EMPERYAL‹ZME VE

Dilekçesini
Ulaﬂt›ramad›
‹ﬂkencede
Katledildi!
‹ﬂkence
Yap›ld›¤›,
Ancak
Öldü¤ünde
Duyuldu!

D‹LEKÇE HAKKI YOK,
ÖLME HAKKI VAR!
DEMOKRAS‹ BU MU?
B i r y›lda
hapishanelerde
38 ölüm!
B i r y›lda,
sokaklarda
37 ölüm!
KAT ‹ L AKP!

OL‹GARﬁ‹YE KARﬁI

YÜRÜYÜŞ
Say›: 8 / 8 Mart 2009 / Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)

Beyaz›t’tan Gazi’ye
KATLEDEN
DEVLET!
FA‹LLER‹
KORUYAN DA
DEVLET!
AKP, hiçbir karanl›¤› ayd›nlatamaz;
AKP, hiçbir katliam›n hesab›n› soramaz!
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AKP
Zulmü –

Zulmün Sokaklardaki
Bilançosu: 37 ÖLÜM!

‹NFAZLAR, DUR ‹HTARINA
UYMADI⁄I(!) ‹Ç‹N VE
RASTGELE ATEﬁ SONUCUNDA ÖLDÜRÜLENLER...
1. M u r a t K u r t a r a n : A d a n a ' d a
polis açt›¤› ateﬂ sonucu öldürül dü.
2. Hüseyin Tu r g u t : Ya l o v a ' d a p olisin açt›¤› ateﬂ sonucu öldürül dü.
3. Yahya Menekﬂe: (16 yaﬂ›nda)
ﬁ › r n a k C i z re ' d e p o l i s p a n z e r i e z di.
4. A h m e t Ç a k a l : ‹ z m i r N a r l › de r e'de polis taraf›ndan vuruldu.
5. Mehmet Deniz: Va n E rciﬂ'deki
8 Mart gösterilerinde polis taraf › n d a n a ¤ › r y a r a l a n d › , d ö v ü l e re k
öldürüldü.
6. Z e k i E r i k : Va n ' d a N e w roz
gösterilerinde polisin açt›¤› ateﬂ
sonucu öldürüldü.
7. ‹ k b a l Ya ﬂ a r : H a k k a r i Yükse k o v a ’d a N e w r o z g ö s t e r i l e r i n d e
polis i n a ç t › ¤ › a t e ﬂ s o n u c u ö l d ü rüldü.
8. R a m a z a n D a l : Va n ' d a d ü z e nl e n e n N e w ro z g ö s t e r i l e r i n d e p o l i sin açt›¤› ateﬂ sonucu öldürüldü.
9. F a h re t t i n ﬁ e d a l : H a k k a r i
Yüksekova'da polis taraf›ndan
öldürüldü.
10. Adil Xwesti ve
11. Selim Bercef, Irak s›n›r›nda
a v l a n › r k e n , a s k e r l e rc e ö l d ü r ü l d ü .

12. Aziz Özer: Va n G ü r p › n a r ' d a
j a n d a r m a n › n “ d u r i h t a r › n a ” u ymad›¤› için öldürüldü.

25. M u s t a f a Ta n g ü n e r : M a r d i n
Derik'de askerler t a r a f › n d a n
k u r ﬂ u n a d i z i l e re k ö l d ü r ü l d ü .

13. E rcan Ceylan: A n k a r a M amakta, polisin “dur i h t a r › n a ”
uymad›¤› için öldürüldü.

26. A h m e t S a r g › n : S a k a r y a S a panca'da polisin açt›¤› ateﬂ sonucunda öldürüldü.

14. Ö m e r Soyutek: (85) Sivas
Y›ld›zeli, Bayat K öyü ’n d e j a nd a r m a n › n m ü d a halesi sonucu öl dürüldü.

27. Tu r a n Ö z d e m i r : S i v a s ' d a a sk e r i n “ d u r ihtar›na” uymad›¤›
için vurularak öldürüldü.

15. Mehmet Öztünç ve
16. Te k i n E d i ﬂ : H a k k a r i K a v a k l ›
köyünde koyun otlat›rken, jand a r m a n › n “ d u r i h t a r › n a ” u y m ad›¤› için öldürüldüler.

