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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
2 OOcak -- 88 OOcak

1954 Antakya do¤umlu olan Ali, 12 Eylül öncesinde Dev-
Genç 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›n-
da ç›kan bir çat›flmada flehit düfltü.AAllii SSAABBAANN

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

YYüükksseell EERROOLL

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›. Hapisha-
nede kanser teflhisi konulmas›na ra¤men, tedavisi engel-
lendi, ölmek üzere iken tahliye edildi. Dört gün sonra, 3
Ocak 1996’da flehit düfltü. 

KKaalleennddeerr KKAAYYAAPPIINNAARR

1977, Erzincan-Çay›rl› do¤umlu olan Gültekin, 1995’te, Sa-
karya Üniversitesi ö¤rencisi iken, örgütlü mücadeleye kat›l-
d›. 1 May›s 1996’da tutukland›, Eskiflehir Hücre Tipi’nde
kald›. Tahliye edildikten sonra, mücadelesini sürdürdü.
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.

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 ol-
du. Gözalt›lar yaflad›, iflkenceciler karfl›s›nda ifade vermedi.
Kardefli Ayhan Efeo¤lu da 6 Ekim 1992’de gözalt›na al›n›p
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.

AAllii EEFFEEOO⁄⁄LLUU

1964 Çank›r› do¤umlu olan Serdar, lise y›llar›nda dire-
nifllerde, 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, Sin-
can F Tipi’nin hücrelerine götürüldü. Sincan’da 12. ölüm
orucu ekibinde bafllad›¤› direniflte, açl›¤›n›n 200’lü günle-
rinde zorla müdahale politikas›na karfl›, direnme hakk›n›
savunmak için bedenini tutuflturdu. Feda eyleminin ard›n-

dan revire kald›r›lan Serdar, zorla “t›bbi” müdahaleyle 7 Ocak 2006’da kat-
ledildi. Büyük Direniflin 121. flehidi olarak ölümsüzleflti.

SSeerrddaarr DDEEMM‹‹RREELL

Ümraniye Hapishanesi’nde 4
Ocak 1996’da, devrimci tutsak-
lara karfl› gerçeklefltirilen katliam
sald›r›s›nda, direnerek flehit düfltü-
ler. Abdülmecit, Orhan ve R›za,
sald›r› an›nda flehit düflerken, Gül-
tekin 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›n-
da 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‹H-
KAD’da devrimci mücadele ile tan›flt›. Ba¤c›lar-Çiftlik mahalli alan faaliyetle-
rinde yerald›.

AAbbddüüllmmeecciitt SSEEÇÇKK‹‹NN OOrrhhaann ÖÖZZEENN

RR››zzaa BBOOYYBBAAfifi GGüülltteekkiinn BBEEYYHHAANN

“Düflmana Ac›may›z”
AAbbddüüllmmeecciitt SSEEÇÇKK‹‹NN

Mecit Yoldafl, gerçek bir direniflçiydi. 13 Aral›k direniflinde
ko¤ufla çekilmifl, çat›flmay› barikatlarda sürdürüyordu.
Elindeki uzun su borusuyla düflman› barikatlara yaklaflt›r-
mamaya çal›fl›yordu, iflte bu anda elindeki su borusunu
düflmana kapt›rd›. Düflmana öfkesi daha da artm›flt›. He-
men az sonra düflmandan üst üste iki silah kapacak, bu kü-
çük 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› ana-
lar›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 gösteriyor-
du. Barikat bafl›nda sopas›n› ustaca kullan›rken yan›ndaki
yoldafllar›n› da... düflman›n silahlar›na karfl› uyar›yor, dik-
katli olmalar›n› sa¤l›yordu. 
Düflman›n 4 Ocak’ta yeni bir katliam için geldi¤i anlafl›l-
m›fl, Mecit de kendisine ve yoldafllar›na silah olarak kulla-
nabilecek malzemeler ar›yordu ko¤uflta... Az sonra düfl-
man hem alttan hem de üstten onlarca askerle ko¤ufla do-
luflmaya bafllad›¤›nda Mecit'in haz›rlam›fl oldu¤u dolap ka-
paklar›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›, perva-
s›zd›, cüretliydi. 

Tarih Yazanlar

‹flçiler, Köylüler,
Memurlar, 
Esnaflar, Ö¤ren-
ciler, Ev Kad›nla-
r›, ‹flsizler! 

Yeni bbir y›la
girerken, ddilek-
lerde bbulunu-
lur. BBiz dde bbu-
lunuyoruz. 

Bizim ddile¤imiz, nne ttanr›ya, nne bbilinmez
baflka ggüçleredir. BBizim ddile¤imiz hhalkla-
rad›r. 

Yürüyüfl dergisi oolarak yyeni yy›l›n›z›
kutlarken, 22009’un ddaha ggüçlü bbir müca-
dele yy›l› oolmas›n› diliyoruz. 

At›l›n kkavgaya; çünkü aadalet, eeflitlik, ööz-
gürlük, aancak bböyle eelde eedilebilir. 

At›l›n kkavgaya; çünkü bba¤›ms›zl›k, dde-
mokrasi aancak bböyle kkazan›l›r. 

Kavgaya aat›lman›z› eengellemek iiçin yya-
lana, tteröre, yyoz kkültüre, aakla ggelebilecek
her fleye bbaflvuracaklard›r. BBaflvursunlar.
Katledebilirler. KKatletsinler. 

19-22 AAral›klar olabilir, yyeni UUlucanlar,
yeni MMarafllar yaflanabilir, kkatilleri aaklaya-
bilir, yyeni kkatliamlar için tterfi eettirebilirler.
Kurflunlar bombalar ya¤abilir yine üüzeri-
mize. DDiri ddiri yyakabilirler, iiflkencelerde
katledebilirler.. BBunlar› yyaflad›k vve ddaha
da yyaflayabiliriz. 

Bu nnoktada, aakl›n›zda, eemperyalistler
Ba¤dat’a ssald›r›rken bbir Irakl› kkad›n›n
söyledi¤i flflu ssözler gelsin:

""NNee kkaaddaarr aatteeflfl eeddeerrsseenniizz
eeddiinn,, bbiizzii kkaarrflfl››nn››zzddaa ddiirreenniiyyoorr
bbuullaaccaakkss››nn››zz...... NNee kkaaddaarr aatteeflfl
eeddeerrsseenniizz eeddiinn,, FF››rraatt ccooflflkkuunn 

aakkmmaayyaa ddeevvaamm eeddeecceekk..""

Bunu ddi-
yebilirsek
e¤er, oo zza-
man kka-
z a n m a y a
do¤ru yyü-
r ü y o r u z
demektir. 

B u n u
diyebilmeliyiz. ÇÇünkü iinsan›n hhayat› aan-
cak bbunu ddiyebildi¤inde bbir anlam kkaza-
n›r. BBen nnas›l bbir hayat ssürmeliyim, nnas›l
yaflamal›y›m ssorusunu ssoran hherkesin ddik-
katine flflu ssözleri ssunuyoruz:

""...... ‹‹nnssaann››nn ssaahhiipp oolldduu¤¤uu eenn
ddee¤¤eerrllii flfleeyy hhaayyaatt››dd››rr.. HHaayyaatt

iinnssaannaa yyaallnn››zzccaa bbiirr kkeezz vveerriilliirr
vvee iinnssaann bbuunnuu ööyyllee kkuullllaannmmaall››--
dd››rr kkii,, yy››llllaarr ssoonnrraa bbuu hhaayyaatt,, bbiirr
aa¤¤››rrll››kk oollaarraakk üüzzeerriinnee ççöökkmmee--

ssiinn.. ‹‹nnssaann ggeeççmmiiflfliinniinn ss››rraaddaannll››--
¤¤›› vvee zzaavvaallll››ll››¤¤›› yyüüzzüünnddeenn uuttaannçç
dduuyymmaass››nn.. ÖÖllüürrkkeenn flflööyyllee ddiiyyee--
bbiillmmeellii iinnssaann:: TTüümm hhaayyaatt››mm›› vvee

ttüümm ggüüccüümmüü,, ddüünnyyaaddaakkii eenn
ggüüzzeell flfleeyy oollaann iinnssaann››nn öözzggüürrllüü--

¤¤üü uu¤¤rruunnaa ssaavvaaflflaa aaddaadd››mm..""

“Çelik BBöyle SSertleflti” adl› rromandan
aktard›¤›m›z bbu ssöz, yyaflam›n öözü bbelki
de. ÇÇelik bböyle ssertlefliyor, yyaflam bböyle
anlam bbuluyor. 

Tekrar yeni yy›l›n›z kkutlu oolsun;
Yeni yy›l›n iilk ggününde vve sson ggününde

böyle ddiyebilece¤imiz nnice yy›llara...

Yürüyüfl

GGüülltteekkiinn KKOOÇÇ
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Türkiye halklar›n›n kurtuluflu
için ç›kt›¤›m›z yolda, devrim id-
diam›zdan, sosyalizm hedefi-
mizden bir ad›m dahi sapma-
dan yeni bir y›la daha giriyoruz.
38 y›ld›r tafl›yoruz bu iddiay›.
Baflta önderimiz, Day›m›z ol-
mak üzere, bu iddiay› usta,
emektar omuzlar›nda tafl›y›p
bizlere devreden tüm yoldaflla-
r›m›z emin olmal›d›r ki, hedefi-
mize var›ncaya kadar iddiam›-
z›n ard›nda yürüyece¤iz. 

Dünya, Büyük Ekim Devri-
mi’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 evrile-
ce¤i, zaman›n ak›fl›n› durmaks›-
z›n sürdürece¤i ne kadar kesin-
se, kapitalizmin yerini sosyaliz-
min 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 yü-
rüyüflçüleri olarak sosyalizmin
k›z›l bayra¤›n› ellerimizde dalga-
land›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. Yüz-
y›l›n bafl›yd› ve henüz on y›l bile
geçmeden ““MMaarrkkss hhaakkll››yydd››””
sözleri en s›k tekrarlanan söz-
lerden biri oluyorsa, bu bizim
tarihsel hakl›l›¤›m›z›n ve do¤ru-
lu¤umuzun bir tezahüründen
baflka bir fley de¤ildir. 

Burjuvazi bu sözü ne için
kullan›yor olursa olsun, küçük-
burjuvazi hakl›l›¤›n› tescil etti¤i
ustan›n ihtilalci özünü ne kadar
yok say›yor olursa olsun,
Marks, onunla birlikte Mark-
sizm-Leninizm ve nihayet sos-
yalizm, 21. yüzy›l›n gündemin-
de olmaya devam etmektedir.   

Biz hakl›yd›k. Kapitalizmin in-
sanl›¤›n sorunlar›n› çözemeye-
ce¤ini, kapitalizmin tarihin yasa-
lar› karfl›s›nda kendi bunal›mla-
r›ndan bile kurtulamayaca¤›n›
söylerken, biz hakl›yd›k. Burju-
vazinin ilerici niteli¤ini kaybetti-
¤ini, görünürdeki tüm ça¤dafll›k,
uygarl›k sözlerine karfl›n insanl›-
¤›n yaflad›¤› ve yaflayaca¤› kötü-
lüklere kaynakl›k edece¤ini söy-
lerken 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›lavuzu-
dur. Marks ihtilalcidir. Mark-
sizm, ihtilalciliktir.

Bu ideoloji, tarih içindeki tam
anlam›na Leninizmle birlikte ka-
vuflmufltur. Ça¤›m›z›n Marksiz-
mi, Marksizm-Leninizmdir. 

Dünya halklar›n›n kurtuluflu
için “Tek Yol Devrim” derken
de, insanl›¤›n tek kurtulufl yolu
sosyalizmdir derken de biz hak-
l›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 olma-
ya devam edece¤iz. Fiziksel ya-
flam geçici, tarihe b›rak›lanlar
ise kal›c›d›r. Onun tecrübeleri,
ö¤ütleri yine hep bizimle ola-
cak. 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›n-
dan 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, mi-
litanlar olabildi¤imizi düflünün.
O zaman yürüyüflümüz, önü
al›nmaz bir ak›fla dönüflür. Yol-
dafllar ve dostlar›m›z, bunu sa-
dece düflünmeyin, yap›n! Emi-
niz ki yapabiliriz. 

Her Cepheli, bulundu¤u ala-
n›n, birimin önderi olmal›d›r.
Bulundu¤u yerde, hiçbir fley
yoksa, yoktan varetmelidir. Var-
sa, varolan› gelifltirip büyütme-
lidir. Geliflmenin s›n›r› yoktur.
Çünkü devrimci örgüt, devrimi
gerçeklefltirecek güce ulafl›nca-
ya kadar s›n›rs›z bir flekilde ge-
niflleyebilecek ve genifllemesi
gereken bir mekanizmad›r. 

Kendimize güvenelim. Gü-
venmekle yetinmeyip, kendimi-
zi e¤itelim, donatal›m. Kendi-
mizle birlikte örgütlülü¤ümüzü
gelifltirelim. 

Bunu baflaramad›¤›m›zda,
tarihsel hakl›l›¤›m›z›n tarih aç›-
s›ndan bir önemi olmayacakt›r. 

Hedefimize ulaflmak istiyor-
sak, zaferi istiyorsak, yapaca¤›-
m›z ilk ifl, kendi iç örgütlülü¤ü-
müzü güçlendirmektir.  

Yoldafllar›m›z, Dostlar›m›z!



12 Eylül’de egemen s›n›flar,
halk›n mücadelesini bast›rmak-
ta, devrimci örgütlere darbeler
vurmakta belli bir baflar› elde
ettiler. Ayn› flekilde, 1980’lerin
sonlar›nda emperyalizm sosya-
list sisteme karfl› önemli bir za-
fer elde etti. 

Fakat tarihsel olarak pek
çok kez kan›tlanm›flt›r ki, ezi-
lenlere karfl› zafer kazand›klar›-
n› iddia edenler, karfl›lar›ndaki
güce iradelerini kabul ettireme-
dikleri sürece, zaferleri asla
“tam” de¤ildir. Ne oligarfliye, ne
emperyalizme bu sevinci tatt›r-
mad›k, halklara karfl› “tam” bir
zafer elde etme imkan›n› ver-
medik onlara. Direnmekten ve
savaflmaktan vazgeçmeyi ka-
bul etmedik, onlar›n düzeni
önünde boyun e¤meyi bir an bi-
le düflünmedik. En zor koflullar-
da yeniden aya¤a kalk›p, ayn›
iddiayla, ayn› hedefe yürümeyi
düflündük. Ve bunu da baflar-
d›k. Yeniden ve daha güçlü
aya¤a kalkmak, prati¤imizde
ete kemi¤e büründü, ki Da-
y›’n›n hareketimizdeki tarihsel
rolü de iflte özellikle bu dönem-
lerde daha belirgin biçimde öne
ç›km›flt›r.  

Her koflulda ve herkese ra¤-
men, tüm bedelleri göze alarak
direndi¤imiz için, 12 Eylül süre-
cinden hem ideolojik, hem
maddi anlamda güçlenerek ç›k-
t›k. Karfl›-devrim rüzgarlar› al-
t›nda büyük savrulmalar yafla-
n›rken, biz ideolojimizle, dev-
rimci politikalar›m›zla kendi
saflar›m›zdayd›k; yürüyüflümü-
zü –adeta tüm dünyadaki gelifl-
menin aksine– güçlenerek sür-
dürdük. Buradan hareketle vur-
gulamak istedi¤imiz fludur ki;
koflullar ne olursa olsun, aslo-
lan direnmektir, aslolan uzlafl-
mamak, vazgeçmemektir. ‹deo-
lojik 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 ellerin-
de tutuyorlar demektir. Bunu

baflaramayanlar›n ise, böyle bir
flans› hiç olmayacakt›r.  

Emperyalizmin ideolojik,
kültürel ve askeri sald›r›s›n›n et-
kisini kaybetmeksizin sürdü¤ü
günümüz dünyas›nda, dik dur-
maya, ayaklar›m›z› topraklar›-
m›za sa¤lam basmaya, kendi
Marksist-Leninist sandalyemiz-
de kalmaya devam etmeliyiz.
fiunu belirtelim ki, karfl›-dev-
rimlerin, emperyalist sald›rgan-
l›¤›n 1980 sonlar›, 90 bafllar›n-
da yaratt›¤› puslu hava büyük
ölçüde da¤›lm›fl durumdad›r.
Bugün halklar ve devrimciler,

ilericiler aç›s›ndan herfley daha
nettir.  

Yoldafllar, 
Dostlar›m›z, 
Türkiye devrimci hareketi,

uzun ve zorlu bir yol katetmifltir.
Ve bundan sonras›nda da zorlu
bir yolda ilerleyece¤iz muhak-
kak. Karfl›m›za cuntalarla, in-
fazlara, kaybetmelerle, iflken-
celerle, hücrelerle ç›kt›klar›nda,
tek bir amaçlar› vard›; ideoloji-
mizi, politikalar›m›z›, de¤erleri-
mizi de¤ifltirmemizi dayat›yor-
lard›. De¤ifltirmedik. Bunun
onuru ve gururu, bu uzun yürü-
yüfl boyunca hep bizimle ola-
cak. Her devrimci, her Cepheli,
bu tarihten güç alacak. 

Emperyalizm-halklar saflafl-
mas›nda herfley aç›k ve nettir.
S›n›flar savafl›n›n yolu, yönte-
mi, 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 in-
san, 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 be-
del gerektirir.  

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

Yoldafllar, dostlar›m›z, son
olarak flunu eklemeliyiz ki, id-
dial› olmak gerekli, ancak tek
bafl›na yeterli de¤ildir. ‹ddial› ol-
man›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? Ceva-
b›m›z evetse, emperyalizme
karfl› zafer kazanmak için kendi
iç örgütlenmemizi güçlendir-
meliyiz. 

Devrimcili¤imizi büyütmek,
dünya devrimini büyütmektir. 

Kendimizi güçlendirmek,
devrimi güçlendirmektir. Kendi-
mizde devrimcili¤i büyütmek,
devrimi büyütmektir. Çünkü
devrim biziz. 

Marks bizimdir, devrim biziz,
gelecek biziz. 

Ve gelecek bizim. Bizim ola-
n› örgütlülü¤ümüzle söküp al-
mak durumunday›z. Tarihin ku-
ral› da budur. 

‹ddiam›z› büyütmek, iddi-
am›z›n gerektirdi¤i ad›mlar› da-
ha h›zl› ve daha güçlü atmak di-
le¤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. 

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, demokra-
tik 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.
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Halklar için 2008 y›l›n›n özeti
de, açl›k, yoksulluk ve zulüm ol-
mufltur. 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 siste-
min 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 tekeller-
den bir k›sm› iflas ediyor ya da ‘kü-
çülme karar›’ al›yor, bir k›sm› dev-
let kasas›ndan milyar dolarlar akta-
r›larak kurtar›l›yor.

Her gün kriz gerekçesiyle yüz-
lerce, 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 ol-
mad›¤› gibi, kapitalist sistem içinde
geçici de de¤ildir.

Krizden önce de, emperyalizmin
egemenli¤indeki dünyada, 33..55 mmiill-
yyaarr iinnssaann ggüünnddee 22 ddoollaarr››nn aalltt››nnddaa,,
11..55 mmiillyyaarr iinnssaann ddaa 11 ddoollaarr››nn aall-
tt››nnddaa bir gelirle yaflamak zorunda
b›rak›lm›flt›. Krizden önce de, y›lda
11 milyon çocuk açl›ktan ölüyordu.
Ki bu rakamlar 22000033’’e aittir.

Ülkemizde de, açl›k s›n›r›n›n al-
t›nda yaflayanlar›n say›s›n›n 10 mil-
yon, yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda ya-
flayanlar›n say›s›n›n 52 milyon ola-
rak 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 sis-
temdir ve açl›k, yoksulluk kapitalist

sistemin ürünüdür.

Açl›k vve ZZulüm
Sistemin AAyr›lmaz
‹kilisidir

Halklar› aç ve yoksul b›rakan
kapitalizm, do¤al olarak düzene
tepki, öfke duyan kitleleri yönet-
mek için de bask› ve teröre baflvu-
rur. Bu nedenle de, açl›k ve zulüm,
kapitalist sistemin yaratt›¤› birbirin-
den ayr›lmaz iki sonuçtur.

2008 y›l›nda maruz kald›¤›m›z
devlet terörünün, halka yönelik zul-
mün temelinde de bu vard›r.

Engin Çeber’in iflkencede katle-
dilmesi, en s›radan demokratik hak-
lar›n› kullanan insanlar›n, iflkence-
den geçirilip, tutuklanmas›, kitle
gösterilerine panzerlerle, kurflunlar-
la sald›r›lmas›, 1 May›slar’da alan-
lar›n emekçilere kapat›larak, adeta
düflman iflgali alt›ndaki bir ülke gö-
rünümü verilmesi kapitalist sömürü
ve açl›ktan ba¤›ms›z de¤ildir.

Devlet terörünün, sömürge ülke-
lerde bu kadar boyutlu olmas›, sö-
mürge ülkelerde egemen s›n›flar›n
yönetmek için darbelere baflvurma-
s› tesadüf de¤ildir. Ya da, kimi
AB’ci ayd›nlar›n anlatt›¤› gibi, em-
peryalist sömürüden ba¤›ms›z ola-
rak, ““ddeemmookkrr aassii kküüllttüürr üünnüünn”” ge-
rili¤iyle aç›klanabilecek bir durum
de¤ildir.

Darbelere baflvurarak yönetmek
de, “demokrasi kültürünün” gerili¤i
de, devlet terörü, bask› ve yasaklar-
la yönetmek de sonuçtur. T›pk›, bu
ülkelerde, açl›k ve yoksulluk içinde
yaflayan halklar›n sürekli olarak dü-
zene karfl› isyan halinde ya da isyan
etme potansiyeli tafl›yor olmalar›n›n
bir sonuç olmas› gibi..

Hepsinin ortak nedeni ise, kapi-
talist sistemdeki sömürüdür.

Dolay›s›yla, kapitalist sistem var
oldu¤u sürece, kimse ne dünya için,

ne ülkemiz için farkl› bir tablo bek-
lememelidir.

Emperyalist ülkeler var olmaya
devam etti¤i sürece, gelecekte de
onlar›n sömürgesi olan ülkeler var
olacak demektir. Dolay›s›yla, gele-
cekte de, Afrika’da, Latin Ameri-
ka’da, Asya’da, Ortado¤u’da sö-
mürge ülkelerde yaflayan milyarlar-
ca insan açl›ktan ya da iflgal ordula-
r›n›n kurflunlar› alt›nda ya da em-
peryalizmin k›flk›rtt›¤› milliyetçi ça-
k›flmalarda ölmeye devam edecek-
ler.

Emperyalizm var oldu¤u sürece,
bu sömürge ülkelerin halklar›, daya-
t›lan koflullara isyan edecekler, ege-
men s›n›flar taraf›ndan potansiyel
tehlike olarak görülüp, bask› ve te-
rörle 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 SSistem BBaki,
Halklar Ona MMahkum
De¤il

Bilinir, tarih, ilkel komünal top-
lumdan, aflama aflama köleci ve feo-
dal toplumlar› geçerek kapitalist
topluma kadar gelmifl ve oradan da
baz› ülkelerde sosyalist topluma ge-
çilmifltir. 

Tarihin ak›fl›n›n durmayaca¤› da
aç›kt›r.

20. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren,
dünyan›n üçte birinde feodal ve ka-
pitalist devletlerin y›k›larak, yerine
sosyalist devletlerin kurulmas› da
bunun göstergesidir.

Fakat, 1990’lardan itibaren sos-

Kapitalizm; Açl›k, Yoksulluk Ve Zulümdür

Çözüm Sosyalizmde



yalist ülkelerde, çeflitli nedenlerle
sosyalist devletler y›k›larak geriye
dönüfllerin yaflanmas› sürecinde,
emperyalizmin sözcüleri ““ttaarriihhiinn
ssoonnuu””nu ilan ettiler.

““TTaarriihhiinn ssoonnuu”” demek, dünya-
n›n gelifliminin duraca¤›, emperya-
list 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›yor-
lard› bilinmez. Fakat, flu aç›k ki,
““ttaarriihhiinn ssoonnuu ggeellddii”” diyenler, kuy-
ruklu bir yalan söylüyorlard›.

BBiirriinncciissii,, dünyadaki geliflimin
durmas› söz konusu de¤ildir. Dün-
yaya bugün insan›n hayal edebile-
ce¤i en iyi sistem bile gelse, insan
üretmeye devam etti¤i sürece geli-
flim de sürecektir.

‹‹kkiinncciissii,, ““ddüünnyyaann››nn ssoonnuu””nun
böylesine çürümüfl bir emperyalist
sistem olmayaca¤› tart›flmay› gerek-
tirmeyecek kadar kesindir. ‹çinde
yaflad›¤›m›z dünyan›n, tarihte görü-
lebilecek en son sistem olmas›na sa-
dece bilim de¤il, halklar›n öfkeyle
çarpan yürekleri, emperyalist dün-
yada tan›k olduklar›yla dolu bilinç-
leri de isyan eder.

2008 y›l›, ““ddüünnyyaann››nn ssoonnuu”” tar-
t›flmalar›n›, tarihin çöplü¤üne at-
m›flt›r. Mevcut krizin emperyaliz-
min açmazlar›n› halklara gösterme-
si aç›s›ndan ö¤reticili¤i oldu¤u
aç›kt›r.

Bu tablo sürecektir. Emperya-
lizm, mevcut krizini atlatabilir.
Ama, biliyoruz ki, emperyalist sis-
tem krizlerini niha-
i olarak ortadan kald›ramaz, krizler-
den sonsuza kadar kurtulamaz.

Sömürü, bask› ve terör alt›nda
yaflayan halklar›n öfkesiyle, flu ya
da bu ülkede karfl›laflacak, kriz ya-
flamakla kalmay›p, iktidarlar›n› da
kaybedecektir.

Bu geliflim, tarihin bir aflamas›n-
da, emperyalist sistemin yeryüzün-
den tamamen silinmesiyle sonuçla-
nacakt›r.

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

Gelecek SSosyalizmin
Kurtulufl SSosyalizmdedir

Dünya halklar›, Ekim 1917’den
itibaren, sosyalizmi teorik olarak ta-
n›man›n ötesine geçerek, pratik ola-
rak da tan›d›lar. Emperyalist Çarl›k
Rusyas›’nda büyük devrimci Lenin
önderli¤inde gerçeklefltirilen dev-
rim, dünya halklar› için sosyalizmi
bir hayal olmaktan ç›kar›p, elle tu-
tulur gerçek haline getirdi.

O zamandan günümüze, yaflanan
sosyalizm deneyimlerinde, halklar
lehine say›s›z baflar›lar elde edildi.
Ekonomide, politikada, askeri alan-
da, e¤itimde, bilimde her alanda
önemli kazan›mlar ve deneyimler
elde edildi.

Bununla birlikte, sosyalizmin in-
flas› tarihi boyunca, çeflitli yetersiz-
likler de söz konusu oldu. Bunlar da
sosyalizm ad›na ders ç›kar›lmas›
gereken deneyimler olarak, tarihi-
mizdeki yerini ald›.

Halklar nezdinde, sosyalizmin
büyük prestijinin oldu¤u dönemler
de, güven kayb›n›n yafland›¤› dö-
nemler de yafland›.

Fakat, tüm bu yaflananlar, sosya-
lizmin bugüne kadar halklar için
gerçek bir kurtulufl sunan tek sistem
oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirememifltir.

Halklar, sadece sosyalist ülkeler-
de, kendi iktidarlar›n› kurabildiler.
‹lk kez sosyalist ülkelerde, üretim
araçlar›n›n kölesi de¤il, sahibi oldu-
lar. Kendileri için üretmenin mutlu-
lu¤unu yaflad›lar.

‹lk kez sosyalist ülkelerde, ben-
cilli¤in, bireycili¤in yerine kolekti-
vizmi koydular.

‹lk kez sosyalist ülkelerde, açl›-
¤›n, evsizli¤in olmad›¤›, emekleri-
nin sömürülmedi¤i bir dünyayla ta-
n›flt›lar.

K›sacas›, dünya halklar› ilk kez
sosyalist ülkelerde yaflanan deney-
lerle, bir gün dünyada sömürünün,
zulmün ortadan kalkabilece¤ine
inand›lar.

Ve inkar edilemez gerçektir ki,
bugün halen dünyan›n bir çok ülke-
sinde, ezilen, sömürülen halklar, bu
hedefin peflinde kofluyorlar, sosya-
lizm için kavga ediyorlar, tutsakl›k-
lar yafl›yor, iflkencelerden geçirili-
yor, yeri geldi¤inde canlar›n› veri-
yorlar. K›sacas›, sosyalizm umut ol-
maya 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›lacak-
lard›r.

Gelen yeni y›l›n, eskinin tekrar›
bir y›l olmamas› da, ancak yeni y›l-
da sosyalizm umudunu büyütmekle
mümkün olabilir.

Soossyyaalliizzmm iiççiinn ddaahhaa ffaazzllaa öörr-
ggüüttlleennmmeellii,, mmüüccaaddeelleeyyii ddaahhaa ffaazz-
llaa bbüüyyüüttmmeelliiyyiizz.. 

Halen emperyalist sistemin ger-
çe¤ini bütün olarak göremeyenlere,
emperyalizmi anlatmal›, sosyalizmi
bilmeyenlere, sosyalizmi kavratma-
l›y›z. Sosyalizme inananlara, onun
için mücadele etmek gerekti¤ini an-
latmal›y›z. 

Mücadele içinde flu ya da bu bi-
çimde bulunanlara, ancak örgütlü
bir mücadele ile sonuç al›nabilece-
¤ini kavratabilmeli, örgütlü müca-
deleye kat›lmalar›n›n önündeki en-
gelleri kald›rabilmeliyiz. 

Geliflimin durmas› söz konu-
su de¤ildir. Dünyaya bugün
insan›n hayal edebilece¤i en
iyi sistem bile gelse, insan

üretmeye devam etti¤i süre-
ce geliflim de sürecektir.
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Sosyalizm, üretim tarz›ndan dev-
letin niteli¤ine kadar kendinden ön-
ceki sistemlerden farkl›d›r; bu fark-
l›l›k kendini insana verilen de¤erde
somutlar. Sosyalizm, insan› afla¤›la-
yan ve alçaltan kapitalizme karfl› in-
san› 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 Yerle-
flimleri 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 bulgula-
r›ndan biri olarak, ABD’deki Was-
hington, New York, Atlanta, Miami
ve New Orleans gibi büyük flehirler-
deki eeflfliittssiizzlliikk oorraann››nn››nn Fil Difli Sa-
hilleri Kenti Abican ve Kenya bafl-
kenti Nairobi’yi aratmad›¤› kayde-
dildi.” (Cumhuriyet, 25 Ekim 2008)

Rapor, emperyalist ülkelerin bü-
yük kentlerinde yaflanan eflitsizlik
ve adaletsizli¤i anlat›rken, Kü-
ba’dan sözetti¤i bölümler ise, bu-
nun tam tersinedir. Küba gerçe¤i,
raporda bir anlamda övgüyle yeral-
maktad›r. Fakat bunu ortaya ç›karan
da Küba’ya dair nesnel gerçektir. 

