesim oluﬂturulur. Mafyac›l›k televizyon dizilerinden adeta empoze edilirken, polis taraf›ndan da bizzat her
alanda himaye görür. Mafyac›l›k, k›sa yoldan para kazanman›n, k›sa
yoldan “güç” olman›n arac›d›r ve bu
özellikleri de onu, çaresiz gençlik
için bir çekim merkezi yapar.
Ve iﬂte bunlar›n sonucunda irili
ufakl› çeteler ortaya ç›kar.
Düzen, ekonomik kuﬂatmas›yla,

?

yozlaﬂt›rma politikalar›yla yoksul
halk›n çocuklar›n› kendisine, halk›na y a b a n c › l a ﬂ t › rm›ﬂ olur ki, bu da
düzen aç›s›ndan bir “baﬂar›”d›r.
Kendine, halk›na, de¤erlerine
yabanc›laﬂan kesimler için art›k ahlak diye, yap›lamaz diye bir ﬂey
yoktur. O nedenle yoksul semtlerde
her tür pislik ortaya ç›kmakta, gençlik a s a l a k l › k la, köﬂe dönmecilik
düﬂüncesiyle çürütülmektedir.

Hayat Boﬂluk Ta n › m a z !
Siyaset de, hayat da boﬂluk kald›rmaz. Açl›¤›n, yoksullu¤un oldu¤u yerde e¤er bunu düzene karﬂ› örgütleyecek, kanalize edecek koﬂullar yoksa, orada “bireysel kurtuluﬂ”
düﬂüncesi devreye girer. Normal çal›ﬂmayla böyle bir kurtuluﬂa ulaﬂamayaca¤›n› görenlerin ise yönelece¤i yer çal›ﬂmadan para kazanma
yollar›d›r; bunlar›n da neler oldu¤u,
olabilece¤i bellidir; k u m a r, fuhuﬂ,
u y u ﬂ t u r u c u , t a h s i l a t ç › l › k , veya
bunlar›n hepsini içeren mafyac›l›k..
Düzenin ve düzenin polisinin
mafyac›l›k himayesi, kendini çeﬂitli
biçimlerde gösterir.
Çeteleﬂme teﬂvik edilir, yozlaﬂman›n önü aç›l›rken, elbette orada
her tür uyuﬂturucu kolayca sat›labilmeli, rahatça kullan›labilmelidir.
Kad›n çal›ﬂt›ran pislik yuvalar›, kumar oynat›lan yerler, ne belediyelerin ne polisin engeline tak›lmadan
“iﬂlerini” sürdürebilmelidir.
Etraf›n›za bir bak›n; gecekondu
semtlerinden ﬂehir merkezlerine,
büyük ﬂehirlerden Anadolu’nun kasabalar›na kadar, hemen her yerde
fuhuﬂ yapt›r›lan, kumar oynat›lan
yerler, esrar hap sat›ﬂlar›, hemen
herkesin bildi¤i, gördü¤ü, en az›ndan duydu¤u yerlerde yap›l›r, herkes bilir, duyar, ama polis bilmez,
duymaz...
Fuhuﬂa, kumara, uyuﬂturucuya
bu kadar aleniyet kazand›r›lmas›,

21 Aral›k 2008

herkesin üzerinde düﬂünmesi gereken bir noktad›r. Nas›l ve neden
mümkün olabiliyor böyle bir ﬂey?
Oligarﬂinin resmi bir politikas› olmadan böyle olabilir mi?
‹ﬂte bu koﬂullar› polis yarat›r.
Uyuﬂturucu satanlar kollan›r. Çeteler desteklenir ve kullan›l›r polis taraf›ndan. Belli semtlerde, belli caddelerde ve “iﬂyeri” görünümlü yerlerde, mafyan›n, çetelerin aç›k hakimiyeti vard›r. Adeta “dokunulmazl›klar›” vard›r.
Amerika’da, bu politikalar, daha
çok “ikinci s›n›f vatandaﬂ” olarak
görülen siyahlar için uygulan›r. Hapishanelerdeki tutuklular›n büyük
bölümünü de zaten, bu politika sonucunda uyuﬂturucu, kumar bata¤›na çekilen siyahlar oluﬂturur.
Ülkemizde ise, bu politikan›n
hedefi, yoksul halk ve onlar›n çocuklar›d›r. Polis, özellikle devrimcilerin geleneksel olarak etkili oldu¤u semtlerde çeteleﬂmeyi, mafyalaﬂmay› teﬂvik edip, koruyor. Çeteleri koruyup kontrol ederken, onlar üzerinde denetimini pekiﬂtirdikçe, onlar› halka ve devrimcilere
karﬂ› kullanmaktad›r.

parças› olan bir insan tipi ç›kar ortaya. ‹ﬂte bu tip, üç kuruﬂ için, bir
cep telefonu için rahatl›kla insanlar›
öldürebilir, her türlü vahﬂeti iﬂleyebilecek hale gelir.
Onlarca televizyon kanal›n›n yay›n yapt›¤› ülkenin televizyonlar›na
bak›n!. Hepsi, mafya dizileri yay›nlamak için adeta birbirleriyle yar›ﬂmaktad›rlar. Gençli¤e mafya babalar› veya mafyan›n tetikçileri örnek
olarak sunulmaktad›r.
Televizyonlar, düﬂünen, sorgulayan insanlara, bilime, ülke gerçeklerine ekranlar›n› kapat›rken, ekranlar, her türden çetecili¤e, ahlaks›zl›¤a ard›na kadar aç›kt›r. Bunlarla yat›p-kalkan, bunlar› kendine örnek
alan ve onlar gibi özenen genç k›z
ve delikanl›lar, ya fuhuﬂ yapacak ya

Ç e t e l e ﬂ t i re n Ç a r k l a r ›
Ya l n › z H a l k D u r d u r a b i l i r

mafyac› olacakt›r. Dolay›s›yla, bunlar› teﬂvik eden düzenin kendisidir
ve düzenin bütünü aç›s›ndan bir sorun oluﬂturmad›klar› sürece, fuhuﬂun, mafyac›l›¤›n yayg›nlaﬂmas›nda
bir sorun yoktur!
Çeteleﬂmenin, her tür yozlu¤un
bu kadar h›zl› yay›lmas›n›n tek nedeni kültürel olarak düzenin bunlar›n propagandas›n› yapm›ﬂ olmas›d›r. Halk için ölenler, halktan yana
düﬂünenler, halk için sanat yapanlar
b›rakal›m TV’lere ç›kmay›, sansür
ile sesleri kesilmiﬂtir.
Düzen gençli¤in, Denizleri, Mahirleri, ‹brahimleri, Niyazi Ayd›nlar›,
Sabolar›, Dursun Karataﬂlar› örnek
almas› yerine, Polat Alemdarlar›,
Mamatileri, Murolar› örnek almas›n›
istiyor. ‹lkokul ça¤›ndan baﬂlanarak
kafalara bunlar sokuluyor. Kendi
dünyas› yoksul gecekondu mahallesi
ile s›n›rl› olan gençli¤in beyni ne yaz›k ki, bu dizilerle ﬂekillenmektedir.

Düzen tüm araçlar› ile yozlaﬂt›rma politikalar›n› yayarak, köﬂe dönmecili¤i, haraçç›l›¤›, tahsilatç›l›¤›,
emeksiz para kazanmay› teﬂvik etmektedir. Mafyac›l›k ve çeteleﬂme,
bunun do¤al bir sonucudur. Para kazanmak için fuhuﬂ, kumar, uyuﬂturucu dahil, her yol meﬂru ve mübah
gösterilmektedir. Bu nedenle de çe telerin ilk iﬂleri, kendi mahallelerindeki okul önlerinde uyuﬂturucu
hap satmak, gençlerin harçl›klar›n›
gasp etmek, mahalle halk›n›, esnaf›
haraca ba¤lamak olmaktad›r.
Giderek gasp, h›rs›zl›k, ﬂantaj
gibi pisliklerle, kendi etraflar›nda
oluﬂturduklar› batakl›¤› büyütmekte
ve yeni gençleri bu batakl›¤a çekmektedirler.
Sonuçta, bu batakl›k içinde tüm
de¤erlerini h›zla yitiren, uyuﬂturucu, alkol, fuhuﬂ yaﬂamlar›n›n bir
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‹nsanlar›n yoksulluktan kurtulmak istemesi do¤al bir duygu ve düﬂüncedir. Sorun yoksulluktan nas›l
kurtulacaklar›na dair onlara sunulan
seçeneklerdedir. Devrimciler, onlara
toplumsal kurtuluﬂ yolunu, mücadele seçene¤ini sunarken, düzenin geçmiﬂten bu yana yoksul gecekondu
gençli¤ine sundu¤u, “köﬂe dönmeci” ve bireyci kültürün çeﬂitli versiyonlar›d›r. Bu temelde de buralarda
kâh futbolculukla, kâh ﬂark›c›l›kla,
kâh m a n ke n l ikle, kâh çetecilikle
köﬂeyi dönme revaçta olmuﬂtur. Ve
ﬂu da bir gerçektir ki, bu özlemlerle
doldurulmuﬂ, ﬂartland›r›lm›ﬂ gençler
bu özlemlerine asla ulaﬂamayacaklar ancak, varabilecekleri yer, yozlaﬂman›n ﬂu veya bu biçiminden
oluﬂan bir batakl›k olacakt›r.
Yozlaﬂman›n, çetelerin nas›l,
neden oluﬂtu¤u, gençlerimizi nas›l
bizden çald›¤›, hatta bize düﬂman
hale getirdi¤i ortadad›r. Bu mekanizman›n nas›l çal›ﬂt›¤› da az çok
gözler önündedir. Oligarﬂinin, yozlaﬂman›n çocuklar›m›z› gözlerimizin önünde bizden kopararak, çürütmelerine veya bize karﬂ› kullanmalar›na izin vermemeliyiz. Onlar›
birer “canavar”, birer psikopat, birer zavall› haline dönüﬂtüren, polisin, mafya çetelerinin oyunca¤› yapan bu mekanizmaya karﬂ› ç›kmak,
bu çarklar› durdurmak hepimizin
görevidir.
Semtlerimizdeki çete sald›r›lar›
karﬂ›s›nda, çocuklar›m›z›n bu batakl›klara çekilmesi karﬂ›s›nda seyretmek, ah vah etmek çözüm de¤ildir. Bu gidiﬂe dur demeliyiz.
Devrimcilerin yozlaﬂmaya, çeteleﬂmeye karﬂ› sürdürdü¤ü mücadelenin ne kadar gerekli, zorunlu ve
hakl› oldu¤u, her geçen gün daha iyi
anlaﬂ›lmaktad›r. Düzenin niye bu
kadar rahats›z oldu¤u da daha iyi
görülüyor.
Çetelere karﬂ›, düzenin yoz politikalar›na karﬂ› halk olarak birlik olmal›y›z; sokak sokak, ev ev örgütlenmeli, çeteleri mahallelerimizde
bar›nd›rmamal›, delikanl›lar›m›z›
ve genç k›zlar›m›z› onlar›n a¤lar›na
düﬂürmelerine izin vermemeliyiz.

ÇETELER
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Ba¤c›lar Halk› Çeteleri Anlat›yor:

‘Kimsenin ölmesini istemiyorsak,
duyarl› bir toplum olal›m,
birlikte hareket edelim”
22 yaﬂ›ndaki Ümit Karababa adl›
gencimizin 5 Aral›k günü Ba¤c›lar’da çeteler taraf›ndan öldürülmesi üzerine, baﬂta Ümit Karababa’n›n yak›nlar› olmak üzere, Ba¤c›lar halk›yla, devrimcileriyle, esas›nda tüm yoksul semtlerin ve ülkenin sorunu olan yozlaﬂma ve çeteler
üzerine k›sa röportajlar yapt›k. Röportajlar›n da anlatt›¤› gibi, çetelerin kayna¤› düzen, çare umabilece¤imiz tek yer ise, halk›n mücadelesi
ve örgütlülü¤ü. Aﬂa¤›da yapt›¤›m›z
röportajlar› sunuyoruz:
‹mam Karababa
(Ümit Karababa’n›n babas›):

“DEVLETTEN B ‹RﬁEY
BEKLEM‹YORUZ”
Baﬂ› n› z sa¤ol sun. Çete ler neden
o¤lunuzu hedef s eçtiler?
‹mam Karababa:
Herhangi bir sebep
yok. D›ﬂarda durmuyordu zaten. Kahveden
iﬂe gidiyor, iﬂten eve
geliyordu. Baﬂkas›n›n
çocu¤u da olabilirdi.
Özel bir sebebi yoktu.
Mahallede çetele r in f aali yet ler i yo¤un
mu? Nele r yap›yorlar?
‹ m a m K a r a b a b a : Benim bir
bilgim yok. Ne desem boﬂ.
Ümit’in ö ld ürülmesinden s ade ce ç e t el e r m i s o r u m l u , p o l i si n , d e v letin sorumlulu¤u yok mu?
‹ m a m K a r a b a b a : Önlem alm›yorlar ki... Çetelere karﬂ› polisin,
devletin bir ﬂey yapt›¤› yok.
Ai l eni z in a d› yla bi r pan kart ya z ›p y ü rü ye r e k ç o k ha k l›, y e ri nd e
bi r t e pki gös t erd in i z. Ba ¤c ›l a r ha l -
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k› da y an ›n›z da oldu . Ç ete le re k a r ﬂ› mücade lede a il el er ne yapmal ›
si z c e? Ha l k ol a r ak ne ya pma l › y› z
çe te l er e v e y o z la ﬂm a y a k a r ﬂ› ?
‹ m a m K a r a b a b a : Mücadele
edece¤iz. Halk toplan›p karar›n›
vermeli. Devletten bir ﬂey beklemiyoruz. Zaten önlem alm›yorlar.
***
Necdet Dernek (Karanfiller
K ü l t ü r Merkezi Çal›ﬂan›):

“ÖRGÜTLENMEL‹,
‹NSANLARI B‹L‹NÇLEND‹RMEL‹Y‹Z”
Mahallenizde Ümit Karababa
isim li g en cin çeteler taraf›nd an ö l dü r ü lm esi ü zer in e y ap › lan e yl em e,
Ba ¤c ›l a r ha l k› ki t le s el bi r k at › l ›m
g ö ste r d i. Bu te p k iy i n a s› l d e¤ e rl en diriyorsunuz?
Necdet
Dernek:
Ümit Karababa eyleminin
kitlesel olmas›n›n nedeni
mahallede
yaﬂanan çeteleﬂmeye karﬂ›
halk›n tepkileridir. ‹nsanlar art›k mahallelerinde çete görmek istemiyor.
Uyuﬂturucu fuhuﬂ görmek istemiyor. Eylem bunun tepkisiydi. Burada insanlar kitlesel bir ﬂekilde soka¤a ç›kt›.
Bu mahallede devrimciler uzun
süredir mücadele etti¤i için, polisin
de buna dönük çal›ﬂmalar› oluyor.
Çeteleﬂmedir, uyuﬂturucusudur, fuhuﬂudur, özel olarak bunlar› yayg›nlaﬂt›rmak için u¤raﬂ›yor polis. Ama
insanlar›n art›k dayanamayaca¤›
noktaya gelmiﬂtir. Son iki senede iki

genç daha öldürüldü. Art›k insanlar
sürekli ölümler görmeye baﬂlad›...

Ç e t el e r n a s › l ö rg ü tl e n i y o r,
ge nçler i çet ele re ka tmak i çin nas› l
k a n d › r › y o r l a r ? Y önte ml eri ne le r dir?
N e c d e t D e r n e k : Ülkemizde
devlet politikas› olarak gençler yozlaﬂt›r›l›yor. Televizyonu, gazetesi ve
tüm yay›n organlar›yla 24 saat insanlara bunu aﬂ›lamaya çal›ﬂ›yor.
Bizim mahallemizdeki de bu politikan›n yans›mas›d›r. Gençlerin bir
k›sm›, giyimleriyle, konuﬂmalar›yla
Anadolu kültüründen kopmuﬂ, sistemin, kapitalizmin istedi¤i k›l›klara girmiﬂtir. Ümit’i öldüren de bu
mahallenin insan›yd›. Bu yozlaﬂman›n etkisinde kalm›ﬂt›r. ‹nsanlara
bizler do¤rular›, yaﬂant›m›z›, kültürümüzü anlatamad›¤›m›z sürece
mahallede bu tip insanlar ço¤alacakt›r.
Çeteler gençleri hangi amaçlar
için kullan›yorlar?
Necdet Dernek: Gençler bak›yorsunuz üçerli beﬂerli köﬂe baﬂlar›ndalar; çal›ﬂm›yorlar. Ama giyim
kuﬂamlar›na bakt›¤›n›zda bu insanlar çal›ﬂmadan bu paray› kazanamaz. Bunlar› besliyorlar. Besledi¤i
noktada da birﬂeyler istiyorlar. H›rs›zl›k yapt›r›yorlar, uyuﬂturucu satt›r›yor, yeni müﬂteriler bulduruyor,
genç k›zlar› fuhuﬂa sürüklüyorlar
ayn› zamanda.
P oli si n çe te l ere ya kla ﬂ› m› konu sunda izlenimleriniz neler?
Necdet Dernek: Mahallede geçenlerde çetelerden biri, bir gence
kurﬂun s›k›yor, b›çakl›yor. Polis de
bunu al›p serbest b›rak›yor. Bu sadece bir örnek. Yani insanlar polisin
çare olmad›¤›n›, polisin çeteleri bes-
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ledi¤ini biliyorlar. Fakat devletin
sindirme politikas›ndan dolay› kendi
içlerinde konuﬂsalar da tepkiye dökemiyorlar. Çünkü biliyor ki bu çetelere bir ﬂey yap›nca bu insanlar yar›n polisi al›p gelecek. Bundan çekiniyorlar. Bu mahallede devrimcilerin yo¤un oldu¤undan dolay› biz de
bu tarz sorunlar› yaﬂ›yoruz. Polis
kendisinin yapamad›¤›n› çeteler arac›l›¤›yla yapmaya çal›ﬂ›yor.

Çe tel ere k ar ﬂ› mü ca del ed e ne ler
yap›yorsunuz? Bu konuda halka,
demokr at çevrelere, devrimcilere
neler önerirsiniz?
Necdet Dernek: Yapt›¤›m›z yürüyüﬂ sadece bunlardan biri. Sürekli insanlara gitmeli ve anlatmal›y›z.
Bu sadece Ba¤c›lar aç›s›ndan de¤il
her yer aç›s›ndan böyle. Sokak baﬂlar›nda bekleyen gençlerimize yozlaﬂman›n etkisinde olduklar›n›, bunun kurtuluﬂ olmad›¤›n›, h›rs›zl›¤›n,
uyuﬂturucu satman›n veya fuhuﬂa
gitmenin bir sonu olmad›¤›n› göstermek zorunday›z. Mesela uyuﬂturucu kullanan insan bir noktadan
sonra ölecektir, bitecektir. Ama ona
temiz bir yaﬂam sunabilmeliyiz. Sadece bu mahallede yaﬂanan yozlaﬂmada de¤il, ülkemizde yaﬂanan sorunlarda da böyledir. Son dönemde
iﬂkencede katledilen Engin Çeber
veya Yürüyüﬂ da¤›t›rken felç b›rak›lan Ferhat Gerçek ya da Antalya’da
polis kurﬂunuyla ölen Ça¤daﬂ Gemik... Halk tepkisini koymad›¤› sürece bunlar olmaya devam edecektir. Örgütlenmeli, insanlar› bilinçlendirmeliyiz.
***
Z e y n e l K a r a b a b a ( Ü m i t K a r a b aba’n›n amcas›. 1981’den bu yana
Ba¤c›lar ’ d a o t u r u y o r ) :

“HALK O LARAK B ‹RL‹K
BERABERL‹⁄‹
SA⁄LAMALIYIZ”
B a ¤ c › l a r ’da çet el er in yo¤unl u ¤u görülüyor. Kimi gençlerimizi
uyuﬂturucu, kumar, fuhuﬂ batakl›¤›na çekiyorlar, kimilerini de Ümit
Karababa gibi öldürüyorlar... Sizce
sorunun nedenleri neler?

Say›: 168

Z e y n e l K a r a b a b a: Nas›l oldu¤unu biz de
bilemiyoruz.
Fakat önlem
al›nmay›nca
gelip ço¤al›yorlar. Biz
halk olarak
demek ki birlik beraberli¤i
sa¤lam›yoruz
ki, onlar da
önlensin.

Halk o larak , çetelere k arﬂ› ne
y a p m a l › , n a s › l m ü c a d e l e e t m e l i y i z?
Z e y n e l K a r a b a b a : Geçenlerde
biz burada bir yürüyüﬂ yapt›k. Devaml› olarak bu yürüyüﬂler veya
böyle bir ﬂey yap›lm›ﬂ olsa belki de
bu tarz tepkiyle durabilirler. Çetelerde bir korku oluﬂturabilir. Böyle
baﬂ› boﬂ kal›rsa birgün onu vururlar,
öbür gün baﬂka birini.. Herkes baﬂ›na birﬂey gelince tepki koyuyor.
Birlik beraberlik sa¤lanm›ﬂ olsayd›
bunlar baﬂ›na gelmezdi.
***
Hüseyin Uluda¤ (Mahalle sakini.
15 y›ld›r B a ¤ c › l a r ’ d a o t u r u y o r ) :

“ÇETELER H ALKI
YILDIRMAK, YOZLAﬁTIRMAK ‹ Ç‹N VAR”
Si z c e na s › l bu ka da r y a yg› n la ﬂabiliy or? Nedenleri n eler?
Hüseyin Uluda¤: Ba¤c›lar çetelerin, uyuﬂturucunun, fuhuﬂun yo¤un
oldu¤u
bir
yer. 1995’ten,
Gazi’den
sonra çeteler
bizim mahallemize s›çrad›. Çeteler
polisin, devletin güdümüyle halk› y›ld›rmak,
yozlaﬂt›rmak için ortaya ç›kar›ld›.
Bunun yan›nda halk›n da duyars›zl›¤› var. Düﬂünsen bugün benimse,
yar›n senindir. Bugün bakt›¤›n›zda
5-6 tane cinayet iﬂlendi. Bu cinayetlerin hepsi birbirine benziyor. Bu-

gün U¤urlar ölmesin, son olsun dedik ama sonu gelmiyor..

Halk olarak çetelere karﬂ› nas›l
m ü c a d e le e tm e l iy i z ?
H ü s e y i n U l u d a ¤ : Anne baba
olarak çocuklar›m›za sahip ç›kmal›y›z. ‹kinci olarak toplum duyarl› olmal›d›r. Çocuklar›m›z› yönlendirmeliyiz. Halk beraber hareket etmeli. Yürüyüﬂlerle bitmiyor. Bugün
Yunanistan’da 16 yaﬂ›ndaki çocu¤a
kurﬂun ya¤d›r›yorlar ve insanlar bunun savaﬂ›n› veriyor... Bir yürüyüﬂle olmuyor. Toplumumuza, çevremize, komﬂumuza mükellef olmal›y›z ama biz bu sorumlulu¤u taﬂ›yam›yoruz. Sadece birgün a¤lamakla
olmuyor. Ben temiz bir toplum, temiz bir Ba¤c›lar istiyorum. Burada
yoksulluk iﬂsizlik had safhadayken,
çocuklar›m›z› yönlendiriyorlar kafelere, uyuﬂturucu kullan›yorlar.
K›zlar›m›z› kötü yola düﬂürmeye
çal›ﬂ›yorlar. Kamu binalar› olan
okullar›n güvencesi yok, uyuﬂturucu sokuyorlar. Orada kullan›yorlar.
Kimin çocuklar›, gene halk›n.
Polis bizim asayiﬂimizi, güvenli¤imizi sa¤lam›yor. Sa¤l›yor olsayd›
çocuklar›m›za kurﬂun s›k›p kaza süsü vermezdi. En son Engin Çeber
iﬂkence edilerek öldürüldü. Bugün
Engin Çeber benim çocu¤umdur,
E n g i n l e r benim çocu¤umdur.
Ü m i t , ‹mam’›n çocu¤u de¤ildir.
Buna duyars›z kal›rsak, sessiz kal›rsak burada yar›n Bülentler ölür, Aliler ölür. Kimsenin ölmesini istemiyorsak, duyarl› bir toplum olal›m,
birlikte hareket edelim, demokrat
kitle örgütlerine de destek verelim.
Demokratik kitle örgütlerindeki insanlar da yaln›z kal›yorlar. ‹nsanlar›m›z buradan kalk›p Ankara’ya kadar yürüyebiliyorsa bu halk da birazc›k duyarl› olmal›d›r. Bir sorgulamal›y›z. Ya bu çocuklar niye mücadele veriyorlar? Bu çocuklar kimin için mücadele ediyorlar?
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Yürüyüﬂ Halka Ulaﬂmaya Devam Ediyor

ADALET ‹STE⁄‹M‹Z B‹TMEYECEK!
Halk Cepheliler her hafta oldu¤u
gibi bu hafta da ‹stanbul’un yoksul
mahallerinde Engin ve Ferhat için
adalet iste¤inin bitmeyece¤ini duyurdular.
‹stanbul’un Alibeyköy, Sar›gazi
ve Ba¤c›lar mahallerinde 14 Aral›k
günü Ferhat ve Engin için adalet istenen eylemlerin ard›ndan dergi
okurlar›m›z giydikleri önlüklerle,
kap› kap› dolaﬂarak dergimizin da¤›t›m›n› yapt›lar. “Ferhat’› Vuranlar,
Engin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r” pankartlar›n›n aç›ld›¤›, Engin
ve Ferhat’›n resimlerinin taﬂ›nd›¤›
eylemlerde “Ferhat’› Vuran Polis
Tutuklans›n!”, “Engin’i Katilleri
Cezaland›r›ls›n!”, “Adalet ‹stiyoruz!”, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z!”sloganlar› at›ld›.
Alibeyköy Sayayokuﬂu Gül Market önünde biraraya gelen Halk Cepheliler yap›t›klar› aç›klamayla ülkemizde yaﬂanan katliam ve bir çok iﬂkence davas›n›n zaman aﬂ›m› ve beraatle sonuçland›¤›na vurgu yaparak
AKP iktidar›n›n halk› adaletsiz b›rakmak, adaletsizli¤i meﬂrulaﬂt›r-

mak istedi¤ini belirtiler. “Adaletsiz kalmayaca¤›z. Adalet için
suçlular›n yakas›na yap›ﬂmaktan
asla vazgeçmeyece¤iz” denilen
aç›klaman›n ard›ndan toplu olarak dergi da¤›t›m› yap›ld›.
Sar›gazi Demokrasi Caddesi’nde eylem yapan Halk Cepheliler de adalet istediler. Eylemde
yap›lan aç›klamada “19 Aral›k
hapishaneler katliam›n›n davas›
“zaman aﬂ›m›” gerekçesiyle kapat›lmak istenmektedir. 19-22
Aral›k 2000’de 28 tutsak katledilmiﬂ ve yüzlercesi yaralanm›ﬂt›. Ülke tarihinde yaﬂanan en büyük
askeri operasyonlardan biri düzenlenerek, hapishanelerde dört duvar
aras›nda bulunan devrimci tutsaklar
teslim al›nmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ ve bunun
için Skorsky helikopterlere kadar
pek çok silah kullan›lm›ﬂt›. Kurﬂunlarla, bombalarla, diri diri yakarak F
tipi hapishaneleri açm›ﬂlard›” denilerek halka karﬂ› iﬂlenen suçlar›n
adaletsiz kalamayaca¤› belirtildi.
Ba¤c›lar Yenimahalle Barbaros
F›r›n› önünde toplanan Halk Cephe-

YÜRÜYÜﬁ Engin’in Satt›¤› Dergidir

Geçti¤imiz haftada Antalya, ‹zmir, Adana, Bursa,
Malatya ve ‹stanbul’un yoksul mahallerinde dergimizin
da¤›t›m›na ve sat›ﬂ›na devam edildi.
Okurlar›m›z Ant a l ya’n›n
M e n d e r e s M a h a l le si ’nde,
‹ z m i r ’ i n N a r l› d e r e, Ya m a n l a r mahallelerinde ve
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Mene m e n’de,, ‹st a nb u l G az i M a h a l le si ’nde, A d a n a’n›n, Yam aç l › Ma ha l le si’nde B u r s a Teleferik, Pa n a y › r ve Va t a n mahallelerinde, M al a t ya sokaklar›nda
yine Engin'ler Ferhat'lar gibi
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Ve
Sosyalizm ‹çin YÜRÜYÜﬁ
da¤›t›m› ve tan›t›m› yapt›lar.
Yap›lan dergi tan›t›m› s›ras›nda "AKP Türkiye'yi yine IMF'ye teslim etti¤i, krizin yaratt¤› açl›k ve yoksulluk tablosu, 19 Aral›k hapishaneler katliam›, yaﬂanan iﬂkenceciler, infazc›lar adaletsizlik ve buna karﬂ› örgütlenme ve mücadele halkla
yap›lan sohbetlerin konusu
oldu.

liler’de Ferhat ve Engin için adalet
istedikleri eylemin ard›ndan toplu
olarak dergi da¤›tt›lar. “IMF’nin Yönetti¤i Türkiye De¤il, Ba¤›ms›z Türkiye ‹çin Mücadele Saflar›na!” denilerek süren dergi da¤›t›m› bir süre
önce çeteler taraf›ndan öldürülen
Ümit Karababa’n›n soka¤›nda devam etti. Burada da “mahallemizde
uyuﬂturucuya, fuhuﬂa ve çeteleﬂmeye karﬂ› birlikte mücadele edelim”
denilerek mücadele ça¤r›s› yap›ld›.

Dergimize Yine El Koyma
Yine Yasak!
Dergimize Kars Sulh Ceza Mahkemesi taraf›ndan yine el koyma karar› verildi. Bu karara iliﬂkin
yay›nlanan “Yürüyüﬂ Faﬂizm Gerçe¤ini Yazmaya
Devam Edecek” baﬂl›kl› yaz›l› aç›klamada ﬂunlar
ifade edildi:
“Dergimizin son üç say›s› Kars Sulh Ceza
Mahkemesi kararlar›yla toplat›l›yor, el konuluyor,
sat›ﬂ yasa¤› veriliyor. Daha önceki say›lar›m›za da
yine ayn› mahkeme taraf›ndan benzer kararlar verildi. Anlaﬂ›lan Kars Sulh Ceza Mahkemesi dergimize yasaklar vermeyi kendine görev edinmiﬂ! (...)
Faﬂizmin hüküm sürdü¤ü bir ülkede yarg›n›n
niteli¤i de¤iﬂmez. Yarg› en fazla düzenin da¤›tt›¤›
adaletsizli¤i da¤›t›r. Ondand›r ki burjuva bas›n istedi¤ini yazmakta özgürdür ama devrimci bas›n›n
gerçekleri yazmas› yasakt›r. (...)
Ama unutulmamal›d›r ki yüzy›llard›r gerçeklerin elinden hiçbir güç kurtulamam›ﬂt›r.
Susmayaca¤›z.”
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TAYAD’l›lar Bayrampaﬂa H apishanesi Ö nünde Katliamc›lar›n Yarg›lanmas›n› ‹stedi

Katliamc›lar Y arg›lans›n!
8 YIL GEÇT‹!
Katliam operasyonunda 8 y›l.
Adalet istedik 8 y›ld›r! Adalet
istedi¤imiz katliamc›l›klar›n›n
teﬂhiriydi. Adalet beklemedik.
Halk adaletsiz kalamaz. Gözü
yaﬂl› analar adaletsiz kalamaz.
Bunun içindir ki unutulmuyor
katliam ve unutulmayacak.
TAYAD’l›lar bir kez daha soka¤a ç›kt›lar 19 Aral›k’›n y›ldönümünde. 19 Aral›k 2000'de ad›na 'Hayata Dönüﬂ' denilerek yap›lan ve 28 devrimcinin katledildi¤i operasyonu Bayrampaﬂa
Hapishanesi önünde protesto ettiler.
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde
12 devrimci tutuklu ve hükümlü
katledilmiﬂti. 12 kiﬂiden 6 kad›n
tutsak ise diri diri yak›larak katledilmiﬂti. Öfkelerini hayk›rmak
için Bayrampaﬂa önündeydi TAYAD’l›lar.
Saat 13.30'da baﬂlayan eyleme kat›lanlar, TAYAD'l› Aileler
imzal› "19-22 Aral›k Katilleri
Hala Cezaland›r›lmad›", "Diri
Diri Yakan Kimyasal Bombalar
Aç›klans›n" yaz›l› iki ayr› pankart açt›lar.
Bas›n aç›klamas›n›n öncesinde bir aç›klama yapan TAYAD
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Say›: 168

Güvel, 19 Aral›k'›n hesab›n› sormak için bir kez daha Bayrampaﬂa Hapishanesi önünde topland›klar›n›, adalet taleplerinin katiller cezaland›r›l›ncaya kadar
devam edece¤ini söyledi. Güvel'in konuﬂmas›n›n ard›ndan
‹dil Tiyatro Atölyesi de eylem
için haz›rlad›klar› oyunu oynad›lar.
TAYAD'l› Aileler ad›na bas›n
aç›klamas›n› TAYAD'l› Gülsen
Karg›n okudu. Baﬂbakan'a göre
IMF politikalar›n›n uygulanabilmesi için hapishaneler sorununun çözülmesi gerekiyordu.
Adalet Bakan›’na göre operasyon büyük bir baﬂar›yla bitirilmiﬂti denilen aç›klamada ﬂunlar
belirtildi:
“Operasyonu 20000 askerle
yapt›lar. 20000 bomba kullan›ld›. Dört duvar aras›ndaki çocuklar›m›z adeta bombalarla, köpüklerle bo¤uldu. Evlatlar›m›z› hangi kimyasal silahlarla yakt›n›z
aç›klay›n?
Bu operasyon siyasi iktidar
taraf›ndan planlanm›ﬂ ve gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Operasyon için gerekli birlikler haz›rlanm›ﬂ, silahland›r›lm›ﬂ, e¤itilmiﬂlerdir. Operasyona kat›lacak birliklere hukuki korumada sa¤lanm›ﬂt›r.