28. G ö k h a n E r g ü n : B u r s a ' d a p olisin açt›¤› ateﬂ sonucunda öldü rüldü.
29. Cengiz Koç: Bursa'n›n Nilüf e r ‹ lçesi’n d e p o li s i n “ d u r i h t a r ›na” uymad›¤› için öldürüldü.

17. Mi rs e vdi n Ha c e tm e n: A¤r›
Do¤ubeyaz'da koyun otlat›rken
v u r u l a r a k ö l d ür üldü.

30. N u s re t K a l k a n : M a r d i n N usaybin'de askerin açt›¤› ateﬂ sonucunda öldürüldü.

18. ‹ r a n l › b i r kiﬂi, s›n›rdan ge ç e r k e n j a n d a r m a n › n “ d u r i h t a r ›na” uymad›¤› için öldürüldü.

31. R e ﬂ a t Ç i ç e k : H a k k a r i Yüksekova'da askerlerin açt›¤› ateﬂ sonucunda öldürüldü.

19. Aytekin Oflaz: Polisin açt›¤›
ateﬂ sonucunda öldürüldü.

32. M u r a t Te k d a l : D i y a r b a k ›r
Lice'de avlan›rken, askerin açt›¤› ateﬂ sonucu öldürüldü.

20. G ü r s e l Va rol: A n k a r a ' d a p olisin “dur ihtar›na” uymad›¤›
için öldürüldü..
21.Yusuf Ziya Bal›kç›: A d a n a ' d a
i n t i h a r ederken, polisin açt›¤›
ateﬂ sonucunda öldürüldü.
22. Cem ‹nci: ‹stanbul Bahçelievler'de polisin açt›¤› ateﬂ sonu cunda öldürüldü.
23. O r h a n C a n e r : H a t a y ' d a p o l i s
taraf›ndan vurularak öldürüldü.
24. Mehmet Dölek ve

33. A h m e t Ö z h a n : A¤r› Do¤ubeyaz›t'da polisin açt›¤› ateﬂ sonu cunda öldürüldü.
34. Ç a ¤ da ﬂ G e m ik : A n t a l y a ' d a
polisin “dur ihtar›na” uymad›¤›
g e re ç s i y l e ö l d ü r ü l d ü .
35. S o n e r Ç a n k a l : A n k a r a Alt›nda¤'da polisin açt›¤› ateﬂ sonu cunda öldürüldü.
36. D o ¤ a n K a l e n d e r : ‹ z m i r G üzelyal›'da zab›talar t a r a f › n d a n
öldürüldü.
37. M u h s i n K a s a p o l i : ‹ s t a n b u l
ﬁiﬂli'de polisin açt›¤› ateﬂ sonu cunda öldürüldü.
(Bu listede yeralanlar, sadece son
bir y›l içinde ölenlerdir. ‹simler,
T‹HV’in 2008 Yaﬂam Hakk› ‹hlallerine ‹liﬂkin Raporu'ndan
al›nm›ﬂt›r.)

Ça¤daﬂ GEM‹K

Soner ÇANKAL

Yahya MENEKﬁE

Yaﬂ›yorlar

13 M art
19 M art

Dersim Çemişgezek İlçesi
Arasor Deresi
mevkiinde oligarşinin askeri
güçleri tarafından pusuya
Feride KARACA
Naz›m KARACA
Mürsel GÖLEL‹
düşürüldüler. 1 9
M a r t 1 9 9 4’de gün boyu süren çatışma sonucu, beraberlerindeki gerillaların
kuşatmayı yarmalarını sağlayarak şehit düştüler.
M ü r s e l G Ö L E L İ ; Erzurum doğumluydu. 1980 öncesi genç yaşta mücadeleye
katıldı. 12 Eylül döneminde yıllarca tutsak kaldı. 1990’da bir özgürlük eylemiyle yeniden mücadele içinde yer aldı. ‘90’larda Ortadoğu’da kamp faaliyetinde
yeraldı. Dersim Gerilla Birliği’nde bir savaşçı olarak şehit düştü.
N a z ı m K A R A C A ; Elazığ Koruk Köyü doğumluydu. 12 Eylül öncesi gençlik
örgütlenmesi içinde mücadeleye katıldı. ‘90’da kampta eğitimini tamamladıktan sonra Dersim dağlarına ilk ayak basan gerilla birliğine katıldı.
F e r i d e K A R A C A ; Dersim Çemişgezek İlçesi Paşacık Köyü doğumludur. Mücadeleye katılışı, devrimci hareketin gerillalarıyla tanışmasıyla başlar. Feride,
gerillada henüz yeniydi ama çatışmada ilk yaralananlardan olmasına rağmen,
son nefesine kadar direnmeye devam ederek şehit düştü.

