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Adaletin k›z›, nereden
geldi?

Ne divana, ne mahﬂere, ne de A‹HM’e kalmaz bizim davam›z. Ne de olsa, kendi ac›lar›m›z›n hesab›n› kendimiz
sormada Mahir’dir yumru¤umuz. Ve adalet, tastamam budur zaten. Dökülen kan›n o kan› dökeni bo¤mas›d›r. Baﬂ›m›z›n en dik sesiyle hayk›rd›¤›m›z Enternasyonal marﬂ›m›z da
öteden beri bunu söyler: “Cellatlar›n döktükleri kan kendilerini bo¤acak..” Ki tarihin ﬂaﬂmaz kural›d›r bu...
ﬁom a¤›zl› kem söz sahipleri, adaletin k›z› Nemesis için
“ﬂurdan, burdan geldi” diyorlar. Oysa nerden ç›k›p nas›l
geldi¤imiz malumdur. Cebeci’den, Gazi’den ve canlar›m›z›n
harman oldu¤u nice mezardan ç›k›p geliyoruz.

“‹dil benim vicdan›m” diyordu Ayﬂe Baﬂtimur. Ve böylece, hayat›n sözlü¤üne insanl›k onurunun en yal›n tan›m›n›
yaz›yordu: Vicdan.. Ve dahas› o Ayﬂeler, Özlemler, Fidanlar,
o diri diri yak›lan kad›nlard›r bizim vicdan›m›z. Ki vicdan›
var eden özündeki h a k k a n i y e t ve h e s a p s o r m a bilincidir. Tam da bu nedenle, kan›ksama a¤usuyla kendinden
geçmez bizim vicdan›m›z. Kör ve sa¤›r ve dilsiz olmaz. Cümlesini kurdu mu, duyurur sesini katillere
ve dinletir sözünü aleme...
Rüzgara kar›ﬂan küle, tedbir kar etmez.
Bundand›r hiçbir engelin önümüzde baki kalamay›ﬂ›. Öyle ya, yang›nlardan ç›k›p geldik
biz. Külümüzün savruldu¤u ﬂafaklardan geldik. Ve ﬂimdi, mayas›nda ateﬂ taﬂ›yan kül
suretinde dolaﬂ›yoruz zalimin soka¤›nda.
Ki en geliﬂmiﬂ k a m e r al a r, görüp gösteremez gölgemizi bile. Çünkü, ölülerin gölgesi yoktur. Çünkü, o yang›nda b›rakt›k biz gölgemizi.
Ve ten ve et ve kemiklerimiz tutuﬂurken, gözlerimiz erirken, kan›m›z buharlaﬂ›rken ve patlarken kalbimiz, kömüre dönerken bedenimiz... kahkahalar at›yordu zebanilerimiz. ‹ﬂte o an söz verdik
hayata: Er ya da geç ama mutlaka. O so¤uk yalan›n karﬂ›s›na ateﬂli gerçe¤imizle ç›kacakt›k.
Yedi kat beton alt›nda dahi
olsak, bahar gibi yeﬂil kald›
h›nc›m›z. Suskun gözleriyle
hayk›ran ak saçl› analar›n
ah›yla sulad›k öfkemizi.
Gözü karal›¤›ndan belli
ki, S e y h a n ’ d › r o gördü¤ünüz. Tarih ﬂahidimizdir ki, ﬁ e f i n u r ’ d u r. Fedan›n pervas›z güzelli¤iyle
hayat› savunan Ya z gül’den baﬂkas› de¤ildir.
Ve Nilüfer ve Özlem ve
G ü l s e r ’ d i r o gün orada

Yine deneriz,
yeniden geliriz
nas›lsa...
Yeter ki
düﬂmesin
elimizden
Nemesis’in k›l›c›.
Ali’nin zülfikar›
ve Köro¤lu’nun
h›nc›...

adalet hayk›r›ﬂ›n›n ad›. Pablo Neruda
der ya; “Onlar ölmediler yok/ Ateﬂ fitiller gibi/ Dimdik ayakta/ Barut ortas›ndalar..” ‹ﬂte o kadar..
Uyduruk zaman aﬂ›m› örtüsü gizleyemez iﬂlenen suçu. Ve tek baﬂ›na
kalma pahas›na olsa da, sineye çekmeyiz ayyuka ç›kan adaletsizli¤i. De¤ilse,
susup otural›m m› dayat›lan çaresizli¤e.
Hay›r, zalimin s›rça köﬂküne at›lacak bir taﬂ vard›r mutlak. Bütün taﬂlar ba¤lanm›ﬂ olsa bile,
Ahmed Arif’e kulak verir bizim yumru¤umuz: “Bu yürek
ne güne vurur..” Ve ç›kar›p
Nemesis(*) yadigar›
vicdan›m›z›, hakl›l›¤›m›z›n gücüyle f›rlat›r›z cellad›n yüzsüzlü¤üne..

“Bir çoklar› bana macerac› der” demiﬂti ve eklemiﬂti Che: “... evet öyleyim.
Ama farkl› türden bir macerac›y›m:
Do¤ru bildi¤ini savunmak için can›n›
veren türden..” Ve malum ya, yanl›ﬂa
karﬂ› do¤ruyu, haks›zl›¤a karﬂ› adaleti, yalana karﬂ› gerçe¤i savunmak için can vermek gerekti¤inde, Che gibi, bir ad›m öne
ç›kmakt›r gelene¤imiz. Ve bir ad›m, bir
ad›m daha ve nice ad›m atarak ve bütün
çitleri aﬂarak, insanl›¤›n fedai haliyle ulaﬂ›r›z hedefimize. Ve böylece, özgür tutsaklar›n s›k›lm›ﬂ yumru¤unu, ak saçl› analar›n ah›n›, k›r b›y›kl› babalar›n kahr›n›, karanfil k›rm›z›s›n›, dostun dayan›ﬂmas›n›,
canlar›m›z›n yang›n›n› götürüp b›rak›r›z
adaletsizli¤in ﬂah damar›na...
Yine deneriz, yeniden geliriz nas›lsa.
Mezarlar›n, hücrelerin, hayat›n içinden
ç›k›p geliriz gene. Halk›n yarat›c›l›¤›yla
taﬂ›r›z öfkemizi. Her an ve yere. Yeter ki
düﬂmesin elimizden Nemesis’in k›l›c›.
Ali’nin zülfikar› ve Köro¤lu’nun h›nc›.
‹ﬂte bunlarla gelece¤iz, hem de bir kaç
kez de¤il, 122 kez gelece¤imizi bilen
bilir. Ama en çok alçakl›¤›n›n bilincinde
olan zalimler hisseder bunu. Ve ﬂair Ataol Behramo¤lu da do¤ru söylemiﬂtir:
“Cellat uyand› yata¤›ndan bir gece/
“Tanr›m” dedi “ Bu ne zor bilmece” /
Öldürdükçe ço¤al›yor adamlar/ Ben tükenmekteyim öldürdükçe..”
‹ﬂte o tükeniﬂe koymak için son noktas›n›, gene gelecek Özlem, Seyhan,
Gülsüman, Sevgi, Sultan ve di¤erleri..

(Nemesis: Yunan mitolojisinde adalet
ve intikam tanr›ças›.)

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Yitirdiklerimiz
29 May›s - 4 Haziran

Hüseyin CEVAH‹R

1950 y›l›nda Dersim’in Mazgirt ‹lçesi Mohundu (Dar›kent)
Nahiyesi’nde do¤du. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okurken, devrimci mücadele içinde öne ç›kt›.
T‹P’e, revizyonizme karﬂ› yürütülen ideolojik mücadelenin ve
devrimci bir alternatifin yarat›lmas›n›n önderlerinden biri oldu.

‹ﬂte bu sürecin sonucunda, 1970 Aral›k'›nda kurulan THKP-C’nin 11 kiﬂilik Geçici Genel Komite üyelerinden biriydi. Parti nerede kendisine ihtiyaç duyduysa
orada çal›ﬂt›. Bir dönem Karadeniz Bölgesi’nde çal›ﬂt›, daha sonra Do¤u-Güneydo¤u’da sorumluluk üstlendi.
ﬁubat 1971’de Ankara’dan ‹stanbul’a geçerek silahl› mücadelenin haz›rl›klar›n›
örgütlediler. 17 May›s 1971'de ‹srail'in ‹stanbul Baﬂkonsolosu Ephrahim Elrom'un kaç›r›lmas› eyleminde Ulaﬂ Bardakç› ve Mahir Çayan'la birlikteydi. Elrom eylemi sonras› 12 Mart Cuntas›n›n bask› ve takip koﬂullar›nda Çayan’la birlikte ‹stanbul Maltepe’de bir evde kuﬂat›ld›lar. “Teslim ol” ça¤r›lar›n› reddederek direniﬂi seçtiler. 51 saatlik kuﬂatma alt›ndaki direniﬂ, 1 Haziran 1971’de
Cevahir’in ﬂehit düﬂmesi, Çayan’›n a¤›r yaral› olarak tutsak edilmesiyle sona erdi. Maltepe direniﬂi devrimci hareketin teslim olmama gelene¤inin ilklerinden
biriydi.
12 Mart faﬂist
cuntas›n›n ard›ndan bir
grup THKO
kadro ve savaﬂç›s›, Ad›yaSinan
Alparslan man bölgesinKadir
CEMG‹L
MANGA
ÖZDO⁄AN deki Nurhak
Da¤lar›’na ç›kt›lar. Amaçlar› buradan gerilla savaﬂ›n› baﬂlat›p geliﬂtirmekti. ABD’nin Kürecik Radar Üssü'ne karﬂ› bir eylem düzenlemek istedikleri bir s›rada 31 May›s 1971’de oligarﬂinin askeri güçleri taraf›ndan kuﬂat›ld›lar. Teslim olmad›lar, çat›ﬂt›lar.
Çat›ﬂma sonunda S ina n Cemgi l , K adi r Manga ve A l p a r s l a n
Özdo¤an ﬂehit düﬂtüler.
Hikmet, Kemal
ve Arif kalemlerini emekçi halk›n, iﬂçi s›n›f›n›n
hizmetine veren
sanatç›lard›.
Orhan KEMAL
Naz›m H‹KMET
Ahmet AR‹F
Yazd›klar› tüm
3 Haziran 1963
2 Haziran 1970
2 Haziran 1971 eserlerinde, halk› ayd›nlatmay›
amaçlad›lar; emekçileri sosyalizm mücadelesine ça¤›rd›lar.
Bunun bedeli ülkemizde bask›lar, zulümlerdi. Bunun bilincindeydiler. Bu bilinçle hareket ettiler. Ve bask›lar›n, sald›r›lar›n
hedefi oldular. Yaﬂamlar› sürgünlerde, hapislerde, yokluk,
yoksulluk içinde geçti. Buna ra¤men yazd›klar›ndan, düﬂüncelerinden vazgeçmediler. Kalemlerini burjuvaziye teslim etmediler. Arkalar›nda onurlu bir tarih ve halk› ayd›nlatmaya devam edecek eserler b›rakarak ölümsüzleﬂtiler.

1960 Trabzon do¤umluydu. Devrimci hareketin 12 Eylül
öncesinden mücadelenin içinde olan, 12 Eylül cuntas›na
karﬂ› direniﬂi örgütlemeye çal›ﬂan kadrolar›ndand›. Çeﬂitli
mahallelerden sorumluydu. Cunta hüküm sürerken, ‹stanbul polisinin “onu öldürece¤iz” diye gönderdi¤i haberTahsin ELVAN lere meydan okuyarak, ﬂehit düﬂtü¤ü tarihe kadar mücadelesini tereddütsüz sürdürdü. 1 Haziran 1982’de, ‹stanbul Maslak’ta girdi¤i çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.

Sad›k MAMAT‹

Selçuk AKGÜN

Amerika’n›n Yugoslavya halk›na sald›r›s›n› protesto etmek için 4 Haziran 1999’da ABD ‹stanbul Baﬂkonsoloslu¤u’na karﬂ› düzenlenen bir eylem s›ras›nda Türkiye devrimci hareketinin anti-emperyalist çizgisinin
temsilcileri olarak ﬂehit düﬂtüler.

Sad›k Mamati, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Dev-Genç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Tutsakl›klar yaﬂad›. Tutsakl›¤› bitti¤inde tereddütsüz mücadeleye devam etti. ‹stanbul’da Topkap› Bölge sorumlulu¤u yapt›. Daha sonra
silahl› birliklerde görev ald›.
Selçuk Akgün, mücadeleye 12 Eylül öncesi baﬂka bir siyasi hareketin saflar›nda baﬂlad›. Adli bir olay nedeniyle 5 y›l tutuklu kald›. 93’te firar etti... Bu
dönemde devrimci hareketle iliﬂki kurdu. O ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için savaﬂmak istiyordu. ‹stanbul’da silahl› birliklerde görevlendirildi.

Tarih Yazanlar
Sad›k Mamati, Selçuk Akgün ﬂehit düﬂtüklerinde,
D H K C Tutsaklar Örgütlenmesi bir mesaj yay›nlam›ﬂt›. Bir
bölümünü, tarihe düﬂülmüﬂ bir not olarak tekrar yay›nl›yoruz:
SADIK V E S E L Ç U K Y O L D A ﬁ L A R I M I Z E M P E R YA L ‹ Z M E K A R ﬁ I Ö F K E M ‹ Z ‹ N ADIDIR!
Sad›k ve Selçuk yoldaﬂlar›m›z, yine bir Haziran sabah›
kuﬂat›lsalar da Perihan, Sibel, Süleyman ve tüm Cevahir
yürekliler gibi kurtuluﬂ umudunu ve onuru düﬂmana teslim
etmediler. Tereddütsüzdüler. Çünkü onlar haziran ﬂafaklar›nda ölümü rezil kepaze eden 84 Ölüm Orucu ﬂehitlerinin,
Apo, Haydar, Hasanlar›n soyundan geliyorlard›. Halklar›m›za, bizlere yeni bir zafer daha arma¤an ederek ölümsüzleﬂtiler.
4 Haziran sabah› Tepebaﬂ›'nda Sad›k ve Selçuk yoldaﬂlar›m›z›n ﬂahs›nda zafer halklar›m›z›n oldu. Öldürüp katletseler de yenilen emperyalizm ve iﬂbirlikçileriydi. Çünkü zafer ve yenilginin gerçek anlam› savaﬂ içinde düﬂman›n iradesini kabul edip etmemekte dü¤ümlendi bir kez daha...
Sald›r›lar›n tek bir amac› vard›r: Boyun e¤dirmek...
Sad›k ve Selçuk yoldaﬂlar›m›z kuﬂatma alt›nda bile düﬂmana boyun e¤meyip, kurtuluﬂ umudunu ve devrimci onuru ölümüne savunman›n zafer kazanmak oldu¤u bilinciyle
davrand›lar.
‹ﬂte zafer budur!
Zafer, emperyalizmin güç gösterileri eﬂli¤inde teslimiyet dayatt›¤› koﬂullarda tek baﬂ›na kal›nsa dahi emperyalizme karﬂ› silah elde savaﬂmakt›r. Kurtuluﬂa kadar savaﬂ ﬂiarlar›n› dilden dile yayg›nlaﬂt›rarak emperyalizme vurmakt›r.
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ir insan› insandan, halk›n bir kesimini di¤er kesimlerinden, devrimci örgütleri,
demokratik kitle örgütlerini birbirinden
ay›r›p, herkesi kendi dünyas›na
hapsetmeyi amaçlayan tecrit, F
Tipi hapishanelerdeki devrimci
tutsaklar›n öncelikli sorunu olmaya
devam ediyor. Bu nedenle TAYAD’l› Aileler, “ Yine Ankara Yollar›nda”lar. Talepleri, “Hapishanelerde Sohbet Hakk›n›n uygulanmas›”... Talebin kendisi, say›s›z soruyu davet ediyor. ‹nsan›n insanla
sohbet hakk›, neden ve nas›l gasbedilir ki bu, bir direniﬂin, bir eylemin
talebi haline dönüﬂmektedir?

B

Tiplerinde tecrit zulmü alt›ndaki tutsaklar›n yak›nlar›, giriﬂimleri s›ras›nda Abdi ‹pekçi Park›’nda
bir oturma eylemi yapacaklar. TAYAD’l›lar, daha önce orada, ülkemizde olmad›¤› gibi, dünyada da san›r›z eﬂi benzeri olmayan bir oturma
eylemi gerçekleﬂtirmiﬂlerdi. Karda
k›ﬂta yazda üç y›l› aﬂk›n - Tam 1230
gün- sürmüﬂtü bu direniﬂ de. Sorun
yine tecritti. Talep,”tecrite son verilmesi”ydi.

F

Tecrite Karﬂ›
Mücadele Sürecek!
tersiz, çarp›k bak›ﬂ aç›lar›na rastlanabilmektedir.
ecrite karﬂ› mücadeleyi önemli
hale getiren iki temel sebep vard›r. Birincisi, tecritin öncelikli ve
gündemdeki hedefinin tutsaklar
oluﬂudur. ‹kincisi, tecritin politik
içeri¤idir. Zaman zaman vurgulad›¤›m›z gibi, bir politika olarak tecrit,
hapishaneleri aﬂan bir uygulama
alan›na sahiptir.

T

içbir halk, halk›n kurtuluﬂu için
mücadele ettiklerinden dolay›
tutsak edilenleri unutamaz; çünkü
tutsaklar, halk›n kendi parças›d›r,
kendisidir. Ve hiçbir devrimci hareket, iddias›n›n, öncülü¤ünün somut
ifadesi olan tutsaklar›n› kendi kaderlerine terkedemez. Devrimci tutsaklar, halk›n öncüleridir. En cüretkarlar›, en fedakarlar›d›r. Tutsaklara sahip
ç›kmak, halk ve devrimciler için
hem siyasi, hem ahlaki bir sorumluluktur. Gündemler “çok yo¤un” olabilir, hayat›n her alan›nda sald›r›lar
söz konusu olabilir ve bu nedenle
tüm devrimci, ilerici siyasi hareketlerin, kitle örgütlerinin “iﬂleri” çok,
“gündemleri dolu” olabilir; ama hiçbir ﬂey, tutsaklar›n ve onlar›n sorunlar›n›n unutulmas›na neden olamaz.
Hiçbir ﬂey, o konuda bir ﬂey yap›lmamas›n›n mazereti olamaz.

H

007 y›l›n›n Ocak ay›na gelindi¤inde “Tecrite son!” ﬂiar›yla sürdürülen direniﬂte 122 ﬂehit verilmiﬂti, d›ﬂar›da ve hapishanelerdeki üç
ölüm orucu direniﬂçisi ölüm s›n›r›ndayd›. ‹ﬂte o aﬂamada bu talep, tamamen olmasa da k›smen kabul
edildi. Tecrit politikas›nda bir gedik
açacak olan bir genelge yay›nland›.
Fakat genelge uygulanmad› ve tecrit hala sürüyor. Tecrite karﬂ› mücadele de iﬂte bu nedenle sürmek
zorunda. Tecritin uyguland›¤›
Bugün
koﬂullarda, sorunu yok saymak,
hapishanelerdeki
t
ecrite
k arﬂ›
bir bak›ma bu dayatmay› kabul
mücadelenin s omut b ir talebe
etmektir.
dönüﬂmüﬂ
hali, “10 Saatlik sohbet
ecrite karﬂ› mücadele neden
hakk›n›n u ygulanmas›”d›r. Bu
bu kadar önemli, neden bu
hakl›, m eﬂru, d emokratik b ir
kadar gerekli? Biliyoruz ki bu
konuda, b›rak›n tek tek insanlataleptir. Hiçbir ilerici, devrimci,
r›, geliﬂmelere tamam›yla vak›f
demokrat g ücün b u t alebe
olmayan hapishaneler gerçe¤ine
kat›lmamas› söz konusu de¤ildir.
fiziken uzak olan kesimleri, solun çeﬂitli kesimlerinde bile ye-
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iliyoruz ki, tecrite karﬂ› mücadele için bir önerinin, ça¤r›n›n iletildi¤i demokratik kurumlar aras›nda
“yine mi tecrit?” diyenler, “o sorun
hala çözülmedi?” diye soranlar ç›kacakt›r. Evet, yine tecrit! “Yine mi tecrit?” diyen apolitizm veya “tecrit
emekçinin gündemi de¤il” diyen
ekonomizm, sorunun varl›¤›n› ve
önemini kabul edip direniﬂi gereksiz
bulan pasifizm, ayn› noktada birleﬂmektedirler: Tecrite karﬂ› suskunluk,
tav›rs›zl›k ve politikas›zl›k.

B

›n›flar mücadelesinin herhangi
bir alan›nda ve an›nda, politik
bir boﬂluk yoktur. ‹lerici, demokrat,
devrimci güçler, y›llard›r tecriti
gündemlerine als›nlar veya almas›nlar, o emperyalizmin ve oligarﬂinin bir politikas› olarak uygulanmaya devam ediyor. Tecrit, oligarﬂinin
tüm kesimleri taraf›ndan “politik
olarak” sahiplenilmiﬂ bir uygulamad›r. Halktan, emekten yana, demokrasiden, haklar ve özgürlüklerden
yana tüm güçlerin de tecriti uygulatmamakta politik olarak birleﬂmeleri gerekir.

S

ugün hapishanelerdeki tecrite
karﬂ› mücadelenin somut bir talebe dönüﬂmüﬂ hali, “10 Saatlik
s o h b e t h a k k › n › n u y g u l a n m a s › ”d›r.
Bu hakl›, meﬂru, demokratik bir taleptir. Hiçbir ilerici, devrimci, demokrat gücün bu talebe kat›lmamas› söz konusu de¤ildir.

B

ohbet hakk›n›n uygulanmas›
için mücadele, ayn› zamanda “keyfi devlet” anlay›ﬂ›na
karﬂ› mücadeledir. Evet, bu da
tüm halk›n karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›
bir sorundur. “Keyfi yönetime
son” slogan› hapishanelerden
baﬂlay›p fabrikalara, devlet dairelerine, okullara kadar uzan›r.
Çünkü, keyfi yönetim, faﬂiz min karakteristik özellikle-

S
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r i n d e n b i r i d i r. Hat›rlanaca¤› gibi,
büyük direniﬂin sonunda tecriti k›smen kald›ran bir genelge ç›kar›ld›.
Bu genelge 10 saatlik sohbet hakk›n› içeriyordu. Hem söz verilmiﬂ,
hem r esmen bir genelge ç›kar›lm›ﬂt›. Ama bu genelge, uygulanmad›.
Resmi bir belge, düzenin kendi hukuku demekti ve çok kez tan›k oldu¤umuz gibi, düzen k e n d i h u k uk u n u çi¤niyordu yine.
0 Saatlik Sohbet Hakk›’n›n kabul edilmesinden bu yana, Adalet Bakanl›¤› koltu¤una üç Adalet
Bakan› oturdu. Tayadl›lar’›n aç›klamas›nda da vurguland›¤› gibi, ilk
ikisi, kendi hükümetlerinin karar›,
kendi devletlerinin imzas› olan genelgeyi uygulamad›lar. ﬁimdi talep,
AKP iktidar›n›n 3. Adalet Bakan›
Sadullah Ergin’in önündedir. Tecrit,
AKP iktidar›n›n ve yukar›da belirtti¤imiz üzere, oligarﬂinin tüm kesimlerinin sahip ç›kt›¤› bir politikad›r; dolay›s›yla kiﬂilere göre de¤iﬂmez; de¤iﬂmesini sa¤layacak
olan mücadeledir, halk›n, demokratik kitle örgütlerinin sorunu ve tutsaklar› sahiplenmesidir

1

tecriti etkisizleﬂtirecek tarzda örgütlenen bir yaﬂamdan söz ediyoruz.
Tecritin amac›na ulaﬂmas›, en baﬂta
ö r g ü t s ü z l e ﬂ t i r m e k t e n geçiyordu.
Tek kiﬂilik hücreler, esas olarak bunu sa¤layacakt›. Fakat tutsaklar, ayr› ayr› hücrelerde olmalar›na karﬂ›n,
her zamankinden daha s›k› bir disipline ve kurallara sahip bir örgütlenmeyle cevap verdiler buna...
Tecritin baﬂar›s›, bir yerde karﬂ›s›ndakini “ b i re y o l a ra k” düﬂündürmeye baﬂlamas›ndayd›. O halde,
tecriti boﬂa ç›kartmak, bireyci, bencil düﬂüncelere karﬂ› kendi beynimizde daha büyük bir savaﬂ açmakt›. Bu savaﬂ› da büyük bir kararl›l›k
ve baﬂar›yla verdi özgür tutsaklar.
Bunun sonucudur ki, fiziken uygulanan tecrit, tutsaklar›n beyinlerine
ulaﬂ›p, oraya yerleﬂemedi.

uras› unutulmamal›d›r ki, tecrit
sald›r›s›, sadece fiziki ve politik
bir bask› olmay›p, ideolojik muhtevaya sahip bir sald›r›d›r. Tecrit,
insanlar›n ve örgütlerin sosyalist,
halktan yana düﬂüncelerinin yerine,
b u r j u v a z i n i n b i r ey ci ideo lojisini
koymay› hedefler. Tecritin baﬂar›ya
ulaﬂmas› da esas olarak budur zaten.
Oligarﬂi, bireyleri ve halk›n her kesimini, kendi küçük dünyalar›na
hapsetmek isterken, iﬂte de¤iﬂik düzeylerde bu yaln›zlaﬂmay› gerçekleﬂtirmek ister. Tecrit politikas›nda
baﬂvurulan tüm araçlar, bask›, zor,
iﬂkence, ödül, ceza, herﬂey bu ideolojik amaca ulaﬂmak içindir.

ﬁ

ücredeki bir insan, fiziki olarak
“yaln›zlaﬂt›r›lm›ﬂt›r”. Hücredeki tutsa¤›n bunu fiziki olarak engelleme gücü yoktur. Fakat onun da
utsaklar›n tecrite karﬂ› hem fiiçok güçlü oldu¤u bir baﬂka alan
len örgütlenmeleriyle, yaﬂam
vard›r. Onun oradaki direniﬂi, beytarzlar›yla hem de beyinlerini burjuninde, düﬂüncesinde yaln›zlaﬂmay›
vaziye kapatarak ördükleri barikat,
r e d d e t m e s i d i r. ‹nsan›n beyni ve
tüm halk güçlerine örnek olmal›d›r.
yüre¤i, burjuvazinin ulaﬂamayaca¤› bir aland›r. Tecrite karﬂ› direniﬂin bu muhtevas›, d›ﬂar›s›
Hücredeki
için de geçerlidir.
bir insan, fiziki olarak
ecrit, en keskin s›n›rlar›yla
“yaln›zlaﬂt›r›lm›ﬂt›r”. H ücredeki
ecritin hapishaneleri aﬂan
ilk
olarak hapishanelerde
boyutu ve politik içeri¤i ise,
tutsa¤›n b unu f iziki o larak
uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Ve
halen halk›n tüm kesimlerinin
engelleme gücü yoktur. F akat o nun
halen de en kat› biçimde orada
mücadelesini zay›flatan unsurlada çok güçlü oldu¤u bir baﬂka a lan
sürmektedir. Tecrite karﬂ› mücar›n baﬂ›nda gelmektedir. D›ﬂar›vard›r. O nun o radaki d ireniﬂi,
dele de bu anlamda öncelikle
daki tecrit, F Tipi hapishanelerbeyninde, düﬂüncesinde yaln›zlaﬂhapishaneleri esas almak zorundeki tecritten farkl› olarak, kesin
may› reddetmesidir. ‹nsan›n b eyni
dad›r. Hapishaneler konusunda
s›n›rlar çizen duvarlar içinde uyve yüre¤i, b urjuvazinin u laﬂamayaﬂu veya bu ölçüde duyarl› her
gulanm›yor olsa da, özü ayn›d›r.
ca¤› bir aland›r. Tecrite k arﬂ› d irekesim, hapishanelerdeki temel
E¤er bugün ﬂurada burada baﬂlaniﬂin
b
u
m
uhtevas›,
d
›ﬂar›s›
i
çin
sorunun tecrit oldu¤unu, yasakyan iﬂçi direniﬂleri, halk›n di¤er
de
g
eçerlidir.
lar, disiplin cezalar›, hastalar›n
kesimleri bir yana, iﬂçilerin yetedavisinin yap›lmamas› gibi soterince deste¤ini alam›yorsa, iﬂrunlar›n esas olarak tecrit alt›nçiler, memurlar, serbest meslek saPerspektifimiz bu olmal›d›r. Bu sada boyutland›¤›n› görerek, hapishahipleri, köylüler, herkes kendi içine
vaﬂ, tek tek insanlar, taraftarlar ve
nelere iliﬂkin duyarl›l›klar›n›, talepkapan›k bir mücadele hatt› izliyorkadrolar, dernekler, sendikalar, konlerini, bu temel sorun, tecrit sorunu
sa, orada tecrit ve tecritin ördü¤ü
federasyonlar taraf›ndan, her düzeyetraf›nda dile getirmelidirler.
duvarlar var demektir.
de, süreklileﬂtirilmelidir. Dayan›ﬂma,

T

T
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ecrit politikas›n› boﬂa ç›kartmak, onun hedeflerine ulaﬂmas›n› engellemekten geçer. Tecritin
karﬂ›s›na nas›l ç›k›laca¤›n›n en somut ve en görkemli örne¤ini devrimci tutsaklar yaratm›ﬂt›r. Burada
sadece 122 ﬂehidin verildi¤i direniﬂten de¤il, o direniﬂe paralel olarak

T

Say›: 181

H

kolektivizm, örgütlenmek, halk›n
mücadelesinin ayr›lmaz parçalar› haline getirilmelidir. Bir demokratik
kitle örgütüne sald›r› oldu¤unda, bütün demokratik kitle örgütlerinin bu
sald›r›ya karﬂ› birlikte tav›r almas›,
iﬂte tecritin boﬂa ç›kar›ld›¤› noktad›r.
Bunu her alana yayabilirsiniz.

ecrite karﬂ› mücadele sürecek.
Sürmelidir de. Tutsaklar›n sorunlar›, tüm halk›n sorunudur. Tecrit, herkesin gündemidir. Devrimciler, ilericiler, örgütlü güçler olarak,
bunu halka, tüm emekçilere kavratam›yor, gösteremiyorsak, eksiklik
bizdedir.

T
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Tecrit Sürüyor... Sohbet Hakk› Uygulanm›yor...

ZULMÜN VE
YALANIN ‹KT‹DARI

6

Z a lim; çünkü tecrit
i ﬂ k e n c e s i n i s ü r d ü r ü y o r. F
Tiplerinde tecrit ve iﬂkence sürüyor. Tecrit, sistemli bir ﬂekilde
çürütmeye, öldürmeye devam
ediyor. AKP, tecriti kald›rmak bir
yana, daha da a¤›rlaﬂt›r›yor...
Tecritle dayat›lan halâ ayn›:
“ Teslim olun!”
Bu dayatmay› hala sürdüren
AKP, ﬂunu iyi bilmelidir ki; bu
ülkenin hapishanelerinde tecrite
karﬂ› tam 7 y›l süren büyük bir
direniﬂ yaﬂand›. Ödenen büyük
bedeller var. 122 ﬂehit var. Bunlara ra¤men, özgür tutsaklar›n
tecriti kabul edebilece¤ini düﬂünen, buna göre hesaplar yapanlar, bir kez daha yan›lacakt›r.
Hiçbir koﬂulda tecrite boyun
e¤ilmeyece¤i kesindir.
Gerçek ﬂu ki; tecrite boyun
e¤ilmeyece¤ini AKP iktidar› da
anlam›ﬂ ve bu noktada tecrite karﬂ› 7 y›ld›r sürmekte olan direniﬂi
bitirmek için, tecriti k›smen kald›ran bir genelge yay›nlam›ﬂt›r.
Direnenler boyun e¤meyerek,
iktidara geri ad›m att›rm›ﬂt›r.
Ama o gün direniﬂin gücüyle
tutsaklar›n taleplerini k›smen kabul edip bu genelgeyi yay›nlayan
iktidar, o günden sonra, bu yenilgiyi asla hazmedememiﬂ ve bu
tahammülsüzlükle de genelgeyi
uygulamam›ﬂt›r.
ﬁimdi en baﬂta, o günlere dö n e rek, AKP iktidar› ne dedi, ne
yapt› hat›rlayal›m.
Oligarﬂi, F Tiplerini açarak

TECR‹T

hücrelerde örgütlülü¤ü bitirecek ve tutsaklar› teslim alacakt›. Bu amaca ulaﬂmak
için 19 Aral›k gibi bir katliam›
gerçekleﬂtirmelerine, F Tiplerini
iﬂkencelerle açmalar›na ra¤men,
amaçlar›na ulaﬂamad›lar. F Tiplerinde ne örgütlülü¤ü bitirebildiler, ne de direniﬂi. Direniﬂi bitiremezlerdi de, çünkü direniﬂin
nedeni olan tecrit duruyordu.
Tutsaklar o tecrit alt›nda yaﬂ›yorlard›. Direniﬂin sürmesinin nesnel nedeni tecritti.
Direniﬂle geçen 7 y›ldan sonra herkes bunu gördü ve anlad›.
Tecrit koﬂullar›nda bir de¤iﬂme
olmadan direniﬂin bitmeyece¤ini
AKP iktidar› da gördü. ‹çeride ve
d›ﬂar›da ölüm orucu direniﬂini
sürdüren üç direniﬂçinin ölüm s›n›r›na yaklaﬂt›¤› bir süreçte, 22
Ocak 2007’de, Adalet Bakanl›¤›,
bir genelge yay›nlayarak, tecrit
uygulamas›ndan k›smen vazgeçmeyi kabul etti.
Bizzat Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan Tabipler Birli¤i’ne faksla
gönderilen genelge, ölüm orucu
direniﬂçileri taraf›ndan da tecritin kald›r›lmas›nda bir ad›m olarak de¤erlendirildi ve direniﬂe
ara verildi.
“B.03.0. CTE.0.00.0004/10”
Say› 45/1 No’lu genelgeyle,
Tutsaklar›n haftada 10 saat
bir arada bulunmas› mümkün k›l›n›yordu. Ama daha önemlisi,
tusaklar, h i ç b i r disiplin cezas›
i nfa z › n a t a bi o l ma d a n bir araya
getirileceklerdi. Yani “ t re t m a n ”
kald›r›l›yordu.
Genelgede, hapishanelerin
“Cezaevi ‹zleme Kurullar›” ve

AKP

di¤er çeﬂitli kuruluﬂlar›n denetimine aç›lmas› gibi maddeler olsa
da, direniﬂin sonland›r›lmas› için
belirleyici olan “tredman” ﬂart›n›n kald›r›lmas›yd›. Çünkü tredman, yani “iyileﬂme (k›sacas›,
eski düﬂüncelerinden vazgeç me)” dayatmas› sürdü¤ü müddetçe zaten hapishanelerde tan›nan hiçbir hakk›n anlam› olamazd›. Gerek genelge, gerekse
de sözlü taahhütler, bu noktada
bir ad›m at›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›.

Ne Demiﬂlerdi?
O zamanki TTB Baﬂkan›
Gencay Gürsoy, Direniﬂ Evi
önünde yapt›¤› aç›klamada, Adalet Bakan› Cemil Çiçek’in bizzat
telefonla kendisine “ﬂimdilik...
1 0 sa ate ç›ka r›yoruz , orta k me kânlarda bulunma olana¤›n›
daha sonra 20 saate ç›kma ola na¤› da var.” dedi¤ini aç›klad›.
Gürsoy bu aç›klamas›nda, gerek Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlü¤ü’yle gerek bizzat Adalet
Bakan›’yla yapt›klar› görüﬂmelerde, Cezaevi ‹zleme Kurullar›’nda Barolar’dan ve Tabipler
Birli¤i’nden temsilciler bulundurulmas› gibi önerilerinin kabul
edildi¤inin de kendilerine bildirildi¤ini belirtiyordu.
Adalet Bakan› Cemil Çiçek’in d›ﬂ›nda, B a ﬂ b a k a n l › k
M ü s t e ﬂ a r › taraf›ndan da DKÖ
temsilcilerine yap›lan aç›klamada, “10 saatin 20 saate ç›kar›la ca¤›” teyid edilmiﬂti.
Biraraya getirilecek tutsaklar›n tespitinin tutsaklar›n denetiminde olup olmamas›, tart›ﬂma
noktalar›ndan biri idi. Yap›lan
görüﬂmelerde bunun da çözüle-
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ce¤i belirtildi. Bu taahhüt de, Hak‹ﬂ Baﬂkan› Salim Uslu ve Mehmet
Bekaro¤lu’nun Baﬂbakanl›k Müsteﬂar› ile görüﬂmesinde ifade edildi.
Müsteﬂar, B a ﬂ b a k a n Ta y y i p E rdo¤an’›n mesaj›n› aynen ﬂöyle iletmiﬂtir: “Biz haftal›k on saati yirmi
saate ç›karaca¤›z. Bu konuda ad›mlar ataca¤›z. Ayr›ca genelgedeki
gözlem idare kurullar› üzerinde Behiç fazla durmas›n, yani biraraya
gelecek tutuklular›n kimlerle biraraya geleceklerine, tutuklular›n
kendisi karar verecek. Bunu uygulamada göreceksiniz.”
Bütün bu sözler, aç›klamalar, kan›tl›, tan›kl›d›r.
Direniﬂe ara verilmesinden sonraki ilk Yürüyüﬂ dergisinde, bütün
bu sözler aktar›lm›ﬂ ve “ u y g u l a m a d a g ö rece¤iz” denilmiﬂti. (28
Ocak 2007 tarihli 89. say›)
Peki o günden bu yana uygulamada görülen nedir?
AKP iktidar› iki y›l boyunca
o y a l a m a k t a n ve yalan söyleyerek
h a l k › k a n d › r m a k t a n baﬂka bir ﬂey
yapmad›. G ö r ülen, AKP’nin ikiyüzlülü¤ü ve yalanc›l›¤›d›r. G ö r ülen, AKP’nin zulmüdür.
Baﬂbakan’dan, Meclis Baﬂkan›’na, Adalet Bakan›’na kadar bir
çok AKP yöneticisi, Ölüm Orucunun bitirilmesi için, tecritin kald›r›laca¤› yönünde sözler vermiﬂler, bir
genelge ç›karm›ﬂlard›.
Genelgenin, 10 Saatlik Sohbet
hakk›n› içeren maddesi, genelgenin
üzerinden iki y›l geçmesine ra¤men hiçbir hapishanede uygulanm a d › . “Mekan” sorunu, “personel” sorunu, ﬂu sorun, bu sorun diyerek sürekli bahaneler üretildi.
AKP verdi¤i sözü tutmad›. Arada yap›lan görüﬂmelerde, baﬂvurularda, “çözece¤iz, halledece¤iz”
denildi ama çözmediler. Verdi¤i
s ö z ü t u t m a y a n , YA L A N C I ’ d › r.
A K P d e b u d u r u m d a d › r.

Tecrit Neden
Bu K adar Önemli?
Peki neden?

Say›: 181

Oligarﬂinin tecritte bu kadar ›srar›n›n ve tutsaklar›n tecrit karﬂ›s›ndaki bu büyük kararl›l›¤›n›n nedenleri nelerdir?
Neden tecriti kabul etmemek
için bu kadar büyük bedellerin
ödenmesi göze al›nm›ﬂt›r?.. Y›llarca
anlatt›k tecriti. B›kmadan usanmadan anlatt›k. Tecrit uygulamalar›na
son verilinceye kadar da anlataca¤›z.
Te c r i t ; insan›n insans›zlaﬂt›r›l m a s › d › r. ‹nsan›n, onu insan yapan
tüm ögelerden izole edilmesidir.
Yaln›zlaﬂt›r›lmas›d›r. ‹nsan› insan
yapan ne varsa parçalanmas›, yok
edilmesidir. Baﬂka bir deyiﬂle insa n › n t ük e t i l me s i di r. ‹ﬂte bunun için
insan olman›n onurunun ve sorumlulu¤unu taﬂ›yan hiç kimse, tecrite
boyun e¤emez ve kendine insan›m
diyen hiç kimse böylesine zalimce
bir yönteme sessiz kalamaz!

Tecrit, Neden ve Nas›l
Gündeme Geldi?
Tecrit politikalar› 12 Eylül’den
beri, devrimci tutsaklar› teslim almak amac›yla her f›rsatta uygulanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ ve hep oligarﬂinin
gündeminde olan bir politikayd›.
Cunta y›llar›nda yap›lan hücre tipi
hapishaneler, bu politikay› hayata

A K P iktidar› iki y›l boyunca
oyalamaktan ve yalan
söyleyerek halk›
kand ›rmaktan b aﬂ ka b ir ﬂey
yapmad›. Verdi¤i sözü
t u t m a y a n , YA L A N C I ’ d › r.
A K P d e b u d u r u m d a d › r.

TC’nin Baﬂbakan› ve
Bakanlar› s›fat›yla

Söz verdiler. Tutmad›lar!

geçirmek içindi, ama direniﬂle püskürtüldü bu uygulamalar. 1991’de
oligarﬂi yeni bir deneme daha yapt›
ve yine püskürtüldü. 1999’da DSP,
ANAP ve MHP Koalisyon hükümeti taraf›ndan tekrar gündeme getirildi ve h›zla F t i p i h a p i s h a n e l e r inﬂa
edilmeye baﬂlad›.
F Tipi hücre hapishaneleri, genellikle tek ve k›smen üç kiﬂilik
hücrelerden oluﬂan bir hapishane
sistemidir. Bu sistemin özü sosyal
bir varl›k olan insan› tutukluluk koﬂullar›ndaki di¤er insanlardan ay›rarak, y›llarca t ek ba ﬂ› na, ba ﬂka i nsanlardan kopar›lm›ﬂ olarak bir
h ü c rede tutmakt›r. F T i p i H ü c re
H a p i s h a n e l e r i y l e a m a ç l a n a n ; siyasi tutsaklar› kat› bir tecrit ve izolasyona tabi tutarak fiziksel ve ruhsal bak›mlardan çökertme, kiﬂiliksizleﬂtirme, politik teslimiyet ve
piﬂmanl›¤a zorlamakt›r. Bu teslimiyete zorlaman›n, kiﬂiliksizleﬂtirmenin en uygun yöntemi olarak T E CR ‹ T , bunun mekan› olarak da
H Ü C R E gündeme getirilmiﬂtir. F
Tipi Hapishanelerle içerdeki devrimci siyasi tutsaklar›n aralar›ndaki
dayan›ﬂma, kolektivizm ve ö r g ü t lülükleri ortadan kald›r›lmak istenmektedir. F tipi uygulamas›, insan›
d › ﬂ d ü n y a d a n y a l › t a r a k yaln›zlaﬂ t›rmay›, iradesini parçalamay›,
kiﬂiliksizleﬂtirmeyi, insan› insan
yapan sosyal yan›n› öldürmeyi,
ruhsal ve bedensel olarak yavaﬂ
y av aﬂ ve sessiz bir ﬂ e k i l d e i m h a y ›
a m a ç l a m a k t a d › r.
‹ktidardakilerin amac› buydu ve
her koﬂulda uygulayacaklar›n› söylediler. Bir yerde geleceklerini, F
Tiplerini hayata geçirmeye ve devrimci tutsaklar› burada teslim almaya ba¤lam›ﬂlard›.
Devrimci tutsaklar›n ise bu politikalara teslim olmas› beklenemezdi. Devrimci tutsaklar ve yak›nlar› baﬂ›ndan itibaren F Tiplerine karﬂ› ç›kt›lar. DHKP-C,
TKP(ML) ve TK‹P dava tutsaklar›
20 Ekim 2000’de Açl›k Grevine
baﬂlad›lar. ‹ktidar, görüﬂme, mutabakat manevralar›n›n ard›ndan 19
Aral›k 2000’de, devrimci tutsakla-
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r›n bulundu¤u tüm hapishanelere
karﬂ›, eﬂi görülmemiﬂ bir sald›r› düzenledi. Sald›r›da, 28 devrimci tutsak katledildi. Yüzlercesi a¤›r yaraland›. Kalanlar›n hepsi iﬂkencelerden geçirildi.
F Tipi t e c r i t h ü c releri iﬂte böyle aç›ld›. Tutsaklar zorla, en aﬂa¤›l›k
iﬂkencelerle hücrelere koyuldu. ‹ﬂkence, hücrelerde de hiç eksik olmad›.
Oligarﬂi tutsaklar› hücrelerde
tecrit etmiﬂti fakat, öncelikli amac›na ulaﬂamam›ﬂt› yine. Ölüm Orucu
Direniﬂi F Tiplerinde de sürüyordu.