Emekli binbaﬂ› Zeki Bingöl'ün
anlat›mlar›na göre operasyondan
önce savc›larla toplant›lar yap›lm›ﬂ ve operasyonu yapacak askerlerin kimliklerinin aç›klanmamas›, sicil numaralar›n›n bildirilmemesi, bu askerlerin yarg›lanmamas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›.
Aradan geçen 8 y›lda görüyoruz
ki savc›lar bu anlaﬂmaya uymuﬂtur. Operasyondan hemen sonra
sa¤ kurtulan tutuklu ve hükümlülere hemen davalar aç›lm›ﬂken,
operasyonun sorumlular› hakk›nda y›llarca bir iﬂlem bile yap›lmamas› dikkat çekicidir.
Evlatlar›m›z› katleden, diri
diri yakan katilleri unutmayaca¤›z. Adalet istiyoruz..."
Eyleme kat›lan 300 kiﬂi s›k
s›k "Diri Diri Yakan bomba
Aç›klans›n, Analar›n Öfkesi Katilleri Bo¤acak, Adalet ‹stiyoruz,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
sloganlar›n› att›.
Gülsen Karg›n'›n okudu¤u bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan Grup
Yorum Korosu, "Sevdan›za And
Olsun" ve "Bize Ölüm Yok" ﬂark›lar›n› seslendirdi.
Kitlenin de coﬂkuyla eﬂlik etti¤i ﬂark› ve marﬂlar›n söylenmesinin ard›ndan protesto eylemi
sona erdi.
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Unutmayaca¤›z
19-22 Aral›k 2000’de 20 hapishanede “Hayata Dönüﬂ” ad›yla yap›lan katliam Adana ﬁakirpaﬂa Mahallesi ve ‹stanbul Sultanbeyli’de halka teﬂhir edildi.

Adana ﬁ akirpaﬂa
Mahallesi’nde 19 A ral›k
‹le ‹lgili Bildiri D a¤›t›m›
Adana’n›n ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nde Halk Cepheliler 19 Aral›k 2000 Hapishaneler katliam›n›
anlatan ‘Zamana ve Adaletsizli¤e Boyun E¤meyece¤iz, Unutmayaca¤›z’ baﬂl›kl› Halk Cephesi imzal› bildirinin da¤›t›m›n›
yaparak halka katliam› anlatt›lar.
16 Aral›k günü mahallede bulunan Sal› Pazar›’nda pazar al›ﬂveriﬂine gelen halka ve ﬁakirpaﬂa Caddesi’nde bulunan esnaflara yönelik yap›lan bildiri da¤›t›m›nda halktan insanlar ‘Allah
belalar›n› versin, 19 Aral›k’tan
haberimiz var’ sözleriyle tepkilerini gösterdi. Saat 10.00’da
baﬂlayan ve 1 saat süren da¤›t›mda katliam anlat›l›rken bununla
ilgili Halk Cephesi’nin 19 Aral›k

Cuma günü ‹nönü Park›’nda yap›lacak eylemine ça¤r› yap›ld›.
Yap›lan da¤›t›mla 450 bildiri
halka ulaﬂt›r›ld›.

Sultanbeyli’de Maraﬂ ve
19-22 A ral›k Paneli
Sultanbeyli PSAK Derne¤i’nde Maraﬂ katliam› ve 19-22 Aral›k katliam› konulu panel düzenlendi. Maraﬂ katliam› ve katliam›n sürecine iliﬂkin konuﬂmalar›n yap›ld›¤› panelde Maraﬂ katliam›n› yaﬂam›ﬂ kiﬂilerin yaﬂad›klar›n› anlatmas›n›n ard›ndan 1922 Aral›k’ta yap›lan hapishaneler
katliam›ndan bahsedildi ve katliam›n “bir olal›m” diyenlere yönelik oldu¤una vurgu yap›ld›.
19-22 Aral›k’›n ve Maraﬂ’›n
zaman aﬂ›m› ile unutturulamayaca¤›n›, adalet talebinin ve mücadelenin sürece¤i belirtildi. 19-22
Aral›k’› unutmamak için 19 Aral›k’ta Bayrampaﬂa Hapishanesi
önündeki anmaya, 21 Aral›k’ta
Adana’daki mitinge kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.

Adalet ve Ekmek Mücadelesi Birdir!
Halk Cephesi, 19 Aral›k’›n y›ldönünü vesilesiyle bir Özel Say› yay›nlad›. Aradan geçen 8 y›lda, 19 Aral›k katliam›n›n sorumlular› cezaland›r›lmad›, katiller “zaman aﬂ›m›”yla kurtar›ld›. Halk Cephesi de, “ Z a m a n a v e Adalet si zl i¤e Boyun E¤meye ce ¤iz”
baﬂl›¤›yla yay›nlad›¤› bildiride, 19 Aral›k’›n katillerini
unutmayacaklar›n› vurgulad›.
Halk Cephesi: “8 y›ld›r anla t›yoruz. 18 y›l daha, 28 y›l
dah a geçse de, anlatmaya
devam edece¤iz. Ta ki, adalet
yerini buluncaya dek!” dedi¤i bildiride, tutsaklar›n “10
s a a t l i k s o h b e t h a k k › ”n›n uygulanmas›n› da isteyerek,
halka Adalet ve ekmek için
mücadele etme ça¤r›s› yapt›.

Adalet'e Kadar
Zaman Donmuﬂtur
Halk›n Hukuk Bürosu, 18 Aral›k’ta yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama ile
“Adalet mücadelesi, ekmek mücadelesidir, özgür ülke ve insanlaﬂma
mücadelesidir. Adalet gelinceye kadar zaman donmuﬂtur...” sözleriyle
19 Aral›k 2000'de operasyon düzenleyip 28 tutsa¤a katledenleri koruyan "zaman aﬂ›m›"n›n geçersizli¤ini
vurgulad›lar.
Aç›klamada; 19-22 Aral›k 2000
tarihlerinde Filistin’de, Irak’ta, Polanya gettolar›nda yaﬂanan vahﬂetin
yaﬂand›¤›n› anlatan HHB; bu vahﬂetin haz›rl›klar›n›n bir öncesiden baﬂlat›ld›¤›n› anlat›ld›.
“Merkezi Ankara’da olan özel komando birliklerinin ilk operasyonu
bu oldu. Hapishanelerde bulunan
devrimcileri fiziken ya da düﬂünsel
olarak imha etmek, d›ﬂar›da haklar ve
özgürlükler mücadelesi verenlere
gözda¤› vermek, sindirmek hedefi taﬂ›d›¤›ndan ﬂüphe duymad›¤›m›z bir
operasyondu.” denilen aç›klamada
operasyon için yap›lan haz›rl›¤a ve
operasyonun planlama biçimine bak›ld›¤›nda bir savaﬂ haz›rl›¤› oldu¤u
vurguland›.
“Operasyonlar›n yap›lmas› onlarca kiﬂinin öldürülmesi yetmezmiﬂ
gibi bir de “Niye Ölmediniz” dermiﬂçesine operasyondan ölmemeyi
baﬂarabilenler hakk›nda hemen davalar aç›lmaya baﬂland›. Devletin
öldürme suçunun aç›kça ortaya ç›kmas› üzerine tali görevler yürüten
askerler hakk›nda göstermelik davalar aç›ld›.” sözleriyle devam eden
aç›klamada adalet mücadelesinin
önüne zamanaﬂ›m› duvar› dikildi¤i,
sorumlular›n bir k›sm›na göstermelik olarak aç›lan davalardan birinin
beraatla sonuçland›¤› anlat›ld›.
Halk›n Hukuk Bürosu aç›klamas›n› “Adalet mücadelesi, ekmek mücadelesidir, özgür ülke ve insanlaﬂma mücadelesidir. Adalet gelinceye
kadar zaman donmuﬂtur. Mücadele
edece¤iz çünkü ‘Adaletsiz’ kalmayaca¤›z.” sözleriyle sonland›rd›.
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K‹M NEREDEYD‹?
NE YAPTI, NE DED‹?
Ya z › D i z i s i - B ö l ü m 3
‹lk iki bölümü yine k›saca özetleyelim: Kim neredeydi, rolü neydi? H ü k ü m e t (DSP-ANAP-MHP
Hükümeti) ve G e n e l k u r m a y : 19
Aral›k katliam›n› kararlaﬂt›ran ve
uygulayanlard›!... Düzenin “sol!”
payandas› C H P ve Deniz Baykal,
19 Aral›k’›n gizli orta¤›yd›. B u r j uva bas›n yay›n; Katliam›n baﬂ›ndan sonuna de¤iﬂmeyen suç orta¤›
durumundayd›. Amerikan ve Avr u p a e m p e r y a l i z m i : 19 Aral›k katliam›n›n arkas›ndaki as›l güç onlard›... Yukar›da say›lanlar, tart›ﬂmas›z
düzen cephesinde olanlard›. 19 Aral›k’›n elbette bir de karﬂ› cephesi
var. Sol cephede nas›l yaﬂand›, nas›l
karﬂ›land› 19 Aral›k? Bu sorunun
cevab› da tarih aç›s›ndan, ülkemiz
solu aç›s›ndan oldukça önemlidir...
Buradan devam ediyoruz yaz› dizizimizin bu son bölümüne.
‹çeride ve d›ﬂar›da 19 Aral›k sald›r›s›n›n as›l hedefi olan ve bu sald›r›ya, dünya ve Türkiye halklar›n›n
onur duyaca¤› tarihsel bir direniﬂ
destan›yla cevap veren devrimci hareketi burada ayr› bir bölüm olarak
ele alm›yoruz. Çünkü onun 19 Aral›k karﬂ›s›nda ne yapt›¤› çok aç›k.
Katliamc›lar›n karﬂ›s›nda günlerce
direnenler, bedenlerini tutuﬂturanlar, ﬂehitler verenler onlard›. Ancak
solun katliama fiilen direnenler d›ﬂ›nda kalan kesimlerinin yerini, konumunu ele almak da, o dönemi
yerli yerine oturtmak aç›s›ndan zorunludur.

19 Aral›k Katliam› Yaﬂan›rken
Reformizm Baﬂka Bir
Dünyada Yaﬂ›yordu
19 Aral›k’›n sol aç›s›ndan olumsuz anlamda en çarp›c› görünümleri
ve sonuçlar›, esas olarak reformizm
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cephesinde yaﬂanm›ﬂt›r. 19 Aral›k,
ülkemizde demokratik mücadelenin
de bedeller ödemeksizin sürdürülemeyece¤inin aç›k kan›tlar›ndan biri
olurken, reformizmin de, ülke gerçe¤inden fiilen ve düﬂünsel olarak
koptu¤unu bir kez daha göstermiﬂ
oldu.
Reformist legal partiler, reformizmin yönetimindeki demokratik
kitle örgütleri, F Tipi hapishanelere
karﬂ› hiç mi bir ﬂey yapmad›lar, diye sorulabilir daha baﬂtan! Evet
yapt›lar. F Tipi hapishanelere karﬂ›
geliﬂtirilen demokratik muhalefet
içinde belli ölçülerde yer ald›lar.
Ama b i r n o k t a y a kadar. O “nokta”,
19 Aral›k’t›.
Sürecin baﬂ›nda F Tipi hapishanelere karﬂ› olduklar›n› aç›klam›ﬂlard›. Bu olumlu bir noktayd›. Fakat, birincisi, bu “karﬂ›” olma durumunun ne kadar sa¤lam bir siyasal
temele oturdu¤u, ikincisi, karﬂ› ç›kma tavr›nda ne kadar kararl› olabilecekleri sürecin ilerleyen aﬂamalar›nda görülebilecekti.
Nitekim ilerleyen aﬂamalarda bu
iki noktada olumlu bir tablo ç›kmayacakt› karﬂ›m›za.
Bu ülkede çeliﬂkiler ve politikalar öylesine keskin ki, masa baﬂ› teorilerin ömrü çok uzun olam›yor.
Herﬂey gelip pratikte dü¤ümleniyor.
En küçük haklar için bile büyük bedelleri göze almaks›z›n mücadele
yürümüyor. Reformizmin görmedi¤i, görmek de istemedi¤i buydu. Bu
gerçek, 19 Aral›k’›n arifesinde reddedilemez bir biçimde karﬂ›lar›na
ç›kt›¤›nda, F Tiplerine karﬂ› olduklar›n› aç›klayarak içine girdikleri
mücadeleyi bedellerini göze alarak
sürdürmek yerine, mücadele arenas›n› terkettiler.
F Tiplerine karﬂ› olduklar›n›

aç›klay›p birkaç mitinge, gösterile
kat›l›rken, muhtemel ki kolay bir
kazan›m umuyorlard›. Devrimciler,
F Tipi hapishaneler sald›r›s›n›n oligarﬂi aç›s›ndan “stratejik” bir sald›r› oldu¤unu, bu sald›r›ya karﬂ› direniﬂin büyük bedeller gerektiren bir
direniﬂ olaca¤›n› anlat›yorlard› ama
reformizmin devrimcilere kulak
verdi¤i inand›¤› yoktu.
19 Aral›k’ta katliamla karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›nda reformizmin yaﬂad›¤› herﬂeyden önce büyük bir
ﬂaﬂk›nl›kt›. Çünkü, ne oligarﬂinin
öyle bir katliam yapabilece¤ine ihtimal veriyorlard›, ne devrimcilerin
öyle büyük bir direniﬂ ortaya koyabileceklerine inan›yorlard›.
Ülkemizin koﬂullar›n› yanl›ﬂ de¤erlendirdikleri için hapishaneler ve
oligarﬂinin politikalar› konusunda
da yan›lg› içindeydiler. “AB’ye
uyum” yolunda bu kadar yasa ç›kar›lm›ﬂken, “iyi kötü bir demokratikleﬂme” yaﬂanm›ﬂken, art›k böyle
katliamlar yaﬂanmas› mümkün de¤ildi! Böyle düﬂünüyorlard›.
Öte yandan, devrimcilerin
inançlar› için böylesine büyük bir
cüretle, s›n›rs›z ve kitlesel bir fedakarl›kla canlar›n› ortaya koyabileceklerine de inanm›yorlard›. Buna
inanmamalar›, esas olarak devrimcilere yönelik bir de¤erlendirmenin
sonucunda de¤il, kendi inançs›zlaﬂm a l a r › n › n sonucuydu.
Reformizmin F Tiplerine karﬂ›
ç›k›ﬂ› ideolojik olarak da sa¤lam bir
temele oturmuyordu. Oligarﬂinin
“oda” diye pazarlad›¤› hücreleri,
“birey özgürlü¤ü” aç›s›ndan pek de
kötü bir ﬂey olarak görmüyordu reformistlerin ço¤u. Avrupa’da da
böyle(!) olmas›, ve AB’nin de F
Tiplerini desteklemesi onlar›n kafalar›n› kar›ﬂt›ran, pratiklerini mu¤-
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laklaﬂt›ran bir di¤er etkendi. (Bir
k›sm› önce AB’nin böyle bir katliama ve iﬂkencecili¤e onay vermeyece¤ini düﬂünüyordu, AB hem 19
Aral›k’a, hem F Tiplerine verdi¤i
onayla, böyle düﬂünenlere de gerçe¤i gösterdi daha sonra.)
‹ﬂte hem devlete, hem devrimcilere dair bu yan›lg›lar› nedeniyle, 19
Aral›k’›n gerek öncesinde, gerekse
sonras›nda devrimcili¤i, sosyalistli-

¤i bir yana koyarak söylüyoruz; bir
demokrat›n almas› gereken tavr›,
tutarl›l›¤› gösteremediler.
M ü c a d e l e a re n a s › n › t e r k e d i ﬂ ,
b i r hafta öncesinden baﬂlad›. 19
Aral›k’tan bir hafta, evet sadece bir
hafta önce, K›z›lay’da F Tiplerine
karﬂ› yap›lan eyleme sald›rd› devlet.
Bu, asl›nda büyük sald›r›n›n da ilk
ad›m›yd›.
K›z›lay meydan› panzerlerle, iﬂ-

‹slamc›lar, AB’ciler, Vatanseverler!
“19 Aral›k’ta kim neredeydi?” sorusunu cevaplarken, baﬂka bir kaç kesime daha de¤inmek gerekir. Baﬂl›kta sözünü etti¤imiz bu kesimlere yaz›
içinde özel bir yer vermedik; çünkü bunlar, 19-22 Aral›k döneminde, herhangi bir tav›rlar›yla geliﬂmeler üzerinde etkisi, müdahalesi ve mücadelesi
olan kesimler de¤illerdi. Bunlar, esas olarak iktidara tabi olmuﬂ, iktidar›n
devrimcilere karﬂ› katliam ve tecrit politikalar›n›n aç›kça veya sessiz destekçisi olmuﬂlard›r.
‹slamc›lar, güya, mevcut iktidara muhaliftiler. Güya, Genelkurmay politikalar›na muhaliftiler. Güya AB’ye muhaliftiler. Fakat, anti-komünistlikleri
tüm bunlar›n önündeydi. Bu nedenle de oligarﬂinin, genelkurmay›n, Avrupa
ve Amerikan emperyalizminin Türkiye’deki “komünizme karﬂ›”, devrimcilere karﬂ› bu vahﬂi sald›r›s›na karﬂ› ç›kmay› düﬂünmediler bile. O kadar ki,
göstermelik bir muhalefet bile yapmad›lar 19-22 Aral›k karﬂ›s›nda. (‹slamc›
camian›n genelini yans›tmayan baz› gruplar›n karﬂ› ç›k›ﬂ› olsa da, bu düzen
islamc›l›¤›n›n belirledi¤i bu genel tabloyu de¤iﬂtirmemiﬂtir.)
*
‹nsan haklar› savunuculu¤unu kimseye b›rakmayan AB’cilerin tavr› da,
19 Aral›k Türkiyesi’ni gözlerimizin önünde canland›rmak için belirtilmesi
gereken bir tav›rd›r. O gün ne insan haklar›, ne demokrasi, ne iﬂkenceye,
infaz ve katliamlara karﬂ› ç›kmak yoktu AB’cilerin akl›nda. Ortada yoktular.
Daha sonraki günlerde yapt›klar› kimi aç›klamalardan anlaﬂ›lacakt› ki,
AB’nin de onaylad›¤› bir hapishane sistemine karﬂ› ç›kt›klar› için devrimcilere yap›lanlar› mübah ve kaç›n›lmaz görmüﬂlerdi. AB konusundaki politikalar›n› eleﬂtirdikleri MHP ve DSP’nin 19 Aral›k ve F Tipleri politikas›n›
sonuna kadar destekliyorlard›. 19 Aral›k, bu anl› ﬂanl› “liberal
demokrat”lara göre gerekliydi! Onlar›n liberallikleri, demokratl›klar›, diri
diri yakmaya da, insan bulunan yere at›lmamas› gereken gaz bombalar›n›n
at›lmas›na da cevaz veren bir liberallik ve demokratl›kt›. Onlar›n savundu¤u
insan haklar› da, 19 Aral›klardan “zarar” görmüyordu her nas›lsa...
*
Ve bir de “vatanseverler” vard›. ‹kide bir Amerika’ya, Avrupa’ya karﬂ›
keskin demeçler veriyorlar, ülkemizin baﬂ›na bütün kötülükleri bu güçlerin
sard›¤›n› iddia ediyorlard›. Fakat, bu sahte vatanseverler de, söz konusu
olan devrimcilerin katledilmesi ve tecrit alt›na al›nmas› olunca, ABD’nin ve
AB’nin tam deste¤i ve teﬂvikiyle, ak›l hocal›¤›yla geliﬂtirilen F Tiplerini,
hücreleri desteklemekte, F Tiplerini açmak için yap›lan 19 Aral›k katliam›na
da onay vermekte sak›nca görmediler. Devrimcilere karﬂ› A me ri k a n v e
Avrupa emperyalizmiyle ayn› safta olman›n onlar için bir mahsuru yoktu
ve onlar›n “vatanseverlikleri de” iﬂte böyle bir vatanseverlikti.
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kencecilerle iﬂgal edilmiﬂti. Sald›r›ya, önceden ayarlanm›ﬂ sivil faﬂistler de kat›lm›ﬂt›. ‹nsanlar yerlerde
sürükleniyordu.
‹ﬂte bu ortamda, tutsak yak›nlar›,
meydana yak›n “demokratik” kurumlar›n, partilerin kap›s›n› çald›lar.
Fakat o k a p › l a r aç›lmad›.
S›k› s›k›ya kapat›lan kap›lar, tutsak yak›nlar›n›, demokrat kitleyi iﬂkencecilerin, faﬂist güruhun sald›r›s› alt›nda b›rakt›. Solun tarihinde
muhtemeldir ki ilk kez yaﬂan›yordu
böyle bir ﬂey ve muhtemeldir ki ilk
kez, binlerce insan, bu “ilerici” kurumlar› hep birlikte “ y u h ” l u y o r l a rd›.
19 Aral›k’tan reformizme dair
hat›rlanmas› gereken ilk sahne budur. Ki bu durumun bir benzeri
farkl› biçimde ‹stanbul’da da yaﬂand›. ‹lerici, demokratik parti ve kurumlar›n ço¤unun kap›s›, açl›k grevini sürdürmek için uygun yer arayan tutsak yak›nlar›na aç›lmad›. Kimi “Yönetim kurulunda karar almam›z laz›m” diyerek, kimi “Biz
açl›k grevine karﬂ›y›z” gibi gerekçelerle, asgari demokratl›¤›n yine
uza¤›na düﬂtüler.
19 Aral›k’›n yine hemen arifesinde, ÖDP, tüm parti örgütüne gönderdi¤i talimatlarla, üyelerine “soka¤a ç›kmay›” yasaklad›. Talimat,
ÖDP binalar›nda açl›k grevi yapmakta olan tutsak yak›nlar›n›n parti
binalar›ndan ç›kar›lmas›n› da içeriyordu.
Oligarﬂinin Ecevit’in aç›klamalar›yla büyük sald›r›y› baﬂlatman›n
iﬂaretini verdi¤i o günlerden reformizme dair hat›rlanmas› gereken
ayr›nt›lardan biri de bu talimatt›r.

Kömür
bede
zaman
iﬂlem

Solun Tarihine Yaz›lan
Utanç Sayfalar›
Takvimler 19 Aral›k’a yaklaﬂ›rken, reformist kesimler, bir yandan
devletin demagojileri ve tehditleri,
bir yandan kendilerinin “statükonun alt üst olaca¤›” kayg›lar› nedeniyle, ad›m ad›m geri çekilmeye
baﬂlay›p, direniﬂe yönelik olarak da
do¤rudan veya dolayl› “b›rak›n, uz-
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laﬂ›n” bask›s›n› art›rd›lar.
19-22 Aral›k günlerinde ise, en
baﬂta iﬂaret etti¤imiz nedenlerle,
büyük bir ﬂaﬂk›nl›k yaﬂad›lar. Bu
ﬂaﬂk›nl›k içinde katliam karﬂ›s›nda
hemen hiçbir ﬂey yapmad›lar. Seyr e t t i l e r demek yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Reformist kesimlerin üyelerinin de
içinde oldu¤u devrimci demokrat
kitlenin 19 Aral›k’› izleyen ilk biriki gün içindeki kendili¤inden tepkileri vard› ama bu, ortaya ç›kan tabloyu de¤iﬂtirmiyordu.
19 Aral›k’›n hemen ertesinde,
ise solun tarihi aç›s›ndan hiç de
onurla, gururla hat›rlanmayacak tav›rlar sergilendi reformist solda.
19 Aral›k’›n ertesinde, art›k onlar için F Tiplerine karﬂ› mücadele
neredeyse “ g ü n d e m l e r i n d e n ç › km›ﬂ”t›. Ölüm orucunu destekleyip
desteklememelerini tart›ﬂm›yoruz
burada. Bir demokrat›n görevi, o
eylem biçimini desteklemese bile,
en az›ndan ölümüne bir mücadele
yürütenlerin demokratik niteli¤i tart›ﬂmas›z olan taleplerini desteklemektir. Ama bu destek bir yana, onlar kendi çizgileri, kendi anlay›ﬂlar› çerçevesinde bile F Tiplerine
karﬂ› ç›kmay› sürdürmediler. 19
Aral›k katliam›na cüretle karﬂ› ç›kamad›lar. Çünkü F Tiplerine karﬂ›
ç›kman›n büyük bedel gerektirdi¤i
günler gelmiﬂti ve reformizm bunu
göze alabilecek bir anlay›ﬂa sahip
de¤ildi.
Katliam›n karﬂ›s›na dikilmeleri
gereken o anda, devrimcileri eleﬂtiren, suçlayan aç›klamalarla meﬂguldüler. Operasyonun de¤il, direniﬂin
eleﬂtirisi vard› gündemlerinde.
Asl›nda kendilerinin direniﬂ d›ﬂ›ndaki, demokratik mücadele d›ﬂ›ndaki konumlar›n› aklamak, meﬂru ve mazur göstermek için baﬂvuruyorlard› bu yönteme. Amaçlar›na
ulaﬂt›lar m› peki?.. Direniﬂin ve demokratik mücadelenin d›ﬂ›nda kalmalar›n› aklayabildiler mi? Hiç sanm›yoruz!
19 Aral›k öncesi ve sonras›yla
hat›rland›¤›nda bunun hiç de kolay
olmad›¤› aç›kt›r zaten.
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Reformist kesimler, o gün, desteklememekle, meydanlardan çekilmekle kalsalard›, yine neyseydi. Fakat reformizm, daha büyük bir
olumsuzluk ortaya koydu.
19 Aral›k’›n hemen ertesinde,
daha katledilenlerin cenazeleri kald›r›lmam›ﬂken, “devrimci demokrasi bitti, art›k kendilerine gelemezler,
yenildiler” diye aç›klamalar, tahliller yap›lmaya baﬂland›. Yap›lmas›
gereken katliama karﬂ› direnmek,
tabutlar›n alt›na omzunu koymakken, ne siyasal, ne ahlaki aç›dan
aç›klanamaz, savunulumaz bu tav›rlar sergileniyordu. TKP’den Kürt
milliyetçi hareketine uzanan bu türden aç›klama ve tahliller, reformizme dair, tarihin unutmayaca¤› tav›rlar aras›nda yerini ald›.
Oligarﬂi, hapishanelerde operasyon yap›p F Tipi hapishaneleri açarken, ÖDP, bir ilçesindeki üyelerini,
ölüm oruçlar›n› desteklediler diye
partiden ihraç ediyordu. Tutsaklar›n
ateﬂ topuna çevrilerek yak›ld›¤› bir
zamanda oluyordu bunlar. ‹ki ayr›
ruh hali, iki ayr› çizgi, iki ayr› tav›r,
her ﬂeyiyle gözler önündeydi. Ülkeye, halka ve s›n›f mücadelesine öylesine yabanc›laﬂm›ﬂlard› ki, solun
o r t a k b i r r u h h a l i n d e n söz etmek
mümkün olamazd› zaten öyle bir
dönemde.
Reformizm, sadece direniﬂte
devrimcileri tek baﬂ›na b›rakmakla
kalmay›p, bir de sorunu çarp›tarak
devrimcileri suçlamaya soyunmakta, önce kurﬂunlar, bombalar alt›nda, ard›ndan tecrit iﬂkencesi alt›nda
direniﬂi sürdüren devrimcilere burjuvazinin a¤z›yla sald›rmaktayd›.
‹deolojik olarak tam bir savrulma içindeydiler; daha do¤rusu, zaten uzunca süredir yaﬂad›klar› sa¤c›laﬂmayla iyice yerleﬂen burjuva
ideolojisi aç›k hale gelmekteydi.
Bu ideoloji, en bariz ifadesini,
reformizmin direniﬂçileri “ Devletle
örgütler aras›nda kal›p ölen insan l a r” olarak de¤erlendirmesinde, yine burjuvaziyle ayn› a¤›zdan devrimci örgütlere, liderlerine, direniﬂçilere “ t a r i k a t , m ü r i t ” edebiyat›na
baﬂvurmalar›nda kendini göstermiﬂ-

tir. Art›k burada sorun, reformizmin
F Tipleriyle ilgili, direniﬂle ilgili demokratl›k görevini yap›p yapmamas› de¤il, ideolojik anlamda devrimcilere ve direniﬂe karﬂ› geliﬂtirdi¤i
aç›k sald›rganl›kt›.
Burjuvaziden al›nm›ﬂ bu düﬂüncelerle, direniﬂ çarp›t›lmakta, reformizm, demokrasi mücadelesinden
kaç›ﬂ›n› perdelemek istemekteydi.
Direniﬂ, reformizmin umdu¤u,
tahmin etti¤i gibi, bitmemiﬂ, k›r›lmam›ﬂ, ﬂehitler vererek sürüyordu.
Reformizm ise, demokratl›¤›n asgari gereklerini bile yerine getirmekten, s›radan “duyarl›” bir insan›n bile duyarl›l›¤›ndan uzak bir konumdayd›. Bu konumu mazur göstermek için solun tarihine utanç verici
teoriler eklendi.
Reformizme yönelik eleﬂtirilere,
“Cepte keklik mi sand›n›z?” diye
cevap verildi. “Direniﬂe baﬂlarken
bize mi sordular!” denildi. 19 Aral›k’taki kaçk›nl›k, “fark›m›z› koyduk iyi oldu” diye meﬂrulaﬂt›r›ld›.
Kimileri direniﬂ karﬂ›s›ndaki apolitik ve sorumsuz politikalar›n› aklamak için “biz ayn› mahallelerden
de¤iliz ki...” diye yazd›lar.
Ve hepsini tarih de yazd› bunlar›n. Bunlar, reformizmin 19 Aral›k’taki görünümleriydiler.

19 Aral›k’› Mahkeme
Salonlar›nda Sürdüren Yarg›
Yaz› dizimizi sonland›r›rken,
son olarak 19 Aral›k’ta “Yarg›”n›n
nerede oldu¤una ve ne yapt›¤›na bakal›m. Oligarﬂinin asker, polis militarist güçleri 19 Aral›k’ta, cumhuriyet tarihinin en büyük hapishaneler
katliam›n› yaparken, sonras›nda hükümetin, burjuva bas›n yay›n organlar›n›n psikolojik savaﬂ›yla katliam
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aklanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›. Ancak tüm
yalanlara, sansüre ra¤men 19-22
Aral›k katliam›n› tamamen örtbas
etmek mümkün olmayacakt›. Tüm
bask›lara ra¤men hesap soranlar
vard›, ”diri diri yakt›lar” diye hayk›ranlar vard›. Soruﬂturmalar yap›lacak, davalar aç›lacakt›; bu kaç›n›lmazd›. O halde, 19 Aral›k operasyonunda s›ra ﬂimdi, “ba¤›ms›z yarg›”dayd›.
Hapishaneler operasyonunun
mahkemeler safhas›nda ilk baﬂta
göstermelik davalar aç›ld›. Ne var
ki, “ k a t i l l e r i k o r u m a v e k o l l a m a ”
daha baﬂtan bu davalar› da ﬂekillendiriyordu.
B i r ; dava aç›lanlar aras›nda 1922 Aral›k katliam›nda sorumlu, yönetici mevkide olan hemen hiç kimse yoktu. Davalar, esas olarak gardiyanlar ve jandarmalara aç›lm›ﬂt›.
‹ k i ; Katledilenler, iﬂkenceden
geçirilenler tutsaklar olmas›na karﬂ›n, katliamc›larla birlikte devrimci
tutsaklara da davalar aç›ld›.

