EMPERYAL‹ZME VE

“Bir Dev-Genç'imiz var!
Üniversite kavgas›nda
ve iﬂçinin grevinde,
sokaklara s ›¤mayan
yürüyüﬂlerin e n ö nünde
olan.
Bir Dev-Genç'imiz var!...
Türkiye Devrimci
Hareketine en de¤erli
kadrolar› yetiﬂtiren.
Bir Dev-Genç'imiz var!...
Faﬂist t eröre k arﬂ›, d evlet t erörüne k arﬂ›
diﬂe diﬂ mücadelede görevlerini canla baﬂla yerine getiren.
....Ve Dev-Genç'lilerimiz var...
Biz tükenmeyiz deyip yirmi y›l içinde Dev-Genç ismini
alt›n p untolarla Türkiye Devrimci
Hareketi'nin tarihine n akﬂeden!...
Gurur duyuyoruz...
Yaﬂas›n Dev-Genç, Yaﬂas›n
Dev-Genç'liler!...”

Bir
Dev-Genç'imiz
var!

Ekim 1989
Dursun K ARATAﬁ
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Sözlerini tutmayan bir BAﬁBAKAN
Genelgesini uygulamayan bir BAKAN
Sorunlar› çözmeyen bir ‹KT‹DAR

F T‹P‹
HAP‹SHANELERDE

TECR‹T
DEVAM ED‹YOR!

‘Bir Dev-Genç'imiz var’
l968'lerde yoksul köylüyle birlikte toprak iﬂgalinde, Dolmabahçe'de denize dökülen A merikan B ahriyeliler’in peﬂinde, iﬂgal-boykot ve forumlarla D emokratik Ü niversite k avgas›nda v e
iﬂçinin grevinde, sokaklara s›¤mayan yürüyüﬂlerin en önünde olan.
Selam olsun, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
mücadeleyi ﬂiar edinen Dev-Genç'e!
Bir Dev-Genç'imiz var!...
Türkiye D evrimci H areketine en de¤erli kadrolar› yetiﬂtiren.
Ve Dev-Genç'lilerimiz vard›, Dev-Genç yetmez, p arti o lman›n z aman›d›r diyen.
Selam olsun, politik mücadelenin gereklerine
uygun örgütlenen Dev-Genç'e!
Selam olsun, Dev-Genç'te yetiﬂip y aﬂam›n
zenginli¤i ve çok yönlülü¤ü içinde T HKP-C'yi
oluﬂturanlara!
Ve selam olsun, 12 Mart'›n en karanl›k y›llar›nda faﬂizme karﬂ› mücadele bayra¤›n› yere düﬂürmeyip, Türkiye Devrimci Mücadele t arihinde b ir dönüm n oktas› y aratanlara!
Selam olsun, kurtuluﬂ y olunu g österip
yüzbinlerin y üre¤ine, bilincine ›ﬂ›yanlara!
Selam olsun, savaﬂarak, o nurla y enilmemenin
destan›n› y azanlara!
Bir Dev-Genç'imiz var!...

Ve selam olsun, 12 Eylül karanl›¤›ndan alt› y›l
sonra daha kitlesel ve daha bilinçli bir örgütlenmeyle Devrimci Sol Güçler'i yaratan devrimci
kadrolara, Dev-Genç'lilere!
Selam olsun devrim bayra¤›n› yükseltenlere!

Selam olsun, hiçbir koﬂulda ülkesini ve gelece¤ini faﬂizmin kanl› ellerine teslim etmeyen DevGenç'e!
Ve selam olsun, da¤da, k ›rda, s okakta, m eydanlarda, i ﬂkence t ezgahlar›nda, t oplama k amplar›nda o nuru z incire v urdurmayan, ﬂ ehit o lan,
direniﬂ destanlar› yazan, ölen
ama teslim olmayan devrimci
kadrolara, Dev-Genç'lilere!

Yunus GÜZEL 1969 Antakya Harbiye do¤umlu olan Yunus, lise y›llar›nda devrimcilere sempati duymaya baﬂlad›. 1987'de Diyarbak›r Dicle Üniversitesi ö¤rencisiyken devrimci tercihini netleﬂtirerek,
örgütlü mücadeleye kat›ld›. Diyarbak›r Komitesi’nde yer ald›. Sonraki y›llarda Hatay ve Adana’da sorumluluklar üstlendi, milis çal›ﬂmalar› yürüttü. Son olarak, ‹stanbul’da yerald›¤› silahl› birli¤in komutan›yd›. 23 Ekim 2001’de ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde iﬂkencede katledilerek, “Hücrede intihar etti” diye aç›kland›.

Bir Dev-Genç'imiz var!...
Bugün y ine s avaﬂ a lanlar›nda...

KAYIP

Selam olsun, sokaklarda, m eydanlarda, ü niversitelerde, f abrikalarda savaﬂan Dev-Genç'e!

Düzgün TEK‹N D‹SK, Tekstil Sendikas› 2 No'lu ﬁube delegesi, devrimci bir iﬂçiydi. Bir haftad›r sivil polislerin takibindeydi. 21 Ekim
1995’de iﬂyerine gitmek üzere ç›kt› ve sivil polisler taraf›ndan
kaç›r›larak kaybedildi. O günden itibaren bir daha kendisinden
haber al›namad›.

Ve selam olsun, üniversite bahçesinde, 1 May›s M eydan›'nda, f abrika ö nünde, g ecekonduda
yüreklili¤iyle savaﬂan Dev-Genç'lilere!...

Gazi ARICI

Selhan TOP

20 Ekim 2003’de Çorum'un ‹skilip ‹lçesi'ne
ba¤l› Ferhatl› Köyü yak›nlar›nda, devrimcilerle jandarma birlikleri aras›nda
ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.

1980 Çorum Ferhatl› Köyü do¤umlu olan Gazi, Ankara’da liselilerin ve Mamak gecekondu halk›n›n
mücadelesi içinde yerald›. Son görevi, k›r gerilla birliklerinde bir savaﬂç› olarak, halk›n adaletinin uygulanmas› idi. Son nefesini yine do¤du¤u
köyün yak›nlar›nda vererek, ﬂehit düﬂtü¤ünde Grup Komutan›’yd›.
1977 Çorum do¤umlu olan Selhan, oto elektrikçisiydi. Çorum’da mücadelenin her alan›nda yerald›. ‹ﬂkenceler ve tutsakl›klar yaﬂad›. Mücadelesini gerilla olarak sürdürmek istedi ve ﬂehit düﬂtü¤ünde, memleketinin
da¤lar›ndaki birliklerde bir halk kurtuluﬂ savaﬂç›s› idi.

Selhan’a
Hey gidi Selhan hey,
Demek sen de ç›kt›n da¤lara,
Sende halk›n için kurﬂun s›kt›n zalime
‹hanetin bini bir para ederken,
Onlara as›l devrimcili¤i ö¤rettin.
De¤mez hiçbir ﬂeye diyenlere,
Bir lokmaya onurunu satanlara,
Y›lg›nlara, icazetçilere,
Düﬂmandan af dileyenlere,
En güzel cevab› verdin.
Söz veriyoruz sana Selhan
Sözümüz söz
Bize b›rakt›¤›n bu de¤erleri sonuna kadar
Yaﬂataca¤›z!

Evet! Bir Dev-Genç'imiz var!...

Selam o lsun, ﬂehirde, k›rda, okulda, fabrikada, gecekonduda iﬂgaller k›r›p, s ald›r›lar püskürten, ö rgütlü g ücüyle faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda ç elikten d uvarlar ören Dev-Genç'e!

Biz tükenmeyiz deyip yirmi y›l içinde DevGenç ismini alt›n p untolarla Türkiye Devrimci
Hareketi'nin tarihine n akﬂeden!...

Mücadelesiyle, örgütlü gücüyle ve kadrolar›yla T ürkiye D evrimci H areketi'ndeki tasfiyecili¤e
karﬂ› mücadelede a ktif g örevler üstlenen.
Selam olsun, uzlaﬂmaz t utumuyla d o¤runun

Yüksel BABACAN 1963 Erzincan Refahiye do¤umlu olan Yüksel,
mücadeleye 1979’da kat›ld› ve cunta y›llar›nda bir süre tutsakl›k
yaﬂad›. 1986’da yurtd›ﬂ›na ç›kt› ve mücadelesini yurtd›ﬂ›nda sürdürdü. 20 Ekim 1994’de Fransa’da bir halk düﬂman›n açt›¤›
ateﬂ sonucu katledildi.

Bir Dev-Genç'imiz var!...
12 Eylül k aranl›¤›nda savaﬂ›p h er koﬂulda ö rgütlenmesini k oruyan.

Daha b ilinçli, d aha ö rgütlü b ir kavgayla m ücadele bayra¤›n› yükseltmeyi amaçlayan.

Bir Dev-Genç'imiz var!...

17 E kim
23 E kim

Hasan BALIKÇI 1961 Adana Seyhan Kay›ﬂl› Köyü do¤umlu olan
Hasan, lise y›llar›nda mücadele ile tan›ﬂt›. 12 Eylül sonras›nda
gençli¤in mücadelesinde yer ald›. 2000 Ölüm Orucu direniﬂine,
Adana Dayan›ﬂma-Der’de çal›ﬂmalar›yla destek oldu. 18 Ekim
2002’de, Urfa’da TEDAﬁ’ta mühendis olarak çal›ﬂ›rken, rüﬂvet
çark›na engel oldu¤u için vurularak öldürüldü.

yan›nda, tasfiyecili¤in karﬂ›s›nda yer alan DevGenç'e!

'73'lerden ' 80'lere faﬂist teröre karﬂ›, devlet
terörüne karﬂ› d iﬂe diﬂ mücadelede görevlerini
canla baﬂla yerine getiren.

Ve selam olsun, ﬂehirde, k›rda, fabrika önünde, o kulda, g ecekondularda f aﬂist k urﬂunlara h edef olan Dev-Genç'lilere!

Yaﬂ›yorlar

Ve Dev-Genç'lilerimiz var...

ﬁehitlerimizin Kaleminden
Yunus Güzel
“ B e n i m i ç i n h a r ek e t , b u k ar a n l› k v e k ö h n e m i ﬂ d ü n ya da tüm halklar›n güneﬂi demektir. ”

Gurur duyuyoruz...
Yaﬂas›n Dev-Genç, Yaﬂas›n Dev-Genç'liler!...
Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz!...
Dursun K ARATAﬁ
(8 Ekim 1989’da, Dev-Genç’in 20. y›l›n› k utla m a k i ç i n ‹ s t a n b u l H a r b i y e A ç › k H a v a T i y a t ro s u ’ n d a
yap›lan geceye Dursun Karataﬂ taraf›ndan
g ö n d e r i l e n m e s a j d › r.)

“Devrimci hareketi, günümüz dünyas›nda eﬂi olmayan
bir direniﬂ hareketi olarak görüyorum.

dünya düzenine direnmiﬂ ve emperyalizme karﬂ› halklar›n
ba¤›ms›zl›¤›n› savunmuﬂ, bunun için büyük bedeller ödemesine ra¤men ideolojisinden ve kahramanca direniﬂinden taviz vermemiﬂ ve bundan dolay› tüm dünya halklar›n›n moralini yükseltmiﬂ, ülkemizdeki direniﬂiyle de halklar›m›z›n umudu haline gelmiﬂ, Marksizm-Leninizmin ve sosyalizmin gerçek temsilcisi olarak görüyorum.
Ve bundan dolay› da onun bir parças› olmaktan ve böyle bir misyonun insan› olmaktan gurur duyuyorum.

Marksizm-Leninizm ideolojisini, mücadelesinde, tarihte
eﬂine az rastlan›r kahramanl›klar yaratarak ›srarla sürdüren, dünyam›zda bir di¤eri olmayan hareket olarak görüyorum.

Benim için hareket demek bu karanl›k ve köhnemiﬂ
dünyada tüm halklar›n güneﬂi demektir. Benim için anlam›
sonsuz ve onurlu bir yaﬂam. Dünyam›z›n vebas› yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas› ve dünyan›n en kanl› ve bask› rejiminin, faﬂizmin, sonu.

Emperyalizmin tüm dünyada yeni dünya düzeni politikalar›yla Marksist-Leninist ve yurtsever hareketleri tasfiye
etti¤i, dünyay› kendisine dikensiz bir gül bahçesi haline getirmeye çal›ﬂt›¤› ve büyük oranda da baﬂard›¤›, tüm dünya
sosyalist ülkelerinin, birer birer y›k›ld›¤› bir süreçte, yeni

Harekette kendimi görüyorum, halk›m›z› görüyorum.
Benim için hareket ba¤›ms›zl›k, sosyalizm, demokrasidir.
Halk›m›n namusu, onuru, ac›s›, sevinci ve sevgisidir. Sonsuz bir fedakarl›k ve feda kuﬂa¤›n›n yarat›c›s›d›r. Umutlar›m, hayallerim ve gelece¤imdir. Hayat›md›r.”
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Polis Dövdü...
Hapishane Öldürdü!
Yürüyüﬂ Dergisini Da¤›tt›¤› ‹çin
Tu t u k l a n a n E N G ‹ N Ç E B E R ,
Hapishanede Katledildi
Halk Cephesi’nin Engin Çeber’in katledilmesiyle ilgili 10
Ekim tarihinde yapt›¤› 3 No’lu
aç›klamay› aﬂa¤›da okurlar›m›za
sunuyoruz:
‹stanbul Sar›yer’de Yürüyüﬂ
dergisinin tan›t›m›n› yaparken
gözalt›na al›n›p tutuklanan Engin
Çeber, tutuklu bulundu¤u Metris
Hapishanesi’nde dövülerek KATLED‹LD‹.

12
Ekim
2008
Say›:
2

28 Eylülde ‹stinye’de gözalt›na al›nan Engin Ceber, Cihan
Gün, Aysu Baykal ve Özgür Karakaya’ya, hem ‹stinye Polis Merkezi’nde, hem de Sar›yer Emniyet Müdürlü¤ü’nde iﬂkence yap›ld›; ard›ndan Metris Hapishanesi’ne gönderilen tutuklulara karﬂ›
bask› ve iﬂkenceler burada da
devam etti.
Engin Ceber, Metris’te önce tek
kiﬂilik bir hücreye konuldu. Sabah
akﬂam su dökülüp ›slat›ld›. Tahta
sopalarla dövüldü. Bayram günleri boyunca devam etti bu zulüm.
AKP iktidar›, bayram gezmelerinde “Ramazan bayram›n›” kutlarken, AKP’nin polisi, gardiyan›, ellerindeki tutuklulara iﬂkence yap›yordu.
Engin Çeber, iﬂkenceler sonucunda beyin kanamas› geçirerek,
kald›r›ld›¤› hastanede 8 Ekim günü son nefesini verdi.
Neydi Engin’in suçu? Ve hangi suç iﬂkence yap›lmas›n› “hakl›” k›labilir?
Buradan ilan ediyoruz: A K P
‹ﬁKENCEC‹ B‹R ‹KT‹DARDIR!
‹ﬂkencede katledilenlerin tabutlar› ortadayken, AKP’nin iﬂkencecili¤ine baﬂka kan›t gerekmez!

4

Bas›n ö zg ürlü ¤ü konusundaki
ri ya k ar l› ¤ a s o n !
Ülkemizin yasalar›na göre, “bas›n
özgürlü¤ü” var; fakat devrimci bas›na karﬂ›, adeta kesintisiz bir
ﬂekilde toplatma, el koyma,
yay›n durdurma kararlar› ç›kar›labilir.
Ülkemizde bas›n özgürdür;
fakat devrimci bas›n emekçileri kurﬂunlanabilir.
‹htimallerden söz etmiyoruz; bunlar yaﬂad›klar›m›zd›r.
Hayali bir ülkeden de söz etmiyoruz; anlatt›¤›m›z Türkiye’dir;
ülkemizdir.
ÜLKEM‹Z oldu¤u için de;
de¤iﬂsin istiyoruz bu bask›, bu
zulüm düzeni. Bunun için dergiler ç›kar›yoruz, bunun için
dernekler kuruyoruz, bunun
için örgütleniyor, mücadele
ediyoruz. Bu aﬂa¤›l›k düzenin
sahipleri ise, düzenlerini yaﬂatmak için Engin Çeberler’i öldürüyorlar.
Bir gazete da¤›t›mc›s› katlediliyor; günlerce bas›n özgürlü¤ü diye ortal›¤› birbirine katan
bas›n yay›n organlar›, bu cinayetin haberini bile yapm›yorlar.
“Bas›n özgürlü¤ü” sadece Ayd›n Do¤an için, sadece AKP yalakas› bas›n için mi var?
Felç edilmiﬂ Ferhat Gerçek’in
mahkum edildi¤i tekerlekli sandalye ve dövülerek öldürülmüﬂ
Engin Çeber’in içine konuldu¤u
tabut; ülkemizdeki bas›n özgürlü¤ünün resmidir. ‹ﬂte bu tablo,
AKP iktidar›yla Do¤an Medya
aras›nda sürdürülen “bas›n öz-

uDergi d a¤›tanlar›n s okak

ortas›nda k urﬂunland›¤›,
hapishanelerde ö ldürüldü¤ü
ülke T ürkiye!
uPolisin y ar›m b ›rakt›¤›n›
Metris H apishanesi
tamamlad›.
uYasal b ir dergiye
yap›lanlara b ak›n:
TOPLATILDI... KAPATILDI... ‹NTERNET S‹TES‹ K APATILDI... D A⁄ITIMCILARI S OKAK O RTASINDA
VURULUP FELÇ ED‹LD‹...
YETMED‹; ÖLDÜRÜN BUYURDULAR, ÖLDÜRÜN;

ENG‹N Ç EBER
KATLED‹LD‹!
gürlü¤ü” tart›ﬂmas›n›n ne kadar
riyakarca bir tart›ﬂma oldu¤unu
gösteriyor.

Engin Çeber’in katledilmes i , ha l kt a n ya n a , d e v r im c i ,
ilerici bas›na sald›r›d›r.
7 Ekim 2007’de Yürüyüﬂ Dergisi da¤›tan Ferhat Gerçek sokak
ortas›nda s›rt›ndan vurulmuﬂtu,

tam bir y›l sonra, Engin Çeber,
dergi da¤›t›m›ndan gözalt›na al›n›p 8 Ekim 2008’de katlediliyor.
Devrimci bas›n, gerçekleri yazmakta, halka ulaﬂt›rmakta, halk›n ve kavgan›n sesi olmakta kararl›d›r. El koymalara, yay›n durdurmalara ra¤men gerçek yata¤›n› bulup halka ulaﬂmaya devam ediyor. ‹ﬂte buna tahammülsüzdür faﬂist polis ve iktidar. Binlerce devrimci derginin ‹stanbul’un yoksul gecekondular›ndan
‹zmir’in, Ankara’n›n gecekondular›ndan Malatya’ya, Kars’a kadar yay›lmas›na tahammülsüzdürler. Dergi da¤›tanlara karﬂ›
sald›rganl›¤›n alt›ndaki ana sebeplerden biri budur.
Kuﬂku yok ki, Engin Çeber’in
katledilmesini sadece bas›n özgürlü¤ü s›n›rlar› içinde de göremeyiz. Sorun sadece bas›n özgürlü¤ü meselesi de¤il, bütün
haklar ve özgürlükler üzerine bir
meseledir. Bozuk düzende sa¤lam çark olmaz; Bas›n özgürlü¤ü
konusundaki riyakarl›k, gerçekte
tüm haklar ve özgürlükler için
geçerlidir.
Böyle oldu¤u içindir ki, bizim
mücadelemiz tüm hak ve özgürlükleri kapsayan bir mücadeledir.
Bize karﬂ› sistemli ﬂekilde uygulanan terörün nedeni de budur.
Engin Çeber’in katledilmesi,
devrimci mücadeleye bir sald›r›d›r.
Engin Çeber’in katledilmesi,
tüm halka yöneltilmiﬂ bir sald›r›
ve gözda¤›d›r.
‹ﬂkencecilerin, katliamc›lar›n
adeta s›n›rs›z iﬂkence yapma,
katletme özgürlü¤ünün oldu¤u
bu ülkede, polis, asker hala yeni
yetkiler istiyor. Daha ne yapacaks›n›z?
Bu topraklardan ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm için mücadeleyi silmek istiyorlar.
Ama bunu bugüne kadar baﬂaramad›lar, bundan sonra da
baﬂaramayacaklar.
Ülkemizin dört bir yan›ndaki
mezarl›klarda Engin Çeber gibi
say›s›z devrimci, ilerici, vatansever yatmaktad›r. Mücadelemiz

buna ra¤men sürüyor ve sürecek.
Engin Çeberler hep varolacak!

ENG‹N ÇEBER:
Düzenin içinden gelmiﬂ,
a r › n› p de v r i m c i le ﬂ m i ﬂ v e ba ﬂ ka insa nla r›
dü z e ni n b a ta kl › ¤› nda n k ur t a r m ak iç i n m ü c ad e le y e a t›l m›ﬂ bir emekçi!
Engin Ceber, 5 May›s 1979, ‹stanbul Kad›köy do¤umludur. Yani,
polis ve hapishane gardiyanlar›
taraf›ndan dövülerek öldürüldü¤ünde 29 yaﬂ›ndayd› Engin.
Anadili Kürtçeydi, Ortaokul
mezunuydu. Fabrikalarda iﬂçilik,
pazarlarda seyyar sat›c›l›k, marangozluk.. hemen her türlü iﬂte
çal›ﬂan bir emekçiydi o.
Bir arkadaﬂ›yla birlikte 2001
y›l›nda Küçükarmutlu’ya ölüm
orucu direniﬂçilerini ziyarete gitti¤inde tan›ﬂt› devrimcilerle. Ve daha o an verdi karar›n›. “Sempati
duymama neden olan ölüm oruçlar› ve de böyle bir hayatla ilk kez
karﬂ›laﬂm›ﬂ olmamd›.” diyordu.
Onun bu hayattan neden bu
kadar etkilendi¤ini tam anlayabilmeniz için ﬂunu da bilmelisiniz
ki, öncesinde, evden kaçan, her
türlü yoz kültürden etkilenmiﬂ,
esrar içen ve satan biridir Engin.
Yak›n arkadaﬂlar› da ayn› durumdaki kiﬂilerdir.
Devrimcilik, iﬂte oradan çekip
alm›ﬂt›r Engin’i ve yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadele eden, gerçe¤in,
adaletin namusun kavgas›n› veren bir dergiyi da¤›tan biri haline
getirmiﬂtir.
Bu ülkenin gençlerine kimin
ne verebilece¤ini ve kimin gençli¤i nas›l görmek istedi¤ini bu örne¤e bakarak herkes görebilir.
Düzenin yozlaﬂt›rd›¤› bir genç;
o genç, devrimcilerle tan›ﬂ›yor,
kendini yeniden yarat›yor, onuruyla, gururuyla, adaletiyle, namusuyla, dürüstlü¤üyle yaﬂayan
yepyeni bir insan oluyor; ve iﬂte
tam o noktada devlet onu önce
tutukluyor, sonra onunla yetinmeyip katlediyor.

Devrimci olduktan sonra Gebze’de, çal›ﬂt›¤› baﬂka yerlerde
mücadeleye katk›da bulunmaya
çal›ﬂt›. Bir süre Gebze Temel
Haklar ve Özgürlükler Der ne¤i
Baﬂkanl›¤› yapt›.
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‹lk olarak 2004’te polisin
komplolar› sonucunda gözalt›na
al›n›p tutukland›. 3 ay tutuklu
kald›... 7 Aral›k 2006’da yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele nedeniyle
demokratik kurumlara karﬂ› yap›lan operasyonda gözalt›na al›narak tekrar tutukland›. Tutukland›ktan sonra F tiplerinin hücrelerine konuldu. Bu davadan 2
Eylül’de tahliye edilmiﬂti.
Tahliye edildikten sonraki
sohbetlerinde “Bundan sonraki
hayat›mda kavgam›z›n içinde,
örgütlülü¤ün ailemizin içinde
olarak mücadele etmek istiyorum.” diyordu.
Halk›na karﬂ› yükümlülüklerini daha iyi yerine getirebilmek
için “eksiklerimi mücadele ederek çözece¤im” diyordu. Onun
kayg›s› buyken, bir yerlerde onu
ve onun gibileri nas›l sindireceklerinin planlar›n› yap›yorlard›.

- E n g i n Ç e b e r ’ in K at i ll e r i
Derhal Tutuklanmal›d›r!
- Engin Çeber’e iﬂkence
yapan polisler, Metris Hapis hanesi müdürü, gardiyanlar›
tutuklanmal›d›r!
- ‹ st a nb u l E m n i y et M ü d ü rü, ‹stanbul Valisi görevden
a l › n m a l › d› r !
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K‹MSE, H‹ÇB‹R ‹KT‹DAR,
YA PA R I Z , YA N I M I Z A K A R
KALIR D‹YE DÜﬁÜNMES‹N.
ENG‹N
ÇEBERLER’‹
UNUTMAYACAK, MÜCADE LEM‹ZDE YA ﬁ ATACA⁄IZ!
EM‹N‹Z K‹, HALKA KARﬁI
‹ﬁLENEN TÜM SUÇLARIN
HESABI B‹RGÜN VER‹LE C EK T‹R!

Ha l k Cep he si
5
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ENG‹N ÇEBER
‹ﬁKENCEYLE KATLED‹LD‹!
gardiyanlar›n iﬂkencelerine maruz kald›lar.

Halka AKP iktidar›n›n iﬂkenceci, katliamc›, Amerikan iﬂbirlikçisi bir iktidar
oldu¤unu anlatmak için Yürüyüﬂ dergisi sat›yordu Engin...
Yoksullu¤umuzun, açl›¤›m›z›n,
yaﬂad›¤›m›z adaletsizliklerin kaderimiz olmad›¤›n›, biz istersek
de¤iﬂece¤ini görsün insanlar diyordu.
Bu “büyük suçlar›” nedeniyle günlerce iﬂkence yaparak katlettiler
Engin’i...
Ama gerçeklerin yeni Enginler’in
ellerinde halka ulaﬂmas›n› hiçbir
zaman engelleyemeyecekler...
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Engin Çeber, 29 Eylül günü
Sar›yer’de Yürüyüﬂ Dergisi’nin
toplu sat›ﬂ›n› yaparken, polis taraf›ndan gözalt›na al›narak 4 Yürüyüﬂ okuruyla birlikte tutukland›.
Gözalt›nda polis taraf›ndan yo¤un iﬂkenceye maruz kalan Yürüyüﬂ okurlar›ndan biriydi Engin.
‹ﬂkence Engin’in götürüldü¤ü
Metris T2 Kapal› Hapishane si’nde de katlanarak sürdürüldü.
Hapishane giriﬂinde askerlerin
ahlaks›z arama dayatmas›na karﬂ› koyan Engin Çeber, Özgür Karakaya, Cihan Gün burada jandarma taraf›ndan feci ﬂekilde dövüldüler. Hapishaneye girdikleri
andan itibaren sürekli bir iﬂkenceye maruz kalan devrimci tutsaklar ‘ayakta say›m vermedikleri’ gerekçesiyle günde iki kez

Tutsaklara kovalarla döktükleri suyla ›slatarak, kafalar›nda sandalye k›rarak, sopalarla, demir çubuklarla sald›ran, kafalar›n› duvarlara vurarak iﬂkence yapan gardiyanlar ve hapishane idaresi, devrimci tutsaklar›n hastaneye
sevk taleplerini de karﬂ›l›ks›z
b›rakt›.
Her gün sabah-akﬂam iﬂkenceci gardiyanlar taraf›ndan öldüresiye dövüldü Engin... Gözalt›nda da yo¤un iﬂkenceler yaﬂamas›na ra¤men
sa¤l›k durumuyla ilgili bir sorun yokken, hapishanede
gördü¤ü iﬂkenceler nedeniyle
sar› yeﬂil bir s›v› kusmaya baﬂlam›ﬂt›...
‹ﬂkenceci hapishane idaresi
Engin’in bu durumunu bilmelerine ra¤men iﬂkence yapmaya devam ettiler.
En son 7 Ekim günü gördü¤ü
iﬂkenceler nedeniyle fenalaﬂan
Engin, saat 14.00’de koma halindeyken hapishane idaresi taraf›ndan ﬁiﬂli Etfal Hastanesi’ne kald›r›ld›. Beyin kanamas› nedeniyle
hastanenin reanimasyon klini¤inde tutulan Engin’in tüm yaﬂamsal
fonksiyonlar› bitmiﬂ ancak beyin
ölümü gerçekleﬂmemiﬂti.
10 Ekim günü beyin ölümü
gerçekleﬂen Engin Çeber, ülkemizi,
ba¤›ms›zl›k, demokrasi
,sosyalizm mücadelesi verenler
için ‘korku cehennemine’ çevirmeye çal›ﬂan iﬂkencecilere karﬂ›
direnerek ölümsüzleﬂti.
***
Engin Çeber’in iﬂkence yap›larak koma halinde ﬁiﬂli Etfal
Hastanesi’ne kald›r›ld›¤›n› 8
Ekim günü ö¤renen Halk Cepheliler, saat 16.00’dan itibaren
hastane önünde beklemeye
baﬂlad›lar. 2 gün boyunca gece
gündüz hastane bahçesinde
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bekleyen, Cepleliler Engin’i asla
yaln›z b›rakmayacaklar›n› son
an›na kadar Engin’in yan›nda
olacaklar›n›, hastane önünden
ayr›lmayacaklar›n› söylediler.

Engin’in Katili AKP
‹ktidar›d›r
8 Ekim günü hastane giriﬂinde bir eylem yapan TAYAD’l› aileEngin Çeber Hapishanede
ler “E
Katled ild i Kat ili AKP ‹k t id ar›d ›r ”
yaz›l› pankart açarak AKP iktidar›n›n iﬂkenceci, katliamc› bir iktidar oldu¤unu hayk›rd›lar. “Engin’in Katilleri Yarg›lans›n, ‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde
Engin’in ölümünden baﬂta AKP
iktidar›, Adalet Bakan›, Metris
Hapishanesi ‹daresi ve askerlerinin sorumlu oldu¤unu söyleyen
TAYAD’l›lar “Engin Çeber hapishaneye sa¤ girmiﬂti. Metris idaresi ve askerleri taraf›ndan ölesiye
dövülerek katledilmiﬂtir. ‹ﬂte hapishaneler gerçe¤ine eklenen bir
ölüm daha. Sa¤ girdi¤iniz hapishaneden ölünüz ç›k›yor!”dediler.

‹ﬂkenceyi Protesto
Edenlere Polis Sald›rd›!
Halk Cepheliler 8 Ekim günü
Okmeydan›, Gazi ve ‹kitelli mahallelerinde düzenledikleri yürüyüﬂlerle, Engin’in katillerinin hesap verece¤i hayk›rd›lar.
Okmeydan›’nda Dikilitaﬂ Park›’nda biraraya gelerek sloganlarla yürüyüﬂe geçen Halk Cepheliler’e polis gaz bombalar›yla
sald›rd›.
“Engin Çeber Hapishanede
Katledildi Katili AKP ‹ktidar›d›r”
yaz›l› pankart açarak, k›z›l bayraklarla yürüyüﬂ yapan Halk Cepheliler polis sald›r›s›n›n ard›ndan
Sa¤l›k Oca¤› bölgesine kurduklar› barikatla direniﬂe geçtiler. Polisin sald›r›s›na taﬂlarla karﬂ›l›k veren Cepheliler “Kahrolsun Faﬂizm

Özgürlükler Derne¤i önünde toplanan kitle Engin’in katillerine
duyduklar› büyük
öfkeyle
“Engin
Çeber Onurumuzdur”
sloganlar›
atarak Gazi Cemevi’ne kadar yürüdü.
P o l i s k u r ﬂ u n u y l a f e l ç e d i l m i ﬂ F e r h a t G e r ç e k ve iﬂken Eylemin sonunda
cede katledilmiﬂ E n g i n Ç e b e r
cemevi önünde yaü l k e m i z d e k i b a s › n ö z g ü rl ü¤ ü n ü n re s m i d i r.
p›lan aç›klamada
‹ﬂte bu tablo, A K P i k t i d a r › y l a D o ¤ a n M e d y a a r a s› n d a
ﬂöyle denildi: “Ensürdürülen "bas›n özgürlü¤ü" tart›ﬂmas›n›n ne kadar
gin Çeber hapishar i y a k a rc a b i r t a r t › ﬂ m a o l d u ¤ u n u g ö s t e r i y o r.
nede katledilen ne
ilk ne de son devrimcidir. Engin ÇeYaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlaber’i cüreti, halk›na karﬂ› duydu¤u sevgisi ve faﬂizme karﬂ› kini
r›yla sald›r›y› protesto ettiler.
ile
mücadelemizde yaﬂataca¤›z”
Engin Çeber'in iﬂkence sonucu katledilmesini protesto etmek
için bir baﬂka eylem de ‹kitelli’de
yap›ld›. Atatürk Mahallesi 1. sokakta bir araya gelen Halk Cephesi üyeleri "Engin Çeber Ölümsüzdür-‹kitelli Halk Cephesi" pankart›yla yapt›klar› yürüyüﬂ boyunca halka AKP iktidar›n›n iﬂkenceci bir iktidar oldu¤u anlat›lar. “Engin Çeber Ölümsüzdür,
Engin Çeber'in Hesab›n› Soraca¤›z” sloganlar›n›n at›ld›¤› yürüyüﬂ
Cemevine kadar sürerken, yürüyüﬂe ESP ve BDSP de destek
verdi.

Gazi’de Meﬂaleli Yürüyüﬂ
Gazi Halk Cephesi “Tutsaklara
Kalkan Elleri K›raca¤›z” pankart›,
k›z›l bayraklar ve meﬂalelerle
yapt›¤› eylemle, Engin Çeber’in
zulme boyun e¤medi¤i için katledildi¤ini, Engin’in katillerinin hesap verece¤ini hayk›rd›lar. DHP,
ESP, BDSP’nin de destek verdi¤i
eylemde Gazi Temel Haklar ve

Katili AKP ‹ktidar›d›r!
Hastane önünde bekleyen TAYAD’l›lar ve Halk Cephesi 9 Ekim
günü Çeber’in bulundu¤u ﬁiﬂli
Etfal Hastanesi önünde bir eylem
gerçekleﬂtirdiler.
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yürüyüﬂ Susturulamaz, Engin Çeber Hapishanede Katledildi. Katili AKP ‹ktidar›d›r!” yaz›l› pankartlar›n aç›ld›¤› eylemde yap›lan
aç›klamada Engin Çeber’in Metris Hapishanesi’nde yap›lan iﬂkence sonucu koma halinde hastaneye kald›r›ld›¤›, ancak iﬂkence
yap›p ölümün döﬂe¤ine getirenlerin Engin Çeber’in ailesine ve
avukatlar›na haber vermedi¤inin
de söylendi¤i aç›klamada “Hapishane müdürü son derece pervas›z bir ﬂekilde avukatlara: ‘Müvekkiliniz morgda, gidin al›n’ demiﬂtir” denildi.
5 Ekim günü, Esenyurt’ta, gözalt›na al›narak iﬂkence gören
U¤ur ‹lbay da, hastane önündeki
eylemde yapt›¤› konuﬂmada,
gözalt›nda gördükleri iﬂkenceyi
anlatarak “öldüresiye dövüldükten sonra Küçükçekmece Gölü’ne at›lmakla da tehdit edildik”
dedi. Aradan günler geçmesine
ra¤men ‹lbay’›n yüzündeki iﬂkence izlerinin hala bariz olarak görülmesi iﬂkencenin boyutlar›n› ortaya seriyordu.
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Okmeydan›

Adalet ‹stiyoruz!
Engin Çeber’in katledilmesi
Anadolu’da da tepkilerle karﬂ›land›. Engin Çeber’in katillerinden hesap sorulmas› talebiyle ‹zmir, Adana ve Dersim’de eylemler gerçekleﬂtirildi.
Adana Özgürlükler Derne¤i 9
Ekim günü yapt›¤› eylemle Engin’in katillerinin yarg›lanmas› talebini yineledi. Engin’in katledilme sebebinin Yürüyüﬂ dergisini
halka ulaﬂt›rmaya çal›ﬂmas› oldu¤unun vurguland›¤› eylemde
‘Halka gerçekleri taﬂ›maya devam edece¤iz’ sözleriyle insanlar›n gerçekleri ö¤renmesini hiç
kimsenin engelleyemeyece¤i belirtildi.
Dersim Halk Cephesi’nin 9
Ekim günü yapt›¤› eylemde de
katliama duyulan öfkeyle “Analar›n Öfkesi Katilleri Bo¤acak,
Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz”
sloganlar› hayk›r›ld›.
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“Engin gibi olan onurlu namuslu insanlar›m›z asla bitmeyecek” sözleriyle Engin’in zulme
baﬂe¤medi¤i için katledildi¤inin
vurguland›¤› eyleme, Tunceli Belediye Baﬂkan› Songül Erol Abdil,
Belediye baﬂkan yard›mc›s›,
DTP, ESP, HKM, DHP, E⁄‹TMSEN, SES, BES, PART‹ZAN ve
‹HD’de kat›larak destek verdiler.
‹zmir’de 10 Ekim günü Kemeralt› giriﬂinde yap›lan eylemde ülkemizde demokrasinin olmad›¤›
vurgulanarak bunun en büyük

Dersim
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kan›t›n›n hapishanede
iﬂkenceyle katledilen
Engin Çeber oldu¤u
aç›kland›. Aç›klamada “Ülkemizde demokrasi var diyenlere,
iﬂkence yok diyenlere
soruyoruz. Hapishanede, karakollarda iﬂkence yoksa Engin
Çeber sa¤lam girdi¤i
hapishaneden nas›l
bitkisel hayatta ç›kt›?
Soruyoruz, devletin
hapishanede katliam
yapma özgürlü¤ü mü
vard›r? Soruyoruz ne
zaman bir katliamc›,
iﬂkenceci yarg›land›
veya ceza ald›? Soruyoruz ve adalet istiyoruz. Ferhat Gerçek´i
vuran ve sakat b›rakan polisler tutuklanmal›d›r. Engin Çeber´e
iﬂkence edenler yarg›lanmal›d›r” denildi.

HAP‹SHANELERDE
GENELGE UYGULANSIN!
TAYAD’l› Aileler 10 Ekim günü ‹stanbul ve Elaz›¤’da yapt›klar› eylemlerle
45/1 say›l› genelgenin uygulanmas› ve
Engin Çeber’in katillerinin yarg›lanmas›
talebini meydanlara taﬂ›d›lar.
‹stanbul’da Taksim Tramvay
Dura¤›’nda yap›lan eylemde TAYAD’l›
Aileler ad›na yap›lan konuﬂmada hapishanelerde iﬂkencenin inan›lmaz boyutlarda devam etti¤i, son olarak Engin Çeber’in hapishanede günlerce dövülerek ölmek üzereyken hastaneye
getirildi¤i belirtilerek, 45-1 say›l› genelgenin de uygulanmad›¤› hat›rlat›ld›.
Eylemde D‹SK ad›na Tayfun Görgülü
de bir konuﬂma yaparak “Dergi da¤›tt›¤›
için bu ülkede gençler tutuklan›yor ve

12
Ekim
2008
Say›:
2

Okmeyda n› Haklar ve
Özgürlükler
Derne¤i
5
Ekim günü yapt›¤› eylemle Ferhat’› Vuran Polis Tutuklans›n talebini kararl›l›kla yükseltmeye devam edeceklerini hayk›rd›. Okmeydan› Sa¤l›k Oca¤› önünde
yap›lan eylemde polisin halka
yönelik pervas›zca sald›r›lar›n›n
AKP iktidar›n›n deste¤iyle sürdürdü¤ü vurguland›.
Esenyur t ’ta yap›lan eylemde
yine polis terörü vard›. Esenyurt
Yeﬂilkent’de 5 Ekim günü Yürüyüﬂ dergisinin toplu sat›ﬂ›n› yapan Yürüyüﬂ okurlar›na sald›ran polis,
üç kiﬂiyi gözalt›na
ald›.
Gerçeklerin
halka ulaﬂmas›na
tahammül edemeyen polis, arkadaﬂlar›n›n sald›r›ya u¤ramas›n›n ard›ndan
kararl› bir ﬂekilde
dergi da¤›t›m›na de-

POL‹S TERÖRÜ SÜRÜYOR!
‹ﬂbirlikçi AKP iktidar› emperyalistlerin yaﬂad›¤› krizin faturas›n› yoksul halka ödetmeye çal›ﬂ›yor. Halk› iliklerine kadar sömüren iktidar uygulad›¤›, bask›, iﬂkence, zulümle de yoksul halk›
susturmaya, yaﬂad›¤› adaletsizli¤e isyan edemeyen köleler haline
getirmeye çal›ﬂ›yor.
Ülkemizin her köﬂesinden, her
gün gelen karakolda iﬂkence haberleri, polisin kurﬂunlad›¤› insanlar›n haberleri hep bu sömürü
düzeninin sürmesi için. Ferhat’›n
polis kurﬂunuyla felç b›rak›lmas›n›n da sebebi buydu. Ve Ferhat
vuruldu¤u günden beri her hafta
yap›lan eylemlerle, dergi da¤›t›mlar›yla sokaklarda adalet talebi hayk›r›lmaya devam ediliyor.
Bu hafta da 5 Ekim günü ‹stanbul’un Esenyurt, Okmeydan›
mahallelerinde yap›lan eylemlerde ayn› ses yank›land›.
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tahliye olmas› gerekirken öldürülüyorlar. Engin Çeber hiçbir suçu olmayan bir
gencimizdi, art›k böyle ﬂeyler yaﬂamak
istemiyoruz” dedi.
Engin Çeber’in resimlerinin taﬂ›nd›¤›
eylemde “Engin’in Katilleri
Aç›klans›n, ‹nsanl›k Onuru
‹ﬂkenceyi Yenecek” sloganlar› büyük bir öfkeyle at›ld›. Eylemin ard›ndan ‹stiklal Caddesi’nde kampanya slogan›n›n yaz›l› oldu¤u önlüklerle yap›lan,
Tutuklu Aileleri bülteni da¤›t›m›nda 1700
bülten halka ulaﬂt›r›ld›.
Elaz›¤’da, Hozat Garaj› önünde
önünde yap›lan eylemde “Adalet Bakan› Sözünü Tutsun Sohbet Hakk› Uygulans›n” yaz›l› pankart aç›l›rken “Engin Çeber’in Katilleri Tutuklans›n” dövizleri taﬂ›nd›.
AKP’nin iﬂkenceci bir iktidar oldu¤unun vurguland›¤› eylemde “‹ﬂkencede katledilen Engin Çeber ortadayken
AKP’nin iﬂkencecili¤i ve nas›l bir hapishaneler politikas›na sahip oldu¤unu
görmek için baﬂka kan›ta da gerek
yok” denildi.

vam eden 7 Yürüyüﬂ okuruna da
sald›rarak, joplarla tekmelerle
gözalt›na ald›.
Esenyurt Temel Haklar üyeleri de polisin bu sald›rganl›¤›na,
yaymaya çal›ﬂt›¤› korku dalgas›na asla teslim olmayacaklar›n› 6
Ekim günü arkadaﬂlar›n›n gözalt›na al›nd›¤› yerde yapt›klar› eylemle gösterdiler. “Yürüyüﬂ Susturulamaz, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› atan Temel Haklar üyeleri yapt›klar› aç›klamada
düzenin devrimci bas›na yönelik
sald›r›lar›n›n kayna¤›nda, halka
gerçeklerin ulaﬂmas›ndan duyulan korku oldu¤u vurguland›.