Tecritin Uygulanmaya
Baﬂlamas›
F Tiplerinin aç›ld›¤› ilk günlerden uzunca bir süre fiili sald›r›lar,
iﬂkenceler sistemli bir ﬂekilde sürdü. Bu sald›r›lar›n temelinde yapt›r›mlara “boyun e¤dirme” vard›.
Gardiyanlar›n sald›rmas› için özel
bir neden gerekmiyordu.
Fakat fiili sald›r›lardan sonuç
al›namay›nca bundan geri ad›m atmak zorunda kald›lar. Kald› ki, F
Tipi tecrit politikalar›n›n mant›¤›,
sadece fiili sald›r›lar üzerine kurulmam›ﬂt›. Hücrelerin fiziki yap›lar›ndan, boyas›ndan badanas›na, içi-

Tecritin En S›k Yol
Açt›¤›
Fiziksel
Rahats›zl›klar:
Unutkanl›k, Yo¤unlaﬂamama,
Iﬂ›k ve sese karﬂ› duyarl›l›k, G erginlik, K ulak ç›nlamas›, Baﬂ a¤r›s›,
Kolay/ani sinirlenme, S ürekli yorgunluk hissi, K alp ç arp›nt›s›/ritm
bozuklu¤u, Nefes darl›¤›, Al›nganl›k, Tak›nt›lar ve t ahammülsüzlük;
Her ﬂeye karﬂ› isteksizlik, Boﬂluk
duygusu, Ortal›¤› da¤›tma iste¤i,
Kurgular, Kas iskelet a¤r›lar›, Göz
bozuklu¤u... Hipertansiyon, Mide
ülseri, Cilt hastal›klar› gibi psikosomatik r ahats›zl›klar...
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ne konulan eﬂyalara, yemek, su,
banyo, tuvalet, haberleﬂme, ziyaret,
sa¤l›k sorunlar›na, mahkemelere gidip geliﬂten verilen eﬂyalar›n rengine, adetine kadar h e r ﬂey tecrit politikas›n›n bir parças›n› oluﬂturuyordu.
Ve bu bütünlük içinde tüm uygulamalar tutsaklar›n teslim al›nmas›na, iradelerinin k›r›lmas›na hizmet
eder. F Tiplerinde tutsaklar “koﬂul suz” hiçbir hakka sahip de¤ildir. ﬁu
veya bu hakk› kullanabilmesi için
bir çok koﬂul ileri sürülür. Ka¤›t
üzerinde tutsa¤›n hakk› görünen aklar, tecrit politikas›n›n bir parças›
olarak t u t s a k l a r a k a r ﬂ › kullan›l›r.
Mektuptan aile ve avukat ziyaretine, telefona kadar, bu haklardan
yararlanmak, tutsaklar›n “tretman”a
yani hapishanenin teslim alma politikalar›na uymas›na ba¤lanm›ﬂt›r.
Tretmen’a uyum sa¤lamad›¤›nda,
bu haklar, keyfi cezalarla elinden
al›n›r.
Sa¤l›k problemleri olan tutsaklar›n hastal›klar›, tutsaklara karﬂ› kullan›l›r. Gardiyanla konuﬂurken, gardiyan ses tonundan “tehdit” alg›lay›p soruﬂturma açabilir. Dilekçe
verme, itiraz etme hakk› vard›r ama
yaklaﬂ›k 9 y›ll›k pratik tan›kt›r ki,
bu hakk›n kullan›m›ndan hiçbir so-

nuç ç›kmaz. Her seferinde de¤iﬂmez
olarak “talebinin reddine” karar
verilir.
F tipleri aç›ld›¤› günden beri bu
uygulamalarda hiçbir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. Hatta Yeni Ceza ‹nfaz Yasas›’yla hukuksuzluk, keyfilik ve her
türlü insanl›k d›ﬂ› uygulamalar yasallaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bunlara karﬂ› pasif ya
da fili hiçbir ﬂekilde karﬂ› ç›kma, direnme hakk› yoktur. D i renmek, F
Tiplerinde en büyük suçtur. Zaten
tecrit politikalar›n›n tamam› tutsaklar›n d i reniﬂini k›rmaya yöneliktir.

Tecritin Etkileri
ve Etkisizli¤i
Peki tecrit uygulamas›n›n y›llar
içindeki sonuçlar› ne oldu? 19Aral›k 2000’den bugüne dokuz y›ld›r
bir ve üç kiﬂilik hücrelerde tutuluyor devrimci tutsaklar. Hücrelerinin
d›ﬂ›nda bir yaﬂamlar›, iliﬂkileri yok,
kimseyle görüﬂmelerine, selamlaﬂmalar›na bile izin verilmiyor.
Devrimci tutsaklar›n birbirlerinden kopar›ld›klar› koﬂullarda dahi
örgütlü yaﬂamda ›srarlar›, büyük direniﬂin tutsaklarda yaratt›¤› moral
güç, tecritin bu etkilerini asgari düzeye indiriyor olsa da, tecritin çeﬂitli boyutlarda fiziki ve psikolojik

“Görün Eserinizi,
Tecrit Bu”
A.D.’nin b o¤az›na sar›larak b o¤uﬂmaya
çal›ﬂt›¤› ayn› hücrede k alan a rkadaﬂ›, o g ünü
“üç de¤il iki kiﬂi olsayd›k öldürürdü beni” diyordu hakl› olarak. “A. abi krize girdi¤inde önce sinirli sinirli k onuﬂmaya b aﬂlard›. B iz a nlard›k. Yavaﬂ yavaﬂ sinirlenir, ‘ dayanam›yorum, k endimi ö ldürece¤im. Beni öldürün’ diye yalvar›rd›. Sonra söylenmeye baﬂlar, k ontrolünü
kaybedip k afas›nda k urgulad›¤› ‘ düﬂmana’ sald›r›rd›. ‘ O
düﬂman’ bazen b en, b azen M. abi o luyordu. Zorla zaptediyorduk. H er yan› t itriyordu. Art›k k endi kendine anlaﬂ›lmaz ﬂeyler söylemeye baﬂl›yordu. Sonra yavaﬂ yavaﬂ kendinden geçiyordu. ‘Sanki uçuyorum’ diyordu. B u d efalarca olmuﬂtu. A. abiyi adeta uyuﬂturucu ba¤›ml›s› yapm›ﬂlard›. Ne tedavi...” (“Tecrit: Yaﬂayanlar Anlat›yor” kitab›ndan
bir bölüm.)
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tahribatlar yaratt›¤› bir gerçektir.
Adli tutuklularda ise, 1-2 y›l›n
üzerinde tecrit hücrelerinde kal›p da
tecrit politikalar›ndan çok a¤›r ﬂekilde etkilenmeyen yoktur. Adli tutuklular, F Tiplerinde hapishane
idaresi taraf›ndan verilen sakinleﬂtirici haplarla uyuﬂturularak “ s o r u n ”
olmaktan ç›kart›lmaktad›r. Aksi durumda adli tutuklular hücre arkadaﬂlar›yla sürekli problem yaﬂamakta, sonu birbirlerini öldürmeye
ya da intihara varan bunal›mlara
düﬂmektedirler.
Tecrit politikalar›ndan kiﬂi ne
kadar güçlü olursa olsun fiziki olarak etkilenir. F Tiplerinde tecrit politikalar›n›n en az etkiledi¤i kesim,
devrimcilerdir. Çünkü devrimciler
hücrelerde olsalar da örgütlüdürler,
kolektiftirler. Bu tecrite karﬂ› güçlü
bir ideolojik ve fiili barikatt›r.
Devrimci tutsaklar, F Tiplerine
götürüldükleri ilk andan itibaren örgütlülüklerini F Tiplerinin koﬂullar›na göre yeniden oluﬂturmuﬂlard›r.

Kand›ra F Tipi’nden
Taner Korkmaz’›n
Mektubundan:
Yaﬂad›¤›m›z keyfilikleri tahmin edersin elbette. De¤iﬂen pek
bir ﬂey olmuyor. Kimimiz disiplin
yasaklar›yla cebelleﬂiyoruz, kimimiz keyfi hak ihlalleriyle. Ve tecrit
hep bildi¤iniz gibi... Geçen hafta aylard›r rahats›zl›¤›n› çekti¤im diﬂim
için hastaneye gittim. Yaklaﬂ›k iki ayd›r bu sevkin gerçekleﬂmesini bekliyordum. Ve iki ay sonra hastaneye gidebildi¤imde kelepçelerim çözülmedi¤i için muayene dahi olamadan geri
döndüm. Benzer ﬂeyleri y›llard›r yaﬂ›yoruz. Ço¤u zaman vaktinde müdahale edilmeyen rahats›zl›klar çok daha
ciddileﬂip kal›c› hasarlara dönüﬂüyor.
Genelge uygulanm›yor. Kimsenin
ad›n› and›¤› da yok. Biz ise, hiçbir ﬂeyi unutmuﬂ de¤iliz. Ve hat›rlat›r›z da
elbette. Buradaki tüm arkadaﬂlar›n selamlar›n› iletiyorum.
27 Nisan 2009 / Taner Korkmaz.

Say›: 181

“Tredman”a ba¤l› haklar›, daha baﬂ›ndan reddetmiﬂ ve onlar›n teslim
alman›n bir arac› olarak kulland›klar› “haklar›n” hiçbirini tan›mam›ﬂlard›r. Her gün iﬂkence görme pahas›na da olsa, mektup, ziyaret yasa¤›
pahas›na da olsa, tutsaklar› kimliksizleﬂtirmek, kiﬂiliksizleﬂtirmek için
onursuzca dayat›lan uygulamalara
boyun e¤memiﬂlerdir. Hücrelerde
k e n d i y a ﬂ a m a n l a y › ﬂ l a r › n a g ö re
örgütlü yaﬂamlar›n› oluﬂturmuﬂlard›r. Tutsaklar birbirlerini göremeseler dahi, oluﬂturduklar› örgütlülük
ve kolektivizm sayesinde yine aralar›nda büyük bir dayan›ﬂmay›, sürekli bir üretimi gerçekleﬂtirebilmiﬂlerdir. Yani F Tiplerinde devrimciler fiziken tecritte olsalar da, kolektif bir yaﬂam› örgütlemiﬂ olmalar› sayesinde, tecrit politikalar› karﬂ›s›nda beyin olarak güçlüdürler.
Devrimci tutsaklar tecrite karﬂ› 9 y›l
boyunca iradeleriyle, örgütlülükleriyle direnmiﬂlerdir.
Tecrite karﬂ› direniﬂte, 122 insan

can›n› yitirdi. Yüzlerce tutsak sakat
kald›. F Tiplerinin aç›ld›¤› günden
bugüne geçen 9 y›lda tecritin neden
oldu¤u ölümler, fiziksel ve psikolojik rahats›zl›klar bu rakamlar›n çok
çok üstündedir. AKP iktidar› tüm
bunlar› bilerek, verdi¤i sözü
çi¤neyerek tecrit politikas›nda ›srar
etmektedir.
Hemen ve kesin bir dille belirtelim ki, bu sonuçlar›n ortaya ç›kaca¤›ndan, hatta daha a¤›r tahribatlar
yarataca¤›ndan, tecriti uygulayanlar, F Tipi Hapishaneleri açanlar bilgi sahibiydiler. F Tipi tecrit uygulamas›n› ald›klar› emperyalist merkezlerde bu sonuçlar pratikte ve çeﬂitli deneylerle ortaya ç›km›ﬂt›. Yani, tutsaklar bugün tecrit alt›nda ne
yaﬂ›yorsa, bunlar Türkiye’yi yönetenler taraf›ndan bilinçli olarak
planlanarak yarat›lm›ﬂt›r. AKP iktidar› da bu tecrit zulmünü, ayn›
amaçlarla, ayn› biçimde sürdürmektedir. Te c r i t i s ü r d ü r m e k , h e m z a limlik, hem yalanc›l›kt›r.

Cezaevlerinde ‘Görüntülü Alo’ De¤il,

TECR‹T ‹Ç‹NDE TECR‹T VAR!
Ülkemiz
hapishaneleri,
düzenin kanl›
ve zalim yüzünü yans›t›r.
Bu yüzden olacak ki, s›k s›k hapishaneleri aklamaya, o gerçe¤i gizlemeye yönelik haberler yap›l›r.
Yeni Adalet Bakan› da, halk›n
karﬂ›s›na ilk olarak böyle bir “reklam” haberiyle ç›kt›:
“Adalet Bakan› Sadullah Ergin,
dün cezaevlerinden mahkûmlar›n
aileleriyle “görüntülü alo” uygulamas›n› baﬂlatt›.... Sincan Cezaevi’nde görüntülü telefon hizmetinin
tan›t›m›n› yapan Ergin, üç mahkûmun ailesiyle yapt›¤› telefon görüﬂmelerini izledi”... (16 May›s 2009)
Gazete ve televizyonlarda “Cezaevlerinde Görüntülü Alo” reklam›yla verildi bu geliﬂme.
Oysa, tecritin uyguland›¤› hapis-

hanelerde, tutsaklar›n sahip oldu¤u
hemen hiçbir hakk› yoktur. “Hak”
diye sunulan her ﬂey tutsaklar› teslim almak için uygulanan tecrit politikalar›n›n bir parças›d›r. “Görüntülü” ya da görüntüsüz telefon hakk›n›n kullan›lmas› da öyledir. Yani,
bir tutsak, “Görüntülü Alo” diyebilmek için, hapishanede dayat›lan her
türlü insanl›k d›ﬂ› uygulamalara boyun e¤mek zorundad›r. “Görüntülü
Alo”nun arkas›ndaki görünmeyen,
yaz›lmayan, söylenmeyen gerçek
budur.
Bugün F tiplerinde yüzlerce tutsak keyfi gerekçelerle verilen cezalar sonucunda y›llard›r aile ziyareti,
mektup, telefon haklar›ndan yoksundur; cezalar›n biri bitmeden bir
yenisi baﬂlat›lmaktad›r. Bilinmelidir
ki, F Tiplerinde görüntülü telefon
hakk› de¤il ama, TECR‹T ÜSTÜNE
TECR‹TVAR.
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1 May›s
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Çat›ﬂmadan ve
Muhasebeden Kaçanlar

‹ﬂçi S›n›f›na Karﬂ›
Sorumluluk D uymak,
1 May›s’›n Muhasebesini
Yapmakt›r
1 May›s 2009’u di¤er 1 May›s’lardan farkl› k›lan özelliklerinden biri, hemen her kesimin politikalar›n›n niteli¤ini, saklanamayacak, e¤ilip-bükülemeyecek ﬂekilde
aç›¤a ç›karm›ﬂ olmas›d›r. Mu¤lak
politikalarla kendilerine manevra
alan› yaratmaya çal›ﬂanlar bile, sonuçta bir tercih yapmak zorunda
kald›lar. Devrimci politika, oligarﬂinin bu konudaki manevralar›n› boﬂa
ç›karm›ﬂ ve emekçilere bir kez daha
do¤ru hedefi göstermiﬂtir. Hedef 1
May›s Alan›’n› kazanmakt›. Bu
do¤ru politika sonuç alm›ﬂt›r. Gerçek olan ﬂudur; y›llard›r, kararl›l›kla
ve do¤ru devrimci öngörülerle hayata geçirilen devrimci politika, 1
May›s‘› ve 1 May›s Alan›’n› kazand›rm›ﬂt›r. Bunun için bedeller öden-
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miﬂ, daha büyükleri göze al›nm›ﬂt›r.
Yalpalama yoktur, belirsizlik yoktur
bu politikada...
Çat›ﬂman›n, irade savaﬂ›n›n
2009’da gelip dayand›¤› noktada
soru netti: “1 May›s’ta hedefimiz
Taksim olacak m›yd›?”
1 May›s günü herkes bu s›navdan geçti. 1 May›s’ta, 1 May›s Alan›’nda somutlaﬂan çat›ﬂman›n politik muhtevas›n› ve önemini kavrayamayanlar, siyasi ve pratik olarak
yalpalad›lar, savruldular.
1 May›s’ta savunulan politikalar,
tarihin ve prati¤in s›nav›ndan geçti.
Bu noktada yap›lmas› gereken, ortaya ç›kan sonuçlar ›ﬂ›¤›nda savunulan politikalar›n de¤erlendirmesini yapmak, dersler ç›karmakt›r. Fakat 1 May›s 2009’da yalpalaman›n,
savrulman›n en uç örneklerini verenler, bu de¤erlendirmeyi yapmak
yerine, bu zay›f ve zaafl› konumlar›n› savunma gibi bir çaba içine girdiler.
Türk-‹ﬂ’in kuyru¤una tak›lmas›n› unutturmaya çal›ﬂan EMEP...
EMEP’in sa¤c›l›¤›yla Taksim’deki
direniﬂi “iki uç” diye niteleyip kendi pasifizmini, karars›zl›¤›n› örtbas
etmeye çal›ﬂan TKP... ve 1 May›s
Alan›’na ç›k›lmas›n› kendi hanesine
yaz›p, devrimcilerin militanca mücadelelerini ve ayn› anda kendilerinin icazetçiliklerini örtbas etmeye
çal›ﬂan D‹SK... sözünü etti¤imiz
tavr›n da en uç örneklerini sergiliyorlar. Türkiye solu, elbette Kad›köy kaçk›nl›¤›n› da, Taksim’e ç›kan
icazetçili¤i de, Taksim’i kazanan
devrimci çizgiyi “uç” olarak de¤erlendiren tarihe sayg›s›zl›¤› da eleﬂtirmek, bu anlay›ﬂlara prim vermemek zorundad›r. Bu, sonraki 1 May›slar’› kazanmak, birlikte mücadeleyi büyütmek, kuyrukçulu¤a, icazetçili¤e ideolojik anlamda set çekmek için gereklidir.

Muhasebeden Kaç›ﬂ-1
D‹SK’in Benmerkezcili¤i
D‹SK’in 1 May›s 2009’daki tavr›n› de¤erlendirirken, demiﬂtik ki;
“Reformist sendikal yönetimler...
icazet u¤runa, ittifaklar›na ihanet
ettiler, emekçilere ahlaki ve siyasi
olarak savunulmas› mümkün olmayan bir duyars›zl›k örne¤i verdiler. ”
(Yürüyüﬂ, 10 May›s 2009, Say›:
179)
Aralar›nda D‹SK ve KESK üyelerinin de oldu¤u binlerce devrimci
demokrat, Taksim’e giden güzergahlar boyunca çat›ﬂ›rken onlar›
yok say›p, polis vahﬂetine gözlerini
kapay›p icazet alt›nda yürümeye devam ediﬂin muhasebesinden kaç›lamaz. Ancak özellikle D‹SK yönetimi ve esas olarak da Genel Baﬂkan›,
1 May›s’›n üzerinden geçen süre
boyunca yapt›klar› aç›klamada, bu
durumun sözünü bile etmekten alenen kaçmaktad›r.
Gerek D‹SK, KESK, TMMOB,
TTB taraf›ndan bas›na aç›klanan 1
May›s de¤erlendirmesi’nde, gerekse Süleyman Çelebi’nin aç›klamalar›nda bu durumun eleﬂtirisi ve muhasebesinin hiçbir biçimde gündemlerinde olmad›¤› anlaﬂ›l›yor.
Fakat Türkiye Solu’nun bu durumu böylece kabul edece¤ini san›yorlarsa yan›l›yorlar.
Bu noktada, Süleylan Çelebi’nin
Birgün gazetesinde Hakan Tahmaz’la röportaj›nda yapt›¤› aç›klamalar›n sat›rbaﬂlar›na de¤inmeliyiz
özellikle:
- Çelebi, Taksim’i kazanan iradede, b e nme rk e z c i bir tutum tak›narak, merkeze D‹SK’i, biraz daha
geniﬂleterek de di¤er sendikalar›
koymakta, devrimcilerin bu süreçteki belirleyicili¤ini ›srarla yok saymaktad›r. Bu, eme¤e, ödenen bedellere sayg›s›zl›k, kapitalizmin ahla-
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k›na denk düﬂecek bir mülkiyetçiliktir.
- Çelebi, Oligarﬂinin “makul say›” dayatmas›n›n z›mnen kabul
edildi¤ini aç›kl›yor bu röportajda:
“Biz anl›yoruz ki, bir hassasiyetin aﬂ›lmas› gerekiyor, tamam miting alan› de¤il, miting yapmayaca¤›z, kutlama yapal›m dedik.. Hassasiyetler nedeniyle yüzbinleri Taksim’tde buluﬂturmayaca¤›z...” (11
may›s 2009)
Oligarﬂinin hassasiyetlerini gözetti¤i kadar, devri mci le rin ha ssa siyetlerini, 1May›s kutlamas›n› ve
direniﬂini yönetmek üzere ortak
kurdu¤umuz k o m i t e n i n k a r a r l a r › n› gözetmeliydi D‹SK. Ama bunu
yapmam›ﬂt›r. Sadece bu baﬂl› baﬂ›na
muhasebeyi ve özeleﬂtiriyi gerektiren bir durumdur.
Devam ediyoruz Çelebi’nin sözlerini aktarmaya:
“Her sokak baﬂ›nda arkadaﬂlar›n bize kat›lmalar› için çaba harcad›k ama esas amac›m›z Taksim’e
gitmekti. Bizim Taksim’e ç›kmaya
ihtiyac›m›z vard›.”
Burada herﬂey daha da aç›kt›r:
Taksim’e ç›kman›n de¤il, nas›l
ç›k›ld›¤›n›n önemine iﬂaret etmiﬂtik
önceki yaz›lar›m›zda. D‹SK ise,
“ne olursa olsun Taksim’e ç›kmay›”
mutlaklaﬂt›rm›ﬂt›r.
Çelebi kendisi de söylüyor: “Bu
y›l, geçen seneyi aﬂan bir ﬂiddet uyguland› ama bu gizlendi.”
Peki o durumda siz ne yapt›n›z?
Bunun fark›nda olunmas›na ra¤men, o sald›r›n›n yok say›lmas›,
oligarﬂinin böl-yönet takti¤ine çanak tutulmas›, D‹SK’in sorumlulu¤unu ve yanl›ﬂ›n› daha da büyütüyor. ﬁuras› aç›k ki, bizler, devrimciler, binlerce emekçi, o güzergahlarda çat›ﬂmasayd›k, Çelebiler’in baﬂ›nda oldu¤u kortej, 1 May›s Alan›na ç›kamazd›. Bu aç›kt›r.
Do¤rudur; devrimciler, emekçilerin Taksim’e ç›kmaya ihtiyaçlar›
vard›. Ama bu ihtiyaç, 1977’nin hesab›n› sormak, bizden gasbedileni
dövüﬂe dövüﬂe geri almak ihtiyac›yd›.
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D‹SK’in 1 May›s politikas›n› belirleyen, uzlaﬂma, icazet ve karars›zl›k olmuﬂtur. Çat›ﬂmalar sürerken
korteji yürütmesi, alana o icazetle
girmesi ve alanda yine kutlamay›
oldu bittiye getirip eylemi bitirmesi,
bunun sonucudur.
Bunlar, muhasebe yapmadan geçiﬂtirilecek tav›rlar de¤ildir.
Önceki 1 May›slar’da da benzer
zaaflar ortaya ç›km›ﬂ ve bunlar ço¤unlukla geçiﬂtirilmiﬂtir. Bilinmelidir ki, muhasebe ve özeleﬂtiriden
kaç›ﬂ, D‹SK’in mücadelesini geliﬂtirmeyecek, karars›zl›klar›n› büyütecek, uzlaﬂmac›l›¤› besleyecektir.

Muhasebeden Kaç›ﬂ-2
EMEP, Kad›köy
Batakl›¤›ndan Piﬂkinlikle
Ç›kamaz
Halk düﬂman› ‹P ile birlikte
TÜRK-‹ﬁ’in kuyru¤una tak›lan
EMEP, 1 May›s konusundaki incilerine devam ediyor. Kendi tarihleri
aç›s›ndan bile, vahim bir savrulmay› gösteren bu tavr›n muhasebesini
yapmak yerine, 1 May›s 2009’daki
“tek do¤ru” olduklar›n› kan›tlamak
gibi, imkans›z bir çaba içindedirler.
Öyle ki, yapt›klar› kimi de¤erlendirmeler yer yer mizahi bir hal almaktad›r.
EMEP’e göre, “ ‹stanbul ve ülkenin birkaç noktas› d›ﬂ›nda her yerde” iﬂçiler, sendikac›lar EMEP’‹N
1 MAYIS TAKT‹⁄‹N‹ BEN‹MSEM‹ﬁLER!
“Birlikten yana bu tutum, hem
partimizin 1 May›s takti¤inin iﬂçi s›n›f› ve emekçiler taraf›ndan sahiplenildi¤ini göstermiﬂ, hem de iﬂçi s›n›f› ve sendikal hareketin yürümesi
gereken yolu bir kez daha ortaya
koymuﬂtur...” (EMEP Genel Merkezi 1 May›s De¤erlendirmesi)
San›r›z 2009 1 May›s’›nda “birlikten” en son söz edebilecek, hatta
hiç söz edemeyecek olan biri varsa,
o da EMEP’tir.
Türkiye Solu’nun hemen hemen
tamam›na s›rt›n› dönüp, Türk-‹ﬂ’le
birlikte olmay› “birlikten yana!”

göstermek, ancak mizahi bir durum
olabilir.
‹ﬂin di¤er taraf›, iﬂçi s›n›f›n›n
EMEP’in hangi 1 May›s politikalar›n› sahiplendi¤i merak konusudur.
Kad›köy’de mitinge kat›lan iﬂçilerin
bir k›sm› bile orada Taksim demiﬂler, kendilerini Kad›köy’e mahkum
eden anlay›ﬂ› yuhlam›ﬂlard›r.
EMEP, ciddi bir muhasebeyle
yüz yüzedir ve EMEP’in yüz yüze
oldu¤u muhasebe, sadece 1 May›s
tavr›yla s›n›rl› de¤ildir. EMEP, “iﬂçici” anlay›ﬂ›n›n kendisini nas›l en
geri, en sa¤c› sendikalizme mahkum etti¤ini sorgulamal›d›r. Çünkü
bu sa¤c› anlay›ﬂ›n kayna¤› aç›¤a ç›kar›lamad›¤›nda, kâh Emek Platformu sa¤c›l›¤›n›n ve pasifizminin,
kah Türk-‹ﬂ iﬂbirlikçili¤inin yede¤ine düﬂmek kaç›n›lmaz olmaktad›r.
EMEP, hangi 1 May›s takti¤inden söz ediyor? 1 May›s’ta kavgan›n kalbi haline gelen ‹stanbul’daki
mücadelede, EMEP’in herhangi bir
1 May›s politikas› var m›yd›? Kad›köy‘de kutlamak bir politika ise, bu
politikan›n sahibi de zaten TÜRK‹ﬁ’ti. EMEP’in 1 May›s 2009’daki
konumu olsa olsa, bir sürüklenme
ve kaç›ﬂt›r: D i reniﬂ, çat›ﬂma ve
devrimcilerden kaç›ﬂ, sar› sendikac›l›¤›n peﬂinde sürükleniﬂ...
EMEP Genel Merkezi’nin de¤erlendirmesinin devam›nda Türkiye’de 100 noktada 1 May›s kutlamas› yap›lmas›ndan kendine pay ç›karmaya çal›ﬂarak Kad›köy batakl›¤›n›n tart›ﬂmas›n› geçiﬂtirmek istiyor. EMEP, “alan fetiﬂizmine hapsolmadan”, her yeri 1 May›s alan›
yapmak için ça¤r› yap›nca yüzbinlerce emekçi bu ça¤r›ya uymuﬂ ve
100 noktada 1 May›s yap›lm›ﬂ! San›rs›n›z ki, Türkiye’nin her taraf›nda kitleleri EMEP meydanlara ç›karm›ﬂ... Oportünizmin abart›c›l›¤›na çok tan›k olmuﬂuzdur elbette
ama yine de ülke çap›nda, 100 yerde “EMEP’in 1 May›s takti¤ini benimseyerek meydanlara ç›kan iﬂçi
s›n›f›” tasviri, abart›c›l›kta geçmiﬂin de aﬂ›ld›¤›n› gösteriyor. Neden?
Çünkü bu kez, sa¤a savrulmalar›
çok daha derin ve aç›kt›r. Onu ört-

1 MAYIS

11

mek için her zamankinden daha büyük abart›ya ihtiyaç duymalar› bundand›r. Fakat ﬂu aç›k ki, 100 de¤il,
1000 yerde de 1 May›s yap›lsa, bu,
EMEP’in Kad›köy batakl›¤›n›n çamuruna saplanm›ﬂ oldu¤u gerçe¤ini
de¤iﬂtirmez.
ﬁöyle diyor EMEP:
“Bilmeliyiz ki, ‘Taksimcilik’ etraf›nda bugün süren tart›ﬂma, iﬂçi
s›n›f› ve emekçiler aç›s›ndan basitçe
bir ‘Taksim’e ç›k›ld›, ç›k›lmad›”,
“say› maküldü, de¤ildi” sorunun
ötesinde; iﬂçi s›n›f›yla s›n›f d›ﬂ›l›k
aras›nda yaﬂanan ideolojik bir sorundur...” (Ayn› metin)
Alan fetiﬂizmi gibi zorlama tan›mlarla, “Taksimcilik” diye uydurma kavramlarla diyelim ki devrimci
politikay› ve bak›ﬂ aç›s›n› çarp›tt›n›z. Ama prati¤i nas›l gizleyeceksiniz?
Kad›köy bata¤›n› hiçbir uydurma teori aklayamaz.
Kimin iﬂçi s›n›f›yla ne kadar içiçe, kimin “s›n›f d›ﬂ›” oldu¤u üzerine aﬂ›lm›ﬂ tart›ﬂmalar› tekrarlamaya
gerek yok. Ama ﬂunu belirtelim ki,
s›n›ftan en çok söz edenlerin baﬂ›nda gelen EMEP ve benzerleri, ayn›
zamanda ülkemizde s›n›ftan en
uzak olanlard›r. Onlar›n “s›n›fla”
tek yak›nl›klar›, birkaç sendikac›y›
kafalamaktan ve Emek Platformu’nun, Türk-‹ﬂ’in kuyru¤unda olmaktan ibarettir. “S›n›f politikas›”
dedikleri de bu kuyrukçuluktan ibarettin ve bu “s›n›f politikas›”n›n bugüne kadar iﬂçilerin ve tüm halk›n
mücadelesinde tek bir kazan›ma önderlik edebildi¤i görülmüﬂ de¤ildir.
EMEP’in “s›n›f d›ﬂ›” dedi¤i devrimcilerin 1988 y›l›ndan bu yana
sürdürdü¤ü devrimci 1 May›s politikalar› olmasayd›, 1 May›slar
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EMEP’e ve onun kadim ittifak›
Türk-‹ﬂ’e kalsayd›, halen kapal› salonlarda kutlan›r olacak ya da belki
yerine baﬂka bir ﬂey konulacakt›.
“‹ﬂçisi” reformizmin anlamad›¤›, görmek istemedi¤i, bu ülkede
devrimci politikalar olmadan hiçbir
mevzinin kazan›lamayaca¤› gerçe¤idir. 1 May›s, Türk-‹ﬂ kuyrukçulu¤uyla, Emek Platformu savunuculu¤uyla, reformist politikalarla de¤il, alanlarda gerekti¤inde diﬂe diﬂ
çat›ﬂ›lan devrimci politikalarla kazan›lm›ﬂt›r.
EMEP’in yapmas› gereken Kad›köy batakl›¤›na daha fazla saplanmadan muhasebe yapmas›d›r. Dillerinden düﬂürmedikleri iﬂçi s›n›f›na
ve emekçilere karﬂ› sorumluluk bunu gerektirir.

Muhasebeden Kaç›ﬂ-3
‘‹ki Uç’ Söylemi TKP’yi
Kurtaramaz
TKP’nin Ça¤layan meydan› ile
Taksim aras›nda yalpalayan tutumu,
2009 1 May›s›n›n üzerinde durulmas› gereken bir baﬂka yan›n› oluﬂturuyordu. Ç a ¤ l a y a n ’ d a n Ta k sim’e, iradesiz, politikas›z kalm›ﬂ,
sürüklenen bir görünüm çizdi
T K P. TKP’nin bu tavr›nda, genel
çizgisi itibar›yla iki etken belirleyicidir:
Birincisi, TKP, esas olarak 1
May›s Alan›’n› zaptetmek için kaç›n›lmaz hale gelecek bir direniﬂ ve
çat›ﬂmadan kaç›nmak istemiﬂtir.
TKP, solun eylemlerinde “coplanmas›”n›n, solu kötü gösterdi¤i gibi,
ülkemiz mücadele gerçe¤ini reddeden bir ayd›n bak›ﬂ aç›s›na sahiptir.
Düzeniçilik, yasall›k, militan bir
çizginin kaç›n›lmaz hale geldi¤i
yerde, TKP’yi farkl› noktalara savurabilmektedir. ‹ k i n c i s i , TKP’nin
her durumda politikalar›na yön veren grupçulu¤udur. Bu grupçuluk,
evvelki y›llardaki 1 May›slar’da da
TKP’yi devrimcilerden ayr› olmaya
yöneltmiﬂtir.
Bu kayg›larla hareket eden TKP,
Ça¤layan’la Taksim aras›nda karar-

s›zl›k yaﬂam›ﬂ, sonuçta 1 May›s
Alan›’n› zaptetme politikas›n›n gücü ve benimsenmesi karﬂ›s›nda
Ça¤layan’a gidemezken, Taksim
için de güçlü bir irade ortaya koyamam›ﬂt›r.
1 May›s’›n arifesinde aç›¤a ç›kan o karars›zl›k, o yalpalama, kuﬂku yok ki, nedenleri, niçinleri tart›ﬂ›lmas› gereken bir sonuçtur. Ama
TKP de 1 May›s sonras›, bunun muhasebesi yerine, kolay olan› tercih
etmiﬂ; kendi d›ﬂ›ndaki güçleri eleﬂtirerek, kendisinin tart›ﬂ›lmas›n› engellemeye çal›ﬂm›ﬂt›r. TKP eski Genel Baﬂkan› Aydemir Güler’in yazd›klar› bunun ifadesidir:
“ ... iki ucu seçiyorum. 1 May›s’›n mümkün olan her yerde, her
köyde ve kasabada kutlanmas›n›’ iﬂ
zannedenler AKP’ci Türk- ‹ﬂ yönetimiyle Kad›köy’de duyumsad›klar›
devrimci coﬂkuyu anlatmay› denemelidirler; bu birinci uç.
Devlet terörünün düpedüz “ size
sald›rarak iﬂçilerin 1 May›s’a ilgi
göstermelerini engelliyorum’ dedi¤i, medyan›n da gerekeni yapt›¤›
kesimlerin bu sald›r›y› zora koﬂmak
için, oyunu boﬂa ç›karmak için ne
yapmay› düﬂündüklerini de merak
ediyorum. Kald›r›m taﬂ› sökmeye
çal›ﬂmaktan gayr›’ Bu da di¤er uç.”
(1 May›s’tan sonra-www.sol.org.tr)
Güler, as›l olarak EMEP üzerinden yola ç›karak, sanki bütünüyle
hakl› bir eleﬂtiri yap›yormuﬂ gibi
sa¤ gösterirken devrimcilere sald›rmaktad›r. Çünkü, TKP’nin tavr›n›n
sa¤c›l›¤›n›, karars›zl›¤›n›, iradesizli¤ini ortaya ç›karan esas olarak devrimcilerin 1 May›s politikas›ndaki
netlik ve kararl›l›kt›r.
Bu de¤erlendirme, aç›k bir çarp›tmad›r. Taksim’deki militan direniﬂ çizgisiyle EMEP, “iki uç” diye
gösterilerek yanl›ﬂl›kta eﬂitlenemez.
Bu, gerçekten de direnenlere ve direniﬂ tavr›n›n kendisine karﬂ› haks›zl›kt›r. TKP, bu “iki tav›r” karﬂ›s›nda, Türk-‹ﬂ kuyrukçulu¤unu
mahkum ederken, direniﬂten yana
olabilmeliydi. EMEP’in Kad›köy
batakl›¤›na saplanan politikas›yla
Taksim’i zaptetmeye ç›km›ﬂ dev-
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rimci politikay› hangi “ba¤lamda”
yaparsan›z yap›n, eﬂitlemek, sa¤c›
bir yaklaﬂ›md›r. Ve üstelik bu “eﬂitleme”nin TKP’nin yalpalamas›n›
gizlemeye de hiçbir yarar› olmaz.
Olmam›ﬂt›r da.
‹ki taraf› karﬂ›s›na koyup, kendini de “hakem” konumuna oturtan
Aydemir Güler, bu konumu çok be¤enmiﬂ olacak ki, oradan bir de
“kald›r›m taﬂ› sökmekten” dem vurarak, direniﬂi küçümseyip “barikat!” dersleri veriyor.
‹ﬂte bu noktada Aydemir Güler’e
“orada dur bir dakika” deriz.
Sen kim, devrimcilere barikatlar› ö¤retmek kim? Barikatlar› bu ülkenin devrimcileri bilir. Gazi’den
hapishanelere kadar, barikatlar›n ard›nda dövüﬂen, direnen bizdik.
Tek bir tutsa¤› olmayan bir “Komünist Parti”, bize hangi barikatlar›
ö¤retecek?.. Gazi, Nurtepe, Yenibosna, Ümraniye, Sar›gazi, Aydos
barikatlar›nda olmayanlar, bize neyi
ö¤retecek?
‹nsan biraz mütevaz› olur. Paris
K ‹ TA P L A R D A N
barikatlar›n›
okuyup “barikat e¤itmenli¤ine” soyunmadan önce, ülkemiz devrimci
hareketinin barikatlarda onlarca ﬂehit verdi¤ini düﬂünür. Ukalal›¤›n
düzeyini görmeniz için Güler’in ﬂu
sat›rlar›n› da aktarmal›y›z:
“ Bir ara f›rsat›m olursa, çiçek
saks›lar›ndan barikat kurulabilece¤ini sananlar için, 138 y›l önce Paris'te iﬂçilerin hangi boyutlarda barikatlar› nelerden imal ettiklerini...
aktarmay› düﬂünüyorum.” diyor ve
ekliyor: “ Barikat›n ciddi bir iﬂ oldu¤unu ö¤renmekte yarar vard›r.”
‹nsan biraz ciddi olur.
Barikat›n ciddili¤ini bize ö¤retmeye kalkan›n partisinin en az›ndan
bir barikat direniﬂi olur. Ama yok.
Barikat›n ciddi bir iﬂ oldu¤undan
önce, eleﬂtirinin ciddi bir iﬂ oldu¤unu ö¤renmesinde yarar var yukar›daki sat›rlar›n sahibinin.
TKP yöneticileri, barikatlar› ö¤retmeyi, “iki uç” saçmal›klar›n› bir
yana b›rak›p kendilerini tart›ﬂmal›d›rlar. 1 May›s günü pankartlar›n›

Say›: 181

aç›p girdikleri Taksim’in yolunu onlara 1989 1 May›s’›n
da elinde taﬂlar› ile
ﬁiﬂhane’den Taksim’i zorlayan gencecik iﬂçi Mehmet
Akif Dalc› açm›ﬂt›r.
Dalc›, polis kurﬂunu
ile vuruldu¤unda,
Güler’in küçümsemeye kalk›ﬂt›¤› “ o
k a l d › r › m t a ﬂ l a r › ” vard› elinde.
1989’da Dalc›lar ve 2009’da
Dalc›lar’›n yoldaﬂlar›, “ellerinde
kald›r›m taﬂlar›” ile barikatlar kurup
çat›ﬂt›klar› için, TKP’liler “ellerini
kollar›n› sallaya sallaya” girebildiler o alanlara... Hayatlar›nda bir kez
olsun ellerine “kald›r›m taﬂ› “ almam›ﬂ olanlar, sokakta çat›ﬂmak neymiﬂ bundan bihaber olanlar, barikat
dersi vermeye kalk›ﬂmadan önce
hadlerini bilmelidirler.
Bu haz›ms›zl›, bu sald›rganl›k ve
bu ukalal›k, 1 May›s’ta içine düﬂtükleri durumu izah edememekten
kaynaklanmaktad›r. Ama o durumdan ç›k›ﬂ›n yolu, benzeri yalpalamalar› tekrar yaﬂamaman›n güvencesi, bunlar de¤il; devrimci ve cüretli bir muhasebedir.