‹lgili bölüm, ““‹‹nnssaann yyaaflflaamm›› KKüü--
bbaa’’nn››nn öönncceellii¤¤ii”” bafll›¤› alt›nda ye-
ral›yor. Küba yönetiminin 2005 son-
bahar›ndaki kas›rgada 664400 bbiinn kkiiflflii--
yyii ssaaaattlleerr iiççiinnddee ttaahhlliiyyee eettttii¤¤ii hat›r-
lat›larak, deniz sular›n›n 11 kkiilloommeett--
rree iiççeerrii ggiirrddii¤¤ii Havana’da bile hhiiçç--
bbiirr kkaayy››pp vveerriillmmeemmeessiinnddeenn öv-
güyle söz ediliyor. Bu belirtmelerin
arkas›ndan Küba’ya dair flu sonuç
ç›kar›l›yor:

“Küba toplumu bir ggüüvveennlliikk
kküüllttüürrüü gelifltirdi. Ço¤u s›radan in-

san kendisini felakete haz›rl›k ve
karfl›l›k verme konusunda öönneemmllii
rrooll ooyynnaayyaaccaakk kifliler olarak görü-
yor. E¤itim, seferberlik ve sosyal or-
ganizasyon kültürü ve bu bak›fl›
sa¤lamak üzere, devletin acil du-
rumlarda iinnssaann yyaaflflaamm››nn›› kkoorruummaa
öönncceellii¤¤ii ... Küba’n›n sisteminin kal-
binde, hükümetin her kademesinde
bulunan iinnssaann yyaaflflaamm››nn›› kkoorruummaayyaa
yyöönneelliikk aç›k bir politik ba¤l›l›k bu-
lunuyor. “ (agy) 

Yukardaki tespitler hiç kuflku
yok ki çok önemli ve çarp›c›d›r. Sos-
yalizmi karalamak için uydurulmufl
onca yalana karfl›n gerçekler ortada-
d›r. Dünyan›n jandarmas›, emperya-
list Amerika’n›n yan› bafl›nda bir ül-
ke olan Küba, ony›llard›r karfl› kar-
fl›ya oldu¤u sald›r›lara, ambargolara
ra¤men, bir çok alanda tüm kapita-
list ülkelere ders verecek kadar
önemli geliflmeler sa¤lam›flt›r. 

BM-HAB‹TAT raporunda seçi-
len kavramlar, iki sistemin insana,
topluma nas›l bakt›¤›n› ve nas›l bir
toplum yaratt›klar›n› da anlat›r aç›k-
l›ktad›r. Hat›rlan›rsa, ülkemizde ya-
flanan deprem, sel, ifl kazas› gibi tüm
“afet”lerde insan yaflam›na de¤er
vermeyen bir sistemden sözediyo-
ruz. Bu anlay›fltaki sistem, s›radan
do¤al afetleri, birer katliama dönüfl-
türüyor. Küba’da ise, en büyük ka-
s›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¤› kkaappiittaalliizzmm
ve ssoossyyaalliizzmmddiirr.. 

Kapitalizmin insan› s›radanlaflt›-
ran, de¤ersizlefltiren, önemsizleflti-
ren anlay›fl›n›n karfl›s›nda, Küba’da
insana verilen tarihsel de¤erin ve

rolün büyüklü¤ü görülüyor. Rapor-
da biraz da hayretle belirtilen, Kü-
ba’da insanlar›n kendilerini “...
önemli rol oynayacak kifliler olarak
görmeleri” nin temelinde, bu sosya-
list bak›fl aç›s› vard›r. 

Sorun sadece bir motivasyon
meselesi olmay›p, ideolojik bir so-
rundur. Sistem, “HALK ‹Ç‹N VE
HALKA GÖRE” bir sistemdir.
Bunun için halka büyük roller yük-
lemekte, bunun için halk›n yaflam›,
“EN ÖNCEL‹KL‹” konu olmakta-
d›r. Farkl›l›¤› yaratan budur. 

Emperyalizme mmeydan 
okuyan iiradenin 
güç kkayna¤›
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›¤› sos-
yalist yeni insana borçludur. 

Küba’da insan yaflam›n›n önceli-
¤inden, halk›n bir “güvenlik kültü-
rü” gelifltirdi¤inden söz eden rapo-
run 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 dev-
rimi, insana öylesine bir misyon ka-
zand›rm›flt›r ki, Küba’da halk, ko-
lektivizm içinde “mucizeler” yara-
tacak güce eriflmifltir. 

Çok iyi hat›rlanacakt›r; teknolo-
jide, silahlanmada, dünyay› ya¤ma-
lamada s›n›r tan›mayan Amerika’da
bir kas›rga günlerce yaflam› durdur-
mufl, koca flehirler günlerce elek-
triksiz, susuz, yard›ms›z kalm›fl, bü-
yük can ve mal kayb› yaflanm›flt›r.
Yaflam durmufl, halk periflan olmufl,
aç b›rak›lan insanlar taraf›ndan fle-
hirler adeta ya¤malanm›flt›r. 

Oysa, yukar›daki bir örnekte de
gösterildi¤i gibi, ayn› fliddette kas›r-
galarda, Küba’da ciddi bir kay›p ve-
rilmemektedir. 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 pa-
ran›n egemenli¤ine dayan›r. Kü-
ba’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 bu-
nu sosyalizme borçludur. 

Küba halk›, iflte bu güçle emper-
yalizme meydan okumaktad›r. Bel-
ki Küba bugün istedi¤i her fleye sa-
hip 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 yo-
luna 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 ken-
dini. Düflünün ki, Kübal› “s›radan
insan”, okyanuslar› aflarak, binlerce
kilometre ötede bulunan Angola’da,
Angola halk›n›n kurtuluflu için sa-
vaflt›, kan›n› döktü. Bir halk›n kur-
tuluflu için, tan›mad›¤›, bilmedi¤i
topraklarda kendi vatan›ndan, sev-
diklerinden uzakta savaflt› ve öldü.
Peki, bu nas›l bir duygudur ki, bu
savaflta gönüllü olarak yer ald› bin-
lerce Kübal› kad›n ve erkek?

Küba halk›, bugün de gencecik
doktorlar›n›, hemflirelerini, ö¤ret-
menlerini, teknik adamlar›n›, Nika-
ragua’dan, Venezuella’ya kadar
dünyan›n dört bir yan›na gönderi-
yor. 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 fle-
killendirdi¤i bir halk›n temel fark›

budur iflte. Bu, sosyalist insan›n far-
k›d›r. Kapitalist toplumlarda dibe
vuran “insan”›n karfl›s›nda sosyaliz-
min yeni insan› vard›r. 

Küba’da ““HHeerr flfleeyy iinnssaann iiççiinn--
ddiirr”” anlay›fl› egemendir. Yat›r›mlar,
banka kasalar›n› doldurmak, kar et-
mek üstüne de¤il, insana, topluma
ve onun öncelikli ihtiyaçlar›na gö-
redir. Devrim önderlerinden Che,
bu konuda flunlara de¤inir:

“ ... bu kitleler yukar›dan ald›¤›
emirlerle iflleyen bir sistem taraf›n-
dan, böyle bir toplum tipi olufltur-
maya zorlanmam›flt›r. Bu, toplu-
mun, liderlerini ve temelde Fidel
Castro’yu durmaks›z›n izledi¤i do¤-
rudur. Fakat Fidel’in kazand›¤› gü-
venin derecesi, kesinlikle halk›n ar-
z› 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 ya-
y›nlar›, syf. 82)

Devrimin s›rr› burada yatmakta-
d›r. Kapitalist ülkelerdeki gibi insan
bir “koyun sürüsü” olarak görülme-
mifltir. Küba insan›n› “emir–tali-
matla” bir robot gibi yönetmemek-
tedir. Yönetime, her aflamada halk›n
kat›l›m› vard›r. Bu sistemin içinde
söz, karar hakk›na sahip güçlü, ira-
deli bir insan tipi yarat›lm›flt›r. 

‹nsanl›k ssosyalizmle 
yeniden yyarat›l›r
Emperyalist dünyada insan›n dü-

flürüldü¤ü rezil durum bile, bafll› ba-

fl›na, sosyalizmin acil bir ihtiyaç,
zorunlu bir sistem oldu¤unu göste-
rir. Çünkü en baflta, insan›n kendi-
ne, do¤aya yyaabbaanncc››llaaflfltt››rr››llmmaass›› bü-
yük bir çeliflkidir. 

“Kapitalizmde insan, genellikle
kavray›fl ve anlay›fl›n›n ötesinde ka-
lan ac›mas›z yasalarla yönetilir. YYaa--
bbaanncc››llaaflflaann 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, halkla-
r›n, insanl›¤›n hiçbir sorunu gerçek
anlamda ve köklü bir biçimde çöze-
mez noktadad›r. 

O nedenle bugün hangi sorunu
ele al›rsan›z al›n, karfl›m›za bir ssiiss--
tteemm ssoorruunnuu ç›kmaktad›r. 

E¤er, rapordaki verileri ele al›r-
sak, 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 kav-
ramdan uzak yafl›yorsa, çal›flma bir
de¤er ise bu sadece e¤itim ile aç›k-
lanacak bir fley de¤ildir. As›l neden,
her ikisinin de nnaass››ll bbiirr ssiisstteemm ile
yönetildi¤idir. E¤er, Küba’da kapi-
talizmin yozlu¤undan uzak, paraya
teslim olmam›fl bir insan tipi yara-
t›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›ra-
bilir; insan› her fleyiyle donatabilir
ve yüceltebilir. Ancak sosyalizm,
insan›n kendisine, do¤aya, içinde
yaflad›¤› topluma karfl› yabanc›lafl-
mas›n› ortadan kald›r›r. 

“Devrim davas›na kendini ada-
ma, 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,
ggüünnllüükk yyaaflflaanntt››mm››zzddaa ddaa bbuu
kkaahhrraammaannccaa ttuuttuummuu ssüürr--
ddüürrmmeekk için ideolojik nok-
talardan 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 mekanizmala-
r›yla insan› bo¤an bir sis-
temdir. Kapitalizmin tahrip
etti¤i insanl›k sosyalizm ile
yeniden yarat›l›r. De¤ersiz-
leflmenin dayat›ld›¤› kapi-
talist toplumlar›n aksine,
sosyalizm bu de¤erleri bü-
yütecektir. 

BM raporunun özeti flu-
dur ki; Amerika’daki sis-
tem 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 ça-
p›nda tarihsel sorumluluk
üstlenebilen gerçek insan›
yaratm›flt›r. ‹ki ayr› sistem,
iki ayr› insan tipini yarat-
maktad›r do¤al olarak. Bi-
rinde egemen olan tümüyle
bencilli¤e dayanan “Ame-
rikan kültürü”dür. TTüükkeett--
mmeekk vvee aassll››nnddaa ttüükkeettiirr--
kkeenn ttüükkeennmmeekk,, bu yafla-
m›n anahtar›d›r. 

Küba’da ise devrim ön-
cesi okuma-yazmas› olma-
yan, iflsiz ve aç y›¤›nlar bu-
gün koca bir ülkeyi kendile-
ri yönetmektedirler. Kendi
ülkelerinde, kendi gelecek-
lerini özgürce belirleyerek
onurlu bir yaflam sürdür-
mektedirler. Küba halk›,
sosyalizmle onurlu, gurur-
ludur. Dünya halklar› da, in-
sana, halklara verilen de¤eri
dünyaya gösteren Küba’yla
onur ve gurur duyuyor.

Bir hayalimiz var; sömürünün, bask›la-
r›n, yasaklar›n, ölümlerin, adaletsizlik-
lerin, sefaletin, gizli veya aç›k, do¤ru-
dan 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 tarih-
sel olarak da mukadder olan bir hayal.
Yaflanm›fl ve yaflan›lacak olan. 
Düfl kurmak; düflünmek ve istemektir. 
Ve ancak düflünen ve isteyenler, düflle-
rini gerçeklefltirebilirler. 
Çocuklar› düflün mesela, daha 10’unda,
12’sinde ailesinin geçimini sa¤lamaya
çal›flan, dünyan›n yükünü omuzlam›fl
çocuklar›. Açl›klar›, yokluklar›, sefalet-
leriyle ya izbelere ya havas›z konfeksi-
yon atölyelerine hapsedilmifl çocukla-
r›... So¤uktan donarak ölen evsizleri..
Ya da okula gidemeyip “eti senin kemi-
¤i benim” diye ç›rak verilen çocuklar›...
Düflündün mü? Hergün duyuyor, görü-
yoruz onlar› zaten de¤il mi? 
O çocuklar ki, bu ülkenin gelece¤i, ya-
r›n›, umudu... Ve umut mahsun!
‹flçileri, emekçileri düflün flimdi de me-
sela. Al›nteriyle çal›flan, üreten o nas›r-
l› 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›ra-
k›lan, afla¤›lanan, insanl›¤›n›n yok sa-
y›ld›¤›, açl›¤›n, sefaletin koynunda di-
lencilefltirilen 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 al-
mak için kuruyoruz o hayali...
Halka karfl› uygulanan ve 80 küsur y›l-
d›r kesintisiz k›l›nan bask›lar›, yasakla-
r›, zulmü düflün; onbinlerin katledilme-
sini, ölümün her türlüsünü, asimilasyo-
nu, zulmün binbir türlüsünü... 

Düflün bunlar›
ve düflün, reva
m›d›r bunlar in-
sanlara? Mah-
kum muyuz

bunlara? Sor, çaresiz miyiz bunlar karfl›-
s›nda?
‹flte hayalimiz, halklar›n ve dahi tüm in-
sanl›¤›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, midesin-
den 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 ol-
du¤u da muhakkak. Çin gibi dünyan›n
en kalabal›k ülkesinde, Küba gibi Ame-
rika’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 sis-
tem sa¤layabilirdi ki? Bu sihir de¤il de
nedir?
‹ki kelimeyle söyleyelim ki; sihir, hal-
k›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›z-
l›¤›n, demokrasinin, adaletin olmas›d›r.
‹nsan›n insan› sömürmedi¤i, eme¤in
yüce, insan›n de¤erli olmas›d›r. Paylafl-
makt›r her fleyi. Üretimi yapan emekçi-
nin üretti¤inin sahibi olmas› ve onu
paylaflmas›d›r. 
Herkesin do¤du¤u andan itibaren güven-
li bir yaflam hakk›na sahip olmas›d›r.
Sonra ve dahas›, bir avuç az›nl›¤›n hal-
k› yönetmeyiflidir. Buna karfl›l›k, halk›n
kendi kurdu¤u iktidar›nda kendini yö-
netmesidir hayalimiz. 
Hayalimiz sosyalizmdir. 
Bunun için umuttur sosyalizm, bunun
için alternatiftir hayalimiz. Ve iflimiz
salt düfl kurmak de¤il, düflümüzü ger-
çeklefltirmektir. 

Bir hayalimiz var
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20 Aral›k tarihli
gazetelerde flöyle
bir haber vard›: 

“Yoksullaflan Rus halk›, çaresiz-
likten 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, kapitaliz-
min yeniden restore edildi¤i bir ül-
kedeki azg›n ve vahfli karakterinin
sonucudur.

Rusya’da 1990’lar›n bafllar›ndan
itibaren kapitalizmin restorasyo-
nuyla geliflen dönemde, kapitaliz-
min ““vvaahhflflii kkaappiittaalliizzmm”” olarak ad-
land›r›lan ilk döneminin tüm göster-
geleri 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, kapitaliz-
min Rusya halk›na bir arma¤an›d›r.

Sosyalizm y›k›l›p yerine kapita-
lizm egemen hale getirilirken, dev-
letin elindeki birikimler de yeni
egemen s›n›flar taraf›ndan gasbedil-
mifltir. Sonuçta, ac›mas›z birer kapi-
talist olarak h›zla büyüyen zengin-
ler 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 yok-
sullar aras›ndaki uçurum dev boyut-
lara ulaflm›fl, yeni zenginleflen kapi-

talistler sömürüde tam bir dizginsiz-
lik örne¤i sergileyerek halk›n kan›n›
kuruturcas›na bo¤az›na çökmüfl,
kitleleri çaresizlik içinde b›rakm›fl-
lard›r. Ve bu çaresizlik iflte yukar›da
gazetelere yans›yan türden olaylar›n
yaflanmas›n› da sürekli hale getir-
mifltir. 

Yaklafl›k on y›l içinde h›zla zen-
ginleflerek ““ddüünnyyaann››nn eenn zzeennggiinnllee--
rrii”” listesine giren Ruslar›n say›s›
hiç de az de¤ildir. Bu zenginlik yu-
kar›daki tablonun yarat›lmas› paha-
s›na ortaya ç›kan bir zenginliktir.

Ad›na “vahfli kapitalizm” deni-
len bu dönemde kapitalistler serma-
ye birikimini sa¤lamak için emekçi-
lerin 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, kapita-
lizmin kendi yasalar› sonucunda,
modern bir kölelik düzeni olarak
halklar› ili¤ine kadar sömüren bir
düzen olmufltur. Bugün Rusya’da
yaflanan da benzer özellikler göster-
mektedir. Kapitalizm bir kez daha
f›rsat›n› bulmufl, Sovyetler Birli-
¤i’nde sosyalist sistemi y›karak ka-
pitalist restorasyonu bafllatm›flt›r.
F›rsat bu f›rsatt›r! Bu ani yoksullafl-
ma 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›n-
da, sorunu son kriz ile aç›klamaya
çal›flmaktad›rlar. Ortaya ç›kan tab-
lonun tek sorumlusu kapitalizmdir.
Kriz, bir ayr›nt›d›r. 

Rusya’da yaflanan bu tablo, sos-
yalizm döneminde halk›n tamamen
yabanc›s› olan bir tablodur. Bir yan-
da süper zenginler, öte yanda ise aç-
lar yoktur sosyalizmde. Açl›k yok-
tur. Sa¤l›k hizmetlerinden mahrum
kalmam›fllard›r hiçbir dönemde.
Sovyetler Birli¤i döneminde bunu

yaflamam›flt›r Rus halk› da.
Nazi sald›r›s›na karfl› dövü-
flüldü¤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. Çün-
kü sosyalizm insanlar›n eflitçe, hak-
ça, adil bir flekilde yaflad›klar› bir
toplumsal sistemdir. 

Sosyalizmde kriz oldu, üretim
yapam›yoruz, istihdam fazlas› var
vs. denilerek insanlar iiflfltteenn çç››kkaarr››ll--
mmaazz,, iiflflssiizzlleerr oorrdduussuu oluflmaz. Ko-
flullara 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 gös-
terir. Bu imkanlarda lüks yoktur,
ama imkanlar herkesedir. 

Sosyalizmde açl›¤›, yoksullu¤u,
çaresizli¤i bilmeyen, yaflamayan in-
sanlar kapitalizmle birlikte böyle
bir çaresizli¤in içine itildiler. Bugün
yaflanan açl›k ve yoksulluk hala çok
daha üst boyutlara ç›kmam›flsa, bu-
nun nedeni de sosyalizm dönemin-
den kalan e¤itim, sa¤l›k, ulafl›m gi-
bi baz› temel haklar›n hala devlet
eliyle karfl›lan›yor olmas›ndand›r.
Kitlelerin hoflnutsuzlu¤unun isyana
dönüflmeyece¤i tedrici bir geçifl ya-
flanmaktad›r bu alanlarda. Kapita-
listleflen devlet, henüz bu alanlar›
tamamen peflkefle açmam›flt›r. Fakat
bunu yapmalar› da gecikmeyecek-
tir. Çünkü kapitalizm doymaz bir
kar h›rs›na sahiptir. 

En baflta aktard›¤›m›z tablo bu
geçifl döneminin ürünü olarak orta-
ya ç›km›flt›r; ama asla kal›c› olama-
yacakt›r. Bu tablonun benzerini
yüzy›l öncesinde Rus halk› yine ya-
flam›flt›. O süreç, ilk proleter devri-
min kurulmas›yla sona ermiflti. Bu-
gün 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”.

Say›: 169 11KR‹Z

Bedenleri Sat›l›¤a Ç›kartt›ran Kriz De¤il
VAHfi‹ KAP‹TAL‹ZM’dir!



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

2002 Yeni Y›l Mesaj›’ndan

2001 y›l› ülkemiz aç›s›ndan da
dünya durdukça, insanlar yafla-
d›kça unutulmayacak bir direnifl
destan›na tan›k olmufltur. Belki
de tarihin hiç bir ça¤›nda bu ka-
rarl›l›kta, bu inançta bir direnifl
yaflanmam›flt›r. Ülkemizde ya-
fland›. 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 düflünme-
yen, hiç bir de¤eri olmayan kapi-
talist bireyler haline getirilmek is-
tendi¤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 em-

peryalizme ve kapitalizme kar-

fl› olan anti-emperya-
list, anti-faflist bütün
güçlerle iliflkilerimizi
gelifltirmektir. Düflman
bölüp parçalay›p her-
kesi yaln›zl›¤a mah-
kum 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› taktik-
lerle 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. Te-
mel ve vazgeçilmez olan Mark-
sist-Leninist do¤rular›m›zd›. 

Hiç bir dogmaya ba¤l› kalma-
dan, Marksist-Leninist do¤rular›-
m›z› önümüze al›p en yarat›c› bi-
çimde, özgüvenimizi güçlendire-
rek, ideolojik netli¤imizi yüksel-
terek yolumuza devam edece¤iz. 

Herkes bu tarihimizi yeniden
gözden geçirmelidir. Bu tarih, bu-
günkü gücümüz ve gelece¤imiz-
dir. Bu tarihi bilmeyenler, kavra-
mayanlar inanamaz, kavrad›kça
inanacakt›r. O tarihin içinde ya-
flad›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 beyni-
miz, yaflam›m›z her fleyimiz öz-
gürdür. Devrimcileflmek budur. 

Yeni y›la bu duygu ve düflün-
celerle girmeliyiz. 

2004 Yeni Y›l Mesaj›’ndan

Bir y›l› geride b›rak›rken kö-
tümser olmak için, dünyaya kara
gözlüklerle bakmak için hiçbir
neden yok. Tersine iyimser ol-
mak için... çokça geliflmeler ve
nedenlerimiz var. Dünyay› fethet-
meye ç›kan Amerikan emperya-
lizmi ve iflbirlikçileri düne göre
çok daha kkööttüümmsseerrlleerr. 

DDÜÜNNYYAADDAA BB‹‹RR BBEENNZZEERR‹‹ DDAA--
HHAA GGÖÖRRÜÜLLMMEEMM‹‹fifi BB‹‹RR DD‹‹RREENN‹‹fifi
YYAARRAATTTTIIKK. 

SSüürreeçç ddeevvaamm eeddiiyyoorr.. Do¤al ki,
“ne olacak? Nereye kadar, na-
s›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 söylene-
mez. Oligarfli, emperyalizmden
ald›¤› destekle tecriti ve zulmü
bütün halka, her kesime dayata-
rak sürdürüyor. 

KKAARRAARRLLIIYYIIZZ!! IISSRRAARRLLIIYYIIZZ!!
Umutlu olmam›z için, yar›nlara
inanmam›z için her fleyden önce
sars›lmaz, hiçbir koflulda yalpala-
maz bir düflüncemiz ve bunu ya-
flama geçiren binlerce insan›m›z
var. 2003’ten daha kötü durumda
de¤iliz. Hiçbir fley istenildi¤i gibi
de¤il. Ama hhaayyaalllleerriimmiizz vvee iiddddiiaa--
mm››zz bbüüyyüükk. Bunu gelifltirerek de-
vam edece¤iz. Direnifl bunu ö¤-
retiyor. 

Bu direniflle, bir bütün olarak
mücadelemizle, ddiirreenneenn ddüünnyyaa

Demiflti ki
Yoldafllar›na...
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hhaallkkllaarr››nn››nn öönneemmllii bbiirr ppaarrççaass››yy››zz..
... ‹nsanlar›m›z›n bu sab›r ve ka-
rarl›l›¤›yla, sald›r›lar karfl›s›nda
sars›lmazl›¤›yla aaflflaammaayyaaccaa¤¤››mm››zz
hhiiççbbiirr eennggeell yyookkttuurr.. Hepimiz, her-
kes 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 kim-
senin hayal edemeyece¤i, efsa-
nelerde duysa bile inanamayaca-
¤› bir çat›flma sürecini, her gün,
her saat ve her dakika yaflad›k. 

22000044 daha güzel olacak. Dire-
nifl devam edecek! Bütün dünya
halklar› direnecek! Daha büyük
çarp›flmalar yaflayaca¤›z. ‹nanc›-
n›z› ve iddian›z› büyütün, morali-
nizi yüksek tutun. 

2005 Yeni Y›l Mesaj›’ndan

Klasikleflmifltir, yeni y›la girer-
ken eski y›l›n nas›l geçti¤inden
söz edilir. S›n›flar, tabakalar, her-
kes 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 baflkal-
d›rd›k, direndik, binlerce Sergü-
l’ümüz kendini feda etti, biz var›z
dedik. 

Bugün, belki hemen yar›n ye-
ni bir sosyalizmi kuracak güçte
de¤iliz ama bütün dünyada em-
peryalizmin iflgal, ya¤ma ve ta-
lan politikas›na karfl› halklar›n
barikat›n› oluflturduk. 

Düflman kat›d›r, dünya tarihin-
de görülmemifl boyutlarda ac›-
mas›zd›r. Halklar ve öncüleri güç-
süzdür. Bu güçsüzlü¤ü büyük bir
inançla, büyük bir kararl›l›¤a ve
güce dönüfltürmek zorunday›z. 

Bunun için bütün dünyada
Sergüller var. Sergüller konuflu-
yor, art›k onlars›z bir dünya ol-
mayacak. Onlara ra¤men em-
peryalistler yaflayamayacaklar.
Her yerde her zaman Sergüller
karfl›lar›na ç›kacak. 

... 2004 Sergüller’in y›l› oldu.
Hiç flüphe yok ki Sergüller nas›l

2004 y›l›nda emperyalistlerin ve
oligarflilerin önünde barikat ol-
duysa, 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 giri-
yoruz. 

2006 Yeni Y›l Mesaj›’ndan

Hâlâ önümüzdeki ç›plak ger-
çek fludur: HHaallkk kkiittlleelleerrii öörrggüütt--
ssüüzzddüürr.. Örgütlü olmad›¤› için sa-
vaflma gücü yoktur. Devrimci ik-
tidar ancak savaflarak kazan›la-
bilir. Her fleyden önce kendi saf-
lar›m›zda hhaallkk kkiittlleelleerriinnii öörrggüüttllee--
mmeenniinn öönneemmiinnii iiççsseelllleeflflttiirrmmeellii--
yyiizz.. Örgütlenme silah›na s›k›ca
sar›lmadan ekonomik, demok-
ratik, ideolojik, politik, askeri
hiçbir alanda mesafe alamay›z. 

Halk kitlelerini örgütlemek,
yanl›fl düflüncelere, reformizme,
sisteme karfl› savaflmakt›r. Düfl-
manlar›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 bura-
dan geçiyor. 2006’da ‘tek yol
devrim’ fliar›n› kitlelere benimse-
telim, 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 ta-
raf›nda kan›m›z› ak›tt›lar, katlet-
tiler, 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 iflbirlikçile-
ri, halklar› teslim alabilmek için
iflgal, katliam, provokasyon da-

hil her yöntemi kullanmaktad›r-
lar. Bunlar, halk düflmanlar›n›n
geleneksel yöntemleridir. Varl›k-
lar› yer yüzünden silinene kadar
bu yöntemlere devam edecek-
lerdir. 

Bu yöntemler oligarflinin bü-
yük korkusunu itiraf etmekten
baflka bir fley ifade edemez.
Devrimci mücadeleyi gelinen
aflamada tehditlerle, bask›larla,
sahtekarl›klarla susturamazlar.
Geriletemezler. Ama bunlara de-
vam edeceklerdir. Onlar›n keyfi-
likleri, adaletsizlikleri hiçbir za-
man bitmeyecektir. Bunlara kar-
fl› bütün gücümüzle her yerde
mücadele edecek, maskelerini
düflürüp gerçek yüzlerini sergile-
yece¤iz. 

Kazanan emperyalistler ve ifl-
birlikçileri 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 tut-
mak zorunday›z. 

Güçlü olan emperyalizm de¤il
devrimcilerdir. Yüksek moral de-
¤erlerle halka gidip, halka güven
vermeliyiz. De¤ifltirebilece¤imizi
göstermeliyiz. Her devrimci bun-
lar› yapabilecek yetenekte ve
güçtedir. Bunun için her devrim-
ci, emperyalizm ve iflbirlikçileri-
nin korkulu rüyas›d›r. Emperya-
listler, bundan dolay›, onlar› tut-
sak etmek, katletmek için sürek-
li sald›r›rlar, planlar yaparlar. Her
devrimci bu gücünü bilmek ve
kendine güvenmek zorundad›r.
Kitleler devimcilerin neyi savun-
du¤undan, ne dedi¤inden büyük
ölçüde habersizdir. Kitlelere git-
mek zorunday›z. Kendimize gü-
venelim. Halka güvenelim. Ve
örgütleyelim. Bu anlay›flla bütün
yoldafllar›m›z›n ve dostlar›m›z›n
yeni y›l›n› kutluyor, baflar›lar dili-
yoruz.
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“Ben varsam devrimci hareket
vard›r” demifltir Niyazi Ayd›n. Yani
““BBeenn vvaarrssaamm uummuutt vvaarrdd››rr!!””.... Ki
Day› da bunun vücuda gelmifl hali-
dir zaten.  

Büyük bir ssoorruummlluulluu¤¤uu ve bü-
yük bir iiddddiiaayy›› tafl›r bu söz. Ve bu
sözde, sorumlulukla iddia, etle t›r-
nak gibi içiçedir. Sorumluluk duy-
gunuz iddian›zdan küçükse ya da
iddian›z sorumluluk duygunuzun
yan›nda c›l›z kal›yorsa, o sözün ge-
re¤i yerine getirilemez.

Ben varsam umut vard›r diyebil-
mek, hem kendine güveni hem de
devrimci harekete güveni, ba¤l›l›¤›
ifade eder. 

Fakat bunun ötesinde, burada
devrimci hareketle kendisi aras›nda
kurulan bir öözzddeeflfllleeflflttiirrmmee söz ko-
nusudur ki, tarihi anlamda as›l
önemli olan da bu olsa gerek. Bu,
hareketle bir olmak, bütün olmak,
arada hiçbir mesafe görmemek de-
mektir. Böyle bir bütünlük, ideoloji-
de, pratikte, yaflam›n her an›na ya-
y›lm›fl olarak, kiflinin beyninin tüm
hücrelerine sinmifl bir duygu ve dü-
flünce olarak gerçekleflebilecek bir
bütünlüktür. 

“Ben varsam umut vard›r” diye-
bilen devrimci, asgari veya en genel

anlamda devrimci kiflili¤i olufltur-
man›n bir ad›m ötesinde olmak du-
rumundad›r. O, kendisini partide,
partiyi kendisinde cisimlefltirebilen
olacakt›r. Her devrimci bu misyonu
üstlenebilmek için, her gün yenilen-
meli, kendini e¤itmeli, gelifltirmeli,
hareketin ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak
kendini yeni kal›plara dökebilmeli-
dir. 

fiu bir gerçek ki, bugün ülkemiz-
deki mücadelenin özellikleri, ihti-
yaçlar› da bunu gerekli k›l›yor. Her
yerde, her alanda “ben varsam umut
vard›r” diyebilecek ve bunun pratik
gereklerini yerine getirebilecek in-
sanlara ihtiyac› var devrimin ve
umudun. 

Umudu kendimizde somutlaya-
bilmek, en zor anlarda bile y›lg›nl›-
¤›n, zorluklar›n, bask›lar›n karfl›s›na
inançla, kararl›l›kla kesintisiz yürü-
me iradesiyle ç›kabilmekten geçi-
yor. Umudun flehitlerinde cisimle-
flerek tarihe yaz›lm›fl cüretini, feda-
karl›¤›n›, emekçili¤ini, halk ve va-
tan sevgisini, bafl e¤mezli¤ini tteekk
bbaaflfl››nnaayykkeenn de gösterebilmekten
geçiyor. 

Bu baflar›labildi¤inde, böyle bir
kiflilik kazan›ld›¤›nda, ben varsam
umut da vard›r diyebiliriz Niyazi gi-
bi. Ve o iradeyi gösterebilecek dev-
rimciler oldukça, kimse umudu yo-
ketmeyi baflaramayacakt›r. 

O iradeyi gösterebilecek devrim-
ciler, yaln›z kald›¤›m›zda, kay›plar-
da, darbelerde, kimse kendi d›fl›n-
dan kurtar›c›lar, müdahale edecek
merkezi güçler beklemeden, haz›r
formüller beklemeden “umut be-
nim” diye aya¤a kalk›p öncüsü, ön-
deri olacakt›r. 

Neden umuduz biz. Devrimci
hareketi “umudun ad›” yapan nedir?