Abdullah
GÖZALAN
İstanbul
Küçükköy’de
devrimci
mücadele içerisinde yer aldı.
Cunta yıllarında teröre, korkuya
teslim olmayıp direnişi sürdürenlerdendi. 18 Mart 1981’de
Bakırköy’de polisle girdiği çatışmada katledildi.

KAYIP

Yusuf ER‹ﬁT‹
Tokat’lı yoksul bir
köylü ailesinin çocuğuydu. Devrimci
mücadeleye 1980
öncesinde katıldı. Defalarca işkencehanelerden, zindanlardan başı dik çıktı. 14
Mart’ta İstanbul’da bir hainin ihbarı üzerine pusuya düşürülerek gözaltına alındı. Muhtemelen 17 Mart 1991’de işkencede katledildi. Cesedi kaybedildi.

Karl MARKS
5 Mayıs 1818'de Almanya'nın Trier
kentinde doğdu. Hukuk öğrenimi gördü.
Mücadele içindeki rolüyle, dünya
proletaryasının, ezilen halklarının öğretmeni, sosyalizmin teorisyeni, tarihin yönünü gösteren bir pusula oldu.
Teorik çalışmaları içinde büyük bir
yetkinlikle ortaya koydu ki, kapitalizmin
sonrası ve bir alternatifi vardır: S o s y al i z m . Bu noktadan itibaren yalnız bir
teorisyen değil, işçi sınıfının sosyalizm mücadelesinin fiilen de önderlerinden biridir.
1847'de Komünist Birliği'nin, 1864’te 1. Enternasyonal’in kurulmasına önderlik
etti. 1848’de Komünist Manifesto’yu yayınladı. Bu faaliyetleri nedeniyle bulunduğu
birçok ülkeden sürgün edildi. Marks, 14 Mart 1883 İngiltere’nin başkenti Londra’da
dünya halklarına büyük mirasını “Marksizmi” bırakarak aramızdan ayrıldı.

‹lhan YILHAN
Dev-Genç içindeki çalışmalarda yeraldı. 19 Mart
1988’de geçirdiği bir trafik
kazası sonucunda aramızdan ayrıldı.

16 Mart
1 9 7 8 günü İstanbul Üniversitesi önünde okuldan çıkan öğrencilere karşı kontrgerilla tarafınHatice ÖZEN
dan bombalı ve
silahlı saldırı gerçekleştirildi. 6 öğrenci arkadaşıyla birlikte şehit düşen Hatice Dev-Genç’liydi. Özgürlüğün kavgada kazanılacağını bilen bir kadındı.
Malatya dağlarında 1 7
M a r t 1 9 9 2’de oligarşinin
askeri güçleriyle çatışarak şehit düştüler.

H a s a n E R K U Ş : 1972 Malatya'nın Akçadağ Gürkaynak
Köyü’nde doğdu. Yoksul bir
Sabit ERTÜRK
Hasan ERKUﬁ
ailenin çocuğuydu. Dört kez
gözaltına alındı ve işkencecilere sır vermedi. '91 Haziran'ından sonra, köyünde ve çevresinde devrimci çalışmalar yaptı. Sonrasında halkın kurtuluşu için silah kuşananlara katıldı. S a b i t E R T Ü R K ,
ﬁerafettin ﬁ‹R‹N
Tuncay GEY‹K
1962’de İstanbul Gültepe’de
doğdu. ‘78’lerde mücadeleye katıldı. 12 Eylül’ün ağır
koşullarında mücadelesini sürdürdü. 1984’de tutuklandı. Hapishane’de cesaret ve ataklığını siyasi olgunlukla birleştirdi. 1988'de tahliye edildi. O, artık tam
bir görev adamıydı. T u n c a y G E Y İ K , 1967’de Sivas’ta doğdu. İlkokulu İstanbul'da bitirdi. Yedi yaşınMustafa Kemal ‹NAN dan itibaren ekmek kavgası içinde oldu. Gazi Mahallesi’nde mücadelede görevler üstlendi. Ş e r a f e t t i n
Ş İ R İ N, 1961 Yugoslavya doğumluydu. Devrimci mücadeleye 1977'de Esenler
Lisesi'nde katıldı. Genç yaşına rağmen, sorumluluklar üstlendi. Onuruyla girdiği 12 Eylül zindanlarından, onuruyla ve siyasi olgunluk kazanarak çıktı. Şehit düştüğünde sekiz aydır da kırlardaydı. M u s t a f a K e m a l İ N A N;
1971’de Malatya Akçadağ, Gürkaynak Köyü’nde doğdu. Okumayı seviyordu.
Bu özelliği onun devrimci düşüncelerle tanışmasını kolaylaştırdı. İstanbul'da
İşpor-Der'de çalıştı. '91'de yeniden Malatya'ya gelerek mücadelesine burada
devam etti. Tek istediği kırlarda ölmekti...
1969 Trabzon Çaykara doğumluydu. 1 5
Mart
1992
tarihinde
Erbil SARI
Zonguldak’ta
Kozlu katliamının sorumlularına karşı girişilen bir eylemde
elinde bomba patlaması sonucu şehit düştü.