Tüm ‹lerici Devrimci
Güçler; Güçlü B ir
Muhasebe, 2010’da Daha
Güçlü B ir 1 May›s
Demektir
Türkiye devrimci, ilerici hareketinin 1 May›s mücadelesi do¤ru politikalarla, bugün belli bir sonuç yaratm›ﬂt›r. Halka ve devrimcilere bir
“alan” de¤il, oligarﬂiye geri ad›m
att›rabilmenin, gasbedilmiﬂ bir
mevziyi k›smen geri alabilmenin
moral gücünü ve yol göstericili¤ini
kazand›rm›ﬂt›r. Haklar›m›z› dövüﬂe
dövüﬂe kazanabilece¤imiz bilincini
tazelemiﬂtir. Gücümüzü göstermiﬂ,
kendimize daha fazla güvenmemiz
gerekti¤ini hat›rlatm›ﬂt›r.
Bu olgulard›r esas olan. Bunun
ötesindeki “bu tam bir zafer mi ya-

r›m bir zafer mi”, “alan nihai olarak kazan›ld› m›, kazan›lmad›
m›?” türünden tart›ﬂmalar, spekülatif ve mücadeleye hizmet etmeyen
tart›ﬂmalard›r. Hangi kazan›m için
“nihai” belirlemesi yap›labilir ki?
Bu bir mücadeledir. Önümüzdeki
y›l ve belki sonraki y›llarda da 1
May›s Alan› kavgas› sürebilir, 1
May›s mücadelesi baﬂka ﬂekiller
alabilir.
Bu noktada, “1 May›s’›n zafer
olmad›¤›n›, bir geliﬂme olmad›¤›n›”
kan›tlamaya çal›ﬂanlar da, bilmelidirler ki, en az EMEP kadar, TKP
kadar, direniﬂin karﬂ›s›nda bir konuma düﬂmektedirler. Neden kendilerinin bu kazan›mda daha büyük bir
paylar›n›n, daha güçlü bir irade ve
insiyatiflerinin olmad›¤›n› sorgulayacaklar›na “bu zafer de¤il” diye
ç›rp›nmak, mücadelede eme¤i, iradesi olmayanlar›n iﬂidir.
Alan meselesi öne ç›k›yor, talepler geride kal›yor tart›ﬂmas› da, bir
baﬂka kaç›ﬂ›n ifadesidir. Alan meselesi, talepler meselesinin alternatifi
de¤ildir. ‹kisini birden taﬂ›yal›m
alanlara, bu gücü oluﬂtural›m.
Muhasebe, güçlendirir.
Türkiye solu, eksikliklerine,
kendi içindeki eleﬂtirilere ra¤men, 1
May›s Alan›’na ç›karak, ileriye bir
ad›m daha atm›ﬂt›r. Görevimiz bunu
büyütmektir. Görevimiz bundan hareketle, kitleleri daha büyük mücadelelerin içine çekmektir. Muhasebe ça¤r›m›z da ayn› amaca yöneliktir. ‹lerici, devrimci güçlerin ortak
iradesini zay›flatan zaaflar ve politikalar mahkum edildi¤i ölçüde, daha
güçlü birlikler kurabilir, daha büyük
çat›ﬂmalara girebiliriz.
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“2009 1 MAYIS'I SOKAK SOKAK YÜRÜTÜLEN D‹REN‹ﬁ
SAYES‹NDE KAZANIMLA SONUÇLANMIﬁTIR”
Devrimci 1 May›s Platfor m u ’ n u n , 1 2 M a y› s 2 009 ta r i hi nde
yaz›l› olarak yapt›¤› 1 May›s 2009
de¤erlendirmesini k› sal t a rak ya y›nl›yo ruz:
2009 1 May›s'›, 2007 ve 2008 1
May›slar’›nda gösterilen kararl›l›¤›n, devrimci irade ve direniﬂin üzerinden, bu y›lda ayn› kararl› tutum
sayesinde kazan›mla sonuçlanm›ﬂt›r... Bu kazan›m›n gerisinde, Pangalt›'dan Taksim'e yürüyebilen kitlenin önünün aç›lmas›nda, uzlaﬂmac› tutum de¤il, Mecidiyeköy'den,
Taksim'e kadar olan bölgede, sokak
sokak yürütülen direniﬂ vard›r... Her
y›l bir önceki y›la göre daha iyi organize olan devrimci yap›lar bu kazan›mda önemli paya sahiptir.
Platformumuz 18 Mart tarihinde
yay›nlad›¤› deklerasyonla, 2009 1
May›s'›n›n birleﬂik, kitlesel ve devrimci bir tarzda Taksim'de kutlanmas› için sendikalara ve emekten,
halktan yana güçlere ça¤r› yapm›ﬂt›r. Ancak, özellikle Türk-‹ﬂ'in alaca¤› karar›n beklenmesi, 1 May›s
çal›ﬂmalar›n›n geç baﬂlamas›na neden olmuﬂtur... Türk-iﬂ aç›k olarak,
devletin Taksim 1 May›s'›n› engelleme çabalar›n›n dolays›z uygulay›c›s› olmuﬂtur... Hak-‹ﬂ'in sadece
sendikalar›n geldi¤i bir may›s kutlama ça¤r›s› karﬂ›l›k bulmasa bile,
devletin yapaca¤› hamleyi göstermesi aç›s›ndan ipucu olmuﬂtur... 25
Nisan'daki kitlesel bas›n aç›klamas›, yerellerde çok yayg›nlaﬂt›r›lamasa da ortak bas›n aç›klamalar›n›n
örgütlenmesi, 1 May›s ﬂehitlerinin
anmalar›n›n daha kitlesel gerçekleﬂtirilmesi olumlu geliﬂmelerdir...
Geçen y›ldan farkl› olarak, tam
iﬂlevini yerine getiremese de 1 May›s'› örgütleyen tüm güçleri kapsamaya çal›ﬂan bir örgütlenme komitesinin oluﬂturulmas› olumlu olmuﬂtur. Ancak,1 May›s günü sendikalar
taraf›ndan örgütlenme komitesinin
insiyatifini boﬂa ç›karan yaklaﬂ›mlar sergilenmiﬂtir.
Valili¤in 1 May›s'a birkaç gün
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kala yapmaya baﬂlad›¤›, "iﬂçi olanolmayan", "marjinal gruplar" demagojisine karﬂ› sendikalar taraf›ndan bir yan›t oluﬂturulmam›ﬂ, "biz
denetleriz" söylemi ile bu propagandaya çanak tutulmuﬂtur...
Vali’nin, iﬂçiler, alana girdi, iﬂçi
olmayanlar engellendi sözü kaba bir
saflaﬂt›rma propagandas›ndan ibarettir ve düpedüz yaland›r... Sendika
yöneticileri bilmelidir ki, devrimcilerin, solun tecrit edildi¤i, zay›flat›ld›¤› noktada sendikal mücadelenin,
iﬂçi s›n›f›n›n daha ileri haklar elde
etmesi mümkün de¤ildir...
Sendikalar›n a¤›rl›kta oldu¤u bir
kitlenin Taksim'e do¤ru yürümesi
s›ras›nda, korteje al›nmayan kitlelerin al›nmas› için gereken kararl›l›k
gösterilememiﬂtir... Kortejin sendikalar taraf›ndan ve özellikle de
D‹SK taraf›ndan yürütülmesi yanl›ﬂt›r. Polisin geçen y›ldan daha fazla, gaz bombas›, kimyasallar içeren
tazyikli su, plastik ve gerçek mermi
kullanarak gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›lara karﬂ› y›lmadan direnen kitleler
yeterince sahiplenilmemiﬂ, kortejde
ve Taksim'de kürsüden yaﬂanan polis terörü ifade edilmemiﬂtir...
Sol bu 1 May›s'ta parçal› bir görüntü sergilemiﬂ,"bekleyip görme"
takti¤inden, süreci zay›flatmaya,
hatta baltalamaya kadar giden tav›rlar sergileyenler olmuﬂtur.
Devletin Türk-‹ﬂ ve Hak-‹ﬂ eliyle,
iﬂçilerle solu ay›rma ve Taksim'i zay›flatma giriﬂimlerine sol'dan alet
olanlar olmuﬂtur. EMEP, hem sendikalar›n içinden, hem de aç›ktan bir
karalama kampanyas› yürütmüﬂ, 1
May›s'› Taksim'de ve kitlesel kutlamak isteyen güçlere pervas›zca dil
uzatm›ﬂt›r... Türk-‹ﬂ kuyru¤una tak›larak Kad›köy'e giden EMEP, s›k›lmadan "‹ﬂçiler Kad›köy'deydi" diyebilmiﬂtir. Kad›köy'de Türk-‹ﬂ vard›r,
‹ﬂçi Partisi vard›r ve EMEP vard›r...
TKP, 2004 y›l›ndan beri gidilmeyen
Ça¤layan'a baﬂvuru yaparak, üçüncü
bir yer tart›ﬂmalar›na neden olmuﬂ ve
1 May›s'›n örgütlenmesi sürecini za-

y›flatan bir
rol oynam›ﬂt›r.
Daha
sonras›nda,
bu karar›n›
de¤iﬂtirip,
Taksim'e gelece¤ini
aç›klamas›,
parçal› bir
görüntünün
alg›lanmas›n› de¤iﬂtirmemiﬂtir...1
May›s sonras› yapt›klar› de¤erlendirmede, sokak
sokak çat›ﬂarak Taksim'e gelmeye çal›ﬂan iﬂçi-emekçi ve devrimcilerin direniﬂine dil uzatan TKP'den 1 May›s
günü direnenlerin ö¤renece¤i hiçbir
ﬂey yoktur... TKP, sokak sokak direnen, çat›ﬂan devrimcilerden etkilenen
kitlesinin rahats›zl›¤›n› gidermek için
devrimcilere çamur atmak, dil uzatmak yerine baﬂka yollar bulmal›d›r.
Tüm bunlarla birlikte, önceki iki
1 May›s'ta oldu¤u gibi bu 1 May›s'ta da direnen güçlerin yaratt›klar› bas›nç sonucunda binlerce insan
Taksim alan›na ç›km›ﬂ, kürsüsünü
oluﬂturmuﬂtur... Binlerce insan›n tamam›n›n alanda buluﬂamam›ﬂ olmas›, kendi gündemlerini Taksim
alan›ndan hayk›ramam›ﬂ olmas›
önemli bir eksikliktir.
Bu eksiklik ayn› zamanda, 2010
Taksim1 May›s'› için yap›lmas› gerekenleri de aç›kça ortaya koymaktad›r...
ﬁimdi, Taksim 1 May›s'›n› örgütleyen tüm güçleri, 2009 1 May›s'›ndan al›nan moralle, emperyalist sald›rganl›¤a, iﬂsizli¤e, açl›¤a, bask›lara karﬂ› birleﬂik mücadeleyi yükseltmeye ça¤›r›yoruz.
Böylesi bir mücadele, 2010 1
May›s'›n›n birleﬂik, kitlesel ve devrimci bir tarzda Taksim'de yüz binlerle kutlanmas›n›n önünü açacakt›r.
Taksim, 1 May›s alan›d›r!
Devrimci 1 May›s Platformu

24 May›s 2009

Emperyalizmle, oligarﬂik
diktatörlü¤ün iﬂbirli¤i pekiﬂiyor
“AB’ye uyum” sürecinde haklar
ve özgürlükleri geniﬂletmek üzere
yap›lan düzenlemelerin pratikte genellikle bir hükmü olmazken, egemen s›n›flar aras›ndaki iﬂbirli¤ini ve
bütünleﬂmeyi pekiﬂtiren “uyum”
yasalar›, süratle uygulamaya konulmuﬂ durumda. Bu “uyum”, kendini
en somut olarak emperyalizmin polisiyle faﬂizmin polisi, emperyalizmin yarg›s›yla faﬂizmin yarg›s› aras›ndaki iﬂbirli¤inde gösteriyor.
Türkiye Polis Teﬂkilat›’n›n EUROPOL’le iﬂbirli¤inin ard›ndan bu
kez de askeri alanda yeni bir iﬂbirli¤ine gidiliyor. Türkiye’nin “Avrupa
Jandarma Kuvvetine (AJK) gözlemci olarak kat›lmas›” kabul edildi. Avrupa Jandarma Kuvveti, Fransa, ‹talya, Portekiz, ‹spanya, Romanya ve Hollanda jandarma kuvvetlerinden oluﬂuyor. Türkiye,
A J K’ya kat›lmak 2005 y›l›nda baﬂvuru yapmas›na ra¤men F r a n sa’n›n vetosu yüzünden kat›l›m›
gecikmiﬂ; ancak, Türkiye’nin, Fransa’n›n NATO’nun askeri kanad›na
giriﬂine onay vermesi üzerine Fransa da vetosunu kald›rm›ﬂ.
Emperyalistler Türkiye ile olan
iliﬂkilerini kendi ç›karlar›na göre düzenliyorlar. Polis ve jandarma güçlerinin iﬂbirli¤ine dair bu geliﬂmeler
olurken, Fransa ile Türkiye aras›nda
yarg› alan›nda da halk düﬂman› yeni bir iﬂbirli¤inin yap›ld›¤› yans›d›
bas›na. ‹ﬂbirli¤i, bas›nda “Türkiye ,
Avrupa’ya ilk kez gizli tan›k ihraç
ediyor” ﬂeklinde verildi. ‹ﬂbirli¤inin
muhtevas› ﬂuydu:
“Fransa’n›n talebi üzerine eski
PKK’l› 14 gizli tan›k Paris’e gidiyor... PKK’n›n Avrupa’daki yap›lanmas›n› büyük ölçüde ortaya ç›kartmas› beklenen soruﬂturmada
ifadesi al›nacak gizli tan›klar›n tüm
seyahat masraflar› Fransa taraf›ndan üstlenilecek.” (Sabah, 16 May›s 2009)
Gizli tan›k kullanmak, sahte deSay›: 181

lil yaratmak ve bu delillerle yarg›lamalar yapmak hukukun ayaklar alt›nda çi¤nenmesidir ve bunda faﬂizmle burjuva demokrasisinin
uyum içinde oldu¤u görülüyor.
Tüm bu geliﬂmeler gerçekte,
Türkiye oligarﬂisiyle Avrupa emperyalizmi aras›ndaki geliﬂmekte ve
pekiﬂmekte olan iﬂbirli¤inin yans›malar›d›r. Belçika’n›n S a b a n c › davas›yla ilgili Türkiye’ye heyet göndermesi, Almanya’n›n devrimcileri
“örgütün T ürkiye’de yapt›klar› ey lemlerinden dolay›” yarg›lamas› da
bu iﬂbirli¤inin sonucudur.
O çok övülen, “demokrasi beklenen” AB’ye uyum süreci, sömürücü egemenler lehine, halk›n ve devrimcilerin aleyhine iﬂlemektedir.
AB’nin s›n›fsal niteli¤ine uygun
olan da budur. 2004 y›l›nda EUROPOL Müdürü S t o rb e c k , “ Türkiye
bizim için AB’ye üye ülkeler de¤erinde” diye bir aç›klama yapm›ﬂt›.
Türkiye’ye bu de¤eri katan, Avrupal› tekellerin Türkiye’deki ç›karlar›d›r kuﬂkusuz.
Türkiye’den uçakla gizli tan›k
taﬂ›yan Frans›z emperyalizmi, Türkiye faﬂizmiyle iliﬂkileri sonucunda
Türkiye’li devrimcilere sald›rmaya
da devam ediyor. ‹ l k e r Alcan ve
ﬁefik Sar›kaya hiçbir delil olmaks›z›n 11 a y d › r mahkemeye bile ç›kart›lmadan tutuluyorlar. Fransa daha öncesinde de onlarca Cepheliyi
ortada “iiﬂlenmiﬂ bir suç” olmamas›na ra¤men tutuklayarak, a¤›r ceza-

AB’ye uyum süreci,
zannedildi¤i gibi hak ve
özgürlüklerin geniﬂlemesini
sa¤lamayacakt›r. Bu süreç gerek
yurt içinde, gerekse de yurt
d›ﬂ›nda “terörle mücadele” ad›
alt›nda devrimci, yurtsever,
anti-emperyalist ve anti-faﬂist
tüm güçlere karﬂ› yürütülen
savaﬂ› daha da t›rmand›racakt›r.

lar vermiﬂtir.
F a r k v a r m›?
Gayrimeﬂru yöntemlerle sorgulama, gayrimeﬂru yöntemlerle cezalar verme, art›k Amerika’da oldu¤u
gibi Avrupa’da da uygulamaya sokulmuﬂtur. AB’nin “ G u a n t a n a m o
H u k u k u ” karﬂ›s›ndaki sessizli¤inin
aç›klamas› da bugünkü bu hukuksuzluklar›d›r.
Fransa ve ABD’nin ifade alma
ve yarg›lama yöntemleri birbirine
benzemektedir. Gizli tan›klar, gözleri ba¤l›, ayaklar› prangal› al›nan
ifadeler, çeﬂitli iﬂkence yöntemlerini meﬂru görmeye baﬂlamalar...
Bunlar burjuiva demokrasisinin
bünyesinde oluyor.
Çok övünülen, demokrasinin beﬂi¤i say›lan Avrupa’n›n demokrasi,
hukuk anlay›ﬂ›na ne oldu?
Avrupa, Türkiye’den getirtilen
gizli tan›klarla, Avrupa mahkemelerinde “geçerli” kabul edilen polis
fezlekeleriyle, devrimcilere, yurtseverlere karﬂ› komplolar kurmay›,
meﬂrulaﬂt›r›yor. Avrupa, mahkemelerde “gizli tan›k” kullan›lmas›n› yasallaﬂt›rm›ﬂt›r. Örne¤in ‹n gi l t e re’de
gizli tan›klar›n “organize suç, cinayet ve terörizm” davalar›nda kullan›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
ABD mahkemelerinde ise zaten
uzun y›llard›r gizli tan›k ifadeleriyle yarg›lamalar yap›lmaktad›r. Gizli
tan›k uygulamas›, ülkemizde de,
AB’ye uyum çerçevesinde yap›lan
de¤iﬂikliklerle 2005 y›l›ndan itibaren Türk hukuk sistemine girmiﬂtir.
Gizli tan›k hukuksuzlu¤u aç›s›ndan
böylelikle Türkiye, Avrupa ve Amerika aras›nda bir f a r k k a l m a m › ﬂ t › r.
ABD kendi hukuk anlay›ﬂ›n› dünyan›n her yerine i h r a ç e t m e k t e d i r.
Fransa bugün yine ABD’nin
izinden giderek, “ ‹ s l a m c › t e r ö re
k a r ﬂ › m ü c a d e l e ” ad› alt›nda müslümanlara yönelik sald›r›lar›n› art›rm›ﬂt›r. AB’de “‹slamc› terör” ad› al-
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t›nda yap›lan tutuklamalar›n ço¤u
Fransa ve ‹spanya’da gerçekleﬂmektedir. Fransa yaln›zca ‹slamc›lara, Türkiye’li devrimci ve yurtseverlere karﬂ› de¤il ayn› zamanda
E TA gibi ba¤›ms›zl›klar› için savaﬂan Avrupal› yurtseverlere karﬂ› da
sald›rgan bir politika izlemektedir.
Hollanda, Belçika, A l m a n y a ,
F r a n s a , ‹ t a l y a ve ‹ n g i l t e r e’nin
Türkiye faﬂizmi ile yapt›¤› anlaﬂmalar çerçevesinde, devrimcilere yönelik sald›r›lar› Avrupa demokrasisinin hukukunun bugün ne durumda
oldu¤unu gözler önünü seriyor. Bu
ülkelerin hepsi siyasi ve ekonomik
ç›karlar› sözkonusu oldu¤unda b u rjuva demokrasisinin ve hukukun u n bütün gereklerini bir kenara b›-

rakabilmektedir.
Fransa ve Türkiye aras›ndaki iﬂbirli¤indeki art›ﬂ, Fra ns› z t e kel le ri n i n Türkiye’den alaca¤› pay›n da
artt›¤›n› göstermektedir. Fransa bunun için sald›r›lar›na “terörle mücadele” ad› alt›nda k › l › f u y d u r u y o r.
Dünyan›n neresinde olursa olsun, “ Te r ö re k a r ﬂ › u l us l a r a r a s › i ﬂ birli¤i” dedikleri; hiçbir hukuk, kural tan›mayan gayrimeﬂru iliﬂkiler
bütünüdür. ABD, AB ve Türkiye bu
savaﬂta daha çok iﬂbirli¤i içine girerek, bu konudaki ortak örgütlenmelerini art›r›yor, yasalar›n› buna göre
yeniden ﬂekillendiriyorlar.
EUROPOL’le imzalanan anlaﬂma, Türkiye’nin AJK’ya gözlemci
olarak kabul edilmesi, Türkiye’ye

Nurhan, Cengiz ve Ahmet’e
Özgürlük Talebi 18. Haftas›nda
Almanya’da, Türkiye’deki faﬂist rejime karﬂ› geldikleri için 5
Kas›m 2008’den beri tutuklu bulunan Anadolu Federasyonu üyeleri Nurhan Erdem, Cengiz Oban
ve Ahmet ‹stanbullu’nun serbest
b›rak›lmas› için Köln ﬂehrinin
Dom Kilisesi önünde Özgürlük
Komitesi taraf›ndan yap›lan eyleme bu haftada devam edildi.
16 May›s günü yüzlerce bildiri ve broﬂür da¤›tan
Özgürlük Komitesi, Alman devletinin faﬂizme deste¤ini teﬂhir etmeye devam edece¤ini, 19. haftada da bu
meydanda olaca¤›n› duyurdu.
*

‹lker Alcan ve ﬁefik Sar›kaya’ya
Özgürlük
‹lker Alcan ve ﬁefik Sar›kaya, Fransa’da onbir ayd›r keyfi bir ﬂekilde tutuklu bulunuyorlar. Fransa Özgürlük Komitesi her cumartesi oldu¤u gibi 16 May›s’ta Blois ﬂehir merkezinde kurulan pazarda bildiri
da¤›t›m›na devam etti. Özgürlük Komitesine, Yeni
Anti-Kapitalist Partisi üyeleri de destek verdi.
17 May›s günü ise Paris banliyölerinden Emerainville ile Pontault-Combault ﬂehirlerinde kurulan semt
pazarlar›nda toplam 400 bildiri da¤›t›ld›. Komite çal›ﬂanlar›, 9 Haziran 2008’de faﬂist Türkiye rejimine karﬂ› olduklar› için tutuklanan ‹lker Alcan ve ﬁefik Sar›kaya için özgürlük ça¤r›s›nda bulundular.

16

EMPERYAL‹ZM

polis yarg› heyetleri gönderilmesi,
Avrupa’da Türkiye’den getirilen
gizli tan›klarla yarg›lama yap›labilmesine olanak tan›nmas›, Türkiye’nin AB’ye giriﬂ sürecinin nas›l
iﬂledi¤ini daha somut bir ﬂekilde
göstermektedir. Avrupa emperyalizmi, AB’ye üyelik çerçevesinde hem
Türkiye’deki pazar pay›n›, hem de
devrime karﬂ› iﬂbirli¤ini art›r›yor.
AB’ye uyum süreci, zannedildi¤i gibi hak ve özgürlüklerin geniﬂlemesini sa¤lamayacakt›r. Bu süreç
gerek yurt içinde, gerekse de yurt
d›ﬂ›nda “terörle mücadele” ad› alt›nda devrimci, yurtsever, anti-emperyalist ve anti-faﬂist tüm güçlere
karﬂ› yürütülen savaﬂ› daha da t › rm a n d › r a c a k t › r.

Viyana’da Nazilere Karﬂ› Yürüyüﬂ
Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da 14 May›s günü,
kendini ‘Dammstrasse Yurttaﬂ ‹nsiyatifi’ olarak adland›ran ve aﬂ›r› sa¤c›, ›rkç› parti FPÖ taraf›ndan desteklenen bir grup, ‹slam karﬂ›t› bir yürüyüﬂ düzenledi.
Irkç›lar›n gösterisi 48 anti-faﬂist örgüt, baz› ‹slâmi dernekler ve Yeﬂiller Partisi milletvekillerinin de kat›ld›¤›
karﬂ› bir gösteriyle protesto edildi. Anadolu Federasyonu üyeleri gösteriye, Almanca “Kahrolsun Faﬂizm”
ve “Irkç› K›ﬂk›rtma Kampanyas›na Hay›r” yaz›l› dövizler ve k›z›l bayraklarla kat›ld›.
Sosyalist Gençlik taraf›ndan örgütlenen anti-Nazi
yürüyüﬂü, Avusturya Parlementosu’nun önünden 700
kiﬂiyle baﬂlad›. Yüzlerce polis, ﬂehir merkezinde Nazilerin yürüdü¤ü güzergah› kapatarak, anti-faﬂistlerin
›rkç› faﬂistlere yaklaﬂmas›n› engelledi.
Zaman zaman polis barikat›yla karﬂ›laﬂan ve barikat› zorlayan kitle, Naziler’e 100 metre uzakl›ktan slogan ve konuﬂmalarla karﬂ›l›k verdi.

Berlin’de Yürüyüﬂ da¤›t›m›
Berlin Yürüyüﬂ okurlar› taraf›ndan, 1 May›s Taksim mücadelesi ve adalet özleminin anlat›ld›¤› say›lar›n sat›ﬂ› yap›ld›. Yürüyüﬂ okurlar›, 13 May›s günü
Wedding ve 17 May›s günü Kreuzberg semtlerinde
dergi tan›t›m› yapt›. Dergi da¤›t›m› s›ras›nda halkla,
devrimcilerin 1 May›s alan›n› kazan›m› ve Fedan›n
adalet oldu¤una iliﬂkin sohbetler, tart›ﬂmalar yap›ld›.
Yürüyüﬂ okurlar› “Yürüyüﬂ’ü okuman›n ve da¤›tma n›n ter ör izm yayga ras› yl a, davalar a konu yap›ld›¤›
Almanya’da Yürüyüﬂümüz engellenemeyecektir.” diyerek, Almanya’daki da¤›t›m›n özgünlü¤ünü vurgulad›lar.

24 May›s 2009

S o r u n Yüzlerin Eskili¤inde De¤il, Sözlerin Eskili¤indedir...

Oligarﬂik Düzenin Halka
Söyleyecek Birﬂeyi Yok!
Yaﬂlar› ilerlemiﬂ kimi kiﬂilerin
yaﬂlar› söz konusu oldu¤unda, halk
aras›nda kullan›lan bir söz vard›r.
“Ben do¤du¤umda da, onlar vard›”
denir. Bugün siyasi arenadaki burjuva politikac›lar›n önemli bir k›sm›
için de geçerli bu söz.
Genç ya da yaﬂl›, ço¤umuza, Demirel, Erbakan, Cindoruk, Ecevit,
Baykal, Mesut Y›lmaz... isimleri hiç
de yabanc› de¤ildir. Baz›lar›, neredeyse yar›m as›rd›r burjuva siyaset
sahnesindeler. Ve onlar›n ismi ﬂu s›ralar, çeﬂitli partilerin “toparlanmas›nda” geçiyor. Yaﬂ, elbette tek ölçü
de¤ildir ve kendi baﬂ›na bir olumluluk veya olumsuzluk anlam›na da
gelmez. Ama sözkonusu olan, burjuva siyaset sahnesinden fiilen “emekli” olmuﬂ Demirel, Erbakan, Cindoruk gibilerine yeniden bir misyon
yüklenmesi olunca, bunun burjuva
siyasetindeki “ y a ﬂ l a n m a y a ” iﬂaret
etti¤i aﬂikar.
Bu yaﬂlanma, asl›nda fiziki de¤il,
siyasi bir y a ﬂ l a n m a d › r.
Bir k›sm› için, “iktidar h›rs› “ nedeniyle, köﬂelerine çekilmeye niyetleri yok da denebilir. Do¤rudur da...
Ancak yine de farkl› bir durum var
ortada. Sistem, bu örneklerde de görülece¤i gibi bir “kadro” sorunu yaﬂ›yor. Hala, Demireller’e, Cindoruklar’a, Ecevitler’e, Mesut Y›lmazlar’a muhtaç durumdaki sistem, yeni
adam, yeni kadro ç›karam›yor.
Peki neden?
Bu bir sonuçtur.
Ye n i k a d ro ç›karamamas›, yeni
“ U m u t ” l a r yaratamamas›, sistemin kendi içindeki t›kanman›n son u c u d u r.
Düzen partilerinin tablosuna bak›n. Bir yan›, partiler “mezarl›¤›”.
Di¤er yan›nda ise, tabans›z onlarca
parti. Kendine bir misyon yükleyenler, büyük tantanalarla bir parti kuruyorlar. Ama gerisi gelmiyor, üç kiﬂiyi toplayam›yorlar yanlar›na.
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Çünkü f a r k l › b i r ﬂey söyleyemiy o r l a r. Sistemdeki çürüme ve t›kanman›n kan›t› da bu zaten.
Faﬂizme karﬂ› bir tavr› ve sözü
yok. Emperyalizme karﬂ› bir tavr›,
sözü yok. Bu ülkenin sorunlar›na dair farkl› bir politikas› yok... Olmad›¤› için de hiçbiri kitleler için bir
umut yaratam›yor, burjuvazi için
“kullan›labilir” konuma gelemiyor.
Düzen partileri aras›ndaki yar›ﬂ,
malum, emperyalizme ve oligarﬂiye
“sizin düzeninizi en iyi ben sürdürürüm” iddias›n› kan›tlama yar›ﬂ›d›r.
Hem emperyalizme ve oligarﬂiye bu
güvenceyi verip, hem kitleler içinde
ﬂu veya bu ölçüde bir çekim yaratan
parti, bu yar›ﬂta öne geçer.
“Merkez sa¤!” olarak iktidara talip olmak için, 76 yaﬂ›ndaki emekli
Cindoruk’un ve 83 yaﬂ›ndaki Demirel’in siyaset sahnesine ç›k›ﬂ›, iﬂte
bu yar›ﬂta baﬂka aday ç›kamamas›n›n sonucudur. Yeni ve farkl› bir ﬂey
söyleyemeyenler, “eski” isimlerin
tan›nm›ﬂl›¤›ndan, etkisinde medet
umuyor.
86 yaﬂ›ndaki Rahﬂan Ecevit
DSP’de, 83 yaﬂ›ndaki Erbakan
SP’de siyaseti belirlemeye çal›ﬂ›yor.
CHP’de y›llard›r Deniz Baykal, Önder Sav gibi isimler say›s›z baﬂar›s›zl›k ve yenilgilerine ra¤men yerlerindeler. K›sacas›, düzenin sa¤› da,
solu da y›llard›r burjuva siyaset sahnesinde olan “eski” kadrolar›n denetiminde. Bunlara göre, imkanlar› daha geniﬂ, kitlelerle ba¤› daha güçlü
olan AKP de Bülent Ar›nç gibi “eskileri” ortaya sürdü.
Sistem, kadro üretemiyor. Çünkü
sistem, politika üretemiyor. Çünkü,
söylenecek her ﬂeyi, emperyalistler
söylüyor ve düzen partileriyle, düzen politikac›lar› emperyalizme tabi
olman›n d›ﬂ›nda bir ﬂey düﬂünemedikleri için, söyleyecek yeni bir ﬂeyleri de kalm›yor...
Ekonomiden, d›ﬂ politikaya, Kürt
sorunundan kültür sorununa kadar,

hemen her konuda,emperyalistler, s›n›r› çizip düzen politikac›lar›n›n önüne koymaktad›rlar.
Emperyalistler ve iﬂbirlikçi oligarﬂi, kendi politikalar›n› en iyi uygulayacak olan› da destekliyorlar.
Uygun “aday” yoksa, do¤rudan ve
dolayl› müdahalelerle partileri bölüyor, kendine tabi k›l›yor. Emperyalizme sad›k yeni kadrolar ortaya sürüyor, kendi politikalar›n› uygulat›yorlar.
Ülkemizde yeni partilerin, yeni
bir ç›k›ﬂ yapanlar›n önce Amerika’da boy gösterip, “olur” almaya
çal›ﬂmas›, bu mekanizman›n bir
uzant›s›d›r.
1972 sonras›, halk›n mücadelesinin önünü kesebilmek için CHP ve
Ecevit’in, sol slogan ve çözümlerle
“umut” olarak sunulmas›, 12 Eylül
Cuntas› sonras› Turgut Özal ve
ANAP’›n “liberalleﬂme, demokratikleﬂme” vaadleriyle alternatif haline getirilebilmesi, sistemin o süreçlerdeki çözümleriydi. Art›k bunlar›
yapam›yor düzen; çünkü çok daha
fazla kuﬂat›lm›ﬂ, ba¤›ml›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Dikkat edilirse, düzen partileri,
seçimlerde bile hiçbir ciddi siyasi
vaadde bulunam›yor art›k; çünkü,
emperyalizm art›k her ﬂeyde çok daha fazla belirleyici, her ﬂeye aç›ktan
müdahale eden bir konumdad›r. Bu
koﬂullarda düzen partilerine ve politikac›lar›na k›smi bir manevra alan›
bile kalmamaktad›r.
O zaman da iﬂte meydana ya yine
eskiler ç›k›yor, ya da meydan Tayyip
Erdo¤an gibi, kendine özgü bir politikas› olmayan, sadakalarla, kabaday›l›klarla politika(!) yapan çaps›z,
ufuksuz, tam uﬂak tipli politikac›lara
kal›yor... Bak›n bugün burjuva siyaset meydan›na; AB’de, ABD’de
kendilerine dikte ettirilen politikalara tabi olan “liderler” ve TBMM’de
parmak kald›r›p indirerek “liderler”ine tabi olan bir politikac› tipinden baﬂkas›n› göremezsiniz. Çürüyen bir düzenin tablosudur bu...

OL‹GARﬁ‹
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Öğretmenimiz
K‹M‹ E⁄‹TECE⁄‹Z?
NASIL ANLATACA⁄IZ?
‹HT‹YAÇ NED‹R?
E¤itim meselesinin ne oldu¤unu herhalde defalarca yazm›ﬂ›z, anlatm›ﬂ›zd›r. Ama yine;
"kapitalist toplum", "feodal
toplum" diye baﬂlayan listeler,
ve dergiden bir kaç yaz›, karﬂ›m›za “e¤itim” diye ç›kar›l›yor.
Sonuç: "... S›k›l›yorlar".
Elbette s›k›l›rlar, herkes s›k›l›r, çok normal.
Çünkü e¤itim demek bu
de¤il ki.
Bu, yasak savmakt›r.
Peki, hiç kontrol ettiniz mi; anlatt›¤›n›zdan
"kim, ne anlad›?" diye...
Sordunuz mu kendinize; "niye insanlar s›k›l›yor?" diye...

ö¤renci, esnaf veya iﬂsiz...

Kim bunlar?.. Buna göre insan seçeceksiniz. Düﬂünün, oradaki en aktif
grubumuz dört kiﬂi mi,
beﬂ kiﬂi mi, sekiz kiﬂi mi? Her
neyse bunlar› saptad›k; kimi
e¤itece¤imize karar verdik. En
aktif grubumuzu... Çevremizdeki en tan›d›k insanlar›.
Soru ﬂu; bu insanlar mahallede, okulda, ne yapacak? Yani
bizim ihtiyac›m›z nedir?
Cevap; kitleyi e¤itecek iliﬂki
kuracak...
Peki, kim bu kitle?

Ama bunlar›n hiçbirisi; "hadi ﬂu kitab› açay›m, ﬂuray›
okuyay›m, ﬂu dergi yaz›s›n›
okuyay›m" ile olmaz. Olamaz.

E⁄‹T‹M
‹HT‹YAÇ
TEMEL‹NDE
OLMALIDIR

1- Ben kimi e¤itiyorum?
2- ‹htiyac›m›z nedir?
3- Nas›l anlataca¤›m?

‹ﬂte bir e¤itim konusu!
Kim bu halk? Bu halkla nas›l iliﬂki kuracak?

Yani; "e¤itti¤imiz insan›n
gerçe¤i nedir ve biz o insan› ne
için e¤itiyoruz, ne yapmas›n›
istiyoruz ve nas›l e¤itece¤iz?"

Gençlerle, kad›nlarla nas›l
iliﬂki kuracak? Ne anlatacak?

Bu üç temel sorunun cevaplar›n› bulmal›d›r e¤itmen.

Örne¤in "Ba¤›ms›zl›k ne demek" biliyor mu? "Devlet ne
demek", "Faﬂizm ne demek",
"Bu ülke nas›l yönetiliyor" biliyor mu? "Biz ne istiyoruz",
"Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve
sosyalizm istemek ne demek"...

E¤itimci bunlara do¤ru cevaplar vermezse, do¤ru bir e¤itim de yapamaz. O e¤itim beﬂ
kiﬂi ile baﬂlam›ﬂsa, iki hafta
sonra iki kiﬂiye düﬂer. Ve sonra
biter.
Kimi e¤itece¤iz?..
Mahalledeki, okuldaki insanlar›m›z› e¤itece¤iz.
Nitelikleri nedir, bu insanlar
ne iﬂ yaparlar... ‹ﬂçi, memur,

Ö⁄RETMEN

Kim bu gençler? Onlarca
sorunu var. Bunlar›n her bir sorunu bir e¤itim konusudur. Siz
e¤itmenseniz, kitle çal›ﬂmas›
yapan insan› e¤itmek zorundas›n›z. Yani o bir genci nas›l e¤itecek, gençlerden gruplar nas›l
kuracak, bu gruplara nas›l anlatacak, kad›nlara esnaflara
neyi-nas›l anlatacak?.. Onlarca e¤itim konusu ç›kar.

Peki, nas›l olur?

Bir e¤itimci önce ﬂu
sorular› cevaplamal›d›r:
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Hayat›n içinde canl› ve somuttur bu. ‹ﬂte gençler!

Evet, en önemli soru bu:
Neyi , na s›l a nlat aca k?

‹ﬂte sana güncel ihtiyaçlar...
Yani kitle çal›ﬂmas› yapacak
insan›m›za, kitle çal›ﬂmas›n›n
nas›l yap›laca¤›n›, o kitleye neyi-nas›l anlataca¤›m›z› ö¤retmek diye bir sorunumuz vard›r.

Nas›l e¤itece¤iz?
E⁄‹TMEN‹N dili sade ve
somut olmal›d›r. Bu sadelik ve somutluk e¤itimin
inand›r›c› olmas›n›n en
önemli yoludur.

E¤itmen bizzat ders çal›ﬂmak zorundad›r. Verece¤i konuyu saptay›p; "bu
konuyu nas›l anlataca¤›m" diye düﬂünmek, okumak ve not ç›kartmak zorundad›r. Kullanaca¤› üslubu,
örnekleri, her ﬂeyi düﬂünmek
zorundad›r.
Amaç karﬂ›m›zdakine bir
ﬂey ö¤retmektir. Yapaca¤› iﬂi
ö¤retmektir. O iﬂin do¤rulu¤una ve olabilirli¤ine inand›rmakt›r. Bir ilkokul ö¤retmeni gibi,
kara tahtada anlat›r gibi veya
resmen kara tahtada anlatacakt›r. Bu ne demektir? Bu
emek demektir. Düﬂünce yo ¤unlu¤u demektir.

Buradan baﬂlanmazsa yap›lacak her e¤itim anlams›z ve
saçmad›r. Hiç bir sonucu da olmayacakt›r.
Bazen bir ﬂiirdir, bazen bir
f›kra, film, bazen bir roman...
Ve her koﬂulda, her biçimde
DÜZENL‹ VE SÜREKL‹ B‹R
FAAL‹YETD‹R E⁄‹T‹M.
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‘‹Ç‹M‹ZDEK‹ BAHAR’ Kitab› Hakk›nda

Eksik ve Yanl›ﬂ Bir
Tarih Anlat›m›
Va r y o s
Yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanan " ‹ ç i m i z d e k i B a h a r "
isimli kitap, esas olarak, Burdur Hapishanesi’nde (Temmuz 2000) ve
Ümraniye Hapishanesi’nde (19-22
Aral›k 2000) yaﬂanan sald›r› ve direniﬂe tan›kl›k etmiﬂ MLKP davas›ndan iki tutsa¤›n anlat›mlar›ndan
oluﬂuyor. Kitapta en genelde, devlet
taraf›ndan devrimci tutsaklara yöneltilen iﬂkence, sald›r› ve katliam
sergilenirken, devrimci tutsaklar›n
direniﬂleri aktar›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
Tarih yazman›n devrimci ölçütü,
gerçe¤e ba¤l› kalmakt›r. Ölçümüzü,
Che ﬂöyle özetliyor: " Tarih yazan
bi r de vr i mc i , he r ﬂe yde n ö nce ge r ç ek le r e ke si n b iç i m de ba ¤l › ka lm a l›d›r. Yazd›klar› t›pat›p uymal›d›r
g e r ç e ¤ e , t › p k› e l d i v e n i n b i r e l e u y du¤u gibi..." (Yaﬂam Öyküsü-Röportajlar, Syf. 147, Yar Yay›nlar›)
Che, bu cümleyi bir dostunun
geçmiﬂe dair yazd›¤› bir yaz›y› okuduktan sonra kurmuﬂtu ve devam›nda da ﬂöyle diyordu: "Bunu yapm›ﬂs›n gerçi, ama eldiven boks eldiveni
olmuﬂ, giyenin eline de oturmuyor."
Biz de, "‹çimizdeki Bahar" kitab›n›n 19-22 Aral›k Ümraniye Direniﬂimiz’e dair olan bölümü için diyebiliriz ki; direniﬂ günlerinin genel
ak›ﬂ›, atmosferi anlat›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ ama, bu eldiven t a rih i n el i ne
g ö re ha yl i d a r olmuﬂ. Bu darl›k,
gerçe¤in eksik anlat›m›ndan oluﬂuyor. Gerçe¤i eksik anlatmak ise,
y a n l › ﬂ a n l a t m a k t › r.
Burada as›l belirtilmesi gereken
ise ﬂudur; bu eksiklik, bir anlat›m
yetersizli¤inden veya bir bilgisiz likten kaynaklanan bir eksiklik de¤ildir. Öyle olsayd› da hoﬂ görülemezdi; çünkü burada söz konusu
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olan tarihi bir direniﬂ, bu direniﬂte
ortaya ç›kan politikalar ve bu direniﬂte verilen ﬂehitlerdir.
Kitab›n yazarlar› "Sunuﬂ" bölümünde ﬂöyle diyorlar: "Diyebiliriz
ki, direniﬂi, olaylar› verirken gerçe¤in asl›na sad›k kalmak ve Sezar'›n
hakk›n› Sezar'a vermek, bizi yöneten temel düﬂünce oldu." (syf. 7)
- ﬁimdi gerçe¤in ne oldu¤una dair t e m e l b i r s o r u
soral›m: 19-22 Aral›k Ümraniye Direniﬂi'nde kaç devrimci
ﬂ e h i t d ü ﬂ m ü ﬂ t ü r ? Bu ﬂehitler kimlerdir?
Yal›n bir sorudur bu. Ama bu sorunun cevab› " ‹ ç i m i z d e k i B a h a r " d a YOKTUR. “Sezar'›n hakk›n› Sezar'a” vermekten bahseden
yazarlar›n bu kitab›n› okuyanlar,
Ümraniye Direniﬂi’nde ka ç de v rimcinin ﬂehit düﬂtü¤ü bilgisini
b u l a m a y a c a k l a r. Böylesi temel bir
bilgiyi bile do¤ru veremeyen, o ﬂehitlerimizin isimlerini bile anma y a n , a n a m a y a n bir tarih anlat›m›,
devrimci tarih anlat›m› olamaz.
ﬁehit say›s› ve isimleri neden
verilmemiﬂtir?
Amaç nedir?
Bu subjektivizm, kitab›n yaz›lmas›ndan yay›nlanmas›na kadar geçen tüm aﬂamalarda sürmüﬂ, yazanlar da, yay›nlayanlar da bu “eksiklikten” rahats›z olmam›ﬂlard›r.
Bu, yukar›da iﬂaret edildi¤i gibi,
unutkanl›kla, ihmalle, duyars›zl›kla
izah edilebilecek bir ﬂey de¤ildir.
Tarih yaz›m› zaten bu kavramlar›
kald›rmaz.
Burada aç›k bir subjektivizm
vard›r ve subjektivizm yazmaya soyunduklar› tarihin çarp›t›lmas›d›r.
Ümraniye Hapishanesi’ndeki di-
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reniﬂimizin de¤iﬂik aﬂamalar›nda
beﬂ yoldaﬂ›m›z ﬂehit düﬂmüﬂtür:
A h m e t ‹ b i l i , E rc a n P o l a t , R › z a
P o y r a z , U m u t G e d i k v e Alp A t a
Akçagöz.
'‹çimizdeki Bahar'›n sat›rlar›nda
Ahmet ‹bili, Ercan Polat ve R›za
Poyraz yoldaﬂlar›m›z›ndan bir biçimiyle bahsediliyor. Ama, Umut Gedik ve Alp Ata Akçaöz'ün isimleri
dahi an›lm›yor. Bu yok sayma, direniﬂin harc›na kanlar›n› kar›ﬂt›ran ﬂe hitlerimizin an›lar›na sayg›s›zl›k t › r. Umuyoruz ki, yapacaklar› bir
aç›klamayla, bu eksikli¤i giderir, kitab›n sonraki bask›lar›nda da gerekli düzeltmeyi yaparlar.
- Benzeri bir eksiklik, Ahmet ‹bili'nin feda eylemi
öncesinde yapt›¤› "son" konuﬂmas›na dairdir. Feda ﬂehidimiz
‹bili'nin bu son konuﬂmas› söz konusu kitab›n içinde yoktur. Oysa,
Ahmet ‹bili'nin o konuﬂmas› kay›t
alt›na al›nm›ﬂ ve yay›nlanm›ﬂt›r. ‹stenildi¤i takdirde ulaﬂabilirlerdi.
Ama aç›k ki, bu tercih edilmemiﬂtir.
Hem “Sezar'›n hakk› Sezar'a” denecek, hem de bir feda ﬂehidinin
son konuﬂmas›n›n hakk› verilmeyecek... Bu da devrimci tarih yaz›m›
anlam›nda do¤ru bir yaklaﬂ›m de¤ildir. Ki bu durum bize, 'Hat›rla
Sevgili' dizisi yap›mc›lar›n›n tavr›n›
hat›rlatmaktad›r.
"‹çimizdeki Bahar"› yazanlarla,
'Hat›rla Sevgili'yi üretenlerin s›n›flar mücadelesi içindeki konumlar›nda elbette fark vard›r. Ancak, unutulmamal›d›r ki, gerçe¤in do¤rultusundan ﬂu ya da bu hesapla sap›ld› ¤›nda, o fark belirsizleﬂir.
Feda ﬂehidimiz Ahmet ‹bili'nin
söz konusu kitapta yer verilmeyen o
"son" konuﬂmas› ﬂöyledir:

2
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"... Yoldaﬂlar! Ölüm
orucu direniﬂine baﬂlarken
halk›m›za bir söz vermiﬂtik.
Düﬂman›n bizi teslim almak
için giriﬂece¤i hiçbir sald›r›ya f›rsat vermeyece¤imizi
dosta düﬂmana aç›klad›k.
Bugün içeride ve d›ﬂar›da
baﬂlatt›¤›m›z direniﬂimiz,
düﬂman›n bütün politikalar›n› bozdu. Bizi operasyon
yapmakla tehdit ettiler.
Böyle bir ﬂeye giriﬂirlerse kendimizi yakar›z dedik. Yoldaﬂlar, düﬂman
geldi ve ﬂimdi sözümüzü yerine getirme zaman›. Biliyorum ki, Ümraniye Hapishanesi'nde tüm mevzilerimizden daha fazla ölüme gönüllü
yoldaﬂ›m›z var. Ve burada bulunan
yoldaﬂlar›m›z›n yerimizi boﬂ b›rakmayaca¤›na olan güvenimle ve mutlulukla son görevimi yerine getirmeye gidiyorum. Vakit geldi. Baﬂka
ne söylenebilir. Sözümüzün eri oldu¤umuzu herkes görecek. Sizi seviyorum. Zaferi ﬂehitlerimizle kazanaca¤›z. Bir can›m var, halk›ma ve
siz yoldaﬂlar›ma feda olsun. Yaﬂas›n
Önderimiz Dursun Karataﬂ! Yaﬂas›n ...." (Can›m Feda, Ahmet ‹bili,
syf: 267, Boran Yay›nlar›)
Umuyoruz ki, "direniﬂi, olaylar›
verirken gerçe¤in asl›na sad›k kalmak..." iddias›yla kaleme al›nan
"‹çimizdeki Bahar"›n bu eksikli¤i
de giderilsin. De¤ilse, bu iddian›n
ayaklar› havada kalacakt›r.
- "‹çimizdeki Bahar"› bu
iddias›n›n uza¤›na düﬂüren
bir di¤er eksiklik, MLKP
tutsaklar› taraf›ndan "ajan" diye
sorgulan›p yak›lan iki kiﬂiyle ilgili
olayd›r. Devrimci adaletle ilgisi olmayan bu olay›n savunulacak bir
yan› yoktur. Bu nedenle olmal›, bu
olay hakk›nda kitapta t e k b i r c ü m le bile kurulmam›ﬂt›r. Neden? Bu
olay yaﬂanmad› m›?.. Yapt›klar›n›n
hakl›l›¤›na, meﬂrulu¤una kendileri
de inanm›yor mu?
19-22 Aral›k Ümraniye Direniﬂimiz’i anlatan "Can›m Feda" kitab›nda bu olay, ﬂöyle anlat›lm›ﬂt›:
"... Bizim izole etmeye çal›ﬂt›¤›-
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vaplar›ndan birini yazamam›ﬂlard›r. Ama onlar yazmad› diye o olay yok olmad›.
- 19-22 Aral›k Ümraniye Direniﬂi’nde
yaﬂanan ve unutulmamas› gereken olaylardan
birisi de, PKK tutsaklar›n›n
devlet güçlerine s›¤›nmalar›d›r. Öyle ki, özellikle erkekler taraf›nda, boﬂaltt›klar›
ko¤uﬂun kap›s›n› da direnen devrimci tutsaklar›n üstüne sürgülemiﬂlerdir. Dostlukla ilgisi olmayan bu
tavr›n, daha sonradan PKK önderleri taraf›ndan "fark›m›z› koyduk"
diye teorize edilmeye çal›ﬂ›ld›¤› da
biliniyor: "Evet, devletin yapt›¤› yasad›ﬂ›d›r, insanl›k d›ﬂ›d›r... ama bu
duruma solun da kendini abartmas›, taktiksizli¤i, plans›zl›¤› zemin
sundu. Sadece bir taraf›n suçunu
görüp di¤er taraf›n suçunu hatas›n›
görmemek olmaz." (Özgür Halk, 15
Ocak 2001)
Buyurun, “Sezar'›n hakk›n› Sezar'a” verin! Ama '‹çimizdeki Bahar' bunu yapm›yor. Ve bu olay› da
görmezden geliyor.
"‹çimizdeki Bahar", Kürt milliyetçili¤inin tavr›n› tarihe not düﬂmüyor, bu kitab› okuyanlar, direniﬂ
ve teslimiyet aras›ndaki keskin
ayr›m› görmüyorlar.
Neden?
Hangi ruh hali, nas›l bir fay dac›l›k, onlar› bunu yazmaktan al›koymuﬂtur?
Subjektivizmin tarihi çarp›tmas›
gibi, faydac›l›k da ayn› sonucu verir.
Beyinleri, subjektivizm ve pragmatizmle ﬂekillenenler, tarihi, direniﬂleri ve teslimiyetleriyle yazamazlar. Direniﬂleri subjektivizmlerine kurban eder, teslimiyeti faydac›l›klar›yla gizlerler.
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m›z kap›n›n yan›nda, D/5-6 ko¤uﬂu
vard›r. Normal zamanlarda PKK ve
MLKP'li tutsaklar burada beraber
kal›yorlard›. Ama ﬂimdi, PKK'li tutsaklar buray› terk etmiﬂ durumda.
MLKP'li tutsaklar ise, garip bir ﬂekilde bu ko¤uﬂu yakmaya çal›ﬂ›yorlar. Oysa Eylem Komitesi'nin ‘gerekmedikçe hiçbir yer yak›lmayacak’ karar› var. Bu ko¤uﬂun yak›lmas› ise gerekmiyor. Zira buradan
ç›kacak olan duman do¤rudan bizi
bo¤acak ve barikat baﬂ›nda durulmaz olacak.
Ko¤uﬂu niye yakt›klar›n› ise sonradan ö¤reniyoruz. Hain-ajan olarak tespit ettikleri iki kiﬂiyi cezaland›rm›ﬂlar. Herhalde ‘kim vurdu’ya
getirmek istiyorlar. Aç›klama yapmamalar› da bundan. Bir cezaland›rma eyleminin zaman›, biçimi hiç
mi önemli de¤il? Hiç kuﬂku yok ki,
bu prati¤in sahiplerinin, devrimci
adaletin ne ve nas›l olmas› gerekti¤i konusunda, devrimcilerden ö¤renece¤i çok ﬂey var. Asl›nda herkes
kendi tarihini yaz›yor.
19-22 Aral›k'da Ümraniye'de ne
oldu dendi¤inde tarihin kanla yaz›lan ﬂanl› bir direniﬂ sayfas› ç›kar
karﬂ›m›za. O günlerde MLKP ne
yapt› diye soruldu¤unda da anlat›lacak olan ise, iﬂte bu olayd›r." (Can›m Feda, syf: 283)
Evet, gerçek budur! Ve bu gerçeklikten ç›kar›lmas› gereken ders
de ﬂudur: Savunamayaca¤›n›z ﬂeyleri yapmayacaks›n›z... Ya da yapt›¤›n›z›, gerçe¤in hakk›n› vererek, anlatacaks›n›z...
Yazarlar, bunu anlatamam›ﬂlard›r. “O günlerde MLKP ne yapt›?”
diye tarihin soraca¤› sorunun ce-

- "‹çimizdeki Bahar"› okuyup bitirenler ﬂu temel sorular›n cevab›n› da bulam›yorlar: Ö l ü m o r u c u d i reniﬂi ne den, nas›l ve kimler t a r a f › n d a n
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baﬂlat›ld›? 19 Aral›k öncesi direniﬂe baﬂlama iradesi gösteremeyenlerin gerekçeleri neydi?
Direniﬂ sürecini karakterize eden
bu ve benzeri sorular›n cevab› yoktur
kitapta. Olmas› gerekir miydi? Evet!
Devrimci tarih anlat›m› iddian›z varsa, o zaman anlatt›¤›n›z direniﬂi do¤uran koﬂullar›, politikalar›, o sürecin evrelerini de, temel eylem biçimi
olarak ölüm orucunun gündeme geliﬂini de aktarmak yazarlar›n sorumlulu¤uydu. Ama bu konuda onlar, direniﬂin tarihi karﬂ›s›nda sorumsuz davranm›ﬂlard›r. Bir anlat›m vard›r kitapta, ama buna "devrimci tarih anlat›m›" denilemez.
Yazarlar, o kesitteki tav›rlar›n›n
muhasebesini yapmak yerine, tarihin o tart›ﬂmas›n› atlayarak muhasebeden kurtulmay› tercih etmiﬂler.
Ülkemiz devrim tarihine yaz›lan
gerçek, direniﬂin 20 Ekim 2000'de
ilan edilmiﬂ oldu¤udur. O gün eyleme baﬂlama iradesi gösteremeyenlerin bu tavr›n›n, tarih için kayda
de¤er ve an›lmaya lay›k bir hükmü
olmam›ﬂt›r. Öyle ki, bu kitab›n ya-

zarlar› bile, 20 Ekim'de baﬂlayan
ölüm orucunun d›ﬂ›nda kalanlar›n
"marksist, leninist, komünist" taktiklerinin a k t a r › l a c a k , s a v u n u l a cak bir taraf›n› bulamam›ﬂlard›r.
onuç olarak ﬂunu belirtelim: Aç›k olan ﬂu ki, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, 19-22 Aral›k Direniﬂimiz
ve ölüm orucu destan›m›z, devrimcilerin her zaman güç alaca¤› ve gelece¤i ayd›nlatan tarihselliktedir.
"‹çimizdeki Bahar"›n bütün olarak
direniﬂten yana tutumu, kitab›n
olumlulu¤udur, ama bu, yukar›da
s›ralananlar›n önemsiz görülmesine
neden olamaz. Tam tersine, hem direniﬂten yana görünüp, hem bu gerçekleri atlamak, daha büyük bir sorumsuzluk ve eksikliktir.
Ümraniye’nin duvarlar› aras›nda
a n a n yaﬂad›k o direniﬂi. 5 yoldaﬂ›m›z› ﬂehit verdik. Tek bir an›n›n bile çarp›t›lmas›na, eksik ve yanl›ﬂ
yans›t›lmas›na izin veremeyiz. ﬁehitlerimizin kan›yla tarihe yazd›¤›m›z 19-22 Aral›k Direniﬂimiz’e iliﬂ-
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kin her sat›r bizi ilgilendirir.
Türkiye devrimci hareketi 19
Aral›k’ta, Büyük Direniﬂ’te büyük
bedeller ödemiﬂtir. Türkiye ve dünya halklar›na örnek olacak bir tarih
yaz›lm›ﬂt›r. Bu direniﬂ üzerine söylenecek her söz, yaz›lacak her sat›r,
bu tarihin gerektirdi¤i sorumlulu¤a
denk düﬂmelidir. 19-22 Aral›k ve
Büyük Direniﬂ, “biz yazd›k oldu”
denilemeyecek bir tarihsel olayd›r.
Nitekim, "‹çimizdeki Bahar"’›n yazarlar› da yazm›ﬂ ama, belirtti¤imiz
yanlar›yla olmam›ﬂ. Tarih, onlardan
eksik b›rakt›klar›n›n, subjektivizmlerine ve pragmatizmlerine kurban
ettiklerinin özeleﬂtirisini bekleyecektir.
Ümraniye direniﬂini gerçekleﬂtiren devrimci tutsaklar›n bekledi¤i
de budur.

Ümit ‹lter
(19-22 Aral›k direniﬂinde
Ümraniye Hapishanesi’ndeydi.)

Nisan 2009/ Bolu F T ipi
Hapishanesi

19 Aral›k Katliam›n›n Partisi
Demokratik
Sol Parti (DSP)
17 May›s’ta Ankara’da Ola¤anüstü Kongresini
toplayarak, genel
baﬂkan seçimini
yapt›. 16 kiﬂinin genel baﬂkanl›k
için adayl›¤›n› aç›klad›¤›, itiﬂ kak›ﬂ,
didiﬂme, çekiﬂme, her türlü ayak
oyunlar›n›n döndü¤ü seçimde, kongrenin divan baﬂkanl›¤›na seçilen
kiﬂi, kongrenin ve muhtemel baﬂkanlar›n niteli¤i konusunda aç›k bir
fikir veriyordu herkese.
Kongrenin divan baﬂkan› koltu¤una oturttu¤u kiﬂi, 19 Aral›k katliam›n›n mimar› ve uygulay›c›lar›ndan olan eski Adalet Bakan› H i kmet Sami T ü r k idi. Halk›n adaletinden k›l pay› kurtulmuﬂ bir halk
düﬂman›na divan baﬂkanl›¤›n› vere-

Say›: 181

rek sahipleniyordu belki burjuvazi.
Sami Türk’ün DSP Kongresine
divan baﬂkan› yap›lmas›, 19 Aral›k
katliam›n›n sahiplenilmesi anlam›na gelir. O n u n d i v a n b a ﬂ k a n › y a p › l m a s › n a o n a y v e re n h i ç b i r a d a y›n “sol”dan, “demokrasi”den, insanl›ktan sözetme hakk› yoktur.
Olabilir mi?
Divan baﬂkan› seçtirdikleri Sami
Türk’ün Adalet Bakan› olarak 20
hapishanede birden gerçekleﬂtirilen
ve 28 tutsa¤›n katledildi¤i 19 Aral›k
katliam›n›n emrini verenlerden biridir. Sami Türk, Ulucanlar Hapishanesi’nde yap›lan katliamda 10 tutsa¤›n katledilmesinin “Bakan›”d›r.
Burdur Hapishanesi’nde, kol koparman›n “Bakan›’d›r.
Sami Türk, 122 kiﬂinin ölümüne
neden olan t e c r i t z u l m ü’nün mimarlar›ndand›r. DSP yöneticileri ve

delegeleri, bugün onu divan
baﬂkanl›¤›na seçiyorlarsa, DSP, bir
k a t l i a m p a r t i s i o l a r a k varl›¤›n›
sürdürüyor demektir.
Yaz›k, bugün hala DSP’de bir
gram olsun “sol” arayarak, bir gram
olsun “ d e m o k r a s i ” arayarak, bir
gram “ u l us a l l › k ” umarak oraya gelen bir tek delege bile varsa ona yaz›k. DSP, faﬂizmin partisidir, emperyalizmin partisidir, hem de en
has›ndan. Susurlukçu Mehmet
A¤ar’›n yüce divanda yarg›lanmas›na bile gerek yok diyen partidir
DSP. Tansu Çiller, Mesut Y›lmaz
gibi tüm h›rs›zlar› aklayand›r. Ülkemizin ekonomisini ABD’den Dünya
Bankas›’ndan getirdikleri Kemal
Derviﬂ’e teslim edendir..
Sami Türk’ü divan baﬂkan› seçen bir DSP, sol, sosyal demokrat
olamayaca¤› gibi, o partiden hiçbir
ﬂey de olmaz.
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Anayasa Tart›ﬂmalar› Üzerine:
De¤iﬂtirmek istiyor musunuz?
A K P hükümeti yeni bir anayasa
de¤iﬂikli¤ine haz›rlan›yor. Yeni
Adalet Bakan› S a d u l l a h E r g i n, de¤iﬂiklikle ilgili son olarak ﬂu aç›klamay› yapt›: “Anayasan›n günümüz
koﬂullar›na uyarlanmas› için kendi
parti grubumuz içinde çal›ﬂmalara
baﬂlad›k. Daha sonra yetkili organlar, barolar, TÜS‹AD, TOBB, üniversiteler ve muhalefet partileriyle
tart›ﬂarak de¤iﬂmesi için meclise
getirece¤iz.”
Bas›na yans›yan haberlere göre,
düﬂünülen anayasa de¤iﬂiklikleri
içinde, Cumhurbaﬂkan›’n›n görev
süresinin uzat›lmas›, siyasi partilerin kapat›lmas›n›n engellenmesi,
Anayasa Mahkemesi’ne kiﬂisel baﬂvuru hakk›n›n tan›nmas›, gibi konular yer al›yor.
AKP hükümeti 2007’de seçimlerin hemen ard›ndan, 1982 Anayas›’n›n yerine, “sivil bir a n a y a s a ”
haz›rlad›klar›n› aç›klam›ﬂt›. Ancak
ne 12 Eylül Anayasas›’nda bir de¤iﬂikli¤e gidildi, ne de 12 Eylül kurumlar› kald›r›ld›. Anayasa de¤iﬂikliklerinin halk taraf›ndan tart›ﬂ›laca¤› ve halk›n oyuna sunulaca¤› vaatleri de lafta kald›. Halka, ne düﬂün-

‹ster burjuva d emokrasisiyle,
isterse de faﬂizmle yönetiliyor
olsunlar böyle ülkelerde halk›n
anayasay› tart›ﬂabilmesi,
önerilerini sunabilmesi, yeniden
ﬂekillendirilmesi mümkün
de¤ildir. Çünkü sistem, halk›n
iradesine g öre
ﬂekillendirilmemiﬂtir. Belirleyici
olan tekellerin iradesi ve
istekleridir. G östermelik o larak
referandumlar yap›lsa bile,
bunlar halk›n gerçek iradesini
yans›tmaz. B u t ür ülkelerde
kitle ö rgütlerinin, s endikalar›n
anayasa de¤iﬂikliklerinde söz
hakk› ya çok s›n›rl›d›r ya d a
göstermeliktir.
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ANAYASA

dü¤ü sorulmad› yine. Bugün de
farkl› bir ﬂey olmayaca¤› kesindir.
Zira Adalet Bakan›, kimlerin görüﬂlerini alacaklar›n› sayarken, onlar›n
içinde yine halk yoktur, devrimci,
demokratik örgütler yoktur.

Anayasan›n niteli¤ini belirleyen sistemdir: Anayasalar bir
sistemin temel yasas›d›r ve o sistemin niteli¤ini yans›t›rlar. Bütün yasalar›n dayana¤›n› oluﬂtururlar.
Anayasalar, mevcut sistemin yasal
düzeydeki o mu rga s › n› oluﬂtururlar.
O nedenle de, “anayasal düzeni y›kmaya” teﬂebbüs edenlere a¤›r cezalar öngörülür.
Anayasalar anlaﬂ›laca¤› üzere,
toplumdaki s›n›flardan ba¤›ms›z de¤ildir. S›n›flar mücadelesinin geliﬂim seyrine göre ﬂekillenirler. Hukuk bir üst yap› kurumudur ve alt
yap› taraf›ndan belirlenir. E¤er bir
ülkede kapitalist iliﬂkiler mevcutsa,
anayasalar kapitalizmin ihtiyaçlar›na ve ç›karlar›na göre ﬂekillenir.
E¤er bir ülkede sosyalist bir sistem
varsa, o ülkenin anayasas›nda halk›n ç›karlar› esas al›n›r. Bir toplumun anayasas›, o toplumda geçerli
olan siyasal düzeni korumay› amaçlar. O nedenle de, ne devlet herkesin
devletidir, ne de anayasa t ü m h a lk›n anayasas›d›r.

Bir anayasa n as›l y ap›l›r?
Anayasan›n nas›l yap›laca¤› her
ﬂeyden önce iktidar›n niteli¤iyle ilgili bir sorundur. Anayasalar›n yap›m›, genellikle bir alt-üst oluﬂ sürecinin sonucudur. Tarihte bir çok örne¤inde görüldü¤ü gibi yeni bir anayasan›n yap›lmas›, yeni bir devletin
kuruluﬂuyla iç içe geçmiﬂtir.
Anayasalar üzerinde iki farkl›
de¤iﬂiklik yap›labilir. Birincisi; niteli¤iyle ilgili yap›lan de¤iﬂiklikler.
‹kincisi; mevcut anayasa üzerinde
yap›lan k›smi de¤iﬂiklikler.
AKP de anayasada de¤iﬂiklik

konusunu, kendi s›n›fsal özüne uygun olarak ele al›yor. Anayasa yap›m›n›, üç beﬂ akademisyene havale
ederek, oligarﬂinin kurumlar›na,
meclisteki burjuva partilerine tart›ﬂt›rarak meseleyi geçiﬂtiriyor.
AKP’nin daha önce yapt›¤› de¤iﬂiklikler ve bugün yapaca¤›n› aç›klad›¤› de¤iﬂikliklerle, 12 Eylül Anayasas› de¤iﬂmiﬂ olmuyor.
Bizim ülkemizde anayasalar
nas›l yap›ld›? K›saca bakal›m. Bugüne kadar ülkemizde 1921, 1924,
1961 ve 1982 olmak üzere toplam 4
anayasa yap›ld›. ‹lk anayasa, iﬂgal
alt›ndaki bir ülkenin kurtuluﬂ güçlerinin haz›rlad›¤› bir anayasayd›.
1924 Anayasas› ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›ﬂ bir devletin anayasas› oldu.
27 May›s darbesinin ard›ndan haz›rlanan 1962 Anayasas›, nispi hak ve
özgürlükleri içeren bir anayasayd›.
1982 Anayasas› ise c u n t a n › n
anayasas› oldu. “Sivil yönetime”,
“demokrasiye geçiﬂ” vaadi ve faﬂist
terörle halka onaylatt›r›ld›. 12 Eylül’den itibaren iktidara gelenlerin
hepsi, ‘82 Ana yasa s› ’na s› rt› n› da y a r a r a k ülkeyi yönetti, hiçbiri bu
anayasay› de¤iﬂtirmedi.
Bu anayasalar›n ortak özelli¤i,
halk›n kat›l›m›yla yap›lmam›ﬂ olmas›d›r. Hiçbirinin yap›m›nda halk›n iradesi dikkate al›nmam›ﬂt›r.

Burjuva d emokrasilerinde,
yeni-sömürgelerde a nayasalar
nas›l yap›l›yor? Burjuva demokrasilerinde ve yeni-sömürge ülkelerde anayasalar halk›n kat›l›m›yla
yap›lmam›ﬂt›r. Anayasalar›n niteli¤ini belirleyen, iktidardaki tekeller
olmuﬂtur. Tekellerin ve devlet bürokrasisinin haz›rlad›¤› anayasalar,
çeﬂitli propaganda ve aldatma yöntemleriyle halka onaylatt›r›lm›ﬂt›r.
‹ster burjuva demokrasisiyle, isterse de faﬂizmle yönetiliyor olsunlar böyle ülkelerde halk›n anayasay›
tart›ﬂabilmesi, önerilerini sunabil-
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mesi, yeniden ﬂekillendirmesi
mümkün de¤ildir. Çünkü sistem,
halk›n iradesine göre ﬂekillendirilmemiﬂtir. Belirleyici olan tekelle rin irade si ve i ste kleridi r. Göstermelik olarak referandumlar yap›lsa
bile, bunlar halk›n gerçek iradesini
yans›tmaz.

Sosyalist ülkelerde anayasalar nas›l yap›l›yor? SSCB’de yap›lan 1936 Anayasas›, halk›n kat›l›m›n›n sa¤lamas› aç›s›ndan önemli
bir örnektir. Anayasa tasla¤› en geniﬂ ﬂekilde halk›n tart›ﬂmas›na sunulmuﬂtur. Sovyetler Birli¤i’nde
yaﬂayan bütün halklar›n dillerine
çevrilmiﬂ 60 milyon nüshan›n, 5.5
ay boyunca halk taraf›ndan tart›ﬂ›lmas› sonucunda anayasaya son ﬂekli verilmiﬂtir.
K ü b a’da 1975 y›l›nda yap›lan
Anayasa’da da halk›n kat›l›m› temel
al›nm›ﬂt›r. 6 milyon Kübal›, tasla¤›
halk örgütleri arac›l›¤›yla tart›ﬂm›ﬂ,
önerilerini sunmuﬂtur. Halk›n tamam›n›n tart›ﬂmalara do¤rudan kat›l›m› temel al›nm›ﬂt›r. 141 maddenin
60’›nda de¤iﬂiklik yap›lan taslak,
halk›n % 95’inin kat›ld›¤› ö z g ü r ve
d e m o k r a t i k b i r seçimle kabul edilmiﬂtir.
Halk›n iktidarda oldu¤u ülkelerde, anayasalar›n yap›m›nda temel
olarak belirleyici olan halkt›r.

Halka b ak›ﬂ a ç›s›ndaki
farkl›l›klar: Anayasan›n yeniden
Halk›n g erçekten a nayasa
yap›m›na kat›lmas›, h alk
demokrasisinin geçerli oldu¤u
halk i ktidar›nda m ümkündür.
Bütün b ir halka u laﬂ›p
anayasan›n en geniﬂ ﬂekilde
tart›ﬂ›lmas›n› ve son ﬂeklinin
verilmesini sa¤layabilmek için
halka bak›ﬂ aç›s›n›n farkl›
olmas› gerekir. Böyle bir bak›ﬂ
aç›s› demokrasi anlay›ﬂ›n›n,
halka güvenin, halk›n ülke
yönetimine kat›l›m›n›n temel
al›nmas›n›n ü rüdür.

Say›: 181

yap›lmas› veya de¤iﬂtirilmesi sürecine halk›n kat›l›m›n›n nas›l sa¤land›¤›, sistemin halka nas›l bakt›¤›n›n
da göstergesidir. Halk›n gerçekten
anayasa yap›m›na kat›lmas›, h a l k
d e m o k r a s i s i n i n geçerli oldu¤u
h a l k i k t i d a r › n d a mümkündür. Bütün bir halka ulaﬂ›p, anayasan›n en
geniﬂ ﬂekilde tart›ﬂ›lmas›n› sa¤layabilmek için halka bak›ﬂ aç›s›n›n
farkl› olmas› gerekir. Böyle bir bak›ﬂ aç›s› ancak d e m o k r a s i anlay›ﬂ› n › n, h a l k a g ü v e n i n, h a l k › n ü l k e
yönetimine kat›l›m›n›n temel al›nmas›n›n ürüdür.
Sosyalist sistemle, kapitalist sistem aras›ndaki en temel farkl›l›k,
anayasalar›n yap›m›na h a l k › n i r a desinin yans›y›p yans›mamas›d›r.
Kapitalist bir sistemde, halk›n anayasa yap›m›na kat›l›m› demagoji d e n ibarettir. Sosyalist bir sistemde
ise, halk o anayasan›n yap›m›n›n asli unsurudur. Zaten iktidarda olan
halkt›r. Anayasa, halk›n ç›karlar›n›
korumak içindir. Bu nedenle de halk
anayasan›n yap›m›ndan, tart›ﬂ›lmas›na ve son ﬂeklinin verilmesine kadar her aﬂamas›nda iﬂin do¤rudan
içindedir.
Kapitalizmin anayasas›n›n amac›, sömürücü egemen s›n›flar›n hakimiyetinin garanti alt›na al›nmas›d›r. Anayasa tart›ﬂmalar› da bu s›n›flar aras›nda yürüyen bir tart›ﬂma
olarak kalmaktad›r. Halktan istenen
de taraflardan birinden yana olmas›d›r. Bu anlay›ﬂta ise halka güvenme,
de¤er verme yoktur.
Kapitalist sistemde anayasan›n
s›n›fsal niteli¤i gizlenir, anayasa
tüm halk›n anayasas›ym›ﬂ gibi gösterilir. Oysa sosyalist sistemde anayasan›n s›n›fsal niteli¤i gizlenmez.
Anayasa, tüm halk›n anayasas›d›r.
Halka güven ve de¤er verme üzerine ﬂekillenen bak›ﬂ aç›s›n›n ürünü
olan bir baﬂka anayasa tasla¤› ise;
Haklar ve Özgürlükler Platformu taraf›ndan, B a ¤ › m s › z D e m o k r a t i k
Türkiye ‹çin haz›rlanan Halk A n ayasas› Tasla¤› olmuﬂtur. 1997 y›l›nda ilk bask›s› yap›lan taslak 200 Bin
adet da¤›t›larak, halka ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Daha sonra 2001, 2002 y›llar›nda

tekrar bas›m ve da¤›t›m› yap›lm›ﬂt›r.
Son olarak 2007 y›l›nda 120 Bin
adet bas›larak, da¤›t›lm›ﬂt›r. Halk
Anayasas› Tasla¤› halka güvenme ve
anayasay› halka maletme yan›yla
örnek bir çal›ﬂmad›r.

AKP anayasa de¤iﬂikli¤ini
kimin için istiyor? AKP öncelikli olarak bu anayasa de¤iﬂikli¤ini
kimin için, ne için istedi¤ini aç›klamal›d›r. Bu de¤iﬂiklikler halk için
yap›lacaksa, bunun yolu; yukar›da
da anlat›¤›m›z gibi sistemin ve halka iliﬂkin bak›ﬂ aç›s›n›n de¤iﬂmesinden geçmektedir. Bu da AKP’nin
boyunu aﬂan bir de¤iﬂimdir ki, AKP
hükümeti zaten böyle bir de¤iﬂimin
olmas›n› engellemek için halka her
türlü bask›, yasak ve terörü uygulamaktad›r.
AKP’nin anayasa de¤iﬂikli¤ini
kimin için yapaca¤› s›n›fsal olarak
baﬂtan bellidir. De¤iﬂiklik tekeller
için yap›lacakt›r. AKP, bugüne kadarki anayasa de¤iﬂikliklerinde hangi yöntemler izlenmiﬂse, o yöntemleri izlemeye devam edecektir. Daha önce de AKP’nin yapaca¤› anayasa “emperyalizmin ve oligarﬂi n i n a n a y a s a s › ” olacakt›r demiﬂtik.
Bugün de de¤iﬂen bir ﬂey olmayacakt›r. AKP’nin yapaca¤› da kendinden önceki iktidarlar gibi sistemin ihtiyac› olan de¤iﬂiklikleri yapmak ve anayasay› revizyondan geçirmektir. Tüm bu de¤iﬂiklikler emperyalist tekellerin ihtiyaçlar› ve
AB’ye giriﬂ sürecindeki istekleri
do¤rultusunda yap›lmaktad›r. Yine
sendikalar›n, demokratik kitle örgütlerinin ve halk›n kat›l›m› sa¤lanmayacakt›r.
Bu nedenle de AKP’den, ne demokratik bir anayasa ne de kat›l›mc›l›k beklemek boﬂuna olacakt›r.
Halk güçlerinin ç›kar›n› savunacak olan, “demokratik bir anayasa”
de¤il “ h a l k a n a y a s a s › ” d›r. Halk›n
anayasas›n› istemek, h a l k › n i k t i d a r › n › istemektir. AKP’nin yapaca¤›
anayasal de¤iﬂiklik ancak kendi iktidar›n› güçlendirmeye yarayacakt›r. Bu nedenle de halk için de¤iﬂen
bir ﬂey olmayacakt›r.

ANAYASA
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Ölen VAR, Öldüren YOK!
Suç VAR, Suçlu YOK!
Yanyana dizilmiﬂ 27 ta b u t düﬂünün. Yanyana dizilmiﬂ 27 ölü. Böyle bir tabloya ancak k a t l i a m’larda rastlanabilir de¤il mi?
Bu katliam, geçen y›l›n
Temmuz ay›nda, baﬂkentte,
Dr. Zekai Tahir Burak Kad›n
Sa¤l›¤› E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastahanesi’nde gerçekleﬂmiﬂti. 27 bebek, hayat denilen ﬂeyi tan›yamadan hayatlar›n›n son nefesini orada verdiler.
Her katliam sonras›nda oldu¤u
gibi, sorular, soruﬂturmalar birbirini
izledi. Sorular cevaps›z kald›, soruﬂturmalardan bir ﬂey ç›kmad›. Nas›l ç›ks›n? Sa¤l›k Bakan›’n›n aﬂa¤›daki sözlerini okuyunca, bu soruﬂturmalardan bir sonuç ç›kmas›n›n
neden mümkün olmad›¤› daha iyi
anlaﬂ›l›yor.
AKP Hükümeti’nin
Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤, CHP
Milletvekili Canan Ar›tman’›n bebek ölümleriyle ilgili soru önergesine verdi¤i cevapta, bebeklerin ölüm
nedenlerini bak›n nas›l aç›kl›yor:
“ Ak r ab a e vl i l i ¤i , i le r i a nne ya ﬂ ›
( 3 8 ) , y ü k s e k t a n s i y o n, k ö t ü ge b e l i k , ﬂ e ke r y ü k l e m e t e s t i b oz uk l u¤ u ,
beb ek z ar › n› n er ke n y› r t ›l m a s› ve
be bek sular›n›n erken boﬂa lmas›,
b e b e ¤ i ç e v r e l e y e n za r v e d o k u d a
enfeksiyon.” (Sabah, 15 May›s 2009)
27 bebek, birbiri peﬂi s›ra ölmüﬂ.
Devletin suçu yok!
Sistemin suçu yok!
Hükümetin, hükümetin sa¤l›k
politikalar›n›n, dolay›s›yla Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n suçu yok!
Hastanenin suçu yok!
Peki kim suçlu?
Sa¤l›k Bakan›’n›n soru önergesine verdi¤i cevaba göre, hiçbir kurumun “ihmali tespit edilememiﬂ”!
Peki ama hiç mi suçlusu yok bu
katliam›n?
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BEBEK ÖLÜMLER‹

Varm›ﬂ. Bakanl›k onu da bulmuﬂ. ANNELER ve BEBEKLER!
Anneleri suçlamakta öyle ileri
gidiyor ki Bakanl›k, ölümlerin nedenleri aras›nda “38 yaﬂ›nda anne
olma”y› sayarak bakanl›¤›, devleti
bir ç›rp›da akl›yor.
Sa¤l›k Bakan›’n›n aç›klamas›,
en az katliam›n kendisi kadar vahimdir. Sözkonusu hastanedeki bebek ölümleri neredeyse 1 ay boyunca sürmüﬂtür ve ölümler adeta izlenmiﬂtir. Bir kere bu ölümlerin 1 ay
sürmesi baﬂl› baﬂ›na aç›klanmas›
gereken bir durumdur.
Nas›l bir hastanedir ki, ölümleri
izliyor. Ve nas›l bir Sa¤l›k Bakanl›¤›’d›r ki, 27 ölüm karﬂ›s›nda “kimse
sorumlu de¤ildir” diyebiliyor? Hiçbir ﬂey olmam›ﬂ, sanki önemsiz bir
konuymuﬂ gibi “ ihmal tespit edile medi? deniyor.
27 bebe¤in ölümü baﬂl› baﬂ›na
bir ihmal de¤il midir? ‹hmal olmas›
için daha ne olmal›d›r? Böylesine
vahim bir durum nas›l olur da piﬂkince, annelerin üstüne y›k›l›r?
Bakanl›¤›n aç›klad›¤› ölüm nedenlerini, bilim yalanl›yor oysa.
Mesela, “ileri anne yaﬂ›” gerekçesine iliﬂkin Prof. Dr. Seyfettin Uluda¤ ﬂunu söylüyor: “O bebekler en f ek si y onda n ö l d ü . H e r y a ﬂ t a k i k a d ›n er k en d o ¤ u m y ap t ›¤ › nd a b eb ek
enfeksiyondan ölebilir. 38 yaﬂ bu
konuda suçlanamaz.”

Ama Bakanl›k suçluyor. Çünkü, Bakanl›k,
katliam› ve katilleri araﬂt›r›p
bulma peﬂinde de¤il, kendilerini aklamak peﬂinde.
Gerek o dönemde, gerekse
sonras›nda olgular, bilim insanlar›n›n görüﬂleri, ölümlerin
birinci sebebinin “ee n f e k s i yon” oldu¤una iﬂaret ediyor.
E n f e k s i y o n ” nas›l ortaya
“E
ç›kt›, nas›l yay›ld›, bebekler
neden kurtar›lamad›? Elbette
bunlar›n bir sorumlusunun olmas› gerekir.
Ama iktidara göre yok.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 27 bebek
ölümüyle ilgili bu aç›klamas›na
bak›p ars›zl›k, piﬂkinlik diyebilirsiniz. Ama hafif kal›r. Mesele bunun
ötesindedir. Akda¤’›n cevab›, sömürücü s›n›flar›n iktidar›n›n halka bak›ﬂ aç›s›n›n ve halka dayatmak istedikleri k a d e rcili¤in sonucudur.
Bir; onlar için halk›n de¤eri yoktur. Halk, “sinekler gibi” ölebilir.
‹tiraz etmedi¤i, ayaklanmad›¤› sürece, sorun yoktur.
‹ki; itiraz etmemesi için de halk
cahil b›rak›l›r ve bütün bu olumsuzluklar›n “ t a k d i r-i ilahi” oldu¤una
inanmas› istenir.
Mant›k halk›n öldü¤ü, katledildi¤i her olayda ayn›d›r. H›zl› tren
kazas› olur; ne devlet suçludur, ne
ulaﬂ›m politikalar›n›n sorumlulu¤u
vard›r. Suçlu ya makinisttir ya da
hatta o bile de¤il, takdir-i ilahidir..
Kaderdir... Salg›n hastal›klardan
depremlere, ç›¤dan sele kadar hepsinde mant›k ayn›d›r.

Bu mant›¤a, bu dayatmaya
teslim olmayal›m!
Hem k a t i l l e r, hem a r s › z. O kadar çocu¤u katletmiﬂler, ne bir sorumluluk üstlenme var, ne gerçek
bir soruﬂturma aç›lm›ﬂt›r bugüne
kadar... 27 ölüm, oligarﬂinin ve
onun bugünkü sürdürücüsü olarak
AKP’nin sa¤l›k politikas›n›n sonu-
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cudur. Sa¤l›¤›n parayla al›n›p sat›lan bir nesneye dönüﬂtürüldü¤ü,
halk›n yaﬂam›n›n hiçe say›ld›¤› bir
ülkede, bu ve benzeri olaylar (katliamlar) kaç›n›lmaz olacakt›r. ‹nsan›n
de¤erinin olmad›¤› bir sistemde, daha çok böyle ölümlere tan›k olaca¤›z. Fakat, bunlar ne kadar çok yaﬂan›rsa yaﬂans›n, kan›ksanmamal›d›r.
‹ktidar›n sergiledi¤i bu ars›zl›k
ve pervas›zl›¤›n en önemli nedenlerinden biri kuﬂkusuz, bu konudaki
tepkilerin, hesap soran bir tavr›n ve
mücadelenin yetersizli¤idir. Bu katliam›n takipçisi olan bir tav›r ve politika ortaya konulamamas›d›r. ‹ﬂte
bu noktada da özellikle d e m o k r at ik ki tl e örgüt leri nin sorumlulu¤u
gündeme gelir.
Söz konusu olaya iliﬂkin ise, en
baﬂta da Sa¤l›k Emekçileri Sendi kas›, Tabip O d a l a r › ve sa¤l›kla ilgili di¤er mesleki ve demokratik kitle
örgütlerine büyük görev düﬂmekteydi ve halen de düﬂmektedir.
Bu konularda mücadele, ayn› za-

ﬁimdi 8-10 bebek ölünce
b u “ h a b e r ” say›l›yor...
ama al›ﬂ›l›nca, kan›k
san›nca, olay›n önemli
kabul edilmesi için 15-20
b e b e k ö l m e s i g e r ek ecek ...
Yar›n ancak 50-60 bebek
ölünce önemli say›lacak!..
Sendikalar›n, odalar›n,
tüm ilerici örgütlerin bir
g ö re v i d e b u k a n › k s a m a y a
i z i n v e r m e m e kt i r.
manda halk› duyarl› k›lma, halk› öldüren sorumsuzluklar›n, politikalar›n k a n › k s a n m a m a s › n › s a ¤ l a m a
mücadelesidir. Halk› katleden sistemin yalanlar›n› aç›¤a ç›kar›p halk›
ayd›nlatmak, demokratik kurumlar›n ilk görevidir. Söz konusu demokratik kurumlar›n, bunu yeterince ve etkili biçimde yapabildi¤i
söylenemez.
Mesela ﬂimdi 8-10 bebek ölünce
bu “olay” oluyor, “haber” say›l›yor,
halka yans›yor; ama al›ﬂ›l›nca, ka-

n›ksan›nca, 3-5 bebe¤in ölümünde
art›k “haber de¤eri” bile bulunmuyor. Olay›n önemli kabul edilmesi
için 15-20 bebek ölmesi gerekiyor.
Yar›n ancak 50-60 bebek ölünce
önemli say›lacak!.. Sendikalar›n,
odalar›n bir görevi de buna izin vermemektir.
Kald› ki, halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ bu
ve benzeri tüm suçlar karﬂ›s›nda sorumluluk, elbette halktan yana olan
herkesindir. Tüm demokratik kitle
örgütlerinindir. Hiç kimse sessiz kalamaz, kalmamal›d›r.
Her tür zulmü, adaletsizli¤i yapacaklar ve yanlar›na kalacak. ‹ktidarlar bunu istiyor. Buna izin vermemek de halk›n ilerici, devrimci,
demokrat güçlerinin görevidir. Sa¤l›k sistemini ad›m ad›m özelleﬂtirerek, halk›n sa¤l›¤›n› tekellerin sömürüsüne ve insaf›na terk edenlere,
halk›n sa¤l›¤›n› hiçe sayan politikalar›n sonucunda bebeklerimizi, yaﬂl›lar›m›z› katledenlere, yapt›klar›n›n
yan›na kalmayaca¤›n› göstermeli,
yakalar›na yap›ﬂmal›y›z.

Baﬂbakanl›k Yurdu
Mezarlar› Oldu

Kömür Ocaklar›nda
Bitmeyen Ölümler

Castro: “Domuz
Gribi Gizlendi”

Adapazar›’nda 17 May›s gecesi
Murat So¤anc›o¤lu K›z Yurdu'nda ç›kan yang›nda iki k›z yanarak öldü. 5
k›z çocu¤u da dumandan zehirlendikleri için hastaneye kald›r›ld›lar.
Yanarak ölen iki k›z çocu¤undan
biri, 15 yaﬂ›ndaki Mine Gül, di¤eri
17 yaﬂ›ndaki Fatma Karaali’ydi.
‹ki k›z çocu¤una mezar olan So¤anc›o¤lu K›z Yurdu ise Baﬂb ak a nl›k Sosyal Hizmetler K u r u m u’na
ba¤l›yd›.
Yang›na karﬂ› gereken önlemler
al›nm›ﬂ m›yd› yurtta? Bunun cevab›n›n “hay›r” oldu¤unu da, fakat bunun
soruﬂturulmayaca¤›n›, sorumlular›n
cezaland›r›lmayaca¤›n› da tecrübelerimizden biliyoruz. Nitekim, bas›na
yans›yan son bilgiler, yurdun yang›n
merdivenlerinin de ki lit li oldu¤una
iﬂaret ediyor ki, ülkemiz için hiç de
ﬂaﬂ›rt›c› bir olgu de¤il.