Kuflku yok ki, bu sorunun ceva-
b›, sayfalar, kitaplar doldurabilir.
Halk sevgisinden, cüretimize, inan-
c›m›zdan ideolojik sa¤laml›¤›m›za,
bedelleri göze alabilme kararl›l›¤›n-

dan amac›m›za ulaflmaktaki azmi-
mize 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 hare-
kettir. Dolay›s›yla, herhangi bir
alanda varolan bir Cepheli, orada
tek de olsa, tüm bu de¤erlerin tem-
silcisidir. 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, biz-
de olup da kimsede olmayan ola¤a-
nüstü 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 ta-
rihin bize verdi¤i güçle, güvenle so-
mutlanmaktad›r. “Biz”im olmad›¤›-
m›z yerde e¤er yaln›z tek bir dev-
rimci, tek bir Cepheli varsa, o, ora-
da umudun ideolojisini, politikalar›-
n›, kararl›l›¤›n›, sa¤laml›¤›n›, cüret
ve tüm di¤er niteliklerini hayata ge-
çirebilirse, iflte orada hareketi vare-
debiliyor demektir. 

Kitlelere umudu tafl›yabilmek,
kitlelerin içine sürüklendi¤i çaresiz-
lik batakl›¤›nda, onlar›n beyinlerin-
de 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; ““uummuuttssuuzzlluukk eenn
bbüüyyüükk ddüüflflmmaann››nndd››rr”” diye. ‹flte bu
düflman› bizim karfl›m›za dikmek
istiyor oligarfli. Kitleleri umutsuz-
laflt›rarak yapmak istedi¤i budur.
Ben varsam umut var diyebilmek,
iflte bu düflman› boylu boyunca yere
serebilmektir.

Ben bbazen FFilistin’de ppanzer
tafllayan ççocuk oolurum. EEllerim,

özgürlü¤ün eelleridir. ‹‹flgal eedilmifl
vatan›m›z› savunurum yyafl›ma

tezat yyüre¤imle... Bazen IIrak’ta
ki bbir direniflçi, bbazen ffabrika

önünde ddirenen iiflçi oolurum.
Y›llar önce BBedreddin’dim,

bugün boran›m. DDe¤iflen aad›md›r
sadece, yyüre¤imdeki iinanç dde¤il...
Çünkü bben, BB‹Z’im.   ÇÇünkü, bbiz

umudun aad›y›z. ZZulmün,
sömürünün, aadaletsizli¤in ooldu¤u

yerde bbiz, bbizim ooldu¤umuz
yerde umut vvard›r...

‘B‹Z‹M OLDU⁄UMUZ YERDE 

UMUT VARDIR’
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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›la-
m›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 di-
renenlerin sesi hiç kesilmedi. Vur-
dular 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 ol-
sun; ülkemiz öyle bir ülke ki, 12 ay-
da dolafl›rken gördükleriniz, önü-
müzdeki 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 bi-
lin bafltan...   

u Ocak
Y›l, AKP’nin devrimcilere karfl›,

demokratik mücadeleye karfl› sin-
dirme operasyonuyla ve sadaka da-
¤›t›m›n› ülke çap›na yaymas›yla
bafllad› diyebiliriz:

- 88 OOccaakk:: Ankara’da
polis taraf›ndan infaz edi-
len Kevser M›rzak’›n ce-
nazesine kat›ld›klar› ge-
rekçesiyle, Haklar Ve Öz-
gürlükler Cephesi üyesi
devrimcilerin evlerine,
kald›klar› ö¤renci yurtlar›-
na polis taraf›ndan bask›n-
lar yap›ld›, gözalt›na al›-
nan 14 kifliden 12’si tutuk-

land›.

- 2222 OOccaakk:: Adana polisi, dev-
rimci demokrat kiflilerin evlerine

bask›nlar düzenledi. Gözalt›na al›-
nan devrimcilerden “bas›n aç›kla-
mas›na kat›ld›klar›” gerekçesiyle 7
kifli tutukland›.

Mart ay›nda da benzer tutukla-
malar devam edecekti. 

OOccaakk aayy››nn››nn bbaaflfl››nnddaakkii gün-
demlerden biri belirtti¤imiz gibi,
AKP iktidar›n›n “sadaka” da¤›t›-
m›yd›. Tayyip Erdo¤an’›n: “Say›n
valim, say›n kaymakam›m, atlaya-
caks›n kamyonun floför mahalline...
kap›y› çalacaks›n, kömürü, sobay›
sen vereceksin, bunu yapt›¤›n gün
Türkiye uçar, uuççaarr..” sözü AKP ikti-
dar›n›n halka bak›fl aç›s›n› gösteren
bir söz oldu.

Sadaka y›l boyu devam etti.. Ra-
mazan çad›rlar›, 50 YTL'lik kupon-
lar, kömür da¤›t›m›, erzak kolileri
günlük yaflam›n bir parças› haline
getirildi.

- KKuuzzeeyy IIrraakk''aa yönelik s›n›r
ötesi sald›r›lar, binlerce askerin,
tanklar ve uçaklar›n kat›l›m›yla
22000088 yy››ll›› bbaaflfl››nnddaann itibaren sürdü-
rüldü. 

u Ocak-May›s
Ortak DDüflman AAmerika
HÖC, OOccaakk--MMaayy››ss aras›nda

“Ortak Düflman Amerika'd›r” flia-

r›yla bir kampanya sürdürdü. ‹kti-
dar anti-emperyalist mücadele bay-
ra¤›n›n yükseltilmesine gözalt›larla,
tutuklamalarla sald›rd›.

HÖC kampanya çerçevesinde
bas›n aç›klamalar›, konserler, gece-
ler, 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 ya-
n›nda Amerika Defol! sloganlar›
yank›land›. 

-- 1199 OOccaakk:: Hrant Dink katledili-
flinin birinci y›l dönümünde an›ld›.
Hrant Dink'in katledildi¤i gün “He-
pimiz Hrant'›z, Hepimiz Ermeni-
yiz” diye caddeleri dolduranlar bu
kez dillerinde baflka bir sloganla yü-
rüdüler: Adalet!... Hrant Dink dava-
s›nda ise devletin aymazl›¤› sürdü. 

-- 2222 OOccaakk:: TAYAD’l› Aileler ve
çeflitli kitle örgütleri, Ölüm Orucu-
na ara veriliflinin birinci y›l›nda,
Adalet Bakanl›¤›'n›n 10 saatlik soh-
bet hakk›n› uygulamamas›n› protes-
to için ““hhaappiisshhaanneelleerrddee 1100 ssaaaattlliikk
ssoohhbbeett hhaakkkk›› uuyygguullaannss››nn”” talebiyle
eylemler yapt›lar. 

TAYAD'l› aileler tecritin son
bulmas› için eylemlerini 12 aya ya-
yarak da sürdürdüler. Defalarca
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AKP il binalar›n›n önlerinde aç›kla-
malar yapt›lar. Elleri hep AKP ikti-
dar›n›n yakas›nda oldu.

- 2288 OOccaakk:: Haklar Ve Özgürlük-
ler Cephesi, 102 Nolu aç›klamayla,
gündemdeki ““EErrggeenneekkoonn ooppeerraass--
yyoonnuu””nnaa iliflkin tavr›n› aç›klayarak,
bu operasyonun kontrgerillay› tasfi-
ye etmeyi amaçlamad›¤›n›, operas-
yonun egemen s›n›flar aras›ndaki
“iktidar savafl›” oldu¤unu belirtti. 

AKP iktidar› “ergenekon operas-
yonu” temelinde pisli¤ini devrimci-
lerede bulaflt›rmaya kalkt›, devrim-
cileri hedef alan yalanlar ürettiler.

u fiubat
-- 44 fifiuubbaatt:: S›n›rötesi sald›r›lara

karfl› DTP taraf›ndan bafllat›lan fi›r-
nak Yürüyüflü’ne aralar›nda Haklar
ve Özgürlükler Cephesi’nin de ol-

du¤u yüzlerce kifli kat›ld›.  

-- 77 fifiuubbaatt:: Belçika’da görülen
DHKP-C davas›nda karar verildi.
Türkiye faflizmi, Belçika ve Hollan-
da emperyalizminin kurdu¤u kum-
paslar iflas etti. DHKP-C “terör ör-
gütü” olarak nitelendirilemedi. Da-
ha önce haklar›nda ceza verilenlerin
bir k›sm› beraat ettirildi.

- 2277 fifiuubbaatt:: Filistin’de 60 y›ld›r
süren katliam, 2008’de de devam etti. Katliamlar bitmedi. ‹srail'in 2277

fifiuubbaatt’’tan itibaren Gazze'ye yönelik
sald›r›lar›nda 100’ü aflk›n Filistinli
katledildi.

Siyonizm, 2008 boyunca, Filis-
tin 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 sal-
d›rd›. Filistin bunlara ra¤men, dün-
ya halklar›n›n direnifl odaklar›ndan
biri olmaya devam etti. 

u Mart
-- 1144 MMaarrtt:: SSGSS yasa tasar›s›-

n›n geri çekilmesi için emekçiler
10.00-12.00 aras›nda ifl b›rakma ey-
lemi yapt›. Baflta ‹stanbul olmak
üzere bir çok flehirde yürüyüfller ya-
p›l›rken, ‹stanbul’un emekçi mahal-
lelerinde esnaflar HÖC’ün ça¤r›s›y-
la kepenk kapatt›. 

- 2255 MMaarrtt:: Ankara’da Emekçi
Kad›nlar Günü mitinginde devrim
flehidi kad›nlar›n resimleri tafl›d›kla-
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u 11 AA¤ustos 
“Komutan›m›z,
Önderimiz,
Day›m›z› yyitirdik”

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¤us-
tos 2008 tarihli 39 nolu aç›klama flunlar› anlat›yordu; ““TTüürrkkiiyyee vvee ddüünnyyaa
hhaallkkllaarr››nn››nn bbaaflfl›› ssaa¤¤oollssuunn.. BBiirr bbüüyyüükk ddeevvrriimmcciiyyii yyiittiirrddiikk””..

DHKP önderi DURSUN KARATAfi 38 y›ll›k devrimci yaflam›yla ön-
derli¤i ve öngörüsü ile Türkiye devriminin ön aç›c›s› olmay› baflard›. Ön-
derli¤i boyunca halklar›m›za birçok zaferler kazand›rd›. Türkiye devrimi
onun önderli¤i alt›nda en zor süreçlerde yoluna devam etti. Onun yol gös-
tericili¤inde devrimimiz sürecektir... Day›, binlerin omuzlar›nda, bir  k›z›l
bayrak denizi içinde u¤urland›. K›z›l bayrak denizi, Day› nezdinde devri-
min 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›yo-
ruz.

10 EEkim: EEngin ÇÇeber Katledildi
Bir bas›n aç›klamas› ard›ndan Yürüyüfl dergisi da¤›t›r-

ken gözalt›na al›nan Engin Çeber ve arkadafllar› keyfi bir
biçimde tutukland›. Karakolda ve Metris Hapishanesi’n-
de 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 öözzüürr ddiilleemmeekk zorunda kald›. Engin'in
katledilmesi Türkiye’deki iflkence gerçe¤ini gündeme ta-
fl›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. YYaahhyyaa MMeenneekkflflee,, AAhhmmeett LLaaççiinn,, AAhhmmeett ÖÖzz--
hhaann,, AAmmeedd YY››lldd››rr››mm,, ÇÇaa¤¤ddaaflfl GGeemmiikk,, SSoonneerr ÇÇaannkkaall,, SSeerrkkaann ÇÇeeddiikk on-
lardan baz›lar›yd›. 



r› için, 16 devrimci, evleri bas›larak
gözalt›na al›nd›, 9’u tutukland›

u Eme¤e SSald›r›
Emekçilere yönelik sald›r›lar bir

önceki y›la göre katmerlenerek sür-
dü. 2007 y›l›nda genel seçimler ne-
deniyle ertelenen zamlar ya¤mur gi-
bi ya¤arken, kazan›lm›fl sendikal
haklardan sosyal güvenli¤e kadar
bir dizi de¤ifliklikle ekonomik s›-
k›nt›lar›n yan›nda demokratik mü-
cadele aç›s›ndan da “düflman” bel-
ledi¤i örgütlenmeleri geriletmeye
çal›flt› iktidar. 

Tüm bu sald›r›lara karfl› sendikal
bürokrasi yeni mevziler elde etmek
flöyle dursun, elde olan› koruyabil-
mek için bile hakk›nca tepki göste-
remedi. SSSSGGSSSS YYaassaass›› ile sa¤l›k ve
sosyal güvenlikte bir çok hak kayb›
yafland›.

u Nisan
-- 66 NNiissaann:: Akdeniz Üniversite-

si’nde devrimci demokrat ö¤renci-
lere karfl› faflistler taraf›ndan silahla
atefl aç›ld›. Uzun süredir ilk kez si-
lah kullan›lmas› nedeniyle bu sald›-
r› gündeme yerleflti. Fakat bir çok
üniversitede faflistler polis-özel gü-
venlik-idare iflbirli¤iyle kampüslere
giriyor ve gençli¤in kan›n› dökü-
yordu. 

- 88 NNiissaann:: 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 gö-
rülecek, yozlaflmaya karfl› mücadele
suç say›lmaya devam edilecekti. 

- 1199 NNiissaann:: Adalet Bakan›

M.Ali fiahin TAYAD, ÇHD, D‹SK,
KESK, TTB, ‹stanbul Barosu gibi
demokratik kurum temsilcileri ve
Avukat Behiç Aflç› ile yapt›¤› gö-
rüflmede bir kez daha ““ggeenneellggeenniinn
uuyygguullaannaaccaa¤¤››”” sözü verdi.

-- SSaannssüürr:: Bas›n yay›n organlar›-
na yönelik sansür, kapatma kararla-
r›, yay›n toplatmalar deyim yerin-
deyse ç›¤r›ndan ç›kt›. Yürüyüfl der-
gisinin yay›n› defalarca durdurulur-
ken, Gündem gazetesinin yay›n› da
fiilen engellendi.  

u May›s

- 11 MMaayy››ss:: Devrimcilerin ›srar›,
kararl›l›¤›, sendikalardan reformist
partilere kadar, Türkiye solunun he-
men tamam›na 1 May›s Alan›’na
ç›kma karar› ald›rd›. O gün alan ifl-
gal 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 çev-
rildi. Reformizm, alana yürüme ka-
rarl›l›¤›n› gösteremese de, Taksim
kazan›lm›flt› art›k; Taksim’in 1 Ma-
y›s alan› oldu¤u art›k tart›flmas›zd›. 

-- 2288 MMaayy››ss:: NNeeppaall''ddee ddeevvrriimm......
NPK(M) önderli¤indeki gerilla sa-
vafl›yla Nepal’deki monarfli iktidar›
devrildi, tarihin çöplü¤üne gönde-
rildi. 28 May›s dünya halklar›n›n ta-
rihine bir zafer günü olarak geçti.

239 y›ll›k Monarfliye
son verildi.

u Haziran
--2233 HHaazziirraann:: Eyüp 3. Asliye

Ceza Mahkemesi’nde görülen 190
Aral›k Bayrampafla Katliam› dava-
s›nda, 23 Haziran’daki 23. oturum-
da, davan›n zaman afl›m› nedeniyle
düflürülmesine karar verildi.

- HHaallkk CCeepphheessii dergisinin 1. sa-
y›s› ç›kt›. 

-- 3300 HHaazziirraann:: Temel Haklar ve
bir çok demokratik kitle örgütü ta-
raf›ndan birçok flehirde zzaammllaarraa
kkaarrflfl›› eylemler gerçeklefltirildi. 

uu ÖÖllüümm hheepp bbiizzeeyyddii
Ölüm baflucumuzdan eksik ol-

mad› yine. SSeell oldu geldi, çç››¤¤ oldu
geldi, hhaassttaall››kk oldu geldi. ‹fl kazas›
koydular katliamlar›n ad›n›. TTuuzz--
llaa’’ddaa öldük birbir. DDaavvuuttppaaflflaa’’ddaa
patlayan atölyede öldük. ‹nanç sö-
mürülerine kar h›rs›n› ekleyenlerin
ihmaliyle KKoonnyyaa’’ddaa bbiirr kkuurraann
kkuurrssuunnddaa öldü k›zlar›m›z. Maden-
ler göçtü, yollar çöktü, nakliye ge-
mileri batt›, “mevsimlik”göç yolla-
r›nda kald› bir lokma ekmek için ça-
balalayan insanlar›m›z›n umutlar›...
Buncas›na kaza denmez, zalimlerin
bize reva gördü¤ü ölümlerdi çünkü
hepsi. Kefenimizi onlar biçti. 

u Temmuz
-- 22 TTeemmmmuuzz:: 2 Temmuz’da Ma-

d›mak Oteli önünde yap›lan ve ara-
lar›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

Say›: 1169 172008

Aram›zdan ayr›ld›lar:
-- 2277 OOccaakk:: Dünya halklar› bir önderini kaybetti. FHKC ön-

deri GGeeoorrggee HHaabbbbaaflfl uzun süredir sürgün olarak yaflad›¤› Ür-
dün'ün baflkenti Amman'da geçirdi¤i kalp krizi sonras›nda ara-
m›zdan ayr›ld›.

-- 2266 MMaarrtt:: Kolombiya Devrimci Silahl› Güçleri’nin
(FARC) kurucusu, önderi, Marulanda Velez kalp krizi nedeniy-
le yoldafllar›n›n kollar›nda öldü. Marulanda 78 yafl›ndayd›. 



katliam›n› lanetleme mitingleri ya-
p›ld›. 

-- 2244 TTeemmmmuuzz:: Bak›rköy Cum-
huriyet Baflsavc›l›¤› haz›rlad›¤› id-
dianamede; Ferhat Gerçek’e; ‘Top-
lant› ve Gösteri Yürüyüflleri Yasa-
s›'na muhalefet’, ‘kamu görevlisine
görevi yapt›rmamak” gibi iddialarla
1155 yy››ll 44 aayy 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›.

- 5522 hhaaffttaa kkeessiinnttiissiizz eeyylleemm::
“Ferhat Gerçek'i Vuran Polis Hala
Tutuklanmad›” talebi ile Türki-
ye'nin her yerinde y›l boyunca ada-
let talebi dile getirildi. Her flehir her
meydan, her cadde adalet isteminin
hayk›r›ld›¤› kürsülere çevrildi. 

u A¤ustos
- HHaallkk CCeepphheessii UUyyaarr››yyoorr:: "Er-

genekon Diyerek Aldat›yorlar;
Kontrgerilla Görevinin Bafl›nda-
d›r"... "Ba¤›ms›z Demokratik Türki-
ye Mücadelesini Yükseltelim!"

- “AKP Yalan Söylüyor, Kontrge-
rilla ‹fl Bafl›nda” fliar›yla ‹stanbul Ga-
zi, Okmeydan›, 1 May›s, ‹kitelli ma-
hallelerinde meflaleli yürüyüfller, An-
kara, Adana, Hatay, ‹zmir, Antalya,
Mersin’de çeflitli eylemler yap›ld›.

u Eylül
- 6 Eylül: Grup Yorum Harbi-

ye'de binlere seslendi. Day›m›z›n
flehitli¤inin arkas›ndan gerçekleflen
konserde binlerin önderli¤i sahiple-
nifli vard›. 

u Ekim
-- 2200 EEkkiimm:: O gün, Büyük Dire-

nifl’te verilen 122 flehidi anma ve F

Tiplerinde hala sürmekte olan tecri-
ti hat›rlatma günüydü. O gün bu
amaçla ‹stanbul’da AKP ‹l Binas›
önüne giden TAYAD’l›lar, polis ta-
raf›ndan kurflunland›lar. 

-- 2200 EEkkiimm:: ““EErrggeenneekkoonn ddaavvaa--
ss››”” “Silivri Ceza ve ‹nfaz Kurumla-
r› Kampüsü”nde haz›rlanan mahke-
me salonunda bafllad›. 

u Oligarfli iiçi 
çat›flman›n ““Davalar›”
Ergenekon oligarfli içi çat›flma-

n›n tek davas› de¤ildi. Oligarfli içi
iktidar mücadelelerinin sertleflti¤i
bir y›ld› 2008. AKP’ye yönelik kkaa--
ppaattmmaa ddaavvaass››,, TTüürrbbaann ddaavvaass››,, DDee--
nniizz FFeenneerrii ddaavvaass›› da bu iktidar mü-
cadelelerinin birer yans›mas› olarak
gündem oldu. DDeenniizz FFeenneerrii ad› al-
t›nda yoksullara yard›m” denilerek
halk›n soyuldu¤u gözler önüne se-
rildi. 

u Kas›m
-- 99 KKaass››mm:: 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 yedek-
leme politikas›na alet olmayacakla-
r›n› gösterdiler. 

-- 2222--2244 KKaass››mm:: TAYAD’l› aile-
ler, Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda,
3.5 y›l boyunca tecrite karfl› geceli
gündüzlü oturduklar› “El’in alt›n-
da” bir kez daha gece gündüz otura-
rak, tecrite karfl› açl›k grevi yapt›lar.

u Aral›k
- Engin Çeber’le birlikte gözalt›-

na al›nan ÖÖzzggüürr KKaarraakkaayyaa,, AAyyssuu

BBaayykkaall,, CCiihhaann GGüünn'e, ‘kanuna ay-
k›r› toplant› ve yürüyüfl, görevli me-
mura direnmek ve hakaret’ iddi-
as›yla en az 1100 yy››ll hhaappiiss cceezzaass›› iste-
miyle dava aç›ld›. 

- Grup Yorum 2.5 y›ll›k bir ara-
dan sonra ç›kard›¤› BBaaflflee¤¤mmeeddeenn
kasediyle birkez daha bafle¤meyen-
lerin sesini herkese tafl›d›. 

u 2009’a ggirerken
365 günün ancak çok çok küçük

bir bölümünü, s›n›flar mücadelesi-
nin yüzlerce olay›ndan, eyleminden
ancak k›sa bir özeti aktarabildik yu-
kar›da. Ama o k›sa özet bile ülke-
mizde kavgan›n nas›l sald›r›lar al-
t›nda sürdürüldü¤ünü gösteriyor. 

2009’a giriyoruz; ama 2008 ha-
f›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. En-
gin’i, Enginler’i de b›rakmayaca-
¤›z. Elinde Ferhat’›n resmini tuttu-
¤u o resim, tarihe ve haf›zam›za ka-
z›nm›fl olarak kalacak. “Ortak Düfl-
man Amerika’d›r” kampanyas›ndan
yükselen seslerin yank›s› kula¤›-
m›zda olacak, bize anti-emperyalist,
anti-oligarflik kavgan›n büyütülme-
sinde güç verecek yön gösterecek o
sesler... Ve o seslere yenilerini ekle-
yece¤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 emper-
yalizme ve oligarfliye karfl› mücade-
lemize sar›laca¤›z.

18 2008 28 AAral›k 22008



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 ÖÖzzggüürr KKaarr aakkaayyaa,, AAyyssuu
BBaayykkaall,, CCiihhaann GGüünn'e, ‘kanuna ay--
k›r› toplant› ve yürüyüfl, görevli me--
mura 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 1100 yy››ll
hhaappiiss cceezzaass›› isteniyor. SSaarr››yyeerr AAss--
lliiyyee CCeezzaa MMaahhkkeemmeessii’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--

ceci 5 polisin ifadeleri.

Fakat, Engin’i katleden iflkence--
ci polislere ise sadece 22 yy››llddaann 55 yy››--
llaa 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 1155 yy››ll 44 aayy hapis cezas› istenir--
ken, Ferhat’› vuran ve felç kalmas›--
na neden olan polise sadece 99 yy››llaa
kkaaddaarr 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 ““kkaarrflfl››

ddaavvaallaarr”” aç›yorlar. KKaarr aakkaayyaa,,
BBaayykkaall vvee GGüünn 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. 

Say›: 169 19‹fiKENCE

‹fiKENCEC‹ DEVLET 
HEM SUÇLU, HEM GÜÇLÜ!

Dört Kifliydiler: Biri ‹flkenceyle Katledildi; ad› Engin Çeber’di
Sa¤ Kalanlara Dava Aç›ld›; Suçlar› ‹flkenceyi Anlatmakt›!

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i ‹s-
tanbul fiubesi bünyesinde, polis
taraf›ndan vurularak felç b›ra-
k›lan okurumuz Ferhat Ger-
çek’in davas›yla ilgili bir iizz--
lleemmee kkoommiissyyoonnuu kuruldu. 

Ferhat Gerçek Dava ‹zle-
me Komisyonu, 26 Aral›k’ta
Bak›rköy 9. Asliye Ceza Mah-
kemesinde görülmeye bafllana-
cak 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› de-
vam ettirmek mecburiyetinde b›ra-
k›lm›flt›r. Bu olay ile ilgili Bak›rköy
C.Baflsavc›l›¤› taraf›ndan sorufltur-
ma bafllat›lm›flt›r. Yaln›z bu sorufl-
turma aaçç››kk yyaassaa hhüükküümmlleerriinnee vvee
hhuukkuukkuunn eevvrreennsseell pprreennssiipplleerriinnee
aayykk››rr›› bir flekilde yürütülmüfltür.

Bu soruflturmada,

1) Ateflli silahla
ifllenen yaralama
suçlar›nda at›fl me-
safesinin ve niteli-
¤inin belirlenmesi
için kiflinin üze-
rinde bulunan giy-

side yap›lacak ince-
leme tayin edici bir

öneme sahiptir. Ferhat
GERÇEK’in yaralanmas› s›-

ras›nda üzerinde bulunan tiflörtün
aaddllii eemmaanneettee aall››nnmmaadd››¤¤›› görül-
müfltür. Daha da önemlisi bu kay›p
tiflört nedeniyle ilgililer hakk›nda
aç›lan bir soruflturma bulunmamak-
tad›r.

2) Ferhat GERÇEK’in yaral› va-
ziyette yerde bulunuldu¤u belirtil-
mesine ve kendisine kolluk taraf›n-
dan herhangi bir suçlamada bulu-

nulmamas›na ra¤men ifadesi ‘‘flflüüpp--
hheellii’’ 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 ‘‘mmaa¤¤--
dduurr’’ s›fat› ile al›nm›flt›r. Olay tan›k-
lar›n›n ifadelerinin ise ‘‘flflüüpphheellii’’ s›-
fat›yla al›nd›¤› görülmüfltür.

4) Bahsi geçen olay›n gündüz
saat 14.00 civar›nda meydana gel-
mesine karfl›n olay yerinde hhiiççbbiirr
tteessppiitt vvee aarraaflfltt››rrmmaa yyaapp››llmmaamm››flflt›r. 

Türkiye’de devlet güçleri tara-
f›ndan ifllenen suçlarda adil ve ta-
rafs›z yarg›lama yap›lmamaktad›r.
Bunun en bilinen örne¤i ma¤durla-
ra ‘‘kkaarrflfl›› ddaavvaallaarr’’ açmakt›r. Bu
olayda ma¤dur Ferhat Gerçek’e ssaa--
ddeeccee flfliikkaayyeettççii oolldduu¤¤uu iiççiinn hiçbir
hukuki dayana¤› bulunmayan a¤›r
suçlamalar yöneltilmifltir.

Ferhat Gerçek Dava ‹zleme Komisyonu Kuruldu



26 Eylül 1999’da Baflkentin or-
tas›nda, Ulucanlar Hapishanesi’nde
bir katliam gerçeklefltirildi. 

10 devrimci tutsak iflkencelerle
katledildi. Kalanlar iflkencelerden
geçirildi... Ulucanlar Hapishanesi-
nin ko¤ufllar›, maltas›, hamam› kan
gölüne dönmüfltü o gün. 

Katledilen tutsaklar›n resim ve
görüntüleri aylar sonra TBMM’deki
milletvekillerine ulaflt›¤›nda, parla-
menterler “bakamad›k!”, “insanl›¤›-
m›zdan utand›k” demifllerdi o za-
man.... Dediler ve öyle kald›. 

Katliam› gerçeklefltiren 116611 kkiiflflii
hakk›nda AAnnkkaarraa 66.. AA¤¤››rr CCeezzaa
MMaahhkkeemmeessii’nde aç›lan davada, ge-
çen 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 ve-
ya selahiyattar bir merciiden verilip
infaz› vazifeden zaruri olan bir emir
icra s›ras›nda iddianamede belirti-
len cezaevinde tutuklu bulunan
maktüllerin faili gayri muayyen fle-
kilde öldürmekten dolay› aç›lan ka-
mu davas› nedeni ile … 765 say›l›
yasan›n TCK’n›n 49/1-3 maddeleri
gere¤ince san›klar›n maktüller yö-
nünden 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 veril-
di; çünkü mahkemeye göre, onlar

"kendilerine verilen emri ye-
rine getirmifl ve görevlerini
yapm›fllard›"...

Yukar›daki karar›n her sa-
t›r›, hukuk aç›s›ndan da, ül-
kemizdeki rejim aç›s›ndan da
sorgulanmaya muhtaçt›r ve
elbette sorgulanacakt›r da.

Bu karar karfl›s›nda ülke-
mizde ne adaletin oldu¤u, ne
demokrasinin oldu¤u savunu-
lamaz art›k. Kimse savunamaz.
Savunan, Ulucanlar katliam›n›
savunuyor demektir. 

‘‘SSkkaannddaall’’ yyookk;;
FFAAfifi‹‹ZZMM VVAARR!!
Ulucanlar Hapishanesi katlia-

m› davas›na iliflkin sonucu, gaze-
te ve televizyonlar›n baz›lar› flu bafl-
l›klarla yans›tt›lar: “10 Mahkum
Öldü¤üyle Kald›”, “Skandal Ka-
rar”...

‹ki bafll›k da yanl›flt›. BBiirriinncciissii,,
10 tutsak öldü¤üyle kalmad›. Ki bu,
tarihsel bir tart›flma konusudur, bu-
rada üzerinde ayr›ca durmayaca¤›z.

‹‹kkiinncciissii, bu karar bir “skandal”
de¤ildir. Bu da Türkiye gerçe¤ine
iliflkin bir tart›flma konusudur ve ka-
rar› “skandal” olarak görenler, ülke-
mizde ddeemmookkrraassii oldu¤unu düflü-
nenlerdir. 

Tesadüfe bak›n ki, Ulucanlar
Davas› karar›, 19 Aral›k’ta, yani
Türkiye tarihinin en büyük hapisha-
neler katliam›n›n y›ldönümünde
aç›kland›. Bir skandal veya istisna-
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Mahkeme Karar Verdi:
TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹’NDE   
BU ‹fiKENCELER‹ YAPMAK  
SUÇ DE⁄‹L, GÖREV;

DEVLET GÖREV‹!



i bir durum olmad›¤›na bundan da-
ha iyi bir kan›t düflünülebilir mi?

Ulucanlar sald›r›s›, k›sa bir süre
sonra, Türkiye’nin onlarca hapisha-
nesinde tekrarland›. Ulucanlar katli-
am›na ““1199 AArraall››kk’’››nn pprroovvaass››”” de-
nilmesi nedensiz de¤ildi. 

NNee iiççiinn kkaattlleettttiikklleerriinnii 
HHAATTIIRRLLAAYYAALLIIMM::
Ulucanlar, halka ve devrimci tut-

saklara 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 sis-
temin y›k›lmas›na ra¤men devrim
ve sosyalizmde ›srar eden devrimci
hareketlerin yokedilmesi için dünya
çap›nda emperyalistler ve iflbirlikçi-
leri taraf›ndan sürdürülen sald›r›n›n
da bir parças›yd›. Ülkemizdeki dev-
rimci hareketi yoketmeyi, teslim al-
may› amaçlayan bu politikan›n da
öncelikli hedeflerinden biri, tutsak
devrimcilerdi. 

Ulucanlar, tüm halka yönelik
olarak, oligarflinin direnenlere, mü-
cadele edenlere karfl› ne kadar katli-
amc› ve pervas›z olabilece¤ini gös-
teren bir gözda¤›yd›. 

Mahkeme, iflte bu amaçlar söz
konusu oldu¤u için Ulucanlar’daki
katliam› bir “devlet görevi” gibi de-
¤erlendirmifltir. Mahkemenin katli-
amc›lar› beraat ettirme karar›, Ulu-
canlar’la amaçlanan›n gözda¤›n›n
hukuk cephesinden pekifltirilmesidir.

19 Aral›k’ta onlarca hapishanede
binlerce tutsa¤a yöneltilecek olan
““TTeesslliimm mmii oollaaccaakkss››nn››zz,, öölleecceekk mmii--
ssiinniizz??”” sorusunun en ç›plak haliyle

ilk soruldu¤u yer de Ulucanlar’d›. 