YÜRÜYÜﬁ Susturulamaz
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm ‹çin YÜRÜYÜﬁ dergisinin 5
Ekim 2008 tarihli 162. say›s›n›n
toplat›lmas›na, bir ay süreyle yay›n durdurulmas›na ve www.yuruyus.com sitesine Türkiye'den giriﬂinin bir ay süreyle kapat›lmas›na ‹stanbul 14. ACM karar verdi.
Bu karara iliﬂkin YÜRÜYÜﬁ dergisinin yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama:

reyle kapatma karar› vermiﬂtir.

AKP iktidar› tahamüllsüzce sald›rmaktad›r. Bu tahammülsüzlük
halka, gerçeklere ve devrime tahammülsüzlüktür.

Oligarﬂi sadece bu sald›r›yla kalmam›ﬂ ayn› zamanda, Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Yürüyüﬂ,
Halk Gerçe¤i dergilerine el koyma
ve 1 er ay kapatma, Yeni Kurtuluﬂ dergisinin 1.-2. ve 3.
OL‹GARﬁ‹N‹N YÜRÜYÜﬁ'E SALDIRISI say›lar›na el koyma kararHALKA, GERÇEKLERE, DEVR‹ME
lar›n› vererek, hak hukuk
tan›madan nas›l sald›rd›TAHAMMÜLSÜZLÜ⁄ÜDÜR!
¤›n›, ellerinde oyun hamuruna dönen ve iﬂlerine geldiBa¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sos¤i biçimde kurallar›n› uygulad›klar›
yalizm için YÜRÜYÜﬁ dergisine ve
yarg›n›n faﬂist yap›s›n› göstermiﬂtir.
internet sitesine 1 ay kapatma!
Dergimizin 5 Ekim 2008 tarihli
162. say›m›za, ‹stanbul 14. A¤›r
Ceza Mahkemesi taraf›ndan el
koyma ve 1 ay süreyle yay›n durdurma ve www.yuruyus.com sitesinin yay›n›n› 1 ay durdurma karar› verilmiﬂtir.
21 A¤ustos tarihinde ‹stanbul
11. ACM taraf›ndan 159. say›m›za
el koyma ve yay›n›m›z›n 1 ay durdurulmas› karar› verilmiﬂti.
162. say›m›z›n hem yay›n›n›
hem de internet sitemizi 1 ay sü-

“örgüt propagandas›, suç ve
suçluyu övme, yasad›ﬂ› örgütlerin
bildiri ve aç›klamalar›n› yay›nlamak, ölen teröristleri övmek” bu
ve buna benzer gerekçelerle dergiler kapatmak, gerçeklerin üzerini
örtmeye çal›ﬂmakt›r. Tüm yalan
gerekçeler, burjuvazinin de¤il halk›n sesi oldu¤umuz içindir.
Evet her zaman sayfalar›m›zda
devrim kahramanlar›n›, halk› için
can›n› feda eden devrim ﬂehitlerini
yazd›k, hayatlar›n› anlatt›k. Anlat-

maya devam edece¤iz.

Suç ve suçluyu övmedik
çünkü hiçbir zaman oligarﬂinin yalanlar›n› yaz›p onlara alk›ﬂ tutmad›k, aç›kt›r suçlu oligarﬂidir, halk
ve halk›n eylemleri de¤ildir.
Terör de, suç da, oligarﬂinin halka olan sald›r›lar›d›r, polisin sokak
ortas›nda gençlerimizi vurmas›d›r.
‹ktidar›n zamlarla halk› açl›¤a, yoksullu¤a mahkum etmesidir. Ülkemizi pervas›zca emperyalizme satmakt›r. Türkiye'yi emperyalizmin
kanl› karakolu haline getirmektir.
Bu yüzden sayfalar›m›zdaki her
bir söz bunlar› anlat›r. Halka do¤ruyu, gerçe¤i ve bu düzenin nas›l de¤iﬂece¤i, halk›n sömürüden ve zulümden nas›l kurtulaca¤›n› anlat›r.
Oligarﬂinin sald›r›lar› iﬂte bu
gerçekleri yazmam›z› engellemek
içindir. Ancak tüm bu çabalar› bizim halka, sömürü ve zulmün nas›l
yok olaca¤›n›, halk››n adalete nas›l
kavuﬂaca¤›n› anlatmam›z› engelleyemez.
Yürüyüﬂ Kapat›labilir Ama Gerçekleri Anlatmam›z› Hiçbir Güç
Engelleyemez!
Halk›n ve Hakl›n›n Sesi YÜRÜYÜﬁ Susturulamaz!

Ba¤›ms›zl›k,
Demokrasi,
Sosyalizm için YÜRÜYÜﬁ

Bas›na Sald›r›lar

Mülteci Katliam›

Bas›n özgürlü¤ünü, sadece burjuva
bas›na özgürlük olarak gören AKP iktidar›, sosyalist bas›na sald›r›lar›n› sürdürüyor.

5 Ekim’de Tekirda¤ Malkara ‹lçesi’nde, bir kamyonete doldurulmuﬂ 43 kaçak göçmenin 18’i öldü.
Göçmenlerin Burma ve Pakistan uyruklu olduklar› aç›kland›. Uyruklar›, geldikleri yol ve ölüm biçimleri de ayn›. Ya kamyonetlerin kasalar›nda havas›zl›ktan, ya denizde bo¤ularak can
veriyorlar. Fakat, her defas›nda yine bu ölüm yolculu¤una, ellerindeki son kuruﬂlar› vererek ç›k›yorlar. Çünkü, emperyalist
sömürü alt›nda, açl›k ve yoksulluk içindeki ülkelerinde de yaﬂam ﬂans› b›rak›lmam›ﬂ onlara.

TMY’nin 6. maddesine dayan›larak,
At›l›m ve ilk Kürtçe günlük gazete Azadiya Welat gazetelerinin yay›n› 1’er ay
süre ile durduruldu. Yay›n durdurma kararlar›, 8 Ekim’de Diyarbak›r ve ‹zmir’de
yap›lan gösterilerle protesto edildi.
*
Evrensel Gazetesi ‹mtiyaz Sahibi
Ahmet Sami Belek ve Sorumlu Müdürü
Mehmet U¤raﬂ Vatandaﬂ hakk›nda 1’er
y›l hapis cezas› verildi. ‹stanbul 14. A¤›r
Ceza Mahkemesi taraf›ndan verilen karar, TMY’nin 6’›nc› maddesi’ne, ‘terör
örgütlerinin bildirilerini aç›klamak, yay›nlamak’ gerekçesine dayand›r›ld›.
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Açl›k Grevine Destek
‹ran’da 12 Hapishanede Kürt tutsaklar taraf›ndan sürdürülen açl›k grevi 40’l› günlerde devam ederken, açl›k grevleriyle
ilgili destek eylemlerine de devam edildi.
Almanya’n›n Hannover ve Paris’te açl›k grevleri yap›l›rken,
Berlin’de de bir destek yürüyüﬂü yap›ld›. Di¤er yandan DTP ‹stanbul ‹l Örgütü de, ‹ran'›n bask›lar›n› protesto ederek, ‹ran
Konsoloslu¤u önüne siyah çelenk b›rakt›.
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Malatya’da Yürüyüﬂ
Okurlar›na Sald›r›
Malatya’da 3 Ekim günü yap›lan dergi sat›ﬂ›nda 2 Yürüyüﬂ
okuru polisin sald›r›s›na u¤rad›,
gözalt›na al›nd›.
Dergi sat›ﬂ›n› engellemek isteyen Malatya polisi kimlik kontrolü bahanesiyle Yürüyüﬂ okurlar›n› durdurarak ‘Ankara 4. Sulh
Ceza Mahkemesi’nin toplatma
karar› var’ bahanesiyle Yürüyüﬂ
okurlar›n› gözalt›na ald›. Dergiye
yönelik herhangi bir toplatma
karar› olmamas›na ra¤men Yürüyüﬂ okurlar›n› gözalt›na alan
polis, ayn› gün serbest b›rakt›.
4 Ekim günü olayla ilgili bir
protesto eylemi yapan Malatya
Temel Haklar üyeleri “Adalet ‹sti-
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yoruz!”
pankart›
açarak
protestolar›n› dile
getirdiler.
Ferhat Gerçek’in polis taraf›ndan kurﬂunlanarak
felç b›rak›ld›¤›na ve ayn›
davadan Ferhat’›n 15 y›l hapisle
yarg›land›¤›na dikkat çekilen
aç›klamada, adalet sisteminin
keyfi iﬂledi¤i vurguland›.
Tüm bask› ve gözalt›lara ra¤men Yürüyüﬂ okurlar› dergilerini
Malatya sokaklar›nda tan›tmaya
6 ve 7 Ekim tarihlerinde de devam ettiler. Çavuﬂo¤lu ve Yeﬂilyurt Caddeleri’nde yap›lan dergi
da¤›t›mlar›nda polisin engelleme
çabalar›, gözalt› tehditleri sürerken, Yürüyüﬂ okurlar› gerçekleri
halka ulaﬂt›rmakta kararl› olduklar›n›, dergi da¤›t›m›na devam

ederek gösterdiler.
1 May›s Mahallesi’nde Temel
Haklar Federasyonu taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen eylemde, iﬂbirlikçi AKP iktidar›n›n emperyalizmin faturas›n› halklara ödetmeye çal›ﬂt›¤›, bu nedenle bask›y›,
zulmü büyüttü¤ü söylendi. 5
Ekim günü yap›lan eylemde
Ferhat’›n resimlerinin döviz olarak taﬂ›n›rken, eylemin ard›ndan
mahallede toplu dergi sat›ﬂ› gerçekleﬂtirildi. Dergi sat›ﬂ›nda bir
buçuk saatte 85 dergi insanlara
ulaﬂt›r›ld›.

Yoksul Halk›n Sesi!
Her
gün yap›lan
zamlarla halk›
her geçen gün
daha da
yoksullaﬂt›ran
iktidar,
devrimcilerin
zulüm
ve söm ü r ü
düzenlerine alternatif olan sesinin
halka ulaﬂmas›na da sald›r›lar›yla
engel olmaya çal›ﬂ›yor. Devrimciler ise, iktidar›n bütün sald›r›lar›na ra¤men ülkenin her köﬂesinde halka gerçeklerin sesini ulaﬂt›rmaya devam ediyor.
Antalya’daki Yürüyüﬂ okurlar›
2 Ekim günü Kürt- Alevi halk›n›n
yo¤un olarak yaﬂad›¤› Gebizli
Mahallesi’nde toplu dergi sat›ﬂ›
yapt›lar. Yürüyüﬂ okurlar› girdik-

leri bütün evlerde, çald›klar› tüm
kap›larda Antalya halk›na, halk
her geçen gün daha da yoksullaﬂ›rken, tekellerin kasalar›n› doldurduklar›n› anlatt›lar.
Bursa’n›n emekçi mahallelerinden Panay›r ve Teleferik mahallelerinde 5 Ekim günü gerçekleﬂtirilen dergi da¤›t›m›nda AKP
polisi keyfilikle da¤›t›m› engellemeye çal›ﬂt›. Polisin bu engelleme çabalar›na karﬂ›n devam
eden dergi sat›ﬂlar›nda, toplam
46 dergi halka ulaﬂt›rld›.
4 Ekim günü Yürüyüﬂ okurlar›
her hafta oldu¤u gibi bu haftada
Yürüyüﬂ’ü ‹zmir gecekondular›na
götürdüler. Menemen halk› bir taraftan Yürüyüﬂ dergisini al›rken
kendi sorunlar›n› da Yürüyüﬂ
okurlar›na anlatt›lar. Yamanlar
Mahallesi‘ndeki dergi sat›ﬂ› ve tan›t›m›nda 33 dergi halka ulaﬂt›r›l›rken “yoksullu¤umuzun sorumlusu emperyalizm ve iﬂbirlikçi
AKP’dir” vurgusu yap›ld›.
7 Ekim günü Hatay Samanda¤ Tekebaﬂ›’nda Yürüyüﬂ toplu

sat›ﬂ› yap›ld›.

Halka dergilerini
tan›tan
Yürüyüﬂ okurlar›, halk›n yoksullu¤unun artt›¤› bu dönemlerde
yeni yasalarla haklar›m›z›n daha
çok gasp edilece¤ini anlatt›lar.
‹stanbul Gazi Mahallesi'nde
de 3 Ekim günü Yürüyüﬂ dergisinin toplu da¤›t›m› yap›ld›. Gazi
sokaklar›nda megafonla yap›lan
duyurularla derginin tan›t›ld›¤›
sat›ﬂta Yürüyüﬂ dergisinin yine
sokaklarda oldu¤u ve susturulamayaca¤› vurguland›. Dergi sat›ﬂ›nda 110 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Özgür Karadeniz'in Sesi Gazetesi, 3 Ekim 2008 Cuma günü,
Amasya'n›n Merzifon ‹lçesi’nin
Tekke Mahellesinde halka tan›t›ld›. Yaklaﬂ›k olarak
3 saat süren da¤›t›m s›ras›nda 50
gazete
h a l k a
ulaﬂt›r›ld›.

HHB: “ Pisliklerinizi
Devrimcilere
Bulaﬂt›ramazs›n›z”

Halk›n
Hukuk
Bürosu 7
Ekim günü yapt›¤›
y a z › l ›
aç›klamayla devrimci tutsaklar› karalamaya yönelik
haberlere “Pisliklerinizi Devrimcilere Bulaﬂt›ramazs›n›z” sözleriyle cevap verdi.
29.09.2008 tarihli Aksiyon Dergisi’nin “Ergenekon’da bir Çapan’o¤lu” baﬂl›¤›yla 30.10.2008
tarihli Bugün Gazetesinin ise “Çapan’›n DHKP-C
‹le derin ba¤lant›s›” baﬂl›¤›yla verdi¤i Gürbüz Çapan’la ilgili haberlere, HHB müvekkili Asuman
Akça’n›n kamuoyunu yan›ltma amac›yla konu
edildi¤ini belirtti. “Halen yarg›lanmas›na devam
edilen ve hukuken masum say›lan müvekkilimiz, hiçbir delil, belge bulunmaks›z›n, ahlak kurallar› hiçe say›larak bahsi geçen haberlere konu
yap›lm›ﬂt›r. Haberler, halk›n haber alma özgürlü¤ünü sa¤lamaya de¤il, müvekkilimizin kiﬂilik
haklar›n› ve savundu¤u siyasal fikirleri a¤›r ve
telafi edilemez ölçüde ihlal etme amac›n› taﬂ›maktad›r.

...Gizli sürdürülen soruﬂturma dosyas›nda bulunan hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan iddialar, AKP medyas›na servis edilmekte, buradan
türlü tahrifata u¤rat›larak devrimcilere karﬂ› psikolojik sald›r› malzemesi haline getirilmektedir.
Müvekkilimiz hakk›nda yay›nlanan haberlerin, psikolojik savaﬂ merkezlerinde üretilen yalan haberler oldu¤u, bu haberlerle ilgili her türlü
yasal takibata baﬂland›¤›n› kamuoyuna duyuruyor ve herkesi kontrgerillaya karﬂ› mücadele
etmeye ça¤›r›yoruz” denildi.

Bayram
Kutlamalar›…
3 Ekim günü ‹stanbul Gençlik Der ne¤i’nde üniversiteli, liseli ö¤rencilerin ve ailelerin kat›l›m›yla bayram kutlamas› düzenlendi. “Bayramlar halk›m›z›n
birlik, beraberlik ve dayan›ﬂma günüdür” denilerek
yap›lan kutlamada devrimci tutsaklar›n sonsuzlu¤a
u¤urlad›¤›m›z Day›m›z için yazd›¤› ﬂiir okundu.
Gençlik Derne¤i halk oyunlar› ekibinin çeﬂitli yörelerden oyunlar sergiledi¤i, okullarda laikçi dinci ç›kar çat›ﬂmas›n›n ö¤renciler üzerindeki etkilerini anlatan “‹mam ‹man›m›z› Gevretti” isimli tiyatro oyununun sergilendi¤i kutlama hep birlikte türkülerin söylenmesi coﬂkulu halaylar›n çekilmesiyle son buldu.
2 Ekim günü Hatay Özgürlükler Derne¤i dernek
binas›nda gerçekleﬂen bayram kutlamas›nda yap›lan konuﬂmada “açl›¤›n, yoksullu¤un, haks›zl›klar›n olmad›¤› ba¤›ms›z Demokratik bir Türkiye’de
bayramlar›m›z› kutlamak istiyoruz” denilerek böyle
bir ülkeyi yaratmak için mücadeleye ça¤r› yap›ld›.
Trakya Kültür Merkezi çal›ﬂanlar› da 2 Ekim günü devrim ﬂehidi Kemal Karaca’n›n mezar›n› bayram dolay›s›yla ziyaret ettiler. Mezara çiçekler b›rakarak sayg› duruﬂunda bulunan TKM’liler, Karaca’n›n ailesine de bayram ziyaretinde bulundular.
TKM çal›ﬂanlar› 4 Ekim günü de kültür merkezinde bir türkü gecesi düzenlediler.Geceye kat›lanlar›n
TKM Müzik Grubunun söyledi¤i türkü ve marﬂlara
coﬂkuyla eﬂlik etti¤i bayram kutlamas›nda yozlaﬂmaya, de¤erlerimizin kirletilmesine karﬂ› mücadele
etmenin gereklili¤i vurguland›.

Anadolu Federasy o n u
ad›na
yap›lan
konuﬂmada, “Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele” slogan›n›n tercih edilmesinin nedenleri anlat›ld› ve artan
›rkç› sald›r›lara, sald›rganlar› koruyan yasalar›n peﬂpeﬂe ç›kar›lmas›na, sosyal hak gasplar›na ve
bu sald›r›lara karﬂ› örgütlenme
ihtiyac›na vurgu yap›ld›.

lan kitleden yo¤un alk›ﬂ ald›.

ﬁölene kat›lan Yunanl› müzik
grubu, söyledi¤i ﬂark›larla enternasyonalist dayan›ﬂman›n örne¤ini verirken dil farkl›l›¤› nedeniyle ﬂark›lar›n›n sözleri anlaﬂ›lmasa
da, Yunan ezgileriyle ﬂenli¤e kat›-

ﬁölene kat›lanlara, sinevizyon gösterimiyle, Avrupa'ya
göç tarihinin de anlat›ld›¤› ﬂölende, Suavi de türkülerini sahneye davet etti¤i çocuklarla birlikte seslendirdi.

Köln’de Halk ﬁöleni:
‘Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele’
Anadolu Federasyonu’nun,
“ I r kç› l› ¤a Kar ﬂ› Mü cade le” slogan›yla düzenledi¤i halk ﬂölenlerinin, ilki 5 Ekim’de Almanya’n›n
Köln kentinde yap›ld›.
Beﬂ y›ld›r düzenlenen ﬂölenlerin bu y›l ki Köln program›na
Grup Yorum, Suavi, Y›lmaz Çelik,
Nikos Dimitriyalis ve grubu, türküleri ve ﬂark›lar›yla kat›l›rken,
Die Linke (Almanya Sol Partisi)
yöneticileri Zeki Gökhan ve ﬁengül ﬁenol, konuﬂmalar› ve destek
mesajlar›yla ﬂölende yer ald›.
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Y›lmaz Çelik’in Türkçe ve
Kürtçe türkülerle kat›ld›¤› gecede, 12 yaﬂ›ndaki Hüseyin, dünyaya güzellik ler nakﬂe den bü yük
U s t a m›z için yaz›lm›ﬂ bir ﬂiiri
okudu.
Yaklaﬂ›k 1000 kiﬂinin kat›ld›¤›
ﬂölende Grup Yorum’un söyledi¤i
eski ve yeni ﬂark›lar›, kitlede büyük coﬂku yaratt›. Hoﬂçakal›n
dostlar›m parças›na, kitle hep bir
a¤›zdan sloganlarla eﬂlik etti.
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Linçleri Hoﬂgören Devlet
Linçcilerin S›rt›n› S›vazlayan AKP
Bal›kesir’in Alt›nova Beldesi’nde 1 Ekim günü meydana gelen
olaylar, ﬂovenist bir linç sald›r›s›na dönüﬂtürüldü. Bal›kesir Valisi’nin bu linç sald›r›s› karﬂ›s›nda
yapt›¤› aç›klama ise, linçin bir
devlet politikas› olarak devam ettirildi¤ini gösteriyordu: Ne diyordu Vali Selahattin Hatipo¤lu, önce
ona bakal›m:
“Ac›dan dolay› baz› taﬂk›nl › k l a r › h o ﬂ g ö r d ü k ”.
Bunu söyleyen, devletin resmi
valisidir, yasalara göre ordaki halk›n can ve mal güvenli¤ini korumakla görevleri vard›r. Ama Hatipo¤lu Türkiye’de politikan›n böyle yürümedi¤ini bildi¤i için
“kontrgerilla hukukuna” ve
“devlet politikalar›”na göre davranm›ﬂ ve yukar›da aktard›¤›m›z
aç›klamay› da o do¤rultuda yapm›ﬂt›r.
Valinin “hoﬂ gördü¤ü taﬂk›nl›klar”, Kürt ailelelerin evlerine,
iﬂyerlerine, araçlar›na sald›r›lmas›, tahrip edilip, yak›lmas›, sokakta yakalanan insanlar›n hastanelik edilmesidir. ﬁovenist sloganlar
ve elde bayraklarla faﬂist bir güruhun halk›n bir kesimine karﬂ›
estirdi¤i terördür “hoﬂ” görülen.
Peki, devletin valisinin, polisinin bunlar› “hoﬂgör me” hakk›,
yet kis i var m ›d› r?
Vali bu hakk›, oligarﬂik düzenin 6-7 Eylül ya¤ma ve katliam›ndan bugüne kadar sürdürdü¤ü linç kültüründen almaktad›r.
Bal›kesir Valisi Selahattin Hatipo¤lu’nun istisna oldu¤unu düﬂünmesin kimse. Hat›rlardad›r, 6
Nisan 2005’de Trabzon’da F Tipleri’ni protesto etmek için bildiri
da¤›tan TAYAD’l›lara karﬂ› “bayra¤›m›z› yakt›lar” yalan›yla bir
linç giriﬂimi olmuﬂtu.
Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir de ﬂöyle diyordu o gün:
"Halk›m›z›n huzurunu bozan cezas›n› çeker. Onlar da genç çocuklar. Tavsiyem, bu yaﬂamdan
zevk almaya baks›nlar. TAYAD'l›-

lar›n amaçlar›n› ve neyi kaﬂ›mak
istediklerini çok iyi biliyorum...
Trabzon'un huzurunu bozmaya
çal›ﬂanlara f›rsat vermeyece¤iz.
Biz yarg›s›yla, askeriyle, mülki
erkan›yla bir devletiz."
Görüldü¤ü gibi, ne zihniyette,
ne yetkinin kullan›l›ﬂ biçimde fark
yoktur. Dönemin Trabzon Emni yet Müdürü Ramazan Akyürek de
sald›r› s›ras›nda megafonla linççilere ﬂöyle seslenmiﬂti:
“Herkes sizinle ayn› düﬂüncede. Bu kiﬂilere yönelik gereken ne
varsa yap›lacakt›r. Ancak ﬂimdi
da¤›lman›z gerekir...”
Eylül 2006’daki bir baﬂka linç
sald›r›s› s›ras›nda da Sakar ya Valisi Nuri Okutan, linç güruhuna
hitaben ﬂöyle diyordu: “Tepkinizi
buraya toplanarak gösterdiniz...
Ben sizden sakin bir ﬂekilde da¤›lman›z› rica ediyorum. Öfkelendi¤iniz çocuklar devletin elinde.
Hukuken ne gerekiyorsa büyük
devlet onu yerine getirecektir.”
Yine Sakarya’da; 2008 Nisan’›nda, DTP’nin düzenledi¤i geceye sald›ran linç güruhuna karﬂ›,
yine vali, Hüseyin Atak da ayn›
anlay›ﬂ› gösteriyor ve onlara “ l ü tf e n d a ¤ › l m a l a r › n › ” söylüyordu.
Ayn› anlay›ﬂ, ayn› hoﬂgörü ve
elbette sadace ayn› kesimlere.
K›rklareli’nin Vize ‹lçesi’nde
gözalt›na al›nan Temel Haklar
üyelerine linç giriﬂiminde bulunan
faﬂistlere de polis ve jandarma
ayn› “ h o ﬂ g ö r ü y ü ! ” göstermiﬂti.

H e r k a d e me d en
lince teﬂvik ve himaye
Bu tav›r, valiyle, emniyet müdürüyle s›n›rl› kalm›yor hiçbir zaman. Trabzon’da, linç sald›r›lar›n›n baﬂlang›c›nda, B a ﬂ b a k a n
Tayyip Erdo¤an, ‹çiﬂleri Bakan›
Abdülkadir Aksu, C H P Genel
Baﬂkan› Deniz Baykal da linç sald›r›s›n› destekleyen aç›klamalar
yapm›ﬂlar ve yap›lan linç giriﬂimini “vatandaﬂ hassasiyeti” olarak

Belli ki, Alt›nova son olmayacak.
Belli ki, Trabzon’dan bu yana süren
linç sald›r›lar›, iradi, planl›d›r.
Tüm ilerici, demokrat, vatansever
halk güçleri, birlikte linç politikas›n›n karﬂ›s›na ç›kmal›d›r!
de¤erlendirmiﬂlerdi. Keza burada
s›ralamaya gerek olmayan tüm
düzen partilerinin liderleri, polis,
ordu sözcüleri, hep ayn› do¤rultuda aç›klamalar yapt›lar.
Mesele, vatandaﬂ hassasiyeti
olunca, elbette “vatandaﬂ›n” sald›r›lar› da hoﬂgörülecekti!!!
2005’de Mersin’deki Newroz
kutlamas›ndaki “bayrak” provokasyonunun ard›ndan Genelkurmay Baﬂkan›’n›n yapt›¤› “ S ö z d e
vatandaﬂ” aç›klamas›, linç sald›r›lar›n›n önünü açm›ﬂ, hedefini
göstermiﬂti. Sald›r›lar o günden
bu yana da “sözde vatandaﬂlara”
karﬂ› sürüyor. S›radan kavgalar,
“Kürtler sald›rd›” söylentileriyle
ﬂovenist seferberliklere dönüﬂtürülüyor.
Oligarﬂi, linç kültürünü sürdürürken, dönemine göre çeﬂitli
“k›ﬂk›rt›c›” unsurlar kullan›lm›ﬂt›r.
Maraﬂ, Çorum, Sivas katliam sald›r›lar›nda “camiye bomba att›lar”, “camilerimizi yak›yorlar” yalanlar›yl› k›ﬂk›rtma yap›l›rken,
ﬂimdi “bayra¤›m›z› yakt›lar”, “askerlerimizi ﬂehit eden teröristler
bunlar” gibi ﬂovenist k›ﬂk›rtmalar
kullan›l›yor. Ama k›ﬂk›rtma malzemesi ne olursa olsun, politikan›n özü ayn› kal›yor.
Gerçek ﬂu ki; sivil faﬂist çeteler, yobaz, ﬂovenist güruhlar, devlet politikalar›n›n arac› olarak kullan›lm›ﬂ ve bu kullanman›n karﬂ›l›¤›nda da do¤al olarak himaye
edilmiﬂlerdir.
Cumhurbaﬂkan› Cevdet Sunay
komando kamplar›nda e¤itilip
gençli¤e sald›ran faﬂistleri “Can›m,
onlar komünizme karﬂ› mücadele

ediyorlar!..” diyerek sahipleniyordu. Süleyman Demirel “Bana milliyetçiler suç iﬂliyor dedir temezsiniz” diyordu faﬂist cinayet ve
katliamlar karﬂ›s›nda. Abdülkadir
Aksu, binlerce “faili meçhul” cinayet iﬂleyen Hizbullahç›lar’›, eli tesbihlilerden zarar gelmez mant›¤›yla sahipleniyordu.
Bugün de, Genelkurmay’dan
Deniz
Baykal’a,
MHP’den
AKP’ye, Cumhurbaﬂkan› Gül’den
BBP’ye kadar tüm kesimler “vatandaﬂ tepkisi”, “vatandaﬂ hassasiyeti” ad› alt›nda, dün Sunaylar’›n, Demireller’in himaye politikas› sürdürülüyor. Sadece himaye eden ve edilen kiﬂiler de¤iﬂmiﬂtir, politika sürüyor.
“Vatandaﬂ hassasiyeti” diye birﬂey yok. Toplananlar organize
edilmiﬂ gericiler, faﬂistlerdir. Trabzon’dan Bal›kesir’e, Mersin’den
Sakarya’ya, Vize’ye, Gemlik’e kadar Türkiye’nin dört bir yan›nda ya
asker cenazeleri, ya bayrak vb.
bahane edilerek iradi, sistemli bir
politika hayata geçirilmektedir.

"Me¤er herﬂ ey in
s o r u ml u s u v a l i l e r m i ﬂ ”
Alt›nova’daki linç sald›r›s›n›n ard›ndan Bal›kesir Valisi’nin söyledi¤i sözler, burjuva bas›nda da kimileri taraf›ndan eleﬂtirildi. Eleﬂtirenlerden biri de Hürriyet
baﬂyazar› Oktay Ekﬂi idi. Ekﬂi, 4
Ekim 2008 günkü “uyar›yoruz”
baﬂl›kl› yaz›s›nda ﬂöyle diyor:
“düpedüz suç oluﬂturan baz› eylemleri ‘hoﬂ görme’ yetkisini Vali
Bey hangi yasadan al›yor? Burada aç›kça ‘görevi kötüye kullanma’ veya en az›ndan ‘ihmal’ yoksa ne var?...”

Sonuç o larak; linç sald›r›lar›
adeta kesintisiz biçimde belli
aral›klarla t ekrarlan›yor.
Görünen o dur ki, Alt›nova’daki s on o lmayacakt›r. Ve
Trabzon’dan b u y ana s üren
politika, art›k herkesin g özünü a çmal›d›r; linç politikas›,
bizzat AKP’nin onay ve himayesiyle sürüyor, b undan
hala ﬂüphe eden varsa, siyasi
olarak k ördür. AKP’den demokratl›k b ekleyenlerin y an›ld›¤›n› gösteren o nlarca k an›ttan b iri d e l inçlerdir. Böyle bir linç politikas›n›n sürdüren b ir partiden d emokrat
olabilir mi?
Ekﬂi, bunu sorduktan sonra
sözlerini ﬂöyle tamaml›yor:
“6-7 Eylül 1955 felaketi dahil,
Kahramanmaraﬂ, Sivas, Çorum
,Yozgat ve özellikle Mad›mak Oteli
olaylar› gibi olaylarda vali ve polis i n k u s u ru n u n bedelini ulusça
biz ödedik. Yenisini ödemeyelim.”
Bir daha okuyun. Valiyi eleﬂtirir görünürken devleti aklayan ve
tüm okurlar›n› da aptal yerine koyan bu sat›rlara tekrar bak›n: Demek ki 6-7 Eylül, Sivas, Çorum,
Maraﬂ, hepsi bir kaç valiyle polisin KUSURU yüzündenmiﬂ.
Ne hükümetler, ne ordu, ne
polis teﬂkilat›, ne CIA, ne burjuva
bas›n yay›n, ne M‹T, hiç ama hiçbirinin hiçbir suçu yokmuﬂ!
Türkiye tarihinin yar›s›n› bizzat
yaﬂam›ﬂ bir yazar›n yukar›daki
sat›rlar› yazabilmesi için ya kendisinin bunam›ﬂ olmas› gerek, ya
da sad›k hizmetkar› oldu¤u oligarﬂik devleti aklamak tüm okurlar›n› aptal yerine koyacak kadar

3. Çukurova Halk Kültür Festivali
Çal›ﬂmalar› Sürüyor…
Seyhan Sosyal Kültür ve Sanat Derne¤i’nin 16-19
Ekim tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirece¤i 3. Çukurova
Halk Kültür Festivali’ne haz›rl›k çal›ﬂmalar› sürüyor.
4 Ekim günü ‹nönü Park›’nda yap›lan eylemle festivalin duyurusu yap›ld›. Sisteme alternatif bir kültür anlay›ﬂ›yla yola ç›kt›klar›n› anlatan festival çal›ﬂanlar›,
‘Anadolu halk›n›n zengin kültürüne sahip ç›kaca¤›z’ de-

günü karartm›ﬂ olmas›. Belki ikisi
de geçerlidir. Bütün bunlar›n vali,
polis iﬂi olmad›¤›n›, herﬂeyin devlet taraf›ndan yap›ld›¤›n› Ekﬂi çok
iyi biliyor. Ve zaten bunu çok iyi
bildi¤i için telaﬂ içinde devleti aklamaya soyunuyor.
Ne ilginçtir ki, 1955’ten beri
sürüyor bu “kusurlar”. Bu kusurlar sonucunda binlerce insan katlediliyor ve fakat ne kusurlar engelleniyor, ne kusur iﬂleyenler tek
bir gün ceza al›yor... Linç güruhlar› höykürüyor, devlet her kurumuyla linçcileri himaye ediyor,
Oktay Ekﬂiler masal anlatmaya
devam ediyor...
Ekﬂi’nin gazetesi Hürriyet, bugüne kadar devletin her türlü faﬂist
sald›r›lar›na, kontrgerilla yöntemlerine, ﬂovenist k›ﬂk›rtmalar›na,
linç giriﬂimlerine tam destek veren
bir gazetedir. ﬁovenist k›ﬂk›rtmalarla gerçekleﬂtirilen linç eylemlerinden “tedirgin” olmuﬂ görünen
Oktay Ekﬂi, linç sald›r›lar›n›n bir
anlamda iﬂaretinin verildi¤i Mersin’deki bayrak provokasyonuna
tam destek olmaktan geri kalmam›ﬂt› oysa. 23 Mart 2005 tarihli
yaz›s›na “Türk bayra¤›n› yakan
alçaklar” diyerek baﬂlayan Ekﬂi,
Genelkurmay Baﬂkan›’n›n “sözde
vatandaﬂlar” aç›klamas›n›n da ne
kadar do¤ru ve zaman›nda oldu¤unu anlat›yordu.
Son yaz›s›nda “b a y r a k y a k m a
toplu sald›r›lar›n›n dökümünü”
yay›nlayan Oktay Ekﬂi, o sald›r›lar›n kendisinin “do¤ru ve zaman›nda” buldu¤u “sözde vatandaﬂ”
aç›klamas›yla baﬂlad›¤›n› bilmezden geliyor. Linç politikas› iﬂte
böyle bir politikad›r; iﬂaret fiﬂe¤ini
atars›n›z ama sonra sizin denetiminizde de kalmayabilir.
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diler. Eylemin ard›ndan Adana merkezinde festival tan›t›m broﬂürleri da¤›t›ld›.

" Yozlaﬂmaya Karﬂ› Birleﬂelim"
Çukurova Halk Kültür Festivali’ne ça¤r› ilanlar›
Adana’da da¤›t›lmaya devam ediyor. Festival çal›ﬂanlar› broﬂürleri 6 Ekim günü Adana’n›n Obalar Caddesi
üzerindeki esnaflara ve halka ulaﬂt›rd›.
“Gelin yozlaﬂmaya karﬂ› gücümüzü birleﬂtirelim!”
diyen festival çal›ﬂanlar›neden böyle bir festival organize ettiklerini de anlatt›lar.
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Sorunun Özünü Ta rt›ﬂ›n!
4 Ekim’de Irak s›n›r›ndaki Aktütün karakoluna karﬂ› PKK taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bask›n eylemi, Kürt Sorunu’na iliﬂkin tart›ﬂma ve de¤erlendirmelerin yo¤unlaﬂmas›n› da beraberinde getirdi. Elbette karakola sald›r› ve
yaﬂanan ölümler, Kürt Sorunu’nun sonuçlar›ndan biridir. Dolay›s›yla e¤er gerçekten bir tart›ﬂma olacaksa, bu sonucu do¤uran
sebeplerin tart›ﬂ›lmas› gerekir.
Buna ise, oligarﬂinin 80 y›ll›k politikas› ve zihniyeti engeldir.
‹ktidar›, muhalefetiyle düzen
partileri ve Genelkurmay’›n Kürt
Sorunu’nu tart›ﬂt›klar› zemin, yine “ t e r ö r ” ve “ te rö re karﬂ› savaﬂ” çerçevesinin d›ﬂ›na ç›kmam›ﬂt›r. Bu çerçevede, birbirleriyle
kim daha fazla sald›rgan yar›ﬂ›na
girdiler. Yeni bask› yasalar›n›
gündeme getirdiler ve s›n›r ötesi
sald›r›lar› sürdürebilmek için, bir
y›l önce 18 Ekim’de ç›kar›lan
‘tezkere’nin süresini, AKP, CHP
ve MHP milletvekillerinin oylar›yla bir y›l daha uzatt›lar. Ak›llar›na
ilk gelen ﬂeylerden birisi de “ Terörle Mücadele Kur ulu”nu toplayarak, Genelkurmay’›n istedi¤i
yeni bask› yasalar›n› görüﬂmek
oldu.
Bunun yan›nda, “sorun ekonomiktir” de¤erlendirmeleri gere¤i de, GAP kapsam›ndaki 9 ilde
“sosyal restorasyon” karar› al›nd›
ve bunun için 37 milyon YTL bütçe ayr›ld›.
Burjuvazi cephesinden yap›lan de¤erlendirmelerin bir di¤er
yan›n› da; yine Do¤u’daki her eylemden sonra tekrarlanan bildik
komplo teorileri oluﬂturdu; “Mec liste tezkere gö r üﬂ ül e c ek ti o n un
için mi yapt›lar”, “kapatma dav a s › n a g ö re m i a y a r l a n d › z a manlama”, “Kerkük konusund a m › m e s a j l a r i ç e r i y o r ? ”.
Her iki biçimiyle de, tart›ﬂmalar Kürt Sorunu’nun çözümü aç›s›ndan bir anlam ifade etmemektedir. Ne yeni s›n›r ötesi sald›r›lar
ve bask› yasalar›, ne ekonomik
yat›r›mlar, ne Aktütün eyleminin
komplo teorileri çerçevesinde
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tart›ﬂ›lmas›, sorunun özüne iliﬂkin
çözümler ortaya ç›karmaz.
S o r un Aç›kt›r;
80 Y ›ld›r ‹mha ve
Asimilasyon Uygulan›yor
Düzen cephesi, sorunun özünü gözlerden saklamaya çal›ﬂ›yor. Fakat, Kürt Sorunu, “yok
saymakla yok olacak” bir sorun
de¤ildir. Kürt halk›n›n üzerinde
yaﬂad›¤› topraklar›n bir bölümü
ilhak edilmiﬂtir, bu topraklar üzerinde yaﬂayan Kürt halk›n›n kimli¤i yok say›lm›ﬂ, Türk olmalar›
dayat›lm›ﬂ, 80 y›l boyunca sistemli olarak asimilasyon politikas› uygulanm›ﬂt›r.
Sadece yak›n tarihimizde bile,
Kürt halk›na yönelik çok say›da
katliam yap›lm›ﬂt›r. Son aç›klamalara göre, 1984’ten günümüze
40 binin üzerinde ölüm söz konusudur. Bunun yan›nda köy boﬂaltmalardan, göçettirmeye, iﬂkencelerden, ormanlar›n yak›lmas›ndan, hayvanlar›n öldürülmesine, uygulanmad›k bask› biçimi b›rak›lmam›ﬂt›r. Dolay›s›yla,
sorunu halen bir karakola yönelik
eylemle s›n›rl› tart›ﬂmak, bu eylemin amac›na iliﬂkin komplo teorileri üretmek halk› aldatmakt›r.
Bu gerçekler yok say›larak, ne
ony›llard›r Kürt Sorunu çerçevesinde yaﬂananlar›, ne insanlar›n
eline silah alarak da¤a ç›kmas›n›
izah etmek mümkün de¤ildir.
Oligarﬂik düzen, halk cephe-

Hay›r! Yukar›daki s oru y anl›ﬂ.
Soru: Sorun k arakolda d e¤il;
Sorunun a s›l a d› K ürt
sorunudur!
sinden geliﬂen her türlü mücadeleyi “terör” diye damgalama, ﬂiddetle bast›rma yolunu seçmiﬂtir.
‹stenmektedir ki, halklar hiçbir
sorunlar› için mücadele etmesinler, örgütlenmesinler, eyleme
geçmesinler. Oligarﬂinin tüm dayatmalar›na boyun e¤sinler.
Oligarﬂi, “terör, terörizm, te r ö r i s t ” söylemleriyle insanlar›n
ony›llard›r can›n› feda etti¤i bir
mücadelenin, herhangi bir sorun
yokken, durup dururken baﬂlat›ld›¤›n› iddia etmektedir. Elbette
ki, hiç bir sorun yokken, insanlar›n da¤lara ç›kt›¤› iddias›n›n, akl›
baﬂ›nda kimse için bir inand›r›c›l›¤› olamaz.
Oligarﬂinin di¤er çarp›tmas›,
sorun ekonomiktir söylemidir.
Hay›r, sorun ekonomik de de¤ildir. Sorunun ekonomik, sosyal
boyutlar› vard›r, fakat, bunlarla
s›n›rlamak, sorunun özünü yine
yok saymakt›r.