ﬁ›rnak'ta bir kömür oca¤›nda 16 May›s günü meydana gelen patlamada 28
yaﬂ›ndaki Hac› ‹ke ölürken, iki iﬂçi de
yaraland›. Gazeteler “henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama” diye verdiler
iﬂ cinayetini. Nedeni belirlendi¤inde ne
olacak? O neden ortadan kald›r›lacak
m›?.. Buna da hiç tan›k olmad›k bugüne
kadar.
Daha iki hafta kadar önce, yine ﬁ›rnak’taki kömür ocaklar›ndan birinde çal›ﬂan Vezir D e m i r, madene indi¤i s›rada
bindi¤i asansörün halat›n›n kopmas› sonucunda hayat›n› kaybetmiﬂti.
Düpedüz bir cinayetti.
Asansörün halat›n› gerekli kontrollerden geçirmeyen patrondan mühendise, o ocaklar› denetlemekle görevli Çal›ﬂma Bakanl›¤› ve di¤er kurumlara kadar, hepsi cinayetin failleri aras›ndayd›.
Ama maden ocaklar›nda ölüm, sanki
kaderdi, sorgulanmaz, soruﬂturulmazd›.

Meksika’da ortaya ç›kan
ve giderek yay›lan domuz
gribiyle ilgili Fidel Castro
bir yaz› yazd›. Castro, domuz gribinin yay›lmas›ndan
Meksika, ABD ve Kanada
yönetimlerini sorumlu tutarak, bu üç ülke yöneticilerinin henüz domuz gribi alarm› verilmeden önce virüsten haberdar olduklar›n› belirtti.
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Castro Meksika’n›n, Obama’n›n Meksika’y› ziyaretini engellememek için virüsü bilerek aç›klamad›¤›n›
belirtirken, Meksika Hükümeti’nin domuz gribini resmen 23 Nisan’da aç›klamas›na karﬂ›n, 5 Nisan'dan itibaren tedbir almaya baﬂland›¤›n› vurgulad›.
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23 Y›ld›r Kesintisiz Kavgan›n Sesiyiz
Sözümüz vard› söyleyecek. Ça¤r›m›z vard› iletilecek. Bir halk deyiﬂimizin “söz var, da¤a ç›kar›r; söz
var, da¤dan indirir.” dedi¤i gibi;
söz var u y u t u r, söz var u y a n d › r › r.
Söz var u y u ﬂ t u r u r, söz var a y a ¤ a
k a l d › r › r. Bizim sözümüz uyand›rmak içindi, bizim sözümüz aya¤a
kald›rmak içindi. Bunun için susturmak istediler bizi.
Y ü r ü y ü ﬂ, bizim, hayata, kavgaya, harekete, devrime dair sözümüzdü... T›pk› 1978’de yay›nlanmaya baﬂlanan Dev-Genç dergisi
gibi, 1980 Mart’›nda yay›nlanan
Devrimci Sol dergisi gibi, t›pk›
1986’dan itibaren birbiri peﬂi s›ra
yay›nlanan Yeni Çözüm, Mücade le, Kurtuluﬂ, Va t a n , E k m e k v e
Adalet dergileri gibi...
Dört y›l önce, 22 May›s 2005’te
yay›nlamaya baﬂlad›¤›m›z dergimizin ad›n› Y ü r ü y ü ﬂ koyduk. Ba¤›m s›zl›k, Demokrasi ve Sosyalizm
için Y ü r ü y ü ﬂ . . .
1. say›m›z›n kapa¤›nda ﬂöyle yaz›yordu: “ E m p e r y a l i s t l e r d e n , i ﬂ birlikçilerden, sömürü ve zulümden kurtulman›n tek yolu: DEVR ‹ M C ‹ H A L K ‹ K T ‹ D A R I”
Yürüyüﬂ 4 y›ld›r ülkemizin iﬂçilerine, köylülerine, yoksullar›na,
mazlumlar›na, bu kurtuluﬂ yolunu
gösteriyor. Bunun için büyük bedeller ödedik. Ferhatlar’›, Enginler’i
bunun için vurdular, katlettiler. Bunun için toplatma, yay›n durdurma
kararlar› verdiler.
Tüm yasak ve bask›lara, akla hayale gelmeyecek sald›r›lara karﬂ›n
23 y›ld›r yenemedikleri bir iradeyle
yazmaya, gerçeklerin sesi olmaya
devam ediyoruz. Birkaç aydan, birkaç y›ldan söz etmiyoruz. Tam tam›na 23 y›ldan söz ediyoruz. 23 y›lda böylesine bir kesintisizli¤i sa¤lamak, güçlü bir irade ve kolekti vizm olmaks›z›n baﬂar›lamazd›. Bu
baﬂar›n›n harc›nda, böyle bir irade
ve kolektivizm vard›r. Can, kan pahas›na susmamak kararl›l›¤› vard›r.

26

YÜRÜYÜﬁ

Devrimci hareketin siyasi arenaya ç›k›ﬂ›yla birlikte, 1978’de DevGenç ve ard›ndan Devrimci Sol dergileri ç›kar›ld›. 12 Eylül faﬂist cuntas› y›llar›nda yay›n faaliyetinde
uzun bir kesinti yaﬂand›. Fakat,
1986 Aral›k ay›nda Yeni Çözüm
dergisinin 1. say›s›n›n ç›kmas›yla
yay›n faaliyeti yeniden baﬂlayacak
ve kesintisiz olarak bugünlere ulaﬂacakt›..
Kavgada ustalaﬂt›kça yaﬂam› daha hünerli ellerle örüyorduk. ‹lk ç›kard›¤›m›z dergi ayl›k periyodla ç›k›yordu. Sonra 15 günlük oldu.
Sonra h a f t a l › k dergiye geçildi.
Arkam›zda tekeller, para babalar› yoktu, tersine, onlar›n düzenine
karﬂ› iﬂçilerin, ezilenlerin, köylülerin, emekçilerin, ö¤rencilerin, ev
kad›nlar›n›n, memurlar›n ve tüm
halk›n sesiydik. Arkam›zda bir lokma ekme¤ini bölüﬂtü¤ümüz halk
vard›. Ve bir de iddiam›z ve dev rimci irademiz.

Her Kapa¤›m›z, Her
Sat›r›m›z, Her Kelimemiz
Onlar›n Korkusudur!
S›n›flar mücadelesi gerçe¤ini
bilmeyenler, ülkemizdeki devrim
mücadelesinin gücünü ve dinami¤ini kavramayanlar, devrimci bas›n
üzerindeki yo¤un bask›lar› anlamakta da güçlük çekerler. Düzenin,
tirajlar› henüz onbinler düzeyinde
olan bir dergiden bu ölçüde korkmas›n› “mant›kl›” bulmayabilirler.
Fakat gerçek ﬂudur ki, oligarﬂik
sistemin tek alternatifi, sosyalizmdir. Bu alternatifi ete kemi¤e büründürecek tek güç devrimcilerdir.
Burjuvazinin tüm politikalar›n›n
oda¤›nda, bu alternatifin büyümesini engellemek vard›r. Dergilerimize
yönelen büyük bask› ve kuﬂatman›n
“mant›¤›” da iﬂte buradad›r.
Y›llard›r bu nedenle devrimci
bas›n hep “tehlike” olarak görüldü.
O nedenle kendi yasalar›n›, hukuk-

lar›n› çi¤neyerek, yay›nlar›m›za
karﬂ› “kurals›z” bir savaﬂ sürdürdüler. Bizi susturmak için denemedik
yöntem b›rakmad›lar. Yay›nlar›m›z
etraf›nda bir “ k o r k u ç e m b e r i ” yaratmaya çal›ﬂt›lar. ” Ö r g ü t ü n y a y › n
o r g a n › ” denilerek okurlar›m›z terörize edildi, dergilerimiz polisiye
operasyonlarda bir “ssuç” unsuru gibi emniyet müdürlüklerinde teﬂhir
edildi. Al›nmas›n, okunmas›n, iz lenmesin diye okuyucular›m›za her
türlü bask›lar yap›ld›. Oligarﬂi, halka ulaﬂmayal›m, gerçeklerin sesi olmayal›m diye Nazi dönemini aratmayan sansür yasalar› ç›kard›. Dergi da¤›t›yor diye insanlar›m›z›n kurﬂunland›¤›, gözalt›na al›nd›¤›, iﬂkence gördü¤ü bir ülkedir buras›.
Bir yandan okurlar, bir yandan
d e r g i y i ç › k a r a n l a r bask› alt›ndayd›. Dergi bürolar›m›z bas›ld›. Da¤›t›mc›lar›m›z gözalt›na al›nd›, tutukland›lar. Öyle zaman oldu ki; mil y a r l a r › bulan para cezalar› verildi.
Sürekli oplatmalarla y›ld›r›lmak istendik. O kadar pervas›zd›lar ki,
dergilerimizi basan m a t b a a l a r › tehdit ederek, bas›m›n› engellediler.
D a ¤› t › m ﬂ i r ke t l e ri dergilerimizin
da¤›t›m›n› yapmamak için uydurma
gerekçeler yaratt›lar.
Tüm bunlar›n yetmedi¤i yerlerde da¤›t›mc›lar›m›z, çal›ﬂanlar›m›z
kurﬂunland›. ‹ r f a n A¤daﬂ’› katlettiler elinde dergisiyle... F e r h a t G e rçek dergimizi da¤›tt›¤› için polis
taraf›ndan kurﬂunland›. Engin Çe b e r, dergimizi da¤›t›rken tutukland›
ve iﬂkence ile katledildi.
Onlar›n korkusu, en baﬂta h a k l ›
ve meﬂru bir kavgan›n sesi olmam›zd›. Logomuzda belirtildi¤i gibi,
“Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi Ve Sos yalizm” kavgas›n›n sesi olmam›zd›.
Bir UMUDU ve bir ALT E R N AT ‹F ‹ dile getiriyor olmam›zd›.
Teslimiyetin ve y›lg›nl›¤›n kol
gezdi¤i zamanlarda, devrimci düﬂüncelerin terk edildi¤i zamanlarda
biz hep sosyalizmden ve kurtuluﬂ
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kavgas›ndan söz ettik. Düzenin onca sald›r›s› karﬂ›s›nda e¤ilip bükülmedik. Yasalara göre ç›k›yorduk
ama düzen s›n›rlar›na hapsolmad›k.
23 y›ld›r sayfalar›m›za nakﬂetti¤imiz uzlaﬂmaz devrimci düﬂüncelerimizle düzen için korkulan bir
güç olduk. ‹stanbul’dan Anadolu’nun ücra yerlerine kadar da¤›tt›¤›m›z her dergi, düzenin polisini ürküttü. Onun için Ferhatlar’› kurﬂunlay›p Enginler’i katlettiler.
Gencecik k›zlar›m›z›n ve o¤ullar›m›z›n, yoksul gecekondulular›n,
her yaﬂtan ve meslekten insan›m›z›n
çabalar›yla halka ulaﬂan her dergi,
oligarﬂi için bir “tehlike” idi. Zira
“koyun sürüsü” olarak gördükleri, o
hale getirmek istedikleri halka gerçekleri anlat›yorduk. Her dergiyle,
oligarﬂinin yalan duvar›ndan bir tu¤la daha çekip al›yor ve halka mücadele ruhu taﬂ›yorduk. Her dergiyle,
karﬂ›-devrim rüzgarlar›n›n yaratt›¤›
ideolojik bulan›kl›klar› durultuyor,
çarp›kl›klara, savrulmalara karﬂ›
devrimci barikatlar örüyorduk. Her
dergimiz, burjuvaziye ve burjuvazinin sol içindeki uzant›lar›na karﬂ›,
ideolojik mücadelenin en güçlü
araçlar›ndan biri olmuﬂtur. Her dergimiz, “proletaryan›n üç cephedeki
mücadelesi”nin bir cephesinde güçlü bir savaﬂ yürütüyordu.
Oligarﬂinin as›l korkusu, dergimizin temsil etti¤i misyondu. Dergimizin misyonu ise her zaman ba¤›ms›zl›k ve sosyalizm için mücadele edenlerin sesi olmas›yd›.

23 Y›ll›k Bu Tarih,
Kendimize Güvenimizi
Büyüten, ‹ddiam›z›
Pekiﬂtiren Bir Tarihtir
Bunca bask› ve sald›r›ya ra¤men
bir say› dahi aksamadan devrimci
yay›n›n sürdürülmüﬂ olmas› büyük
bir güçtür. Salt bu olgu, büyük bir
irade ve kararl›l›¤›n ifadesidir. Düﬂünün ki, 23 y›ld›r defalarca bürolar›m›z bask›nlara u¤ram›ﬂ, defalarca
tüm çal›ﬂanlar›m›z ayn› anda gözalt›na al›nm›ﬂ, buna ra¤men, tek bir
say› aksat›lmam›ﬂt›r. Birkaç aydan,
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Her dergiyle, halka gerçekleri
anlat›yorduk. Her dergiyle,
oligarﬂinin yalan duvar›ndan bir
tu¤la daha çekip al›yor ve halka
mücadele ruhu taﬂ›yorduk. Her
dergiyle, karﬂ›-devrim rüzgarlar›n›n
yaratt›¤› ideolojik bulan›kl›klar›
durultuyor, çarp›kl›klara,
savrulmalara karﬂ› devrimci
barikatlar örüyorduk.
bir kaç y›ldan söz etmiyoruz. Tam
23 y›l, böyle bir kesintisizli¤i sa¤lamak, güçlü bir i r a d e ve sa¤lam bir
kolektivizm olmaks›z›n mümkün
de¤ildir.
Türkiye gibi en küçük haklar için
bile büyük bedeller ödenen bir ülkede 23 y›ld›r kesintisiz bir yay›n faaliyeti sürdürmek az ﬂey de¤ildir.
Böylesine ciddi sald›r›lar›n ve kuﬂatmalar›n yaﬂand›¤› bu koﬂullarda
23 y›ld›r bu kesintisizli¤i sa¤layan
neydi? Bu öylesine güçlü bir iradeydi ki, dilimize kilit vurmay› hiç baﬂaramad›lar. Her koﬂulda do¤ru bildiklerimizi savunmaya devam ettik.
23 y›ll›k kesintisizli¤i sa¤layan,
Tansu Çiller’e “... Dünya’ da her
yerde komünizm y›k›l›rken bizde savunulmaya devam ediyor” dedirten
kararl›l›k ve iradedir. 23 y›ll›k kesintisizli¤i sa¤layan, kuﬂatma alt›nda bile teslim olmay› reddeden gelenektir. 23 y›ll›k kesintisizlik, kavgada yaratt›¤›m›z geleneklerin, demokratik mücadeledeki militan anlay›ﬂ›m›z›n sonucudur.
Bu mevziden bizi atmak için sald›ran oligarﬂiye karﬂ› bütün bunlarla koruduk mevzimizi.
E¤er Ferhatlar ve Enginler tükenmiyor, yerlerini yüzlercesi dolduruyorsa, her hafta ‹stanbul’un, ‹zmir’in gecekondular›nda, Adana’da, Malatya’da, Elaz›¤’da, Dersim’de, Hatay’da... gencecik k›zlar›m›z ve o¤ullar›m›z ‹rfan gibi, Ferhat gibi, Engin gibi kavgan›n sesini
halka ulaﬂt›r›yorsa, bizi yenilmez
k›lan bu güçtür iﬂte.
Bizi yenilmez k›lan, 23 y›ll›k kesintisizli¤i sa¤layan elbette o büyük
ve sars›lmaz irademizdir.
Yazmaya korkulan y›llarda, sansür uygulanan tüm konularda cesa-

retle yasaklar›n üstüne gittik. Hiçbir
ﬂeyin ad›n› koymakta tereddüt etmedik. Faﬂist cuntan›n ad›n›n an›lmaya korkuldu¤u y›llarda biz o politikalar› teﬂhir etmek için tereddütsüz yazd›k. Kürt halk›n›n ad›n›n ve
mücadelesinin telaffuz edilmeye
korkuldu¤u y›llarda Kürt halk›n›n
mücadelesini yazd›k. F Tiplerinin
ve tecritin yaz›lmas›n›n toplatma
nedeni oldu¤u zamanlarda, sayfalar›m›z› bu konuya ay›rd›k.
Hiçbir bedeli ödemekten kaç›nmayarak ilkeli ve kararl› bir yay›n
politikas› sürdürdük. Bizi geliﬂtiren
ve yenilmez k›lan nedenlerden biri
de buydu. Hakl›l›¤›m›za ve meﬂrulu¤umuza hep inand›k. Cesaretimizi
buradan ald›k.
Bizi yenilmez k›lan, 23 y›ll›k kesintisiz yay›n gelene¤imizin alt›nda
o büyük iradenin yan›nda bir de büyük ve örnek kolektivizm vard›r. 23
y›ll›k kesintisizlik, bu örnek kolektivizmle yarat›ld›. Bu derginin her
sat›r›nda, hayat›n her alan›nda, mücadeleyi omuzlayan her düzeydeki
kadrolar›n, taraftarlar›n, hapishanelerdeki özgür tutsaklardan yurtd›ﬂ›ndaki insanlar›m›za kadar herkesin katk›s› vard›r.
23 y›ll›k yay›n yaﬂam›m›zda
isimsiz yüzlerce insan›m›z›n eme¤i,
çabas›, al›nteri, cüreti ve fedakarl›klar› vard›r. Düzen ideolojisiyle düﬂünen ve yaﬂayanlar›n kolay kolay
anlayamayaca¤› bir gönüllülük ve
fedakarl›kla seferber olmuﬂ ve olmaktad›r insanlar›m›z. Yay›nlar›m›z, 23 y›ld›r profesyonel üç beﬂ
“gazeteci”nin çabas›yla de¤il, bu
büyük ailenin eme¤i ile ç›kar›lm›ﬂ,
geliﬂtirilmiﬂ ve büyütülmüﬂtür. Ve
halen de böyledir
Sesimizi taﬂ›yan Ferhatlar’a, Enginler’e, tüm bask›lara karﬂ›n her
hafta Anadolu’da, yurt d›ﬂ›nda megafonlar› ile seslenip, sokak sokak
dolaﬂan genç k›zlar›m›z ve o¤ullar›m›za, eme¤i geçen tüm isimsiz
emekçilerimize ve yarat›lan kolektivizme borçluyuz bunu. ‹ﬂte bu kararl›l›k, verilen emek, o büyük irade
ve kolektivizm yar›n›n da güvencesidir. Yürüyüﬂümüz sürecektir.
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“Yürüyüﬂ Dergisi ‹çin de Adalet ‹stiyoruz”

17 May›s günü ‹stanbul’un çeﬂitli semtlerinde Halk Cepheliler
Ferhat Gerçek ve Engin Çeber için
adalet istediler. Halk Cepheliler
“Ferhat’› Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r” pankart›n› aç›p, Ferhat ve Engin’in resimlerini taﬂ›d›klar› eylemlerde ayr›ca 5. senesine giren Yürüyüﬂ dergisinin üzerinde uygulanan bask›lara da de¤inerek “Yürüyüﬂ için de
adalet istiyoruz” dediler.
N u r t e p e’de yap›lan eylemde
Halk Cepheliler ad›na bas›na bir
aç›klama yapan Müslüm Y›ld›r›m;
“5. Y›l›nda Yürüyüﬂ Dergisi ‹çin de
Adalet ‹stiyoruz” diyerek, Yürüyüﬂ
dergisi çal›ﬂanlar›n›n da¤›t›mc›lar›n›n ve okurlar›n›n bugüne kadar pek

çok sald›r›ya u¤rad›¤›n› belirtti.
Y›ld›r›m aç›klamas›n›n devam›nda, “Yürüyüﬂ dergisi bunca sald›r›ya ve bask›ya ra¤men gerçeklerin yolundan hiç sapmadan yürüyüﬂüne devam ediyor, Yürüyüﬂ’ün yolu adaletin yoludur” diyerek “adalet
isteyen herkesi Yürüyüﬂ’ün yolundan yürümeye” ça¤›rd›.
Eylemin ard›ndan, Nurtepe sokaklar›nda Yürüyüﬂ sat›ﬂ› yap›ld›.
1,5 saat süren dergi sat›ﬂ›nda 85
dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
K a r t a l - K u r f a l › M a h a l l e s i’nde
eylem yapan Halk Cepheliler “Adalet, Yürüyüﬂ’ün yolunda yürüdükçe
gelecektir. Yürüyüﬂ’ün yolu adaletin
yoludur” dediler. Daha sonra Yürüyüﬂ dergisinin tan›t›m› ve sat›ﬂ› yap›ld›. Sat›ﬂ s›ras›nda halka açl›¤›n,
yoksullu¤un, iﬂsizli¤in sorumlusunun AKP iktidar› oldu¤u, ülkemizi
Amerikan emperyalizmine peﬂkeﬂ
çekme politikas›n›n tüm sorunlar›m›z›n kayna¤› oldu¤u anlat›ld›.
Ba¤ c› l a r’da Ahmet Kabakl›
Caddesi Barbaros F›r›n› önünde yap›lan eylemde Halk Cephesi ad›na
Alev Ateﬂ aç›klama yapt›. 4 y›l boyunca Yürüyüﬂ da¤›t›mc›lar› ve çal›ﬂanlar› üzerinde uygulanan bask›lara
de¤inilen aç›klamada, bu ülkenin

Yürüyüﬂ ‹zmir Sokaklar›nda
‹zmir’de bu hafta da Yürüyüﬂ dergisinin sat›ﬂ› yap›ld›. 16 May›s günü Çi¤li Güzeltepe Mahallesi’nde
yap›lan dergi tan›t›m›nda 26 dergi sat›ld›.
1 May›s’ta Taksim’e 31 y›l sonra yeniden ç›k›lmas›n› anlatan Yürüyüﬂ okurlar›, 17 May›s günü Uzundere’de, Yürüyüﬂ tan›t›m› ve sat›ﬂ› yapmaya devam ettiler. Yürüyüﬂ tan›t›m›n›n baﬂlamas›ndan bir saat sonra
yine polisler geldi ve neden geldiklerini soran okurlar›m›za, her zamanki gibi bir gerekçe uydurdular: “Sizin dergi satman›zdan rahats›z olanlar varm›ﬂ, bizde
toplatma var m› yok mu ona bakaca¤›z” dediler. Derginin toplatmas›n›n olmad›¤›n› ö¤renen polisler, bu
kez de Yürüyüﬂ satanlar›n GBT’sine bakt›lar. Sivil
araç ve k›yafetlerle gelen polisler, mahalleli üzerinde
bir tedirginlik yaratamay›nca çekip gittiler. Burada yap›lan dergi tan›t›m›nda toplam 85 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

28

HABER

yasalar›na ve yönetmeliklerine göre kurulan Yürüyüﬂ dergisinin sürekli yasad›ﬂ› gösterilmeye çal›ﬂ›ld›¤› anlat›ld›.
Daha sonra yap›lan dergi sat›ﬂ›
s›ras›nda halka “Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin Yürüyüﬂ
dergisi okuyal›m” ve “ülkemizde
açl›¤›n yoksullu¤un sorumlusu
AKP iktidar›d›r” denilerek esnaflara yoldan geçenlere Yürüyüﬂ dergisi tan›t›ld›. Halka gerçekleri hayk›ran Halk Cepheliler’e mahalleden
gençler alk›ﬂlarla destek verdiler.
‹ki saat içerisinde 116 dergi halka
ulaﬂt›r›ld›.
Yap›lan eylemlerde “Ferhat’›
Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n, Adalet ‹stiyoruz, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›
at›ld›.

“Dergimiz Seyit R›zalar’›n,
Pir Sultanlar’›n Mücadelesini
Anlat›yor”
Bursa’da 19 ve 20 May›s günleri, Teleferik ve
Kestel-Kale mahallelerinde Ba¤›ms›zl›k Demokrasi
Sosyalizm için Yürüyüﬂ dergisinin sat›ﬂ› yap›ld›.
Teleferik’te dergi sat›ﬂ› s›ras›nda, Dersimli bir
teyzenin, “O¤lum bu ne dergisi, ne anlat›yor?” sorusuna okurlar›m›z›n “Dergimiz Seyit R›zalar’›n, Pir
Sultanlar’›n mücadelesini anlat›yor.” cevab› karﬂ›s›nda “Helal olsun çocuklar sizlere.” diyerek verilen mücadeleyi destekledi¤ini söyledi.
Kestel’de ise mahalle gençlerinin dergiye ilgisi
yo¤undu.
Dört Yürüyüﬂ okurunun kat›ld›¤› sat›ﬂlarda, Teleferik’te 30, Kestel-Kale Mahallesi’nde 30 olmak
üzere toplam 60 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
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Devrimci Bas›n
Mevzisinde

Tam 23 y›l, gerçekleri yazman›n bedeller gerektirdi¤i faﬂist bir ülkede
gerçe¤in ve mücadelenin sesi olduk.
Faﬂizm alt›nda, 23 y›l devrimci yay›n faaliyetini sürdürmek, yaz›m›yla, bas›m›yla, da¤›t›m›yla, bürolar›yla bunun süreklili¤ini sa¤lamak
kolay de¤ildir. Çünkü, burjuvazi
için geçerli olan “bas›n özgürlü¤ü”,
halk için, devrimciler için geçerli
de¤ildir. Bunun içindir ki, devrimci
bir yay›n› ç›karman›n kendisi bile
bir irade, kararl›l›k, cesaret ister.
Her anlamda büyük bedeller ister.
Fedakarl›k ister.
23 y›ll›k kesintisiz tarihe dönüp
bakt›¤›m›zda bunlar› görürüz.
Mücadelenin her alan›nda oldu¤u
gibi b u a l a n d a da yarat›lan devrimci de¤erleri, gelenekleri görürüz.
Yaz› dizimizde 1986 y›l›n›n Aral›k’›nda ayl›k Yeni Çözüm dergisiyle baﬂlayan, 15 Günlük ve sonra
Haftal›k Mücadele’yle, Kurtuluﬂ’la
devam eden, sonra Vatan, ard›ndan
Ekmek ve Adalet’le ve bugün de
Yürüyüﬂ’le süren 23 y›ll›k yay›n tarihini anlatmaya çal›ﬂaca¤›z.
Bu 23 y›lda, devrimci bas›n mevzisinde yarat›lan gelenekleri anlatmaya çal›ﬂaca¤›z.
Ç›kar›lan dergilerin muhtevas›ndan
ve hangi koﬂullarda ç›kart›ld›¤›ndan
söz edece¤iz.
Görülecek ki, dergilerimizdeki her
kelimenin, bedeli ödenmiﬂtir. Gerçe¤i söyleyebilmek, devrimi ve sosyalizmi savunabilmek, bu ülkede baﬂka türlü mümkün de¤ildir çünkü.

Say›: 181

Tarihi bir yanl›ﬂl›¤a yol açmamak için hemen yaz› dizimizin baﬂ›nda belirtmeliyiz ki; 23 y›ll›k kesintisiz bir yay›n faaliyetinden söz
ediyor olsak da, yay›n faaliyetimiz
daha eskiye, 12 Eylül öncesine uzan›yor. ‹lk yay›n›m›z A¤ustos
1978’de yay›nlanan Dev-Genç’tir.
Tam ad›yla söylersek: Ba¤›ms›zl›k
ve Demokrasi Mücadelesinde
DEV-GENÇ.
Bu tarihe, önce onu anlatarak
baﬂlamal›y›z. Dergilerin muhtevas›,
biçimi konusunda hiçbir dönem
ﬂabloncu, taklitçi davranmad›k; dergilerimizin biçimi, periyodu, muhtevas›, yaﬂan›lan dönemin koﬂullar›na, ihtiyaçlar›na göre ﬂekillendi.
Dev-Genç de öyleydi.
Ülkemizde 1960’lar›n sonunda
50 y›ll›k revizyonizmden, pasifizmden, parlamentarizmden bir kopuﬂ
yaﬂanm›ﬂ, THKP-C, THKO, TKPML gibi ihtilalci hareketler oluﬂmuﬂtu. 12 Mart 1971 cuntas›n›n a¤›r
takip koﬂullar›nda bu hareketlerin
önder kadrolar› katledildi. 197374’lerde ise, bu hareketlerin devamc›s› oldu¤unu iddia eden çok say›da
grup ç›kt›. Fakat ortada tam bir teorik kaos vard›. THKP-C ideolojisinin ne olup olmad›¤› özellikle tasfiyeci, inkarc› kesimler taraf›ndan belirsiz b›rak›lmaktad›r. Mahirler’in
yolunu izleyen genç kadrolar, çeﬂitli örgütlenmeler ve yay›nlar arac›l›¤›yla bu süreci aﬂmaya çal›ﬂt›lar,
ancak, inkarc›l›k ve tasfiyecilik bunun önünde engel olmaya devam etti. ‹ﬂte bu noktada genç Cepheli
kadrolar, inkarc›l›k ve tasfiyecilikten tamamen koparak devrimci bir
hareketi örgütlemeye giriﬂtiler.
Dev-Genç dergisi, iﬂte bu döne-

min ‹LK dergisidir. Derginin logosunun alt›ndaki tarih, A ¤ u s t o s
1978’di. Bu dergi, hem kadrolarda
ideolojik netleﬂmeyi sa¤lamak ve
günün temel görevi haline gelmiﬂ
bulunan anti-faﬂist mücadelede halka ve devrimcilere do¤ru bir bak›ﬂ
aç›s› sunmakla karﬂ› karﬂ›yad›r.
DEV-GENÇ’in ilk say›s›nda bu ihtiyaç ﬂöyle dile getirilmektedir:
“Gençli¤i do¤ru bir önderlikle yönlendirip birli¤i sa¤lamak amac›yla
oluﬂturulan DEV-GENÇ, bu amac›n› gerçekleﬂtirebilmek için temel ve
tali bir çok arac› kullanmak durumundad›r. ‘Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesinde DEV-GENÇ’
dergisi bu perspektifle de¤erlendirilmelidir.
... sol hareket içindeki teorik keﬂmekeﬂin do¤al olarak etkiledi¤i
gençlik hareketindeki kar›ﬂ›kl›¤› da
teorik olarak mahkum edip do¤ru
siyasi hedefler gösterebilmek amac›yla ‘Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi
Mücadelesinde DEV-GENÇ’ dergisinin ç›kmas› bir zorunluluk olmuﬂtur.” denilmektedir.
Devrimci bir yay›n› ç›kartman›n
ve onu halka ulaﬂt›rman›n her zaman büyük zorluklar› vard›r. Çünkü
burjuva bas›n gibi, ne büyük maddi
olanaklara sahip olunur, ne de devletin bask› ve terörü kolayca halka
ulaﬂmaya olanak sa¤lar. Bunun üstesinden nas›l gelinece¤i de o ilk
dergide ﬂöyle ifade edilmekteydi:
“Bu zorluklar›n alt›ndan dergisine sahip ç›kan DEV-GENÇ’lilerin
inanç ve iradesiyle kalkaca¤›z. Ve
baﬂar›m›z dergisine sahip ç›kan
DEV-GENÇ’lilerin mücadelesiyle
geliﬂ...ecektir. ‘Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesinde DEVGENÇ’ dergisi bütün DEVGENÇ’lilerin kollektif çal›ﬂma anlay›ﬂlar›n›n bir sonucudur.”
Bugün tüm olanaks›zl›klara, oligarﬂinin tüm sald›r›lar›na ra¤men
23 y›ll›k kesintisiz bir yay›n faaliyetinden bahsediyorsak temelleri
Dev-Genç’te at›lan iﬂte bu anlay›ﬂ
sonucundad›r. Düﬂman›n sald›r›lar›n›n en yo¤un oldu¤u dönemlerde
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çal›ﬂanlar›m›zdan, okurlar›m›za kadar büyük bir aile olarak dergilerimize sahip ç›k›lmas›ndand›r.
Dergi olarak ilk yay›n›m›z olan
Ba¤›ms›zl›k ve Demokrasi Mücadelesinde DEV-GENÇ, 21 Ocak 1980
y›l›na kadar toplam 5 say› yay›nland›. 1980 Mart’›nda ise, Devrimci
Sol dergisi yay›nlanmaya baﬂland›.
Ön kapakta, orak çekiçli amblemin
hemen yan›nda “Devrim ‹çin Sa vaﬂmayana Sosyalist Denmez” yaz›yordu. Bu söz, derginin iﬂlevini de
özetliyordu asl›nda.
1. say›s›n›n kapa¤›nda “Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” slogan› vard›; devrim hedefini gösteriyordu kadrolara
ve sola. Savaﬂ giderek ﬂiddetleniyordu; 2. say›s›n›n kapa¤›ndaki “Sivil faﬂist terörle devlet terörü birleﬂti” tespitiyle, 3. say›n›n kapa¤›ndaki
“Faﬂist planlar› bozal›m. Devlet terörüne, iﬂkenceye karﬂ› mücadeleyi
yükseltelim” ça¤r›lar› sürecin nas›l
zorlu bir süreç oldu¤unu ve derginin nas›l bir iﬂlev yüklendi¤ini özetliyordu. 1980 Eylül’ünde yay›nlanan Devrimci Sol’un 4. say›s›, ayn›
zamanda o dönemdeki son say›s›yd›. 12 Eylül 1980’deki faﬂist cuntayla birlikte bir çok ﬂey gibi, devrimci bas›n yay›n faaliyetinin koﬂullar› ve biçimi de de¤iﬂiyordu...

Aral›k 1986
Yeni Çözüm Dergisi
12 Eylül’le birlikte yay›n faaliyeti uzun bir süre kesintiye u¤rad›.
Yeni Çözüm, 12 Eylül cuntas›n›n
hak ve özgürlükleri, demokratik kurumlar› ve araçlar› ortadan kald›rd›¤› bir dönemden ad›m ad›m ç›k›lmaya baﬂland›¤› dönemin dergisidir. Hangi koﬂullarda ç›kar›ld›¤›n›
anlayabilmek için dönemin özelliklerini hat›rlamak gerekir.
12 Eylül’le birlikte düzenin kendi yasal kurumlar› bile kapat›ld›.
Yüzbinlerce ilerici, devrimci, demokrat gözalt›na al›nd›, iﬂkencelerden geçirilip tutukland›. Birçok
devrimci iﬂkencelerle katledildi.
Dara¤açlar› kuruldu. Cuntan›n hapishanelerinde devrimciler teslim
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1.
Say›
Mart
1980
al›nmaya çal›ﬂ›ld›.
12 Eylül öncesinin çeﬂitli siyasi
örgütleri, yüzbinlerce üyesi olan demokratik kitle örgütleri, faﬂizmin
bask›s›na karﬂ› direnemeyerek siyasal ve örgütsel olarak tasfiye olmalar›n›n yolunu açt›lar. Emekçilerin
kazan›lm›ﬂ haklar› gasp edilirken,
gençlik bask›, yasak ve gerici faﬂist
e¤itim sistemiyle pasifize edildi.
Uzun bir süre bir sinmiﬂlik topluma
hakim oldu.
Bütün bunlar tekellerin “huzur
ve güveni” içindi. “Art›k gülme s›ras› onlarda” idi. Devletin tüm kurumlar› aç›k faﬂizmi süreklileﬂtirecek tarzda yeniden örgütlendirildi.
Cunta program›n› tamamlad›ktan
sonra, yeniden siyasi partilerin kuruluﬂuna izin verildi. “Sivilleﬂme”
manevralar› baﬂlad›.
Sistem, bask› ve terörün yan›-s›ra, bas›n›, radyosu, televizyonuyla
ideolojik sald›r›lar›n› da yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›. ‹deolojik sald›r›lara 12 Eylül’de teslim olup sa¤a savurulanlar
da “sol”dan kat›l›yordu.
‹ﬂte Yeni Çözüm, umutsuzlu¤un, pasifikasyonun ve apolitikli¤in
hakim oldu¤u, burjuvazinin bask›,
terör ve ideolojik sald›r›lar›n›n at
baﬂ› gitti¤i bir süreçte, cuntaya karﬂ› içeride ve d›ﬂar›da teslim olmayanlar›n, her koﬂulda sürdürülen direniﬂ gelene¤inin temsilcisi olarak
yay›nlanmaya baﬂland›.
Ezilenlerin, iﬂçilerin, memurlar›n, gençli¤in, yoksul gecekondu
halk›n›n, hapishanelerde direnen
devrimci tutsaklar›n sesi olacakt›
Yeni Çözüm. Karart›lan, unutturulmaya çal›ﬂ›lan mücadeleyi, devrimi,
sosyalizmi yeniden hat›rlatmak için
ç›k›yordu.

Yeni Çözüm;
De¤iﬂtirme ‹radesidir
Derginin ilk say›s›nda “ Ç › k a rk e n ” yaz›s›nda ﬂöyle deniyordu:
“Çözüm, yaﬂanm›ﬂ tarihin tarih
sayfalar›ndan silinmek istendi¤i,
güncelin tersyüz edilerek sunuldu¤u, söz hakk›n›n fazlas›yla emekçilerin elinden al›nd›¤› böylesi bir dönemde ç›k›yor.
Çözüm, görevinin unutturulmak
istenen yaﬂanm›ﬂ tarihi gündeme
yeniden sokmak oldu¤unun bilinciyle ç›k›yor.
... Çözüm, emperyalizmin, halk›m›za empoze etmeye çal›ﬂt›¤› yoz,
çarp›k kültürün k›r›lmas›nda iﬂlev
yüklenmek için ç›k›yor. ”
Sonra, ayn› Dev-Genç’in ç›k›ﬂ
yaz›s›nda da oldu¤u gibi, ﬂu sat›rlarla devam ediyordu yaz›: “ﬁuras›
aç›kt›r ki; Çözüm’ün önüne koydu¤u hedefleri aﬂabilmesi, çarp›kl›klar› sergileyebilmesi, mümkün olan
her yerde gözünün kula¤›n›n bulunmas›na ba¤l›d›r”...
Ve öyle de oldu. Bu “gözler ve
kulaklar” ülkenin dört bir yan›ndan
hiç eksik olmad›. K›sa sürede ‹ s t a n bul, A n k a r a , ‹ z m i r, A d a n a , B u rsa, Kocaeli, Gebze, Malatya, Ela z›¤, Edirne, Kars, Samsun, Deniz li ve Uﬂak’a kadar bir çok ilde Yeni
Ç ö z ü m b ü rolar› aç›ld›.
Ve ﬂuras› da bir gerçekti ki; o
günkü koﬂullarda bir dergi bürosu,
sadece bir büro de¤ildi; haklar ve
özgürlükler mücadelesinin mevzisiydi her biri. 12 Eylül’ün serpti¤i
ölü topra¤›n›n at›lmas›n›n simgesi
ve merkeziydiler. Özellikle de Anadolu’da ilerici, devrimci, demokrat
kesimler için mücadeleye aç›lan
bir kanald› her bir büro.
Böyle olmas› da do¤ald›, çünkü
Çözüm, “akademik” bir dergi olarak ç›kmam›ﬂt› ortaya. ‹lk say›s›nda
ç›k›ﬂ nedenlerini aç›klarken -o ünlü
söze atfen- ﬂöyle diyordu:
“As›l sorun, ‘dünyan›n yorumlanmas› de¤il, onun de¤iﬂtirilmesidir’ iﬂte bu nedenle Çözüm, toplumsal yaﬂamdan kopuk, masa baﬂ›nda
ahkâm kesen, entellektüeller dergisi
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olmayacakt›r. Dolay›s›yla Çözüm’ün okurlar›n› da alg›layan, yorumlayan ve de¤iﬂtirme çabas›n›
her zaman gündeminde bulunduran
insanlar olarak düﬂünüyoruz.”

Çözüm Devrimin Sesidir
Çözümün ç›kt›¤› koﬂullar, solun
12 Eylül’ün açt›¤› örgütsel yaralar›n›
henüz saramad›¤› koﬂullard›r. Dahas›, 12 Eylül’ün solun bir çok kesiminde yaratt›¤› ideolojik bunal›m,
sosyalist ülkelerin yaﬂad›¤› t›kan›kl›kla birlikte daha da derinleﬂmektedir. ‹ﬂte bu süreçte Çözüm’ün ideolojik mücadelede yüklendi¤i misyon
çok büyük bir önem kazan›yordu.
Kafalar›n allak bullak oldu¤u,
devrimci teoriye, devrimci stratejiye sald›r›n›n had safhaya ç›kt›¤› o
süreçte Yeni Çözüm, Marksizm-Leninizm’i savundu. Sürdürdü¤ü ideolojik mücadeleyle sald›r›lar›n
önünde güçlü bir barikat oluﬂturdu.
Öte yandan, sürecin somut görevleri çerçevesinde, iﬂçilerin, memurlar›n, gençli¤in, yoksul gecekondu halk›n›n mücadelesinin nas›l
geliﬂtirilece¤i, cuntan›n yaratt›¤›
pasifikasyonun nas›l k›r›laca¤› üzerine perspektif sundu, tart›ﬂt›, tart›ﬂt›rd›. Marksist-Leninist devrimci
bak›ﬂ aç›s›yla örgütlenme ve mücadele konusunda çözüm yollar›n›
gösterdi, perspektif sundu. ‹ﬂçinin,
memurun, gençli¤in mücadelesine
ideolojik öncülük yapt›.

Pasifikasyonu y›rtan tüm büyük
direniﬂler, Yeni Çözüm sayfalar›nda
yerini buldu. Gençli¤in Nisan direniﬂleri, iﬂçilerin NETAﬁ, Migros
grevleri, memurlar›n zincirlerini k›rmalar› ve elbette tutsak ailelerinin
direniﬂleri... Yeni Çözüm sayfalar›,
asl›nda, devrimci hareketin hayat›n
her alan›nda giderek berraklaﬂan ve
pekiﬂen önderli¤ini yans›t›yordu.
Bütün bunlar› elbette Çözüm
dergisi tek baﬂ›na yaz›lar›yla yapmad›. Çözüm’ün as›l gücü “toplumsal yaﬂamdan kopuk olmamas›nda”yd›; ö r g ü t l ü bir yay›n organ› olmas›ndayd›. Devrimci bas›n›n misyonu da budur zaten. S›n›flar mücadelesinde, örgütlü bir gücün parças›d›r devrimci bas›n.

Burjuvazinin Bas›n
Ö z g ü r l ü ¤ ü Yalan› ve
Devrimci
Bas›na Yönele n Sa ld›r ›l ar
Y›llar›n sessizli¤i yerini halk›n
her alandaki eylemlerine b›rak›yordu. ’87, ’90 y›llar› aras›nda bir çok
grev ve direniﬂ yaﬂand›. “Çözüm
okuru” iﬂçilerin, ö¤rencilerin, devrimcilerin öncülük yapt›¤› birçok
direniﬂ, zaferle sonuçland›. ‹ﬂçiler,
memurlar ve gençlik üzerindeki pasifikasyon büyük oranda k›r›ld›. 12
Eylül sonras›nda hak alma mücadelesi yeniden ivme kazand›.
Bu geliﬂmelerle birlikte yükse-

Yeni Çözüm Yay›nlar›...

