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Halklar›n Kurtuluﬂu ‹çin Hala Tek Yol, Tek Çözüm Var:
Devrim Ve Sosyalizm!
Emperyalizme Karﬂ› Zafer Kazanabilmek ‹çin,
Devrimci Örgütlenmeyi Güçlendirmeliyiz!

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde
‹ﬂçiler, Köylüler,
Memurlar,
Esnaflar, Ö¤renciler, Ev Kad›nlar›, ‹ﬂsizler!
Yeni b ir y›la
girerken, dileklerde b ulunulur. Biz de bulunuyoruz.
Bizim dile¤imiz, ne tanr›ya, ne bilinmez
baﬂka g üçleredir. Bizim dile¤imiz halklarad›r.
Yürüyüﬂ dergisi olarak yeni y›l›n›z›
kutlarken, 2 009’un d aha g üçlü b ir mücadele y›l› olmas›n› diliyoruz.
At›l›n kavgaya; çünkü adalet, eﬂitlik, özgürlük, ancak böyle elde edilebilir.
At›l›n kavgaya; çünkü ba¤›ms›zl›k, demokrasi a ncak b öyle k azan›l›r.
Kavgaya at›lman›z› engellemek için yalana, t eröre, yoz kültüre, akla gelebilecek
her ﬂeye b aﬂvuracaklard›r. B aﬂvursunlar.
Katledebilirler. Katletsinler.
19-22 A ral›klar olabilir, yeni Ulucanlar,
yeni M araﬂlar yaﬂanabilir, katilleri aklayabilir, yeni katliamlar için terfi ettirebilirler.
Kurﬂunlar bombalar ya¤abilir yine üzerimize. Diri diri yakabilirler, iﬂkencelerde
katledebilirler.. Bunlar› yaﬂad›k ve daha
da yaﬂayabiliriz.
Bu noktada, a kl›n›zda, e mperyalistler
Ba¤dat’a s ald›r›rken b ir Irakl› k ad›n›n
söyledi¤i ﬂu sözler gelsin:

"Ne kadar ateﬂ ederseniz
edin, bizi karﬂ›n›zda direniyor
bulacaks›n›z... Ne kadar ateﬂ
ederseniz edin, F›rat coﬂkun
akmaya devam edecek."

Bunu d iyebilirsek
e¤er, o zaman k azanmaya
do¤ru y ürüyoruz
demektir.
Bunu
diyebilmeliyiz. Çünkü insan›n hayat› ancak bunu diyebildi¤inde bir anlam k azan›r. Ben nas›l bir hayat sürmeliyim, nas›l
yaﬂamal›y›m s orusunu s oran h erkesin d ikkatine ﬂu sözleri sunuyoruz:

Yitirdiklerimiz
2 Ocak - 8 Ocak

Abdülmecit SEÇK‹N

R›za BOYBAﬁ

"... ‹nsan›n sahip oldu¤u en
de¤erli ﬂey hayat›d›r. Hayat
ins ana yal n›zca bir k ez verilir
ve insan bunu öyle kullanmal› d›r ki, y›llar sonra bu hayat, bir
a¤›rl›k olarak üzerine çökme sin. ‹nsan geçmiﬂinin s›radanl› ¤› ve zavall›l›¤› yüzünden utanç
duymas›n. Ölürken ﬂöyle diyebil meli ins an: Tü m h ay at›m› ve
tüm gücümü, dünyadaki en
güz el ﬂe y ol an i nsan›n özgürl ü ¤ü u¤runa savaﬂa adad›m."
“Çelik Böyle Sertleﬂti” adl› romandan
aktard›¤›m›z bu söz, yaﬂam›n özü belki
de. Çelik böyle sertleﬂiyor, yaﬂam böyle
anlam b uluyor.
Tekrar yeni y›l›n›z kutlu olsun;
Yeni y›l›n ilk gününde ve son gününde
böyle diyebilece¤imiz nice y›llara...

Orhan ÖZEN

Gültekin BEYHAN

Ümraniye Hapishanesi’nde 4
Ocak 1996’da, devrimci tutsaklara karﬂ› gerçekleﬂtirilen katliam
sald›r›s›nda, direnerek ﬂehit düﬂtüler. Abdülmecit, Orhan ve R›za,
sald›r› an›nda ﬂehit düﬂerken, Gültekin ise a¤›r yaral› olarak kald›r›ld›¤› hastanede 8 Ocak’ta ﬂehit
düﬂtü. Barikatlarda omuz omuza
dövüﬂüp ölümsüzleﬂen 4 devrimci,
halklar›n birli¤i ve kardeﬂli¤inin
mücadele içinde somutlanmas›yd›.
Abdülmecit Gürcü, Orhan Kürt,
R›za Türk ve Gültekin de Azeri
milliyetindendi.

1972, Bursa ‹negöl do¤umlu Abdülmecit, 1991’de devrimci hareketle tan›ﬂt›,
‹negöl ve Bursa’da mahalli alan çal›ﬂmalar› ve milis içinde yerald›. 1992’de
tutsak düﬂtü. 1974, Dersim Çemiﬂgezek do¤umlu Orhan, bir çat›ﬂma s›ras›nda yaral› olarak tutsak düﬂmüﬂtü. 1967, Tokat Almus do¤umlu R›za, 1995
baﬂlar›nda devrimci hareket saflar›na kat›ld›. Lojistik iﬂlerde görev ald›, ayn›
y›l içinde tutsak düﬂtü. 1969 Kars Tuzluca do¤umlu Gültekin, 1989’da Ç‹HKAD’da devrimci mücadele ile tan›ﬂt›. Ba¤c›lar-Çiftlik mahalli alan faaliyetlerinde yerald›.
1964 Çank›r› do¤umlu olan Serdar, lise y›llar›nda direniﬂlerde, boykotlarda yer ald›. 1989'da örgütlü iliﬂkiler
içinde yer ald› ve silahl› birliklerde görev üstlendi.
1991’de tutsak düﬂtü. 19 Aral›k katliam›ndan sonra, Sincan F Tipi’nin hücrelerine götürüldü. Sincan’da 12. ölüm
orucu ekibinde baﬂlad›¤› direniﬂte, açl›¤›n›n 200’lü günleSerdar DEM‹REL rinde zorla müdahale politikas›na karﬂ›, direnme hakk›n›
savunmak için bedenini tutuﬂturdu. Feda eyleminin ard›ndan revire kald›r›lan Serdar, zorla “t›bbi” müdahaleyle 7 Ocak 2006’da katledildi. Büyük Direniﬂin 121. ﬂehidi olarak ölümsüzleﬂti.

Malatya Do¤anﬂehir do¤umlu olan Kalender, Çukurova
Üniversitesi’nde ö¤renci iken 1989-90’da TÖDEF içinde
mücadeleye kat›ld›. Hatay'da 12 Temmuz katliam›n›
protesto eylemi nedeniyle 1991’de tutukland›. Hapishanede kanser teﬂhisi konulmas›na ra¤men, tedavisi engellendi, ölmek üzere iken tahliye edildi. Dört gün sonra, 3
Kalender KAYAPINAR
Ocak 1996’da ﬂehit düﬂtü.
1977, Erzincan-Çay›rl› do¤umlu olan Gültekin, 1995’te, Sakarya Üniversitesi ö¤rencisi iken, örgütlü mücadeleye kat›ld›. 1 May›s 1996’da tutukland›, Eskiﬂehir Hücre Tipi’nde
kald›. Tahliye edildikten sonra, mücadelesini sürdürdü.

Yürüyüﬂ
Gültekin KOÇ

19-22 Aral›k katliam›nda, tek düﬂüncesi diri diri yak›lan,
kurﬂunlanan yoldaﬂlar›n›n hesab›n› sormak oldu. 3 Ocak
2001’de, ﬁiﬂli Emniyet Müdürlü¤ü’nde gerçekleﬂtirdi¤i
feda eylemiyle ölümsüzleﬂti.

Ali SABAN

1954 Antakya do¤umlu olan Ali, 12 Eylül öncesinde DevGenç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. 12 Eylül’den sonra
Lübnan’a giderek Filistin Halk Cephesi saflar›nda, Filistin
halk›n›n savaﬂ›na kat›ld›. Hareketle iliﬂkisinin kurulmaya
baﬂland›¤› dönemde, 2 Ocak 1987’de Filistin kamplar›nda ç›kan bir çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

Gültepe’de içtenli¤iyle, dürüstlü¤üyle, çal›ﬂkanl›¤›yla tan›nan bir devrimciydi. 2 Ocak 1979’da ‹stanbul Mecidiyeköy’de faﬂistlerin kurdu¤u pusuda katledildi.

Yüksel EROL
KAYIP
1967 do¤umlu olan Ali, mücadeleye ‹TÜ ‹nﬂaat fakültesi
ö¤rencisiyken kat›ld›. Mücadele içinde, Dev-Genç’in gerek
teorik, gerek askeri anlamda yetkin kadrolar›ndan biri oldu. Gözalt›lar yaﬂad›, iﬂkenceciler karﬂ›s›nda ifade vermedi.
Kardeﬂi Ayhan Efeo¤lu da 6 Ekim 1992’de gözalt›na al›n›p
Ali EFEO⁄LU
kaybedildi, fakat Ali bundan olumsuz etkilenmek bir yana
daha büyük bir kararl›l›kla mücadelesini sürdürdü. 5 Ocak
1994’de iﬂkenceciler taraf›ndan gözalt›na al›n›p kaybedildi.

Tarih Yazanlar
“Düﬂmana Ac›may›z”
Abdülmecit SEÇK‹N
Mecit Yoldaﬂ, gerçek bir direniﬂçiydi. 13 Aral›k direniﬂinde
ko¤uﬂa çekilmiﬂ, çat›ﬂmay› barikatlarda sürdürüyordu.
Elindeki uzun su borusuyla düﬂman› barikatlara yaklaﬂt›rmamaya çal›ﬂ›yordu, iﬂte bu anda elindeki su borusunu
düﬂmana kapt›rd›. Düﬂmana öfkesi daha da artm›ﬂt›. Hemen az sonra düﬂmandan üst üste iki silah kapacak, bu küçük yenilgiyi telafi edecekti.
Mecit Yoldaﬂ gözü pekli¤i, düﬂmana olan öfkesi, cüretiyle
örnek bir direniﬂçiydi. Düﬂmana ac›mayacakt›. O düﬂman
ki, yoldaﬂlar›m›z› katleden, halk›m›za zulmeden, yaﬂl› analar›m›za, çocuklar›m›za, genç k›zlar›m›za sald›racak kadar
alçakt›, ahlak ve namustan yoksundu. Düﬂmana ac›mak
yoktu. Böyle diyordu Mecit Yoldaﬂ. 13 Aral›k direniﬂinde
çat›ﬂ›rken de, 4 Ocak direniﬂinde de bu öfkesini gösteriyordu. Barikat baﬂ›nda sopas›n› ustaca kullan›rken yan›ndaki
yoldaﬂlar›n› da... düﬂman›n silahlar›na karﬂ› uyar›yor, dikkatli olmalar›n› sa¤l›yordu.
Düﬂman›n 4 Ocak’ta yeni bir katliam için geldi¤i anlaﬂ›lm›ﬂ, Mecit de kendisine ve yoldaﬂlar›na silah olarak kullanabilecek malzemeler ar›yordu ko¤uﬂta... Az sonra düﬂman hem alttan hem de üstten onlarca askerle ko¤uﬂa doluﬂmaya baﬂlad›¤›nda Mecit'in haz›rlam›ﬂ oldu¤u dolap kapaklar›yla düﬂmana iki yönden birden sald›rarak ko¤uﬂun
d›ﬂ›na at›yorduk. Mecit, bu ilk sald›r›n›n püskürtülmesinde
baﬂl›ca role sahipti. O, Ümraniye'nin kahraman›yd›, pervas›zd›, cüretliydi.
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Yoldaﬂlar›m›z, Dostlar›m›z!
Türkiye halklar›n›n kurtuluﬂu
için ç›kt›¤›m›z yolda, devrim iddiam›zdan, sosyalizm hedefimizden bir ad›m dahi sapmadan yeni bir y›la daha giriyoruz.
38 y›ld›r taﬂ›yoruz bu iddiay›.
Baﬂta önderimiz, Day›m›z olmak üzere, bu iddiay› usta,
emektar omuzlar›nda taﬂ›y›p
bizlere devreden tüm yoldaﬂlar›m›z emin olmal›d›r ki, hedefimize var›ncaya kadar iddiam›z›n ard›nda yürüyece¤iz.
Dünya, Büyük Ekim Devrimi’yle, Çin Devrimi’yle, Küba
Devrimi’yle yaﬂad›¤› sars›nt›y›
bir kez de Türkiye Devrimi’yle
yaﬂayacak. Ülkemiz ba¤›ms›z,
demokratik ve sosyalist bir ülke
olacak. 2008’in 2009’a evrilece¤i, zaman›n ak›ﬂ›n› durmaks›z›n sürdürece¤i ne kadar kesinse, kapitalizmin yerini sosyalizmin alaca¤›, topraklar›m›z›n
devrimle buluﬂaca¤› da o kadar
kesindir.
Emperyalizm
yeryüzüne
adaletsizlik, eﬂitsizlik ve zulüm
ya¤d›ran bir sistem olarak varl›¤›n› sürdürdükçe, kapitalizm,
açl›k ve sefalet üreten çarklar›n›
döndürmeye devam ettikçe,
mücadele etmek için belirleyici
nedenler varl›¤›n› sürdürüyor
olacakt›r. “Sonunun geldi¤i” ilan
edilen tarih devam ediyor ve biz
devam eden tarihin devrim yürüyüﬂçüleri olarak sosyalizmin
k›z›l bayra¤›n› ellerimizde dalgaland›rmaya devam ediyoruz.
Tarihin sonunun geldi¤ini, s›n›flar mücadelesinin art›k bitti¤ini ve sosyalizmin öldü¤ünü
ilan etmelerinin üzerinden çok
uzun zaman geçmedi. 21. Yüzy›l›n baﬂ›yd› ve henüz on y›l bile
geçmeden “ M a r k s h a k l › y d › ”
sözleri en s›k tekrarlanan sözlerden biri oluyorsa, bu bizim
tarihsel hakl›l›¤›m›z›n ve do¤rulu¤umuzun bir tezahüründen
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

Burjuvazi bu sözü ne için
kullan›yor olursa olsun, küçükburjuvazi hakl›l›¤›n› tescil etti¤i
ustan›n ihtilalci özünü ne kadar
yok say›yor olursa olsun,
Marks, onunla birlikte Marksizm-Leninizm ve nihayet sosyalizm, 21. yüzy›l›n gündeminde olmaya devam etmektedir.
Biz hakl›yd›k. Kapitalizmin insanl›¤›n sorunlar›n› çözemeyece¤ini, kapitalizmin tarihin yasalar› karﬂ›s›nda kendi bunal›mlar›ndan bile kurtulamayaca¤›n›
söylerken, biz hakl›yd›k. Burjuvazinin ilerici niteli¤ini kaybetti¤ini, görünürdeki tüm ça¤daﬂl›k,
uygarl›k sözlerine karﬂ›n insanl›¤›n yaﬂad›¤› ve yaﬂayaca¤› kötülüklere kaynakl›k edece¤ini söylerken de hakl›yd›k.
Marks hakl› ç›kt›. Biz hakl›
ç›kt›k.
Marks bizimdir.
Bizim d›ﬂ›m›zda bir Marks ve
Marksizm yoktur.
Marks, insanl›¤›n sosyalizme
tarihsel yürüyüﬂünün k›lavuzudur. Marks ihtilalcidir. Marksizm, ihtilalciliktir.
Bu ideoloji, tarih içindeki tam
anlam›na Leninizmle birlikte kavuﬂmuﬂtur. Ça¤›m›z›n Marksizmi, Marksizm-Leninizmdir.
Dünya halklar›n›n kurtuluﬂu
için “Tek Yol Devrim” derken
de, insanl›¤›n tek kurtuluﬂ yolu
sosyalizmdir derken de biz hakl›y›z. Tarih ve gelecek, hakl›l›¤›m›z›n tan›¤› ve kan›t›d›r.

Yoldaﬂlar,
2009, Day›’s›z geçirece¤imiz
ilk y›l olacak. Fakat elbette onu
kaybetti¤imiz günden bu yana
söyledi¤imiz gibi, onunla olmaya devam edece¤iz. Fiziksel yaﬂam geçici, tarihe b›rak›lanlar
ise kal›c›d›r. Onun tecrübeleri,
ö¤ütleri yine hep bizimle olacak. Burada aç›klamak isteriz

ki, 2001’den bu yana düzenli
olarak yay›nlad›¤›m›z ve art›k
bir anlamda gelenekselleﬂmiﬂ
bulunan yeni y›l mesajlar›m›z›n
hepsi bizzat önderimiz taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›. O mesajlar›n her
sat›r›, onun yoldaﬂlar›m›za,
dostlar›m›za yönelik dileklerinin
ifadesiydi. Ne dilemiﬂse, hepsini
gerçekleﬂtirmek boynumuzun
borcu olmaya devam edecek.
Day›, yoktan varetmektir.
Tek baﬂ›na irade olabilmektir.
Tek baﬂ›na örgüt olabilmektir.
Tek baﬂ›na yürüyebilmektir.
Yoldaﬂlar›m›z, tüm devrimciler,
Day›’y› yaﬂatmak ve onu örnek
almak istiyorlarsa, öncelikli
olan, bu iradili¤i ve kararl›l›¤›
göstermektir. Her alanda, her
birimde “tek baﬂ›na” örgüt olan,
tek baﬂ›na devrim yürüyüﬂünü
sürükleyebilen devrimciler, militanlar olabildi¤imizi düﬂünün.
O zaman yürüyüﬂümüz, önü
al›nmaz bir ak›ﬂa dönüﬂür. Yoldaﬂlar ve dostlar›m›z, bunu sadece düﬂünmeyin, yap›n! Eminiz ki yapabiliriz.
Her Cepheli, bulundu¤u alan›n, birimin önderi olmal›d›r.
Bulundu¤u yerde, hiçbir ﬂey
yoksa, yoktan varetmelidir. Varsa, varolan› geliﬂtirip büyütmelidir. Geliﬂmenin s›n›r› yoktur.
Çünkü devrimci örgüt, devrimi
gerçekleﬂtirecek güce ulaﬂ›ncaya kadar s›n›rs›z bir ﬂekilde geniﬂleyebilecek ve geniﬂlemesi
gereken bir mekanizmad›r.
Kendimize güvenelim. Güvenmekle yetinmeyip, kendimizi e¤itelim, donatal›m. Kendimizle birlikte örgütlülü¤ümüzü
geliﬂtirelim.
Bunu baﬂaramad›¤›m›zda,
tarihsel hakl›l›¤›m›z›n tarih aç›s›ndan bir önemi olmayacakt›r.
Hedefimize ulaﬂmak istiyorsak, zaferi istiyorsak, yapaca¤›m›z ilk iﬂ, kendi iç örgütlülü¤ümüzü güçlendirmektir.

12 Eylül’de egemen s›n›flar,
halk›n mücadelesini bast›rmakta, devrimci örgütlere darbeler
vurmakta belli bir baﬂar› elde
ettiler. Ayn› ﬂekilde, 1980’lerin
sonlar›nda emperyalizm sosyalist sisteme karﬂ› önemli bir zafer elde etti.
Fakat tarihsel olarak pek
çok kez kan›tlanm›ﬂt›r ki, ezilenlere karﬂ› zafer kazand›klar›n› iddia edenler, karﬂ›lar›ndaki
güce iradelerini kabul ettiremedikleri sürece, zaferleri asla
“tam” de¤ildir. Ne oligarﬂiye, ne
emperyalizme bu sevinci tatt›rmad›k, halklara karﬂ› “tam” bir
zafer elde etme imkan›n› vermedik onlara. Direnmekten ve
savaﬂmaktan vazgeçmeyi kabul etmedik, onlar›n düzeni
önünde boyun e¤meyi bir an bile düﬂünmedik. En zor koﬂullarda yeniden aya¤a kalk›p, ayn›
iddiayla, ayn› hedefe yürümeyi
düﬂündük. Ve bunu da baﬂard›k. Yeniden ve daha güçlü
aya¤a kalkmak, prati¤imizde
ete kemi¤e büründü, ki Day›’n›n hareketimizdeki tarihsel
rolü de iﬂte özellikle bu dönemlerde daha belirgin biçimde öne
ç›km›ﬂt›r.
Her koﬂulda ve herkese ra¤men, tüm bedelleri göze alarak
direndi¤imiz için, 12 Eylül sürecinden hem ideolojik, hem
maddi anlamda güçlenerek ç›kt›k. Karﬂ›-devrim rüzgarlar› alt›nda büyük savrulmalar yaﬂan›rken, biz ideolojimizle, devrimci politikalar›m›zla kendi
saflar›m›zdayd›k; yürüyüﬂümüzü –adeta tüm dünyadaki geliﬂmenin aksine– güçlenerek sürdürdük. Buradan hareketle vurgulamak istedi¤imiz ﬂudur ki;
koﬂullar ne olursa olsun, aslolan direnmektir, aslolan uzlaﬂmamak, vazgeçmemektir. ‹deolojik olarak, örgütsel olarak her
koﬂulda sa¤lam durabilmektir.
Bunu yapabilmek, geliﬂmek
için yeterli ﬂart de¤ildir, fakat
bunu baﬂarabilenler, geliﬂme
imkan›n› ve ﬂans›n›, hep ellerinde tutuyorlar demektir. Bunu

baﬂaramayanlar›n ise, böyle bir
ﬂans› hiç olmayacakt›r.
Emperyalizmin
ideolojik,
kültürel ve askeri sald›r›s›n›n etkisini kaybetmeksizin sürdü¤ü
günümüz dünyas›nda, dik durmaya, ayaklar›m›z› topraklar›m›za sa¤lam basmaya, kendi
Marksist-Leninist sandalyemizde kalmaya devam etmeliyiz.
ﬁunu belirtelim ki, karﬂ›-devrimlerin, emperyalist sald›rganl›¤›n 1980 sonlar›, 90 baﬂlar›nda yaratt›¤› puslu hava büyük
ölçüde da¤›lm›ﬂ durumdad›r.
Bugün halklar ve devrimciler,

Emperyalizm-halklar saflaﬂmas›nda herﬂey aç›k ve nettir.
S›n›flar savaﬂ›n›n yolu, yöntemi, kurallar› aç›k ve nettir. O
netli¤in gereklerini ne kadar ve
nas›l yerine getirece¤iz? Tarihin
ve halk›n bizde görmek istedi¤i
bunun cevab›d›r. Milyarlarca insan, yeni y›la açl›kla, iﬂsizlikle
girecek. Yüzmilyonlarca insan,
daha bir yoksullaﬂm›ﬂ olacak.
Ac›lar›n, kan›n ve gözyaﬂ›n›n
hakim oldu¤u bir dünyaya, biz
umudu taﬂ›yoruz. Umudu taﬂ›man›n sorumlulu¤u büyüktür.
Emek, cüret, fedakarl›k ve bedel gerektirir.

Dünya, Büyük Ekim
Devrimi’yle, Çin Devrimi’yle,
Küba Devrimi’yle yaﬂad›¤›
sars›nt›y› bir kez de Türkiye
devrimiyle yaﬂayacak.
Ülkemiz ba¤›ms›z, demokratik ve sosyalist bir ülke
olacak. 2008’in 2009’a
evrilece¤i, zaman›n ak›ﬂ›n›
durmaks›z›n sürdürece¤i ne
kadar kesinse, kapitalizmin
yerini sosyalizmin alaca¤›,
topraklar›m›z›n devrimle
buluﬂaca¤› da o kadar
kesindir.

E¤er
dünya
halklar›,
2009’da 2008’den daha umutlu
olacaksa, bunu yaln›z biz sa¤layabiliriz.

ilericiler aç›s›ndan herﬂey daha
nettir.

Devrimcili¤imizi büyütmek,
dünya devrimini büyütmektir.

Yoldaﬂlar,
Dostlar›m›z,
Türkiye devrimci hareketi,
uzun ve zorlu bir yol katetmiﬂtir.
Ve bundan sonras›nda da zorlu
bir yolda ilerleyece¤iz muhakkak. Karﬂ›m›za cuntalarla, infazlara, kaybetmelerle, iﬂkencelerle, hücrelerle ç›kt›klar›nda,
tek bir amaçlar› vard›; ideolojimizi, politikalar›m›z›, de¤erlerimizi de¤iﬂtirmemizi dayat›yorlard›. De¤iﬂtirmedik. Bunun
onuru ve gururu, bu uzun yürüyüﬂ boyunca hep bizimle olacak. Her devrimci, her Cepheli,
bu tarihten güç alacak.

Yoldaﬂlar, dostlar›m›z, son
olarak ﬂunu eklemeliyiz ki, iddial› olmak gerekli, ancak tek
baﬂ›na yeterli de¤ildir. ‹ddial› olman›n içini doldurmak, politik,
örgütsel, kiﬂisel her düzeyde
gereklerini yerine getirmek
ﬂartt›r. ‹ddiam›z ancak o zaman
maddi bir güce dönüﬂür.
Zaferi istiyor muyuz? Cevab›m›z evetse, emperyalizme
karﬂ› zafer kazanmak için kendi
iç örgütlenmemizi güçlendirmeliyiz.

Kendimizi
güçlendirmek,
devrimi güçlendirmektir. Kendimizde devrimcili¤i büyütmek,
devrimi büyütmektir. Çünkü
devrim biziz.
Marks bizimdir, devrim biziz,
gelecek biziz.
Ve gelecek bizim. Bizim olan› örgütlülü¤ümüzle söküp almak durumunday›z. Tarihin kural› da budur.
‹ddiam›z› büyütmek, iddiam›z›n gerektirdi¤i ad›mlar› daha h›zl› ve daha güçlü atmak dile¤iyle, halk›m›z›n, dostlar›m›z›n ve yoldaﬂlar›m›z›n yeni y›l›n›
kutluyor, sevgi ve selamlar›m›z›
sunuyoruz.

Kapitalizm; Açl›k, Yoksulluk Ve Zulümdür

Çözüm Sosyalizmde
Halklar için 2008 y›l›n›n özeti
de, açl›k, yoksulluk ve zulüm olmuﬂtur. Bunun d›ﬂ›nda yaﬂananlar,
hesaba kat›lmayacak kadar talidir.
Kapitalist sistem alt›nda geçen
her y›l, açl›k ve yoksulluk aç›s›ndan
bir önceki y›l›n tekrar› ya da daha
kötüsüdür. Öyle ki, kapitalist sistemin sözcüleri ve ekonomistleri,
2009 ve daha sonraki y›llar için de,
halk kitlelerini beklentiye sokmak,
aldatmak için bile olsa daha iyi bir
tablo çizemiyorlar.
Son dönemde, hemen her gün,
kriz nedeniyle emperyalist tekellerden bir k›sm› iflas ediyor ya da ‘küçülme karar›’ al›yor, bir k›sm› devlet kasas›ndan milyar dolarlar aktar›larak kurtar›l›yor.
Her gün kriz gerekçesiyle yüzlerce, binlerce iﬂçi iﬂten ç›kar›l›yor,
açl›¤a terk ediliyor.
Emperyalist sistemin krizi, açl›k
ve yoksullu¤u daha da art›rm›ﬂt›r.
Fakat, açl›k, yoksulluk tablosu
mevcut krizle s›n›rl› bir durum olmad›¤› gibi, kapitalist sistem içinde
geçici de de¤ildir.
Krizden önce de, emperyalizmin
egemenli¤indeki dünyada, 3.5 mily a r i n s a n g ü n de 2 do l a r › n a l t › n d a ,
1. 5 m i l y a r i n s a n d a 1 d o l a r › n a l t › nd a bir gelirle yaﬂamak zorunda
b›rak›lm›ﬂt›. Krizden önce de, y›lda
11 milyon çocuk açl›ktan ölüyordu.
Ki bu rakamlar 2003’e aittir.
Ülkemizde de, açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂayanlar›n say›s›n›n 10 milyon, yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂayanlar›n say›s›n›n 52 milyon olarak aç›kland›¤› ATO araﬂt›rmas›
May›s 2008 tarihlidir, yani krizin
ülkemize yans›mas›ndan önce idi.
Tablo bu iken, açl›k, yoksulluk
sorununun sadece mevcut krizden
kaynakl› oldu¤u düﬂünülemez.
Aç›kt›r ki, kapitalist sistem, halklar›
yoksullaﬂt›ran, buna karﬂ› bir avuç
sömürücüyü zenginleﬂtiren bir sistemdir ve açl›k, yoksulluk kapitalist
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sistemin ürünüdür.

Açl›k ve Zulüm
Sistemin Ayr›lmaz
‹kilisidir
Halklar› aç ve yoksul b›rakan
kapitalizm, do¤al olarak düzene
tepki, öfke duyan kitleleri yönetmek için de bask› ve teröre baﬂvurur. Bu nedenle de, açl›k ve zulüm,
kapitalist sistemin yaratt›¤› birbirinden ayr›lmaz iki sonuçtur.
2008 y›l›nda maruz kald›¤›m›z
devlet terörünün, halka yönelik zulmün temelinde de bu vard›r.
Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi, en s›radan demokratik haklar›n› kullanan insanlar›n, iﬂkenceden geçirilip, tutuklanmas›, kitle
gösterilerine panzerlerle, kurﬂunlarla sald›r›lmas›, 1 May›slar’da alanlar›n emekçilere kapat›larak, adeta
düﬂman iﬂgali alt›ndaki bir ülke görünümü verilmesi kapitalist sömürü
ve açl›ktan ba¤›ms›z de¤ildir.
Devlet terörünün, sömürge ülkelerde bu kadar boyutlu olmas›, sömürge ülkelerde egemen s›n›flar›n
yönetmek için darbelere baﬂvurmas› tesadüf de¤ildir. Ya da, kimi
AB’ci ayd›nlar›n anlatt›¤› gibi, emperyalist sömürüden ba¤›ms›z olarak, “ d em o kr a si kül t ür ü n ü n ” gerili¤iyle aç›klanabilecek bir durum
de¤ildir.
Darbelere baﬂvurarak yönetmek
de, “demokrasi kültürünün” gerili¤i
de, devlet terörü, bask› ve yasaklarla yönetmek de sonuçtur. T›pk›, bu
ülkelerde, açl›k ve yoksulluk içinde
yaﬂayan halklar›n sürekli olarak düzene karﬂ› isyan halinde ya da isyan
etme potansiyeli taﬂ›yor olmalar›n›n
bir sonuç olmas› gibi..
Hepsinin ortak nedeni ise, kapitalist sistemdeki sömürüdür.
Dolay›s›yla, kapitalist sistem var
oldu¤u sürece, kimse ne dünya için,

ne ülkemiz için farkl› bir tablo beklememelidir.
Emperyalist ülkeler var olmaya
devam etti¤i sürece, gelecekte de
onlar›n sömürgesi olan ülkeler var
olacak demektir. Dolay›s›yla, gelecekte de, Afrika’da, Latin Amerika’da, Asya’da, Ortado¤u’da sömürge ülkelerde yaﬂayan milyarlarca insan açl›ktan ya da iﬂgal ordular›n›n kurﬂunlar› alt›nda ya da emperyalizmin k›ﬂk›rtt›¤› milliyetçi çak›ﬂmalarda ölmeye devam edecekler.
Emperyalizm var oldu¤u sürece,
bu sömürge ülkelerin halklar›, dayat›lan koﬂullara isyan edecekler, egemen s›n›flar taraf›ndan potansiyel
tehlike olarak görülüp, bask› ve terörle yönetilmeye devam edecekler
demektir.
K›sacas›, emperyalist sistem var
olmaya devam etti¤i sürece, açl›k,
yoksulluk ve zulüm de var olmaya
devam edecek demektir.

Emperyalist Sistem Baki,
Halklar Ona M ahkum
De¤il
Bilinir, tarih, ilkel komünal toplumdan, aﬂama aﬂama köleci ve feodal toplumlar› geçerek kapitalist
topluma kadar gelmiﬂ ve oradan da
baz› ülkelerde sosyalist topluma geçilmiﬂtir.
Tarihin ak›ﬂ›n›n durmayaca¤› da
aç›kt›r.
20. yüzy›l›n baﬂlar›ndan itibaren,
dünyan›n üçte birinde feodal ve kapitalist devletlerin y›k›larak, yerine
sosyalist devletlerin kurulmas› da
bunun göstergesidir.
Fakat, 1990’lardan itibaren sos-
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yalist ülkelerde, çeﬂitli nedenlerle
sosyalist devletler y›k›larak geriye
dönüﬂlerin yaﬂanmas› sürecinde,
emperyalizmin sözcüleri “ t a r i h i n
son u ”nu ilan ettiler.
“ Ta r i hin son u ” demek, dünyan›n geliﬂiminin duraca¤›, emperyalist sistemin baki kalaca¤› anlam›na
geliyordu. Bundan sonra dünyada
baﬂka bir sistem görülmeyecekti.
Emperyalizmin teorisyenleri bu
söylediklerine inan›yorlar m›yd›,
yoksa sadece halklar›n gelecek
umutlar›n› yok etmeye mi çal›ﬂ›yorlard› bilinmez. Fakat, ﬂu aç›k ki,
“ t a r i hin sonu gel d i ” diyenler, kuyruklu bir yalan söylüyorlard›.
Bi r i n ci si, dünyadaki geliﬂimin
durmas› söz konusu de¤ildir. Dünyaya bugün insan›n hayal edebilece¤i en iyi sistem bile gelse, insan
üretmeye devam etti¤i sürece geliﬂim de sürecektir.
‹ k i n ci si, “ d ü nya n›n son u ”nun
böylesine çürümüﬂ bir emperyalist
sistem olmayaca¤› tart›ﬂmay› gerektirmeyecek kadar kesindir. ‹çinde
yaﬂad›¤›m›z dünyan›n, tarihte görülebilecek en son sistem olmas›na sadece bilim de¤il, halklar›n öfkeyle
çarpan yürekleri, emperyalist dünyada tan›k olduklar›yla dolu bilinçleri de isyan eder.
2008 y›l›, “ d ü n ya n›n son u ” tart›ﬂmalar›n›, tarihin çöplü¤üne atm›ﬂt›r. Mevcut krizin emperyalizmin açmazlar›n› halklara göstermesi aç›s›ndan ö¤reticili¤i oldu¤u
aç›kt›r.
Bu tablo sürecektir. Emperyalizm, mevcut krizini atlatabilir.
Ama, biliyoruz ki, emperyalist sistem
krizlerini
nihai olarak ortadan kald›ramaz, krizlerden sonsuza kadar kurtulamaz.
Sömürü, bask› ve terör alt›nda
yaﬂayan halklar›n öfkesiyle, ﬂu ya
da bu ülkede karﬂ›laﬂacak, kriz yaﬂamakla kalmay›p, iktidarlar›n› da
kaybedecektir.
Bu geliﬂim, tarihin bir aﬂamas›nda, emperyalist sistemin yeryüzünden tamamen silinmesiyle sonuçlanacakt›r.

Say›: 169

Geliﬂimin durmas› söz konusu de¤ildir. Dünyaya bugün
insan›n hayal edebilece¤i en
iyi sistem bile gelse, insan
üretmeye devam etti¤i sürece geliﬂim de sürecektir.

‹ﬂte bilimin gösterdi¤i gerçek
budur. Bu bilimsel gerçe¤i, dünya
halklar›n›n elinde bir bayra¤a çeviren büyük ustalar›m›z, ayn› zamanda, halklar›n tek kurtuluﬂ yolu olan
sosyalizmi de göstermiﬂlerdir.

Gelecek Sosyalizmin
Kurtuluﬂ Sosyalizmdedir
Dünya halklar›, Ekim 1917’den
itibaren, sosyalizmi teorik olarak tan›man›n ötesine geçerek, pratik olarak da tan›d›lar. Emperyalist Çarl›k
Rusyas›’nda büyük devrimci Lenin
önderli¤inde gerçekleﬂtirilen devrim, dünya halklar› için sosyalizmi
bir hayal olmaktan ç›kar›p, elle tutulur gerçek haline getirdi.
O zamandan günümüze, yaﬂanan
sosyalizm deneyimlerinde, halklar
lehine say›s›z baﬂar›lar elde edildi.
Ekonomide, politikada, askeri alanda, e¤itimde, bilimde her alanda
önemli kazan›mlar ve deneyimler
elde edildi.
Bununla birlikte, sosyalizmin inﬂas› tarihi boyunca, çeﬂitli yetersizlikler de söz konusu oldu. Bunlar da
sosyalizm ad›na ders ç›kar›lmas›
gereken deneyimler olarak, tarihimizdeki yerini ald›.
Halklar nezdinde, sosyalizmin
büyük prestijinin oldu¤u dönemler
de, güven kayb›n›n yaﬂand›¤› dönemler de yaﬂand›.
Fakat, tüm bu yaﬂananlar, sosyalizmin bugüne kadar halklar için
gerçek bir kurtuluﬂ sunan tek sistem
oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirememiﬂtir.
Halklar, sadece sosyalist ülkelerde, kendi iktidarlar›n› kurabildiler.
‹lk kez sosyalist ülkelerde, üretim
araçlar›n›n kölesi de¤il, sahibi oldular. Kendileri için üretmenin mutlulu¤unu yaﬂad›lar.

‹lk kez sosyalist ülkelerde, bencilli¤in, bireycili¤in yerine kolektivizmi koydular.
‹lk kez sosyalist ülkelerde, açl›¤›n, evsizli¤in olmad›¤›, emeklerinin sömürülmedi¤i bir dünyayla tan›ﬂt›lar.
K›sacas›, dünya halklar› ilk kez
sosyalist ülkelerde yaﬂanan deneylerle, bir gün dünyada sömürünün,
zulmün ortadan kalkabilece¤ine
inand›lar.
Ve inkar edilemez gerçektir ki,
bugün halen dünyan›n bir çok ülkesinde, ezilen, sömürülen halklar, bu
hedefin peﬂinde koﬂuyorlar, sosyalizm için kavga ediyorlar, tutsakl›klar yaﬂ›yor, iﬂkencelerden geçiriliyor, yeri geldi¤inde canlar›n› veriyorlar. K›sacas›, sosyalizm umut olmaya devam ediyor.