Herﬂey, devletin resmi kurumlar›n›n bilgisi, emirleri, onay› çerçevesinde olmas›na ra¤men, katliam›
gerçekleﬂtirilen birliklerin listeleri
mahkemelere gönderilmemiﬂ, savc›lar, mahkeme heyetleri s›k s›k de¤iﬂtirilmiﬂ, adeta hukukla alay edilmiﬂtir.
Sonuç: Yak›lan kurﬂunlanan onlarca tutsa¤›n ölümleri ile ilgili olarak bugüne kadar tek bir görevli
hakk›nda ceza verilmiﬂ de¤ildir.
Katliam aç›kça belgelenmiﬂ olmas›na ra¤men sonuç budur. Herﬂey asl›nda, dört duvar arkas›nda bile olsa, halk›n gözü önünde olup bitmiﬂti. Kendi yasalar› nezdinde bile belgeler, tan›klar, adli t›p raporlar›, keﬂif heyetlerinin raporlar›, suçlular›
yeterince ortaya koymaktayd›. Fakat, yarg›, katilleri cezaland›rmak
de¤il, aklanmalar›n›, bir biçimde
kurtulmalar›n› sa¤lamak için elinden geleni yapm›ﬂt›r. 19 Aral›k’ta
onlara düﬂen görev buydu ve bu görevi de -hukuku katletmek pahas›-

Yasaklar, Cezalar, Keyfiyet

Y ü r ü y ü ﬂ Ya s a k
Sincan 1 No'lu F Tipi'nden Dursun Kaﬂ'›n 22 Kas›m
tarihli mektubundan:
“Yazd›¤›m›z mektuplar›n ço¤una ya imha karar› al›yor ya da mektubun ço¤unu karalayarak gönderme karar› al›yorlar. ‹ki hafta önce Hüseyin Abi’nin yollad›¤› 4
mektubun üçüne imha, birine 'karalayarak gönderme
karar› getirdiler. ‹tiraz ettik ama ertesi gün ‹nfaz Hakimli¤i karar› onaylam›ﬂ. Gerekçe ise gazetelerde ve benzeri ç›kan, Engin Çeber olay›n› yazmakm›ﬂ... Üç ayd›r Yürüyüﬂ dergilerini vermiyorlar. Genelgeyi uygulama konusunda herhangi bir ilerleme yok daha. Yine gelip 2.5
saat için ça¤›r›p gidiyorlar.”
***

Mahkeme Dilekçesine Dava
K›r›kkale F Tipi’nden Kaz›m Türe’nin 25 Kas›m tarihli mektubundan:
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na- yerine getirmiﬂ oldular.
Yarg›n›n katliam› aklamak için
üstlendi¤i görev çerçevesinde verdi¤i kararlar, aç›kça; katillerin,
kontrgerillac›lar›n “öldürme ve katletme özgürlü¤ü”nün belgeleri olmuﬂtur. Yarg›, aleni bir katliam› hukuken pervas›zca örtbas etmiﬂtir.
Tutsaklar› kimyasal silahlarla yakanlar›, kafa kol koparanlar›, göz
ç›karanlar› pervas›zca aklam›ﬂt›r.
Böyle bir durum ancak faﬂizmin hukukunun egemen oldu¤u ülkelerde
olabilirdi. O ülkelerden birisi de iﬂte Türkiye’dir. 19 Aral›k davalar›,
bunu tescil etmiﬂ ve etmektedir.
Faﬂizmin yarg›s› ﬂimdilik katliamc›lar› aklasa da, zaman aﬂ›m›yla
kurtarsa da, halk›n bu adaletsizli¤i
kabul etmesi mümkün de¤ildir. Halk›n vicdan› ve yarg›s› 19 Aral›k katliamc›lar›n›n aklanmas›na izin vermeyecektir. Halk›n adaletinde zaman aﬂ›m› olmayacakt›r.
- Bi tti-

“Y›llar sonra ‹stanbul Bak›rköy adliyesine mahkeme
için gitti¤im 20 Kas›m akﬂam›, ne mutlu ki bana; Engin
arkadaﬂ›m›z›n onuru kan›yla nakﬂetti¤i Metris’te onun
nefesini soluyarak ve sesi olup hayk›rarak bir gece kald›m... Bilmiyorlar ki, biz öldükçe diriliyor ve ço¤al›yoruz.
Ekte gönderdi¤im evrakta da görülece¤i gibi, mahkemeye yazd›¤›m evraka hücre cezas› verildi...”
Mahkeme evrak›ndan:
“ Kaz›m TÜRE'nin Beﬂiktaﬂ 14. A¤›r Ceza Mahkemesine hitaben yazd›¤› dilekçesinde DHKP-C terör örgütü
ve örgüt üyelerinin yapm›ﬂ olduklar› eylem ve uygulamalar› övdü¤ü... terör örgütünün propagandas›n› yapt›¤› anlaﬂ›lm›ﬂ olup 11 gün Hücreye Koyma cezas› ile cezaland›rlmas›na... karar verilmiﬂtir”.
Demek ki, propaganda hakimlere de yap›l›yor!
***

‹ﬂkence Yap, Tedavisini Engelle
K›r›klar F Tipi'nden 30 Kas›m tarihli Ümit Çobano¤lu'nun mektubundan:
“Burak Demirci... ﬁu an sa¤ aya¤›n› kullanamamakta, yürüyememektedir. Vücudunda, yüzünde morluklar
bulunmaktad›r. Bunlara ra¤men hafta sonu oldu¤u gerekçesiyle doktora veya Adli T›p'a götürülmemiﬂtir. Bu
pervas›zl›kla iﬂkenceyi kan›ksatma çabas›ndalar.”
21 Aral›k 2008

‘Kay›plar›n’ Mezar› Nerede?

AKP Aç›klayabilir Mi?
Arjantin’de, 1976-1983 y›llar›nda Amerikanc› cunta taraf›ndan katledilen ve bugüne kadar cesetlerinin
yerleri bilinmeyen “ k a y › p l a r ”a ait
bir toplu mezar ortaya ç›kar›ld›.
Kay›plar›n bulunmas› için oluﬂturulan bir ekibin La Plata’daki
Arana Hapishanesi’nde yapt›¤› kaz›larda elde edilen bulgular›n sonuçlar›, 9 Aral›k’ta aç›kland›. Elde
edilen ilk sonuçlara göre, hapishanedeki mezarl›ktan ç›kar›lan 10 bin
kemik, politik tutsaklara ait. Kaz›
ekibinden Luis Fonderbrider, “ Ke m i k le r y a k ›l m › ﬂ v e d u v ar d a 2 0 0
kurﬂun izi bulduk. Yak›nda DNA
iﬂlemlerine baﬂlayaca¤›z” dedi.
La Plata adl› ‹nsan Haklar› Örgütü Baﬂkan› Maria Vedio ise, Arjantin’de Arana Hapishanesi gibi,
10 “gözetim merkezi” daha bulundu¤unu söyledi.

K a y › p l a r Politikas›
Kay›plar, emperyalizm iﬂbirlikçisi yeni-sömürge ülkelerde, halka
karﬂ› savaﬂta uygulanan politikalardan birisidir.
Kay›p; gözalt›, iﬂkence, ölüm
korkusu yan›nda, “bir gün gözalt› na a l› na bi l ec e ¤i ve a ki be t i ni n bi le
belli olmayaca¤›” korkusu yaratmay› hedefleyen bir politikad›r.
Kay›p politikas›, ülkemizde de
özellikle 1990’l› y›llar›n baﬂ›ndan
itibaren yayg›n olarak uyguland›.
Ülkemizde de devlet taraf›ndan
“kaybedil miﬂ” yüzlerce devrimci
demokrat insan var.
Mücadelenin geliﬂimine ba¤l›
olarak, halka karﬂ› bask› ve terör süreklileﬂtirilirken, gözalt›lar, iﬂkenceler s›radanlaﬂt›r›ld›. Devrimcileri
hedef alan çok say›da infaz, katliam
gerçekleﬂtirildi. “Faili meçhul” cinayetler iﬂlendi. “Gözalt›nda kay›plar” da, iﬂte bu sald›r›n›n bir parças›
olarak halka karﬂ› savaﬂ›n yayg›n
uygulanan politikalar›ndan birisi oldu. Devletin kay›plar› aç›klamas›
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için bir çok eylem yap›ld›, kampanyalar örgütlendi.
Kay›plar yoktu ortada. Ama
“kaybetme” politikas›n›n sakl›s›
gizlisi yoktu. Özel Timlerin, J‹TEM’in, evlerinden, sokaklardan,
köylerden kaç›rd›¤› yüzlerce insan,
karakol ve askeri k›ﬂlalarda, gizli
yerlerde önce iﬂkenceli sorgulardan
geçirildi, sonra da katledilerek akibeti “belirsiz” b›rak›ld›.
Kaybetme politikas›, oligarﬂinin
“dokunulmaz”, “sorgulanmaz” politikalar›ndan biri olmaya devam etmektedir. Ortada halen akibeti aç›klanm›ﬂ, mezar›n›n yeri aç›¤› ç›kar›lm›ﬂ bir kay›p örne¤i yoktur.
Katillerden kimilerinin ﬂu ya da
bu nedenle yapt›klar› itiraflarda,
akibetleri ortaya ç›kan kay›plar, bunun istisnalar›d›r. Bunun örneklerinden birisi, 31 Mart 1998’de Ege
Bölgesi’nde gözalt›na al›nd›ktan
sonra “kaybedilen” Neslihan Uslu,
Metin An daç, Mehm et Ali Man dal ve Hasan Aydo¤an isimli 4
devrimcidir. ‹tiraflarda bulunan Tu r a n Ü n a l adl› kontrgerilla eleman›,
dört devrimcinin Foça’daki askeri
birliklerde iﬂkence yap›ld›ktan sonra, kollar›, bacaklar› k›r›lm›ﬂ olarak
bir tekneye konulduklar›n› ve teknenin Seferihisar aç›klar›nda bombayla bat›r›ld›¤›n› aç›klam›ﬂt›.
Fakat, kay›plara iliﬂkin bu itiraflar bile, mahkemeleri harekete geçiremedi. Çünkü, devletin kay›plar›n
akibetini aç›¤a ç›karma gibi bir sorunu yoktur, tersine kay›plardan sorumlu olan da, akibetlerini gizleyen
de zaten devlettir.

Neden A ç › k l a n m › y o r ?
Ülkemizde kontrgerilla denildi¤inde, akla ilk gelen eylemlerinden
biri kay›plard›r. Fakat, kontrgerillan›n yarg›land›¤› iddia edilen Susurluk ya da Ergenekon davalar›nda
tek bir kay›b›n akibeti araﬂt›r›ld› ve
aç›¤a ç›kar›ld› m›? Hay›r.

SORUYORUZ:
Ergenekon savc›s›, hepsini de ¤ il, tek bir kay›p’›n faillerini so ruﬂturma konusu yap›p, tek bir
kay›p’›n mezar›n› açabilir mi?
AK P iktidar›, kay›plar›n ak›betini aç›klay›p, kay›p mezarlar›n› açabilir m i ?
Hay›r yapamazlar.
Çünkü, kay›plar›n ak›betini
aç›klamak, devletin katliamc›l›¤›n›,
halk düﬂman› yüzünü göstermektir.
Çünkü, kay›plar› aç›klamak,
kontrgerilla faaliyetinin gerçek boyutlar›n›n, devrimcilere karﬂ› iﬂlenen suçlar›n görülmesi demektir.
Çünkü, kay›plar› aç›klamak, düzenin halka karﬂ› savaﬂta kulland›¤›
yöntemlerin deﬂifre edilmesi, gelecekte ayn› rahatl›kla kay›p politikas›n› uygulayamamak demektir.
Çünkü; bu tarihi gerçekleri ortaya ç›karmak, kontrgerillay› mahkum etmeyi, kontrgerilla politikalar›ndan vazgeçmeyi gerektirir.
Sorumuz ve sorumuzun cevab›
ortadad›r. Hiçbir düzen partisi,
kontrgerillaya karﬂ› onu temelden
yokedecek bir mücadeleye giriﬂmez. Halk›n mücadelesi karﬂ›s›nda
s›k›ﬂt›klar›nda veya kendi iç kavgalar› gibi nedenlerle veya emperyalizm ve iﬂbirlikçi tekeller buna ihtiyaç duyduklar›nda kontrgerillan›n
belli örgütlenmelerini, belli eylemlerini deﬂifre edebilir, belli kesimleri tasfiyeye yönelebilirler. Fakat bu
kontrgerillan›n tasfiye edilmesi ve
adaletin mutlak olarak yerine getirilmesi anlam›na gelmez. Düzen içi
hesaplarla baﬂlayan tasfiyeler, “karanl›klar› ayd›nlatma” manevralar›,
yine düzen içi hesaplarla bitirilir!
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Ferhat Gerçek Davas› Baﬂl›yor!
Tüm barolar, adaleti savunan hukukçular
Baﬂta D‹SK ve KESK olmak üzere, tüm demokrat, ilerici sendikalar
Demokratik Kitle Örgütleri, insan haklar› savunucular›,
Hukuktan, adaletten yanay›m, zulme, iﬂkencelere karﬂ›y›m diyen herkes;

FERHAT’IN YANINDA OLALIM!
26 Aral›k’ta, Bak›rköy 9. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde, Ferhat’› vurarak felç b›rakan polislerin yarg›lanmas›na baﬂlanacak.
Ferhat’› kim, neden vurmuﬂt u ? 7 Ekim 2007’de Yenibosna’da
okurlar›m›z dergi sat›ﬂ ve tan›t›m›
yaparken, polis sald›rm›ﬂ ve Ferhat
vurularak felç edilmiﬂti.
Polis dergimizin halka ulaﬂt›r›lmas›n› engellemek istiyordu. Dergimiz yasal bir dergiydi, da¤›t›m› serbestti. Fakat, AKP’nin polisi devrimci, sosyalist düﬂünceler taﬂ›yan dergimizin aç›ktan, meﬂru bir ﬂekilde da¤›t›m›n› içine sindiremiyordu. Okurlar›m›z dergi sat›ﬂ› için gittikleri bölgelerde, polisin benzer engelleme çabalar› ile karﬂ›laﬂ›yor, çeﬂitli bahanelerle gözalt›na al›nd›klar› oluyordu.
7 Ekim’de yaﬂanan da bu sald›r›lardan birisiydi. Polisler o gün de,
okurlar›m›z› gözalt›na almak, ellerindeki dergilere el koymak istediler.
Tekmelerle coplarla sald›rarak, “ H epinizi tan›yoruz, hepinizi öldürece¤iz” diye tehditler savurdular. Ard›

Ferhat’a Adalet istemek;
u Adaletli bir düzen için
mücadele etmektir
u Zalime, zulme, faﬂizme
karﬂ› olmakt›r
u Adaletsizli¤in meﬂrulaﬂt›r›lmas›na, kan›ksat›lmas›na
izin vermemektir
uuu

Ferhat’a ADALET için;
26 Aral›k 2008 tarihinde
Saat: 9.30'da
Bak›rköy Asliye Ceza
Mahkemesi’nde Olal›m!
s›ra okurlar›m›z› kurﬂunlayarak, Ferhat Gerçek’i s›rt›ndan vurdular.
Ferhat’› vuran katiller, sanki
Ferhat’› kurﬂunlamak de¤il, yasal
bir dergiyi satmak suçmuﬂ gibi, Ferhat’› kurﬂunlad›ktan sonra Yenibos-

Borcumuzdur!
“Ferhat G erçek’i v uran p olis h ala
tutuklanmad›”... Böyle yaz›yordu Engin’in
elindeki dövizde.
Engin katledildi bunu söyledi¤i için.
Bu fotograf›n çekildi¤i tarih, 29 Eylül’dü.
Foto¤raf› tutan art›k aram›zda de¤il ve
Ferhat’› vuran polis halâ tutuklanmad›.
ﬁimdi hem Ferhat için, hem Engin için
sorulacak hesap var.
Ferhat’› vuran polisi tutuklatt›rmak, onun
cezaland›r›lmas›n› sa¤lamak, ahlaki, h ukuki,
siyasi ve vicdani bir borçtur.
Ferhat’a borcumuzdur, Engin’e borcumuzdur.
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na Temel Haklar Derne¤i’ni panzerlerle, çevik kuvvetle kuﬂatm›ﬂ, Ferhat’›n hesab›n› sorma iradesini daha
o andan k›rmak istemiﬂlerdi.

Polise 9 Y›l, Ferhat’a 15 Y›l
Ferhat’›n vurulmas› ve ard›ndan
yaﬂananlar, oligarﬂik düzenin katliamc›l›¤›n›, bask› ve terörle yönetme
anlay›ﬂ›n›, adaletsizli¤ini göstermektedir.
Ferhat’› vuranlar, delilleri ortadan kald›rmak için, Ferhat’›n vuruldu¤unda üzerinde bulunan gömle ¤ini alarak “ k a y b e t t i l e r ”!
Ferhat’› vuran polisin ifadesi
al›nmad›, davaya iliﬂkin soruﬂturma
aç›lmad›.
Adaletsizli¤i dayatt›lar.
Fakat, buna izin verilemezdi.
Adalet talebinin, bask›larla, tehditlerle, gözalt›, tutuklama ve iﬂkencelerle susturulmas›na izin verilmemeliydi.
Bunun için, o günden itibaren 62
h a f t a boyunca, her hafta çeﬂitli mahallelerde Ferhat’› vuran polislerin
tutuklanmas› talebiyle, bildiriler da¤›t›ld›, afiﬂler as›ld›, eylemler yap›ld›, sokak sokak, kap› kap› dolaﬂ›larak adalet talebi halka maledilmeye
çal›ﬂ›ld›.
Düﬂünün her hafta, ‹stanbul’un
yoksul gecekondu semtlerinden veya merkezi yerlerinden en az iki üç
yerde, Ferhat için adalet talebi yükseldi. Israrla, kararl›l›kla...
Bu mücadelenin sonucunda, katil polisler hakk›nda dava aç›lmak
zorunda kal›nd›. Fakat, bu sefer de,
katil polislere de¤il, Ferhat’a daha
fazla ceza istenerek, adaletsizlik
yarg›lama sürecinde sürdürülmek
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Yaz›n Yasalar›n›za!
Bu ülkede; “Dur ihtar›na uy mamak”, “i çkili ol ma k” , “sab›kal ›
olmak”, “polise mukavemet et mek”, “ p o l i s t e n k a ç m a y a ç a l › ﬂ mak”, “soyarak aramaya karﬂ›
ç›kmak”, “say›mlarda haz›rolda
bekleme dayatmas›na direnmek”...
cezas› Ö L Ü M olan suçlard›r, bu
suçlar›n cezas›, an›nda polisler, askerler, gardiyanlar taraf›ndan ‹N FAZ edilir!!!
Polis infazlar›nda, iﬂkenceyle
ölümlerde, katiller kendilerini bu gerekçelerin arkas›na s›¤›narak savunuyorlar, devleti yönetenler, iﬂkenceleri, infazlar› bu gerekçeleri ileri sürerek meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorlar.
Madem bu gerekçeler, insan öldürmenin sebebidir, madem bu gerekçelerle insan öldüren polisler,
askerler, gardiyanlar cezaland›r›lm›yorlar, o zaman laf› doland›rmadan, en aç›k haliyle bunu yasalar›n›za da yaz›n.
Yaz›n ki, faﬂist yüzünüz, yasalar›n›zda da daha net görülsün.
Madem ki, bunlar pratikte yasa

imiﬂ gibi uygulanmaktad›r. Madem
ki, bunlar adeta yaz›l› olmayan yasalard›r. O zaman, halk› demokrasicilik oyunlar›yla aldatmay›, AB rüyas›yla sarhoﬂ olmuﬂ “ a y d › n l a r › ”
kand›rmay› b›rak›n, aç›k faﬂist yüzünüzle ortaya ç›k›n.
Emniyet Genel Müdürü O¤uz
Kaan Köksal diyor ki: “Peﬂ peﬂe
g e n e lg e l e r y a p t › k . H e r k e s b i l s i n k i,
b u t ü r o l ay la r a m ey d a n v er i lm e y e c e k . T üm a m a c ›m › z s il a h k u ll a n › m ›n › n ka nund a y az › l d› ¤› ﬂe ki l de
k ullan ›lmas ›d ›r”.
Genelgeler yapm›ﬂlar.
Kanunlar uygulan›nca bu tür
olaylar olmayacakm›ﬂ.
Y›llanm›ﬂ yalanlar bunlar.
Birincisi, polis zaten bu kadar
rahat insan vurma cesaretini, kanunlarda polise en geniﬂ haliyle silah kullanma yetkisi tan›nmas›ndan,
amirlerinin, bakanlar›n, polis infazlar›n› savunan aç›klamalar›ndan al›yor.
‹kincisi, polis zaten as›l olarak
amirlerinin, devletin istedi¤i çerçe-

vede silah kullan›yor. Öyle oldu¤u
için, hemen devletini, amirlerini yan›nda görüyor.
Ancak polise s›n›rs›z yetkiler tan›yarak, halk üzerinde terör esti3rip, halk› sindirerek yönetebilece¤inize inand›¤›n›z için; halka karﬂ› savaﬂta, iﬂkencelerin, infazlar›n, her
türlü polis terörünün önünü açt›¤›n›z için, arka arkaya polis infazlar›,
iﬂkencede katletmeler yaﬂan›yor.
O nedenle, polis infazlar›n›n
devletin, polislerin amirlerinin denetimi d›ﬂ›nda oldu¤u yalan›n› söylemekten vazgeçin.
Her gün yeni bir infaz yaﬂan›rken, “engellemeye çal›ﬂ›yoruz, genelgeler yay›nl›yoruz” demek, halk› aptal yerine koymakt›r. Yaz›l› olsun ya da olmas›n, as›l genelgelerinizin infazlar›n, iﬂkencelerin sürmesi için oldu¤unu görmek zor de¤ildir.
Halk›n gerekçelerinizi dinlemeye de¤il, infazlar›n, iﬂkencelerin hesab›n› verdi¤inizi görmeye, yani
adalete ihtiyac› vard›r.

isteniyor. Bak›rköy Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤›’n›n 24 Temmuz’da haz›rlad›¤› iddianamede; tek suçu yasal dergi sat›ﬂ› yapmak olan okurumuz F e r h a t G e r ç e k ’ e; “‘Toplant›
ve Gösteri Yürüyüﬂleri Yasas›'na
muhalefet’, ‘görevi yapt›rmamak
için direnme’, ‘kamu görevlisine
karﬂ› görevinden dolay› hakaret’,
‘nitelikli mala zarar verme’” iddialar›yla 15 y›l 4 ay ceza istemiyle
dava aç›ld›. Bunun karﬂ›l›¤›nda
F e r h a t ’› v u r a n p o l i s i n de içinde
oldu¤u 7 polis hakk›nda ‘zor kullanmak yetkisi aﬂ›larak kasten yaralama’ iddias›yla istenen cezan›n
miktar› sadece 9 y›l ceza oldu.
Ferhat’›n suçu bir derginin sat›ﬂ›n› yapmakt›, Ferhat’› kurﬂunlayan
polis ise onu öldürmek için ateﬂ etti, Ferhat a¤›r yaralanarak felç oldu.

Oligarﬂinin adaleti, açmak zorunda
kald›klar› bu davada Ferhat’› cezaland›rmak, katil polislerini kurtarmak istiyor.

dir. Çünkü, Ferhat’a Adalet istemek, ayn› zamanda Adalet’li bir düzen için mücadele etmektir. Zalime,
zulme, faﬂizme karﬂ› yürütülen bir
mücadeledir. Adaletsizli¤in meﬂrulaﬂt›r›lmas›na, kan›ksat›lmas›na
karﬂ› bir mücadeledir.
Sendikalar, odalar, haklar ve özgürlükler için kurulmuﬂ çok çeﬂitli
dernekler, kimse Ferhat’›n ve Engin’in davalar›n› kendi d›ﬂ›nda görmesin. Kimsenin kuﬂkusu olmas›n
ki, e¤er demokrasi mücadelesi geliﬂtirilecekse, onun yolu Ferhatlar’›n,
Enginler’in katledilmesine, felç b›rak›lmas›na karﬂ› verilecek mücadelelerden geçecektir. Ferhat’›n duruﬂmas›na kat›lal›m, Adaletsizli¤e izin
vermeyelim, oligarﬂik düzene, yasalar›, hukuku da hiçe sayarak, Adaletsizli¤i dayatamayaca¤›n› gösterelim.

Say›: 168

E n g i n Ç e b e r, F e r h a t ’ a
Adalet ‹stedi¤i ‹çin
Katledildi
Ferhat Gerçek’i vuran polislerin
tutuklanmas› ve cezaland›r›lmas›
için eylemler sürdürülürken, bu eylemlerin birinde gözalt›na al›n›p tutuklananlardan E n g i n Ç e b e r, karakolda, hapishanede gördü¤ü iﬂkencelerin sonucunda, 10 Ekim
2008’de katledildi.
“Ferhat’a Adalet”, büyük emek
ve çabalarla, en a¤›r bedelleri ödeyerek, yürüttü¤ümüz bir mücadele-
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Yoldaﬂlar›
Anlat›yor

Bitmez
tükenmez
enerjisiyle

Day›
12 Eylül cuntas› günlerinden
baﬂlayay›m anlatacaklar›ma. Day›’n›n o dönem tutsak edilmesiyle
ilgili geliﬂmeyi bir akﬂam vakti ö¤rendim. Cuntan›n koyu sansürünün
oldu¤u günlerdi. Gazetelerde ancak
s›k›yönetim komutanlar›n›n izin
verdi¤i haberler ç›k›yordu. ‹stanbul’daki baz› gazeteler akﬂam bask›s› da yap›yorlard›. O gün de akﬂam bask›s›n› satan çocuklar,
“Erim’ciler yakaland›...” diye ba¤›rarak sat›yorlard› gazeteyi. Çocuk
yan›ma gelince hemen bir gazete ald›m ve manﬂetten giren haberin yan›na konmuﬂ resime bakt›m. Day›’y› hemen tan›d›m. ‹ﬂin ciddiyetini anlam›ﬂt›m. Gidece¤im yerde televizyon haberlerini izlemek için
h›zland›m.
Baz› yakalanmalar› duymuﬂtum
ama Day›’y› duymam›ﬂt›m. O dönem sorumlum olan Selim Mehmet
Yücel ’le operasyonu konuﬂtuk.
Mehmet, “Di¤er arkadaﬂlar›n nas›l
yakaland›¤›n› biliyorum ama Da y›’n›n nas›l yakaland›¤›n› ben de
bilmiyorum” demiﬂti. Sonradan ö¤renecektik.
Day› ﬂimdi iﬂkencecilerin elindeydi. Cunta gözalt› süresini de 90
güne ç›karm›ﬂt›. ‹ﬂkencenin boyutlar›n› tahmin etmek zor de¤ildi. Nitekim y›llar sonra Day› ile birlikte
kald›¤›m›zda ayak tabanlar›nda oluﬂan bariz iﬂkence izlerine tan›k
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olacakt›m. Ki Day›lar’la ayn› operasyonda gözalt›na al›nan A h m e t
K a r l a n g a ç da iﬂkencede katledilmiﬂti.
Selim Mehmet’le birlikteli¤imiz
de 1981 Nisan’›na kadar sürdü.
Mehmet birden hiçbir randevusuna
gelmez oldu. Hiç yapmad›¤› birﬂeydi. Ne benim, ne de o günlerde gördü¤üm di¤er arkadaﬂlar›n randevular›na gelmemiﬂti. Tüm aramalar›m›z da sonuç vermedi. Tutsak düﬂmüﬂtür, gözalt›nda olsa gerek diye
düﬂünüyorduk ki günler sonra polis
taraf›ndan infaz edildi¤ini ö¤rendik.
4 y›ldan beri tan›d›¤›m, aylarca ayn› ortamlar› paylaﬂt›¤›m, ilk tan›d›¤›mda Çanakkaleli oldu¤u için
“ Ç a n a k k a l e M e h m e t ” dedi¤imiz
bu kararl›, cüretli arkadaﬂ›m›z, katledilmiﬂti. Mehmet, o güne kadar
çok yak›ndan tan›d›¤›m ‹ l h a m i Ç a vuﬂo¤lu, A d i l C a n , H a l i l ‹ b r a h i m
B a y r a k t a r ve R › d v a n S a n c a r gibi
aram›zdan fiziken ayr›lan arkadaﬂlar aras›na kat›lm›ﬂt›. Selim Mehmet’in katledildi¤i operasyonda, k›sa da olsa tan›ma ﬂans›n› buldu¤um
Selçuk Küçükçiftçi de katledildi.
Cuntaya karﬂ› mücadele sürüyordu. Day› ve di¤er tutsak yoldaﬂlar›n hapishane direniﬂlerini bir biçimde ö¤reniyorduk. 15 Mart
1982’de Devrimci Sol tutsaklar›n›n
‹stanbul Atatürk Ö¤renci Sitesi’nin
büyük spor salonunda ilk toplu

mahkemesi yap›lacakt›. Duruﬂma
gününün sabah› ‹stanbul’un dört bir
yan›, cuntan›n devrimcileri yarg›layamayaca¤›na dair pankartlarla donat›lm›ﬂt›. O gün ilk duruﬂmada Day›’n›n mahkemedeki baﬂe¤meyen
tavr›n›, hayk›r›ﬂ›n›, daha ilk duruﬂmada mahkemeyi bir devrim kürsüsüne çevirdi¤ini ö¤rendi¤imizde,
büyük bir moral güç olmuﬂtu bize.
Cuntac›lar ve hapishane yönetiminin as›lan pankartlardan dolay› 2-3
saat mahkemeye tutsaklar› geç götürme karar› ald›klar›n› duymuﬂtuk.
Ben 1982 sonlar›nda tutukland›m ve Metris Hapishanesi’ne konuldum. Day›, Sultanahmet Hapishanesi’ndeydi. O zamana kadar hapishanelerde bir direniﬂ gelene¤ini
yerleﬂtirmiﬂlerdi bizimkiler. Elbette
bu gelene¤in yarat›lmas›nda Day›’n›n etkisi yads›namaz. Hapishanede karﬂ›laﬂt›klar›mdan biri bizim
Bursa davas›ndan M e t i n T ü r k e r’di. (Metin tahliyeden sonra yakaland›¤› hastal›ktan dolay› yaﬂam›n› yitirdi.) Hat›rlad›¤›m kadar›yla
Metin Davutpaﬂa Hapishanesi’nde
Day› ile birlikte kalm›ﬂt›. Metin de
“Devrimci Sol’u, Devrimci Sol yapan Day›’d›r. Day› demek Devrimci
Sol demektir” diyerek hep anlat›rd›.
Ben Metris’e gittikten 3-4 ay kadar sonra hapishane idaresi taraf›ndan tutsaklar›n kazanm›ﬂ oldu¤u
haklar› gasbetmek, bask›lar› yeniden devreye sokmak için sald›r›lar
baﬂlam›ﬂt›... 1984 baﬂ›nda da daha
boyutlu bir teslim alma sald›r›s› Tek
Tip Elbise (TTE) ile yürürlü¤e konuldu.
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Buna karﬂ› yap›lan ölüm orucunda ﬂehitler verdik. Ölüm Orucu sonras›nda Day› ve ‹brahim Erdo¤an’a
tüberküloz teﬂhisi kondu, bir süre
hastanede tedaviye götürüldüler.
Day› ile ‘84 y›l›n›n birkaç ay›nda ve
‘85’in son günlerine kadar Sa¤malc›lar Özel Tip Hapisanesi’nde kald›k. ‘85 ortas›nda beni baﬂka hücreye verirlerken, Day›’y› da benim 9
ay kald›¤›m hücreye verdiler. Birbirimizi görmesek de bir ﬂekilde haberleﬂebiliyorduk.