‹deolojik mücadelenin büyük önem kazand›¤› y›llard›. Kavramlar çarp›t›lm›ﬂ, devrimci teori unutturulmak isteniyordu. Yeni Çözüm, iﬂte bu nedenle derginin yan›s›ra, yay›nlad›¤› broﬂürlerle de iﬂçilerin, ö¤rencilerin, kad›nlar›n, mühendislerin, k›sacas› her kesimin mücadelesi ve örgütlenmesine dair devrimci bir perspektif sundu. Broﬂürlerin her biri halk›n e¤itiminde önemli iﬂlevler gördü.
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len bask›lardan devrimci bas›n da
pay›na düﬂeni ald›. Yeni Çözüm’ün
ilk say›s›ndan itibaren çeﬂitli yaz›lar› nedeniyle soruﬂturmalar aç›ld›.
‹stanbul Devlet Güvenlik Mahke mesi karar›yla bir çok say›s› t o p l a t›ld›. Dergilere matbaada, büroda
ya da bayilerde el konuldu. Dergilerin halka ulaﬂmas›ndan öylesine
korkuyorlard› ki, bazen toplat›lmayan say›lar› bile polis erkenden bayilere gidip topluca sat›n al›yord u .
Derginin toplat›lmas› ya da soruﬂturma aç›lmas› için “1 May›s”,
“ Kü rt H alk›” , “ s›n›f v e kitle se ndi kac›l›¤›” gibi kelimelerin bulunmas› yetiyordu.
Yeni Çözüm’ün birinci y›l›nda,
bask›larla ilgili yap›lan bir aç›klamada ﬂunlar belirtiliyordu:
“Bu gün e k adar ç›k m›ﬂ 9 say› m›zdan 3’ü toplat›ld›. Birçok yörede polis dergimizi bayilerden topluca sat›n alarak, da¤›t›m›n› ve okunmas›n› engellemeye çal›ﬂt›. Dergimiz hâlâ birçok cezaevine al›nm›yor...
... Dergimize 9. say›s›nda (Ocak
say›s›) yer alan tam 7 ayr› yaz› hakk›nda soruﬂturma aç›ld›.
Yeni ÇÖZÜM Yay›nlar› olarak
E¤itim Dizisi çerçevesinde yay›nlad›¤›m›z ‘Sendikalar ve ‹ﬂçi S›n›f›
Partisi’ isimli broﬂürümüz toplat›ld›.” (ﬁubat 1988, Say›: 10)
Toplatmalar, soruﬂturmalar, büro
bask›nlar›, da¤›t›m›n engellenmesi,
temsilcilerin, çal›ﬂanlar›n hatta
okurlar›n gözalt›na al›nmas›, tutuklamalar Çözüm’ün yay›n faaliyeti
boyunca devam etti. Ancak Çözüm
çal›ﬂanlar› taraf›ndan bu bask›lara
karﬂ› “… varl›¤›m›za yönelen bask › l ar › e t k i l i b i r ﬂ e k i l d e g ö ¤ ü sl e m e miz ve yok say›lmak istenen sosyalis t, d e vri mc i de m ok ra t b a s ›n üz e rindeki bask›lar sorununu kamu oyunda güçlü bir tarz da teﬂhir et memiz gerekiyor” (Yeni Çözüm,
say› 15) düﬂüncesiyle do¤rudan
devrimci bas›n mevzisini savunmaya yönelik bir mücadele örgütlenir.
Di¤er sosyalist bas›n temsilcileriyle
görüﬂmeler sonucunda “ S O S YAL ‹ S T BASIN SUSTURULA -
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M A Z ” adl› kampanyan›n örgütlenmesine önayak olur.
Yeni Çözüm Dergisi Ankara Bürosu’na yönelik 1989 Eylül, Ekim
aylar›ndaki yo¤un bask›n, gözalt›,
ve tutuklamalara karﬂ›, Yeni Çözüm
okurlar› yapt›klar› aç›klamada ﬂunu
söylüyorlard›:
“Bask› ve sindirme politikas› Yeni Çözüm Dergisi’ni y›pratmay› baﬂaramayacak. Son bir hafta içinde
Ankara’da iki yüze yak›n insan gözalt›na al›nm›ﬂt›r... Bizler bu derginin h em o ku ru, hem y öneticisi,
hem muh abi r i , he m de ki t l es i yi z. ”
Sald›r›lar çok “çeﬂitli”ydi gerçekten. Mesela, 17 ﬁubat 1990’da aç›lan
Denizli Bürosu aç›l›ﬂ›ndan iki gün
sonra bas›l›yor ve büro çal›ﬂan› gözalt›na al›n›p iﬂkenceyle “bu iﬂten
vazgeçmesi” için tehdit ediliyor, bir
hafta sonra ayn› bask›n ve tehdit, ‹zm i r Temsilcili¤i’nde yaﬂan›yordu.

Bayrak Devri
Yeni Çözüm’ün son, 33. say›s›,
1990 Mart’›nda yay›nland›. Yeni
Çözüm Dergisi, 15 Temmuz
1990’da yerini Mücadele’ye b›rak-
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Onlar, canlar›n›
verdiler bu sayfalara...
Devrimci gazetecili¤in ö¤retmenleri ve emekçileridir onlar.
Bürolarda dergilerimizi paketlerken, sokaklarda satarken, iﬂkence
tezgahlar›nda, o derginin her sat›r›n›, sayfas›n› savunurken, devrimci
bas›n›n ne oldu¤unu ö¤rendiler ve
ö¤rettiler...
B u r s a Ye n i Ç ö z ü m D e r g i s i
Temsilcisi Bülent ÜLKÜ, Yeni Çözüm Adana Bürosu çal›ﬂan› Tar›k
KOÇO⁄LU, B u r s a Yeni Çözüm ve
t›. (Yaln›z, bunu izleyen günlerde,
a¤›r bask› ve sansür alt›nda, boﬂlu¤a
meydan vermemek için “Devrimci
Çözüm” adl› bir dergi ç›kar›ld›.)
Yeni Çözüm’ün çeﬂitli yaz›lar›ndan derlenen Yeni Çözüm Seçme
Yaz›lar ’a Haziran Yay›nevi taraf›ndan yaz›lan Önsöz’de Yeni Çözüm’ün tarihine iliﬂkin ﬂöyle deniliyordu: “Yeni Çözüm... Türkiye’de
sosyalist kesimin o güne kadarki tarihi aç›s›ndan büyük bir rakama ulaﬂarak 33 say› yay›nland›. Mart 1990’da
son say›s› ç›karken, Yeni Çözüm art›k
yaklaﬂ›k 3 y›ll›k bir tarihi kesitin dire-

M ü c a d e l e Te m s i l c i s i ‹ r f a n Y E N ‹ L M E Z , ‹stanbul ve ‹zmir Bürosu
çal›ﬂanlar›ndan Recep GÜLER, Yeni Çözüm ve Mücadele Elaz›¤ bü r osu çal›ﬂanlar›ndan Ahmet GÜDER, Uﬂak Yeni Çözüm Temsilcisi
Hüseyin COﬁKUN, A n k a r a Yeni
Çözüm Temsilcisi A l t a n B e r d a n
K E R ‹ M G ‹ L L E R , ‹zmir Yeni Çözüm Temsilcisi Müjdat YANAT, Yeni Çözüm çal›ﬂan› Nail ÇAVUﬁ...
Hepsini an›yoruz bir kez daha.
Gerçekleri yazarak, kavgan›n sesi
olmaya devam ederek, dergilerimizin her sat›r›nda, sayfas›nda onlar›
yaﬂatmaya devam ediyoruz.

niﬂlerini, mücadele birikimlerini gelecek kuﬂaklara b›rakan binlerce sayfan›n onurunu taﬂ›yordu. (…)
Yeni Çözüm’ün üç y›l›, mücadelenin ve devrimci yay›nc›l›¤›n ilkelerinden taviz verilmeyen, egemenlerle uzlaﬂmayan onurlu bir tarihtir: Yeni Çözüm’ün sayfalar› süreci
do¤ru çözümlemenin, do¤ru devrimci politikalar›n ve direniﬂ geleneklerinin onur sayfalar›d›r. Yaz›lanlar›n yaﬂan›lanlar› ayd›nlatt›¤›,
yaﬂan›lan›n yaz›lanlar› do¤rulad› ¤› bir tarihtir Yeni Çözüm.”
- devam edecek -

Do¤ançay’da H›drellez ﬁenli¤i

Kuva-i Milliye Destan›

‹zmir’in Do¤ançay Mahallesi’nde Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i 5 May›s’ta, H›drellez ile ilgili bir program düzenledi.
Programda Do¤ançay-Der ad›na aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Yusuf Özçelik yapt›. Özçelik ﬂunlara söyledi.
“H›drellez; Do¤ançay’da yaﬂatt›¤›m›z ve sonuna
kadar yaﬂataca¤›m›z geleneklerimizden biridir. Binlerce y›ld›r yok edilmek istenen geleneklerimizdendir. Ve bizler biliyoruz ki gerçek anlamda kardeﬂçe
yaﬂan›rsa bereket, bolluk ve güzellikler herkesin
olur.”
Ard›ndan türküler söylenip ﬂiirler okundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde
H›drellez ateﬂi yak›ld›. Köyün yaﬂl›s› genci, hep birlikte ateﬂ üzerinden atlad›.
Ateﬂ etraf›nda halaylar çekildi. 6 May›s’ta ise, sabah›n erken saatlerinde mezarl›¤a gidilerek, mezar
baﬂlar›nda sofralar kurulup,
yemekler yendi.

PSAKD Çi¤li ﬁubesi taraf›ndan. 16 May›s günü belediye meclis salonunda “ﬁairlerin Dilinden Kuva-i Milliye Destan›” ad›yla bir program düzenlendi.
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Programda ilk olarak PSAKD Çi¤li ﬂubesi ad›na Erkin Zengin bir konuﬂma yapt›
Zengin; Naz›m Hikmet’in hayat›n› anlatt›¤› konuﬂmas›nda. “Emperyalizmin paylaﬂ›m savaﬂlar›nda halk›m›z›n bu topraklar› nas›l canla kanla nas›l sahiplendi¤ini ifade etti. Ve bu destan› yaratanlar›n vatan sevgisi ve
ba¤l›l›¤› dil din ›rk gözetmeksizin vatan için savaﬂmas›
bir Vatansever olan ﬂairimize bu destan› yazmas›na neden olmuﬂtur” dedi.
Kurtuluﬂ savaﬂ›n› anlatan sinevizyon gösterimi
sonras›nda; ﬁair As›m Gönen, ﬁair-Yazar Refik U¤ur,
Ferhat ‹ﬂlek ve ﬁair, Halk
Ozan› ‹rfan Ünal taraf›ndan
Kuva-i Milliye Destan›;
kurtuluﬂ savaﬂ› esnas›nda
yaz›lan türkülerle sunuldu.

24 May›s 2009

VATANINDAN SO⁄UTULAN, UZAKLAﬁTIRILAN,
UMUTSUZLAﬁTIRILAN GENÇL‹K
VE VATANSEVER D EVR‹MC‹ G ENÇL‹K
Ba¤›ms›z E¤itimciler S e n d i k a s›, yaﬂlar› 18-30 aras›nda 1752 genç
üzerinde “Gençlik ve Gelecek” konulu bir araﬂt›rma yap›yor. Bu araﬂt›rmaya göre gençlerin;
“ % 70’ii baﬂka bir ülkede yaﬂamas› halinde konumunun daha iyi
o l a c a ¤ › n a i n a n › y o r.
% 68’i ilgilendikleri bir konuya
iliﬂkin Türkiye ve dünyadaki geliﬂmeleri düzenli takip etmediklerini
belirtiyor.
% 46’s› herhangi bir konuda sorunla karﬂ›laﬂt›¤› zaman mücadele
etmek yerine konuyu kapatmay› tercih etti¤ini belirtiyor.
% 45’i bir fikri savunurken yaln›z kald›¤›n› görürse fikrini savunmaya devam edece¤ini, % 33’ü böyle bir durumda ›srarc› davranmayaca¤›n› dile getiriyor. ” (Cumhuriyet,
3 May›s 2009)
Bu tür istatistiklere dayanarak
yap›lan yüzeysel genellemelerde,
gençli¤in ço¤unlu¤unun e¤ilimleri
gerçekçi bir ﬂekilde tespit edilemez
kuﬂkusuz; fakat tespit edilen sorunlar›n gençlik içinde k›smen yaﬂan›yor olmas› bile önemli bir sorunun
varl›¤›na iﬂaret etmektedir.
Karﬂ›m›za, en az›ndan belli bir
k e s i m i a ç › s › n d a n n a s › l b i r gençlik
tablosu ç›k›yor?
Vatan›ndan so¤utulmuﬂ, gelece ¤ i n i k e n d i ü l k e s i n d e g ö remey en ,
dünyada ve ülkesinde yaﬂanan sorunlara karﬂ› duyars›z, apolitik, sorunlar karﬂ›s›nda mücadele etmek
yerine susup, sinmeyi tercih eden,
kendi düﬂüncelerini bile savunamayan bir gençlik!
Böyle bir g e n ç l i ¤ i k i m y a r a t t › ?
Kim gençleri böyle düﬂünmeye
sevk etti? Kim vatan›ndan kopard›?
Bu apolitikleﬂmenin, bu umutsuzlaﬂman›n sorumlusu kim?
Bu tablo, oligarﬂinin gerici e¤i-
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tim sistemiyle, Y Ö K’üyle yaratmaya çal›ﬂt›¤› gençli¤in tablosudur.
Oligarﬂi, gençli¤in aynen böyle
olmas›n› istiyor. Gençlik üzerinde
uygulanan bütün bask›, sindirme,
yozlaﬂt›rma politikalar›n›n nedeni
de bu. Gençlik düﬂünmesin, poli tikleﬂmesin, sorgulamas›n, hakk›n› aramas›n, örgütlenmesin, ülkesinin sorunlar›na kafa yormas›n,
vatan›n gelece¤ini düﬂünmesin,
k e n d i b i re y c i , b e n c i l d ü n y a s › n d a
yaﬂay›p gitsin istiyorlar.
Bu gençli¤i yaratan okullar, üniversiteler, emperyalizmin ve oligarﬂinin istekleri do¤rultusunda ﬂekillendirildi. ‹stedikleri; gençli¤in halk›n de¤il, tekellerin hizmetinde olmas›. Bu nedenle gençli¤in antiemperyalist, vatansever duygular›n›
yok edip, bireyci bir kültürle ﬂekillendirmeye çal›ﬂ›yorlar.
Bu araﬂt›rma sonuçlar› bize baﬂka bir gerçe¤i daha gösteriyor;
gençlik, “vv a t a n” söylemini dilinden
düﬂürmeyen iktidarlar›n yönetimi
alt›nda vatan›ndan bu kadar kopar›ld›. Gençlerin vatan›ndan uzaklaﬂt›r›lmas›, rektörlerin bir ço¤unun
“ulusalc›” geçindi¤i bir YÖK yönetimi alt›nda oldu. Çünkü YÖK’ün
ve “ulusalc›” geçinen bütün rektörlerin vatanseverlikleri sahtedir.
YÖK, zaten üniversiteleri emperya-

lizmin isedi¤i tarzda ﬂekillendirmek
için kuruldu. Bu nedenle anti-emperyalist düﬂünceyi, “ Tam Ba¤›ms›z T ü r k i y e ” isteyen gençli¤i yok
etmek için çal›ﬂt›lar. Üniversiteleri
bilimsel e¤itimden, ilerici, demokrat tüm düﬂüncelerden ar›nd›rmak
için u¤raﬂt›lar.
12 Eylül Cuntas› ve YÖK’ün kurulmas›yla birlikte, gençlik bu hale
getirildi. Vatansever duygular› öldürülmüﬂ, halka hizmet etmeyi düﬂünmeyen, b›rakal›m dünya meselelerine kafa yormay›, kendi e¤itim sistemini bile sorgulamayan, dejenere
edilmiﬂ, kendinden baﬂka kimseyi
düﬂünmeyen bir gençlik yarat›ld›.
Bu gençlik, kapitalist sistemin
yaratt›¤› gençliktir. Oligarﬂi, bütün
gençli¤in böyle olmas›n› istiyor. Bunun için de her türlü yöntemi uygulamaktan, bask›ya baﬂvurmaktan kaç›nm›yor. Amaç, bütün gençli¤i sindirmek, pasifize etmek, militan yanlar›n› yok etmek. Ancak tüm bu sindirme, gözda¤› verme amaçl› sald›r›lara ra¤men istedikleri baﬂar›y› elde
edemediler. Oligarﬂi her zaman karﬂ›s›nda devrimci, vatansever gençli¤i
buldu. Nice katliamlar yap›ld›, onlarcas› kaybedildi, binlercesi iﬂkencelerden geçirildi, yine de gençli¤in
soylu damar›n› yok edemediler.

Gençlerimiz, bu ülkede
örnek alaca¤›n›z, güç alaca¤›n›z
bir DEV-GENÇ var. Bu ülkenin
gelece¤ini inﬂa edecek olan
devrimci, vatansever gençler
var. DEV-GENÇ’in onurlu,
direngen gençlerinin
kiﬂiliklerini, mücadelelesini
örnek al›n. DEV-GENÇ’li
olmak vatansever olmakt›r,
cürettir, cesarettir, fedekarl›kt›r,
halk sevgisidir,
baﬂe¤memezliktir.

‹statistiklerin anlatmad›¤› bir
gençlik daha var. Bu gençlik v a t a nsever, devrimci gençliktir. Oligarﬂinin tüm bu sald›r›lar› karﬂ›s›nda
kendini barikat yapan D E VG E N Ç ’tir. Oligarﬂinin yaratt›¤›
gençlikle, devrimci vatansever
gençlik aras›ndaki ayr›m iki farkl›
d ü n y a a r a s › n d a k i a y r › m d › r. Bir
tarafta kapitalizmin yaratt›¤› insan
tipi, di¤er tarafta sosyalizmin yaratt›¤› insan tipi var.
Devrimci vatansever gençlik,

‹statistiklerin anlatmad›¤›
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oligarﬂinin bask›lar›na boyun e¤ meyen gençliktir. Düﬂünen, sorgulayan, düﬂüncelerini t e k b a ﬂ › n a d a
k a l s a d a savunmaktan korkmayan,
o düﬂünce u¤runa gerekti¤inde ölü m ü göze alan, kendine güvenli, id dial› gençliktir. Beyni ve yüre¤i
halk sevgisi, vatan sevgisiyle dolu
olan gençliktir. Kendi küçük dünyas› içine kapan›p, bencilleﬂmeyen,
yozlaﬂmayan gençliktir.
Bu kültürle donanm›ﬂ bir gençlik, halk›n›n sorunlar›na ve hatta
dünya halklar›n›n sorunlar›na karﬂ›
duyars›z kalamaz. Hem kendini,
hem de halk›n› bilinçlendirir. Bilgi
birikimini, mesle¤ini tekellerin ç›kar› için de¤il halk›n ç›kar› için kullan›r. Kendi gelece¤ini, halk›n gelece¤inden ayr› görmez.
Gençli¤in tamam›n›n böyle olabilmesi ancak e¤itimin halk için
oldu¤u bir ülkede mümkün olacakt›r. Devrimci, vatansever gençli¤in
hedefi, mevcut e¤itim sistemini bugünden emperyalizmin ve oligarﬂinin elinde halka karﬂ› kullan›lan bir
silah olmaktan ç›kartmakt›r. Bu mücadeleyi geliﬂtirmek ayn› zamanda,
gençli¤in içine düﬂürüldü¤ü batakl›¤a karﬂ› da savaﬂ açmak demektir.
‹ﬂte oligarﬂi, bütün kurumlar›yla
bunu engellemeye çal›ﬂ›yor. Bugün
AKP’nin YÖK’ün baﬂ›na getirdi¤i
kiﬂi tam bir A m e r i k a n c ›’d›r. A K P
hükümeti, gelmiﬂ geçmiﬂ en Ame r i k a n c › h ü k ü m e t t i r. Bir e¤itim kurumunun en tepesindeki insan›n
Amerikan hayran› oldu¤u, sürekli
olarak kurtuluﬂun ABD’nin yan›nda
olmakla, AB’ye girmekle mümkün
olabilece¤inin propagandas›n›n yap›ld›¤› bir ülkede, gençlerin büyük
bir oran›n›n gelece¤ini yurtd›ﬂ›nda
a r a m a s › do¤ru olmamakla birlikte
ﬂaﬂ›rt›c› bir sonuç de¤ildir. Gençlerimizin bu hale gelmesinin sorumlular›, bugüne kadar gelmiﬂ geçmiﬂ
bütün iﬂbirlikçi iktidarlard›r.
Gençlik, ülkemizin iﬂgal edilip,
sömürgeleﬂtirilmesine, yeralt› ve
yerüstü kaynaklar›m›z›n emperyalistlere peﬂkeﬂ çekilmesine ses ç›kartmas›n diye vatanseverlik duygular›ndan uzaklaﬂt›r›l›yor. Bunlar›
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sorgulamas›n diye apolitikleﬂtiriliyor. Tekellere kölece hizmet etsin
diye ruhu yok ediliyor. Kendine ait
bir düﬂünceyi bile savunamaz, o düﬂünce için mücadele edemez hale
getiriliyor. Ba¤›ms›zl›k, özgürlük,
halklar›n kurtuluﬂu için mücadele
gibi yüce amaçlara sahip olmaktansa, gününüzü gün edip, e¤lenmeniz
beyninizi düzenin pislikleriyle dumura u¤ratman›z sizin için daha iyidir deniliyor. Gençlik gerici, faﬂist
e¤itim sistemi içinde bilimsellikten
uzaklaﬂt›r›l›yor. Bilimsellikten uzaklaﬂmal› ki, hiçbir ﬂeyi düﬂünemesin, sorgulayamas›n. Bu nedenle
o k u m a y a n b i r gençlik yaratt›lar.
Oligarﬂinin gençlere haz›rlad›¤›
gelecek, u m u t s u z l u k l a r l a dolu bir
gelecektir. Bu nedenle gençler, bu
ülkenin gelece¤ine bakt›klar›nda,
kendi yararlar›na bir ﬂey görmüyorlar. Evet bu gelecekte, umut yoktur.
Ancak hayallerdeki ülkeyi yaratmakta öncelikli olarak mücadeleden
geçiyor. Öyle bir ülkeyi yaratmak
içinde politikleﬂmek, örgütlenmek,
halk ve vatan sevgisiyle dolu olmak
gerekiyor.
Gençlerimiz, kurtuluﬂu yurtd›ﬂ›nda aramay›n. Orada da istedi¤iniz gelece¤i bulamayacaks›n›z.
Umutsuzlaﬂmay›n. Sizlere dayat›lan
bu apolitik, duyars›z, boyun e¤en,
çaresiz tabloyu reddedin. Kiﬂiliklerinizin yok edilmesine, gelece¤inizin karart›lmas›na izin vermeyin.
YÖK’ün istedi¤i Tek T i p ‹ n s a n olmay› reddedin. Bu zincirleri parçalamakta sizin elinizde.

Gençlerimiz, bu ülkede ö r n e k
alaca¤›n›z, güç ala ca¤› n›z bi r
DEV- G E N Ç var. Bu ülkenin gelece¤ini inﬂa edecek olan devrimci,
vatansever gençler var. DEVGENÇ’in onurlu, direngen gençlerinin kiﬂiliklerini, mücadelelerini
örnek al›n. DEV-GENÇ’li olmak
v a t a n s e v e r olmakt›r, c ü re t t i r, ce s a re t t i r, f e d e k a r l › k t › r, halk sevgi s i d i r, baﬂ e¤memezliktir. Onlar,
halklar› ve vatanlar› için ölümü göze almaktan, düﬂüncelerini sonuna
kadar savunmaktan korkmad›lar.
Vatanlar›n›n ba¤›ms›zl›¤›, halklar›n›n kurtuluﬂu için mücadele etmekten çekinmediler. Emperyalizme ve
faﬂizme karﬂ› direndiler. ‹ﬂte bu nedenle düzenin gençli¤inin tek alternatifi, Devrimci Gençlik’tir.
Gençlerimiz, umutsuz ve idealsiz
bir ﬂekilde yaﬂarsan›z, gerçekte yaﬂam›ﬂ olmazs›n›z. Ya kapitalizmin dayatt›¤› batakl›kta kaybolacaks›n›z ya
da yeni bir gelecek inﬂa edeceksiniz.
Gelecek, halk› ve vatan› u¤runa can›n› veren C a n a n l a r ’l a , Ze hral ar’ l a , B i r t a n l a r ’ l a , H a m i y e t l e r ’le,
Seherler ’le yarat›l›yor. Sizde bu mücadelede yerinizi al›n, gelece¤inizi
kendi ellerinizle yarat›n.

Ankara Gençlik Derne¤i’nden Seminer!
Ankara Gençlik Derne¤i 16 May›s günü “Gençli¤in Mücadele Ta r i h i
v e Ö r g ü t l e n m e S o r u n l a r › ” konulu bir seminer düzenledi. ‹lk bölümde
Ayça K›l›nç ve Güleycan Demir taraf›ndan, gençli¤in ilk örgütlenmeleri ve
DEV-GENÇ tarihi anlat›ld›. DEV-GENÇ’in tarih sahnesine ç›k›ﬂ›, direniﬂleri ve verdi¤i militan mücadeleden bahsedilen seminerde; DEV-GENÇ’in
halk›n tüm kesimleriyle birlikte mücadele etti¤i ve tüm eylemlerde ön saflarda yer ald›¤› belirtildi. Ayr›ca; DEV-GENÇ’li olman›n, ona sahip ç›kman›n DEV-GENÇ’liler gibi savaﬂmak, militanca bir direniﬂ ve mücadele
vermekten geçti¤i anlat›ld›.
Seminerin ikinci bölümünde Berna Y›lmaz, örgütlenmede yaﬂanan sorunlar› anlatt›. 41 kiﬂinin kat›ld›¤› seminer soru-cevap k›sm›n›n ard›ndan,
gençli¤in örgütlenmesi gerekti¤i mesaj›n›n verilmesiyle sona erdi.
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FAﬁ‹ZM KEND‹NDEN BAﬁKA
HERKESE DÜﬁMANDIR

Son dönemlerde okullarda faﬂist sald›r›lar giderek art›yor. Özellikle ‹stanbul Üniversitesi’nde geçti¤imiz son üç ay
içerisinde peﬂ peﬂe faﬂist sald›r›lar düzenlendi. Bu sald›r›larda aralar›nda Gençlik Federasyonu'ndan ö¤rencilerin de oldu¤u pek çok ö¤renci yaraland›. Sivil faﬂistler okulun çevresindeki sokaklarda ellerinde sat›r
ve demir çubuklarla gizlenip bekliyor, okullar›na giden veya okullar›ndan ç›kan devrimci demokrat ö¤rencilere sald›r›p, kaç›yor.
Faﬂizm kendinden baﬂka herkese düﬂmand›r. “Ya
benden yanas›n ya düﬂman›ms›n” der. "Bana neden
sald›rm›yorlar? Demek ki karﬂ› taraf da birﬂey yap›yor" veya "Ben solcu, devrimci de¤ilim bana sald›rmazlar" diye düﬂünürsek, ancak kendimizi kand›rm›ﬂ
oluruz. Sadece son sald›r›lardan birinin, ö¤renciler
belediye otobüsüne binerken gerçekleﬂti¤ini, ellerinde sat›rlarla sald›ran sivil faﬂistlerin kimseyi ay›rmadan, otobüsün içindeki herkesi hedef ald›¤›n› hat›rlatmam›z yetecektir. Faﬂizmin hedefi olmak için solcu, devrimci olmak gerekmiyor. Onlardan olmamak
yetiyor.
Anadolu illerindeki üniversitelerde sivil faﬂistlerin
ö¤renciler üzerindeki bask›lar› zaman zaman bas›na
da yans›yor. Akdeniz Üniversitesi kampüsünde 35
yaﬂlar›nda, ö¤rencilikle alakas› olmayan, eli tabancal› bir faﬂistin rastgele ö¤rencilerin üzerine ateﬂ açmas›, Gazi Üniversitesi kantininde bir faﬂist gösteride
aya¤a kalkmad› diye bir k›z ö¤rencinin hastanelik
edilmesi, hat›rlardad›r. Masadan kalkmad›¤›, sivil faﬂistlerin önünde haz›rolda, önünü ilikleyip, kap›kulu
gibi selam durmad›¤›, saç sakal uzatt›¤›, küpe takt›¤›,
k›z arkadaﬂ›yla gezdi¤i, faﬂistlerin zorla satmaya çal›ﬂt›¤› konser biletlerini almad›¤›, haraç vermedi¤i gibi bahanelerle ö¤rencilerin sald›r›lara maruz kald›¤›
biliniyor.
Faﬂizm korku ile ayakta durmaya çal›ﬂ›r. Gücünü
insanlar›n beyinlerine ekmeye çal›ﬂt›¤› korku tohumlar›ndan al›r. Sivil faﬂistler bu sald›r›larla sadece sald›rd›klar›n› de¤il tüm ö¤rencileri korkutmaya çal›ﬂmaktad›r. Bu sald›r›da sivil faﬂistlere karﬂ› ç›kmayan,
"banane" diyenler hem korkutulmakta hem de ve
daha kötüsü insanl›¤›ndan bir ﬂeyler kaybetmektedir. Duyars›zlaﬂmakta, bireyci, bananeci olmaktad›r.
Çünkü insan olmak, haks›za karﬂ› hakl›n›n yan›nda
olmay›, zalime karﬂ› mazlumun yan›nda durmay› gerektirir.
E¤er bugün okudu¤umuz okulda rahatça derslerimize girebiliyor, istedi¤imiz gibi giyinebiliyor, istedi¤imiz gibi davranabiliyor, k›sacas› yukar›da sayd›¤›m›z bahanelerden ötürü sivil faﬂistlerin bask›lar›na
maruz kalm›yorsak bu, okulumuzda y›llard›r devrimci demokrat ö¤rencilerin faﬂistlerin bu sald›r›lar›n›n
karﬂ›s›nda durmas› nedeniyledir. Kültür sanattan,
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spora, e¤itim bar›nma ve beslenme koﬂullar›na kadar
bugün okullar›m›zda ö¤rencilerin ne olana¤›, ne hakk› varsa bunlar devrimci ö¤rencilerin verdikleri mücadele sonucudur.
Okul idareleri ve polis-jandarma sivil faﬂistlerin
yan›ndad›r. Bizler kendi okulumuza kimlik gösterip
x-ray cihazlar›ndan geçerek zar zor girebiliyorken,
ö¤rencilikle alakalar›n›n olmad›¤› her hallerinden
belli olan bu sivil faﬂistler üzerlerinde silahlarla, sat›rlar, demir çubuklarla nas›l okullar›m›za girebiliyor?
‹stanbul Üniversitesi'nde son yaﬂanan sald›r›da yaralan›p hastaneye kald›r›lan, Hukuk Fakültesi ö¤rencisi
Günay Da¤’a, faﬂistler, Hukuk Fakültesi Dekan Yard›mc›s›'n›n yan›nda sald›rd›lar. Sald›r›da baﬂ› çeken
ise okulda asistanl›k yapmaya baﬂlayan, tüm sald›r›larda baﬂ› çeken, herkesçe tan›nan bir faﬂisttir.
Devrimci demokrat ö¤rencilere saz çald›¤›, halay
çekti¤i, yemekhanenin bozuk yemeklerini, fahiﬂ fiyatlar› protesto etti¤i, afiﬂ ast›¤› için soruﬂturmalar
aç›l›rken, sivil faﬂistlere tek soruﬂturma dahi aç›lmaz.
Yasalara göre sat›rla gerçekleﬂtirdikleri bu sald›r›lardan dolay› öldürmeye teﬂebbüs suçundan dava
aç›lmas› ve tutuklanmalar› gerekir. Tam tersine bu
ö¤rencilere silahlar› polisler taﬂ›yor, okullara, s›navlar›na polisin koruma ordusu eﬂli¤inde geliyorlar.
Yarg› da bu iﬂbirli¤inin bir aya¤›n› oluﬂturmaktad›r. Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde yaﬂanan, silahlar›n ateﬂlendi¤i faﬂist sald›r›da oldu¤u gibi, kamuoyunun ilgisi bask›s› sonucu art›k m›zra¤›n çuvala
s›¤mad›¤› durumlarda sivil faﬂistlere davalar aç›ld›¤›
da olur. Ancak bunlar halk›n tepkisini yat›ﬂt›rmak
için aç›lm›ﬂ göstermelik davalard›r. Tepkilerin dinmesi yaﬂananlar›n unutulmas› için belli bir sürenin geçmesi beklenir. Sonras›nda sivil faﬂistler hemen tahliye edilir. Ard›ndan ya beraat ettirilirler, ya dava zamanaﬂ›m›ndan düﬂürülür. Ya da ödül gibi cezalar verilir. Bugüne kadar aç›lm›ﬂ davalar›n sonuçlar›na bak›n, istisna bulamayacaks›n›z. Sivil faﬂistler yarg› taraf›ndan da korunup kollanmaktad›r.
Nitekim Akdeniz Üniversitesi’ndeki faﬂist sald›r›dan tutuklanan sivil faﬂistlerin, çok teﬂhir olan, silahla ateﬂ eden sivil faﬂist hariç, hepsi ilk duruﬂmada
tahliye edilmiﬂtir. Bundand›r ki davan›n son duruﬂmas›nda, tahliye edilmeyen sivil faﬂist ne yapt›ysa
devlet için yapt›¤›n› söyleyerek devletine sitem etmekteydi.
Tüm gençli¤i okullar›m›z›n faﬂist karargahlar haline dönüﬂtürülmesine, sivil faﬂistlere karﬂ› ç›kmaya
ça¤›r›yoruz. Unutmayal›m ki yaﬂananlar sa¤-sol çat›ﬂmas› de¤il faﬂist sald›r›d›r. Faﬂizm insanl›¤a düﬂmand›r.
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Ö¤rencilerin ücretsiz ulaﬂ›m› “bütçe
yetersizli¤i” gerekçesiyle reddedildi

Neden Mümkün De¤il?
Bütçeniz Buna Uygun De¤ilse,
Neye Uygun?
Bursa’da Halk Cepheliler, “Paras›z Ulaﬂ›m Hakk›” için yürüttükleri kampanya çerçevesinde toplad›klar› bin imzal› bir dilekçeyi geçen ay, Osmangazi ve Bursa Büyükﬂehir belediyelerine vermiﬂlerdi.
“Ücretsiz okul servisi sa¤lanmas›n›” isteyen velilere ve ö¤rencilere
evvelki hafta belediyeden posta yolu ile ﬂu 2 sat›rl›k “olmaz” cevab›
geldi: ”Ulaﬂ›m Hizmetleri Müdürlü¤ü’nün bütçesinin yetersiz olmas›
nedeniyle, ücretsiz okul servisi talebinizin karﬂ›lanabilmesi müm kün de¤ildir.”
Belediye, aç›kças› “bizim e¤itime verecek param›z yok” diyor. Gerekçeleri halk›n talepleri karﬂ›s›nda
bürokrasinin adeta nakarat› haline
gelmiﬂ bir deyiﬂtir: “... bütçemiz bunu kald›rmaz, mevzuat uygun de¤il...”
Her hakl› maddi talebin red gerekçesi bu klasik “bütçe” yalan›d›r.
S›radan bir okul idaresi de, Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti de, bir bakanl›k da, ayn› gerekçeye s›¤›n›rlar
halk›n talepleri karﬂ›s›nda.
Açl›k ve yoksullu¤un halk› tehdit etti¤i zamanlarda iﬂçiler, memurlar, ücret art›ﬂ› talep etti¤inde
onlara da cevap haz›rd›r; “bütçe uygun de¤il”!
Ya da küçük üreticiler, taban fiat›n›n günün koﬂullar›na uygun olarak belirlenmesini istedi¤inde,
emekliler, dul ve yetimler ald›klar›
üç kuruﬂun gülünç bir rakam oldu¤unu söylediklerinde, ”hakl›s›n›z
ama bütçe kald›rmaz” gerekçesi ç›kar karﬂ›lar›na yine.
O halde, bütçe tüm bu hakl› talepleri karﬂ›lamaya uygun de¤ilse,
neye uygundur o zaman? Halk›n talepleri söz konusu oldu¤unda, bütçe
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uygun olmuyor ama tekellerin talepleri için, mevcut bütçeden istenen aktarmalar› yapt›klar› gibi, gerekti¤inde “ e k b ü t ç e , e k k a y n a k ”
yaratmas›n› da biliyorlar.
Elbette, yarat›lan her “ek kaynak”, halk›n yeni vergilerle biraz
daha bo¤ulmas› anlam›na geliyor.
“Ek kaynaklar”la iyice palazlanan
tekeller zenginlikte s›n›r tan›maz,
kârlar›n› art›r›rken halk, giderek daha çok yoksullaﬂmaktad›r.

Sihirli K avram: B ütçe
Milyonlarca insan aç›s›ndan bütçe kavram›, hakl› taleplerinin karﬂ›lanmamas›na gerekçe yap›lan adeta
t›ls›ml› bir sözcüktür. Hükümetler ya
da belediyeler, bütçelerini oluﬂtururken halka hesap verme, halk›n temel
ihtiyaçlar›na öncelik verme mant›¤›yla zaten bütçe haz›rlamazlar.
Bursa’da, “ö¤rencilere ücretsiz
ulaﬂ›m” için k›l›n› k›p›rdatmayan
belediye, “paran›z yoksa okumay›n” demiﬂ olmaktad›r. Ö¤renciler
için ulaﬂ›m hakk› e¤itim hakk›n›n bir
parças›d›r ve en temel haklardan biri
olan e¤itime bütçe ay›rmayanlar,
halk›n paras›n› yeni zenginler yaratmak için adeta savurmaktad›rlar.
Y›llard›r düzen partilerinin belediyeleri ele geçirmek için birbirleriyle k›yas›ya kavga etmelerinin nedeni, “halka hizmet” de¤ildi elbette. Onlar bunu “hizmet aﬂk› ” ile
de¤il “ p a r a a ﬂ k › ” ile yapmaktad›rlar.
Belediyeler önemli bir vurgun
ve talan merkezleridir. Yeni zenginler yaratacak, tekellere, iktidar yandaﬂlar› ve finansörlerine para aktaracak az›msanmayacak kaynaklara
sahiptirler. AKP’li belediyelerin bu

konudaki maharetleri bilinmektedir.
Belediyeleri halk› soymak için kullanan bir mant›k, gençli¤e, e¤itime
elbette kaynak ay›rmayacakt›r.
Bütçe, belli bir süre için öngörülen gelirlerle harcamalar›n bir araya
G elir”ler
getirildi¤i bir bilançodur. “G
ve “gg i d e r”lerden oluﬂur. “Gelir”lerin önemli bir kesimi vergi’lerdir ve
vergilerin büyük bölümü de emekçilerden, üreticilerden al›n›r. Hükümetler ya da belediyeler her s›k›ﬂt›klar›nda ya mevcut vergileri art›r›r, ya yeni bir vergi uydururlar;
e¤er yeni bir vergi koyam›yorlarsa,
ekonomide “dolayl› vergiler” diye
bilinen yöntemlerle halk› daha fazla
soyman›n yollar›n› bulurlar.
Mesela, “ulvi” bir sebeple toplan›yor gibi görünen ama nereye nas›l
harcand›¤› bir türlü bilinmeyen bir
“çevre vergisi” vard›r. Halk bunun
için toplanan verginin nereye kullan›ld›¤›n› ö¤renemez, kapitalizmin
bu konularda halka hesap verme gibi bir gelene¤i de yoktur. Vergiler,
fiyat ayarlamalar›, bütçeler, bunlar
hep, halk›n d›ﬂ›ndad›r. Dünyan›n en
pahal› benzinin Türkiye’de sat›lmas›n›n, evimizdeki telefondan bir ay
boyunca hiç görüﬂme yapmasak bile “bilmem ne vergisi” diye tekellerce soyulmaya devam etmemizin
nedeni de meçhuldür.
Bütçe’de “ggelir”lerin büyük bölümü halktan gelir. Ama “ g i d e r ” l e r
bölümünde,, halk için harcananlar
küçük bir bölümü oluﬂturur, Önemli
bir bölüm çok çeﬂitli biçimlerde tekellere aktar›l›r. Yine hat›r› say›l›r
bir bölüm, oligarﬂinin iktidar›n› korumak için silahlanmaya, polise,
M‹T’e, J‹TEM’e harcan›r. Az›msanmayacak bir bölüm, burjuvazinin
hizmetindeki bürokrasiye harcan›r.
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“Bütçe” aç›s›ndan ortaya ﬂu gerçek ç›kar ki; “ b ü t ç e ” , h a l k t a n g e l e n l e r i n e g e m e n l e re a k t a r › l m a s ›
için bir rol oynar. Belediye bütçelerinin mant›¤› da sonuçta ayn›d›r. ‹ﬂte bu yüzden ö¤rencilerin “ücretsiz
ulaﬂ›m” talebine bütçe yetersiz cevab› verilmektedir. Gençlerin e¤itimini, yükümlülük olarak görmeyen
bir anlay›ﬂt›r bu.
Onu sadece bir “ p a r a ” meselesi
olarak görmektedir. S›k s›k belirtti¤imiz gibi, ö¤renciler için ücretsiz
ulaﬂ›m hakk›, e¤itim hakk›n›n bir
parças›d›r. Ama egemenler zaten
e¤itimin kendisini de bir “ h a k ” olarak görmedikleri için rahatl›kla bu
cevab› verebiliyorlar... Peki ö¤rencilere ücretsiz ulaﬂ›m için yeterli olmayan bu bütçe, nerelere ve nas›l
harcan›yor?..
Bu sorunun cevab›n› günlük yaﬂamda karﬂ›laﬂt›¤›m›z onlarca örnekle verebiliriz. Tekellerin kredi
ihtiyaçlar› karﬂ›lan›r o bütçeyle.
Banka bat›ran burjuvalar›n bankalar› kurtar›l›r. ‹haleler için devlet deste¤i sa¤lan›r. Bunlar bir yan›d›r. Bir
di¤er yan›, bürokrasinin korkunç
harcamalar›d›r. Örne¤in, ” ö r t ü l ü
ödenek” ad› verilen ve halk›n y›llard›r bilmedi¤i, Baﬂbakanlar›n bu
konuda hiç kimseye hesap vermedi¤i bir bütçe vard›r ki; bugüne kadar
nerede ve nas›l kullan›lm›ﬂt›r bilinmez.
Yoksullu¤un, açl›¤›n ve iﬂsizli¤in halk› tehdit etti¤i, halk çocuklar›n›n e¤itime para yetiﬂtiremedi¤i
günümüzde halk›n kaynaklar› “örtülü ödenek” ad› alt›nda halka karﬂ›
savaﬂta kullan›lmaktad›r.
Y›llar önce yine halktan toplanan vergilerle yap›lm›ﬂ olan fabrikalar, özelleﬂtirme ad›na sudan ucuz
fiyatlarla emperyalist tekellere, iﬂbirlikçi burjuvalara, AKP hanedan›n›n üyelerine, peﬂkeﬂ çekilmiﬂtir;
hatta bu peﬂkeﬂ için gerekli cüzi
miktardaki paralar bile, “bütçe”den
karﬂ›lan›p K‹T’ler iﬂbirlikçilere
adeta bedavaya getirilmiﬂtir.
Halk›n vergileriyle oluﬂan bütçeyi ya¤malayanlar, s›ra halk›n ihtiyaçlar› oldu mu, “bütçe uygun de-
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¤il” yalan›na s›¤›nacak kadar da
halk karﬂ›s›nda sorumsuz ve riyakard›rlar iﬂte. K›sacas›, bütçe çal m a y a , ç › r p m a y a , k r ed iy e, t a l a n a
uygun ama “paras›z ulaﬂ›m”a uygun de¤ildir...