Ö rgütlenelim
Sosyalizm, sadece bir hedef, bir
hayal olmamal›d›r.
Önümüzdeki süreçte, halklar
için tek kurtuluﬂ yolunun sosyalizm
oldu¤u gerçe¤i giderek daha fazla
ortaya ç›kacak, kitleler sosyalizm
mücadelesine daha fazla kat›lacaklard›r.
Gelen yeni y›l›n, eskinin tekrar›
bir y›l olmamas› da, ancak yeni y›lda sosyalizm umudunu büyütmekle
mümkün olabilir.
Soosya lizm için d a h a fazla ör g ü t len me li, m ü ca de leyi d a h a fazla b ü y ü t me li yiz.
Halen emperyalist sistemin gerçe¤ini bütün olarak göremeyenlere,
emperyalizmi anlatmal›, sosyalizmi
bilmeyenlere, sosyalizmi kavratmal›y›z. Sosyalizme inananlara, onun
için mücadele etmek gerekti¤ini anlatmal›y›z.
Mücadele içinde ﬂu ya da bu biçimde bulunanlara, ancak örgütlü
bir mücadele ile sonuç al›nabilece¤ini kavratabilmeli, örgütlü mücadeleye kat›lmalar›n›n önündeki engelleri kald›rabilmeliyiz.
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Halklara De¤er Veren,
‹nsan› Yücelten Tek Sistem
SOSYAL‹ZM’dir!
Sosyalizm, üretim tarz›ndan devletin niteli¤ine kadar kendinden önceki sistemlerden farkl›d›r; bu farkl›l›k kendini insana verilen de¤erde
somutlar. Sosyalizm, insan› aﬂa¤›layan ve alçaltan kapitalizme karﬂ› insan› yücelten bir sistemin ad›d›r.
Sosyalizm, insan› de¤ersizleﬂtiren
sömürücü anlay›ﬂlar›n karﬂ›s›nda,
insana tarihsel ve toplumsal de¤erini
veren bir de¤erler sistemidir.
Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Yerleﬂimleri Program› (BM-HAB‹TAT)
bir süre önce bir rapor yay›nlad›.
Raporda dünyadaki eﬂitsizliklere
de¤inilerek hükümetlere ça¤r›lar
yap›l›yor.
“Raporun dikkat çekici bulgular›ndan biri olarak, ABD’deki Washington, New York, Atlanta, Miami
ve New Orleans gibi büyük ﬂehirlerdeki eﬂitsizlik oran›n›n Fil Diﬂi Sahilleri Kenti Abican ve Kenya baﬂkenti Nairobi’yi aratmad›¤› kaydedildi.” (Cumhuriyet, 25 Ekim 2008)
Rapor, emperyalist ülkelerin büyük kentlerinde yaﬂanan eﬂitsizlik
ve adaletsizli¤i anlat›rken, Küba’dan sözetti¤i bölümler ise, bunun tam tersinedir. Küba gerçe¤i,
raporda bir anlamda övgüyle yeralmaktad›r. Fakat bunu ortaya ç›karan
da Küba’ya dair nesnel gerçektir.
‹lgili bölüm, “ ‹ nsan yaﬂam› Kü ba’n›n önceli¤i” baﬂl›¤› alt›nda yeral›yor. Küba yönetiminin 2005 sonbahar›ndaki kas›rgada 640 bin kiﬂi yi saatler içinde tahliye etti¤i hat›rlat›larak, deniz sular›n›n 1 kilomet r e içeri girdi¤i Havana’da bile hiç b i r k a y › p v e r i l m e m e s i n d e n övgüyle söz ediliyor. Bu belirtmelerin
arkas›ndan Küba’ya dair ﬂu sonuç
ç›kar›l›yor:
“Küba toplumu bir güvenlik
k ü l tü r ü geliﬂtirdi. Ço¤u s›radan in-
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san kendisini felakete haz›rl›k ve
karﬂ›l›k verme konusunda önemli
rol oynayacak kiﬂiler olarak görüyor. E¤itim, seferberlik ve sosyal organizasyon kültürü ve bu bak›ﬂ›
sa¤lamak üzere, devletin acil durumlarda insan yaﬂam›n› koruma
önceli¤i ... Küba’n›n sisteminin kalbinde, hükümetin her kademesinde
bulunan insan yaﬂam›n› korumaya
yönelik aç›k bir politik ba¤l›l›k bulunuyor. “ (agy)
Yukardaki tespitler hiç kuﬂku
yok ki çok önemli ve çarp›c›d›r. Sosyalizmi karalamak için uydurulmuﬂ
onca yalana karﬂ›n gerçekler ortadad›r. Dünyan›n jandarmas›, emperyalist Amerika’n›n yan› baﬂ›nda bir ülke olan Küba, ony›llard›r karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u sald›r›lara, ambargolara
ra¤men, bir çok alanda tüm kapitalist ülkelere ders verecek kadar
önemli geliﬂmeler sa¤lam›ﬂt›r.
BM-HAB‹TAT raporunda seçilen kavramlar, iki sistemin insana,
topluma nas›l bakt›¤›n› ve nas›l bir
toplum yaratt›klar›n› da anlat›r aç›kl›ktad›r. Hat›rlan›rsa, ülkemizde yaﬂanan deprem, sel, iﬂ kazas› gibi tüm
“afet”lerde insan yaﬂam›na de¤er
vermeyen bir sistemden sözediyoruz. Bu anlay›ﬂtaki sistem, s›radan
do¤al afetleri, birer katliama dönüﬂtürüyor. Küba’da ise, en büyük kas›rgalar bile halka zarar veremeden
savuﬂturulabiliyor; ne kadar büyük
ve ne kadar derin bir farkl›l›k.
‹ﬂte bu farkl›l›¤›n temelinde iki
anlay›ﬂ vard›r, o iki anlay›ﬂ› vareden
iki sistem vard›r: Somut söylersek,
iki anlay›ﬂ›n iki kayna¤› k a p i t a l i z m
ve sosyalizmdir.
Kapitalizmin insan› s›radanlaﬂt›ran, de¤ersizleﬂtiren, önemsizleﬂtiren anlay›ﬂ›n›n karﬂ›s›nda, Küba’da
insana verilen tarihsel de¤erin ve

rolün büyüklü¤ü görülüyor. Raporda biraz da hayretle belirtilen, Küba’da insanlar›n kendilerini “...
önemli rol oynayacak kiﬂiler olarak
görmeleri” nin temelinde, bu sosyalist bak›ﬂ aç›s› vard›r.
Sorun sadece bir motivasyon
meselesi olmay›p, ideolojik bir sorundur. Sistem, “HALK ‹Ç‹N VE
HALKA GÖRE” bir sistemdir.
Bunun için halka büyük roller yüklemekte, bunun için halk›n yaﬂam›,
“EN ÖNCEL‹KL‹” konu olmaktad›r. Farkl›l›¤› yaratan budur.

Emperyalizme m eydan
okuyan i radenin
güç kayna¤›
Küba halk› elli y›ld›r, kendisini
kuﬂatan, ambargo uygulayan, her
türlü komplo ile devrimi bo¤maya
çal›ﬂan emperyalistlere meydan
okumaya devam ediyor. Halk ve
devrim, bu gücünü, partinin do¤ru
önderli¤ine, sistemin yaratt›¤› sosyalist yeni insana borçludur.
Küba’da insan yaﬂam›n›n önceli¤inden, halk›n bir “ güvenlik kültürü” geliﬂtirdi¤inden söz eden raporun verdi¤i örnekler, devrimin gücü,
sa¤laml›¤›d›r. Küba’n›n böylesine
büyük bir sald›r› ve kuﬂatmaya nas›l
direndi¤ini de aç›kl›yor bu olgular.
Ama as›l vurgulanmas› gereken
yan ﬂudur; sosyalizm ve Küba devrimi, insana öylesine bir misyon kazand›rm›ﬂt›r ki, Küba’da halk, kolektivizm içinde “mucizeler” yaratacak güce eriﬂmiﬂtir.
Çok iyi hat›rlanacakt›r; teknolojide, silahlanmada, dünyay› ya¤malamada s›n›r tan›mayan Amerika’da
bir kas›rga günlerce yaﬂam› durdurmuﬂ, koca ﬂehirler günlerce elektriksiz, susuz, yard›ms›z kalm›ﬂ, büyük can ve mal kayb› yaﬂanm›ﬂt›r.
Yaﬂam durmuﬂ, halk periﬂan olmuﬂ,
aç b›rak›lan insanlar taraf›ndan ﬂehirler adeta ya¤malanm›ﬂt›r.
Oysa, yukar›daki bir örnekte de
gösterildi¤i gibi, ayn› ﬂiddette kas›rgalarda, Küba’da ciddi bir kay›p verilmemektedir. Bu sadece bir ‘kriz
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yönetimi’ sorunu de¤ildir. Sorun,
halka ve insana verilen de¤er ile
halk›n nas›l haz›rland›¤› sorunudur.
Kapitalizmde insan, bir sömürü
malzemesi, bir nesnedir. Sistem paran›n egemenli¤ine dayan›r. Küba’da ve sosyalizmde ise as›l unsur
para de¤il insand›r.
Sosyalizm insan› temel alan, onu
yücelten bir sistemdir. E¤er Küba
insan› bugün kapitalizmin kirinden,
pas›ndan, bencilli¤inden uzaksa bunu sosyalizme borçludur.
Küba halk›, iﬂte bu güçle emperyalizme meydan okumaktad›r. Belki Küba bugün istedi¤i her ﬂeye sahip de¤ildir. Çeﬂitli yetersizlikleri
de vard›r. Sorunlar› da var. Ama bu
onlar›n ba¤›ms›z, demokratik ve
sosyalist bir ülke olmas› gerçe¤ini
de¤iﬂtirmiyor.
Tüm yokluklara, emperyalist
sald›r›lara karﬂ›n Küba devrimi yoluna devam ediyorsa, bu toplumsal
temel ve onun üstünde ﬂekillenen
yeni insan sayesindedir. Küba’daki
“s›radan insan”, as›l düﬂmanlar›n›n,
yan› baﬂ›ndaki Amerika oldu¤unu
bilir. Bu önemlidir; çünkü kuﬂatma
alt›nda sosyalizmi savunmak, salt
maddi güçle, maddi refahla de¤il,
bilinçle mümkündür. Devrim en zor
koﬂullarda bu bilinçle koruyor kendini. Düﬂünün ki, Kübal› “s›radan
insan”, okyanuslar› aﬂarak, binlerce
kilometre ötede bulunan Angola’da,
Angola halk›n›n kurtuluﬂu için savaﬂt›, kan›n› döktü. Bir halk›n kurtuluﬂu için, tan›mad›¤›, bilmedi¤i
topraklarda kendi vatan›ndan, sevdiklerinden uzakta savaﬂt› ve öldü.
Peki, bu nas›l bir duygudur ki, bu
savaﬂta gönüllü olarak yer ald› binlerce Kübal› kad›n ve erkek?
Küba halk›, bugün de gencecik
doktorlar›n›, hemﬂirelerini, ö¤retmenlerini, teknik adamlar›n›, Nikaragua’dan, Venezuella’ya kadar
dünyan›n dört bir yan›na gönderiyor. Ve hem de hiç karﬂ›l›ks›z yap›yor bunu. Savaﬂç› olarak da, doktor
olarak da, “devlet görevi” olarak
de¤il, gönüllü gidiyor Kübal›lar
dört bir yana. Sosyalist sistemin ﬂekillendirdi¤i bir halk›n temel fark›
Say›: 169

Kapitalist sistem emek
sömürüsü ile, herﬂeyi para
olarak gören mekanizmalar›yla insan› bo¤an bir
sistemdir. Kapitalizmin
tahrip etti¤i insanl›k
sosyalizm ile yeniden
yarat›l›r. De¤ersizleﬂmenin
dayat›ld›¤› kapitalist toplumlar›n aksine, sosyalizm
bu de¤erleri büyütecektir.
budur iﬂte. Bu, sosyalist insan›n fark›d›r. Kapitalist toplumlarda dibe
vuran “insan”›n karﬂ›s›nda sosyalizmin yeni insan› vard›r.
Küba’da “Her ﬂey insan içindir” anlay›ﬂ› egemendir. Yat›r›mlar,
banka kasalar›n› doldurmak, kar etmek üstüne de¤il, insana, topluma
ve onun öncelikli ihtiyaçlar›na göredir. Devrim önderlerinden Che,
bu konuda ﬂunlara de¤inir:
“ ... bu kitleler yukar›dan ald›¤›
emirlerle iﬂleyen bir sistem taraf›ndan, böyle bir toplum tipi oluﬂturmaya zorlanmam›ﬂt›r. Bu, toplumun, liderlerini ve temelde Fidel
Castro’yu durmaks›z›n izledi¤i do¤rudur. Fakat Fidel’in kazand›¤› güvenin derecesi, kesinlikle halk›n arz› ve düﬂüncelerini tam ve do¤ru bir
ﬂekilde dile getirmesinin ve verdi¤i
sözleri tutmak için harcad›¤› içten
çabalar›n derecesine ba¤l›d›r.”
(Sosyalizm ve ‹nsan, Che, Yar yay›nlar›, syf. 82)
Devrimin s›rr› burada yatmaktad›r. Kapitalist ülkelerdeki gibi insan
bir “koyun sürüsü” olarak görülmemiﬂtir. Küba insan›n› “emir–talimatla” bir robot gibi yönetmemektedir. Yönetime, her aﬂamada halk›n
kat›l›m› vard›r. Bu sistemin içinde
söz, karar hakk›na sahip güçlü, iradeli bir insan tipi yarat›lm›ﬂt›r.

‹nsanl›k sosyalizmle
yeniden y arat›l›r
Emperyalist dünyada insan›n düﬂürüldü¤ü rezil durum bile, baﬂl› ba-

ﬂ›na, sosyalizmin acil bir ihtiyaç,
zorunlu bir sistem oldu¤unu gösterir. Çünkü en baﬂta, insan›n kendine, do¤aya yabanc›laﬂt›r›lmas› büyük bir çeliﬂkidir.
“ Kapitalizmde insan, genellikle
kavray›ﬂ ve anlay›ﬂ›n›n ötesinde kalan ac›mas›z yasalarla yönetilir. Ya banc›laﬂan birey, kendisi gibilerin
oluﬂturdu¤u topluma görünmez bir
göbek ba¤› ile ba¤l›d›r. Bu göbek
ba¤›, kapitalizmin de¤er yasas›d›r.
Bu yasa, kiﬂinin bugünkü durumunu
ve gelece¤ini ﬂekillendirerek hayat›n›n tüm yönlerinde iﬂler haldedir.”
(age., syf. 85)
‹ﬂte bu ac›mas›z yasalar içinde
insan hiçleﬂtirilmekte, kitleler de¤ersizleﬂtirilmektedir. Böyle oldu¤u
noktada da kapitalist dünya, halklar›n, insanl›¤›n hiçbir sorunu gerçek
anlamda ve köklü bir biçimde çözemez noktadad›r.
O nedenle bugün hangi sorunu
ele al›rsan›z al›n, karﬂ›m›za bir sist e m s o r u n u ç›kmaktad›r.
E¤er, rapordaki verileri ele al›rsak, Küba’da ABD’deki gibi bir
eﬂitsizlik yoksa, Küba’da ABD’deki
gibi bir çürüme yoksa, Küba insan›
“rüﬂvet” gibi yüz k›zart›c› bir kavramdan uzak yaﬂ›yorsa, çal›ﬂma bir
de¤er ise bu sadece e¤itim ile aç›klanacak bir ﬂey de¤ildir. As›l neden,
her ikisinin de n a s › l b i r sistem ile
yönetildi¤idir. E¤er, Küba’da kapitalizmin yozlu¤undan uzak, paraya
teslim olmam›ﬂ bir insan tipi yarat›ld›ysa, bu sosyalizm ile baﬂar›ld›.
Kendini “uygarl›¤›n doru¤u” olarak
lanse eden Amerika dönüp kendine
bakmal›d›r. Ancak sosyalist ideoloji
insana böyle bir konum kazand›rabilir; insan› her ﬂeyiyle donatabilir
ve yüceltebilir. Ancak sosyalizm,
insan›n kendisine, do¤aya, içinde
yaﬂad›¤› topluma karﬂ› yabanc›laﬂmas›n› ortadan kald›r›r.
“Devrim davas›na kendini adama, tarihimizin baﬂka dönemlerinde
de görülür. Ekim krizi süresince ve
Florida kas›rgas› günlerinde, bütün
bir halk›n ortaya koydu¤u ender
rastlan›r fedakarl›k ve ola¤anüstü
çaba örnekleri gördük. Bizim temel
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görevlerimizden birisi de,
günl ük yaﬂ ant › m› zda da bu
kahramanca tutumu sürdürmek için ideolojik noktalardan harekete geçerek
bir çözüm yolu bulmakt›r. ”
(Age., syf. 82)
Küba’da yeni insan;
kendini devrim davas›na
adayan, politika yapmas›n›
bilen, “s›radan” Kübal›’d›r.
Kapitalist sistem emek
sömürüsü ile, herﬂeyi para
olarak gören mekanizmalar›yla insan› bo¤an bir sistemdir. Kapitalizmin tahrip
etti¤i insanl›k sosyalizm ile
yeniden yarat›l›r. De¤ersizleﬂmenin dayat›ld›¤› kapitalist toplumlar›n aksine,
sosyalizm bu de¤erleri büyütecektir.
BM raporunun özeti ﬂudur ki; Amerika’daki sistem tükenen, çürüyen ve
yaﬂama sevincini yitiren
insan› yaratm›ﬂt›r. Küba ise
tam tersi, bugünü ve yar›n›
büyük bir özgüvenle inﬂa
eden, ülkesi ve dünya çap›nda tarihsel sorumluluk
üstlenebilen gerçek insan›
yaratm›ﬂt›r. ‹ki ayr› sistem,
iki ayr› insan tipini yaratmaktad›r do¤al olarak. Birinde egemen olan tümüyle
bencilli¤e dayanan “Amerikan kültürü”dür. T ü k e t mek v e a s l › n d a t ü k e t i r k e n t ü k e n m e k , bu yaﬂam›n anahtar›d›r.
Küba’da ise devrim öncesi okuma-yazmas› olmayan, iﬂsiz ve aç y›¤›nlar bugün koca bir ülkeyi kendileri yönetmektedirler. Kendi
ülkelerinde, kendi geleceklerini özgürce belirleyerek
onurlu bir yaﬂam sürdürmektedirler. Küba halk›,
sosyalizmle onurlu, gururludur. Dünya halklar› da, insana, halklara verilen de¤eri
dünyaya gösteren Küba’yla
onur ve gurur duyuyor.
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Düﬂün bunlar›
ve düﬂün, reva
m›d›r bunlar insanlara? Mahkum
muyuz
bunlara? Sor, çaresiz miyiz bunlar karﬂ›s›nda?
‹ﬂte hayalimiz, halklar›n ve dahi tüm insanl›¤›n çaresidir çaresizlikler karﬂ›s›nda.
Amerikan postallar›na çi¤netmedikleri
bir kar›ﬂ topra¤›m›z kalmad›. Göbekten
ve asl›nda tam tarif edersek, midesinden ve beyninden ba¤lad›lar ülkemizi
emperyalistlere.
Hayalimiz, ba¤›ms›zl›¤›m›zd›r. Çünkü
sosyalizm ba¤›ms›zl›kt›r.
Hayalimiz, eﬂitlik ve adalettir. Çünkü
yeryüzünde bu ikisini insanl›¤a veren
yaln›z ve yaln›z odur.
Sosyalizm kardeﬂler, düﬂün diye diye,
sayd›¤›m›z tüm bu sorunlar›n olmay›ﬂ›d›r. Hay›r, sosyalizmin sihirli bir de¤nek oldu¤unu söylüyor, iddia ediyor de¤iliz. Ama sosyalizmin bir sihrinin oldu¤u da muhakkak. Çin gibi dünyan›n
en kalabal›k ülkesinde, Küba gibi Amerika’n›n genelevi haline getirilmiﬂ bir
ülkede, Vietnam gibi bir yoksul ülkede,
halk›n›n tümünü evsiz, iﬂsiz, e¤itimsiz,
sa¤l›ks›z b›rakmamay› baﬂka hangi sistem sa¤layabilirdi ki? Bu sihir de¤il de
nedir?
‹ki kelimeyle söyleyelim ki; sihir, halk›n yönetimindedir. Halk›n iradesinde,
yarat›c›l›¤›ndad›r.
Hayalimiz, yani sosyalizm, açl›¤›n,
yoksullu¤un, sömürünün son bulmas›d›r. Eme¤inin çal›nmay›ﬂ›d›r. Ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin, adaletin olmas›d›r.
‹nsan›n insan› sömürmedi¤i, eme¤in
yüce, insan›n de¤erli olmas›d›r. Paylaﬂmakt›r her ﬂeyi. Üretimi yapan emekçinin üretti¤inin sahibi olmas› ve onu
paylaﬂmas›d›r.
Herkesin do¤du¤u andan itibaren güvenli bir yaﬂam hakk›na sahip olmas›d›r.
Sonra ve dahas›, bir avuç az›nl›¤›n halk› yönetmeyiﬂidir. Buna karﬂ›l›k, halk›n
kendi kurdu¤u iktidar›nda kendini yönetmesidir hayalimiz.
Hayalimiz sosyalizmdir.
Bunun için umuttur sosyalizm, bunun
için alternatiftir hayalimiz. Ve iﬂimiz
salt düﬂ kurmak de¤il, düﬂümüzü gerçekleﬂtirmektir.

Bir hayalimiz var
Bir hayalimiz var; sömürünün, bask›lar›n, yasaklar›n, ölümlerin, adaletsizliklerin, sefaletin, gizli veya aç›k, do¤rudan veya dolayl› köleli¤in olmad›¤›,
adaletli bir dünya yaratma hayali.
Yani kardeﬂçe üretip paylaﬂt›¤›m›z bir
dünya hayali. Yani sosyalizm.
Hayal dedik, ama sadece hayal de¤il
bu. Gerçekleﬂen ve gerçekleﬂmesi tarihsel olarak da mukadder olan bir hayal.
Yaﬂanm›ﬂ ve yaﬂan›lacak olan.
Düﬂ kurmak; düﬂünmek ve istemektir.
Ve ancak düﬂünen ve isteyenler, düﬂlerini gerçekleﬂtirebilirler.
Çocuklar› düﬂün mesela, daha 10’unda,
12’sinde ailesinin geçimini sa¤lamaya
çal›ﬂan, dünyan›n yükünü omuzlam›ﬂ
çocuklar›. Açl›klar›, yokluklar›, sefaletleriyle ya izbelere ya havas›z konfeksiyon atölyelerine hapsedilmiﬂ çocuklar›... So¤uktan donarak ölen evsizleri..
Ya da okula gidemeyip “eti senin kemi¤i benim” diye ç›rak verilen çocuklar›...
Düﬂündün mü? Hergün duyuyor, görüyoruz onlar› zaten de¤il mi?
O çocuklar ki, bu ülkenin gelece¤i, yar›n›, umudu... Ve umut mahsun!
‹ﬂçileri, emekçileri düﬂün ﬂimdi de mesela. Al›nteriyle çal›ﬂan, üreten o nas›rl› ellerin sahibi iﬂçileri düﬂün. Ad›na
“asgari ücret” denilen sefalet ücretiyle
yaﬂamaya mahkum edilenleri... Üreten
bizken, eme¤in sahibi bizken, gözlerini
kâr h›rs› bürümüﬂ bir avuç kapitalistin
zenginliklerine zenginlik katmalar›n›
düﬂün...
Ve koca bir halk› düﬂün bir de. Aç b›rak›lan, aﬂa¤›lanan, insanl›¤›n›n yok say›ld›¤›, açl›¤›n, sefaletin koynunda dilencileﬂtirilen koca bir halk...
Yard›m ad› alt›nda da¤›tt›klar› bizden
çald›klar›d›r zaten. Zaten bizimdir onlar
ve iﬂte biz, asl›nda bize ait olan herﬂeyi,
son zerresine kadar onlar›n elinden almak için kuruyoruz o hayali...
Halka karﬂ› uygulanan ve 80 küsur y›ld›r kesintisiz k›l›nan bask›lar›, yasaklar›, zulmü düﬂün; onbinlerin katledilmesini, ölümün her türlüsünü, asimilasyonu, zulmün binbir türlüsünü...
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Bedenleri Sat›l›¤a Ç›kartt›ran Kriz De¤il

yaﬂamam›ﬂt›r Rus halk› da.
Nazi sald›r›s›na karﬂ› dövüﬂüldü¤ü dönemlerde oldu¤u gibi, açl›k varsa bunu
herkes paylaﬂm›ﬂ ve açl›¤›
birlikte yenerek bollu¤a kavuﬂmas›n› da bilmiﬂtir. Bolluk oldu¤unda bu
da hep birlikte paylaﬂ›lm›ﬂt›r. Çünkü sosyalizm insanlar›n eﬂitçe, hakça, adil bir ﬂekilde yaﬂad›klar› bir
toplumsal sistemdir.
Sosyalizmde kriz oldu, üretim
yapam›yoruz, istihdam fazlas› var
vs. denilerek insanlar iﬂten ç›kar›l m a z , iﬂsizler o r d u s u oluﬂmaz. Koﬂullara göre, mutlaka herkese bir iﬂ,
bar›nma hakk›, sa¤l›k ve e¤itimden
yararlanma hakk› tan›nm›ﬂt›r. Tüm
sosyalist ülkelerin prati¤i bunu gösterir. Bu imkanlarda lüks yoktur,
ama imkanlar herkesedir.
Sosyalizmde açl›¤›, yoksullu¤u,
çaresizli¤i bilmeyen, yaﬂamayan insanlar kapitalizmle birlikte böyle
bir çaresizli¤in içine itildiler. Bugün
yaﬂanan açl›k ve yoksulluk hala çok
daha üst boyutlara ç›kmam›ﬂsa, bunun nedeni de sosyalizm döneminden kalan e¤itim, sa¤l›k, ulaﬂ›m gibi baz› temel haklar›n hala devlet
eliyle karﬂ›lan›yor olmas›ndand›r.
Kitlelerin hoﬂnutsuzlu¤unun isyana
dönüﬂmeyece¤i tedrici bir geçiﬂ yaﬂanmaktad›r bu alanlarda. Kapitalistleﬂen devlet, henüz bu alanlar›
tamamen peﬂkeﬂe açmam›ﬂt›r. Fakat
bunu yapmalar› da gecikmeyecektir. Çünkü kapitalizm doymaz bir
kar h›rs›na sahiptir.
En baﬂta aktard›¤›m›z tablo bu
geçiﬂ döneminin ürünü olarak ortaya ç›km›ﬂt›r; ama asla kal›c› olamayacakt›r. Bu tablonun benzerini
yüzy›l öncesinde Rus halk› yine yaﬂam›ﬂt›. O süreç, ilk proleter devrimin kurulmas›yla sona ermiﬂti. Bugün de ayn› sürecin yaﬂanmamas›
için bir neden yok. Yoksullu¤un
dünyan›n neredeyse tamam›n› etkisi
alt›na ald›¤› günümüzde, yeni
Ekimler’in koﬂullar›n›n olmad›¤›n›
kimse söyleyemez. Rus halk› bu
tabloyu bir kez daha de¤iﬂtirecektir.
Ve tarih bir kez daha “bitti denilen
yerde tekrar baﬂlayacakt›r”.

VAHﬁ‹ KAP‹TAL‹ZM’dir!
20 Aral›k tarihli
gazetelerde ﬂöyle
bir haber vard›:
“Yoksullaﬂan Rus halk›, çaresizlikten organlar›n› sat›ﬂa ç›kar›yor.
‘Kriz beden satt›r›yor’ baﬂl›¤›yla
verilen haberlerde insanlar›n itildi¤i çaresizli¤i yans›tan bu piyasa’ya
iliﬂkin ﬂu bilgiler veriliyor:
100 gram saç: 150 dolar,
450 gram kan 50 dolar,
Yumurtal›k: 1250 dolar,
100 gr. Anne sütü: 10 dolar,
Böbrek: 20 bin dolar...”
Gazeteler bu tabloyu son krizin
bir sonucu olarak yans›t›yor olsalar
da gerçek öyle de¤ildir. Çünkü son
ekonomik kriz, bu tür örnekleri olsa
olsa biraz daha yayg›nlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Temelde ise, bu yaﬂanan, kapitalizmin yeniden restore edildi¤i bir ülkedeki azg›n ve vahﬂi karakterinin
sonucudur.
Rusya’da 1990’lar›n baﬂlar›ndan
itibaren kapitalizmin restorasyonuyla geliﬂen dönemde, kapitalizmin “ vahﬂ i kapi t al i zm” olarak adland›r›lan ilk döneminin tüm göstergeleri görülmüﬂtür.
Buna ba¤l› olarak da yukar›daki
türden haberler, daha önce de pek
çok kez bas›n yay›n organlar›nda
yeralm›ﬂt›r. Bu olgular, kapitalizmle
birlikte ortaya ç›kan sonuçlard›r ve
baﬂka bir deyiﬂle de bu, kapitalizmin Rusya halk›na bir arma¤an›d›r.
Sosyalizm y›k›l›p yerine kapitalizm egemen hale getirilirken, devletin elindeki birikimler de yeni
egemen s›n›flar taraf›ndan gasbedilmiﬂtir. Sonuçta, ac›mas›z birer kapitalist olarak h›zla büyüyen zenginler ço¤al›rken, bunun kaç›n›lmaz
karﬂ› ucu olarak yoksullar ve açlar
ordusu da büyümüﬂtür.
Bu durum k›sa süre içinde öyle
bir hal alm›ﬂt›r ki zenginler ile yoksullar aras›ndaki uçurum dev boyutlara ulaﬂm›ﬂ, yeni zenginleﬂen kapi-

Say›: 169

talistler sömürüde tam bir dizginsizlik örne¤i sergileyerek halk›n kan›n›
kuruturcas›na bo¤az›na çökmüﬂ,
kitleleri çaresizlik içinde b›rakm›ﬂlard›r. Ve bu çaresizlik iﬂte yukar›da
gazetelere yans›yan türden olaylar›n
yaﬂanmas›n› da sürekli hale getirmiﬂtir.
Yaklaﬂ›k on y›l içinde h›zla zenginleﬂerek “dünyan›n en zenginle r i ” listesine giren Ruslar›n say›s›
hiç de az de¤ildir. Bu zenginlik yukar›daki tablonun yarat›lmas› pahas›na ortaya ç›kan bir zenginliktir.
Ad›na “vahﬂi kapitalizm” denilen bu dönemde kapitalistler sermaye birikimini sa¤lamak için emekçilerin bo¤az›ndaki son lokmaya dahi
el atabilmiﬂlerdir. Açl›¤›n, yoksullu¤un, hastal›klar›n diz boyu oldu¤u
bir dönemdir bu dönem.
“Eﬂitlik, özgürlük, kardeﬂlik”
slogan›yla kurulan sistem, kapitalizmin kendi yasalar› sonucunda,
modern bir kölelik düzeni olarak
halklar› ili¤ine kadar sömüren bir
düzen olmuﬂtur. Bugün Rusya’da
yaﬂanan da benzer özellikler göstermektedir. Kapitalizm bir kez daha
f›rsat›n› bulmuﬂ, Sovyetler Birli¤i’nde sosyalist sistemi y›karak kapitalist restorasyonu baﬂlatm›ﬂt›r.
F›rsat bu f›rsatt›r! Bu ani yoksullaﬂma ve çaresizlik duygusu, insanlar›
organlar›n› satar hale getirmiﬂtir.
SSCB’de karﬂ›-devrim s›ras›nda,
kapitalizmi kutsay›p sosyalizmin
“kötülükleri”ne lanet ya¤d›ranlar,
Rusya’y› saran bu sefalet karﬂ›s›nda, sorunu son kriz ile aç›klamaya
çal›ﬂmaktad›rlar. Ortaya ç›kan tablonun tek sorumlusu kapitalizmdir.
Kriz, bir ayr›nt›d›r.
Rusya’da yaﬂanan bu tablo, sosyalizm döneminde halk›n tamamen
yabanc›s› olan bir tablodur. Bir yanda süper zenginler, öte yanda ise açlar yoktur sosyalizmde. Açl›k yoktur. Sa¤l›k hizmetlerinden mahrum
kalmam›ﬂlard›r hiçbir dönemde.
Sovyetler Birli¤i döneminde bunu
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Demiﬂti ki
Yoldaﬂlar›na...

Aﬂa¤›daki k›sa metinler, Day›’n›n, devrimci hareketin önderi
Dursun Karataﬂ’›n 2002-2008
y›llar›nda yay›nlanan yeni y›l mesajlar›ndan al›nm›ﬂt›r.

2002 Yeni Y›l Mesaj›’ndan
2001 y›l› ülkemiz aç›s›ndan da
dünya durdukça, insanlar yaﬂad›kça unutulmayacak bir direniﬂ
destan›na tan›k olmuﬂtur. Belki
de tarihin hiç bir ça¤›nda bu kararl›l›kta, bu inançta bir direniﬂ
yaﬂanmam›ﬂt›r. Ülkemizde yaﬂand›. Ve hala da devam ediyor.
Biz bu direniﬂin doruk noktas›y›z. Marksist-Leninistlerin kararl›l›¤›n›, inanc›n›, dava adaml›¤›n›
bütün dünyaya gösterdik... Halk
kitlelerinin hiç bir ﬂey düﬂünmeyen, hiç bir de¤eri olmayan kapitalist bireyler haline getirilmek istendi¤i, bunun büyük ölçüde de
baﬂar›ld›¤› ülkemizde baﬂka bir
yaﬂam›n, düﬂüncenin oldu¤unu
ve yaﬂad›¤›n› gösterdik.
Düﬂman kuﬂatmas›n› k›rmal›y›z. Bunun bir yan› da, bütün
dünyaya da¤›lm›ﬂ küçük-büyük
demeden en genel düzeyde emperyalizme ve kapitalizme kar-
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ﬂ› olan anti-emperyalist, anti-faﬂist bütün
güçlerle iliﬂkilerimizi
geliﬂtirmektir. Düﬂman
bölüp parçalay›p herkesi yaln›zl›¤a mahkum edip yok etmek
istiyor. Düﬂman de¤il
dost
kazanmal›y›z.
2002 y›l›, direniﬂin ve
mücadelenin
daha
yükseklere taﬂ›nd›¤›,
örgütlenmenin geliﬂti¤i
bir y›l olmal›d›r. Bütün
beynimizi, varl›¤›m›z›
buna kilitlemeliyiz.

2003 Yeni Y›l Mesaj›’ndan
Ony›llard›r yaﬂad›¤›m›z hiç bir
süreç di¤erinin tekrar› de¤ildir.
K›z›ldere’den bugüne yeniden
gözden geçirin, hep farkl› taktiklerle farkl› politikalarla savaﬂm›ﬂ›zd›r. Mücadele taktikleri hiç bir
zaman birbirini tekrar edemez.
Birbirinin taklidi olamaz. Böyle
davranmak yaﬂanan süreçlerden
ve mücadele taktiklerinden hiç
bir ﬂey anlamamak demektir. Temel ve vazgeçilmez olan Marksist-Leninist do¤rular›m›zd›.
Hiç bir dogmaya ba¤l› kalmadan, Marksist-Leninist do¤rular›m›z› önümüze al›p en yarat›c› biçimde, özgüvenimizi güçlendirerek, ideolojik netli¤imizi yükselterek yolumuza devam edece¤iz.
Herkes bu tarihimizi yeniden
gözden geçirmelidir. Bu tarih, bugünkü gücümüz ve gelece¤imizdir. Bu tarihi bilmeyenler, kavramayanlar inanamaz, kavrad›kça
inanacakt›r. O tarihin içinde yaﬂad›kça inanacakt›r. Bu tarihe
s›ms›k› sar›l›p devrimin tarihini
yazmaya devam etmeliyiz. Dü-

zenden her yönüyle kopmal›y›z.
Bizi düzene ba¤layan hiçbir ﬂey
kalmamal›d›r. O zaman beynimiz, yaﬂam›m›z her ﬂeyimiz özgürdür. Devrimcileﬂmek budur.
Yeni y›la bu duygu ve düﬂüncelerle girmeliyiz.

2004 Yeni Y›l Mesaj›’ndan
Bir y›l› geride b›rak›rken kötümser olmak için, dünyaya kara
gözlüklerle bakmak için hiçbir
neden yok. Tersine iyimser olmak için... çokça geliﬂmeler ve
nedenlerimiz var. Dünyay› fethetmeye ç›kan Amerikan emperyalizmi ve iﬂbirlikçileri düne göre
çok daha kötümserler.
DÜNYADA B‹R BENZER‹ DAHA GÖRÜLMEM‹ﬁ B‹R D‹REN‹ﬁ
YA R ATTIK.
S ü reç devam ediyor. Do¤al ki,
“ne olacak? Nereye kadar, nas›l?” sorular›n› soruyorsunuz. Üç
y›l önce direniﬂin dördüncü y›lda
da devam edece¤ini kimse hayal
bile edemezdi. Bugün de, yar›n
çözülecek diye bir söz söylenemez. Oligarﬂi, emperyalizmden
ald›¤› destekle tecriti ve zulmü
bütün halka, her kesime dayatarak sürdürüyor.
KARARLIYIZ! ISRARLIYIZ!
Umutlu olmam›z için, yar›nlara
inanmam›z için her ﬂeyden önce
sars›lmaz, hiçbir koﬂulda yalpalamaz bir düﬂüncemiz ve bunu yaﬂama geçiren binlerce insan›m›z
var. 2003’ten daha kötü durumda
de¤iliz. Hiçbir ﬂey istenildi¤i gibi
de¤il. Ama hayallerimiz ve iddiam›z büyük. Bunu geliﬂtirerek devam edece¤iz. Direniﬂ bunu ö¤retiyor.
Bu direniﬂle, bir bütün olarak
mücadelemizle, dir enen dünya
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h a l k la r › n ›n ö n em l i b i r p a r ç as ›y › z .
... ‹nsanlar›m›z›n bu sab›r ve kararl›l›¤›yla, sald›r›lar karﬂ›s›nda
sars›lmazl›¤›yla aﬂamayaca¤›m›z
hiçbir engel yoktur. Hepimiz, herkes çok ﬂey ö¤rendi. Bugün de¤ilse yar›n bu tarihi gerçek tüm
boyutlar›yla yaz›lacakt›r. ...
Bu sab›r ve inançla çok daha
büyük çarp›ﬂmalar› yaﬂayacak
ve kazanaca¤›z. Çünkü hiç kimsenin hayal edemeyece¤i, efsanelerde duysa bile inanamayaca¤› bir çat›ﬂma sürecini, her gün,
her saat ve her dakika yaﬂad›k.
2 0 0 4 daha güzel olacak. Direniﬂ devam edecek! Bütün dünya
halklar› direnecek! Daha büyük
çarp›ﬂmalar yaﬂayaca¤›z. ‹nanc›n›z› ve iddian›z› büyütün, moralinizi yüksek tutun.

2005 Yeni Y›l Mesaj›’ndan
Klasikleﬂmiﬂtir, yeni y›la girerken eski y›l›n nas›l geçti¤inden
söz edilir. S›n›flar, tabakalar, herkes bulunduklar› yere, ihtiyaçlar›na, dünyaya bak›ﬂ aç›lar›na göre
de¤erlendirirler.
Bütün ezilen halklar sald›r› ile
karﬂ›laﬂt›¤›m›z her yerde baﬂkald›rd›k, direndik, binlerce Sergül’ümüz kendini feda etti, biz var›z
dedik.
Bugün, belki hemen yar›n yeni bir sosyalizmi kuracak güçte
de¤iliz ama bütün dünyada emperyalizmin iﬂgal, ya¤ma ve talan politikas›na karﬂ› halklar›n
barikat›n› oluﬂturduk.
Düﬂman kat›d›r, dünya tarihinde görülmemiﬂ boyutlarda ac›mas›zd›r. Halklar ve öncüleri güçsüzdür. Bu güçsüzlü¤ü büyük bir
inançla, büyük bir kararl›l›¤a ve
güce dönüﬂtürmek zorunday›z.
Bunun için bütün dünyada
Sergüller var. Sergüller konuﬂuyor, art›k onlars›z bir dünya olmayacak. Onlara ra¤men emperyalistler yaﬂayamayacaklar.
Her yerde her zaman Sergüller
karﬂ›lar›na ç›kacak.
... 2004 Sergüller’in y›l› oldu.
Hiç ﬂüphe yok ki Sergüller nas›l
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2004 y›l›nda emperyalistlerin ve
oligarﬂilerin önünde barikat olduysa, bunlar›n uzant›s› olan her
türlü engeli de ezip geçecektir.
2005’e bütün dünyada ezilen
halklar›n öncüleri Sergüller’imizin
büyük inanc› ve kararl›l›¤› ile giriyoruz.

2006 Yeni Y›l Mesaj›’ndan
Hâlâ önümüzdeki ç›plak gerçek ﬂudur: Halk kitleleri örgüt süzdür. Örgütlü olmad›¤› için savaﬂma gücü yoktur. Devrimci iktidar ancak savaﬂarak kazan›labilir. Her ﬂeyden önce kendi saflar›m›zda halk kitlelerini örgütle menin önemini içselleﬂtir meli yiz. Örgütlenme silah›na s›k›ca
sar›lmadan ekonomik, demokratik, ideolojik, politik, askeri
hiçbir alanda mesafe alamay›z.
Halk kitlelerini örgütlemek,
yanl›ﬂ düﬂüncelere, reformizme,
sisteme karﬂ› savaﬂmakt›r. Düﬂmanlar›m›z bask›y›, zulmü, halk›
bizden soyutlamak için yap›yor.
Biz de bunun için bütün ›srar›m›z› ve enerjimizi halk› örgütlemek
için kullanmal›y›z. Baﬂka hiç bir
yol yoktur. Devrimin yolu buradan geçiyor. 2006’da ‘tek yol
devrim’ ﬂiar›n› kitlelere benimsetelim, örgütlenelim ve bu ﬂiar›
yükseltelim.

2007 Yeni Y›l Mesaj›’ndan
Bir y›l› daha geride b›rakt›k.
Bu bir y›lda geliﬂen, ilerleyen,
büyüyen, ezilen halklar›n hakl›
mücadelesidir. Dünyan›n her taraf›nda kan›m›z› ak›tt›lar, katlettiler, de¤erlerimize sald›rd›lar, en
büyük vahﬂeti uygulad›lar. Bize,
tecriti, zulmü, iﬂgali, sömürüyü,
yozlaﬂmay› reva gördüler. Ama
bütün bunlar›n karﬂ›s›na ezilen
halklar, hakl›l›klar›ndan ald›klar›
güçle dikildiler.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, halklar› teslim alabilmek için
iﬂgal, katliam, provokasyon da-

hil her yöntemi kullanmaktad›rlar. Bunlar, halk düﬂmanlar›n›n
geleneksel yöntemleridir. Varl›klar› yer yüzünden silinene kadar
bu yöntemlere devam edeceklerdir.
Bu yöntemler oligarﬂinin büyük korkusunu itiraf etmekten
baﬂka bir ﬂey ifade edemez.
Devrimci mücadeleyi gelinen
aﬂamada tehditlerle, bask›larla,
sahtekarl›klarla susturamazlar.
Geriletemezler. Ama bunlara devam edeceklerdir. Onlar›n keyfilikleri, adaletsizlikleri hiçbir zaman bitmeyecektir. Bunlara karﬂ› bütün gücümüzle her yerde
mücadele edecek, maskelerini
düﬂürüp gerçek yüzlerini sergileyece¤iz.
Kazanan emperyalistler ve iﬂbirlikçileri de¤il, ezilen halklar
olacak. Biz olaca¤›z.