1967 yılında
Kayseri’de doğdu. Liseli DEVGENÇ saflarında
çalıştı. Daha sonraları SDB üyesi
Kahraman ALTUN oldu. İzmir’de
ABD Dışişleri Bakanı James Baker’in Türkiye’ye gelişini protesto eylemi sırasında, 1 6
M a r t 1 9 9 1’de elinde bomba patlaması sonucu şehit düştü.

Zulmün hapishanelerdeki
bilançosu: 45 ÖLÜM...

Bu Say›da
Zulüm dünde de¤il, bugünde!.. 4
AKP bu dosyalar› açabilir mi?
Oligarﬂik düzen, bu tarihin
hebab›n› verebilir mi?..

6

Katil iktidar!..

9

Devletten kitlelere gözda¤›...
Engin Çeber davas›nda
ikinci duruﬂma:
Özür de¤il adalet istiyoruz

11

15

Ö¤ r e n d i k l e ri mi z :
S›radanlaﬂmak, çürümektir... 1 8
Dilekçe hakk› yok, ölme hakk›
19
var, demokrasi bu mu?..
22

Tecrit Zulmü...

23

Failleri cezaland›r›lmam›ﬂ infazlar,
katliamlar, kay›plar ülkesinde
sizin yarg›n›za
24
kim niye güvensin?
Ö n d e ri m iz i n ö ¤ r e t t i k l e r i :
Day› ve eleﬂtiri özeleﬂtiri...

26

De v r i m c i M e m u r H a r e k e t i :
Evet bir tek biz böyle
düﬂünüyoruz!
Emek:
Asil Çelik iﬂçileri direniyor...

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Nazl› Kaytan
Adres: Emekyemez Mah. Tenha Sokak.
Üçler Han No: 11-15 Karaköy- Beyo¤lu
/ ‹stanbul
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Adres: Merkez Mah. Abidei Hürriyet
Cad. Atlas Apt. No: 155-157
Kat: 5/14 ﬁiﬂli/ ‹STANBUL
Tel: 0212 241 26 41
Faks: 0212 241 11 16
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND
ISSN: 1306-2034

Bu kuyuyu siz kazm›ﬂt›n›z...

44

Devrimci Alevi Komitesi:
Katliamc›lar suçlar›n›
gizleyemezler...

46

Kaza de¤il iﬂ cinayeti...

47

Kurtuluﬂ yolundaki kad›n›n ad›,
36
Cepheli Kad›nd›r...

Dünyam›zdan
Ül k e mi z de n No tl a r :
Milliyetçi, mukaddesatç›,
muhafazakar... Ahlaks›z...

48

Karﬂ›-devrimlerden
kapitalist borç bata¤›na...

Burjuva siyasetin
sand›¤›ndan...

50

Gazze Konferans›:
Y›kanlar›n ‘yard›mseverli¤i’... 3 0
Kad›na yönelik ﬂiddetin
kayna¤›nda K‹M var?...
Yur td›ﬂ›: Nurhan, Cengiz,
Ahmet’e Özgürlük!
Kampanya Sürüyor...