7 Ekim günü Dersim de,
DTP, ESP, HALK CEPHES‹,
EMEP,
DHP,
HKM,
PART‹ZAN ile KESK, TÜRK- ‹ﬁ ve D‹SK’e ba¤l› sendikalar, Dersim
Merkez Sanat Soka¤›’nda toplan›p, K›ﬂla Meydan›’na yürüyerek, burada bir aç›klama yapt›.
"S›n›r Ötesi Operasyonu’na Hay›r, Irkç›l›¤a ve ﬁovenizme Karﬂ›
Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i" pankart›n›n taﬂ›nd›¤› ve "Tezkereye Hay›r,
Operasyonlar Durdurulsun" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde “Tezkere
Geri Çekilsin” dövizleri taﬂ›nd›.
Kitle ad›na yap›lan aç›klama da, tezkerenin halklar aras› düﬂmanl›¤›n, ﬂovenizmin t›rmand›r›lmas› demek oldu¤u ve
faturas›n›n yoksul halklara ödetilece¤i
belirtildi. Aç›klamaya Tunceli Belediye
Baﬂkan› Songül Erol Abdil ve belediye
çal›ﬂanlar› da kat›ld›.

TEZKEREYE HAYIR

Çözmemek ‹çin
Oligarﬂik ‹ttifak
Oligarﬂinin
gündeminde
Kürt Sorunu’nun çözümü yok,
tersine daha fazla bask›, daha
fazla terör var. Aktütün eyleminin ard›ndan gündeme getirdikleri politikalar› bunu bir
kez daha göstermiﬂtir.
Sorunu çözmek isteyenler
için, çözüm belirsizlik içermemektedir. Çözüm, Kürt halk›n›n taleplerinin kabul edilmesidir. Fakat oligarﬂi, yeni sald›r› kararlar› alarak, gündeminde sorunun çözümü olmad›¤›n› bir kez daha göstermiﬂtir. Bak›n; iktidar›, muhalefetiyle, oligarﬂinin sözcülerinin
söylediklerine;
Abdullah Gül; “Herkese bu n u n h e s a b › so r ul a c a kt › r ” .
Tayyip Erdo¤an: “ A s k e r i miz ne istediyse yerine getird ik , y in e g e t ir ir i z.”
Deniz Baykal: Kuzey Irak
terör yuvas›d›r, temizleme
o ra d a n b aﬂ l am a l ›d ›r . . .
Devlet Bahçeli; Komﬂu mih raklar susturulmal›, OHAL
dahil gerekli düzenlemeler
yap›lmal›.

Ç özüm Aç›kt›r ;
Kür t H a l k › n a K e n di K a de r i ni
Tayin Hakk› Tan›nmal›d›r
Sorunun özü, belirtti¤imiz gibi,
‘Kür t So r unu’dur. Çözüm de bu
çerçevede ﬂekillenmek durumundad›r.
Kürtler’in de, tüm halklar gibi,
kendi kaderlerini, kendilerinin
belirleme haklar› vard›r. Sorun,
bu hakk›n yok say›lmas›ndan
ç›kmaktad›r, dolay›s›yla çözüm,
bu hakk›n kullan›lmas›n›n önündeki engellerin kald›r›lmas›d›r. Bu
hakk›n kullan›lmas›n›n önündeki
engel, emperyalizm ve iﬂbirlikçi
oligarﬂik iktidard›r. Çözüm, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›

Genelkurmay ise, Ola¤anüstü Hal (OHAL) ilan edilmesinden, çeﬂitli bask› yöntemlerine
bir dizi yeni karar›n al›nmas›
talebini içeren bir paket aç›klad›.
Tezkerenin uzat›lmas›ndan,
yeni bask› yasalar›na kadar
ald›klar› kararlar da bu söylemlerine uygun ﬂekilde oldu.
Oligarﬂik düzenin partileri,
Kürt Sorunu gündeme geldi¤inde, birbirleriyle katillikte
yar›ﬂmaktad›rlar. AKP’nin zaman zaman, Kürt Sorunu’nu
çözmek istiyor görüntüsü yaratmas›, Genelkurmay’›n sorunun çözümüne engel oldu¤u
izlenimi yaratmas›, politika
gere¤idir. De¤ilse, yeri geldi¤inde her birisi en az›ndan Genelkurmay kadar Kürt düﬂmanl›¤› yapmaktad›r.
Elbette, oligarﬂik düzenin
tüm partilerinin Kürt Sorunu’nda böylesine bir ittifak
sa¤lamalar›, oligarﬂinin en büyük gücü olan iﬂbirlikçi tekellerin d›ﬂ›nda düﬂünülmemelidir. Tekellerin de bu sald›r› politikalar› d›ﬂ›nda bir politikas›

yoktur. Dolay›s›yla, Kürt halk›na karﬂ› oligarﬂik ittifak,
sald›r› zemininde sa¤lanm›ﬂ
durumdad›r.
K›sacas›, oligarﬂi cephesinde yeni bir ﬂey yoktur. Ony›llard›r katlederek, sorunu olmasa da, sorunun gündeme
getirilmesini engelleyeceklerini düﬂündüler, katliam d›ﬂ›nda
bir politika uygulamad›lar. Bugün de ayn› politikay› bir kez
daha onaylam›ﬂ, bu politika
etraf›nda birleﬂmiﬂ durumdalar. Söylemek bile gereksiz ki,
ony›llard›r ne sonuç verdiyse,
ayn› sonucu verecektir.
Yeni s›n›rötesi sald›r›lar,
yeni OHAL uygulamalar›, yeni
bask› yasalar›, daha fazla katliam, sorunun ortadan kalkmas›n› sa¤lamaya yetmez.
Kürt halk›n› bitirmek mümkün olmad›¤›na göre, Kürt
halk›n›n talepleri için örgütlenmesini, mücadele etmesini
engellemek de mümkün olmayacakt›r.
Gerçekte oligarﬂinin, Kürt
Sorunu’ndaki durumu politikas›zl›kt›r. Bu durum, Kürt
Sorununa çözümün, oligarﬂi
cephesinden üretilemeyece¤ini, mevcut geliﬂmeler üzerinden bir kez daha göstermiﬂtir.

mücadelededir.

birlikteli¤inden yanad›rlar.

Elbette, Kürt halk›n›n kaderini
tayin hakk›n› kullanmas› demek,
halk›n tercihinin illa da ayr› bir
devlet kurma yönünde olaca¤›
anlam›na gelmez.

Elbette, sorun sadece iki halk›n birlikte yaﬂamas›n› savunmakla çözülecek bir sorun de¤ildir. ‹ki halk›n birlikte yaﬂamas›n›n
koﬂullar›n› yaratmak sorunun çözümünün as›l ana halkas›d›r. Birliktelik için, iki halk›n koﬂullar›n›n
eﬂitlenmesi gerekir. Bunun için,
Kürt halk›n›n demokratik taleplerinin sahiplenilmesi, Kürt halk›n›n yaﬂad›¤› bölgelerin ekonomik, sosyal, kültürel geliﬂimi için
önlemlerin al›nmas› gerekir.

Dahas›, devrimciler, halklar›n
küçük küçük parçalara bölünmelerinden ve emperyalizm karﬂ›s›nda güçsüz kalmalar›ndan yana
de¤ildir. Tersine, halklar›n emperyalizme karﬂ› daha güçlü birliklerinden yanad›rlar. Fakat,
devrimciler, halklar›n birlikteli¤ini, emperyalizm ve oligarﬂinin
sömürü düzeni alt›nda de¤il, halk
iktidar› bayra¤› alt›nda savunurlar.
Devrimciler, halklar›n gönüllü
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Sorunu bu yal›nl›¤›yla tart›ﬂmayanlar›n, sorunun özünü tart›ﬂmaktan kaçanlar›n, çözüme
iliﬂkin bir politika üretmeleri de
söz konusu olamaz.
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Akl›n›za Baﬂka Birﬂey Gelmiyor Mu?
Kürt Sorunu ne zaman gündeme gelse, Genelkurmay’›n talebi,
daha fazla yetki oluyor.
Gerçekte, bask› ve zulüm politikas› uygulamakta, yasa, kural
tan›mazlar. Fakat, her defas›nda,
“ t e r ö re k arﬂ› mücadelede, yasa lar›n ellerini, kollar›n› ba¤lad›¤ › n d a n ” yak›n›rlar. Yasalar hiç
olmasa çok rahat edeceklerini
düﬂünürler.
Bak›n, Genelkurmay 2. Baﬂkan› Orgeneral Hasan I¤s›z, Aktütün karakolu eylemi sonras› rahats›zl›klar›n› nas›l ifade ediyor;
“...önümüze ç›kan f›rsatlar› dahi halk›n zarar görme ihtimali
v ar s a d e ¤e r l e nd i r m i y o r uz. Ör g ü t b u n u i s t i s m a r e d i y o r...”.
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Hasan I¤s›z, Mart 2007’de de
Genelkurmay’›n insan haklar›
düﬂmanl›¤›na tercüman olmuﬂtu;
“‹nsan haklar›, bar›ﬂ ve özgürlük gibi ifadelerin arkas›na s›¤ › n a r a k t e r ö r ö rg ü t ü n ü n s ö z c ü l ü ¤ ü n ü y a p a n l a r v a r. ” diyordu.
‹nsan haklar› düﬂman› sadece
Genelkurmay de¤il elbette, Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek de,

8 Ekim’de TBMM’de yapt›¤› konuﬂmada; “ N e i n s a n h a k k › ,
a d a m ö l d ü re n i n s a n m › k i , i n s a n h a k k › o l s u n ! ” dedi.
Ne de olsa, onlar›n iktidarda
oldu¤u bu ülkenin generalleri,
“ﬁu insan haklar› olmayacak
k i . . . i k i h a f t a d a h e r s o r unu çö zeriz” sözleriyle meﬂhurdurlar.
Bu kafa yap›s›na, do¤al ki,
mevcut durumuyla bile “insan
haklar›” fazla geldi. 9 Ekim’deki
toplant›lar›nda mevcut hak k›r›nt›lar›n› da nas›l yok edebileceklerini görüﬂtüler. 14 Ekim’de devam edecek olan “ Terörle Mücadele Zir vesi” toplant›lar›nda, Genelkurmay taraf›ndan gündeme
getirilece¤i aç›klanan taleplerden
baz›lar› ﬂunlard›;

u K›smi OHAL ilan edilmesi.
u ‹zne ba¤l› olmaks›z›n, kapal› yerlerde arama yapma yetkisi,
u Kiﬂi ve araçlar› durdurarak,
s›n›rlama olmaks›z›n arama yapma yetkisi
u Sorgularda avukat bulundu-

rulmamas›, operasyonlarda gözalt›na al›nanlar›n, gözalt›na alan
ekip taraf›ndan hemen sorgusunun yap›lmas›na olanak tan›nmas›

u Bölgesel dinleme yapma
yetkisi ve dinleme ve istihbarat›n,
mahkeme iznine ba¤l› olmaktan
ç›kar›lmas›
u Acil durumlarda, valiliklerden izin alma durumunun kald›r›lmas›
u “Örgüt propagandas› yap›ld›¤›” gerekçesiyle yay›nlar›n bölgeye sokulmas›n›n engellenmesi
u ‹htiyaç duyulan bölgelerde,
cep telefonlar›n›n engellenebilmesi
Bunlar, pratikte istediklerinde
zaten çi¤nedikleri, yok sayd›klar›
maddelerdir. Fakat, beyinleri, insan haklar›n›n k›r›nt›s›na bile tahammülsüz oldu¤u için, her f›rsat› de¤erlendirerek, tamamen ortadan kald›rman›n yolunu düﬂünmektedirler. Evet, ak›llar›na hak
ve özgürlük düﬂmanl›¤›ndan baﬂka birﬂey gelmiyor.

Oligarﬂinin ordusunun
EKONOM‹S‹

özrü kabahatinden büyük
Türkçemizin güzel deyimlerinden biridir bu.
Askerleri ölürken golf oynayan paﬂaya dair Genelkurmay
resmi bir aç›klama yay›nlam›ﬂ; orada deniyor ki, komutan›n
cumartesi akﬂam›na kadar haberi yoktu. Askerleri
savaﬂt›r›rken zevk-i sefa içinde olmak tam da böyle birﬂey
olsa gerek...
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Son bir y›l içinde bas›na yans›yan
al›m haberlerine bakal›m:
30 Adet F-16 için 4 milyar dolar
2 Awacs için 2,5 milyar dolar
6 denizalt›ya 4 milyar dolar
100 adet taarruz helikopteri için 4,5
milyar dolar...
Bunlar son bir y›ldakiler. 2010’dan
itibaren teslim al›nacak 100 adet F-35
için de 11 milyar dolar ödenecek...
Gördünüz mü, ne kadar da yoksul
ﬂu TSK; bu kadar yoksulken bir karakol duvar›n› nas›l yapt›rs›n de¤il mi?
Ha bir de bu arada k›ﬂlalara yap›lan
bir dolu golf sahas›n›n masraflar›n›, generallerin eﬂlerinin özel harcamalar›n›
düﬂünün; para m› yeter bunlara?..

Tekellere Devlet Deste¤i;
Emekçiye Daha Fazla Sömürü
Devrimci ‹ﬂçi Hareketi
Emperyalist tekellerin en irileri
aras›nda yer alan iki ABD yat›r›m
bankas›ndan Lehman Brothers ve
Bear Stearns’›n iflaslar›n› ilan etmeleriyle, emperyalist finans dünyas› büyük bir sars›nt› yaﬂad›. Emperyalist
ülkelerde peﬂ peﬂe iflaslar gerçekleﬂti. Ve ayn› emperyalist ülkeler “kurtarma planlar›” haz›rlayarak harekete
geçtiler. ABD, son olarak 800 milyar
dolarl›k bir plan aç›klarken, ‹ngiltere,
Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika
baﬂta olmak üzere milyarlarca sterlinlik, euroluk planlar ortaya konuldu. Sanki ceplerinden ç›kart›yorlar
bu paralar›; kurtarma planlar›n›n görünmeyen yüzünde ﬂu var: Büyük
oranda halktan toplanan vergiler ve
kamu gelirlerinden oluﬂan devletin
kaynaklar›n› büyük tekellere aktarmak.
Emperyalizm ve yeni sömürgecilik gerçe¤idir: Krizin faturas› emekçilere ç›kacakt›r. Faturan›n büyü¤ü sömürge ülke halklar›na ç›kacakt›r. Bu
her zaman böyle olmuﬂtur. Daha do¤ru bir ifadeyle emperyalist tekeller faturay› halka, emekçilere ödetmek isteyeceklerdir.
Yani emperyalist tekeller çok kazand›klar›nda halka yans›mayan fatura, emperyalist tekeller krize, iflasa
düﬂtü¤ünde do¤rudan halka yans›maktad›r. Emperyalist, kapitalist düzende her durumda kabak halk›n baﬂ›na patlat›lmak istenir. Vergiler artar,
iﬂten ç›karmalar yayg›nlaﬂ›p iﬂsizlik
yo¤unlaﬂ›r, hayat pahalan›r, al›m gücü düﬂer, zamlar ard› ard›na gelir. Sonuç, yoksulluk artar, “gelir da¤›l›m›
dengesi”, daha da bozulur, uçurum
büyür. Tüm bunlar yüz milyarlarca
dolarl›k kurtarma operasyonlar›n›n
faturas›d›r. Yani asl›nda emekçiler
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda herhangi bir
“kur tarma” sözkonusu de¤ildir.
Kriz, bir gerçe¤i daha emekçilere
gösteriyor: emperyalist, kapitalist ülkelerde devletin rolü. Devlet, tekeller
için sömürünün güvencesidir. Sömürünün meﬂrulu¤unu da sa¤lar. Ve
devlet, böylesi kriz dönemlerinde oldu¤u gibi tüm kamu kaynaklar›n› s›-

n›rs›z olarak tekellerin hizmetine sunar. Ne için? Ekonomiyi kurtarmak
ad›na! Ülkenin refah› ad›na! Ve utanmadan da bunun için emekçilerden
de fedakarl›k istenir. Koca bir yalan,
ucuz bir demagojidir bu. Kurtar›lan
emperyalist tekellerdir. Herﬂey, devletin tüm olanaklar›, onlar için seferberdir. Emekçilerden çal›nanlar verilmektedir tekellere. Bunu yapan
devlettir. Bunun için bu devlet tekellerin devletidir.
Tekellere hizmet eden devlet, do¤ald›r ki halka, emekçilere düﬂman
bir devlettir. Bu gerçek, krizin faturas›n› emekçilere ç›kar›rken de, emekçiler bu faturay› kabul etmek istemeyip hakk›n› arad›¤›nda da karﬂ›laﬂaca¤›m›z bir gerçektir. ‹ﬂten ç›karmalar, ücretlerin geriye çekilmesi,
ödenmemesi, çal›ﬂma ve yaﬂam koﬂullar›n›n zorlaﬂmas›, zamlar ve daha
say›labilecek bir çok hak gasb› ve
zorluk karﬂ›s›nda emekçiler do¤ald›r
ki tepkilerini yükseltecek, hak talep
edecektir. Kaynaklar›n› tekellere
açan devlet ise, emekçileri daha çok
sömürmek için onlar›n karﬂ›s›na polisi, jandarmas›n› dikecektir.
Hep böyle olmuﬂtur ve devletin
yap›s›, niteli¤i de¤iﬂmedi¤i sürece de
böyle olmaya devam edecektir.
Kriz tekellerin krizidir. Krizi yaratan emekçiler de¤il, tekellerdir. Dolay›s›yla faturas›n› da emekçiler ödemek zorunda de¤ildir. Ancak bu bir
mücadele sorunudur. Güç sorunudur.
Emekçiler, mücadele ettiklerinde, örgütlü bir güç ortaya koyduklar›nda
krizin sonuçlar›n› da ödemezler. S›n›f
mücadelesi gerçe¤i budur.
Emekçilerin emperyalist, kapitalistlerin bunal›mlar›n›, krizlerini, sars›nt›lar›n›, bunlar›n sonuçlar›n› yaﬂamamas›, günlük mücadelesi yan›nda
nihai mücadeleyi, sosyalizm mücadelesini büyütmesiyle olanakl›d›r.
Tersi durumda fatura hep emekçilere
ç›kmaya devam edecektir.

Baﬂkent’te Yol
Kapatma Eylemi
Mahallelerinin imara aç›lmas›n› isteyen Yakup Abdal Mahallesi sakinleri Kuruçay›r Mevkini trafi¤e kapatarak, Ankara
Büyükﬂehir Belediyesi'ni protesto ettiler.
Ellerinde, ''Y›k›m de¤il, imar
istiyoruz'', ''Çamurlu yol de¤il,
asfalt istiyoruz'', ''Bar›nma
hakk›m›z, söke söke al›r›z'' yaz›l› dövizler taﬂ›yan mahalle
halk› yol üzerine kurduklar›
plastik bariyerleri de ateﬂe verdiler. Burada okunan bas›n
aç›klamas›nda, Büyükﬂehir Belediyesi ekiplerince 12 evin y›k›ld›¤›, 38 ev için, ekiplerinin
y›k›ma gelece¤i, oysa kendilerinin y›k›m de¤il imar istekleri
söylendi. Alt yap› olmad›¤› için
foseptik çukurlar›n kullan›ld›¤›
belirtilen aç›klamada, asfalt
yol, düzenli ulaﬂ›m, okul ve
bölgedeki taﬂ ocaklar›n›n kald›r›lmas› istendi.

F›nd›kl›'da
F›nd›k Protestosu
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Rize’nin F›nd›kl› ‹lçesi’nde
üreticiler, f›nd›k taban fiyat›n›
ve AKP'nin politikalar›n› protesto etmek amac›yla “F›nd›k Fiyat›n› Protesto” mitingi düzenledi.
Cumhuriyet Caddesi’ne kadar yürünen eylemde tertip komitesi baﬂkan› Avni Ertaﬂ mitingin amac›n›n, f›nd›ktaki sorunlar› konuﬂmak ve birey olarak
üzerlerine düﬂen görevi yerine
getirmek oldu¤unu söyledi.
Dünyan›n en büyük f›nd›k
üreticisi olan Türkiye’nin f›nd›¤›n›n ve üreticisinin bu hale niçin geldi¤i sorusuna cevap arad›klar›n› belirten Ertaﬂ, “Bunu
konuﬂmak, sesimizi yükseltmek için buraday›z” dedi.
Miting, hep birlikte tulum
eﬂli¤inde oynanan horonun ve
at›lan sloganlar›n ard›ndan sona erdi.
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Öğrendiklerimiz
Tarihte ve do¤ada mucize veya tesadüf yoktur.
Sadece bizim bilmedi¤imiz,
henüz keﬂfedemedi¤imiz yasalar›n iﬂlemesi ile do¤an›n o büyük
akl›n›n yaratt›klar› vard›r.
Ustalar böyle aç›klam›ﬂlar, bilim böyle demiﬂtir.
Devrimci yaﬂamda da t›pk›
do¤a gibi, tarih gibi, tesadüflere
ve mucizeye yer yoktur.
Devrimci yaﬂamda bunlar›n yerine
program ve denetim
vard›r.
Program,
ama
gerçek bir program
olmal›d›r programlar›m›z.

12
Ekim
2008
Say›:
2

b- elimizde ne
var?

Denetim o iﬂi, yapacak kiﬂi ile
birlikte yapmakt›r asl›nda.

c- elimizdekilerle ne yapabiliriz?
Gerçekçi
bir
program budur,
gerisi YARATICILIKTIR.
E¤er program yaparsak, tesadüfü ve mucizeyi beklemeyiz.
‹kinci ad›m›m›z DENET‹MD‹R.
T›pk› program gibi denetim
de cevaplar› belli sorular› alt alta
s›ralamakla olmaz.
Hele ki yapt›n›z m›, yapmad›n›z m› tarz›ndaki ucuz sorular›
sorup, “evet!”, “hay›r!” cevaplar›
almak, asla denetim de¤ildir.

O prati¤in içinde, biz beynimizde onun yerine geçip yaparak denetleyebiliriz ancak.

Tesadüf ve mucizeye inanmak, hayat›m›zla kumar oynamakt›r.
Tesadüf ve mucize burjuvazinin bizimle alay etmesinin araçlar›d›r;
buna izin vermemeliyiz.
Devrimci yaﬂamda tesadüf ve
mucizeye yer b›rakmak, burjuva
ideolojisine yer açmak demektir.

MUC‹ZE VE TESADÜF YOKTUR
ASLOLAN
PROGRAM VE DENET‹MD‹R.

Sade bir program
yeterlidir.
Alt alta listelenmiﬂ onlarca iﬂ
ve tarih, bir program de¤ildir.
Olsa olsa bir liste olabilir.
Program nedir?
En kaba, en basit hali ile;
a- geçmiﬂte ne yap›lm›ﬂ?

Denetim, o iﬂi YAPILAB‹L‹R
hale getirmektir.
Denetim, o iﬂi yapacak olanda BEN YAPAB‹L‹R‹M inanc›n›
yaratmakt›r.
Denetim, iﬂi yapacak, program› uygulayacak kiﬂinin önündeki
tüm engelleri tek tek kald›rmakt›r.

Bülent Dil'in Mezar›na Sald›r›
Kayseri'nin P›narbaﬂ› ‹lçesi’nde bulunan Bülent Dil'in mezar›
tahrip edilmiﬂ olarak bulundu.
Yine mezar tahammülsüzlü¤ü... Yine bir devrimcinin mezar
taﬂ› k›r›lm›ﬂ olarak bulundu. Devrimcilere karﬂ› kinini her f›rsatta

18

Tesadüf ve mucizeye inanmak, boﬂ hayaller kurmakt›r.

belli eden ve devrimcilerin mezarlar›ndan bile korkan sivil faﬂistler Bülent Dil'in mezar›n› tahrip ettiler... Bülent Dil'in arkadaﬂlar› "bizden her ﬂekilde korkuyorlar... çünkü biz halk›z... çünkü
hakl›y›z ve kazanaca¤›z!" ﬂeklinde tepkilerini dile getirdiler.
*
28 Ocak günü Adana'n›n
Kiremithane Mahallesi'nde
polis hiçbir uyar› yapmadan
üç devrimciyi bütün mahalle
halk›n›n ve Mehmet Topalo¤lu'nun yak›nlar›n›n gözleri
önünde katletmiﬂti. Polis önce mahalleyi kuﬂatm›ﬂ, kat-

Hayatta asla boﬂluk yoktur ve bizim
b›rakt›¤›m›z boﬂlu¤u
burjuvazi doldurur.
Biz devrimciyiz,
biz program ve denetimin esas oldu¤u
bir çal›ﬂma ve yaﬂam tarz›n› benim-

semeliyiz.
Düﬂünce tarz›nda
yaﬂam biçiminde
ve çal›ﬂma tarz›nda
program ve denetimi hakim
k›lmayanlar, asla sonuç alamazlar.
liam›n yap›ld›¤› evin alt kat›ndaki Mehmet Topalo¤lu'nun yak›nlar›n› bir odaya kilitlemiﬂ, sonra
üst kata ç›k›p kap›y› hileyle açt›rm›ﬂ ve içeride bulunan Mehmet Topalo¤lu, Besat Ayy›ld›z ve
Bülent Dil'i katletmiﬂti.

Erdinç Aslan An›ld›
7 Ekim günü Hatay TAYAD’l›
Aileler Erdinç Aslan'›n ailesini ve
mezar›n› ziyaret ettiler. HataySamanda¤ Tekebaﬂ› Beldesi’nde
bulunan, Erdinç Aslan'›n ailesinin ziyaretinin ard›ndan Erdinç'in
mezar›na karanfiller konuldu.
Tüm devrim ﬂehitleri ve Erdinç
için yap›lan sayg› duruﬂunun ard›ndan ziyaret sona erdilirdi.

t› ve o gün, Mahir,
Türkiye devriminin
yolunu müjdeliyordu
Dev-Gençliler’e.

Gençlerimiz; örnek alaca¤›n›z,
güç bulaca¤›n›z bir tarihiniz var:
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19 y›l sonra, 8
Ekim 1989’da, DevGençliler, geleneklerine sahip ç›kman›n
onuruyla
DevGenç’in 20. y›l›n› kutlamak için ‹stanbul
Harbiye Aç›k Hava Tiyatrosu’nda toplanm›ﬂlard›. O gün, o salonun da önemli bir
konu¤u vard›. Kendisi
demirparmakl›klar›n ard›ndayd›
fakat sözüyle, sesiyle oradayd›.
Day› ’yd› o konuk. “Bir DevGenç'imiz var!...” diyordu DevGenç’in tarihteki yerini sabitlercesine...

Dev-Genç 39. Y›l›nda
Dev-Genç 39. y›l›nda. Baﬂka
deyiﬂle, bu ülkedeki s›n›flar mücadelesinde, ülkemizin siyaset sahnesinde, gençli¤in dünyas›nda
tam 39 y›ld›r Dev-Genç var.
Tarihe böylesine derin izler b›rakan, izler b›rakmakla kalmay›p,
yaﬂayan bir anlay›ﬂ ve örgütlülük
olarak varl›¤›n› sürdüren kaç örgüt
say›labilir ki?.. Gençli¤in tarihi
Dev-Genç’siz yaz›labilir mi? Hay›r;
ülkemiz tarihinden Dev-Genç’i ç›karmak, tarihin bir yan›n›, bir döneminin içini boﬂaltmak olurdu.
39 Y › l d › r b i r De v- Ge nç i m i z v a r!
Mücadelesiyle, yaratt›¤› örgütlenmelerle, gelenekleriyle gençli¤in
ve ülkemiz tarihinin ve bugününün
ayr›lmaz bir parças› o.
Dev-Genç, gençli¤in 1960’l›
y›llar boyunca süren mücadelesinin ve aray›ﬂlar›n›n sonucudur.
9-10 Ekim 1969'da toplanan
Fikir Kulüpleri Federasyonu Ola¤anüstü Kurultay›'nda, Federasyon'un tüzü¤üyle birlikte ad› da
de¤iﬂtirildi ve Türkiye Devrimci
Gençlik Federasyonu yani tarihe
k›saca Dev-Genç olarak geçecek
örgütlenme oluﬂturulmuﬂ oldu. Bu
örgütlenmenin yeni tüzü¤ünün 2.
Maddesinde ﬂöyle deniyordu:

"- Dev-Genç emperyalizme ve
feodal kal›nt›lara karﬂ› verilen halk›m›z›n ... devrim mücadelesinde
sosyalist gençli¤in düﬂünce ve eyleminin geliﬂtirilmesi amac›yla kurulmuﬂtur. ...
- Federasyona ba¤l› dernekler
sosyalizm bilimini eylem k›lavuzu edinen üyelerden oluﬂur."

DEV-GENÇ; Faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda kendinizi
savunabilece¤iniz bir KALE

u

Sözünüzü söyleyebilece¤iniz bir KÜRSÜ

u

Gençli¤in birli¤ini
sa¤layabilece¤iniz bir ÇATI

u

Gençli¤i bir güç haline
getirebilecek tek
ÖRGÜT’tür.

u

Gençler; Bir Dev-Genç’iniz
var; k›ymetini bilin!
‹ﬂte gençler; ülkemiz gençli¤i,
bu anlay›ﬂla, bu bak›ﬂ aç›s›yla, bir
güç haline gelmiﬂtir. Dev-Genç’in
öncesi say›labilecek Fikir Klüpleri
Federasyonu’ndan itibaren gençlik, kendi mücadelesini halk›n›n
mücadelesinin bir parças› olarak
gördü. K›lavuzlar› ise sosyalizmdi.
Bu k›lavuzu öyle kolay bulmam›ﬂlard›, uzun zaman sormuﬂ, sorgulam›ﬂ, tart›ﬂm›ﬂlar ve böyle karar
k›lm›ﬂlard›.
18 Ekim 1970'de toplanan
Dev-Genç Kurultay›’da DevGenç’in yarat›lmas›nda ve geleneklerinin oluﬂturulmas›nda büyük pay› olan önemli bir konuﬂmac› vard›. Konuﬂmac›n›n o gün,
o kurultayda yapt›¤› konuﬂma da
son derece önemliydi. O konuﬂmac› Mahir Çayan’d›; kesin bir
ideolojik hesaplaﬂmadan ç›k›lm›ﬂ-

“Selam olsun, sokaklarda,
meydanlarda, üniversitelerde, fabrikalarda savaﬂan Dev-Genç'e! Ve
selam olsun, üniversite bahçesinde, 1 May›s Meydan›'nda, fabrika
önünde, gecekonduda yüreklili¤iyle savaﬂan Dev-Genç'lilere!...”
Selam› elbette ve çoktan haketmekteydi Dev-Gençliler. Herﬂeye ra¤men o isime sahip ç›km›ﬂlar, onu o günlere getirmiﬂlerdi.
Day›’n›n gönderdi¤i o mesaj›,
bugün ﬂu ﬂekilde tekrarlamak istiyoruz: Gençler, “Bir Dev-Genç’i n i z v a r ; k › y me ti n i iy i b i li n ” .

12
Ekim
2008
Say›:
2

Mahir de bir Dev-Gençliydi,
Day› da. Yaln›z onlar de¤il; 1970
Aral›¤›nda Parti-Cephe’yi oluﬂturanlar›n, 1974’lerden itibaren Mahirlerin miras›n› sahiplenerek devrimci hareketi oluﬂturanlar›n büyük bölümü Dev-Genç’tendi.
Tarihte, bir devrimci hareketin
yarat›lmas›nda bu kadar büyük
pay› olan, halk›n kurtuluﬂ mücadelesine bu kadar önder kadro ve
militan yetiﬂtiren, toplumun ve tarihin derinliklerine bu kadar kök
salan baﬂka bir gençlik hareketi
yoktur veya enderdir; Dev-Genç
iﬂte böyle özgün ve özel bir gençlik örgütlenmesidir.
Üniversitelerden liselere uzanan bir örgütlülüktür Dev-Genç.
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Okullar›n ve ülkenin yönetiminde
gençli¤in sözünü söyleyen bir örgütlülüktür... Gençli¤in dayan›ﬂmas›n›, birli¤ini sa¤layan bir örgütlülüktür; bir tek okula, bir tek
gence sald›ranlar onu karﬂ›s›nda
bulmuﬂtur... Dev-Genç, gençli¤in
ekonomik, akademik, kültürel sorunlar›n›n çözümüdür... Dev-Genç
gençli¤in kimli¤ini kazanmas›d›r;
kimliksizleﬂtirmeye karﬂ› gençli¤in
biz var›z deyiﬂidir... Gençlik, bu
gücü yeniden kazanmal›d›r; bunun yolu, kendi örgütlenmelerini
güçlendirmekten geçiyor.
“ S o r unlu de¤il, sor umlu gençlik” diyordu Dev-Genç’e iliﬂkin bir
yaz›n›n baﬂl›¤›nda. Evet, tam da
böyledir Dev-Gençlilik. Ve bugün
ülkemizin, halk›m›z›n böyle bir
gençli¤e ihtiyac› vard›r.

DEV-GENÇ, örgütlülükte
› s r a r d › r ; ç ünk ü ör g ü t s ü z
gençlik, hiçtir!
12
Ekim
2008
Say›:
2

12 Mart cuntas› döneminde
Dev-Genç kapat›ld›, bir çok yöneticisi, üyesi iﬂkencelerden geçirildi, tutukland›. Fakat 12 Mart’› izleyen ilk y›llarda mücadele alanlar›na ilk ç›kan da, kendi örgütlenmelerini yeniden ilk kuran da yine
Dev-Gençliler oldu.
12 Mart sonras›n›n ilk kitlesel
gençlik örgütü olan ‹stanbul Yüksek Ö¤renim Kültür Derne¤i
(‹YÖKD), Dev-Gençliler’in önderli¤inde kuruldu. 1973’ün Kas›m'›nda kurulan ‹YÖKD, kurulur
kurulmaz anti-faﬂist mücadelede
de, gençli¤in akademik-demokratik mücadelesinde de k›sa sürede
gençli¤in önderi ve çekim merkezi
oldu.
‹YÖKD, tarihsel geliﬂim içinde
“Dev-Genç'in ikinci do¤uﬂu” olarak da adland›r›l›r ki, bu do¤um,
Dev-Gençlilerin vazgeçmeyen iradesinin ifadesidir. Oligarﬂi DevGenç’i öldürmeye çal›ﬂt›kça, DevGençliler, yeni do¤umlarla karﬂ›l›k
verdiler. Ve bunun sonucudur ki,
adeta ölümsüzleﬂti, yenilmezleﬂti
Dev-Genç; hiç yok olmad›!
Dev-Gençliler, 1976 Kas›m’›nda Devrimci Gençlik Dernekleri
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DGDF) kurdular.
Federasyonu’nu (D
Temmuz 1978’de Devrimci
DevGençlik Federasyonu
(D
Genç),
1991 Nisan’›nda Türkiye Ö¤renci Dernekleri Federasyonu
TÖDEF)
(T
2004 Haziran’›nda Gençlik
Gençlik
Dernekleri Federasyonu (G
Federasyonu )’yla devam etti
gençli¤in örgütlenmedeki ›srar›.
Dev-Gençlilik, her koﬂulda boyun e¤memektir. Her koﬂulda mücadeledir. Hangi durumda olursa
olsun örgütlülü¤ü savunmak ve
yaratmakt›r.
Böyle oldu¤u içindir ki, DevGençliler, 39 y›l›n hemen her kesitinde örgütlü oldular. O örgütlülüklerin kimi kapat›ld›, her türlü
bask›lara maruz kald›, ama DevGençliler yine de yaﬂatt›lar DevGenç’i.
Elbette ﬂunu özellikle belirtmek
gerekir ki, gençlik, her dönem
Dev-Genç anlay›ﬂ›n› demokratik
alanda gençlik derneklerinde, federasyonlar›nda sürdürmeye çal›ﬂsa da bu mutlak bir ﬂey de¤ildir.
Bunun koﬂullar›n›n olmad›¤› dönemlerde de Dev-Gençlilik yok olmam›ﬂt›r, ortadan kalkmam›ﬂt›r.
Çünkü Dev-Genç sadece bir
örgütlenmeyi ifade etmez; sadece
bir derne¤e, federasyona indirgenemez. Dev-Genç, bir anlay›ﬂt›r,
bir gelenektir, Dev-Gençlilerin eskiden beri çok kulland›¤› bir deyimle “ bir ruh hali”dir. Dev-Genç’i
bir anlamda da iﬂte bu yüzden yok
edememiﬂlerdir.
S›k›yönetim, cunta dönemlerinde olsun, derneklerin s›k s›k polis taraf›ndan bas›ld›¤›, dernek
üyelerinin gözalt› ve tutuklama terörüne maruz b›rak›ld›¤› hükümetlerin yönetimi alt›nda olsun, aç›k
tek bir dernek b›rak›lmad›¤›nda
dahi, Dev-Genç örgütlenmesi devam etti.
Bazen ad› de¤iﬂti, bazen ülke
çap›nda farkl› federasyonlar kuruldu, ama asl›nda hepsinin temelinde yine Dev-Genç vard›. Hepsinin
taﬂlar›, tu¤lalar›, Dev-Genç’in harc›yla kar›lm›ﬂt›. Dev-Genç, her ko-

“Bugün belki faﬂizmin sald›r›lar›na karﬂ› güçlü
bir anti-faﬂist direniﬂi örgütledi¤imiz için oligarﬂi
bizi yarg›l›yor; ama bu tarih, önünde bizlerin
hakl›l›¤›n› asla gölgelemez... Bizler, gençli¤imizin bu mücadelesinden ancak gurur duyar›z.
Devrimci Gençli¤in mücadele tarihinde, anti-faﬂist iﬂgaller vard›r, sokak çat›ﬂmalar› vard›r,
boykotlar, yürüyüﬂler, gösteriler vard›r.
Devrimci Gençli¤in eylemlerinin her biri, Devrimci Gençli¤in cesaret, azim ve kararl›l›¤›n›n, halk›n
mücadelesine olan ba¤l›l›¤›n›n eseridir. Ve bunlar›n tümü ülkemiz gençli¤inin ﬂanl› mücadele
tarihini oluﬂtururlar. Biz bu tarihe ba¤l›y›z ve bu
tarihin her koﬂuldaki savunucusuyuz.”
(Dev-Gençliler’in, cunta mahkemelerinde yapt›¤› savunmadan, Hakl›y›z Kazanaca¤›z, syf. 93-94)
ﬂulda kendini yeniden yaratabilmektir.
Dev-Genç, örgütlülük konusunda, gençli¤in sorunlar› ve çözümleri konusunda geniﬂ bir tarihi
tecrübeye sahiptir. Bu tecrübe,
gençli¤in bugünkü sorunlar›n›n
çözümüne de ›ﬂ›k tutacak bir tecrübedir. Her Dev-Gençli, gençlik
kitlelerine giderken, bu tarihsel
tecrübeyi ö¤renmiﬂ ve özümsemiﬂ
olarak gitmelidir. O zaman hem
kendileri gençlik kitlelerini, hem
de gençlik kitleleri onlar› daha iyi
anlayacakt›r.

DEV-GENÇ ruhu ve
Dev-Gençli ad›n›
t aﬂ› ma n›n onur u !
Dev-Genç'liler,
1978’de
DGF'yi kurmalar›n›n ard›ndan yay›nlad›klar› Dev-Genç dergisinde
ﬂöyle diyorlard›:

"Ülkemizde... s›n›f mücadelesi
her geçen gün daha da keskinleﬂip yeni yeni boyutlar kazanmaktad›r. Dev-Genç'in yeri bu somut
mücadele içinde h a l k › n › n y a n › nda yeralmak olmal›d›r. Üniversitelerde, gecekondu mahallelerinde,
fabrikalarda, köylerde verilen mücadele devrimci gençli¤in mücadelesinden... ba¤›ms›z bir mücadele gibi de¤erlendirilemez.”
1969’da Dev-Genç’in kuruluﬂunda kabul edilen tüzü¤ü hat›rla-

y›n. Anlay›ﬂ ayn›d›r, ruh hali ayn›d›r. Her koﬂulda örgütlülük, her
koﬂulda direniﬂ, her koﬂulda halk›n›n yan›nda olmak.

siyle. Bir gençlik düﬂünün ki, yaﬂl›s› genciyle halk, Dev-Gençliler’i
kendilerinin ö¤retmeni, yol göstericisi olarak kabul ediyor.

Gençlik, onun tarihinden, birikimlerinden, sorunlar›n çözümüne
dair sundu¤u örneklerden ö¤renmesini bilmelidir mutlaka.

Bir ülkenin gençli¤i için bundan büyük onur ve gurur olabilir
mi?

Dev-Genç’in ad›, hakedilmiﬂ
bir add›r. Tarihteki yeri, gençli¤in
dinamizmiyle, kan›yla, can›yla kaz›nm›ﬂt›r. Ülkemiz tarihinin DevGenç’in varoldu¤u 39 y›ll›k döneminde, Dev-Genç, üniversitelerdeki, liselerdeki akademik, demokratik mücadelede olsun, faﬂizme
karﬂ› mücadelede, anti-faﬂist mücadelede olsun, hep en önde olmuﬂtur.