“Ücretsiz Ulaﬂ›m”a
Bütçe Yok Ama, Lükse,
Savurganl›¤a Ç ok?
Bursa Büyük ﬁehir Belediye
Baﬂkan› Recep Altepe, “Bursa’y›
dünya ﬂehri” yapacaklar›n› söylüyordu bir süre önce. Benzer iddialar› bir çok belediyeden duymuﬂsunuzdur. Peki, hangi bütçeyle Bursa
“dünya ﬂehri” olacakt›r? Ve Bursa,
kimin için neye göre “dünya ﬂehri”
haline gelecekti? E¤er, halk için daha yaﬂan›l›r bir ﬂehir yarat›lmak isteniyorsa bunun için o “bütçe”,
halk için kullan›lmal›d›r. Belediyecilik as›l olarak halk›n temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, daha yaﬂan›l›r
bir ﬂehir yaratmakt›r. E¤itim, sa¤l›k,
ulaﬂ›m ve halk›n di¤er temel gereksinimleri söz konusu oldu mu, ”bütçe uygun de¤il” diyenler, o “yeﬂil
Bursa”y› tekellere ya¤malat›yorlar.

Bursa’n›n en güzel yerlerini, en
verimli bölgelerini, havas›n›, suyunu tekellere peﬂkeﬂ çektiler çoktan.
Mesela, Bursa’n›n ünlü tekelci burjuvalar›ndan Cavit Ça¤lar’a sunulan imkanlar›n yüzde biri e¤itime
ayr›lsayd› san›r›z ö¤rencilerin “ulaﬂ›m sorunu” çözülürdü.
Veya, belediyenin, kimin, nas›l
kullanaca¤› bile bilinmeyen ama
yüklü paralar harcanarak yap›lan
“sosyal tesisler”e ay›rd›¤› paran›n
bir k›sm› da ulaﬂ›m sorununu çözmek için yetebilirdi.
Bütçe kelimesi ilk olarak ‹ngiltere’de kullan›lm›ﬂ olmas›na karﬂ›n
Frans›zca bir kelimeden türetilmiﬂ.
Frans›zcada “ k ü ç ü k ç a n t a ” anlam›na gelen “bougette” deyiminden
dönüﬂtürülmüﬂ. “ M a l i y e b a k a n › n ›n ça n ta s › ” anlam›nda kullan›lm›ﬂ
uzun bir süre de. E¤itime, sa¤l›¤a
s›rt›n› dönüp “bakan›n çantas›n›n
kapa¤›n›” s›k› s›k›ya örtenler, iﬂ
ya¤maya gelince, bakan›n çantas›n›n kapa¤›n› ard›na kadar aç›yorlar.
K›sacas›, ücretsiz ulaﬂ›m sorununda mesele bütçenin yeterli olup
olmamas› de¤ildir. Mesele, kafan›n
ve iktidar›n niteli¤indedir.

Kütahya’da Gençlik
Semineri
17 May›s 2009 Tarihinde Kütahya
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan
E¤itim-Sen'de “Gençli¤in Mücadele Tarihi” konulu seminer düzenlendi.
Konuﬂmac›lar ilk bölümde gençli¤in
Dev-Genç'e kadar gelinen süreçte nas›l
bir mücadele gösterdi¤ini ve gençlik hareketinin nas›l bir yap›ya sahip oldu¤undan bahasettiler. Gençlik hareketinin Dev-Genç ile daha güçlü ve bilinçli bir hal ald›¤›n› belirtiller.
Seminerin ikici bölümünde ise 12 Mart sonras› ortaya ç›kan gençlik hareketlerinin mücadelesini ve 12 Eylül dönemi ve günümüze kadar gelen süreçte gençli¤in nas›l mücadele etti¤ini; Nas›l bir örgütlenme içerisinde oldu¤u; faﬂizmin gençli¤i nas›l bask› alt›na al›nd›¤› anlat›ld›.
Gençli¤in karﬂ›laﬂt›klar› sorunlara de¤inilen konuﬂmada, gençli¤in, ancak örgütlü bir mücadeleyle sorunlar›n› çözülbilece¤i vurguland›.
Seminerde yap›lan konuﬂmada Dev-Genç'e sahip ç›kman›n onun ad›n›
kullanarak de¤il, Dev-Genç'in de¤erlerine sahip olmak ve onun teorisiniprati¤ini uygulamakla ancak Dev-Genç'li olabilinece¤i vurguland›. 17 kiﬂinin kat›ld›¤› seminer, soru-cevap bölümünden sonra son buldu.
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'Biz Halk›z, Çözüm ‹stiyoruz'
Halk Cephesi’nin ö¤rencilere
ücretsiz ulaﬂ›m talebiyle baﬂlatt›¤›
“‹stiyoruz Alaca¤›z!” kampanyas›
yap›lan eylemlerle, toplanan imzalarla, aç›lan standlarla, da¤›t›lan bildiriler ve kuﬂlamalarla devam ediyor.
A d an a : Halk Cephesi 14 May›s
günü Motor Meslek Lisesi önünde
yapt›¤› eylemle ö¤rencilere ücretsiz
servis sa¤lanmas›n› istedi."Ücretsiz
Ulaﬂ›m Hakk›m›zd›r, ‹stiyoruz Alaca¤›z, Hakl›y›z Kazanaca¤›z-Halk
Cephesi" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde "‹stiyoruz Alaca¤›z, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Ücretsiz
Ulaﬂ›m Hakk›m›zd›r" sloganlar›
at›ld›. Aç›klama s›ras›nda ö¤rencilerin yo¤un ilgisinden, imza föylerine imza atmalar›ndan rahats›z olan
okul idaresi ve polis ö¤rencilere
"izlemeyin, gidin, olay ç›kacak" diyerek oradan uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂt›.
Bir ö¤rencinin aç›klamaya kat›lmak
istemesine polis engel olmaya çal›ﬂ›rken ö¤renci "size ne ben de kat›laca¤›m, hem onlar bizim haklar›m›z› istiyorlar" demesi dikkat çekti.
E l az›¤: Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ö¤rencileri 14 May›s günü F›rat
Üniversitesi kampüsünde "‹stiyoruz
Alaca¤›z" kampanyas› hakk›nda
bilgilendirme yapt›. Türkiye'de var

olan e¤itim ve ulaﬂ›m sorununa dikkat çekerek ülkemizde e¤itimin,
ulaﬂ›m›n bir rant alan› olarak görüldü¤ünü, ancak bunun halk›n en do¤al hakk› oldu¤unu; ulaﬂ›m›n, e¤itimin ücretsiz olmas›n› ve servis soygununa son verilmesini isteyen ö¤renciler, sorunlar›n çözümünün birlikte mücadeleden geçti¤ini belirttiler. Daha sonra üniversitede imza
topland›.
Ayr›ca Halk Cepheliler de Y›ld›zba¤lar› Mahallesi’nde 15-17 May›s tarihlerinde imza toplad›lar.
Halk›n ilgisinin yo¤un oldu¤u mahallede "Halk›z biz, mademki bizlerin oylar›yla baﬂa geliyorlar belediye bizi dinlemek zorunda, e¤er dinlemezse, baﬂlar›na y›kar›z belediyeyi" diyerek öfkelerini dile getirenler
oldu.
‹ z m i r : “‹stiyoruz Alaca¤›z”
kampanyas› kapsam›nda 11 May›s
günü Bayrakl› ilçesi Gümüﬂpala
Mahallesi Gümüﬂpala Ticaret Lisesi
önünde bir eylem yap›ld›. Okul ç›k›ﬂ› oldu¤u için ö¤rencilerin ilgiyle
dinledi¤i bas›n aç›klamas›n› sorununa sahip ç›kan bir lise ö¤rencisi
okudu.
Eylemde "Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz Alaca¤›z / Halk Cephesi"
pankart› aç›l›rken, "Halk›z Hakl›y›z

“Gerçek Bayramlar›
Birlikte Yaratal›m!”
Gençlik Federasyonu 19 May›s
“Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayr am›” ile ilgili bir aç›klama
yapt›.
Aç›klamada: “Sözde bu bayram
bizlerin bayram›! Güya bu ülkenin
biz gençli¤e verdi¤i de¤erin göstergesi bu bayram. Bizler, not bask›s›yla tutuldu¤umuz stadyumlarda,
toz toprak içerisinde, k›zg›n güneﬂin alt›nda onlar› e¤lendirmek için
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kavrulurken, onlar üstü kapal› protokol tribünlerinde yay›ld›klar› deri
koltuklardan bizlere nas›l de¤er
verdikleri vaazlar›n› yinelerler.”
denilerek, oligarﬂinin sunmuﬂ oldu¤u bu düzende kendilerine ait bir
gelecek görülmedi¤i belirtildi.
Ayr›ca gençli¤in gerici-bask›c›
e¤itim sistemiyle, iﬂsizlikle, yaln›z,
güçsüz, bireyci insanlar haline getirmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› ifade edildi.

Kazanaca¤›z, Zama Zulme, Soyguna Son, Servis Ücreti Soygununa
Son, Müﬂteri De¤il Ö¤renciyiz, Ücretsiz Ulaﬂ›m ‹stiyoruz" sloganlar›
at›ld›.
Ali bey köy: Bir süredir bildiri
da¤›tarak, kuﬂlama yaparak, afiﬂ ve
pullamalarla ve ev ev, sokak sokak
dolaﬂarak kampanyay› sürdüren
Halk Cepheliler çal›ﬂmalar›n› stand
açarak devam ettirdiler.
17 May›s günü Alibeyköy Cengiz Topel Caddesi Dörtyol’da standlar›n› açan ve önlükleri giyen Halk
Cepheliler 2 saat boyunca bildiri
da¤›t›p imza toplad›lar. Halk›n yo¤un ilgisinin oldu¤u stantta iki saatte 160 imza topland›.
Ö¤rencilere ücretsiz ulaﬂ›m ve
ulaﬂ›m sorunuyla ilgili konuﬂmalar
yap›larak kampanya hakk›nda bilgi
ler verildi.
Aç›klamada,“Yaln›zl›¤›m›z› ortadan
kald›rmal› bir araya
gelmeliyiz. Onlar›n
bize dayatt›¤› de¤il
kendi istedi¤imiz gelece¤in peﬂinden gidelim. Bu ülke, bu gelecek, bu dünya bizim. Gelece¤imize biz sahip ç›kmazsak kim ç›kacak?” denildi.
Gençlik Federasyonu tüm gençli¤i, Federasyon saflar›nda bir araya gelmeye, sorunlar›n çözümü için
birlikte mücadele etmeye ve gerçekten bayram gibi olacak yar›nlar›
birlikte yaratmaya ça¤›rd›.

24 May›s 2009

Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi
Yeni Sendika Yasas›
YASALAR B‹R SONUÇTUR

AKP hükümeti, bir y›ld›r meclis gündeminde bulunan sendikalarla ilgili yasa tasla¤›n› gündeme ald›. Yeni yasa tasla¤›n›n öngördü¤ü de¤iﬂiklikler ﬂöyle sunuluyor:
- Halen 28 olan iﬂkolu say›s› 19'a indiriliyor.
- Bir sendikan›n toplu sözleﬂme yapmas› için o
iﬂkolunun yüzde 10'unda örgütlü olma ﬂart› kald›r›l›yor. Ancak bunun yerine yüzde 3 baraj› ya da
sendikan›n toplu sözleﬂme yapabilmesi için ekonomik ve sosyal konseye üye olmas› veya 80 bin
üyesi bulunan bir konfederasyona ba¤l› olma ﬂart›
getiriliyor.
- Grev yasa¤› daralt›l›yor, sendikalar›n kapat›lmas›, faaliyetlerinin durdurulmas› anayasaya ba¤l›
hale getiriliyor.
- Sendika kurucular›n›n TC vatandaﬂ› olma ﬂart›
kald›r›l›yor.
- Sendikaya üye olma yaﬂ› 16'dan 15'e indiriliyor.
- Sendika üyeli¤ine giriﬂte ve üyelikten ayr›lmak için noter ﬂart› kald›r›l›yor.
- Sendikalar en az 7 kiﬂinin bir araya gelmesiyle
oluﬂturulabilecek.
- Geçici olarak iﬂsiz kalan iﬂçinin sendikaya üyeli¤i 1 y›l sürecek. Bu sürenin sonunda iﬂsizli¤in devam etmesi halinde üyeli¤i sona erecek.
Sendikalardan, yeni sendika yasas› tasla¤›na de¤iﬂik tepkiler geldi. Devlet güdümlü sendikalar,
baﬂta Hak-‹ﬂ olmak üzere yeni yasay› olumlay›p,
AKP gibi yeni yasan›n ne kadar demokratik oldu¤una, emekçiler lehine oldu¤una dair övgüler yap›yor. Türk-‹ﬂ’in ise, mevcut yasal düzenlemenin de
gerisinde alternatif taslak haz›rl›¤›nda oldu¤u görülüyor. D‹SK ise mevcut düzenlemede “12 Eylül
zihniyetinin korundu¤unu belirterek tasla¤›n yetersiz oldu¤unu belirtiyor. AKP’den daha farkl› bir
ﬂey beklemek, AB’nin, ILO’nun hükümete bask› yaparak bir sonuç alaca¤›n› ummak büyük safl›k olacakt›r. Dahas› aldatmacaya ortak olmak olacakt›r.
AB’si, ILO’su yaklaﬂ›k 25 y›ld›r 12 Eylül faﬂizminin ürünü olan sendikalar yasas›na sesini ç›karmam›ﬂ, tersine 12 Eylül faﬂizmine onay verdi¤i gibi bu
yasay› onaylam›ﬂt›r. AKP, kendisinden önceki düzen partilerinden devrald›¤› yasay› bugüne getirmiﬂtir. Bugün de¤iﬂen nedir? Göz boyama, aldatmaca ihtiyac›n› neden duyuyorlar?
Yasa kimi yasaklar›, engelleri kald›r›yor görünse de gerçekte bask›c›, yasakç› zihniyetin özü korunmakta, kald›r›lan bir ﬂeyin yerine yeni bir ﬂey
konularak bask› ve yasakc›l›k sürdürülmektedir.
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Ancak aç›k olan ﬂudur, oligarﬂi ve onun hükümetleri emekçilerin mücadelesinden korkmaktad›rlar.
Bunun için tüm “demokrasi” ﬂovlar›na ra¤men
emekçilerin mücadelesinin ve örgütlenmesinin
önünü açacak düzenlemeleri kald›rmamakta, tersine inceltilmiﬂ biçimde eski düzenlemeleri korumaktad›r.
Örne¤in, “grev yasa¤› daralt›lacak”, “sendikalar›n kapat›lmas› anayasaya ba¤l› olacak deniyor.
Grev yasa¤›n› tümüyle kald›rm›yorlar. Dayan›ﬂma
grevi, genel grev, hak grevi yasa¤› devam ettiriliyor. “Sendikalar›n kapat›lmas› anayasaya ba¤l› hale getirilecek” deniyor ancak anayasay› düzenleyen, yapan yine iktidarlar›n kendisidir ve anayasan›n kendisi sendikalar kanunu ile ayn› özü taﬂ›maktad›r. Dolay›s›yla sendikalar›n kapat›lmas›, faaliyetlerinin durdurulmas› rahatl›kla “Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara ayk›r›” denilerek gerçekleﬂtirilebilecektir.
Yasalar, yasal düzenlemeler bir sonuçtur. Mücadelenin, güçler dengesinin, s›n›f savaﬂ›m›n›n birer
sonucu. Ve ayn› zamanda s›n›f savaﬂ›m›n›n yans›mas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Sendikalar yasas›nda da bu anlamda iki s›n›f›n savaﬂ›m› vard›r. ‹ki
s›n›f›n ç›kar çat›ﬂmas› vard›r: Burjuvazi ve iﬂçi s›n›f›n›n. Yasamas› yürütmesi yarg›s›yla devletin kendisi bu s›n›flar aras›nda bir hakem, bir arac› de¤il,
tersine bir taraft›r. Yasalar› düzenleyen, yasalar›
haz›rlayan iktidarlar ve bunun somut ifadesi olan
devletin kendisi bu s›n›flardan birinin ç›kar›n›n
temsilcisinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bu yan›yla mücadele verilmeksizin, s›n›f savaﬂ›m›n› yükseltmeksizin devletten, onun iktidarlar›ndan ya da AB’den onun kurumlar›ndan emekçiler
lehine iyileﬂtirmeler, düzenlemeler beklenemez.
Emekçiler, sendikac›lar, ç›kar›lmas› düﬂünülen
yasalar›n emekçi düﬂman› yüzünü teﬂhir ederken,
kendi alternatif düzenlemelerini ortaya koyarak
bunun gerçekleﬂmesi için mücadele ederler. Mücadele etmekten baﬂka seçenek olmad›¤›n› ortaya
koyarlar.
‹ﬂçi s›n›f›n›n, emekçilerin mücadele tarihi bunun
örnekleriyle doludur. 15-16 Haziran direniﬂi, Tariﬂ,
Kavel direniﬂleri, yeni bask› yasalar›n›n ç›kmas›n›,
ve varolan gerici, faﬂist yasa ve uygulamalar›n fiili
olarak uygulanmas›n› engellemiﬂ, emekçiler lehine
fiili durumlar yaratm›ﬂt›r.
Bugün olacak olan da budur.
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KENT A.ﬁ. ‹ﬂçileri ‹ﬂçi K›y›m›na Direniyor
‹zmir Karﬂ›yaka Belediyesi’ne
ba¤l› Kent A.ﬁ’de çal›ﬂ›rken, iﬂten
ç›kar›lan 290 iﬂçinin Örnekköy ﬁantiyesi’ndeki direniﬂleri devam ediyor. Patron iﬂten att›¤› iﬂçileri taﬂeron firmada sendikas›z ve güvencesiz çal›ﬂmay› dayat›rken, iﬂçiler bunu kabul etmeyeceklerini söylüyorlar.
Direniﬂteki iﬂçiler 15 May›s günü Karﬂ›yaka ‹skelesi’nde toplanarak bir eylem yapt›lar. “Kent A.ﬁ’de
‹ﬂçi K›y›m›” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eylemde, bas›n aç›klamas›n› okuyan D‹SK Ege Bölge Temsilcisi
Azad Fazla, Belediye Baﬂkan› Cevat Durak’›n seçim öncesi verdi¤i
sözleri tutmad›¤›n› belirterek, bundan sonra ‹zmir’in her yerinde eylem yapacaklar›n› söyledi. Eylemin
ard›ndan iﬂçiler Karﬂ›yaka Çarﬂ›’da
bildiri da¤›tt›lar.

18 May›s günü ‹zmir Genel-‹ﬂ
Bölge Örgütlenmesi tüm ﬂubeleriyle birlikte bir bas›n toplant›s› düzenledi. Bölge Örgütlenme Sekreteri
Kani Beko, iﬂçilerin direniﬂleri hakk›nda bilgi verdikten sonra “ 26
May›s günü ‘Kent A.ﬁ ‹ﬂçileri Geri
Al›ns›n Yürüyüﬂü’ yap›lacak tüm
kamuoyunu yürüyüﬂe davet ediyoruz” dedi.
‹zmir Yamanlar Özgürlükler
Derne¤i 20 May›s günü Örnekköy
ﬁantiye’sinde KENT A.ﬁ iﬂçilerini
ziyaret etti. 21 gündür aileleriyle
ﬂantiyeyi terk etmeyen iﬂçileri ziyaret eden dernek üyeleri desteklerini
sunarken iﬂçiler dernek üyelerine
"kendi imkânlar›n›zla, çay ﬂekerle
bile olsa bize destek sunman›z çok
güzel. Biz kaç gündür gece gündüz
buraday›z ama bir belediyeden hiçbir yetkili gelip halimizi sormuyor"
dediler. Dernek üyeleri daha sonra

Bu H›rs›zl›k De¤il, Hakk›m›z› Al›yoruz!
Fiskobirlik'e verdikleri ürünlerinin paras›n› alamayan f›nd›k üreticileri, 16 May›s günü Düzce’nin Akçakoca ‹lçesi’ndeki birlik ﬂubesini bast›. Alacaklar›na karﬂ›l›k marketten al›ﬂ-veriﬂ yapmak isteyen
f›nd›k üreticilerini ﬂube çal›ﬂanlar› engellemeye çal›ﬂt›. 'Hakk›m›z›
al›yoruz' diyerek marketten ihtiyaçlar›n› alan f›nd›k üreticilerinin öfkesi karﬂ›s›nda Fiskobirlik yetkilileri 100 TL’lik al›ﬂ-veriﬂ yapmalar›na izin vermek zorunda kald›.
F›nd›k üreticileri, “Fiskobirlik ald›¤› ürünlerimizin paras›n› vermiyor. Daha önce bize alacaklar›m›za karﬂ›l›k al›ﬂ-veriﬂ çeki veriyorlard›. 2 ayd›r bunu da kesince, biz de markete geldik. Sadece hakk›m›z› al›yoruz” diyerek ma¤duriyetlerini belirtiler.
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K›z›lay Kan Merkezi
Çal›ﬂanlar› Kazand›

Meha Tekstil ‹ﬂçileri
Kazand›

Yaklaﬂ›k 6 ay önce D‹SK’e
ba¤l› Dev Sa¤l›k-‹ﬂ Sendika s›’nda örgütlenmeye baﬂlad›klar› için sürülen ve sürgünü
kabul etmedikleri için iﬂten
at›lan K›z›lay Kan Merkezi
çal›ﬂanlar› açt›klar› davay›
kazand›lar. 13 May›s’ta görülen davan›n 4. oturumu sonucunda mahkeme, “iﬂçilerin
iﬂe iadesine ve iade gerçekleﬂmedi¤i taktirde tazminat
ödenmesine” karar verdi.

‹stanbul
Gaziosmanpaﬂa’da
yaklaﬂ›k 2 ayd›r direniﬂte olan Meha Tekstil iﬂçilerinin yürüttükleri
mücadele kazan›mla sonuçland›.
Meha Tekstil iﬂçileriyle LC Waikiki aras›nda yap›lan görüﬂmeler
sonucunda LC Waikiki, direniﬂçi
iﬂçilerin alacaklar›n›n yüzde 65’ini,
di¤er iﬂçilerin ise sadece içerdeki
maaﬂ alacaklar›n› ödemeyi kabul
etti. Bu kazan›m sonucunda direniﬂ
çad›r› davul zurna eﬂli¤inde kald›r›ld›.

EMEK HABER

Karﬂ›yaka
Belediyesi önünde
yap›lacak
eyleme
k at › l m ak
için iﬂçilerle birlikte ﬂantiyeden ayr›ld›lar.
Karﬂ›yaka’da ‹ﬂ Bankas› önünden baﬂlayan yürüyüﬂte "‹ﬂimize
Dönene Kadar Direniﬂteyiz KENT
Aﬁ ‹ﬁÇ‹LER‹ D‹SK GENEL-‹ﬁ"
yaz›l› pankart taﬂ›nd›. ‹ﬂ Bankas›
önünden belediyeye yürüyen iﬂçilerin önü polis taraf›ndan kesildi ve
belediyeye yaklaﬂmalar› engellenmek istendi. Bu durumu alk›ﬂlar ve
sloganlarla protesto eden iﬂçiler belediyenin önüne kadar gelerek burada bir aç›klama yapt›lar. Aç›klamada “Bu sosyal cinayeti sonland›r›n”
denildi.

Adliyeler Saray Çal›ﬂanlar
Köle Olmayacak
21 May›s günü Bak›rköy Adliyesi’nde çal›ﬂan Büro Emekçileri Sendikas›’na (BES) ba¤l› memurlar adliye önünde bir eylem gerçekleﬂtirdiler.
BES üyesi yaklaﬂ›k 80 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde memurlar “Ücrette, Yarg›da Adalet ‹stiyoruz” yazan bir pankart açt›lar.
Eylemde baﬂta kreﬂ sorunu dile getirilerek adliyede uygulanan anti-demokratik uygulamalara son verilmesi istendi.
Eylemde bir aç›klama yapan BES 1
No’lu ﬁube Baﬂkan› Dursun Do¤an yaﬂad›klar› sorunlar› anlatarak, “Bu vurdum
duymazl›k, Adliyeleri saray çal›ﬂanlar›
köle gören bir zihniyetin ürünüdür” dedi.
“Bizler köle olmayaca¤›z. Mücadelemizde hakl›y›z kazanaca¤›z” diyerek bitirilen eylemde; “Kreﬂ
Hakk›m›z Söke Söke Al›r›z, Sa¤l›k
Hakk›m›z Gaspedilemez, Kartl› Giriﬂ
‹stemiyoruz, Adliyeler Saray Çal›ﬂanlar
Köle Olmayacak”
sloganlar› at›ld›.

24 May›s 2009

Kabesi Ç›kar Olanlar, Kabesi
‹nsan Olanlar› Anlayamazlar
gibi hiçbir zaman "uyku
duas› ve sabah duas›" yoluyla felsefelerini ve kültürel varl›klar›n› ispat etmek diye bir sorunu olmam›ﬂt›r. Okullarda okutulacak kitaplar kapsam›nda
yer alan bu ve buna benzer
öneriler, Alevi halk›n›n s›n›flar mücadelesindeki tarihsel rolünü yads›yan,
ondan ar›nd›rmaya çal›ﬂan
bir özellik taﬂ›maktad›r.
(...)
Halk›n çeﬂitli kesimlerinin sahip
oldu¤u dinamikleri köreltmek, onlar› düzenle bütünleﬂtirmek için iktidarla, iﬂbirlikçiler yo¤un faaliyetler içindeler. “Kürt aç›l›m›”, “Alevi
aç›l›m›” diye gündeme gelen her
manevra buna yönelik.
Alevi din bezirganlar›, AKP’li
din bezirganlar›yla bu noktada oldukça iyi anlaﬂ›yorlar. Bu anlaﬂman›n son örneklerinden biri, Baﬂbakan’›n iﬂbirlikçi ‹zzettin Do¤an’a
ders kitaplar›ndaki Alevilikle ilgili
bölümleri yazd›rmas› oldu.
Bu kesimlerin iﬂbirli¤iyle önümüzdeki günlerde de bir “Alevi Ça l › ﬂ t a y › ” haz›rlan›rken, D e v r i m c i
Alevi Komitesi, 18 May›s 2009 tarihli aç›klamas›yla, bu iﬂbirlikçili¤i
mahkum etti. Aç›klamay› k›saltarak
yay›nl›yoruz.
***

Alevili¤in tarihini çarp›tan i ﬂbirlikçilerin g ün
gelir kitab› d a d ürülür.
Her zaman iktidar›n dümen suyunda hareket etmekte oldukça baﬂar›l› olan tescilli iﬂbirlikçi ‹zzettin
DO⁄AN, içini boﬂaltmaya çal›ﬂt›¤›
Alevili¤i devletle birlikte AleviSünni garnitürü haline getirme çabas› içerisindedir.
Alevi halk›n›n ‹zzettin DO⁄AN
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‹zzettin Do¤an gibi
Bezirganlar Ne Z aman O rtaya
Ç›kar?
Onlar, ne zaman ç›karlar› söz konusu olursa o zaman ortada görünürler. Alevi halk› katledilirken yokturlar. Alevilerin dernekleri bas›l›rken,
cem evlerine panzerler girerken
yokturlar.
Gazi katliam› davas›na; Gazi halk›, Gazi Halk Meclisi otobüslerle giderken, yollarda coplan›r, katledilmek istenirken yokturlar. Birçok
yoksul gecekondu mahallesine devlet eliyle fuhuﬂ- uyuﬂturucu sokulurken onlar yoktur. Aleviler inançlar›ndan dolay› bask› görürken yokturlar.
Onlar bu dönemlerde hep devletin
yan›ndad›rlar. Bask›lara karﬂ› isyan
eden halk›n karﬂ›s›nda "sükunet" telkin eder, aleviler soka¤a dökülmez
derler. Onlar, Alevi halk›n› despot ve
tarihi boyunca yoksul halka, Alevi
halka zulmetmiﬂ devletle bütünleﬂtirmek için vard›rlar.
K›sacas› (...) ‹zzettin DO⁄AN
biçim de¤iﬂtirmiﬂ bir H›z›r p a ﬂ a d › r.

Aleviler Ad›na K omisyon
Oluﬂturup K onuﬂma Yetkisini
Kim Verdi?
‹zzettin Do¤an, "Alevileri temsilen" yazma hakk›n› nerden buluyor? Alevilere ait olmayan Türk-‹s-

lam sentezi çark›ndaki çarp›t›lm›ﬂ
alevi tarihini konuﬂuyor yaz›yor,
Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n tutumuna ba¤l› olarak da diz k›r›yor. Elbette ki Alevi çocuklar›n›n okullar da
iﬂbirlikçilerden ö¤renece¤i hiçbir
ﬂey yoktur. Peki, kim verdi bu yetkiyi Do¤an'a?
ﬁeriatç› tarikatlar tutar Sünniler
ad›na konuﬂur, birisi bir dernek- vak›f kurup Aleviler ad›na konuﬂur.
Buluﬂtuklar› yer D ‹ N B E Z ‹ R G ANL I ⁄ I D I R . Alevi çocuklar›n›n nas›l
e¤itilece¤ine ‹zzettin Do¤an m› karar veriyor? Alevili¤in tek otoritesi
midir ‹zzettin Do¤an?
EY A L E V ‹ H A L K I ; Görün, tan›y›n din bezirganlar›n›. Bu katliamc› iktidara nas›l sahip ç›kt›klar›n›
görün. Tan›y›n ve inançlar›n›z›, de¤erlerinizi, tarihinizi satmalar›na ve
uydurma bir Alevilik ö¤retisinin
okullarda çocuklar›n›za ders olarak
verilmesine izin vermeyin!
EY ‹ Z Z E T T ‹ N D O ⁄ A N L A R ;
Bu yolun ne Alevilikle, ne de halkla
ilgisi yoktur. Katliamc›, rüﬂvetçi,
sömürücülerin yan›nda yer almak,
yoksul halk›n öfkesini, zulme isyan›n› dizginlemek onlara yap›lacak
en büyük kötülüktür. Bu yoldan dönün. Pir Sultanlar'›n, Bedreddin'lerin, Baba ‹shaklar'›n yoluna gelin.
"ZAL‹M‹N ZULMÜNE KARﬁI
ÇIKMAMAK MAZLUMA YAPILACAK EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR.
BEN ZAL‹MLERLE B‹RL‹KTE
VARLIK ‹Ç‹NDE YAﬁAMAYI ALÇAKLIK; ZAL‹ME KARﬁI GELEREK BULACA⁄IM ÖLÜMÜ ‹SE
YÜCEL‹K SAYARIM" diyen ‹mam
Hüseyin'in yoluna gelin. Halk›n da
bir adaleti vard›r, gelir sebebin kap›s›nda durur. Alevili¤in de bir isyan tarihi vard›r. Tarihini çarp›tan
iﬂbirlikçilerin de gün gelir kitab› da
dürülür.
18.05.2009
DEVR‹MC‹ ALEV‹ KOM‹TES‹

DEVR‹MC‹ ALEV‹ KOM‹TES‹
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Cevahir ’in Köyünden an›lar, izlenimler...
“ 7 y›l hiç kimsenin dü¤ününde davul
çal›nmad› bu köyde ”
Devrimci önderlerden, THKP-C’nin kurucular›ndan Hüseyin Cevahir’in köyündeydik geçen y›l.
Cevahir için anma töreni düzenlenmiﬂti...
Dersim’in Mazgirt ilçesi Mohundu Nahiyesi, ﬁöbek
(Yelde¤en) köyüne Cevahir’in anmas›ndan bir hafta
sonra tekrar gittik. Cevahir’in ailesiyle hissettiklerini paylaﬂal›m ve bunlar› aktaral›m istedik. Cevahir’ in köyü k›smen boﬂalt›lm›ﬂ bir köy. Röportaj
için gitti¤imizde ‹zmir’ den, Ankara’ dan yazlar› köye gelenlerle karﬂ›laﬂt›k. Köyün hemen hepsi akraba, Cevahir ailesinden. Cevahir ailesi S a r › s a l t › k l › l a r’dan. Köy tamamen Kürt Alevi bir köy, 1916’da köydeki bir çok
Alevi dedesi devlet taraf›ndan katledilmiﬂ. Yine 1938 Dersim katliam›nda
da köylüler birçok canlar›n› vermiﬂler. Hüseyin Cevahir’in dedesi de ‘38
Dersim Katliam›’nda katledilenler aras›nda.
Cevahir’in do¤du¤u evin de O c a k olmas›ndan dolay› bölge halk› taraf›ndan ziyaretler yap›l›p, kurbanlar kesiliyor. Eskiden, köyde yaﬂanan sorunlar bu ocakta çözülüyor, cemler tutuluyordu.
Gitti¤imiz ev Cevahir’in do¤du¤u ev. O evde ﬂu anda onu hiç görmemiﬂ, ayn› ismi taﬂ›yan kardeﬂi ve üvey annesi var. Üvey annesi de, kardeﬂi
de sevgi ve sayg› duyarak anlat›yorlar. “Hüseyin’ le ilgili konuﬂma hakk›
ona eme¤i geçen amca ve yengesine düﬂer, onlar›n hakk›” diye düﬂündükleri için sözü amcas›na b›rakt›lar daha çok. Anma için gitti¤imizde köye
Cevahir’in Ankara’daki Amcas› Ali Kamber Cevahir ve eﬂi gelmiﬂlerdi.
Röportaj için geldi¤imizi söyledi¤imizde yengesinin ilk söyledi¤i ﬂu oldu: “N’olursunuz söylediklerimiz yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n. Kitaplarda, filmlerde ç›k›yor ama bazen yanl›ﬂ ﬂeyler ç›k›yor. Biz o konuda çok üzülüyoruz.
Bir kitapta amcas›n›n ona hiç söylemedi¤i ﬂeyler ç›kt›. Asla biz ona öyle
bir ﬂey söyleyemeyiz. Onun gibi bir insan bu dünyaya bir daha gelmez” dedi ve bu cümlesini sürekli tekrar etti röportaj boyunca: “Amcas› onu çok
seviyordu, elinde büyüdü ona eme¤i çok olmuﬂtur. O ça¤r›y› yaparken de
çok sevdi¤i için yapt›. Yoksa baﬂkaca bir niyeti ve düﬂüncesi yoktu.”
Bu konuda kendilerine çok soru geldi¤i anlaﬂ›l›yordu. Röportaj boyunca çok duygulu anlar yaﬂad›k. Hüseyin Cevahir’le ilgili röportaj yapmaya
geldik dedi¤imizde amcas› a¤lamaya baﬂlad›. Cevahir’in yengesi, Ali
Kamber Amcan›n hat›rlayamad›¤› yerlerde hemen devreye giriyordu. Arada Kürtçe konuﬂarak anlatt›lar anlatmak istediklerini. Çünkü Kürtçe daha
rahat ifade ediyorlard›.
-S i z l e r i b i r a z y › l l a r ö n c e s i n e
götürmek istiyoruz. Sizinle berab e r biz d e o zaman› tekrar yaﬂamay› ve bu ves ileyle de rgimiz in
okurlar›na o dönemi hat›rlatmay›
i s t i y o r u z . H ü s e y i n , bildi¤iniz gibi
devrimcilerin çok de¤er verdikler i , ö r n e k a l d › k l a r › b i r ö n d e r d i r.
Hüseyin ’i sizlerin anlat›m›yla da
ö ¤ re n m e k v e t a n › m a k i s t e r i z . N a s›l biriydi? Devrimci oldu¤u za manlarda size yönelik yaklaﬂ›m› ,
konuﬂmalar› nas›ld›?
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CEVAH‹R

A l i K a m b e r (Amcas›): ‹yi bir
insand›. ‹nsan› çok severdi, yard›m
ederdi. Fakirdi ama yard›m ederdi.
O zaman hiç kimse üniversite okumuyordu, üniversite nedir bilmiyordu. ‹stanbul’da doktorlu¤u kazanm›ﬂt›. 3 sene okudu ‹stanbul’da,
sonra eve geldi. ‘Doktorluk bana
göre de¤il, doktorlu¤u ben yapamam’ dedi. Ankara Siyasal Bilgiler
Fakültesi’ne girdi. Me¤erse siyasalda iliﬂkisi varm›ﬂ. Biz bilmiyorduk
tabi nerden bilelim. Çok kitap okur-

Cevahir ﬂehit düﬂtü¤ünde sahiplenen köylülerini amcas› anlat›yor:
“ Onl a r i yi le r di ç ok d es te k g ör dük.
7 y›l hiç ki mseni n dü¤ününde davul
ça l› nm ad› bu köyde . Bi r genç evl ene cek, amcas› ailenin yan›na gidiyor.
‘O gencin dü¤ ününd e davul çal›n ya z›kt›r ’ diyor. Gencin babas› ise ‘Hüseyi n seni n ye¤enin, kan›nd›r ama bi zim içinde bir dünyad›r ’ diyor. Davul
çal d ›r m› y or dü ¤ ü n d e. Bu k ö y d e he p
ona böyle sayg› gösterdiler. 7 y›l hiç
kimse davul çal d› rmad› dü¤ününde . ”
du. Kap›y› kapat›p yaz› yaz›yordu.
Odadan ç›km›yordu yaz› yaz›yordu.
Sayfalar dolusu yaz›lar› vard›. (Sehpan›n boyunu gösterip BN) Ha bu
kadar yaz›lar› vard›. O yaz›lara sonra ne oldu bilmiyorum. Anas› ‘o¤lum biraz ç›k gez ‘ diyor. O’da ‘ben
buraya gezmeye gelmedim’ diyordu. Çok okurdu. Anas›n› çok severdi. Anas›n›, kardeﬂlerini çok severdi. Biz böyle olaca¤›n›, böyle gidece¤ini bilmiyorduk. O zaman hiç
kimse bilmiyordu. ﬁimdiki gibi
devrimcilik çok fazla bilinmiyordu.
O zaman binde bir vard›. Hüseyin’de binde birdi. Bir gün askerler
geldi. Demek ki arand›¤› zaman
aramaya geldiler eve. Anas› ‘niye
evimi ar›yorsunuz’ dedi askerlere.
Askerler de, ‘senin o¤lun k›z kaç›rm›ﬂ o yüzden geldik burada m› diye.’ Anas› da ‘keﬂke öyle olsa ikisi
de burada olsalard›’ dedi askerlere.
U¤raﬂ›yordu ama biz bilmiyorduk.
- Aranmaya baﬂland›¤› zaman›
hat›rl›yor musunuz? Daha do¤rusu o geliﬂmelerden haberiniz ol muﬂ muydu?
A l i K a m b e r (Amcas›): Aranma
döneminde amcas› Keban’da çal›ﬂ›yordu, oradan al›p götürdüler. Anas› tutsak oldu¤unda onu görmeyi
çok istiyordu. Ama göstermezler diye gitmedi. Amcas› gidip Ankara’da
hapishanede gördü.

24 May›s 2009

- ‹ s t a n b u l Maltepe’de ﬂehit
d ü ﬂ t ü ¤ ü ç a t › ﬂ m a y › n a s › l ö ¤ re n d i niz, ondan sonra ki geliﬂmeler n a s›l oldu?
A l i K a m b e r ( A m c a s › ) : ﬁehit
düﬂmeden önce ça¤›r›yorlar amcas›n›. Amcas› Keban baraj›nda çal›ﬂ›yordu o zaman, al›p götürüyorlar.
En yak›n ailesinden kim var diye
düﬂünüyorlar. Gelsin ikna etsin.
Uça¤a bindiriyorlar, ‘senin ye¤enin
bir evde, polisler, askerler taraf›ndan sar›lm›ﬂ, gel ikna et ölmesin,
yan›nda bir k›z var ellerinde kötülük yapmas›nlar’ diye konuﬂuyorlar
götürürlerken. Uçakla al›p çat›ﬂman›n oldu¤u evin önüne götürüyorlar.
(Burada yine röportaja baﬂlamadan
önce söylediklerini tekrar etti yengesi, ‘aman yanl›ﬂ yaz›lmas›n. Amcas› Ona bizden böyle insan ç›kmad› diye bir ﬂey söylemedi. Baﬂka
yerlerde yanl›ﬂ yaz›ld›. Bak iyi dinleyin böyle dedi böyle yaz›n’ diye
bizi uyar›yor.) Amcas›, Maltepe’deki çat›ﬂman›n oldu¤u evin önünde
‘o¤lum teslim ol’ diyor. Hüseyin’de
‘amca sen git , b e n i m b u r a d a n c e nazemi al›rs›n ancak, sen git’ diyor. Sonra amcas› Kürtçe konuﬂuyor. ‘Hüseyin o yan›n›zdaki k›z› b›rak›n senin de k›z kardeﬂin var. Bak
senin de k›z kardeﬂin var bize yak›ﬂm›yor k›z› b›rak›n, k›z› incitmeyin’
diyor amcas›. Hüseyin’de ‘amca biz
b ir ﬂ e y y a pm ›y or uz , s e n gi t bu ra dan’ diyor. Baz› kitaplarda ise bu
sözler çarp›t›ld›, ben özellikle onu
düzeltmek istiyorum. ‘Böyle insan
haﬂa bizden böyle kötü bir insan
ç›kmad› bu nas›l iﬂ’ diye bir ﬂey dememiﬂ. Adamada yaz›k, Hüseyin’e
çok eme¤i var. Kendi elleriyle büyüttü onu. Onlar› söylerken de onu
çok seviyordu o yüzden söyledi.
Onu çok seviyorduk, amcas› da çok
seviyordu. Çok eme¤i vard›. Elimizde büyüdü. ‹lk önce yaﬂad›klar›n› amcas› anlatm›yordu. Sonra anlatmaya baﬂlad›. Biz içimizde yaﬂad›k bu ac›y›.
Bu ac› ne kitaba s›¤ar ne de konuﬂmaya s›¤ar ben böyle anlat›yorum ama yetmiyor. Onu anlat›yorum ama yetmiyor anlatt›klar›m. O

Say›: 181

“O’nu anlat›yorum ama
yetmiyor a n l a t t › k l a r › m . O
b ü y ü k b i r devrimciydi.
Hissettikler imizi, yaﬂad›klar›m›z›

anlatam›yorum.”

Hüseyin Cevahir’in ﬂehit düﬂtü¤ü ev

Maltepe 1971
büyük bir devrimciydi. Hissettiklerimizi, yaﬂad›klar›m›z› anlatam›yorum.
- C e n a z e si ni s i z m i a l m a y a g i t tiniz, Cenaze si al›n › rk e n , t o p r a ¤ a
veri li rken engellemeler veya baﬂk a s o r u n l a r, nas›l oldu?
A l i K a m b e r (Amcas›): Cenazeyi amcas› ald›. Gel ye¤eninin cenazesini al dediler. Cenazeyi getirirlerken yolda küçük bir kaza da geçiriyorlar. Cenazeye sac tabut yapt›rm›ﬂt› amcas›, onun içine koymuﬂtu.
O kazada biraz hasar görüyor o sac
tabut. Yaln›z getirdi cenazeyi. Gece
bir de¤irmende bekletiyor. Sabah
köye getiriyor. Bir daha öyle biri
dünyaya gelmez, benim herkese
sayg›m var ama O farkl›yd›. Binbaﬂ› cenazeyi veriyor Hüseyin’in. Asker, polis gelmez olur mu?
-Sonraki y›llarda Hüseyin Cev a h i r ’in yak›nlar› olarak bunun
h a y a t › n › z a etkisi nas›l oldu? D ev letin size davran›ﬂ› nas›ld›? H ü se y i n ’in y a k › n › o l a r a k b a s k › l a r,
farkl› uygulamalarla karﬂ›laﬂt›n›z
m›?
A l i K a m b e r (Amcas›): Kardeﬂleri küçüktü. 5 kardeﬂi vard›. Biri
ö¤retmendi ama oradan oraya sürgün ettiler. Sürekli bu tür uygulamalarla karﬂ›laﬂt›lar. O k›z neler çekti
neler. Oradan oraya sürüldü durdu.
Biz neler çektik neler…Öyle büyük
bir devrimcinin ismini taﬂ›yoruz kolay de¤il…
“ Çok kitap okurdu. Kap›y› kapat›p yaz› yaz›yordu. Odadan
ç›km›yordu yaz› yaz›yordu.
S a y f a l a r dolusu yaz›lar› vard›.”