32

35

38

Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m Pazarlama
San. ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67

Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

12 Mart Gazi Katliam›
Anma Program›
12 Mart 2009
11 Mart 2009
14.00-17.00
Panel ve Yemek
Konuﬂmac›lar:
Av. Sabri
Kuﬂkonmaz
Av. Behiç Aﬂc›

10.00
Alibeyköy mezarl›k ziyareti
11.30
Nalbur Dura¤›’na çiçek b›rakma
12.00
Gazi Mezarl›¤›’na yürüyüﬂ ve
mezar ziyareti

Ye r : Buket Dü¤ün

Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.
Altay Sokak No:10 Çobançeﬂme/
Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

41

Gençlik: Ankara’da 5 ö¤renciye
42
J‹TEM tutuklamas›

‹lanlar
Haftalık Süreli Yerel Yayın Fiyatı: 1 TL

40

Salonu

Ta r i h :
14 Mart 2009

S a a t : 18.30
Bilgi için:
(0-212) 427 73 77
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Zulüm Dünde
De¤il, Bugünde!
Katliamlar, iﬂkenceler, hapishanelerde ölümler, dur ihtar›na
uymad›¤› için vurulanlar; bunlar
ülkemizin de¤iﬂmeyen gerçekleridir. “Gündem” olsun ya da olmas›n; bunlar hep var. Raporlar
bunlar› belgeliyor, resmi kurumlar›n istatistikleri bile kaç›nam›yor bunlardan. Yürüyüﬂ’ün bu
say›s›nda okuyaca¤›n›z raporlar
ve o raporlar›n içerdi¤i rakamlar,
ülkemizin durumunu bir kez daha tüm yal›nl›¤›yla ortaya ç›kar›yor.

8
Mart
2009
Say›:
8

Raporlar, sadece son bir y›l
içinde, ülkemizin sokaklar›n›n,
hapishanelerinin bir kan gölü oldu¤unu gösteriyor. “Ülkemiz bir
kan gölü” dedi¤imizde, bir çok
kesim bunu “abart›l› bir ifade”
olarak alg›l›yor. Rakamlar, son
derece ç›plakt›r. Bu bir kan gölü
de¤ilse nedir? Dökülen kan ya
devrimcilerden dökülüyor, ya da
yoksullardan; her iki halde de biz
dökülen kan›n içindeyiz hep. Bu
yüzden raporlara, istitastiklere
gerek duymaks›z›n biliyoruz bu
gerçe¤i. Fakat zulmün uza¤›nda,
s›rça köﬂklerinde yaﬂayanlar,
“sokaklar›m›z kan gölü, hapishanelerimizden durmaks›z›n tabutlar ç›k›yor” dedi¤imizde bundaki gerçe¤i görmeyip, abart›
yorumu yap›yorlar. ‹ﬂte gerçek;
ister ABD raporuna inan›n, ister
di¤erlerine.
‹ﬂkenceler, infazlar, kay›plar,
katliamlar söz konusu oldu¤unda, ülkemizde s›k rastlanan bir
çarp›tma, bunlar›n geçmiﬂte kald›¤› düﬂüncesidir. Kay›plar konuﬂuluyor, sanki bir geçmiﬂten sözediliyor. ‹nfazlar gündeme geliyor, yine geçmiﬂten sözediyormuﬂ gibi... Oysa, bunlar dün de¤il, bugün. Bunda ﬂaﬂ›lacak bir
ﬂey yok; e¤er geçmiﬂ katliamla-

4

r›n hesab› sorulmuyorsa, onlar›
gerçekleﬂtiren örgütlenmeler da¤›t›lm›yorsa, bu, devletin siyasi
iktidarlar›n bu yöntemlere her
zaman baﬂvurdu¤u veya baﬂvurabilece¤i anlam›na gelir. Bütün
bunlar, 1 6 Mar t l a r ’ › , G a z i l e r ’ i
getirip bugüne ba¤l›yor. Bugüne
kadarki bütün iktidarlar›n “demokratikleﬂme” hamlelerinin ikiyüzlülü¤ünü, bu düzenlemelerin
içinin boﬂlu¤unu gösteren en kesin kan›t budur.
Bugün zulmü sürdürenler,
dünle hesaplaﬂamazlar. 16 Mart
katliam›n›n, Gazi katliam›n›n
baﬂbakanlar›n›, bakanlar›n›, genelkurmay baﬂkanlar›n›, M‹T
müsteﬂarlar›n›, emniyet genel
müdürlerini yarg›layabilirler mi;
yapamazlar. Çünkü o zaman yar›n da bugünkülere s›ra gelir.
Çünkü bugünküler de devam
ediyor zulme...