Devrimci tutsaklar, bu ç›plak so-
ruya, halka, devrime ba¤l›l›¤›n en
net cevab›n› verdiler: ""ÖÖlleeccee¤¤iizz..
TTeesslliimm oollmmaayyaaccaa¤¤››zz!!""

Öldüler ama teslim olmad›lar. 

Öldüler ama yenilmediler. 

En vahfli iflkenceler alt›nda onla-
ra boyun e¤diremeyenler, öldürdük-
leri halde yenemeyenler, hala mah-
kemelerinden ç›kard›klar› kararlar-
la, onlar›n katledilmesini meflrulafl-
t›rmaya çal›fl›yorlar. 

KKiimmlleerriinn kkaattlleettttii¤¤iinnii 
HHAATTIIRRLLAAYYAALLIIMM::
‹flbafl›nda DDSSPP--MMHHPP--AANNAAPP

Hükümeti vard›. Baflbakan EEccee--
vviitt’ti. Ulucanlar’a operasyonun
bafllad›¤› saatlerde Ecevit Amerika
yolundayd›. Yolda “Ulucanlar Ha-
pishanesi’ndeki hareketlili¤in ne
anlama geldi¤ini” soran gazetecile-
re ““ggeerreekkeenn yyaapp››ll››yyoorr”” demiflti. 

Ne yap›laca¤›n› biliyordu. 

Herfley, hatta hangi tutsaklar›n
katledilece¤i, hangilerinin hangi ha-
pishanelere sevkedilece¤i ve katliam
sonras› “bulunan tünel, yakalanan si-
lahlar” yalanlar›yla nas›l bir senaryo-
nun aç›klanaca¤› bile, belirlenmiflti. 

Hukuki bir soruflturma ve yarg›-
lama, normal koflullar alt›nda, bun-
lar› aç›¤a ç›karmal›yd›. 

Ama faflizmin hukuku için bun-
lar, yyeettkkiillii kkuurruummllaarr››nn vveerrddii¤¤ii,,
uuyyuullmmaass›› zzoorruunnlluu eemmiirrlleerrddii!! 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 gi-
den Ecevit, Clinton’a devrimcilerin
cesetlerini arma¤an edecekti. 

Amaç, oligarfli aç›s›ndan de¤ifl-
mez ve vazgeçilmez bir amaçt›. Bu
yüzden de oligarflinin tüm kesimle-
ri, aynen daha sonra 19 Aral›k’ta da
olaca¤› gibi, Ulucanlar Katlia-
m›’n›n destekçisi oldu. 

Ulucanlar katliam›, ertesi günkü
gazetelerde flu bafll›klarla meflrulafl-

t›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r:

““CCeezzaaeevvii CCeepphhaanneelliikk”” (28 Eylül
1999, Sabah), ““CCeezzaaeevvii DDee¤¤iill,, ÖÖrr--
ggüütteevvlleerrii”” (28 Eylül 1999, Milli-
yet), ““PPuussuu KKuurruupp AAtteeflfl AAççtt››llaarr””
(28 Eylül 1999, Milliyet)..,. vb. vb. 

10 tutsak katledilmiflti ve ülke-
nin hapishanelerden sorumlu bakan›
Adalet Bakan› Sami Türk, Ulucan-
lar’da “güvenlik güçlerinin kimse-
yi öldürmedi¤ini” iddia edebiliyor,
ölüleri de “öörrggüütt iiççii iinnffaazz oollaabbiilliirr”
diye aç›klamaya kalk›fl›yordu. 

Bu ülke her zaman bbööyyllee yyöönnee--
ttiillddii.. BBööyyllee yyöönneettiilliiyyoorr.. 

HHuukkuukkuunn kkaattlliiaamm oonnaayy››
BBuu ssiisstteemmddee kkaaçç››nn››llmmaazz!!
161 san›k aras›nda Hrant

D‹NK’in katledilmesi olay›nda
TTrraabbzzoonn ‹‹ll JJaannddaarrmmaa AAllaayy KKoo--
mmuuttaann›› olan KK››ddeemmllii AAllbbaayy AAllii ÖÖzz
ddee vard›. O gün, Ankara ‹l Jandar-
ma Alay Komutan› Albay Kemal
Bayalan'›n yard›mc›s› olarak Yar-
bay rütbesiyle kat›lm›flt› katliam
operasyonuna. Diyarbak›r’›n J‹-
TEM komutanlar›ndan Binbafl› ZZaa--
hhiitt EENNGG‹‹NN de o gün Ulucanlar’da
görevli olanlar, dolay›s›yla san›klar
aras›ndayd›. Ve fakat, 161 san›k,
ggöörreevvlleerriinnii yapm›fllard›!

Politik anlamda ggöörreevv,, teslim al-
makt›. Bunun pratikteki karfl›l›¤›,
teslim almak için vahflice katlet-
mekti. Görev yerine getirilmiflti. 

Yarg›, bu gerekçeyle zaten kat-
liam›n karar›n› verenler hakk›nda
soruflturma açmaya bile yeltenme-
miflti. Mahkeme yine ayn› gerekçey-
le beraat ettirdi tüm katliamc›lar›. 

Bir mahkeme baflka ne yapabi-
lirki ülkemizde; katliam karar› do¤-
rudan MGK’da al›nm›fl, karar›n uy-
gulanmas›n› HÜKÜMET üstlen-
mifl, operasyonda özel tim, J‹TEM,
M‹T, Ankara DAL'›n iflkenceci sor-
gucular›, MENGELE art›¤› doktor-
lar ve hapishanenin gardiyanlar›
kullan›lm›flsa, yani DDEEVVLLEETT BBÜÜ--
TTÜÜNN OOLLAARRAAKK bu katliamda ye-
ralm›flsa, faflizmin bir mahkemesi,
bu asli faili beraat ettirmekten baflka
ne yapabilir ki?
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Ac›l› annelerin kaderini
kim nas›l de¤ifltirecek?
EEnnggiinn ÇÇeebbeerr’’iinn iiflflkkeenncceelleerr ggöörr--
ddüükktteenn ssoonnrraakkii ffoottoo¤¤rraaff››nn››nn ddaa
bbööyyllee oolldduu¤¤uunnaa hhiiçç kkuuflflkkuu yyookk!!
MMoorrggllaarrddaa ttaann››nnmmaazz hhaallddeekkii
cceesseettlleerrii,, kköömmüürrlleeflflmmiiflfl cceesseettlleerrii
ggöörrmmeekk,, bbuu üüllkkeenniinn aannaallaarr››nn››nn
kkaaddeerrii mmii??



Bu ülkede iflkence yapma veya
yapt›rtma, insanlar› testereyle kes-
me, b›çakla vücutlar›n› delik deflik
etme yetkisi kimin?.. 

Bu soruyu soruyoruz, çünkü,
Ankara 6. A¤›r Ceza Mahkeme-
si’nin Ulucanlar’la ilgili, katillerin
beraat ettirilmesi karar›nda flu cüm-
le geçiyor: “Görevli bulunan tüm
san›klar hakk›nda kanunun bir hük-
münü veya selahiyattar bir mercii-
den verilip infaz› vazifeden zaruri
olan bir emir icra s›ras›nda...” Ya-
ni k›sacas› diyor ki; UUlluuccaannllaarr’’ddaa
jjaannddaarrmmaallaarr,, sseellaahhiiyyaattttaarr ((yyeettkkii--
llii)) bbiirr mmeerrcciiii ttaarraaff››nnddaann vveerriilleenn
eemmrrii iinnffaazz eettttiilleerr!!.... Peki bu yetkili
merci KK‹‹MM?? Ve bu yetkili mercii
NNEEYYEE emir vermifl?..

Ulucanlar katliam sald›r›s›nda,
katledilen ya da sa¤ kalan hemen
ttüümm ssiiyyaassii ttuuttssaakkllaarr ssiisstteemmllii oollaa--
rraakk iiflflkkeenncceeddeenn ggeeççiirriillmmiiflfl ve bu,
öldürmek amac›yla yap›lan iflkence-
ler sonucunda on devrimci tutsak
katledilmiflti. 

26 Eylül 1999 sabah 04.00 civa-
r›nda çat›lara ç›kan askerler taraf›n-
dan ko¤ufllar›n taranmas›yla baflla-
yan sald›r›, ko¤ufllara yo¤un biçim-
de ggaazz bboommbbaallaarr›› aatt››llmmaass››yyllaa de-
vam etti. 

Aç›lan atefl ve at›lan bombalar
sonucu, ko¤ufllarda onlarca tutsak
yaraland›. Yaral› tutsaklar›n da bu-
lundu¤u ko¤ufllara, ssuu vvee kkööppüükk ss››--
kkaarraakk iiççiinnddeekkii ttuuttssaakkllaarr›› bboo¤¤mmaa--
yyaa ççaall››flfltt››llaarr.. 

ÁE¤er bir ko¤uflta, yaral› tutuklu-
lar varsa, devletin ilk görevi on-

lar›n tedavisi için koflullar› sa¤la-
maya çal›flmak de¤il midir?

Yaral› tutuklular›n oldu¤u ko-
¤ufllarda su ve köpük iinnssaann bbooyyuunnuu

aaflfltt››kkttaann ssoonnrraa,, ko¤ufl duvarlar›
patlay›c›larla y›k›ld›. Aç›lan delik-
lerden ggöözz yyaaflflaarrtt››cc›› ggaazz ve bbiibbeerr
ggaazz›› bboommbbaallaarr›› at›ld›, kküükküürrtt ggaazz--
llaarr›› s›k›ld›. 

Gaz ve köpükten kendini koru-
yamayacak durumda olan tutsakla-
r›n üzerine atefl edilmeye devam
edildi. Saat 11.00 civar›nda robokop
giysili, kar maskesi takm›fl asker ve
di¤er görevliler, köpükten, yaralan-
malardan, gazlardan dolay›  ko¤ufl-
larda k›p›rdayamaz durumdaki tut-
saklar› tarad›lar. Havaland›rmaya
ç›kabilmifl olan tutsaklar ise, demir
ve plastik coplarla, itfaiyenin kul-
land›¤› kancal› demirlerle, silah
dipçikleriyle dövüldüler. 

ÁSorun ko¤ufltaki direnifl miydi?
Öyle olsayd›, tutsaklar›n ko¤ufl-

tan ç›kar›ld›¤›, etkisizlefltirildi¤i o
anda operasyonun sona ermesi ge-
rekmez miydi? Ama zulüm o durum-
da bile, orada noktalanmad›!

Havaland›rmadan ikiyüz metre
uzakl›kta bulunan hhaammaammaa kadar
askerler ve di¤er katliamc›lar tara-
f›ndan koridor oluflturuldu ve bu
mesafe boyunca tutsaklar dövüle-
rek, ccaamm kk››rr››kkllaarr›› üüzzeerriinnddee ssüürrüükk--
lleenneerreekk götürüldüler. Hamam›n
önünde tutsaklar› eelllleerriinnii aarrkkaaddaann
kkeelleeppççeelleeyyeerreekk,, yyüüzzüüssttüü yyaatt››rraarraakk
coplarla, sopalarla, vurmaya devam
ettiler. 

ÇÇ››rr››llçç››ppllaakk ssooyyuullaann tutsaklar›n
bir k›sm› öözzeelllliikkllee sseeççiilleerreekk ha-
mamda ayr›ca iflkenceden geçirildi-
ler. KKaannccaall›› ddeemmiirrlleerrllee s›rtlar› par-
çaland›, hayalar› buruldu, neflter ve
fl›r›nga ile vücutlar›na kimyasal
maddeler sürüldü veya enjekte edil-
di, koltuk altlar›nda ssiiggaarraa ssöönnddüü--
rrüüllddüü,, b›y›klar› yolundu, penseyle

etleri s›k›flt›r›ld›, derileri üzerine ka-
lemlerle y›rt›larak yaz›lar yaz›ld›.
‹flkence mahalline getirdikleri h›-
zarla, tutsaklar› boyunlar›n› kes-
mekle tehdit ettiler. 

ÁBu devlet, herhangi bir kurumu-
na, kkaannccaall›› ddeemmiirrlleerrllee insanla-

r›n s›rtlar›n› parçalama, hayalar›n›
burma, koltuk altlar›nda ssiiggaarraa
söndürme,, b›y›klar›n› yolma, pen-
seyle etlerini çekme yyeettkkiissii vermifl
midir?

E¤er ki, jandarmalar›n bütün
bunlar›, “infaz› zorunlu bir görev”
olarak yerine getirmifllerse ve bir
merciinin bu emri verebilecek yet-
kisi varsa, mmaahhkkeemmee bu yetkinin
sahibi olan, bu emri veren kurum ve
kiflileri aç›klamal›d›r. 

Tutsaklar, saatlerce kalaslarla
dövüldükten sonra ‹‹ssmmeett KKaavvaakkll››--
oo¤¤lluu ve HHaabbiipp GGüüll burada kurflun-
lanarak 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 bölge-
leri tekmelendi, tecavüz tehditleri
alt›nda dövülürken yak›n mesafe-
den yüzlerine, a¤›z içlerine çeflitli
gazlar, kimyasal maddeler püskür-
tüldü... ‹flkence hem at›ld›klar› hüc-
relerde, hem sürgünler s›ras›nda de-
vam etti. 
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Mahkeme ddiyor ki: ““UUlluuccaannllaarr’’ddaa 
jjaannddaarrmmaallaarr,, sseellaahhiiyyaattttaarr ((yyeettkkiillii)) bbiirr mmeerrcciiii 

ttaarraaff››nnddaann vveerriilleenn eemmrrii iinnffaazz eettttiilleerr!!””

BÖYLE B‹R ‘YETK‹’ VAR MI?
VARSA K‹ME A‹T?



Katledilen tutsak say›s› 10, yara-
l› say›s› belirsizdir. Operasyon “ta-
mamlanm›fl”t›. 

Adli T›p raporlar›yla da bu ifl-
kenceler, katliam bbeellggeelleennmmiiflflttii..
Öldürülen tüm tutsaklar›n ateflli si-
lahlarla vuruldu¤u, olayda pompal›
av tüfeklerinin kullan›ld›¤›, at›fllar›n
ççookk yyaakk››nn mmeessaaffeeddeenn yap›ld›¤›, ce-
setlerden baz›lar›n›n a¤›r darp nede-
niyle ttaann››nnmmaayyaaccaakk hhaallddee oldu¤u
tespit edilmiflti.

MMaahhkkeemmeeyyee ggöörree Ulucanlar
Hapishanesi’nde yaflanan tüm bu ifl-
kenceler, katliam NNOORRMMAALL!!
MMaahhkkeemmeeyyee ggöörree tüm bunlar, yyeett--
kkiilleerr çerçevesindeki ifllerdi. 10 dev-
rimci tutsa¤› katleden, yüzlercesini
iflkenceden geçirip a¤›r yaralayan,
sakat b›rakan asker, kontrgerilla, J‹-
TEM elemanlar› “devletin kendile-
rine verdi¤i görevi yerine ge-
tirmiflti.” 

Hukuk böyle hükmediyor.
Soru tüm yak›c›l›¤› ve veha-
metiyle ortada:

ÁDevlet ad›na, “insanlar›
testereyle kesin, itfaiye

çengeliyle çekip al›n, koltuk
alt›nda sigara söndürün” di-

yebilecek yyeettkkiiyyee ssaahhiipp bbiirr kkuu--
rruumm mmuu vvaarr bbuu üüllkkeeddee??......
Herhangi bir kuruma bu yetki-
yi veren bir yasa var m›?

E¤er bunlar›n varl›¤› iddia
edilemiyorsa, mahkeme bunla-
r›n varl›¤›n›, ad›yla san›yla s›-
fat›yla karar›na yazam›yorsa,
mahkemenin ald›¤› karar, ta-
mamen hukukun, nesnelli¤in
d›fl›nda demektir. 

Mahkeme “devletin gözeti-
mi alt›nda”, dolay›s›yla can
güvenli¤inden de devletin so-
rumlu oldu¤u, dört duvar ara-
s›ndaki 10 insan›n katledilme-
sini ““iinnssaann ööllddüürrmmee”” olarak
saymam›flt›r. 

Kararda özü itibar›yla, “on
tutukluyu görevliler öldürmüfl-
tür, ama görevliler kendilerine
verilen emir gere¤i öldürdükle-
ri için ceza verilemez” denil-
mektedir. Demir sopalarla in-
sanlar›n kemiklerini k›rmak,

çivili kalaslarla iflkence etmek, cin-
sel tacizde bulunmak, hayalar›n›
burmak askerlerin ““ggöörreevv”” alan›
içinde tan›mlan›yor. 

ÁBöyle bir görev tan›m› olabilir
mi? 
Askerlerin bir emri yerine geti-

rirken öldürdükleri, yaralad›klar›,
iflkence yapt›klar› için ceza almala-
r›na gerek görülmüyor. Peki o za-
man bbuu eemmrrii vveerreennlleerr yyaarrgg››llaannaa--
ccaakk mm››,, onlara ceza verilecek mi? 

Bunun cevab›n›n “hhaayy››rr!!” oldu-
¤unu bu ülkenin yak›n tarihini bilen
herkes biliyor. 

Nas›l bir adalet, nas›l bir hukuk
anlay›fl›d›r ki, emirle de olsa iflken-
cenin, katliam›n yap›lmas›n› normal
görmekte, “yasalara uygun” bul-

maktad›r. Ulucanlar’da yap›lan her-
fleyin ““bbiirr kkaannuunnuunn vvee yyeettkkiillii bbiirr
kkuurruummuunn vveerrddii¤¤ii eemmrriinn yyeerriinnee
ggeettiirriillmmeessii”” olarak adland›r›lmas›,
bbuu üüllkkeenniinn bbiirr iiflflkkeennccee,, bbiirr vvaahhflfleett
üüllkkeessii oolldduu¤¤uunnuunn mmaahhkkeemmee ttaarraa--
ff››nnddaann tteesscciill eeddiillmmeessiiddiirr.. 

E¤er bir ülkede iflkence ve katli-
amlar “yetkili bir merciinin emriy-
le” yap›l›yorsa, hukuk kurumlar›,
mahkemelerde bunu kabullenip,
tescil ediyorsa böyle bir “hukuk
devleti” olabilir mi?

Huku¤un tarihsel ölçü ve de¤er-
lerinin asgari anlamda da olsa dikka-
te al›nd›¤› bir ülkede hiçbir mahke-
me, böyle bir karar alamaz. Demok-
rasiyle yönetildi¤ini iddia eden hiç-
bir ülkede böyle bir yetki yoktur.
E¤er böyle bir yetki varsa, o ülke yö-
netimin demokrasiyle ilgisi yoktur.

Ulucanlar katliam›n› gerçeklefl-
tirenlerin yarg›land›¤› Ankara 6.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nin karar›,
oligarflinin sözcülerinin çok sevdi¤i
deyimle “münferit” de¤ildir. Bu-
ca’dan Ümraniye’ye, Diyarba-
k›r’dan 19-22 Aral›k katliamlar›na
kadar benzeri her katliam davas›n-
da, özü itibar›yla ayn› kararlar veril-
mektedir. Katliamlar, hapishanelere
yönelik sald›r›lar, devletin karar›yla
düzenlenmifltir. Ve sonras›nda “Ba-
¤›ms›z Yarg›”, tüm katliam san›kla-
r›n› kollam›fl, delil yetersizli¤i, za-
manafl›m› vb. gerekçelerle ceza al-
mamalar›n› sa¤lam›flt›r. 

Ulucanlar davas› karar›yla, de-
mokrasinin, hukukun göstermelik
dahi olsa olmad›¤›n› ilan etmifltir.

Bu karar ülkemizdeki faflist ya-
salar›n, hukukun nas›l iflletildi¤ini
aç›k bir biçimde ortaya ç›karm›flt›r. 

Yaflam› yasalarla güvence alt›na
al›nm›fl tutsaklar› kendi yasalar›n›

da çi¤neyerek herkesin göz-
leri önünde katlettiler. Ka-
tilleri aklamak, cezadan
kurtarmak için her türlü
yalan›, hukuksuzlu¤u yap-
t›lar. Bu rejimin demokrat-
l›¤› da, hukukili¤i de, sö-
mürge tipi faflizmin elverdi-
¤i kadard›r. Ve fazlas› da
olamaz.

Say›: 1169 23ULUCANLAR

Ulucanlar Bir Kez Daha
Yalanlar› Parçal›yor:

Katliam›n aard›ndan TTAYAD’l›lar›n
yay›nlad›¤› bbroflürün aad› flflöyleydi:
Demokratikleflme YYalanlar›
Parçalanm›flt› KKan GGölüne DDönüflen
Maltalarda. 
Aradan yyaklafl›k oon yy›l ggeçti; hukuk,
katliam› rresmen oonaylad›, hhukuka,
yarg›ya, ddevlete, ddemokrasiye ddair
yalanlar parçaland› bbir kez ddaha:

u Demokrasiyle yyönetildi¤ini iiddia
eden hhiçbir ülkede bböyle bbir yetki
yoktur. E¤er böyle bir yetki VARSA, o
ülke yönetiminin demokrasiyle ilgisi
yoktur. 

u Katilleri, hh›rs›zlar› aaklayan, , hhalka
ve ddevrimcilere cceza yya¤d›ran bbir
yarg›; “Ba¤›ms›z YYarg›” DDE⁄‹L,
Oligarflinin YYarg›s›d›r!

Katillerin hep peflindeydiler. Ve bundan
böyle de pefllerini b›rakmayacaklar!



24 ULUCANLAR 28 AAral›k 22008

Halk›n Hukuk Bürosu, karar›n
aç›kland›¤›n›n ertesi günü yay›nla-
d›¤› aç›klamayla, davan›n bu flekilde
sonuçland›r›lmas›n› de¤erlendirdi. 

***

Ulucanlar, Eylül 1999’dan beri
bir yer ad› de¤il, ‹smet KAVAK-
LIO⁄LU, Abuzer ÇAT, Halil
TÜRKER, Mahir EMSALS‹Z, Ön-
der GENÇARSLAN, Zafer KIRBI-
YIK, Habip GÜL, Ümit ALTINTAfi,
Ahmet SAVRAN ve Aziz DÖN-
MEZ’in vahfli iflkencelerden geçiri-
lerek öldürüldükleri bir katliam da-
vas›n›n ad›yd›. Otopsi raporlar› kor-
kunç gerçe¤i sergiliyordu. Ölümlerin
ço¤unun kkaaffaa vvee kkaallbbee ss››kk››llaann kkuurr--
flfluunnllaarrllaa meydana geldi¤i, cesetler-
de ayr›ca aa¤¤››rr ddaarrpp iizzlleerrii bulundu-
¤u, kkeemmiikklleerriinniinn kk››rr››kk oldu¤u, 7 ki-
flinin yivli silah, 3 kiflinin de av tüfe-
¤inden ç›kan saçmalarla hayat›n›
kaybetti¤i tespiti yap›ld›. 

(...) Ankara 6. A¤›r Ceza Mahke-
mesi 2008/314 No’lu karar›nda

"Görevli bulanan tüm san›klar hak-
k›nda ... ceza verilmesine yer olma-
d›¤›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 kkaasstt››nn
aaflfl››lldd››¤¤››nn›› aç›klamas›na, TBMM ‹n-
san Haklar› ‹nceleme Komisyonu
raporunda ggüüvveennlliikk ggüüççlleerriinniinn
ööllüümmlleerrddee ssoorruummlluulluu¤¤uunnuunn bbuu--
lluunndduu¤¤uunnuu söylemesine ve Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi karar›na
karfl›n, Ankara 6. A¤›r Ceza Mahke-
mesi’nin karar› halk›n ve tarihin
vicdan›nda oluflan kanaatle paralel
olmad›.

Dikkatlerden kaçmamas› gere-
ken nokta fludur; mahkeme, ‘yeterli
delil bulamad›m o sebeple mahkûm
edemedim’ ddeemmeemmeekktteeddiirr. Ya da
al›fl›ld›¤› üzere, ‘ne yapal›m karar
verme¤e zaman›m›z yetmedi, dava
zamanafl›m›ndan düfltü’ ddeemmeemmeekk--

tteeddiirr.. Mahkeme ‘‘ bbuu ssaann››kkllaarr ssuuçç
iiflfllleemmeemmiiflfllleerr,, ggöörreevvlleerriinnii yyaappmm››flfl--
llaarrdd››rr’’ demektedir. 

fiöyle ki; eski Türk Ceza Kanu-
nu’ nun 49. maddesi bir hhuukkuukkaa
uuyygguunnlluukk sebebini düzenlemekte-
dir. Ve kararda da bu suçun ifllendi-
¤i, ancak bu suçun ifllenmesinin hu-
kuka ayk›r› olmad›¤› belirtilmekte-
dir. Karara göre güvenlik güçleri
görevlerini icra etmifl bu arada ken-
disine veya baflkalar›na zarar gel-
memesi için bu suçlar› ifllemifllerdir.
Bunun anlam› fludur: GGöörreevviinnii yyaa--
ppaarrkkeenn iinnssaannllaarraa iiflflkkeennccee eettmmeekk,,
ööllddüürrmmeekk,, yyaarraallaammaakk zzoorruunnddaa
kkaall››rrssaann,, ççeekkiinnmmee!! BBuu,, hhuukkuukkaa
uuyygguunndduurr.. 

Hapishaneler tarihi ayn› zaman-
da katliamlar tarihidir. Bugün Ulu-
canlar Davas›’nda aç›klanan gerek-
çeli karar, bu tablonun sorumlusunu
aç›klarken, ayn› zamanda bu ülkede
devletin katliam yapma özgürlü¤ü
bulundu¤unu bir kez daha ilan et-
mektedir.

ULUCANLAR HAP‹SHANES‹
KATL‹AMI SORUMLULARI CE-
ZALANDIRILMALIDIR!  

Ulucanlar katliam
davas›nda yaflananlar ilk

de¤ildi. Bu dava sonucunda
adaletin bizden yana olmayaca¤› aç›k-
t›. 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› gerçek-
lefltirenler... Yak›n zamanda ise pefl
pefle “zamanafl›m›”ndan düflürülen da-

valar…

Mahkemeler, yap›lan katliam ope-
rasyonlar›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 yakan-
lardan, kurflunlarla, iflkencelerle katle-
denlerden hesap sormaya, adalet iste-
¤imizi her f›rsatta dile getirmeye de-
vam edece¤iz.

AADDAALLEETT ‹‹SSTT‹‹YYOORRUUZZ !!

MMAAHHKKEEMMEELLEERRDDEE AAKKLLAA--
NNAANN KKAATT‹‹LLLLEERR,, HHAALLKKIINN YYÜÜ--
RREE⁄⁄‹‹NNDDEE AAKKLLAANNAAMMAAZZ!!
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Ulucanlar Katliam› Davas›’n›n
Gerekçeli Karar› Aç›kland›:

‘‘iiflflkkeennccee hhuukkuukkaa uuyygguunndduurr’’

Halk›n
Hukuk

Bürosu:

TAYAD’LI AA‹LELER:

ULUCANLAR KATL‹AMI AKLANDI!
ADALET ‹STE⁄‹M‹Z SÜRECEK!

Hukuk Devletine 
Yak›flan!
HHrraanntt DDiinnkk’le katledilmesinden
bir süre önce görüflen ve onu tteehh--
ddiitt eeddeenn ‹stanbul Emniyetten So-
rumlu Vali Yard›mc›s› Ergun
Güngör, Çorum’a Vali Yard›mc›s›
olarak atand›. Soruflturmuyor,
yarg›lam›yor, cezaland›rm›yor, ye-
ni görevler veriyor. 
Ne kadar da hukuka sayg›l› bir sis-
tem de¤il mi? 
Hrant Dink cinayetini ayd›nla-
taca¤›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!



Daha 19 Aral›k davalar›n›n za-
manafl›m›n› konuflurken, Ulucanlar
katliam›n›n failleri de beraat ettiril-
di... Ayn› gün, Engin Çeber’le bir-
likte 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 Ak-
gündüz (Jet Fad›l) hakk›ndaki do-
land›r›c›l›k davas›n›n, zamanafl›-
m›ndan düfltü¤ü haberi vard›. 

Tablo bu haberlerin hepsine bir-
den bak›ld›¤›nda daha netlefliyor:
Bu yarg›, iiflflkkeenncceecciilleerr,, kkaattiilllleerr,, ddoo--
llaanndd››rr››cc››llaarr,, hh››rrss››zzllaarr için var! 

Yarg› bu noktada alabildi¤ine de
pervas›z. Öyle ki bu kadar teflhir ol-
muflken bile, görünümü kurtarmak
için göstermelik bir fleyler yapmaya
ihtiyaç duymuyorlar. Biz buyuz di-
yor adeta yarg›: ““BBiizz bbuuyyuuzz;; bbiizz kkaa--
ttiilllleerrii,, ssöömmüürrüüccüülleerrii,, hh››rrss››zzllaarr›› kkoo--
rruurr,, ddeevvrriimmcciilleerrii cceezzaallaanndd››rr››rr››zz..””

Bunu derken, bize ne söylemifl,
neyi göstermifl oluyor yarg›?..

*

Yüzbinlerce insan iflkence tez-
gahlar›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¤ar-
lar, Necdet Menzirler, Hayri Kozak-
ç›o¤lular, Süleyman Demireller,
Tansu Çillerler, Do¤an Gürefller,
Korkut Ekenler, ‹brahim fiahinler,
Erol Özkasnaklar, Ali Özler, Ayhan
Çark›nlar... yarg› taraf›ndan koru-
nup kolland›lar. 

Ço¤u, hiç yarg›n›n karfl›s›na ç›-
kar›lmad›lar bile, onlar hakk›ndaki
flikayetler, suç duyurular› ço¤unluk-
la “soruflturmaya yer olmad›¤›na”
kararlar›yla sonuçland›. 

Soyanlar, doland›ranlar, her tür-
lü yolsuzlu¤u yapanlar da, ayn› ko-
ruma kalkan›ndan yararland›lar.
Haklar›nda h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k,

yolsuzluk, fesat kar›flt›rmak gibi ka-
n›tl›, belgeli suçlardan davalar aç›-
lan tekelci burjuvalardan HHaalliiss
TToopprraakk’tan Erol Aksoy’a, YYaahhyyaa
DDeemmiirreell’den CCeemm UUzzaannllaarr’a ka-
dar, hemen hepsi, ya zamanafl›m›n-
da ya delil yetersizli¤inden ya baflka
bir mevzuattan yararland›r›l›p kur-
tar›ld›lar. 

fiiflli Belediye Baflkan› GGüüllaayy
AAssll››ttüürrkk’ten Bosna’ya yard›m için
toplanan paralar› kasalar›na aktaran
Refah Partili SSüülleeyymmaann MMeerrccüü--
mmeekk’e kadar düzen partilerine kay-
nak aktaran h›rs›zlar, doland›r›c›lar
de hep kurtar›ld›lar. 

Hemen her dönem TBMM kol-
tuklar›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 he-
men hiçbir burjuva olmam›flt›r. Bur-
juvaziye çal›flan bürokratlar da ayn›
korumadan yararlanm›fllar, onlar›n
dosyalar› da örtbas edilmifltir. 

Sonuçta ortaya flu çarp›c› Türki-
ye gerçe¤i ç›km›flt›r: SSooyygguunnuunn,,
yyaa¤¤mmaa vvee ttaallaann››nn,, iiflflkkeenncceelleerriinn,,
kkaattlliiaammllaarr››nn eenn yyoo¤¤uunn yyaaflflaanndd››¤¤››
bbiirr üüllkkee oollaann TTüürrkkiiyyee’’nniinn hhaappiiss--
hhaanneelleerriinnddee,, nnee bbiirr yyaa¤¤mmaacc››,, ttaa--
llaanncc››,, nnee bbiirr iiflflkkeenncceeccii,, kkaattlliiaammcc››
YYOOKKTTUURR!! 

Bu Türkiye gerçe¤i, ne söylüyor
bize?

*

Düzende küçük h›rs›zl›klar suç-
tur; tekelci burjuvazinin ve iflbirlik-
çilerinin h›rs›zl›klar› ise, sistemin
do¤al iflleyifli say›lmaktad›r. Düzen-
de küçük çapl› ve ‘sivil’ nitelikli b›-
çaklama, darp vb. suçtur; devlet
ad›na katletmek düzenin do¤al ge-
re¤i say›lmaktad›r. 