Gençlik DEV-GENÇ ’le
güçlenir, DEV-GENÇ ’le
k az a n ab i li r

Dev-Gençliler, iﬂçinin yan›ndad›rlar, yoksul köylülerin yan›ndad›rlar, gecekondulular›n yan›ndad›rlar. Dev-Gençliler’in grev çad›rlar›na, tarlalara, yoksul kondu inﬂaatlar›na gittiklerinde nas›l karﬂ›land›klar›n› bilmek, halk›n onlara
verdi¤i de¤eri görmek bile, tek baﬂ›na Dev-Gençli olmak için yeterli
nedendir.
Dev-Gençlilik bir genç için taﬂ›nacak en onurlu s›fatlardan biridir.
Elbette bu s›fat› taﬂ›yabilmek için
o gelene¤i, o miras› omuzlamak
gerekir; cüret, fedakarl›k gerekir.
1960’lar›n ikinci yar›s›nda da,
1970’li y›llarda da sosyalist düﬂüncenin Anadolu’nun dört bir yan›na taﬂ›nmas›nda, devrimci örgütlenmelerin yayg›nlaﬂmas›nda
gençli¤in, özel olarak da DevGençliler’in çok özel bir rolü olmuﬂtur. Sadece bu bile, DevGenç’in ülkemize, halk›m›za kazand›rd›klar›n›n önemini, büyüklü¤ünü göstermeye yeter.
Bir gençlik ordusu düﬂünün;
bir araya geliyor, örgütleniyor, bilinçleniyor, sonra bu ordu emekçi,
militan gruplar halinde Anadolu’ya yay›l›yor ve sosyalizmin ›ﬂ›¤›n›, devrimin coﬂkusunu oralara
taﬂ›yor. Bir gençlik ordusu düﬂünün; fabrikalara, gecekondulara
yay›yor örgütlenmesini, “ i ﬂ ç i ,
köylü, ö¤r enci gençlik, DevGenç’te birleﬂtik” slogan›n› yarat›yor mücadelesi ve örgütlenme-

Gençli¤e yönelik her tür sald›r›,
Dev-Genç’in gündemi olmuﬂtur.
Okullar›n k›ﬂlaya dönüﬂtürülmesi,
okullardaki polis iﬂgali, e¤itim sistemindeki hak gasplar›, yozlaﬂt›rma sald›r›lar›, Dev-Genç hepsinin
karﬂ›s›na ç›km›ﬂt›r. Bu mücadelelerden bazen sonuç al›nm›ﬂ, bazen
al›namam›ﬂt›r. Ama Dev-Genç
mücadeleden hiçbir koﬂulda vazgeçmemiﬂtir.
Sivil faﬂist terörün gençli¤e yönelik sald›r›lar›, dönem dönem art›p azalsa da, hiç yok olmam›ﬂt›r.
Ve gerek 1980 öncesinde, gerekse
de 1980’lerde, 90’larda, 2000’lerde faﬂist terörün karﬂ›s›nda hep
en önde Dev-Gençliler vard›r.
Ve yine tarih tan›kt›r ki, ülkemizdeki anti emper yalist mücadelenin her döneminde, Dev-Genç’in
büyük bir rolü olmuﬂtur.
12 Mar t sonras›n›n ilk örgütlenmelerini yaratanlar olduklar› gibi, 12 Eylül’ün yaratt›¤› apolitikleﬂmeyi, suskunlu¤u k›ran, örgütsüzlü¤e son veren de Dev-Gençliler olmuﬂtur.
YÖK’e, üniversitelerdeki cunta
düzenine kar›ﬂ mücadelenin önderi de Dev-Genç olmuﬂtur. DevGenç’in bu rolünü görmek için
mesela, 1990 Kas›m’›nda gerçekleﬂtirilen boykotu hat›rlamak yeter. Tam 40 ilde, onbinlerce ö¤rencinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen boykot, gençli¤i, “kuru kalabal›k” olmaktan ç›kar›p güç haline
getirmenin en önemli aﬂamalar›ndan biridir ve bu boykotun tek önderi, örgütleyicisi Dev-Genç’tir.
1960’lar›n ikinci yar›s›nda
FKF’nin, Dev-Genç’in ça¤r›s›yla
örgütlenen boykotlardan, Aral›k
1974’de Y›ld›z ‹YÖKD’ün ça¤r›s›-

yla gerçekleﬂen boykota, 1980
Ekiminde, yani 12 Eylül cuntas›n›n yeni iﬂbaﬂ›na geldi¤i bir dönemde iﬂkencede katliamlar› protesto etmek için ‹TÜ’de Dev-Gençliler’in ça¤r›s›yla yap›lan ve
‹TÜ'nün bütün ö¤rencilerinin kat›ld›¤› bir günlük boykottan, YÖK’e
karﬂ› defalarca yap›lan genel boykotlara kadar, bu tarihi hat›rlamak,
gençli¤in ülkemizdeki en güçlü ç›k›ﬂlar›n›n Dev-Genç’le birlikte gerçekleﬂti¤ini göstermeye yeter.
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ﬁunu da eklemek gerekir ki;
anti-faﬂist mücadelede, anti-emperyalizm bayra¤›n›n dalgaland›r›lmas›nda, akademik haklar için
mücadelede, yani mücadelenin
konusu ne olursa olsun, Dev-Genç
bu mücadeleyi, militan bir çizgide
sürdürmüﬂtür. Dev-Genç, sol görünüm alt›nda pasifizmin, statükoculu¤un, teslimiyetcili¤in hakim
k›l›nmas›na, savunulmas›na hiçbir
dönem izin vermemiﬂtir. Bu anlay›ﬂlar› savunan kesimlerin karﬂ›s›na ç›km›ﬂt›r.
1960'lar›n sonlar›n›n DevGenç'i, 1970 sonras›n›n ‹YÖKD ve
‹YÖD’ü, 1978'in DGF'si, '90'l› y›llar›n TÖDEF'i, 2000’li y›llar›n
Gençlik Federasyonu, bütün bu
y›llar boyunca oligarﬂinin hedeflerinden biri olmas›na, pek çok bask›yla karﬂ› karﬂ›ya kalmas›na ra¤men, gençli¤in örgütü, yol göstericisi olmaya devam etmiﬂlerdir.
Dev-Genç, 39 y›ld›r, belli bir
devrimci anlay›ﬂla, belli bir devrimci gelenekle birlikte varolmuﬂtur. Bu anlay›ﬂ ve gelenek olmaks›z›n Dev-Genç böylesine bir kal›c›l›k kazanamazd›.
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Dev-Genç’le büyük eylemler
yaratt› gençlik. Ülkemiz s›n›flar
mücadelesi tarihi aç›s›ndan hiç de
küçümsenmeyecek kazan›mlar elde etti, zaferler kazand›. Gençlik,
Dev-Genç'iyle yeni zaferler kazanabilir. Gençlik, milyonlarca ö¤rencinin iktidarlar taraf›ndan yok say›lmas›na Dev-Genç'le son verebilir.
Gençlik, Dev-Genç önderli¤inde
mücadelesini büyüterek, 70 milyon
halka “iﬂte böyle gençlerimiz var”
diyerek umut ve moral olabilir. Olmal› da. Halk›m›z ve ülkemiz gençli¤imizden bunu bekliyor.
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Yoldaﬂlar›
Anlat›yor:

12
Ekim
2008
Say›:
2

‘Her ﬂeyimizi do¤rular
üzerine oturtmal›y›z.’

Baz› insanlar vard›r, bütün yaﬂam› bir sat›r doldurmazken baz›
insanlar vard›r ki, bir günü kitaplara s›¤maz. Ve her gün yeni destanlar yazar. Ahlak›n, erdemin, direncin ve umudun sembolü olur.
Bizim Day›m›z tüm bu güzelliklerin ötesinde, güzelliklerin bütünü
ve toplam›d›r. ‹ﬂte bizler böyle bir
insan›n ö¤rencileriyiz. Gururumuz,
direncimiz, kararl›l›¤›m›z bundand›r.
Bir gün bir genel kurulda iﬂbirlikçilere karﬂ› tak›nd›¤›m tav›r sonucunda, iﬂbirlikçilerle yumruklaﬂm›ﬂt›k. Yar›m saat sonra genel kurul salonuna onlarca arkadaﬂ›m›z›n
geldi¤ini gördüm. ﬁaﬂ›rm›ﬂt›m.
Nerden haberleri oldu da bu kadar
insan k›sa bir zamanda nas›l bir
araya geldi diye düﬂünürken arkadaﬂlar yan›ma geldiler. ﬁaﬂk›nl›¤›m› gizleyemeden arkadaﬂlara “nerden haberiniz oldu da hemen geldiniz” diye sorunca, “Oras›n› kar›ﬂt›rma buraya gelmemiz istendi ve
geldik” deyince ﬂaﬂk›nl›¤›m daha
da artm›ﬂt›.
Bir müddet sonra gerçe¤i ö¤rendi¤imde sevincimden a¤lam›ﬂt›m. Genel kuruldaki kavgam›z›,
televizyonlar›n büyük bir bölümü
son dakika haberi olarak vermiﬂ,
Day› haberleri izleyince hemen arkadaﬂlardan genel kurula gitmelerini istemiﬂ.
Düﬂünün öyle bir önder ki gözü

Baﬂkanl›k, yar› baﬂkanl›k
burjuvazinin kültürüdür. Ben
sizin yoldaﬂ›n›z›m. ”
Birbirimizin eksikliklerini
yanl›ﬂl›klar›n› eleﬂtirmez isek,
eksik ve yanl›ﬂl›klar›m›z› görmezden gelir isek birbirimize iyilik de¤il kötülük yapm›ﬂ oluruz.”
De v r i m i h e r a n i ç i n i z d e y a ﬂ a mal›s›n›z... her ﬂey beyninizde
baﬂlar ve beyninizde biter.”
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kula¤› hep ailemizin üstünde, binlerce kilometre uzakta olmas›na
ra¤men her ﬂeyimizi görüyor ve
duyuyordu.
Birkaç gün sonra telefon geldi.
Belirlenen saatte ......’da olmam
istendi. Çok uzak bir bölgede olmama ald›rmadan yola koyuldum. Kaza yapar›z yapmay›z› düﬂünmeden çok h›zl› bir ﬂekilde
bölgeye ulaﬂt›m. Arkadaﬂ›m, “Birazdan telefon gelecek.” dedi.
Kimden diye sorunca “Birazdan
ö¤renirsin” dedi.
Telefondaki ses çok yumuﬂak
ve ﬂefkatli üslupla “Merhaba, nas›ls›n?” diye sordu. Dilim tutulmuﬂ
cevap veremiyordum. O kim oldu¤unu belli edecek bir ﬂey söylemiﬂti ama ben heyecan›mdan öylece donup kalm›ﬂt›m. Ayn› ses
ayn› yumuﬂak ﬂekilde “Haydi toparla kendini” demesiyle birlikte,
“Ba¤›ﬂla çok heyecanl›y›m” diye
cevap verdim.
K›sa bir zaman sonra koyu bir
sohbete girdik. Çal›ﬂmalar›mla ilgili bilgi al›yor ve beni ayd›nlat›yordu: “Seni tasfiye edebilirler dikkat et. Oyunlar›n› bozman için
çok insana ulaﬂ›p bire bir konuﬂarak hakl›l›¤›m›z› ve meﬂrulu¤umuzu anlatman gerekiyor. Aksi
takdirde kaybederiz.”
Sözleri beni kamç›lam›ﬂt›. Hele
hele “ k a y b e d e r s i n ” de¤il de
“kaybederiz” sözleri hala kulaklar›mda ç›nl›yor. Büyük ailemiz ve
halk›m›z için çok çaba sarf etmeliydim. Bu sorumluluk içerisinde
gece gündüz demeden il il, mahalle mahalle, ev ev insanlarla görüﬂerek, üstümüzde oynanan oyunu
anlatarak iﬂbirlikçilerin oyunlar›n›
boﬂa ç›kartm›ﬂt›k.
Bir süre sonra, hayat›mda belki
de en çok istedi¤im ﬂeylerden biri
gerçekleﬂecekti...
*
... Evdeyiz, içim içime s›¤m›yor
yerimde oturam›yordum. Evdeki
arkadaﬂ heyecan›m› yat›ﬂt›rmak

için sürekli çay, kahve gibi içecekler getiriyordu. Day› birazdan gelir demeye
kalmad› tam o esnada
geldi gülümseyen bir yüzle. ﬁefkat
ve sevgi dolu gözlerle insan›n içini
›s›t›yordu. Day› “Hoﬂgeldin nas›ls›n?” diyerek beni kucaklad›. Öyle
mutluydum ki, Day›m›z› kucaklam›ﬂt›m. Önderimiz, a¤abeyimiz,
babam›z, her ﬂeyimizdi. Karﬂ›l›kl›
bir masaya oturduk. Sohbet içerisinde Day›, ”Biliyor musun seni
Sinan (Sinan Kukul) keﬂfetti. Senin için o, bu iﬂin üstesinden gelir
demiﬂti. Onu yan›ltmad›¤›na hepimiz çok sevindik.” dedi. Sözleri,
ﬂefkatli s›cak gözleri, gülümsemesi bana apayr› bir güven veriyordu. ‹çimden “böyle bir ailede olmak benim için mükâfatlar›n en
güzelidir.” diye düﬂünüyordum.

Day› bir ara aya¤a kalkt›, ben
de hemen aya¤a kalkt›m. Bunu
fark etti¤inde tekrar oturdu. Süreci konuﬂuyor, düﬂüncelerimizi al›yordu. Tekrar aya¤a kalk›nca ben
yine ard›ndan aya¤a kalkt›m. BaBaﬂka na oturmam› iﬂaret etti. “B
n › m sen oturmadan ben oturmam” dememle birlikte öfkeli bir
ses tonuyla hiç unutmayaca¤›m
bir ders verdi o gün. Dedi ki: “Ben
baﬂkan de¤ilim, baﬂkanl›k, yar›
baﬂkanl›k burjuvazinin kültürüdür. Ben sizin yoldaﬂ›n›z›m. Siz
sendikac›lardaki bu kültür bizim
kültürümüz de¤ildir. Birbirinizle
ad›n›zla hitap edece¤inize herkes
birbirine baﬂkan diyor. Bize ait olmayan bu kültürden hemen ar›nmal›s›n›z. S›n›f önderi, halk önderi
olan insanlar›n böyle bir zaaf›n
içinde olmalar› kabul edilemez.
Mevcut unvan›n›za yasalar, baﬂkan diye dayatabilir. Ancak bizler
anti-demokratik yasalar›n dayatmas›na de¤il halk gerçe¤imizle ve
sosyalist kültürümüzle hareket etmeliyiz...”
Day›m›z›n, önderimizin a¤z›ndan ç›kan her söz beynimde kurﬂun etkisi b›rak›yordu. Böyle bir
zaaf›n içinde nas›l olabildik, burjuva kültürüne nas›l adapte olduk?

Birbirimize baﬂkan diye diye baz›
arkadaﬂlar›m›z›n ad›n› bile unutmuﬂtuk. Hiç ama hiç fark etmedi¤imiz ve hatta do¤ru olarak gördü¤ümüz bu zaaf›m›z› önderimiz
bize gösteriyordu. Nas›l da utanm›ﬂt›m, ancak bir o kadar da mutlu olmuﬂtum. Ani bir hareketle
Day›’n›n ellerinden tuttum. Beni
ayd›nlatan eleﬂtirilerinden dolay›
teﬂekkür ettim.
Day› “bana teﬂekkür etmen bir incelik. Ancak
bizler, birbirimizin eksikliklerini yanl›ﬂl›klar›n› eleﬂtirmez isek,
eksik ve yanl›ﬂl›klar›m›z› görmezden gelir isek birbirimize
iyilik de¤il kötülük
yapm›ﬂ oluruz. Baﬂka türlü dost olamay›z, aile olamay›z. Her
ﬂeyimizi do¤rular üzerine oturtmal›y›z.” sözleriyle cevaplad› teﬂekkürümü.

seniz cesaret verir. Onur, ahlak, erdem ne isterseniz vermeye haz›rd›r. ﬁunu hiç unutmamal›s›n›z,
her ﬂey beyninizde baﬂlar ve beyninizde biter.”
Day›m›z, önderimiz tam bir
derya gibidir. Beni eleﬂtirdikten
sonra karﬂ›s›na al›p bir a¤abey, bir
baba ﬂefkati ile
gözlerime
bak›p
g ü -

Her yerde
ve daima
Day›’m›z›n
rehberli¤inde

Daha sonra ülke sorunlar› ve di¤er ideolojilerle olan iliﬂkilerimiz üzerine sohbet ettik. Gazi
direniﬂinden örnek verdi. Arkadaﬂlar›m›z›n orada yaratt›¤› kahramanl›klardan ve cüretten uzun
uzun söz etti. Beynime kaz›d›¤›
konulardan biridir. Ve hiç unutamad›¤›m, özellikle ›srarla ﬂu sözleri tekrar tekrar söyledi: “Devrimi
her zaman çok yak›n›n›zda hatta
ensenizde bir nefes gibi hissedeceksiniz. Gazi olaylar› ülkemizde
büyük bir olay yaratm›ﬂt›r. Bu hareketlerden ç›karaca¤›m›z çok
dersler olmal›. Bak›n protesto eylemleri birkaç il ile s›n›rl› kalmasayd› e¤er, bu çat›ﬂmalar› bizler
25-30 ile taﬂ›yabilseydik devrim
mücadelesini ve örgütlenmesini
daha ileriye taﬂ›yabilirdik. Ülkemiz bu tür olaylar›n her an yaﬂanaca¤› bir ülkedir. Bu gerçeklerden hareketle devrimi her an için izd e yaﬂam al›s›n ›z ve yaﬂatmal›s›n›z. ‹nsan beyni dünyan›n en
geliﬂmiﬂ bilgisayar›ndan daha donan›ml›d›r. Beyninizden neyi isterseniz size vermeye haz›rd›r. Korku
isterseniz korku verir, cesaret ister-

lümsemesi, her ﬂeyi anlad›¤›m›
hissedene kadar tekrar tekrar anlatmas›, yaﬂam›m boyunca unutamayaca¤›m duygulard›r.
Onun ölümüne asla inanmam›ﬂt›m. Katafalk›n baﬂ›nda nöbet
tutarken sürekli ona bak›yordum;
o sade, o temiz, o gülümseyen yüzünden hiç bir ﬂey kaybetmemiﬂti,
bir baba ﬂefkati ile bize bak›p gülümsüyordu. Kulaklar›mda hala
onun sesi yank›lan›yor.
Day›m›z, önderimiz sen bir deryas›n, bizim fenerimizsin hep ama
hep öyle kalacaks›n. Gönlümüzde
yüre¤imizde hiç ölmeden yaﬂayacaks›n. Elimizde bayrak dilimizde
ﬂiars›n. Senin özlemlerini ö¤rencilerin olarak bizler gerçekleﬂtirece¤iz. Senin sesinle, senin nefesinle
ve senin ›ﬂ›¤›nla halk›m›za ba¤›ms›z ve sosyalist bir ülke arma¤an
edece¤iz. Seninle onurluyuz, seninle gururluyuz.

Faﬂizm; biliyorum tek suçlu v ar, o
da sensin. Çektirmedi¤in ac›, yapmad›¤›n iﬂkence ödetmedi¤in bedel kalmad›.
Bunca erken, b unca z amans›z, day›m›z umudumuzun sonsuzlu¤una kar›ﬂm›ﬂsa, tek suçlusu sensin. Bunun
için ödeyece¤in bedel de büyük olacak. Kork biz’den! Çünkü
görülecek hesab›m›z! Ve bilesin tarihin çöplü¤üne kar›ﬂ›p yok
olmadan, h aketi¤in y ere g ömülmeden k apanmaz b u h esap!
Bitmez bu kin, bu öfke. Korksun emperyalizm de! Öfke ve ac›
da¤›n›n yücesinde ateﬂler yakt›k! O g üne d ek, k ›z›l b ayraklar
nehrinin Day›’m›z›n önünden muzaffer geçiﬂine dek de sönmeyecek o ateﬂ...
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Bak d a¤ d oruklar›na, g ecekondu s okaklar›na, ﬂ ehrin meydanlar›na... iyi bak! Her gördü¤ün b irer Day›’m›zd›r ﬂimdi bilesin! O ndan b üyük o lacak h esaplaﬂmam›z! L atin h alklar›n›n
dedi¤i gibi, “gidenler an›lar›n› ve deneyimlerini b irlikte götürmezler onlar› sonr akilere devrederler” ‹yi bak, Day›’y› göreceksin her köﬂe baﬂ›nda! H er zamanki bilgeli¤iyle...
Dün nas›l, ö¤retmenimiz, baﬂ komutan›m›z, sesimiz, solu¤umuz, att›¤›m›z ad›m›m›z, tutan kolumuz, gören gözümüz olmuﬂsa bugün de öyle olacak. Direncimiz, umudumuz, bilincimiz, düﬂmana kinimiz olmaya devam edecek! Dün bize ve
halklar›m›za n as›l kurtuluﬂ y olunu gösterip önderlik ettiyse
öyle önderlik etmeye devam edecek.
Dün oldu¤u gibi bugün de onun yaratt›¤› de¤erlerle, kavgay›
büyütece¤iz. Çünkü, gerçekte biz hiç ayr›lmayaca¤›z. Her zaman ve d aima Day›’m›z›n rehberli¤inde “do¤ru g ördü¤ümüz
bu yolda sonuna k adar yür üyece¤iz”!
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En k›ymetli
hazinemiz
Bir gecekondudan, bir kitab›n
sayfalar›ndan ya da sokaklar›n
caddelerle kesiﬂti¤i yerlerden baﬂ›m›z› kald›r›p etraf›m›za, dünyaya
bakt›¤›m›zda g›pta etti¤imiz ﬂeyler
vard›r. Bilimdeki geliﬂmelerden tutun da bir halk›n yürüttü¤ü mücadelenin kazand›¤› zaferlere kadar...
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Bununla birlikte kendimizi
ﬂansl› sayd›¤›m›z ﬂeyler de vard›r;
ki onlar sayesinde er ya da geç
g›pta eti¤imiz her ﬂeye kavuﬂaca¤›m›za inan›r ve gururla bakar›z
dünyaya. “Bekle bizi, yürüyoruz,
biz de gelece¤iz, bilinmezliklerini
keﬂfedip s›n›rlar›n› zorlayaca¤›z”
deriz inançla... Önceleri belli belirsiz bir his ﬂeklinde ortaya ç›kan
gurur ve inanç kayna¤›, zamanla
ete kemi¤e bürünür ve ad›n› koyar›z; önderliktir bu.
Yar›lan kuﬂatmalarda, engellerin aﬂ›lmas›nda, sa¤a sola yalpalamayan ideolojik çizgide, sessizli¤in ortas›nda yükselen bayrakta
varl›¤›n› hissederiz. Bilir ve inan›r›z
ki, bulundu¤umuz noktadan hedefimize uzanan bir zafer köprüsü
kurulacakt›r, yar› yolda kal›nmayacakt›r, baﬂka halklar›n ac› tecrübeleri tekrar edilmeyecektir. Boﬂ
bir inanç de¤ildir bizi yürüten. Yaﬂad›klar›m›z›n güvene, güvenin
inanca dönüﬂmesidir; ve inanç zaferin harc›d›r.
Önderi yaratan halkt›r, halk›n
mücadelesidir. Bu yüzden her ikisi
et ve t›rnak gibidir, birbirinden ayr›lmazlar. Ama bu tarihi birli¤i bozmak ister egemenler. Yalan en büyük silahlar› olur. Gazeteler, televizyonlar ise yalan›n kürsüsü...
Bizse gerçe¤in ve bilimin gücüyle kuﬂand›¤›m›z oranda güçlüyüzdür. Yalan kürsüsünden kurulan cümlelere ihtiyatla yaklaﬂ›r›z
bu yüzden. Defalarca örgütümüze
ve önderli¤imize yönelik spekülasyonlar gerçekmiﬂ gibi sunul-
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muﬂ, olmayacak iﬂlerle isimlerimiz yanyana kullan›lm›ﬂt›r. Day›’n›n yaﬂam›n› kaybetti¤ine dair haberlerin ise haddi hesab›
yoktur. 12 A¤ustos günü yine böyle bir haberi duydu¤umuzda, ihtiyat› elden b›rakmad›k. Ö¤le haberlerini izleyen arkadaﬂ›m›z haberin içeri¤ini anlat›nca, yeni bir
psikolojik savaﬂ haberi diye düﬂündük. Kuﬂkusuz önderler de do¤an›n kanunlar›ndan muaf de¤ildir. Bunu biliyorduk, her canl› için
geçerli olan do¤a kanunlar› Day›m›z için de geçerliydi. Ama bunun
gerçek olmas› için henüz erken oldu¤unu düﬂünüyorduk. Hatta yaﬂ›
üzerine sohbet ettik, 55-60 aras›
olsa gerekti. 12 Eylül zindanlar›nda, Ölüm Oruçlar›’nda, sürgünde
geçen y›llar› düﬂünsek de ölümle
onu yanyana getiremedik...
Günlük yaﬂam program›m›z
devam ediyordu. Yürüyüﬂ’ü toplu
okuduk ö¤leden sonra. Bir yandan
da “Üreterek Direnenler” sergisi
için eliﬂi yap›yorduk. Ve akﬂam
haberleri baﬂlad›. Önce geçmiﬂtekilere benzer bir haberdi izledi¤imiz. Ama sonra avukat›n›, ailesini
ekranda görüp, onlar›n a¤z›ndan
duyunca haberin gerçek oldu¤unu
anlad›k. Ve o saatten sonra adeta
ekrana kilitlendik. Haberden habere, kanaldan kanala geçerek
daha fazla ayr›nt› yakalamaya çal›ﬂt›k. Kameran›n anl›k bir hareketiyle d›ﬂar›daki bizleri gördük. Onlar›n gözlerinde kendi duygular›m›z› okuduk. Haber netti, böylesi
bir durumda bile yalanlar s›ralamaktan medet umanlar vard›.
Do¤rusu ﬂu ki, bizi o anda haberin
gerçek boyutu ilgilendiriyordu, o

art›k yoktu; ad›n› hayk›r›rken, sol
yumruklar›m›z› havaya kald›rd›¤›m›z, varl›¤›yla kendimizi ﬂansl›
hissetti¤imiz Day›m›z... Son nefesini vermiﬂti yurdundan uzakta.
Ama iﬂte onun eme¤i, yaratt›klar›,
idealleri vard› bizde ve her yerde.
Bu inançla gecenin karanl›¤›nda
onun ölümsüzlü¤ünü hayk›rd›k
dünyaya, eme¤inin oldu¤u her ﬂeyin yaﬂad›¤›n› ilan ettik.
Ertesi güne, “Hakl›y›z Kazanaca¤›z”la baﬂlad›k. Ki dilimizde slogan olan, dilimizde marﬂa dönüﬂen onun sözüydü.
Sabahtan haz›rl›klara baﬂlad›k.
Defterlerden, kitaplardan ﬂiirler,
belleklerimizden yürüyüﬂün yine
onun rehberli¤inde sürece¤ini hayk›ran marﬂlar seçtik. Haz›rl›klar
sessiz bir koﬂturmaca içinde sürüyordu. Yüreklerimizde f›rt›nalar kopuyor, yeniden yeniden duydu¤umuz haberin gerçekli¤ini soruyorduk kendimize. Evet gerçekti, kabul etmesi kolay olmasa da.
Ölüm ve yaﬂam iç içeydi ve bunu en iyi bizler biliyorduk. O günkü
gazetelerde 11 A¤ustos’un 10 y›ll›k bir savaﬂ›n son noktas› oldu¤unu okuyup iradi bir sürecin iﬂledi¤ini, önderimizin son günlerine kadar görevinin baﬂ›nda oldu¤unu
ö¤rendik.
Ö¤leden sonra sayg› duruﬂuyla
baﬂlayan anma program›m›z
marﬂlar›m›zla, ﬂiirlerimizle devam
etti. Cenaze nereye defnedilecek,
ülkeye giriﬂinde sorun ç›karacaklar m› merak ediyor, her ﬂeyin ona
yaraﬂ›r olaca¤›na güveniyorduk.
“Ölümü dahil herﬂeyi planlad›” de-

niyordu aç›klamada. Her ihtimalin
düﬂünüldü¤ü apaç›kt› iﬂte, yine de
merak etmekten kendimizi alam›yorduk. O gün de hayk›rd›k Day›m›z’›n ölümsüzlü¤ünü, defnedilece¤i güne kadar ve elbette sonsuza kadar da hayk›racakt›k.
Perﬂembe gününün gazetelerinde cenazenin uçakla gelece¤ini
okuduk. Öyleyse cenaze töreni gecikmezdi ki, çok geçmeden cuma
günü defnedilece¤ini ö¤rendik. Biz
de ayn› saatlerde burada tören düzenlemeye karar verdik. Dostlar›
davet ettik. Okuyaca¤›m›z ﬂiiri,
söyleyece¤imiz marﬂ› seçme konusunda baﬂka bir zorluk da vard›. ﬁiirler vard› duygulu ve içten,
marﬂlar vard› coﬂkulu, ama yetmiyordu o anki duygular›m›z› anlatmaya. Bu an, yeni türküler, yeni ﬂiirler, yeni marﬂlar istiyordu. O
türküleri, o ﬂiirleri çok beklemeyecektik.
Yurtd›ﬂ›ndaki anma töreni, havaalan›ndaki karﬂ›lama, cenaze
arac›n›n Gazi Mahallesi’ne do¤ru
yol al›ﬂ›, Gazi’deki karﬂ›lama, cemevinde tutulan nöbet... Sanki
her an›nda ordaym›ﬂ›z gibi. Nihayet önderimiz vatan›yla buluﬂuyor, u¤runa y›llarca mücadele etti¤i halk›n›n içinde ﬂimdi. Baﬂka
türlü düﬂlemiﬂtik halbuki, devrim
meydan›nda karﬂ›layacakt›k onu,
o bize seslenecekti. Söz veriyoruz
bir kez daha; “o günü getirece¤iz!”
Havaland›rmada yapaca¤›m›z
tören için, gereksiz herﬂeyi kald›r›p çiçeklerin aras›na bir masa
yerleﬂtiriyoruz. Masada onun karakalem bir çizimi var ve hemen
yan›nda ayn› boyutlarda Mahir’in
portresi ve alt›nda önderimizin
Sabo’yla çekilmiﬂ foto¤raf›. Henüz sabah›n erken saatleri, sarmaﬂ›¤›n koyu pembe çiçekleri
dirili¤ini koruyor, o çiçeklerle
süslüyoruz foto¤raflar›n etraf›n›.
Rüzgar esiyor bir yandan yerleﬂtirdi¤imiz her ﬂeyi yerinden etmek istercesine. Ama biz daha
inatç›y›z, ne rüzgarlar, ne f›rt›nalar gördük.
Saat 11’e geldi¤inde yoldaﬂ›m›z sayg› duruﬂuna davet ediyor
bizi; ayaktay›z yumruklar›m›z s›-

k›l›. And içiyoruz içimizden, an›s›n› devrime taﬂ›yaca¤›z.
Metin okunuyor sonra:

“... Ve bizler ne kadar k›ymetli
bir hazineye sahip oldu¤umuzu
biliyoruz. Bu duygularla onun açt›¤› yoldan, onun iﬂaret etti¤i yönde, onun mücadelelerini rehber
edinerek her güçlü¤ü yenece¤imize, devrim yürüyüﬂümüzü zafere
taﬂ›yaca¤›m›za söz veriyoruz...”
Cümleler s›ralan›rken, onu ön-

derleﬂtiren süreçler canlan›yor gözümüzde. Bildi¤imiz ve bilmedi¤imiz ayr›nt›lar›yla devrim için ve
devrim içinde geçen 38 y›l... Okunan cümleler duygular›m›za tercüman oluyor:

“O onur ve gurur kayna¤›m›z,
rehberimiz, öncümüz olmaya devam ediyor..”
“Bu yüzden a¤›tlar yakm›yor,
gözyaﬂ› dökmüyoruz... çünkü ondan bize kalan büyük bir miras
var. Önderleri yaratan direngen
ve umutlu bir halk›m›z var.. Partimiz,
Cephemiz var. Cüret ve idHEPS‹N‹N T OPLAMI...
diam›z var, devrim yürüyüﬂüBak›ﬂlar›n i ﬂaret ediyor,
müzü zafere taﬂ›yacak yoldaﬂlaDa¤lar›n a rd›ndaki m üjdeyi;
r›m›z var... ve elbette her daim
yan›m›zda hissedece¤imiz öndeKadim z amanlar›n
rimiz Day›m›z var...”
cümle isyanc›lar›n›n
Metin
bitiyor,
K›v›lc›mlar›n› yüklenmiﬂ gözlerin
marﬂlar baﬂl›yor.
“Reber” diyoSeni a nlatmak g örevdir
ruz, “Selam
Maiﬂet derdinden b aﬂ›n›
Olsun” diyokald›ramay›p
ruz. Yan haUmars›zl›¤a düﬂenlere
valand›rmaUmar bizde diyebilmek
dan bir ﬂiir
yükseliyor:
Aldat›lm›ﬂ milyonlara...
“Ak›n
var
a
k
›
n
.
.
.
”
Üreten, yaratan n as›rl› e llerin
Bir baﬂkas›ndan
Yorgun o muzlar›n s ahiplerini
Kürtçe ezgiler yay›l›yor “Ey ﬂe‹syan o rdular›na ç evirmek
h i d ” sözlerinin anlam›n› bilmese
Her babayi¤idin h arc› de¤il
de hepimizi derinden etkiliyor
Fark›nday›z
ezgi.

Bizim harc›m›z olmak zorunda
Yoksa sürüp gidecek
Bu a c›lar kahpelikler saltanat›.

Uzun olsa da yolumuz
Hep onurla y ürünecek b iliyoruz..
Ald›¤›m›z her nefeste
Halayda, b arda
horonda, zeybekte
Do¤umda, dü¤ünde, ö lümde
Yaﬂam›n t am o rtas›nda
Sallad›¤›m›z al mendil olacaks›n
Ac›lar›m›z yollu¤umuz
Miras›n u mudumuzdur
Hepsinin toplam› olan
Seni çok seviyoruz...
K › r › k l a r 1 N o’lu F T i p i
Ö z g ü r Tu t s a k l a r
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Gazi’de cenaze töreninin baﬂlayaca¤› vakit gelirken, havaland›rmadaki törenimizi bitiriyoruz.
K›rm›z› bayraklar›n dalgaland›¤›
Gazi sokaklar›na gururla bak›yoruz, cenazeyi ‹stanbul’un gecekondular›ndan,
Anadolu’nun
farkl› illerinden gelen halk›m›za
yoldaﬂlar›m›za gururla bak›yoruz. Orada genç yaﬂl›, kad›n, erkek, iﬂçi, memur, iﬂsiz, ev kad›n›, ö¤renci, ç›rak, her yaﬂtan,
meslekten halk var; önderli¤ini
sonsuzlu¤a u¤urluyorlar.
Önderler kolay ç›km›yor ve
bizler ne kadar k›ymetli bir hazineye sahip oldu¤umuzu biliyoruz. Bu hazinenin k›ymetini bilece¤iz. Ve sözümüz odur ki,
onun rehberli¤inde zafere yürüyece¤iz...
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“Krize iliﬂkin tüm gerçekleri ortaya koyabilecek
olan da yaln›zca ekonomiye Marksist-Leninist
aç›dan bakanlard›r. Bunun d›ﬂ›ndakilerin söyleyecekleri, do¤rular› içerse de sonuçta eksiktir.”
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“Hiçbir zaman Marksizmi önermeyen, ama t›pk› Kautsky ve tak›m› gibi emperyalizmin çeliﬂkilerindeki derinli¤i ve meydana gelmesine neden oldu¤u devrimci
bunal›m›n kaç›n›lmaz niteli¤ini
örtmeye çal›ﬂan pasifizm ve ‘demokratizm’ ak›mlar›na... karﬂ› savaﬂ›m, burjuvazi taraf›ndan aldat›lm›ﬂ milyonlarca insan› ondan
kopararak kendine ba¤lamas› gereken proletaryan›n partisi için
zorunludur.” (Lenin, Emperyalizm)
Her s›n›f ve katman, olgulara
ve geliﬂmelere kendi s›n›f penceresinden bakar. ABD’de baﬂlay›p
giderek etkisi yay›lan krize iliﬂkin
yorum ve de¤erlendirmeler de bu
farkl›l›¤› yans›t›yor do¤al olarak.
Lenin’in dedi¤i gibi, bizim bak›ﬂ aç›m›zdan önemli olan, krizin
ortaya ç›kard›¤› emperyalizmin
çeliﬂkilerindeki derinlik ve bunun
emekçiler, devrimciler aç›s›ndan
taﬂ›d›¤› di¤er devrimci anlamlard›r.
Kuﬂkusuz ki, tüm emperyalist
dünyay› etkilemekte olan kriz,
son derece önemli bir olgudur.
Ancak burada önemli olan, burjuva ekonomistlerin veya küçükburjuva ayd›nlar›n bir ço¤unun
yapt›¤› gibi, kah borsa üzerine,
kah sistemin “gelece¤i” üzerine
spekülatif yorumlar yapmak veya
“burjuvazi Marks’› keﬂfediyor!”
diye adeta magazinsel yorumlarla
u¤raﬂmak de¤il; bunlar›n yerine,
bu krizin gösterdi¤i çok daha temel olgular üzerinde durmakt›r.
Kriz, emperyalizmi, emperyalist sistemi, bizim gibi ülkelerin
ba¤›ml›l›¤›n› anlamak ve somut

Kriz ve
Kapitalizmin
Yalanlar›

olarak göstermek
için, bundan ç›k›ﬂ
yolunu ortaya koymak için bir vesiledir.
Yürüyüﬂ’ün son iki say›s›nda
ABD’de baﬂlay›p yay›lan krizin
faturas›n›n her halükarda emekçilere yüklenmek isteyece¤ine dikkat çekmiﬂtik. Kuﬂku yok ki,
emekçiler aç›s›ndan sorun sadece
krizin faturas›n›n yüklenmesi de
de¤ildir; çünkü faturan›n yüklenmek istenmesi, beraberinde bask›lar› da getirecektir. Krizin faturas›n› emekçilere yükleyebilmek,
yeni bask›lar, yasaklar, sindirme
politikalar› olmaks›z›n mümkün
de¤ildir.
Bugünlerde çokça söz edilen
1929 bunal›m›ndan bu yana, emperyalizmin sürekli bunal›m›n t›rmand›¤› her dönemde böyle olmuﬂtur. Bu bunal›m dönemlerinde
haklar, özgürlükler ask›ya al›nm›ﬂ,
grevler yasaklanm›ﬂt›r. Elbette
bask›n›n yasaklar›n boyutlar›n›n
nereye kadar varabilece¤i de hem
krizin boyutlar›na, süresine, hem
de s›n›flar mücadelesindeki güç
dengelerine ba¤l›d›r.

“Piyasa tanr›s›”n›n
tekrar tekrar iflas›
Hemen her kriz döneminde oldu¤u gibi, bu kez de burjuvazi, ilk
darbesini, borsalarda de¤il, ideolojik planda yemiﬂtir. Bugünlerde burjuva tezlerini, kapitalizme
yönelik güzellemelerini eskisi gibi
cüretle tekrarlayabilecekleri bir
ortam yok.
Hani “serbest piyasa ne eylerse güzel eyler”di? Hani serbest
piyasa sorunlar› kendisi çözerdi?..
Ony›llard›r bunu ileri sürüyor burjuvazi. “Piyasa”n›n en iyi düzenle-

yici, en kesin sorun çözücü oldu¤unu iddia ediyor. Piyasa, adeta
“tanr›” gibiydi, ona karﬂ› ç›k›lamazd›, o ne yaparsa iyi yapar, ne
yaparsa hikmetinden sual olunmazd›... Bu tezlerin amac› kuﬂkusuz, kapitalistlerin sömürü mekanizmas›n› ve mevcut adaletsizlikleri meﬂrulaﬂt›rmakt›r. Fakat ﬂimdi kriz bu tezleri yalanl›yor...
Yüzy›l›n baﬂ›nda, tekelleﬂme
çok daha aç›k bir ﬂekilde yaﬂan›rken, burjuva ideologlar, tekellerin
herﬂeyi düzenleyece¤ini, sorunlar› çözece¤ini ileri sürüyorlard› ve
daha o zaman Lenin onlara iliﬂkin
ﬂu de¤erlendirmeyi yap›yordu:
“Kartellerin, bunal›mlar› ortadan
kald›raca¤› fikrine gelince, bu,
kapitalizmin kusurlar›n› her ne
pahas›na olursa olsun örtmek
için didinen burjuva iktisatç›lar›n›n uydurduklar› bir masald›r.
Tersine, belirli sanayi kollar›nda
yarat›lm›ﬂ tekel, kapitalist üretimin bütününde zaten var olan
kar›ﬂ›kl›¤› daha da ço¤altmakta,
a¤›rlaﬂt›rmaktad›r.”
Tekel’in kapitalizmde varolan
kar›ﬂ›kl›¤› daha da ço¤altmas› olgusu, “piyasa” için de geçerli. Piyasa, kapitalizmin anarﬂik yap›s›n› dengelememiﬂ, tersine derinleﬂtirmiﬂtir. 10-15 y›lda bir daha
boyutlu krizlerin yaﬂanmas› bunun en bariz göstergesidir. 1974
krizi, 1980’lerin baﬂlar›nda yaﬂan›n krizlerin üzerinden henüz çok
fazla zaman geçmiﬂ de¤ildir.
Burjuvazi, 1974’teki krizi “ P e t rol bunal›m›”, sonrakini “borsa
krizi”, bugünküne “Mo r tgage kriz i ” gibi adlar vererek, krizi dönemsel ve sadece belli olgulara
ba¤l› krizler olarak göstermeye
çal›ﬂ›r. Bu son krizde de ABD yönetiminin veya batan büyük te-

kellerin yöneticilerinin suçlanmas› da, krizin özünü gözden kaç›rma manevralar›n›n farkl› biçimleridir.
Stalin, emperyalizmin bu krizlerini ﬂu benzetmeyle tasvir eder;
kapitalizm hep yataktad›r, dönem
dönem de komaya girmektedir...
Mevcut krizin bir komaya dönüﬂüp dönüﬂmeyece¤ini önümüzdeki süreçte görece¤iz; fakat her halükarda mevcut kriz, ne salt Mortgage sistemiyle, ne salt yönetim
sorunuyla ilgili olmay›p, emperyalizmin sürekli krizinin sonucu
ve bir parças›d›r. Marksist-Leninistler, krize bu aç›dan bakmal›d›rlar.