“Bu bir sistem sor u n u d u r ”
denildi¤inde, bundan anlaﬂ›lmas›
gereken, ne sadece yasalar, ne
sadece baz› kurumlaﬂmalar ve
örgütlenmelerdir. Anlaﬂ›lmas›
gereken, sözkonusu olgunun
emperyalizmin ve oligarﬂinin bir
ihtiyac› oldu¤unun bilinmesidir.
‹ﬂkence, infaz, ülkemizde bir sistem sorunudur diyorsak, bu ülkemizde emperyalizmin ve oligarﬂinin iﬂkenceye ve infaza sürekli ve sistematik ihtiyaç duydu¤u ve duyaca¤› demektir. Dönemsel koﬂullara göre, az veya
çok ihtiyaç duymas›, sorunun
özünü de¤iﬂtirmez. E¤er bir ﬂey,
sömürücü egemen s›n›flar›n sürekli bir ihtiyac›ysa, o sistemin
bir parças› haline gelmiﬂtir. Nitekim, ülkemizde iﬂkenceyi önlemek ad›na o kadar yasa genelge
ç›kar›lmas›na ra¤men iﬂkencenin çeﬂitli biçimlerde hep sürme-

sinin alt›ndaki neden de budur.
Kan gölüne dönmüﬂ bir ülkenin hapishanelerinde tek bir infazc›, katliamc› yoksa, durup düﬂünmek gerekir. Hiç bir katliam
aç›¤a ç›kar›lmam›ﬂ ve sorumlulardan hesap sorulmam›ﬂt›r. Akl›
baﬂ›nda ve iﬂbirlikçi olmayan
herkes, bunun demokrat, adil bir
ülke tablosu olmad›¤›n› görür. Ve
akl› baﬂ›nda hiç kimse, hapishanelerinde mahkum edilmiﬂ tek
bir infazc›n›n, katliamc›n›n, iﬂkencecinin olmad›¤› ülkede,
bunlar›n önlenmesi için mücadele edildi¤ine inanmaz.
Devrimci mücadelenin üst
düzeyde sürdü¤ü bir ülkeden de
söz etmiyoruz. Düzen s›radan insanlara karﬂ› uyguluyor bu terörü. Düzenin s›radan, apolitik insana karﬂ› bile bu kadar tahammülsüz oluﬂu, ülkemizde demokratik mücadelenin, haklar ve özgürlükler mücadelesinin neden
büyük bedeller isteyen bir mücadele olarak sürdü¤ünü de anlat›r.
“ D u r ! ” ih t a r › n a u y m a d › v u r u ldu! Düzenin yasas› ve yasall›¤›
kutsal çünkü. Devrimci anlamda
yürütülen demokratik mücadele
de düzenin yasall›k s›n›rlar›n›
zorlamak de¤il midir bir bak›ma?
Hiçbir icazeti kabul etmeyerek
düzenin meﬂrulu¤unun yerine,
kendi meﬂrulu¤umuzu koymak
de¤il midir? Ferhat Gerçekler
bunun için vuruluyor, Engin Çeberler bunun için katlediliyor bu
ülkede.
Geçmiﬂ ayd›nlat›l›yor. Peki
bugün?... Bayrampaﬂa Hapisha-

Akl› baﬂ›nda ve iﬂbirlikçi
olmayan herkes, bunun
demokrat, adil bir ülke
tablosu olmad›¤›n› görür.
Ve akl› baﬂ›nda hiç kimse,
hapishanelerinde mahkum
edilmiﬂ tek bir infazc›n›n,
katliamc›n›n, iﬂkencecinin
olmad›¤› ülkede, bunlar›n
önlenmesi için mücadele
edildi¤ine inanmaz.