Sistemin bu niteli¤ine uygun
davranan yarg›, soyguncular› iflken-
cecileri, katilleri aklamakta bu ne-
denle bu kadar pervas›zd›r. 

Ulucanlar katliam›n› yapanlar

beraat ettirilirlerken, Ulu-
canlar’da katliamdan kur-
tulan tutsaklara toplam

1122..117755 yy››ll hapis cezas› istemiyle da-
va aç›lm›flt›. 

19-22 Aral›k katliam›n› gerçek-
lefltiren hiçbir sorumlu, yönetici
hakk›nda dava aç›lmazken, dava
aç›lan katliamc›lar zzaammaannaaflfl››mm››nn--
ddaann,, ““ddeelliill yyeetteerrssiizzllii¤¤iiyyllee”” kurtar›-
l›rken, katliamdan sa¤ kurtulanlar
cezaland›r›lmaya çal›fl›l›yorlar. Ma-
latya E Tipi Hapishanesi’ndeki 19
Aral›k sald›r›s›na iliflkin davada,
aralar›nda hayat›n› kaybetmifl tut-
saklar›n da oldu¤u 5555 ttuuttssaa¤¤aa “gö-
revli memura mukavemet, kamu
mal›na zarar vermek” iddialar›yla
33’’eerr yy››ll hhaappiiss cezas› verildi. Peki
katliam için gelenlere ne cezas› ve-
rildi derseniz? Onlara ceza yyookkttuu.. 

Susurlukçulardan, Sivas katli-
amc›lar›na, haklar›nda dava aç›l-
mak zorunda kal›nan iflkenceciler-
den ölüm mangalar›na, halka karfl›
savaflta, kontrgerilla faaliyetlerinde
yer alan tüm katilleri koruyan, kol-
layan, beraat ettiren yarg›, devrim-
cilere, halka karfl› ise, en temel hu-
kuki haklar›n› bile görmezden gele-
rek ceza ya¤d›rmaktad›r.

O halde ne yapmal› bu ülkede
adalet için?

Yarg›; devlet için, oligarflinin ik-
tidar›n› sürdürmek için, halka karfl›
suç iflleyenleri korumak için elinden
ne geliyorsa yapmaktad›r. 

Yarg› hortumculardan, h›rs›zlar-
dan, katillerden yana kararlar ald›k-
ça, tercihini pislikten, zulümden, ah-
laks›zl›ktan, sömürüden yana yapt›k-
ça, “hukuk” ad›na hiçbir mmeeflflrruulluu¤¤uu,,
iinnaanndd››rr››cc››ll››¤¤›› yoktur. Adaletsizlik
üzerine kurulmufl sistemin, kkuurraallss››zz--
ll››¤¤››,, iillkkeessiizzllii¤¤ii iillkkee eeddiinnmmiiflfl yarg›s›
adalet da¤›tamaz. “Biz iflkenceciler-
den, katillerden yanay›z” diyen yar-
g›, adaletin nnaass››ll eellddee eeddiilleemmeeyyeeccee--
¤¤iinnii de göstermektedir.

BBUU GGEERRÇÇEEKKLLEERR BB‹‹ZZEE
DD‹‹YYOORR KK‹‹;; adalet arar isen, baflka
yerde ara, baflka yoldan ara. De¤il-
se, adaletsizlik kaderin olur. Ki hiç-
bir halk, adaletsizli¤e raz› olamaz. 

Say›: 169 25ULUCANLAR

Bu YARGI Bize Ne Söylüyor?
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Katliamlar›n› unutturmak istedi-
ler, haf›zalar›m›zdan silmeye çal›fl-
t›lar. Katliam›n y›ldönümünde
1100’’ddaann ffaazzllaa iillddee yyaapp››llaann,, oonnllaarrccaa
eeyylleemmllee,, unutmad›¤›m›z› gösterdik.

““DDeelliill yyookk”” dediler. Kurflunlan-
m›fl, yak›lm›fl bedenlerimiz en bü-
yük delildir dedik.

““ZZaammaann aaflfl››mm››”” dediler. Adalet
iste¤imizin zamanla yok edilemeye-
ce¤ini, adaletsizli¤in zamanla mefl-
rulaflt›r›lamayaca¤›n›, panellerde,
bildirilerde, alanlarda, sergi ve sem-
pozyumlarda ülke içinde ve yurtd›-
fl›nda hayk›rd›k. 

1199 AARRAALLIIKK AANNAADDOOLLUU......
ZZaammaannaa VVee AAddaalleettssiizzllii¤¤ee
BBooyyuunn EE¤¤mmeeyyeeccee¤¤iizz

Ankara, Adana, Antalya, Antak-
ya, Bursa, Gemlik, Dersim, Elaz›¤,
‹zmir, Malatya, Mersin ve Trab-
zon’da yap›lan eylemlerle 19-22
Aral›k hapishaneler katliam› protes-
to edildi. 

Halk Cepheliler 19-22 Aral›k
katliam›n›n 8. y›l›nda birçok ilde
adalet isteklerini 19-22 Aral›k tarih-
lerinde yapt›klar› eylemlerle dile
getirdi. “ Zamana ve Adaletsizli¤e
Boyun E¤meyece¤iz”, “19 Aral›k’›
Unutmad›k Unutmayaca¤›z” pan-
kartlar›n aç›ld›¤› eylemlerde “19
Aral›k Katliam›n›n Hesab›n› Sora-
ca¤›z, 19 Aral›k’› Unutmad›k Unut-

mayaca¤›z, Adalet ‹stiyoruz, Tecrite
Son” sloganlar› hayk›r›l›rken, “Hal-
k›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, 19 Ara-
l›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›.

AAnnkkaarr aa Halk Cephesi düzenle-
di¤i meflaleli yürüyüflle 19-22 Ara-
l›k katliam›n› protesto etti. 19 Ara-
l›k akflam› Yüksel Caddesi’nde top-
lanan Halk Cepheliler burada açt›k-
lar› pankartlar›yla, ‹nsan Haklar›
An›t› önüne kadar sloganlarla yürü-
düler. 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 Adalet-
sizli¤e Boyun E¤meyece¤iz!” bafl-
l›kl› bildiriler da¤›t›ld›.

‹dilcan Kültür Merkezi ve Dik-
men Çankaya Kültür Derne¤i’nde
de 21 Aral›k günü bir anma progra-
m› gerçeklefltirildi.

AAddaannaa Halk Cephesi ‹nönü Par-
k›’nda yapt›¤› eylemle katliam› pro-
testo etti. Aç›klamadan sonra da
Halk Cephesi imzal› bildiriler çarfl›
merkezinde da¤›t›ld›. 

MMeerrssiinn Halk Cephesi de Tafl Bi-
na önünde yapt›¤› eylemle katliam›

lanetledi. Aç›klamadan sonra Halk
Cepheliler sesli duyurular yaparak
bildiri da¤›tmak istediler. Polis key-
fi bir flekilde bildiri da¤›t›lmas›na
engel olmak istedi. Fakat Halk Cep-
helilerin kararl› tutumu ve halk›n
sahiplenmesi karfl›s›nda bildiri da-
¤›t›m›na devam edildi. 

AAnnttaakkyyaa Ulus Meydan›’nda ya-
p›lan eylemde de 19 Aral›k katliam›
protesto edildi. Bildiri da¤›t›m› es-
nas›nda polisin provokasyon çaba-

s›n› bofla ç›karan Halk Cepheliler
bildiri da¤›t›m›n› sürdürdüler.

BBuurrssaa Halk Cephesi Heykel Be-
lediye Binas› önünde yapt›¤› eylem-
le katliam› protesto etti. 

20 Aral›k’ta da Bursa Haklar
Derne¤i Semra Baflyi¤it Halk Sahne-
si’nde 19–22 Aral›k flehitleri an›ld›.

GGeemmlliikk 21 Aral›k’ta Gemlik
Haklar Derne¤i’nde düzenlenen
programla 19 Aral›k’ta katledilen
28 devrimci tutsak an›ld›.

AAnnttaallyyaa K›fllahan Meydan›’nda
TAYAD’l› Aileler yapt›klar› eylem-
le “19-22 Aral›k katliamc›lar›n›n
yarg›lanmas› ve cezaland›r›lmas›n›”
istediler. Eyleme E¤itim-Sen ve
DHP destek verdi. 

‹‹zzmmiirr TAYAD’l› Aileler Buca
Hapishanesi önünde yapt›klar› ey-
lemle 19-22 Aral›k katliam›n› lanet-
lediler.

‹zmir Kuruçeflme Yard›mlaflma
Derne¤i’nde düzenlenen anma ile
de 19 -22 Aral›k flehitleri an›ld›.

MMaallaattyyaa TAYAD’l› Aileler tara-
f›ndan  PTT önünde bir eylem yap›-
larak katiam protesto edildi. Alk›fl
ve z›lg›tlarla bafllayan aç›klama es-
nas›nda pankart›n önüne karanfiller
ve mumlar yak›l›p b›rak›ld›. Aç›kla-
ma sonras› flehir merkezinde bildiri
da¤›t›ld›.

22 Aral›k günü de Halk Cephesi

Suçlular Cezaland›r›lana Kadar
Son Sözümüz Söylenmemifltir

Ankara



önlükleri giyilerek Hamidiye,
Cemal Gürsel Mahalleleri,
Emeksiz ve Yeflilyurt Caddesi
ile Paflaköflkü pazar›nda bildiri
da¤›t›ld›.

EEllaazz››¤¤ Halk Cephesi de Ho-
zat Garaj›’nda katliam› protesto
eden bir eylem yapt›. 

DDeerrssiimm’’ddee 22 Aral›k’ta Sa-
nat Soka¤›’nda Dersim Halk
Cephesi Temsilcili¤i taraf›ndan
yap›lan eylemde 19  Aral›k kat-
liam›n›n Unutmayaca¤› vurgu-
land›.

TTrraabbzzoonn Haklar Derne-
¤i’nde 21 Aral›k günü 19-22
Aral›k katliam›n›n anlat›ld›¤› bir
belgesel gösterimi yap›ld›. 

1199 AARRAALLIIKK ‹‹SSTTAANNBBUULL......
KKaattlliiaamm GGaazzii’’ddee PP rrootteessttoo
EEddiillddii

19-22 Aral›k katliam› Halk
Cephesi, Gazi Mahallesi’nde dü-
zenledi¤i yürüyüflle protesto etti.
21 Aral›k günü Eski Karakol
önünden yürüyüfle geçen Halk
Cepheliler “19-22 Aral›k Katli-
amc›lar› Hakk›nda Aç›lan Tüm
Davalar Zaman Afl›m›na U¤ru-
yor Halka Karfl› ‹fllenen Suçlara
Zaman Afl›m› ‹fllemez, 19-22
Aral›k Katliam›nda fiehit Düflen-
lerin Zaman Afl›m› ‹le Adaletsiz
Kalmalar›na ‹zin Vermeyece¤iz”
yaz›l› pankartlar açt›lar. Açt›klar›
dövizlerle de 19-22 Aral›k katlia-
m› davalar›ndaki adaletsizli¤i
teflhir eden Halk Cepheliler ada-
letsizli¤e izin vermeyeceklerini
bir kez daha ilan ettiler.

‘Katillerden Hesap Sorduk
Soraca¤›z, Zaman Afl›m› Katille-
re ‹fllemez Adalet ‹stiyoruz, Kah-
ramanlar Ölmez Halk Yenilmez,
Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla

Kadar Savafl, Kurtulufl
Kavgada Zafer Cephe-
de, 19 Aral›k Katli-
am›n›n Hesab›n› Sora-
ca¤›z’ sloganlar›n›n
at›ld›¤› yürüyüflte
marfllar söylenerek bir
kez daha flehitler se-
lamland›. Yürüyüflün

ard›ndan Dörtyol’da bas›n aç›kla-
mas› okundu. Aç›klaman›n ard›n-
dan ise hep birlikte Grup Yo-
rum’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 bi-
naya 19 Aral›k flehitlerinin re-
simlerinin bulundu¤u büyük bir
pankart as›ld›. Yolu kapatan yüzü
maskeli bir grup, sloganlar at›p
yola barikat kurdu.

***

Sultangazi Özgürlükler Der-
ne¤i’nde yap›lan programla 19-
22 Aral›k  flehitleri an›ld›.

***

Okmeydan› Haklar ve Öz-
gürlükler Derne¤i’nde 19 Aral›k
katliam›n› anlatmak, Bayrampa-
fla Hapishanesi önünde ve Gazi
Mahallesi’nde 19 Aral›k katli-
am›na iliflkin yap›lacak eylemle-
re ça¤r› yapmak amac›yla sine-
vizyon gösterimi ve söylefli ya-
p›ld›. Katliam› Çanakkale Ha-
pishanesi’nde yaflayan Aysu
Baykal’›n konuflmac› olarak ka-
t›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 devle-
tin katliamc› yüzünü tehflir etti-
ler. Bak›rköy Özgürlük Meyda-
n›, Kad›köy ‹skelesi, Sar›gazi
Demokrasi Caddesi ve Okmey-
dan› sokaklar› toplu bildiri da¤›-
t›m› yap›lan yerler aras›ndayd›. 

Say›: 169 2719 ARALIK

GENÇL‹K 19-22 ARALIK
fiEH‹TLER‹N‹ ANDI...

GGeennççlliikk:: bbaa¤¤››mmss››zz,, ddeemmookkrraattiikk,, ssoossyyaa-
lliisstt bbiirr üüllkkeeyyii ggeerrççeekk kk››llaannaa kkaaddaarr mmüüccaaddee-
lleemmiizzii ssüürrddüürreeccee¤¤iimmiizzee ssöözz vveerriiyyoorruuzz

‹‹ssttaannbbuull -- GGeennççlliikk FFeeddeerraassyyoonnuu üüyyeessii
lliisseellii öö¤¤rreenncciilleerr 20 Aral›k günü, Zehra Ku-
laks›z Halk Sahnesi’nde biraraya gelerek
19–22 Aral›k katliam›n› protesto edip flehit-
leri 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›n-
dan bitirildi. 

AAnnkkaarraa GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii’’de yap›lan
anmada “flehitlerimizin omuzlar›m›za yük-
ledikleri sorumlulu¤un bilinciyle, hayalini
kurduklar› ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist
bir ülkeyi gerçek k›lana kadar mücadelemi-
zi sürdürece¤imize söz veriyoruz” denildi. 

EE rrzziinnccaann 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¤›, di-
renme haklar›n›n ellerinden al›namayaca¤›
tüm dünyaya gösterildi¤i anlat›ld›. Anma fli-
irler, türküler ve halaylarla sona erdi.

EEsskkiiflfleehhiirr GGeennççlliikk DDeerrnnee¤¤ii taraf›ndan
KESK salonunda bir anma düzenlendi. fiiir-
lerle ve slayt gösterisi ile katliam›n anlat›l-
mas›n›n ard›ndan ülkemizde ve dünyada
tecrit hapishanelerinin do¤uflu ve tecrite
karfl› yürütülen direnifllerin anlat›ld›¤› ko-
nuflmalar yap›ld›. Konuflmalar›n ard›ndan
Grup Boran Halay›’n›n dinletisiyle anma
töreni sona erdi.

ÇÇaannaakkkkaallee Gençlik Derne¤i Giriflimi 20
Aral›k’ta düzenledi¤i anma töreniyle 19-22
Aral›k flehitlerini and›, katliam› lanetledi.

EEddiirrnnee- 21 Aral›k’ta D‹SK/Genel-‹fl Ab-
dullah 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.

AAddaannaa-- 20 Aral›k’ta Adana Gençlik
Derne¤i’nde Liseli Gençli¤in haz›rlam›fl ol-
du¤u 19–22 Aral›k katliam›n› anlatan bir
anma düzenlendi.

EEllaazz››¤¤ Gençlik Derne¤i Giriflimi taraf›n-
dan da Haklar Derne¤i’nde 19 Aral›k konu-
lu bir söylefli ve sinevizyon gösterimi
düzenlendi.

‹stanbul/Gazi
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‹dil Kültür Merkezi ““OO ggüünnüünn
hhiikkaayyeessii””ni, ‹dil Kültür Merkezi bi-
nas›nda düzenledi¤i ““KKaattlleeddiillddii¤¤ii--
mmiizz GGüünnlleerr”” isimli bir sergi ile an-
latt›. O günler 1199--2222 AArraall››kk
22000000’di. Sergi de, ayn› günler için-
de aç›ld›.

Neler vard› o günün hikayesin-
de? Devletin 20 hapishanede birden
gerçeklefltirdi¤i sald›r›larda ““AArrkkaa--
ddaaflflllaarr ooppeerraassyyoonn vvaarr!!”” sesine uya-
nan tutsaklar›n  ölümü hiçe sayarak,
bedenlerini atefl topuna çevirerek
yürüttükleri kahramanca direnifl
vard›. Sergide bunlar anlat›l›yordu.

“O günün hikayesi”nde, 28 dev-
rimcinin yak›lm›fl, kurflunlanm›fl
bedenleri vard›. Sergide, o günün
kahramanlar›ndan da küçük an›lar
vard›. fiehitlerin ailelerine, yoldafl-
lar›na, arkadafllar›na kalan kiflisel

eflyalar› da sergideydi.

““OO ggüünnüünn hhiikkaayyeessii””nde, katli-
amc›lar›n, kan kokan, yalanlar üze-
rine kurulu aç›klamalar› vard›. Ser-
gide, o günlerde burjuva medyan›n,
baflbakan›n, bakanlar›n, asker ve
polis yetkililerin demeçleri yerlere
serilen dövizlere yaz›ld›, sergiyi ge-
zenler, bu demeçleri ayaklar›n›n al-
t›na al›rken, o demeçlerin neye la-
y›k oldu¤unu da anlatm›fl oldular.

““OO ggüünnüünn hhiikkaayyeessii””nde, katlia-
m›n ac› ve öfkesini, direniflin cofl-
kusunu yaflayan sanatç›lar›m›z var-
d›. Yaflad›klar›n›, hissettiklerini
yans›tt›klar› ürünleriyle sergide yer-
lerini ald›lar. fiair Berrin Tafl ve flair
dostlar› bir fliir dinletisi, ‹dil Tiyatro
Atölyesi ““KKaann LLeekkeessii”” isim-
li oyunlar›n› sundular. Tecrite
Karfl› Sanatç›lar’dan Ercan
Ayd›n ve Mehmet Esato¤lu
da kendi dillerinden 19 Ara-
l›k ve mücadeleyi anlatt›lar.

Ve o günün hikayesinde
olanlar, sergide PPaabblloo NNeerruu--
ddaa’n›n ““DDüüflflmmaannllaarr”” isimli
fliiri eflli¤inde canland›rma
ile hafzalarda tazelendi. Fo-

to¤raf ve Sinema Emekçileri (FO-
SEM) de, ““OO GGüünnüünn HHiikkaayyeessii”” is-
miyle, katliam›n› yaflayanlar›n anla-
t›mlar› ve operasyon görüntülerin-
den haz›rlad›¤› bir kurgu ile göste-
rildi.

Duvarlarda sergilenen foto¤raf-
lar da, katliam›n tan›kl›klar›yd›. Fo-
to¤raflar› inceleyen, altlar›ndaki an-
lat›mlar› okuyanlar›n gözünde, o
günler yeniden canlan›yordu.

Hücreler vard› o günün hikaye-
sinin sonunda. Kafeslerle oluflturu-
lan hücrelerin içinde sinevizyon
gösterimi vard›.

Oligarflinin hedefinde o günü
haf›zalar›m›zdan silmek vard›. Sile-
meyecekleri bir kez daha görüldü.

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

O Günün Hikayesi

Dersim Halk Cepheliler 19 Ara-
l›k’ta Fidan’›n baflucundayd›!

19 Aral›k 2000’de Çanakkale
Hapishanesinde yoldafllar›n› koru-
mak 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 Ara-
l›k günü geldi¤inde de tereddütsüz
bir flekilde alev topu olarak düflma-
n›n üzerine yürüdü¤ü vurgusu ya-
p›ld›. 

***

MMaallaattyyaa’’ddaa ddaa HHaallkk CCeepphheellii-
lleerr FFeerriiddee HHaarrmmaann’’››nn mmeezzaarr›› bbaa-
flfl››nnddaayydd››..

Ölüm orucunun 512. gününde
flehit düflen  Feride Harman 16 Ara-
l›k günü mezar› bafl›nda an›ld›. Me-
zar bafl›nda yap›lan konuflmada “bir
16 Aral›k’ta daha Feride’mizin ba-
fl›nday›z. Devrimcili¤in daha da
zorlaflt›¤›, inançlar›n yitirildi¤i böy-
lesi bir zaman; bu destan› yazanlara
daha s›k› sar›lmak, daha ba¤l› ol-
mak zaman›d›r” denildi.

Feride Harman’›n annesi Hatice
Harman da “Sen zalime bafle¤me-
din da¤larda savaflt›n, tutsak düfltün
mücadele bitmedi hapishanede di-

rendin tüm yoldafllar›n gibi; bizde
hiçbir fleye boyun e¤meyip senin
yolunu sürdürece¤iz” diyerek duy-
gular›n› dile getirdi. Söylenen tür-
külerin ard›ndan Feride’nin vasiyeti
üzerine mezar› bafl›nda atefl yak›l›p
omuz omuza halaya duruldu.

21 Aral›k günü de Malatya Hak-
lar Derne¤i’nde 19-22 Aral›k flehit-
leri an›l›rken Ölüm Orucunun 512.
gününde flehit düflen Feride Harman
için ailesi taraf›ndan yemek verildi.

fiEH‹TLER MEZARLARI
BAfiINDA ANILDI

Dersim
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BBuurrjjuuvvaa ppoolliittiikkaacc››ss››,, ssüü--
rreekkllii oollaarraakk aayynn›› yyaallaann vvee ddee--
mmaaggoojjiiyyee bbaaflflvvuurruuyyoorr;;

Sohbet hakk›n› tan›d›¤›n›
söylüyor, ama uygulanm›yor,
iflkenceye, infazlara karfl› ol-
duklar›n› söylüyorlar, ama ifl-
kence ve infazlar sürüyor.

Gerekçeleri; polislere, ha-
pishane yönetimlerine, asker-
lere... söz geçirememektir.

Sohbet hakk›n›n uygulana-
ca¤›na dair söz verirler, hatta
genelgeler yay›nlarlar, ama
görülür ki, bu onlar›n sözleri-
ni tutacaklar›, genelgelerin ge-
reklerinin 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. Gözboyama-
ya yönelik gerekirse ç›kar
aç›klama yaparlar, hatta özür
dilerler, iflkenceye karfl› top-
lant› bile örgütlerler ama bun-
lar› yapmalar›, iflkencenin du-
raca¤› anlam›na gelmez, hatta
bazen tersinden iflkencenin
daha da yo¤unlaflt›¤› olur.

Sonra ç›kar sanki, sorumlu-
luk mevkiinde olanlar kendile-
ri de¤ilmifl gibi, s›zlan›r, flika-
yet ederler. ‹flkenceyi, infazla-
r› önlemek istiyorlard›r ama
polis teflkilat›nda y›llar›n al›fl-
kanl›klar›n› de¤ifltiremiyorlar-
d›r!!!

Ülkenin yönetimindedirler,
ama kendi yönetimleri alt›nda
gerçekleflen olaylar›n sorum-
lulu¤unu üstlenmezler. Utan-
madan sorumlulu¤u bir kaç
polisin, gardiyan›n üstüne ata-
rak kurtulmaya çal›fl›rlar.

Dahas›, bu yalanlar›, riya-
karl›klar› çeflitli kesimleri ik-
na da eder, bu kesimler de
““bbaakkaann iiyyii bbiirr iinnssaann,, yyaappmmaakk
iissttiiyyoorr aammaa ggüüccüü yyeettmmiiyyoorr”” di-
ye düflünürler.

Gerçekte tüm bunlar bir
oyundan ibarettir. Gerçekte,
yay›nlad›klar› genelgelerin uy-
gulanmas›n› sa¤lamayan, ba-
zen do¤rudan uygulanmamas›-
n› isteyen, iflkence ve infazc›-
lar› koruyup kollayan kendile-
ridir. Halka baflka, memurlar›-
na, bürokratlar›na baflka ko-
nuflurlar.

Evet, bu ülkede hapishane
yönetimleri de, polis teflkilat›
da a¤›rl›kl› olarak, halka ve
devrimcilere düflmanlaflt›r›l-
m›fl kiflilerle doludur. Fakat,
bu gerçek, iktidardakilerin ifl-
kence ve infaz olaylar›ndaki,
hapishanelerde tecrit uygula-
mas›ndaki sorumlulu¤unu
azaltm›yor. Tersine as›l so-
rumluluk onlardad›r. Faflist,
gerici kadrolaflmay› yapan da
onlard›r. Ama as›l sorun da,
onlar›n halk düflman› politika-
lar›ndad›r.

Riyakârl›k

Sorunlar // ÇÇözümler

“Mühendislik, Mimarl›k ve
Planlamada Art› ‹vme Dergisi”
22 Aral›k’ta “19 Aral›k 2000 Ha-
pishaneler Katliam›n›n Y›ldönü-
münde TMMOB Birimleri De-
demanlarda E¤lence Düzenli-
yor!” bafll›kl› bir yaz›l› aç›klama
yapt›. Aç›klamada katliam›n y›l-
dönümünde, bu katliama iliflkin
TMMOB olarak teekk bbiirr ssöözz ssööyy-
lleemmeeyyiipp,, tteekk bbiirr pp rrootteessttoo yyaapp-
mmaamm››flflkkeenn,, Dedemanlar’da e¤-
lenceler düzenlemenin devrim-
ci-demokratlar nezdinde herhan-
gi bir hakl› aç›klamas› olamaya-
ca¤› belirtilerek flöyle denildi:

“28 devrimcinin katledildi¤i,
filmlere kitaplara konu olan, dün-
ya çap›nda “mücadele günü” ola-

rak tespit edilmifl bir günde bu
davran›fllar› sergileyenlerin top-
lumsal mücadeleye dönük iddi-
alar› da sorgulan›r. Bizler devrim-
ci, demokrat ve yurtsever mühen-
dislerin sesi olan + ‹VME Dergisi
olarak “dünyan›n neresinde hak-
s›z yere bir tokat patlasa birinin
yüzünde, onu yüre¤imizde hisse-
diyoruz.” Devrimcili¤in ve de-
mokratl›¤›n, insanl›¤›n yaratm›fl
oldu¤u tüm mücadeleler ve dire-
nifller tarihini sahiplenmekten ve
gelifltirmekten geçti¤ini biliyoruz.
Sistemin önemsizlefltirme ve
unutturma politikalar›na karfl› bu-
radan bir kez daha tekrarl›yoruz:
UUnnuuttmmaayyaaccaa¤¤››zz,, UUnnuuttttuurrmmaayyaa-
ccaa¤¤››zz!!””

19 Aral›k 2000 Hapishaneler Katliam›n›n
Y›ldönümünde TMMOB Birimleri
Dedemanlarda E¤lence Düzenliyor!

1199--2222 AARRAALLIIKK
KKOONNUULLUU PPAANNEELLLLEERR

‹‹ssttaannbbuull 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. AAnnkkaa--
rraa’’ddaa 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. AAnnttaallyyaa’’ddaa 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.



Uluslararas› Tecrite Karfl› Müca-
dele Platformu’nun (UTMP) düzen-
ledi¤i, Türkei Enformasyon Merke-
zi‘nin destekledi¤i 7. Uluslararas›
Tecrite Karfl› Mücadele Sempozyu-
mu 19-22 Aral›k’ta Avusturya'n›n
baflkenti Viyana'da yap›ld›.

Sempozyuma, TTüürrkkiiyyee,, Alman-
ya, ‹‹ttaallyyaa,, Yunanistan, MMaaccaarriissttaann,,
BASK Ülkesi, ‹‹rrllaannddaa,, ‹skoçya, ‹‹nn--
ggiilltteerree,, Danimarka, ‹‹ssvveeçç,, Avustur-
ya, LLüübbnnaann,, Irak, SSrrii LLaannkkaa,, Küba,
VVeenneezzuueellllaa,, fiili, KKoolloommbbiiyyaa vvee FFii--
lliissttiinn olmak üzere  yirmi ülkeden
k›rk›n üzerinde delege kat›ld›. Vize
verilmeyen FFiilliissttiinn’’llii kkaadd››nn öörrggüüttüü
ve yurtd›fl›na ç›kma yasa¤› olan PPaa--
kkiissttaannll›› eesskkii bbiirr GGuuaannttaannaammoo ttuutt--
ssaa¤¤›› da telekonferansla kat›ld›lar.

Yedinci kez, onlarca ülkeden, on-
larca delege, halklar›n ortak sorunla-
r›n› ve ortak mücadelesinin ihtiyaç-
lar›n› konuflmak için bir aradayd›.
Yedi y›ld›r kesintisiz süren enternas-
yonalist 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, ‹rlan-
da, Fransa, Almanya, ‹talya, Türki-
ye'den tutsaklar kat›ld›. 

Her y›l oldu¤u gibi, bu sene de
sempozyumda, tutsaklara, devrimci,
anti-emperyalist örgütlere ve ülkele-
re 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›n-
dan yap›ld›. ‹lk günün konusu ‘‘GGööçç--
mmeennlleerr ppoolliittiikkaass›› vvee yyaabbaanncc››llaarr››nn
iinnssaann hhaakkllaarr›› dduurruummuu’’ idi.

Bu bölümde yap›lan konuflmalar-
da, Avusturya'da mülteciler ve göç-
menlerin ““ppoottaannssiiyyeell ggüüvveennlliikk tteehh--
ddiittii”” olarak görüldü¤ü, geliflen faflist
hareket ve flovenizm anlat›ld›. Ana-
dolu Federasyonu temsilcisi ise,
Türkiye’deki bask›lar› anlatt›. Sem-
pozyuma Irak'tan kat›lan avukat Sa-
har Mahdi ise 4 milyon Irakl› mülte-
ci oldu¤unu belirterek, buna karfl›n
““IIrraakk ggüüvveennlliikkllii bbiirr yyeerr”” denilerek,
birçok kifliye s›¤›nma hakk› verilme-
di¤ini söyledi.

‹‹kkiinnccii ggüünnddee, ilk panel konusu:
““EEmmppeerryyaalliisstt SSaalldd››rrggaannll››¤¤››nn GGööllggee--
ssiinnddee HHaakk VVee ÖÖzzggüürrllüükklleerriimmiizzii NNaa--
ss››ll KKoorruuyyaabbiilliirriizz??”” idi. ‹‹sskkooççyyaall››
TToopplluummllaarr›› SSaavvuunnmmaa KKaammppaannyyaa--

ss››,, Danimarka’dan OPRÖR (‹syan)
örgütü, AAllmmaannyyaa’’ddaann ““NNoo 112299 KKoo--
mmiitteessii””,, AALLBBAA tteemmssiillcciissii,, TTüürrkkii--
yyee’’ddeenn ÇÇHHDD’’llii aavvuukkaatt SSeellççuukk KKoo--
zzaa¤¤aaççll››,, BASK’l› bir avukat, panele
konuflmac› olarak kat›ld›lar.

Panelde, “Terörle mücadele” ad›
alt›nda kurtulufl mücadelelerinin kri-
minalize edildi¤i, göçmenlerin ve
müslüman halklar›n hedef haline ge-
tirildi¤i, anti-terör yasalar›n›n daya-

n›flmay› engellemeyi amaçlad›¤›n› ve
bu flekilde de dünyadaki zulmün mefl-
rulaflt›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, SSttuuttttggaarrtt--SSttaammmm--
hheeiimm davas› (DHKP-C Davas›) an-
lat›ld›. BASK’l› avukat ise, BASK’l›
tutsaklar ve halka, ‹spanya devleti-
nin zulmünü anlatt›.

Avukat Koza¤açl› da, ülkemizde-
ki hukuk d›fl›l›klar›, polis terörünü
anlatarak, son sekiz ay içerisinde 30
kiflinin polis taraf›ndan infaz edildi-
¤ini belirtti.