2008 Yeni Y›l Mesaj›’ndan
ﬁimdi düne göre daha kararl›,
daha cüretli olmak zaman›d›r.
Daha sab›rl› ve daha çok emek
vermek durumunday›z. Moral
de¤erlerimizi en yüksekte tutmak zorunday›z.
Güçlü olan emperyalizm de¤il
devrimcilerdir. Yüksek moral de¤erlerle halka gidip, halka güven
vermeliyiz. De¤iﬂtirebilece¤imizi
göstermeliyiz. Her devrimci bunlar› yapabilecek yetenekte ve
güçtedir. Bunun için her devrimci, emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin korkulu rüyas›d›r. Emperyalistler, bundan dolay›, onlar› tutsak etmek, katletmek için sürekli sald›r›rlar, planlar yaparlar. Her
devrimci bu gücünü bilmek ve
kendine güvenmek zorundad›r.
Kitleler devimcilerin neyi savundu¤undan, ne dedi¤inden büyük
ölçüde habersizdir. Kitlelere gitmek zorunday›z. Kendimize güvenelim. Halka güvenelim. Ve
örgütleyelim. Bu anlay›ﬂla bütün
yoldaﬂlar›m›z›n ve dostlar›m›z›n
yeni y›l›n› kutluyor, baﬂar›lar diliyoruz.
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‘B‹Z‹M OLDU⁄UMUZ YERDE

UMUT VARDIR’
Ben bazen Filistin’de panzer
taﬂlayan çocuk o lurum. Ellerim,
özgürlü¤ün e lleridir. ‹ﬂgal edilmiﬂ
vatan›m›z› savunurum y aﬂ›ma
tezat y üre¤imle... Bazen I rak’ta
ki b ir direniﬂçi, bazen fabrika
önünde d irenen iﬂçi olurum.
Y›llar önce Bedreddin’dim,
bugün boran›m. D e¤iﬂen a d›md›r
sadece, yüre¤imdeki inanç de¤il...
Çünkü ben, B‹Z’im. Çünkü, biz
umudun ad›y›z. Z ulmün,
sömürünün, adaletsizli¤in oldu¤u
yerde biz, bizim oldu¤umuz
yerde umut v ard›r...
“Ben varsam devrimci hareket
vard›r” demiﬂtir Niyazi Ayd›n. Yani
“Ben varsam umut vard›r!”.. Ki
Day› da bunun vücuda gelmiﬂ halidir zaten.
Büyük bir s o r u m l u l u ¤ u ve büyük bir iddiay› taﬂ›r bu söz. Ve bu
sözde, sorumlulukla iddia, etle t›rnak gibi içiçedir. Sorumluluk duygunuz iddian›zdan küçükse ya da
iddian›z sorumluluk duygunuzun
yan›nda c›l›z kal›yorsa, o sözün gere¤i yerine getirilemez.
Ben varsam umut vard›r diyebilmek, hem kendine güveni hem de
devrimci harekete güveni, ba¤l›l›¤›
ifade eder.
Fakat bunun ötesinde, burada
devrimci hareketle kendisi aras›nda
kurulan bir özdeﬂleﬂtirme söz konusudur ki, tarihi anlamda as›l
önemli olan da bu olsa gerek. Bu,
hareketle bir olmak, bütün olmak,
arada hiçbir mesafe görmemek demektir. Böyle bir bütünlük, ideolojide, pratikte, yaﬂam›n her an›na yay›lm›ﬂ olarak, kiﬂinin beyninin tüm
hücrelerine sinmiﬂ bir duygu ve düﬂünce olarak gerçekleﬂebilecek bir
bütünlüktür.
“Ben varsam umut vard›r” diyebilen devrimci, asgari veya en genel
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anlamda devrimci kiﬂili¤i oluﬂturman›n bir ad›m ötesinde olmak durumundad›r. O, kendisini partide,
partiyi kendisinde cisimleﬂtirebilen
olacakt›r. Her devrimci bu misyonu
üstlenebilmek için, her gün yenilenmeli, kendini e¤itmeli, geliﬂtirmeli,
hareketin ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak
kendini yeni kal›plara dökebilmelidir.
ﬁu bir gerçek ki, bugün ülkemizdeki mücadelenin özellikleri, ihtiyaçlar› da bunu gerekli k›l›yor. Her
yerde, her alanda “ben varsam umut
vard›r” diyebilecek ve bunun pratik
gereklerini yerine getirebilecek insanlara ihtiyac› var devrimin ve
umudun.
Umudu kendimizde somutlayabilmek, en zor anlarda bile y›lg›nl›¤›n, zorluklar›n, bask›lar›n karﬂ›s›na
inançla, kararl›l›kla kesintisiz yürüme iradesiyle ç›kabilmekten geçiyor. Umudun ﬂehitlerinde cisimleﬂerek tarihe yaz›lm›ﬂ cüretini, fedakarl›¤›n›, emekçili¤ini, halk ve vatan sevgisini, baﬂ e¤mezli¤ini t e k
b a ﬂ › n a y k e n de gösterebilmekten
geçiyor.
Bu baﬂar›labildi¤inde, böyle bir
kiﬂilik kazan›ld›¤›nda, ben varsam
umut da vard›r diyebiliriz Niyazi gibi. Ve o iradeyi gösterebilecek devrimciler oldukça, kimse umudu yoketmeyi baﬂaramayacakt›r.
O iradeyi gösterebilecek devrimciler, yaln›z kald›¤›m›zda, kay›plarda, darbelerde, kimse kendi d›ﬂ›ndan kurtar›c›lar, müdahale edecek
merkezi güçler beklemeden, haz›r
formüller beklemeden “umut benim” diye aya¤a kalk›p öncüsü, önderi olacakt›r.
Neden umuduz biz. Devrimci
hareketi “umudun ad›” yapan nedir?
Kuﬂku yok ki, bu sorunun cevab›, sayfalar, kitaplar doldurabilir.
Halk sevgisinden, cüretimize, inanc›m›zdan ideolojik sa¤laml›¤›m›za,
bedelleri göze alabilme kararl›l›¤›n-

dan amac›m›za ulaﬂmaktaki azmimize kadar bir çok ﬂey sayabiliriz.
Yapt›¤›n› savunan ve savundu¤unu
yapan olmaktan, ayaklar›m›z› bu
topraklara basmaya, rüzgarlar›n
önünde savrulmay›ﬂ›m›za kadar
baﬂka güven veren bir çok yan›m›z›
ekleyebiliriz. Halk›n umudu, tüm
bunlar› ete kemi¤e büründüren,
bunlar› temsil eden devrimci harekettir. Dolay›s›yla, herhangi bir
alanda varolan bir Cepheli, orada
tek de olsa, tüm bu de¤erlerin temsilcisidir. O, orada umudun taﬂ›y›c›s›d›r. Ve zaten bu de¤erleri temsil
edebiliyor, umudu taﬂ›yabiliyorsa,
taﬂ›mak yolunda bir çabas› varsa,
Partili, Cepheli olma s›fat›n› hak
edebilir.
Kimse unutmamal› ki, bizi, tek
baﬂ›m›za büyük bir güç yapan, bizde olup da kimsede olmayan ola¤anüstü yetenekler de¤il, iﬂte bu tarih,
bu birikim, bu de¤erlerin temsilcisi
olmam›zd›r.
Bu de¤erlerin kendisi bir güçtür
ve onlar› temsil edebilen, o gücü
kendinde toplam›ﬂ olur.
Ben varsam orada hareket de
vard›r diyebilmek, iﬂte böyle bir tarihin bize verdi¤i güçle, güvenle somutlanmaktad›r. “Biz”im olmad›¤›m›z yerde e¤er yaln›z tek bir devrimci, tek bir Cepheli varsa, o, orada umudun ideolojisini, politikalar›n›, kararl›l›¤›n›, sa¤laml›¤›n›, cüret
ve tüm di¤er niteliklerini hayata geçirebilirse, iﬂte orada hareketi varedebiliyor demektir.
Kitlelere umudu taﬂ›yabilmek,
kitlelerin içine sürüklendi¤i çaresizlik batakl›¤›nda, onlar›n beyinlerinde ve yüreklerinde umudu yeniden
yeﬂertmek, onlar› umudu gerçek
k›lmak için kavgan›n içine çekmek,
bugün kitle çal›ﬂmas›n›n en önemli
yanlar›ndan biridir belki de.
Bir söz vard›r; “umutsuzluk en
büyük düﬂman›nd›r” diye. ‹ﬂte bu
düﬂman› bizim karﬂ›m›za dikmek
istiyor oligarﬂi. Kitleleri umutsuzlaﬂt›rarak yapmak istedi¤i budur.
Ben varsam umut var diyebilmek,
iﬂte bu düﬂman› boylu boyunca yere
serebilmektir.
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Bask›lar direniﬂler içinde
U¤urlad›klar›m›z ve
kavgaya y eni k att›klar›m›zla
Tutuklananlar ve tahliye edilenlerle
Yalana karﬂ› gerçe¤in mücadelesiyle
umutsuzlu¤a k arﬂ› u mudun b ayra¤›yla
geçen bir y›l...

Anadolu halklar›n›n, dünya
halklar›n›n yeni mücadele y›l› kutlu
olsun diye baﬂlam›ﬂt›k 2008 y›l›na.
Yeni y›l› mücadaleyi büyütme ve
umudu yayma kararl›l›¤›yla karﬂ›lam›ﬂt›k. Ve öyle de u¤urluyoruz.
K›sa bir döküm bile gösteriyor
ki, diﬂe diﬂ geçmiﬂ 2008. Bask› göz
açt›rmamacas›na yo¤undu, ama direnenlerin sesi hiç kesilmedi. Vurdular meydanlara ç›kt›k, tutuklad›lar, sesimizi yükselttik, yasaklad›lar, ç›¤l›k olup ulaﬂt›k...
ﬁimdi ﬂöyle bir dolaﬂal›m geçen
12 ayda... Dolaﬂ›rken akl›m›zda olsun; ülkemiz öyle bir ülke ki, 12 ayda dolaﬂ›rken gördükleriniz, önümüzdeki 12 ayda karﬂ›laﬂacaklar›n›z›n da habercisi say›labilir; bire bir
ayn› olmaz elbet, ama “tekerrür”
eden yanlar›n›n çok olaca¤›n› da bilin baﬂtan...

u Ocak
Y›l, AKP’nin devrimcilere karﬂ›,
demokratik mücadeleye karﬂ› sindirme operasyonuyla ve sadaka da¤›t›m›n› ülke çap›na yaymas›yla
baﬂlad› diyebiliriz:
- 8 Ocak: Ankara’da
polis taraf›ndan infaz edilen Kevser M›rzak’›n cenazesine kat›ld›klar› gerekçesiyle, Haklar Ve Özgürlükler Cephesi üyesi
devrimcilerin evlerine,
kald›klar› ö¤renci yurtlar›na polis taraf›ndan bask›nlar yap›ld›, gözalt›na al›nan 14 kiﬂiden 12’si tutukland›.
- 22 Ocak: Adana polisi, devrimci demokrat kiﬂilerin evlerine
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bask›nlar düzenledi. Gözalt›na al›nan devrimcilerden “bas›n aç›klamas›na kat›ld›klar›” gerekçesiyle 7
kiﬂi tutukland›.
Mart ay›nda da benzer tutuklamalar devam edecekti.
O c a k a y › n › n b a ﬂ › n d a k i gündemlerden biri belirtti¤imiz gibi,
AKP iktidar›n›n “sadaka” da¤›t›m›yd›. Tayyip Erdo¤an’›n: “Say›n
valim, say›n kaymakam›m, atlayacaks›n kamyonun ﬂoför mahalline...
kap›y› çalacaks›n, kömürü, sobay›
sen vereceksin, bunu yapt›¤›n gün
Türkiye uçar, u ç a r.” sözü AKP iktidar›n›n halka bak›ﬂ aç›s›n› gösteren
bir söz oldu.
Sadaka y›l boyu devam etti.. Ramazan çad›rlar›, 50 YTL'lik kuponlar, kömür da¤›t›m›, erzak kolileri
günlük yaﬂam›n bir parças› haline
getirildi.
- K u z e y I r a k ' a yönelik s›n›r
ötesi sald›r›lar, binlerce askerin,
tanklar ve uçaklar›n kat›l›m›yla
2008 y›l› baﬂ›ndan itibaren sürdürüldü.

u Ocak-May›s
Ortak D üﬂman A merika
HÖC, O c a k - M a y › s aras›nda
“Ortak Düﬂman Amerika'd›r” ﬂia-

r›yla bir kampanya sürdürdü. ‹ktidar anti-emperyalist mücadele bayra¤›n›n yükseltilmesine gözalt›larla,
tutuklamalarla sald›rd›.
HÖC kampanya çerçevesinde
bas›n aç›klamalar›, konserler, geceler, afiﬂler, pankartlar, bildirilerle
halk› Amerikan emperyalizmine
karﬂ› mücadeleye ça¤›rd›. “Ortak
Düﬂman Amlerikad›r” konserleriyle
Ege’den Akdeniz’e, Marmara’dan
Do¤u Anadolu’ya, Karadeniz’e, ‹ç
Anadolu’ya, ülkemizin dört bir yan›nda Amerika Defol! sloganlar›
yank›land›.
- 19 Ocak: Hrant Dink katlediliﬂinin birinci y›l dönümünde an›ld›.
Hrant Dink'in katledildi¤i gün “Hepimiz Hrant'›z, Hepimiz Ermeniyiz” diye caddeleri dolduranlar bu
kez dillerinde baﬂka bir sloganla yürüdüler: Adalet!... Hrant Dink davas›nda ise devletin aymazl›¤› sürdü.
- 22 Ocak: TAYAD’l› Aileler ve
çeﬂitli kitle örgütleri, Ölüm Orucuna ara veriliﬂinin birinci y›l›nda,
Adalet Bakanl›¤›'n›n 10 saatlik sohbet hakk›n› uygulamamas›n› protesto için “hapishanelerde 10 saatlik
sohbet hakk› uygulans›n” talebiyle
eylemler yapt›lar.
TAYAD'l› aileler tecritin son
bulmas› için eylemlerini 12 aya yayarak da sürdürdüler. Defalarca
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AKP il binalar›n›n önlerinde aç›klamalar yapt›lar. Elleri hep AKP iktidar›n›n yakas›nda oldu.
- 28 Ocak: Haklar Ve Özgürlükler Cephesi, 102 Nolu aç›klamayla,
gündemdeki “ E r g e n e k o n o p e r a s y o n u ” n a iliﬂkin tavr›n› aç›klayarak,
bu operasyonun kontrgerillay› tasfiye etmeyi amaçlamad›¤›n›, operasyonun egemen s›n›flar aras›ndaki
“iktidar savaﬂ›” oldu¤unu belirtti.
AKP iktidar› “ergenekon operasyonu” temelinde pisli¤ini devrimcilerede bulaﬂt›rmaya kalkt›, devrimcileri hedef alan yalanlar ürettiler.

u ﬁubat
- 4 ﬁubat: S›n›rötesi sald›r›lara
karﬂ› DTP taraf›ndan baﬂlat›lan ﬁ›rnak Yürüyüﬂü’ne aralar›nda Haklar
ve Özgürlükler Cephesi’nin de ol-

10 E kim: E ngin Ç eber Katledildi
Bir bas›n aç›klamas› ard›ndan Yürüyüﬂ dergisi da¤›t›rken gözalt›na al›nan Engin Çeber ve arkadaﬂlar› keyfi bir
biçimde tutukland›. Karakolda ve Metris Hapishanesi’nde gördükleri iﬂkenceler sonucu Engin Çeber katledildi.
Engin'in katledilmesini gizlemeye çal›ﬂan AKP iktidar›,
tepkiler karﬂ›s›nda geri ad›m atarak iﬂkencedeki ölümü
kabullenmek ve ö z ü r dilemek zorunda kald›. Engin'in
katledilmesi Türkiye’deki iﬂkence gerçe¤ini gündeme taﬂ›d›. Oluﬂan bask› sonucu iﬂkenceye kat›lan personelin bir
k›sm›n› tutuklad›.
Engin’in katledilmesi AKP gerçe¤ini daha geniﬂ kesimlerin görmesini
sa¤lad›.
2008 y›l› içinde çok kiﬂi polis taraf›ndan, kurﬂunlanarak, iﬂkencede,
panzerle ezilerek katledildi. Yahya Menekﬂe, Ahmet Laçin, Ahmet Öz h a n , Amed Y›ld›r›m, Ça¤daﬂ Gemik, Soner Ç a n k a l , S e r k a n Ç e d i k onlardan baz›lar›yd›.

du¤u yüzlerce kiﬂi kat›ld›.
- 7 ﬁubat: Belçika’da görülen
DHKP-C davas›nda karar verildi.
Türkiye faﬂizmi, Belçika ve Hollanda emperyalizminin kurdu¤u kumpaslar iflas etti. DHKP-C “terör örgütü” olarak nitelendirilemedi. Daha önce haklar›nda ceza verilenlerin
bir k›sm› beraat ettirildi.
- 2 7 ﬁ ub a t : Filistin’de 60 y›ld›r
süren katliam, 2008’de de devam

u 11 A¤ustos
“Komutan›m›z,
Önderimiz,
Day›m›z› yitirdik”
38 y›ld›r halk› ve vatan› için
çarpan yürek 11 A¤ustos sabah›
saat 05.00'te durdu. DHKP Genel
Sekreteri DURSUN KARATAﬁ
ﬂehit düﬂtü.
DHKP ad›na yap›lan 11 A¤ustos 2008 tarihli 39 nolu aç›klama ﬂunlar› anlat›yordu; “Türkiye ve dünya
ha lkla r› n›n b a ﬂ› s a ¤o ls un. B ir bü yü k d ev rimc iy i yitir dik” .
DHKP önderi DURSUN KARATAﬁ 38 y›ll›k devrimci yaﬂam›yla önderli¤i ve öngörüsü ile Türkiye devriminin ön aç›c›s› olmay› baﬂard›. Önderli¤i boyunca halklar›m›za birçok zaferler kazand›rd›. Türkiye devrimi
onun önderli¤i alt›nda en zor süreçlerde yoluna devam etti. Onun yol göstericili¤inde devrimimiz sürecektir... Day›, binlerin omuzlar›nda, bir k›z›l
bayrak denizi içinde u¤urland›. K›z›l bayrak denizi, Day› nezdinde devrimin sahipleniliﬂiydi. Bugün Day›’n›n ö¤rencileri taﬂ›yor bayra¤›. O yine
görevinin baﬂ›nda kavgan›n yolunu göstermektedir. “Day› Devrimdir”
çünkü... Ö¤retmenimizi bir kez daha sayg› ve ba¤l›l›kla an›yor, selaml›yoruz.

16
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etti. Katliamlar bitmedi. ‹srail'in 27
ﬁ u b a t ’tan itibaren Gazze'ye yönelik
sald›r›lar›nda 100’ü aﬂk›n Filistinli
katledildi.
Siyonizm, 2008 boyunca, Filistin halk›na karﬂ›, g›da ambargosu,
açl›k, iﬂsizlik, Filistin ekonomisini
sabote etme, içme suyunu kesme,
sa¤l›k hizmetlerini engelleme gibi
akla gelebilecek her yöntemle sald›rd›. Filistin bunlara ra¤men, dünya halklar›n›n direniﬂ odaklar›ndan
biri olmaya devam etti.

u Mart
- 1 4 M a r t : SSGSS yasa tasar›s›n›n geri çekilmesi için emekçiler
10.00-12.00 aras›nda iﬂ b›rakma eylemi yapt›. Baﬂta ‹stanbul olmak
üzere bir çok ﬂehirde yürüyüﬂler yap›l›rken, ‹stanbul’un emekçi mahallelerinde esnaflar HÖC’ün ça¤r›s›yla kepenk kapatt›.
- 2 5 M a r t : Ankara’da Emekçi
Kad›nlar Günü mitinginde devrim
ﬂehidi kad›nlar›n resimleri taﬂ›d›kla-
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r› için, 16 devrimci, evleri bas›larak
gözalt›na al›nd›, 9’u tutukland›

u Eme¤e Sald›r›
Emekçilere yönelik sald›r›lar bir
önceki y›la göre katmerlenerek sürdü. 2007 y›l›nda genel seçimler nedeniyle ertelenen zamlar ya¤mur gibi ya¤arken, kazan›lm›ﬂ sendikal
haklardan sosyal güvenli¤e kadar
bir dizi de¤iﬂiklikle ekonomik s›k›nt›lar›n yan›nda demokratik mücadele aç›s›ndan da “düﬂman” belledi¤i örgütlenmeleri geriletmeye
çal›ﬂt› iktidar.
Tüm bu sald›r›lara karﬂ› sendikal
bürokrasi yeni mevziler elde etmek
ﬂöyle dursun, elde olan› koruyabilmek için bile hakk›nca tepki gösteremedi. SSGSS Yasas› ile sa¤l›k ve
sosyal güvenlikte bir çok hak kayb›
yaﬂand›.

Aram›zdan ayr›ld›lar:
- 27 Ocak: Dünya halklar› bir önderini kaybetti. FHKC önderi G e o r g e H a b b a ﬂ uzun süredir sürgün olarak yaﬂad›¤› Ürdün'ün baﬂkenti Amman'da geçirdi¤i kalp krizi sonras›nda aram›zdan ayr›ld›.
- 2 6 M a r t : Kolombiya Devrimci Silahl› Güçleri’nin
(FARC) kurucusu, önderi, Marulanda Velez kalp krizi nedeniyle yoldaﬂlar›n›n kollar›nda öldü. Marulanda 78 yaﬂ›ndayd›.
M.Ali ﬁahin TAYAD, ÇHD, D‹SK,
KESK, TTB, ‹stanbul Barosu gibi
demokratik kurum temsilcileri ve
Avukat Behiç Aﬂç› ile yapt›¤› görüﬂmede bir kez daha “genelgenin
u ygu l an a ca ¤ › ” sözü verdi.
- S a n s ü r : Bas›n yay›n organlar›na yönelik sansür, kapatma kararlar›, yay›n toplatmalar deyim yerindeyse ç›¤r›ndan ç›kt›. Yürüyüﬂ dergisinin yay›n› defalarca durdurulurken, Gündem gazetesinin yay›n› da
fiilen engellendi.

u May›s

u Nisan
- 6 Nisan: Akdeniz Üniversitesi’nde devrimci demokrat ö¤rencilere karﬂ› faﬂistler taraf›ndan silahla
ateﬂ aç›ld›. Uzun süredir ilk kez silah kullan›lmas› nedeniyle bu sald›r› gündeme yerleﬂti. Fakat bir çok
üniversitede faﬂistler polis-özel güvenlik-idare iﬂbirli¤iyle kampüslere
giriyor ve gençli¤in kan›n› döküyordu.
- 8 Nisan: Yozlaﬂmaya karﬂ› mü-

cadele ettikleri için tutuklanan 47
devrimcinin yarg›land›¤› davan›n
ikinci duruﬂmas› yap›ld›. Davan›n
üçüncü duruﬂmas› da 2 Eylül’de görülecek, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele
suç say›lmaya devam edilecekti.
- 1 9 N i s a n : Adalet Bakan›
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239 y›ll›k Monarﬂiye
son verildi.

u Haziran
- 2 3 H a z i r a n : Eyüp 3. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde görülen 190
Aral›k Bayrampaﬂa Katliam› davas›nda, 23 Haziran’daki 23. oturumda, davan›n zaman aﬂ›m› nedeniyle
düﬂürülmesine karar verildi.
- Halk Cephesi dergisinin 1. say›s› ç›kt›.
- 30 Ha z i ra n: Temel Haklar ve
bir çok demokratik kitle örgütü taraf›ndan birçok ﬂehirde z a m l a r a
k a r ﬂ › eylemler gerçekleﬂtirildi.

u Ölüm hep bizeydi

- 1 May›s: Devrimcilerin ›srar›,
kararl›l›¤›, sendikalardan reformist
partilere kadar, Türkiye solunun hemen tamam›na 1 May›s Alan›’na
ç›kma karar› ald›rd›. O gün alan iﬂgal edildi yine. Taksim’e ç›kan tüm
yollarda direnildi. Gaz bombalar›na, panzer sald›r›lar›na, coplara ra¤men sokaklar, 1 May›s alan›na çevrildi. Reformizm, alana yürüme kararl›l›¤›n› gösteremese de, Taksim
kazan›lm›ﬂt› art›k; Taksim’in 1 May›s alan› oldu¤u art›k tart›ﬂmas›zd›.
- 28 May›s: N e p a l ' d e d e v r i m . . .
NPK(M) önderli¤indeki gerilla savaﬂ›yla Nepal’deki monarﬂi iktidar›
devrildi, tarihin çöplü¤üne gönderildi. 28 May›s dünya halklar›n›n tarihine bir zafer günü olarak geçti.

Ölüm baﬂucumuzdan eksik olmad› yine. Sel oldu geldi, ç›¤ oldu
geldi, h a s t a l › k oldu geldi. ‹ﬂ kazas›
koydular katliamlar›n ad›n›. Tuz la’da öldük birbir. D a v u t p a ﬂ a ’ d a
patlayan atölyede öldük. ‹nanç sömürülerine kar h›rs›n› ekleyenlerin
ihmaliyle K o n y a ’ d a b i r k u r a n
k u r s u n d a öldü k›zlar›m›z. Madenler göçtü, yollar çöktü, nakliye gemileri batt›, “mevsimlik”göç yollar›nda kald› bir lokma ekmek için çabalalayan insanlar›m›z›n umutlar›...
Buncas›na kaza denmez, zalimlerin
bize reva gördü¤ü ölümlerdi çünkü
hepsi. Kefenimizi onlar biçti.

u Temmuz
- 2 Te m m u z : 2 Temmuz’da Mad›mak Oteli önünde yap›lan ve aralar›nda Halk Cepheliler’in de oldu¤u 20 bini aﬂk›n bir kitlenin kat›l›m›yla, Sivas katliam› lanetlendi.
Ayr›ca ‹stanbul, ‹zmir ve Ankara’da
da binlerce kiﬂinin kat›l›m›yla Sivas
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katliam›n› lanetleme mitingleri yap›ld›.
- 24 Te m m u z : Bak›rköy Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› haz›rlad›¤› iddianamede; Ferhat Gerçek’e; ‘Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂleri Yasas›'na muhalefet’, ‘kamu görevlisine
görevi yapt›rmamak” gibi iddialarla
15 y›l 4 ay ceza isterken, Ferhat’›
vuran polislere sadece 9 y›l hapis
cezas› istemiyle dava açt›. Dava, 26
Aral›k’ta, Bak›rköy 9. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde baﬂlad›.
- 52 hafta kesintisiz eylem:
“Ferhat Gerçek'i Vuran Polis Hala
Tutuklanmad›” talebi ile Türkiye'nin her yerinde y›l boyunca adalet talebi dile getirildi. Her ﬂehir her
meydan, her cadde adalet isteminin
hayk›r›ld›¤› kürsülere çevrildi.

u A¤ustos
- H a l k C e ph e si Uy a r› yo r: "Ergenekon Diyerek Aldat›yorlar;
Kontrgerilla Görevinin Baﬂ›ndad›r"... "Ba¤›ms›z Demokratik Türkiye Mücadelesini Yükseltelim!"
- “AKP Yalan Söylüyor, Kontrgerilla ‹ﬂ Baﬂ›nda” ﬂiar›yla ‹stanbul Gazi, Okmeydan›, 1 May›s, ‹kitelli mahallelerinde meﬂaleli yürüyüﬂler, Ankara, Adana, Hatay, ‹zmir, Antalya,
Mersin’de çeﬂitli eylemler yap›ld›.

Tiplerinde hala sürmekte olan tecriti hat›rlatma günüydü. O gün bu
amaçla ‹stanbul’da AKP ‹l Binas›
önüne giden TAYAD’l›lar, polis taraf›ndan kurﬂunland›lar.
- 20 Ekim: “Ergenekon davas›” “Silivri Ceza ve ‹nfaz Kurumlar› Kampüsü”nde haz›rlanan mahkeme salonunda baﬂlad›.

u

Oligarﬂi içi
çat›ﬂman›n “ Davalar›”
Ergenekon oligarﬂi içi çat›ﬂman›n tek davas› de¤ildi. Oligarﬂi içi
iktidar mücadelelerinin sertleﬂti¤i
bir y›ld› 2008. AKP’ye yönelik k a patma davas›, Türban davas›, Deniz Feneri davas› da bu iktidar mücadelelerinin birer yans›mas› olarak
gündem oldu. Deniz Feneri ad› alt›nda yoksullara yard›m” denilerek
halk›n soyuldu¤u gözler önüne serildi.

u Kas›m

u Eylül
- 6 Eylül: Grup Yorum Harbiye'de binlere seslendi. Day›m›z›n
ﬂehitli¤inin arkas›ndan gerçekleﬂen
konserde binlerin önderli¤i sahipleniﬂi vard›.

u Ekim
- 20 Ekim: O gün, Büyük Direniﬂ’te verilen 122 ﬂehidi anma ve F
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- 9 Kas›m: 50 bin Alevi Ankara
S›hhiye Meydan›’nda, y›llar sonra
kendi talepleri için alanlara ç›kt›.
Türkiye’nin her yan›ndan gelen
Aleviler, AKP'nin Aleviler’i yedekleme politikas›na alet olmayacaklar›n› gösterdiler.
- 22-24 Kas›m: TAYAD’l› aileler, Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda,
3.5 y›l boyunca tecrite karﬂ› geceli
gündüzlü oturduklar› “El’in alt›nda” bir kez daha gece gündüz oturarak, tecrite karﬂ› açl›k grevi yapt›lar.

u Aral›k
- Engin Çeber’le birlikte gözalt›na al›nan Ö z g ü r K a r a k a y a , Aysu

B a y k a l , C i h a n G ü n'e, ‘kanuna ayk›r› toplant› ve yürüyüﬂ, görevli memura direnmek ve hakaret’ iddias›yla en az 10 y›l hapis cezas› istemiyle dava aç›ld›.
- Grup Yorum 2.5 y›ll›k bir aradan sonra ç›kard›¤› Baﬂe¤meden
kasediyle birkez daha baﬂe¤meyenlerin sesini herkese taﬂ›d›.

u 2009’a girerken
365 günün ancak çok çok küçük
bir bölümünü, s›n›flar mücadelesinin yüzlerce olay›ndan, eyleminden
ancak k›sa bir özeti aktarabildik yukar›da. Ama o k›sa özet bile ülkemizde kavgan›n nas›l sald›r›lar alt›nda sürdürüldü¤ünü gösteriyor.
2009’a giriyoruz; ama 2008 haf›zalar›m›zda unutulmayacak izler
b›rakt›. Onlar›n en baﬂ›nda 2008’in
Day›’y› kaybetti¤imiz y›l olmas›
geliyor. 2008’de b›rakmayaca¤›z
Day›’y›. O TÜM ZAMANLARDA
bizimle olmaya devam edecek. Engin’i, Enginler’i de b›rakmayaca¤›z. Elinde Ferhat’›n resmini tuttu¤u o resim, tarihe ve haf›zam›za kaz›nm›ﬂ olarak kalacak. “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” kampanyas›ndan
yükselen seslerin yank›s› kula¤›m›zda olacak, bize anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik kavgan›n büyütülmesinde güç verecek yön gösterecek o
sesler... Ve o seslere yenilerini ekleyece¤iz 2009’da...
2008’i onlar›n an›s›yla tarihin
sayfalar›na b›rak›yor ve yeni bir y›la merhaba diyoruz ﬂimdi.
2009 y›l›nda da devrim bayra¤›n› onurla taﬂ›yacak, kavgam›z› yeni
zaferlerle taçland›rmak için emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› mücadelemize sar›laca¤›z.

28 Aral›k 2008

‹ﬁKENCEC‹ DEVLET
HEM SUÇLU, HEM GÜÇLÜ!
Engin Çeber’i iﬂkencede katlet-tiler; onunla birlikte gözalt›na al›p
iﬂkencelerden geçirdikleri ama iﬂ-kencelerden sa¤ kurtulan üç dev-rimciye ise dava açt›lar.
Engin Çeber’le birlikte gözalt›na
al›nan Ö z g ü r K a r a k a ya, Ays u
Baykal, Ci h a n G ü n'e, ‘kanuna ayk›r› toplant› ve yürüyüﬂ, görevli memura direnmek ve hakaret’ iddi-as›yla dava aç›ld›...
‹ﬂkence gördüler, Engin’in katle-dilmesine tan›k oldular. Karakolda
ve hapishanede, Engin’le ayn› iﬂ-kencelerden geçirildiler. ﬁimdi hak-lar›nda uydurulmuﬂ suçlamalarla
dava aç›ld›. Haklar›nda en az 10 y›l
hapis cezas› isteniyor. Sa r › y e r Asli ye Ce z a M a hke me si’nde aç›lan
davada ne belge var, ne bir kan›t;
savc›n›n tek dayana¤›, Sar›yer ‹lçe
Emniyet Müdürlü¤ü’ne ba¤l› iﬂken--

Dört Kiﬂiydiler: Biri ‹ﬂkenceyle Katledildi; ad› Engin Çeber’di
Sa¤ Kalanlara Dava Aç›ld›; Suçlar› ‹ﬂkenceyi Anlatmakt›!
ceci 5 polisin ifadeleri.
Fakat, Engin’i katleden iﬂkence-ci polislere ise sadece 2 y›ldan 5 y› la kadar ceza istenmekte. (Onu da
vermeyecekleri büyük ihtimaldir.)
Hat›rlay›n; daha önce de dergi-mizi satarken polis taraf›ndan s›rt›n-dan vurulan Ferhat Gerçek hakk›n-da 15 y›l 4 ay hapis cezas› istenir-ken, Ferhat’› vuran ve felç kalmas›-na neden olan polise sadece 9 y› la
k ad a r hapis cezas› istenmiﬂti. (Ve
elbette o cezan›n da büyük ihtimal
verilmeyecek bir ceza oldu¤unu yi-ne belirtelim.)
Ferhat Gerçek Dava ‹zleme Ko-misyonu’nun davayla ilgili yapt›¤›
aç›klamada da belirtildi¤i gibi, iﬂ-kenceciler, kendileri hakk›nda da-vac› olanlar› y›ld›rmak için “ k a r ﬂ ›

d a v a l a r ” aç›yorlar. K a r a k a y a ,
Baykal ve G ü n hakk›nda aç›lan da-va da ayn› nitelikte bir davad›r.
Üç devrimci, iﬂkencecileri halka
anlatm›ﬂlar ve katilleri teﬂhis etmiﬂ-lerdir. Üç devrimciye aç›lan dava,
savc›-polis iﬂbirli¤inin ürünü olan,
iﬂkence gerçe¤ini anlatanlara sus-turmay› amaçlayan bir davad›r.
Oligarﬂinin yarg›s› yine kelime-nin tam anlam›yla pervas›zd›r; En-gin’i katledenlere sadece 2 y›l ceza
isterken, Engin’le birlikte ayn› iﬂ-kencelere maruz kalanlar hakk›nda
en az 10 y›l hapis istemek, hangi
mant›¤a, hangi hukuka s›¤ar?
Sorunun cevab› belli: Böyle bir
adaletsizlik, ancak oligarﬂinin hu-kukuna s›¤ar.

Ferhat Gerçek Dava ‹zleme Komisyonu Kuruldu
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi bünyesinde, polis
taraf›ndan vurularak felç b›rak›lan okurumuz Ferhat Gerçek’in davas›yla ilgili bir iz leme komisyonu kuruldu.
Ferhat Gerçek Dava ‹zleme Komisyonu, 26 Aral›k’ta
Bak›rköy 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye baﬂlanacak dava için yay›nlad›¤› ça¤r›da,
davaya iliﬂkin ﬂu çarp›c› bilgileri
verdi:
Ferhat Gerçek, bu sald›r› dolay›s›yla omurilik felci geçirmiﬂ olup
tekerlekli sandalye ile hayat›n› devam ettirmek mecburiyetinde b›rak›lm›ﬂt›r. Bu olay ile ilgili Bak›rköy
C.Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan soruﬂturma baﬂlat›lm›ﬂt›r. Yaln›z bu soruﬂturma a ç › k y a s a h ü k ü m l e r i ne ve
h u k u k u n e v re n s e l p re n s i p l e r i n e
a y k › r › bir ﬂekilde yürütülmüﬂtür.
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Bu soruﬂturmada,

1) Ateﬂli silahla
iﬂlenen yaralama
suçlar›nda at›ﬂ mesafesinin ve niteli¤inin belirlenmesi
için kiﬂinin üzerinde bulunan giyside yap›lacak inceleme tayin edici bir
öneme sahiptir. Ferhat
GERÇEK’in yaralanmas› s›ras›nda üzerinde bulunan tiﬂörtün
a d l i e m a n e t e a l › n m a d › ¤ › görülmüﬂtür. Daha da önemlisi bu kay›p
tiﬂört nedeniyle ilgililer hakk›nda
aç›lan bir soruﬂturma bulunmamaktad›r.
2) Ferhat GERÇEK’in yaral› vaziyette yerde bulunuldu¤u belirtilmesine ve kendisine kolluk taraf›ndan herhangi bir suçlamada bulu-

nulmamas›na ra¤men ifadesi ‘ﬂüpheli’ olarak al›nm›ﬂt›r.

3) Görevli kolluk mensuplar›n›n
ifadelerinin ﬂüpheli olarak al›nmas›
gere¤ine karﬂ›n... silah kullanan
kolluk personelinin ifadeleri ‘ma¤d u r ’ s›fat› ile al›nm›ﬂt›r. Olay tan›klar›n›n ifadelerinin ise ‘ﬂüpheli’ s›fat›yla al›nd›¤› görülmüﬂtür.
4) Bahsi geçen olay›n gündüz
saat 14.00 civar›nda meydana gelmesine karﬂ›n olay yerinde h i ç b i r
t e s p i t v e a r a ﬂ t › r ma y a p › l m a m › ﬂt›r.
Türkiye’de devlet güçleri taraf›ndan iﬂlenen suçlarda adil ve tarafs›z yarg›lama yap›lmamaktad›r.
Bunun en bilinen örne¤i ma¤durlara ‘ k a r ﬂ › d a v a l a r ’ açmakt›r. Bu
olayda ma¤dur Ferhat Gerçek’e sa dece ﬂikayetçi oldu¤u için hiçbir
hukuki dayana¤› bulunmayan a¤›r
suçlamalar yöneltilmiﬂtir.

‹ﬁKENCE
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Mahkeme Karar Verdi:
TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹’NDE
BU ‹ﬁKENCELER‹ YAPMAK
SUÇ DE⁄‹L, GÖREV;

DEVLET GÖREV‹!
26 Eylül 1999’da Baﬂkentin ortas›nda, Ulucanlar Hapishanesi’nde
bir katliam gerçekleﬂtirildi.
10 devrimci tutsak iﬂkencelerle
katledildi. Kalanlar iﬂkencelerden
geçirildi... Ulucanlar Hapishanesinin ko¤uﬂlar›, maltas›, hamam› kan
gölüne dönmüﬂtü o gün.
Katledilen tutsaklar›n resim ve
görüntüleri aylar sonra TBMM’deki
milletvekillerine ulaﬂt›¤›nda, parlamenterler “bakamad›k!”, “insanl›¤›m›zdan utand›k” demiﬂlerdi o zaman.... Dediler ve öyle kald›.
Katliam› gerçekleﬂtiren 161 kiﬂi
hakk›nda A n k a r a 6 . A ¤ › r C e z a
M a h ke m e s i’nde aç›lan davada, geçen hafta san›klar›n beraat ettirildi¤i
aç›kland›.
Türkiye tarihinin kanl› ve kara
sayfalar›na eklenen karar ﬂöyle:
“Görevli bulunan tüm san›klar
hakk›nda kanunun bir hükmünü veya selahiyattar bir merciiden verilip
infaz› vazifeden zaruri olan bir emir
icra s›ras›nda iddianamede belirtilen cezaevinde tutuklu bulunan
maktüllerin faili gayri muayyen ﬂekilde öldürmekten dolay› aç›lan kamu davas› nedeni ile … 765 say›l›
yasan›n TCK’n›n 49/1-3 maddeleri
gere¤ince san›klar›n maktüller yönünden aç›lan kamu davas› nedeni
ile haklar›nda CEZA VER‹LMES‹NE YER OLMADI⁄INA…”
K›sacas›, 161 jandarma er, subay
ve astsubay›n beraat›na karar verildi; çünkü mahkemeye göre, onlar
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ULUCANLAR

"kendilerine verilen emri yerine getirmiﬂ ve görevlerini
yapm›ﬂlard›"...
Yukar›daki karar›n her sat›r›, hukuk aç›s›ndan da, ülkemizdeki rejim aç›s›ndan da
sorgulanmaya muhtaçt›r ve
elbette sorgulanacakt›r da.
Bu karar karﬂ›s›nda ülkemizde ne adaletin oldu¤u, ne
demokrasinin oldu¤u savunulamaz art›k. Kimse savunamaz.
Savunan, Ulucanlar katliam›n›
savunuyor demektir.