“Onlar san›yorlard› ki savaﬂ,
bunal›mlar›n›n tek ilac›d›r ve onu
kökten çözecektir. Oysa II. Paylaﬂ›m Savaﬂ›, emperyalizm için k›sa
bir soluklanma olana¤› yaratmaktan, krizine geçici bir çözüm
olmaktan baﬂka bir iﬂe yaramam›ﬂt›. ... Zira, kapitalizmi ölüme
mahkum eden tüm yasalar iﬂliyor, kendi sonunun habercisi
olan çeliﬂkiler, daha da keskinleﬂerek varl›¤›n› sürdürüyordu.”
Yukar›daki de¤erlendirme, 2.
emperyalistler aras› paylaﬂ›m savaﬂ› sonras›na iliﬂkin olarak Hakl›y›z Kazanaca¤›z’da yap›lm›ﬂt›.
ﬁimdi yukar›daki sat›rlar› ﬂöyle
devam ettirebiliriz:

Krizi küçültenler de var!
Burjuva ideologlar›n ve ekonomistlerin bir kesimi de sistemin zevahirini kurtarmak için krizi önemsizleﬂtirmeye, küçük göstermeye çal›ﬂ›yor. Krizin büyüklü¤ünü anlamak için baz› rakamlara bakmak yeterlidir:
‹flas eden Lehman Bor thers adl› ﬂirket, dünyan›n 35. büyük tekeliydi. Beraberinde buna yak›n büyüklükte baﬂka finans kurumlar› da iflas
etti veya devletleﬂtirildi.. ‹flaslar, “tarihin en büyük banka iflas›” olarak
da nitelendirildi hat›rlanaca¤› üzere.
Tekeller demek, emperyalist sistem demektir. Tekelleﬂme, halen süren bir olgudur; 1990’lar, 2000’ler boyunca “ﬂirket evlilikleri” diye adland›r›lan yöntemle tekelleﬂme devam etti.
1995-96’da tekelleﬂme önceki dönemlere göre ABD’de yüzde 33,
‹ngiltere’de yüzde 558, Fransa’da yüzde 540, Japonya’da yüzde 1436,
Hollanda’da yüzde 700... art›ﬂ göstermiﬂti. Dolay›s›yla her sektör, giderek daha az tekelin denetimine geçmiﬂ durumdad›r. Mesela, beyaz eﬂya üreticili¤inde tekelleﬂme rakam› ﬂöyle seyrediyor: 1974’de dünya
üzerinde beyaz eﬂya üreticisi 102 tekelci emper yalist ﬂirket varken bu
say› 1995’de 48’e, 1998’de ise 24’e düﬂüyor..
Bugünkü kriz, bilindi¤i gibi a¤›rl›kl› olarak finans sektöründe ortaya
ç›kt›. Tekelleﬂme orada da son derece belirgin bir unsurdur.
Newyork, Londra ve Tokyo borsalar›, tüm dünya piyasas›na hakim
borsalard›r; ABD, Japonya, Avrupa Borsalar›’n›n toplam de¤eri dünyad a ki b ü tü n h i ss e s e n e t l e ri p i y a sa l a r › n › n t o pl a m de ¤e ri n i n y ü z d e
84’ünü oluﬂturmaktad›r...
Batan ﬂirketin büyüklü¤ünü ortaya koymak için ﬂu örne¤i hat›rlatabiliriz: “AOL-Time Warner adl› emperyalist tekelin “ekonomik de¤eri”,
Türkiye, Macaristan, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Peru ve
Pakistan gibi, hiç de küçük say›lamayacak ülkelerin gayri safi milli
has›lalar›n›n toplam›ndan büyüktür.”
Bir baﬂka rakam: 200 emperyalist tekel, dünya gayri safi milli has›las›n›n yüzde 31,2’sini gerçekleﬂtiriyor. Tekelleﬂme emperyalist sistemin bir gerçe¤idir ve söyle bir sistemde, en büyük tekelleri etkileyen bir
kriz küçük gösterilemeyece¤i gibi, sistemden ba¤›ms›z nedenlere ba¤lanamaz,

San›yorlard› ki, emperyalizm,
karﬂ›s›ndaki en büyük siyasi-ekonomik-askeri güçten yani sosyalist sistemden kurtulunca, sanki
bunal›mlar›ndan da kurtulabilecekti.
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Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla
ortaya ç›kan geniﬂ pazar, emperyalizm için gerçekten de büyük
bir nefes alma imkan› idi. Fakat,
bu yeni pazarlar da emperyalizmin krizini aﬂmas›n› sa¤layamad›.
Nitekim 1990’l›, 2000’li y›llar
boyunca da tüm göstergeler
ABD’deki ekonomik krizin giderek
artt›¤›n›
gösteriyordu.
ABD’nin Afganistan ve Irak iﬂgaliyle, onlarca ülkeyi hedef tahtas›na koyan pervas›z sald›rganl›¤›,
keza, kendi s›n›rlar› içinde de alabildi¤ine boyutlu ekonomik hak
gasplar›na yönelmesi de bir yan›yla onun ekonomik sorunlar›n›n
büyüklü¤ünün ifadesiydi.
Fakat sorunun özü ﬂuydu ki;
emperyalizmde kriz yap›sald›, karakteristikti; bu yüzden yeni pazarlar, sorunu ortadan kald›rmaz
ancak geliﬂimini, seyrini etkileyebilirdi. Nitekim böyle olmuﬂtur.
ABD çok çeﬂitli biçimlerde krizi
ertelemiﬂ, geciktirmiﬂtir. Hatta en
son bu sene baﬂ›nda Bush yönetimi taraf›ndan piyasaya “tüketimi
art›rmak” üzere taze para sürülmüﬂ, ancak o da bugünkü sonucu
engelleyememiﬂtir.
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Kriz süreklidir ve yap›sald›r.
Kesin olan budur. Böyle oldu¤u
için de geçici baz› çarelerle geçici
rahatlamalar sa¤lanabilir sistem
aç›s›ndan ama çözüm bulunamaz. Emperyalizm bir dönem,
ekonomist KEYNES’in teorilerinin
krize çare olabilece¤ini düﬂünmüﬂtü. Birçok ülkede Keynesçi
modeller uyguland›. Sonra, onun
modeli terkedildi, FR‹EDMAN’›n
“Monetarist politikalar›” konuldu.
Ama onun da çözüm olmad›¤›n›n
görülmesi için küçük çapl› bir kriz
yetti. Bugün de devlet müdahalesi iyi mi, Keynes’e yeniden mi dönülsün diye tart›ﬂ›yorlar. Varacaklar› yer, yine çözümsüzlüktür.
Mevcut kriz, kapitalizme ideolojik anlamda darbeler indirme-
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miz için daha uygun koﬂullar sunuyor elbette. Fakat unutulmas›n
ki, kriz biraz hafifler hafiflemez,
ortal›¤› yine ayn› “piyasa” masallar›, “serbest rekabetin faziletleri”
üzerine güzellemeler kaplayacakt›r; Çünkü bu masal› anlatmaya
devam etmek, burjuva ideolojisinin varl›k ﬂart›d›r.

“Marks’›n keﬂfi”
diye bir ﬂey yok
Bugünlerde Marks’tan çok söz
edilmeye baﬂland›. “Marks hakl›ym›ﬂ” sözü duyuluyor sömürücülerin cephelerinden. Burjuva
bas›n bile, ekonomik krizle ilgili
röportajlar yapmak için “Mark s i s t ! ” profesörlerin kap›s›n› çalmaya baﬂlad›. O kadar ki, Anglikan Kilisesi bile “Karl Marx hakl›ym›ﬂ. Kapitalist sistem insanl›¤›
bu hale getirdi” diye aç›klama
yap›yor.
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Bunlar elmette son derece ilgi
çekici geliﬂmelerdir ama ﬂu soru
daha önemlidir: Neden “ M a r k s
h a k l › y m › ﬂ ” deniyor da, “ M a r k s
v e L e n i n h a k l › y m › ﬂ ” denmiyor?
Bu sorunun cevab›, bizi, burjuvazinin “Marks’› güncelleﬂtirmesi”ndeki tuzaklara ve yönlendirmelere düﬂmekten koruyacakt›r.
Bir sistem olarak emperyalizmin tahlili, Marks’ta de¤il, Lenin’de çok daha etrafl›d›r. Kapitalizmin kaç›n›lmaz bunal›mlar›n›n
özellikle tekelleﬂme (yani emperyalizm) aﬂamas›nda kazand›¤› nitelikleri çok somut olarak Lenin
ortaya koyar.
Ama Marksist ekonomistleri
ekranlara ç›karanlar, Marksist-Leninistleri ç›karmazlar. Burada
Marks, medyatik bir unsur olarak
kullan›lmak istenmektedir sadece. De¤ilse, kimsenin Marks’› yeni keﬂfett i¤i yok!
Burjuvazi elbette Marks’tan haberdard›. Burjuva ideologlar, ekonomistler, kimsenin kuﬂkusu olmas›n ki iyi incelemiﬂlerdi Marks’›.
Sadece Marks’› da de¤il; Lenin’i
de bilirler. Ve burjuvazinin say›s›z
politikas›, asl›nda Marks’›n ve Lenin’in iﬂaret etti¤i geliﬂmeleri en-
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gellemeye yöneliktir.
Burjuvazi, yüzy›ld›r Marks’a,
Marksizme karﬂ› sald›r› halindedir.
Marks’›
keﬂfetmedi¤i
veya
Marks’›n hakl› oldu¤unu göremedi¤i için mi sald›r›yordu? Elbette
hay›r, tersine Marks’›n hakl› oldu¤unu bildi¤i için, Marks ve Lenin’in öngörülerinin adeta bir “kehanet” gibi do¤ruland›¤›n› bildi¤i
için sald›r›yordu.
Tarihin ufkundaki ihtimal,
Marks ve Lenin’in ortaya koyduklar› ihtimallerdi ve o ihtimallerin
gerçekli¤e dönüﬂmesi engellenmeliydi.
Burjuva s›n›f›, Marks’›n ve Lenin’in bilimsel öngörülerinin gerçekleﬂmemesi için ellerinden geleni yapt›, sömürü düzenlerini olabildi¤ince uzatmak için çal›ﬂt›lar
ve halen de buna çal›ﬂ›yorlar. Bunun için Marksizme ve Leninizme
karﬂ› savaﬂ açmalar› da bundan
dolay›yd›. Ve bugün itibar›yla da,
burjuvazinin Marks ve Marksizm
karﬂ›s›ndaki tavr›nda en küçük bir
de¤iﬂiklik yoktur. Emperyalist
dünyan›n bütün büyük krizlerinde
Marksist ekonominin izahlar›n›n
hat›rlanmas› zaten bugüne özgü
bir durum de¤ildir. Bütün önceki
krizlerde de benzer tart›ﬂmalar,
yorumlar yap›lm›ﬂt›r.
1980’lerin baﬂ›ndaki krizde de
böyle olmuﬂtu. Neredeyse bizim
söylediklerimiz söyleniyordu kriz
üzerine ve o zaman da ﬂöyle yazm›ﬂt›k: “Emperyalizmin bunal›m›n›n derinleﬂmesi üzerine ileri
sürülen görüﬂler, Marksistlerin
‘soyut’ iddialar› de¤ildi. Emperyalist ekonominin açmazlar›, açmazlar›n neden oldu¤u sanc›lar›n
yaratt›¤› telaﬂ ve ürküntü, art›k
birinci a¤›zlardan itiraf ediliyordu. Bunal›m›n yap›sal niteli¤ini
gizleyen, onu kendi d›ﬂ›nda uç
veren geçici aksamalar olarak
gösterenlerin demagojik aç›klamalar›, iﬂsizlik ve enflasyonu yaﬂayan kapitalist dünyada art›k
itibar görmüyordu.”
Yürüyüﬂ’ün 161. say›s›ndan
hat›rlanaca¤› gibi, ABD eski merkez bankas› baﬂkan› geliﬂmeleri
“ y ü z y › l › n k r i z i ” olarak de¤erlen-

diriyordu. Krizin 1929’dan bu yanaki en büyük kriz oldu¤u da hemen tüm ekonomistlerin paylaﬂt›¤› bir görüﬂtü. 1983’teki krizde de
Almanya Baﬂbakan› Helmuth
Schmidt ﬂöyle demiﬂti: “ﬁimdi,
1930’lardan bu yana görülmüﬂlerin en kötüsü olan, derin bir dünya ekonomik duraklamas› (resesyon) içindeyiz.” Amerikan yönetiminden H. Kissinger de “bu ekonomik bunal›m, bat› demokrasisinin bunal›m›na dönüﬂebilir.” diyordu.
Krizin boyutlar›n›n gizlenemez
duruma gelmesi, bir yandan bu
tarz itiraflar› ortaya ç›kar›yor, bir
yandan da Marks hat›rlan›yordu.
Fakat dedi¤imiz gibi hat›rlaman›n
anlam› konusunda yan›lg›ya düﬂülmemeli.
Emperyalizmin krizi süreklidir.
Bu yüzden de nas›l ki kriz “tekrarlanan” bir özellik gösteriyorsa,
Marks’›n hat›rlanmas›n›n da ayn›
özelli¤i gösterece¤inden kimsenin
kuﬂkusu olmas›n.
Her koﬂulda Lenin’i hat›rlamamay› da sürdüreceklerdir. Çünkü,
Lenin’de krizin tahliliyle birlikte,
krizin yaratt›¤› veya yarataca¤›
“devrimci olanaklar›n” da tahlili
vard›r... Burjuvazi televizyonlar›n›,
gazetelerini “ekonomist” çerçevesinin d›ﬂ›na zinhar ç›kmayacak
Marksistçe analizlere açabilir ama
krizin devrimci olanaklar›na dikkat çekebilecek hiçbir ekonomiste o kürsüler aç›lmaz.
Fakat, krize iliﬂkin tüm gerçekleri ortaya koyabilecek olan
da yaln›zca ekonomiye MarksistLeninist aç›dan bakanlard›r. Bunun d›ﬂ›ndakilerin söyleyecekleri,
do¤rular› içerse de sonuçta eksiktir.
Biz ﬂöyle bak›yoruz: “K r i z l e r
genel bunal›m›n bir sonucu olar a k o r taya ç›kar ama or t aya ç› k t›ktan sonra da kapitalizmin genel bunal›m ›n› daha da a¤ ›rla ﬂt › r a n b i r e t k i d e b u l u n u r.” ‹ﬂte biz
bu etkinin emekçilerin mücadelesini yükseltecek bir zemin olmas›
aç›s›ndan bak›yoruz bu krize de.
Bu anlamda da, emperyalizm ne
kadar krize batarsa, tüm dünya
için o kadar iyidir.

denlerden biri de “trafik kazalar›”d›r. “Trafik kazalar›” kavram›n›
neden t›rnak içinde kullan›yoruz?
Çünkü, bunlar›n kaza olup olmad›¤› tart›ﬂmal›.
Resmi olarak istatistiklerin
t utulm aya baﬂ land›¤› 1955't en
2003'e kadar, 223 bin 118 kiﬂi
kaza yerinde, 700 bin kiﬂi de kaza yerinden kald›r›ld›¤› hastanelerde olmak üzere, yaklaﬂ›k bir
mi l y o n k i ﬂ i t r a f i k
kazalar›nda öl m ü ﬂ t ü r.
Yine,
1984-2002 ara s›nda, 4 milyon
586 bin 82 tra fik kazas› yaﬂanm›ﬂt›r.
Peki neden bu kadar çok “ka z a ” ve ölüm yaﬂan›yor, sorumlusu kimdir?
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‘ Trafik Kazalar›’
Tekellerin Katliam›d›r!
Sadece bayram süresince, yani bir hafta içinde, “trafik kazala r › ”nda 146 kiﬂi öldü, 649 kiﬂi yaraland›. Geçen y›l da ayn›yd›, bir
önceki y›l da, daha önceki y›llarda da... Adeta, her bayram öncesi, “bu bayramda kaç kiﬂi trafik
kazalar›nda ölecek?” diye beklenir.
Fakat, bu ölümlerin sorumlulu¤unu üstlenen yok. Aç›ktan
kurﬂunlayarak, yakarak katlettiklerinin sorumlulu¤unu bile üstlenmeyen bir sistemin, böylesi
ölümlerde sorumluluk üstlenmemesi ﬂaﬂ›rt›c› da de¤ildir.
Deprem geliyorum der, önlem
almazlar, malzemesinden çal›nm›ﬂ binalarda onbinlerce kiﬂi
ölür, “do¤al afet” der, sorumlulu¤u Allaha havale eder ve geçerler. Sanki, o çürük binalar›n yap›m›na göz yumanlar›n, depreme
önlem almayanlar›n, denetlemeyenlerin, suçlular› cezaland›rmayanlar›n, yani düzenin bir sorumlulu¤u yoktur.
‹ﬂyerlerinde can güvenli¤i için
yat›r›m yapmazlar, kâr h›rs› için
yüzlerce iﬂçiyi göz göre göre öldürür, fakat sorumluluk üstlenmezler, “ k a z a ” der kapat›rlar.
Ruhsats›z çal›ﬂmas›na göz yumulan imalathanelerde onlarca iﬂçi
ölür, yine “ k a z a ”d›r.
Hastanelerde s›k s›k toplu
halde bebek ölümleri yaﬂan›r, hemen her y›l mevsimlik iﬂçilerin
onlarcas› yollarda ölür, yap›m›n-

4 Bayram günü yollara
dökülen kan:
146 Ölü 649 yaral›

4 1984-2002 aras›nda,
4,5 milyon trafik kazas›
meydana geldi.

4 1955-2003 aras› trafik
kazalar›nda 923 bin
kiﬂi öldü!
B i r Katliam Ki,
Kimse Sorumlulu¤unu
Üstlenmiyor!
da gerekli ﬂartlar› yerine getirmedikleri için “h›zl› tren” raydan ç›kar, onlarca kiﬂi ölür, üst geçit olmad›¤› için yollarda ölümler yaﬂan›r, heyelan köyleri yutar... fakat hepsi “ k a z a ”d›r. Sorumlular›
atölye sahibidir, makinisttir, dikkatsiz ﬂoförlerdir, yayalard›r... Peki gerçekten öyle mi? Düzenin bu
ölümlerde hiç bir sorumlulu¤u
yok mu?

Hayali Bir ‘Trafik Canavar›’
Yok, ‘Canavar’, Ulaﬂ›m›
Ölüme Dönüﬂtürenlerdir
‹statistikler göstermektedir ki,
ülkemizdeki ölümlerin nedenleri
aras›nda a¤›rl›kl› yer tutan ne-

‹ktidarlar trafik kazalar›ndaki
ölümlerin sorumlulu¤unu, “trafik
canavar›” dedikleri, hayali bir
düﬂmana havale ederler. Ya, alkollü sürücülerin kusurudur, ya
dikkatsizliktir, ya hava koﬂullar›
etkili olmuﬂtur... Oysa, bir milyon
ölüm bunlarla izah edilemez.
Adeta kuralm›ﬂ gibi, sadece bir
bayram tatilinde otoyollara yüzlerce kiﬂinin kan› dökülüyorsa,
yüzeysel izahlar yerine sistemin
sorgulanmas› gerekir.
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Ki, insan hatalar›n›n, kurals›zl›klar›n sorumlulu¤u da sistemin
d›ﬂ›nda de¤ildir. Sistem, hem insan hatalar›n› minimuma indirecek, hem de insan hatalar›na
ra¤men kazalar› minimuma indirecek tarzda düzenlenmek zorundad›r.
Bunlar› yapmay›p, “trafik ca navar›” diyerek, sorumlulu¤u sürücülerin üzerine atmak, iktidarlar›n kendilerini kurtarmak için
baﬂvurdu¤u en ucuz manevralardan birisidir. Üzerini örtemedikleri olaylarda, suçu baﬂkalar›n›n
üzerine atarak kurtulmaya çal›ﬂ›rlar. Düzenin sorumlulu¤u gizlenemiyorsa, bu sefer de en alttaki
yetkililer suçlan›r, bir iki memurun üzerine y›karak olay› geçiﬂtirirler. De¤iﬂmez kural, sistemin

29

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

Sorunlar›n Kayna¤›n›
Saklamak
Gerçekleri bilip söylememek
bir siyaset tarz›d›r.
Örne¤in, trafik kazalar›ndan
yak›n›p, otomotiv tekellerinin bu
kazalardaki rolünü söylememek,
bilerek görmezden gelmek gibi...
Bu ülkede trafik kazalar› üzerine
belki binlerce yaz› yaz›lm›ﬂt›r.
Ama bak›n, düzen içi kesimlerin
yaz›lar›nda, örne¤in Koç’un eleﬂtirildi¤ini göremezsiniz. Oysa
suçlular›n baﬂta geleni o. Bu ülkede çok daha güvenli ve ekonomik olan demiryolu ulaﬂ›m›n›n
geliﬂmesini en baﬂta engelleyen
Koç’un ç›karlar›d›r. Bunu bu ülkede yaﬂananlardan haberdar
olan herkes bilir. Ama sözünü etti¤imiz kesimler, bunu dile getiremezler.
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Elbette, bu tarz siyasetin çeﬂitli nedenleri vard›r. En bilinen
nedeni ise, bir ﬂekilde tekellerden
ya da onlar›n düzeninden besleniyor olmak ya da en az›ndan
beklentisi olmakt›r. K›sacas›, ç›karc›l›kt›r. Ç›karc›lar, gerçekleri
söyleyemezler.
sorgulanmas›n›n önüne geçmektir. Çünkü, sistem tekellere hizmet etmektedir. Tekellerin ç›kar lar› ise dokunulmazd›r.
Bu kadar yüksek orandaki trafik kazalar›n› yaratan sistemin en
temel özelli¤i, ulaﬂ›m›n tekellerin
ç› k ar la r ›n a g ö r e d ü z e n l e n m i ﬂ o l mas›d›r.
Ulaﬂ›m politikas› belirlenirken,
otomobil tekelleri Koçlar›n, Sabanc›lar›n, OYAK’lar›n ç›karlar›
esas al›nm›ﬂt›r. Sistem tekellerin
daha fazla otomobil satmas›na,
göre düzenlenmiﬂtir. Bundan dolay› da, ulaﬂ›mda daha güvenli
olan trenle ulaﬂ›m, maliyeti de
daha düﬂük oldu¤u halde, “komünist iﬂi” denilerek tercih edilmemiﬂtir. Tekellerin ç›karlar›na
ayk›r›ysa “komünist iﬂi”dir.
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‹lkeli, tutarl› siyaset
her durumda,
do¤r ular›, gerçekleri cüretle ve bedeli
ne olursa olsun göze alarak ortaya koymakt›r. Fakat, ç›karc›lar ilkeli, tutarl› siyaset yapamazlar.
Burjuva siyaset, ilkeli, tutarl› siyaset tarz›na izin vermez. Burjuvazi, kendisinin ç›karlar›n›n esas
al›nmas›n› ister. Burjuva siyasetin
kurallar› da buna göre belirlenir.
Esas olarak bu kurala uyana yaﬂam hakk› tan›n›r.
Siyasetteki bu ilkesizlik örne¤i, sadece trafik kazalar› konusu
ile s›n›rl› de¤ildir. Kürt sorunundan yoksulluk sorunlar›na kadar
uzan›r. Kürt sorununa sahip ç›k›l›yor görünürken, Kürt sorununda
tekellerin rolü ve sorumlulu¤u
görmezden gelinir, daha ileri gidilerek, tekellerin sorunu çözece¤i
bile iddia edilir. Kürt halk›n›n demokratik taleplerine sahip ç›k›l›rken, emperyalizmin ony›llard›r,
Kürt sorunundaki inkar ve asimilasyona destek verdi¤i görmezden gelinip, ABD’ye, AB’ye ses
ç›kar›lmaz.
Aç›k olarak ortaya koymak
gerekir ki, “ k a z a ” denilerek, “do¤al afet” denilerek gelen ölümlerin as›l nedeni kaza ya da do¤al
afetler de¤ildir. “Trafik kazalar›nda”ki ölümlerin de, depremlerde,
sellerde, heyelanlarda, hastanelerde, iﬂyerlerinde, tersanelerde
ve benzeri nedenlerle meydana
gelen ölümlerin de, tek bir nedeni vard›r, tekellerin, patronlar›n,
iktidar yandaﬂlar›n›n daha fazla
kâr etmesi, yolsuzluklarla, rüﬂvetle ceplerine daha fazla indirebilmek için, gerekli yat›r›m› yapmamalar›, ölümleri önleyecek
sistemin kurulmamas›d›r.
Dolay›s›yla, öncelikle mücadele edilmesi gereken “trafik canavarlar›” de¤il, kârdan baﬂka
birﬂey düﬂünmeyen “tekelci can a v a r l a r ” Koçlar, Sabanc›lar,

Yoksulluktan yak›n›l›r, fakat,
kapitalist sömürü düzeninin, sömürücü tekellerin yoksullu¤u yaratan as›l sorumlular oldu¤u gizlenir. Bir yandan yoksullu¤a tepki gösterirken, di¤er yandan sömürü çark›n›n sürmesine hizmet
edilir.
Sözünü etti¤imiz siyaset tarz›
salt burjuva siyaset arenas›nda
de¤il, solun baz› kesimlerinde de
görülür. Onlar da, farkl› nedenlerle tekellerden ve düzenden beklenti içine girdikleri için, kimi konularda onlar›n sorumlulu¤unun
üzerini örtmeyi, görmezden gelmeyi ye¤lerler.
Sorunlar› yaratanlarla karﬂ›
karﬂ›ya kalmaktan, as›l sorumlular› aç›kça göstermekten kaç›nan
bu politika, as›l sorumlular›, sebepleri gizledi¤i için, do¤al olarak
halk› aldatmaya çal›ﬂan bir politikaya dönüﬂür.
Gerçekten trafik sorununa çözüm isteyenler, Kürt sorununa,
yoksulluk sorununa, halka yaﬂat›lan sorunlara çözüm isteyenler,
siyasette ilkeli olmal›d›r. Sorunlar›n neden çözülmedi¤ini de, kimlerin ç›karlar›n›n çözüme engel
oldu¤unu da, nas›l çözülebilece¤ini de yazmal›d›r. Bildi¤i gerçekleri, halktan saklamamal›d›r.
OYAKlar’d›r. Bu canavarlar, demiryolu yapmak yerine, iﬂbirlikçi
tekeller için ülkeyi otoyollarla donatan Mendereslerdir. Tekellerin
hizmetindeki tüm iktidarlard›r.

AKP’nin Tercihi Halk›n Can›
De¤il, Tekellerin Kâr›d›r
Trafik sorunu demek, hemen
her gün insanlar›n can›n› alan,
yani her an birimizin yaﬂam›na
son verebilecek ya da bir yak›n›m›z› elimizden alabilecek, sakat
b›rakabilecek bir sorundan söz
ediyoruz demektir.
Fakat, iktidarlar›n umursamazl›klar› öyle ki, ölümlerin önüne geçmek için, bir iﬂlevi olmayan, “ t r a f i k k u r a l l a r › n a u y u n ”
ça¤r›lar› d›ﬂ›nda yapt›klar› bir ﬂey
yok.

Bir “trafik canavar›” görüntüsü ve trafik kurallar›na uymaman›n ölümlerle sonuçland›¤›n›, kurallara uyan sürücülerin baﬂ›na
bir kaza gelmedi¤ini anlatan reklam filmleri, hükümetin tek önlemidir.
‹ﬂte sorunu gündeme getirir
gibi yaparak, sorunun üzerini
örtmek, çarp›tmak da budur.
Ölümlere neden olan sistemi de¤iﬂtirmek için k›llar›n› bile k›p›rdatmayanlar sorgulanmaz. Dolay›s›yla, daha baﬂtan bilinir ki,
trafik kazalar› ekranlardan yap›lan ça¤r›larla önlenemez. Fakat,
zaten amaç da, göz boyamakt›r.
Soruna duyars›z kal›nmad›¤› görüntüsü yaratmakt›r.
Y›llard›r “trafik canavar›” görüntüleri eﬂli¤inde, uyar›lar yap›l›r, trafik cezalar› a¤›rlaﬂt›r›l›r, fakat, trafik kazalar›ndan ölümlerde en küçük bir azalma olmaz.
Çünkü, trafik kazalar›n› yaratan
sistem ortada durmaktad›r. Dahas›, sürücü hatalar› ve kurals›zl›klar›n azami boyutlarda olmas›n›n temel nedenlerinden birisi
de, bu ulaﬂ›m sisteminde, yollar›n sürücüler için iﬂkenceye dönüﬂmesidir.
Oysa, çözüm aç›kt›r. Çözüm,
her ﬂeyden önce, tekellerin kârlar›n› de¤il, halk›n can›n› ve ç›karlar›n› esas almaktad›r. Halk›n
can›n› önemseyen bir iktidar
için, bilim, teknik mevcut koﬂullar içinde en güvenli sistemi kurman›n imkanlar›n› sunmaktad›r.
Fakat bu, ayn› zamanda iktidarlar›n nitelikleriyle ilgili bir sorundur. ‹ktidarlar›n tekellerin mi,
halk›n m› iktidar› olduklar› ile ilgili bir sorundur.
AKP iktidar› tekellerin iktidar›d›r. Bu nedenle de, di¤er tüm
sorunlarda oldu¤u gibi, trafik kazalar› sorununa yaklaﬂ›m› da tekellerin ç›karlar› çerçevesinde
ﬂekillenmektedir. Sorunun çözümsüzlü¤ünün nedeni de as›l
olarak buradad›r.

Alevi Düﬂmanl›¤›
Ders Kitaplar›nda
Milli E¤itim Bakanl›¤›, ‹lkö¤retim din dersi kitaplar›na, Alevili¤e iliﬂkin bölümler ekledi. Böylece, Alevi halk›n, ilerici, demokratik kesimlerin zorunlu din dersine tepkileri karﬂ›s›nda, “b iz
Alevili¤i de okutuyor u z ” diyecekler.
Fakat, amaç Alevili¤i anlatmak olmay›nca ve Alevi düﬂmanl›¤›n› beyinlerinden bir an
için de olsa ç›karmad›klar› için,
ders kitaplar›nda da Alevili¤i anlatmak yerine, Alevili¤i çarp›tt›lar, Sünnileﬂtirerek yazd›lar ve
Alevili¤e hakaret ettiler.
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin
Çelik’in “art›k Alevili¤i de okutuyoruz” dedi¤i din kitaplar›ndaki
bölümlerin
oluﬂturulmas›nda
Alevilerin de¤il, ‹lahiyat Fakültesi hocalar›n›n, Sünni kesimin yazarlar›n›n Alevili¤e iliﬂkin görüﬂleri esas al›nm›ﬂ ve dip notlarda
bu kiﬂilerin isimleri kaynak olarak gösterilmiﬂ.
Bak›n AKP’nin din kitaplar›na
koydu¤u Alevili¤e;
- Alevilikte olmad›¤› halde,
kitapta “Hac› Bektaﬂ ‹slam›n te mellerini ‘Namaz, or uç, hacca
gitmek’ diye s›ralam›ﬂt›r” ifadeleri kullan›l›yor. Oysa, ﬂu sözler
Hac› Bektaﬂ-› Veli’nin sözü edilen
“ﬂartlara” dair Alevi düﬂüncesini
yans›tan sözlerinden birisi, “ H a r a re t n a r da sacda de¤il, kera met h›rkada tacda de¤il, her ne
ararsan kendinde ara, mekkede Kudüste hacda de¤il” ﬂeklindedir.
Alevili¤in namaza, hacca bak›ﬂ› belliyken kitapta bu ﬂekilde
yer verilmesi, Alevili¤i, Sunnileﬂtirme dayatmas›ndan baﬂka bir
anlam taﬂ›maz.
- Kitapta, Alevilikten bir inanç
olarak de¤il, “bir düﬂünc e” olarak söz ediliyor. Böylece, Cemevlerinin ibadethane oldu¤unu

kabul
etmeyen,
Alevilerin ayr› bir
inanca sahip olduklar› gerçe¤ini
inkar eden, Sünni
bak›ﬂ aç›s› da sürdürülmüﬂ oluyor.
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Din dersi kitab›nda, ay›rd›klar› sadece 7 sayfal›k bölümü de
bu çarp›tmalarla dolduran AKP
zihniyetinden, farkl› bir yaklaﬂ›m
beklemek de mümkün de¤ildir.
Yapmalar› gereken, Alevili¤i ö¤retmeye kalk›ﬂmak de¤il, Sünni
ya da Alevi tüm çocuklara zorla
din dersi okutmaktan vazgeçmeleridir.
Fakat, AKP iktidar›, zorunlu
din derslerini kald›rmak yerine,
zeminini yaratabildi¤i her dersin
içine en kaba haliyle dini sokuyor. ‹ﬂte son örneklerden biri:
Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim
Terbiye Kur ulu Baﬂkanl›¤› ’n›n
yenilenen ortaö¤retim müfredat›
kapsam›nda haz›rlad›¤›, Felsefe
Dersi Program› ve K›lavuzu Ta sla¤›’nda, do¤adan söz edilirken,
“Bu ola¤anüstü makinenin sisteminin gerisinde, ak›ll›, bilgil i , p l a n l › b i r v a r l › k o l m a l › d › r. O,
ancak Ta n r › o l a b i l i r. O halde
t a n r › v a rd › r, tanr› var ki biz va r›z, evren var, evrendeki düzen
v a r, zaman var, hayat va r, ölüm
v a r.” deniliyor.
AKP zihniyetinin anlataca¤›
felsefe de kuﬂkusuz ancak bu
kadar
olacakt›r.
Esas›nda
AKP’nin ne sosyal, ne fizik bilimlerin hiçbiriyle bir ilgisi yoktur.
Onun için tüm “ilim”de önemli
olan, “ﬂeriat”›n ö¤retilmesinden
ibarettir. Dincili¤i her alana sokma politikas›, sadece kimi derslerin müfredatlar›n› de¤iﬂtirmekle s›n›rl› da de¤il, dinci kadrolar›
arac›l›¤›yla müfredat›na dini sokamad›klar› derslerde de, dincili¤i propaganda etmekten geri
kalm›yorlar.

12
Ekim
2008
Say›:
2

Sünni dincili¤i geliﬂtirmek,
AKP iktidar›n›n politikas›d›r. Alevili¤i din dersine koyarken de,
felsefe dersini yeniden ﬂekillendirirken de, yapt›klar› bu polikalar›na uygun düzenlemelerdir.
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Hep inkar edilmiﬂti
Ama döktü¤ü kan ortadayd›
Bir albay itiraf etti...

“J‹TEM
”
Komutanlar›n Bilgisi
Dahilinde Kuruldu
J‹TEM, halka karﬂ› savaﬂ›n
kontrgerilla yöntemleriyle sürdürülmesi politikas› çerçevesinde
oluﬂturulan örgütlenmelerden biridir.
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2008
Say›:
2

Kontrgerilla, tüm NATO üyesi
ülkelerde oldu¤u gibi ülkemizde de
emperyalizm tarf›ndan politikalar›
ve talimnameleri belirlenmiﬂ karﬂ›devrim örgütlenmeleridir. ‹lk kuruldu¤u y›llardan bugüne, Özel Harp
Dairesi’nden Özel Kuvvetler Komutanl›¤›’na kadar çeﬂitli isimler
alt›nda faaliyet yürüten bu örgütlenmeler çokça çarp›t›ld›¤› gibi
“devlet içindeki devlet” de¤il, tersine devletin bilgisi ve onay› dahilinde çal›ﬂan, halka karﬂ› emperyalizm ve oligarﬂinin hizmetinde olan
örgütlenmelerdir. Düzenin kendi
yasalar›na göre dahi suç iﬂlemiﬂ bu
örgütlerin tüm devlet kurumlar›nda
korunmalar› da, bu yap›lanmalar›n
devletin bilgisi ve onay›yla oldu¤unun aç›k kan›tlar›ndan biridir.
J‹TEM de M‹T, Özel Harekat
Timleri gibi halka karﬂ› savaﬂan
kontrgerilla örgütlenmelerindendir;
fakat J‹TEM’i bunlardan farkl› k›lan
özelliklerinden biri, devlet taraf›ndan kurulmuﬂ olmas›na karﬂ›n,
resmili¤inin, varl›¤›n›n uzun y›llar
kabul edilmemesi oldu.
ﬁu veya bu vesileyle her gündeme geliﬂinde varl›¤› bizzat devlet yetkilileri taraf›ndan reddedildi.
Hala da resmi olarak varl›¤› kabul
edilmiﬂ de¤ildir. Çünkü, J‹TEM’in
varl›¤›n› resmen kabul etmek de-
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mek, binlerce iﬂkenceyi,
katliam›, provokasyonu,
kay›plar›, infazlar› kabul etmek anlam›na gelecektir.
Ergenekon soruﬂturmas›
kapsam›nda tutuklanan, kiralad›¤› depoda jandarma
istihbarat›na ait çuvallarla
belge bulundu¤u iddia edilen emekli Albay Arif Do¤an’›n, Ankara’da verdi¤i
11 A¤ustos tarihli ifadede,
J‹TEM’in varl›¤›n› kabul etmesi üzerine J‹TEM bir kez
daha gündeme girmiﬂ oldu.

Arif Do¤an’›n ifadesindeki “itiraf” olarak görebilece¤imiz bölüm ﬂöyle: “Jandarma ‹stihbarat Grup Komutanl›¤›, kadrosu G e n e l k u r mayca tasd i k l i o l u n a n bir görevdir. Komutanlar›n bilgisi ve kararlar› do¤r u l t u s u n d a kurulmuﬂtur.”

Kendisinin de söz konusu örgütlenmenin kurucular›ndan biri
oldu¤unu iddia eden Do¤an, tüm
halk düﬂmanlar› gibi, “itiraf”›n›
orada kesiyor. J‹TEM’in varl›¤›n›
kabul ederken bundan sonras›nda
onu aklamaya, adeta s›radan bir
“örgütlenme” gibi göstermeye çal›ﬂ›yor:

“Ben bunun kurucusuyum.
Yasalara uygun olarak terörle mücadele ettik... kadrolu eleman›
yoktur. Deneme amac›yla kurulmuﬂ bir yap›lanmad›r...”

J‹TEM, devletin ‘Hukuk
D›ﬂ›l›k’ ihtiyac›na cevapt›r
Emekli kontrgerillac›, “kadrolu
eleman› yoktur” diyerek kendini
ve suç ortaklar›n› kurtarmaya çal›ﬂ›yor belli ki. Ne var ki, savunmas› “zay›f”. J‹TEM’in varl›¤› d›ﬂ›nda Albay’›n söyledikleri gerçe¤i
yans›tmaktan çok uzakt›r. Bir “deneme amac›yla” kurulmuﬂ oldu¤u
iddias› ise, en fazla bir “kara mizah ” olabilir. Çok kanl› bir denemedir bu. Ve e¤er denemeyse, Nazilerin gaz odalar›nda yapt›klar›
deneylerden bir fark› yoktur.
Emekli albay›n “yasalara uy-

gun olarak terörle mücadele ettik”
iddias›, çok uzun zaman önce, bizzat devletin yetkilileri taraf›ndan
geçersiz k›l›nm›ﬂt›r. Çünkü J‹TEM’de tam tersine bir durum söz
konusudur. Hanefi Avc›, Emniyet
G e n e l M ü d ü r l ü ¤ ü i s t i h b a r a t D a i r esi Baﬂkan Yard›mc›s› s›fat›yla 4
ﬁubat 1997'de TBMM Susurluk
Komisyonu'na verdi¤i ifadesinde
resmi-sivil kontrgerilla çetelerinin
oluﬂumunu anlat›rken, ﬂöyle diyordu:
“Terörle mücadelede HUKUK
‹Ç‹NDE KALINARAK bir yerlere gidilemedi¤i görüldü. Bunun için
HUKUK DIﬁI bir yap›lanmaya gidildi... Bu devletin üst kademeler i n d e a l › n m › ﬂ bir karard›. Bu yöntemi ilk olarak J‹TEM kullanmaya
baﬂlad›...”
Gerçekte J‹TEM’in ne olup olmad›¤›n› yeterince aç›k ortaya koyan bir ifade bu.
J‹TEM, bugüne kadar aç›¤a ç›kan bilgilere göre, ulusal ve s›n›fsal mücadeleye karﬂ› 1980’lerin
sonlar›na do¤ru oluﬂturuldu.
1987'de OHAL Valili¤i ve Jandarma Asayiﬂ Kolordusu'nun kurulmas›n›n ard›ndan, bölgedeki istihbarat faaliyetlerini merkezileﬂtirme amac›yla J‹TEM’in kurulmas›
karar› al›nd›. Ve bu karar do¤rultusunda da istihbarat birimleri,
“kontrgerilla savaﬂ›na” göre yeniden organize edildi.
Elbette burada belirtmek gerekiyor ki, oligarﬂinin ordusunun,
polisinin “istihbarattan” anlad›¤›
kelime anlam›n›n ötesindedir. J‹TEM özelinde istihbarat faaliyeti,
kontrgerilla faaliyetlerinin ad›d›r.
‹ﬂkence, adam kaç›r ma, kaybetme, sorgu ve infazlar, provokasyonlar, sabot ajlar, komplolar, hepsi “istihbarat” kapsam›ndayd› J‹TEM’e göre.
Yukar›da net bir biçimde belirtildi¤i gibi, bunlar› yaparken de J‹TEM’i s›n›rlayan, ba¤layan herhangi bir yasa söz konusu de¤ildir.
J‹TEM, hiçbir yasaya ba¤l› olmad›¤› gibi, hiçbir ahlaki de¤ere
de sahip olmamakla özdeﬂtir. Ki
bunun en bariz göstergelerinden
biri de J‹TEM’ in gerçekleﬂtirdi¤i

cinayetleri, iﬂkenceleri, köy yakmalar›, insan yakmalar› devrimci
ve yurtseverlerin üzerine atmas›d›r.
Yap›lan çeﬂitli eylemlerin Kürt hareketine, devrimci örgütlenmelere
maledilmesi, J‹TEM'in klasik kontrgerilla yöntemlerinden biridir. J‹TEM’in kurucular›ndan Cem Ersever, itiraflar›nda bu yöntemle nas›l
köyler bast›klar›n›, nas›l iﬂkenceler
yapt›klar›n›, nas›l katlettiklerini anlat›r. (Bkz. A. Cem Ersever, ‹tiraflar, Soner Yalç›n)
Bunun do¤al sonucu olarak J‹TEM’in kuruluﬂunu takip eden y›llar, infazlar›n, kaç›rmalar›n, kay›plar›n, katliamlar›n artt›¤› y›llar oldu.
Yo¤unlaﬂt›¤› bölge OHAL bölgesi olsa da “faaliyetleri” Hakkari’den ‹stanbul’a, ‹zmit’ten Mersin’e hemen tüm Türkiye’ye yay›lm›ﬂt›r. Çeﬂitli kaynaklarda geçen
bilgilere göre J‹TEM örgütlenmesi
üçer kiﬂilik T‹M’lerden oluﬂmaktad›r. Bu timlerde do¤rudan subay
ve astsubaylarla birlikte, itirafç›lar,
korucular, MHP’li sivil faﬂistler de
yeralmakta ve timler birer ölüm
mangas› olarak çal›ﬂmaktad›r.
Timler, J‹TEM Grup Komutanl›¤›’na, Grup Komutanl›¤› da direk
‹stihbarat Daire Baﬂkanl›¤›’na
ba¤l›d›r. J‹TEM komutanlar› d›ﬂ›nda kimseden emir almayan bu
“profesyonel” katiller her türlü yetkiyle donat›lm›ﬂlard›r.
Önceki Genelkurmay Baﬂkan›
Orgenaral Yaﬂar Büyükan›t’›n “tan›r›m iyi çocuktur” dedi¤i Ali Kaya
da bu J‹TEM’ci katillerden biriydi.
Ona iliﬂkin bas›nda da yay›nlanan
bir mektup, J‹TEM’cilerin konumu
aç›s›ndan dikkat çekiciydi: “Nam-›
di¤er M u tk i li A l i ismini bu bölgede
bilmeyen yoktur. ... Üstlerine çok
sad›k olan bu s›k› operasyoncu...
bir astsubay olmakla birlikte, bölgedeki neredeyse bütün subaylardan daha itibarl›d›r. Hakkari Jandarma ‹l Komutan› Erhan Kubat'la
do¤rudan s›k› temas halindedir.
Kubat ise, Jandarma Asayiﬂ Bölge
Komutan›’na ba¤l›d›r.” (19 Kas›m,
Bugün)
Bir “astsubay”›n bu kadar etkili olmas› ve bizzat Genelkurmay

TEM'in olmad›¤›n›
aç›klam›ﬂt›.