‹kinci panel konusu; ““SSeennddiikkaallaarr
vvee HHaakkllaarr--ÖÖzzggüürrllüükklleerr MMüüccaaddeellee--
ssii”” 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 ‹flçile-
rin Militan Cephesi temsilcisi de,
Aleksandros isimli ö¤rencinin katle-
dilmesi karfl›s›nda yap›lan eylemlere
de¤inerek, eylemlerin ayn› zamanda
genel bask›lara gösterilen bir tepki
oldu¤unu belirtti. Yunanistan’l› E¤i-
timciler Sendikas› temsilcisi de Tür-
kiye ve Yunanistan emekçilerinin
dayan›flmas›na vurgu yapt›.

““ÜÜllkkeelleerree YYöönneelliikk TTeeccrriitt”” bafll›-
¤›yla yap›lan üçüncü panelde, KKüübbaa
vvee VVeenneezzüüeellaa BBüüyyüükkeellççiilliikklleerrii BBii--
rriinnccii SSeekkrreetteerrlleerrii tecritin sadece
muhalif kifli ve örgütlere karfl› de¤il
ayn› zamanda ülkelere karfl› da uy-
guland›¤›n› anlatt›lar.
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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!



Tecriti EEn YYo¤un YYaflayan 
Gazze’den SSempozyuma 
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›nlar-
d›. Gazze’de kuflatma alt›ndaki ka-
d›nlard›. Yiyecek ekme¤in, karanl›-
¤› ayd›nlatacak, aletleri çal›flt›racak
elektiri¤in bulunamad›¤› Gazze‘den
o koflullarda sempozyuma kat›l›m-
lar› 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› Siyo-
nist iflgalciler taraf›ndan engelle-
nen Filistinli Kad›n Örgütü temsil-
cileri, telekonferans arac›l›¤›yla
kat›ld›klar› sempozyum kat›l›mc›-
lar›n› iflgale karfl› sloganlar›yla se-
lamlad›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 gündemle-
rinin halklar›n›n en yak›c› sorunlar›
olmas› gerekti¤ini vurgulad›lar.

Sempozyum kat›l›mc›lar› ve iz-
leyicileri, Gazze’deki kuflatma al-
t›ndan sempozyuma kat›lan Filis-
tinli direniflçi kad›nlar›, aya¤a kal-
karak dakikalar boyunca alk›fllad›-
lar.  

Sempozyumun üüççüünnccüü 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 sempoz-
yum boyunca düzenli olarak üç dil-
de (Almanca, ‹ngilizce, Türkçe) si-
multane çeviri yap›ld›. Zaman za-
man da ek olarak ‹spanyolca, Yu-
nanca 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›: 1169 31TECR‹T

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-Ekim-
Kas›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.

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.

‹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›.
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Marafl katliam›n›n üzerinden 30
y›l geçti. 21 Aral›k’ta Adana’da top-
lanan binler, Marafl’ta kan›m›z› dö-
kenleri unutmad›klar›n› gösterdiler.

Katiller art›k yüzlerinin, kanl›
ellerinin haf›zalardan silindi¤ini,
düflünüyorlard›. Mitingde tafl›nan
pankartlar, at›lan sloganlar öyle ol-
mad›¤›n› gösterdi.  

Miting öncesinde kitle, Mimar
Sinan Aç›k Hava Tiyatrosu önünde
toplanmaya bafllad›. ‹lerici, demok-
rat Alevi örgütlenmelerine, çeflitli
kitle örgütlerine ve siyasi hareketle-
re mensup insanlar ço¤ald›kça, slo-
ganlar›n gücü artt›; Marafl’›n unu-
tulmad›¤›n›, unutulmayaca¤›n› hay-
k›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 he-
sap sorand›lar.  

DDeevvrriimmccii AAlleevvii KKoommiitteessii de
400 kiflilik kortejiyle ve görselli¤iy-
le yürüyüflte yerini alm›flt›. Saat
12.00’de bafllayan yürüyüfle Dev-
rimci Alevi Komitesi korteji, ““AAllee--
vviiyyiizz HHaakkll››yy››zz KKaazzaannaaccaa¤¤››zz”” yaz›-
l› bir pankart›n arkas›nda yürüyerek
kat›ld›. Kortejin bafl›ndaki pankar-
t›n arkas›nda ellerinde Zülfikarlar
ve al›nlar›nda k›z›l bantlar takan ço-
cuklar, yöresel k›yafetleri ve elle-
rinde sazlar›yla kad›nlar vard›. On-
lar›, ““‹‹flflttee BBuurraaddaayy››zz,, AAsstt››nn››zz,, YYaakk--
tt››nn››zz,, KKuurrflfluunnllaadd››nn››zz AAmmaa PPiirr SSuull--
ttaannllaarr›› BBiittiirreemmeeddiinniizz--DDeevvrriimmccii
AAlleevvii KKoommiitteessii””, ““MMaarraaflfl’’ttaa ÇÇoo--
rruumm’’ddaa,, SSiivvaass’’ttaa,, GGaazzii’’ddee 1199 AArraa--

ll››kk’’ttaa KKaattlleeddeennlleerr ‹‹flflbbiirrlliikkççii ‹‹kkttii--
ddaarrllaarrdd››rr--DDeevvrriimmccii AAlleevvii KKoommiittee--
ssii”” izliyordu. 

Kortejde ayr›ca çeflitli flehirler-
deki Pir Sultan Abdal Dernekleri
flubelerinin tafl›d›¤› pankartlar var-
d›. Sultanbeyli fiubesi “Aleviyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Zalimin
Zulmüne Karfl› Ç›kmamak Mazlu-
ma 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 Ara-
l›k’ta Adana’daki devrimci, demok-
ratik kurumlar, yapt›klar› ortak ey-
lemle, Marafl Katliam›’n›n 30. y›l-
dönümü nedeniyle yap›lacak mitin-

Marafl Katliam›’n› Protesto Mitingi Tertip Komitesi
baflkan› Metin Çelik, mitingdeki konuflmas›nda ““AAlleevviillee--
rriinn mmaarruuzz kkaalldd››¤¤›› kkaattlliiaammllaarrddaann ddoollaayy›› kkiinn ggüüttmmeeddiikkllee--
rriinnii”” söyleyip ““KKiinn ggüüttmmüüyyoorruuzz,, yyeetteerr kkii ddeevvlleett aadd››nnaa
bbiirr kkiiflflii çç››kkss››nn vvee ddeessiinn kkii ‘‘SSiizzddeenn öözzüürr ddiilliiyyoorruuzz’’.. BBuu
ççookk mmuu??”” dedi.

Peki, özür neyi çözer? Adaleti yerine mi getirir? El-
bette 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. Ada-
letten vazgeçilen yerde, vvaazzggeeççiillmmeeyyeecceekk hhiiççbbiirr flfleeyy kkaall--
mmaazz.. Adaletten vazgeçildi¤inde, katliamlar meflrulafl›r, ye-

ni katliamlar›n önü aç›l›r. Ve bir “özür” tüm bunlar›n yan›n-
da anlams›zlafl›r. E¤er “özür” istemek sorunu geçifltirmek
de¤ilse, “özür” Marafl katliam›n› politik olarak mahkum et-
mek anlam›na gelecekse, onu isteyenler, adalet de isterler.

Ve elbette kin de gütmeliyiz.

Kin gütmek kötü bir duygu de¤ildir. Kin gütmek, kat-
liama duydu¤umuz öfkemizdir, adaletsizli¤e isyan›m›z-
d›r. Ve kin gütmek, o günden bugüne süren katliamc›la-
r›n iktidar›na, Alevi ve komünizm düflmanl›¤›na karfl›
mücadele kararl›l›¤›n› tafl›makt›r.

Kin gütmemek, kendimizi “özür” talebiyle s›n›rlan-
d›rmak, en az›ndan yeni katliamlar için, oligarflik iktida-
r› cüretlendirmektir. Onun için diyoruz ki;“Özür”le ye-
tinmemeliyiz, ›srarla, kararl›l›kla aaddaalleett iisstteemmeelliiyyiizz..

Yüre¤imizdeki öfkeyi so¤utmamal›, katillere, Alevi
ve halk düflmanlar›na karfl› kin duymal›y›z!

Kin Gütmeliyiz!

30 Y›l Geçti, Unutmad›k, Yolumuzdan Dönmedik

Hesap Sormak ‹çin Buraday›z



ge kat›l›m ça¤r›s›nda bulundular. 

Beflocak Meydan›’ndan ‹nönü
Park›’na kadar bir yürüyüflün yap›l-
d›¤› 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 kortejin-
deki pankart sopalar›na müdahale
edilmesinden dolay› bir süre bekle-
nildi ve oturma eylemi yap›ld›. Po-
lisin geri ad›m atmas› sonras› arama
noktalar›ndan geçen kitle düzenli
olarak yürüyüflüne devam etti. 

Yürüyüfl boyunca s›k s›k “Ma-
rafl’›n Katilleri Mecliste”, “Engin
Çeber Ölümsüzdür, Katilleri Tan›-
yoruz Hesab›n› Soraca¤›z”, “Mahir
Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Sa-
vafl”, “Kurtulufl Kavgada  Zafer
Cephe’de”, “Marafl’› Unutmad›k

Unutturmayaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

DDeevvrriimmccii AAlleevvii KKoommiitteessii kitle-
nin ilk kez gördü¤ü bir isimdi; bu
yüzden de "kim bunlar?"  diye so-
ranlar oluyordu. At›lan sloganlar-
dan, tafl›nan dövizlerden anl›yorlar-
d› onlar›n kim oldu¤unu. Onlar,
Alevili¤in isyanc› özünün yok edil-
mesine karfl› ç›kanlard›. 

Kitlenin ortak düflünceleri vard›;
en baflta da düzene yönelik;
AKP’nin, CHP’nin aç›l›m demago-
jilerine karfl› “Aç›l›mdan önce katli-
amlar›n hesab› verilsin” diyordu
insanlar. Dedelere devlet taraf›ndan
maafl verilmesi gibi öneriler mah-
kum ediliyordu. 

Kortejler, 13.30 sular›nda miting
yeri olan U¤ur Mumcu Meydan›’na
ulaflt›lar. Burada PSAKD Genel
Baflkan› Fevzi Gümüfl, Avrupa Ale-
vi Birlikleri Fedarasyonu Baflkan›
Turgut Öker ve Alevi Bektafli Fede-
rasyonu Genel Baflkan› Ali Balk›z

taraf›ndan yap›lan konuflmalarda
“Marafl’ta insanlar›n kimli¤inden
dolay› katledildi¤i” vurgulanarak
“Marafl katliam›n› gerçeklefltirenle-
rin bulunmas›” istendi.

Çukuroval› Halk Ozan› Feyzul-
lah Eti “Gelin Canlar Bir Olal›m “
türküsünü kitle ile birlikte söyledi.
Ard›ndan ozan Emekçi sevilen tür-
külerini seslendirdi. ““UUnnuuttuurrssaakk
hhaatt››rrllaatt››rrllaarr,, kkaattlliiaamm››nn ggiizzllii bbeellggee--
lleerrii aaçç››kkllaannss››nn”” slogan›yla yap›lan
ve 10 bine yak›n kiflinin kat›ld›¤›
miting adalet isteyen sloganlarla sa-
at 15.30 s›ralar›nda sona erdi.

Say›: 169 33MARAfi / KATL‹AM

‹zmir ÇHD:
F Tipi Hayatlar;
F Tipi iflkence

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›klamaada 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¤itim-

Sen’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. 

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

‹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.

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.

AAnnkkaarr aa’’ddaa SSiinnccaann FF TTiippii
HHaappiisshhaanneessii önünde Al›nteri,
BDSP, DHP, ESP ve Partizan ta--
raf›ndan, AAddaannaa’’ddaa KKaarr aattaaflfl HHaa--
ppiisshhaanneessii öönnüünnddee TUHAYD-
DER, ‹HD ve ESP taraf›ndan ya--
p›lan protesto eylemlerinde, 19
Aral›k katliam› lanetlendi. ‹‹ssttaann--
bbuull’’ddaa TUYAB taraf›ndan KKaadd››--
kkööyy’’ddee 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 DDeerrssiimm’’ddee DHF, Parti--
zan, ESP, DTP, EMEP ve HKM,
MMeerrssiinn’’ddee de çeflitli örgütlerin
kat›l›m›yla, KKooccaaeellii’’nnddee Emek
ve Demokrasi Platformu taraf›n--
dan yap›lan eylemlerle katliam
protesto edildi. 
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CHP Genel Baflkan› Deniz Bay-
kal’›n konuflmalar›na bak›n, çeliflki-
lerle doludur.

Burjuva politikac›s›n›n çeliflki-
lerle dolu olmas› burjuva politikas›-
n›n do¤al sonucudur. Örne¤in De-
niz Baykal, 20 Aral›k’taki CHP’nin
Tüzük ve Program Kurultay›’nda
yapt›¤› konuflmada, diyor ki; ““eettnniikk
kkiimmlliikk flfleerreeffttiirr,, ddeevvlleett eettnniikk kköörr--
ddüürr””. Ama, ayn› Baykal Ermeni
Soyk›r›m› nedeniyle bir “özür” bil-
dirisini imzaya açan ayd›nlar› da
suçlayarak, ““GGuurruurr dduuyydduu¤¤uummuuzz
bbiirr ttaarriihhiimmiizz vvaarr””,, ““ttaarriihhiimmiizzee yyöö--
nneelliikk bbiirr ssuuççlluulluukk kkoommpplleekkssiinnee ggiirr--
mmeemmiizzii kkiimmssee bbaaflflaarraammaayyaaccaakk”” di-
yor. Ermenilere soyk›r›m uygula-
nan, Kürtlere yönelik say›s›z katlia-
m›n oldu¤u bir tarihle gurur duyu-
yor. Yani hiç de ““eettnniikk kköörr”” dav-
ranm›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, yak-
laflan seçimler ve çeflitli hesaplarla
““››rrkkçç››ll››¤¤aa kkaarrflfl›› çç››kk››yyoorr”” görün-
mek istiyor, y›llard›r tozland›rd›kla-
r› raftan indirdi¤i ““KKüürrtt aaçç››ll››--
mm››””ndan söz ediyor.

CHP, ›rkç› tarihini unutturamaz.
Baykal, ›rkç›, Kürt halk›na düflman-
l›k içeren konuflmalar›n› haf›zalar-
dan silemez.

CHP ki, y›llarca ““KKüürrtt yyookk kkaarrtt
kkuurrtt vvaarr”” diyen bir partidir.

Elbette CHP’nin ›rkç› tarihi geri-
lerde kalm›fl de¤ildir. Yak›n zamana

bakal›m. Örne¤in, A¤ustos
2005’te Bursa ‹l Kongresi’nde
““KKüürrtt SSoorruunnuu yyookk,, TTüürrkkii--
yyee’’nniinn tteerröörr ssoorruunnuu vvaarr”” diye
konuflan; Genelkurmay para-
lelinde sorunun çözümünü

ddeevvlleett tteerröörrüünnddee arayan Baykal’d›.

Aral›k 2005’te kürsüden ““TTüürrkk
mmiilllleettii,, kkaavvrraamm››nn›› iiççiinnee ssiinnddiirreecceekk--
ssiinniizz!!.... AAlltt kkiimmlliikk,, üüsstt kkiimmlliikk ddee
nnee!!.... AAnnaaddoolluu’’ddaa yyaaflflaayyaann hheerrkkeessiinn
kkiimmllii¤¤ii TTüürrkkllüükkttüürr!! HHeerr vvaattaannddaaflfl
TTüürrkkttüürr!!”” diye höyküren yine Bay-
kal’d›. 

Hani etnik körlük?

Hani etnik kimli¤i fleref kabul
eden yaklafl›m?

Nisan 2006’da, Tayyip Erdo-
¤an’›n ““KKüürrtt ssoorruunnuu ddaahhaa ffaazzllaa ddee--
mmookkrraassii iillee ççöözzüülleecceekkttiirr”” demago-
jisine ““hhaayyddii ddaahhaa ffaazzllaa ddeemmookkrraa--
ssiiyyii ggeettiirr ççöözz bbaakkaall››mm”” diye cevap
veren Baykal’d›. 

Baykal’a göre yetersiz olan ‘de-
mokrasi’ de¤il, Diyarbak›r sokakla-
r›nda yatan polis kurflunlar›yla vu-
rulmufl çocuk bedenleriydi. ““NNuu--
ssaayybbiinn''ddee AAttaattüürrkk bbüüssttüünnüü kk››rr››pp
kkööpprrüüyyee aasstt››llaarr”” diye bas bas ba¤›-
rarak flovenizmin bayra¤›n› sall›yor,
provokatörlük yap›yordu.

Eylül 1996’da Meclis’te az›nl›k-
lara ait vak›flar›n mallar›n›n iadesi
görüflülürken, ““BBööyylleeccee aattaallaarr››mm››--
zz››nn kkaann›› iillee kkuurrttaarrdd››¤¤›› vvaattaann ttoopp--
rraakkllaarr›› ttaarrtt››flfl››ll››rr dduurruummaa ggeelleecceekk..””
diyen CHP’ydi. Az›nl›klar›n kanla-
r›n› dökerek el konulan mallar, ›rkç›
CHP’nin dilinde ““kkaann iillee kkuurrttaarr››--
llaann vvaattaann ttoopprraa¤¤››”” haline gelmiflti.

DTP’li belediye baflkanlar›n›
““TTeerröörrüünn mmaazzbbaattaall›› ddeesstteekkççiilleerrii””
diye hedef gösteren de Baykal’d›.

2006 sonlar›nda MHP’ye iyice
yak›nlaflarak, ““CCuummhhuurriiyyeett kkooaalliiss--
yyoonnuu””!! oluflturmak isteyen, ›rkç›
MHP çizgisine, ““uulluussaallll››kk”” diyerek

övgüler dizen de BBaayykkaall’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›kla-
r›yla, MHP’yi gereksizlefltiren De-
niz Baykal baflkanl›¤›ndaki CHP,
bugün ç›km›fl ›rkç›l›¤a karfl› konu-
fluyor. Kim inan›r? Neden inans›n?

BBiirr fifioovveenniisstt,, GGeerrççeekk BBiirr
CCHHPP’’llii:: CCaannaann AArr››ttmmaann
Ona göre, damarlar›nda ““aassiill

TTüürrkk kkaann››”” dolafl›yor, onun kan›
d›fl›ndaki tüm kanlar ““kkööttüü””.

Tüm halklara tepeden bak›yor.
Onun gözünde birine ““EErrmmeennii”” de-
mek, onu afla¤›lamak oluyor. ““YYüüccee
TTüürrkk MMiilllleettiinnddeenn”” olmayan, kötü. 

Onun için, ayd›nlar›n ““öözzüürr””
bildirisine tepki göstermedi diye,
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül’ün
soyunda ““aannnnee ttaarraaff››nnddaann”” Erme-
nilik 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 yarat-
maya çal›flt›¤› imaj bir anda bozul-
du, o da, soyunda “zinhar” baflka
kan olmad›¤›n› ispatlamaya soyun-
du. Ama Ar›tman’a bu aç›klamalar
yetmedi, Cumhurbaflkan›’n›n ““ssaaff--
kkaann”” olup olmad›¤›n› anlamak için
““ggeenn”” 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
““eettnniikk kköörr”” olmay› savundu¤una
göre, ›rkç›l›¤›n› zerre kadar gizle-
meyen Canan Ar›tman’› partiden ih-
raç edebilecek mi?

Diyelim ki, Canan Ar›tman’› bir
flekilde susturmay› baflard›lar. Peki
onun yerini an›nda alacak di¤er Ca-
nan Ar›tmanlar’› ne yapacak CHP?

Çünkü CHP’de Ar›tmanlar’dan
bolca var ve y›llard›r ›rkç›, flovenist
politikalar yapan CHP, bu kadrolar-
la nas›l ““eettnniikk kköörr”” olmay› baflara-
bilir! 

Bu Nas›l ‘Etnik Kör’lük?



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› Ermenile-
ri'nin maruz kald›¤› Büyük Felâ-
ket'e duyars›z kal›nmas›n›, bunun
inkâr edilmesini vicdan›m kabul et-
miyor. Bu adaletsizli¤i reddediyor,
kendi pay›ma Ermeni kardefllerimin
duygu ve ac›lar›n› paylafl›yor, on-
lardan öözzüürr ddiilliiyyoorruumm..”

Bu bildiri, hiç kuflku yok ki, bir
kaç aç›dan demokratik bir muhteva-
ya 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›r-
mand›rd›¤› bir aflamada, bu flovenist
dalgan›n karfl›s›na, resmi ideoloji-
nin, 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 ve-
rilmesi gereken mücadeleyi güçlen-
dirici de¤il, o mücadeleyi yanl›fl bir
yöne sapt›r›c› bir rol oynamaktad›r.
Bildiriyi haz›rlay›p imzaya açan ay-
d›nlar›n duygular›ndan, düflüncele-
rinden ba¤›ms›z olarak, bu böyledir. 

EErrmmeennii SSooyykk››rr››mm››,, eemmppeerryyaa--
lliizzmm vvee iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinniinn ssuuççuudduurr..
ÖÖzzüürr ddiilleemmeessii ggeerreekkeennlleerr ddee oonn--
llaarrdd››rr.. Ayd›nlar›n “özür dilemele-
ri”, k›smen flovenizmin k›r›lmas›n-
da 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. Fa-
kat tav›r, bir paylaflman›n ötesine
geçip ““öözzüürr”” noktas›na gelindi¤in-
de, art›k politik bir sorun ve politik
bir tavra dönüflmüfltür. O noktada,
özür dilemesi gerekenler kimlerse,

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› ‹m-
paratorlu¤u’dur. Fakat, Ermeniler’e
yönelik bask›lar›n sorumlusu, OOss--
mmaannll›› ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uu oldu¤u ka-
dar, bu politikan›n sürdürücüsü olan
Türkiye Cumhuriyeti’dir de. 

Türkiye Cumhuriyeti sadece Os-
manl›’n›n bu utanç verici miras›n›
politik olarak sahiplenmifl olmas›
nedeniyle de¤il, Ermeniler üzerin-
deki flovenist bask›y› fiilen sürdür-
müfl olmas› nedeniyle de sorumlu-
dur. (Burada as›l konumuz Ermeni-
ler’e bask›lar›n tarihi olmad›¤› için
k›saca belirtelim; Ermeniler’in
yurtlar›ndan sürülmesi ve katliama
u¤ramalar› Kurtulufl Savafl› döne-
minde 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 ta-
lep, özürü de, tazminat› da eeggeemmeenn
ss››nn››ffllaarrddaann talep etmektir. Egemen
s›n›flar› buna zorlamak, bunun için
egemen s›n›flarla ççaatt››flflmmaakktt››rr.. He-
defi ve sorumluyu do¤ru göster-
mektir... Oysa özür bildirisi bunu
yapm›yor. 

Sorunu salt “vicdani” bir soruna
ve salt ayd›nca bir duyarl›l›¤a indir-
giyor. Bu yan›yla da, resmi söyle-
min d›fl›na ç›karken, oligarfliyle
aç›k bir çat›flmadan da kaç›n›yor. 

Sorunu do¤ru kavrayamayan çe-
flitli kesimler de, kitleleri “özür dili-
yorum kampanyas›na kat›lmaya”
ça¤›rarak, ayd›nlar›n açt›¤› yanl›fl
zeminde, yanl›fl› büyütmektedirler. 

Kitleleri ““öözzüürr ddiilleemmee”” kam-
panyas›na kat›lmaya ça¤›rmak, yan-
l›fl bir siyasettir. Kitlelerin ça¤r›l-

mas› gereken politik çizgi, ““hheessaapp
ssoorrmmaayyaa””,, ““öözzüürr ddiilleettttiirrmmee”” mü-
cadelesine ça¤r›d›r. 

Ayd›nlar›n, Ermeniler’e karfl› ifl-
lenmifl tarihi bir suçun karfl›l›¤› ola-
rak Ermeni halktan özür dilenmesi
gerekti¤ini düflündükleri noktada,
yapmalar› gereken, ““TTüürrkkiiyyee
CCuummhhuurriiyyeettii,, öözzüürr ddiilleemmeelliiddiirr!!””
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› gereken-
den vazgeçilemez.   

Sorunun Ortaya Konuluflu 
ve Çözümü

Ermeni sorununun esas olarak
iki boyutu öne ç›kmaktad›r ülke-
mizde; birincisi - ki tart›flma gün-
demlerine iflgal eden genellikle bu-
dur– Ermeniler’e yönelik bir ssooyykk››--
rr››mm oolldduu mmuu,, oollmmaadd›› mm›› tart›flma-
s›d›r. Sorunun ikinci yan› ise, Erme-
ni sorununun kapsam›n›n ne olup
olmad›¤›d›r. Ermeni sorunu deyin-
ce, bir çok kesim bunun içini farkl›
farkl› flekillerde doldurmaktad›r. 

Ermeni sorununun ve çözümü-
nün 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 deyifl-
le, oligarflinin bir çok kesimi, Erme-
ni Soyk›r›m›’n› kabul edip etmeme
meselesine, y›llard›r ayn› zamanda
toprak ve tazminat meselesi olarak
bakmaktad›r. Bu kesimlerin düflün-
cesi, soyk›r›m› zaten kabul etme-
mekle 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 Erme-
ni milliyetçili¤iyle Türk flovenizmi-
nin de paralel yanlar› vard›r. 

Ermeni milliyetçili¤i öteden beri
genel olarak flu taleplerde bulunuyor:

-1915 soyk›r›m› baflta olmak üze-
re Ermenilere yönelik katliamlar›n
sorumlulu¤unun TC devletince ka-
bul edilmesi ve tazminat ödenmesi.

-Yurtd›fl›ndaki Ermenilerin top-
raklar›na geri dönmelerine engel
olunmamas›.

-Anadolu’nun do¤usunda bir Er-
meni devletinin kurulmas›... 

Kuflkusuz “homojen” bir Ermeni
ulusu yok. Ermeniler’in farkl› ke-
simlerinin (mesela sürgündeki Er-
menilerle, Ermenistan’da yaflayan-
lar›n, keza farkl› siyasal düflüncele-
re sahip olan kesimlerin) bu taleple-
re yaklafl›mlar› da farkl›l›klar içeri-
yor. Ancak burada esas olan bizim
bu soruna nas›l yaklaflt›¤›m›zd›r. 

fiovenizm ve milliyetçilik zemi-
ninde, karfl› ç›k›lmas› gereken iki
anlay›fl vard›r:

BBiirriinncciissii:: fiovenist bir anlay›flla
tarihte yaflananlar›n yok say›lmas›
kabul edilemez. Bu anlamda Türki-
ye Cumhuriyeti’nin inkarc› ve in-
karc› 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 gerçek-
tir. Soyk›r›ma dönüflen katliamlar›
lanetlemek ve katliam poitikalar›n›n
sahiplerini, sürdürücülerini mah-
kum etmek, hem tarihsel hakkani-
yet aç›s›ndan, hem de halklar ara-
s›ndaki düflmanl›¤›n ortadan kald›-
r›lmas› aç›s›ndan gerekli ve zorun-
ludur. Tersini ileri sürmek, tarihsel
gerçe¤in örtbas edilmesini do¤ru-
dan veya dolayl› olarak savunmak,
ssoossyyaall flfloovveenniizzmmddiirr.. 

‹‹kkiinncciissii:: Ermeni milliyetçili¤i,

tarihsel olarak oluflmufl nesnel ger-
çe¤i de¤ifltirme olarak biçimlen-
mekte ve bu anlamda baz› talepleri
bafltan bu gerçekle çeliflmektedir.
Ermeniler’in topraklar›na dönme
haklar› vard›r; fakat bu dönüfl, bu-
gün 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 hak-
s›zl›¤› belirtmek ve bin kez lanetle-
mek gerekir, ama bu, tarihsel olarak
oluflmufl gerçekli¤i yeni bafltan ya-
ratmaya çal›flmak anlam›na gelmez.
Tarih içindeki flekillenifl nedeniyle,
tarihi haks›zl›klar› düzeltmeye kalk-
mak, yyeennii hhaakkss››zzll››kkllaarr yaratacakt›r.
Bugün Ermeniler’in “yurt” olarak
tan›mlad›klar› yerlerde art›k baflka
bir halk, Kürt halk› yafl›yor. Bu top-
raklarda bir Ermeni Devleti yarat-
mak, 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 ta-
rihte 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 kay-
naklanan 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›: BB‹‹RR::
tarihsel olarak Ermeniler’e karfl›
uygulanan soyk›r›m ve tüm bask›la-
r›n her düzeyde mahkum edilmesi,
‹‹KK‹‹:: yukar›da belirtti¤imiz çerçe-
vede Ermeni halk›na topraklar›na
dönüfl hakk› tan›nmas›, ÜÜÇÇ:: Türki-
ye’deki Ermeni az›nl›¤›n üzerindeki

bask›lar›n yok edilmesi, olarak
özetlenebilir. 

Bu özetten de anlafl›laca¤› gi-
bi, tarihsel ve siyasal anlamda
soyk›r›m›n mahkum edilmesi, so-
runun parçalar›ndan sadece biri-

dir. 

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¤il-
dir. 

Geri dönecek olan Ermeniler,
tam eflitlik koflullar›nda Türkiye
halklar›yla kardeflçe bir arada yafla-
yabilmelidirler. Oligarflik iktidarda
bu mümkün mü? Ermeniler de için-
de olmak üzere ulusal az›nl›klar
üzerindeki bask›lara son verilebil-
melidir. Bu sistemde bu mümkün
mü?.. ‹flte bu nedenlerden dolay›,
az›nl›klar üzerindeki her türlü bas-
k›ya son vermek, özel olarak sürdü-
rülen Ermeni düflmanl›¤›n› kökün-
den kaz›mak, halklar aras›nda tam
eflitlik koflullar›n› yaratmak müca-
delesi, her türden ulusal bask›n›n
uygulay›c›s› emperyalizm ve oligar-
flinin alafla¤› edilmesi mücadelesi-
nin bir parças› haline gelmifltir. AAnn--
ttii--eemmppeerryyaalliisstt,, aannttii--oolliiggaarrflfliikk halk
devrimi, Kürt ulusal sorununun ol-
du¤u gibi, az›nl›klar sorununda da
çözüm platformudur. 

Halklar›n ac›lar›n› paylaflmak,
ayn› zamanda o ac›lar›n tekrarlan-
mas› için savaflmakt›r. 

Özür dilemek, halklara karfl› ifl-
lenen suçlar›n sosyal temellerini or-
tadan kald›rmakla güçlenir ve daha
somut bir anlam kazan›r. Bu anlam-
da, “Özür” kampanyas› sürdüren
ayd›nlara, ilericilere ça¤r›m›z, bu
kampanyay› ve mücadeleyi, ülke-
mizdeki tüm ulusal az›nl›klara karfl›
bask› ve asimilasyon uygulayan oli-
garflik 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
kavramlardan birisi de hhukuuktur.
Örne¤in, burjuva politikac›lar a¤-
z›ndan s›k s›k ““hhuukkuukkuunn üüssttüünnllüü--
¤ü”, ““konu yyarrg››yya yyans›d››” sözle-
rini duyar›z. Bizden hhuukkuukkaa,, yyaarrgg››--
ya güvenmemizi isterler. Sanki, hu-
kuk mevcut sistemin d›fl›nda bir ol-
gudur ve herkesin kabul edebilece-
¤i, herkesin haklar›n› ayn› flekilde
koruyan tek bir hukuuk vard›r!

Oysa, hukuk s›n›flarüstü bir ol-
gu de¤ildir, tüm s›n›flara eflit mesa-
fede bir hhuukkuukk yoktur.

Arapça “haak” kavram›n›n ço-
¤ulu olan hukuk;; bbiirr ttoopplluummuunn yyaa--
flflaamm››nnddaa,, kkiiflfliilleerrllee ddeevvlleett aarraass››nn--
ddaakkii,, ddeevvlleettllee ççeeflfliittllii öörrggüüttlleennmmee--
lleerr vvee kkuurruummllaarr aarraass››nnddaakkii,, kkiiflflii--
lleerriinn kkeennddii aarraallaarr››nnddaakkii iilliiflflkkiilleerrii
bbeelliirrlleeyyeenn kkuurraallllaarr bbüüttüünnüü fleklin-
de tan›mlan›r.