nesi’nde ne oldu o gün? 2000 y›l›n›n 19 Aral›k’›nda ne oldu orada? Hiçbir s›radan polis, hiçbir
ölüm mangas› eleman›, 6 kad›n›
diri diri yakmaya kendi baﬂ›na
karar veremez. Kim verdi bu karar›? Kim örtbas etti bu suçu?..
Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde o
gün olanlar› bu anlamda bilmiyoruz asl›nda. Sonuçlar›n› biliyoruz
sadece. Bunu ayd›nlatmaya yönelik bir irade var m›? O da yok.
Peki bugün Metris’te halâ
olanlar› biliyor muyuz? Hay›r!
Kimse bildi¤imizi iddia edemez.
‹ﬂte, Metris’te iﬂkence gördü¤ünü
anlatan bir tan›k daha ç›kt› geçti¤imiz günlerde. Baﬂka? Kameralar›n herﬂeyi kaydetti¤inden
emin olabilir miyiz? Düzmece
belgeler yapmad›klar›ndan emin
olabilir miyiz? Engin Çeber’in
davas›nda bunlar›n devlet için s›radan iﬂler oldu¤unu bir kez daha gördük.
106 bin tutuklu ve hükümlünün kapat›ld›¤› hapishanelerde
olanlar› da bilmiyoruz bugün.
Ama orada, geçen y›l 45 insan›n
ﬂu veya bu biçimde öldürüldü¤ünü biliyoruz... Serdar Tan›ﬂlar’›n
nas›l kayberdildi¤ine de bir cevap bulunamam›ﬂt›r henüz. Ama
diyelim ki bulduk; say›s› yüzlerce olan di¤er kay›plar ne olacak?
Amerika rapor haz›rlay›p, hapishanelerde ﬂu kadar, dur ihtarlar›nda bu kadar insan›n öldürüldü¤ünü söylüyor. Ama o raporlar, bir ﬂeyi asla söylemezler ve
söyleyemezler. Bu kadar insan
öldürülüyor da niye öldürülü yor?.. Düzen, tüm dayatmalar›n›
halka kabul ettirmek için öldürüyor. Oligarﬂik diktatörlü¤ün otoritesini hiç kimse sorgulamas›n,
ona biat etsin diye öldürüyor.
Halk›; diktatörlü¤ü sorgulamayan, verilene raz› olan, isyan› ve
örgütlenmeyi asla düﬂünmeyen
bir sürüye dönüﬂtürmek için öldürüyor. Emperyalizmin mutlak
hakimiyetini kabul ettirmek için
öldürüyor. Baﬂka deyiﬂle, Amerika için öldürüyor ayn› zamanda.
Sömürü düzenini devam ettirmek, halk›n mücadelesini bast›r-

Düzen, tüm dayatmalar›n›
halka kabul ettirmek için
öldürüyor. Oligarﬂik
diktatörlü¤ün otoritesini
hiç kimse sorgulamas›n,
ona biat etsin diye
öldürüyor. Halk›;
diktatörlü¤ü sorgulamayan, verilene raz› olan,
isyan› ve örgütlenmeyi
asla düﬂünmeyen bir
sürüye dönüﬂtürmek için
öldürüyor.

mak için öldürmeye de devam
edecekler.
Dikkat çekilmesi gereken bir
baﬂka olgu da hapishanelerde,
sokaklarda estirilen bu terörün
art›ﬂ›, sadece ülkemize özgü de¤ildir. Yeni-sömürgelerden bizzat
emperyalist ülkelere kadar, hemen hepsinde böyle bir art›ﬂ söz
konusudur. Emperyalist ülkelerin hapishanelerinde ölümlerin
her y›l oransal olarak artt›¤› yans›yor s›k s›k bas›na. Özellikle
2000’li y›llar›n baﬂ›ndan itibaren,
sokak ortas›ndaki infazlar, emperyalist ülkelerde de giderek
daha s›k rastlanan bir zulüm
yöntemi haline geldi. Ve yine ilginçtir ki, bu infazlar›n ço¤unda,
burjuva demokrasileri de infazc›lar›n hamili¤ini yapmakta, yarg›
süreçleri, ülkemizdekilerine benzer bir seyir izlemektedir. Dolay›s›yla, bu ölümleri, emperyalizmin dünya çap›ndaki sald›rganl›¤›ndan ayr› ele alamay›z.

“21. Yüzy›lda art›k bunlara
yer yok”, “bunlar bir tek bizim
ülkemizde kald›” gibi, belli kesimlerin a¤z›ndan s›k s›k duyulan sözlere kulak asmay›n. Bunlar, dünyay› kendi küçük dünyalar›ndan ibaret sanan, Avrupa’y›,
Amerika’y› sadece kendilerinin
misafir edildikleri “üst düzey”
hayatlarla s›n›rl› sayan, d›ﬂar›da
da, ülkelerinde de kendilerinin
çok uza¤›ndaki açl›¤a, sefalete,
zulme gözlerini kapam›ﬂ küçükburjuvalar›n söylemleridir. Dünya gerçe¤i bu de¤ildir. Dünya,