Baﬂkan› taraf›ndan tan›n›p sahiplenilmesindeki “s›r”, ancak J‹TEM’in halka karﬂ› savaﬂtaki yeriyle aç›klanabilir.

J‹TEM, devlet kat›nda aleni
ve resmidir! Gizlilik, suçu ve
suçlular› korumak içindir!
Gerçek ﬂu ki, Susurluk’tan
J‹TEM’e kadar tüm bu tür örgütlenmeler ve infazlar, faili meçhul
cinayetler, gerçekte ﬂu veya bu biçimde resmiyet olmasa da aleni yet kazanm›ﬂt›r. TBMM’nin ve
Baﬂbakanl›¤›n Susurluk Raporlar›,
TBMM Faili Meçhulleri Araﬂt›rma
Komisyonu’nun raporlar›, sadece
bu üçü bile, kontrgerillan›n örgütlenmesini ve icraatlar›n› ana hatlar›yla ortaya koymaktad›r.
‹rili ufakl› baﬂka bir çok örnek
de var; Mesela, 1999’da Diyarbak›r DGM Baﬂsavc›l›¤›'nca haz›rlanan bir iddianamede; “itirafç› ve
kor uculardan kur ulu bir örgütlenme”nin bölgedeki birçok cinayet,
bombalama ve suikast gerçekleﬂtirdi¤i ve bunlar› da rütbeli komutanlar›n›n emri veya bilgisi dahilinde yapt›¤› belirtiliyordu. ‹ddianamede anlat›lan bir J‹TEM örgütlenmesiydi ve maaﬂl› itirafç›lar›n
isimleri, binbaﬂ› rütbeli J‹TEM komutanlar›na iliﬂkin bilgiler yeralmaktayd›.
Bu iddianamenin sonucunu
tahmin ediyorsunuzdur. Ama bizim konumuz ﬂimdi o de¤il; iddianame, J‹TEM’in herkesin bildi¤i
bir “gizli” örgütlenme oldu¤unu
gösteriyordu.
J‹TEM’in varl›¤› neden reddedi liyordu; çünkü, yukar›da belirtildi¤i üzere, J‹TEM yasad›ﬂ› iﬂler yapmak üzere kurulmuﬂtu.
Bu kontrgerilla örgütlenmesinin ba¤l› oldu¤u Jandarma Genel
Komutan› Teoman Koman , J‹-

Generalin yok dedi¤ine burjuva
politikac›lar var diyecek de¤ildi
ya. Önlerindeki aç›k kan›tlara, bilgilere ra¤men 1997’de Meclis Susurluk Araﬂt›rma Komisyonu üyesi ANAP milletvekili Yaﬂar Topçu
da “J‹TEM örgütü yok” diye aç›klayacakt›. Ve 1989’dan beri iﬂbaﬂ›na gelen bütün hükümetler de
“J‹TEM’in olmad›¤›” aç›klamlas›n›
do¤ru kabul ettiler. Elbette, “J‹TEM yok” denilince yok olmuyordu ve faaliyetlerine devam etti.
J‹TEM, esas olarak oligarﬂinin
yönetim tarz›n›n resmidir. Oligarﬂinin kendi yasalar›na dahi uymayan bir yönetim anlay›ﬂ›na sahip
oldu¤unun kan›t›d›r. Kendi yasalar›n› halka karﬂ› savaﬂta bir engel
olarak gördükleri için bu tür ölüm
mangalar›na ihtiyaç duymuﬂlard›r.
Halk› sindirmek, halk›n mücadelesini bitirmek için, her türlü yöntem, araç mübaht›r oligarﬂi için.
Bu haks›z savaﬂ›n sahipleri, kural s›zl›¤›, ahlaks›zl›¤› kural haline
getirmiﬂlerdir.
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Birçok örnekle de aç›¤a ç›km›ﬂt›r ki, J‹TEM üyeleri, katliamlar
yan›nda, uyuﬂturucu, silah ticareti
gibi iﬂler de yapm›ﬂlard›r.
Tecavüzler, parçalanan, iﬂkence edilen, parmaklar›, kulaklar›
kesilen, yak›lan cesetler... Kaç›r›l›p, haftalarca, aylarca iﬂkence alt›nda tutulanlar... yak›lan köyler,
gerillalar›n ailelerine ait yak›lan
tarlalar, evler, yak›lan ormanlar...
‹ﬂte bütün bunlar, emekli katliamc› albay›n “yasalara uygun” J‹TEM’inin icraatlar›d›r.
Ama en az bu icraatlar kadar
önemli olan, 1989’dan bu yana iktidar olan tüm düzen partilerinin
ANAP, DYP, RP, CHP, SHP, MHP,
DSP ve AKP’nin halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ bu suçlar› örtbas edip, suçlular› korumakta gösterdikleri “ i stikrar”d›r. O yüzden, hiç tereddüt s ü z diyebiliriz ki, ANAP, DYP,
CHP, SHP, MHP, DSP ve AKP J‹ T EM C‹D ‹RL ER.
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FA‹L‹ B ELL‹ B ‹R YALAN:
“Türkiye faili meçhuller ülkesi olmaktan ç›kt›!”
Yalan›n sahibi AKP’nin ‹çiﬂleri
Bakan› Beﬂir Atalay. O da tüm
düzen savunucular› gibi, devletin
di¤er yetkilileri gibi yalan silah›na
sar›lmaktad›r.
Beﬂir Atalay geçti¤imiz günlerde Zaman Gazetesi’nde ç›kan bir
röportaj›nda; “Çetelerle mücadelede güvenlik güçlerini cesaretl e n d i rdik. Karanl›k hiçbir ﬂey
kalmayacak ... Çetelerin kökünü
kaz›yaca¤›z....” diyor ve devam
ediyor; “Necip Hablemito¤lu cinayetinin d›ﬂ›nda faili meçhul
o l a y b u l u n m a m a k t a d › r. T ü rk iye
faili meçhul olaylar ülkesi olmaktan ç›kt›.”.
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Polislerin, askerlerin aleni olarak insanlar› kurﬂunlad›¤›, öldürdü¤ü, buna ra¤men yarg›lanmad›¤›, bizzat ‹çiﬂleri Bakan›’n›n iﬂkenceci, infazc› polislerini alenen sahiplendi¤i bir ülkede, ayn› bakan›n
“failleri ar t›k sor uﬂtur maya gerek
duymuyor u z ” demesi normaldir.
AKP, bu aç›klamas›yla binlerce
“faili meçhul” dosyas›n› tarihin karanl›klar›na gömece¤ini söylüyor.
Baﬂka bir deyiﬂle, ony›llard›r kontrgerilla taraf›ndan halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlar›n dosyas›n› kapat›yor. AKP’nin Susurluk’un, kontrgerillan›n üzerine gidemeyece¤ini
söylüyoruz baﬂtan bu yana. ‹ﬂte
bu da onun yeni bir kan›t›d›r. Binlerce faili meçhulün üstünü örtece¤ini aç›klayan bir iktidardan Susurluk’u, kontrgerillay› ayd›nlatmas›n› beklemek, iflah olmaz bir
körlük ve aymazl›kt›r.
“Faili meçhul” cinayetlerin faillerinin bulundu¤u da, yeni cinayetler iﬂlenmedi¤i de kocaman bir
yaland›r. ‹ﬂte AKP’nin a¤z›nda, her
ﬂey bu kadar basit “halloluyor(!)”.
Baﬂbakan›n “yok sayarsan›z yok
olur” politikas›, burada da “faili
m eç h u l k a l m a d › d er s e k k a l m a m › ﬂ
olur”a bürünüyor.
A K P, kimsenin haf›zas› olmad›¤›n›, halk›n ne söylerse sorgulamadan inanaca¤›n› düﬂünüyor olmal›. Yalanlar›yla, kitleleri AKP’nin
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kontrgerillaya karﬂ› mücadele etti¤ine inand›rmaya çal›ﬂ›yor. Peki,
Beﬂir Atalay’a soruyoruz;
Hani ayd›nlatt›¤›n›z faili meçh u l cinayetler hangileridir? Nered e, b u l d u ¤ u n u z f a i l l e r ?
Gerçekler Beﬂir Atalay’›n söyledi¤i gibi de¤ildir. Faili meçhuller,
kay›plar, özellikle 1990’lardan itibaren bir devlet politikas› olarak
devrimciler ve Kürt milliyetçileri
önderli¤inde geliﬂen mücadelelere
karﬂ› kullan›lm›ﬂt›r. Bu politikan›n
sonucunda, bine yak›n kay›p ve
halka, devrimcilere, ayd›nlara karﬂ› iﬂlenen cinayetler “faili meçhul”
halde durmaktad›r. Daha do¤rusu,
devlet failleri gizlemeyi sürdürmektedir. ‹HD’nin 2004 y›l›nda aç›klad›¤› verilere göre, 15 y›l içinde iﬂlenen “faili meçhul” cinayetlerin
say›s› 2 bin 316’d›r. Yine devletin
örgütledi¤i bir çok kitle katliam›n›n
failleri de gizlenmektedir. Fakat
biz, de¤il binlerce kay›p ve cinayetin, bir tanesinin failinin bile, bir kay›p›n nerede oldu¤unun aç›kland›¤›n›n bile tan›¤› de¤iliz. AKP’nin faillerini aç›klad›¤› ve yarg›lad›¤›
“faili meçhul” örne¤i yoktur.
Beﬂir Atalay’dan aç›klamas›n›
istiyoruz;
1977 1 May›s katliam›’n›n faillerini ne zaman ortaya ç›kard›n›z,
ne zaman yarg›lad›n›z?
Ayn› sorumuz, 1978 Maraﬂ
Katliam› için de geçerlidir. Ayn›
sorumuz, 90’lar›n baﬂ›ndan itibaren kontrgerilla taraf›ndan gerçekleﬂtirilen veya Hizbullah arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirilen cinayetler ve
kay›plar için de geçerlidir. Muammer Aksoylar, Musa Anterler, Vedat Ayd›nlar, Mehmet Sincarlar,
U¤ur Mumcular’›n, onlarca devrimci-yurtsever gazetecinin katilleri nerede? Gazi katliam›n›n failleri nerede?
Bu katliamlar› kimler gerçekleﬂtirdiler, belli oldu mu?
“Faili Meçhul” kalmad› demek,
bu sorular›n cevaplanm›ﬂ olmas›
demektir? Cevapland› m›? Cevap-

land›ysa, bu
cevaplar nelerdir?
Kontrgerilla politikas›n› uygulayan tüm iktidarlar, “faili meçhul”
cinayetlerin devlet ba¤lant›s›n›
reddetmiﬂlerdir. Bugün AKP iktidar› da, ayn› inkar› “faili meçhul
cinayet kalmam›ﬂt›r” diyerek sürdürmektedir.
AKP iktidar›, Ergenekon operasyonunda herkesi, kontrgerillaya karﬂ› mücadele etti¤ine inand›rmaya çal›ﬂt›, “faili meçhul kalmad›” yalan› da, Ergenekon ile
kontrgerillay› yarg›lama demagojisinin sürdürülmesinden baﬂka bir
ﬂey de¤ildir.
Hat›rlanacakt›r, AKP, Ergenekon davas› ile, Gazi katliam› dahil
olmak üzere, bir çok cinayetin ayd›nlat›ld›¤› yalan›n› söylemiﬂti.
Kontrgerilla
örgütlenmelerinin
üzerine gidiliyor, Veli Küçükler’in
cinayetleri ayd›nlat›l›yordu. Fakat,
iddianame ortaya ç›kt› ki, herﬂey
belirsizdir ve herﬂey asl›nda oligarﬂi içi it dalaﬂ›na göre ﬂekillendirilmiﬂtir ve en az›ndan ﬂimdilik, aç›¤a ç›kart›lm›ﬂ bir ﬂey de yoktur.
Bu manevralara inanmaya haz›r kesimler de ç›km›ﬂt›r. Halen
AKP iktidar›n›n demokratikleﬂmeyi sa¤layaca¤›, kontrgerillay› tasfiye edece¤i, cinayetleri ayd›nlat›p,
sorumlular›n› yarg›layaca¤› hayallerini besleyenler vard›r. Beﬂir Atalay’›n söylemleri, belki bu kesimleri bir süre daha oyalamaya
yarayabilir; daha ötesinde bir anlam› yoktur.
AKP iktidar›, “faili meçhul”lerin
faillerini ortaya ç›karmayaca¤› gibi, ayn› politikay› yeri geldi¤inde
halka karﬂ› savaﬂta kullanan ve
kullanacak bir iktidard›r. Bugün
düzen, geçmiﬂteki boyutlarda “kay›p” ve “faili meçhul” politikas›na
ihtiyaç duymamaktad›r, fakat herkes emin olmal›d›r ki, iktiyaç duyuldu¤unda AKP iktidar› da, bu
politikan›n en hararetli uygulay›c›s› olacakt›r.

Tecrit K alk›ncaya K adar
Hep Gündemde Olacak
inlerce devrimci, demokrat, yurtsever, oligarﬂinin
hücrelerinde, tecrit alt›nda tutulmaya devam ediliyor. Tecrit, hücre tipine çevrilmiﬂ tüm hapishanelerde uygulanmakla birlikte, esas
olarak F Tipi hapishanelerde sistemli, planl› bir biçimde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
ecrite karﬂ› direniﬂin baﬂlamas›n›n üzerinden 8 y›l, direniﬂin, genelgenin yay›nlanmas›yla bitmesinin üzerinden ise neredeyse iki y›l geçti... Fakat, iktidar bizi pek de ﬂaﬂ›rtmayarak
sözlerini tutmad›. Verdi¤i sözü,
resmi belgesiyle tan›d›¤› hakk›
unutturma yolunu seçti. Ama hesap etmedi¤i bir ﬂey var: Biz
unutmay›z.
22 ﬂehit verdi¤imiz için
unutmay›z. Tecrit politikas›n› püskürtmekte kararl› oldu¤umuz için unutmay›z. Tecrit, s›radan bir bask› olmay›p, ideolojik
içeri¤e sahip bir dayatma oldu¤u
için ve o ideolojiyle uzlaﬂmaya
hiçbir zaman niyetimiz olmad›¤›
için unutmay›z. Bu yüzden de
gündemimizden hiç ç›kmam›ﬂt›r
tecrit.
ecritin politik bir özü vard›r
ve bu anlam›yla da o, ülkemizdeki siyasal mücadelenin bir
parças›d›r. ﬁu an esas olarak hapishanelerde uygulanan tecritten
söz ediyor olsak da, bunun bir politika olarak hayat›n her alan›na
uzanabildi¤ini, halk›n her kesiminin ve tüm toplumun hücrelere
bölünüp tecrit edilmek istendi¤ini
de say›s›z örne¤iyle biliyoruz.
Tecrite böyle bakmayan tüm ilerici, demokratik güçler, eksik ve
yanl›ﬂ bir bak›ﬂ aç›s› içindedirler.
Tecrit, tüm halk›n sorunudur; bunu unutamaz ve unutturamay›z.
lüm Orucu’nun bitirildi¤i
22 Ocak 2007 tarihini taﬂ›yan 45-1 Nolu genelgenin “10
saatlik sohbet hakk›”n› içeren
maddesi, halen uygulanmamaktad›r.
ygulanmas› istenen genelgenin o bir maddesinin ar-

B

T

1

T

Ö
U

kas›nda, ödenmiﬂ büyük bedeller
oldu¤unu, büyük bir tahammül ve
sab›rla o noktaya gelindi¤ini kimse unutmamal›d›r.
üçük hesaplarla, basit kurnazl›k ve manevralarla genelgenin ilgili maddesinin uygulanmamas›na gerekçeler uydurmak, direniﬂin büyüklü¤ünden
hiçbir ﬂey götürmez.
enelgenin anlam›, herﬂeyden önce “ttecritin kabul
edilmesi”dir. Genelgeyi yay›nlayan hükümet, hala iktidardad›r.
Söz veren Baﬂbakan ve Bakan,
hala hükümettedir. Tecriti tamamen kald›rmay› kabul etmeseler
de, tecritin varl›¤›n› kabul etmiﬂlerdir.
utsaklar›n aleyhine olan
tüm yasalar, genelgeler
an›nda ve harfi harfine uygulan›rken, tecriti daha da koyulaﬂt›r›p
kal›c›laﬂt›racak düzenlemelerin
uygulanmas›nda hiçbir engel tan›nmazken, tecritte bir gedik açacak uygulamay› sürekli ertelemek, kuﬂku yok ki son derece
aç›k bir politik tav›rd›r. Sorun, ﬂu
veya bu F Tipi hapishaneye özgü,
ﬂu veya bu yöneticiye ba¤l› olmay›p, do¤rudan A K P iktidar›n›n bir
politikas› durumundad›r.
u durumda, kendi ç›kard›klar› genelgeyi uygulamaman›n anlam› da aç›kt›r; tecritte ›srar.
ktidar›n tavr›n›n bizim önümüze koydu¤u görev bellidir
bu noktada:: Tecrite karﬂ› mücadelede ›srar.
ecrite karﬂ› mücadeledeki
kararl›l›k, halk güçlerinin
taleplerinde ›srar›n›n, manevralarla oyalanamayaca¤›n›n, aldat›lamayaca¤›n›n ve oyalanmay›, aldat›lmay› asla kabul etmeyece¤inin göstergesi olacakt›r. Bu konudaki ›srar ve kararl›l›k, tüm halka
hem örnek olacak, hem güven
verecektir.
aﬂlad›¤›m›z hiçbir kavgay›
yar›m b›rakmad›k. Bunu
da b›rakmayaca¤›z.
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enelge yay›nlay›p uygulamamakla, üstelik var
olan bask› ve yasak
çemberini daha da
daraltarak, gayri insani koﬂullara
yeni hak gasplar› ve cezalar ekleyerek devrimci kimli¤i aﬂ›nd›rmay›, örgütlülükte ›srarda zay›fl›k yaratmay›, tutsaklar› bireycileﬂtirip
örgütlü yaﬂamdan ve sosyalizmden koparmay› hala uman iktidar
sahipleri, yine yan›l›yorlar ve hep
yan›lacaklar. Tutsaklar›m›z, onlara istedikleri zaferi, baﬂar›y› asla
tatt›rmayacaklard›r. Fakat biz,
tecrite karﬂ› mücadeleyi sadece
tutsaklar›m›za b›rakacak da de¤iliz elbette.
utsaklar›na sahip ç›kmak,
halk›n mücadelesinin en
önemli de¤erlerinden biridir. Bu
gelene¤ini reddeden, terkeden
herhangi bir mücadele, en önemli
de¤erlerinden birini reddetmekle,
kendi içinde bir erezyon yaﬂamaya baﬂlam›ﬂ demektir. Tecrit sorununu gündemden ç›karmamak,
bir halk›n, o halk›n örgütlü güçleri durumundaki devrimci, demokratik güçlerin mücadelede tutsak
düﬂenlere sahip ç›kmas› demektir.
Tipi hapishanelerde yoldaﬂlar›, arkadaﬂlar› bulunan devrimcilere ça¤r›m›zd›r.
Tipi hapishanelerin kendilerine hiç de uzak olmad›¤›
tüm demokratik kurumlara ça¤r›m›zd›r.
evrimci, demokratik muhalefet aç›s›ndan tecrit sorununu gündemden ç›karmamak,
haklar ve özgürlükleri konusundaki ›srar ve kararl›l›¤›n›n göstergesidir.
ecrite karﬂ› mücadelede elde edilen kazan›m›n takipçisi olmak, ciddiyet ve sor umluluktur. Bu ciddiyet ve sorumlulu¤a sahip oldu¤umuzu devlete ve
halka göstermeliyiz.
apishanelerde tecrit sürüyorsa, o konu, ülkenin tüm
devrimcilerinin, demokratlar›n›n,
emekten, halktan, haklar ve özgürlüklerden yana herkesin, faﬂizme, zulme karﬂ› olan herkesin
gündemidir, bu tart›ﬂ›lmaz.
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TECR‹T
D‹REN‹ﬁ
1
2000-2007 aras›nda, tam yedi y›l süren büyük
bir direniﬂ gerçekleﬂtirildi bu topraklarda. 7 y›lda kelimenin gerçek anlam›yla bir tarih yaz›ld›. Hiç abart›s›z, herkesin tart›ﬂmas›z teslim edece¤i gibi, dünyada eﬂi benzeri görülmemiﬂ bir direniﬂti bu.
7 y›l sürmesinden 122 ﬂehit verilmesine kadar,
her ﬂey ola¤anüstüydü ve o güne kadarki hemen
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Emperyalizmin dünya halklar›
üzerindeki kuﬂatmas›n› ve bu kuﬂatmada Türkiye oligarﬂisine biçilen rolü görmeden, neden direnilmesi gerekti¤i, bu kadar büyük
bedellerin göze al›nmas›n›n zorunlulu¤u kavranamaz.
Amerikan ve Avrupa emperyalizmi, bölge ve dünya politikalar›nda Türkiye’ye belli roller biçmektedirler. ‹ﬂbirlikçi oligarﬂi,
soygun ve safahat›n› sürdürmek
istemektedir. Dolay›s›yla, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin amaçlar›n›n gerçekleﬂebilmesinin koﬂullar›ndan biri ve asl›nda ilki,
Türkiye halklar›n›n devrimci dinamiklerini yok etmektir.
Bu dinamiklerin içinde kuﬂkusuz devrimci hareket özel olarak
öncelikli hedeftir. Böyle olmas›nda devrimci hareketin onlarca y›ll›k tarihinin ortaya koydu¤u ideolojik sa¤laml›k, politikas›ndaki
kararl›l›k ve özel olarak da belli bir
tarihi süreçteki tavr› en önemli nedenlerdir. Sosyalist sistemin y›k›lmas›yla tüm dünyada reformizm,
teslimiyetçilik, uzlaﬂmac›l›k rüzgarlar› eserken, devrimci hareket
bu rüzgarlar›n önünde e¤ilmemiﬂ
ve sürüklenmemiﬂtir. Tam tersine
bu süreçte emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› mücadelesini at›l›mlarla büyütmüﬂtür. ‹ﬂte bunun için
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tüm ölçülerin ötesinde cereyan eden bir direniﬂti.
Böyle bir direniﬂin 7 y›l sürmesinde, 122 ﬂehit verilmesine ra¤men devam edilmesinde, hiç kuﬂku
yok ki, hem karﬂ›-devrim cephesinden, hem direniﬂ
cephesinden son derece önemli, hatta hayati nedenlerin olmas› gerekir.
Böyle bir neden de vard› elbette. Bu nedenin ad›,
tek kelimeyle söylemek gerekirse TECR‹T’ti.
*
Bu yaz› dizimizde, 7 y›l süren bu büyük direniﬂin,
bu kadar ﬂiddetli çat›ﬂmalara yol açan boyutlar›n›
ortaya koyarken, direniﬂ sürecini ana hatlar›yla da
olsa özetleyece¤iz.
Tüm sald›r›lara ra¤men, büyük bedeller ödenerek, büyük bir iddia ve kararl›l›kla sürdürülen direniﬂ,
hiç kuﬂku yok ki, tüm dünya halklar› için, emperyalizme, faﬂizme karﬂ› direnmek diye bir sorunu olan
herkes için tarihi dersler ve tecrübelerle doludur. Onlar›n da bir özetini bulacaks›n›z bu yaz› dizisinde.

dünya çap›nda bir örnektir devrimci hareket; dolay›s›yla emperyalizm cenah›ndan da “dünya çap›nda” örnek olmas›na son vermek
için yokedilmesi gereken bir harekettir.
Sonuçta, elbette hedeflenen,
bir bütün olarak tüm anti-emperyalist, anti-oligarﬂik güçlerdir ve
tüm soldur.

Niyetler, hesaplar:
Emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine göre; ne pahas›na olursa olsun
devrimciler; fiziki, ideolojik ve örgütsel olarak yok edilmelidir. Türkiye topraklar›ndan devrim umudu silinmelidir.
‹ﬂte F Tipi hapishaneler ve tecrit politikas› bu amaç do¤rultusunda gündeme getirilmiﬂtir. Hücreler ve tecrit statüsü, oligarﬂinin
elindeki en güçlü silahlardan biridir. Öyle ki, Avrupa’n›n çeﬂitli ülkelerinde ilerici, devrimci hareketlerin tasfiyesi, bu politikayla
sa¤lanabilmiﬂtir.
Türkiye oligarﬂisi de ayn› politikalarla ayn› sonucu almay› düﬂünmektedir. Tecritin uygulanmas› ve
bundan istenilen sonucun al›nmas›, onlar aç›s›ndan stratejik önemdeydi.
Devrimci tutsaklar, 20 y›ld›r,
12 Eylül 1980 cuntas›ndan bu ya-

na faﬂizmin her türlü sald›r›lar›na
ra¤men teslim al›namam›ﬂ, örgütlü yaﬂamlar›yla, direniﬂleriyle halk
için önemli bir güç ve moral de¤eri olmuﬂlard›r.
Devrimci tutsaklar, F Tiplerine
at›larak örgütlülükleri da¤›t›lacak
ve tecrit alt›nda yaln›zlaﬂt›r›larak,
umutsuzlaﬂt›r›larak, iradeleri k›r›larak teslim al›nacaklard›r.
Ve böylece, halk›n öncülerinin
teslim al›nd›¤› yerde, halk›n mücadelesinin bütün olarak sindirilmesi çok daha kolay ve h›zl› bir
süreçte gerçekleﬂtirilebilecektir.
‹ﬂte bunun için F Tipleri ne pahas›na olursa olsun aç›lmal›, tecrit
uygulanmal›d›r.
Oligarﬂi aç›s›ndan F Tipi hapishanelerde tecrit politikas›n›n
hayata geçirilmesi ne derece
önemliyse, bu politikalara karﬂ›
direnmek, tecriti boﬂa ç›kartmak
da devrim mücadelesi, ülkemiz ve
dünya halklar›n›n gelece¤i aç›s›ndan o derece önemliydi. Büyük
direniﬂ, devrim ve karﬂ›-devrim
için taﬂ›d›¤› bu önem nedeniyle
uzun süreli ve büyük bedeller ödenen bir direniﬂ olarak ﬂekillenecekti.

‹lk sald›r›
Oligarﬂi, F Tiplerini açmak ve
tecrit politikas›n› hayata geçirmek
için ilk büyük sald›r›s›n› 1999 Eylül’ünde Ulucanlar Hapishane-

si’nde 10 devrimci tutsa¤› katlederek baﬂlatt›. Gerçekte hücre tipi
sald›r›s› 1990’lar›n baﬂlar›nda ve
daha sonra çeﬂitli zamanlarda Eskiﬂehir hücre tipiyle denenmiﬂ bir
sald›r›yd›, o kesitte püskürtülmüﬂ
ama gündemden kalkmam›ﬂt›.
Ulucanlar’da gündeme getirilen
sald›r› art›k çok daha üst boyuttayd›.
Devrimci tutsaklara karﬂ› “ya
t e s li m ol a ca ks › n› z, y a öl e c e ks e ni z” dayatmas›, ilk kez bu kadar
aç›k ve tüm tutsaklara yönelik
olarak Ulucanlar’da yap›l›yordu.
Ki, Ulucanlar’da devrimci tutsaklar›n karﬂ› karﬂ›ya b›rak›ld›¤› bu
tercih, Ulucanlar’dan yaklaﬂ›k bir
y›l sonraki 19 Aral›k katliam›n›n
da oda¤›na oturtulacakt›. Ulucanlar’da katledilen tutsaklar nezdinde öncelikle bütün tutsak kitlesine
ve daha genel olarak da tüm halka gözda¤› veriliyor ve F Tiplerinin, tecritin önü aç›lmak isteniyordu. Oligarﬂi, Ulucanlar’daki
gözda¤›yla F Tiplerini direniﬂsiz
açmay› istiyordu.
Bu, oligarﬂi cephesinin istek ve
planlar›yd›.
Peki devrimci tutsaklar cephesinde durum neydi?
Elbette teslim olmayacaklard›
devrimci tutsaklar. Hem de “düﬂman›n ‘teslimiyet’in karﬂ›s›na
koydu¤u ‘ölüm’ü, düﬂman›n elinden al›p direniﬂ silah›na dönüﬂtürerek ölecektik.”
Ve öldüler. 122 kez öldüler.
Yüzlerce gün süren açl›klarda
öldüler. Bedenlerini tutuﬂturan
alevlerde öldüler. Hedef gözetilerek at›lan gaz bombalar›n›n hedefi olup öldüler... ve her ölümde
onlar›n teslim olmay› reddediﬂinin
sesi yank›land› dünyaya. Her
ölümde baﬂe¤mezli¤in kararl›l›¤›
yay›ld› hapishanelerden.

Direnme hakk› için direniﬂ
Tutsaklar› F Tiplerine atan ancak teslim alamayan, tecrite boyun
e¤diremeyen oligarﬂi, direniﬂin bu
yank›s›n› engellemeye çal›ﬂt› var
gücüyle. Bunun için kop koyu, Türkiye tarihinin gördü¤ü en kat› sansürlerden biri uyguland›.

Onlarca ölüm, gazete sayfalar›nda s›radan, küçük birer haber
olarak bile yer almad›.
Kimilerine göre “boﬂuna ölü n ü y o r ”du, ölümler ses getir m i y o rdu, kamuoyunun i l g i s i y o k t u .
Halk, direniﬂi desteklemiyordu..
Bu durumda direnmenin de a n l a m› yoktu...
Oysa, oligarﬂinin içeride ve d›ﬂar›da birbirini tamamlayacak
tarzda uygulad›¤› bask› ve tecritle
düﬂündür tmek istedi¤i tam da
buydu.

“Ya teslim olacaks›n, ya teslim
olacaks›n” diyordu ölüm orucundaki tutsaklara. Zorla t›bbi müdahalede bulunarak öldürmüyor, sakat b›rak›yordu. Do¤rudan direnme hakk›na sald›r›yordu. Bu politikaya karﬂ› kimse direnemez diyordu bir yerde. Ve o yerde, direniﬂ art›k, kendi özgün talepleri bir
yana, direnme hakk› için direniﬂ
olarak sürüyordu.
O süreçte solun önemli bir kesimi de bu gerçe¤i görmemesine
karﬂ›n aç›kt› ki; direnme hakk›n›n
olmad›¤› bir yerde hiçbir hakk›n
v ar l› ¤ ›n d an s ö z ed il em e z .
Dahas›, kimsenin
sesimizi
duymad›¤› ve duyamad›¤›, destek
vermedi¤i ve veremedi¤i koﬂullarda ise, direnmek, direnme hakk›na salhip ç›kmak, çok daha zorunlu, vazgeçilmezdir.
Oligarﬂinin Ulucanlar katliam›yla “ya teslim olacaks›n›z, ya
öleceksiniz”
dayatmas›
20
Ekim’de direniﬂe baﬂlanarak boﬂa
ç›kart›ld›. Teslim olmay›p direnilece¤i o gün tüm dünyaya ilan edilmiﬂ oldu.
Oligarﬂi 19-22 Aral›k’ta do¤rudan direnme hakk›na sald›rd›. 20
Hapishanede ayn› anda gerçekleﬂtirilen operasyon ve katliamlarda
28 tutuklu katledilirken, oligarﬂi,
direnme hakk›n› yoketmek, direniﬂi k›rmak ve tutsaklar› tecritte teslim almak için bir çok ﬂeyi göze ald›¤›n› gösteriyordu.
Oligarﬂi, katliamla, devrimcileri y›ld›r›p demoralize ederek direniﬂi bitirecek, örgütlülükleri tasfiye edecek ve d›ﬂar›daki demokratik muhalefeti da¤›t›p halk› sindi-

20 Ekim - DHKP-C, TKP(ML) ve
TK‹P’den 816 tutsak, F Tipi hapishanelere
karﬂ› Süresiz Açl›k Grevi’ne baﬂlad›.
14 Kas›m - TAYAD’l›lar ölüm orucuna baﬂlad›.
19 Kas›m - Tutsaklar, süresiz açl›k grevini,
Ölüm Orucuna dönüﬂtürdüler.
25 Kas›m - Ankara’da F Tiplerine Karﬂ› Mitinge 7 bin kiﬂi kat›ld›.
29 Kas›m - 2. Ekipler ölüm orucuna baﬂlad›.
6 Aral›k - Konfederasyon Baﬂkanlar›, “ölüm
orucunu b›rak›n” ça¤r›s› yapt›lar.
7 Aral›k - Ayd›nlar açl›k grevine baﬂlad›.
11 Aral›k - Ecevit “Kamuoyu ilgisi devam
ederse bu eylem bitmez” demeciyle direniﬂe
karﬂ› sald›r› iﬂaretini verdi.
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12 Aral›k - Polis, K›z›lay’da tutuklu ailelerine sald›rd›.
13 Aral›k - RTÜK ve DGM, ölüm orucuyla ilgili haberlere sansür uygulamaya baﬂlad›.
15-16 Aral›k - ‹ktidar, görüﬂmeleri keserken, zorla müdahale tehditleri yapt›. Direniﬂçiler, sald›r› olursa kendilerini yakacaklar›n›
aç›klad›lar.
19 Aral›k: Devrimci tutsaklar›n bulundu¤u
hapishaneler yak›l›p y›k›larak, 28 tutsak
katledildi. Tutsaklar F Tiplerine sevkedildi.

recekti. Bunun için seferber edilmiﬂti binlerce asker ve polis. Bunun için yak›l›p y›k›lmaktayd› hapishaneler ve bunun için ölüm
mangalar›n›n kahkahalar› eﬂli¤inde diri diri yak›l›yordu alt› kad›n
tutsak...
Katliam›n hemen ertesi günlerinde baﬂbakan Ecevit “art›k dev-
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letle baﬂa ç›k›lamayaca¤›n›
ö¤renmiﬂ olmal›lar” derken
19 Aral›k’›n, F Tiplerinin ve
tecritin amac›n› hiç yoruma
gerek b›rakmayacak aç›kl›kta ortaya koyuyordu.
Gerek 19-22 Aral›k katliam›yla, gerekse de sonras›ndaki sald›r›lar›yla oligarﬂi
çeﬂitli demokratik kesimleri sindirmekte, F Tiplerine karﬂ› direnen solun büyük k›sm›n› direniﬂten uzaklaﬂt›rmakta k›smi baﬂar›lar elde etse de, direniﬂin bitirilmesi noktas›nda hiçbir “baﬂar›”
elde edilememiﬂti. Çünkü iﬂte tam
o noktada, karﬂ›s›nda e¤ip bükemedi¤i bir irade ç›k›yordu. O irade
devrimci hareketin iradesiydi.
19-22 Aral›k’ta tarihin en vahﬂi hapishane katliamlar›ndan biri
gerçekleﬂtirilirken ayn› zamanda
tarihin en büyük hapishane direniﬂlerinden biri yarat›l›yordu.
Devrimci tutsaklar› teslim almak için ellerindeki en büyük
kozlardan biri olan “ölüm”, 19
Aral›k katliam›nda etkisizleﬂtirilmiﬂti.
Bu büyük çat›ﬂma, hemen 19
Aral›k sabah› iﬂkenceli sevklerle
aç›lan F Tipi hapishanelerin hücrelerinde de devam etti ve F Tipleri de büyük direniﬂ karﬂ›s›nda
etkisiz kald›.
B›rak›n tutsaklara boyun e¤dirmeyi, b›rak›n tutsaklar› sosyalizm
düﬂüncesinden vazgeçirmeyi, b›rak›n örgütlülüklerini da¤›tmay›,
en baﬂta direniﬂi k›ramad›lar; direniﬂi k›ramad›klar› için de direniﬂin ördü¤ü barikat önünde çak›l›p
kald› oligarﬂi.
Direnme hakk› içeride ve d›ﬂar›da ölümler pahas›na savunuldu.
Katliamlar, yalanlar, zorla müdahaleler, tahliye rüﬂveti, sansür ve
akla gelebilecek tüm sald›r› yöntemleri karﬂ›s›nda, direnme hakk›
korundu.
Büyük direniﬂ, hiçbir gücün direnen bir halk›n elinden direnme
hakk›n› alamayaca¤›n›, her koﬂulda direnmenin mümkün oldu¤unu
tarih önünde bir kez daha kan›tlad›.
Büyük Direniﬂ, bütün dünyaya

detiydi.
Direniﬂin baﬂ›ndan itibaren büyük bir feda ruhu hakimdi. Ölüm orucu direniﬂinin kendisi zaten bir fedayd›.
Direniﬂ boyunca da feda en
üst boyutlarda yaﬂand›.
emperyalizmin ve oligarﬂinin tüm
imkanlar›na, görünürdeki devasa
gücüne ra¤men, as›l güçlü olan›n
devrimciler oldu¤unu gösterdi.
Devrimci iradenin üstünde hiçbir
iradenin olamayaca¤›n›n yeni bir
tarihsel kan›t›n› sundu.
Oligarﬂinin, direniﬂi k›rmak
için denemedi¤i yöntem, baﬂvurmad›¤› politika kalmad›. Ancak
hiçbirinden sonuç alamad›.
Zorla t›bb› müdahaleyle direnme hakk›n›n tamamen ortadan
kald›r›lmak istendi¤i noktada, onlarca tutsak, tutuﬂturduklar› bedenleriyle direnme hakk›n›n yok
edilemeyece¤ini ilan etti. Tüm bedelleri göze alm›ﬂsan›z, direniﬂin
biçimleri s›n›rs›zd›r. Direniﬂçiler,
tüm yarat›c›l›klar›yla, fedakarl›¤›n
ve kararl›l›¤›n s›n›rs›zl›¤›nda düﬂman› altetmenin, direnme hakk›n›
kullanman›n mutlak bir yolunun
oldu¤unu ö¤rettiler.
Büyük Direniﬂ’in tarihi aç›dan
gösterdi¤i en önemli olgulardan biri; direnme hakk›n›n hiçbir koﬂulda
yok edilemeyece¤i gerçe¤idir.