Yeniden M e t r i s
18 Aral›k 1985’den itibaren yeniden Metris Hapishanesi’ne sevkedilmeye baﬂland›k. Giden ilk grubun
içindeydim. Bindi¤imiz ringde Sinan Kukul da vard›. Bizi ring araçlar›ndan indirip havaland›rmaya koydular. Metris’te d›ﬂ›m›zdakilerin ço¤u tektip elbise giymiﬂti. Havaland›rmada volta at›yorduk. Metris’in
ünlü iﬂkencecisi binbaﬂ› Muzaffer
yan›ndakilerle kap›y› açt›. Havaland›rmada bulunan çeﬂitli davalardaki
tutsaklar›n önde gelen isimlerine s›rayla sormaya baﬂlad›. ‹lk olarak bizi temsilen Sinan’a “ Tek Tip Elbise
giyip giymeyece¤imizi” sordu. Sinan kararl› bir sesle “Hay›r” diyerek
iﬂkenceci binbaﬂ›n›n surat›n› adeta
allak bullak etmiﬂti.
Soyarak aramaya karﬂ› ç›kt›¤›m›z için özel olarak u¤raﬂ›yorlard›.
Giriﬂteki bu karﬂ› ç›k›ﬂta beni ve 4
arkadaﬂ› ayn› gün bir haftal›¤›na
hücrelere att›lar. Bir hafta sonra arkadaﬂlar›m›z›n yan›na verildik. Day› da oradayd›. TTE giymedi¤imiz
için havaland›rmaya ç›kam›yorduk
ve yüz yüze görüﬂme imkan›m›z
yoktu. Ama ba¤›ra ça¤›ra konuﬂuyorduk, iplerle de ko¤uﬂlar aras›
al›ﬂveriﬂ yap›l›yordu.
Mahkemelere gidiﬂte TTE giymedi¤imiz için, zorla elbiselerimizi
ç›kar›p ﬂort atletle Baﬂtabya’daki
mahkemeye götürülüyorduk. Mahkeme de üzerimizde elbise yok diye
içeri alm›yordu. Bu yüzden mahkeme bitinceye kadar, mahkemenin
bitiﬂi¤inde bulunan küçük bir odaya
koyuyorlard› bizi. Day›’n›n oldu¤u
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günlerde küçük odan›n sohbeti çok
daha anlaml› olurdu do¤al olarak.
K›sa bir süre sonra baz›lar›m›z›
“Çernobil” dedi¤imiz havaland›rmadaki ko¤uﬂlara götürdüler. Day›
ile ayn› ko¤uﬂa düﬂtük. Ayr›ca, Sinan Kukul, ‹brahim Erdo¤an, Mete
Nezihi Alt›nay, Cavit Özkaya, ﬁaban ﬁen, Mürsel Göleli... gibi birçok arkadaﬂ da Çernobil’e verilmiﬂti. Buras›, hapishanedeki kalorifer
kazanlar›n›n bulundu¤u yerdi. Kazanlar›n borular›ndan ç›kan siyah
kurumun yo¤un ﬂekilde havaland›rmaya ya¤mas›ndan dolay› Çernobil
ad› verilmiﬂti bu havaland›rmaya.
Day› ile Metris’te 1986 baﬂ›ndan, tahliye oldu¤um 1988 Nisan’›na kadar sürecek olan birlikteli¤imiz böyle baﬂlad›. Kah ayn› ko¤uﬂta, kah ayn› havaland›rman›n
yak›n ko¤uﬂlar›nda kald›k. Ama
hergün kendisini görebiliyordum.
Ayn› ko¤uﬂta kald›¤›m›z dönemlerden ﬂu hep akl›mdad›r; biz, Day›’y›
ko¤uﬂun günlük iﬂlerinin içine sokmak istemiyorduk. Ama kendisi bunu kabul etmezdi. Ben bir seferinde
Day›’n›n yapmas› gereken ko¤uﬂun
bir iﬂini yapt›m. Bana k›zm›ﬂt›. Di¤er arkadaﬂlara da bu konuda benzer ﬂekilde k›zd›¤›n› biliyorum. Ko¤uﬂtaki nöbetçilerin günlük olarak
ko¤uﬂ temizli¤i, masa temizleme,
bulaﬂ›k gibi iﬂlerinde, hiçbir zaman
ayr›cal›kl› bir tutum almad›. Rahatl›kla zorlanmadan yapabilece¤imiz
iﬂlerdi. Ama izin vermezdi.
Bu süreçte Day›’y› daha yak›ndan tan›d›m. Disiplinli, programl›,
e¤itici yaﬂam›n› gördüm.
Ayn› ko¤uﬂlarda kald›¤›m›zda

‹ﬂlerinin d›ﬂ›nda da
birilerimize sürekli birﬂeyler
anlat›yordu. Öyle ayr›cal›k
isteyen, tepeden bakan,
bürokratik yap›s› olan biri
de¤ildi. Bizden biriydi. Onun
için de kendisine ulaﬂmak,
konuﬂmak çok kolayd›.
Kafama tak›lan konularda
sorup ö¤reniyordum.

günde 4 saat kadar uyuyordu. Fazla
uyudu¤unu pek hat›rlam›yorum. ‹ﬂlerinin d›ﬂ›nda da birilerimize sürekli birﬂeyler anlat›yordu. Öyle ayr›cal›k isteyen, tepeden bakan, bürokratik bir yap›s› olan biri de¤ildi.
Bizden biriydi. Onun için de kendisine ulaﬂmak, konuﬂmak çok kolayd›. Kafama tak›lan konularda sorup
ö¤reniyordum. Day› boﬂ gevezelikleri sevmezdi. Zaman›n de¤erlendirilmesine önem verirdi. Sald›r› ve
ko¤uﬂ de¤iﬂikliklerinin oldu¤u dönemlerde de çal›ﬂmalar›m›z sürerdi.
Ko¤uﬂlar›n sürekli de¤iﬂtirildi¤i
bir dönemde, bir arkadaﬂ yine bir
de¤iﬂiklik sonras›nda “ bütün düzenimizi altüst ettiler” diye k›z›yordu.
Day› “merak etme toparlar›z” dedi.
Gerçekten de k›sa sürede e¤itim çal›ﬂmalar›, günlük düzen kuruldu.
TTE zorunlulu¤u kalk›nca, d›ﬂardan gelen kitaplar da al›nmaya
baﬂlad›. Böylece kitaplar›m›z artt›.
Day› çok okuyordu. Okuma yönünün eskiye dayal› oldu¤unu, sonradan Day›’n›n lise y›llar›n› bilen bir
arkadaﬂtan da dinlemiﬂtim. Lisedeyken de çok okudu¤unu söylemiﬂti. Tutsakl›kta da sürekli okuyor,
e¤itiyor, yanl›ﬂlar› düzeltiyordu.
Havaland›rmaya ç›kt›¤›m›zda,
voltada ya da baﬂka bir yerde, Day›’n›n boﬂ kalma ﬂans› hiç yoktu.
Mutlaka birilerimiz kendisini yakalar, uygunsa birﬂeyler sorard›k, konuﬂurduk, dinlerdik. Day›’n›n havaland›rmada Sinan Kukul ya da baﬂka arkadaﬂlarla iﬂi varsa, bitmesi
beklenirdi. Bitince yavaﬂ yavaﬂ etraf› çevrilirdi. Bazen Day›’n›n bir iki
kiﬂiyle sürdürdü¤ü volta, bakm›ﬂ›z
ki kalabal›k bir voltaya dönüﬂmüﬂ.
Devrimcinin emekli yaﬂ› yoktur
denir. Benim gördü¤üm kadar›yla
Day›’n›n bir saniye boﬂ kalma hakk› da yoktu.
Günlük gazeteleri mutlaka okurdu. Önemli yaz›lar› iﬂaretlerdi. ‹ﬂaretledi¤i yaz›lar› kesip küpür halinde arﬂivlerdik. Ayn› ko¤uﬂta iken
yapt›¤›m›z e¤itim çal›ﬂmalar›na Day› da kat›l›yordu. Çal›ﬂmalar çok
zengin tart›ﬂmalarla geçiyordu. Day›, baz› tart›ﬂmalarda düﬂüncesini
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belirtmeyen arkadaﬂ oldu¤unda belirtmesi için teﬂvik ederdi.
Her konuda arkadaﬂlara yard›mc› olmaya çal›ﬂ›rd›. Ayn› zamanda
çok iyi bir gözlemciydi.
Yine ayn› ko¤uﬂta oldu¤umuzda
birgün önümdeki iﬂe dal›p adeta
dünya ile ba¤›m› kesmiﬂtim. Bu konuda beni uyarm›ﬂt›. Önündeki iﬂe
yo¤unlaﬂ ama çevrenle tüm ba¤›n›
kesme, iﬂini yaparken ayn› zamanda
çevrendeki geliﬂmelerin de fark›nda
olmal›s›n demiﬂti.
O s›rada Metris’e yeni bir askeri
müdür geldi. Oldukça haval›yd›,
Metris’i akl›nca “adam” edecekti.
Bunun bir ad›m› olarak da bir bahaneyle Day›’y› hücreye almak istemiﬂti. Direndik, sonunda ko¤uﬂa
operasyon yap›p Day›’y›, beni ve üç
arkadaﬂ› daha hücreye götürdüler. 5
gün kadar hücrede tutulduktan sonra hepimizi geri ko¤uﬂumuza götürdüler. Müdürün havas› çok sürmedi,
direniﬂler karﬂ›s›nda süngüsü düﬂtü.
Bu askeri müdürün Day›’dan
birgün nas›l “f›rça” yedi¤ini hat›rl›yorum. 1987’ydi. Çözülmesini istedi¤imiz sorunlar vard›. Çeﬂitli biçimlerde direniﬂteydik. Ziyarete
ç›kmad›¤›m›z bir gündü. Önce asker Day›’ya ziyaretçisi oldu¤unu
söyledi. Day› ç›kmayaca¤›n› belirtti. Bu kez, binbaﬂ›n›n kendisi geldi.
Day›’ya ziyarete ç›kmas› gerekti¤ini söyledi. Day› binbaﬂ›ya iyi bir
f›rça att›. Adam gitmiyor, sakin bir
sesle “Dursun ç›k ziyaretçilerin
bekliyor” diyordu ve Day›, talepleri,
tavr›m›z› yüksek ve otoriter bir sesle binbaﬂ›ya anlatmaya devam ediyordu. Askerler koridorda s›ralanm›ﬂ, put gibi haz›roldayd›lar. Binbaﬂ›lar› habire azarlan›yordu. ﬁaﬂk›n
bir ﬂekilde durumu seyrediyorlard›.
Öyle ya, önünde titredikleri komutanlar› suspus olmuﬂtu.
Sonra Devrimci Sol Davas› tutsaklar› olarak 30 gün süren bir açl›k
grevi yapt›k. TAYAD temsilcisinin
de kat›ld›¤› bir toplant›yla hapishane idaresi taleplerimizi kabul etmiﬂti. E Blok havaland›rmas›nda biraraya geldik. Böylece bizim davadaki tüm arkadaﬂlar hep birliktey-
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Day›, insanlar›m›z›n düﬂman
taraf›na geçmemesi için, çeﬂitli düzeylerde zay›fl›k gösterenleri tekrar kazanmak
için de bir kültür yaratt›.
‹nsanlara, “bundan birﬂey
ç›kmaz”, “gittiyse boﬂverin”
diye yaklaﬂmak yerine,
“nas›l tekrar kazanabiliriz”
yönüyle düﬂünürdü.
dik. Ko¤uﬂ kap›lar› da aç›kt›, daha
uygun koﬂullardayd›k art›k.
Day› ve di¤er arkadaﬂlar, savunman›n yaz›lmas›n› organize etmiﬂlerdi. Gecemizin gündüzümüzün
birbirine kar›ﬂt›¤› günlerdi. Ana dava savunmas›n›n haz›rl›¤› daha önceden baﬂlanm›ﬂt›. Day›, s›k›ﬂma olmadan istedi¤imiz gibi bir savunma
ç›kar›labilmesi için uyar›larda bulunuyordu.
Ko¤uﬂlarda bireysel ve grupsal
e¤itim çal›ﬂmalar› da sürüyordu. Bu
çal›ﬂmalarda zaman zaman t›kand›¤›m›z olurdu. Bu durumlarda do¤al
olarak Day›’ya gidiyorduk. O konuda Day› ne diyordu. Day› bu soruna
nas›l bak›yordu... Bazen Day›’yla
konuﬂup ko¤uﬂa geri döndü¤ümüzde, o kadar konuﬂup tart›ﬂt›k, nas›l
akl›m›za gelmedi derdik. ‹ﬂin özü,
onun her konuda sade, yal›n düﬂünmesi, özünü yakalay›p ortaya koymas›yd›.
Day›’n›n bulundu¤u ortamlar
canl› tart›ﬂma ortamlar›yd›. Kendi
aram›zda “Day›’y› örnek almal›y›z.
Biz de öyle canl› tart›ﬂma ortamlar›n› sürekli k›labilmeliyiz, kendimizi
bu konuda zorlamal›y›z” diyorduk.
Day› yoldaﬂlar›n›n okumas›, tart›ﬂmas›, kavramas› için büyük çaba
sarfediyordu. Okumamakta ›srar
edenlere de k›z›p, de¤iﬂtirmek için
u¤raﬂt›¤›n› hat›rl›yorum.
Tüm özgür tutsaklar olarak biraraya geldikten sonra, savunman›n
yaz›m› ve e¤itim çal›ﬂmalar› sürerken ko¤uﬂun birinde de halkoyunlar›, tiyatro çal›ﬂmalar› yap›l›yor, ayr›ca baz› arkadaﬂlar da makrome yap›yorlard›. Halkoyunlar› çal›ﬂmala-

r›nda ben de yer ald›m ve çal›ﬂman›n sonunda halk oyunlar›, tiyatro,
skeçlerin oldu¤u bir gösteri yap›ld›
havaland›rmada. Yine bir baﬂka gün
tiyatrocu arkadaﬂlar ﬁeyh Bedrettin
Destan›’n› çok güzel bir ﬂekilde sergilediler.

De liyi, za y›f ›, hastay›. ..
herkesi sahiplenen ve
d ö n ü ﬂ t ü rendi...
Day› yoldaﬂlar›n› çok sahiplenirdi. Hatta siyasi olarak bizimle iliﬂkisi olmayan birine nas›l sahip ç›k›ld›¤›n› gördüm. Bu kiﬂi psikolojik
sorunlar› olan bir tutsakt›. Baﬂka
ko¤uﬂta kal›yordu. Kimseyle geçinemez, tek baﬂ›na hücrede kal›rd›.
Zaman zaman bizim bölüme gelirdi. Day› iki arkadaﬂa söylemiﬂti, onlar ilgileniyordu. Sorunludur, delidir, bizden de¤il yaklaﬂ›m› yerine
bir sahiplenme gösteriliyordu.
Day› ile ilgili ﬂehit olduktan sonraki aç›klamada hapishanedeki tutsaklar› isim isim bilirdi denmiﬂti.
Metris’te birlikte oldu¤umuz günlerde Anadolu hapishanelerinde
olan arkadaﬂlar›m›za karﬂ› da bu konuda hassast›. Birlikte kald›¤›m›z
dönemde birçok tutsak yoldaﬂ›m›z
hakk›nda bu vesileyle bilgi sahibi
olmuﬂtum.
Day›, insanlar›m›z›n düﬂman taraf›na geçmemesi için, çeﬂitli düzeylerde zay›fl›k gösterenleri tekrar
kazanmak için de bir kültür yaratt›.
‹nsanlara, “ bundan birﬂey ç›kmaz” ,
“ gittiyse boﬂverin” diye yaklaﬂmak
yerine, “ nas›l tekrar kazanabiliriz”
yönüyle düﬂünürdü. Bask›lara dayanamay›p ba¤›ms›z ko¤uﬂa gidenlerin tekrar kazan›lmas› çal›ﬂmalar›
sürekli vard›.
*
Tahliye oldu¤umda akﬂam ﬂenlik
düzenlendi. Ertesi gün havaland›rmada toplanm›ﬂ vedalaﬂ›yorduk. ‹nsan o anlarda iki duyguyu birden
yaﬂ›yor. Bir yandan d›ﬂar›daki mücadeleye kat›lman›n sevinci ama öte
yandan içerdeki yoldaﬂlardan ayr›l›ﬂ›n verdi¤i hüzün. Ayr›lma an› geldi¤inde havaland›rma kap›s›n21 Aral›k 2008

dan son bir kez el sallad›m, tam
ç›karken öyle bir anl›k kalakalm›ﬂ›m. Birden Day›’n›n gülerek
“Ne duruyorsun gitsene” diyen
sesiyle kendime geldim. Di¤er
arkadaﬂlar da Day› ile birlikte
gülüyorlard›.
Ç›kt›ktan bir süre sonra ‹stanbul’da bir arkadaﬂ›m›z›n ameliyat olmas› gerekiyordu. Riskli
bir ameliyatt›. Mete Nezihi Alt›nay ile görüﬂtü¤üm bir gün bana
“Day› haber göndermiﬂ, arkadaﬂla çok ciddi ilgilenin. Para
pul, iﬂ, güç gerekçesini istemiyorum. Ne yap›p edeceksiniz ve o
arkadaﬂ›m›z ameliyat masas›ndan sa¤ ç›kacak’ diyor.” demiﬂti.
Dedi¤i gibi de oldu.
Mete Nezihi, Day›’n›n birçok
yan›n› prati¤inde kavrayan bir
arkadaﬂ›m›zd›. Bitmez tükenmez enerjisiyle koﬂturur, anlat›r,
ikna etmeye, yönlendirmeye çal›ﬂ›rd›.
Bir arkadaﬂ›n bölgedeki çal›ﬂmalar›yla ilgili söylediklerini
hat›rl›yorum. Bölge raporunu
birlikte çal›ﬂt›¤› arkadaﬂ›yla birlikte biraz abartarak yazm›ﬂlar.
Day› kendileriyle görüﬂürken
abart›l› rapor yazd›klar› için
kendilerini eleﬂtirmiﬂ. Arkadaﬂ
da “ﬁaﬂ›rd›k kald›k” demiﬂ ve
eklemiﬂti: “Day› adeta bölgeyi
bizden daha iyi biliyordu. Bir
daha da ne abart›l› rapor verdik
ne de abart›l› konuﬂtuk...” .
Day›’n›n ‘89’da hapishaneden firar›n› duydu¤umuzda, bizim için tam bir moral güç olmuﬂtu. Her tarafta sevinç kutlamalar›n›n yap›ld›¤›n› hat›rl›yorum.
Day›’y› y›llar sonra gördü¤ümde, y›llar›n özlemiyle kucaklaﬂm›ﬂt›m. Hayli zay›flam›ﬂt›.
Ama yine eskisi gibiydi. Yeri
geldi anlatt›, yeri geldi eleﬂtirdi,
k›zd›. Yeri geldi a¤›z dolusu güldük. Bitmez tükenmez enerjisini
sonuna kadar kulland›¤›n› farketmemek mümkün de¤ildi. Y›llar›n özlemini s›n›rl› günler içinde
de olsa gidermeye çal›ﬂm›ﬂt›k.
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Ferhat Gerçek, Engin A¤abeyini,
Katledilen Yoldaﬂ›n› Anlat›yor:
Engin abiyi daha önce tan›m›yordum. Ben 1 y›ld›r mücadelenin içindeyim. Engin abi de cezaevinden ç›kal› 3 hafta olmuﬂtu. Benim refakatçim olmuﬂtu. Çok iyi anlaﬂ›yorduk,
çok tatl› biriydi.
Ben de 7 Ekim günü arkadaﬂlar›mla beraber dergi da¤›t›yordum. Dergide yazan ﬂeyler kötü birﬂeyler de¤ildi, halk›n kötülü¤ünü istemedik. Derginin içinde; bu düzenin insanlar› nas›l yoksullaﬂt›rd›¤›n›, gençlerin nas›l uyuﬂturucuya yönlendirdi¤ini yani bu düzenin
gerçeklerini yaz›yordu.
Engin abi de bu ﬂeylere karﬂ› ç›kt›¤› için tutukland› ve karakolda iﬂkence gördü. Bu iﬂkence cezaevinde de devam etti ve katledildi.
Sorumlular› görevden ald›klar›n› söylüyorlar ama kim bilir nerede
baﬂka görevler verecekler. Görevden almalar› Engin abiyi geri getirmez. Ben ve tüm arkadaﬂlar›m eminiz, sorumlular tutuklanmayacak.
Ama anlas›nlar ki Yürüyüﬂ susturulamaz!
***

Mahallesinden Bir Yoldaﬂ› Anlat›yor:
Ço¤unlukla demokrat, Alevi ailelerin çocuklar›ndan oluﬂan bir
gruptular. 2001'de Küçükarmutlu'ya, Ölüm Orucu direniﬂçilerini ziyarete gitti Engin ve arkadaﬂlar›. Ve birkaç gün sonra da Armutlu katliam› yaﬂand›. ‹ﬂte o zaman karar›n› verdi Engin: "Devrimci olaca¤›m."
Engin'in en belirgin özelliklerinden ikisidir "kararl›l›k" ve "inatç›l›k".
O yapaca¤›m dedi¤i ﬂeyi mutlaka yapard›. Ne yapar eder yapard›.
Eski al›ﬂkanl›klar›ndan h›zl› bir kopuﬂ süreci yaﬂad›. K›sa bir süre
sonra mahallede dergi da¤›tmaya baﬂlad› Engin. Gebze'de Ekmek ve
Adalet dergisinin da¤›t›m›n› yap›yordu. Dergisini erken al›p da¤›tmak
için pazar sabah 8'den önce ﬁiﬂli'de olurdu. Bunun için saat 6'da yola
ç›kard›. Biraz daha geç gidebilece¤ini söyledi¤imizde, dergideki arkadaﬂlarla birlikte kahvalt› yapmay› sevdi¤ini söylerdi.
Bir daha hiç ayr›lmad›k Engin’le. Eski arkadaﬂlar›n› örgütlemek,
dönüﬂtürmek için u¤raﬂ verdi bir süre. Engin nas›l biriydi sorusuna cevap vermek hem çok kolay, hem de çok zordur.
Kolayd›r, çünkü; Engin, birçok olumlulu¤unu bir ç›rp›da s›ralayabilece¤imiz bir arkadaﬂ›m›zd›. Sevgi dolu yüre¤i, sürekli gülen yüzü ile
kab›na s›¤mayan, yerinde duramayan, duygular›n› ve düﬂüncelerini
yaﬂayarak ifade eden biriydi. Kararl›l›¤›, inatç›l›¤› ve çal›ﬂkanl›¤› ile,
çal›ﬂma yapt›¤› mahallelerde halk›n sevgisini kolayca kazanan bir yap›s› vard›.
Cüretli ve kararl› biri olan Engin'in kafas›nda dost ve düﬂman kavramlar› kal›n çizgilerle ayr›lm›ﬂt›. Her ﬂey netti. S›n›rs›z sevgisi ve büyüyen öfkesi vard› ve herkes hak etti¤ini al›rd› O'ndan. Sevdiklerini b›rakmaz, düﬂman gördükleriyle asla uzlaﬂmazd›.
Zordur, çünkü; Engin kendisini öne ç›karmay› sevmeyen, yapt›klar›n› konuﬂmayan ve konuﬂturmayan, mütevazi bir arkadaﬂ›m›zd›.
Onun popülizmden uzak bu kiﬂili¤i, "s›ra neferi", "devrim hamal›" deyimlerini ete kemi¤e büründürüyordu. Zor iﬂlere en önce aday olan,
ama bunu baﬂkalar›na hissettirmemeye çal›ﬂan Engin, birçok insan›n
angarya olarak gördü¤ü iﬂleri de severek yapard›.
S›n›rs›z sevgisi ve büyüyen öfkesiyle hep yüre¤imizde, bilincimizde
ve kavgam›z›n içinde olacak.

DAYI
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Öğretmenimiz
Felsefenin temel ilkeleri, toplumlar, devlet... diye baﬂlayan
e¤itim çal›ﬂmalar›na H‹Ç BAﬁLAMAMIﬁ OLSAK DA en az›ndan böyle bir listenin varl›¤›ndan
haberdar›zd›r.
Büyük kararlarla ç›kart›lan
listeler, sonra "B‹RL‹KTE OKUYACAKTIK ama...”
veya "siz okuyup gelin dedim
ama...”
veya benzer baz› cümleler.
Bunlar çok tan›d›k olmal› hepimiz için.
Bir di¤er hastal›k da, her yeni

Nas›l bir e¤itim çal›ﬂmas› olmal›?
Öncelikle e¤itimi verecek kiﬂinin korkmamas› gerekiyor.
E¤er e¤itmen, e¤itim yapmaya korkarsa, o e¤itim çal›ﬂmas›
olmaz.
Bir insan e¤itimden neden
korkar?
Bilmemek, yeterince anlatamamak veya baﬂka bilmedi¤imiz
nedenler, ama ana halka korku
etraf›nda döner durur.
Bu korkuda Marksist-Leninist
klasiklerin dilinin anlaﬂ›lmazl›¤›
önemli bir etkendir.
Marksist-Leninist klasiklerin
anlaﬂ›lmazl›¤›n›n temel nedeni
ise çevirilerinin kötülü¤üdür as-

Bundan sonraki ikinci aﬂama;
e¤itim çal›ﬂmas›n›n ﬂekillendirilmesinde karﬂ›m›za ç›k›yor.
Klasik bildik, ezbere e¤itim çal›ﬂmalar›ndan mutlaka ç›kmal›y›z.
Nas›l?
- SÜREC‹N ‹HT‹YAÇLARI
- ALANIN-B‹R‹M‹N ‹HT‹YAÇLARI
- E⁄‹T‹LECEK K‹ﬁ‹N‹N DURUMU.
Bu üç noktay› gerçekçi bir ﬂekilde de¤erlendirirsek, e¤itimin
hayata cevap vermesini sa¤lam›ﬂ oluruz.
Çal›ﬂma program›n› bu ﬂekilde ç›kard›ktan sonra, mutlaka
e¤itilecek insanla hayat› paylaﬂmak ve onu dinlemek zorunday›z.

E⁄‹T‹M‹N SONSUZ GÜCÜ
SÜREKL‹L‹⁄‹NDED‹R
iﬂte, ilk akla gelenin e¤itim çal›ﬂmas›n›n ertelenmesi olmas›d›r.
Gerçekten hastal›kt›r e¤itim
çal›ﬂmas›n› ertelemek.
Tedavi edilmedi¤inde düzene
döndüren bir hastal›k.
Bu hastal›¤›n tek tedavisi ise
disiplindir.
Disiplinli davranmak ve e¤itim çal›ﬂmas›n› mutlaka yapmak.
Disiplin d›ﬂ›nda temel sorunlardan birisi ise e¤itim çal›ﬂmas›n›n s›k›c› olmaktan ç›kar›lmas›d›r. Bu da önemlidir.
Nas›l yapaca¤›z bunu?
E¤itim program›n›n hayata
cevap vermesini sa¤layarak.
Nas›l cevap verecek hayata?
Kitle çal›ﬂmas› içinde, kitle faaliyeti içinde olan insanlar›n karﬂ›laﬂt›klar› sorunlara cevap vermesi gereken bir e¤itim program› olsa, zaten siz ertelemek isteseniz de, hayat›n içinde sorunlar›na cevap almak zorunda olan
insanlar zorlayacakt›r sizi.
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Ö⁄RETMEN

l›nda.
1970’lerde yap›lm›ﬂ çeviriler,
son derece uzun cümleler ve ayr›nt›l› dipnotlar içerir. Rusça’dan,
Almanca’dan, Frans›zca’dan yap›lan çevirilerde orjinal kelimeleri koruma iste¤i ve Türkçe’nin
yetersizli¤i de bunda etkendir.
Ama bizim yay›nlar›m›zda,
e¤itim konusunda sadeleﬂtirirek,
basitleﬂtirerek yazmad›¤›m›z hemen hiçbir ﬂey kalmam›ﬂt›r.

S›nav budur.
Neyi ö¤rendi, na s›l uygulayacak?

Bunun tek s›nav›
pratiktir. Biz de ancak, e¤itti¤imiz insanla, pratik içinde,
hayat› paylaﬂarak ve onu dinleyerek s›nav yapabiliriz.
Ve burada e¤itimin sonsuz gücü ç›kar karﬂ›m›za.
E¤itimin sonsuz gücü süreklili¤indedir.
E¤itim ve s›nav› pratik; tekrar
e¤itim ve tekrar pratik!
Sömürüden ve onursuz bir yaﬂamdan ancak e¤itimle kurtulabiliriz.

Yani korkunun as›l kayna¤›
böylece kurutulmuﬂtur.

Kayg›lar› güvene ancak e¤itim ile dönüﬂtürebiliriz.

O zaman tek sorun e¤itmenin
haz›rlanmas›na, yani ders çal›ﬂmas›na kalm›ﬂt›r.

‹nsanlar›n inançlar› da¤›n›k ve
ürkektir, bunlar› ancak e¤itim ile
derli toplu hale ve kendine güvenli hale getiririz.

Bütün sorun art›k buradad›r.
E¤itmen kendisi haz›rlanmad›¤› için erteler.
SORUN
E⁄‹TMENDED‹R.
YAN‹ SORUN SORUMSUZ E⁄‹TMENDED‹R.
E¤itmenin bu sorumsuzlu¤unu denetim ile aﬂmaya çal›ﬂmal›,
asla onun günlük gerekçelerine
teslim olmamal›y›z.

‹nsanlar›m›z› e¤itimsiz b›rakmak,
halk› e¤itimsiz b›rakmak,
onlar› umutsuz b›rakmakt›r.
Ve bizim e¤itim ile ulaﬂamad›¤›m›z HER YERDE B U R J U VA
‹DEOLOJ‹S‹ VARDIR.
BU NEDENLE E⁄‹T‹M‹ S Ü REKL‹ KILMALIYIZ.
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Günlük yaﬂamda, “ahlakl› bir
insan” ya da “ahlaks›z›n tekidir”
gibi ifadeler kullan›r›z. Peki, bir
davran›ﬂ biçimi ya da bir kiﬂi neye
göre “ahlakl›” ya da “ahlaks›z”
olur? Di¤er bir ifade ile, tüm toplum için tek bir ahlak anlay›ﬂ› m›
vard›r?.. Bunu cevaplayabilmek
için önce “ahlak nedir?” sorusuna
cevap verelim.
Ahlak, bir insan›n davran›ﬂlar›n›
dile getiren Arapça “hulk” sözcü¤ünün ço¤uludur. Mater yalist Felsefe Sözlü¤ü’nde ﬂöyle tan›mlan›r;
“ A h l a k , i n s a n l a r › n g e re k b i r b i r lerine, gerekse topluma karﬂ›
ödevlerini belirleyen insan davran›ﬂlar› ile birarada yaﬂama kural lar›n›n, st andar t l a r › n › n b ü t ünüdür”.
Felsefe Ansiklopedisi’nde ise
“Belli bir toplumun, belli bir dön e m i n d e b i reysel ve toplumsal
d a v r a n › ﬂ k u r a l l a r › . . . ” olarak tan›mlanmaktad›r. Bu tan›m, belli bir
toplumdaki gelenek, görenek ve
a l › ﬂ k a n l › k l a r › da içerir.
Biliyoruz ki her toplumsal kesimin davran›ﬂ kurallar› bir de¤ildir.
Proletaryan›n ahlak anlay›ﬂ›nda
yeri olmayan bir davran›ﬂ, burjuvazi için ahlaks›zl›k olarak görülmeyebilir. Örne¤in, emek sömürüsü, burjuvazinin varl›k koﬂuludur,
fakat, proletar ya için kabul edile mez bir ahlaks›zl›kt›r. Burjuvazinin
ahlak›nda ölçü kendi ç›karlar›d›r.
Kâr getiren her ﬂey meﬂru görülür.
Her ﬂey para ile al›n›p sat›lan bir
metad›r. “Adalet”i bile al›n›p sat›lan bir meta haline getiren, kad›n›
bir meta olarak pazara ç›karan
burjuvazidir. Proletaryan›n ahlaks›zl›k olarak gördü¤ü davran›ﬂlar,
burjuvazinin ahlak anlay›ﬂ›nda
“cinsel özgürlük” olarak kabul görür. Proletarya, yolsuzlu¤u, doland›r›c›l›¤›, soygunu, talan› ahlaks›z l›k diye tan›mlarken, bunlar›n burjuvazinin ahlak›n›n bir parças› oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r.
Peki bu farkl›l›¤›n nedeni nedir?
Çünkü, ahlak, s›n›fsal bir özellik
taﬂ›r ve ahlak’›n muhtevas›n› ve
ﬂekilleniﬂini belirleyen, toplumsal
yaﬂam koﬂullar›d›r.