Bu tan›m, hukukun tüm biçim-
lerini içine alan bir tan›md›r ve hu-
kukun s›n›fsal niteli¤ini, özünü
yans›tmamaktad›r. Oysa, tüm top-
lumlar için geçerli tek bir hukuk
yoktur. Hukuk da, t›pk› devlet gibi,
s›n›flarla birlikte var olmufltur, do-
lay›s›yla s›n›fsal özüyle birlikte ta-
n›mlanmal›d›r. 

Marksist-Leninist literatürde hhuu-
kkuukk,, ““eeggeemmeenn ss››nn››ffllaarr››nn yyaassaallaaflfltt››--
rr››llmm››flfl iirraaddeessii”” 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 kköölleeccii hhuukkuukktur ve köle sahip-
lerinin köleler üzerindeki egemenli-
¤inin yasalaflt›r›lm›fl ifadesidir. ‹çe-
ri¤i de buna uygun olarak, köleci
sistemin gelece¤ini güvence alt›na
alacak flekilde biçimlendirilmifltir.
Ayn› flekilde ffeeooddaall hhuukkuukk,, feodal
toplumda feodal beylerin; kkaappiittaa--
lliisstt hhuukkuukk da kapitalist toplumda
burjuvazinin egemenli¤inin ifadesi-
dir. SSoossyyaalliisstt hhuukkuukk ise, ssoossyyaalliisstt
ttoopplluummddaa proletarya ve di¤er halk
kesimlerinin burjuvazi üzerindeki
egemenli¤inin ifadesidir. K›sacas›
hukuk, mevcut üretim iliflkilerini,

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›n-
da oldu¤u gibi, altyap› taraf›ndan
belirlenir. Bu flu demektir: Bir top-
lumun üretim ve paylafl›m iliflkileri
ne ise, hukuku da ona göre flekille-
nir.

Marks bunu flöyle ifade eder;
““AArraaflfltt››rrmmaallaarr››mm,, ddeevvlleett bbiiççiimmlleerrii
kkaaddaarr hhuukkuukkii iilliiflflkkiilleerriinn ddee nnee
kkeennddiilleerriinnddeenn,, nnee ddee iiddddiiaa eeddiillddii--
¤¤ii ggiibbii iinnssaann zziihhnniinniinn ggeenneell eevvrrii--
mmiinnddeenn aannllaaflfl››llaammaayyaaccaa¤¤››,, ttaamm
tteerrssiinnee,, bbuu iilliiflflkkiilleerriinn kköökkeennlleerrii--
nniinn...... mmaaddddii vvaarrll››kk kkooflfluullllaarr››nnddaa
bbuulluunndduukkllaarr››...... ssoonnuuccuunnaa uullaaflfltt››..””
(Marx, Ekonomi Politi¤in Elefltirisi-
ne Katk›)

Hukuk kurallar›n› belirleyen
devlettir ve uygulanmas› da, devle-
tin ““zzoorr””uyla güvence alt›na al›n›r.
Dolay›s›yla, devlet kimin devletiy-
se, hukukun da onun ç›karlar›n›
esas almas› flafl›rt›c› de¤ildir. Her
iktidar, elinde bulundurdu¤u devle-
ti kullanarak kanunlar ç›kar›p ken-
di hukukunu oluflturur. Do¤al ola-
rak her devletin niteli¤i kendi hu-
kuk sistemine de yans›r.

Bu demektir ki, hukuk; günü-
müz egemen s›n›flar›n›n yans›tt›¤›
gibi, tüm toplumun ç›karlar›n› ko-
ruyan, 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 koru-
may› esas alarak flekillendirilmifltir.
Bundan dolay›d›r ki, en a¤›r suçlar,
bu sisteme ve burjuvazinin mülki-
yetine yönelen eylemlerdir.

Toplumsal kategoriler olarak,
dört temel hukuk biçiminden söz
ettik. Fakat, bu kategoriler içinde
de farkl› hukuk biçimleri görülür.
Örne¤in, kapitalist toplumda, fa-
flizmle yönetilen bir ülkedeki hu-
kukla, burjuva demokrasisiyle yö-
netilen bir ülkedeki hukuk aras›n-
da, hak ve özgürlükler aç›s›ndan
kimi farkl›l›klar söz konusudur. Fa-
kat, her iki hukukun da özü, yani
burjuvazinin ç›karlar›n› temsil et-
meleri aç›s›ndan birbirinden farkla-
r› yoktur. Her ikisi de, kendi koflul-
lar› içinde, burjuvazinin ç›karlar›n›
en iyi flekilde savunmak için vard›r.

Günümüzde, hukukun s›n›fsal
niteli¤ini yok sayarak kullan›lan
kavramlardan birisi de, “hhuukkuuk
ddeevvlleettii”” kavram›d›r. Sanki bir dev-
let ““hhuukkuukk ddeevvlleettii”” oldu¤unda,
otomatik olarak, “adaaletli””, ““dde-
mookkrraatiikk”” 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 huku-
ku, burjuvazinin düzeninin de mefl-
ru temeli yerine geçecektir. 

Oysa bir fley hukuki olabilir,
ama meflru olmayabilir. Mesela,
sömürü; mevcut yasalara göre hu-
kuka uygundur, ama meflru de¤il-
dir. Mesela, düzenin polisinin terörü
de mevcut hukuka uygun olabilir,
ama meflru kabul edilemez yine
de.. Burjuva demokrasileri ““hhuukkuukk
devlletti””dir. Fakat bu, o devletlerin
hukukunun, burjuvazinin ç›karlar›-
n› korudu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez.
Ayn› flekilde bir politika veya kara-
r›n ““hhuukkuukkaa uuyygguunn”” olmas› da,
halk için meflrulu¤un k›stas› de¤il-
dir. 

T›pk› s›n›flar ve devlette oldu¤u
gibi, hukuk da sonsuza kadar var
olmayacakt›r. Madem ki, hhuukkuukk,,
s›n›flarla ve devletle birlikte var ol-
mufltur; bir s›n›f veya s›n›flar ittifa-
k›n›n, di¤er s›n›flar üzerindeki ege-
menli¤inin yasalaflt›r›lm›fl ifadesi-
dir, o zaman s›n›flar›n ortadan kal-
kaca¤› toplum olan koommüünnisst ttoopp-
lluummddaa,, hhuukkuukk ddaa ggiiddeerreekk ggeerreekklliillii--
¤iinnii yyitiirrecceek vve ddevvllettlle bbirliikkttee
söönnüpp ggiideeccektiir..

B‹LG‹

HUKUK



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¤ren-
meliyiz. 

Ç e v r e m i z d e
olup bitenler hak-
k›nda temel bir bil-
giye sahip de¤il-
sek, konu ne olursa
olsun aldat›lmaya
haz›r›zd›r. 

YALAN ve DEMAGOJ‹, fa-
flizmin en güçlü silah›d›r;  

faflizmi yenmek için, yalan
ve demagojilerini bofla ç›kart-
mam›z için mutlaka bilgiye ihti-
yac›m›z var: Biliyoruz ki, YYAA-
LLAANN VVAARRSSAA GGEERRÇÇEEKK DDEE
VVAARRDDIIRR.. 

O zaman gerçe¤i ö¤renece-
¤iz.

Bizim baflka bir hayat›m›z
yok. Ve bu hayatta yan›lt›c›
umutlara, yalanlara de¤il, bilgi-
ye ihtiyac›m›z vard›r. TEMEL
BES‹N KAYNA⁄IMIZDIR B‹LG‹. 

Savaflmak sanatt›r diyor us-
talar›m›z. 

Savaflmay› e¤itimle ö¤rene-
ce¤iz. 

Bilgi ile ö¤renece¤iz. 
Ve bu savaflta EME⁄‹M‹ZLE

ustalaflaca¤›z. 
Bu savafl› de¤erlerimizle ka-

zaca¤›z. 
A¤›t yakmak, ac›y› dindirmi-

yor art›k!
A¤›tlar› umuda çevirmek için

mutlaka ö¤renmeliyiz.

Açl›¤› isyana dönüfltür-
mek 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›ra-
k›lm›fl evlatlar›n›.

Geleceksiz, umutsuz b›rak-
t›klar› halk çocuklar›n›n beynini
y›k›yorlar ve kendi silahl›, vuru-
cu 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, devri-
min saflar›na kazanmak için,
ö¤renmeliyiz. 

Hani diyor ya halk›m›z; ""GGöözz
oodduurr kkii ddaa¤¤››nn aarrdd››nn›› ggöörree,, aakk››ll
oodduurr kkii bbaaflflaa ggeelleeccee¤¤ii bbiillee......""

‹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 bilgi-

dir. 
Her fleyi ö¤renmeli, hiçbir

fleyi unutmamal›y›z.
Geçmiflimizin ac›lar›n› unut-

mamal›y›z ki; geçmiflimizi an-
mak, bize gelece¤imizi mutlaka
kazanmam›z gerekti¤ini anlat-

s›n. 
Bu ö¤renme sürecinde hiç

mi hayal k›r›kl›¤› yaflamayaca-
¤›z, hiç mi düflmeyece¤iz? Ha-
y›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 afla-

ca¤›m›z› da, bilgi ö¤retecek bi-
ze.

Hiç mi korku ya-
flamayaca¤›z?

Yaflayaca¤›z, bel-
ki çok büyük korku-
lar yaflayaca¤›z. 

Ama biz o korku-
lar›m›zdan, TED-
B‹RL‹ OLMAYI ö¤re-
nece¤iz. Yine bilgiy-
le, yine bilimle. 

EN BAS‹T HAL‹ ‹LE B‹L‹M,
BB‹‹LLGG‹‹YYEE UULLAAfifiMMAA BBEECCEERR‹‹SS‹‹
OLARAK TANIMLANIYOR. 

Bu basit ve sade tan›mda:
""BBiizz nnee yyaappaaccaa¤¤››zz??""

"Bilimsel bilgiye nas›l ulafla-
ca¤›z?", "Gerçe¤e nas›l ulaflaca-
¤›z?"

Sihirli, hiç bilinmeyen, bir
yolu yok bunun. 

Sadece ee¤¤iittiimm ile. 
Baflka, hiçbir yolu yok. 
E¤itimin tarz› yerine, zama-

n›na, ihtiyaçlara göre, belki de-
¤ifltirilebilir. 

Düflünülürse zenginlefltirile-
bilir. 

Örne¤in, ssoorruu ssoorraarraakk ulafl›-
labilir bilgiye: 

""NNeeddeenn yyookkssuulluuzz??"" sorusu-
nu soral›m. 

Bulaca¤›m›z bilimsel cevap-
lar, 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 ye-

ni birfley ö¤renerek güçlenebili-

Bilgi UUmuttur
Faflizmi YYenmek ‹‹çin 

Ö¤renmeliyiz!

ÖÖğğrreettmmeenniimmiizzÖÖğğrreettmmeenniimmiizz
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riz. 
Bilgiçlik taslamak için,
Bilmifllik için de¤il...
Ö¤renmek ve faflizmi

yenmek için! 
Ö¤renmek ve emperya-

lizmi altetmek için !
Tarihsel materyalizm,

devrimcilere devrim yapma-
y› ö¤retti¤i gibi, yeni bir
dünya kurmak için de bil-
giyle donat›r. Bu bilgileri ö¤-
renece¤iz.

Biz gerici olan› y›kmak, 
yeniyi kurmak için ö¤ren-

meliyiz. 
""NNeeddeenn yyookkssuulluuzz??"" soru-

su ile bafllayabiliriz örne¤in. 
Ve asla unutmamal›y›z ki;

bilgi B‹R ANDA fiEYTANI
MELE⁄E DÖNÜfiTÜRME-
YECEK,

YERYÜZÜNÜ CENNET
YAPMAYACAK! 

Sadece yyooll ggöösstteerreecceekk!! 
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 edebili-
riz. 

Her gün yeni bir cevap, 
her gün yeni bir bilgi ö¤-

renmeliyiz. 
Sürekli ö¤renmeliyiz. 
Faflizmi yenmenin, em-

peryalizmi alt etmenin, bafl-
ka yolu yoktur. 

Ne tank, ne tüfek, ne tek-
noloji harikas› insans›z
uçaklar... 

En büyük silah; ‹NANÇLI
‹NSANDIR. 

Ve Day›'m›z›n bize dedi¤i
gibi; iinnaannçç,, bbiillggii vvee ggeerrççee¤¤iinn
bbiirrlleeflflttii¤¤ii dduuyygguudduurr.. 

Bu nedenle bilgiyi, ger-
çek bilgiyi ö¤renmeliyiz. 

Genelgeyle ‹lgili Soru Önergesi
CHP Adana Milletvekili Hulusi Güvel 45/1 say›l› genel-

geyle ilgili TBMM’ye bir soru önergesi verdi. Güvel, Ada-
let 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› han-
gileridir?

2. Genelgenin yürürlü¤e girdi¤i tarihten bu yana 45/1 sa-
y›l› genelgenin an›lan hükmü hangi F Tipi Yüksek Güven-
likli Ceza ‹nfaz Kurumlar›nda kaç defa uygulanm›flt›r?

3. 45/1 say›l› Genelgenin an›lan hükmünün söz konusu ceza infaz ku-
rumlar›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?

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, hal-
koyunlar›, 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.

Haklar ‹nsan ‹çindir 
Son bir y›l içerisinde ülkemizde polisin iflledi¤i cinayetleri protesto et-

mek 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›lma-
s›yla sonlanan eylemi ‹HD ve polis taraf›ndan evlatlar› öldürülen aileler
düzenledi. Yürüyüflte aileler olaylarda yaflamlar›n› yitiren evlatlar›n›n fo-
to¤raflar›n› tafl›d›.

Eylemde yap›lan aç›klamalarda “‹nsan, haklar›yla insand›r. Haklar in-
san 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 kurflu-
nu 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? Olay-
lar 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 so-
runudur. Çok geçmeden bu olaylar›n önüne geçmeliyiz. Aksi durumda da-
ha 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 ço-
cu¤unun foto¤raflar›n› gösterdi ve onlar›n yaflad›¤› zorluklar› anlatt›.
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Do¤algaz Zamlar›
Protesto Edildi

KKooccaaeellii DDoo¤¤aallggaazz HHaakkkk››nn››
KKoorruummaa MMeecclliissii,, do¤algaz zam-
m›n›n geri al›nmas› için Büyükfle-
hir Belediyesi’ne yürüdü.  Merkez
Bankas› önünde  bafllayan yürü-
yüfl, Büyükflehir Belediyesi’ne ka-
dar 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 çek-
sin” dedi. 

Onbinler Ankara'da Hayk›rd›lar
21 Aral›k günü Türkiye Ecza-

c›lar› Birli¤i taraf›ndan, eczac›-
lar›n sorunlar›n› dile getirmek
amac›yla Ankara’da miting dü-
zenledi. Türkiye'nin çeflitli yer-
lerinden gelen eczac›lar ve An-
kara'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›k-
tan 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›la-
r›n s›k›nt›lar›n›n çözümlenmesi için yap›lan mitingin bir son de¤il bafllan-
g›ç oldu¤unu belirterek, "Hepimiz daha büyük mücadelelere haz›r›z. Kar-
fl›m›zda duranlar, bizi duymayanlar da bundan böyle haz›r olsunlar. Çün-
kü bizler, bunu durdurana kadar durmayaca¤›z" dedi.

Çolak, bugüne kadar dertlerini anlatmak için çok çaba sarf ettiklerini
ifade ederek, "Sözümüzü masalarda dinlemediyseniz bu alandan dinleye-
ceksiniz! 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 grup-
lar› bugün hastane sat›n al›yor, yar›n eczane sat›n almaya bafllayacak. Ec-
zac›-eczac› ortakl›¤›, eczanelerin flirketleflmesinin, tek elde toplanmas›n›n
ve el de¤ifltirmesinin önünü aç›yor. Korkumuz o ki, o eller eczac›n›n elle-
ri olmayacak! Türkiye'nin büyüyen ilaç pazar›ndaki pay›n› art›rmak iste-
yen çok uluslu flirketlerin elleri olacak. Biz eczaneyi ticarethaneye çevir-
melerine izin vermeyece¤iz" diye konufltu.

Zab›ta ve Polis 
Esnafa Sald›rd›

23 Aral›k günü yaklafl›k 400 es-
naf kapat›ld›¤› duyurulan Sal› Pa-
zar›'nda çad›r kurmak isteyince za-
b›tan›n sald›r›s›na u¤rad›.

Kad›köy'deki tarihi Sal› Paza-
r›'n›n, yeni yeri olan Fikirtepe'ye
tafl›nmas›na karfl› ç›kan 400'ü afl-
k›n esnaf tezgah açmak istedi. Za-
b›talar›n sald›r›s›na tezgah demir-
lerini f›rlatarak karfl›l›k veren pa-
zar esnaf›na polis de biber gaz›yla
müdahale etti.

Ünsa ‹flçileri
Yürüyüfl Yapt›

ÜNSA Çuval Fabrikas›’nda
çal›flan ve kriz gerekçe gösterile-
rek maafllar› ve tazminatlar›
ödenmeden iflten at›lan iflçiler 25
Aral›k’ta  ‹stiklal Caddesi'nda yü-
rüyüfl yapt›. Ünsa Ambalaj Fabri-
kas›'n›n tafleronlar›ndan kriz ge-
rekçesiyle at›lan 300 iflçi, 15 gün-
dür fabrika önündeydiler. 25 Ara-
l›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 ‹stik-
lal Caddesi’nde yürüyüfl yapt›. 

D‹SK Örgütlenme Daire Bafl-
kan› Ali R›za Küçükosmano¤lu ifl-
çiler ad›na yapt›¤› aç›klamada;
Ünsa'da 300 iflçinin, 5 Aral›k gü-
nü, nedeni dahi bildirilmerden ka-
p› önüne koyuldu¤unu hat›rlatt›.
Küçükosmano¤lu, patronun, taz-
minat ve fazla mesai haklar›n› ver-
medi¤ini ayr›ca alt tafleronlar fir-
malar Do¤a, Eda ve Baran tekstil
patronlar›n›n da iflçilere tehditle,
“Tüm haklar›m› ald›m” yaz›l› ib-
ranameler imzalatt›¤›n› söyledi. 

D‹SK Genel Baflkan› Süley-
man 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 yap-
mak istedi. Polisin barikat› karfl›-
s›nda bir saat oturma eylemi ya-
pan iflçilerin kararl› tavr› karfl›s›n-
da  polis geri ad›m atmak zorunda
kald›. Beklemenin ard›ndan iflçiler
“AKP bize hesap verecek”, “Tafle-
ron iflçisi köle de¤ildir”,  “Tazmi-
nat hakk›m›z, söke söke al›r›z”
sloganlar›yla ‹stiklal Caddesi'nde
yürüyüfllerini gerçeklefltirdiler.
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Kriz gerekçe gösterilerek iflten ç›karmalar art›-
yor. Bunun son örneklerinden biri Sabanc› Holdin-
ge ba¤l› BR‹SA Bridgestone Sabanc› Lastik Sanayi
ve Ticaret A.fi.’de yafland›. Toplam 64 iflçi iflten at›l-
d›. 

Bunun karfl›s›nda ise iflçiler hakl› ve do¤ru ola-
rak fabrikay› terketmeme eylemine bafllad›lar. Ey-
lem 1300 iflçinin destekledi¤i iflgale dönüfltü k›sa
sürede. Hem iflçilerin hemen hemen tümünün ka-
t›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 de-
di... 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 oy-
nad›. Bu fabrikada iflçilere öncülük edecek devrim-
ci iflçilerin de olmamas›, direniflin büyümeden biti-
rilmesini kolaylaflt›rd›. Bu örne¤in benzerleri say›-
s›z kez yaflanm›flt›r.

Sendika yönetimi patronla anlafl›p iflgal eylemi-
ne 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 edi-
yordu. ‹flveren, üretim durdu¤u için bundan sonra-
ki ç›karmalar› da tazminats›z yapaca¤›n› tebli¤ et-
miflti. Toplant›da, eylemde geçen sürenin ücretleri-
nin 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 so-
nucu yeterli görüyor!

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” diye-
rek at›lan iflçilere boyun e¤ilmesini, kabullenilmesi-
ni istiyor. Bu durum kabul edilemez, kabullenile-
mez. Bu durum sürekli “s›tma hali”nde yaflamakt›r.
Yani bir anlamda ölümdür. 

Yukar›da da ifade etti¤imiz gibi ne onlarca iflçi-
nin iflten at›lmas›, ne “en az kay›pla anlaflma
sa¤land›” denilerek direnifllerin bitirilmesi, ilk de-
fa yaflanan örnekler de¤ildir. Bu örnekler öncesin-
de çokca yafland› ve bu anlay›fllar var oldukça bun-
dan 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. Emekçile-
rin hakl› taleplerinin karfl›s›na “iflten ç›karmalara
devam ederim” tehditleriyle ç›k›yorlar.

Özcesi fludur ki; iflten atmalar daha da artacak-
t›r. Bunun karfl›s›nda iflgaller, direnifller de artacak-
t›r. Devrimcilere, devrimci iflçilere düflen ise bunla-
r› seyredip, direniflin seyrini uzlaflmac›lara, onlar›n
insaf›na terkedip, direnifl bitirildikten sonra mah-
kum etmek de¤ildir. Devrimcilere, devrimci iflçilere
düflen direniflleri büyütmek, ço¤altmakt›r. ‹flgalle-
rin, direnifllerin bitirilmesi bir yerde de devrimcile-
rin, devrimci iflçilerin üzerlerine düflen misyonu ye-
terince yerine getirememelerinden kaynaklan-
maktad›r. Kolay olan kendi d›fl›ndaki olumsuzlu¤u
mahkum etmek, zor olan ise bu olumsuzluklara
meydan vermemektir. Devrimcilik zor olanda so-
mutlanmaktad›r. Zor olan› baflarmal›y›z.

Devrimci ‹flçi
Hareketi

Kolay olan kendi d›fl›ndaki olumsuzlu-
¤u mahkum etmek, zor olan ise bu
olumsuzluklara meydan vermemek-

tir... Zor olan› baflarmal›y›z.

‹flgal, Uzlaflma 
ve Bize Düflen

Sinter’de iflgal
Ümraniye’de Yukar› Dudullu

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulu-
nan Sinter Metal ‹malat Sanayi A.fi.
fabrikas›ndan ç›kart›ld›klar›n› belir-
ten iflçilerin fabrikay› iflgal eylemi
devam ediyor.

‹flçilere destek vermek amac›yla
fabrika önüne gelen D‹SK’e ba¤l›
Birleflik Metal-‹fl Sendikas› Yöne-

tim Kurulu üyesi Özkan Atar, bura-
da yapt›¤› aç›klamada, iflverenin
as›l amac›n›n sendikan›n yetki bel-
gesini engellemek oldu¤unu öne
sürdü.

Patron, iflten att›¤› iflçilere “sen-
dikadan 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 gerçeklefl-
ti¤i ö¤renildi.
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19 Aral›k’ta yap›lan TÜS‹AD
Y‹K (Yüksek ‹stiflare Konseyi) top-
lant›s›nda patronlar bir kez daha is-
teklerini dikte ettiler. 

Ne istiyor tekelci patronlar?

‹steklerini flöyle s›ral›yorlar: AAvv--
rruuppaa iillee iilliiflflkkiilleerrii yyeenniiddeenn ccaannllaann--
dd››rrmmaamm››zz ggeerreekkiiyyoorr...... ‹ç talep can-
land›r›lmal›d›r... EEkkoonnoommiikk ffaaaallii--
yyeett üüzzeerriinnddeekkii yyüükklleerr iinnddiirriillmmeellii--
ddiirr.. YYaannii vveerrggii yyüükklleerrii ddüüflflmmeellii,,
uuccuuzz kkrreeddii ssaa¤¤llaannmmaall››...... Dalgalan-
malara karfl› AB ve IMF’den destek
almal›y›z... PPiiyyaassaaddaa iiçç ttaalleebbii ccaann--
llaanndd››rraann;; iihhrraaccaatt››,, iissttiihhddaamm››,, üürree--
ttiimmii ddeesstteekklleeyyeenn öönnlleemmlleerr ççookk ddaa--
hhaa eettkkiillii ssoonnuuççllaarr ggeettiirreecceekkttiirr..

K›sacas›, tüm sistem, devlet,
tüm halk kitleleri bizim için çal›fl-
s›n, herfley bizim isteklerimize göre
belirlensin diyorlar.

Zaten sistemin tüm çarklar› da
onlar›n isteklerine göre döndürülü-
yor. Ama yetmiyor. Onlar sürekli
açlar! Y›llar öncesinde bir TV prog-
ram›nda Sak›p Sabanc› ““aaçç››mm,,
aaçç››mm!!”” diye bas bas ba¤›r›yordu.
Halk› ili¤ine kadar sömürüyorlar
ama asla doymuyorlar.

Tayyip Erdo¤an’›n s›k s›k söyle-
di¤i ““kkrriizzii ff››rrssaattaa ççeevviirrmmeekk”” bu
olsa gerek. Tekelciler, krizden sonu-
na kadar yararlanarak, IMF anlafl-
malar›n› meflrulaflt›rmaya çal›fl›yor,
halk için yap›lan zaten s›n›rl› dü-
zeydeki harcamalar›n da k›s›lmas›-
n›, tüm ekonomik sistemin ssaaddeeccee
tteekkeelllleerriinn kkâârr›› ddiikkkkaattee aall››nnaarraakk
yeniden düzenlenmesini istiyorlar.

Tekellerin istekleri, halk›n açl›-
¤›n› daha da büyütecekmifl, var olan
iflsizler ordusuna yeni iflsizler ekle-
yecekmifl, 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!!!

‹stenen budur.

Tekellerin HHer ‹ste¤i 
Birinci GGündem
Tekelcilerin Y‹K toplant›lar›na

Cumhurbaflkan› da kat›l›p, istekleri-
ne destek verdi.

‹stekleri, gazete ve televizyon-
larda geniflçe yans›t›ld›.

Patronlar›n bu ayr›cal›¤› neden?

Örne¤in, iflçi, memur sendikalar›
da krizle ilgili toplant›lar yap›yor-
lar. Ama ne onlar›n aç›klamalar›, ne
iflten at›ld›¤› için, ücretleri ödenme-
di¤i için, akflama kadar çal›flt›r›ld›k-
lar› halde ald›klar› ücretle kar›nlar›-
n› bile doyuramad›klar› için sokak-
larda eylem yapan emekçilerin ta-
lepleri, bu kesimler taraf›ndan gör-
mezden geliniyor.

Tabloya bak›n; tekelcilerin yapt›k-
lar› s›radan bir toplant› ülkenin gün-
demi oluyor. Oysa söylediklerinde bir
yenilik de yok. Zaten, kriz gündeme
gelmeden önce de, sonra da, her a¤›z-
lar›n› açt›klar›nda isteklerini s›ral›yor-
lar. 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, ““kkrriizzii eemmeekkççiilleerr yyaa--
rraattmmaadd››,, kkrriizziinn ffaattuurraass›› ddaa eemmeekkççii--
lleerree yyüükklleennmmeemmeelliiddiirr”” diyorlar,
ama dikkate al›nm›yor.

Örne¤in, yoksul halk›n bafl›n›
sokmak için yapt›¤› bir gecekondu-
su bile y›k›l›rken, kriz varm›fl, kar-
m›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 gündemle-
rine al›rlar. Bunda da, bir yandan,
emekçileri susturacak manevralar›
hesaplarken, di¤er yandan emekçi-
lerin isyanlar›n› zor kullanarak bas-

t›rman›n plan›n› yaparlar.

Bunun anlam› fludur:

Oligarflik düzen tekelci patronla-
r›n düzenidir. Bu düzende, iktidar-
lar, onlar›n ç›karlar›n› temsil eder-
ler. Halka ise düflmand›rlar.

Ayn› GGemide DDe¤iliz
TÜS‹AD’›n Y‹K toplant›s›nda

konuflan Abdullah Gül, egemen s›-
n›flar›n klasik demagojisini tekrar-
lad›: ““HHüükküümmeett,, iiflfl ddüünnyyaass›› vvee sseenn--
ddiikkaallaarr bbaaflflttaa oollmmaakk üüzzeerree hheerrkkeess
bbüüyyüükk bbiirr ddaayyaann››flflmmaa vvee iiflflbbiirrllii¤¤ii
iiççiinnee ggiirrmmeezzssee hheepp bbeerraabbeerr kkaayybbee--
ddeerriizz””. Bilinen ““hheeppiimmiizz aayynn›› ggee--
mmiiddeeyyiizz!!”” masal›n› anlat›yor Gül.

Yalan söylüyor, halk› aldatmaya
çal›fl›yor.

SSöömmüürrüü ddüüzzeennlleerriinnddee,, ppaattrroonn--
llaarrllaa eemmeekkççiilleerriinn ddaayyaann››flflmmaass››
yyookkttuurr.. Egemen s›n›flar›n dayan›fl-
ma dedi¤i; emekçilerin patronlar›n
ç›karlar› için, kendilerine dayat›lan
koflullara teslim olmas›d›r. Ücretle-
rin düflüklü¤üne veya ödenmemesi-
ne, iflten ç›karmalara, a¤›r ve uzun
süreli çal›flma koflullar›na, “ifl kaza-
lar›nda” ölümlere, sigortas›z çal›fl-
t›rmaya, sendikas›zlaflt›rma dayat-
malar›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 ya-
flayabilmesi demek, patronlar›n kâr-
lar›n›n azalmas› demektir.

Patronlar da, Abdullah Gül de
bunun bilincindedir. Onun için de,
sürekli emekçileri daha fazla yok-
sullaflt›r›rlar. Onlar bu yal›n gerçe¤i,
emekçilerden saklamak isterler.

Emekçiler, birbirleriyle dayan›fl-
ma içinde olacaklar, haklar›n› koru-
yabilmek, yaflamlar›n› düzeltebil-
mek için patronlara karfl› mücadele
edecekler. Baflka yollar› yoktur.

Her fiey Tekeller ‹çin Mi?



Türkiye Ekonomik ve
Sosyal Etüdler Vakf› ((TTEESSEEVV)), 23
Aral›k’ta ‘‘KKüürrtt SSoorruunnuunnuunn ÇÇöözzüümm
HHaarriittaass››,, BBööllggeeddeenn HHüükküümmeettee
ÖÖnneerriilleerr’’ bafll›kl› bir rapor aç›klad›.

Raporun isminde, ““KKüürrtt SSoorruu-
nnuunnaa ÇÇöözzüümm”” var, fakat hareket
noktas› bu de¤il. Rapor; ““KKüürrtt SSoo-
rruunnuu nnaass››ll ççöözzüüllüürr??”” sorusuna de-
¤il, ““PPKKKK nnaass››ll ssiillaahh bb››rr aakk››rr??”” so-
rusuna kendince cevap ar›yor. Ki, bu
gerçe¤i raporu haz›rlayanlar da gizle-
miyorlar. Hareket noktas› bu oldu¤u
için de, vard›¤› sonuçlar da çözüm
de¤il, aldat›c› manevralar oluyor. 

TESEV’in Kürt sorununun çö-
zümü yerine PKK’nin silah b›rak-
mas› ile ilgilenmesi flafl›rt›c› da de-
¤ildir. Çünkü, TESEV, tteekkeellccii bbuurr-
jjuuvvaazziinniinn kurdu¤u ve finanse etti¤i,
““AABBDD iillee iiflflbbiirrllii¤¤ii flflaarrtt”” diye görüfl
aç›klayan, bir kurumdur. 2002’de
oldu¤u gibi, ““HHaallkk AABB’’yyee eevveett ddii-
yyoorr”” sonucu ç›karmak için, özel
olarak anketler düzenleten, emper-
yalizm iflbirlikçisi bir kurumdur.  

Geçti¤imiz günlerde, bizzat Bafl-
bakan Yard›mc›s› Hayati Yaz›c› tara-
f›ndan yap›lan bir aç›klamaya göre,
TESEV’e para aktaranlar›n listesin-
de bak›n kimler var: UUNNDDPP,, The
World Bank, BBrriittiisshh CCoonncciill,, Inter-
national Monitoring Center, ‹‹ssvveeçç
KKrraallll››¤¤››,, Cenova Center for the De-
mocratic control of Armed Forces,
EEnnssiittüüttüü DDEE,, Estudos International..