S ü recin direniﬂ biçimi
n ed e n fe d a o l d u ?
Oligarﬂinin teslim alma politikas›ndaki kararl›l›¤›, hücrelerin ve
tecritin de bunun bir arac› oldu¤u
son derece netti. Direnmek gerekti¤i de aç›kt›. Özgür Tutsaklar›n
bu konuda en küçük bir tereddütü
yoktu. Peki nas›l direnilecekti?
Ölümler göze al›nacakt›. Tek
kesin cevap buydu. Bunun ötesinde bir çok farkl› ﬂekillenmeden,
ihtimallerden söz edilebilirdi ama
feda, bu sald›r›y› püskürtmenin
olmazsa olmaz›yd› ve zaten 7 y›ll›k direniﬂ süreci de tekrar tekrar
bunu gösterecekti. Gerçek ﬂuydu
ki, direniﬂin biçimi, tutsaklar›n tercihlerine ba¤l› da de¤ildi; biçimi
belirleyen, çat›ﬂman›n özü ve ﬂid-

Bu direniﬂ içinde her ﬂehitlik, kendini feda eden insan›n karﬂ›s›nda hiçbir gücün duramayaca¤›n› yeniden kan›tlad›.
Feda karﬂ›s›nda dünyan›n en geliﬂmiﬂ silahlar›n›n iﬂe yaramayaca¤›n› gösterdi. Bulgar direniﬂçi Hristov
Botev’in “Tüm insanlar›n özgürlü¤ü ve mutlulu¤u için omuzdan
düﬂ me yi göze alm ›ﬂ baﬂ›n üze rin de egemen hiçbir güç yoktur.”
sözü, her ﬂehitle birlikte adeta yeniden hayat buluyor, tarih önünde
yeniden kan›tlan›yordu.
Sadece ülkemizde de¤il, günümüz dünyas›nda Filistin’den
Irak’a, Afganistan’a kadar direniﬂlerin sürdü¤ü her yerde direniﬂin
ad› FEDA’yd›. Ve bu durum, “bu
sürecin direniﬂ biçimi neden feda
oldu?” sorusunun cevab›n› da
hem genel, hem ülkemiz özeli aç›s›ndan veriyor. Emperyalizm tüm
dünya halklar›na, kendi yaratt›¤›
eﬂitsizli¤e, adaletsizli¤e, açl›¤a,
yoksullu¤a, sefalete boyun e¤meyi dayat›yor. Benim istedi¤im gibi
düﬂüneceksin, muhalefet yapacaksan da bizim izin verdi¤imiz s›n›rlar içinde yapacaks›n, sistemin
verdi¤ine raz› olacaks›n diyor ve
bunu dayat›yor. Yapmazsan, kiﬂi,
kurum, örgüt, ülke, fark etmez;
“iﬂgal ederim, yakar›m, y›kar›m,
terörist ilan ederim, katlederim...”
diyor. Ve bunlar› yaparak, zulmü
bir kuﬂatmaya dönüﬂtürerek,
halklar›n direnme hakk›n› da ortadan kald›rmak istiyor.
Dünyan›n dört bir yan›ndaki
feda eylemleri, iﬂte emperyalizmin bu dayatmalar›na karﬂ›, halklar›n iradesini, halklar›n çaresiz
kalmay› kabul etmeyece¤ini ortaya koyan bir direniﬂ biçimi olarak
yo¤unlaﬂt›.
Oligarﬂi de ülkemizde bunu dayat›yordu. 19 Aral›k’ta da sald›rd›¤› do¤rudan direnme hakk›yd›.
“Ben istedi¤imi yapar›m, hücrelere atar, tecrit ederim, ama sen
buna karﬂ› ç›kamazs›n ve ç›kama-

yacaks›n, senin elinden tüm direnme imkanlar›n› da alaca¤›m”
diyordu.
Nitekim, tutsaklar›n tecrit hücrelerine at›lmas›n›n ard›ndan zorla
t›bbi müdahalelerle tutsaklar “ölme hakk›”ndan da mahrum edildi; direniﬂi böyle k›racakt› oligarﬂi.
Bu dayatmaya boyun e¤ilemezdi.
Çaresizli¤e boyun e¤ilemezdi.
Direniﬂin, tutsaklar›n devrimci
iradesinin d›ﬂ›nda bir irade taraf›ndan bitirilmesi kabul edilemezdi.
Edilmedi.
19 Aral›k’›n hemen öncesinde,
tutsaklar, “ölüm orucu direniﬂçilerine sald›r›lmas› durumunda kendilerini yakarak feda eylemleriyle
direniﬂçi yoldaﬂlar›na sahip ç›kacaklar›n›” aç›klad›lar.
Oligarﬂi çok ciddiye almad› bu
aç›klamay›.
Çünkü ülkemizde örne¤i yoktu
böyle iradi, örgütsel bir tav›r al›ﬂ›n.
(Ülkemiz için o kadar al›ﬂ›lmad›k
ve yeniydi ki, bu aç›klamaya kat›lan devrimci örgütlerin baz›lar› da
kendi aç›klamalar›n› ciddiye almam›ﬂ, bunu sadece bir ‘blöf” olarak
dile getirmiﬂlerdi.)
Ama süreç, çat›ﬂman›n muhtevas›, “blöf”leri kald›rmayacak kadar ciddi ve hayatiydi.
Bunun ciddiyetinde ve bilincinde olanlar gö¤üsleyecekti sald›r›y›.
19 Aral›k’ta oligarﬂinin sald›r›s›
karﬂ›s›nda en güçlü barikat, feda
savaﬂç›lar› taraf›ndan örüldü.
Oligarﬂi, içeride ve d›ﬂar›da
do¤rudan direniﬂçilere sald›r›p
zorla müdahale ederek ölümleri
engelleyerek direniﬂi etkisizleﬂtirmeyi, sansürle halktan kopar›p
kendi içine hapsetmeye çal›ﬂ›yordu. Bu kuﬂatmay› yaran yine feda
eylemleri oldu. Fedalar, tüm sansür duvarlar›n›, kuﬂatmalar› y›k›p
geçti.
Direniﬂ, sürekli farkl›laﬂan koﬂullar içinde, oligarﬂinin baﬂvurdu¤u yeni taktikler karﬂ›s›nda
kendi biçimlerini yaratt›; oligarﬂinin her takti¤i, direniﬂin yeni bir
takti¤i ve elbette hiç de¤iﬂmeyen
kararl›l›¤›yla karﬂ›land›. Direniﬂ
kendi kültürünü de yaratt›. Bu
kültür FEDA kültürüdür. Bu kültür

Ekim’in 20’sinde Açl›¤›m›z› Ektik
Düﬂmesin
diye
halk›z›n
baht›na
umutsuzluk, sönmesin diye yüreklerde
taﬂ›nan isyan ateﬂi,
kararmas›n diye gözlerindeki ›ﬂ›lt›, hayaller gerçek olsun, halaylar durmas›n diye
Ekim’in 20’sinde açl›¤›m›z› ektik.
Bo¤mas›nlar diye hücrede insan›, yasaklamas›nlar diye güneﬂi ve masmavi gökyüzünü, çekilmesin diye gözlerimize jiletli teller, ayr›lmas›n diye yoldaﬂ yürekler, açl›¤›n koynunda bir yolculu¤a ç›kt›k Ekim’in 20’sinde.

gökyüzünü, sütleri helal k›l›ns›n
diye
Ekim’in
20’sinde açl›¤›m›z› ektik.
Gözleri
›ﬂ›l
›ﬂ›l, bak›ﬂlar› isyan,
gülüﬂleri
umutlu olsun diye halk›m›z›n,
Anadolu’da isyan tohumlar› filize
dursun diye, açl›¤›n, yoksullu¤un, adaletsizli¤in öfkesi yay›ls›n
diye sokaklara, k›r›ls›n diye zincir, do¤sun diye ölümlerden
halk, Ekim’in 20’sinde açl›¤›m›z›
ektik yollara.

Türkülere yasak, sevdalara
hapis düﬂmesin diye; güne-güneﬂe, güle-gülüﬂe susamas›n diye insanlar; çiçek açs›n, meyve
versin diye hayat; kar›ﬂs›n denizin mavisi k›rlar›n renklerine diye... Kerbela filizlensin, K›z›ldere
kan akmas›n diye; açl›¤›m›z› ektik Ekim’in 20’sinde.

Yar›nlar halk›n ve hayat›n olsun diye, zindanlar›nda karanfiller boy versin, sol gö¤sümüzün
alt›ndaki ce va hir solmas›n diye,
gelece¤imizin umutlu y›ld›z› sars›n diye al›nlar›, kavgaya koﬂsun, yang›nlara sar›ls›n, da¤lara
sevdalans›n, toprakta yeﬂersin
diye özgürlük, Ekim’in 20’sinde
açl›¤›m›z› ektik.

Yak›lm›ﬂ köylere bahar› getirmek için, sürgün insanlar›m›z, yasak dilimiz için, F›rat’›n Dicle’nin
kollar›yla sarmak için, tohum olmak için kavrulmuﬂ bozk›rlara,
Ekim’in 20’sinde açl›¤›m›z› ektik.

Ölüm utand› Ekim’in 20’sinde, “Merhaba Zafer, Hoﬂgeldin
Ölüm” diyen, ölümsüzlü¤e gönüllü yi¤itlerin karﬂ›s›nda. Zulüm
çaresizdi, inançlar› u¤runa ölüme yürüyenlerin karﬂ›s›nda.

Karn› aç, benzi soluk, gözleri
fersiz kalmas›n, süte, ekme¤e,
oyuna doysun diye çocuklar›m›z;
›rgat, ç›rak olmas›nlar diye, al›nlar›na güzel günlerin damgas›n› vurdu¤u bir ülke b›rakabilmek için
Ekim’in 20’sinde açl›¤›m›z› ektik.

Açl›¤›m›z› ektik Ekim’in
20’sinde topra¤a, tomurcu¤undan fidan olsun, büyüyüp sevda
olsun, yeﬂersin umut olsun, yürüsün milyon olsun, vurulsun al
kanlara boyans›n, düﬂsün topa¤a ölümsüz olsun. Ölümün ad›
zafer olsun. Zaferin ad› Ahmet,
Fidan, Aﬂur, Halil.... olsun.

Sesimize ses, açl›¤›m›za açl›k
katan analar›m›z›n yüreklerine
düﬂmesin diye ac›, akmas›n diye
gözyaﬂlar›, sarmas›n diye a¤›tlar

VEFA kültürüdür. Bu kültür BA⁄LILIK’t›r. Bu kültür SABIRDIR,
‹RADED‹R, “SONUNA KADAR”
diyebilmektir. Bu kültür D‹RENME
kültürüdür. Ama tüm bunlar›n temelindeki güç, fedad›r ve direniﬂçiler feda anlay›ﬂ›yla donanmasayd›lar, kuﬂkusuz bunlar da baﬂar›lamazd›.
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20 Ekim’de aln›na k›z›l bantlar› ba¤layan iradeye selam olsun.

Bugün dünyan›n her yan›nda
direniﬂler halklar›n feda kültürü
üzerinden geliﬂmektedir ve bu
rastlant›sal bir benzerlik de¤il, s›n›flar mücadelesinin ortaya ç›kard›¤› bir zorunluluktur.

- devam edecek -

39

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

Tecrit Alt›ndaki F Tipleri

Hiçbir Hakk›n Olmad›¤› Ye r
“Tecrit nedir?” sorusunun cevab›nda, gerçe¤ini ne kadar iyi
tan›mlarsan›z tan›mlay›n, bir yetersizlik vard›r. Çünkü tecritin,
en önemli yanlar›ndan birisi,
hücrelerde tek kalmadan hissedilemeyecek olan›n, tek kal›nan
koﬂullarda hissedilmesidir.
Bununla birlikte, 8 y›ld›r neredeyse anlat›lmad›k, yaz›lmad›k bir yan›n›n kalmam›ﬂ olmas›, tecrite karﬂ› günümüze kadar
sürdürülen mücadelenin birikimi, tecrit gerçe¤ini kavramam›z›
da daha kolaylaﬂt›rmaktad›r.
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Tecriti, en özlü anlatan sözlerden birisi, Hallac-› Mansur’un
“cehennem” tasviridir. Mansur,
“Cehennem ac› çekti¤iniz yer
de¤il, ac› çekti¤inizi kimsenin
d u y m a d › ¤ › y e rd i r ! ” derken, bugünün tecrit hücrelerini tasvir etti¤ini bilemezdi. Fakat, yüzlerce
y›l sonra, tecrit hücreleri ile,
dünyada cehennem inﬂa edildi.
Tecrit, kiﬂinin, diri diri gömüldü¤ü bu yaln›zl›k mezarl›¤›nda,
ayn› zamanda tüm haklar›ndan
yoksun b›rak›lmas›d›r. Tecrit,
‘hak’ kavram›n›n yok edilerek,
yerine ‘keyfiyetin’ konuldu¤u,
daha önemlisi hak gasplar› ve
sald›r›lar karﬂ›s›nda tek baﬂ›na
b›rak›ld›¤›n›z, birlikte tepki gösterme hakk›n›z›n fiziki koﬂullar
ve her türlü sald›r›yla engellendi¤i yerdir.
Ülkemizde, tecrit politikas›na
uygun olarak inﬂa edilmiﬂ hapishaneler, F Tipi hapishanelerdir.
F Tipi hapishaneler, tutuklu ve
hükümlülerin tek ve üç kiﬂilik
hücrelerde, tecrit alt›nda tutuldu¤u yerlerdir. Tutuklu-hükümlüler, tek ve üç kiﬂilik hücrelerde
günün 24 saatini geçirmek zorunda b›rak›l›rlar. Tek kiﬂilik
hücreler, içinde yata¤›n, tuvaletin, bir masa ve sandalyenin, de-
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O küçücük h ücrelerde
bile, h akgasplarının,
saldırıların b içimleri
ve y öntemleri s ayılamayacak k adar ç ok
sayıdadır.
u
Oligarşinin t utsaklara s aldırı p olitikaları
yeni d eğildir. T ecritin
farkı, s aldırılar k arşısında e linizin k olunuzun b üyük o randa
bağlanmasıdır.
mir bir dolab›n bulundu¤u ve
dolay›s›yla ad›m atacak yerin
kalmad›¤› 10 metrekarelik alanlard›r. Üç kiﬂilik hücreler ise, iki
kattan oluﬂan toplam 25 metrekare alana, 3’er tane yatak, demir dolap ve sandalyenin, 1 masa, tuvalet ve bir mutfak tezgah›n›n s›k›ﬂt›r›ld›¤› alanlard›r.

yoktur. Özel çabalarla, bu dünyan›n duvarlar› parçalanmad›¤›nda, yapay bir dünya oluﬂur.
Dört duvar aras›nda kendisine farkl› bir dünya kurmuﬂ olan
kiﬂinin, d›ﬂ dünyan›n gerçekli¤inden ve bu gerçeklik üzerine
ﬂekillenmiﬂ olan düﬂüncelerden
de kopmas› hedeflenir.
Bunun için, her türlü üretim
olana¤› tutuklunun elinden al›n›r. Çeﬂitli üretimleri engellemek
için, en s›radan k›rtasiye malzemelerinin yasaklanmas›n›n, bir
boya kalemi alman›n bile yapt›r›mlara uyulmas›na ba¤lanmas›n›n mant›¤› budur.
Sistem, hücre içinde tecrit etmekle yetinmez, ziyaretçiler birinci dereceden yak›nlarla s›n›rlan›r, hapishane ﬂehir d›ﬂ›nda
ulaﬂ›m› en zor yerlere kurulur. F
tiplerinin hepsinin ﬂehir d›ﬂlar›nda olmas›n›n mant›¤›nda, tutuklu-hükümlüyü her biçimde yal›tma mant›¤› vard›r. Ücra yerlere
kurulan hapishaneler, yoksul aileler için yak›n›n› ziyaret etmeyi
olanaks›z hale getirmiﬂtir.

Fakat tecrit ve hücre gerçe¤i
bu fiziki alanlarla s›n›rland›r›larak anlaﬂ›lamaz. Tecrit ve hücre
gerçe¤i, bu mekanlarda herkes ten yal›t›lm›ﬂ, tek baﬂ›na ya da
en fazla üç kiﬂi bir arada tutulan
tutuklulara yöneltilen her türlü
sald›r› ve dayatmayla bütünleﬂtirilerek anlaﬂ›l›r.

Bu da yetmez, disiplin cezalar›, ziyaret yasaklar›, mektup
yasaklar› ile her türlü iletiﬂim
uzun sürelerle kesilir.

Tecrit; Dünyan ›n,
Hücrenin Dör t Duvar› ‹le
S› n › rl an m as › d ›r

Tecrit her türlü hakk›n elinizden al›nd›¤›n›n veya her an
al›nabilece¤inin size özellikle
hissettirildi¤i yerdir. Hak gasplar› ve sald›r›lar›n üst s›n›r›n›n olmad›¤› bir kurals›zl›k ve keyfiyet, fakat haklar›n›z›n üst s›n›r›n›n çok keskin olarak belirlendi¤i “de¤iﬂtirilemez” kurallar bütü-

Tecrit, tutuklu-hükümlüyü
hücrenin dört duvar› ile s›n›rlar.
Dört duvar aras›ndaki dünyada,
toplumda yaﬂanan çeliﬂkiler, çat›ﬂmalar yoktur. Ac›lar, sevinçler

Yaln›zlaﬂt›r ma, mümkün olan
her biçimde uygulan›r.

Tecrit; ‹tiraz Hakk›n›n
Yok Edildi¤i Yerdir

nüdür. Tecritte her talebiniz, yasa, tüzük ve genelgelere dayanarak reddedilir. Bir tutuklu-hükümlünün nelere ihtiyaç duyabilece¤i ayr›nt›lar›yla tespit edilmiﬂ ve yasaklanm›ﬂt›r.

belli dilekçeleri yazar, onun sonucunu ald›ktan sonra bir üst
mahkemeye bir dilekçe daha
yazar, yine önceden bilinen sonucu al›rs›n›z. Böylece de “ ‹ t i r a z
hakk›n›z›” kullanm›ﬂ olursunuz.

Fakat, söz konusu olan sald›r›lar oldu¤unda, bu sefer F Tipi
hapishaneler, yasalar›n, genelgelerin, tüzüklerin geçersiz oldu¤u yerdir. Tam bir idare keyfiyeti söz konusudur. ‹stedi¤iniz kadar itiraz edin, mahkemelere dilekçeler verin. Cevap ayn›d›r;
söz konusu uygulama“... hapishane idaresi n in y et k is in d e
olup, tüzü¤e ayk›r› bir duru m
s ö z k o n u s u d e ¤ i l d i r. ‹ t i r a z › n
r eddine...” cevab› gelir.

Bazen, aramada hücrenizin
da¤›t›lmas›na, eﬂyalar›n›z›n yerlere at›l›p kirletilmesine, de¤er
verdi¤iniz kiﬂilerin resimlerinin
ayaklar alt›na al›nmas›na gösterdi¤iniz tepkinin sonucunda,
onlarca gardiyan›n sald›r›s›na
u¤ram›ﬂs›n›zd›r. Yetmez gibi, bir
de karﬂ› koydu¤unuz için hücre
cezas›, ziyaretten men, mektup
yasa¤›, “sosyal alanlara” ç›kamama, TV ve bas›n yasa¤› gibi,
cezalarla haklar›n›z gaspedilmiﬂtir. ‹tiraz›n›z bunad›r. Fakat,
itiraz dilekçenizin cevab› bellidir.
“ H a p i s h a n e i d a re s i n i n i s t e d i ¤ i
gibi, arama yapma hakk› vard › r.” ‹tiraz hakk›n›z yoktur. Öyle
ki, hapishane idareleri isterlerse,
sizi soyundurarak arayacaklar,
buna itiraz etmek de hem dayak, hem de haklar›n›z›n elinizden al›nmas› ile sonuçlanacakt›r.

‹tiraz etti¤iniz durum; bazen
saatlerinizi, günlerinizi harcayarak yazd›¤›n›z, bazen onlarca
mektubunuzun, “hakaret içeri y or ” , “ ö r gü t pr o p a g a n d a s › ” , “ F
tipi cezaevlerini kötülüyor” ,
“mektubun içeri¤i moral ver me ye yönelik” denilerek, havadan
sudan sebeplerle gidece¤i adrese gönderilmemesidir. Günleri
bulan eme¤iniz, bir kalem darbesi ile çöpe at›l›r. Tecrit bunun
karﬂ›s›nda “çaresi z si n” der. ‹tirazlar sonuçsuzdur. Binlerce dilekçenin okunmadan reddedildi¤i mahkemelere, sonucu baﬂtan

Bazen, itiraz›n›z bir derginin,
kitab›n toplatma karar› olmad›¤›
halde tamamen keyfi olarak size
verilmemesinedir. Hapishane
yönetimine ba¤l› birimler, bazen

kitap ve dergilerin “ ö rg ü t p ropag a n d a s › y a p t › ¤ › n a ” , bazen
“devlete, devlet kur u m l a r › n a
h a k a ret” etti¤ine, bazen “ b ö l ü c ü i ç e r i k t e o l d u ¤ u n a ”, karar
vermiﬂlerdir. Bazen günlük gazeteleri de vermezler, ya da be¤enmedikleri sayfalar›n› keserek
verirler.

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

Dinledi¤iniz müzikten, söyleyece¤iniz türkülere kadar kendinizin karar vermesi keyfi biçimde engellenir. “ G ere k s i z t ü r k ü
söylemek”, “gereksiz marﬂ
söylemek” gibi ceza maddeleri
F Tipleri için üretilmiﬂtir.

Savunma hakk›n›z gaspedilmiﬂtir. Avukat görüﬂlerine elinizde ka¤›t kalem, dosya götüremezsiniz. Avukat›n›z›n söylediklerini not alamazs›n›z. Birlikte
yarg›land›¤›n›z insanlarla ortak
savunma haz›rlayamazs›n›z. Savunman›z› en olanaks›z koﬂullarda haz›rlamak zorundas›n›z.
Tedavi olma hakk›n›z yok
edilmiﬂtir. Doktora görünmek
ayr› bir sorundur, doktora derdinizi anlatman›z ve gerekli tedaviyi görmeniz ayr› bir sorundur.
Doktorlar›n
mesai saatleri içinde rahats›zlanmak
zorundas›n›zd›r. Fakat, bu da
gerekli muayeneyi olaca¤›n›z
anlam›na gelmez. Ço¤unlukla,
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Tecrite Karﬂ› Birlikte Mücadele Edelim
Bir çok sorunda oldu¤u gibi, tecrit sorununda
da, temel yan›lg›lardan
birisi, sorunu ve çözümü
kendine uzak görmektir.
F Tipi hücreler bu ülkede yaﬂayan hiç kimseye uzak de¤ildir. F Tipi hapishanelerde tutsak edilmek,
içﬂi, köylü, memur, gecekondulu,
ö¤renci hiçbirimiz için çok uzaklarda olan bir ihtimal de¤ildir. Sorun
bu yan›yla hepimizin sorunudur.
Fakat, bunun ötesinde, bu ülkedeki hak ve özgürlüklere iliﬂkin tüm
sorunlar, her birimizi yak›ndan ilgilendirmelidir. Ve bilmeliyiz ki, bu

sorunlar›n çözümü de kendi ellerimizdedir.
Oligarﬂik düzen, halk mücadele
etmedi¤i sürece hiçbir sorunu çözmez. Fakat, di¤er yandan halk›n
mücadelesi karﬂ›s›nda kay›ts›z kalmas› da söz konusu de¤ildir.
Oligarﬂik düzen, halka mücadele
ile hak alman›n yolunu kapatmak
istemektedir. Bunun için, haklar›
için, özgürlükleri için mücadele
eden herkese azg›nca sald›rmaktad›r. Fakat, bu sald›r›lar› püskürtmenin, mücadele ederek haklar› alman›n yolunu açmak da, yoksullar,
ezilenler, halk olarak bizlerin omuz-

lar›ndad›r.
‹ﬂte,
önümüzde somut bir sorun olarak,
TECR‹T SORUNU durmaktad›r. Bu
sorun etraf›nda birlikte mücadele
etmek, oligarﬂik düzene, tecrit sald›r›s›nda geri ad›m att›rmak, sadece hapishanelerle s›n›rl› de¤il, genel olarak hak ve özgürlükler mücadelesi için bir kazan›m olacakt›r.
Birgün kendimiz, ya da bir yak›n›m›z tecrit hücrelerinde can vermesin diye, tecrit hücrelerinde
insanlar fiziki ve ruhsal sa¤l›klar›n›
kaybetmesin diye, bu mücadeleye
kat›lal›m. Unutmayal›m ki, tecriti
geriletmek ellerimizdedir. Mücadelemize ba¤l›d›r.
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ilgilenilmez ve geçiﬂtirilir. Ciddi
rahats›zl›klar›
farkedilmedi¤i
için, aylarca tedavi edilemeyen
tutuklu-hükümlü örnekleri vard›r.
Sald›r›lar ve iﬂkenceler, bazen
çeﬂitli bahaneler yaratarak veya
herhangi bir bahaneye ihtiyaç
duymadan yap›l›r. Hizaya getirme sald›r›lar›, düzenli olarak
günlerce sürdürülür.
Siz, neye maruz kal›rsan›z
kal›n, sadece reddedilece¤ini
bildi¤iniz halde “itiraz dilekçesi”
verme hakk›na sahip olursunuz.
Baﬂka bir tepki gösterme hakk›n›z yoktur. Tecrit, tüm bunlara
karﬂ› örgütlü bir tepki ver menizi n e nge lle nm es i , it ir az l ar ›n› z ›n
son uçsuz kalm as› ve size t üm
yap t›r ›m lar a u ym ak d›ﬂ › nda b ir
ﬂans tan›nmamak istenmesidir.
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O küçücük hücrelerde bile,
hakgasplar›n›n, sald›r›lar›n biçimleri ve yöntemleri say›lamayacak kadar çok say›dad›r. Fakat, tecritin kavran›lmas› aç›s›ndan, temel önemdeki yan, sald›r› ve hak gasplar›ndaki keyfiyetin yan›nda, tutuklu-hükümlülere tüm itiraz etme, direniﬂ gösterme yollar›n›n kapat›lm›ﬂ olmas›d›r. Oligarﬂinin tutsaklara
sald›r› politikalar› yeni de¤ildir.
Tecritin fark›, sald›r›lar karﬂ›s›nda elinizin kolunuzun büyük
oranda ba¤lanmas›d›r.
Tecrit; teslimiyet dayatmalar›
karﬂ›s›nda
tutuklular›n
B‹RL‹KTE tepki göstermesini
engellemek, yaln›z ve çaresiz b›rakmak demektir.

Tecrit; Bireycilik, Bencillik
Da ya tm a s › d› r
Tecritin suç sayd›¤› en büyük
davran›ﬂlardan birisi, dayan›ﬂma
içinde olmakt›r. Tecritin felsefesi, “ y a n h ü c re d e k i n i n i h t i y a ç lar›, sor u n l a r › s e n i i l g i l e n d i rm e z , y a n › n d a k i h ü c r ede ölüm
bile olsa, bu seni ilgilendirmez” ﬂeklindedir. Yard›m etmek
suçtur. Bir çay, sigara, giysi, kalem, ka¤›t, herhangi bir eﬂyay›,
bir gazeteyi, kitab› ne olursa ol-
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sun, yan›ndaki baﬂka bir hücrede olanla paylaﬂmak söz konusu
de¤ildir. Bunun koﬂullar› ortadan kald›r›lm›ﬂt›r. Fiziki koﬂullar›n›n ortadan kald›r›lm›ﬂ olmas›na ra¤men, duvarlar›n, çat›lar›n
üzerinden aﬂ›rarak ulaﬂt›r›rsan›z,
bu da en a¤›r suçtur. Hücresinin
önünden geçen bir arkadaﬂ›na
sadece selam vermek, tek kelime bir “merhaba” demek sald›r›ya u¤rama ve disiplin cezas›
nedenidir.
‹nsan kiﬂili¤ine yönelen en
büyük sald›r›lardan birisi, bencilleﬂtirme, bireycileﬂtirmedir.
‹nsan›, yaﬂarken insan olmaktan
ç›karmakt›r. Ve bu da tecritin temel amaçlar›ndand›r.

Tecrit; Kiﬂinin
Aﬂ a¤ ›l a nm as › , Ke ndi n e
Sayg›s›n›n Yok Edilmesidir
Tecrit politikas›n›n belirgin
hedeflerinden birisi, kiﬂinin kendine, düﬂüncesine, de¤erlerine
sayg›s›n›n yok edilmeye çal›ﬂ›lmas›d›r. Bunun için, F tipine götürülen bir tutukluysan›z, hapishane giriﬂinde arama ad› alt›nda
ç›r›lç›plak soyunmaya zorlan›rs›n›z. Bu dayatmay› kabul etmedi¤inizde, dayak ve iﬂkence eﬂli¤inde zorla ç›r›lç›plak soyulursunuz. Amaç, arama de¤il, aﬂa¤›lamakt›r. Bu politika, sözlü sald›r›lar, hakaretlerle sürdürülür.
En mant›ks›z dayatma ve uygulamalar, “emre itaat” etmenizi sa¤lamak için gündeme getirilir. Sald›r›lar›n hedefi kiﬂili¤inizdir, e¤er devrimci iseniz düﬂüncelerinizdir. Her türlü bask›, sald›r› ve aﬂa¤›lamayla itiraz edemeyen, tepki göstermeyen kiﬂiler yarat›lmak istenir.

Tecrit; Yan Hücrede Olan›,
Bas›ndan, TV’den
Ö¤ r e n m e k t i r
Tecrit alt›ndaki tutuklu için,
her an belirsizliklerle doludur.
Her an ne olaca¤›n› bilemezsiniz, her an bir grup gardiyan
hücrenizi doldurup, baﬂka bir

"Asl›nda tarif edilemeyen bu durum 4 ay
sürdü. Yaln›zca 4 ay!
... b›rak›n bir baﬂkas›n› insan›n kendisi dahi... tecriti kimseye
anlatamaz. Onun insan› nas›l yiyip bitirdi¤ini, nas›l tamamen
tahrip etti¤ini, aç›klayamaz.
Yaln›zca yatak, masa, lavabo, duvar ka¤›tlar› ve sürekli
suskunluk içerisindeki bir Hiçlik,
Hiçlik ve Hiçlik. Sana bir kez bile
bakmaks›z›n, yeme¤i kap›n›n alt›ndan içeriye iten sürekli ayn›
gardiyan. ‹nsan› ç›ld›rtmaya kadar götüren bir Hiçli¤i kuﬂatan
sürekli ayn› düﬂünceler..."
(1943'te Nazi Kamplar›nda tecritte
tutulan bir tutsa¤›n anlat›m›. Aktaran
Ümit KOﬁAN, Sessiz Ölüm)
hücreye gitmek için ya da baﬂka
bir hapishaneye sevk olmak için
toparlanman›z› isteyebilir.
Sizin bir yaﬂam düzeniniz olamaz, çevrenizdeki insanlara bilgi
vermek yoktur. Kimsenin gitti¤inizden haberi olmaz.
Ya da, o güne kadar top att›¤›n›z, ba¤›rarak sesinizi duyurdu¤unuz hücreden art›k bir ses
gelmedi¤ini farkedersiniz. Fakat, siz o hücredeki kiﬂinin ne
oldu¤unu ö¤renemezsiniz. Kimse size bilgi vermez. Ölmüﬂtür
belki, belki öldüresiye dövülmüﬂtür, belki apar topar baﬂka
bir hapishaneye, belki baﬂka bir
hücreye götürülmüﬂtür. Belki,
bunlar›n hiçbirisi olmam›ﬂt›r.
Fakat, siz bunlar›n hiçbirisini
bilemezsiniz, ne oldu sorular›
boﬂluktad›r. Bazen, yan›n›zdaki
hücrelerde yaﬂam›na son veren
bir tutuklunun ölümünü, günler
sonra yans›d›ysa bas›ndan, bazen çok daha sonra tesadüfen
ö¤renirsiniz.

Tecrit; Psikolojik ve Fiziki
Hastal›klar Yaﬂamak,
Tedavi Edilmemek ve Ölüme
Terk Edilmektir
Tecrit hücrelerinin ald›¤› canlar, sadece hücrelere karﬂ› direniﬂte verilen canlarla s›n›rl› de¤ildir.
F tipleri, bunun yan›nda, hücrelerin yaratt›¤› hastal›klardan,
tedavi haklar›n›n yok edilmesinden, psikolojik rahats›zl›klar sonucu intihar etmekten dolay› da,
bir çok tutuklu-hükümlü için
“ölümevi” olmuﬂtur.
Tecrit koﬂullar›nda kalan tutuklu-hükümlülerde yo¤un olarak gözlenen sa¤l›k sorunlar›
ﬂunlard›r; Kas-iskelet a¤r›lar›,
Göz Bozuklu¤u, Kulak Ç›nlamas›, Kalp Çarp›nt›s› ve Ritim
B oz u kl u ¤u , H ip e r tansiyon, Ne fes Darl›¤›, Cilt Hastal›klar›,
Baﬂ A¤r›s›, Mide Rahats›zl›klar›, Kol ve Par m a k l a rd a U y u ﬂ u k l u k v e P s i k o l o j i k s o r u n l a r.
Söz konusu rahats›zl›klar›n
hepsi önemlidir, fakat psikolojik
sorunlar yaﬂayan tutuklu-hü-

kümlülerin durumlar› ise, tecrit
gerçe¤inin ne demek oldu¤unun
en somut göstergesidirler. Psikolojik sorunlar yaﬂayan tutuklulardan kimilerinin kendi a¤›zlar›ndan, kimilerine iliﬂkin ise yan›ndaki kiﬂilerin gözlemlerinden
aktard›¤›m›z ﬂu cümleler tecrit
gerçe¤ini somutlamaya hizmet
edecektir; “ H ü c rede öldürülece¤ i n i s a n › y o rdu”, “Gaipten sesler
duyuyor, seslere ba¤›r›yor, küfrediyor”, “ Ka fa md a ki se s ‘i nt ih a r e t k u r t u l ’ d i y o rdu”, “Kula¤›ma sesler geliyor”, “Tu v a l e t i n
içinde kafas›n› duvarlara vurmaya çal›ﬂ›yordu”, "Beni ç›ld›rtmak istiyorlar”, “ Bü yü k b ir b o ﬂlu¤un içerisine düﬂüyorum",
“Camlar› yumruklay›p ‘insan
hücreye s›¤ar m›?’ diye ba¤›r›yordu”, “ K en d i k en d i ne k o n uﬂ u y o r, k a f a s › n › d u v a r a v u r u y o rd u . S o n u n d a i n t i h a r a k a lk › ﬂ t › ”, “Bayg›nl›k nöbetleri geçiriyordu”, “ D ü n y a y l a , g e r ç e k l i kl e t ü m i lg i s i k o p t u ” , “Duvarlar›
y›kmaya çal›ﬂ›yordu”, “ K u l a ¤›nda bir çip oldu¤unu düﬂün ü y o rdu”, “Sorunlar›m› paylaﬂaca¤›m kimsenin olmamas› ne-

deniyle kald›ramad›m”, “ B e n i
s e n d e l i r t t i n d i y e rek bo¤az›ma
s a r › l d › . H ü c re de ik i k i ﬂ i o ls a k
ö l d ü r ü rdü b e ni ”, “Tecritte insani
uyar›lar›n demire, duygular›n
betona gömülmeye çal›ﬂ›l›yor”.
(Boran Yay›nevi, ‘Tecrit’ isimli
kitaptan)
Tecrit demek ölüm demek oldu¤u için, bugüne kadar bu tecrit hücrelerinden çok say›da tutuklu ve hükümlünün cenazeleri
ç›kt›. Tecrite karﬂ› mücadelede
122 devrimci ﬂehit oldu. Tecrit,
siyasi tutsaklardan oldu¤u gibi,
adli tutuklular için de ölümlerle
an›lan yerlerdir. ‹ntihar ederek
ölenler ve intihar giriﬂiminde bulunanlar oldu. Selami Kur naz örne¤inde oldu¤u gibi, tüm ›srarlara ra¤men hastaneye kald›r›lmad›¤› için ölen; Volkan A¤›r man
örne¤inde oldu¤u gibi, tek baﬂ›na kald›¤› hücresinde ölü bulundu¤u söylenen; son örne¤i Kuddusi Okk›r’da oldu¤u gibi, hastaland›¤› halde tedavi edilmedi¤i
için ölenler oldu... Ve tecrit
parçalanamad›¤› sürece, daha
da olacak!
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F T ipleri’nde
De¤iﬂen Bir ﬁey Yok!
Sincan 1 No’lu F T ipi
Buradaki koﬂullarda da, uygulamalarda da olumlu yönde bir
de¤iﬂiklik yok. Tekrar tekrar verilen sözlere ra¤men tecriti k›smen
hafifletecek olan haftada 10 saatlik sohbet hakk›n›n kullan›lmas› yönünde hala bir ad›m at›lm›ﬂ
de¤il. Öyle ki, aylard›r "Ne oluyor, neden uygulam›yorsunuz?"
diye soracak bir yetkili bile bulam›yoruz. Ama tecriti daha yo¤un
yaﬂatmak, att›¤›m›z her ad›mda
hissettirmek için müdüründen
gardiyan›na, askerinden doktoruna kadar herkes yetkili ve sinekten ya¤ ç›kar›rcas›na bulduk-

lar› her f›rsat› titizlikle de¤erlendiriyorlar. Örne¤in: 16 Eylül'de
ayaklar›ndaki mantar rahats›zl›¤›
için revire ç›kan Celal Elmac› arkadaﬂ›m›z› çorapl› gören revir
doktoru, "ayakkab›lar›n nerede?
Niye giymiyorsun? Böyle gezersen ilaçlar elbette etkili olmaz.
Buran›n da kurallar› var" demiﬂ.
Doktorun bunlar› söyledi¤i bir
yerde keyfili¤in, hak hukuk tan›mazl›¤›n yayg›nl›¤›n› ve yo¤unlu¤unu görmek için baﬂka örnek
bile gerekmez. Ama ben yine de
belli baﬂl›lar›ndan bir kaç tanesini aktaray›m:
Haberleﬂme ve süreli-süresiz

yay›nlardan yararlanma hakk›m›z›n engellenmesi aral›ks›z sürüyor.
Örne¤in önceki say›lar› gibi
V›zGelir'in 103. say›s› da "Disiplin Kurulu" karar›na dayan›larak
sansürlendi. "Kurul"un karar›yla
V›zGelir'in "sak›ncal›" bulunan
25 sayfas›n›n "‹‹ M H A " edilmesine
karar verildi. ... Ekte bu sayfalar
ç›kar›lm›ﬂ olarak 103. say›y›
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gönderiyorum.
Selmani Özcan'›n ‹nan Gök'e
gönderdi¤i mektup hakk›nda
"k›smi imha" karar› al›narak sansürlenirken, K›r›klar F Tipi'nden
Ercan Y›ld›z'›n gönderdi¤i kart
fiilen sansürlenip kapa¤› y›rt›lm›ﬂ
olarak bana verildi.
Tecritin ayr›lmaz bileﬂenlerinden olan artarak-eksilerek ama
sürekli gündemde olan disiplin
cezalar›, iﬂkence sald›r›lar›, bask›lar ve keyfilikler de h›z kesmedi.

12
Ekim
2008
Say›:
2

7 Mart 2008'de hastane sevki
s›ras›nda askerin sald›r›s›na u¤rayan Dursun Kaﬂ'a yap›lan sald›r› yetmezmiﬂ gibi bir de 3 gün
hücre cezas› verilmiﬂti. Her zaman oldu¤u gibi ACM bu cezay›
da onaylad›. Yine Cemal Yaﬂar’a
24 Haziran 2008'de gardiyanlarca haz›rlanan yalan tutana¤a dayanarak 3 gün hücre cezas› verilmiﬂti. Bu disiplin cezas›na gerekçe olarak da "firara teﬂebbüs"
gösterildi. Oysa ki Cemal sadece
yan hücreden gönderilirken telde
kalan gazeteyi almaya çal›ﬂ›yordu. ACM bu cezay› da itiraz dilekçelerinde belirtilenleri dikkate
almadan onaylad›.
Dursun Kaﬂ ve Cemal Yaﬂar'a
verilen bu cezalar, 12-15 Eylül
aras›nda bulunduklar› hücreden
al›narak tek kiﬂilik hücrelere götürülerek uyguland›.
Bülent Ba¤c› ve Erdal Dalg›ç,
17 Eylül 2008 günü mahkeme
sevki s›ras›nda tek kelepçeyle
birbirlerine kelepçelenmeye itiraz
ettiklerinde ortam› provoke eden
bir uzman çavuﬂun yönlendirmesiyle askerlerin sald›r›s›na u¤rad›. Sald›r›da Ba¤c› ve Dalg›ç'›n
vücutlar›nda ezilme ve çürükler
oluﬂtu. Dalg›ç'›n gözlü¤ü ve saati k›r›ld›. Ba¤c› revire ç›karak
doktora vücudundaki izleri tesbit
ettirdi. Sincan Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na suç duyurusunda bulundu.
29 May›s'ta tutuklanan Hasan
Karap›nar boﬂ üçlü hücre yok
denilerek tekli hücrelere konulmuﬂtu. Tahliyeler oldu ve yerler
boﬂald› Hem Hasan, hem gitmek
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istedi¤i hücredeki arkadaﬂlar
karﬂ›l›kl› dilekçe vermelerine
ra¤men Hasan hal atekli hücrede
tutuluyor. Talebin neden karﬂ›lanmad›¤›na dair bir aç›klama
yap›lm›yor.
Bu örneklerden de görüldü¤ü
gibi, al›nan her karar ve yap›lan
her uygulamada tecritteki ›srar
kendini göstermektedir. Ama biliyor ve inayorum ki bu ›srar› da
k›raca¤›z.
Sevgi, sayg› ve selamlar›m›z›
iletiyorum.
23 Eylül 2008,

Ra b b e na H a n e d ar

*

Sincan 1 No'lu F tipi
Genel durumda bir geliﬂme
yok. Tam tersine sabr›m›z›n son
noktas› zorlan›yor. Day›n›n ﬂehitli¤inden sonra yay›nlanan dergilerden hiçbirini içeri vermediler.
Vermeme karar› verdiler. Onun
d›ﬂ›nda yine ceza sezonu aç›ld›. 8
y›ld›r günde en az 4-5 kere slogan at› dövdü¤ümüz kap›lardan
dolay› da bugün Disiplin Kurulu
bizden ifade almak istedi. Biz bu
durumlarda ifade vermiyoruz.
Sadece infaz hakimli¤ine ve
ACM'ye itirazda bulunuyoruz.
Yani yak›nda bir hak gasp› cezas› gelecek...
23 Eylül 2008

Hüseyin Özaslan

*

Kand›ra 1 Nolu F T ipi
Buralarda pek bir de¤iﬂiklik
yok. Dün yine genel aramada
fazladan dedektör aramas›n› protesto edip "keyfi uygulamalara
son" dedi¤imiz için disiplin kurulu soruﬂturma baﬂlatm›ﬂ. Anlaﬂ›lan biten yasaklar›n yerini boﬂ b›rakmayal›m diye düﬂünüyorlar.
Ne diyelim, kendilerine neyi yak›ﬂ›yorsa onu yaps›nlar.
Bayram›n›z› kutluyor, bizim
olan, halk›n olan o güzel bayramlara olan inanc›m›zla ve de
hasretimizle s›k›ca kucakl›yoruz.
R›za Kartal
23 Eylül 2008

Si nca n’ da Ba y ra m
A ç ›k Gö rü ﬂü nd e
Sald›r›!
Hapishanelerde tutsaklara ve
tutsak ailelerine yönelik bask› ve
sald›r›lar sürüyor. Tutsak aileleri
3 Ekim günü görüﬂ için gittikleri
Sincan 1 Nolu F tipi Hapishanesi’nde asker ve gardiyanlar›n sald›r›s›na u¤rad›lar. Görüﬂ süresi
dolmadan gardiyanlar›n ç›k›n d›ﬂar›, siz insan m›s›n›z’ sözleriyle
aileleri tehdit etmesi üzerine ç›kan tart›ﬂma sonucu onlarca
gardiyan görüﬂ yerine girerek ailelere joplarla, tekme yumruklarla sald›rd›. Görüﬂ yerinde yaﬂl›
kad›n çocuk demeden ailelere
sald›ran gardiyan ve askerler,
tutsaklar› da döverek görüﬂ yerinden ç›kard›lar. Pervas›zl›kta s›n›r tan›mayan iﬂkenceci gardiyan ve askerler suç duyurusunda
bulunacaklar›n› söyleyen ailelere
“siz gidiyorsunuz savc›l›¤a ama
çocuklar›n›z bizim ellerimizde
bunu da unutmay›n” diyerek tehdit ettiler.
4 Ekim günü ‹HD Ankara ﬂubesinde biraraya gelen tutsak aileleri yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla yaﬂad›klar› iﬂkenceyi anlatt›lar. Aç›klamada ‹HD ad›na yap›lan konuﬂmada sald›r› anlat›larak “Bu güne kadar iﬂkence ve
cezaevlerindeki kötü koﬂullara
iliﬂkin, kendilerine baﬂvuru olmad›¤›n› belirten Adalet Bakan›na soruyoruz. Sincan 1 Nolu F
Tipi Cezaevi’nde 3 Ekim tarihinde yaﬂanan olay›n kamera kay›tlar›na bakarsa ﬂayet halen kendisine hiçbir baﬂvurunun yap›lmad›¤›n› söyleyebilecek midir?” diye soruldu.