B‹LG‹
AHLAK
Engels, ahlak›n s›n›fsall›¤›n›,
“Anti-Dühring” adl› eserinde ﬂöyle
ifade eder; “(...) topl um ﬂimd iy e
dek s›n›fsal çeliﬂkiler içinde ge l i ﬂ m i ﬂ t i r, ahl ak d a da ima s› n›fs al
olmuﬂtur: Bu ahlak ya egemenli¤i ya egemen s›n›flar›n ç›karlar›n › ha k l› g ö st e r miﬂ ya da bask›
a l t › n d a b u l u n a n a r t›k bu ege m en l i ¤e k a r ﬂ › y eter l i d erecede
s a ¤ l a m l a ﬂ m › ﬂ o l a n s › n › f › n n e f retini ifade etmiﬂ ve bask› alt›ndak ilerin ilerid ek i ç›karlar›n › s av u n m u ﬂ t u r ”.
Burjuvazi, ahlak›n s›n›fsal karakterini gizlemeye, sanki her kesim için tek bir ahlak ölçüsü, tan›m› varm›ﬂ gibi kabul ettirmeye ve
ahlaks›zl›¤›, tüm insanlara ait bir
davran›ﬂm›ﬂ gibi göstermeye ve
böylece meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›r.
‹ster ki, burjuvazinin ahlak›n› yans›tan bireycilik, ç›karc›l›k, doland›r›c›l›k gibi olumsuzluklar, insanla r › n d o¤ a s › n d a v a r o l a n ö z e l l i kl e r miﬂ gibi görülsün. Bunlar›n kapita li s t sistemle ba¤› kurulmas›n.
Oysa bu do¤ru de¤ildir. S›n›fl›
toplumlarda ahlak, ezen ve ezilenlerin ahlak› olarak biçimlenir.
Sömürü iliﬂkileri içinde ﬂekillenen burjuva ahlak›, toplumun daha rahat sömürülebilmesi için de
bir araçt›r. Buna karﬂ› proletar ya n›n ahlak› ise, insanl›¤›n gelece¤i
ve toplumun mutlulu¤una, bu anlamda da insanl›¤›n kurtuluﬂuna
hizmet eder.
Ahlak, s›n›flara göre farkl›l›k
gösterdi¤i gibi, s›n›flar mücadelesinde de önemli bir rol üstlenir.
Burjuvazi, kendi “ahlak›n›” tüm
topluma yaymaya, halk üzerindeki
hegemonyas›n›n bir arac› olarak
kullanmaya çal›ﬂ›r. Proletarya ise,
burjuvazinin bencil, bireyci ahlak›n›n karﬂ›s›na toplumsal ç›karlar›

ön planda tutan kendi ahlak anlay›ﬂ›n› ç›kar›r.
Bununla birlikte, burjuvazinin
egemen oldu¤u kapitalist toplumda, halk kitleleri de burjuvazinin
ahlak›ndan ﬂu ya da bu düzeyde
etkilenirler. Bu nedenle de, burjuvazinin ahlak›n› yans›tan kimi davran›ﬂ biçimlerinin halk içinde de
görülmesi, onlar›n burjuvazinin
ahlak›na özgü davran›ﬂ biçimleri
oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmez.
Ahlak, maddi yaﬂam koﬂullar›na ba¤l› olarak ﬂekillenen bir davran›ﬂ biçimi ve kurallar bütünü oldu¤una göre, maddi yaﬂam koﬂullar›n›n de¤iﬂmesine ba¤l› olarak da
de¤iﬂecektir. Dolay›s›yla, örne¤in
“bencillik insan›n do¤as›nda var,
insan var oldu¤u sürece de var ol maya devam edecek” gibi de¤erlendirmeler gerçe¤i ifade etmez.
“Bencillik”, günümüzde kapitalist iliﬂkilerden beslenen bir davran›ﬂ biçimidir ve kapitalist toplumun ortadan kalkmas› ile birlikte
de etkisini yitirecek, toplumsal yaﬂamda onun yerini fedakarl›k, toplumsall›k ve benzeri de¤erler alacakt›r. Bu, bir bütün olarak burjuvazinin ahlak› için geçerlidir. Kapitalist toplumun yerini alacak olan,
sosyalist toplumda, burjuvazinin
ahlak›n›n (ahlaks›zl›¤›n›n) yerini
de, proletaryan›n ahlak› ve de¤er
yarg›lar› alacakt›r.
Baﬂtaki sorumuza dönersek;
günlük yaﬂamda halk›n kulland›¤›
“ahlak”, “ahlaks›zl›k” kavramlar›
da, halk›n namus, dürüstlük gibi
genel ahlaki de¤erleri baz al›narak
kullan›lmaktad›r. “Ahlaks›z bir in s a n ” denildi¤inde, ﬂu ya da bu konuda halk›n ahlaki de¤erlerine ayk›r› hareket eden bir insan oldu¤u
anlat›lmak istenir, tersinden “ah lakl› bir insan” ifadesi de, halk›n
ahlaki de¤er yarg›lar›na uygun hareket eden insanlar için kullan›l›r.
Halk›n mevcut de¤erlerinde, davran›ﬂ ve düﬂüncelerinde, burjuva
ahlak›n›n uzant›s› olarak yanl›ﬂl›klar, çarp›kl›klar olsa da, halkta
esas olan, zulme, adaletsizli¤e,
haks›zl›¤a, namussuzlu¤a karﬂ›
olan ahlaki de¤erlerdir.

60 GÜNDE 60 B‹N ASKER

yerindeki yoksulluk, ne de AB
üyesi ülkelerin
ekonomik sorunlar›n›
çözmek
için bu gücü seferber etmeyi düﬂünmüyor. ‹ﬂte, AB’de, ›srarla görmek istemeyenlerin bile görmezden
gelemeyece¤i gerçek yüz budur.

NE ‹Ç‹N?
AB bir “Demokrasi ve Refah
P rojesi” mi? Amac›, tüm üye ülkelerde, demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, halk›n refah›n› geliﬂtirmek mi?
Yoksa, e m p e r y a l i s t b i r p roje
m i ? Yani, hedefi daha fazla sömürmek, di¤er emperyalist güçler karﬂ›s›nda daha güçlü olmak m›?
Gerçekte, bu sorunun cevab›
AB’nin her ﬂeyinde vard›r. AB’ye
üyelik baﬂvurusu yapan ülkelere dayatt›klar› sömürü yasalar›nda;
Irak’ta, Afganistan’da iﬂgal orta¤›
olmalar›nda; ülkelerinde yabanc›lara yönelik arka arkaya ç›kard›klar›
bask› yasalar›nda; emekçilerin sosyal haklar›n›n gasp edilmesinde,
AB gücünü emperyalist rekabet için
kullanmalar›nda... bu sorunun cevaplar›n› bulmak zor de¤ildir.
Fakat, kimileri bütün bu kan›tlara ra¤men AB’yi “Demokrasi ve
R e f a h P rojesi” olarak görmeye devam ediyorlar. Oysa, anlayan için,
AB’nin her ad›m› ben emperyalist
p r o j e y i m , g e r e k t i¤ in d e s i y a s i, g e re k ti¤ in de e k o no mik v e ya a s k e ri,
her yolu kullanarak sömürgeleﬂti r i r i m , b u k o n u d a A B D’ d e n h i ç g e ri kalmam diyor.
Bunun en yeni örne¤i, 11 Aral›k’ta toplanan AB zirvesinde onaya
sunulan, “Askeri Kapasitenin Güç l e n d i r i l m e s i D e k l a r a s y o n u ” dur.
Deklarasyonda ﬂu hedef konulmuﬂtur: “ Gelecek y›llarda AB , büyük
b i r o p e r a s y o n d a 60 gü n iç in de 6 0
bin askeri konuﬂland›rma kapasi t e s i n e u la ﬂ m a l› d › r !”
“ Av r u p a O r d u s u ” yarat›lmas›,
her zaman AB toplant›lar›n›n öncelikli gündemlerinden biridir. AB
emperyalizmi Yugoslavya'ya sald›rd›¤›nda, Almanya bu operasyon
için; “Amerika olmasayd›, Avrupa
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olarak yapamazd›k” demiﬂti. Hedefleri, ABD olmadan bu operasyonlar› yapabilecek güce ulaﬂmakt›. “60 günde 60 bin asker sevki y a t › ” iﬂte bu iﬂgalci ve sömürgeci
hedefin formüle edilmesidir.

60 Bin A s k e r D e m o k r a s i
Ve Refah M› Ta ﬂ › y a c a k ?
Elbette, AB ülkeleri bu orduyu
kurarken de, “ u l v i a m a ç l a r ” taﬂ›yorlard›r. Örne¤in bu ordu ile dünyan›n çeﬂitli ülkelerine “ d e m o k r a s i
ve re f a h ” ihraç edebilirler!!!
AB emperyalizminin, 60 bin kiﬂilik orduyu nerede ve nas›l kullanaca¤›n› görmek için, Avrupa emperyalist ülkelerinin Afrika’da, Asya’da, Amerika k›tas›nda, Ortado¤u’da uygulad›¤› iﬂgal, ya¤ma, sömürgecilik tarihine bakmak gerekir.
Birinci ve ‹kinci paylaﬂ›m savaﬂlar›nda ordular›n› nas›l “ulvi amaçl a r l a ” kulland›klar›na da bak›labilir.
Yugoslavya’n›n parçalanarak sömürgeleﬂtirilmesi, Irak ve Afganistan’daki iﬂgal ortakl›klar› da fikir
edinmeye yeterlidir. Amerika’ya
muhtaçl›klar› ortadan kalkt›¤›nda,
bugün yapt›klar›n›n çok daha fazlas›n› yapabilecek duruma gelmiﬂ olacaklard›r.
Son AB zirvesindeki kararlar,
adeta herkesin gözlerinin içine sokulmaktad›r ki, AB emperyalizminin öncelikli sorunlar›ndan biri savaﬂ gücünü büyütmektir. Büyük bir
maddi gücü ve 60 bin kiﬂilik asker
gücünü bunun için seferber etmektedir. 60 günde, dünyan›n herhangi
bir bölgesine müdahale edebilecek
60 bin kiﬂilik ordu, Avrupa emperyalizminin ç›karlar›n›n müdahale
gücü olacakt›r.
Ayn› AB, örne¤in ne Afrika’daki, Asya’daki yüzmilyonlarca aç insan için ne dünyan›n herhangi bir

Gerçek Görülecek Mi?
AB emperyalizmi, ABD’nin tersine, “bar›ﬂ, demokrasi” yalanlar›nda
daha etkili olabilmiﬂ, çeﬂitli kesimleri etkileyebilmiﬂ, kand›rabilmiﬂtir.
Fakat, yüzüne hangi maskeyi takarsa taks›n, onun emperyalist özü
her zaman aç›kt›. Sorun, çeﬂitli çarp›k düﬂünceler nedeniyle bu gerçe¤in görülememesi veya görülmek
istenmemesindedir. Bugün, AB emperyalizminin sald›rganl›¤›, yapt›klar› ve yapmay› planlad›klar›yla çok
daha aç›kt›r. Fakat, bugün de, as›l
sorun bu gerçe¤in görülmek istenip
istenmemesinde olacakt›r.
Gerçekler çarp›t›lmak istendi¤inde, Amerika’n›n milyonlarca
Irak’l›y› katlederek, milyonlarcas›n›
göçettirerek, aç, evsiz b›rakarak, iﬂkencelerden geçirip, tutsak ederek
gerçekleﬂtirdi¤i iﬂgali, “demokrasi”
diye tan›mlayanlar, AB’nin askeri
projelerini de, “ b a r › ﬂ v e d e m o k r a s i p rojesi” diye tan›mlayabilirler.
Ama aç›kt›r ki; hala AB için
“ d e m o k r a s i v e re f a h p rojesi” diyenler, g e r ç e k l e r i g ö re m e y e n l e r
de¤il, ﬂu ya da bu nedenler ve hesaplarla g e r ç e k l e r i ç a r p › t a n l a r d › r.
De¤ilse, gerçekler herkesin görebilece¤i aç›kl›ktad›r.
Emperyalistler ne ﬂiddet karﬂ›t›,
ne de bar›ﬂ yanl›s›d›r. Onlar için, ülkeleri iﬂgal etmek, halklar›n kan›n›
dökmek, sömürgeleﬂtirmek en “do¤al” ve “meﬂru” oland›r. Onlar, sadece halklar›n emperyalizme yönelik ﬂiddetinin karﬂ›s›ndad›rlar. Sadece, halklar›n kurtuluﬂ savaﬂlar› karﬂ›s›nda “ b a r › ﬂ ç › ” kesilirler. 60 bin
kiﬂilik ordu da bunu gösteriyor.
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Bush, Irak’ta Veda Ziyaretinde
Irak’l› Gazeteci Bush’a Veda Ediyor

‘‹ﬂte veda öpücü¤ü, seni köpek’

“Köpek!... Bir ayakkab› emperyalist dünyan›n efendisi Bush’un
kafas›na do¤ru uçarken, ayakkab›y›
f›rlatan Irakl› yurtsever, böyle ba¤›r›yordu Bush’a: “ ‹ﬂte veda öpücü¤ ü, s e n i k ö pe k ”
Bir süre sonra koltu¤unu Obama’ya devredecek olan Bush, Irak’a
“beklenmedik bir veda ziyareti”
yapm›ﬂt›. Bush, niye 200’ü aﬂk›n ülkenin hiçbirine veda ziyareti yapm›yordu da Irak’a yap›yordu? Bu sorunun cevab›, ayakkab›n›n neden
Bush’un tam kafas›n› hedefledi¤inin cevab›d›r.
Bush, oraya “veda” ziyareti yap›yordu; çünkü oras›n› “kendi” ülkesi say›yordu. Orada onun ordusu
egemen güçtü.
Ve iﬂte Irakl› yurtsever gazeteci
El Zeydi’nin hakl›, meﬂru öfkesi de
buna karﬂ›yd›.
Irakl› gazeteci, dünya halklar › n › n d u y g u l a r › n a , ö f k e s i n e t e rc ü m a n o l m u ﬂ t u r. O ayakkab›y› f›rlatan 6 milyar›n elidir...
Daha iﬂgalin baﬂlang›c›nda
Bush, Irak halk› taraf›ndan k u r t a r › c› olarak karﬂ›lanaca¤›n› iddia ediyordu, Irak direniﬂle karﬂ›lad› onu...
Sonra “direniﬂi k›raca¤›z, halk› kazanaca¤›z” diye say›s›z politikalar,
manevralar geliﬂtirdiler. Kukla bir
hükümet ve ordu da kurdular, iﬂbir-
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likçi bir kesim de yaratt›lar, ama
Bush’u direniﬂle karﬂ›layan Irak
halk›, iﬂte böyle de u¤urlad›...
Hat›rlarsan›z, iki hafta önce de,
Saddam’›n heykelinin devrildi¤i
yerde, Bush’un kuklas›n› devirip
yakm›ﬂlard›. Çünkü o zaman orada
kendisi yoktu. Kendisinin ortaya
ç›kt›¤› yerde, ayakkab› da ortaya
ç›kt›.

Halk›n öfkesinin
karﬂ›s›nda durulamaz!
Bu, Bush’un Irak’a yapt›¤› dördüncü ziyaretti. Gazeteler Bush’un
bu son ziyaretinin “yüksek güvenlik
ve gizlilik alt›nda” yap›ld›¤›n› yaz›yorlard›.
Fakat tarihte defalarca tan›k
olundu¤u gibi, hiçbir güvenlik ve
hiçbir gizlilik, halklar›n öfkesine,
iki ayakkab›n›n f›rlat›lmas›na engel
de¤il.
Emperyalist liderler halklarda
yaratt›klar› öfkenin fark›nda olarak
güvenlik paronayas› içindeler. Yar›n, bas›n toplant›lar›nda gazetecilerin ayakkab›s›z al›nmas› koﬂulunu
dayatabilirler. Ama eminiz o zaman
da insanlar f›rlatacak, öfkelerini ortaya koyacak baﬂka yollar ve araçlar
bulacaklard›r. Çünkü bir insan öfke
doluysa, çünkü bir insan hesap sorma kararl›l›¤› taﬂ›yorsa ve bir insan

cüretliyse, onun çaresiz kalmas› söz
konusu olamaz...
Arap kültüründe ayakkab›n›n taban›n› göstermek veya ayakkab› f›rlatmak, karﬂ›s›ndakine yap›labilecek en büyük hakaretlerden biri olarak kabul ediliyor. Bush’un yeryüzünün gelmiﬂ geçmiﬂ en büyük hakaretlerini, en a¤›r küfürlerini haketti¤ine kuﬂku yok.

‹k i t a v › r ’dan di¤eri:
Talabani’den Bush’a iltifat!
Ba¤dat’ta bas›n toplant›s› yaparken surat›na ayakkab› f›rlat›lan
Bush, Ba¤dat’a ayak bast›¤›nda Talabani taraf›ndan “ Ülkemizi kurtarmaya yard›mc› olan Irak halk›n›n
büyük dostu” sözleriyle karﬂ›lanm›ﬂt›.
Talabani ve El Zeydi iki tavr›n
temsilcisidir. Bu iki tav›r, hemen
her ülkede birbirinden giderek kesin
s›n›rlarla ayr›ﬂmaktad›r ve daha da
ayr›ﬂacakt›r.
Bush, dünya halklar›na açl›k,
yoksulluk ve ölüm götüren emperyalist Amerika’n›n baﬂkan›d›r.
Bush, Irak halk›na da bunlardan
baﬂka bir ﬂey vermemiﬂtir. Onu,
Irak halk›n›n dostu olarak görenler,
Irak halk›n›n dostu olamaz.
Talabani de olamaz.
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Talabani Irakl›’d›r ama Irak halk›n›n dostu, savunucusu ve Irak halk›n›n devlet baﬂkan› de¤ildir. Çünkü onu oraya devlet baﬂkan› yapan
da zaten Irak halk› ve onlar›n iradesi de¤il, Amerika’d›r. Talabani’nin
Bush’u “dost” ilan etmesinin nedeni de, bu iﬂbirlikçilik konumudur.
Talabani, Bush’u “büyük dost”
diyerek, kendisini o koltu¤a oturtan
emperyalist efendiye teﬂekkürlerini
sunmaktad›r. Bu arada eylemi gerçekleﬂtiren gazeteciye yap›lan iﬂkenceler de bu teﬂekkürün bir parças› olsa gerek: Irakl› gazeteci, günler süren gözalt›n›n ard›ndan bir kolu, kaburgalar› k›r›k, yüzü gözü yaral› olarak mahkeme önüne ç›kar›ld›. Bu da tek baﬂ›na ABD’nin
Irak’ta hakim k›ld›¤› iﬂbirlikçi kukla yönetim “demokrasisi”nin göstergesidir. Ama iﬂkenceler, El Zeydi’nin Bush’un surat›na do¤ru yol
alan ayakkab›s›na ne yapabilir?
‹ki tav›r: Biri iltifatlar ya¤d›r›yor, biri ayakkab› f›rlat›yor.
‹ltifatla ayakkab› aras›ndaki
fark, ihanetle yurtseverlik aras›ndaki farkt›r.

Yu r t s e v e r l i ¤ i n m e ﬂ r u l u ¤u, gazetecilikten önce gelir
Irakl› gazeteci El Zeydi’nin ey-

Amerika’n›n Irak’taki
yaln›zl›¤›
Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin
Irak’taki iﬂgaline tam 27 ülke kat›lm›ﬂt›.
Baﬂta Amerikan ve ‹ngiliz emperyalizmi
olmak üzere, 27 emperyalist ve iﬂbirlikçi,
iﬂgale asker verdi. Hepsinin amac›, iﬂgal
edilmiﬂ Irak’tan pay kapmakt›. Ancak bunun o kadar kolay olmad›¤›n› gördü hepsi
k›sa sürede. “Çiçeklerle”, “ k u r t a r › c › ”
olarak karﬂ›lanacaklar›n›n propagandas›n›
yapt›klar› Irak’ta büyük bir direniﬂ karﬂ›lam›ﬂt› onu. ‹ﬂgalin ilk gününde bir avuç
zavall›yla düzenlenen Saddam heykelini
y›kma mizansenleri iﬂe yaramam›ﬂ, direniﬂi önlememiﬂti.
Direniﬂ karﬂ›s›nda hemen hepsi kay›plar vermeye baﬂlad›. ‹ﬂgalcili¤in yüzü her
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lemi, “gazetecilik” mesle¤i aç›s›ndan da tart›ﬂma yaratt›. Çeﬂitli kesimler, bu hakl› ve meﬂru eylemi bir
“gazeteciye yak›ﬂmad›¤›” gerekçesiyle mahkum ettiler.
Mesela Radikal yazar› Hakk›
Devrim ﬂöyle diyordu: “Pabuç atabilecek bir gazeteciyi gazeteci saym›yorum. Onun yaz›s›n› da okumam... Gazetecilik için çok kötü bir
örnek.”
Seni kim niye gazeteci says›n
diye de cevap verilebilir bu yaklaﬂ›ma ama meselemiz Hakk› Devrim
de¤il, bu sat›rlardaki mant›k.
El Zeydi’nin eylemini bir gazeteciye yak›ﬂt›ramay›p k›nayanlar›n mesela “iﬂgalciye boyun e¤mek gazeteciye yak›ﬂmaz”, “her gelen iktidara
yalakal›k yapmak, gazetecilik eti¤iyle ba¤daﬂmaz” gibi itirazlarda bulunduklar›n› duymuﬂ de¤iliz. Sorun demek ki, meslek ahlak› da de¤il.
Ama burada daha önemli ve belirleyici olan da ﬂudur: Bir halk›n
direnme hakk›, hesap sorma hakk›,
hiçbir “mesleki” gerekçeyle yok
edilemez. Bu, meslekleri, ideolojilerin, s›n›flar›n, dünya çap›ndaki temel saflaﬂmalar›n d›ﬂ›nda gören
çarp›k bir bak›ﬂ aç›s›n›n ürünüdür.
Bu çarp›kl›k, halk›n adaleti, çeﬂitli mesleklerden kiﬂilerin yakas›na
yap›ﬂt›¤›nda da gösterir kendini.

Gazetecilerin, hukukçular›n, doktorlar›n mesela bir katliam›n do¤rudan suç orta¤› olmuﬂlarsa bile “dokunulmaz” kabul edilmesini ister bu
çarp›k kafa. Hay›r; gazeteci olabilirsiniz, hakim, savc›, avukat olabilirsiniz, ama bu sizi s›n›flar, ideolojiler üstü yapmaz.
El Zeydi’nin eylemine dönersek
yine; belli kesimlerin çifte standartç›l›¤› bu konuda kendini yine göstermiﬂti. Gazeteci Hasan Ta h s i n’in
emperyalist iﬂgalciye karﬂ› “ilk kurﬂun”u s›kmas›nda kimse bugüne kadar bir mahsur görmediyse, onlar›n
El Zeydi’nin eylemine itiraz etme
hakk› olabilir mi?

Bu itiraz›n düzenin kaﬂarlanm›ﬂ
gazetecileri veya gerici, emperyalizm hayran› gazeteciler taraf›ndan
yap›lmas› anlaﬂ›labilirdir ama Ça¤daﬂ Gazeteciler Derne¤i gibi demokrat, ilerici gazetecili¤i temsil
etmesi gerekenlerin itiraz› anlaﬂ›lmaz ve yersizdir. ÇGD Genel Baﬂkan› Ahmet Abakay da ﬂu aç›klamay› yapm›ﬂ bu konuda: “Irak'taki gazetecinin yapt›¤›n› gazetecilik olarak görmüyorum ve do¤ru bulmuyorum. En a¤›r sorularla Bush'u
daha zor duruma düﬂürebilirdi...
Gazeteci isen gazeteci kal. Bizim silah›m›z sözcüklerimiz, foto¤raf makinemiz kalemimiz.”
Sorun bu mu orada?
geçen gün teﬂhir oluyordu. Amerika ve ‹nBush’un surat›nda patgiltere d›ﬂ›nda, Arnavutluk, Ermenistan, layacak olan ayakkab›lar›n
Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, yaratt›¤› etki ortadayken,
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, El Salva- “en a¤›r sorularla Bush'u
dor, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Le- daha zor duruma düﬂürebitonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, lirdi...” demek gözlerini iﬂMo¤olistan, Polonya, Romanya, Güney gal gerçe¤ine, dünya halkKore, Japonya, Portekiz, Singapur, Uk- lar›n›n emperyalizme duydu¤u öfkeye kapatmakt›r.
rayna... asker göndermiﬂti Irak’a.
Birincisi, direniﬂ nedeniyle, ikincisi de, Burada söz konusu olan gaAmerika’n›n doymaz emperyalist iﬂtah› zetecili¤in çok ötesinde bir
nedeniyle, pastadan da beklediklerini bula- ﬂeydir ve hangi meslekten
mayanlar, birer birer çekilmeye baﬂlad›lar. olursa olsun, her anti-emperyalistin, her ilericinin,
Temmuz 2009’da, Irak’ta yaln›z Ame- demokrat›n, vatanseverin
rikan iﬂgalcileri kalacak.
bunu görmesi gerekir. Deﬁu anda zaten, Amerika d›ﬂ›nda sadece ¤ilse “meslek ahlak›” ad›na
‹ngiltere’nin yaklaﬂ›k 4 bin kiﬂilik iﬂgal halklar›n en meﬂru haklar›,
gücü var, di¤erlerinin asker say›lar› yüzle- d i re n m e h a k l a r › çi¤nenre, onlara kadar düﬂmüﬂ durumda.
miﬂ olur.
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Sorunlar / Çözümler
Açl›k v e
Obezlik!
BM G›da ve Tar›m Örgütü’nün
son aç›klamas›na göre, “yetersiz
beslenenlerin”, yani düz ve aç›k
olarak söylersek, AÇLARIN say›s›
963 milyona ulaﬂt›. Ayn› yöntemlerle tutulan istatisti¤e göre, geçen y›l
bu rakam 923 milyondu. Yani, bir
y›lda 40 milyon insan› daha açl›¤a
mahkum etmiﬂ durumda emperyalizm.
Bu tür durumlarda hep söylendi¤i gibi, gerçek rakamlar, bu resmi
rakamlar›n çok üstünde de olabilir.
Ama durumun vehametinin görülmesi, anlaﬂ›lmas› için çok üstünde
olmas› gerekmiyor ki!
923 milyon kiﬂi, yani yaklaﬂ›k 1
M‹LYAR K‹ﬁ‹ AÇ.
Dünya nüfusu yaklaﬂ›k 6 milyar
ve dünyan›n alt›da biri AÇ.
Bundan daha vahim, bundan daha adaletsiz ne olabilir? (Ki, yoksullar da açlara eklenince, alt› milyar›n

dört milyar›n›n açl›k ve yoksulluk
içinde oldu¤unu söylüyor rakamlar.)
923 milyon kiﬂi “normal bir ha yat sürdürebilmek için gerekli ka lori al›m›n› gerçekleﬂtiremiyor.”
Bak›n dünyan›n ﬂu düzenine:
Yüzbinlerce insan bugün çok yemekten, çok kaloriden, kapitalizmin
yerleﬂtirdi¤i kültürden, aﬂ›r› tüketmekten “oobez” olmuﬂken; süpermarketlerin raflar› önünde, alacaklar› ürünlerin kalorilerini hesaplay›p
“aman fazla kalori almay›m” derdindeyken, dünyan›n alt›da biri yaﬂamlar›n› sürdürebilmek için “ge rekli kalori al›m›n›” gerçekleﬂtiremiyor.
963 mi lyon a ç ve yüzmil yon l a rc a o b e z ü re t e n b i r sis te m.
Sizce adil midir böyle bir sistem? Dahas› mant›kl› m›d›r?
Emperyalizmin propagandistlerinin 1990 baﬂlar›ndan beri tekrarlay›p durdu¤u bir kavram var hat›rlarsan›z: Dünya art›k “global bir köye
döndü”.
Devam ediyorlard›:

‹talya: Genel
Grev
‹talya’da, hükümeti protesto etmek
ve ücret art›ﬂ›, emeklilik hakk›n›n koruma
alt›na al›nmas›, iﬂsizli¤e çözüm bulunmas›, iﬂten atmalar›n
durdurulmas› talepleriyle genel grev yap›ld›.
Sendikalar›n ça¤r›s› ile gerçekleﬂtirilen grevde,
ülke genelinde düzenlenen 100’ün üzerindeki gösteriye, yaklaﬂ›k 1 milyon kiﬂinin kat›ld›¤› tahmin ediliyor.
Greve kat›lan lise ve üniversite ö¤rencileri de,
e¤itim alan›na iliﬂkin kendi taleplerini dile getirdiler.
Genel grev nedeniyle birçok kentte metro ve otobüs gibi toplu taﬂ›ma araçlar› çal›ﬂmad›. Greve, posta, g›da, ilaç da¤›t›m›, deniz yollar›, bankac›l›k, enerji ve sa¤l›k gibi birçok sektörün çal›ﬂanlar› kat›ld›.
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“Art›k hiçbir ﬂey gizli kalm›yor...
Art›k bir ülkede olup bitenler an›nda
tüm dünyada duyuluyor... Art›k ülkelerin “içiﬂleri” diye bir ﬂey yok.”
Ve fakat;
Bu global köyde, 923 milyon kiﬂinin açl›¤›ndan kimlerin haberi
var; kim görüyor, kim duyuyor?
Kim müdahale ediyor?...
Global köy koca bir yalan.
‹nternet ça¤›nda, küreselleﬂme
döneminde dünyan›n sorunlar›n›n
daha kolay ve h›zl› çözülece¤ini
söyleyen propagandalar yalan.
Tek bir gerçek var:
Bugünkü dünya düzeni –ki bu
düzenin kurallar›n› belirleyen emperyalizmdir– adaletsizlik üzerine
kurulmuﬂ bir düzendir. Kurallar›
emperyalizm belirledi¤i süreçe,
dünya ister global köy, ister global
bir kasaba, ister global bir oda olsun, hiçbir ﬂey de¤iﬂmez. De¤iﬂmesi için, bu dünyan›n emperyalizmin
hükmünden ve hakimiyetinden kurtulmas› gerek... Böylece kimin ne
kadar “kalori” alabilece¤ine dair bu
büyük köyün kurallar› de¤iﬂecek.
Açlar da olmayacak, obezler de...
Baﬂka yol yok.

Amerika’n›n ‹ﬂkenceci Baﬂkan
Yard›mc›s›
Amerika, Devlet Baﬂkan› Yard›mc›s›
Dick Cheney yapt›¤› bir aç›klamada; Guantanamo’nun kapat›lmamas› gerekti¤ini söyledi ve tutsaklar›n su ile bo¤ulma hissi yaratan “ w a t e r b o a r d i n g ” yöntemiyle sorgulanmas›n› savundu.
Bu ilk de¤il, daha önce de ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›
Condoleezza Rice, Dick Cheney ve çeﬂitli bakanlar›n kat›ld›¤› toplant›da iﬂkence karar› al›nd›¤› ortaya ç›km›ﬂt›.
Empheryalist Amerika, iﬂkence savunucular›n›n, Guantanamo gibi iﬂkence merkezi yaratan ve savunanlar›n
Devlet Baﬂkan›, Baﬂkan Yard›mc›s›, bakan oldu¤u bir
ülkedir. Amerika, ezilen dünya halklar›na, zulmeden ve
bu zulmü büyük bir rahatl›k içinde savunan bir ülkedir.
Onlara göre, Amerika’n›n emperyalist ç›karlar›ndan
daha kutsal bir ﬂey yoktur ve bu kutsal ç›karlar için, milyonlar›n katledilmesi de, iﬂkenceler de, her türlü hukuksuzluk da meﬂrudur.
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Zimbabwe’de Kolera Salg›n›:
792 Ölüden Emperyalizm Sorumlu
Zimbabwe’de, kolera salg›n› yaﬂan›yor. Dünya Sa¤l›k Örgütü verilerine göre, a¤ustostan bu yana 16
bin 700 kolera vakas› görüldü, salg›ndan ölenlerin say›s› 792.
Y›llard›r görülmeyen kolera hastal›¤›n›n, Zimbabwe’de ortaya ç›kmas›nda iki ihtimal söz konusu:
Bunlardan birincisi temiz su kaynaklar›n›n tükenmesi ve emperyalizmin ambargosu.
‹kinci ihtimal ise, Zimbabwe Enformasyon Bakan› Sikhanyiso Ndlovu’nun aç›klamas›yla gündeme geldi. Bakan, salg›n›n ABD ve ‹ngiltere’nin ›rkç› biyolojik-kimyasal savaﬂ›
ve Zimbabwe halk›na yap›lan soyk›r›mvari bir sald›r› oldu¤unu söylüyor.
Zimbabwe’de emperyalist sömürgecili¤e tav›r alan, Mugabe iktidar›n› y›kmak isteyen emperyalizmin böyle bir biyolojik sald›r› gerçekleﬂtirmesi için bir çok nedeni

var! Onlar, emperyaistler, Küba’y›
zay›f düﬂürmek için say›s›z kez biyolojik sald›r›lar gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Irak’ta Saddam Hüseyin iktidar›n› devirmek için, 500 bin çocu¤un
ölümüne neden olan ambargonun
uygulay›c›lar›d›r. Dolay›s›yla, Zimbabwe’de böyle bir ﬂey yapm›ﬂ olmalar› da ihtimal d›ﬂ› de¤ildir.
Kolera’n›n h›zla yay›lmas›n›n
baﬂta gelen nedeni ise yoksulluktur.
Ki, Zimbabwe’de yaﬂanan yoksullu¤un baﬂ sorumlular› da emperyalistlerdir. Zimbabwe, y›llarca özellikle ‹ngiliz emperyalizminin sömürüsü alt›nda yoksullaﬂt›r›lm›ﬂ, ‹ngiliz Milletler Toplulu¤u’ndan ayr›larak “Anglo-Sakson sömürgesi olmayacaklar›n›” aç›klad›klar›ndan
bu yana da, AB ve ABD emperyalizminin b a s k › v e a m b a r g o s u n a
maruz kalm›ﬂlard›r.
Her iki durumda da, Zimbab-

Almanya: 129b’ye Protesto
Almanya’n›n baﬂkenti Berlin'de
12-13 Aral›k’ta, siyasi tutsaklarla
dayan›ﬂma eylemleri gerçekleﬂtirildi. 12 Aral›k’ta Siyasi Tutsaklara
Özgürlük A¤› (Network Freedom
For All Political Prisoners) Berlin’de 129b maddesinden yarg›lanan üç Alman anti-faﬂist ve tüm siyasi tutsaklarla dayan›ﬂmak ve 129b
maddesini protesto etmek için yürüyüﬂ düzenledi.
Berlin tutsak yak›nlar›n›n da
içinde oldu¤u yaklaﬂ›k 250 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte, sloganlar at›ld›, marﬂlar söylendi ve konuﬂmalar yap›ld›. 13 Aral›k’ta
da ayn› içerikte, Kreuzberg merkezinde iki ayr› pankart as›ld›.
***
Berlin’de ayn› gün Amerika’da tutsak olan siyahi devrimci M u m i a A b u - J a m a l’le dayan›ﬂmak için bir yürüyüﬂ gerçekM u m i a A b u - J a m a l’le Dayaleﬂtirildi. Her y›l düzenlenen “M
n›ﬂma Yürüyüﬂü” Kreuzberg meydan›ndan baﬂlayarak, Amerikan Konsoloslu¤u’na kadar sürdü. Bu yürüyüﬂe de kat›lan
Berlin tutsak yak›nlar›, Almanya hapishanelerinde tutuklu bulunan A na d o l u F e de r a s yo nu üyeleri ile ilgili bildiriler de da¤›tt›lar.
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we’de yay›lan kolera salg›n› ve ölümlerin baﬂ sorumlusu emperyalizmdir. Emperyalizm, iﬂgal ediyor, katliamlar
düzenliyor, ambargolar uyguluyor,
hepsin de de dayatt›¤› sömürgecilik
iliﬂkileridir.
Zimbabwe’ye yönelik düﬂmanl›klar›n›n temelinde de, ödedikleri
bir çok bedele karﬂ›n, mevcut durumda, sömürgecilik dayatmalar›na
direneceklerini aç›klamalar›d›r.