-Hüseyin’in ﬂehit düﬂmesinden
i t i b a re n k ö y l ü l e r i n i z i n s i z e y a k l a ﬂ›m› nas›l oldu?
A l i K a m b e r (Amcas›): Onlar
iyilerdi çok destek gördük. 7 y›l hiç
kimsenin dü¤ününde davul çal›nmad› bu köyde. Bir genç evlenecek,
amcas› ailenin yan›na gidiyor. ‘O
gencin dü¤ününde davul çal›n yaz›kt›r’ diyor. Gencin babas› ise ‘Hüseyin senin ye¤enin, kan›nd›r ama
bizim içinde bir dünyad›r’ diyor.
Davul çald›rm›yor dü¤ünde. Bu
köyde hep ona böyle sayg› gösterdiler. 7 y›l hiç kimse davul çald›rmad›
dü¤ününde.
Resimleri yok. Arkadaﬂlar›yla
çekilen resimleri vard›, onlar› gördük sonras›nda. O resimlerdekilerin
arkadaﬂlar› Mahirler oldu¤unu anlad›k. Birkaç kiﬂiyle çekilen resimleri
vard›. Bir çocuk geldi o resimleri ald›, ben ço¤alt›p getiririm dedi. Ama
sonra o çocu¤unda öldürüldü¤ünü
duyduk. Ne kendi geldi ne de resimler geldi. Ne yazd›klar›, ne resimleri var. Bir tane amcas›n›n yan›nda
duruyor sürekli. O resmi sürekli
karﬂ›s›ndad›r. Amcas› hiçbir zaman
mezar›na bakmay› ihmal etmedi.
Buraya geldi¤imizde yürüyerek mezarl›¤a gidip, çiçeklere sürekli o bak›yordu. Bakmay›n ﬂimdi bunu yapam›yor. Önceden amcas› hiç ihmal
etmezdi. ‹ki senedir sa¤l›¤› kötü oldu¤u için gidemiyor.
- Son olarak Hüseyin Cevah i r ’ l e i l gi li s öyl e m e k i st e di ¤i ni z ,
eklemek istedi¤iniz bir ﬂey var
m›?
A l i K a m b e r ( A m c a s › ) : Hiç
kimseyi k›rmad›, ezmedi. Çok iyi
bir insand›. Ama halk için yaﬂad›,
halk için öldü. Hüseyin gibi bir insan olmaz demiyorum haﬂa bir çok
insan var. Ama iyi bir insand›.

- devam edecek -
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lans›n” yazan bir
pankart ve “Tecrite Son”, “Sohbet Hakk› Uygulans›n” yazan dövizlerin taﬂ›d›¤›
eylemde bas›na
bir aç›klama yap›ld›.
TAYAD üyesi
Nizazi A¤›rman›n okudu¤u aç›k-

Aradan 2 y›l geçmesine ra¤men
de¤iﬂen bir ﬂey olmad›¤› vurgulanan aç›klamada “Adalet Bakanlar›
de¤iﬂiyor ama Sohbet Hakk› uygulanm›yor” denildi.
Aç›klaman›n devam›nda; “anlaﬂ›l›yor ki Adalet Bakanl›¤› somut
ad›mlar› kendisi atmak istemiyor.
O zaman Adalet Bakanl›¤›’n› biz
zorlayaca¤›z. D‹SK, KESK, TTB,
TMMOB, ÇHD, Barolar, Ayd›n ve
Sanatç›lar zorlayacak. Bizlerin bask›s› ile bu hak uygulanabilir” denildi.
Bunun için Ankara
yollar›na ç›kt›klar›n› belirten Niyazi A¤›rman,
Ankara’da Adalet Bakanl›¤› ve milletvekilleriyle görüﬂeceklerini söyledi.
“Tecrite Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemin ard›ndan TRT binas›n›n önüne giden TAYAD’l›lar buradan otobüse binerek 10 günlü¤üne Ankara’ya Abdi ‹pekçi Park›’na yola
ç›kt›lar.

TAYAD; “Y‹NE ANKARA ABD‹ ‹PEKÇ‹
YOLLARINDAYIZ”
TAYAD’l› Aileler 22 May›s günü bir eylem yaparak hapishenelerde tutsaklar aras›nda 10 saatlik sohbet hakk›n›n uygulanmas›n› istemek için ‹stanbul Taksim’de Galatasaray Lisesi’nin önünde bir eylem yapt›.
“Hapishanelerde Tecrit ve ‹ﬂkenceye Son, Sohbet Hakk› Uygu-

lama “Yaﬂl› bedenlerimizle yine
Ankara yollar›nday›z” denilerek
baﬂlad›. Daha önce 5 y›ld›zl› lüks
oteller oldu¤u söylenen F Tiplerinin hücre tipi hapishaneler oldu¤u
Adalet Bakal›¤›’n›n yay›nlad›¤›
45/1 say›l› genelgeyle kabul edildi¤i belirtilen aç›klamada bakanl›¤›n
verdi¤i sözde durmad›¤› belirtildi.

mad›.
Adana
Kürkçüler
F Tipi Hapishanesi’nde ise,
tutuklu Fahrettin Kocakaya’n›n, kronik akci¤er hastal›¤›na ra¤men, tedavisi hapishane yönetimi taraf›ndan engelleniyor.

Hapishanelerde Bask›lar Sürüyor
Adalet Bakanl›¤› “hiçbir sorun yok” desede; hapishanelerde tutsaklara yönelik bask›lar ve iﬂkenceler devam ediyor.

Z i y a re t t e E n g e l v e D a y a k
Edirne F Tipi Hapishanesi’nde ailesiyle ziyarette
Kürtçe konuﬂtu¤u gerekçesiyle ziyareti kesilen Abdürahim Demir, ailesinin gözleri önünde gardiyanlar taraf›ndan dövüldü.

Tedavileri Ya p › lm › y o r
K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nde bulunan kan kanseri hastas› Abdulsamet Çelik’in ilik nakli için bir an önce hastaneye sevk edilmesi gerekirken, sevki yap›lm›yor.
Abdulsamet Çelik daha önce sevkedildi¤i Haydarpaﬂa Numune Hastanesi’nde bodrum katta hijyenik koﬂullardan uzak bir yerde tutulmalar›na itiraz etmiﬂ, bunun üzerine tedavisi yar›da kesilerek hapishaneye geri
gönderilmiﬂti.
Çelik’in Adli T›p Kurumu’ndan ald›¤› 6 ay hastanede tedavi görmesi gerekti¤ine dair raporu dikkate al›n-
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A k k u r t G ö re m e z H a l e
Getirildi
Tekirda¤ 2 Nolu F Tipi
Hapishanesi’nde
bulunan
Gülnaz Akkurt, gözlerinden rahats›z durumdayken
“güvenlik” gerekçesiyle hastaneye götürülmedi. Tedaviden yoksun b›rak›lan Akkurt, gözlerinin tamamen kapand›¤›n› arkadaﬂlar› arac›l›¤›yla yazd›¤› mektupla duyurdu. Akkurt 11 y›ld›r tutsak.

K a s t a m o n u ’ d a Açl›k Grevi
Kastamonu Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Fatih
Esmek, Adem Turhan ve Mehmet... adl› adli tutuklular,
gördükleri “iﬂkence ve kötü muamele”den dolay› açl›k
grevine baﬂlad›klar›n› aç›klad›lar.

24 May›s 2009

Fransa’da Panel:
“Hapishanenin ‹ﬂlevi”
F r a n s › z D ü n y a D o k t o r l a r › taraf›ndan 13 May›s’da P a r i s’teki merkezlerinde “ M o d e r n D e v l e t l e r d e
Hapishanenin ‹ﬂlevi” isimli bir panel düzenlendi. Panele, Fransa d›ﬂ›ndan yaln›z TAYAD davet edildi.
Panele konuﬂmac› olarak Avukat
TAYAD), Çocuk PsikiBehiç Aﬂç› (T
yatrisi Doktoru Evelyn Granjon
Dünya D ok (Medec›ns Du Monde -D
CIMA t or la r›), Carolin Larp›n (C
U l u s l a r Ar as›
DE), Francis Perr›n (U
Af Örgütü-Fransa), Antoine LazaDünya
rus (Hapishane Doktoru -D
Doktorlar›) kat›ld›.
Panel, Frans›z Dünya Doktorlar›
Eski Baﬂkan› Bernard GRANJON’un aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlad›. Doktor G R A N J O N , modern
devletlerde hapishanenin görevinin
art›k devleti korumak ve muhalifleri cezaland›rmak oldu¤unu belirtterek, ‹stanbul’da Wernicke Korsakoff hastal›¤›na yakalanm›ﬂ ölüm
orucu gazilerinin tekrar hapse konulmamalar› için yapt›klar› çal›ﬂmadan söz etti. Yeniden tutuklanma
riski taﬂ›yan 10 kiﬂiyi Paris’te tan›nm›ﬂ bir nörologa getirerek muayene
ettirdiklerini ve bu kiﬂilerin hiç birisinin hapishane koﬂullar›n› kald›ramayaca¤›n›n kan›tland›¤›n›, bu ekspertiz raporunu da A‹HM’e gönderdiklerini ve A‹HM’in daha sonra
Türkiye’ye heyet gönderip söz ko-

nusu kiﬂileri muayene ettirerek, karar verdi¤ini ve bundan baz› kiﬂilerin yararlanabildi¤ini belirtti. ‹stanbul’da iki y›ld›r süren baﬂka bir çal›ﬂmalar›n›nda oldu¤unu TAYAD,
TUYAB ve TUAD’›n yard›mlar›yla hapishaneden yeni ç›kan 60 kiﬂiyle röportaj yapt›klar›n› ve bu görüﬂmelerden elde ettikleri sonuçlar›
A‹HM, Avrupa Parlamentosu, Uluslararas› Hapishane Gözlem Komitesi, Uluslararas› Af Örgütü’ne gönderdiklerini anlatt›.
Avukat Behiç AﬁÇI konuﬂmas›na 19 Aral›k 2000’de, 20 hapishanede ayn› anda yap›lan katliam› anlatarak baﬂlad›. F Tipi hapishanelerde
yaﬂanan tecritin, tutsaklar› hem mimari olarak hem de çeﬂitli yasaklarla yaln›zlaﬂt›rd›¤›n›, esas amac›n
tutsaklar› düﬂüncelerinden koparmak ve teslim almak oldu¤unu belirtti. Tekirda¤ 1 No’lu F T ipi Ha pishanesi’nde 105 tutsa¤›n kendi
aralar›nda sa¤l›k sorunlar›yla ilgili
yapt›¤› bir araﬂt›rman›n sonuçlar›n›
aç›klad›. Bu araﬂt›rmaya göre; tecritle birlikte tutsaklar›n çeﬂitli hastal›klar› 8 ila 10 kat artm›ﬂ durumda.
122 kiﬂinin ölümüyle sonuçlanan
B ü y ük D i reniﬂ sonucunda kazan›lan S o h b e t H a k k › n › n uygulanmad›¤›n›, Adalet Bakanl›¤›’n›n 22
Ocak 2007’de imzalad›¤› genelgeyi
uygulatmak için mücadeleye devam
edeceklerini söyleyerek sözlerini

Grup Yorum, Karadeniz Turnesi’ne
Yönelik Bask›lar Hakk›nda
Aç›klama Yapt›
Grup Yorum elemanlar› 21 May›s günü Samsun
BES (Büro Emekçileri Sendikas›)’te; Karadeniz’de hak
ve özgürlükler mücadelesi veren, ayn› zamanda Samsun’da konserin çal›ﬂmalar›n› yapan dernek çal›ﬂanlar›n›n serbest b›rak›lmas› talebiyle bir bas›n toplant›s› düzenledi.
Grup Yorum yapm›ﬂ oldu¤u aç›klamada; “Bask›lara, engellemelere ra¤men yolumuzda yürümeye devam
ediyoruz” diyerek baﬂlad›.

Say›: 181

bitirdi.
CIMAD’dan C a rolin LARPIN
belgeleri olmayan s›¤›nmac›lar için
çal›ﬂt›¤›n› belirterek, belgesiz yabanc›lar›n konuldu¤u tutuklama
merkezinin kötü koﬂullar›n› anlatt›.
Fransa Uluslar Araras› Af Örgütü’nden F r a n c i s P E R R I N ise Uluslar Aras› Af Örgütünün çeﬂitli ülkelerde yapt›¤› hapishane incelemelerinin sonuçlar›n› aç›klad›. Nijerya’da, hücrelerin t›ka basa dolu oldu¤unu, bir tek kiﬂinin bile giremedi¤ini belirtti. Güney Amerika’da,
hapishane idaresinin tutsaklar› baﬂka tutsaklara öldürttü¤ünü, Çin’de,
bir tutsa¤›n beyin hasar›ndan öldü¤ünü ve hapishane idaresinin ölen
tutsa¤›n arkadaﬂlar›yla saklambaç
oynarken gözü ba¤l› oldu¤u için baﬂ›n› duvara çarparak öldü¤ünü aç›klad›¤›n› anlatt›.
Otuz y›ld›r hapishane doktorlu¤u yapan Dr. Antoine LAZARUS,
siyasi tutsaklarla adli tutsaklar›n
birbirlerinden çok farkl› olduklar›n›, siyasilerin yoldaﬂ olduklar›n›,
ideallerinin oldu¤unu, sürekli düﬂünüp ürettiklerini ve tecrite karﬂ› olduklar›n› ama adlilerin di¤er adlilerle anlaﬂamad›klar› için tek kiﬂilik
hücrelerde kalmak istediklerini belirtti. ‹talya’da K›z›l Tugaylara uygulanan tecritin yani Beyaz Ölüm ü n etkilerini anlatt›. Tedavi eden
doktorla yaln›zca görevini yapan
doktor aras›ndaki farka de¤indi.
Yaklaﬂ›k yüz kiﬂinin kat›ld›¤› panel, konuﬂmac›lara sorulan sorular›n cevapland›r›lmas›yla sona erdi.

Bundan bir süre önce Rize ve Samsun illerinde
Grup Yorum konserleri düzenlemek isteyen Trabzon
Haklar Derne¤i ve Karadeniz Özgürlükler Derne¤i çal›ﬂanlar› tutukland›¤›n› ve Samsun’da neredeyse konser
için çal›ﬂacak kimsenin b›rak›lmad›¤› belirten Yorum; bu
konserlerin her ne koﬂulda
olursa gerçekleﬂtireceklerini
aç›klad›.
ﬁimdi bütün Yorum dinleyicilerinin konser çal›ﬂan›
oldu¤unu söyleyen Grup Yorum, herkesi bu tutuklamalar›
protesto etmeye ça¤›rd›.
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Oligarﬂinin Kontrgerilla Hukuku
Katillerini Korumaya Devam Ediyor
Türkiye’de iki dava sonuçland›.
Davalar›n biri ‹zmir’de Baran Tursun davas›, di¤eri ﬁemdinli davas›.
‹zmir’de Baran Tursun’u katleden
polise adeta ödül gibi bir ceza verildi. 2 y›l 1 ay. ﬁemdinli’de uzman
çavuﬂ Tanju Çavuﬂ’un cezas› 8 y›l 4
aya indirildi.
‹ki davadaki iki katilin ortak
yanlar› vard›. ‹kiside devletin resmi
güçlerindendi. ‹kiside bilerek ve isteyerek do¤rudan hedef gözeterek
ateﬂ etmiﬂ ve katletmiﬂlerdi.
Baran Tursun 25 Kas›m 2007 de
‹zmir’de polisin “dur” ihtar›na uymad›¤› gerekçesiyle polis Oral Emre Atar taraf›ndan do¤rudan kafas›na niﬂan al›narak arabas›n›n içinde
katledildi.
ﬁemdinli’de ise 9 Kas›m 2005
günü önce Umut Kitabevi bombalanarak, Mehmet Zahir Korkmaz katledildi. Kitabevini bombalayan iki
subay ve bir itirafç› ﬁemdinli halk›
taraf›ndan suç üstü yakaland›lar.
Ayn› gün toplanan kitlenin üzerine
ateﬂ açan Uzman Çavuﬂ Tanju Çavuﬂ, Ali Y›lmaz’› katletti.

RÖpOrtaj

Baran Tursun davas›, ‹zmir’de
Karﬂ›yaka 1. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görülmeye baﬂland›. Duruﬂmada katil polis “Yere düﬂerken silah›m eteﬂ ald›” diye ifade verdi.
Buna hakl› olarak itiraz eden Tursun’un babas› "Hep ayn› mazereti
sunuyorlar. Neden bu seken kurﬂunlar, polisin yan›nda bulunan bir baﬂka polisi de¤il de, bizim çocuklar›m›z› hedef al›yor" dedi. 20 May›s’ta
sonuçlanan davada mahkeme heyeti karar›nda kas›t olmaks›z›n s›n›r
aﬂarak iﬂlendi¤inin anlaﬂ›ld›¤›n› belirterek önce 3 y›l hapis cezas› verdi. Ancak bu cezay› mahkeme heyeti fazla buldu¤undan, “eylemin iﬂleyiﬂ biçimi, s›n›r› aﬂma derecesi”ni
dikkate ald›klar›n› belirterek cezay›
2 y›l 6 aya indirdiler, ard›ndan da
polisin iyi halini gerekçe göstererek
cezay› 2 y›l 1 aya indirdiler. Katil
polisi bir beraat ettirmedikleri kald›.
Zaten katil polis bir insan› katletmesine ra¤men tutuksuz yarg›lan›yordu. Ayn› mahkeme de “evrakta sahtecilik” yapt›klar› gerekçesiyle yarg›lanan 10 polis’e de beraat karar›
verildi.
Davan›n sonuçlanmas›yla Karﬂ›-

Bayramtepe’de O turan
Bir Halk Cepheli

Zaten daha önceden gecekondularla ilgili y›k›mlara karﬂ› bir komite vard›. Bir çal›ﬂmam›z vard›. Daha önceden geldiklerinde halk bir ﬂekilde direniﬂ gösterdi. Yani öncesinden böyle bir
Halk Cephesi’nin oluﬂturdu¤u y›k›ma
karﬂ› bir örgütlenmemiz vard›.
Hemen hemen 10-12 saat süren bir
çat›ﬂmayd›. Bu insanlar› moral olarak
çok iyi etkiledi. ‹nsanlar çok duyarl›
davramd›lar. Her kesimden insan vard›. ‹nsanlar daha fazla sahiplendiler, kap›s›n› açanlar,
yard›mc› olanlar çok fazlayd›. Biz bile sahiplenmenin
bu kadar fazla olaca¤›m› tahmin etmiyorduk.
Halk›n, polisin att›¤› biber gazlar›na ve sald›rgan
tarz›na karﬂ› aﬂ›r› bir tepkisi vard›. Çünkü aﬂ›r› derece-
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yaka Adliyesi’nin önünde aç›klama
yapan Baran Tursun’un babas›
Mehmet Tursun “Türkiye'nin hiçbir
yerinde Baran Tursun davas›ndaki
gibi somut deliller, aleyhte deliller
olmamas›na ra¤men 2 y›l 1 ay gibi
sembolik bir ceza verildi. Baran
Tursun davas›, yerel mahkemeyle
sonuçlanacak bir dava de¤ildir.
Baﬂka bir davada polisin böylesine
suçüstü yakalayabilece¤imiz olay
yoktur...”diyerek mahkemenin karar›na tepki gösterdi ve bu iﬂin peﬂini b›rakmayacaklar›n belirtti.
ﬁemdinli davas›n da daha önce
Tanju Cavuﬂ’un dosyas› di¤erlerinden ayr›larak ayr› yarg›land›. Yap›lan son duruﬂmada mahkeme heyeti
önce ömür boyu ceza verdi. Ama ard›ndan “haks›z tahrik var” gerekçesiyle bu ceza 8 y›l 4 aya indirildi.
Ortada herhangi bir tahrikin olmad›¤›na dair tan›k ifadeleri bulunmas›na ra¤men mahkeme heyeti
tahrik oldu¤u cezay› indirdi. Ad›
geçen katil Tanju Çavuﬂ’un Isparta’da da bir kiﬂiyi öldürdü¤ü gerekçesiyle tutuksuz yarg›land›¤› ortaya
ç›kt›. AKP iktidar› polislere resmi
katillerine daha rahat hareket etmeleri için gerekli düzenlemeleri yapm›ﬂt›. Resmi katilleri de insanlar›
katletmeye devam ediyorlar. Kontrgerilla hukuku katillerini korumaya devam ediyor.

de gaz bombas› att›. Yetmedi takviye getirtti. Vali aç›klamalar›nda yalan söylüyordu. Okula gaz› bizim gözümüz önünde polis att›. Halk valinin bu yalanlar›na inanmad› zaten. Kimin dost, kimin düﬂman oldu¤unu daha
iyi gördü. Tepkisini de ona göre koydu.
‹nsanlarla sohbet etti¤imizde bize bir daha geldiklerinde direniﬂimizin daha sert olaca¤›n›, y›k›ma kesinlikle izin vermeyeceklerini, bedeli ne olursa olsun her
ﬂekilde evlerini sahipleneceklerini söylüyorlar.
Çat›ﬂmada polis yan›baﬂ›m›zda çocuklara kafa-göz
copla sald›rd›. ‹nsanlar› tekmedi, coplad›, küfürler, hakaretler etti. ‹nsanlar›n buna tepkisi çok oldu. Polis resmen kinlenmiﬂti. Kinle sald›r›yordu. Gaz birinin surat›na gelmiﬂ, bir haftad›r hastanedeymiﬂ. Gözünün alt›na
gelmiﬂ, ameliyat olmas› gerekiyormuﬂ.
Son olarak söylemek istedi¤im, bugün tekrar gelirlerse yine böyle örgütlü bir halkla karﬂ›laﬂacaklar. Hiçbir ﬂekilde geri ad›m at›lmayacak.
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Bursa’da Grup Yorum Konseri
Baﬂ e¤meyenlerin sesi Grup
Yorum, 15 May›s günü Gemlik, 16
May›s günü de Kestel ilçesinde
yap›lan konserlerle, kavgan›n ve
umudun türkülerini Bursa’ya taﬂ›d›.
Grup Yorum 6 y›l aradan sonra
Gemlik halk›yla buluﬂtu. Belediye
Dü¤ün Salonu’nda yap›lan konser,
Gemlik Haklar Derne¤i ad›na Cezmi Bayraktar’›n yapt›¤› konuﬂmayla baﬂlad›. Konuﬂman›n ard›ndan Grup Yorum, alk›ﬂlar eﬂli¤inde
sahneye davet edildi. “Da¤lar Sözümüz Va r ” ﬂark›s›yla baﬂlayan
birinci bölümde, “Defol Amerika”
ﬂark›s›n›n büyük bir öfke ve coﬂku
ile dinleyicilerle birlikte tempo tutularak söylenmesi, ilk bölümün
ak›llarda kalan güzel anlar›ndan
biri oldu.
Konserin ikinci bölümünde,
Zeytin Üreticileri Komisyonu ve
Müﬂküleli Köylülerin mesajlar›
okundu¤unda; “Zeytinciyiz Hakl› y › z K a z a n a c a ¤ ›z ” , “ A s i l Ç e l i k ‹ ﬂ çisi Yaln›z De¤ildir” sloganlar›
emekçilerin gür sesi ile salonda
yank›land›. Grup Yorum, “Grev
H alay›” parças›n›, g revde olan
Asil Çelik Fabrikas› iﬂçilerine it haf en söyledi.

RÖpOrtaj

16 May›s günü ise Grup Yorum, Bursa’n›n Kestel ilçesinde
yapt›¤› konserle, kavgan›n ve
umudun türkülerini Bursa’ya taﬂ›d›.
Konserde, Bursa Haklar Derne¤i ad›na yap›lan konuﬂmada;
“Taksim’i, 1 May›s alan›n› kazanman›n coﬂkusuyla ç›k›yoruz
sizlerin karﬂ›s›na… Umudumu zun co ﬂk usu yla Dev- Genç ruh uy la bir kez dah a… Siy asi arenad a
h e p, D e v -G e nç ile a n a rs ›n ›z biz l e ri , hal k› n yi ¤it evl a tl ar› n› b u i si m le tan ›r bu isim le s ah iplen irsiniz. ”
denildi.
Konser boyunca yeni albümünden ve eski albümlerinden türküler
söyleyen
Yorum,
konsere
kat›lanlar› coﬂturdu. “Gecekondu
ile Gökdelenin at›ﬂmas›” ve “Defol Amerika” marﬂ› alanda bulunan yüzlerce insanla birlikte söylendi.
S›k s›k “Mahir Hüseyin Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Yaﬂas›n
Halklar›n Kardeﬂli¤i”, “Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” “Türküler
susmaz halaylar sürer” sloganlar›n›n at›ld›¤› konsere 1400 kiﬂi kat›ld›.

Bayramtepe’den
Halk Cepheli Bir Esnaf

ﬁimdi herkesin al›nteri, eme¤iyle son kuruﬂuna kadar harcam›ﬂ, getirmiﬂ yapm›ﬂ. Onun gözünün önünde
gitmesini istemez. ‹nsanlar y›k›m oldu¤unu duyunca
do¤all›¤›nda direniﬂe geçti. Orada kitleyi görünce bir
ﬂeyler oldu¤unu anlad›lar. Y›k›m› duyunca geldiler.
Buraya geldiklerinde 100 evi y›kmaya kararl›yd›lar.
Direniﬂi görünce geri çekilmek zorunda kald›lar. Halk›n
kararl›¤›n› gördüler mecbur çekilmek zorunda kald›lar.
Polisin geri çekilmesi sonucu halk kendi gücünü gördü,
bir ﬂekilde hakk›m›z› kendimez savunabildiklerini, devletin de bir ﬂey yapmayaca¤›n› anlad›lar. Çarenin de
kendilerinde oldu¤una inand›lar ve burada direniﬂi gösterip kazand›lar diyebiliriz.
Evdeki insanlar da çok s›cak kanl›lard›. Bizde çat›ﬂma içindeydik eve almalar›, kap›lar›n› açmalar›, dük-
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Bursa’da Kamu
Emekçileriyle Grup
Yorum Söyleﬂisi
Grup Yorum, 16 May›s günü BursaKestel konseri öncesinde kamu emekçileriyle buluﬂtu. KESK toplant› salonunda gerçekleﬂtirilen söyleﬂiye yaklaﬂ›k 45
kamu emekçisi kat›ld›.
Söyleﬂide Grup Yorum üyeleri, yeni
albümleri “Baﬂe¤meden”deki yenilikleri
anlatt›lar. Albümde rock ve hip hop tarz›nda ﬂark›lar›n oldu¤unu, Gecekondu
ve Gökdelen ﬂark›s›n› geleneksel aﬂ›kl›k
at›ﬂm as› ﬂeklinde mizahi bir tarzda seslendirdiklerini hat›rlatan Grup Yorum
üyeleri, as›l misyonlar›n›n ve çizgilerinin ise hiç de¤iﬂmedi¤ini vurgulad›lar.
Grup Yorum’un müzik tarz› ve kültür
sanat cephesinde verdi¤i mücadele ile
ilgili sorular›n cevapland›r›lmas› ile devam eden söyleﬂide, Yorum üyeleri,
kendi yaﬂad›klar› tecrübeleri dinleyicileriyle paylaﬂt›lar.
Kamu emekçilerinin mücadelesi ile
Grup Yorum’un kültür sanat alan›nda
verdi¤i mücadelenin ortak bir paydada
buluﬂtu¤u kat›l›mc›lar taraf›ndan vurguland›. Yaklaﬂ›k 1,5 saat süren söyleﬂi,
Grup Yorum’un konserine ça¤r› ile sona
erdi.

kanlar›n› aç›p gelin saklan›n
demeleri çok iyidi. Devlet
yanl›s› olanlar bile burada
isyan ettiler. Halk olabildi¤ince yard›mc› oldu. Bizim
için çat›ﬂ›yorlar diyerek sahiplendiler.
ﬁuan herkes bir kararl›l›¤a, bir düﬂünceye sahip oldu. Bir daha ki geldiklerinde
yine direniﬂe geçecekler.
Karﬂ›t olan bir düﬂünce yok.
Demokratik yollardan hiçbir
ﬂekilde çözüm olmaﬂaca¤›n›
onlarda anlad›. E¤er olacak olsayd› evleri y›k›lmazd›.
Polis her zaman ki gibi çok sert tepki verdi. Kendi
yan esnaf›m›z›n ç›ra¤›n› sadece bakarken bakt›¤› için
polis dövdü. Çocu¤unu üstü baﬂ›, herﬂeyi parçalanm›ﬂt›.
S›rf bakt›¤› için.
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değin m eler
Çankaya’da
h›rs›z v ar
Sincan A¤›r Ceza Mahkemesi, “Kay›p Trilyon” davas›nda "evrakta sahtecilik"le suçlanan Abdullah Gül'ün
cumhurbaﬂkan› olmas› nedeniyle yarg›lanamayaca¤›na iliﬂkin karar› kald›rd›. Abdullah Gül'ün özel “evrakta sahtecilik” ve “Siyasi Partiler Kanunu’na
muhalefet”ten yarg›lanmas› istendi.
Memlekete bak›n;
“ B a l › k b a ﬂ t a n k o k a r ” sözü san›r›z
ﬂimdi bürokratik olarak da tam yerine
oturdu... En tepesinde bir trilyonu iç
eden, evrakta sahtecilik yapan biri
oturuyor. Baﬂka deyiﬂle, Çankaya’da
h›rs›z var. Daha ne olsun, memleketin
çivisi ç›km›ﬂ... Ç›ks›n nitekim.
BAM TELİ çizgiler
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Heykelini
yap›n
heykelini

F › r s a t l a r,
umutsuzlar›n
de¤il,
mücadeleden
korkmayan lar›nd›r

‹çiﬂler Bakan›
Beﬂir Atalay, ‹stanbul Valisi MuJohann
ammer Güler’i
öve öve bitiremedi. Güler’in çok
baﬂar›l› bir vali
oldu¤unu, görev yapt›¤› yerlerde
okullar, yurtlar, caddeler gibi
yerlere isminin verildi¤ini, Beylikdüzü’nde il idare meclisinin
tamamlad›¤› okula da Güler’in
isminin verildi¤ini anlat›yordu.
Bir de be¤enmezler, bak›n ne
kadar çok yerlere ad›n› vermiﬂler. Oldu olacak heykellerini de
diksinler her yere, ama özellikle
de Taksim’e. Her 1 May›s’ta 1
may›s Alan›’na ç›k›ﬂta, onu “yadedelim!” diye!

Goethe

Do¤ru S oru:
“Baz›lar›n›n, “‹ngilizler’in mi,
Frans›zlar’›n m› mandas› alt›na girmek daha iyi olur” diye tart›ﬂt›¤› günlerde, O; ba¤›ms›z bir devlet kurdu.
Doksan y›lda geldi¤imiz nokta ise
ortada:
Hükümetin en düﬂük iﬂçi emeklisi
maaﬂ›n› 600 TL’den 900 TL’ye ç›karma giriﬂimi, IMF’den dönüyor! Ba¤›ms›zl›¤›m›zla (!) gurur duyabiliyor
musunuz?”
Mustafa Mutlu, 19 May›s 2009,
Vatan
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Tekellerin zenginleﬂmesinin bedeli: “‹stanbul’un
yüzde 50’si canl› canl› tabutlar›nda yaﬂ›yor”
Forbes Dergisi’nin haz›rlad›¤›
2009’un en zenginleri listesine Türkiye’den 4. s›rada giren emlak patronu Ali A¤ao¤lu’na bir röportajda
soruluyor: “1998 öncesi yap›lan inﬂaatlarda hepimiz deniz kumu kul land›k, sa¤lam de¤iller” dediniz.
Kendinizi de mi ihbar ediyorsunuz,
dilinizin kemi¤i mi yok?”
A¤ao¤lu’nun cevab› ise ﬂöyle:
“... Türkiye’deki yap› stokunun yüzde 70’i oturulacak düzeyde de¤il. ‹stanbul’un deprem kuﬂa¤›nda bir ﬂehir oldu¤unu devlet, 1998’de yap›lan
statik hesaplarla kabul etti. Türkiye’de y›llar önce inﬂaat malzemesi

inan›lmaz kötüydü. Deniz kumu ve
balç›kla yap›lan beton kullan›l›yordu. Herkes gibi biz de kulland›k. ‹nﬂaatlar›m›za mühendis eli de¤miyordu. ‹stanbul’un yüzde 50’si canl›
canl› tabutlar›nda yaﬂ›yor.... Makyajla binalar›m›z› güzelleﬂtirmeye,
sa¤lamlaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yoruz...”
(Milliyet, 18 May›s 2009)
Tekelci bir burjuva olan A¤ao¤lu
nas›l çürük malzeme kulland›klar›n›
anlat›yor; iﬂte böyle zengin oluyorlar, böyle Forbes’in listesine giriyorlar. Tekellerin sermayesi halk›n kan›, can› üzerine yükseliyor. Kim ne
kadar çok çalarsa, zenginli¤i o kadar

AKP’nin Soygun Ekonomisi’nden
“Para yoksa hamileler
m u a y e n e e d i lm e y e c e k .”
(Hürriyet, 17 May›s 2009)
Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) taraf›ndan yay›nlanan 2008
Sa¤l›k Uygulama Tebli¤i’nde sa¤l›k güvencesi olmayan hamilelerin
muayene, tedavi ve do¤um giderlerinin karﬂ›lanmas› uygulamas›n›n
iptal edildi¤i belirtildi.
Yoksullar söz konusu oldu¤unda devlet sosyal haklarda k › s › t l a m a
y a p m a k t a hiç tereddüt etmiyor.
AKP, bir avuç soyguncu, asalak
burjuvay› devlete yük olarak görmüyor ama halk›n en asgari düzeydeki sosyal harcamalar›n› yük say›yor. Halk›n yaﬂamas› bile devlet
için külfet. Kendileri bu ülkenin en
iyi hastanelerinde tedavi görürken,
Amerikalar’da ameliyat olurken,
çocuklar›n› Amerikalarda okuturken, halk çocuklar›n› daha do¤arken ölüme terk ediyorlar.
*

“S on 6 ayd a 1 .4 mi l yon
k i ﬂ i iﬂ s i z k a ld › .”
(Sabah, 16 May›s 2009)
Aﬂa¤›daki rakamlar, sefalete
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mahkum edilmiﬂ Türkiye’nin bilançosudur:
‹ ﬁ K U R : kay›tl› iﬂsiz say›s›
yüzde 72.59 oran›nda artt›!
TÜ‹K: ‹ﬂ siz s ay ›s › 3. 6 mily o nunun üzerine ç›km›ﬂ durumda!
T‹SK: ‹ﬂsizlikte y›ll›k oran
son 20 y›l ›n zirvesine ulaﬂt›!
T ‹ S K iﬂsizli¤in rakamlar› hakk›nda ﬂu ek bilgileri veriyor:
‘’2008 y›l›nda iﬂsizlik... en geniﬂ
tan›mla 5 milyon 555 bin kiﬂi oldu... ‹ﬂsizlik oran› geçen y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 11.6’dan yüzde 15.5’e ç›karak yeni bir rekor
k›rd›... Genç nüfusta iﬂsizlik oran›
yüzde 21.2’den yüzde 27.9’a ç›kt›...
“Umutsuzlar” olarak bilinen, iﬂ
aramay›p, çal›ﬂmaya haz›r olanlar›n say›s› 497 bin kiﬂi artarak 2
milyon 394 bine ç›kt›.”
Son 20 y›l›n en büyük iﬂsizli¤i
yaﬂan›yor. Bu, son 20 y›l›n en büyük yoksullaﬂmas› demektir.
AKP ne iﬂsizli¤e, ne açl›¤a çözüm ar›yor. AKP’nin tek düﬂündü¤ü patronlar›n krizden etkilenmemesidir. En büyük tekeller, krizi
sermayelerini art›rmak için nas›l
f›rsata dönüﬂtürdüklerini övüne

a r t › y o r.
Onlar›n
zenginli¤i 70
milyonun açl›¤›, yoksullu¤u, iﬂsizli¤i ve can güvenli¤inin, iﬂ güvenli¤inin
olmamas› demektir.
‹stanbul’da yaﬂanacak bir depremde 55 bine yak›n insan›n ölmesi
bekleniyor. A¤ao¤lu 55 bin kiﬂiyi
ölüme götürecek koﬂullar›n haz›rlay›c›lar›ndan biridir. Zenginli¤inin,
düzenin efendilerinden biri olman›n
getirdi¤i bir ﬂ›mar›kl›kla suçunu itiraf da ediyor. Peki bir savc› var m›
bu tekelcinin yakas›na yap›ﬂacak?
‹stanbul’un yüzde 50’s i t a b u t t a y a ﬂ›yor diyor; var m› bu aç›klaman›n
gere¤ini yapacak?..

övüne anlat›rken, halk iﬂsizlikten
ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ durumda.
Tekellerin servetini büyüten
AKP; yoksullar›n öfkesini törpülemek için de sadaka paketlerini, ﬂükürcülük ideolojisini devreye sokuyor. Ama bu tablo, er geç o büyük
ve kutsal öfkeyi do¤uracakt›r. Halk,
canl› canl› gömüldü¤ü o tabutluklardan ç›k›p, tabutluklar› yapanlar›n yakas›na yap›ﬂacakt›r.
‹ﬂte T Ü R K ‹ Y E ’ n i n e k o n o m i k
t a b l o s u: Bir tarafta 1.5 milyar dol a r l › k servetiyle, 2 . 5 m i l y a r l i r a l › k
Rolls Royce binen Türkiye’nin 4.
zengini Ali A¤ao¤lu, di¤er tarafta
onlar›n yapt›¤› tabutluklarda yaﬂamaya mahkum edilen, iﬂten at›lan
milyonlar ve hiçbir sosyal güvencesi olmad›¤› için do¤um bile yapamayaca¤› söylenen yoksul kad›nlar!
AKP tekelci burjuvaziye kazand›r›rken, halka sizin yaﬂaman›za
gerek yok diyor. Yaﬂarsan›z da insanca yaﬂamaya hakk›n›z yok!
AKP’nin iﬂsizlik Sigortas› da,
Sosyal Güvenlik Kurumu da, Yeﬂil
Kart› da sorunlar› çözecek araçlar
de¤ildir. Yukar›daki politikalar gösteriyor ki, depremlerde yaﬂanacak
her ölümün, do¤umlarda yaﬂanacak
her anne ve bebek ölümünün do¤rudan sorumlusu AKP’dir.
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Katledebilirsiniz, önderlerini imha edebilir,
örgütlenmelerini da¤›tabilirsiniz; ama

H ALKI NE YOK EDEB‹L‹R,
NE T E S L ‹ M A L A B ‹ L ‹ R S ‹ N ‹ Z !
Tamil halk› ve Tamil halk›n›n örgütlü gücü Tamil Eelam Kaplanlar›
(LTTE), tarihlerinin en büyük sald›r›s›yla karﬂ› karﬂ›yalar.
Sri Lanka ordusunun Ocak ay›ndan itibaren sürdürdü¤ü sald›r›larda
büyük darbeler ald›lar. ﬁu ana kadar
15 bini aﬂk›n Tamil’in katledildi¤i
belirtiliyor. Katliam sürerken, tüm
emperyalist ve iﬂbirlikçi dünya seyBir
retti. Tüm emperyalistler ve iﬂhalk› böyle nereye k adar, ne
birlikçiler, ellerini ovuﬂturarak, Sri Lanka ordusuzamana k adar hapsedebilirler?
nun Tamil Eelam KapTamiller, a¤›r bir yara a ld›lar.
lanlar›’n› ezmesini bekAma eminiz; Tamiller yine aya¤a kalkaliyordu.
caklar. Kavga büyüyecek yine. Yenilgileﬁimdi katliam›n arrinden ç ›kard›klar› d erslerle y ar›n
d›ndan akbabalar gibi sahdaha g üçlü o lacaklar.
neye ç›k›p, “insani yard›m”
Sözcü
ﬂovlar›na baﬂlad›lar. Sri Lanka devSelvarasa Pathleti ise 18 May›s’tan beri zafer naramanathan aç›klamada ﬂöyle diyorlar› at›yor. Tamil Kaplanlar›’n› bitirdu: “ Tek üzüntümüz, kaybedilen
di¤ini ilan ediyor.
masu m y aﬂam lar ve dah a f azla d i Tamil gerillalar›n›n sözcüsü,
reniﬂ gösteremeyiﬂimizdir.”
yapt›¤› aç›klamada, silahlar›n› susturma karar› ald›klar›n› aç›klad›.

Tamiller ve bütün ulusal sosyal

kurtuluﬂ hareketleri, kuﬂku yok
ki, Tamil Kaplanlar›’n›n mücadelesinden, son dönemde yaﬂad›klar›ndan tüm yönleriyle dersler ç›karacaklard›r. Fakat ﬂunu
ﬂimdiden söyleyebiliriz ki; Sri
Lanka devleti yan›l›yor, ilan ettikleri zafer erken zaferdir. Bir

halk›n mücadelesi yok edilemez,
bitirilemez. Tamiller yenilebilerler,
ama yok edilemezler. Bir mücadele
geçici baﬂar›s›zl›klara,yenilgilere
u¤rayabilir. Ama bu, o halk›n mücadelesinin bitti¤i anlam›na gelmez.
Bunun tarihte birçok örne¤i vard›r. Tamil halk›n›n kan gölü üzerinde
tepinerek zafer naralar›n› atanlar›n
hevesleri kursaklar›nda kalacakt›r.

“‹smail Karaman’›n
Katilleri Cezaland›r›ls›n”
Halk Cepheliler, 8 sene önce Avc›lar-Firüzköy’de polisler taraf›ndan
infaz edilen ‹smail Karaman’›n katillerinin cezaland›r›lmas› için eylem yapt›.
22 May›s günü Bak›rköy Adliyesi
önünde yap›lan eylemde “‹smail
Karaman’›n Katilleri Cezaland›r›ls›n” pankart› aç›l›rken, “Adalet ‹stiyoruz” dövizleri taﬂ›nd›. “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz”,
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde aç›klamay› Gökhan Aktaﬂ okudu. “Bu ül-
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kede hukuk var m›? Yasalar kimin
için var?” diye soran Aktaﬂ, ‹smail
Karaman’›n halk›n›n özgürlü¤ü,
vatan›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› isteyen,
hak ve özgürlüklerini isteyenlere
gözda¤› vermek için öldürüldü¤ünü
söyledi. “Katiller ne kadar korunup
kollan›rsa kollans›n, de¤il 8 kaç 8
sene geçerse geçsin ellerimiz hep
yakalar›nda olacak. Asla unutmayaca¤›z, asla affetmeyece¤iz ve mutlaka hesap soraca¤›z” diyerek aç›klamay› bitirdi. ‹smail Karaman’›n
mahkemesine ailesi ve avukatlar›

kat›ld›. ‹smail’i katleden polislerin
avukat› ‹lhami Yelekçi de duruﬂmaya kat›ld›. Mahkeme heyeti de¤iﬂti¤i için müdahil avukatlar soruﬂturman›n geniﬂletilmesi talep etti. Bu
talep do¤rultusunda Adli T›p raporlar›n› de¤erlendirilmesi için dava 6
Temmuz’a ertelendi.
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