‘Skandal’ yok;
FAﬁ‹ZM VAR!
Ulucanlar Hapishanesi katliam› davas›na iliﬂkin sonucu, gazete ve televizyonlar›n baz›lar› ﬂu baﬂl›klarla yans›tt›lar: “10 Mahkum
Öldü¤üyle Kald›”, “Skandal Karar”...
‹ki baﬂl›k da yanl›ﬂt›. Birincisi,
10 tutsak öldü¤üyle kalmad›. Ki bu,
tarihsel bir tart›ﬂma konusudur, burada üzerinde ayr›ca durmayaca¤›z.
‹kincisi, bu karar bir “skandal”
de¤ildir. Bu da Türkiye gerçe¤ine
iliﬂkin bir tart›ﬂma konusudur ve karar› “skandal” olarak görenler, ülkemizde d e m o k r a s i oldu¤unu düﬂünenlerdir.
Tesadüfe bak›n ki, Ulucanlar
Davas› karar›, 19 Aral›k’ta, yani
Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler katliam›n›n y›ldönümünde
aç›kland›. Bir skandal veya istisna-

Ac›l› annelerin kaderini
kim nas›l de¤iﬂtirecek?
E n g i n Ç e b e r ’in iﬂkenceler g ö r dükten sonraki foto¤raf›n›n da
böyle oldu¤una hiç kuﬂku yok!
Morglarda tan›nmaz haldeki
cesetleri, kömürleﬂmiﬂ cesetleri
görmek, bu ülkenin analar›n›n
kaderi mi?
i bir durum olmad›¤›na bundan daha iyi bir kan›t düﬂünülebilir mi?
Ulucanlar sald›r›s›, k›sa bir süre
sonra, Türkiye’nin onlarca hapishanesinde tekrarland›. Ulucanlar katliam›na “19 A r a l › k ’ › n p rovas›” denilmesi nedensiz de¤ildi.

Ne için katlettiklerini
HAT I R L AYA L I M :
Ulucanlar, halka ve devrimci tutsaklara bir gözda¤›yd›.
Bu katliamla tutsaklar›n gözü
y›ld›r›l›p F Tipi hapishanelere ve
tecrite karﬂ› direniﬂin daha baﬂtan
k›r›lmas› hedeflenmiﬂti.
Ulucanlar katliam›, sosyalist sistemin y›k›lmas›na ra¤men devrim
ve sosyalizmde ›srar eden devrimci
hareketlerin yokedilmesi için dünya
çap›nda emperyalistler ve iﬂbirlikçileri taraf›ndan sürdürülen sald›r›n›n
da bir parças›yd›. Ülkemizdeki devrimci hareketi yoketmeyi, teslim almay› amaçlayan bu politikan›n da
öncelikli hedeflerinden biri, tutsak
devrimcilerdi.
Ulucanlar, tüm halka yönelik
olarak, oligarﬂinin direnenlere, mücadele edenlere karﬂ› ne kadar katliamc› ve pervas›z olabilece¤ini gösteren bir gözda¤›yd›.
Mahkeme, iﬂte bu amaçlar söz
konusu oldu¤u için Ulucanlar’daki
katliam› bir “devlet görevi” gibi de¤erlendirmiﬂtir. Mahkemenin katliamc›lar› beraat ettirme karar›, Ulucanlar’la amaçlanan›n gözda¤›n›n
hukuk cephesinden pekiﬂtirilmesidir.
19 Aral›k’ta onlarca hapishanede
binlerce tutsa¤a yöneltilecek olan
“Teslim mi olacaks›n›z, ölecek misiniz?” sorusunun en ç›plak haliyle
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ilk soruldu¤u yer de Ulucanlar’d›.
Devrimci tutsaklar, bu ç›plak soruya, halka, devrime ba¤l›l›¤›n en
net cevab›n› verdiler: " Ö l e c e ¤ i z .
Teslim olmayaca¤›z!"
Öldüler ama teslim olmad›lar.
Öldüler ama yenilmediler.
En vahﬂi iﬂkenceler alt›nda onlara boyun e¤diremeyenler, öldürdükleri halde yenemeyenler, hala mahkemelerinden ç›kard›klar› kararlarla, onlar›n katledilmesini meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorlar.

Kimlerin katletti¤ini
HAT I R L AYA L I M :
‹ﬂbaﬂ›nda D S P - M H P - A N A P
Hükümeti vard›. Baﬂbakan Ece v i t ’ti. Ulucanlar’a operasyonun
baﬂlad›¤› saatlerde Ecevit Amerika
yolundayd›. Yolda “Ulucanlar Hapishanesi’ndeki hareketlili¤in ne
anlama geldi¤ini” soran gazetecilere “ g e reken yap›l›yor” demiﬂti.
Ne yap›laca¤›n› biliyordu.
Herﬂey, hatta hangi tutsaklar›n
katledilece¤i, hangilerinin hangi hapishanelere sevkedilece¤i ve katliam
sonras› “bulunan tünel, yakalanan silahlar” yalanlar›yla nas›l bir senaryonun aç›klanaca¤› bile, belirlenmiﬂti.
Hukuki bir soruﬂturma ve yarg›lama, normal koﬂullar alt›nda, bunlar› aç›¤a ç›karmal›yd›.
Ama faﬂizmin hukuku için bunlar, ye t ki li kuruml a r›n ve rdi ¤i ,
uyulmas› zorunlu emirlerdi! Ve
hukuken de bir mahsuru yoktu.
Gereken halk›n ve devrimcilerin
teslim al›nmas›yd›. Emperyalizmin
ve iﬂbirlikçilerinin ya¤ma ve talan
program›n›n hayata geçirilmesi için
“gereken” buydu. Amerika’ya giden Ecevit, Clinton’a devrimcilerin
cesetlerini arma¤an edecekti.
Amaç, oligarﬂi aç›s›ndan de¤iﬂmez ve vazgeçilmez bir amaçt›. Bu
yüzden de oligarﬂinin tüm kesimleri, aynen daha sonra 19 Aral›k’ta da
olaca¤› gibi, Ulucanlar Katliam›’n›n destekçisi oldu.
Ulucanlar katliam›, ertesi günkü
gazetelerde ﬂu baﬂl›klarla meﬂrulaﬂ-

t›r›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r:
“Cezaevi Cephanelik” (28 Eylül
1999, Sabah), “Cezaevi De¤il, Örgütevleri” (28 Eylül 1999, Milliyet), “ P u s u K u r u p Ateﬂ A ç t › l a r ”
(28 Eylül 1999, Milliyet)..,. vb. vb.
10 tutsak katledilmiﬂti ve ülkenin hapishanelerden sorumlu bakan›
Adalet Bakan› Sami Türk, Ulucanlar’da “güvenlik güçlerinin kimseyi öldürmedi¤ini” iddia edebiliyor,
ölüleri de “ örgüt içi infaz olabilir”
diye aç›klamaya kalk›ﬂ›yordu.
Bu ülke her zaman böyle yöne ti ldi . Böyle yönet iliyor.

Hukukun katliam onay›
Bu sistemde kaç›n›lmaz!
161 san›k aras›nda Hrant
D‹NK’in katledilmesi olay›nda
Tr a b z o n ‹ l J a n d a r m a Alay Kom u t a n › olan K›demli Albay Ali Öz
de vard›. O gün, Ankara ‹l Jandarma Alay Komutan› Albay Kemal
Bayalan'›n yard›mc›s› olarak Yarbay rütbesiyle kat›lm›ﬂt› katliam
operasyonuna. Diyarbak›r’›n J‹TEM komutanlar›ndan Binbaﬂ› Z a h i t E N G ‹ N de o gün Ulucanlar’da
görevli olanlar, dolay›s›yla san›klar
aras›ndayd›. Ve fakat, 161 san›k,
g ö revlerini yapm›ﬂlard›!
Politik anlamda g ö rev, teslim almakt›. Bunun pratikteki karﬂ›l›¤›,
teslim almak için vahﬂice katletmekti. Görev yerine getirilmiﬂti.
Yarg›, bu gerekçeyle zaten katliam›n karar›n› verenler hakk›nda
soruﬂturma açmaya bile yeltenmemiﬂti. Mahkeme yine ayn› gerekçeyle beraat ettirdi tüm katliamc›lar›.
Bir mahkeme baﬂka ne yapabilirki ülkemizde; katliam karar› do¤rudan MGK’da al›nm›ﬂ, karar›n uygulanmas›n› HÜKÜMET üstlenmiﬂ, operasyonda özel tim, J‹TEM,
M‹T, Ankara DAL'›n iﬂkenceci sorgucular›, MENGELE art›¤› doktorlar ve hapishanenin gardiyanlar›
kullan›lm›ﬂsa, yani D E V L E T BÜTÜN OLARAK bu katliamda yeralm›ﬂsa, faﬂizmin bir mahkemesi,
bu asli faili beraat ettirmekten baﬂka
ne yapabilir ki?
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Mahkeme d iyor ki: “ U l u c a n l a r ’da
j a n d a r m a l a r, selahiyattar (yetkili) bir mercii
taraf›ndan verilen emri infaz ettiler!”

BÖYLE B‹R ‘YETK‹’ VAR MI?
VARSA K‹ME A‹T?
Bu ülkede iﬂkence yapma veya
yapt›rtma, insanlar› testereyle kesme, b›çakla vücutlar›n› delik deﬂik
etme yetkisi kimin?..
Bu soruyu soruyoruz, çünkü,
Ankara 6. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin Ulucanlar’la ilgili, katillerin
beraat ettirilmesi karar›nda ﬂu cümle geçiyor: “Görevli bulunan tüm
san›klar hakk›nda kanunun bir hükmünü veya selahiyattar bir merciiden verilip infaz› vazifeden zaruri
olan bir emir icra s›ras›nda...” Yani k›sacas› diyor ki; U l u c a n l a r ’ d a
j a n d a r m a l a r, s e l a h i y a t t a r (yetki l i ) b i r m e rc i i t a r a f › n d a n v e r i l e n
emri infaz ettiler!.. Peki bu yetkili
merci K ‹ M ? Ve bu yetkili mercii
NEYE emir vermiﬂ?..
Ulucanlar katliam sald›r›s›nda,
katledilen ya da sa¤ kalan hemen
t ü m s i y a s i t u t s a k l a r si ste ml i ol a rak iﬂkenceden geçirilmiﬂ ve bu,
öldürmek amac›yla yap›lan iﬂkenceler sonucunda on devrimci tutsak
katledilmiﬂti.
26 Eylül 1999 sabah 04.00 civar›nda çat›lara ç›kan askerler taraf›ndan ko¤uﬂlar›n taranmas›yla baﬂlayan sald›r›, ko¤uﬂlara yo¤un biçimde gaz bombalar› at›l mas›yla devam etti.
Aç›lan ateﬂ ve at›lan bombalar
sonucu, ko¤uﬂlarda onlarca tutsak
yaraland›. Yaral› tutsaklar›n da bulundu¤u ko¤uﬂlara, su ve köpük s› karak içindeki tutsaklar› bo¤maya çal›ﬂt›lar.

Á

E¤er bir ko¤uﬂta, yaral› tutuklular varsa, devletin ilk görevi onlar›n tedavisi için koﬂullar› sa¤lamaya çal›ﬂmak de¤il midir?
Yaral› tutuklular›n oldu¤u ko¤uﬂlarda su ve köpük i n s a n b o y u n u
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a ﬂ t › k t a n s o n r a , ko¤uﬂ duvarlar›
patlay›c›larla y›k›ld›. Aç›lan deliklerden göz yaﬂart›c› gaz ve b i b e r
gaz › bomba l a r› at›ld›, k ü k ü r t g a z l a r › s›k›ld›.
Gaz ve köpükten kendini koruyamayacak durumda olan tutsaklar›n üzerine ateﬂ edilmeye devam
edildi. Saat 11.00 civar›nda robokop
giysili, kar maskesi takm›ﬂ asker ve
di¤er görevliler, köpükten, yaralanmalardan, gazlardan dolay› ko¤uﬂlarda k›p›rdayamaz durumdaki tutsaklar› tarad›lar. Havaland›rmaya
ç›kabilmiﬂ olan tutsaklar ise, demir
ve plastik coplarla, itfaiyenin kulland›¤› kancal› demirlerle, silah
dipçikleriyle dövüldüler.

Á

Sorun ko¤uﬂtaki direniﬂ miydi?
Öyle olsayd›, tutsaklar›n ko¤uﬂtan ç›kar›ld›¤›, etkisizleﬂtirildi¤i o
anda operasyonun sona ermesi gerekmez miydi? Ama zulüm o durumda bile, orada noktalanmad›!
Havaland›rmadan ikiyüz metre
uzakl›kta bulunan h a m a m a kadar
askerler ve di¤er katliamc›lar taraf›ndan koridor oluﬂturuldu ve bu
mesafe boyunca tutsaklar dövülerek, c a m k › r › k l a r › ü z e r i n d e s ü r ü k l e n e r e k götürüldüler. Hamam›n
önünde tutsaklar› e l l e r i n i a r k a d a n
kel ep çele yere k , y ü z ü s t ü y a t › r a r a k
coplarla, sopalarla, vurmaya devam
ettiler.
Ç›r›lç›plak soyulan tutsaklar›n
bir k›sm› özellikle seçilerek hamamda ayr›ca iﬂkenceden geçirildiler. Ka nca l › de mirl erl e s›rtlar› parçaland›, hayalar› buruldu, neﬂter ve
ﬂ›r›nga ile vücutlar›na kimyasal
maddeler sürüldü veya enjekte edildi, koltuk altlar›nda s i g a r a s ö n d ü r ü l d ü , b›y›klar› yolundu, penseyle

etleri s›k›ﬂt›r›ld›, derileri üzerine kalemlerle y›rt›larak yaz›lar yaz›ld›.
‹ﬂkence mahalline getirdikleri h›zarla, tutsaklar› boyunlar›n› kesmekle tehdit ettiler.

Á

Bu devlet, herhangi bir kurumuna, kancal› demirlerle insanlar›n s›rtlar›n› parçalama, hayalar›n›
burma, koltuk altlar›nda s i g a r a
söndürme,, b›y›klar›n› yolma, penseyle etlerini çekme yetkisi vermiﬂ
midir?
E¤er ki, jandarmalar›n bütün
bunlar›, “infaz› zorunlu bir görev”
olarak yerine getirmiﬂlerse ve bir
merciinin bu emri verebilecek yetkisi varsa, m a h k e m e bu yetkinin
sahibi olan, bu emri veren kurum ve
kiﬂileri aç›klamal›d›r.
Tutsaklar, saatlerce kalaslarla
dövüldükten sonra ‹sm et K a va kl › o¤lu ve H a b i p G ü l burada kurﬂunlanarak katledildi. Cemal Çakmak,
“Bu Yozgat’a gömülsün” denilerek,
yar› ölü Yozgat Hapishanesi’ne
sevk edilenlerin aras›na b›rak›ld›.
Kad›n tutsaklar›n genital bölgeleri tekmelendi, tecavüz tehditleri
alt›nda dövülürken yak›n mesafeden yüzlerine, a¤›z içlerine çeﬂitli
gazlar, kimyasal maddeler püskürtüldü... ‹ﬂkence hem at›ld›klar› hücrelerde, hem sürgünler s›ras›nda devam etti.
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Ulucanlar Bir Kez Daha
Yalanlar› Parçal›yor:

yebilecek yetkiye sahip bir ku- maktad›r. Ulucanlar’da yap›lan herrum mu var bu ülkede?...
ﬂeyin “ b i r ka n un un v e ye t ki l i bi r
Katliam›n a rd›ndan TAYAD’l›lar›n
kurumun verdi¤i emrin yerine
Herhangi bir kuruma bu yetkiyay›nlad›¤› broﬂürün ad› ﬂöyleydi:
getirilmesi” olarak adland›r›lmas›,
yi veren bir yasa var m›?
Demokratikleﬂme Yalanlar›
b u ü l k e n i n b i r iﬂkence, bir v a hﬂ et
E¤er bunlar›n varl›¤› iddia
Parçalanm›ﬂt› K an G ölüne D önüﬂen
ülkesi oldu¤unun mahkeme taraedilemiyorsa, mahkeme bunlaMaltalarda.
f›ndan tescil edilmesidir.
r›n varl›¤›n›, ad›yla san›yla s›Aradan yaklaﬂ›k on y›l geçti; hukuk,
E¤er bir ülkede iﬂkence ve katlifat›yla karar›na yazam›yorsa,
katliam› resmen o naylad›, h ukuka,
amlar “yetkili bir merciinin emriymahkemenin ald›¤› karar, tayarg›ya, devlete, demokrasiye dair
le” yap›l›yorsa, hukuk kurumlar›,
mamen hukukun, nesnelli¤in
mahkemelerde bunu kabullenip,
d›ﬂ›nda demektir.
yalanlar parçaland› b ir kez d aha:
tescil ediyorsa böyle bir “hukuk
Mahkeme “devletin gözetidevleti” olabilir mi?
mi alt›nda”, dolay›s›yla can
u Demokrasiyle yönetildi¤ini iddia
Huku¤un tarihsel ölçü ve de¤ergüvenli¤inden de devletin soeden hiçbir ülkede böyle bir yetki
lerinin
asgari anlamda da olsa dikkarumlu
oldu¤u,
dört
duvar
arayoktur. E¤er böyle bir yetki VARSA, o
te al›nd›¤› bir ülkede hiçbir mahkes›ndaki 10 insan›n katledilmeülke yönetiminin demokrasiyle ilgisi
me, böyle bir karar alamaz. Demoksini “ i n s a n ö l d ü r m e ” olarak
yoktur.
rasiyle yönetildi¤ini iddia eden hiçsaymam›ﬂt›r.
bir ülkede böyle bir yetki yoktur.
Kararda özü itibar›yla, “on
u Katilleri, h›rs›zlar› a klayan, h alka
E¤er böyle bir yetki varsa, o ülke yötutukluyu görevliler öldürmüﬂve devrimcilere ceza y a¤d›ran b ir
netimin demokrasiyle ilgisi yoktur.
tür, ama görevliler kendilerine
yarg›; “Ba¤›ms›z Yarg›” D E⁄‹L,
Ulucanlar katliam›n› gerçekleﬂverilen emir gere¤i öldürdükleOligarﬂinin Yarg›s›d›r!
tirenlerin yarg›land›¤› Ankara 6.
ri için ceza verilemez” denilA¤›r Ceza Mahkemesi’nin karar›,
mektedir. Demir sopalarla inoligarﬂinin sözcülerinin çok sevdi¤i
sanlar›n
kemiklerini
k›rmak,
Katledilen tutsak say›s› 10, yaradeyimle “münferit” de¤ildir. Buçivili
kalaslarla
iﬂkence
etmek,
cinl› say›s› belirsizdir. Operasyon “taca’dan Ümraniye’ye, Diyarbasel
tacizde
bulunmak,
hayalar›n›
mamlanm›ﬂ”t›.
k›r’dan 19-22 Aral›k katliamlar›na
burmak askerlerin “ g ö rev” alan›
Adli T›p raporlar›yla da bu iﬂkadar benzeri her katliam davas›niçinde tan›mlan›yor.
kenceler, katliam b e l g e l e n m i ﬂ t i .
da, özü itibar›yla ayn› kararlar verilÖldürülen tüm tutsaklar›n ateﬂli siBöyle bir görev tan›m› olabilir
mektedir. Katliamlar, hapishanelere
lahlarla vuruldu¤u, olayda pompal›
mi?
yönelik sald›r›lar, devletin karar›yla
av tüfeklerinin kullan›ld›¤›, at›ﬂlar›n
Askerlerin bir emri yerine getidüzenlenmiﬂtir. Ve sonras›nda “Baçok yak›n mesafeden yap›ld›¤›, cerirken öldürdükleri, yaralad›klar›,
¤›ms›z Yarg›”, tüm katliam san›klasetlerden baz›lar›n›n a¤›r darp nedeiﬂkence yapt›klar› için ceza almalar›n› kollam›ﬂ, delil yetersizli¤i, zaniyle t a n › n m a y a c a k h a l d e oldu¤u
r›na gerek görülmüyor. Peki o zamanaﬂ›m› vb. gerekçelerle ceza altespit edilmiﬂti.
man b u e m r i v e re n l e r y a r g › l a n a mamalar›n› sa¤lam›ﬂt›r.
M a h k e m e y e g ö r e Ulucanlar
cak m›, onlara ceza verilecek mi?
Ulucanlar davas› karar›yla, deHapishanesi’nde yaﬂanan tüm bu iﬂBunun cevab›n›n “hh a y › r !” oldumokrasinin, hukukun göstermelik
kenceler, katliam N O R M A L !
¤unu bu ülkenin yak›n tarihini bilen
dahi olsa olmad›¤›n› ilan etmiﬂtir.
M a hke me ye göre tüm bunlar, yet herkes biliyor.
Bu karar ülkemizdeki faﬂist yak i l e r çerçevesindeki iﬂlerdi. 10 devNas›l
bir
adalet,
nas›l
bir
hukuk
salar›n,
hukukun nas›l iﬂletildi¤ini
rimci tutsa¤› katleden, yüzlercesini
anlay›ﬂ›d›r ki, emirle de olsa iﬂkenaç›k bir biçimde ortaya ç›karm›ﬂt›r.
iﬂkenceden geçirip a¤›r yaralayan,
cenin,
katliam›n
yap›lmas›n›
normal
Yaﬂam› yasalarla güvence alt›na
sakat b›rakan asker, kontrgerilla, J‹görmekte, “yasalara uygun” bulal›nm›ﬂ tutsaklar› kendi yasalar›n›
TEM elemanlar› “devletin kendileda çi¤neyerek herkesin gözrine verdi¤i görevi yerine geleri önünde katlettiler. Katirmiﬂti.”
Katillerin hep peﬂindeydiler. Ve bundan tilleri aklamak, cezadan
Hukuk böyle hükmediyor.
böyle de peﬂlerini b›rakmayacaklar!
kurtarmak için her türlü
Soru tüm yak›c›l›¤› ve vehayalan›, hukuksuzlu¤u yapmetiyle ortada:
t›lar. Bu rejimin demokratDevlet ad›na, “insanlar›
l›¤› da, hukukili¤i de, sötestereyle kesin, itfaiye
mürge tipi faﬂizmin elverdiçengeliyle çekip al›n, koltuk
¤i kadard›r. Ve fazlas› da
alt›nda sigara söndürün” diolamaz.

Á

Á

Say›: 169
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Halk›n
Hukuk
Bürosu:

Ulucanlar Katliam› Davas›’n›n
Gerekçeli Karar› Aç›kland›:

‘iﬂkence hukuka uygundur ’

Halk›n Hukuk Bürosu, karar›n
aç›kland›¤›n›n ertesi günü yay›nlad›¤› aç›klamayla, davan›n bu ﬂekilde
sonuçland›r›lmas›n› de¤erlendirdi.
***
Ulucanlar, Eylül 1999’dan beri
bir yer ad› de¤il, ‹smet KAVAKLIO⁄LU, Abuzer ÇAT, Halil
TÜRKER, Mahir EMSALS‹Z, Önder GENÇARSLAN, Zafer KIRBIYIK, Habip GÜL, Ümit ALTINTAﬁ,
Ahmet SAVRAN ve Aziz DÖNMEZ’in vahﬂi iﬂkencelerden geçirilerek öldürüldükleri bir katliam davas›n›n ad›yd›. Otopsi raporlar› korkunç gerçe¤i sergiliyordu. Ölümlerin
ço¤unun kafa ve kalbe s›k›lan kurﬂ u n l a r l a meydana geldi¤i, cesetlerde ayr›ca a ¤ › r darp izleri bulundu¤u, kemiklerinin k›r›k oldu¤u, 7 kiﬂinin yivli silah, 3 kiﬂinin de av tüfe¤inden ç›kan saçmalarla hayat›n›
kaybetti¤i tespiti yap›ld›.
(...) Ankara 6. A¤›r Ceza Mahkemesi 2008/314 No’lu karar›nda

"Görevli bulanan tüm san›klar hakk›nda ... ceza verilmesine yer olmad›¤›na" dair hüküm verdi.
Yüzlerce tan›¤a, teﬂhise, beyana,
iﬂkence raporlar› ve dosyaya gelen
evraka ra¤men verildi bu karar.
Adalet Bakan› Hikmet Sami
TÜRK’ün, Ulucanlar’da k a s t › n
aﬂ›ld›¤›n› aç›klamas›na, TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu
raporunda g ü v e n l i k g ü ç l e r i n i n
ölümlerde sorumlulu¤unun bul u n d u ¤ u n u söylemesine ve Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi karar›na
karﬂ›n, Ankara 6. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin karar› halk›n ve tarihin
vicdan›nda oluﬂan kanaatle paralel
olmad›.
Dikkatlerden kaçmamas› gereken nokta ﬂudur; mahkeme, ‘yeterli
delil bulamad›m o sebeple mahkûm
edemedim’ d e m e m e k t e d i r. Ya da
al›ﬂ›ld›¤› üzere, ‘ne yapal›m karar
verme¤e zaman›m›z yetmedi, dava
zamanaﬂ›m›ndan düﬂtü’ d e me m e k -

TAYAD’LI A ‹LELER:

ULUCANLAR KATL‹AMI AKLANDI!
ADALET ‹STE⁄‹M‹Z SÜRECEK!
Ulucanlar katliam
davas›nda yaﬂananlar ilk
de¤ildi. Bu dava sonucunda
adaletin bizden yana olmayaca¤› aç›kt›. Ve tarih bizi bir kez daha hakl› ç›kard›.
‹ﬂte, Ulucanlar katliam davas›n›n
sonucu... ‹ﬂte ülkemizdeki adalet çark›
böyle dönüyor. Katledenler ceza alm›yor, göstermelik yarg›lan›yor, beraat
ettiriliyorlar.
Gerek önceki y›llarda, gerekse de
geçti¤imiz aylarda bunlara yenileri
eklendi.
1995 y›l›nda Buca katliam›, 1996
y›l›nda Ümraniye katliam›n› gerçekleﬂtirenler... Yak›n zamanda ise peﬂ
peﬂe “zamanaﬂ›m›”ndan düﬂürülen da-
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valar…
Mahkemeler, yap›lan katliam operasyonlar›nda katliamc›lar› göstermelik
yarg›lay›p, beraat ettirebilir, “zamanaﬂ›m›”ndan davalar› düﬂürebilir. Ancak
bizler aç›s›ndan adalet bu de¤ildir.
Bizler evlatlar›m›z› diri diri yakanlardan, kurﬂunlarla, iﬂkencelerle katledenlerden hesap sormaya, adalet iste¤imizi her f›rsatta dile getirmeye devam edece¤iz.
ADALET ‹ST‹YORUZ !
MAHKEMELERDE
AKLANAN KAT ‹ L L E R , H A L K I N YÜR E ⁄ ‹ N D E AKLANAMAZ!
20 Aral›k 2008

t e d i r. Mahkeme ‘ b u s a n › k l a r suç
iﬂlememiﬂler, görevlerini yapm›ﬂ l a r d › r ’ demektedir.
ﬁöyle ki; eski Türk Ceza Kanunu’ nun 49. maddesi bir h u k u k a
uy g u nl u k sebebini düzenlemektedir. Ve kararda da bu suçun iﬂlendi¤i, ancak bu suçun iﬂlenmesinin hukuka ayk›r› olmad›¤› belirtilmektedir. Karara göre güvenlik güçleri
görevlerini icra etmiﬂ bu arada kendisine veya baﬂkalar›na zarar gelmemesi için bu suçlar› iﬂlemiﬂlerdir.
Bunun anlam› ﬂudur: G ö revini ya parken insanlara iﬂkence etmek,
öldürmek, yaralamak zorunda
kal›rsan, çekinme! Bu, hukuka
u y g u n d u r.
Hapishaneler tarihi ayn› zamanda katliamlar tarihidir. Bugün Ulucanlar Davas›’nda aç›klanan gerekçeli karar, bu tablonun sorumlusunu
aç›klarken, ayn› zamanda bu ülkede
devletin katliam yapma özgürlü¤ü
bulundu¤unu bir kez daha ilan etmektedir.
ULUCANLAR HAP‹SHANES‹
KATL‹AMI SORUMLULARI CEZALANDIRILMALIDIR!

Hukuk Devletine
Yak›ﬂan!
H r a n t D i n k’le katledilmesinden
bir süre önce görüﬂen ve onu t e h dit eden ‹stanbul Emniyetten Sorumlu Vali Yard›mc›s› Ergun
Güngör, Çorum’a Vali Yard›mc›s›
olarak atand›. Soruﬂturmuyor,
yarg›lam›yor, cezaland›rm›yor, yeni görevler veriyor.
Ne kadar da hukuka sayg›l› bir sistem de¤il mi?
Hrant Dink cinayetini ayd›nlataca¤›z diyorlar; nas›l? Katliamda
do¤rudan, dolayl› rolü olanlar›
soruﬂturma d›ﬂ› b›rakarak, yeni
görevlere göndererek mi?
Güngör, tecrübelerine binaen,
Çorum’a da, tehdit edilmesi ve
gerekti¤inde Ogün Samastlar’a
havale edilmesi gereken Hrantlar
için gönderilmiﬂ olsa gerek!
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Bu YARGI Bize Ne Söylüyor?
Daha 19 Aral›k davalar›n›n zamanaﬂ›m›n› konuﬂurken, Ulucanlar
katliam›n›n failleri de beraat ettirildi... Ayn› gün, Engin Çeber’le birlikte ayn› iﬂkencelere maruz kal›p,
bu iﬂkencelerden hasbelkader sa¤
kalm›ﬂ üç devrimci hakk›nda dava
aç›ld›... Ve Ulucanlar katliam›n›n
failleri beraat ettirilirken, ayn› gün,
gazetelerde, gurbetçileri soyarak
vurgun yapan doland›r›c› Fad›l Akgündüz (Jet Fad›l) hakk›ndaki doland›r›c›l›k davas›n›n, zamanaﬂ›m›ndan düﬂtü¤ü haberi vard›.
Tablo bu haberlerin hepsine birden bak›ld›¤›nda daha netleﬂiyor:
Bu yarg›, iﬂkenceciler, katiller, dol a n d › r › c › l a r, h› r s› z l a r için var!
Yarg› bu noktada alabildi¤ine de
pervas›z. Öyle ki bu kadar teﬂhir olmuﬂken bile, görünümü kurtarmak
için göstermelik bir ﬂeyler yapmaya
ihtiyaç duymuyorlar. Biz buyuz diyor adeta yarg›: “Biz buyuz; biz ka tiller i, s ö m ü r ü c ü l e r i , h › r s › z l a r › k o r u r, devrimcileri cezaland›r›r›z.”
Bunu derken, bize ne söylemiﬂ,
neyi göstermiﬂ oluyor yarg›?..
*
Yüzbinlerce insan iﬂkence tezgahlar›ndan geçirildi bu ülkede.
Binlerce devrimci ölüm mangalar›
taraf›ndan infaz edildi, yüzlercesi
kaybedildi. Peki kim bu suçlardan
yarg›land› ve ceza gördü..
Kenan Evrenler, Mehmet A¤arlar, Necdet Menzirler, Hayri Kozakç›o¤lular, Süleyman Demireller,
Tansu Çillerler, Do¤an Güreﬂler,
Korkut Ekenler, ‹brahim ﬁahinler,
Erol Özkasnaklar, Ali Özler, Ayhan
Çark›nlar... yarg› taraf›ndan korunup kolland›lar.
Ço¤u, hiç yarg›n›n karﬂ›s›na ç›kar›lmad›lar bile, onlar hakk›ndaki
ﬂikayetler, suç duyurular› ço¤unlukla “soruﬂturmaya yer olmad›¤›na”
kararlar›yla sonuçland›.
Soyanlar, doland›ranlar, her türlü yolsuzlu¤u yapanlar da, ayn› koruma kalkan›ndan yararland›lar.
Haklar›nda h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k,
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yolsuzluk, fesat kar›ﬂt›rmak gibi kan›tl›, belgeli suçlardan davalar aç›lan tekelci burjuvalardan H a l i s
To p r a k’tan Erol Aksoy’a, Ya h y a
D e m i rel’den C e m U z a n l a r’a kadar, hemen hepsi, ya zamanaﬂ›m›nda ya delil yetersizli¤inden ya baﬂka
bir mevzuattan yararland›r›l›p kurtar›ld›lar.
ﬁiﬂli Belediye Baﬂkan› G ü l a y
A s l › t ü r k’ten Bosna’ya yard›m için
toplanan paralar› kasalar›na aktaran
Refah Partili S ü l e y m a n M e rc ü m e k’e kadar düzen partilerine kaynak aktaran h›rs›zlar, doland›r›c›lar
de hep kurtar›ld›lar.
Hemen her dönem TBMM koltuklar›nda oturan haklar›nda say›s›z
suç doysas› olan parlamenterler de
korunup kolland› yarg› taraf›ndan.
Kendi iç çeliﬂkileri nedeniyle
hapsedilen birkaç kiﬂinin d›ﬂ›nda,
bu ülkede soygundan, doland›r›c›l›ktan, h›rs›zl›ktan içeride yatan hemen hiçbir burjuva olmam›ﬂt›r. Burjuvaziye çal›ﬂan bürokratlar da ayn›
korumadan yararlanm›ﬂlar, onlar›n
dosyalar› da örtbas edilmiﬂtir.
Sonuçta ortaya ﬂu çarp›c› Türkiye gerçe¤i ç›km›ﬂt›r: S o y g u n u n ,
ya¤ma ve talan›n, iﬂkencelerin,
katliamlar›n en yo¤un yaﬂand›¤›
b i r ülke olan T ü r k i y e ’ n i n h a p i s h a n e l e r i n d e , n e b i r ya¤mac›, ta l a n c › , n e b i r iﬂkenceci, katliamc›
YOKTUR!
Bu Türkiye gerçe¤i, ne söylüyor
bize?
*
Düzende küçük h›rs›zl›klar suçtur; tekelci burjuvazinin ve iﬂbirlikçilerinin h›rs›zl›klar› ise, sistemin
do¤al iﬂleyiﬂi say›lmaktad›r. Düzende küçük çapl› ve ‘sivil’ nitelikli b›çaklama, darp vb. suçtur; devlet
ad›na katletmek düzenin do¤al gere¤i say›lmaktad›r.
Sistemin bu niteli¤ine uygun
davranan yarg›, soyguncular› iﬂkencecileri, katilleri aklamakta bu nedenle bu kadar pervas›zd›r.
Ulucanlar katliam›n› yapanlar

beraat ettirilirlerken, Ulucanlar’da katliamdan kurtulan tutsaklara toplam
12.175 y›l hapis cezas› istemiyle dava aç›lm›ﬂt›.
19-22 Aral›k katliam›n› gerçekleﬂtiren hiçbir sorumlu, yönetici
hakk›nda dava aç›lmazken, dava
aç›lan katliamc›lar z a m a n a ﬂ › m › nd a n, “ delil yetersizli¤iyle ” kurtar›l›rken, katliamdan sa¤ kurtulanlar
cezaland›r›lmaya çal›ﬂ›l›yorlar. Malatya E Tipi Hapishanesi’ndeki 19
Aral›k sald›r›s›na iliﬂkin davada,
aralar›nda hayat›n› kaybetmiﬂ tutsaklar›n da oldu¤u 55 tutsa¤a “görevli memura mukavemet, kamu
mal›na zarar vermek” iddialar›yla
3’er y›l hapis cezas› verildi. Peki
katliam için gelenlere ne cezas› verildi derseniz? Onlara ceza yoktu.
Susurlukçulardan, Sivas katliamc›lar›na, haklar›nda dava aç›lmak zorunda kal›nan iﬂkencecilerden ölüm mangalar›na, halka karﬂ›
savaﬂta, kontrgerilla faaliyetlerinde
yer alan tüm katilleri koruyan, kollayan, beraat ettiren yarg›, devrimcilere, halka karﬂ› ise, en temel hukuki haklar›n› bile görmezden gelerek ceza ya¤d›rmaktad›r.
O halde ne yapmal› bu ülkede
adalet için?
Yarg›; devlet için, oligarﬂinin iktidar›n› sürdürmek için, halka karﬂ›
suç iﬂleyenleri korumak için elinden
ne geliyorsa yapmaktad›r.
Yarg› hortumculardan, h›rs›zlardan, katillerden yana kararlar ald›kça, tercihini pislikten, zulümden, ahlaks›zl›ktan, sömürüden yana yapt›kça, “hukuk” ad›na hiçbir meﬂrulu¤u,
inand›r›c›l›¤› yoktur. Adaletsizlik
üzerine kurulmuﬂ sistemin, kurals›zl›¤›, ilkesizli¤i ilke edinmiﬂ yarg›s›
adalet da¤›tamaz. “Biz iﬂkencecilerden, katillerden yanay›z” diyen yarg›, adaletin nas›l elde edilemeyece¤ini de göstermektedir.
BU GERÇEKLER B‹ZE
D ‹ Y O R K ‹ ; adalet arar isen, baﬂka
yerde ara, baﬂka yoldan ara. De¤ilse, adaletsizlik kaderin olur. Ki hiçbir halk, adaletsizli¤e raz› olamaz.

ULUCANLAR
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Ankara

lanetledi. Aç›klamadan sonra Halk
Cepheliler sesli duyurular yaparak
bildiri da¤›tmak istediler. Polis keyfi bir ﬂekilde bildiri da¤›t›lmas›na
engel olmak istedi. Fakat Halk Cephelilerin kararl› tutumu ve halk›n
sahiplenmesi karﬂ›s›nda bildiri da¤›t›m›na devam edildi.
An t a k ya Ulus Meydan›’nda yap›lan eylemde de 19 Aral›k katliam›
protesto edildi. Bildiri da¤›t›m› esnas›nda polisin provokasyon çaba-

Suçlular Cezaland›r›lana Kadar
Son Sözümüz Söylenmemiﬂtir
Katliamlar›n› unutturmak istediler, haf›zalar›m›zdan silmeye çal›ﬂt›lar. Katliam›n y›ldönümünde
1 0 ’ d a n f a z la il d e y a p › l a n , o n l a r c a
ey lem le, unutmad›¤›m›z› gösterdik.
“De lil yok” dediler. Kurﬂunlanm›ﬂ, yak›lm›ﬂ bedenlerimiz en büyük delildir dedik.
“ Z a m a n a ﬂ › m›” dediler. Adalet
iste¤imizin zamanla yok edilemeyece¤ini, adaletsizli¤in zamanla meﬂrulaﬂt›r›lamayaca¤›n›, panellerde,
bildirilerde, alanlarda, sergi ve sempozyumlarda ülke içinde ve yurtd›ﬂ›nda hayk›rd›k.