Küba’dan Dayan›ﬂma
Emperyalizm ö l ü m , sosyalist
Küba yaﬂam taﬂ›yor. Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde, halklara sa¤l›k
baﬂta olmak üzere çeﬂitli yard›mlarda bulunan Küba halk›, Zimbabwe’de yaﬂanan kolera salg›n› karﬂ›s›nda da, bu ülkeye, 134 üyeli t›bb›
yard›m ekibi ile yard›ma gitti.
Zimbabwe, Kübal› doktorlar›n
ulusal, eyalet, yerel hastanelerde
görev yapt›¤› 30 Afrika ülkesinden
sadece biridir.

Almanya: Hamburg’ta
Yürüyüﬂ
Hamburg’da 13 Aral›k’ta düzenlenen bir
yürüyüﬂ ile artan iﬂsizlik, yoksulluk, sosyal
haklardaki k›s›tlamalar ve hak gasplar› protesto edildi.
Alman örgütlenmelerinin yan›s›ra Türkiye’li
ve di¤er örgütlerden 500 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte, yabanc›lara yönelik bask›lar da protesto
edildi. Yürüyüﬂe kat›lan Anadolu Federasyon u üyeleri, Almanya devletinin demokratik kurumlar ve kiﬂiler üzerinde estirdi¤i terörü ve Federasyon çal›ﬂanlar›n›n haks›z yere tutuklanmas›n› içeren bildiriler da¤›tt›lar.
***

Almanya: Aﬂevleri Ço¤al›yor
Almanya’da asgari geçim ﬂartlar›na sahip
olamayan yoksullar›n say›s› art›yor.
‹ﬂsiz, evsiz ve çok düﬂük gelire sahip olanlara s›cak yemek, g›da yard›m› sa¤layan aﬂevi
ve imarethanelerin say›s› Almanya genelinde
800’ü geçmiﬂ bulunuyor.
Aﬂevlerinin ülke çap›nda ﬂu an 450 bin yoksula ölmemeleri için yemek verdi¤i belirtiliyor.
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min bunal›mlar›n›n,
dönemsel krizlerinin
“nesnel” yasalar› vard›r. Burjuvazi, itiraf
etsin veya etmesin,
bunun bilincindedir. Bu nedenle,
öyle hükümetlerin alaca¤› bir
kaç kararla, birkaç önlemle krizin geçmeyece¤ini bilirler.
Bu nedenle de
krize karﬂ› mücadelelerinin en
önemli yanlar›ndan biri, krizin
etkilerinden kendi ﬂirketlerini,
tekellerini, en az zararla kurtarmakt›r. Bunun da yolu malumdur; krizi atlatman›n yolunu, iﬂten ç›karmalarda, zamlarla, vergilerin art›r›lmas›yla,
ücretlerin dondurulmas› veya
hiç ödenmemesinde bulurlar;
k›sacas› her yolu kullanarak,
krizin faturas›n› emekçilere
yükleyeceklerdir.
Baﬂta bundan do¤rudan etkilenen iﬂçiler ve memurlar olmak üzere halk aç›s›ndan,
“Krize karﬂ› mücadele” kavram›n›n içeri¤i de iﬂte buna göre
ﬂekillenir.
Bu içerik, emekçilerin, iﬂten
ç›karma, ücret dondurma, vergilerin art›r›lmas›, zam gibi
krizin kendilerine yans›yan sonuçlar›na karﬂ› mücadeledir.
Emekçiler, krizin kendilerine ödetilmek istenen faturas›n› savuﬂturabildikleri ölçüde,
burjuvazinin krizi daha da
a¤›rlaﬂacakt›r.
Baﬂka bir deyiﬂle, faturay›
emekçilere yükleyemeyen kapitalistler, ister istemez o faturalar›n a¤›rl›¤› alt›nda kendileri kalacaklar. Dolay›s›yla da
krizleri daha da derinleﬂecek.
Ki emekçilerin ve devrimcilerin de, krizin burjuvazi için
deri nl eﬂmesi ne h iç bi r it i razl a r› yoktur ve olmaz.
Tam tersine, sömürücü egemen s›n›flar›n krizinin derinleﬂmesi, devrim mücadelesinin
geliﬂmesi aç›s›ndan daha uygun koﬂullar yarat›r.
Bütün bunlar çerçevesinde

Mücadelemiz
Neye Karﬂ›?
Krize karﬂ› mücadele mi?
Yoksa, krizin faturas›n›n
e m e k ç i l e r e yü kl en m e k is t en m e s i n e k a rﬂ › mü c a de l e mi ?
Aç›k ki, mücadelemizi nas›l
tan›mlarsak, içeri¤ini de ona
göre doldururuz. Biçimini ona
göre belirleriz.
Bazen bilinçli, bazen bilinçsiz, krizin yükünün emekçilere
yüklenmesine karﬂ› yürütülen
mücadelede, “krize karﬂ› mü cadele ” kavram› kullan›l›yor.
Oysa bu kavram yanl›ﬂt›r.
Emekçilerin krize karﬂ› yürütece¤i bir mücadele olamaz.
Krize karﬂ› mücadele, krizi
ortadan kald›rmak, baﬂka bir
deyiﬂle krizi yaratan nedenleri
en kurttulmak
de¤iﬂtirip krizde
için mücadeledir. Krizden kurtulmak ise emekçilerin sorunu
de¤ildir, krizin bitmesi emekçilerin talebi de¤ildir.
Bu sorun ve talep, –krizden
kurtulmak veya krizin bitmesi– burjuvazinin sorunu ve talebidir.
Kriz, kapitalizmin krizidir.
Onlar –burjuvazi– krizi sona
erdirip kapitalizmi kurtarmak
peﬂindedirler.
Emekçilerin böyle bir sorunu yoktur. Emekçiler ve eme¤in ç›karlar›n› savunan Marksist-Leninistler, kapitalizmin
sonuçlar›ndan biri olan kriz
çözülsün, kapitalizm kals›n diye düﬂünmez, buna yönelik politika üretmezler. Emekçiler,
krizin, kapitalizmle birlikte
yok olmas›n› isterler. Ç›karlar›
bundad›r.
Kapitalizmin ve emperyaliz-

Say›: 168

bak›ld›¤›nda diyebiliriz ki, burjuvazinin krizini çözmek, halk›n, emekçilerin ve solun gö revi de¤ildir. Soruna krizi çözmek perspektifiyle bakmak,
burjuvazinin penceresinden
bakmak demektir.
Nitekim, D‹SK ve KESK’inde içinde oldu¤u çeﬂitli idemokratik güçlerin aç›klad›klar›
“sosyal dayan›ﬂma” program›,
bu çarp›k, krize burjuvazi cephesinden yaklaﬂan bak›ﬂ aç›s›n› yans›tan bir programd›. Sistem aç›s›ndan kriz
zin atla
at››l-mas›ndan
sözetmekteydi
program.
Krizin hem burjuvazi, hem
emekçiler için ayn› anlama
geldi¤inden, her iki kesim için
de ayn› biçimde ve ayn› ölçülerde ‘kötü’ oldu¤undan hareket eden bir bak›ﬂ aç›s› damgas›n› vurmuﬂtu o programa.
Asl›nda bu bak›ﬂ aç›s›, burjuvazinin s›k s›k tekrarlad›¤›
“hepimiz ayn› gemideyiz” sözüne hak veren, onu do¤ru gören bir bak›ﬂ aç›s›n› da yans›t›r. O zaman D‹SK’in, KESK’in,
ilerici, sosyalist ayd›nlar›n,
krizi o programdaki gibi ele
alanlar›n burjuvaziyle emekçileri “ayn› gemide” mi gördükleri sorusuna da cevap vermeleri gerekir.
Evet, sonuç olarak toparlarsak; solun mücadelesi, krizin
yükünün emekçilere yüklenmesine karﬂ› mücadeledir. Krizin çözülmesi, emekçilerin sorunu olmad›¤› gibi, emekçilerin
as›l görevi, emperyalist krizi
daha da derinleﬂtirmek ve bu
zeminde kendi güçlerini, mücadelesini büyütmektir.
“Krize karﬂ› mücadele”
kavram›, kimi kesimler taraf›ndan, içerdi¤i bu anlam› görmeyerek, bilinçsiz bir ﬂekilde
de kullan›l›yor olabilir. Fakat,
bu durumda da, mücadele hedefini do¤ru ifade etmeyen bu
kavram, kitlelere do¤ru mesajlar verilmesini engelleyecek,
giderek, içerikte de, emekçilerin mücadele hedeflerinden
uzaklaﬂmaya neden olabilecektir. Mücadelenin hedefini do¤ ru tan›mlamal›y›z.
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Hangi Politikalar Geliﬂtirdi?

Hangileri Geriletti?
13. Y›l›nda

AKP iktidar›n›n,
IMF ile imzalad›¤›
yeni boyunduruk
anlaﬂmas›n›n mürekkebi kurumadan, Baﬂbakan yeni hak gasplar›n›n
da "müjdesini" verdi. Bu önümüzdeki dönemin tüm emekçiler ve
halk aç›s›ndan daha zorlu geçece¤ini de göstermektedir.
‹ﬂte bu geliﬂmelerin yaﬂand›¤›
günlerde KESK (Kamu Emekçileri
Sendikalar› Konfederasyonu) kuruluﬂunun 13. y›l›n› kutlad›.
KESK, 8 Aral›k 1995 y›l›nda kuruldu. Kuruluﬂundan bugüne iniﬂlerle-ç›k›ﬂlarla dolu bir süreç yaﬂad›. Yap›lanlar›yla, eksikleriyle bu
13 y›ll›k tarihin de¤erlendirmeye
muhtaç oldu¤u aç›kt›r. Kuﬂkusuz
KESK olarak memurlar›n haklar›n›
savunmak, çeﬂitli konularda halk›n
mücadelesinin bir parças› olarak tav›rlar geliﬂtirmek anlam›nda bir
pratik vard›r. Fakat, KESKsürecinin
bütünü de¤erlendirildi¤inde ve esas
olarak da gelinen nokta aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, eksilerin a¤›r bast›¤›n›
söylemek gerekir.
Bugün memur hareketi, gerek örgütlenme ve mücadele aç›s›ndan, gerekse de toplumsal muhalefet içindeki yeri, etkinli¤i, iktidar üzerindeki
zorlay›c›l›¤› gibi aç›lardan olmas›
gerekenin ve olabilecek olan›n oldukça gerisindedir. ‹ﬂte bu durum,
KESK'in 13 y›l›n› de¤erlendirmeyi
daha zorunlu hale getirmektedir.
Emekçiler aç›s›ndan daha zorlu
koﬂullarla karﬂ› karﬂ›ya olunan bu
koﬂullarda, dönüp mücadele çizgimize bakmal›y›z. Eksiklerimizi görüp, onlar› sorgulayarak yolumuza
devam etmeliyiz. KESK bunu yapmaz, yanl›ﬂlar› görmez ve önüne yeni hedefler koymazsa, önümüzdeki
dönemde mücadeleyi geliﬂtirme gibi bir iddias› da olamayacakt›r. Bu,
mücadelenin kayb› olaca¤› gibi,
KESK'in kendi hayat damarlar›n›
kesmesi anlam›na da gelmektedir.
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Memur Sendikalar›n›
Statüleri Parçalayarak
Kurduk!
KESK’i Statükoculu¤a,
Reformizme Teslim
Etmeyece¤iz!
‘Bu Koﬂullarda Sendika
Kurulamaz’ Anlay›ﬂ›ndan
‹lk Sendikalara
KESK'i ortaya ç›karan koﬂullar›
bilmeden, o zorlu koﬂullarda nas›l
bir mücadele hatt› yarat›ld›¤›n› kavramadan elbette bugünü anlayamay›z. KESK öncesi, birkaç y›l KÇSP
(Kamu Çal›ﬂanlar› Sendikalar› Platformu) dönemi yaﬂand›. Bu platform, ayn› zamanda konfederasyon
örgütlenmesine bir geçiﬂ dönemiydi. Ondan öncesinde ise tek tek sendikalar söz konusuydu. Ancak, as›l
olarak KESK'in yarat›lmas›na uzanacak olan da bu dönemdir. Bu dönemde sa¤lanan geliﬂmelerdir.
1990'l› y›llar›n baﬂ›nda devrimci
memur hareketi önderli¤indeki mücadele ilk sonuçlar›n› verdi ve K a mu-Sen, Sa¤l›k-Sen, Bem-Sen’in
kurulmas›yla sendikalar›n ilk ad›m›
fiili olarak at›ld›.
Bu anlamda, en az›ndan 18 y›ll›k
bir mücadele geçmiﬂi olan KESK,
bu dönemde büyük bedeller ödenerek yarat›lan de¤erlere ve mücadele
çizgisine uygun bir mücadeleden
uzakt›r. Nitekim bu durum son y›llarda KESK'in iyice gerilemesine,
güç kaybetmesine yol açm›ﬂt›r.
Siyasi olarak gerileten bu çizginin egemen olmas›yla, h›zl› bir üye
kayb› yaﬂanm›ﬂt›r. Ortaya ç›kan bu
boﬂluk, halk düﬂman› AKP iktidar›n›n çabalar›yla da, h›zla gerici-faﬂist
sendikalar taraf›ndan doldurulmaya
çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu durum, kazan›lan mevzilerin hoyratça kaybedil-

mesidir.
Devrimci memurlar›n önderli¤inde bu sendikalar›n oluﬂturuldu¤u
dönem, memurlar›n hiçbir örgütlenme hakk›n›n fiilen olmad›¤›, sendika laf›n›n telaffuz dahi edilmedi¤i
bir dönemdir. Nitekim, devrimci
memur hareketi, di¤er gruplara sendika kurma önerisi götürdü¤ünde
"Bu koﬂullarda sendika kurulamaz"dan baﬂka bir cevap alamam›ﬂt›r. Bu nedenle de yukar›da ad› geçen sendikalar, tamamen devrimci
memur hareketinin öncülü¤üyle kurulmuﬂtur. O gün, çok uzak gibi gör ü n e n hedeflere ulaﬂmak için elbette cüret ettiler, büyük bedeller ödediler, büyük emekler harcad›lar.
Oligarﬂinin sald›r›lar›n›n artt›¤› o
günkü koﬂullarda kararl› ve tutarl›
bir çizgileri vard› devrimci memurlar›n. Bu alanda elde edilen baﬂar›lar›n belki de en önemli yan›, devrimci memurlar›n kendile ri ne ve
kamu emekçilerine güvenmeleriydi. ‹cazetçi, kendine güvenmeyen
politikalar yerine özgüçlerine güvenen politikalar izlediler. Kamu
emekçilerinden ö¤rendiler, ö¤rettiler. Sorunun çözümünü kendi d›ﬂlar›nda aramad›lar. Düzen partilerinin
manevralar›na bel ba¤lamad›lar. Sorunu hele Avrupa emperyalistlerine
hiç havale etmediler. Demokratik
mücadelenin nas›l olmas› gerekti¤ini bizzat pratikleri ile gösterdiler.
En önemlisi devrimci memurlar,
kendi ideolojilerinin, politikalar›n›n
ve kitlelerin gücünün fark›ndayd›lar. Devrimci politikalar ürettiler.
Politikalar›n› hayata geçirmek için
tavizsiz, ilkeli, oldular. Devrimci
politikada ›srar, mücadeleyi büyüttü. Kitlesellik böyle sa¤land›. Önce
statükolar› parçalay›p, peﬂi s›ra sendikal mevzilerin kazan›lmas›n› sa¤layan da bu çizgi olmuﬂtur. Olmaz
denen ﬂey baﬂar›lm›ﬂt›r. “657 zinciri”, sendikalar›n fiilen kurulmas›yla
k›r›ld›. Sendikalar›n meﬂrulu¤u oligarﬂiye de kabul ettirildi. Ki bir
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Sendikal› Memur Say›s›
ad›m sonras›nda oligarﬂi, sendikalar›n yasall›¤›n› da kabul etmek zorunda kalacakt›.

Cüret Geliﬂtirdi, Kendine ve
Emekçilere Güvensizlik Geriletti
Bugün gelinen nokta itibar›yla,
KESK'in mücadelesinin geriledi¤i,
politika üretmede geriye düﬂüldü¤ü,
sonuç al›c› bir siyasi hat izlenmedi¤i ortadad›r. Oligarﬂinin sald›r›lar›
artarken, hak gasplar› sürerken,
KESK adeta yasak savmac› bir çizginin ötesine geçememektedir.
KESK, ülkede yaﬂanan onca sorun varken, onlar› da adeta görmezden gelmektedir. Bunun nedeni
“kendi gündemine”, “memurlar›n
sorunlar›na” yo¤unlaﬂm›ﬂ olmas›
de¤ildir. Yukar›da da vurgulad›¤›m›z gibi, o konuda da yasak savmac› eylemlerin ötesinde ortaya ciddi,
uzun vadeli, sonuç al›c› bir mücadele program› yoktur.
Sözünü etti¤imiz bu durum, sadece bu güne, bu y›la özgü de de¤ildir. KESK’in uzun y›llard›r süregelen konumu budur.
Somut baz› örnekler vermek gerekirse; emekçileri köleleﬂtiren, varolan haklar›n› gasbeden kölelik yasas›, sosyal güvenlik reformu gibi
IMF sald›r›lar› karﬂ›s›nda veya
grevli toplu sözleﬂme hakk›n›n kazan›lmas› do¤rultusunda kaç y›ld›r
kayda de¤er bir direniﬂ yoktur.
Mesela, F Tipi hapishanelere,
tecrite karﬂ› mücadelede 122 ﬂehit
verilirken, KESK’in ve kendisine
demokrat›m diyen tüm kitle örgütlerinin sorunu olan, ülkemizdeki
demokrasi mücadelesinin bir parças› olan bu sorunda üzerine düﬂenleri yapt›¤›n› kimse iddia edemez.
Ne kendi taban›n›n sorunlar›na,
ne de halk›n genel sorunlar›na sahip
ç›kamayan bu politikalar, KESK'i
etkili bir güç olmaktan ç›karm›ﬂ,
hem ideolojik hem örgütsel olarak
gerilemesine neden olmuﬂtur.
Her alanda oldu¤u gibi kamu
emekçilerinin mücadeleleri aç›s›ndan da, mücadeleyi geliﬂtiren unsurlar›n en önemlilerinden biri, oli-

Say›: 168

Çal›ﬂma Bakanl›¤›’n›n 2008 A¤ustos’unda
aç›klad›¤› rakama göre;
Sendikal› memur say›s›: 930 bin
Sendikalaﬂma oran›: Yüzde 55
KESK’in son üç y›ldaki üye say›s›:
2005 - 264 bin
2006 - 234 bin 336
2007 - 231 bin 987
Di¤er Memur Sendikalar›:
Türk Kamu-Sen: 350 bin 727
Memur-Sen: 249 bin 725
KESK Üyesi Sendikalar:
SES, Haber-Sen, Kültür Sanat-Sen, Yap› YolSen, BTS, E¤itim-Sen, BES, Tüm Bel-Sen,
D‹VES, Tar›m Orkam-Sen, ESM
garﬂinin yasaklar›n›n, statükolar›n›n
karﬂ›s›na ç›kma cüretini gösterebilmektir. 1990'l› y›llar›n baﬂ›nda devrimci memurlar, ilkleri bu sayede
baﬂarm›ﬂlard›r.
Cüret olmay›nca, kendi politikalar›n› hayata geçirme konusunda
uzlaﬂmac›, geri noktalarda hareket
etme baﬂlay›nca, politikada sonuç
almak da güç olmak da zordur. As›l
gerileme ve çürüme orada baﬂlamaktad›r. Ciddi sald›r› ve hak gasplar›n›n yaﬂand›¤› dönemlerde böyle
bir cüreti ortaya koyamayan KESK,
d›ﬂ›ndaki güçlere bel ba¤lamay› ve
geliﬂmeleri
kendili¤indencili¤e
b›rakmay› statüleﬂtirmiﬂtir.
Çeﬂitli eylem kararlar›nda emekçileri, kendine güvenmedi¤i, engelleri aﬂma iradesini ve cüretini gösteremedi¤i için herkesi yar› yolda b›rakm›ﬂt›r. Bu konuda öylesine tutars›z ve ilkesizdir ki, bir çok kez al›nan kararlar hayata geçirilmemiﬂ,
emekçiler K›z›lay'da, baﬂka yerlerde yüzüstü b›rak›lm›ﬂt›r. Kamu
emekçileri her seferinde hayal k›r›kl›¤›na u¤rat›lm›ﬂ, bu nedenle eylemlere kat›l›m giderek düﬂmüﬂtür.
Cüretten yoksun, uzlaﬂmac›,
kendine ve emekçilere güvenmeyen
bu çizgi KESK'i geriletmiﬂ, çözümü
kah parlamentoda, kah AB’de ara-

yan bir noktaya getirmiﬂtir.
En önemlisi bu politikalar,
KESK'in az›msanmayacak bir üye
kayb›na yol açm›ﬂt›r. Örgütlenmesini geliﬂtirmek yerine, örgütlenme
giderek daralm›ﬂ, iﬂlevsizleﬂmiﬂtir.
Uzlaﬂmac›, reformist sendikac›l›k, üye kaybetmelerini, "küreselleﬂme" yle aç›klamaktad›rlar. Elbette, özelleﬂtirmeler, esnek çal›ﬂma,
sözleﬂmeli personel gibi yöntemler,
uluslararas› düzeydeki örgütsüzleﬂtirme sald›r›s› sendikalar› güçsüzleﬂtirmeyi, hatta tasfiyeyi amaçlamaktad›r. Bunlar›n belli bir etkisinin oldu¤u da aç›kt›r. Ancak güçsüzleﬂmenin aç›klamas› tek baﬂ›na
bunlar de¤ildir. As›l neden, bu sald›r›lara karﬂ› baﬂ›ndan itibaren militan ve kitlesel bir direniﬂi örgütlememek, böylelikle emekçilerin güvenini kaybetmektir.
‹ﬂte c ü ret tam da bu noktada bir
anlam ifade etmektedir. Zira bu politikalar› boﬂa ç›karman›n tek yolu
cüretle, kendine ve emekçilere güvenerek mücadeleyi yükseltmektir.
KESK üye kayb›n›n nedenlerini,
“küreselleﬂme”de de¤il, izlenen reformist, uzlaﬂmac›, icazetçi politikalarda aramal›d›r.

Meﬂruluk Geliﬂtirdi,
‹cazetçi Anlay›ﬂ Geriletti
Gerilemenin elbette bir çok nedeni var. Reformist anlay›ﬂlar›n temel çarp›kl›klar›ndan biri de meﬂruluk konusundaki yaklaﬂ›mlar›d›r.
KESK'e egemen olan reformizm,
oligarﬂiye karﬂ› mücadelede meﬂrulu¤u de¤il, yasall›¤› esas ald›. Yasall›k ad›na meﬂru mücadele biçimlerini reddetti. Bununla da kal›nmay›p,
icazetçi anlay›ﬂa hapsolundu. Gazi
ayaklanmas› ve benzeri süreçlerde
oldu¤u gibi, oligarﬂinin icazetinin
gözetildi¤i noktada, y a s a l h a k l a r › n› bile kullanmaktan geri durdu
KESK reformizmi.
Oysa memur hareketini geliﬂtiren, onu kitlesel bir güç haline getiren meﬂruluklar›n› her koﬂulda savunmuﬂ olmalar›d›r. O koﬂullarda
eylemler de, sendikalar›n kurulmas›
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da yasal de¤ildi, ama meﬂruydu!
Devrimci memurlar inançs›z bir çok
kesimin varl›¤›na ra¤men meﬂruluklar›n› esas alarak mücadeleyi bu
anlay›ﬂla büyüttüler. Geniﬂ memur
kitlesini pasifize eden, onlar› örgütlülükten eylemden uzak tutan "biz
devlet memuruyuz" anlay›ﬂ› da büyük ölçüde böyle k›r›ld› ve mücadelenin, örgütlenmenin önü aç›ld›.
Oysa icazetçi anlay›ﬂ bu tarihsel
geliﬂimi durdurarak, memur hareketini geriletti. Mücadele anlay›ﬂ olarak da düzeniçileﬂti. Her ﬂey ad›m
ad›m iktidarlar›n insaf›na b›rak›ld›,
diyalog ad›na militan direniﬂlerden,
mücadelelerden kaçman›n k›l›f› da
bulunmuﬂ oldu böylece.
Memur hareketini “ t oplu görüﬂ me oyunu” nun bir parças› yapan da
bu anlay›ﬂt›. ‹ﬂ iﬂten geçtikten, bu
oyun kan›ksat›ld›ktan sonra, o masaya oturmaman›n fazla bir iﬂlevi
olmayacakt›.
‹cazetçilik, " I M F varken bir so nuç elde edilemez" anlay›ﬂ›n›n hakim olmas›n›n zeminini de yaratt›.
Grevsiz, toplu sözleﬂmesiz Sendika Yasas›’n›n kabul edilmesi, memur hareketinde bir "dönüm noktas›" olmuﬂtur. Ne var ki bu dönüm
noktas›, memur hareketinin önünü
açan de¤il, kapatan bir dönümdür.
Oligarﬂinin çizdi¤i s›n›rlar›n d›ﬂ›na
ç›kmama anlay›ﬂ›, yani icazetçilik,
bu kabulle birlikte KESK’te resmi
politikaya dönüﬂmüﬂtür.
O günden bu yana geçen sürece
bak›ld›¤›nda da aç›kça görülür ki,
icazetçi anlay›ﬂ geliﬂtirmemiﬂ, geriletmiﬂtir. Haklar ve özgürlükler mücadelesi, görüﬂmelere endekslenmiﬂ, genel kurullarda mücadele anlay›ﬂlar›n›n tart›ﬂ›lmas› yerine, koltuk kavgalar› öne ç›km›ﬂt›r. Bu bürokratlaﬂma ve direniﬂ anlay›ﬂ›ndan
kopuﬂ ise KESK'i giderek hantallaﬂt›rm›ﬂ, daraltm›ﬂt›r.

Kendi Örgütlenmesine
Güven Geliﬂtirdi, AB'ye, Düzen
Partilerine Güven Geriletti
Memur hareketi baﬂlang›çta bir
avuç kararl› devrimci memurun ön-
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cülü¤üyle yola ç›kt›. Haz›r örgütlülük gibi olanaklar›, yayg›n mücadele deneyimleri yoktu. Ancak kararl›l›klar› vard›. Cüretliydiler. Bak›ﬂ
aç›lar› netti.
Politikalar›yla, pratikleriyle güven verdiler. Güven verdikçe, kitleselleﬂtiler. Memurlar örgütlü olundu¤unda neleri de¤iﬂtirebileceklerini gördüler. Sendikalar, yasalara ve
yasaklara ra¤men fiilen yarat›ld›.
Memur hareketinin önderli¤i kitleye, kitle önderli¤ine güvendi. Bu
hak edilmiﬂ bir güvendi. Ne yaparlarsa, kendi örgütleriyle yapacaklar›n› gördüler.
Ne zaman ki memur hareketinin
yönetimini ele geçiren reformist anlay›ﬂ taraf›ndan bu güven eritilmeye
baﬂland›, gerileme de baﬂlad›. Reformizm, emekçilere kendi örgütlenmeleri yerine, AB'ye, düzen partilerine yaslanma anlay›ﬂ›n› empoze
ediyordu. Devrimcilerden uzak durulurken AB'cilik ve düzen partilerine bel ba¤lama meﬂru hale getirildi.
Gerici sendikalar›n bile halk düﬂman› yüzlerini saklay›p, görünürde
de olsa IMF karﬂ›tl›¤› yapt›¤›,
AB'ye karﬂ› ç›kt›¤› koﬂullarda,
KESK yönetimleri, e m p e r y a l i z m
gerçe¤ini bir y a n a b › r a kt › l a r. Tüm
hesaplar AB'cilik üstüne kurulmuﬂ,
sendikal haklar›n kazan›lmas› da
“AB’ye uyum”a ba¤lanm›ﬂt›r.
AB'cilik yaparak, düzen partilerine bel ba¤layarak mücadele edilmeyece¤inin en somut göstergesi
b u g ü n g e l i n e n n o k t a d › r. Böylesi
bir anlay›ﬂ›n memur hareketini büyütmeyece¤i ortada iken, bu politikada ›srar edilmiﬂ ve olumsuzluk
derinleﬂtirilmiﬂtir.

Devrimcilik Geliﬂtirdi,
Düzene Dönme Geriletti
Bugün s›k s›k s en di ka l kr iz’den
sözediliyor. Memur hareketinin durumu, kayna¤› belirsiz bir krizle de¤il, memur hareketinin devrimci anlay›ﬂ›, gelenekleri tasfiye edip, onu
AB'nin ve düzen partilerinin kuyru¤una takan anlay›ﬂla aç›klanmal›d›r.
Memur hareketini geliﬂtiren en

temel olgulardan biri devrimci bir
anlay›ﬂ›n, devrimci politikalar›n
egemen olmas›yd›. Statükolara, yasaklara ra¤men uzlaﬂmazl›kla, militanca sürdürülen mücadele, memurlar›n can al›c› sorunlar›na sahip ç›k›lmas›, sendikac›l›¤› "en iyi ücreti
biz isteriz, en iyi pazarl›¤› biz yapar›z" anlay›ﬂ›n›n çok ötesinde bir anlay›ﬂla savunmak, memur hareketini geliﬂtirmiﬂtir.
Dostlar›n› ve düﬂmanlar›n› ay›rt
etmesini bilen, kime karﬂ› nas›l mücadele edece¤i konusunda net olan
anlay›ﬂ, memur hareketini geliﬂtirmiﬂtir. Memur hareketinin 18 y›ll›k
geçmiﬂine bak›ld›¤›nda devrimci anlay›ﬂ›n egemen oldu¤u dönemlerde
mevziler kazan›ld›¤› görülecektir.
Ne zaman ki, devrimcilikten uzaklaﬂma baﬂlad›, iﬂte o zaman memur
hareketinde gerileme baﬂlad›.
Reformizm, devrimcilik ad›na
ne varsa tasfiye etmek istemektedir.
Öyle ki, devrimcilere karﬂ› düzenin
gözalt›larla, tutuklamalarla, sürgünlerle sürdürdü¤ü tasfiye operasyonunu, reformistler de sendikalarda
devam ettirmiﬂlerdir. Devrimci sendikac›lardan duyulan bu "korku"
nun nedenini anlamak zor de¤ildir.
Devrimciler
yönetimlerden
uzaklaﬂt›r›l›r, genel kurullarda bile
sesleri k›s›lmaya çal›ﬂ›l›rken, DSP
gibi halk düﬂman› partiler, CHP’liler kabul görmektedir. Düzene ﬂirin
görünmek ad›na faﬂist MHP bile
kongrelere davet edilebilmektedir.
Elbette bütün bunlar mücadele
tercihleri ile ilgilidir. Fakat KESK
aç›s›ndan ﬂu gerçek ortadad›r; reformizm KESK’i geriletmiﬂ, memurlara kaybettirmiﬂtir. Bugün
KESK'in içinde bulundu¤u durumun sorumlusu icazetçi, statükocu,
uzlaﬂmac› reformizmden baﬂkas›
de¤ildir. Düzene dönme politikalar›d›r. KESK bu politikalar› terk etmedi¤i sürece güç olamayacak, memurlar›n ekonomik demokratik
haklar› savunulamayacak ve memur
hareketi gerilemeye devam edecektir. Çözüm düzen politikalar›nda de¤il, devrimciliktedir. Devrimcilik
memur hareketini büyütecektir.