Elbette bu paralar TESEV’e
““hhaayy››rr”” olsun diye verilmiyor. Kar-
fl›l›¤›n› sonuna kadar al›yorlar. Ku-
rulufl amac›na ve finansman kay-
naklar›na uygun olarak, TESEV’in
faaliyetleri emperyalizmin ve iflbir-
likçi burjuvazinin ç›karlar› d›fl›nda
düflünülemez. 

KKüürrtt SSoorr uunnuunnaa DDee¤¤iill
TTeekkeelllleerriinn SSoorr uunnuunnaa ÇÇöözzüümm

TESEV’in aç›klad›¤› rapor da,
bbuurrjjuuvvaazzii cceepphheessiinnddeenn bbiirr ““ççöö-

zzüümm öönneerriissii””dir. Tekelci burjuvazi-
nin belli kesimlerinin ve AB’nin çö-
zümlerine paralel önerilerdir.

TTEESSEEVV’’in, 1996’da da, Kürt So-
rununa iliflkin önerileri söz konusu idi
ve o önerilerin özü de ayn›yd›. O za-
man TESEV’in ilham kayna¤› Fransa
Modeli idi. Bugün baflka. Ama dün
de, bugün de, amaçlar› Kürt halk›n›n
kimi taleplerine evet diyerek, Kürt so-
rununun çözümünü gündemden ç›-
karmakt›r. Kürt halk›n›n yaflad›¤› böl-
geyi, tekelci burjuvazi aç›s›ndan daha
verimli flekilde kullan›labilecek bir
pazara dönüfltürmektir.

Bunun için de ekonomik, siyasi,
askeri, ttüümm yyöönntteemmlleerr,, TESEV ra-
porunda devreye sokulmufltur. 

““KKüürrtt ssoorr uunnuu tteerröörr ssoorr uunnuu-
dduurr”” bak›fl aç›s›, TESEV raporun-
da, ““KKüürrtt ssoorr uunnuu ssiillaahhll›› hhaarreekkeett
ssoorr uunnuudduurr”” fleklinde ifadesini bul-
mufltur. ““SSoorruunn eekkoonnoommiikkttiirr”” ba-
k›fl aç›s›, TESEV’in raporunda, çö-
züm ad›na önerilen ekonomik öne-
riler fleklinde kendini göstermifltir.

KKeezzaa;; raporda; “PKK’n›n silah
b›rakmas› için Kürt sivil toplum
temsilcileri ve siyasi partiler arabu-
luculuk yapmal›, onur k›r›c› görü-
len ‘af’f› içermeyen bir sicil düzen-
lemesi getirilmeli.” denilerek, af
meselesi de gündeme getirilmifltir. 

AKP ve Genelkurmay, ““KKüürrtt
ssoorr uunnuu tteerröörr ssoorr uunnuudduurr”” diyerek,
katliamla ““tteerröörrüü yyookk eeddeerreekk”” so-
rundan kurtulmay› düflünüyor, TE-
SEV’de farkl› bir noktadan hareket
ediyor gözükse de, ayn› noktaya va-
r›yor ve ““ssiillaahh bb››rraakktt››rr aarraakk”” so-
rundan kurtulmay› öneriyor.

De¤ilse, silah b›rakt›rma yerine
Kürt sorununu çözmek için öneri
gelifltirirdi.

RRaappoorruunn ççöözzüümmüü,, oolliiggaarrflfliikk
ddüüzzeenniinn ss››nn››rrllaarr››nn›› zzoorrllaamm››yyoorr..

Rapor, ““KKüürrtt ttoopplluummuunnuunn
tteemmssiillcciilleerriinniinn ççöözzüümm öönneerriilleerrii””

diye sunuldu. Birincisi flu; “Kürt
toplumunun temsilcileri”ni kim be-
lirlemifl, neye göre belirlemifl? Ra-
pora “katk›da” bulunanlar›n niteli-
¤ine bak›ld›¤›nda görülen odur ki,
“Kürt toplumunun temsilcileri “di-
ye sunulanlar›n hemen tamam› dü-
zen içi güçler ve anlay›fltakilerdir.
Dolay›s›yla, bu, rapordaki “öneri-
ler”in niteli¤ini de belirliyor. 

Çözümün oolliiggaarrflfliinniinn kkaabbuull
eeddiilleebbiilliirrlliikk 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. 

ÖÖ rrnnee¤¤iinn ddeenniiyyoorr kkii::

* Yeni sivil bir anayasa yap›lma-
l›. Parti kapatma zorlaflt›r›lmal›.
Seçim baraj› 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 göre-
bilece¤i aç›kl›ktad›r. 

Evet, taleplerin baz›lar› “demok-
ratik” bir muhtevaya sahiptir. Fakat,
yine aç›k ki bunlar, ““ssiillaahh bb››rraakktt››rr-
mmaayy››”” kabul edilebilir hale getir-
mek amac›yla konulmufl taleplerdir.
HEPS‹ O KADAR. 

‹lerici, demokratik güçlerin bu ta-
leplere daha farkl› anlamlar yükleme-
si, Kürt sorununun çözümü diye sun-
malar›, Kürt halk›n›n taleplerini bun-
larla s›n›rlamalar› kabul edilemez.

RRaappoorrddaa tteekkeelllleerriinn iihhttiiyyaaççllaarr››
vvee ““ssoorruunn eekkoonnoommiikkttiirr”” bbaakk››flfl aaçç››-
ss›› vvaarr.. Deniyor ki:

* GAP, sulama kanallar›n›n biti-
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TESEV
Raporu

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



miyle sona ermeli. Yeni bir plan ha-
z›rlanmal›. 

* Yeflil Kart ve fiartl› Nakit
Transferi uygulamalar› gelifltirilme-
li. Acil nakit yard›m› yap›lmal›.

* Mevsimlik iflçiler Tar›m Ba-
kanl›¤›’na ba¤lanmal›. 

* Göç ma¤durlar›na istihdam,
kira yard›m›, elektrik, su ve do¤al-
gaz yard›mlar›; meslek e¤itimi, kre-
di verilmeli. 

* Suriye s›n›r›nda yap›lan may›n
temizleme, tüm bölgede tamamlan-
mal›. 

* Okula devam eden çocuk say›-
s› çok düflük. Art›r›lmal›.

Bu maddelerin kabul edilmesi-
nin dahi, ne Kürt sorununun çözü-
mü anlam›na gelir, ne de Kürt halk›-
n›n ekonomik refah sorununun çö-
zümü anlam›na... Bunlar, klasik,
““ssoorruunn eekkoonnoommiikkttiirr”” bak›fl aç›s›y-
la ve tekellerin bölgedeki ç›karlar›
gözetilerek haz›rlanm›fl önerilerdir. 

Dahas›, söz konusu raporda say›-
lanlar›n bir k›sm›, demagojik biçim-
de AKP iktidar› taraf›ndan da, geç-
miflte 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 ““ssoorruunn ssaalltt
aasskkeerrii yyöönntteemmllee ççöözzüüllmmeezz,, eekkoonnoo-
mmiikk ddeemmookkrraattiikk rreeffoorrmmllaarr yyaapp››ll-
mmaall››”” çerçevesinde, generaller tara-
f›ndan bile ifade edilmifltir. Ve bu
anlamda özgün bir yan› da yoktur. 

Elbette, önerilerden bir k›sm›
demokratik anlamda ileri sürülebi-
lecek taleplerdir. Fakat, raporun as›l
“aldatmas›” da buradad›r. Rapor,
baz› k›smi demokratik talepleri
“Kürt sorununun çözümü” diye su-
narak, Kürt sorununu basite indirge-
mektedir. Hay›r! Kürt sorunu as›l
olarak Kürt halk›n›n Kendi Kaderi-
ni Tayin Hakk›’n›n zorla elinden
al›nmas›ndan, topraklar›n›n zorla il-
hak edilmesinden kaynaklanan bir
sorundur. Dil yasaklar› ve di¤er so-
runlar, bu ana sorunun sonuçlar›d›r.
Çözümü de, ancak bu çerçevede ge-
lifltirilebilir.

Oligarflik düzen, Kürt sorununu
gündemden ç›karmak için, koflullar›
kendisi için uygun gördü¤ünde bu
taleplerin bir k›sm›n› hayata da ge-
çirebilir. Fakat, bu Kürt sorunu çö-
züldü demek de¤ildir.

Söz konusu raporlar›, Kürt soru-
nunun 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›¤› de-
mokratik muhteva nedeniyle, TE-
SEV’i destekleyemez ve onun arka-
s›ndaki güçleri ilerici-demokrat ilan
edemezler. Bu yaklafl›m, sorunun
çözümüne de¤il, Kürt halk›n›n bi-
lincinin bulan›klaflt›r›lmas›na ve
mücadele gücünün zay›flat›lmas›na
hizmet eder.

Kürt halk› ve tüm devrimci de-
mokratik kesimler, TESEV ve ben-
zeri güçlere yedeklenmeden, Kürt
halk›n›n ulusal ve ekonomik, de-
mokratik taleplerini kendi güçlerine
dayanarak ve kendi biçimlendirdik-
leri çerçevede gündeme getirmeye
devam etmelidirler. 
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AKP’nin Kürt-
çe TV politikas›,
TRT bünyesinde,
TRT fiefl (TRT 6)
kanal›n›n deneme
yay›n›na sokul-
mas› aflamas›na
geçti. Kanal, 1

Ocak’ta normal yay›na geçecek.

Elbette burada önemli olan, ya-
y›n dili Kürtçe olacak olan kanal›n,
yay›n›n›n içeri¤inin “hangi dilde”
olaca¤›d›r.

Kürt halk›n›n tarihini Kürt dilin-
de çarp›tmadan anlatacak m› mese-
la? Kürt halk›n›n gördü¤ü bask›lar›,
zulmü, buna karfl› yürüttü¤ü müca-
deleyi anlatacak m›?

Kürtçe TV, kendisinin nas›l var

oldu¤unu anlatacak m›? Yoksa,
kendini bile inkar m› edecek? 

Yoksa, Kürtçe TV, Kürt halk›n›n
içine sokulup, onu içten içe kemire-
rek asimile edecek, düzene çekecek
bir rol mü üstlenecek?.. Dili flove-
nizmin 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 el-
bette biz ortaya ç›kacak cevab› da
bugünden biliyoruz. 

Türkçe’yi dayatarak yapamad›k-
lar›n›, flimdi Kürtçe’ye yapmay› de-
neyecekler. Kürt halk›n› düzene ye-
deklemek için yay›na bafll›yor TRT
fiefl. AKP iktidar›, bir yandan “tek

millet, tek bayrak”,“ya sev, ya ter-
ket” derken, TRT fiefl’in hangi anla-
y›flla yay›n yapaca¤› bir belirsizlik
içermiyor.

Kürt halk›, AKP’nin televizyo-
nunu, Kürt halk›n›n kimli¤inin ka-
bulünde bir ad›m olarak görmemeli-
dir. Sorun, Kürt halk›n›n haklar›n›n
yok say›lmas›, bask› ve terörle ezil-
mesi oldu¤unda, Kürtçe TV varken
bile, kimlik üzerindeki bask› sürdü-
rülebilir. Bunun örnekleri çokça gö-
rülmüfltür. 

Sorun AKP iktidar›n›n, Kürt hal-
k›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 hal-
k›na karfl› siyasi, kültürel bir sald›r›-
ya dönüflmesi flafl›rt›c› olmayacakt›r.

Rapor, Kürt Sorununu kimi demokra-
tik taleplere indirgemektedir. Hay›r!

Kürt Sorunu, ilhaktan ve Kendi Kade-
rini Tayin Hakk›’n›n engellenmesin-

den kaynaklanan bir sorundur. Çözü-
mü de, bu çerçeevede gelifltirilebilir.

fiovenizmin Dilinden Yay›n: TRT fiefl



Almanya Federal Meclisi, bir
süredir Almanya’n›n gündeminde
olan ve polise genifl yetki veren ya-
sa tasar›s›n›  kabul etti. Yasan›n 1
Ocak 2009’da yürürlü¤e girmesi
planlan›yor.

Almanya’da bir emniyet müdü-
rünün, Neonaziler taraf›ndan b›-
çaklanmas›, yasa tasar›s›n›n kabul
edilmesinde f›rsat olarak kullan›ld›. 

Demokratik kesimlerin karfl›
ç›kt›¤› tasar›, polise, ““bbiirr ssuuççuu ssoo--
rruuflflttuurrmmaa”” gerekçesiyle internet
üzerinden kiflisel bilgisayarlara giz-
lice girilmesi yetkisini de içerecek
flekilde genifl yetkiler veriyor.

Yasa ile birlikte, polis istedi¤i
zaman avukatlar, doktorlar ve ga-
zetecilere ait dosyalarda da gizlice

arama yapabilecek.

Devrimcilere karfl› bugüne ka-
dar gözalt› ve tutuklamalarda her
türlü komploya baflvuran Alman
polisi, bundan sonra bu konuda da-
ha da pervas›z olabilecek. 

Doktorlar›n, ““HHaassssaassiiyyeett ggeerreekk--
ttiirreenn vveerriilleerr oolluuyyoorr.. HHaassttaallaarr››nn,,
ddookkttoorrllaarr››nn ggiizzlliilliikk kkuurraall››nnaa uuyyaa--
ccaa¤¤››nnddaann eemmiinn oollmmaallaarr›› ggeerreekkiirr..
fifiiimmddii bbuu ggüüvveenn ddeelliikk ddeeflfliikk oolldduu””
diyerek tepki gösterdi¤i yasaya; Al-
man Avukatlar Birli¤i, ““ssiiyyaasseettççii--
lleerr vvaattaannddaaflflllaarraa kkaarrflfl›› ppoolliittiikkaa iizzllii--
yyoorr”” diyerek, Alman Gazeteciler
Birli¤i de, polisin bu yetkiyle her-
hangi bir suçlama bile olmadan so-
ruflturma bafllatabilece¤i, bunun
geçmiflte örneklerinin oldu¤unu
söyleyerek tepki gösterdi.
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Almanya: Polise S›n›rs›z Yetki

Emperyalizmin yabanc› halkla-
ra yönelik sald›rganl›klar›n›n bir
örne¤i de, ‹ngiltere’de yafland›.

‹ngiliz polisi, Britanya Kürt
Dernekleri Federasyonu (FED-
B‹R) üyelerinin evlerine ““tteerröörr yyaa--
ssaallaarr››”” çerçevesinde bask›n düzen-
leyerek, evlerde bulunanlar› gözal-
t›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. Gö-
zalt›na al›nan kiflilerin sorgular›n›n

ne zaman bitece¤inin bile belirsiz-
lik tafl›d›¤› belirtildi.

FED-B‹R yaflananlar›n, Türki-
ye’deki devlet terörünü aratmaya-
cak 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 yasak-
land›¤› belirtilerek, bu benzeri sal-
d›r›lar Britanya’y› ‘demokrasinin
mezar›na’ dönüfltürecektir denildi.

‹ngiltere: FED-B‹R Üyelerine Gözalt›

El Zeydi'ye
Yap›lan ‹flkence
Do¤ruland›

ABD Baflkan› George Bush’a
ayakkab›lar›n› f›rlatan Irakl› muha-
bir El Zeydi’nin gözalt›nda dövül-
dü¤üne dair bilgiler do¤ruland›.

Irakl› gazeteci Muntazar El Zey-
di, George Bush’a ayakkab› att›¤›
için “yabanc› devlet baflkan›na ha-
karet” iddias›yla 2 y›la kadar hapis
cezas› istemiyle  hakim karfl›s›na
ç›kt›. Yarg›ç Dia El Kinani, El Zey-
di’nin yüzünde “yaralar” bulundu-
¤unu aç›klad›.

“Kim oolsa MMuntazar’›n
yapt›¤›n› yyapard›”

El Zeydi’nin ailesi ise, gazeteci-
nin tutuldu¤u hapishane ve resmi
binalar›n bulundu¤u “Yeflil Bölge”
önünde toplanarak, onun derhal sa-
l›verilmesini talep etti. K›zkardefli
Ümmü Saad, “Kendisinden haber
alam›yoruz, durumu nedir bilmiyo-
ruz. O kötü bir fley yapmad›, tam
tersine herkesi sevindirdi. Bush ifl-
galcinin teki; kad›nlar›n dul, çocuk-
lar›n yetim kalmas›n›n yegane mü-
sebbibi, kim olsa Muntazar’›n yap-
t›¤›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 flid-
det uygulayanlardan davac› oldu¤u-
nu belirterek, bu kiflilerin Irak Bafl-
bakanl›¤›’na ba¤l› bas›n merkezinin
güvenli¤i için çal›flt›klar›n› kaydetti.

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, Af-
gan polisi ve ABD liderli¤indeki koalisyon güçleri taraf›ndan baflkent Ka-
bil'in yaklafl›k 325 kilometre güneybat›s›ndaki fiinkay bölgesinde gözal-
t›na al›nd›ktan sonra 18 Aral›kta öldü¤ü kaydedildi.

K›sa aç›klamada baflka ayr›nt› yer almad›.



Rektörlük seçimlerinin bafllama-
s›yla birlikte AKP iktidar›n›n da dev-
let 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, ar-
d›ndan Cumhurbaflkan› Abdullah Gül taraf›ndan yap›lan
atamalarla pek çok üniversiteye, AKP’li ya da AKP yan-
l›s› kifliler rektör olarak atand›.

‹stanbul Teknik Üniversitesi, Y›ld›z Teknik, Ankara
Gazi, ‹zmir 9 Eylül, Diyarbak›r Dicle, Sivas Cumhuri-
yet, Samsun Ondokuz May›s, Bursa Uluda¤, Antalya
Akdeniz üniversitelerinde yap›lan seçimlerde, birçok
ö¤retim üyesi, daha az oy almalar›na ra¤men, AKP yan-
l›s› olmalar› sayesinde Abdullah Gül taraf›ndan rektör
olarak atand›lar. 

Seçimlerde en çok oy alan birçok aday›n elenmifl ol-
mas›, Dicle, Ondokuz May›s gibi üniversitelere
AKP’den milletvekili aday› olmufl veya AKP’ye yak›n-
l›¤› ile tan›nan kiflilerin atanm›fl olmalar›, tart›flmalara
neden olmufltu. Bu günlerde de ‹stanbul Üniversite-
si’nde yap›lan rektörlük seçimleri sonucunda da benzer
tart›flmalar gündeme geldi... AKP yanl›s› Yunus Söy-
let’in mi, yoksa oylamada onun önünde olan Ali Ak-
yüz’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›lan-
lar. Rektörler seçiliyor, o seçime iliflkin tart›flmalarda ne
bilim geçiyor, ne üniversitelerin sorunlar›... Kim

AKP’ye yak›n,
laiklik-fleriatç›
kavgas›nda kim
ne yap›yor...
Kavgalar› bu. 

Yap›lan ata-
malarda kriterin
ne oldu¤u, ata-

malar›n neye göre yap›ld›¤›, atanmayanlar›n veya se-
çimlerde 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. madde-
sinde “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 zo-
runda 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, de-
mokratik ölçüler yoktur.

Bu konuda yap›lan tart›flmalarda, konunun bu yönü-
ne; yani sistem ve sistemin ön gördü¤ü yöntemin yan-
l›fll›¤› konusuna hemen hiç kimse elefltiride bulunmu-
yor. Yap›lan elefltirilerin ço¤u ise, AKP’nin tutumu gibi
düzen içi hesaplar› aflmayan elefltiriler olarak riyakarl›k-
tan 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, demo-
kratik bir iflleyifl, onlar›n zihin yap›s›na ayk›r› zaten.  

ATAMA USULÜ
DEMOKRAS‹
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116. ÖLÜM: HIZIR AKBULUT 
12 Aral›k günü FURTRANS flirketler gru-

buna ba¤l› Anadolu Tersanesi’ndeki M/T Pro-
cida isimli ihraç gemisinde ç›kan yang›nda 1’i
a¤›r 5 iflçi yaralanm›flt›. A¤›r yaralanan 34 ya-
fl›ndaki montaj ustas› Erdal ‹NCEYOL ertesi
gün yaflam›n› yitirdi. Bu ölümden 5 gün son-
ra, 18 Aral›k günü ayn› tersanede, ayn› gemi-
de, Cebeci isimli tafleron firmada çal›flan H›z›r
AKBULUT isimli iflçi yak›t tank›n›n içini te-
mizlerken bir patlama gerçekleflti. Vücudunun
% 85’i yanan Akbulut yaflam›n› yitirdi. 

Elektrikte PPatronlara
‹ndirim HHalka ZZam

Enerji Piyasas› Düzenleme
Kurulu, elektrik da¤›t›m flirket-
lerinin 1 Ocak'tan geçerli ol-
mak üzere konut ve sanayi abo-
neleri için uygulayacaklar› tari-
feleri görüflerek karara ba¤lad›.
Buna göre sanayide kullan›lan
elektri¤e yüzde 0,46 ile yüzde
1,57 aras›nda indirim yap›l›r-
ken, konutlarda kullan›lan
elektrik fiyatlar› ise, yüzde 1,18

oran›n art›r›ld›. Ticarethaneler-
de kullan›lan elektri¤e yüzde
0,77, tar›msal sulamada kulla-
n›lan elektri¤e yüzde 1,49, ay-
d›nlatmada kullan›lan elektri¤e
ise yüzde 1,41 zam yap›ld›.

Daha çok tekelci patronlar›n
büyük ölçekte kulland›klar› sa-
nayi elektri¤i ucuzlarken; tüm
emekçilerin, küçük üreticinin,
esnaf›n, halk›n iflyerlerinde, ko-
nutlar›nda kulland›¤› elektrik
fiyatlar› art›r›ld›.
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‹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.

Liseliler Sorunlar›n›
Tart›flt›

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.

21 Aral›k günü Kars Hac›bekta-
fl› Veli Derne¤i’nde Kars Gençlik
Derne¤i Giriflimi taraf›ndan “Nas›l
Bir E¤itim ‹stiyoruz” adl› panel dü-
zenlendi. ‹lk olarak Gençlik Fede-
rasyonu üyesi Sinan Gürbüz Türki-
ye’deki devrimci gençlik hareketi-
nin nas›l ortaya ç›kt›¤› ve bugüne

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. Söy-
lenen türkülerle 27 ö¤rencinin ka-
t›ld›¤› panel son buldu.

Marmara
Üniversitesi’nde
Faflist Sald›r›

Marmara Üniversitesi’nde 19
Aral›k  günü Göztepe Kampü-
sü’nde faflistlerin ö¤rencilere sal-
d›rmas›n› protesto etmek için 25
Aral›k günü Göztepe Kampü-
sü’nde bir eylem düzenlendi. Fa-
flistler yap›lan bu eyleme de sal-
d›rd›lar. 

Yürüyüfl s›ras›nda sat›rlarla
ö¤rencilere sald›ran faflistler 6
ö¤renciyi sat›r darbeleriyle yara-
lad›. Sald›r›n›n ard›ndan yaral›
ö¤renciler Göztepe SSK Hasta-
nesi’ne götürüldü. 

Sald›r› sonras›nda ö¤renciler
‹ktisadi ‹dari Bilimler Fakülte-
si’nin önünde eylemlerine de-
vam ettiler. Rektör Necla Pur’un
gelmesi üzerine ö¤renciler, bu-
gün ve geçmiflte benzer flekilde
sald›r›da bulunanlar›n yakalan-
mas›n›, ö¤rencilerin giremedi¤i
ve kantinlerdeki faflist iflgalin
son bulmas›n›, ÖGB ve polisin
iliflki içinde oldu¤u faflistlerin
ö¤renciliklerinin sonland›r›lma-
s›n› ve faflistlerin örgütlendi¤i
"Türk Kültürü Kulübü" nün ka-
pat›lmas›n› istediklerini rektöre
de söylediler. 

‹.Ü.’de Yasa¤a
Ra¤men Eylem 

Kars’da “Nas›l Bir E¤itim ‹stiyoruz” Paneli
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115533’’ttee SS››ff››rr
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 kri-
terin karfl›lanmas›n› istemifller. Bu kriterlerin karfl›lan-
mas› 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: HH‹‹ÇÇBB‹‹RR‹‹!!

Biz do¤ay› istedi¤imiz gibi katledece¤iz, size ne
deyip iflin içinden ç›km›fl anlafl›lan AKP: Kriterleri ko-
yanlar›n derdinin de do¤a olmad›¤› malum.. Sonuçta

olan, yine Hasankeyf’e olacak. Muhte-
mel ki, katletmeye bu kadar kararl› bir
iktidar varken, kredilerin kesilmesi de
Hasankeyf’i kurtaramayabilir... 

YYiinnee BBuusshh
BBuusshh,, baflkanl›¤› b›rakt›ktan sonra

da “ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü vvee ddeemmookkrraassiiyyii yyaayyaa--
ccaakk” 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 yaya-
ca¤› her fleyden korusun!

Hangi Baflkalar›?
Antalya’da cemevlerine

iinnddiirriimmllii su verilmesi önerisi
Büyükflehir Belediye Mecli-
si’nde AKP’liler  taraf›ndan
reddedilmifl. Gerekçe: “Bafl-

kalar› da ister,
önüne geçeme-
yiz.”

B a fl k a l a r › ?
Mesela, Hristiyan-

lar, Museviler, Sürya-
niler, 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.

değin elerm

Bir ggece
kaç aasgari üücret?

Ç›ra¤an Saray’da y›lbafl› gecesi fi-
yatlar› aç›klanm›fl. Tarifelerden birine
göre, iki kiflilik yeni y›l yeme¤i,  Sultan
Suit’de konaklama, 24 saat uflak, hava-
alan› servesi ve ikramlar dahil 2255 bbiinn
EEuurroo imifl.  

Ev almayacak, araba almayacaklar,
bir gecelik kutlama için ödenecek bu
para. 

Sahi, Ç›ra¤an’da bir y›lbafl›, kkaaçç aass--
ggaarrii üüccrreett 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 öfke-
si ç›kar karfl›n›za. 

BAM TELİ çizgiler



""YYaarr››nn
bbaammbbaaflflkkaa bbiirr

iinnssaann oollaaccaa¤¤››mm
ddiiyyoorrssaann nniiyyee

bbuuggüünnddeenn
bbaaflflllaamm››yyoorr--

ssuunn..""

EEppiikktteettooss

BBaakkaarr kköörrlleerr
OObbaammaacc››llaarr,, Obama’ya “olumlu” bir

misyon biçmek için bafl›ndan beri ç›rp›n›-
yorlar. Siyah oluflundan, giydi¤i kot panto-
lona, Irak savafl› hakk›nda etti¤i iki bofl ke-
lamdan kar›s›yla verdi¤i pozlara kadar her-
fleyi kulland›lar. 

Ama Obama da her seferinde onlar› tekzip ediyor. ‹flken-
cecileri, silah tekellerini topluyor etraf›na. 

fiimdi de bir çevreciyi atamas›na sar›ld›lar. “OObbaammaa YYee--
flfliillccii...... AAmmeerriikkaa,, OObbaammaa’’yyllaa ‘‘yyeeflfliill’’ ssaahhaayyaa çç››kk››yyoorr...... Oba-
ma, 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, iste-
medi¤ini görmüyor.. O yüzden bu kesimlerin söyledi¤ini
“bakar körlerden siyasi analizler” niyetine dinlemek laz›m
sadece... 

KKoonnuuflflaannKKoonnuuflflaann
rrrr eessiimmeessiimm

“Konuflan resim” diyorlar böylesi resimlere. Ne söyledik-
lerini duyuyor musunuz? Mutlaka duyuyorsunuzdur, ama
herkesin duydu¤u farkl› da olabilir; mesele Bush baksa bu
resme, ne duyar acaba?.. Biz duydu¤umuzu k›saca yaza-
l›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.. 

TTeerröörr YYaassaallaarr›› BBeellççiikkaa
MMeecclliissii’’nnddee PP rrootteessttoo EEddiillddii

Bu sene 5. y›l›n› dolduran antiterör yasalar›, de-
mokrat avukatlar ve milletvekillerinin öncülü¤ünde,
Meclis binas›nda düzenlenen akademik bir toplant›da
tart›fl›ld›.

Leuven Katolik Üniversitesi, Maastricht Üniversi-
tesi ve Terör Yasalar›na Karfl› Gözlem Komitesi (T
Komitesi) taraf›ndan düzenlenen toplant›ya Yefliller
Partisi ECOLO’dan senatör Josy Dubié ve milletve-
kili Fouad Lahssaini, Sosyalist Partisi (PS) milletve-
kili Jean Cornil, Flaman Sosyalist Partisi (SPA) mil-
letvekili 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 Mila-
no 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›l-
mas›na, terör bahanesiyle kurulan özel mahkemeler-
den, 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›.
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Irkç›l›¤a vve ZZulme KKarfl›
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.



Okurlar›m›z bu hafta HHaattaayy’›n Çekmece Beldesi’nde,
AAddaannaa’n›n Yüre¤ir ‹lçesi’nde, MMaallaattyyaa’n›n Cemal Gürsel
Mahallesi’nde ve Yeflilyurt Caddesi’nde, BBuurrssaa’n›n Panay›r
ve Teleferik mahallelerinde, ‹‹ssttaannbbuull 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.

MMaallaattyyaa’’ddaa OOkkuurrllaarr››mm››zzaa PPoolliiss TTaacciizzii
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.

EEllaazz››¤¤’’ddaa PPoolliiss TTeerröörrüü
17 Aral›k günü Elaz›¤'da Hozat Garaj›’nda Yürüyüfl der-

gisinin 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 mücadele-
ye kat›l›m ça¤r›s› yapt›lar. Yürüyüfl okurlar› 19 Aral›k'ta kat-
ledenleri 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›. 
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YYÜÜRRÜÜYYÜÜfifi YYoolluunnaa
DDeevvaamm EEddiiyyoorr Yürüyüfl Gerçekleri

Yazmaya DDevam
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 ken-
dine görev edindi¤ini bir kez daha göstermifl ol-
du.

(...) Kars Sulh Ceza Mahkemesi’nin, dergimi-
zin 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›¤› ge-
rekçe gösterilerek “güvenlik güçlerinin afla¤›lan-
d›¤›na” hükmetmesi yukar›da belirttiklerimizden
ötürüdür. Baflka türlüsünü düflünmek ülkemizde-
ki faflizm gerçe¤ine gözlerini kapatmak, “Ba¤›m-
s›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 di-
yoruz ki, dergimizin bu gerekçelerle toplat›lmas›
IMF’ye hizmetin, ba¤l›l›¤›n bir ifadesidir.

(...) Susmayaca¤›z!

1188 AArraall››kk 22000088

BBaa¤¤››mmss››zzll››kk DDeemmookkrraassii SSoossyyaalliizzmm ‹‹ççiinn
YYüürrüüyyüüflfl

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 soyad-
lar› ö¤renilemeyen Ali ve Hakan’› Sultanbeyli Karako-
lu’na götürdü. Yine soyadlar› ö¤renilemeyen Salih ve
Muammer’i ise karakola ulaflmadan önce serbest b›rak-
t›. Hukuksuzlukta s›n›r tan›mayan polis aç›klama metni-
ni okuyan Cemil Var›c›’y› da Uzundere yak›nlar›nda bir
ormana götürerek iflkence yapt›. “Adalet ‹stiyoruz” di-
ye slogan atan Var›c›’ya polis “Engin de adalet istiyor-
du iflte ald›” diyerek iflkencecili¤ini ortaya koydu. Or-
man› göstererek, “adalet de mahkeme de benim” diyen
polis Var›c›’y› ölümle tehdit ettikten iki saat sonra

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 DDevam EEdiyor
24 Aral›k günü ‹kitelli’nin Ziya Gökalp Mahallesi

Köyiçi bölgesinde eylem yapan Halk Cepheliler; “Fer-
hat’› vuranlar Engin’i katledenler cezaland›r›ls›n” pan-
kart› 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 ka-
dar sürdürülen soruflturma aflamas›nda delil karartmaya
ve suçlular› gizlemeye hizmet eden birçok usulsüzlük
yap›lm›flt›r” denilerek davan›n bafll›yor oluflunun da sür-
dürülen adalet mücadelesinin bir kazan›m› oldu¤unu be-
lirtti. 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›.

Polis; “Engin de Adalet
‹stiyordu ‹flte Ald›”