19 ARA L I K ANA DO LU...
Z a m a n a Ve Adaletsizli¤e
Boyun E ¤meyece¤iz
Ankara, Adana, Antalya, Antakya, Bursa, Gemlik, Dersim, Elaz›¤,
‹zmir, Malatya, Mersin ve Trabzon’da yap›lan eylemlerle 19-22
Aral›k hapishaneler katliam› protesto edildi.
Halk Cepheliler 19-22 Aral›k
katliam›n›n 8. y›l›nda birçok ilde
adalet isteklerini 19-22 Aral›k tarihlerinde yapt›klar› eylemlerle dile
getirdi. “ Zamana ve Adaletsizli¤e
Boyun E¤meyece¤iz”, “19 Aral›k’›
Unutmad›k Unutmayaca¤›z” pankartlar›n aç›ld›¤› eylemlerde “19
Aral›k Katliam›n›n Hesab›n› Sor aca¤›z, 19 Aral›k’› Unutmad›k Unut-
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mayaca¤›z, Adalet ‹stiyoruz, Tecrite
Son” sloganlar› hayk›r›l›rken, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, 19 Aral›k ﬁehitleri Ölümsüzdür, Ülkemiz
Adaletsiz Kalm›ﬂt›r, Kurﬂunlarla
Bombalarla Diri Diri Yakarak 28
Tutsa¤› Katlettiler, Adalet Yerini
Buluncaya Kadar Zaman Geçmiﬂ
Olmayacak” dövizleri taﬂ›nd›.
An k a r a Halk Cephesi düzenledi¤i meﬂaleli yürüyüﬂle 19-22 Aral›k katliam›n› protesto etti. 19 Aral›k akﬂam› Yüksel Caddesi’nde toplanan Halk Cepheliler burada açt›klar› pankartlar›yla, ‹nsan Haklar›
An›t› önüne kadar sloganlarla yürüdüler. Eyleme Ankaral› tecrite karﬂ›
sanatç›lar, BDSP, DHP, BES, SES,
E¤itim-Sen de destek verdiler.
18 Aral›k’ta da Ankara Yüksel
Caddesi ve Ege Mahallesi’nde Halk
Cephesi imzal› “Zamana ve Adaletsizli¤e Boyun E¤meyece¤iz!” baﬂl›kl› bildiriler da¤›t›ld›.
‹dilcan Kültür Merkezi ve Dikmen Çankaya Kültür Derne¤i’nde
de 21 Aral›k günü bir anma program› gerçekleﬂtirildi.
A d a n a Halk Cephesi ‹nönü Park›’nda yapt›¤› eylemle katliam› protesto etti. Aç›klamadan sonra da
Halk Cephesi imzal› bildiriler çarﬂ›
merkezinde da¤›t›ld›.
M e r sin Halk Cephesi de Taﬂ Bina önünde yapt›¤› eylemle katliam›

s›n› boﬂa ç›karan Halk Cepheliler
bildiri da¤›t›m›n› sürdürdüler.
B u rsa Halk Cephesi Heykel Belediye Binas› önünde yapt›¤› eylemle katliam› protesto etti.
20 Aral›k’ta da Bursa Haklar
Derne¤i Semra Baﬂyi¤it Halk Sahnesi’nde 19–22 Aral›k ﬂehitleri an›ld›.
G e m l i k 21 Aral›k’ta Gemlik
Haklar Derne¤i’nde düzenlenen
programla 19 Aral›k’ta katledilen
28 devrimci tutsak an›ld›.
An t a l ya K›ﬂlahan Meydan›’nda
TAYAD’l› Aileler yapt›klar› eylemle “19-22 Aral›k katliamc›lar›n›n
yarg›lanmas› ve cezaland›r›lmas›n›”
istediler. Eyleme E¤itim-Sen ve
DHP destek verdi.
‹zm i r TAYAD’l› Aileler Buca
Hapishanesi önünde yapt›klar› eylemle 19-22 Aral›k katliam›n› lanetlediler.
‹zmir Kuruçeﬂme Yard›mlaﬂma
Derne¤i’nde düzenlenen anma ile
de 19 -22 Aral›k ﬂehitleri an›ld›.
M al a t ya TAYAD’l› Aileler taraf›ndan PTT önünde bir eylem yap›larak katiam protesto edildi. Alk›ﬂ
ve z›lg›tlarla baﬂlayan aç›klama esnas›nda pankart›n önüne karanfiller
ve mumlar yak›l›p b›rak›ld›. Aç›klama sonras› ﬂehir merkezinde bildiri
da¤›t›ld›.
22 Aral›k günü de Halk Cephesi

28 Aral›k 2008

‹stanbul/Gazi
önlükleri giyilerek Hamidiye,
Cemal Gürsel Mahalleleri,
Emeksiz ve Yeﬂilyurt Caddesi
ile Paﬂaköﬂkü pazar›nda bildiri
da¤›t›ld›.
E l az›¤ Halk Cephesi de Hozat Garaj›’nda katliam› protesto
eden bir eylem yapt›.
D e rsim’de 22 Aral›k’ta Sanat Soka¤›’nda Dersim Halk
Cephesi Temsilcili¤i taraf›ndan
yap›lan eylemde 19 Aral›k katliam›n›n Unutmayaca¤› vurguland›.
Tr a b z o n Haklar Derne¤i’nde 21 Aral›k günü 19-22
Aral›k katliam›n›n anlat›ld›¤› bir
belgesel gösterimi yap›ld›.

19 ARALIK ‹STANBUL...
K a tlia m G azi’de P rotesto
Edildi
19-22 Aral›k katliam› Halk
Cephesi, Gazi Mahallesi’nde düzenledi¤i yürüyüﬂle protesto etti.
21 Aral›k günü Eski Karakol
önünden yürüyüﬂe geçen Halk
Cepheliler “19-22 Aral›k Katliamc›lar› Hakk›nda Aç›lan Tüm
Davalar Zaman Aﬂ›m›na U¤ruyor Halka Karﬂ› ‹ﬂlenen Suçlara
Zaman Aﬂ›m› ‹ﬂlemez, 19-22
Aral›k Katliam›nda ﬁehit Düﬂenlerin Zaman Aﬂ›m› ‹le Adaletsiz
Kalmalar›na ‹zin Vermeyece¤iz”
yaz›l› pankartlar açt›lar. Açt›klar›
dövizlerle de 19-22 Aral›k katliam› davalar›ndaki adaletsizli¤i
teﬂhir eden Halk Cepheliler adaletsizli¤e izin vermeyeceklerini
bir kez daha ilan ettiler.
‘Katillerden Hesap Sorduk
Soraca¤›z, Zaman Aﬂ›m› Katillere ‹ﬂlemez Adalet ‹stiyoruz, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez,
Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa
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Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede, 19 Aral›k Katliam›n›n Hesab›n› Soraca¤›z’ sloganlar›n›n
at›ld›¤›
yürüyüﬂte
marﬂlar söylenerek bir
kez daha ﬂehitler selamland›. Yürüyüﬂün
ard›ndan Dörtyol’da bas›n aç›klamas› okundu. Aç›klaman›n ard›ndan ise hep birlikte Grup Yorum’un son albümünde yer alan
“122 can” isimli marﬂ okundu.
Eyleme 500 kiﬂi kat›ld›.
Halk Cephesi’nin eylemi s›ras›nda Dörtyol’da büyük bir binaya 19 Aral›k ﬂehitlerinin resimlerinin bulundu¤u büyük bir
pankart as›ld›. Yolu kapatan yüzü
maskeli bir grup, sloganlar at›p
yola barikat kurdu.
***
Sultangazi Özgürlükler Derne¤i’nde yap›lan programla 1922 Aral›k ﬂehitleri an›ld›.
***
Okmeydan› Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nde 19 Aral›k
katliam›n› anlatmak, Bayrampaﬂa Hapishanesi önünde ve Gazi
Mahallesi’nde 19 Aral›k katliam›na iliﬂkin yap›lacak eylemlere ça¤r› yapmak amac›yla sinevizyon gösterimi ve söyleﬂi yap›ld›. Katliam› Çanakkale Hapishanesi’nde yaﬂayan Aysu
Baykal’›n konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› söyleﬂide halk›n adaletsiz
yaﬂayamayaca¤›n› vurgulad›.
Ba¤c›lar Karanfiller Kültür
Merkezi’nde de 20 Aral›k günü
bir sinevizyon gösterimi yap›ld›.
***
Halk Cepheliler ‹stanbul’un
birçok mahallesinde geçti¤imiz
hafta, 19 Aral›k katliam›n› teﬂhir
eden bildiriler da¤›tarak devletin katliamc› yüzünü tehﬂir ettiler. Bak›rköy Özgürlük Meydan›, Kad›köy ‹skelesi, Sar›gazi
Demokrasi Caddesi ve Okmeydan› sokaklar› toplu bildiri da¤›t›m› yap›lan yerler aras›ndayd›.

GENÇL‹K 19-22 ARALIK
ﬁEH‹TLER‹N‹ ANDI...
Gençlik: ba¤›ms›z, demokr a tik, sosyalist bir ülkeyi gerçek k›lan a k adar mücadelemizi sür dü rece¤imize söz veriyoruz
‹s t a nb ul - Genç lik Fede r a s yonu üye si
lise li ö¤r en ci l e r 20 Aral›k günü, Zehra Kulaks›z Halk Sahnesi’nde biraraya gelerek
19–22 Aral›k katliam›n› protesto edip ﬂehitleri and›. 19 Aral›k katliam›n› ve direniﬂini
anlatan konuﬂman›n ard›ndan sinevizyon
gösterimi yap›ld›. Anma okunan ﬂiirlerin ve
hep bir a¤›zdan söylenen türkülerin ard›ndan bitirildi.
A n k a r a G e n ç l ik D er n e ¤i’de yap›lan
anmada “ﬂehitlerimizin omuzlar›m›za yükledikleri sorumlulu¤un bilinciyle, hayalini
kurduklar› ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist
bir ülkeyi gerçek k›lana kadar mücadelemizi sürdürece¤imize söz veriyoruz” denildi.
E rzin c a n Ö¤renci Gençlik Derne¤i'nde
21 Aral›k’ta yap›lan anmada ﬂehitler
an›l›rken F Tipi hapishanelerinde devrimci
iradenin k›r›lamad›¤›, k›r›lamayaca¤›, direnme haklar›n›n ellerinden al›namayaca¤›
tüm dünyaya gösterildi¤i anlat›ld›. Anma ﬂiirler, türküler ve halaylarla sona erdi.
Es ki ﬂe h i r Genç lik Derne ¤i taraf›ndan
KESK salonunda bir anma düzenlendi. ﬁiirlerle ve slayt gösterisi ile katliam›n anlat›lmas›n›n ard›ndan ülkemizde ve dünyada
tecrit hapishanelerinin do¤uﬂu ve tecrite
karﬂ› yürütülen direniﬂlerin anlat›ld›¤› konuﬂmalar yap›ld›. Konuﬂmalar›n ard›ndan
Grup Boran Halay›’n›n dinletisiyle anma
töreni sona erdi.
Ç a n a kk a le Gençlik Derne¤i Giriﬂimi 20
Aral›k’ta düzenledi¤i anma töreniyle 19-22
Aral›k ﬂehitlerini and›, katliam› lanetledi.
E d i r n e- 21 Aral›k’ta D‹SK/Genel-‹ﬂ Abdullah Baﬂtürk toplant› salonunda Edirne
Gençlik Dernekli ö¤renciler taraf›ndan
yap›lan anmada 19 Aral›k süreci anlat›ld›.
Sinevizyon gösterimi ve ﬂiirlerle devam
eden anmada son olarak Edirne Gençlik
Derne¤i Müzik Grubu türküler seslendirdi.
A d a n a - 20 Aral›k’ta Adana Gençlik
Derne¤i’nde Liseli Gençli¤in haz›rlam›ﬂ oldu¤u 19–22 Aral›k katliam›n› anlatan bir
anma düzenlendi.
E l a z›¤ Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan da Haklar Derne¤i’nde 19 Aral›k konulu bir söyleﬂi ve sinevizyon gösterimi
düzenlendi.
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ﬁEH‹TLER MEZARLARI
BAﬁINDA ANILDI
Dersim Halk Cepheliler 19 Aral›k’ta Fidan’›n baﬂucundayd›!
19 Aral›k 2000’de Çanakkale
Hapishanesinde yoldaﬂlar›n› korumak için bedenini ateﬂe veren Fidan
Kalﬂen’in Puluçay›r (Turuﬂmek)
Köyü’nde bulunan mezar› baﬂ›nda
Halk Cepheliler taraf›ndan bir anma
yap›larak mücadelesine sahip kal›naca¤› belirtildi.
Anmada Fidan’›n hem hemﬂire
olarak vatan›n› ve halk›n› seven bir
devrimci olarak yaﬂad›¤› ve 19 Aral›k günü geldi¤inde de tereddütsüz
bir ﬂekilde alev topu olarak düﬂman›n üzerine yürüdü¤ü vurgusu yap›ld›.

***
M al a t ya’da d a H a l k C e phe lil e r F e r i d e H a r m a n ’ › n m e z a r › b aﬂ›n d a y d›.
Ölüm orucunun 512. gününde
ﬂehit düﬂen Feride Harman 16 Aral›k günü mezar› baﬂ›nda an›ld›. Mezar baﬂ›nda yap›lan konuﬂmada “bir
16 Aral›k’ta daha Feride’mizin baﬂ›nday›z. Devrimcili¤in daha da
zorlaﬂt›¤›, inançlar›n yitirildi¤i böylesi bir zaman; bu destan› yazanlara
daha s›k› sar›lmak, daha ba¤l› olmak zaman›d›r” denildi.
Feride Harman’›n annesi Hatice
Harman da “Sen zalime baﬂe¤medin da¤larda savaﬂt›n, tutsak düﬂtün
mücadele bitmedi hapishanede di-

Dersim
rendin tüm yoldaﬂlar›n gibi; bizde
hiçbir ﬂeye boyun e¤meyip senin
yolunu sürdürece¤iz” diyerek duygular›n› dile getirdi. Söylenen türkülerin ard›ndan Feride’nin vasiyeti
üzerine mezar› baﬂ›nda ateﬂ yak›l›p
omuz omuza halaya duruldu.
21 Aral›k günü de Malatya Haklar Derne¤i’nde 19-22 Aral›k ﬂehitleri an›l›rken Ölüm Orucunun 512.
gününde ﬂehit düﬂen Feride Harman
için ailesi taraf›ndan yemek verildi.

........... Katledildi¤imiz Günler ...........

O Günün Hikayesi

‹dil Kültür Merkezi “ O g ü n ü n
hikayesi”ni, ‹dil Kültür Merkezi binas›nda düzenledi¤i “Katledildi¤i m i z G ü n l e r ” isimli bir sergi ile anlatt›. O günler 19-22 A r a l › k
2000’di. Sergi de, ayn› günler içinde aç›ld›.
Neler vard› o günün hikayesinde? Devletin 20 hapishanede birden
gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›larda “ Arka daﬂlar operasyon var! ” sesine uyanan tutsaklar›n ölümü hiçe sayarak,
bedenlerini ateﬂ topuna çevirerek
yürüttükleri kahramanca direniﬂ
vard›. Sergide bunlar anlat›l›yordu.
“O günün hikayesi”nde, 28 devrimcinin yak›lm›ﬂ, kurﬂunlanm›ﬂ
bedenleri vard›. Sergide, o günün
kahramanlar›ndan da küçük an›lar
vard›. ﬁehitlerin ailelerine, yoldaﬂlar›na, arkadaﬂlar›na kalan kiﬂisel

28
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eﬂyalar› da sergideydi.
“ O g ün ü n h i k a y e s i ”nde, katliamc›lar›n, kan kokan, yalanlar üzerine kurulu aç›klamalar› vard›. Sergide, o günlerde burjuva medyan›n,
baﬂbakan›n, bakanlar›n, asker ve
polis yetkililerin demeçleri yerlere
serilen dövizlere yaz›ld›, sergiyi gezenler, bu demeçleri ayaklar›n›n alt›na al›rken, o demeçlerin neye lay›k oldu¤unu da anlatm›ﬂ oldular.
“ O g ü nü n h i k a y e s i ”nde, katliam›n ac› ve öfkesini, direniﬂin coﬂkusunu yaﬂayan sanatç›lar›m›z vard›. Yaﬂad›klar›n›, hissettiklerini
yans›tt›klar› ürünleriyle sergide yerlerini ald›lar. ﬁair Berrin Taﬂ ve ﬂair
dostlar› bir ﬂiir dinletisi, ‹dil Tiyatro
Atölyesi “Kan Lekesi” isimli oyunlar›n› sundular. Tecrite
Karﬂ› Sanatç›lar’dan Ercan
Ayd›n ve Mehmet Esato¤lu
da kendi dillerinden 19 Aral›k ve mücadeleyi anlatt›lar.
Ve o günün hikayesinde
olanlar, sergide P a b l o N e r ud a’n›n “ D ü ﬂ m a n l a r ” isimli
ﬂiiri eﬂli¤inde canland›rma
ile hafzalarda tazelendi. Fo-

to¤raf ve Sinema Emekçileri (FOSEM) de, “ O G ü n ü n H i k a y e s i ” ismiyle, katliam›n› yaﬂayanlar›n anlat›mlar› ve operasyon görüntülerinden haz›rlad›¤› bir kurgu ile gösterildi.
Duvarlarda sergilenen foto¤raflar da, katliam›n tan›kl›klar›yd›. Foto¤raflar› inceleyen, altlar›ndaki anlat›mlar› okuyanlar›n gözünde, o
günler yeniden canlan›yordu.
Hücreler vard› o günün hikayesinin sonunda. Kafeslerle oluﬂturulan hücrelerin içinde sinevizyon
gösterimi vard›.
Oligarﬂinin hedefinde o günü
haf›zalar›m›zdan silmek vard›. Silemeyecekleri bir kez daha görüldü.
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Sorunlar / Çözümler
Riyakârl›k
Burjuva politikac›s›, sü rekli olarak ayn› yalan ve dem ag oj iy e ba ﬂv u ru y o r;
Sohbet hakk›n› tan›d›¤›n›
söylüyor, ama uygulanm›yor,
iﬂkenceye, infazlara karﬂ› olduklar›n› söylüyorlar, ama iﬂkence ve infazlar sürüyor.
Gerekçeleri; polislere, hapishane yönetimlerine, askerlere... söz geçirememektir.
Sohbet hakk›n›n uygulanaca¤›na dair söz verirler, hatta
genelgeler yay›nlarlar, ama
görülür ki, bu onlar›n sözlerini tutacaklar›, genelgelerin gereklerinin yerine getirilece¤i
anlam›na gelmemektedir.
Sohbet hakk›n› uygulamak
istiyorlard›r, ama hapishane
yönetimleri Adalet Bakanl›¤›’n›n genelgesini uygulam›-

yor, çeﬂitli bahanelerle engel
oluyordur!!!
‹ﬂkence ve infazlar için de
ayn›s› geçerlidir. Gözboyamaya yönelik gerekirse ç›kar
aç›klama yaparlar, hatta özür
dilerler, iﬂkenceye karﬂ› toplant› bile örgütlerler ama bunlar› yapmalar›, iﬂkencenin duraca¤› anlam›na gelmez, hatta
bazen tersinden iﬂkencenin
daha da yo¤unlaﬂt›¤› olur.
Sonra ç›kar sanki, sorumluluk mevkiinde olanlar kendileri de¤ilmiﬂ gibi, s›zlan›r, ﬂikayet ederler. ‹ﬂkenceyi, infazlar› önlemek istiyorlard›r ama
polis teﬂkilat›nda y›llar›n al›ﬂkanl›klar›n› de¤iﬂtiremiyorlard›r!!!
Ülkenin yönetimindedirler,
ama kendi yönetimleri alt›nda
gerçekleﬂen olaylar›n sorumlulu¤unu üstlenmezler. Utanmadan sorumlulu¤u bir kaç
polisin, gardiyan›n üstüne atarak kurtulmaya çal›ﬂ›rlar.

19 Aral›k 2000 Hapishaneler Katliam›n›n
Y›ldönümünde TMMOB Birimleri
Dedemanlarda E¤lence Düzenliyor!
“Mühendislik, Mimarl›k ve
Planlamada Art› ‹vme Dergisi”
22 Aral›k’ta “19 Aral›k 2000 Hapishaneler Katliam›n›n Y›ldönümünde TMMOB Birimleri Dedemanlarda E¤lence Düzenliyor!” baﬂl›kl› bir yaz›l› aç›klama
yapt›. Aç›klamada katliam›n y›ldönümünde, bu katliama iliﬂkin
TMMOB olarak tee k b i r söz söyle me yip, tek bir p rotesto yapm a m›ﬂ ken, Dedemanlar’da e¤lenceler düzenlemenin devrimci-demokratlar nezdinde herhangi bir hakl› aç›klamas› olamayaca¤› belirtilerek ﬂöyle denildi:
“28 devrimcinin katledildi¤i,
filmlere kitaplara konu olan, dünya çap›nda “mücadele günü” ola-

Say›: 169

rak tespit edilmiﬂ bir günde bu
davran›ﬂlar› sergileyenlerin toplumsal mücadeleye dönük iddialar› da sorgulan›r. Bizler devrimci, demokrat ve yurtsever mühendislerin sesi olan + ‹VME Dergisi
olarak “dünyan›n neresinde haks›z yere bir tokat patlasa birinin
yüzünde, onu yüre¤imizde hissediyoruz.” Devrimcili¤in ve demokratl›¤›n, insanl›¤›n yaratm›ﬂ
oldu¤u tüm mücadeleler ve direniﬂler tarihini sahiplenmekten ve
geliﬂtirmekten geçti¤ini biliyoruz.
Sistemin önemsizleﬂtirme ve
unutturma politikalar›na karﬂ› buradan bir kez daha tekrarl›yoruz:
U n u t m a y a c a ¤ ›z , U n u t t u r m a y a c a ¤ ›z!”

Dahas›, bu yalanlar›, riyakarl›klar› çeﬂitli kesimleri ikna da eder, bu kesimler de
“bakan iyi bir insan, yapmak
istiyor ama gücü yetmiyor” diye düﬂünürler.
Gerçekte tüm bunlar bir
oyundan ibarettir. Gerçekte,
yay›nlad›klar› genelgelerin uygulanmas›n› sa¤lamayan, bazen do¤rudan uygulanmamas›n› isteyen, iﬂkence ve infazc›lar› koruyup kollayan kendileridir. Halka baﬂka, memurlar›na, bürokratlar›na baﬂka konuﬂurlar.
Evet, bu ülkede hapishane
yönetimleri de, polis teﬂkilat›
da a¤›rl›kl› olarak, halka ve
devrimcilere düﬂmanlaﬂt›r›lm›ﬂ kiﬂilerle doludur. Fakat,
bu gerçek, iktidardakilerin iﬂkence ve infaz olaylar›ndaki,
hapishanelerde tecrit uygulamas›ndaki
sorumlulu¤unu
azaltm›yor. Tersine as›l sorumluluk onlardad›r. Faﬂist,
gerici kadrolaﬂmay› yapan da
onlard›r. Ama as›l sorun da,
onlar›n halk düﬂman› politikalar›ndad›r.

19-22 ARALIK
KONULU PANELLER
‹st anbul Barosu Kültür Merkezi'nde ÇHD
‹stanbul ﬁube taraf›ndan düzenlenen panele Prof
Dr. Mehmet Bekaro¤lu, gazeteci Alper Turgut,
‹stanbul Tabip Odas›'ndan Hüseyin Demirdizen,
Av Necati Özdemir, TUYAB'tan Eyüphan Polat
ve katliam› Çanakkale Hapishanesi'nde yaﬂayan
Aysu Baykal konuﬂmac› olarak kat›ld›lar. Ank ar a ’ d a BES 1 No’lu ﬁube toplant› salonunda
BES’li emekçiler taraf›ndan düzenlenen panelde
ise BES’li Seher Toksoy, ÇHD’li Av Özgür Y›l-maz ve katliam tan›klar›ndan Ali Sinan Ça¤lar
konuﬂtular. Antalya’da ise TAYAD’l› Ailelerin
Antalya Haklar Derne¤i’nde düzenledi¤i panele
Ayﬂe Alkurt ve Mehmet Ali U¤urlu kat›ld›lar.
Düzenlenen panellerde 19 Aral›k'ta yaﬂa-nan vahﬂete de¤inilerek Ulucanlar davas›nda
oldu¤u gibi katillerin cezas›zl›k güvenceleri-nin sürdü¤ü belirtildi. Konuﬂmac›lar 19 Aral›k
operasyonunun as›l olarak muhalefeti sindir-mek için yap›ld›¤› noktas›nda birleﬂerek insan-l›¤a karﬂ› iﬂlenen suçlar›n zamanaﬂ›m›na gir-meyece¤i vurgulad›lar.
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s›, Danimarka’dan OPRÖR (‹syan)
örgütü, A l m a n y a ’ d a n “No 129 Ko m i t e s i ” , A L B A t e ms i l c i s i , T ü r k i ye’den ÇHD’li avukat Selçuk Ko za¤açl›, BASK’l› bir avukat, panele
konuﬂmac› olarak kat›ld›lar.
Panelde, “Terörle mücadele” ad›
alt›nda kurtuluﬂ mücadelelerinin kriminalize edildi¤i, göçmenlerin ve
müslüman halklar›n hedef haline getirildi¤i, anti-terör yasalar›n›n daya-

Tecrite Karﬂ› Uluslararas› Mücadele
Sempozyumun Ortak Ça¤r›s›:
u Tutsaklar›n Tecrit Edilmesine Hay›r!
u Örgütlerin ve Ülkelerin Tecrit Edilmesine Hay›r!
u Anti-terör Yasalar›na Hay›r!
Uluslararas› Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu’nun (UTMP) düzenledi¤i, Türkei Enformasyon Merkezi‘nin destekledi¤i 7. Uluslararas›
Tecrite Karﬂ› Mücadele Sempozyumu 19-22 Aral›k’ta Avusturya'n›n
baﬂkenti Viyana'da yap›ld›.
Sempozyuma, T ü r k i y e , Almanya, ‹talya, Yunanistan, M a c a r i s t a n ,
BASK Ülkesi, ‹ r l a n d a , ‹skoçya, ‹ n giltere, Danimarka, ‹sveç, Avusturya, L ü b n a n , Irak, S r i L a n k a , Küba,
Venezuella, ﬁili, Kolombiya ve Fi listin olmak üzere yirmi ülkeden
k›rk›n üzerinde delege kat›ld›. Vize
verilmeyen Filistin’li kad›n örgütü
ve yurtd›ﬂ›na ç›kma yasa¤› olan P a kistanl› eski bir G u a n t a n a m o t u tsa¤› da telekonferansla kat›ld›lar.
Yedinci kez, onlarca ülkeden, onlarca delege, halklar›n ortak sorunlar›n› ve ortak mücadelesinin ihtiyaçlar›n› konuﬂmak için bir aradayd›.
Yedi y›ld›r kesintisiz süren enternasyonalist bir çabayd› bu.
Her y›l sempozyuma paralel ola-

rak 19-22 Aral›k aras›nda yap›lan
açl›k grevine ise, bu y›l ABD, ‹rlanda, Fransa, Almanya, ‹talya, Türkiye'den tutsaklar kat›ld›.
Her y›l oldu¤u gibi, bu sene de
sempozyumda, tutsaklara, devrimci,
anti-emperyalist örgütlere ve ülkelere yönelik tecritin yan›nda, halklar›n
çeﬂitli sorunlar› da gündeme al›nd›.
Bir belediye binas›nda yap›lan
sempozyumun aç›l›ﬂ konuﬂmas›
Avusturya Yeﬂil Partisi üyesi taraf›ndan yap›ld›. ‹lk günün konusu ‘Göç m e n l e r politikas› ve yabanc›lar›n
i n s a n h a k l a r › d u r u m u ’ idi.
Bu bölümde yap›lan konuﬂmalarda, Avusturya'da mülteciler ve göçmenlerin “potansiyel güvenlik teh d i t i ” olarak görüldü¤ü, geliﬂen faﬂist
hareket ve ﬂovenizm anlat›ld›. Anadolu Federasyonu temsilcisi ise,
Türkiye’deki bask›lar› anlatt›. Sempozyuma Irak'tan kat›lan avukat Sahar Mahdi ise 4 milyon Irakl› mülteci oldu¤unu belirterek, buna karﬂ›n
“ I r a k g ü v e n l i k l i b i r y e r ” denilerek,
birçok kiﬂiye s›¤›nma hakk› verilmedi¤ini söyledi.
‹kinci günde, ilk panel konusu:
“Empe ryalist Sald›r ga nl›¤›n Gölge sinde Hak Ve Özgürlüklerimizi Na s›l Koruyabiliriz?” idi. ‹skoçyal›
To p l u m l a r › S a v u n m a K a m p a n y a -

n›ﬂmay› engellemeyi amaçlad›¤›n› ve
bu ﬂekilde de dünyadaki zulmün meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› vurguland›.
Almanya’da devrimci örgütlere
ve göçmenlere karﬂ› kullan›lan, 129a
ve 129b isimli anti-terör yasalar› da
teﬂhir edilerek, S t u t t g a r t - S t a m m heim davas› (DHKP-C Davas›) anlat›ld›. BASK’l› avukat ise, BASK’l›
tutsaklar ve halka, ‹spanya devletinin zulmünü anlatt›.
Avukat Koza¤açl› da, ülkemizdeki hukuk d›ﬂ›l›klar›, polis terörünü
anlatarak, son sekiz ay içerisinde 30
kiﬂinin polis taraf›ndan infaz edildi¤ini belirtti.
‹kinci panel konusu; “Sendikalar
ve Hak lar -Özg ürl ükl er Mü cade le si” idi. Panele Türkiye’den kat›lan
KESK MYK üyesi Akman ﬁimﬂek,
Türkiye’deki sendikal mücadeleyi ve
IMF’ci iktidar›n bask›lar›n› anlatt›.
Yunanistan’l› PAME-Tüm ‹ﬂçilerin Militan Cephesi temsilcisi de,
Aleksandros isimli ö¤rencinin katledilmesi karﬂ›s›nda yap›lan eylemlere
de¤inerek, eylemlerin ayn› zamanda
genel bask›lara gösterilen bir tepki
oldu¤unu belirtti. Yunanistan’l› E¤itimciler Sendikas› temsilcisi de Türkiye ve Yunanistan emekçilerinin
dayan›ﬂmas›na vurgu yapt›.
“Ülkelere Yönelik Te c r i t ” baﬂl›¤›yla yap›lan üçüncü panelde, K ü b a
ve Venezüela Büyükelçilikleri Bi r i n c i S e k re t e r l e r i tecritin sadece
muhalif kiﬂi ve örgütlere karﬂ› de¤il
ayn› zamanda ülkelere karﬂ› da uyguland›¤›n› anlatt›lar.
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Tecriti En Yo¤un Yaﬂayan
Gazze’den Sempozyuma
Ba¤lant›
Sempozyum’un ikinci gününün
kat›l›mc›lar› aras›nda, Viyana’ya
binlerce kilometre öteden seslerini
ulaﬂt›ran Filistinli kad›nlar da vard›.
Ama o kad›nlar, tecriti hem siyasal
hem fiziki olarak yaﬂayan kad›nlard›. Gazze’de kuﬂatma alt›ndaki kad›nlard›. Yiyecek ekme¤in, karanl›¤› ayd›nlatacak, aletleri çal›ﬂt›racak
elektiri¤in bulunamad›¤› Gazze‘den
o koﬂullarda sempozyuma kat›l›mlar› sa¤land›. Gazze’den yap›lan
canl› görüntülü telekonferans ba¤lant›s› sempozyumun en coﬂkulu
anlar›n›n yaﬂand›¤› bir bölüm oldu.

Sempozyuma kat›lmalar› Siyonist iﬂgalciler taraf›ndan engellenen Filistinli Kad›n Örgütü temsilcileri, telekonferans arac›l›¤›yla
kat›ld›klar› sempozyum kat›l›mc›lar›n› iﬂgale karﬂ› sloganlar›yla selamlad›lar. 70 Filistinli eski tutsak
kad›n taraf›ndan kurulan örgütün
sözcüleri, tutsaklarla ve tahliye
olan eski tutsaklarla dayan›ﬂman›n
en önemli gündemleri oldu¤unu ve
kad›n hareketi olarak da gündemlerinin halklar›n›n en yak›c› sorunlar›
olmas› gerekti¤ini vurgulad›lar.
Sempozyum kat›l›mc›lar› ve izleyicileri, Gazze’deki kuﬂatma alt›ndan sempozyuma kat›lan Filistinli direniﬂçi kad›nlar›, aya¤a kalkarak dakikalar boyunca alk›ﬂlad›lar.
Sempozyumun ü ç ü n c ü gününde
panellerin ard›ndan yap›lan kültürel
etkinliklere 250 kiﬂi kat›l›rken, de¤iﬂik ülkelerden dayan›ﬂma açl›k
grevleri yapan tutsaklardan gelen
mektuplar okundu. Tüm sempozyum boyunca düzenli olarak üç dilde (Almanca, ‹ngilizce, Türkçe) simultane çeviri yap›ld›. Zaman zaman da ek olarak ‹spanyolca, Yunanca ve Sri Lankaca çeviri yap›ld›.
Sempozyum, 22 Aral›k’ta yap›lan bas›n toplant›s› ve sonras›nda
Viyana merkezindeki Özgürlük
An›t›’n›n oldu¤u meydan›nda yap›lan gösteri ile bitirildi.

Say›: 169

19-22 ARALIK
KATL‹AMINDA ﬁEH‹T
DÜﬁENLER BRÜKSEL’DE
ANILDI
TAYAD Komite 19 Aral›k günü Belçi-ka’n›n baﬂkenti Brüksel’de bulunan Avrupa Parlementosu binas› önünde 19
-22 Aral›k 2000’de ﬂehit düﬂen 28 devrimciyi anarken hem 19-22 Aral›k
katliam›n›n sorumlular›n›n yarg›land›¤› davalar›n zaman aﬂ›m›na u¤rat›l-mas›n› hem de Avrupa’da faaliyet yürüten Anadolu Federasyonu çal›ﬂanla-r›n›n tutuklanmas›n› protesto etti.
Eylemde Türkçe ve Frans›zca “19-22 Aral›k 2000’de 28 Tutsak Katle-dildi/ Katilleri Zaman Aﬂ›m› ‹le Korundu/ Adalet ‹stiyoruz” ve “Türkiye
Hapishanelerinde Katliam› Avrupa ‹stedi Türkiye Yapt›/ Haziran-EkimKas›m: Türkiye Devleti ‹stedi Avrupa Tutuklad›/ Faﬂizme Karﬂ› Mücadele
Meﬂrudur Engellenemez” yazan pankartlar aç›ld›.
19 Aral›k Katliam›’nda yaﬂam›n› yitiren devrimcilerin ve Haziran-Kas›m
operasyonlar›nda Avrupa’n›n çeﬂitli ülkelerinde tutuklanan devrimcilerin fo-to¤raflar› ve Türkçe ve Frans›zca “Katliamlara, iﬂkencelere karﬂ› olduklar›
için Fransa, Almanya ve ‹talya taraf›ndan tutukland›lar”, “Faﬂizme Karﬂ› Ol-mak Suç De¤ildir, Faﬂist Rejimi Desteklemek ‹nsanl›k Suçudur” yazan dö-vizler taﬂ›nan eylemde 19 Aral›k katliam›n›n tan›klar› konuﬂmalar yapt›. Ey-lem Frans›zca bildirilerin da¤›t›lmas›yla sona erdi.

‹ngiltere:

19-22 ARALIK
KATL‹AMINDA
ﬁEH‹T DÜﬁENLER
LONDRA’DA ANILDI
‹ngiltere’nin baskenti Lon-dra’da, 21 Aral›k Pazar günü: Tür-kiye hapishanelerine 19-22 Aral›k
katliam›nda ﬂehit düﬂen 28 tutsak
için anma yap›ld›.
Sayg› duruﬂuyla baslayan anma-da katliam ve direniﬂin görüntüleri-nin yer ald›¤› bir sinevizyon izlen-di. Ard›ndan 19 Aral›k öncesi dev-letin politikalar› ve çeﬂitli demok-ratik örgütlerinde tav›rlar›, katliam
ve sonras› süreçte tutsaklar›n dire-niﬂi anlat›ld›. ﬁehitlerin özgeçmiﬂ-leri ve hala tecrit alt›nda tutulan
devrimci tutsak Ümit ‹lter’den ﬂiir-ler okundu. Maraﬂ katliam›na da
vurgu yap›lan anmada; "katliamla-r›n sorumlusu emperyalizm ve iﬂ-birlikçi faﬂist devlettir" denilerek,
bu zulmün karﬂ›s›nda örgütlenerek
durulabilece¤i vurguland›.

Köln’de 19-22
Aral›k Anmas›
21 Aral›k günü Köln’de 19-22
Aral›k Katliam›n›n 8. y›ldönümü
dolay›s›yla bir anma gerçekleﬂtiril-di.
Anmada sayg› duruﬂunun
ard›ndan 19-22 Aral›k katliam› ve
direniﬂ günlerinden bugünlere ya-ﬂananlara ve direniﬂin tarihsel öne-mine vurgu yap›lan bir konuﬂma
yap›ld›. Konuﬂmada, her an› ayr›
bir kahramanl›k destan› olan bu
direniﬂi yaratanlar›n as›l olarak
Cephe gelene¤i ve Cephe tutsakla-r›n oldu¤u vurguland›. Anmada
ayr›ca Avrupadaki tutsaklar hak-k›nda bilgi verildi ve mahkemele-re kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›. Son
opersayonlarda
Almanya’da tu-tuklananlar için
yeni y›ldan iti-baren Dom kili-sesi önünde her
Cumartesi stand
aç›laca¤› duyu-ruldu.
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30 Y›l Geçti, Unutmad›k, Yolumuzdan Dönmedik

Hesap Sormak ‹çin Buraday›z
Maraﬂ katliam›n›n üzerinden 30
y›l geçti. 21 Aral›k’ta Adana’da toplanan binler, Maraﬂ’ta kan›m›z› dökenleri unutmad›klar›n› gösterdiler.
Katiller art›k yüzlerinin, kanl›
ellerinin haf›zalardan silindi¤ini,
düﬂünüyorlard›. Mitingde taﬂ›nan
pankartlar, at›lan sloganlar öyle olmad›¤›n› gösterdi.
Miting öncesinde kitle, Mimar
Sinan Aç›k Hava Tiyatrosu önünde
toplanmaya baﬂlad›. ‹lerici, demokrat Alevi örgütlenmelerine, çeﬂitli
kitle örgütlerine ve siyasi hareketlere mensup insanlar ço¤ald›kça, sloganlar›n gücü artt›; Maraﬂ’›n unutulmad›¤›n›, unutulmayaca¤›n› hayk›r›yordu sloganlar. Çok say›da
Sünni de vard› binlerin içinde, ama
kuﬂku yok ki, Maraﬂ’ta en büyük

bedeli ödemiﬂ halk kesimi olarak
Aleviler, o gün o meydanda as›l hesap sorand›lar.
D e v r i m c i Alevi Komitesi de
400 kiﬂilik kortejiyle ve görselli¤iyle yürüyüﬂte yerini alm›ﬂt›. Saat
12.00’de baﬂlayan yürüyüﬂe Devrimci Alevi Komitesi korteji, “Ale viyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” yaz›l› bir pankart›n arkas›nda yürüyerek
kat›ld›. Kortejin baﬂ›ndaki pankart›n arkas›nda ellerinde Zülfikarlar
ve al›nlar›nda k›z›l bantlar takan çocuklar, yöresel k›yafetleri ve ellerinde sazlar›yla kad›nlar vard›. Onlar›, “ ‹ﬂ t e Bura da y›z , Ast›n›z, Ya kt› n›z, K u r ﬂ u n l a d › n › z A m a P i r Sul t a n l a r › B i t i re m e di niz - D e vri mc i
Alev i Kom itesi”, “ M a r a ﬂ ’ t a Ç o rum’da, Sivas’ta, Gazi’de 19 A r a -

Kin Gütmeliyiz!
Maraﬂ Katliam›’n› Protesto Mitingi Tertip Komitesi
baﬂkan› Metin Çelik, mitingdeki konuﬂmas›nda “Alevile rin maruz kald ›¤› katliamlardan dolay› kin gütmedikle r i n i ” söyleyip “Kin gütmüyoruz, yeter ki devlet ad›na
b i r k i ﬂ i ç › k s › n v e d e s i n k i ‘ S i z d e n ö z ü r d i l i y o r u z ’ . Bu
çok mu?” dedi.
Peki, özür neyi çözer? Adaleti yerine mi getirir? Elbette hay›r!
Peki, adalet istemekten, katillerin cezaland›r›lmas›n›
istemekten vazgeçme hakk›m›z var m›? Cevab›m›z yine
HAYIR olmal›d›r.
Kimse, adaletten vazgeçme hakk›na sahip olamaz. Adaletten vazgeçilen yerde, vazgeçilmeyecek hiçbir ﬂey kalmaz. Adaletten vazgeçildi¤inde, katliamlar meﬂrulaﬂ›r, ye-
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l›k’ta Katledenler ‹ﬂbirlikçi ‹ktid a r l a r d › r-Devrimci Alevi Komite si” izliyordu.
Kortejde ayr›ca çeﬂitli ﬂehirlerdeki Pir Sultan Abdal Dernekleri
ﬂubelerinin taﬂ›d›¤› pankartlar vard›. Sultanbeyli ﬁubesi “Aleviyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Zalimin
Zulmüne Karﬂ› Ç›kmamak Mazluma Yap›lacak En Büyük Kötülüktür
(Hüseyin)” sloganlar›n› taﬂ›rken,
Sar›yer ﬁubesi de “ Polis Dövdü
Hapishane Öldürdü Engin Çeber’in
Katilleri Cezaland›r›ls›n” yaz›l› bir
pankart taﬂ›yordu.
Mitingten üç gün önce, 18 Aral›k’ta Adana’daki devrimci, demokratik kurumlar, yapt›klar› ortak eylemle, Maraﬂ Katliam›’n›n 30. y›ldönümü nedeniyle yap›lacak mitin-

ni katliamlar›n önü aç›l›r. Ve bir “özür” tüm bunlar›n yan›nda anlams›zlaﬂ›r. E¤er “özür” istemek sorunu geçiﬂtirmek
de¤ilse, “özür” Maraﬂ katliam›n› politik olarak mahkum etmek anlam›na gelecekse, onu isteyenler, adalet de isterler.
Ve elbette kin de gütmeliyiz.
Kin gütmek kötü bir duygu de¤ildir. Kin gütmek, katliama duydu¤umuz öfkemizdir, adaletsizli¤e isyan›m›zd›r. Ve kin gütmek, o günden bugüne süren katliamc›lar›n iktidar›na, Alevi ve komünizm düﬂmanl›¤›na karﬂ›
mücadele kararl›l›¤›n› taﬂ›makt›r.
Kin gütmemek, kendimizi “özür” talebiyle s›n›rland›rmak, en az›ndan yeni katliamlar için, oligarﬂik iktidar› cüretlendirmektir. Onun için diyoruz ki;“Özür”le yetinmemeliyiz, ›srarla, kararl›l›kla adalet istemeliyiz.
Yüre¤imizdeki öfkeyi so¤utmamal›, katillere, Alevi
ve halk düﬂmanlar›na karﬂ› kin duymal›y›z!