21 Aral›k 2008

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi
‹ﬂçiler, emekçiler “fabrikam› seviyorum, iﬂimi seviyorum” demezler, diyemezler. Bu patronun iste¤idir.
Kriz, sonuçlar›yla tart›ﬂ›lmaya devam ediyor. ‹ﬂten
ç›karmalar, buna ba¤l› artan iﬂsizlik, tart›ﬂ›lan noktalar›n baﬂ›nda geliyor.
Patronlar›n iﬂten ç›karmalar konusunda söyledikleri
bir kez daha herﬂeye nas›l s›n›fsal bakmak, s›n›fsal ç›karlar temelinde yaklaﬂmak gerekti¤ini gözler önüne
serdi. Patronlar herﬂeye kendi s›n›fsal ç›karlar› teme linde bak›yorlar. Bu hiç de¤iﬂmiyor. Böyle yap›yor olmalar› da eﬂyan›n do¤as›na uygun oland›r. Biz emekçi l e r bunu ne kadar yap›yoruz? Emekçilerin sendikal örgütlenmelerinin yöneticileri bunu ne kadar yap›yorlar?
Sendikac›lar, bu noktada emekçilere nas›l bir bak›ﬂ aç›s› sunuyorlar?
Krize dair geliﬂtirilecek politikalar ﬂekillendirilirken,
öncelikle üzerinde durulmas› gereken konular›n baﬂ›nda
bunlar gelir.
‹ﬂten ç›karmalarla ilgili patronlar bak›n neler diyorlar: Kimsenin “ durup dururken” iﬂçi ç›karmayaca¤›n›
belirten Anadolu Holding ‹cra Kurulu Baﬂkan› Tu n c a y
Ö z i l h a n, mecbur kald›klar› için iﬂçi ç›karmak zorunda
kal›nd›¤›n› belirtiyor ve ekliyor: “‹ﬂveren önlem almak
zorunda. Her ﬂey yap›ld›ktan sonra tek çözüm iﬂten ç›karmaksa bunu yapar”!
Zorlu Holding patronlar›ndan Ahmet Nazif Zorlu
ise, gayet aç›k ﬂekilde, iﬂçi çal›ﬂt›rman›n veya ç›karman›n vatanseverlikle bir alakas› olmad›¤›n› ortaya koyduktan sonra ﬂöyle diyor: “Zor oyunu bozar. Dünya bir
s›k›nt›dan geçiyor. Bu zorlu¤u aﬂmak için iﬂçi ç›karmak
zorunda kal›yorsa iﬂveren, bunun vatanseverlikle bir
alakas› yoktur. ‹ﬂçi ücretlerini ödeyemeyecekse ç›karmak zorunda kal›r”.
‹ﬂçi ç›karman›n patronlar›n en do¤al hakk› oldu¤unu söyleyen Kayseri Sanayi Odas› Baﬂkan› Mustafa
Boydak da patronlar›n iﬂçi ç›karma konusundaki bak›ﬂ
aç›s›n› ﬂöyle ortaya koyuyor: “‹ﬂletmelere gözümüz gibi
bakmal›y›z. Onlar olmazsa ne üretim ne de çal›ﬂan olur.
Bir iﬂletme küçülme karar› vermiﬂse iﬂçi ç›karabilir”.
Patron aç›k söylüyor; öncelik iﬂçi’de de¤il, iﬂlet -

Birleﬂik Metal-‹ﬂ’ten Krize Tepki
‹zmir’de D‹SK/Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas›’n›n ça¤r›s›yla bir eylem düzenlendi. 16 Aral›k günü Kemeralt›
giriﬂinde yap›lan eylemde Avrupa genelinde 60 milyon
iﬂçinin sesi olan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu
(ETUC)’un Fransa’n›n Strazburg kentinde krize karﬂ›
iﬂçi haklar›n› savunan bir miting düzenledi¤i belirtilerek

Say›: 168

KEND‹ EME⁄‹M‹Z‹N
SAH‹B‹ OLMALIYIZ!
me’dedir. Hat›rlarsan›z, AKP iktidar› da daha önce iﬂçi
sa¤l›¤› politikalar› tart›ﬂ›l›rken “iﬂçi güvenli¤i de¤il, önce iﬂyeri güvenli¤i” diye ortaya koymuﬂtu ayn› bak›ﬂ
aç›s›n›. Bu tekelci patronlar›n s›n›fsal bak›ﬂ›d›r. ‹ﬂçi, bir
insan de¤il, sadece üretim unsurlar›ndan biridir. Patron
için aslolan fabrikas›, makinalar›d›r.
Patronlar›n yukar›da aktard›¤›n›z sözlerinde hem
bolca demogoji var, hem de gerçekler. S›n›fsal gerçekler vard›r söylenenlerde. Patronlar sömürücü asalak
yüzlerini ortaya koyuyorlar bu tabloda. Onlar için kendi ç›karlar›d›r as›l olan. Yüzbinlerin, milyonlar›n açl›¤a,
sefalete terkedilmesi onlar› ilgilendirmez. Onlar kârlar›na bakarlar. E¤er ortada kâr varsa sorun yok demektir.
Kâr yoksa orada sorun vard›r ve orada patronlar›n herﬂeye h a k l a r › d a vard›r! Bu nedenle iﬂçi ç›karmay› en
do¤al haklar› olarak savunuyorlar.
“Zarar ediyorsam atar›m”. O kadar.
“‹ﬂveren iﬂçi ç›kard›¤›nda varl›¤›n›n da bir k›sm›n›
kaybetmiﬂ olur” diyor patronlar. Burada kastettikleri
baﬂka birﬂey olsa da asl›nda istemeyerek de olsa yine bir
gerçe¤i ifade etmiﬂ oluyorlar; onlar›n zenginliklerine
zenginlik katan emekçilerin eme¤idir. Emek sömürüsüdür onlar› zenginleﬂtiren. Emekçiler olmad›¤›nda onlar varl›klar›n›n bir k›sm›n› de¤il v a r l › k l a r › n › n t ü m ü n ü
k a y b e d e r l e r. Emekçiler ne kadar çal›ﬂmak zorundaysa,
bu anlamda patrona ne kadar muhtaçsa, asl›nda patronlar da ayn› ﬂekilde emekçilere muhtaçt›rlar. Evet emekçiler olmazsa “ n e ü re t i m o l ur ne de çal›ﬂan olur”.
Patronlar›n dedikleri gibi de “iﬂletmelere gözü gibi
bakmas›” gerekmez emekçilerin. Bu ucuz bir demagojidir. Bu s›n›fsal ç›karlar›n çarp›t›lmas›d›r. Hay›r iﬂçiler,
emekçiler “fabrikam› seviyorum, iﬂimi seviyorum” demezler, diyemezler. Bu patronun iste¤idir.
Emekçiler s›n›f bilinciyle hareket etmelidir. Bu bilinçle düﬂünüldü¤ünde patrona muhtaç de¤illerdir. Dahas› emekçiler bu düzenin yaratmaya çal›ﬂt›¤› gibi patrona muhtaç olmaktan ç›kmal›, kendi eme¤inin sahibi,
üretti¤i zenginli¤in sahibi olmal›d›r. Bunun için s›n›f bilinciyle donanmal›, bu bilinçle mücadele etmelidir.
Avrupa’n›n her yan›nda iﬂçilerin insanca bir yaﬂam için
insanca ücret ve insanca çal›ﬂma koﬂullar› istedi¤i vurguland›. Yap›lan eylemin de buna bir destek oldu¤u
aç›kland›.
80 emekçinin kat›l›rd›¤› eylemde bütün pazar yerlerinde “tencerem boﬂ” eylemleri örgütleyerek hükümetin
ekonomik politikalar›n›n teﬂhir edilece¤i, de¤iﬂik yerlerde “kriz tart›ﬂma kürsüleri” oluﬂturulaca¤› belirtildi.
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Elaz›¤ Haklar
Derne¤i: “Namuslu
‹nsanlar Sat›n
Al›namaz”

Brisa’da Direniﬂ
Sabanc› Holdinge ait KENTSA içinde üretim yapan
Brisa’da iﬂçi k›y›m› ve buna karﬂ› iﬂçilerin direniﬂi yaﬂan›yor.
Yaklaﬂ›k 1300 iﬂçinin çal›ﬂt›¤› Brisa’da 150 iﬂçinin
iﬂine son veren Brisa patronunun iﬂçi düﬂman› tavr›na
karﬂ› iﬂçiler fabrikay› iﬂgal ettiler.
17 Aral›k akﬂam› fabrikay› terketmeme eylemi ﬂeklinde baﬂlayan direniﬂ di¤er vardiyalar›nda direniﬂe kat›lmas›yla birlikte iﬂgale döndü. Yaklaﬂ›k 1200 iﬂçinin
direniﬂin içinde oldu¤u bildirildi.
‹ﬂçiler bir yandan fabrika içinde iﬂgali sürdürürken
fabrika önünde toplanan bir grup iﬂçide KENTSA içinde sloganlarla yürüyüﬂ yapt›lar.
‹ﬂçiler kararl›l›klar›n› ortaya koyarken iﬂten ç›karmalar›n sona ermesini istediler. ‹ﬂten at›lan arkadaﬂlar›
iﬂe al›nana kadar da direniﬂin devam edece¤ini ifade
ettiler. Eylemde görçüﬂmeler sürüyor.

Esenyurt’a Aç›l›ﬂ ﬁenli¤i
Geçti¤imiz ay kurulan Esenyurt Özgürlükler Derne¤i 13
Aral›k günü Esenyurt Yorum Dü¤ün Salonu’nda aç›l›ﬂ
ﬂenli¤i yapt›. “Açl›¤a Yoksullu¤a Yozlaﬂmaya Karﬂ› Örgütlenelim Mücadele Edelim” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› ﬂenlikte konuﬂan Dernek Baﬂkan› Savaﬂ Öner derne¤in amaç ve
faaliyetlerini anlatt›. Öner konuﬂmas›nda; Esenyurt genelinde yaﬂanan sorunlar›n kayna¤›na de¤indi. Sorunlar›n
kayna¤›n›n yoksulluk ve onun getirdi¤i kültürel yozlaﬂma
oldu¤unu ifade etti.
350 kiﬂinin kat›ld›¤› gecede sanatç› Enver Çelik ve ﬂair
Devrim Acar türkü ve ﬂiirleriyle Esenyurt Özgürlükler
Derne¤i’nin yan›nda oldular. Geceye kat›lan davetliler
aras›nda yer alan TAYAD’l› Ahmet Kulaks›z ise
konuﬂmas›nda ölüm oruçlar› ve Adalet Bakanl›¤›’n›n
yay›nlad›¤› genelgeyi anlatarak sohbet hakk›n›n uygulanmad›¤›n› anlatt› ve Engin Çeber’e de¤inen Kulaks›z Engin’in
katilinin AKP iktidar› oldu¤unu söyledi. Sinevizyon gösterimiyle devam eden gecede son olarak Grup Yorum Korosu
sahneye ç›kt›. ﬁenlik Grup Yorum Korsu’nun seslendirdi¤i
türkü ve halaylarla son buldu.
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Polisin demokratik kurum ve kiﬂilere sald›r›lar›na bir
yenisi de Elaz›¤’da
eklendi. ‹nfazlarla,
komplolarla gündeme gelen polis bu
kez de ajanlaﬂt›rma
giriﬂimiyle gündeme geldi.
Elaz›¤ Haklar
Derne¤i’ne gelip giden Bahtiyar Özdemir’e
geçti¤imiz günlerde polis, kendileriyle çal›ﬂma
karﬂ›l›¤›nda hiç ummad›k olanaklar vaat ederek ajanl›k teklifinde bulundu. Konuyla ilgili
Elaz›¤ Haklar Derne¤i’nde düzenlenen bas›n
toplant›s›nda yaﬂad›klar›n› anlatan Özdemir;
“onlar bizim ﬂerefimizi, namusumuzu kirletmeye çal›ﬂ›yorlar, halk› ajanlar› iﬂbirlikçileri
haline getiremeyeceklerdir. Biz, hep birlikte
omuz omuza vererek gerek devrimci mücadele
içerisinde gerekse de yan›nda yer alarak onlar›
püskürtebiliriz!” dedi.
Hüseyin Çelik taraf›ndan okunan Elaz›¤
Haklar Derne¤i’nin aç›klamas›nda yap›lan›n
yasad›ﬂ›, hukuksuz ve aﬂa¤›l›k bir yöntem oldu¤u vurgulanarak, haklar ve özgürlükler mücadelesi veren, demokrasi mücadele içerisinde
yer alan tüm kurum ve kiﬂilere karﬂ› da ayn›
sald›r›lar›n yap›labilece¤i belirtildi ve mücadelemizi yükseltmeliyiz denildi.

D‹SK ve KESK'ten
Ankara'da Eylem
D‹SK ve KESK 16 Aral›k günü Yüksel
Caddesi’nde bir eylem yapt›. Yaklaﬂ›k 100
kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde aç›klamay› D‹SK
Ankara Bölge temsilcisi Kani Beko okudu.
“Krizin bedelini biz ödemeyece¤iz” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde Direne Direne
Kazanaca¤›z, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar› at›ld›. Krizin bedelini kendilerinin
ödemeyeceklerini vurgulayan Beko, sözlerinin
sonunda mücadele ça¤r›s›nda bulundu.
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dergi satarken s›rt›ndan vurulmam›ﬂ, sanki
Engin Çeber iﬂkencelerle katledilmemiﬂ, Ça¤daﬂ Gemik kafas›ndan
vurulmam›ﬂ gibi davran›yorlar.
‹ﬂte bunlar burjuvazinin ikiyüzlülü¤ünün,
ahlaks›zl›¤›n›n ulaﬂt›¤›
boyutlard›r. Düﬂünelim
bugün Yunanistan’da yaﬂanan eylemleri tam olarak olmasa da k›smen hakl› gösteren yalanc› medya, yar›n birgün bizim ülkemizde gençlik sokaklara dökülüp polis karakollar›n›, tekellerin ﬂirketlerini, bankalar›n› yak›p y›ksa, hakl› eylemler diyecekler mi? Elbette ki hay›r.
Solun belli kesimleri de Yunanistan’da yaﬂananlara “duyarl›l›k” gösterdi. Hatta ç›k›p eylemler
yapanlar oldu. Elbette ki kimin nas›l eylem yapaca¤›na kimse müdahale edemez, ama eleﬂtirilmesi gereken yanlar varsa bundan geri durmak da
do¤ru de¤ildir. Yunanistan’da yaﬂananlarla ilgili
eylem yap›lamaz m›? Elbette yap›labilir. Ama kendi ülkemizde yaﬂanan katliamlara, infazlara, iﬂkencelere duyarl›l›k göstermeyenler, di¤er ülkelerde yaﬂananlara duyarl›l›k gösteriyorsa orada
durup düﬂünmek gerekir. Yani Engin Çeber, Ça¤daﬂ Gemik, Ferhat Gerçek için hiçbir ﬂey yapmayanlar›n, Yunanistan’da vurulan 16 yaﬂ›ndaki
genç için eylem yapmalar›n› samimi bulmuyoruz.
‹kinci nokta ise “Yunanistan’da bir genç vuruldu, herkes soka¤a döküldü, bizim ülkemizde hiç
kimse bir ﬂey yapm›yor” gibi yanl›ﬂ düﬂüncelerin
geliﬂmesidir. Evet, bizim ülkemizde gösterilen tepkiler yeterli de¤ildir. Ama Yunanistan ile bizim ülkemizi karﬂ›laﬂt›r›rken koﬂullar›yla, tarihiyle, genel ve güncel durumuna kadar her ﬂeyiyle birlikte
de¤erlendirmek gerekiyor. Sonuçta bütün ülkelerde mücadele farkl› ﬂekillenecek ve farkl› evrelerden geçecektir. Yani yanl›ﬂ düﬂüncelere kendimizi
kapt›rarak umutsuzlaﬂmamal›y›z.
As›l önemli olan üçüncü nokta ise Yunanistan
halk›n›n direniﬂinde görmemiz gereken gençli¤in
büyük ve dinamik gücüdür. Bugün Yunanistan
halk›n› harekete geçiren as›l güç gençliktir. Onun
için 16 yaﬂ›ndaki gencecik insanlar›m›z kurﬂunlan›yor, katlediliyor, sakat b›rak›l›yor. Yunanistan’a
bakt›¤›m›zda neredeyse direniﬂin her yan›nda liseli gençlik eylemlerin örgütleyicisi ve öncüsüdür.
Gençlik olarak Yunanistan’daki direniﬂte görmemiz gereken budur. Bunlar› görerek hakl›l›¤›m›z›
ve gücümüzü birleﬂtirerek daha güçlü ad›mlar
atabiliriz.

BU ATEﬁ
EGEMENLER‹
YAKACAK

Günlerdir televizyon ve gazetelerin manﬂetlerinden Yunanistan’da yaﬂananlar› takip ediyoruz.
Atina’da 6 Aral›k akﬂam› lise ö¤rencisi 16 yaﬂ›ndaki Aleksandros
Andreas Grigoropulos’un polis taraf›ndan vurulmas› sonucu katil sürülerine karﬂ›
halk›n öfkesi ç›¤ gibi büyüdü.
16 yaﬂ›ndaki lise ö¤rencisinin infaz edilmesi
büyük bir öfkeyle karﬂ›land› ve bir çok sol grubun
önderli¤inde kitlesel eylemler düzenlenerek öfke
sokaklara taﬂ›nd›. Polisin müdahalesiyle bir çok
yerde çat›ﬂmalar meydana geldi.
Yunanistan’da yaﬂananlar gerek ülkemiz gerekse de dünyadaki bütün haklar aç›s›ndan önemlidir. Çünkü dünyan›n her yerinde devletin militarist güçleri, halka karﬂ› katliamlar gerçekleﬂtiriyor
ve bunun karﬂ›l›¤›nda b›rakal›m yarg›lanmay›, cezaland›r›lmay›, tam tersine mükafatland›r›l›yor,
terfi ettiriliyorlar.
Yaz›m›z›n bu bölümüne kadar yazd›klar›m›z
herkesçe görülen, kabul edilen do¤rulard›r. Bizim
de¤inmek istedi¤imiz, önemli olarak gördü¤ümüz
ve herkes taraf›ndan üzerinde düﬂünülmesi gereken birkaç nokta var. Tüm bu yaﬂananlar›n bunlarla birlikte de¤erlendirilmesi gerekti¤ine inan›yoruz. Bu noktalar› maddeler halinde açarsak;
Birinci nokta; ülkemizdeki burjuva medyan›n
ve solun Yunanistan’da yaﬂananlara yo¤un ilgisidir. Bizim ülkemizde on y›llard›r yaﬂanan birçok
katliam, infaz, iﬂkence ve buna karﬂ› örgütlenen
ciddi direniﬂler ve eylemler vard›r. Hat›rlayal›m,
ülkemizde de en baﬂta Dev-Genç olmak üzere
devrimcilerin örgütledi¤i yürüyüﬂleri, boykotlar›,
mitingleri ve gecekondu y›k›mlar›na karﬂ› direniﬂleri düﬂünün. Bunlar, ülkemizdeki devrimcilerin
geliﬂtirdi¤i mücadelelerdir ve bu mücadele geliﬂtirilirken, elbette ki bedeller ödendi; birçok insan›m›z yaﬂam›n› yitirdi. Burjuva medya ise bunlar
olurken, verilen mücadeleyi karalam›ﬂ, sansürlemiﬂ, devrimcileri de “ terörist” olarak göstermiﬂtir,
hala da öyledir. ﬁimdi burada çarp›c› bir tablo ç›k›yor ortaya; eylemler, ülkemizde olunca “terör”
oluyor. Ama Avrupa ülkelerinde ya da farkl› ülkelerde ayn› eylemler yaﬂan›nca, direniﬂ oluyor,
meﬂru hak arama eylemleri olarak gösteriliyor. 16
yaﬂ›nda katledilen Yunanistan’l› gencin katledilmesini k›namalar›nda da utanmazca bir riyakarl›k
görülüyor. Sanki bu tür katliamlar, bizim ülkemizde hiç yaﬂanmam›ﬂt›r! Çok uza¤a gitmeye gerek
yok, sanki bu ülkede 16 yaﬂ›nda Ferhat Gerçek
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Alevi aç›l›m›... Kürt aç›l›m›... Çarﬂaf aç›l›m›... Proletarya aç›l›m›...

’N‹N YALANLAR MANZUMES‹

Aç›l›m” kelimesi, art›k giderek
“A
ülkemizde sahtekarl›¤›n, riyakarl›¤›n, siyasi dalaverenin ad› haline
geliyor. CHP’nin “çarﬂaf aç›l›m›”ndan sonra “Kürt aç›l›m›” ve
“Proletarya aç›l›m›”n›n da gündemde oldu¤unu yazd› gazeteler. Baz›
gazeteler Aleviler’in taleplerine
iliﬂkin de ‘aç›l›m’ haz›rl›¤›nda oldu¤unu yazd›lar. Kürtler, Aleviler,
emekçiler, bunlar bu ülkenin halk›n›n önemli bir k›sm› zaten. Sen y›llard›r, hatta ony›llard›r bu kesimler
için hiçbir ﬂey yapmad›ysan, niye
yapmad›n, neden yapmad›n? Bu kesimlerin haklar›n› savunmad›ysan
k i m l e rinkini savundun?
Bu sorular bile asl›nda oynanan
oyunun ne kadar basit, kaba, aleni
oynand›¤›n› gösteriyor. Herﬂey se çimlik. Buradan hareketle, aç›l›m,
seçim sonras› yerine getirilmeye cek vaadlerin ad› olarak da adland›r›labilir.
Düzen partilerinin toplumun tüm
kesimlerinden oy alabilmek için
gündemlerine ald›klar› bu “aç›l›m”lar›n demagojiden ibaret oldu¤u ve demagojiden ibaret kalaca¤›
aç›kt›r. Seçimler sonras›nda unutulup rafa kald›r›laca¤› yaﬂanan örneklerle ortadad›r.

19 y›lda bir aç›l›m! CHP’nin
21 Aral›k’ta yapaca¤› “Program ve
Tüzük Kurultay›”na yönelik haz›rlanan taslakta “ Kürt dili ve kültürünün geliﬂmesi için enstitüler kurulmas›” ve “ cemevlerinin yasal statüye kavuﬂturulmas›” öngörülüyor.
Bu haz›rl›kla ilgili aç›klama yapan
CHP’li Sinan Yerlikaya, SHP’nin
1989’da haz›rlad›¤› Kürt raporundaki çözüm önerilerini güncelleﬂtirdiklerini belirtiyor. Sinan Yerlikaya’n›n sözleri de yukar›da söylediklerimizi do¤ruluyor. Programdaki
önerilerin yeterli olup olmamas› bir
yana, ta 19 y›l önce bu önerileri haz›rlam›ﬂ, rapor haline getirmiﬂler
ama o günden sonra unutmuﬂ, o
öneri için hiçbir ﬂey yapmam›ﬂlar.
ﬁimdi yeniden seçim arifesinde, 19
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y›l önceki öneriler, aç›l›m ﬂovlar›na
malzeme olarak hat›rlan›yor.
Bunda halk›n herhangi bir kesiminin herhangi bir sorununu çözmeye yönelik bir irade, istek bulmak mümkün mü?

Kürt aç›l›m› m›? SHP listelerinden meclise giren DEP milletvekillerinin bile Kürt sorununu dile
getirmesine tahammül edemeyip
onlar›n meclisten at›lmalar›na ve tutuklanmalar›na ortak olan bir partinin Kürt sorununda hangi aç›l›m›
inand›r›c› olabilir?
‹ktidar orta¤› olduklar› dönemlerde Kürt halk›na yönelik katliam,
asimilasyon politikalar›n› bizzat uygulad›klar› gibi muhalefetteyken bile Kürt halk›na yönelik her türlü
bask›y›, k›s›tlamay› desteklemiﬂ,
hatta zaman zaman yetersiz bulup
iktidarlardan daha fazlas›n› yapmas›n› istemiﬂtir. Neyin aç›l›m›n› yapacak bu anlay›ﬂ? Diyelim ki kuruldu; bir Kürt enstitüsü neyi sa¤layacak, neye hizmet edecek, Kürt halk›n›n hangi sorununu çözüp, hangi
talebini karﬂ›layacak?

Alevi aç›l›m› m›?

CHP, y›llard›r Aleviler’in inanç özgürlü¤ü
için tek bir ad›m daha atmamas›na,
böyle bir ﬂeyi program›na bile almamas›na ra¤men, Aleviler’in
inançlar›n› istismar ederek “laiklikﬂeriatç›l›k” zemininde kullanm›ﬂt›r.
CHP için Aleviler, oy toplamaya çal›ﬂ›rken yaslan›lacak bir kesimden
ibarettir. Alevileri kendine m a h k u m görür; CHP hiçbir konuyu
haklar ve özgürlüklerin geniﬂletilmesi temelinde ele almad›¤› için,
Aleviler’in taleplerine böyle yaklaﬂmas› da sözkonusu de¤ildir.
CHP’nin inanç özgürlü¤ü gibi bir
sorunu da yoktur. Böyle oldu¤u için
de kah “ﬂeriatla” korkutarak, kâh
vaatlerde bulunup “aç›l›m” sözü vererek k ullanabildi¤i sürece Aleviler’i kullanmaya devam edecektir.
CHP’nin Alevilere yönelik oligarﬂinin üretti¤i politakalardan farkl› bir-

ﬂey ortaya koyacak, uygulayacak
bir bak›ﬂ aç›s› yoktur. Ve daha da
önemlisi, M a ra ﬂ , Ç or um , S i va s ,
G a z i katliamlar›n›n sorumlular›
aras›nda CHP de vard›r. Kendi iktidarlar› döneminde yaﬂananlar dahil
hiçbir katliam›n hesab›n› vermemiﬂ,
özeleﬂtirisini yapmam›ﬂt›r. Alevilere yönelik asimilasyon, sindirme,
düzene yedekleme politikalar›n›n
bir aya¤› da CHP üzerinden yürütülmektedir.

Proletarya aç›l›m› m›?
CHP, nas›l ki Aleviler’i kendine
mahkum görüyorsa, sosyal-demokrat, ilerici sendikalara da öyle bakm›ﬂt›r. (Elbette burada belirtmek
gerekir ki, y›llard›r CHP’den kopamayan Aleviler ve sendikalar›n da,
CHP’nin böyle düﬂünmesinde pay›
büyüktür.) CHP faﬂist düzenin savunucusudur. ‹ﬂçilere, memurlara, gecekondu yoksullar›na, köylülere,
gençli¤e yönelik yap›lan tüm sald›r›lar›n, hak gasplar›n›n yan›nda olmad› m› CHP? Oldu! Bunlar yokmuﬂ gibi davranarak, ony›llar sonra
vahiy gelmiﬂcesine “iﬂçilere örgütlenme özgürlü¤ü”, “tüm kamu çal›ﬂanlar›na grevli-toplu sözleﬂme
hakk›” vaat etmesi, seçim yat›r›m›ndan baﬂka ne anlam taﬂ›yabilir?
Kendini “sol” gösteren bir partinin bugüne kadar bunlar› önermemiﬂ, bunlar için u¤raﬂmam›ﬂ olmas›n›n hesab›n› vermeli önce CHP.
Daha önce aç›klad›¤› programlar›,
aç›l›m(!)lar›, neden rafa kald›rd›¤›n›, geçen onlarca y›lda neden emekçilerin, Kürtlerin, Alevilerin, gençlerin yarar›na hiçbir politikas› olmad›¤›n› aç›klamal›d›r. Geçmiﬂte yapt›klar›n›n, daha do¤rusu yapmad›klar›n›n yanl›ﬂl›¤› ortaya konulmuyorsa, yerine getirilmeyen vaatlerin
hesab› verilmiyorsa, bugün yap›lan
“aç›l›m”lar›n da hiçbir ciddiyeti, samimiyeti yoktur.
Ve sözün özü; karﬂ›l›¤› olmayan
her siyasal aç›l›m da, siyasal bir
sahtekarl›ktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
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Hepsi Bu Koltuklar ‹çin Mi?
Alevili¤i CHP’ye yedeklemek, Alevi halk›n
ç›karlar›n› s avunmak d e¤ildir...
Bir haber: “Alevi örgütleri Çank a y a ’ d a Al e v i b i r a d a y i s t e d i k l e r i n i
belirtiyor.”
Haberin ileriki sat›rlar›ndan sözü
edilen “Alevi örgütleri”nin Alevi
Bektaﬂi Federasyonu (ABF) Baﬂkan› Ali Balk›z, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Baﬂkan› Fevzi
Gümüﬂ oldu¤u anlaﬂ›l›yor.
Peki ABF ve PSAKD, Çankaya
Belediye Baﬂkanl›¤›’n› kimden istiyorlar? CHP’den.
Balk›z diyor ki; “Alevi kültü ründen insanlar›m›z göreve haz›r
bekliyorlar. Böyle bir aday ancak
CHP’den olur ve kazanabilir” .
Fevzi Gümüﬂ de yerel seçimlerde özellikle Alevilerin yo¤un olarak
yaﬂad›¤› yerlerde “ Alevi adaylara
ﬂans verilmesi gerekti¤ini” söylüyor. Taleplerini Deniz Baykal’a da
ileteceklermiﬂ. Çünkü o “ﬂans”› verecek olan Baykal!
Bir gerçe¤in alt›n› çizmekte yarar var: Alevili¤i, düzen bitiremez,
devlet asimilasyonda baﬂar›l› olamaz. Ama, Alevili¤e en büyük zarar›, koltuk peﬂinde koﬂanlar verebi-

lirler, ki bugüne kadar da vermiﬂlerdir.
Alevi örgütleri içinde ayr›m
noktalar›ndan birini de bu oluﬂturmaktad›r. Kimileri, Alevi örgütlerini, “bir koltu¤a kurulman›n” arac›,
bir yerlere s›çramak için basamak
olarak kullanmak istiyorlar. Bunlar›n karﬂ›s›nda, Alevili¤in düzene
karﬂ› olan, ilerici yanlar›n› yaﬂatmak isteyen, düzenin asimile etme,
sistem içine çekme çabas›na karﬂ›
mücadele eden devrimciler, ilericiler duruyorlar.
Balk›zlar ve Gümüﬂler, daha k›sa süre önce tan›k oldu¤umuz gibi,
Alevi örgütlerinden devrimcileri
tasfiye etmeye çal›ﬂ›yorlar.
Soruyoruz: B u m u y d u b ü t ü n
sorununuz?
Devrimcileri tasfiye etmeye çal›ﬂ›rken, yönetimi ele geçirmeye çal›ﬂ›rken, hedefinizde bu mu vard›?
Hesab›n›z, üzerinde oturdu¤unuz koltuklar› kullanarak, birkaç
belediye, birkaç milletvekili koltu¤u kapmak m›d›r?