BA⁄CILAR HALKI
DE⁄ERLER‹NE SAH‹P ÇIKIYOR
4 Ekim günü Ba¤c›lar Yenimahalle’de çeteciler taraf›ndan
esnaflara sald›r› düzenlendi.
Yenimahalle Ahmet Kabakl›
Caddesi üzerindeki kuruyemiﬂçilere yönelik gerçekleﬂen sald›r›da, halk›n ve devrimcilerin sald›r›ya müdahale etmesi üzerine yo¤unlaﬂan polis y›¤›na¤›n›n arkas›na saklanan faﬂist çeteler, “ﬁehitler Ölmez Vatan bölünmez”
sloganlar›yla ve havaya ateﬂ ederek caddeden uzaklaﬂt›.
Sald›r› sonras›nda, çetelerin
hamisi polis, Barbaros F›r›n›nda
çal›ﬂan Mehmet Koyup›nar’› gözalt›na ald›. Mahallede can güvenli¤i olmayan halk›n ara sokaklarda gece boyunca nöbet
tuttu¤u sald›r› sonras›nda Mehmet Koyupan›r ayn› gün serbest

b›rak›ld›.

Yenimahalle Halk› Çetelere
Direniyor
4 Ekim gecesi gerçekleﬂen
sald›r›n›n ard›ndan yaﬂanan geliﬂmeler emekçi halk›m›z›n faﬂist
çetelerin sald›r›lar›n› püskürtebilecek güçte ve cürette oldu¤unu
bir kez daha gösterdi.
Sald›r› gecesi toplanan Ba¤c›lar halk› bir protesto eylemi yaparken, 5 Ekim günü çete sald›r›lar›na ve yozlaﬂmaya karﬂ› ç›kanlar tepkilerini önce Karanfiller
Kültür Merkezi’nde yap›lan toplant›da dile getirdiler. Bu tür sald›r›lar›n son bulmas› için bir arada olman›n, birlikte hareket ede-

Gaziosmanpaﬂa ilçesine
ba¤l› Karayollar›
Mahallesi’nde “Yozlaﬂmaya karﬂ› gücümüz birli¤imizdir”
slogaan›yla 27 Eylül günü Canerler Dü¤ün Salonu’nda
bir ﬂenlik düzenledi.

Karayollar›’nda
Yozlaﬂmaya
Karﬂ› ﬁenlik

ﬁenlik mahalle halk›n› yozlaﬂma konusunda birlikte mücadele etmeye ça¤›ran bir aç›klama okunmas›yla baﬂlad›.
Karayollar› Mahallesi’nin kendi gençlerinin oluﬂturdu¤u bir müzik grubu olan Grup Çel’in türküleriyle baﬂlayan ﬂenlik boyunca halaylar çekildi.
Daha önce de Gazi Temel Haklar taraf›ndan
çeﬂitli yerlerde sergilenen “benim bir hayalim var”
adl›
düzenin yozlaﬂt›rd›¤› gençlerimizi sahip
ç›kman›n gereklili¤ini anlatan tiyatro oyunu da
ﬂenlikte oynand›.
Yaklaﬂ›k 300 kiﬂinin
kat›ld›¤› ﬂenli¤e seslendirdi¤i Zazaca ve Türkçe
türküleriyle Nurettin Güleç kat›ld›. Grup Yorum
korosu da ﬂenlite söyledi¤i Yorum ﬂark›lar›yla
yerini ald›.

bilmenin gereklili¤inin
vurguland›¤› toplant›n›n
ard›ndan hep birlikte
Karanfiller Kültür Merkezi’nden ç›k›l›p gece sald›r›n›n gerçekleﬂmiﬂ oldu¤u Barbaros F›r›n›’n›n önüne yüründü.
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Mahalle halk›n›n duyarl›l›¤› ve
kararl›l›¤› ayn› günün akﬂam› yaﬂanan geliﬂmelerle bir kez daha
kendini göstermiﬂ oldu. 5 Ekim
akﬂam› Yenimahalle’de “Asker
u¤urlama” ad› alt›nda yap›lan faﬂist gösterilerden biri engellendi.
Yaklaﬂ›k 15 araçl›k konvoyla
gösteri yapan faﬂistler mahalle
gençleri taraf›ndan çevreyi rahats›z etmemeleri ve faﬂist sembolleri indirmeleri konusunda uyar›ld›lar. Ancak uyar›lar› dikkate almay›p, halk› tehdit etmeye kalkan
faﬂistler, mahalle halk›n›n öfkesiyle tan›ﬂt›lar. Taﬂlar ve sopalarla
mahalle halk›n›n kovalad›¤› konvoyda pek çok araç tahrip oldu.

‹stanbul, Okmeydan›'nda
H a l k
Cepheliler 5 Ekim akﬂam› saat 19.00 s›ralar›nda Okmeydan› sa¤l›k oca¤› civar›nda hap alarak, dükkanlar›n ve park halindeki araçlar›n camlar›n› k›ran, sokaktan geçenlere sataﬂarak küfürler eden, kad›nlara sald›ran iki serseriye müdahale ettiler.

Yozlaşmaya İzin
Vermeyeceğiz

12
Ekim
2008
Say›:
2

Halk Cephesi’lilerin olaya müdahale etmesiyle
birlikte kaçan sald›rganlardan biri yakalanarak,
Okmeydan› sokaklar›nda halka teﬂhir edildi.
Serseriyi mahalle sokaklar›nda dolaﬂt›ran
Cepheliler Okmeydan›’nda yozlaﬂmaya izin vermeyeceklerini ifade ettiler. Okmeydan› halk›na
yozlaﬂmaya karﬂ› örgütlenme ve mücadele ça¤r›s›
yap›ld›.
6 Ekim akﬂam› da ikinci sald›ran Halk
Cepheliler taraf›ndan yakalanarak, sald›r›n›n
yaﬂand›¤› bölgede halktan özür diletildi.
Halk Cepheliler mahalle halk›na yönelik
konuﬂmalar›nda sorunlar›n›za sahip ç›k›n ça¤r›s›
yaparak “Biz hiçbir gencimize zarar gelsin istemiyoruz. Gençlerimizi uyuﬂturucu ba¤›ml›l›¤›ndan,
fuhuﬂ bata¤›ndan kurtarmak, onlar› tedavi etmek
istiyoruz. Gelin birlikte gençlerimize sahip ç›kal›m”
dediler.
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SÖZLÜK
STRATEJ‹
Str a tej i, günlük yaﬂam›m›zda
bir çok kez duydu¤umuz, ço¤umuzun yabanc›s› olmad›¤› bir
kavramd›r.
Strateji , Yunanca kökenli bir
kelime olup, savaﬂ yönetme sa nat›’n› dile getirir. Bununla birlikte,
günümüzdeki kullan›m› askeri bir
deyim olmakla s›n›rl› de¤ildir. Zaman içinde; “belirlenen bir hedefe ulaﬂmak için izlenen yol” anlam›nda kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Strateji, Marksist-Leninist lite ratürde de kullan›lan bir kavramd›r. Devrimci mücadele ve devrimci politika, belli bir hedefe
ulaﬂmak için yap›l›r. Bu hedef dev rim’dir. Devrime ulaﬂmak için izlenen yola da, devrim stratejisi denir.
H er stratejiye bir teori ve prog ram k›lavuzluk eder. Proletarya
devriminin teori ve program›
Marksist-Leninist ideolojinin ›ﬂ›¤›nda ﬂekillendirilir.
Devrimin program›na ve ülkenin koﬂullar›na göre, devrim stratejisi de farkl›l›klar gösterir. Örne¤in, Bolﬂevik devriminin stratejisi
“ayaklanma stratejisi” iken, Çin
devriminin stratejisi klasik halk
savaﬂ› stratejisi, ülkemiz devriminin stratejisi ise yeni-sömürge ülkelerin halk savaﬂlar›n›n stratejisi
olan Politikleﬂmiﬂ Askeri Savaﬂ
Str ateji si (PASS)’dir.
Strateji, mücadeleyi düﬂman›n
inisiyatifinden ve kendili¤indenci likten kurtar›r. Mücadele prati¤i
içinde, devrimin yönünü kaybetmesini, hedefinden sapmas›n› engeller. Devrim, mücadele süreci
içinde, ilerler, geriler, darbeler yer,
zaferler kazan›r; fakat önemli olan
hedefin unutulmamas› ve her aﬂaman›n mücadele prati¤inin stratejiye uygun olarak ele al›nmas›d›r.

Devrimin yolu hem düz bir hat
izlemez ve hem de devrime tek bir
çarp›ﬂma, tek bir eylem ile ulaﬂ›lmaz. Devrime giden yolda, bir çok
ara aﬂamadan geçmek, say›s›z
ideolojik, askeri, ekonomik-demokratik çarp›ﬂma ve eylem hayata geçirmek gerekir.
Di¤er yandan, devrim, tek bir
s›n›f›n mücadelesi ile de¤il, de¤iﬂik s›n›f ve katmanlar›n ittifak› ve
mücadelesinin ortak bir hedefte
buluﬂturulmas› ile gerçekleﬂtirilir.
‹ ﬂ te s tr a te j i, say›s›z eylemin ve
ara aﬂaman›n, de¤iﬂik s›n›f ve katmanlar›n mücadelesinin ayn› hedefte birleﬂtirilmesini de içerir.
Stalin, stratejiye iliﬂkin ﬂöyle
der; “ S t r a t e j i n i n k o n u s u , d e v r i min belirli bir aﬂamas›n› temel
k a b u l e d e rek pr ol e ta r y a n › n b a ﬂ l›ca darbesinin do¤ru l t u s u n u
saptamak; devrimci güçlerin uygun düzenleniﬂi için (ana ve
ikincil yedek güçler) plan haz›rlamak; devrimin belirli aﬂamas›
boyunca bu plan›n gerçekleﬂti ril me si i çi n sa va ﬂ›m v e r m e k t i r.”
(Leninizmin ‹lkeleri)
Öyleyse, bir devrimin stratejisinin oluﬂturulmas›nda, belirleyici
etkenler nelerdir? Bunlar› ﬂöyle s›ralayabiliriz;
- Egemen s›n›flar›n sömürü biçimi, hakim üretim biçimi nedir?
- Ülkenin siyasi, ekonomik,
sosyal koﬂullar› nedir?
- Ülkenin yönetim biçimi nedir?
- Ülkede egemen ve ezilen s›n›flar hangileridir ve bunlar›n durumlar› nedir?
- Egemen s›n›flar›n kendi içindeki çeliﬂkileri nelerdir?
- Karﬂ›-devrim siyasi ve askeri
olarak ne durumdad›r? Nerelerde
güçlü, nerelerde zay›ft›r?
- Ülke yönetiminin ve devletin,
di¤er ülkelerin egemen s›n›flar› ve
devletleriyle iliﬂkileri nas›ld›r ve
çeliﬂkileri nelerdir?
- Ülkenin tarihi, bu tarihin sonucu olan olumlu ve olumsuz dinamikler nelerdir?
Stratejinin belirlenmesinde dikkate al›nan faktörler de göstermektedir ki; her ülkenin devrim

stratejisi, yine o ülkenin kendi koﬂullar›ndan ç›kar. Koﬂullar hesaba
kat›lmadan, bir baﬂka ülke ve
baﬂka koﬂullar için belirlenmiﬂ
stratejiler, bir baﬂka ülke için getirilip uygulanamaz. Baﬂka ülkelerin devrim stratejilerini, koﬂullar›
gözönünde bulundurmadan, oldu¤u gibi al›p kendi ülkesinde uygulamaya çal›ﬂmak ﬂablonculuktur.
Yine; ülke koﬂullar›nda stratejinin ﬂekillendirilmesini belirleyecek
önemde bir de¤iﬂiklik olmad›¤›
halde; karﬂ›-devrimin sald›r› ve
dayatmalar›, mücadelenin çeﬂitli
zorluklar› veya baﬂka kayg› ve düzen içi hesaplar nedeniyle stratejiler de¤iﬂemez. Stratejinin de¤iﬂmesi için ya ülke koﬂullar›n›n, yani sosyo-ekonomik yap›n›n ya da
uluslararas› koﬂullar›n (mesela
emperyalizmin niteliklerinin), temel özellikleri aç›s›ndan de¤iﬂmesi gerekir.
Bununla birlikte, stratejiler de
de¤iﬂen koﬂullara göre geliﬂtirilebilirler ve geliﬂtirilmelidirler. Stratejinin de¤iﬂen koﬂullara göre, yeniden biçimlendirilip geliﬂtirilmemesi de, bir baﬂka yanl›ﬂ kavray›ﬂt›r, statükoculuktur.
Bir strateji belirlendikten sonra,
yap›lmas› gereken, bu stratejinin
kararl›l›kla hayata geçirilmesidir.
Yukar›da s›ralad›¤›m›z özellikler
do¤ru tahlil edilerek, devrime
ulaﬂmak için do¤ru bir strateji
oluﬂturulmuﬂsa; bu strateji, d›ﬂtan
gelecek her türlü engellere, kuﬂatmalara, dayatmalara ra¤men sa¤a sola sapmadan, kararl›l›k ve
yarat›c›l›kla uyguland›¤›nda, devrim hedefine ulaﬂ›lmas›n› sa¤layabilir. Ancak, kararl›l›kla uygulanmad›¤›nda, çeﬂitli engellerle karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda stratejiden sapmalar
gündeme getirilirse, do¤ru bir
stratejiye sahip olmak da, devrim
hedefine ulaﬂmak için tek baﬂ›na
yeterli olamaz.

Asalaklar›n ç›karlar›
ve gençli¤in görevleri

sürdürürken,
ayn› zamanda
milyonlarca
emekçinin öfkesinden kurtuGençlik Federasyonu
labilmek için de
birçok yol ve
E¤itim o ülkedeki hakim s›n›yönteme baﬂvururlar. Örne¤in
f›n ç›karlar›na göre ﬂekillenir. Habugün ülkemize bakt›¤›m›zda
kim olan s›n›f, toplumda nas›l kiçok büyük bir kesim açl›k, yokﬂilikler yetiﬂtirmek isterse, e¤itimi
sulluk ve bask› alt›nda tutuluyor,
de o do¤rultuda programlar ve
üniversitelerimiz, liselerimiz ve ilﬂekillendirir. Bu amaç, bir ülkede
kö¤retim okullar› ticarethaneye
egemen olan s›n›f›n varl›k yokluk
çevrilmiﬂtir. Gerici, ezberci e¤itim
koﬂuludur. Bu anlamda da her s›dayat›lmaktad›r. Gençlerimiz dan›f, verdi¤i e¤itim ile kendi ihtiha bunun gibi yüzlerce sorunla
yaç duydu¤u insan tipini yaratbo¤uﬂmaktad›r ve ülkemizde yamaya çal›ﬂacakt›r.
ﬂayan büyük bir kesim kendi yaBugün bizim ülkemizde hakim
ﬂam›ndan memnun de¤ildir. Bu
olan s›n›f burjuvazidir; buna patabloya ra¤men bakt›¤›m›zda göralel olarak da e¤itimde, sa¤l›kta,
rüyoruz ki, yaﬂad›¤›m›z sorunlar
ekonomide, kültürde, k›sacas›
karﬂ›s›nda gösterilen tepkiler çok
her ﬂeyde temel kriter, bir avuç
s›n›rl› kalmaktad›r.
asala¤›n ç›karlar›d›r.
Peki, bunun nedeni nedir? Mil‹ster fark›nda olal›m, ister olyonlarca insan›n birçok s›k›nt›y›
mayal›m, on y›llard›r küçük bir
bu kadar yak›c› bir ﬂekilde hissetmesine ra¤men gerekli ölçüde
az›nl›k taraf›ndan, milyonlarca
tepki vermemesi neyin göstergeemekçiye, yoksula insan onurusidir?
na yak›ﬂmayan bir yaﬂam dayat›l›yor. Milyonlarcam›z›n insanca
Bunu anlayabilmek için bugün
yaﬂamas› önünde engel olanlar,
sistemin nas›l ayakta durdu¤una
hiç emek vermeden ülkemizdeki
bakmak yeterli olacakt›r.
zenginliklere sahip olan, bizim
Ülkemizdeki egemenlerin teyaratt›¤›m›z de¤erleri kendi sermel dayana¤› yaland›r, demagoveti haline dönüﬂtüren, gelece¤ijidir, yürüttükleri gerici, faﬂist
mizi çalanlar, bu sömürücü, asapropagandad›r. Burjuvazinin en
lak s›n›f›n mensuplar›d›r. ‹ﬂte bu
büyük yalanlar›ndan biri ülkemizin ba¤›ms›z oldu¤unun söylenbir avuç egemenin rahatça yaﬂamesidir. Ezilen, hor görülen milmas›, bolluk içinde sefa sürmesi
yonlarca insan›n çekti¤i ac›lar›,
için, her gün bizim sofralar›m›zs›k›nt›lar›, “kader” olarak gösterdaki ekmekten biraz daha çal›n›r.
mesi de büyük yalanlar›ndan biriBu sömürü, soygun ve sefay›
dir. Özellikle de ö¤renci gençli¤i
ilgilendiren yalanlardan biri de e¤itimin paras›z oldu¤u
söylemidir.
Devlet yöneticileri, her f›rsatta ülkemizdeki e¤itimin
ne kadar kaliteli ve
paras›z oldu¤undan
bahsederler. Bugün
hepimizin kafas›nda
paral› e¤itim denildi¤inde kay›t paras›,
yurt paras›, beden
paras›, servis paras›
gibi onlarca örnekle

somutlanabiliyor. Ve tüm bunlarda, s›k›nt›y› tek baﬂ›na ö¤renciler
çekmiyor. E¤itimin ticarileﬂtirilmesi sorunu, halk›n tamam›n› etkileyen ciddi bir sorun olarak
önümüzde durmaktad›r.
Sorunun çok çeﬂitli yans›malar› vard›r; baz› yoksul emekçi
mahallelerinde okul dahi yoktur.
Bundan dolay› ö¤renciler okula
yaya veya ücret ödeyerek zorluklar içinde gitmek zorunda b›rak›l›yor. Dahas›, yoksul halk›n oturdu¤u mahallelere do¤ru dürüst
ulaﬂ›m sa¤lanmamaktad›r. Ulaﬂ›mdaki bu sorun ve yetersizlik,
binlerce insan›m›z› servislere yöneltir. Ve servisler de bir baﬂka
rant ve sömürü kayna¤› olmuﬂtur; Yoksul halk, aﬂ›ndan art›rd›¤›yla servislere yüzlerce YTL verir. ‹ﬂte kapitalizmin doymaz yüzü, açgözlülü¤ü; hep daha fazlas›n› ister. Ulaﬂ›m en genel anlamda da bir kördü¤üme dönüﬂmüﬂtü özellikle büyük ﬂehirlerde. Bunun da temel nedeni yine bir
avuç egemenin doymazl›¤›, kar
h›rs›d›r. Kar h›rs›n›n sonucunda,
toplu taﬂ›maya adeta engel olup,
bireysel ulaﬂ›m›, dolay›s›yla otomobil tüketimini körüklerler. K›sacas›, e¤itim de, ulaﬂ›m da, sa¤l›k da, yani akla gelebilecek herﬂey, sistemin sahipleri için bir kazanç kayna¤› olarak görülüp, tamam›yla ticarileﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Baﬂta belirtti¤imiz gibi,
burjuvazi insan› da, toplumsal
yap›y› da, düzenin kurumlar›n› ve
iﬂleyiﬂini de, kendi ç›karlar›na
göre ﬂekillendirmektedir. Burjuvazinin ç›kar›, herﬂeyin “metalaﬂt›r›lmas›”ndad›r; yani herﬂey ona
kâr getirecek sir araca dönüﬂmelidir. E¤itimde, sa¤l›kta, ulaﬂ›mda, konutta yap›lan her yeni düzenleme de bu anlamda burjuvaziye hizmet ediyor.
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Dolay›s›yla, buraya kadar ortaya koyduklar›m›z gençlik aç›s›ndan iki önemli görev ç›karmaktad›r ortaya: Birincisi, gençlik, burjuvazinin kendini ﬂekillendirmesine izin vermemelidir. ‹kincisi,
gençlik, en genel anlamda “e¤itim
hakk›n›” savunmak için, herﬂeyi
ticarileﬂtiren bu politikalar›n karﬂ›s›na ç›kmak zorundad›r.
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Rus Ç ar›’n›n ‘ ‹tibar›’ ‹ade E dildi

tarihe karﬂ› boﬂa
kürek çekiyorsunuz!
Rusya Yüksek Mahkemesi,
geçti¤imiz günlerde ald›¤› bir kararla, son Rus Çar› 2. Nikola’n›n
itibar›n›n iade edilmesine karar
vermiﬂ.

12
Ekim
2008
Say›:
2

2. Nikola, 1917 Ekim Devrimi’nden sonra halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlardan dolay› kurﬂuna dizilerek cezaland›r›lm›ﬂ bir Çar’d›.
Sovyetlerin y›k›l›ﬂ› ve burjuvazinin Rusya’da yeniden iktidara
oturmas›yla Çarlar›n, hanedanlar›n itibarlar›n›n iade edilmesi süreci de baﬂlam›ﬂt› elbette. Hatta
böyle bir karar vermekte geç bile
kald›lar denilebilir. Rusya’n›n bugünkü egemen s›n›flar›n›n kendi
sömürü ve zulümlerine meﬂruiyeti baﬂka türlü bulmas› mümkün
de¤ildir.
Ancak;
Tarih ve halklar önünde itibar
öyle mahkeme kararlar›yla al›n›p
verilecek bir ﬂey de de¤ildir.
“ ‹ t i b a r ” Türkçe karﬂ›l›¤›yla
sayg›nl›k anlam›na gelmektedir.
Rusya Yüksek Mahkemesi, bu
kararla Çar 2.Nikola’ya sayg›nl›¤›n› geri vermiﬂ!
Çar’›n nas›l bir sayg›nl›¤› vard›
acaba? Yönetti¤i halk›na karﬂ›
neler yapm›ﬂ da sayg›nl›k kazanm›ﬂ zaman›nda?.. Peki Bolﬂevikler onu neden cezaland›rm›ﬂlard›? Bunlar› elbette ancak tarihe
bakarak cevaplayabiliriz.

Romanovlar’›n Tarihi
Halklara Zulüm Tarihidir
“‹tibar›” iade edilen Çar 2. Nikola’n›n tahta geçti¤i tarih 1 8 9 4
y›l›d›r. Ancak mensubu oldu¤u
Romanovlar
Hanedanl›¤›’n›n
Rusya’daki iktidar› çok daha eskilere dayan›r. Ve Lenin’in deyimiyle Çarl›k Rusyas› tüm tarihi
boyunca “bir uluslar hapishane-
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s i ” olmuﬂtur.
Varoluﬂ biçimi ve baﬂl›ca politikalar› fetih üzerine kurulu olan
Rus çarlar›n›n hepsi, baﬂka halklar›n topraklar›na göz dikmiﬂ,
Kafkaslardan, Balt›klara, Orta
Asya’ya kadar birçok bölgeyi ilhak ederek kendi egemenliklerini
kurmuﬂlard›r. ‹hlak ve iﬂgal ettikleri bu topraklarda da egemenlikleri alt›na ald›klar› halklar› köleleﬂtiren ve aﬂa¤›layarak asimile
etmeye çal›ﬂan bir politika gütmüﬂlerdir.
Bugün, itibar› iade edilmiﬂ
olan son Çar 2.Nikola da kendinden önceki Çarlardan geri kalmay›p ayn› fetihçi, ilhakç› politikay› sürdürmüﬂtür; Mançurya ve
Kore’yi ilhak etmeye kalk›ﬂan 2.
Nikola, bunlar›n d›ﬂ›nda ‹stanbul’dan Kuzey ‹ran’a ve Galiçya’ya kadar bir çok yeri zapt etme planlar› yapm›ﬂ, bunun için 1.
Paylaﬂ›m savaﬂ›na girmiﬂtir. Girdikleri her yere kendileriyle beraber yoksullu¤u, açl›¤› ve umutsuzlu¤u da taﬂ›yorlard› Çarlar.
Direnen halklar› k›r›mdan geçiren, soyk›r›m uygulayan bir politikan›n uygulay›c›s›yd› hepsi.
Sadece 1900’lerin baﬂ›ndan
sosyalist devrimin gerçekleﬂti¤i
zamana kadar geçen sürede yaﬂananlar bile Çar’›n halka karﬂ›
suçlar›n› ortaya koyacak derecede güçlü kan›tlar› içerir.
Kanl› Pazar
1905 y›l›n›n 9 Ocak Pazar günü iﬂçiler, Çar’›n bulundu¤u K›ﬂl›k
Saray’a dilekçe vermek üzere bir
yürüyüﬂ yaparlar. Eylemin önderli¤ini yapan Papaz Gapon, Çar
iﬂbirlikçisi bir provakatördür.
Gerçekte eylem iﬂçilerin artan
hoﬂnutsuzluklar›n›
yat›ﬂt›rma
amaçl› bir eylemdir. Ancak Çarl›k
yönetimi, iﬂçilerin hiçbir eylemi-

ne karﬂ› hoﬂgörülü davranmayacak kadar korku
içindedir. K›ﬂl›k Saray’a do¤ru
üstelik ellerinde Çar’›n resimlerini
taﬂ›yarak yürüyen 140 bin kiﬂilik
iﬂçi kitlesinin üzerine Çar’›n emriyle ateﬂ açt›r›r ve binden fazla
insan katledilir. Tarihe “Kanl› Paz a r ” olarak geçer bu katliam.
Çar’›n iﬂledi¤i ilk katliam olmad›¤› gibi son katliam da olmam›ﬂt›r.
‹ﬂte K›ﬂl›k Saray önündeki bu
kan deryas›ndan gelir Çar’›n itibar›.
Bu katliam beraberinde daha
büyük kitle eylemlerini ve ayaklanmalar›n› da getirmiﬂtir. Birçok
yerde iﬂçiler ve köylüler ayaklanm›ﬂ, Çarl›k ise tüm bu isyanlar›
kanla bast›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
‹ﬂte bu kan gölüdür son Çar’›n
itibar›.
Kanla bast›r›lan bu ayaklanmalardan en büyüklerinden bir
Moskovo ayaklanmas›d›r; ekonomisi çöken ve halk›n açl›k içinde k›vrand›¤› Moskova’da iﬂçi
grevleri, askeri garnizonda bulunan asker ve subaylar›n da kat›ld›¤› bir ayaklanmaya dönüﬂünce
Çar, Amiral Dubassov’u isyan›
bast›rmakla görevlendirir. Çar’›n
askerleri, neredeyse tümü silahs›z olan halka karﬂ› büyük bir
güçle sald›r›ya geçer. Dokuz günlük bir katliam’›n d›ndan ayaklanma bast›r›lm›ﬂ olur.
K›sacas›, nerede en küçük bir
isyan varsa, oras› Çar’›n emriyle
bir kan gölüne dönüﬂür bu y›llarda. Mesela, ayn› y›l›n, 1905’in
Haziran’›nda P o t e m k i n Z › r hl› s›’nda bulunan askerler de ayaklan›r. Odessa’da demirlemiﬂ bulunan z›rhl›n›n isyan› Odessa halk›n› da harekete geçirir. Sonuç
de¤iﬂmez; hem z›rhl›ya, hem
Odessa halk›n›n üzerine ya¤d›r›lan kurﬂunlar, büyük bir katliama

dönüﬂür.
‹ﬂte halka s›k›lan o kurﬂunlarla
kazan›lm›ﬂ bir “itibar”d›r Ça’r›nki.

Çar’ ›n “‹tibar›”n›n Belgesi:
“Kara Yüzler”
Rus Saray›, bu kan denizinin
ortas›nda tam bir çürüme içindedir. Çarl›k hanedan›, Rasputin denilen bir soytar›n›n kehanetleri ve
z›rvalar›yla vakit geçirmekte, öte
yandan ise halka karﬂ› katliam ve
k›y›mlarda s›n›r tan›mamaktad›r.
‹ﬂçilerin, köylülerin, askerlerin isyanlar›n› bast›rmakta Çar’›n en
önemli araçlar›ndan biri de, bizzat Çar polisi taraf›ndan örgütlendirilmiﬂ olan silahl› gruplard›.
Halk›n “Kara Yüzler” olarak adland›rd›¤› bu gruplarda yer alan
kiﬂilerin nitelikleri, halk›n bu
ölüm mangalar›na neden bu ad›
takt›¤›n› da gösteriyor:
Grubun üyeleri aras›nda; subaylar, toprak beyleri ve “sosyete” ailelerinin çocuklar›, efendiye
sadakatten baﬂka bir de¤erin fark›nda olmayan uﬂak ruhlu kiﬂiler, polisteki sab›kalar› yüzünden
bu iﬂe giren suçlular, iflas etmiﬂ
esnaf ve zanaatkarlar, büyük ﬂehirlerin zenginli¤i karﬂ›s›nda
eziklik duyan gecekondu proleterleri... vard›. Bir yandan dincilikle, bir yandan boﬂ milliyetçilik
yaygaralar› ile bir araya getirilmiﬂ
olan bir güruh. Bu güruh, bizzat
Çarl›k taraf›ndan silahland›r›lm›ﬂ,
her türlü serserilik, ahlaks›z yapmalar› serbest b›rak›lm›ﬂ, buna
karﬂ› da devrimcilere ve halka
karﬂ› her türlü katliam› gerçekleﬂtirme görevi verilmiﬂtir.
Kara Yüzlerin sanca¤›, ya kut-

sal bir ikon ya da Çar’›n heykelidir. Yürüyüﬂlerinde “ Tanr› Çar›
Kor usun” marﬂ›n› söyleyen bu
serseri çetelerin ›rza geçmeden,
adam yaralamaya, katliama kadar iﬂledikleri tüm suçlar polis taraf›ndan örtbas ediliyor ve bunlar›n halka korku salmalar› için önleri tamam›yla aç›l›yordu. Bu güruh, devrime kadar Çarl›k ad›na
halka karﬂ› suç iﬂlemeye devam
etti.
Yeni yerleri ele geçirme rüyas›yla girilen savaﬂlardan peﬂ peﬂe
yenilgiler alan Çarl›k yönetimi,
halk› daha fazla soymaya giriﬂti,
boyun e¤meyen halklara karﬂ›
daha büyük k›y›mlar yapt›. Her
grevi, her isyan› Kazak askerleriyle, polisiyle, ordusuyla zorla
bast›ran Çarl›k, bunlar›n yetmedi¤i yerde Kara Yüzler çetelerini
devreye soktu.
Ancak zulüm, hakl› olanlar›n
karﬂ›s›nda tarihin hiçbir döneminde baﬂar›ya ulaﬂamam›ﬂt›r.
Rusya’da da zulüm ve o zulmün
mimar› olan Çarl›k, Bolﬂeviklerin
önderli¤indeki devrim karﬂ›s›nda
tutunamad› ve iktidar› devrildi.
Y›k›lan Çarl›k, elbette Romanovlar hanedan›n›n yüzy›llard›r
Rusya’da yapt›klar›n›n hesab›n›
verecek ve elbette devrim, Çarl›¤›n karﬂ›-devrimci faaliyetlere giriﬂmesbine karﬂ› gereken her türlü önlemi alacakt›.
2.Nikola’y› öldüren kurﬂunlar,
Rus halk›n›n yüzlerce y›ll›k adalet
özleminin cevab›yd›. O kurﬂunlar,
devrimin kendini en büyük düﬂmanlar›ndan korumas› içindi. Bu
cezaland›rma, tarihin bir zorunlulu¤uydu. Hiç kimse iﬂledi¤i suç-

lar›n hesab›n› vermekten kurtulamaz. Çar 2.Nikola da halka karﬂ›
iﬂledi¤i suçlar›n hesab›n› vermiﬂtir.
Rus çar› cezaland›r›ld›¤›nda
Rus iﬂçileri bayram yapt›lar. Yenilmiﬂ Rus burjuvazisiyle birlikte,
tüm emperyalist ülkelerin burjuvalar› da yas tuttular o gün.
Sovyetler’de karﬂ›-devrimden
sonra, evet, ancak o zaman yaslar› sona erdi. ﬁimdi iﬂte burjuvazi ad›na, halklar› sömürgeleﬂtiren
sömürücü, iﬂgalci, ilhakç› egemen s›n›flar ad›na verilmiﬂtir “itibar›n› iade” karar›. Bugün sosyalizmi tasfiye edip kapitalizmi restore eden burjuvazinin bir yandan
Çar’›n o günkü politikalar›n› aynen sürdürüp, öte yandan ise
Çar’a itibar›n› yeniden iade etmesinde ﬂaﬂ›lacak bir yan yoktur.
S›n›fsal olarak ayn› yerde, ayn›
roldedirler.
Ama yukar›daki k›sa özetin de
ortaya koydu¤u gibi, Çar’›n itibar›, sadece ve sadece burjuvalar,
toprak a¤alar› nezdinde bir itibard›r. Tarih ve halk önünde ise,
ÇARLIK, ZERRE KADAR B‹R ‹T‹BARA SAH‹P DE⁄‹LD‹R. Burjuvazinin propagandalar› da y›k›l›p
gitmiﬂ, Rus halk›n›n ayaklar› alt›nda ezilip tarihin çöplü¤üne at›lm›ﬂ Çarl›¤a itibar kazand›ramaz.
K›sacas›, sözün özü ﬂudur ki,
Rusya Yüksek Mahkemesi, tarihe
karﬂ› boﬂuna kürek çekiyor.
Romanovlar’›n “itibar›n›” iade
etmeye kalkanlar›n itibar› da,
ak›beti de, aynen onlar gibi olacakt›r. Bundan da kimsenin ﬂüphesi olmas›n.

DTCF’de Hüseyin Çelik’e Protesto!
6 Ekim günü Ankara Üniversitesi’nin yeni ö¤retim y›l› aç›l›ﬂ›na
kat›lan MEB Bakan› Hüseyin
Çelik, devrimci-demokrat ö¤rencilerin protestosuyla karﬂ›land›.
Hüseyin Çelik’in yalanlarla dolu konuﬂmas›na “Yalan söylüyorsun” diyerek müdahale eden devrimci-demokrat ö¤renciler, üni-

versitelerin ticarethaneleﬂtirildi¤ine, üniversitelerin adeta F tipi hapishanelere çevrildi¤ine de¤indiler.
Devrimci ö¤rencilerin protestosunu hazmedemeyen polis ve
ÖGB ö¤rencilere sald›rarak salondan d›ﬂar› ç›karmaya çal›ﬂt›.
Ö¤renciler ve polis aras›nda ç›-
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12
Ekim
2008
Say›:
2

kan arbedede salon camlar›
k›r›l›rken,
daha
sonra
DTCF’nin orta bahçesinde
toplanan ö¤renciler protestolar›n› burada sürdürdü. Aralar›nda
Ankara Gençlik Dernekli ö¤rencilerinde bulundu¤u devrimci-demokrat ö¤renciler, herkesi Cebeci
kampüsünde iﬂten ç›kar›lan yemekhane iﬂçilerine destek vermeye, yemekhaneyi boykot etmeye
ça¤›rd›lar. Eylemde “Polis Üniversiteden Defol” sloganlar› at›ld›.
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Ekvador: Halktan Yana Anayasa
Latin Amerika ülkelerinden Ekvador’da 28 Eylül’de yeni bir anayasa için referandum yap›ld›. Halk›n yüzde 64’ünün deste¤ini alan
yeni anayasa, halktan, emekten
yana bir içeri¤e sahip. Halk›n büyük bir bölümünün deste¤ini almas›n›n nedeni de bu.
Ekvador Devlet Baﬂkan› Rafael
Correa, halk›n anayasaya verdi¤i
deste¤i, “ h a l k g e r ç e k a n l a m d a
insanc›l, dayan›ﬂmadan yana bir
ekonomik modeli hedefleyen
anayasa için ezici bir ço¤unlukla
evet oyu kulland›” sözleriyle de¤erlendirdi.
Halk›n ezici bir ço¤unlukla
onay verdi¤i anayasan›n içeri¤inde ﬂunlar yer al›yor;
- Yeni Ekvador Anayasas›, büyük mülke, topraklar›n tek elde
toplanmas›na izin vermiyor.
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2008

- Anayasa metninin, “g›dada
egemenlik” baﬂl›kl› bölümünde,
devlete bu konuda güvenli¤i sa¤-

layabilmek için önlem alma hakk›
ve kullan›lmayan arazilere el koyma yetkisi tan›yor.
- Anayasadaki yeni düzenleme
ile, toprak ve su kaynaklar› üzerinde tekeller do¤mas›n›n engellenmesi amaçlan›yor.
- Anayasa ile, Ekvador Devleti,
halk›n g›da ihtiyac›n› güvenceye
almak için, g›da üretimini, teminini, da¤›t›m›n› ve ticaretini kolaylaﬂt›racak güce kavuﬂmuﬂ oluyor.
- Anayasa ayr›ca üniversitelerde paras›z e¤itim, ev kad›nlar›na
sosyal güvence, küçük iﬂletmeler
için düﬂük faizli kredi, bar›nak
malzemesi ve ücretsiz tohum da¤›t›m› gibi politikalar›n uygulanmas›na olanak sa¤l›yor.
Ekvador halk›, bu anayasa ile,
burjuvazinin gücünü zay›flat›rken,
kendi gücünü de art›rm›ﬂ oldu.
Fakat, unutulmamas› gereken
nokta, burjuvazi ile iktidar müca-

Özellikle Latin Amerika ülkelerinin geçmiﬂlerinde bunun örnekleri mevcuttur. Halk›n ﬂu ya da bu
biçimde iktidar› ele geçirdi¤i, fakat, çeﬂitli yanl›ﬂlar nedeniyle,
burjuvazinin karﬂ› devrimler örgütleyerek, tekrar iktidar› ele geçirdi¤i örnekler mevcuttur.
Bu nedenle, burjuvaziye karﬂ›
mücadelede tam olarak zafer kazanmak demek, burjuvazinin s›n›f
olarak ortadan kald›r›lmas› demektir. Bu anlamda Ekvador halk›n›n
da devrimci bir halk iktidar› için daha yürünecek uzun bir yollar› var.

Afganistan: ‘Bu Savaﬂ›
Kazanamayaca¤›z’

Say›:
2

Hiçbir iﬂgalci gücün, karﬂ›s›nda savaﬂan bir halka karﬂ›, savaﬂ kazanmas› mümkün de¤ildir.

Belçika: GREV
Belçika’da “emekçilerin al›m gü cünü savunmak” amac›yla 24 saatlik grev yap›ld›.
6 Ekim günü çeﬂitli sendikalar taraf›ndan ortak örgütlenen grevde,
Belçika genelinde kamu taﬂ›ma hizmetleri tamamen durdu. Grevciler,
çeﬂitli yollarda barikatlar kurarak
trafi¤i engellediler.
Greve ba¤l› olarak birçok fabrika,
ma¤aza ve baz› yerlerde de okullar
aç›lmad›. Grevin oldu¤u yerlerde
çöpler toplanmad›, posta da¤›t›m› ve
belediye hizmetlerinde de iﬂ yavaﬂlat›ld›. Çeﬂitli ﬂehirlerde yürüyüﬂ ve
gösterilerle de grev desteklendi.
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delesinin, salt bu tür kazan›mlar ile
zafere ulaﬂm›ﬂ say›lamayaca¤›d›r.
Burjuvazi, kolayca teslim olmay›
kabul etmeyecek, varl›¤›n› sürdürmeyi baﬂard›¤› sürece, iktidar› ele
geçirmek için savaﬂacakt›r.

Bu gerçek, Afganistan’daki
‹ngiliz Birlikleri Komutan› Tu¤general Mark Carleton-Smith taraf›ndan, Afganistan’da kesin bir
zaferin mümkün olmad›¤› sözleriyle itiraf edildi. Smith, “bu savaﬂ› kazanamayaca¤›z” diyordu.
Asl›nda, halklar›n mücadele
tarihi, bu sonucu daha savaﬂ
baﬂlamadan söylemiﬂtir. Afganistan’da, Irak’ta sorun, emperyalizme karﬂ› halklar›n direniﬂinin örgütlenip örgütlenemeyece¤i sorunu idi.
Afganistan’daki direniﬂ bugün ‹ngiliz Birlikleri komutan›na
yenilgiyi kabul etti¤ini söyletti.
Ayn› ﬂekilde sürdü¤ünde, yar›n
ayn› cümleleri Amerikan emper-

yalizminin komutanlar›, devlet baﬂkanlar› da kuracaklard›r.

Di¤er
yandan,
emperyalist güçler,
Afganistan’daki zay›fl›klar›n› asker say›s›n› art›rarak gidermeye
çal›ﬂ›yor. Bunun için Almanya,
1000 asker daha göndererek,
Afganistan’daki asker say›s›n›
4500’e ç›karma karar› al›rken,
Amerika’n›n iﬂgal ortaklar›ndan,
Afganistan’a daha fazla askeri
ya da maddi güç talebi bitmiyor.
Pentagon Bas›n Sözcüsü Geoff Morrell, Afganistan’a muharip birlikler göndermek istemeyen NATO üyesi ülkelerden, Afgan ordusuna mali destek vermelerini istedi.
ﬁuras› aç›k, Afganistan’daki
savaﬂ›n kaderini belirleyecek
olan, emperyalizmin bölgede
gücünü art›rmas› olmayacak, bu
ancak emperyalizm için yenilgiyi geciktirebilir. Belirleyici olan,
direniﬂ güçlerinin mücadelesi
olacakt›r.