28 Aral›k 2008

ge kat›l›m ça¤r›s›nda bulundular.
Beﬂocak Meydan›’ndan ‹nönü
Park›’na kadar bir yürüyüﬂün yap›ld›¤› eylemde, Tertip Komitesi ad›na
Güven Bo¤a taraf›ndan okunan
aç›klamada, aralar›nda Devrimci
Alevi Komitesi’nin de bulundu¤u
kurumlar›n ça¤r›s› duyurulmuﬂtu.
‹ﬂte binler ﬂimdi o ça¤r›ya cevap
olmuﬂ yürüyorlard›. Miting alan›na
do¤ru gelinirken, Al›nteri kortejindeki pankart sopalar›na müdahale
edilmesinden dolay› bir süre beklenildi ve oturma eylemi yap›ld›. Polisin geri ad›m atmas› sonras› arama
noktalar›ndan geçen kitle düzenli
olarak yürüyüﬂüne devam etti.
Yürüyüﬂ boyunca s›k s›k “Maraﬂ’›n Katilleri Mecliste”, “Engin
Çeber Ölümsüzdür, Katilleri Tan›yoruz Hesab›n› Soraca¤›z”, “Mahir
Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ”, “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer
Cephe’de”, “Maraﬂ’› Unutmad›k

Unutturmayaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
Devrimci Alevi Komitesi kitlenin ilk kez gördü¤ü bir isimdi; bu
yüzden de "kim bunlar?" diye soranlar oluyordu. At›lan sloganlardan, taﬂ›nan dövizlerden anl›yorlard› onlar›n kim oldu¤unu. Onlar,
Alevili¤in isyanc› özünün yok edilmesine karﬂ› ç›kanlard›.
Kitlenin ortak düﬂünceleri vard›;
en baﬂta da düzene yönelik;
AKP’nin, CHP’nin aç›l›m demagojilerine karﬂ› “ Aç›l›mdan önce katliamlar›n hesab› verilsin” diyordu
insanlar. Dedelere devlet taraf›ndan
maaﬂ verilmesi gibi öneriler mahkum ediliyordu.
Kortejler, 13.30 sular›nda miting
yeri olan U¤ur Mumcu Meydan›’na
ulaﬂt›lar. Burada PSAKD Genel
Baﬂkan› Fevzi Gümüﬂ, Avrupa Alevi Birlikleri Fedarasyonu Baﬂkan›
Turgut Öker ve Alevi Bektaﬂi Federasyonu Genel Baﬂkan› Ali Balk›z

‹zmir ÇHD:
F Tipi Hayatlar;
F Tipi iﬂkence

E¤itim-Sen
3 No’lu ﬁube’de
19-22 Aral›k
Katliam› Anlat›ld›

K›r›klar F Tipi Hapishanesi
önünde toplanan yaklaﬂ›k 40
ÇHD'li avukat, 19-22 Aral›k’ta kat-ledilenleri and›.
‹zmir ÇHD, 18 Aral›k tarihinde
bir yaz›l› aç›klamayla da katliam›
k›nad›. Aç›klamaa da F Tipi hapisha-nelerle birlikte tutsaklara yönelik
bask› ve iﬂkencenin süreklileﬂti¤i
belirtilerek K›r›klar F Tipi’ndeki
iﬂkence olaylar› anlat›ld›.
***

Bolu’da Panel
21 Aral›k günü Bolu E¤itimSen’de Devrimci Memur Hareketi
ve ‹zzet Baysal Üniversitesi ö¤ren-cileri 19-22 Aral›k’ta hapishaneler-de yap›lan katliam› anlatan bir pa-nel düzenlediler. Panele konuﬂmac›
olarak TAYAD eski baﬂkanlar›ndan
Mehmet GÜVEL, katliamda tutuk-lu olan Fatime AKALIN ve Burdur
Hapishanesindeki sald›r›da kolu ko-pan Veli SAÇILIK kat›ld›lar.

Say›: 169

‹stanbul E¤itim-Sen 3 No’lu ﬁu-be binas›nda 19 Aral›k günü ‘Diri
Diri Yakt›lar’ belgeselinin gösterimi
ile baﬂlayan etkinlikte 19 Aral›k
anlat›ld›.
ﬁube Baﬂkan› Nebat Bükrek
Bükrek, operasyonun amac›n›n ör-gütlü mücadeleyi k›rmak oldu¤unu
ve buna karﬂ› ç›k›lmas› gerekti¤ini
belirtti.
Konuﬂmac› olarak kat›lan ve 19
Aral›k
katliam›n›
Çanakkale
Hapishanesi’nede yaﬂayan Aysu
Baykal, 19 Aral›k’›n nedeni konu-sunda, dönemin baﬂbakan›n›n ‘IMF
politikalar›n›n önündeki engelin ha-pishaneler oldu¤u’ söylemine gön-derme yaparak halk› sindirmek için
iﬂe önce hapishanelerden baﬂlad›kla-r›n› belirtti. Asl›nda tecritin ve sald›-r›lar›n her yerde devam etti¤ini, içer-de oldu¤u kadar d›ﬂar›da da bir ku-ﬂatma oldu¤unu söyledi.

taraf›ndan yap›lan konuﬂmalarda
“Maraﬂ’ta insanlar›n kimli¤inden
dolay› katledildi¤i” vurgulanarak
“Maraﬂ katliam›n› gerçekleﬂtirenlerin bulunmas›” istendi.
Çukuroval› Halk Ozan› Feyzullah Eti “Gelin Canlar Bir Olal›m “
türküsünü kitle ile birlikte söyledi.
Ard›ndan ozan Emekçi sevilen türkülerini seslendirdi. “ U n u t u r s a k
h a t › r l a t › r l a r, katliam›n gizli belgeleri aç›klans›n” slogan›yla yap›lan
ve 10 bine yak›n kiﬂinin kat›ld›¤›
miting adalet isteyen sloganlarla saat 15.30 s›ralar›nda sona erdi.

19 Aral›k
Protestolar›’ndan:
19 Aral›k katliam› çeﬂitli kitle
örgütleri ve siyasi hareketler tara-f›ndan da, eylemler ve aç›klama-larla protesto edildi.
A n k a r a ’ d a S i n c a n F T ip i
H a p i s h a n e si önünde Al›nteri,
BDSP, DHP, ESP ve Partizan ta-raf›ndan, A d an a ’ d a K a r a t a ﬂ H a p i s h a n e s i ö n ü n d e TUHAYDDER, ‹HD ve ESP taraf›ndan ya-p›lan protesto eylemlerinde, 19
Aral›k katliam› lanetlendi. ‹st a n b u l ’ d a TUYAB taraf›ndan K a d› köy’de bir bas›n aç›klamas› ya-p›ld›. Aç›klamada F tipi hapisha-nelerde yaﬂanan sorunlar›n a¤›rla-ﬂarak devam etti¤i vurguland›.
Eylemin ard›ndan Ümraniye Ha-pishanesi önüne karanfil b›rak›ld›.
Ayr›ca D e rsim’de DHF, Parti-zan, ESP, DTP, EMEP ve HKM,
M e r sin’de de çeﬂitli örgütlerin
kat›l›m›yla, K o cae li’nde Emek
ve Demokrasi Platformu taraf›n-dan yap›lan eylemlerle katliam
protesto edildi.
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bakal›m. Örne¤in, A¤ustos
2005’te Bursa ‹l Kongresi’nde
“Kürt Sorunu yok, Türki ye’nin terör sorunu var” diye
konuﬂan; Genelkurmay paralelinde sorunun çözümünü

Bu Nas›l ‘Etnik Kör’lük?
CHP Genel Baﬂkan› Deniz Baykal’›n konuﬂmalar›na bak›n, çeliﬂkilerle doludur.
Burjuva politikac›s›n›n çeliﬂkilerle dolu olmas› burjuva politikas›n›n do¤al sonucudur. Örne¤in Deniz Baykal, 20 Aral›k’taki CHP’nin
Tüzük ve Program Kurultay›’nda
yapt›¤› konuﬂmada, diyor ki; “etnik
kimlik ﬂereftir, devlet etnik körd ü r ”. Ama, ayn› Baykal Ermeni
Soyk›r›m› nedeniyle bir “özür” bildirisini imzaya açan ayd›nlar› da
suçlayarak, “ Gurur duydu¤umuz
b i r t a r i h i m i z v a r ” , “ ta r i h im iz e y ö nelik bir suçluluk kompleksine gir memizi kimse baﬂaramayacak” diyor. Ermenilere soyk›r›m uygulanan, Kürtlere yönelik say›s›z katliam›n oldu¤u bir tarihle gurur duyuyor. Yani hiç de “ e t n i k k ö r ” davranm›yor.
Çünkü, o, bir yandan oligarﬂinin
ç›karlar›n› savunuyor, düzenin di¤er
milliyetlerden halklara karﬂ› ›rkç›
politikalar›yla hareket ediyor. Ki,
Deniz Baykal’›n baﬂkanl›¤›ndaki
CHP ›rkç›l›kta, MHP’yle yar›ﬂan bir
parti olmuﬂtur. Bir yandan da, yaklaﬂan seçimler ve çeﬂitli hesaplarla
“ › r k ç › l › ¤ a k a r ﬂ › ç › k › y o r ” görünmek istiyor, y›llard›r tozland›rd›klar› raftan indirdi¤i “ K ü r t a ç › l › m › ”ndan söz ediyor.
CHP, ›rkç› tarihini unutturamaz.
Baykal, ›rkç›, Kürt halk›na düﬂmanl›k içeren konuﬂmalar›n› haf›zalardan silemez.
CHP ki, y›llarca “ K ü r t y o k k a r t
k u r t v a r ” diyen bir partidir.
Elbette CHP’nin ›rkç› tarihi gerilerde kalm›ﬂ de¤ildir. Yak›n zamana
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d e v l e t t e r ö r ü n d e arayan Baykal’d›.
Aral›k 2005’te kürsüden “ T ü r k
mi lleti, k av ram ›n› için e sind ir ecek siniz!.. Alt kimlik, üst kimlik de
ne!.. Anadolu’da yaﬂayan herkesin
kimli¤i Türklüktür! Her vatandaﬂ
T ü r k t ü r ! ” diye höyküren yine Baykal’d›.
Hani etnik körlük?
Hani etnik kimli¤i ﬂeref kabul
eden yaklaﬂ›m?
Nisan 2006’da, Tayyip Erdo¤an’›n “Kürt sorunu daha fazla de mokrasi ile çözülecektir” demagojisine “haydi daha fazla demokra siyi getir çöz bakal›m” diye cevap
veren Baykal’d›.
Baykal’a göre yetersiz olan ‘demokrasi’ de¤il, Diyarbak›r sokaklar›nda yatan polis kurﬂunlar›yla vurulmuﬂ çocuk bedenleriydi. “ N usaybin'de A t a t ü r k b ü s t ü n ü k › r › p
k ö p r ü y e a s t › l a r ” diye bas bas ba¤›rarak ﬂovenizmin bayra¤›n› sall›yor,
provokatörlük yap›yordu.
Eylül 1996’da Meclis’te az›nl›klara ait vak›flar›n mallar›n›n iadesi
görüﬂülürken, “Böylece atalar›m› z›n kan › ile kurtard›¤› vatan top raklar› tart›ﬂ›l›r duruma gelecek.”
diyen CHP’ydi. Az›nl›klar›n kanlar›n› dökerek el konulan mallar, ›rkç›
CHP’nin dilinde “kan ile kurtar› lan vatan topra¤›” haline gelmiﬂti.
DTP’li belediye baﬂkanlar›n›
“ Te r ö r ü n m a z b a t a l › d e s t e k ç i l e r i ”
diye hedef gösteren de Baykal’d›.
2006 sonlar›nda MHP’ye iyice
yak›nlaﬂarak, “ C u m h u r i y e t k o a l i s y o n u ” ! oluﬂturmak isteyen, ›rkç›
MHP çizgisine, “ ul us a l l › k ” diyerek

övgüler dizen de Baykal’d›.
Yak›n dönemde, s›n›rötesi sald›r›lara canh›raﬂ destek veren, daha
fazla katliam diye ç›rp›nan CHP ve
Genel Baﬂkan› Deniz Baykal’d›.
“Sa¤a aç›l›m” yapa yapa, varl›klar›yla, MHP’yi gereksizleﬂtiren Deniz Baykal baﬂkanl›¤›ndaki CHP,
bugün ç›km›ﬂ ›rkç›l›¤a karﬂ› konuﬂuyor. Kim inan›r? Neden inans›n?

B i r ﬁovenist, Gerçek Bir
CHP’li: C a n a n A r › t m a n
Ona göre, damarlar›nda “ a s i l
T ü r k k a n › ” dolaﬂ›yor, onun kan›
d›ﬂ›ndaki tüm kanlar “ k ö t ü ”.
Tüm halklara tepeden bak›yor.
Onun gözünde birine “ E r m e n i ” demek, onu aﬂa¤›lamak oluyor. “Yüce
T ü r k M i l l e t i n d e n ” olmayan, kötü.
Onun için, ayd›nlar›n “ ö z ü r ”
bildirisine tepki göstermedi diye,
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün
soyunda “ a n n e t a r a f › n d a n” Ermenilik oldu¤unu söyledi. Öyle ya,
Ar›tman’a göre, Ermeni düﬂmanl›¤›
yapm›yorsa, kesin kan›nda bir kar›ﬂ›kl›k olmal›!
Onun yüzünden, Gül’ün yaratmaya çal›ﬂt›¤› imaj bir anda bozuldu, o da, soyunda “zinhar” baﬂka
kan olmad›¤›n› ispatlamaya soyundu. Ama Ar›tman’a bu aç›klamalar
yetmedi, Cumhurbaﬂkan›’n›n “ safk a n ” olup olmad›¤›n› anlamak için
“gen” tahlili istedi.
Ar›tman CHP’nin klasik ›rkç›l›¤›n›n takipçisi. Onda bir de¤iﬂiklik
yok, o “gerçek” bir CHP’li.
Peki CHP, yeni programlar›nda
“ e t n i k k ö r ” olmay› savundu¤una
göre, ›rkç›l›¤›n› zerre kadar gizlemeyen Canan Ar›tman’› partiden ihraç edebilecek mi?
Diyelim ki, Canan Ar›tman’› bir
ﬂekilde susturmay› baﬂard›lar. Peki
onun yerini an›nda alacak di¤er Canan Ar›tmanlar’› ne yapacak CHP?
Çünkü CHP’de Ar›tmanlar’dan
bolca var ve y›llard›r ›rkç›, ﬂovenist
politikalar yapan CHP, bu kadrolarla nas›l “ e t n i k k ö r ” olmay› baﬂarabilir!

28 Aral›k 2008

ÖZÜR Dilemesi Gerekenler,
Halklar, Ayd›nlar De¤il, Egemen S›n›flard›r!
Bir grup ayd›n, geçti¤imiz hafta
Ermeni Soyk›r›m›’yla ilgili k›sa bir
bildiri yay›nlayarak bunu imzaya
açt›lar. Metinde ﬂöyle deniyordu:
“ 1915’te Osmanl› Ermenileri'nin maruz kald›¤› Büyük Felâket'e duyars›z kal›nmas›n›, bunun
inkâr edilmesini vicdan›m kabul etmiyor. Bu adaletsizli¤i reddediyor,
kendi pay›ma Ermeni kardeﬂlerimin
duygu ve ac›lar›n› paylaﬂ›yor, onlardan özür diliyorum.”
Bu bildiri, hiç kuﬂku yok ki, bir
kaç aç›dan demokratik bir muhtevaya sahiptir; birincisi, bir ayd›n›n, bir
halk›n tarihsel ac›s›n› paylaﬂmas›
olumlu ve demokratik bir tav›rd›r.
‹kincisi; oligarﬂinin ﬂovenizmi t›rmand›rd›¤› bir aﬂamada, bu ﬂovenist
dalgan›n karﬂ›s›na, resmi ideolojinin, politikan›n d›ﬂ›nda bir tav›rla
ç›kmak, demokratik bir tav›rd›r.
Ancak Ermeni sorununun politik
planda ortaya konuluﬂu, do¤ru bir
zemine oturmamakta, bu anlamda
da Ermeni Soyk›r›m›’na iliﬂkin verilmesi gereken mücadeleyi güçlendirici de¤il, o mücadeleyi yanl›ﬂ bir
yöne sapt›r›c› bir rol oynamaktad›r.
Bildiriyi haz›rlay›p imzaya açan ayd›nlar›n duygular›ndan, düﬂüncelerinden ba¤›ms›z olarak, bu böyledir.
Ermeni Soyk›r›m›, emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin suçudur.
Ö z ü r d i l e m e s i g e re k e n l e r d e o n l a r d › r. Ayd›nlar›n “özür dilemeleri”, k›smen ﬂovenizmin k›r›lmas›nda bir etkide bulunabilir, ama bu,
sorunun politik muhtevas›n›n yanl›ﬂ
biçimde ortaya koyuldu¤u gerçe¤ini
de¤iﬂtirmiyor.
Ayd›nlar›n bir k›sm› bunu “tarihi
bir olayla ilgili bir ulusun ac›lar›n›
paylaﬂmak” olarak nitelendiriyorlar
ki, bunda bir olumsuzluk yoktur. Fakat tav›r, bir paylaﬂman›n ötesine
geçip “ ö z ü r ” noktas›na gelindi¤inde, art›k politik bir sorun ve politik
bir tavra dönüﬂmüﬂtür. O noktada,
özür dilemesi gerekenler kimlerse,
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onlar hedefe konulmal›d›r.
Ermeniler’e yönelik soyk›r›ma
dönüﬂen katliamlar 1915’teki tehcir
karar›yla en üst boyuta ç›km›ﬂt›r ve
tehcir karar›n› alan da Osmanl› ‹mparatorlu¤u’dur. Fakat, Ermeniler’e
yönelik bask›lar›n sorumlusu, Osm a n l › ‹ m p a r a t o r l u ¤ u oldu¤u kadar, bu politikan›n sürdürücüsü olan
Türkiye Cumhuriyeti’dir de.
Türkiye Cumhuriyeti sadece Osmanl›’n›n bu utanç verici miras›n›
politik olarak sahiplenmiﬂ olmas›
nedeniyle de¤il, Ermeniler üzerindeki ﬂovenist bask›y› fiilen sürdürmüﬂ olmas› nedeniyle de sorumludur. (Burada as›l konumuz Ermeniler’e bask›lar›n tarihi olmad›¤› için
k›saca
belirtelim; Ermeniler’in
yurtlar›ndan sürülmesi ve katliama
u¤ramalar› Kurtuluﬂ Savaﬂ› döneminde de sürer. Ermeniler “Tehcir”
ve katliam politikalar› sonucu yeni
Türkiye Cumhuriyeti’nde ulusal bir
topluluk olma özelliklerini büyük
ölçüde kaybetmiﬂler ve fakat buna
ra¤men kalan az say›daki Ermeni
üzerinde de ayn› bask›c›, ﬂovenist
politika sürdürülmüﬂtür.)
Bu anlamda da demokratik talep, özürü de, tazminat› da egemen
s › n › f l a r d a n talep etmektir. Egemen
s›n›flar› buna zorlamak, bunun için
egemen s›n›flarla ç a t › ﬂ m a k t › r. Hedefi ve sorumluyu do¤ru göstermektir... Oysa özür bildirisi bunu
yapm›yor.
Sorunu salt “vicdani” bir soruna
ve salt ayd›nca bir duyarl›l›¤a indirgiyor. Bu yan›yla da, resmi söylemin d›ﬂ›na ç›karken, oligarﬂiyle
aç›k bir çat›ﬂmadan da kaç›n›yor.
Sorunu do¤ru kavrayamayan çeﬂitli kesimler de, kitleleri “özür diliyorum kampanyas›na kat›lmaya”
ça¤›rarak, ayd›nlar›n açt›¤› yanl›ﬂ
zeminde, yanl›ﬂ› büyütmektedirler.
Kitleleri “ ö z ü r dileme” kampanyas›na kat›lmaya ça¤›rmak, yanl›ﬂ bir siyasettir. Kitlelerin ça¤r›l-

mas› gereken politik çizgi, “ h e s a p
s o r m a y a ” , “ ö z ü r d i l e t t i r m e ” mücadelesine ça¤r›d›r.
Ayd›nlar›n, Ermeniler’e karﬂ› iﬂlenmiﬂ tarihi bir suçun karﬂ›l›¤› olarak Ermeni halktan özür dilenmesi
gerekti¤ini düﬂündükleri noktada,
yapmalar› gereken, “ T ü r k i y e
C u m h u r i y e t i , ö z ü r dilemelidir!”
ﬂiar›yla ortaya ç›kmakt›. Kuﬂku yok
ki, böyle bir kampanya, oligarﬂinin
daha büyük bir tepki gösterebilece¤i, daha sald›rganlaﬂabilece¤i bir
kampanya olabilirdi. Ama tarihsel
önemi ve anlam› olan konularda, bir
politika ortaya konulurken, böyle
bir kayg› nedeniyle olmas› gerekenden vazgeçilemez.

Sorunun Ortaya Konuluﬂu
ve Çözümü
Ermeni sorununun esas olarak
iki boyutu öne ç›kmaktad›r ülkemizde; birincisi - ki tart›ﬂma gündemlerine iﬂgal eden genellikle budur– Ermeniler’e yönelik bir soyk› r›m oldu mu, olmad› m› tart›ﬂmas›d›r. Sorunun ikinci yan› ise, Ermeni sorununun kapsam›n›n ne olup
olmad›¤›d›r. Ermeni sorunu deyince, bir çok kesim bunun içini farkl›
farkl› ﬂekillerde doldurmaktad›r.
Ermeni sorununun ve çözümünün kapsam›, ülkemizde fazla tart›ﬂ›lmayan yanlardan biridir ve bu da,
“özür kampanyas›”nda oldu¤u gibi,
yanl›ﬂ anlay›ﬂlar›n uç vermesinin
bir baﬂka nedenidir.
ﬁovenizm, yani baﬂka bir deyiﬂle, oligarﬂinin bir çok kesimi, Ermeni Soyk›r›m›’n› kabul edip etmeme
meselesine, y›llard›r ayn› zamanda
toprak ve tazminat meselesi olarak
bakmaktad›r. Bu kesimlerin düﬂüncesi, soyk›r›m› zaten kabul etmemekle beraber, devam›nda ﬂu gerek-
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çe gelmektedir: “soyk›r›m› kabul
etmekle iﬂ bitmez ki, arkas›ndan
tazminat talebi gelecek, ondan
sonra da toprak isteyecekler. ”
Bu düﬂünce tarz›, milliyetçili¤in tarz›d›r ve bu noktada Ermeni milliyetçili¤iyle Türk ﬂovenizminin de paralel yanlar› vard›r.
Ermeni milliyetçili¤i öteden beri
genel olarak ﬂu taleplerde bulunuyor:
-1915 soyk›r›m› baﬂta olmak üzere Ermenilere yönelik katliamlar›n
sorumlulu¤unun TC devletince kabul edilmesi ve tazminat ödenmesi.
-Yurtd›ﬂ›ndaki Ermenilerin topraklar›na geri dönmelerine engel
olunmamas›.
-Anadolu’nun do¤usunda bir Ermeni devletinin kurulmas›...
Kuﬂkusuz “homojen” bir Ermeni
ulusu yok. Ermeniler’in farkl› kesimlerinin (mesela sürgündeki Ermenilerle, Ermenistan’da yaﬂayanlar›n, keza farkl› siyasal düﬂüncelere sahip olan kesimlerin) bu taleplere yaklaﬂ›mlar› da farkl›l›klar içeriyor. Ancak burada esas olan bizim
bu soruna nas›l yaklaﬂt›¤›m›zd›r.
ﬁovenizm ve milliyetçilik zemininde, karﬂ› ç›k›lmas› gereken iki
anlay›ﬂ vard›r:
Birincisi: ﬁovenist bir anlay›ﬂla
tarihte yaﬂananlar›n yok say›lmas›
kabul edilemez. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin inkarc› ve inkarc› oldu¤u ölçüde, Ermeni halk›
baﬂta olmak üzere az›nl›klara karﬂ›
imhac›, asimilasyoncu politikay›
sürdürme tavr› mahkum edilmelidir.
Ermeniler Osmanl› döneminde
katliamlara u¤ram›ﬂ, yurtlar›ndan
sürülmüﬂlerdir. Bu tarihi bir gerçektir. Soyk›r›ma dönüﬂen katliamlar›
lanetlemek ve katliam poitikalar›n›n
sahiplerini, sürdürücülerini mahkum etmek, hem tarihsel hakkaniyet aç›s›ndan, hem de halklar aras›ndaki düﬂmanl›¤›n ortadan kald›r›lmas› aç›s›ndan gerekli ve zorunludur. Tersini ileri sürmek, tarihsel
gerçe¤in örtbas edilmesini do¤rudan veya dolayl› olarak savunmak,
sosyal ﬂovenizmdir.
‹ k i n c i s i : Ermeni milliyetçili¤i,

36

ÖZÜR

tarihsel olarak oluﬂmuﬂ nesnel gerçe¤i de¤iﬂtirme olarak biçimlenmekte ve bu anlamda baz› talepleri
baﬂtan bu gerçekle çeliﬂmektedir.
Ermeniler’in topraklar›na dönme
haklar› vard›r; fakat bu dönüﬂ, bugün Anadolu’da suni bir Ermeni
ulusal toplulu¤u ve devleti yaratma
amaçl› olamaz.
Böyle bir amaç, tarihi yeniden
yapmaya kalk›ﬂmak oldu¤u gibi,
gerçekçi de de¤ildir. Tarihsel haks›zl›¤› belirtmek ve bin kez lanetlemek gerekir, ama bu, tarihsel olarak
oluﬂmuﬂ gerçekli¤i yeni baﬂtan yaratmaya çal›ﬂmak anlam›na gelmez.
Tarih içindeki ﬂekilleniﬂ nedeniyle,
tarihi haks›zl›klar› düzeltmeye kalkmak, yeni haks›zl›klar yaratacakt›r.
Bugün Ermeniler’in “yurt” olarak
tan›mlad›klar› yerlerde art›k baﬂka
bir halk, Kürt halk› yaﬂ›yor. Bu topraklarda bir Ermeni Devleti yaratmak, bu kez Kürtler’in topraks›z
kalmalar›na, bu topraklardan sürgün
edilmelerine yolaçacakt›r. K›sacas›,
tüm bunlar› yok saymak, içinden ç›k›lmas› mümkün olmayan bir tablo
ç›kar›r karﬂ›m›za.
Özcesi, bugün Ermeniler’in tarihte karﬂ›laﬂt›klar› haks›zl›klar›
“toprak” düzeyinde düzeltmek diye
bir sorun olamaz. Böyle bir istem
tarihsel geliﬂime ters düﬂece¤i gibi,
ayn› zamanda milliyetçilikten kaynaklanan bir istemdir.
Bu nedenle bugün Türkiye’de
Ermeni sorunu Ermeniler’in yüzy›l
önce yaﬂad›klar› topraklara geri
dönmeleri ve burada bir Ermeni
Devleti kurmalar› de¤ildir;
Sonuç olarak, gelinen noktada,
Ermeni sorununun kapsam›: B ‹ R :
tarihsel olarak Ermeniler’e karﬂ›
uygulanan soyk›r›m ve tüm bask›lar›n her düzeyde mahkum edilmesi,
‹ K ‹ : yukar›da belirtti¤imiz çerçevede Ermeni halk›na topraklar›na
dönüﬂ hakk› tan›nmas›, ÜÇ: Türkiye’deki Ermeni az›nl›¤›n üzerindeki

bask›lar›n yok edilmesi, olarak
özetlenebilir.
Bu özetten de anlaﬂ›laca¤› gibi, tarihsel ve siyasal anlamda
soyk›r›m›n mahkum edilmesi, sorunun parçalar›ndan sadece biridir.
Kuﬂkusuz burada önemli di¤er
nokta, bunlar›n nas›l uygulanma
imkan› bulabilece¤idir.
Hrant Dinkler’in katledildi¤i,
mübadelenin, tehcirin hükümetler
taraf›ndan savunulmaya devam
edildi¤i bir ülkede, bu üç maddeyi
hayata geçirmek de mümkün de¤ildir.
Geri dönecek olan Ermeniler,
tam eﬂitlik koﬂullar›nda Türkiye
halklar›yla kardeﬂçe bir arada yaﬂayabilmelidirler. Oligarﬂik iktidarda
bu mümkün mü? Ermeniler de içinde olmak üzere ulusal az›nl›klar
üzerindeki bask›lara son verilebilmelidir. Bu sistemde bu mümkün
mü?.. ‹ﬂte bu nedenlerden dolay›,
az›nl›klar üzerindeki her türlü bask›ya son vermek, özel olarak sürdürülen Ermeni düﬂmanl›¤›n› kökünden kaz›mak, halklar aras›nda tam
eﬂitlik koﬂullar›n› yaratmak mücadelesi, her türden ulusal bask›n›n
uygulay›c›s› emperyalizm ve oligarﬂinin alaﬂa¤› edilmesi mücadelesinin bir parças› haline gelmiﬂtir. An ti-emperyalist, anti-oligarﬂik halk
devrimi, Kürt ulusal sorununun oldu¤u gibi, az›nl›klar sorununda da
çözüm platformudur.
Halklar›n ac›lar›n› paylaﬂmak,
ayn› zamanda o ac›lar›n tekrarlanmas› için savaﬂmakt›r.
Özür dilemek, halklara karﬂ› iﬂlenen suçlar›n sosyal temellerini ortadan kald›rmakla güçlenir ve daha
somut bir anlam kazan›r. Bu anlamda, “Özür” kampanyas› sürdüren
ayd›nlara, ilericilere ça¤r›m›z, bu
kampanyay› ve mücadeleyi, ülkemizdeki tüm ulusal az›nl›klara karﬂ›
bask› ve asimilasyon uygulayan oligarﬂik iktidara karﬂ› bir kampanya
olarak ele almakt›r. Hesap vermesi
gereken, lanetlenmesi gereken ve o
tarihsel hesab› vermiyorlarsa da,
alaﬂa¤› edilmesi gereken onlard›r.
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Yaﬂamda, s›k karﬂ›laﬂt›¤›m›z
uktur.
kavramlardan birisi de huku
Örne¤in, burjuva politikac›lar a¤z›ndan s›k s›k “hukukun üstünlü ¤ü”, “konu yarrg››ya yans›d››” sözlerini duyar›z. Bizden hukuka, yarg›ya güvenmemizi isterler. Sanki, hukuk mevcut sistemin d›ﬂ›nda bir olgudur ve herkesin kabul edebilece¤i, herkesin haklar›n› ayn› ﬂekilde
uk vard›r!
koruyan tek bir huku
Oysa, hukuk s›n›flarüstü bir olgu de¤ildir, tüm s›n›flara eﬂit mesafede bir hukuk yoktur.
a k” kavram›n›n çoArapça “ha
¤ulu olan hukuk;; b i r t o p l u m u n y a ﬂam›nda, kiﬂilerle devlet aras›nd a k i , d e v l e t l e ç e ﬂ i t l i ö rg ü t l e n m e ler ve kuru m l ar ara s › n d ak i , k i ﬂ ilerin kendi aralar›ndaki iliﬂkileri
b e l i r l e y e n k u r a l l a r b ü t ü n ü ﬂeklinde tan›mlan›r.
Bu tan›m, hukukun tüm biçimlerini içine alan bir tan›md›r ve hukukun s›n›fsal niteli¤ini, özünü
yans›tmamaktad›r. Oysa, tüm toplumlar için geçerli tek bir hukuk
yoktur. Hukuk da, t›pk› devlet gibi,
s›n›flarla birlikte var olmuﬂtur, dolay›s›yla s›n›fsal özüyle birlikte tan›mlanmal›d›r.
Marksist-Leninist literatürde hu kuk , “egemen s ›n› fla r›n y as a la ﬂt › r›lm›ﬂ iradesi” ﬂeklinde tan›mlan›r.
Bu tan›mda, hukukun s›n›fsal özü
vard›r.
S›n›flar›n ortaya ç›kmas›ndan
önce, hukuk yoktu ve toplumsal
iliﬂkiler, gelenek ve göreneklerle
sürdürülürdü.
‹lk hukuk, köleci devlette var
olan köleci hukuktur ve köle sahiplerinin köleler üzerindeki egemenli¤inin yasalaﬂt›r›lm›ﬂ ifadesidir. ‹çeri¤i de buna uygun olarak, köleci
sistemin gelece¤ini güvence alt›na
alacak ﬂekilde biçimlendirilmiﬂtir.
Ayn› ﬂekilde feodal hukuk, feodal
toplumda feodal beylerin; kapita list hukuk da kapitalist toplumda
burjuvazinin egemenli¤inin ifadesidir. Sosyalist hukuk ise, sosyalist
toplumda proletarya ve di¤er halk
kesimlerinin burjuvazi üzerindeki
egemenli¤inin ifadesidir. K›sacas›
hukuk, mevcut üretim iliﬂkilerini,

B‹LG‹
HUKUK
mevcut ekonomik ve siyasi sistemi
sürdürmenin bir arac›d›r.
Di¤er bir ifade ile; hukuk da, bir
üst yap› kurumudur. Ve, en genel
anlamda; tüm üst yap› kurumlar›nda oldu¤u gibi, altyap› taraf›ndan
belirlenir. Bu ﬂu demektir: Bir toplumun üretim ve paylaﬂ›m iliﬂkileri
ne ise, hukuku da ona göre ﬂekillenir.
Marks bunu ﬂöyle ifade eder;
“ A r a ﬂ t › r malar›m, devlet biçimleri
kadar hukuki iliﬂkilerin de ne
kendilerinden, ne de iddia edildi¤i gibi insan zihninin genel evriminden anlaﬂ›lamayaca¤›, tam
tersine, bu iliﬂkilerin kökenlerinin... maddi varl›k koﬂullar›nda
bulunduklar›... sonucuna ulaﬂt›.”
(Marx, Ekonomi Politi¤in Eleﬂtirisine Katk›)
Hukuk kurallar›n› belirleyen
devlettir ve uygulanmas› da, devletin “ z o r ”uyla güvence alt›na al›n›r.
Dolay›s›yla, devlet kimin devletiyse, hukukun da onun ç›karlar›n›
esas almas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Her
iktidar, elinde bulundurdu¤u devleti kullanarak kanunlar ç›kar›p kendi hukukunu oluﬂturur. Do¤al olarak her devletin niteli¤i kendi hukuk sistemine de yans›r.
Bu demektir ki, hukuk; günümüz egemen s›n›flar›n›n yans›tt›¤›
gibi, tüm toplumun ç›karlar›n› koruyan, toplumun tüm kesimlerine
eﬂit mesafede duran, devletten ba¤›ms›z bir olgu de¤ildir.
Dolay›s›yla, kapitalist sistemin
hukukunda suç ve ceza kavramlar›
da, tüm toplumun ç›karlar›n› de¤il,
kapitalist sistemin egemenlerinin
ç›karlar›n›, kapitalist sistemi korumay› esas alarak ﬂekillendirilmiﬂtir.
Bundan dolay›d›r ki, en a¤›r suçlar,
bu sisteme ve burjuvazinin mülkiyetine yönelen eylemlerdir.

Toplumsal kategoriler olarak,
dört temel hukuk biçiminden söz
ettik. Fakat, bu kategoriler içinde
de farkl› hukuk biçimleri görülür.
Örne¤in, kapitalist toplumda, faﬂizmle yönetilen bir ülkedeki hukukla, burjuva demokrasisiyle yönetilen bir ülkedeki hukuk aras›nda, hak ve özgürlükler aç›s›ndan
kimi farkl›l›klar söz konusudur. Fakat, her iki hukukun da özü, yani
burjuvazinin ç›karlar›n› temsil etmeleri aç›s›ndan birbirinden farklar› yoktur. Her ikisi de, kendi koﬂullar› içinde, burjuvazinin ç›karlar›n›
en iyi ﬂekilde savunmak için vard›r.
Günümüzde, hukukun s›n›fsal
niteli¤ini yok sayarak kullan›lan
hukuk
kavramlardan birisi de, “h
devleti” kavram›d›r. Sanki bir devlet “ h u k u k d e v l e t i ” oldu¤unda,
aletli””, “deotomatik olarak, “ada
mo
okratiik” olur! Bu do¤ru de¤ildir.
Çünkü hukuki olan her ﬂey
meﬂru de¤ildir. Burjuvazi mevcut
hukuka uygun olan herﬂeyin ayn›
zamanda meﬂru kabul edilmesini
ister. Böylelikle, burjuvazinin hukuku, burjuvazinin düzeninin de meﬂru temeli yerine geçecektir.
Oysa bir ﬂey hukuki olabilir,
ama meﬂru olmayabilir. Mesela,
sömürü; mevcut yasalara göre hukuka uygundur, ama meﬂru de¤ildir. Mesela, düzenin polisinin terörü
de mevcut hukuka uygun olabilir,
ama meﬂru kabul edilemez yine
de.. Burjuva demokrasileri “hukuk
devlletti””dir. Fakat bu, o devletlerin
hukukunun, burjuvazinin ç›karlar›n› korudu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmez.
Ayn› ﬂekilde bir politika veya karar›n “hukuka uygun” olmas› da,
halk için meﬂrulu¤un k›stas› de¤ildir.
T›pk› s›n›flar ve devlette oldu¤u
gibi, hukuk da sonsuza kadar var
olmayacakt›r. Madem ki, hukuk,
s›n›flarla ve devletle birlikte var olmuﬂtur; bir s›n›f veya s›n›flar ittifak›n›n, di¤er s›n›flar üzerindeki egemenli¤inin yasalaﬂt›r›lm›ﬂ ifadesidir, o zaman s›n›flar›n ortadan kalomünisst top kaca¤› toplum olan ko
lumda, hukuk da giderek gereklili¤iini yitiirec
cek ve dev
vlettle birliikte
sö
önüp
p gide
ecektiir..

Öğretmenimiz
B‹LG‹ UMUTTUR.
HAYATA YEN‹LMEMEK ‹Ç‹N
UMUDU D‹R‹ TUTMALIYIZ.
Ö⁄RENMEL‹Y‹Z, SÜREKL‹
Ö⁄RENMEL‹Y‹Z.
FAﬁ‹ZM‹
YENMEK ‹Ç‹N Ö⁄RENMEL‹Y‹Z.
Her ﬂeyin ilac›
bilgidir.
Mutlaka ö¤renmeliyiz.
Çevremizde
olup bitenler hakk›nda temel bir bilgiye sahip de¤ilsek, konu ne olursa
olsun aldat›lmaya
haz›r›zd›r.

faﬂizmi yenmek için, yalan
ve demagojilerini boﬂa ç›kartmam›z için mutlaka bilgiye ihtiyac›m›z var: Biliyoruz ki, YAL A N VA R S A G E R ÇEK DE
VA RDIR.
O zaman gerçe¤i ö¤renece¤iz.
Bizim baﬂka bir hayat›m›z
yok. Ve bu hayatta yan›lt›c›
umutlara, yalanlara de¤il, bilgiye ihtiyac›m›z vard›r. TEMEL
BES‹N KAYNA⁄IMIZDIR B‹LG‹.
Savaﬂmak sanatt›r diyor ustalar›m›z.
Savaﬂmay› e¤itimle ö¤renece¤iz.
Bilgi ile ö¤renece¤iz.
Ve bu savaﬂta EME⁄‹M‹ZLE
ustalaﬂaca¤›z.
Bu savaﬂ› de¤erlerimizle kazaca¤›z.
A¤›t yakmak, ac›y› dindirmiyor art›k!
A¤›tlar› umuda çevirmek için
mutlaka ö¤renmeliyiz.
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s›n.
Bu ö¤renme sürecinde hiç
mi hayal k›r›kl›¤› yaﬂamayaca¤›z, hiç mi düﬂmeyece¤iz? Hay›r yaﬂayaca¤›z, düﬂece¤iz de.
Ama emin olaca¤›z ki;
düﬂtü¤ümüz yerden de, bilgi
yard›m› ile kalkaca¤›z.
Emin olaca¤›z ki;
hayal k›r›kl›klar›n› nas›l aﬂaca¤›m›z› da, bilgi ö¤retecek bize.
Hiç mi korku yaﬂamayaca¤›z?
Yaﬂayaca¤›z, belki çok büyük korkular yaﬂayaca¤›z.
Ama biz o korkular›m›zdan, TEDB‹RL‹ OLMAYI ö¤renece¤iz. Yine bilgiyle, yine bilimle.
EN BAS‹T HAL‹ ‹LE B‹L‹M,
B‹L G‹YE ULAﬁMA BE CE R ‹S ‹
OLARAK TANIMLANIYOR.
Bu basit ve sade tan›mda:
"Biz ne yapa ca ¤ › z ? "

Bilgi Umuttur
Faﬂizmi Yenmek ‹çin
Ö¤renmeliyiz!