21 Aral›k’ta Miting’te
Buluﬂal›m!
Maraﬂ katliam›n›n y›ldönümü yaklaﬂ›rken Alevi
kurumlar› da protestolara haz›rlan›yor. Çeﬂitli Alevi
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Öyle olmal› ki, bugüne kadar
Aleviler için, bir AKP’den,
ANAP’tan, DYP’den farkl› bir ﬂey
yapmayan CHP’ye Alevileri yedeklemeye çal›ﬂ›yorsunuz.
ﬁuras› çok aç›k ve kesindir: Ale vili¤i CHP’ye yedeklemek, Alevi
halk›n ç›karlar›n› savunmak de¤ildir...
Koltuk peﬂine düﬂenler, bugün
kendine CHP’de koltuk kapmaya
çal›ﬂ›rlar, yar›n nereye savrulacaklar› belli olmaz. Bugün halen eleﬂtirebildi¤iniz Reha Çamuro¤lu da ayn› yolu yürüyerek gitti oralara.
Siz hangi hakla Alevi halk›n›
CHP’nin yede¤i yap›yorsunuz?
Hangi hakla birkaç belediye baﬂkanl›¤› karﬂ›s›nda Alevi halk› pazarl›k malzemesi haline getiriyorsunuz?
Herﬂeye ra¤men kendi karar›n›z›
alabilirsiniz. Fakat, Alevi halk› bu
politikalar›n›za ortak edemeyeceksiniz. Alevili¤i CHP’ye yedekleyen
ve bunun karﬂ›l›¤›nda belediyelerde, parlamentoda birkaç koltuk isteyen politikadan vazgeçilmelidir.

kurumlar› taraf›ndan 14 Aral›k
günü Pir Sultan Abdal Kültür
Derne¤i Adana ﬁubesi binas›
önünde toplan›larak buradan
‹nönü Park›’na kadar bir yürüyüﬂ düzenlendi.
‹nönü Park›’na gelen kitle
ad›na da aç›klama yap›ld›. Kemal Deren’in okudu¤u aç›klamada katliam›n üzerinden 30
y›l geçti¤i hat›rlat›larak “katliamda sorumlulu¤u bulunanlar
ya hiç yarg›lanmadan ‘kurtuldu’ ya da göstermelik
yarg›lan›p(!) beraat ettirildi” denildi. Maraﬂ’›n katliamlar zincirin bir halkas› oldu¤u belirtilen aç›klamada Maraﬂ ve Maraﬂlar›n unutulmamas› gerekti¤i
belirtildi. Yaklaﬂ›k 60 kiﬂinin kat›ld›¤› eylem 21
Aral›k’ta Adana’da yap›lacak Miting’te buluﬂal›m
ça¤r›s›yla sona erdi.
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Haf›za
Gerçekler unu tulmas›n diye

Yaln›z ‘Bat›’n›n Promethesi mi var? Her halk›n bir
Promethe’si vard›r! Çok tan›nmasalar da, halklar›n›n
tarihindeki yeri Promethe’den geride de¤ildir.
Her biri kendince ateﬂe
kavuﬂturmuﬂtur halk›n›,
kendince yol göstermiﬂtir...
Abr›skil, Kafkas mitolojisinin
kahramanlar›ndan biridir. Bat› Kafkasya’da yaﬂayan Abhaz (Abaza)
halk›na ait bu efsanenin di¤er Kafkas halklar›nda da benzerleri vard›r.
Örne¤in Adige halk›n›n Promethe’si, Abr›skil’i de Nesren Jake’dir.
Abr›skil, Nesren Jake ya da farkl› isimlerde dile gelen ise, Yunan
mitolojisinin, Marks’›n deyiﬂiyle
“ e n ç i l e k e ﬂ k a hr a m a n › ” olan Promethe’den aﬂina oldu¤umuz tanr›lara baﬂkald›r› ve insanl›¤›n gelece¤i
için her türlü cefay›, eziyeti göze
al›p kendinden vazgeçebilme erdemidir.
Abr›skil, Kafkas halklar›n›n
özelde Abazalar›n Promethe’sidir.
Bilinir, ama k›saca hat›rlatal›m;
Promethe, mitolojideki Yunan tanr›lar›n›n en büyü¤ü Zeus’un egemenli¤ine baﬂkald›r›p onunla savaﬂm›ﬂ,
o zamana kadar tanr›lar›n tekelinde
bulunan ateﬂi, yaﬂad›klar› Olimpos
Da¤›’ndan çal›p insano¤luna vermiﬂtir. Yaln›z bu kadar da de¤il;
Promethe o güne dek kimsenin tan›mad›¤› madenleri insanlar›n kullan›m›na sunmuﬂ, onlara ev, bark, gemi yapmay›, hastal›klarla savaﬂmak
için ilaç kullanmay› ö¤retmiﬂtir.
K›sacas›, Promethe, insanl›¤›,
zalim tanr› Zeus’un mahkum etti¤i
karanl›k, so¤uk ve çaresizlikten
kurtarm›ﬂ, insanl›¤›n kaderini de¤iﬂtirmiﬂtir. ‹nsanl›k onunla birlikte
gücünün fark›na var›r ve bu durum
Zeus’un aczi haline gelir. “Kimse
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Kafkas Halklar›n›n
Kahraman›:

Abr›skil
beni dinlemezse e¤er, egemenlik elden gider” der Zeus. Promethe’ye
tüm h›ﬂm›yla sald›rmas› bu korkudand›r. Zeus sonunda Promethe’yi
tutsak al›r ve Kaf Da¤›’nda zincire
vurdurur. Hergün bir kartal gelip
Promethe’nin yüre¤ini lime lime
eder. Ama ayn› yürek ertesi gün yine oluﬂmuﬂtur. Bu sonsuz bir iﬂkencedir ve Promethe tüm bu ac›lar
karﬂ›s›nda “Zeus taht›ndan inmedikçe benim ac›lar›m dinmez” der.
Promethe biny›llard›r halklar›n dilindeyse, bu onun taﬂ›d›¤› umut ve
dirençtendir.
Abhazlar›n Promethe’si Abr›skil’in de sonu, insanlar›na adanm›ﬂ
bir yaﬂam›n ard›ndan baﬂkald›rd›¤›
tanr› Ançûa taraf›ndan Kaf
Da¤›’nda bir ma¤araya zincirlenmek olmuﬂtur.
Halklar farkl› co¤rafyalarda birbirine benzer efsaneleri yarat›yor ve
biny›llar boyu yaﬂat›yorlarsa, bu
çektikleri ac›lar›n ve de özlemlerinin birbirine benzemesinden kaynaklan›yor olsa gerek.
Abhaz ﬂair Bagrat ﬁ›nkabu, Abr›skil efsanesini derledi¤i kitab›nda,
Abr›skil’i “politik bir kahraman”
olarak tan›ml›yor.
Abr›skil, efsaneye göre, bir yaﬂ›ndayken yedi yaﬂ›nda, yedi yaﬂ›ndayken onyedi yaﬂ›nda gibidir. Korku nedir bilmez, aya¤›na tetik, gözüpek, yürekli bir yi¤ittir ve hem
ak›ll›, hem çok güçlüdür.
Abhaz halk› böylesi bir efsane
kahraman› yaratm›ﬂt›r, çünkü efsanede tan›mlanan ve Abr›skil’in do¤du¤u Abhaz yurdu, durmaks›z›n
bask›nlara, istilalara ve talana u¤ramaktad›r.

Bu dönemde “eﬂitlik bozulmuﬂ,
hakim güçler ortaya ç›km›ﬂ, do¤aüstü olaylar›n tanr›n›n eseri oldu¤una inan›lm›ﬂ, kötü ve ﬂeytani güçler d›ﬂ istilalar, içeride u¤ursuz sülaleler, zararl› otlar türemiﬂtir. ”
Abr›skil’in politik içeri¤i, bu
koﬂullarda kiﬂisel hiçbir beklenti taﬂ›maks›z›n halk› ve yurdu için u¤runa giriﬂti¤i mücadeleden kaynaklan›yor. ﬁ›nkuba’n›n ifadesiyle o, “...
yurtsever bir halk lideridir. Abhazya’ya sevdal›d›r. Onun halk›na, do¤as›na zarar verebilecek her ﬂeyle
mücadele eder. Tanr› Ançûa’ya baﬂkald›r›s› bu yüzdendir. Halk›n güvenini kazanmak ve onlar› korkular›ndan kurtarmak için tanr›yla adeta
yar›ﬂ›r. ”
Efsaneye bak›l›rsa, bu yar›ﬂ kaybedilmiﬂ gibidir. Ama Zeus, Promethe’yi zincirlemekle ne kadar kazanm›ﬂsa, Ançûa da Abr›skil’i zincirlemekle o kadar kazanm›ﬂt›r. Ki
tanr›lara baﬂkald›rman›n bedelini
ödeyenler, hiçbir zaman kaybetmezler. Efsanenin hala yaﬂ›yor oluﬂu bile kaybedenin esasta zalimler
oldu¤unu göstermiyor mu!

H
G e re k s i z S a r m a ﬂ › k l a r
Abr›skil’in tanr› Ançûa taraf›ndan zincirlenmesinden önceki dönem, Abhaz halk› ve yurdu için tam
bir gönenç dönemi olur. Abr›skil, istilac›lara, soygunculara, kötülere
aman vermez, ülkesini onlara dar
eder. Düﬂmanlar› Abr›skil’in ad›n›
duyunca kaya deliklerine, kuytu köﬂelere saklan›r, k›y›dan köﬂeden onu
dinleyip gizli gizli izler. Tek dertleri kendilerine huzur vermeyen, k›l›çlar›n› k›n›nda pasland›ran bu yi-
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¤itten kurtulmakt›r. Efsanede “ama
ne mümkündü...” diyor; “Halk Abr›skil’i öylesine benimsemiﬂti ki,
ona bir ad›m daha yak›n olabilmek,
onun himayesine girebilmek ve onu
korumak için adeta yar›ﬂ›yordu.”
Abr›skil’in yenilmezli¤indeki
s›r, efsanede bu ﬂekilde, aç›kça ortaya konur. Halk ve Abr›skil, etle t›rnak gibi olduklar› için düﬂmanlar›
çaresizdir.
Abr›skil’in belirgin bir özelli¤i
de çiftçileri çok sevmesi, ekip biçene yard›m etmesi, üreticiye zarar
verenleri gördü¤ünde yakalad›¤› gibi kafas›n› dazlak etmesidir. Bir
kahraman›n eme¤e verdi¤i de¤erin
bizzat halk›n yaratt›¤› bir efsanede
alt›n›n böyle çizilmesi çarp›c›d›r.
Bu özelli¤ini tamamlayan bir di¤er yan da Abr›skil’in ekinlere zararl› e¤relti otunu nerede olursa olsun biçip kökünü kurutmas›d›r. Bir
de sarmaﬂ›klarla aras› hiç iyi de¤ildir Abr›skil’in, ama bak›n neden:
“At›yla uçup giderken, yüzüne
gözüne çarpan gereksiz sarmaﬂ›klara çok k›z›yordu. Onlar› k›l›c›yla
budamadan geçmiyordu. ‘ﬁimdi bu
dallar yüzüme de¤mesin diye baﬂ›m› e¤sem, yukar›daki Ançûa, kendisine e¤iliyorum sanacak’ diye düﬂünüyordu.”
Efsanelerde halklar baﬂ› her zaman dik kahramanlar yaratt›lar veya
ﬂöyle demek de do¤rudur ki; halklar
baﬂ› hep dik kahramanlar›n› efsaneleﬂtirdiler.
Abr›skil’e bak›n; düﬂman›n›, zalimi umutland›racak, bir zay›fl›km›ﬂ
gibi gözükecek en küçük bir söze,
davran›ﬂa bile tahammülü yoktur.

Say›: 168

Abr›skil, Ançûa’ya boyun e¤memekle kalmaz, onunla eﬂit, hatta ondan daha güçlü oldu¤unu söyleyecek kadar da cüretli ve kendine güvenlidir. Ançûa’n›n y›ld›r›mlar› varsa, kendisinin de k›l›c›yla ç›kard›¤›
k›v›lc›mlar vard›r. K›sacas›, Abr›skil tanr›n›n egemenli¤ini sarsmaktad›r. Ançûa’n›n korkusu da Zeus’unkiyle ayn›d›r.

H
D›rgantsuha’n›n Etti¤i
Ançûa, Abr›skil’i ancak kurnazl›kla tuza¤a düﬂürür ve Raﬂ cinsi
at›yla birlikte yakalat›r. Efsanede
Abr›skil’in “en kötü huyu” olarak
derin uykusundan söz ediliyor. ‹ﬂte
Ançûa, düﬂman›na tuza¤› en derin
uykusundayken kurar. Önce, k›rm›z› bir takke vaadiyle bir a¤açkakan›
kand›r›r ve Abr›skil’in asas› Labaﬂa’n›n içini oydurur. Ard›ndan zirvesinde uyudu¤u Elbruz Da¤›’n›n
tüm yamaçlar›n› koyun, keçi derileriyle kaplat›p, üzerlerine kaygan olsun diye çökelek döktürür. Asas›
Labaﬂa ve Raﬂ cinsi at›, Abr›skil’i
da¤dan da¤a, ovadan ovaya taﬂ›yan
baﬂ yard›mc›lar›d›r ve Ançûa, onlar
varken Abr›skil’e bir ﬂey yapamamaktad›r.
Ançûa’n›n hilekâr haz›rl›klar›
sonuç verir ve asas› k›r›lan, kaygan
zeminde ad›m atamayan Abr›skil ve
at› yakalan›rlar.
Efsaneler halk›n hem düﬂgücü,
hem tarihsel tecrübesi, dersleridir.
Halk Abr›skil gibilerin ancak böyle
hinliklerle yakalanabilece¤ini anlat›p, yi¤itlerini uyar›r ayn› zamanda.
Neyse biz efsanemize dönelim yine.
Abr›skil’in yakalanmas›, “tez
zamanda bütün Abhazya’da duyuldu. Bütün ülke yasa büründü. Halk
karalar ba¤lad›. Abr›skil iﬂkence
gördükçe tüm Abhazya gözyaﬂ› döktü.”
Ançûa’n›n, Kaf Da¤›’nda zincire
vurdurdu¤u Abr›skil ve at›, aç, susuz b›rak›l›rlar. Ama Abr›skil için
halk›ndan, yurdundan kopar›lm›ﬂ
olmas›n›n ac›s› yan›nda hiçbir iﬂkencenin önemi yoktur. “Onu as›l
üzen ﬂey, can› gibi sevdi¤i yurdu,

Abhazya’s› ve onun halk›d›r. ”
Abr›skil, esaretine son verme
mücadelesinden hiç vazgeçmez. Efsaneye kulak verelim yine.

“... Ba¤l› oldu¤u demir kaz›¤›
yüzy›llarca sallad› durdu. Tam kan›rt›p kökünden sökece¤i s›rada
D›rgantsuha (kuyruk sallayan) denen bir kuﬂ, gelip bu kaz›¤›n tepesine oturur, c›r c›r ötmeye baﬂlard›.
Yorgunluktan bitkin düﬂen, yüre¤i
ve kafas› paramparça olan, periﬂan
haldeki Abr›skil, bu duruma çok öfkelenirdi. Kendisi bu denli ac› çekerken tepesine gelip alay edercesine keyifle öten bu kuﬂu öldürmek
için yerden bir demir parças› al›r ve
olanca h›z›yla kuﬂa f›rlat›rd›.
Kurnaz kuﬂ p›rr! diye uçup giderdi.
O f›rlatt›¤› demir parças›da gidip
dosdo¤ru Abr›skil’in ba¤l› oldu¤u
demir kaz›¤›n üstüne düﬂer ve kaz›k
tekrar topra¤›n yedi kat dibine saplan›rd›. Abr›skil’in çilesi iﬂte böyle
yüzy›llarca sürüp gitti.”
Ve Abr›skil, Kaf Da¤›’nda ﬂ›mar›k kuﬂa öfkesinin yaratt›¤› girdab›n
sonsuz döngüsünde tutsakl›¤›na devam ediyor. Bir Abhaz söylencesine
göre, bu kuﬂun topra¤a borcu vard›r.
Kuﬂ, topra¤a konunca, toprak kuﬂa
yap›ﬂ›p “borcunu ver” dermiﬂ. Kuﬂ
da “verece¤im verece¤im” diye
kuyru¤unu sallayarak ötermiﬂ.
Evet, kuﬂ topra¤a, toprak ise Abr›skil gibi halk sevdal›lar›na borçlu.
Ve muhakkak ki, bir gün toprak kuﬂu b›rakmay›p borcunu ödetti¤inde
Abr›skil’in esareti de son bulur.
Yeni dünyan›n merkezindeki
Tanr›lar, dünyaya zulümler ya¤d›r›rken, zararl› otlar ve sarmaﬂ›klar
dünyay› bürümüﬂken, Abr›skil gibi,
boynumuzu e¤meden, tanr›lara isyan ederek, zararl› otlar›n köklerine
k›l›c› vura vura, a t l a r › m › z › d i m d i k
s ü r ü p g i t m e k t i r önemli olan.
K a y n a k : Abr›skil, Bagrat ﬁ›nkuba, As Yay›n
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değin m eler
Hizmet
Haber ﬂöyle: Türkiye'de, 346 kapal› ceza infaz kurumu, 28 müstakil
aç›k ceza infaz kurumu, 3
çocuk e¤itimevi, 3 kad›n

kapal›,
1 kad›n
aç›k, 3
çocuk kapal› ceza infaz kurumu
olmak üzere toplam
384 ceza infaz kurumu
hizmet veriyor.
Eh yat›n kalk›n dua
edin, bu kadar hapishane,
bu kadar gardiyan hizmetinizde.
Hay›rl› yatmalar.

Uykusuzluk!
Emniyet Genel Müdürü O¤uz Kaan Köksal: “Polis yanl›ﬂl›kla birini vurdu¤unda iki gün uyuyam›yorum” dedi.
Nas›l yorumlamal›?
Köksal’›n söyledi¤i gerçekse, demek ki, Köksal uyku
yüzü göremiyor!!!
Ya da, ﬂöyle mi yorumlamal›: polis zaten yanl›ﬂl›kla de¤il, niﬂan al›p vuruyor, onun için Köksal da rahat rahat
uyuyordur...

BAM TELİ çizgiler
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101 Bin Tutuklu Oldu; ‘Hamdolsun’
Türkiye'deki 384 ceza infaz kurumunda 1 Kas›m 2008
itibariyle toplam 101 bin 100 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Hapishaneler 39 y›ld›r bu kadar kalabal›k olmam›ﬂ...
101 bin tutuklunun oldu¤u hapishaneler için, eminiz
özelleﬂtirme bakan› Kemal Unak›tan’›n a¤z›n›n suyu ak›yordur. Bakt›¤› her yerde yeﬂil dolarlar gören Unak›tan,
101 bin tutukluya bakt›¤›nda da, bedava çal›ﬂacak iﬂçiler
görüyor olmal›d›r... Ayr›ca bunca hapishanenin özelleﬂtirilmesinde de ne paralar döner kim bilir!?

Canavar! Burjuva bas›n art›k özgün bir baﬂl›k bulmaya bile üﬂeniyor: Baﬂl›klar malum: “ C a na v ar t a t i l
yapmad›”, “Canavar bayram tan›mad›”... Trafik canavar › i ﬂba ﬂ›n day d ›”..
Bilonço ise ﬂöyle: Tr a f i k ka t l i a m › , sorgusuz sualsiz
sürüyor: 154 ölü, 800 yaral›...
A s › l c a n a v a r n e rede, a s › l o n u d ü ﬂ ü n m e l i !

‹ﬂ Bitecek De...
Baﬂbakan Erdo¤an Devlet Bakan› Mehmet ﬁimﬂek’e
t a l i m a t v e r m i ﬂ : “ B i t i r a r t › k ﬂ u I M F iﬂini” .
Talimat yerine getirildi. IMF’yle anlaﬂma büyük ölçüde
tamamland›. Fakat buna ra¤men, anlaﬂmadan bas›na yans›yan bölümler çok s›n›rl›.
Bu yüzden, IMF iﬂi bitirilmesine bitirilecek de, sonra
kimin “ iﬂi bitirilecek” ; o aç›k görünmüyor. Ama onun cevab› da art›k önceki 19 IMF anlaﬂmas›nda var. Onlarda kimin iﬂi bitirildiyse, ﬂimdiki de ayn›s› olacakt›r!
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Olanaks›z› deneyelim. Unutmayal›m ki,
insanl›k tarihindeki
büyük olaylar,
olanaks›z görünenin
gerçekleﬂtirilmesiyle
meydana gelmiﬂtir.
Charlie Chaplin

Satman›n ‘ Profesörü’
Cem Vakf› Baﬂkan›, ‹zzettin Do¤an, gayrimenkul iﬂine
girmiﬂ... Geçti¤imiz ay A n t a l y a G a y r i m e n k u l Ya t › r › m l a r ›
adl› bir ﬂirket kuran Do¤an’›n ﬂirketinin faaliyetleri aras›nda
turizmcilik de olacakm›ﬂ...
Yak›ﬂ›r...
Bu ﬂirket sat›ﬂ, pazarlama iﬂi yapaca¤›na göre, eminiz ki,
baﬂar›l› da olacakt›r. ‹zzettin Do¤an pazarlamas›n› da, satmas›n› da bilir. O Alevilik inanc›n› düzene satarak, Alevili¤i pazarlayarak bu alanda ihtisas yapm›ﬂ bir “ P rofesör”dür. Kendisi Galatarasay Üniversitesi’nde ö¤retim üyesidir ayn› zamanda, orada da bir ﬂekilde edindi¤ “bilgi”yi pazarl›yor olmal›. Satmak, böyle bir ﬂey iﬂte, en de¤erli ﬂeyi yani inanc›n›z› satmaya baﬂlad›¤›n›zda art›k herﬂeyi “sat›l›k” olarak görmeye baﬂlayacaks›n›z demektir!

Gerçek Bayramlar›
Özgür Vatan’da Kutlayaca¤›z
Sultangazi Özgürlükler Derne¤i 11 Aral›k günü
Sultan Dü¤ün Salonu’nda düzenledi¤i bayram
ﬂenli¤iyle bayram› kutlad›. ﬁenli¤e Hakan Yeﬂilyurt,
Burhan Berken ve Grup Yorum Korosu da kat›ld›.
500 kiﬂinin kat›ld›¤› ﬂenlik çekilen halaylarla son
buldu.
***
10 Aral›k günü ‹stanbul Gençlik Derne¤i de bayramlaﬂma etkinli¤i düzenledi. ﬁiirlerin okunmas› tiyatro gösterisinin ard›ndan söylenen türküler ve çekilen halaylarla devam etti bayram ﬂenli¤i
***
10 Aral›k günü Antalya Halk Cephesi de halk›m›z›n de¤erleri olan geleneksel kurban bayram›n› kutlad›. Antalya Özgürlükler Derne¤i binas›nda düzenlenen kutlama etkinli¤inde polis taraf›ndan katledilen
Ça¤daﬂ Gemik’in babas›, Menderes Mahallesi’nde
evi y›k›lan bir aile de konuﬂmalar yapt›.
***
Trabzon Haklar Derne¤i üyeleri de bayram da
Trabzon ve Rize’de bulunan devrimcilerin mezarlar›na ziyaretlerde bulundular.

Trabzon Haklar Derne¤i:

“Herﬂey Gün Gibi Ortadad›r”

Peﬂmerge Amerikan!
Foto¤raftaki garip
asker, Kerkük Valili¤inde bir peﬂmerge; baﬂ›ndaki ﬂapka Amerikan,
kolunda Amerikan bayra¤›, içinde peﬂmerge.
Amerikan ordusu,
Irak’ta güvenli¤i ve resmi binalar›n korunmas›n› ad›m ad›m “Milli Irak
Ordusu”na devrediyormu... Bu “milli” asker de
devralm›ﬂ görevini. Kolunda Amerikan bayra¤›yla “milli” asker, ABD ﬂemsiyesi alt›nda “milli” ordu, seçilmiﬂ gibi görünen
ama asl›nda Amerika’n›n atad›¤› kuklalar›n yönetti¤i “milli
devlet”!
Olmaz demeyin, oluyor iﬂte. Yukar›daki resimde görüldü¤ü gibi oluyor. Ve fakat içi peﬂmerge, d›ﬂ› Amerikan peﬂmerge olan bu iﬂbirlikçilik, Amerika’ya “Irak’› terketme” diye yalvar›yor; çünkü biliyorlar ki, Amerika arkalar›nda olmasa, kendileri de Irak’ta olamayacak..

Say›: 168

Trabzon Haklar Derne¤i Trabzon’un Merkez ve
Yomra ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla ilgili
14 Aral›k tarihinde bir aç›klama yapt›.
Burjuva bas›n›n bu operasyonlarda ele geçirilen
silah ve patlay›c›lar›n daha önceki operasyonlarda
ele geçenlerle ayn› oldu¤undan hareketle operasyonu
“Trabzon’da Ergenekon ‹zi” baﬂl›klar›yla duyurdu¤u
belirtilen Trabzon Haklar Derne¤i aç›klamas›nda
sanki Trabzon’da devletin “derin” organizasyonlar›yla ilk kez karﬂ›laﬂ›l›yor denilerek yerel bas›n›n
ﬂaﬂk›nl›¤›! eleﬂtirilirken halka yönelik, devrimcilere
yönelik, muhalif ve “farkl›” olana yönelik Trabzon’da onlarca sald›r›n›n yaﬂand›¤› vurguland›. Haklar Derne¤i aç›klamas›nda birﬂeylerin izinin ilk kez
ortaya ç›kmad›¤› belirtilerek sald›r›lar›n ard›nda devletin oldu¤u baﬂka bir iz aramaya da gerek olmad›¤›
ifade edilerek “halk›m›z› burjuva medyan›n yaygarac›, yalanc›, kafa buland›r›c›, haf›za kaybettiren haberlerine karﬂ› uyan›k olmaya ve daha çok sorgulamaya davet ediyoruz. Asl›nda her ﬂeyi anlayabilecek
kadar çok sonuçlar›n›n bedellerini ödüyoruz; daha
uyan›k olmal›y›z ve bedellerini bizim ödedi¤imiz sorunlar›n çözümlerini de üretmeye çal›ﬂmal›y›z” denildi.
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Maraﬂ.. Sana kanl› demeye dilim varm›yor Maraﬂ. T›pk› Anadolu gibisin; ac›lar›nla, sevinçlerinle, gözyaﬂlar›nla, akan kan›nla
bir parças›n Anadolu’dan. Anadolu gibi çilekeﬂ, Anadolu gibi
kah›rl›..
Sana kanl› demeye dilim varm›yor Maraﬂ; ama bir gerçek, k›z›l kana boyad›lar seni. Kan derya oldu
caddelerinde, yoksul sokaklar›nda,
kan bulaﬂt› evlerin kap›lar›na...
Katledilmiﬂ kad›nlar›n›, genç
k›zlar›n›, civan mert delikanl›lar›n›,
görme özürlü insanlar›n›, daha hayat› tan›yamam›ﬂ bebeklerini ba¤r›na basarken, hiç dinmeyecek bir
ac›y› da yaz›yordun tarihine.
Maraﬂ... O vakitten bu vakte, 78
Aral›k’›n› unutmuyorsun, unutam›yorsun... Ve zaten unutmamal›s›n
da.
Unutmaman da yetmez; unutturmamal›s›n.
*
Anlat Maraﬂ herkes bilsin.
Maraﬂ’›n sokaklar›nda, da¤›nda
bay›r›nda büyüyen çocuklar›n,
gençlerin bilsin.
70 milyon bilsin.
Anlat Maraﬂ, b i l e n u n u t m a s › n ,
b i l m e y e n ö ¤ re ns in.
Anlat Maraﬂ. O k›ﬂ gününde tezgahlanan kanl› provokasyonlar›,
sonras›nda Nazi vahﬂetine rahmet
okutan o k›y›m› anlat.
Kendisine “halkç›” diyen Ecevit’in iktidar›nda halk›n nas›l bo¤azland›¤›n› anlat.
MHP’li faﬂistlerin sinemay›
bombalay›p “komünistler sinemay›
bombalad›” yalan›n› yayarak ilericilere sald›rmalar›n›, yak›p y›kmalar›n› anlat...
Alevilerin gitti¤i kahvehanelerin
bombalanmas›n› anlat. Anlat tüm
suçlar› ö¤rencilerine ayd›nl›¤› taﬂ›mak olan iki ö¤retmenin katledilmesini.
Evlerin kap›lar›na kimlerin
nas›l, neden çarp› iﬂaretleri
koydu¤unu anlat hele; kar›ﬂt›r biraz
tarihi, bu yöntemi kimlerin kul-
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Kanlı
Maraş
land›¤›n› hat›rlat!
Ö¤retmenlerin cenaze töreninde
“komünistlerin, Aleviler’in cenaze
namaz› k›l›nmaz” diye uluyan faﬂistlerin, cenazeye kat›lanlara sald›rmas›n›, omzunda tabut taﬂ›yanlar›n katledilmesini anlat.
Kan döke döke geliyorum diyen
büyük katliam› görmezden gelen
resmi güçleri anlat. ‹lerici, Alevi
mahallelerin nas›l kuﬂat›ld›¤›n›,
kamyonlarla getirilen silahlar›n, sat›rlar›n, bombalar›n, katillere nas›l
da¤›t›ld›¤›n› anlat.
Anlat Maraﬂ anlat. Genç k›zlar›m›za tecavüz eden kudurmuﬂ itlerin
iplerini tutanlar› anlat. Hamile kad›nlar›n kar›nlar›ndaki bebeklerin
nas›l öldürüldü¤ünü anlat. Bu halk
düﬂmanlar›n›n, bu soysuzlar›n dini
kullanarak yapt›klar› vahﬂeti anlat.
“Bir Alevi öldüren, bir komünist
öldüren cennete gider” diye k›ﬂk›rtan imamlar›, ﬂeyhleri anlat.
‹nsanl›ktan ç›km›ﬂ -ya da belki
ç›kar›lm›ﬂ demen daha uygun olurfaﬂistlerin, gençlerimizi iﬂkenceyle
nas›l vahﬂice katlettiklerini anlat.
Gözleri tornavidayla oyulan ninelerimizi anlat.
Çocuk, yaﬂl›, kad›n, özürlü demeden öldürülenlerimizi... Kan gölüne dönen evleri... sokaklar› anlat.
Duvarlar›na kanlar s›çram›ﬂ evlerin,
insanlar›n üzerlerindeki üç beﬂ kuruﬂun nas›l ya¤maland›¤›n› anlat
Maraﬂ.
Resmi rakamlar “111 ölü” diyor; anlat, anlat Maraﬂ, o kadar m›
ölenlerin say›s›...
Ölü say›s›n›n en az 112 olmas›
gerekmez mi?
Çünkü o gün bir ﬂehir öldü Türkiye’de, bir ﬂehir.
Bir ﬂehir öldü, ad› Maraﬂ.
O gün nas›l öldü¤ünü, nas›l öldürüldü¤ünü anlat Maraﬂ.

Anlat Maraﬂ, öldürülürken
çekti¤in ac›y› anlat.
Hani ony›llar önce; yedi düvel
iﬂgal etmiﬂti Anadolu’yu. Ve sen
Maraﬂ, sen, Frans›z postallar› alt›ndayken, evlatlar›n diﬂiyle, t›rna¤›yla savaﬂarak düﬂman› defetmiﬂti. Evlatlar›n›n o günkü kahramanca direniﬂini onurland›rmak
için “ K a h r a m a n ” denilmemiﬂ miydi ad›na?
Sana bu onuru kazand›ran evlatlar›n emperyalizme karﬂ› dövüﬂen
aslanlard›; peki ya 78 utanc›n› tarihine yazanlar; onlar kimdi?
Cevab› belliydi de¤il mi; yedi
düvelin uﬂaklar›yd› onlar da. 60 y›l
önce kovulup tekrar gelenlerin
yani..
Kendilerine, milliyetçi, islamc›,
ak›nc›, ülkücü, ﬂu bu, ne derlerse
desinler, gerçek bu kadar aç›kt›.
Maraﬂ’›n tarihine bu utanc› yazan alçaklar, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin maﬂalar›ndan baﬂka
bir ﬂey de¤ildiler.
Maraﬂ! Fark›ndas›n umar›m; senin evlatlar›n›, emperyalistler ve iﬂbirlikçilerinin ç›kar› için katlettiler.
Bu zulüm ve sömürü düzeni sürsün diye yap›ld› bu vahﬂet. Anlat
bunlar› Maraﬂ anlat. Anla ve anlat.
Anlat ki bilinsin, ö¤renilsin, anlat ki unutulmas›n.
Anlatt›¤›n yaln›z kendin de¤ilsin
asl›nda. Sivas’ta insanlar›m›z› diri
diri yakt›lar. Gazi’de halk›m›z› katlettiler. Maraﬂ’ta; Sivas’ta, Gazi’de
katledenler ayn›yd›, katledilen ayn›.
Anlat bunlar›.
Anlat ki unutmayal›m.
Unutmayal›m ki, bizi birbirimize düﬂürmesinler.
Bunlar› bilelim ki, birlik olal›m.
Birlik olal›m ki güçlü olal›m. Güçlü
olal›m ki, altedebilelim kan›m›za
giren sömürgen ve zalimi.
Anlat Maraﬂ. Düﬂman›m›z› anlat, havam›z›, suyumuzu, gönlümüzü kanla kirletenleri, bizi birbirimize düﬂürenleri anlat.
Anlat Maraﬂ.
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