YALAN ve DEMAGOJ‹, faﬂizmin en güçlü silah›d›r;
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Açl›¤› isyana dönüﬂtürmek için ö¤renmeliyiz.
Bizi bilgisiz b›rakmak
istiyor egemenler.
Çaresiz ve geleceksiz
b›rakmak istiyorlar bizi.
GELECEKS‹Z, UMUTSUZ,
KEND‹N‹ B‹R H‹Ç OLARAK
GÖREN ‹NSANLAR dünyan›n
hemen her yerinde FAﬁ‹ZM‹N
vurucu gücü olmuﬂlard›r. Yani
devrimcileri katletmek için de,
yine bizi, halk›n evlatlar›n› kul-

lan›yorlar: Halk›n bilgisiz b›rak›lm›ﬂ evlatlar›n›.
Geleceksiz, umutsuz b›rakt›klar› halk çocuklar›n›n beynini
y›k›yorlar ve kendi silahl›, vurucu güçleri haline getiriyorlar.
Tüm bunlar› engellemek için
ö¤renmeliyiz.
Yalanlar› ortaya ç›kartmak
için,
gerçekleri hayk›rmak için,
kand›r›lm›ﬂ, yozlaﬂt›r›lm›ﬂ
halk çocuklar›n›; bizim, devrimin saflar›na kazanmak için,
ö¤renmeliyiz.
Hani diyor ya halk›m›z; "Göz
odur ki da ¤ › n a rd ›n› gör e, ak›l
odur ki baﬂa gelece¤ i b ile..."
‹ﬂte bu göze, sahip olmal›y›z.
‹ﬂte bu akla, sahip olmal›y›z.
Bu göz ve bu ak›l, bilgidir.
Bu göz ve ak›l, gerçek bilgidir.
Her ﬂeyi ö¤renmeli, hiçbir
ﬂeyi unutmamal›y›z.
Geçmiﬂimizin ac›lar›n› unutmamal›y›z ki; geçmiﬂimizi anmak, bize gelece¤imizi mutlaka
kazanmam›z gerekti¤ini anlat-

"Bilimsel bilgiye nas›l ulaﬂaca¤›z?", "Gerçe¤e nas›l ulaﬂaca¤›z?"
Sihirli, hiç bilinmeyen, bir
yolu yok bunun.
Sadece e¤itim ile.
Baﬂka, hiçbir yolu yok.
E¤itimin tarz› yerine, zaman›na, ihtiyaçlara göre, belki de¤iﬂtirilebilir.
Düﬂünülürse zenginleﬂtirilebilir.
Örne¤in, so ru so rarak ulaﬂ›labilir bilgiye:
"Neden yoks ul u z ? " sorusunu soral›m.
Bulaca¤›m›z bilimsel cevaplar, bizim e¤itimimiz olacakt›r.
Gerçe¤e ulaﬂman›n en klasik
yolu yüzy›llard›r de¤iﬂmedi:
Soru sormak!
Soru sorarak baﬂlayabiliriz.
Her an sorarak ve her an yeni birﬂey ö¤renerek güçlenebili-
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riz.
Bilgiçlik taslamak için,
Bilmiﬂlik için de¤il...
Ö¤renmek
yenmek için!

ve

faﬂizmi

Ö¤renmek ve emperyalizmi altetmek için !
Tarihsel
materyalizm,
devrimcilere devrim yapmay› ö¤retti¤i gibi, yeni bir
dünya kurmak için de bilgiyle donat›r. Bu bilgileri ö¤renece¤iz.
Biz gerici olan› y›kmak,
yeniyi kurmak için ö¤renmeliyiz.
"Neden yoks ul u z ? " sorusu ile baﬂlayabiliriz örne¤in.
Ve asla unutmamal›y›z ki;
bilgi B‹R ANDA ﬁEYTANI
MELE⁄E DÖNÜﬁTÜRMEYECEK,
YERYÜZÜNÜ
YAPMAYACAK!

CENNET

Sadece yol gösterecek!
Gerisi bize kalm›ﬂ.
24 saatini, santimle ölçer
gibi programlayarak,
her gün hayat›n içindeki
sorular›m›za, yeni bir soru
ve yeni bir cevap bularak,
yolumuza devam edebiliriz.
Her gün yeni bir cevap,
her gün yeni bir bilgi ö¤renmeliyiz.
Sürekli ö¤renmeliyiz.
Faﬂizmi yenmenin, emperyalizmi alt etmenin, baﬂka yolu yoktur.
Ne tank, ne tüfek, ne teknoloji harikas› insans›z
uçaklar...
En büyük silah; ‹NANÇLI
‹NSANDIR.
Ve Day›'m›z›n bize dedi¤i
gibi; inanç, bil gi ve ger çe ¤in
bir leﬂ ti¤i duy gudur.
Bu nedenle bilgiyi, gerçek bilgiyi ö¤renmeliyiz.

Say›: 169

Çankaya Kültür Derne¤i Aç›ld›
Ankara’da, Dikmen halk›, uzun çal›ﬂmalar sonucunda Çankaya Kültür
Derne¤i’nin kuruluﬂunu tamamlad›.
Dernek yoksullu¤a, yozlaﬂmaya ve yaﬂad›¤›m›z her türlü soruna karﬂ›
yeni bir mücadele mevzisi olma amac›yla yola ç›kt›. Önümüzdeki süreçte,
kütüphane kurma amac›yla yap›lacak kitap ba¤›ﬂ› kampanyas›, gitar, halkoyunlar›, satranç gibi çeﬂitli kurslar ile faaliyet gösterecek olan Çankaya
Kültür Derne¤i, tüm Çankayal›lar› derne¤e üye olmaya, örgütlülü¤ü ve
mücadeleyi büyütmeye ça¤›r›yor.

Genelgeyle ‹lgili Soru Önergesi
CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel 45/1 say›l› genelgeyle ilgili TBMM’ye bir soru önergesi verdi. Güvel, Adalet Bakan›’n›n cevapland›rmas› iste¤iyle verilen önergede
ﬂunlar ifade etti:
1. Ülkemizde bulunan F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza
‹nfaz Kurumlar›n›n kaç tanesinde 45/1 say›l› genelgenin
an›lan hükmü uygulanmaktad›r? Söz konusu genelgenin
an›lan hükmünün uygulanmad›¤› ceza infaz kurumlar› hangileridir?
2. Genelgenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten bu yana 45/1 say›l› genelgenin an›lan hükmü hangi F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza ‹nfaz Kurumlar›nda kaç defa uygulanm›ﬂt›r?
3. 45/1 say›l› Genelgenin an›lan hükmünün söz konusu ceza infaz kurumlar›nda uygulanmamas›n›n gerekçeleri nelerdir?
4. 45/1 say›l› Genelgenin an›lan hükmünün uygulanmamas› ve bunun
nedenleri konusunda Bakanl›¤›n›zca herhangi bir çal›ﬂma yap›lm›ﬂ m›d›r?
Genelgeyi uygulamayan ceza infaz kurumu yöneticileri hakk›nda herhangi
bir inceleme/soruﬂturma yap›lm›ﬂ m›d›r?

Haklar ‹nsan ‹çindir
Son bir y›l içerisinde ülkemizde polisin iﬂledi¤i cinayetleri protesto etmek için 17 Aral›k’ta bir eylem yap›ld›. Ankara Apdi ‹pekçi Park›’ndan
Yüksel Caddesi’ne yap›lan yürüyüﬂ ve orada bas›na bir aç›klama yap›lmas›yla sonlanan eylemi ‹HD ve polis taraf›ndan evlatlar› öldürülen aileler
düzenledi. Yürüyüﬂte aileler olaylarda yaﬂamlar›n› yitiren evlatlar›n›n foto¤raflar›n› taﬂ›d›.
Eylemde yap›lan aç›klamalarda “‹nsan, haklar›yla insand›r. Haklar insan içindir. Her insan›n yaﬂam hakk› korunmak zorundad›r” denildi.
Aç›klamalar›n ard›ndan olaylarda yaﬂamlar›n› yitirmiﬂ olanlar›n aileleri
söz ald›. Baran Tursun’un babas›; "Yunanistan’da 1988 y›l›nda polis kurﬂunu ile bir kiﬂi öldü, son yaﬂanan olaysa daha çok yeni. Yunanistan halk›n›n
tepkisini herkes gördü. Bakanlar istifa ediyor. Ya bizde nas›l oluyor? Olaylar tam tersi iﬂliyor, suçlular korunuyor” derken di¤er bir ac›l› aile olan
Ça¤daﬂ Gemik’in ailesinden sözü Ça¤daﬂ’›n a¤abeyi ald›. "Bütün ailelere
sesleniyorum, bu sorun sadece bizim sorunumuz de¤il, bütün insanlar›n sorunudur. Çok geçmeden bu olaylar›n önüne geçmeliyiz. Aksi durumda daha sonra olaylar›n önüne geçmek imkâns›z hale gelebilir” dedi. Son sözler
ise Feyzullah Ete’nin a¤abeyinden geldi. Ac›l› a¤abey Feyzullah’›n iki çocu¤unun foto¤raflar›n› gösterdi ve onlar›n yaﬂad›¤› zorluklar› anlatt›.

Ö⁄RETMEN
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Onbinler Ankara'da Hayk›rd›lar
21 Aral›k günü Türkiye Eczac›lar› Birli¤i taraf›ndan, eczac›lar›n sorunlar›n› dile getirmek
amac›yla Ankara’da miting düzenledi. Türkiye'nin çeﬂitli yerlerinden gelen eczac›lar ve Ankara'dan mitinge destek veren
çeﬂitli sivil toplum kuruluﬂu
mensuplar› Kurtuluﬂ'ta itfaiye
merkezi önünde topland›.
Sa¤l›k
emekçileri
saat
12.00'de yürüyüﬂe baﬂlad›. S›k s›k “Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz, IMF Sa¤l›ktan Elini Çek, Kömür Bedava Sa¤l›k Parayla, Susma Sucukça S›ra Sana
Gelecek...” sloganlar›n› atarak ve ellerindeki “Ilaç Ve Sa¤l›k Sömürüsüne
Son, Rekabeti De¤il, Hastay› Eczac›y› Düﬂün, Sa¤l›kta Ve Eczanelerde
Y›k›ma Son…” dövizleri ile mitingin yap›laca¤› Kolej kavﬂa¤›na var›ld›.
Türk Eczac›lar› Birli¤i (TEB) Genel Baﬂkan› Erdo¤an Çolak, eczac›lar›n s›k›nt›lar›n›n çözümlenmesi için yap›lan mitingin bir son de¤il baﬂlang›ç oldu¤unu belirterek, "Hepimiz daha büyük mücadelelere haz›r›z. Karﬂ›m›zda duranlar, bizi duymayanlar da bundan böyle haz›r olsunlar. Çünkü bizler, bunu durdurana kadar durmayaca¤›z" dedi.
Çolak, bugüne kadar dertlerini anlatmak için çok çaba sarf ettiklerini
ifade ederek, "Sözümüzü masalarda dinlemediyseniz bu alandan dinleyeceksiniz! B›çak kemi¤e dayand›. Krizinizin bedelini de ödemeyece¤iz,
hastalar›m›za da ödettirmenize izin vermeyece¤iz” dedi.
TBMM'de Pazartesi günü sa¤l›k bütçesinin görüﬂülece¤ini hat›rlatan
Çolak, "Kimse sa¤l›k bütçesini art›rma peﬂinde de¤il. Eczac›l›k yasas›n›
de¤iﬂtirip, alan› büyük sermayeye açma peﬂindeler. Büyük sermaye gruplar› bugün hastane sat›n al›yor, yar›n eczane sat›n almaya baﬂlayacak. Eczac›-eczac› ortakl›¤›, eczanelerin ﬂirketleﬂmesinin, tek elde toplanmas›n›n
ve el de¤iﬂtirmesinin önünü aç›yor. Korkumuz o ki, o eller eczac›n›n elleri olmayacak! Türkiye'nin büyüyen ilaç pazar›ndaki pay›n› art›rmak isteyen çok uluslu ﬂirketlerin elleri olacak. Biz eczaneyi ticarethaneye çevirmelerine izin vermeyece¤iz" diye konuﬂtu.
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Do¤algaz Zamlar›
Protesto Edildi

Zab›ta ve Polis
Esnafa Sald›rd›

K o c a e l i D o ¤a l g a z H a k k › n ›
Koruma Meclisi, do¤algaz zamm›n›n geri al›nmas› için Büyükﬂehir Belediyesi’ne yürüdü. Merkez
Bankas› önünde baﬂlayan yürüyüﬂ, Büyükﬂehir Belediyesi’ne kadar devam etti. Meclis üyeleri,
burada yapt›klar› bas›n aç›klamas›
ile do¤algaz ve di¤er tüm zamlar›n
geri çekilmesini talep etti. Meclis
ad›na aç›klama yapan Metin Kaya,
“AKP bu zamlar› derhal geri çeksin” dedi.

23 Aral›k günü yaklaﬂ›k 400 esnaf kapat›ld›¤› duyurulan Sal› Pazar›'nda çad›r kurmak isteyince zab›tan›n sald›r›s›na u¤rad›.
Kad›köy'deki tarihi Sal› Pazar›'n›n, yeni yeri olan Fikirtepe'ye
taﬂ›nmas›na karﬂ› ç›kan 400'ü aﬂk›n esnaf tezgah açmak istedi. Zab›talar›n sald›r›s›na tezgah demirlerini f›rlatarak karﬂ›l›k veren pazar esnaf›na polis de biber gaz›yla
müdahale etti.

HABER

Ünsa ‹ﬂçileri
Yürüyüﬂ Yapt›
ÜNSA Çuval Fabrikas›’nda
çal›ﬂan ve kriz gerekçe gösterilerek maaﬂlar› ve tazminatlar›
ödenmeden iﬂten at›lan iﬂçiler 25
Aral›k’ta ‹stiklal Caddesi'nda yürüyüﬂ yapt›. Ünsa Ambalaj Fabrikas›'n›n taﬂeronlar›ndan kriz gerekçesiyle at›lan 300 iﬂçi, 15 gündür fabrika önündeydiler. 25 Aral›k’ta Taksim Tramvay Dura¤›'nda toplanan iﬂçiler, “Ünsa'da
krizin faturas›n› patronlar ödesin”
yaz›l› pankart açarak bir bas›n
aç›klamas› yapt›ktan sonra ‹stiklal Caddesi’nde yürüyüﬂ yapt›.
D‹SK Örgütlenme Daire Baﬂkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu iﬂçiler ad›na yapt›¤› aç›klamada;
Ünsa'da 300 iﬂçinin, 5 Aral›k günü, nedeni dahi bildirilmerden kap› önüne koyuldu¤unu hat›rlatt›.
Küçükosmano¤lu, patronun, tazminat ve fazla mesai haklar›n› vermedi¤ini ayr›ca alt taﬂeronlar firmalar Do¤a, Eda ve Baran tekstil
patronlar›n›n da iﬂçilere tehditle,
“Tüm haklar›m› ald›m” yaz›l› ibranameler imzalatt›¤›n› söyledi.
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi krizin faturas›n› da
hükümet ve sermayenin ödeyece¤ini, krizi iﬂçilerin yaratmad›¤›n›
bedelini de ödemeyece¤ini ifade
etti.
‹ﬂyeri temsilcisi Melahat K›vanç da; Fabrika önünde direniﬂte
olduklar›n› haklar›n› alana kadar
direneceklerini söyledi.
Aç›klaman›n ard›ndan iﬂçiler,
‹stiklal Caddesi'ne yürüyüﬂ yapmak istedi. Polisin barikat› karﬂ›s›nda bir saat oturma eylemi yapan iﬂçilerin kararl› tavr› karﬂ›s›nda polis geri ad›m atmak zorunda
kald›. Beklemenin ard›ndan iﬂçiler
“AKP bize hesap verecek”, “Taﬂeron iﬂçisi köle de¤ildir”, “Tazminat hakk›m›z, söke söke al›r›z”
sloganlar›yla ‹stiklal Caddesi'nde
yürüyüﬂlerini gerçekleﬂtirdiler.
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi
Kolay olan kendi d›ﬂ›ndaki olumsuzlu¤u mahkum etmek, zor olan ise bu
olumsuzluklara meydan vermemektir... Zor olan› baﬂarmal›y›z.
Kriz gerekçe gösterilerek iﬂten ç›karmalar art›yor. Bunun son örneklerinden biri Sabanc› Holdinge ba¤l› BR‹SA Bridgestone Sabanc› Lastik Sanayi
ve Ticaret A.ﬁ.’de yaﬂand›. Toplam 64 iﬂçi iﬂten at›ld›.
Bunun karﬂ›s›nda ise iﬂçiler hakl› ve do¤ru olarak fabrikay› terketmeme eylemine baﬂlad›lar. Eylem 1300 iﬂçinin destekledi¤i iﬂgale dönüﬂtü k›sa
sürede. Hem iﬂçilerin hemen hemen tümünün kat›lmas› hem de radikal bir tav›r al›nmas›, eylemin
güçlü yanlar›yd›. Ve kuﬂku yok ki bu tutum talebin
kabulünü de beraberinde getirecekti. Ancak böyle
olmad›.
Bir kez daha kuﬂat›ld› iﬂçiler; patron gözda¤›
verdi; direniﬂ bitmezse yeni iﬂçiler iﬂten at›lacak ve
at›lacak iﬂçiler için de tazminat ödenmeyecek dedi... Jandarma iﬂçilerin iﬂgal etti¤i fabrikay› zorla
boﬂaltma tehdidi ve haz›rl›¤› yap›yordu. Sendika
yönetimi kimi ve neyi temsil etti¤ini unutup adeta
iﬂçi ile patron aras›nda arabulucu-hakem rolü oynad›. Bu fabrikada iﬂçilere öncülük edecek devrimci iﬂçilerin de olmamas›, direniﬂin büyümeden bitirilmesini kolaylaﬂt›rd›. Bu örne¤in benzerleri say›s›z kez yaﬂanm›ﬂt›r.
Sendika yönetimi patronla anlaﬂ›p iﬂgal eylemine son verilmesini ﬂu sözlerle aç›kl›yordu: “Gönül
onlar›n yeniden iﬂe al›nmas›n› isterdi ama olmad›.
Taleplerimiz o yöndeydi ve ç›karmalar devam ediyordu. ‹ﬂveren, üretim durdu¤u için bundan sonraki ç›karmalar› da tazminats›z yapaca¤›n› tebli¤ etmiﬂti. Toplant›da, eylemde geçen sürenin ücretlerinin ödenmesi ve iﬂten ç›kar›lmalara son verilmesi
kararlar› al›nd›. En az kay›pla anlaﬂma sa¤land›”...
Direniﬂe daha baﬂtan kazanmak için de¤il, “en az
kay›p” bak›ﬂ aç›s›yla yaklaﬂt›¤›ndan dolay›, bu sonucu yeterli görüyor!

Sinter’de iﬂgal
Ümraniye’de Yukar› Dudullu
Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Sinter Metal ‹malat Sanayi A.ﬁ.
fabrikas›ndan ç›kart›ld›klar›n› belirten iﬂçilerin fabrikay› iﬂgal eylemi
devam ediyor.
‹ﬂçilere destek vermek amac›yla
fabrika önüne gelen D‹SK’e ba¤l›
Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas› Yöne-
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‹ﬂgal, Uzlaﬂma
ve Bize Düﬂen
Bir söz vard›r “ölümü gösterip s›tmaya raz›
etmek”. Patronlar bir kez daha bunu uygulam›ﬂt›r.
Onlarca iﬂçiyi kap› önüne koyuyor. ‹ﬂçiler direndi¤inde ise “iﬂten atmalara devam ederim” diyerek at›lan iﬂçilere boyun e¤ilmesini, kabullenilmesini istiyor. Bu durum kabul edilemez, kabullenilemez. Bu durum sürekli “s›tma hali”nde yaﬂamakt›r.
Yani bir anlamda ölümdür.
Yukar›da da ifade etti¤imiz gibi ne onlarca iﬂçinin iﬂten at›lmas›, ne “en az kay›pla anlaﬂma
sa¤land›” denilerek direniﬂlerin bitirilmesi, ilk defa yaﬂanan örnekler de¤ildir. Bu örnekler öncesinde çokca yaﬂand› ve bu anlay›ﬂlar var oldukça bundan sonra da çokca yaﬂanacakt›r!
Kriz denilen ﬂey gerçekte patronlar›n kâr h›rs›n›n, doymak bilmez aç gözlülüklerinin sonucundan
baﬂka birﬂey de¤ildir. ﬁimdi de ayn› kâr h›rs› içinde
çal›ﬂma koﬂullar›n› daha da a¤›rlaﬂt›r›yor, yüzlerce,
binlerce iﬂçiyi de kap› önüne koyuyorlar. Emekçilerin hakl› taleplerinin karﬂ›s›na “iﬂten ç›karmalara
devam ederim” tehditleriyle ç›k›yorlar.
Özcesi ﬂudur ki; iﬂten atmalar daha da artacakt›r. Bunun karﬂ›s›nda iﬂgaller, direniﬂler de artacakt›r. Devrimcilere, devrimci iﬂçilere düﬂen ise bunlar› seyredip, direniﬂin seyrini uzlaﬂmac›lara, onlar›n
insaf›na terkedip, direniﬂ bitirildikten sonra mahkum etmek de¤ildir. Devrimcilere, devrimci iﬂçilere
düﬂen direniﬂleri büyütmek, ço¤altmakt›r. ‹ﬂgallerin, direniﬂlerin bitirilmesi bir yerde de devrimcilerin, devrimci iﬂçilerin üzerlerine düﬂen misyonu yeterince yerine getirememelerinden kaynaklanmaktad›r. Kolay olan kendi d›ﬂ›ndaki olumsuzlu¤u
mahkum etmek, zor olan ise bu olumsuzluklara
meydan vermemektir. Devrimcilik zor olanda somutlanmaktad›r. Zor olan› baﬂarmal›y›z.

tim Kurulu üyesi Özkan Atar, burada yapt›¤› aç›klamada, iﬂverenin
as›l amac›n›n sendikan›n yetki belgesini engellemek oldu¤unu öne
sürdü.
Patron, iﬂten att›¤› iﬂçilere “sendikadan istifa edin, gelin iﬂe
baﬂlay›n” derken iﬂten atmalardaki
amac›n ne oldu¤u bir kez daha
görüldü.
Fabrikada süren iﬂgale dair pat-

ron temsilcisi, polis ve sendikac›lar
aras›nda bir görüﬂmenin gerçekleﬂti¤i ö¤renildi.

EMEK
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Her ﬁey Tekeller ‹çin Mi?
19 Aral›k’ta yap›lan TÜS‹AD
Y‹K (Yüksek ‹stiﬂare Konseyi) toplant›s›nda patronlar bir kez daha isteklerini dikte ettiler.
Ne istiyor tekelci patronlar?
‹steklerini ﬂöyle s›ral›yorlar: Avrupa ile iliﬂkileri yeniden canlan d › r m a m › z g e rekiyor... ‹ç talep canland›r›lmal›d›r... Ekonomik faali yet üzerindeki yükler indirilmelid i r. Yani vergi yükleri düﬂmeli,
u c u z k redi sa¤lanmal›... Dalgalanmalara karﬂ› AB ve IMF’den destek
almal›y›z... Piyasada iç talebi can l a n d › r a n ; i h r a c a t › , i s t i h d a m › , ü r etimi destekleyen önlemler ç o k d a ha etkil i sonuçlar g e t i re c e k t i r.
K›sacas›, tüm sistem, devlet,
tüm halk kitleleri bizim için çal›ﬂs›n, herﬂey bizim isteklerimize göre
belirlensin diyorlar.
Zaten sistemin tüm çarklar› da
onlar›n isteklerine göre döndürülüyor. Ama yetmiyor. Onlar sürekli
açlar! Y›llar öncesinde bir TV program›nda Sak›p Sabanc› “ a ç › m ,
aç›m!” diye bas bas ba¤›r›yordu.
Halk› ili¤ine kadar sömürüyorlar
ama asla doymuyorlar.
Tayyip Erdo¤an’›n s›k s›k söyledi¤i “ k r i z i f › r s a t a ç e v i r m e k ” bu
olsa gerek. Tekelciler, krizden sonuna kadar yararlanarak, IMF anlaﬂmalar›n› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor,
halk için yap›lan zaten s›n›rl› düzeydeki harcamalar›n da k›s›lmas›n›, tüm ekonomik sistemin sadece
tekellerin kâr› dikkate al›narak
yeniden düzenlenmesini istiyorlar.
Tekellerin istekleri, halk›n açl›¤›n› daha da büyütecekmiﬂ, var olan
iﬂsizler ordusuna yeni iﬂsizler ekleyecekmiﬂ, emperyalist sömürü ve
talan›n daha fazla artmas›na neden
olacakm›ﬂ... Bunlar›n bir önemi
yok. Kimse, her y›l, kârlar›n› bir kaç
kat art›ran, sermayelerini daha fazla
büyüten tekelleri; kriz, durgunluk
dinlemeyip biraz daha büyütmekten
baﬂka bir ﬂey düﬂünmemeli!!!
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‹stenen budur.

Tekellerin H er ‹ste¤i
Birinci G ündem
Tekelcilerin Y‹K toplant›lar›na
Cumhurbaﬂkan› da kat›l›p, isteklerine destek verdi.
‹stekleri, gazete ve televizyonlarda geniﬂçe yans›t›ld›.
Patronlar›n bu ayr›cal›¤› neden?
Örne¤in, iﬂçi, memur sendikalar›
da krizle ilgili toplant›lar yap›yorlar. Ama ne onlar›n aç›klamalar›, ne
iﬂten at›ld›¤› için, ücretleri ödenmedi¤i için, akﬂama kadar çal›ﬂt›r›ld›klar› halde ald›klar› ücretle kar›nlar›n› bile doyuramad›klar› için sokaklarda eylem yapan emekçilerin talepleri, bu kesimler taraf›ndan görmezden geliniyor.
Tabloya bak›n; tekelcilerin yapt›klar› s›radan bir toplant› ülkenin gündemi oluyor. Oysa söylediklerinde bir
yenilik de yok. Zaten, kriz gündeme
gelmeden önce de, sonra da, her a¤›zlar›n› açt›klar›nda isteklerini s›ral›yorlar. Buna ra¤men, her söyledikleri,
sanki ilk kez söyleniyormuﬂ gibi
an›nda gündem haline getiriliyor.
Milyonlarca emekçinin talepleri,
istekleri ise ne iktidar, ne burjuva
bas›n ve televizyonlar taraf›ndan
gündeme getirilmiyor.
Emekçiler, “krizi emekçiler ya ratmad›, kriz in faturas› da emekçi lere yüklenmemelidir” diyorlar,
ama dikkate al›nm›yor.
Örne¤in, yoksul halk›n baﬂ›n›
sokmak için yapt›¤› bir gecekondusu bile y›k›l›rken, kriz varm›ﬂ, karm›ﬂ k›ﬂm›ﬂ, hesaba kat›lmaz. Çoluk
çocuk, yaﬂl› demeden evleri y›k›l›p
sokakta b›rak›l›rlar.
Emekçileri sadece düzenleri için
tehdit oluﬂturmas›n diye gündemlerine al›rlar. Bunda da, bir yandan,
emekçileri susturacak manevralar›
hesaplarken, di¤er yandan emekçilerin isyanlar›n› zor kullanarak bas-

t›rman›n plan›n› yaparlar.
Bunun anlam› ﬂudur:
Oligarﬂik düzen tekelci patronlar›n düzenidir. Bu düzende, iktidarlar, onlar›n ç›karlar›n› temsil ederler. Halka ise düﬂmand›rlar.

Ayn› Gemide De¤iliz
TÜS‹AD’›n Y‹K toplant›s›nda
konuﬂan Abdullah Gül, egemen s›n›flar›n klasik demagojisini tekrarlad›: “Hükümet, iﬂ dünyas› ve sen dikalar baﬂ ta olmak üzere herkes
büyü k bir dayan›ﬂma v e iﬂbirli¤i
i çi ne gi r me z s e h ep be r ab er k ay be deriz”. Bilinen “hepimiz ayn› gemideyiz!” masal›n› anlat›yor Gül.
Yalan söylüyor, halk› aldatmaya
çal›ﬂ›yor.
S ö m ü r ü d ü z e n l e r i n d e , p a t ro n larla emekçilerin dayan›ﬂmas›
y o k t u r. Egemen s›n›flar›n dayan›ﬂma dedi¤i; emekçilerin patronlar›n
ç›karlar› için, kendilerine dayat›lan
koﬂullara teslim olmas›d›r. Ücretlerin düﬂüklü¤üne veya ödenmemesine, iﬂten ç›karmalara, a¤›r ve uzun
süreli çal›ﬂma koﬂullar›na, “iﬂ kazalar›nda” ölümlere, sigortas›z çal›ﬂt›rmaya, sendikas›zlaﬂt›rma dayatmalar›na... ses ç›karmamas›d›r.
Yalan söylüyor.
Patronlarla emekçiler, beraber
kazan›p, beraber kaybetmezler.
Patronlar›n kazanmas› demek,
emekçilerin kaybetmesi demektir.
Emekçilerin daha iyi koﬂullarda yaﬂayabilmesi demek, patronlar›n kârlar›n›n azalmas› demektir.
Patronlar da, Abdullah Gül de
bunun bilincindedir. Onun için de,
sürekli emekçileri daha fazla yoksullaﬂt›r›rlar. Onlar bu yal›n gerçe¤i,
emekçilerden saklamak isterler.
Emekçiler, birbirleriyle dayan›ﬂma içinde olacaklar, haklar›n› koruyabilmek, yaﬂamlar›n› düzeltebilmek için patronlara karﬂ› mücadele
edecekler. Baﬂka yollar› yoktur.
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TESEV
Raporu

Amaç, Kürt Sorununun Çözümü Mü?
Kürt Ulusal Hareketini Tasfiye Mi?

Türkiye Ekonomik ve
Sosyal Etüdler Vakf› ( T ESEV), 23
Aral›k’ta ‘Kürt So r un u nun Çö züm
H a r i t a s›, Böl ge d e n H ü k ü me te
Öneriler ’ baﬂl›kl› bir rapor aç›klad›.
Raporun isminde, “Kürt Sor un una Çöz ü m ” var, fakat hareket
noktas› bu de¤il. Rapor; “ Kürt Sor un u n as›l çözül ü r ? ” sorusuna de¤il, “ P K K n as›l silah b›r ak › r ? ” sorusuna kendince cevap ar›yor. Ki, bu
gerçe¤i raporu haz›rlayanlar da gizlemiyorlar. Hareket noktas› bu oldu¤u
için de, vard›¤› sonuçlar da çözüm
de¤il, aldat›c› manevralar oluyor.
TESEV’in Kürt sorununun çözümü yerine PKK’nin silah b›rakmas› ile ilgilenmesi ﬂaﬂ›rt›c› da de¤ildir. Çünkü, TESEV, tekel c i b u rj uva zi n i n kurdu¤u ve finanse etti¤i,
“ABD ile iﬂ b i rli ¤ i ﬂ a r t ” diye görüﬂ
aç›klayan, bir kurumdur. 2002’de
oldu¤u gibi, “Halk AB’ye evet diyor” sonucu ç›karmak için, özel
olarak anketler düzenleten, emperyalizm iﬂbirlikçisi bir kurumdur.
Geçti¤imiz günlerde, bizzat Baﬂbakan Yard›mc›s› Hayati Yaz›c› taraf›ndan yap›lan bir aç›klamaya göre,
TESEV’e para aktaranlar›n listesinde bak›n kimler var: UNDP, The
World Bank, B r itish Concil, International Monitoring Center, ‹sveç
K r a ll›¤›, Cenova Center for the Democratic control of Armed Forces,
E nsit ütü DE, Estudos International..
Elbette bu paralar TESEV’e
“ h a y › r ” olsun diye verilmiyor. Karﬂ›l›¤›n› sonuna kadar al›yorlar. Kuruluﬂ amac›na ve finansman kaynaklar›na uygun olarak, TESEV’in
faaliyetleri emperyalizmin ve iﬂbirlikçi burjuvazinin ç›karlar› d›ﬂ›nda
düﬂünülemez.

K ü r t S or u n una De¤il
Tekellerin Sor u n un a Ç ö z ü m
TESEV’in aç›klad›¤› rapor da,
b u r j u v a z i ce p h e s i n d e n b i r “ ç ö -
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züm öne r i si”dir. Tekelci burjuvazinin belli kesimlerinin ve AB’nin çözümlerine paralel önerilerdir.
T ESEV’in, 1996’da da, Kürt Sorununa iliﬂkin önerileri söz konusu idi
ve o önerilerin özü de ayn›yd›. O zaman TESEV’in ilham kayna¤› Fransa
Modeli idi. Bugün baﬂka. Ama dün
de, bugün de, amaçlar› Kürt halk›n›n
kimi taleplerine evet diyerek, Kürt sorununun çözümünü gündemden ç›karmakt›r. Kürt halk›n›n yaﬂad›¤› bölgeyi, tekelci burjuvazi aç›s›ndan daha
verimli ﬂekilde kullan›labilecek bir
pazara dönüﬂtürmektir.
Bunun için de ekonomik, siyasi,
askeri, t ü m y ö nt e m l e r, TESEV raporunda devreye sokulmuﬂtur.
“ K ü r t s o r u n u t e r ö r so r u n ud u r ” bak›ﬂ aç›s›, TESEV raporunda, “ K ü r t s or u nu si l a hl› ha r ek e t
sor u n ud u r ” ﬂeklinde ifadesini bulmuﬂtur. “Sor u n e k onom i kt i r ” bak›ﬂ aç›s›, TESEV’in raporunda, çözüm ad›na önerilen ekonomik öneriler ﬂeklinde kendini göstermiﬂtir.
Ke z a ; raporda; “PKK’n›n silah
b›rakmas› için Kürt sivil toplum
temsilcileri ve siyasi partiler arabuluculuk yapmal›, onur k›r›c› görülen ‘af’f› içermeyen bir sicil düzenlemesi getirilmeli.” denilerek, af
meselesi de gündeme getirilmiﬂtir.
AKP ve Genelkurmay, “ K ü r t
sor u n u t e r ö r so r un u d u r ” diyerek,
katliamla “ t e r örü yok ede r e k ” sorundan kurtulmay› düﬂünüyor, TESEV’de farkl› bir noktadan hareket
ediyor gözükse de, ayn› noktaya var›yor ve “si lah b›r a kt› r ar a k ” sorundan kurtulmay› öneriyor.
De¤ilse, silah b›rakt›rma yerine
Kürt sorununu çözmek için öneri
geliﬂtirirdi.
R a p o r u n ç ö z ü mü, oli g a r ﬂik
d ü ze nin s› n › r la r › n› zorla m› y o r.
Rapor, “ K ü r t t o p l u m u n u n
t e m sil ci le r i nin çö züm öne r i le r i ”

diye sunuldu. Birincisi ﬂu; “Kürt
toplumunun temsilcileri”ni kim belirlemiﬂ, neye göre belirlemiﬂ? Rapora “katk›da” bulunanlar›n niteli¤ine bak›ld›¤›nda görülen odur ki,
“Kürt toplumunun temsilcileri “diye sunulanlar›n hemen tamam› düzen içi güçler ve anlay›ﬂtakilerdir.
Dolay›s›yla, bu, rapordaki “öneriler”in niteli¤ini de belirliyor.
Çözümün oli g a r ﬂi n i n k a b u l
edi le bi l i rlik s›n›rlar› içinde arand›¤› görülüyor. Dolay›s›yla, rapor
Kürt sorununun çözümünü de¤il,
ancak Kürt halk›n›n kimi taleplerini
gündeme getirmiﬂ oluyor.
Ö r n e ¤in de n i y o r k i :

* Yeni sivil bir anayasa yap›lmal›. Parti kapatma zorlaﬂt›r›lmal›.
Seçim bar aj› yüzde 5’e indirilmeli.
* DTP’nin siyaset yapma hakk›
tan›nmal›.
* E¤itimde Kürtçe ikinci dil ya
da seçmeli olmal›, kamu hizmetinde
Kürtçe'ye izin verilmeli.
* Koruculuk kald›r›lmal›.
* Yerel yönetimlerde Türkçe d›ﬂ›
diller kullan›labilmeli.
* Hakikat komisyonu kurulmal›
Bu maddelerde, Kürt sorununun
çözümünün olmad›¤› herkesin görebilece¤i aç›kl›ktad›r.
Evet, taleplerin baz›lar› “demokratik” bir muhtevaya sahiptir. Fakat,
yine aç›k ki bunlar, “si lah b› r a k t › rm a y›” kabul edilebilir hale getirmek amac›yla konulmuﬂ taleplerdir.
HEPS‹ O KADAR.
‹lerici, demokratik güçlerin bu taleplere daha farkl› anlamlar yüklemesi, Kürt sorununun çözümü diye sunmalar›, Kürt halk›n›n taleplerini bunlarla s›n›rlamalar› kabul edilemez.
R a p o r d a t e kel le r i n i hti yaçla r ›
ve “sorun ekonomiktir” b a k›ﬂ aç›s› var. Deniyor ki:
* GAP, sulama kanallar›n›n biti-
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miyle sona ermeli. Yeni bir plan haz›rlanmal›.
* Yeﬂil Kart ve ﬁartl› Nakit
Transferi uygulamalar› geliﬂtirilmeli. Acil nakit yard›m› yap›lmal›.
* Mevsimlik iﬂçiler Tar›m Bakanl›¤›’na ba¤lanmal›.
* Göç ma¤durlar›na istihdam,
kira yard›m›, elektrik, su ve do¤algaz yard›mlar›; meslek e¤itimi, kredi verilmeli.
* Suriye s›n›r›nda yap›lan may›n
temizleme, tüm bölgede tamamlanmal›.
* Okula devam eden çocuk say›s› çok düﬂük. Art›r›lmal›.
Bu maddelerin kabul edilmesinin dahi, ne Kürt sorununun çözümü anlam›na gelir, ne de Kürt halk›n›n ekonomik refah sorununun çözümü anlam›na... Bunlar, klasik,
“so r u n e k onom i kt i r ” bak›ﬂ aç›s›yla ve tekellerin bölgedeki ç›karlar›
gözetilerek haz›rlanm›ﬂ önerilerdir.
Dahas›, söz konusu raporda say›lanlar›n bir k›sm›, demagojik biçimde AKP iktidar› taraf›ndan da, geçmiﬂte baﬂka düzen partileri taraf›ndan
da vaad edilmiﬂ ama unutulmuﬂtur.

Ek olarak belirtmek gerekir ki.,
raporun çerçevesini ortaya ç›karan
bu yaklaﬂ›m, daha önce “sorun salt
as keri yön temle çözülmez, eko nomik demokr atik reform lar yap›lmal›” çerçevesinde, generaller taraf›ndan bile ifade edilmiﬂtir. Ve bu
anlamda özgün bir yan› da yoktur.
Elbette, önerilerden bir k›sm›
demokratik anlamda ileri sürülebilecek taleplerdir. Fakat, raporun as›l
“aldatmas›” da buradad›r. Rapor,
baz› k›smi demokratik talepleri
“Kürt sorununun çözümü” diye sunarak, Kürt sorununu basite indirgemektedir. Hay›r! Kürt sorunu as›l
olarak Kürt halk›n›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›’n›n zorla elinden
al›nmas›ndan, topraklar›n›n zorla ilhak edilmesinden kaynaklanan bir
sorundur. Dil yasaklar› ve di¤er sorunlar, bu ana sorunun sonuçlar›d›r.
Çözümü de, ancak bu çerçevede geliﬂtirilebilir.
Oligarﬂik düzen, Kürt sorununu
gündemden ç›karmak için, koﬂullar›
kendisi için uygun gördü¤ünde bu
taleplerin bir k›sm›n› hayata da geçirebilir. Fakat, bu Kürt sorunu çözüldü demek de¤ildir.

ﬁovenizmin Dilinden Yay›n: TRT ﬁeﬂ
AKP’nin Kürtçe TV politikas›,
TRT bünyesinde,
TRT ﬁeﬂ (TRT 6)
kanal›n›n deneme
yay›n›na sokulmas› aﬂamas›na
geçti. Kanal, 1
Ocak’ta normal yay›na geçecek.
Elbette burada önemli olan, yay›n dili Kürtçe olacak olan kanal›n,
yay›n›n›n içeri¤inin “hangi dilde”
olaca¤›d›r.
Kürt halk›n›n tarihini Kürt dilinde çarp›tmadan anlatacak m› mesela? Kürt halk›n›n gördü¤ü bask›lar›,
zulmü, buna karﬂ› yürüttü¤ü mücadeleyi anlatacak m›?
Kürtçe TV, kendisinin nas›l var
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oldu¤unu anlatacak m›? Yoksa,
kendini bile inkar m› edecek?
Yoksa, Kürtçe TV, Kürt halk›n›n
içine sokulup, onu içten içe kemirerek asimile edecek, düzene çekecek
bir rol mü üstlenecek?.. Dili ﬂovenizmin dili mi olacak? ﬁovenizm
zehirini bu kez Kürtçe mi ak›tacak?
Sorular uzat›labilir. AKP’nin
Kürtçe TV’sinin gerçek iﬂlevinin ne
olaca¤› bu sorulara verilecek pratik
cevaplarda ortaya ç›kacak. Fakat elbette biz ortaya ç›kacak cevab› da
bugünden biliyoruz.
Türkçe’yi dayatarak yapamad›klar›n›, ﬂimdi Kürtçe’ye yapmay› deneyecekler. Kürt halk›n› düzene yedeklemek için yay›na baﬂl›yor TRT
ﬁeﬂ. AKP iktidar›, bir yandan “tek

Rapor, Kürt Sorununu kimi demokratik taleplere indirgemektedir. Hay›r!
Kürt Sorunu, ilhaktan ve Kendi Kaderini Tayin Hakk›’n›n engellenmesinden kaynaklanan bir sorundur. Çözümü de, bu çerçeevede geliﬂtirilebilir.

Söz konusu raporlar›, Kürt sorununun çözümü gibi kabul etmek, bu
çerçevede TESEV’i desteklemek,
baﬂta Kürt halk› olmak üzere, ilerici
demokrat kesimler içinde, yanl›ﬂ bir
ﬂekillenmeye hizmet etmektedir.
Kürt halk› ve demokratik kitle
örgütleri, ilerici siyasi hareketler bu
taleplerin baz›lar›n›n taﬂ›d›¤› demokratik muhteva nedeniyle, TESEV’i destekleyemez ve onun arkas›ndaki güçleri ilerici-demokrat ilan
edemezler. Bu yaklaﬂ›m, sorunun
çözümüne de¤il, Kürt halk›n›n bilincinin bulan›klaﬂt›r›lmas›na ve
mücadele gücünün zay›flat›lmas›na
hizmet eder.
Kürt halk› ve tüm devrimci demokratik kesimler, TESEV ve benzeri güçlere yedeklenmeden, Kürt
halk›n›n ulusal ve ekonomik, demokratik taleplerini kendi güçlerine
dayanarak ve kendi biçimlendirdikleri çerçevede gündeme getirmeye
devam etmelidirler.
millet, tek bayrak”,“ya sev, ya terket” derken, TRT ﬁeﬂ’in hangi anlay›ﬂla yay›n yapaca¤› bir belirsizlik
içermiyor.
Kürt halk›, AKP’nin televizyonunu, Kürt halk›n›n kimli¤inin kabulünde bir ad›m olarak görmemelidir. Sorun, Kürt halk›n›n haklar›n›n
yok say›lmas›, bask› ve terörle ezilmesi oldu¤unda, Kürtçe TV varken
bile, kimlik üzerindeki bask› sürdürülebilir. Bunun örnekleri çokça görülmüﬂtür.
Sorun AKP iktidar›n›n, Kürt halk›n›n en temel haklar›n› tan›may›p,
hak k›r›nt›lar›yla sorunu bast›rma
politikas›d›r. Sorunun temeli ele
al›nmad›¤›nda, sistem bünyesinde
yap›lanlar›n Kürt halk›n›n haklar›n›n
tan›nmas›nda bir ad›m bile olmas›
söz konusu olmaz. Tersine Kürt halk›na karﬂ› siyasi, kültürel bir sald›r›ya dönüﬂmesi ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›r.

28 Aral›k 2008

Almanya: Polise S›n›rs›z Yetki
Almanya Federal Meclisi, bir
süredir Almanya’n›n gündeminde
olan ve polise geniﬂ yetki veren yasa tasar›s›n› kabul etti. Yasan›n 1
Ocak 2009’da yürürlü¤e girmesi
planlan›yor.
Almanya’da bir emniyet müdürünün, Neonaziler taraf›ndan b›çaklanmas›, yasa tasar›s›n›n kabul
edilmesinde f›rsat olarak kullan›ld›.
Demokratik kesimlerin karﬂ›
ç›kt›¤› tasar›, polise, “bir suçu sor u ﬂ t u r m a ” gerekçesiyle internet
üzerinden kiﬂisel bilgisayarlara gizlice girilmesi yetkisini de içerecek
ﬂekilde geniﬂ yetkiler veriyor.
Yasa ile birlikte, polis istedi¤i
zaman avukatlar, doktorlar ve gazetecilere ait dosyalarda da gizlice

arama yapabilecek.
Devrimcilere karﬂ› bugüne kadar gözalt› ve tutuklamalarda her
türlü komploya baﬂvuran Alman
polisi, bundan sonra bu konuda daha da pervas›z olabilecek.
Doktorlar›n, “Hassasiyet gerek tiren veriler oluyor. Has talar›n,
doktorlar›n gizl ilik kural›na uya ca¤›ndan emin olmalar› gerekir.
ﬁ imd i bu g üv e n d e lik d e ﬂ ik o ldu ”
diyerek tepki gösterdi¤i yasaya; Alman Avukatlar Birli¤i, “siyasetçi ler vatandaﬂ lara karﬂ › p olitik a izli yor” diyerek, Alman Gazeteciler
Birli¤i de, polisin bu yetkiyle herhangi bir suçlama bile olmadan soruﬂturma baﬂlatabilece¤i, bunun
geçmiﬂte örneklerinin oldu¤unu
söyleyerek tepki gösterdi.

‹ngiltere: FED-B‹R Üyelerine Gözalt›
Emperyalizmin yabanc› halklara yönelik sald›rganl›klar›n›n bir
örne¤i de, ‹ngiltere’de yaﬂand›.
‹ngiliz polisi, Britanya Kürt
Dernekleri Federasyonu (FEDB‹R) üyelerinin evlerine “ t e r ö r yas a l a r › ” çerçevesinde bask›n düzenleyerek, evlerde bulunanlar› gözalt›na ald›.
FED-B‹R taraf›ndan yap›lan
aç›klamaya göre, evlerin kap›lar›
k›r›ld›, 15 saat boyunca da evleri
arama ad› alt›nda talan edildi. Gözalt›na al›nan kiﬂilerin sorgular›n›n

ne zaman bitece¤inin bile belirsizlik taﬂ›d›¤› belirtildi.
FED-B‹R yaﬂananlar›n, Türkiye’deki devlet terörünü aratmayacak nitelikte oldu¤unu belirterek,
sald›r›lar› k›nad›klar›n› aç›klad›.
Ç›kar›lan yasalarla, göçmenlerin
kriminalize edilerek, “uluslararas›
ç›karlara kurban edilmeye çal›ﬂ›ld›¤›”, bugüne kadar terör yasalar›
kapsam›nda siyasi partilerinin,
sembollerinin, sloganlar›n›n yasakland›¤› belirtilerek, bu benzeri sald›r›lar Britanya’y› ‘demokrasinin
mezar›na’ dönüﬂtürecektir denildi.

ABD Ordusu ‹ﬂkence
Yaparak Öldürdü
Afganistan'daki ABD ordusu ad›na yap›lan bir aç›klamada, Taliban
militan› oldu¤undan ﬂüphelenilen 2 kiﬂinin gözalt›na al›nd›ktan sonra 18
Aral›k'ta öldü¤ü aç›kland›.
Reuters Ajans› taraf›ndan duyurulan k›sa aç›klamada, 2 militan›n, Afgan polisi ve ABD liderli¤indeki koalisyon güçleri taraf›ndan baﬂkent Kabil'in yaklaﬂ›k 325 kilometre güneybat›s›ndaki ﬁinkay bölgesinde gözalt›na al›nd›ktan sonra 18 Aral›kta öldü¤ü kaydedildi.
K›sa aç›klamada baﬂka ayr›nt› yer almad›.

Say›: 169

El Zeydi'ye
Yap›lan ‹ﬂkence
Do¤ruland›
ABD Baﬂkan› George Bush’a
ayakkab›lar›n› f›rlatan Irakl› muhabir El Zeydi’nin gözalt›nda dövüldü¤üne dair bilgiler do¤ruland›.
Irakl› gazeteci Muntazar El Zeydi, George Bush’a ayakkab› att›¤›
için “yabanc› devlet baﬂkan›na hakaret” iddias›yla 2 y›la kadar hapis
cezas› istemiyle hakim karﬂ›s›na
ç›kt›. Yarg›ç Dia El Kinani, El Zeydi’nin yüzünde “yaralar” bulundu¤unu aç›klad›.

“Kim olsa M untazar’›n
yapt›¤›n› y apard›”
El Zeydi’nin ailesi ise, gazetecinin tutuldu¤u hapishane ve resmi
binalar›n bulundu¤u “Yeﬂil Bölge”
önünde toplanarak, onun derhal sal›verilmesini talep etti. K›zkardeﬂi
Ümmü Saad, “Kendisinden haber
alam›yoruz, durumu nedir bilmiyoruz. O kötü bir ﬂey yapmad›, tam
tersine herkesi sevindirdi. Bush iﬂgalcinin teki; kad›nlar›n dul, çocuklar›n yetim kalmas›n›n yegane müsebbibi, kim olsa Muntazar’›n yapt›¤›n› yapard›” ﬂeklinde konuﬂtu.
Muntazar’›n a¤abeyi Uday da
kardeﬂinin özür diledi¤i yolundaki
haberin as›ls›z oldu¤unu iddia etti.
Gazeteci Muntazar El Zeydi'nin
avukat› Diya El Saadi, cezaevinde
bulunan gazetecinin kendisine ﬂiddet uygulayanlardan davac› oldu¤unu belirterek, bu kiﬂilerin Irak Baﬂbakanl›¤›’na ba¤l› bas›n merkezinin
güvenli¤i için çal›ﬂt›klar›n› kaydetti.
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AKP’ye yak›n,
laiklik-ﬂeriatç›
kavgas›nda kim
ne
yap›yor...
Kavgalar› bu.
Yap›lan atamalarda kriterin
ne oldu¤u, atamalar›n neye göre yap›ld›¤›, atanmayanlar›n veya seçimlerde birinci olupta atanmayanlar›n neden atanmad›¤›, YÖK’ün ve Cumhurbaﬂkan›’n›n neden “ tarafs›z”
davranmad›¤› gibi sorular sorulabilir ve sorulmal›d›r da.
Ancak as›l sorulmas› ve sorgulanmas› gereken e¤itim
sitemi ve yüksek ö¤retim sistemidir.
Sorgulanmas› gereken ne ö¤retim üyelerinin ne ö¤rencilerin bu süreçlerde gerçekte hiçbir söz ve karar
hakk›n›n olmay›ﬂ›d›r.
Peki niye?
2547 say›l› Yüksek Ö¤retim Kanunu’nun 13. maddesinde “üniversite ö¤retim üyelerinin seçtikleri 6 rektör
aday›n›n 3’ü YÖK taraf›ndan seçilir ve Cumhurbaﬂkan›na sunulur” hükmü bulunmaktad›r. Cumhurbaﬂkan› bu 3
adaydan birini rektör olarak atama yetkisine sahiptir. Bu
durumda, nas›l ki YÖK, üniversiteden 6 kiﬂiden sadece
ilk 3’ünü seçmek zorunda de¤il ise Cumhurbaﬂkan› da
kendisine sunulan 3 kiﬂiden ilk s›radakini seçmek zorunda de¤il. Görüldü¤ü gibi ne YÖK Baﬂkan›, ne de
Cumhurbaﬂkan› eleme ya da seçme yaparken her hangi
bir s›n›rlamaya tabi de¤ildirler. Ve atamada bilimsel, demokratik ölçüler yoktur.
Bu konuda yap›lan tart›ﬂmalarda, konunun bu yönüne; yani sistem ve sistemin ön gördü¤ü yöntemin yanl›ﬂl›¤› konusuna hemen hiç kimse eleﬂtiride bulunmuyor. Yap›lan eleﬂtirilerin ço¤u ise, AKP’nin tutumu gibi
düzen içi hesaplar› aﬂmayan eleﬂtiriler olarak riyakarl›ktan baﬂka bir anlam ifade etmiyor.
Atama usulü YÖK ve AKP demokrasisiyle örtüﬂen
bir yöntemdir. Baﬂka türlü olmas›n› beklemek de pek
mümkün olmasa gerek. Demokratik bir seçim, demokratik bir iﬂleyiﬂ, onlar›n zihin yap›s›na ayk›r› zaten.

ATAMA USULÜ
DEMOKRAS‹

Rektörlük seçimlerinin baﬂlamas›yla birlikte AKP iktidar›n›n da devlet kurumlar› içindeki kadrolaﬂma
çabalar› tüm h›z›yla sürüyor. YÖK
baﬂkanl›¤› ve birçok kurumlaﬂman›n ard›ndan ﬂimdi de
üniversite rektörlüklerine geldi s›ra.
Geçti¤imiz aylarda 21 üniversitede önce YÖK, ard›ndan Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül taraf›ndan yap›lan
atamalarla pek çok üniversiteye, AKP’li ya da AKP yanl›s› kiﬂiler rektör olarak atand›.
‹stanbul Teknik Üniversitesi, Y›ld›z Teknik, Ankara
Gazi, ‹zmir 9 Eylül, Diyarbak›r Dicle, Sivas Cumhuriyet, Samsun Ondokuz May›s, Bursa Uluda¤, Antalya
Akdeniz üniversitelerinde yap›lan seçimlerde, birçok
ö¤retim üyesi, daha az oy almalar›na ra¤men, AKP yanl›s› olmalar› sayesinde Abdullah Gül taraf›ndan rektör
olarak atand›lar.
Seçimlerde en çok oy alan birçok aday›n elenmiﬂ olmas›, Dicle, Ondokuz May›s gibi üniversitelere
AKP’den milletvekili aday› olmuﬂ veya AKP’ye yak›nl›¤› ile tan›nan kiﬂilerin atanm›ﬂ olmalar›, tart›ﬂmalara
neden olmuﬂtu. Bu günlerde de ‹stanbul Üniversitesi’nde yap›lan rektörlük seçimleri sonucunda da benzer
tart›ﬂmalar gündeme geldi... AKP yanl›s› Yunus Söylet’in mi, yoksa oylamada onun önünde olan Ali Akyüz’ün mü rektör olaca¤› tart›ﬂ›l›yordu...
9 Eylül Üniversitesinde 18 Haziran 2008’de yap›lan
seçimler sonucunda 564 oy alana karﬂ›l›k, 181 oy alan
birinin Gül taraf›ndan rektör olarak atanmas› da do¤al
olarak tart›ﬂmalara neden olmuﬂtu. Bu atamaya iliﬂkin
dava aç›lm›ﬂ ve dava sonucunda yürütmeyi durdurma
karar› ç›km›ﬂt›r.
Asl›nda üniversitelerin içinde bulundu¤u durumu
gayet aç›k biçimde ortaya koyuyor yukar›da anlat›lanlar. Rektörler seçiliyor, o seçime iliﬂkin tart›ﬂmalarda ne
bilim geçiyor, ne üniversitelerin sorunlar›... Kim

46

116. ÖLÜM: HIZIR AKBULUT

Elektrikte P atronlara
‹ndirim H alka Z am

12 Aral›k günü FURTRANS ﬂirketler grubuna ba¤l› Anadolu Tersanesi’ndeki M/T Procida isimli ihraç gemisinde ç›kan yang›nda 1’i
a¤›r 5 iﬂçi yaralanm›ﬂt›. A¤›r yaralanan 34 yaﬂ›ndaki montaj ustas› Erdal ‹NCEYOL ertesi
gün yaﬂam›n› yitirdi. Bu ölümden 5 gün sonra, 18 Aral›k günü ayn› tersanede, ayn› gemide, Cebeci isimli taﬂeron firmada çal›ﬂan H›z›r
AKBULUT isimli iﬂçi yak›t tank›n›n içini temizlerken bir patlama gerçekleﬂti. Vücudunun
% 85’i yanan Akbulut yaﬂam›n› yitirdi.

Enerji Piyasas› Düzenleme
Kurulu, elektrik da¤›t›m ﬂirketlerinin 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere konut ve sanayi aboneleri için uygulayacaklar› tarifeleri görüﬂerek karara ba¤lad›.
Buna göre sanayide kullan›lan
elektri¤e yüzde 0,46 ile yüzde
1,57 aras›nda indirim yap›l›rken, konutlarda kullan›lan
elektrik fiyatlar› ise, yüzde 1,18

GENÇL‹K

oran›n art›r›ld›. Ticarethanelerde kullan›lan elektri¤e yüzde
0,77, tar›msal sulamada kullan›lan elektri¤e yüzde 1,49, ayd›nlatmada kullan›lan elektri¤e
ise yüzde 1,41 zam yap›ld›.
Daha çok tekelci patronlar›n
büyük ölçekte kulland›klar› sanayi elektri¤i ucuzlarken; tüm
emekçilerin, küçük üreticinin,
esnaf›n, halk›n iﬂyerlerinde, konutlar›nda kulland›¤› elektrik
fiyatlar› art›r›ld›.
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Liseliler Sorunlar›n›
Tart›ﬂt›

‹.Ü.’de Yasa¤a
Ra¤men Eylem
‹stanbul Üniversitesi Ö¤renci
Kültür Merkezi’nde bulunan ve
devrimci--demokrat ö¤rencilerin fa-aliyette bulundu¤u Halk Bilim Ku-lübü’nün ‹nsan Haklar› Haftas› kap-sam›nda düzenleyece¤i iki günlük
etkinlik hiçbir gerekçe gösterilme-den yasakland›. Haftalar öncesin-den baﬂvurusu ve haz›rl›klar› yap›-lan etkinlik bir gün kala ÖKM Mü-dürü’nün “rektörlükten telefon gel-di, paneli yapt›rm›yorlar” demesiy-le engellenmeye çal›ﬂ›ld›. Ö¤renci-ler ise bu keyfi dayatmaya boyun
e¤meyeceklerini, salonu da kapat-salar, d›ﬂar›da ç›kar›lsalar gerekirse
ÖKM’nin önünde etkinliklerini ger-çekleﬂtireceklerini söylediler.
Etkinli¤in ilk günü olan 18 Ara-l›k sabah› ö¤renciler ÖKM’nin iki
günlü¤üne kapat›ld›¤›n› ö¤rendi.
Bunun üzerine devrimci ö¤renciler
etkinliklerini ÖKM’nin önünde
gerçekleﬂtirdiler. Engin Çeber’in iﬂ-kence ile öldürülmesinin, Türkiye’
de iﬂkence ve hak ihlallerinin tart›ﬂ›-laca¤› panel için Engin’in avukat›
Taylan Tanay, olay›n tan›¤› ve En--

gin’in arkadaﬂ› Özgür Kara-kaya ve TTB’den bir temsilci
ÖKM önüne geldiler ve ö¤-renciler söyledikleri gibi so-kakta da olsa program› baﬂ-latt›lar. Mesut Parlak’›n hak
ve özgürlüklere düﬂmanl›¤›,
iﬂkencecilerden yana saf tuttu¤u
vurgulanarak baﬂlayan etkinlik Tay-lan Tanay’›n konuﬂmas› ile devam
etti. Avukat Taylan Tanay Türkiye
de iﬂkencenin yeni ve münferit ol-mad›¤›n› anlatt›¤› konuﬂmas›nda iﬂ-kence ile mücadelenin hukuki yol-larla s›n›rl› kalmamas› gerekti¤ini
belirtti. Tanay cehennem günlerin-den geçtiklerini belirtti¤i konuﬂma-s›n›n sonunda Engin’in mahkemesi-ne kat›l›m ve sahiplenme ça¤r›s›
yapt›. Özgür Karakaya da gözalt›n-da ve hapishanede kendilerine sü-rekli iﬂkence yap›ld›¤›n› anlatt› ve
polisin de, askerin de, Adalet Ba-kanl›¤›’’n›n da sorumlu oldu¤unu be-lirtti. Hayat›n her alan›nda yasalar›n,
devletin ve sistemin ç›karlar›na göre
kullan›ld›¤›n› söyleyen Karakaya,
‹stanbul Üniversitesi’ndeki fakülte-ler aras› geçiﬂ yasa¤›n› örnek göste-rerek bu uygulaman›n da hak ihlali
oldu¤unu anlatt›.
Panelin ard›ndan ö¤renciler
durumu protesto eden, 40 kiﬂinin
kat›ld›¤› bir eylem yapt›lar.

Kars’da “Nas›l Bir E¤itim ‹stiyoruz” Paneli
21 Aral›k günü Kars Hac›bektaﬂ› Veli Derne¤i’nde Kars Gençlik
Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan “Nas›l
Bir E¤itim ‹stiyoruz” adl› panel düzenlendi. ‹lk olarak Gençlik Federasyonu üyesi Sinan Gürbüz Türkiye’deki devrimci gençlik hareketinin nas›l ortaya ç›kt›¤› ve bugüne
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geliﬂi hakk›nda bilgi verdi. Daha
sonra konuﬂmac› olarak söz alan
Gençlik Federasyonu üyesi Bar›ﬂ
Y›ld›z “Politeknik E¤itim” üzerine
kat›lan ö¤rencilere bilgi verdi. Söylenen türkülerle 27 ö¤rencinin kat›ld›¤› panel son buldu.

Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i'nde
liseliler biraraya gelerek liselerde
karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar› tart›ﬂt›lar.
19 Aral›k günü yap›lan etkin-likte "ba¤›ﬂlardan”, okullara tak›-lan güvenlik kameralar›ndan ve
buna ba¤l› olarak duyulan rahat-s›zl›ktan, sorunlar›n çözümü için
yap›lmas› gerekenlerden bahsedil-di. Ayr›ca uygulamada olan anti-bilimsel e¤itim sistemi hakk›nda
konuﬂma yap›ld›. Temel olarak da
liselerde örgütlenmek için yap›l-mas› gerekenler üzerinde duruldu.

Marmara
Üniversitesi’nde
Faﬂist Sald›r›
Marmara Üniversitesi’nde 19
Aral›k günü Göztepe Kampüsü’nde faﬂistlerin ö¤rencilere sald›rmas›n› protesto etmek için 25
Aral›k günü Göztepe Kampüsü’nde bir eylem düzenlendi. Faﬂistler yap›lan bu eyleme de sald›rd›lar.
Yürüyüﬂ s›ras›nda sat›rlarla
ö¤rencilere sald›ran faﬂistler 6
ö¤renciyi sat›r darbeleriyle yaralad›. Sald›r›n›n ard›ndan yaral›
ö¤renciler Göztepe SSK Hastanesi’ne götürüldü.
Sald›r› sonras›nda ö¤renciler
‹ktisadi ‹dari Bilimler Fakültesi’nin önünde eylemlerine devam ettiler. Rektör Necla Pur’un
gelmesi üzerine ö¤renciler, bugün ve geçmiﬂte benzer ﬂekilde
sald›r›da bulunanlar›n yakalanmas›n›, ö¤rencilerin giremedi¤i
ve kantinlerdeki faﬂist iﬂgalin
son bulmas›n›, ÖGB ve polisin
iliﬂki içinde oldu¤u faﬂistlerin
ö¤renciliklerinin sonland›r›lmas›n› ve faﬂistlerin örgütlendi¤i
"Türk Kültürü Kulübü" nün kapat›lmas›n› istediklerini rektöre
de söylediler.
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değin m eler
Hangi Baﬂkalar›?
Antalya’da cemevlerine
indirimli su verilmesi önerisi
Büyükﬂehir Belediye Meclisi’nde AKP’liler taraf›ndan
reddedilmiﬂ. Gerekçe: “BaﬂBAM TELİ çizgiler

kalar› da ister,
önüne geçemeyiz.”
Baﬂkalar›?
Mesela, Hristiyanlar, Museviler, Süryaniler, Nusayriler... olmaz de¤il mi? Sünnilerden baﬂkas›n›n ibadethanesine bedava su,
elektirik yok!
Siz bin defa “aç›l›m” da
yapsan›z, boﬂuna. Kafa ayn›
kafa.

15 3 ’te S ›f›r
Duymuﬂsunuzdur; Il›su Baraj›’na aç›lan krediler
kesildi. Nedeni çok ilginç.
Il›su Baraj›’n›n kredisine devlet güvencesi vermek
için üç ülke, Almanya, ‹sviçre ve Avusturya, 153 kriterin karﬂ›lanmas›n› istemiﬂler. Bu kriterlerin karﬂ›lanmas› için de 8 Aral›k’a kadar süre tan›nm›ﬂ. 8 Aral›k
geldi¤inde bak›lm›ﬂ ki, ﬂart yerine gelmemiﬂ.
Tahmin edin bakal›m, kriterlerin yar›s› m› yerine
gelmemiﬂ? Hay›r, üçte biri mi? Hay›r...
Do¤ru cevap: H ‹ Ç B ‹ R ‹ !
Biz do¤ay› istedi¤imiz gibi katledece¤iz, size ne
deyip iﬂin içinden ç›km›ﬂ anlaﬂ›lan AKP: Kriterleri koyanlar›n derdinin de do¤a olmad›¤› malum.. Sonuçta
olan, yine Hasankeyf’e olacak. Muhtemel ki, katletmeye bu kadar kararl› bir
iktidar varken, kredilerin kesilmesi de
Hasankeyf’i kurtaramayabilir...

Bir g ece
kaç a sgari ü cret?
Ç›ra¤an Saray’da y›lbaﬂ› gecesi fiyatlar› aç›klanm›ﬂ. Tarifelerden birine
göre, iki kiﬂilik yeni y›l yeme¤i, Sultan
Suit’de konaklama, 24 saat uﬂak, havaalan› servesi ve ikramlar dahil 25 bin
E u ro imiﬂ.
Ev almayacak, araba almayacaklar,
bir gecelik kutlama için ödenecek bu
para.
Sahi, Ç›ra¤an’da bir y›lbaﬂ›, kaç as g a r i ü c ret ediyor acaba?
Çarp›n, bölün, toplay›n, ç›kar›n.
O rakamlar› birbirine bölüp çarpt›¤›n›zda, bulaca¤›n›z yaln›z bir matematik
rakam› olmaz; adaletsizli¤in derin öfkesi ç›kar karﬂ›n›za.

Yine Bush
Bush, baﬂkanl›¤› b›rakt›ktan sonra
Özgürlü¤ü ve demokrasiyi yayada “Ö
c a k” bir vak›f açmay› düﬂündü¤ünü
aç›klam›ﬂ.
Baﬂkanken iﬂi kolayd›.
Tanklar›, uçak gemilerini sal›p yay›yordu özgürlü¤ü ve demokrasiyi.
Acaba ﬂimdi neyle ve nas›l yayacak?
Her ne araç kullanacak olursa olsun,
tanr› dünyay› Bush’un yayd›¤› ve yayaca¤› her ﬂeyden korusun!
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"Yar›n
bam baﬂ ka bir
i ns a n o l a c a ¤ › m
d i y o rs a n n iy e
b ug ünd e n
b a ﬂ la m ›y o r sun."
Epiktetos

Bakar körler
O b a m a c › l a r, Obama’ya “olumlu” bir
misyon biçmek için baﬂ›ndan beri ç›rp›n›yorlar. Siyah oluﬂundan, giydi¤i kot pantolona, Irak savaﬂ› hakk›nda etti¤i iki boﬂ kelamdan kar›s›yla verdi¤i pozlara kadar herﬂeyi kulland›lar.
Ama Obama da her seferinde onlar› tekzip ediyor. ‹ﬂkencecileri, silah tekellerini topluyor etraf›na.
O b a m a Yeﬁimdi de bir çevreciyi atamas›na sar›ld›lar. “O
ﬂilci... Amerika, Obama’yla ‘yeﬂil’ saha ya ç›k›yor... Obama, aktivist bir çevre uzman›n› bilim baﬂdan›ﬂman› yapt›”
diye bayram yapacaklar neredeyse.
Yar›n Obama, çevrenin ›rz›na geçen bir tekelle sarmaﬂ
dolaﬂ karﬂ›lar›na ç›kacak, yine bozum olacaklar. Ama iﬂte,
bir kez göz köreldi mi, çaresi yok. ‹stedi¤ini görüyor, istemedi¤ini görmüyor.. O yüzden bu kesimlerin söyledi¤ini
“bakar körlerden siyasi analizler” niyetine dinlemek laz›m
sadece...

Konuﬂan
r esim

Te r ö r Yasalar› Belçika
M e c l i s i ’n d e P r o t e s t o E d i l d i
Bu sene 5. y›l›n› dolduran antiterör yasalar›, demokrat avukatlar ve milletvekillerinin öncülü¤ünde,
Meclis binas›nda düzenlenen akademik bir toplant›da
tart›ﬂ›ld›.
Leuven Katolik Üniversitesi, Maastricht Üniversitesi ve Terör Yasalar›na Karﬂ› Gözlem Komitesi (T
Komitesi) taraf›ndan düzenlenen toplant›ya Yeﬂiller
Partisi ECOLO’dan senatör Josy Dubié ve milletvekili Fouad Lahssaini, Sosyalist Partisi (PS) milletvekili Jean Cornil, Flaman Sosyalist Partisi (SPA) milletvekili Renaat Landuyt ve Demokrat Hümanist
Merkez (CDH) milletvekili Clotilde Nyssen kat›ld›.
‹talya’dan 1980’l› y›llarda devrimcileri savundu¤u gerekçesiyle 3 y›l kadar hapiste yatm›ﬂ olan Milano Barosu üyesi avukat Gabriele Fuga ile Pisa’daki
Sant’Anna Üniversitesi profesörü Tullio Padovani,
‹ngiltere’den Avukat Ben Hayes, Fransa taraf›ndaki
Bask ülkesinden avukat Didier Rouget, Amsterdam
Barosu’ndan Avukat Michiel Pestman ve Maastricht
Üniversitesi profesörü Taru Spronken birer konuﬂma
yapt›lar.
Terörle mücadele ad› alt›nda anayasal haklar›n k›s›tlanmas›ndan, terör davalar›ndaki delillerin çarp›t›lmas›na, terör bahanesiyle kurulan özel mahkemelerden, terörü önlemek için geliﬂtirilen ve özel hayat›
yok eden yeni teknolojilere kadar pek çok konu ele
al›nd›.
Fasl› Savaﬂan ‹slami Grubu (GICM) Davas›,
“Irak’a Savaﬂç› Gönderen A¤›” Davas› ve DHKP-C
Davas› baﬂta olmak üzere, Belçika’da görülen en
önemli 3 “terör” davas›na de¤inildi.
Konferans›n kapan›ﬂ konuﬂmas› Flaman Barolar
Baﬂkan› Jo Stevens taraf›ndan yap›ld›.

Irkç›l›¤a ve Zulme Karﬂ›

“Konuﬂan resim” diyorlar böylesi resimlere. Ne söylediklerini duyuyor musunuz? Mutlaka duyuyorsunuzdur, ama
herkesin duydu¤u farkl› da olabilir; mesele Bush baksa bu
resme, ne duyar acaba?.. Biz duydu¤umuzu k›saca yazal›m. En öndeki yaﬂl› Irakl› direniﬂçi ﬂöyle f›s›ld›yor kula¤›m›za. Bir: Halklar çaresiz kalmaz. ‹ki: Halklar silahs›z
kalmaz. Çare de, silah da elimde iﬂte..
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Yurt d›ﬂ›nda yaﬂayan Halk Cepheliler 'Zulme ve
Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadeleyi Destekleyelim' baﬂl›¤›yla
bir broﬂür yay›nlad›lar.
- Yaﬂad›¤›m›z Ülkelerdeki Sorunlar›m›z
- Bizden ‹stenen Nedir?
- Ülkemizdeki Sorunlar
- Türkiye'de Rejim Demokratikleﬂti mi?
- Yaﬂad›¤›m›z Dünyadaki Sorunlar
- Sonuç olarak
Baﬂl›klar›n›n yer ald›¤› bu broﬂürde yurt d›ﬂ›nda
yaﬂayan insanlar›m›za hitap eden Halk Cepheliler
"Irkç›l›¤a ve Zulme Karﬂ›" birleﬂme, örügütlenme
ça¤r›s› yaparken "Hakl›y›z Kazanaca¤›z" diyorlar.
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YÜRÜYÜﬁ Yo l u n a
Devam Ediyor
Okurlar›m›z bu hafta H a t a y’›n Çekmece Beldesi’nde,
A d a n a’n›n Yüre¤ir ‹lçesi’nde, M a l a t y a’n›n Cemal Gürsel
Mahallesi’nde ve Yeﬂilyurt Caddesi’nde, B u rsa’n›n Panay›r
ve Teleferik mahallelerinde, ‹ s t a n b u l Gazi Mahallesi’nde
dergimizin tan›t›m›n› ve sat›ﬂ›n› yapt›lar. Yüzlerce derginin
halka ulaﬂt›r›ld›¤› sat›ﬂlar›nda 19 Aral›k katlim›n›n devlet
taraf›ndan neden yap›ld›¤› anlat›larak, katliam›n boyutu dile
getirildi. Maraﬂ Katliam›’n›n y›ldönümünde katliamc›lar›n
kimler oldu¤u, hangi amaçlara hizmet için katliam› yapt›kla-r›n›n anlat›ld›¤› dergi sat›ﬂlar›nda halkla sohbetler edilirken,
her hafta da¤›t›ma devam edeceklerini duyurdular.

M a l a t y a ’ d a O k u r l a r › m › z a P o l i s Tacizi
18 Aral›k günü Malatya’n›n Cemal Gürsel Mahallesi’nde
Yürüyüﬂ dergisi tan›t›m›n› yapan okurlar›m›z polisin her
dergi sat›ﬂ›nda kimlik sorarak insanlar› tedirgin etmesine
tepki göstererek, polisin bu tavr›n›n sebebini anlatt›lar ve ger-çeklerin halka ulaﬂmas›n›n engellenemeyece¤ini belirttiler.

Elaz›¤’da Polis Te r ö r ü
17 Aral›k günü Elaz›¤'da Hozat Garaj›’nda Yürüyüﬂ dergisinin 167. say›s›n›n da¤›t›m› ve tan›t›m› yap›ld›. Yürüyüﬂ
okurlar› önlükleriyle "IMF'nin Yönetti¤i Türkiye De¤il, Ba¤›ms›z Türkiye ‹çin Mücadele Saflar›na" diyerek mücadeleye kat›l›m ça¤r›s› yapt›lar. Yürüyüﬂ okurlar› 19 Aral›k'ta katledenleri ve efendilerini teﬂhir ederek dergi da¤›m›n› ve tan›t›m›n› yapt›lar.
Okurlar›m›z da¤›t›m yapt›klar› s›rada, derginin toplatmas›
oldu¤u gerekçesiyle polisin sald›r›s›na u¤rad›lar. Gözalt›na
al›nan Adem Y›ld›z, Zeynep Karademir ve Volkan Baran ayn›
gün akﬂam serbest b›rak›l›rken, Nurcan Hanbayat aranmas›
oldu¤u gerekçesiyle ertesi güne kadar gözalt›nda kald›.

Polis; “Engin de Adalet
‹stiyordu ‹ﬂte Ald›”
24 Aral›k günü Sultanbeyli Baﬂaran Mahallesi’nde
Halk Cephelilerin Ferhat ve Engin için adalet isteyen
eylemine polis sald›rd›. Eylemi gerçekleﬂtiren Halk
Cepheliler’i hiçbir gerekçe göstermeden gözalt›na alan
polis, Musa Var›c›, Serdar Polat, Onur Polat ile soyadlar› ö¤renilemeyen Ali ve Hakan’› Sultanbeyli Karakolu’na götürdü. Yine soyadlar› ö¤renilemeyen Salih ve
Muammer’i ise karakola ulaﬂmadan önce serbest b›rakt›. Hukuksuzlukta s›n›r tan›mayan polis aç›klama metnini okuyan Cemil Var›c›’y› da Uzundere yak›nlar›nda bir
ormana götürerek iﬂkence yapt›. “Adalet ‹stiyoruz” diye slogan atan Var›c›’ya polis “Engin de adalet istiyordu iﬂte ald›” diyerek iﬂkencecili¤ini ortaya koydu. Orman› göstererek, “adalet de mahkeme de benim” diyen
polis Var›c›’y› ölümle tehdit ettikten iki saat sonra
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Yürüyüﬂ Gerçekleri
Yazmaya Devam
Edecek...
Kars Sulh Ceza Mahkemesi’nin dergimizin
167. say›s›na yönelik el koyma ve sat›ﬂ yasa¤›
karar› vermesi üzerine dergimiz taraf›ndan bir
aç›klama yap›ld›. Aç›klamada ﬂunlar ifade edildi:
Kars Sulh Ceza Mahkemesi dergimizin her
say›s›n› keyfi gerekçelerle toplatarak bu iﬂi kendine görev edindi¤ini bir kez daha göstermiﬂ oldu.
(...) Kars Sulh Ceza Mahkemesi’nin, dergimizin kapa¤›nda yer verdi¤imiz “19 Aral›k’ta
IMF’nin Emperyalistlerin Hükmü Sürsün Diye
Katletmiﬂlerdi! Bugün de ‹ﬂkenceler, ‹nfazlar,
Tecrit Ayn› Amaçla Sürdürülüyor!” baﬂl›¤› gerekçe gösterilerek “güvenlik güçlerinin aﬂa¤›land›¤›na” hükmetmesi yukar›da belirttiklerimizden
ötürüdür. Baﬂka türlüsünü düﬂünmek ülkemizdeki faﬂizm gerçe¤ine gözlerini kapatmak, “Ba¤›ms›z Yarg›” yalan›na kanmak anlam›na gelir.
(...) Kars Sulh Ceza Mahkemesi önünde duran
yasalara bir nebze dahi uyabilse hiç durmadan 19
Aral›k katliam›n›n sorumlular›n› yarg›lard›. Ama
onlar katilleri aklama derdindeler. Bu yüzden diyoruz ki, dergimizin bu gerekçelerle toplat›lmas›
IMF’ye hizmetin, ba¤l›l›¤›n bir ifadesidir.
(...) Susmayaca¤›z!
18 Aral›k 2008
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin
Yürüyüﬂ

Uzundere Mahallesi’nde arabadan cadde ortas›na att›.
Sald›r› sonras› tekrar bir araya gelen Halk Cepheliler
dergi da¤›t›m›n› gerçekleﬂtirdiler. Gördükleri iﬂkenceye
ra¤men, Yürüyüﬂ dergisini halka ulaﬂt›rd›lar.

Ferhatlar Yürüyüﬂ’e Devam Ediyor
24 Aral›k günü ‹kitelli’nin Ziya Gökalp Mahallesi
Köyiçi bölgesinde eylem yapan Halk Cepheliler; “Ferhat’› vuranlar Engin’i katledenler cezaland›r›ls›n” pankart› açarak Engin’in ve Ferhat’›n resimlerini taﬂ›d›lar.
Yap›lan aç›klamada “‹ki gün sonra Ferhat Gerçek'in
yarg› süreci baﬂl›yor... Yarg›lama aﬂamas›na gelene kadar sürdürülen soruﬂturma aﬂamas›nda delil karartmaya
ve suçlular› gizlemeye hizmet eden birçok usulsüzlük
yap›lm›ﬂt›r” denilerek davan›n baﬂl›yor oluﬂunun da sürdürülen adalet mücadelesinin bir kazan›m› oldu¤unu belirtti. Aç›klaman›n ard›ndan Yürüyüﬂ Dergisi tan›m› ve
da¤›t›m› yap›ld›. Kar ya¤›ﬂ›na ve so¤uk havaya ra¤men
halka 50 dergi ulaﬂt›r›ld›.
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