demokrasinin, hak ve özgürlüklerin geniﬂledi¤i de¤il, darald›¤›;
refah›n artt›¤› de¤il azald›¤›; adaletin yay›ld›¤› de¤il neredeyse
ortadan kalkt›¤› bir dünyad›r bugün. Ve bu haliyle de, halklar›n
savaﬂ›n›n dünden daha fazla gerekli ve kaç›n›lmaz oldu¤u bir
dünyad›r.
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Gazetecilerin, "Bugün o¤lunuza iﬂkence edenleri göreceksiniz ne hissediyorsunuz?" diye
soruyorlar Engin Çeber'in babas›
Ali Tekin’e: "Nefre t d u y u y o r u m
baﬂka ne hissedebilirim ki?
Devlet her zaman insanlara kucak açt›¤›n› belirtiyor. Ancak benim o¤lum hapishaneye sa¤lam
girdi ölü ç›kt›."
Bu nefret birikiyor. Biliyoruz
ki, Engin Çeber hapishanede
katledilen tek kiﬂi de¤il. Rakamlar ortada; sadece son bir y›l
içinde 45 kiﬂinin tabutu ç›km›ﬂ
hapishanelerden. Her tabut, büyüyen nefrettir. Onlar zulmettikçe, nefret birikiyor.
Nefret y›k›c› bir güçtür. Ama
nereye yönelecek, neyi y›kacak?
Nefreti örgütlemeliyiz. Nefrete
y›kaca¤›, y›kmas› gereken do¤ru
hedefi göstermeliyiz. Y›kmal› ve
yapmal›y›z.

8
Mart
2009
Say›:
8

‹ﬂkencelerin, infazlar›n ülkesinde, bunlara karﬂ› mücadele
ertelenemez bir mücadeledir.
Ama nas›l? Haklar ve özgürlükler alan›nda, adalet talebimizle
sürdürdü¤ümüz mücadele bunun
bir yan›d›r. Di¤er yan› ise daha
farkl›d›r ve ﬂu soruyla ﬂekillenir:
Ne için öldürüyor oligarﬂi? ‹nfazlara, iﬂkencelere karﬂ› mücadele,
infazlarla, iﬂkencelerle ulaﬂ›lmak
istenen amac› BOﬁA ÇIKARMAKTIR. Örgütlenmemizi engellemek için öldürüyor; daha fazla
örgütlenerek cevap vermeliyiz.
Sindirmek için öldürüyor; daha
fazla cesaretle ileri at›lmal›y›z.
Emperyalist dünya düzenine, oligarﬂik düzene biat ettirmek için
mi öldürüyor; emperyalizme ve
oligarﬂiye karﬂ› savaﬂ› büyütmeliyiz. K›sacas›, “insan haklar›”
meselesi olarak görülen de, sonuçta iktidar meselesidir.
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AKP Bu Dosyalar› Açabilir mi?

Oligarﬂik Düzen, Bu Tarihin
Hesab›n› Verebilir mi?
Tayyip Erdo¤an seçim mitinglerinde Ergenekon'a at›fta bulunarak
"darbecilerden hesap soruldu¤unu,
devlet içine s›zm›ﬂ çetelerin ay›kland›¤›n›, karanl›kta hiçbir ﬂeyin
kalmayaca¤›n›, geçmiﬂle yüzleﬂilece¤ini” vb... söylüyor.
AKP'nin "Ergenekon operasyonu" için, baﬂ›ndan beri, oligarﬂi içi
iktidar kavgas› oldu¤unu belirtiyoruz. Bu süreç, iktidar kavgas› oldu¤u gibi ayn› zamanda, y›llard›r gerçekleﬂtirdi¤i katliamlar›ndan, pis iﬂlerinden dolay› teﬂhir olmuﬂ, y›pranm›ﬂ devletin, aklanmaya çal›ﬂ›ld›¤› bir süreçtir.
Tayyip'in meydanlarda sarfetti¤i
bu sözlerin tamam› safsatad›r. AKP,
"karanl›kta kalan" hiçbir olay› ayd›nlatamaz, "faili meçhul" hiçbir
olay› çözemez. Çünkü, birincisi iktidar olduklar› günden bugüne icraatlar› ortadad›r. ‹kincisi; böyle bir
niyetleri yoktur. B›rakal›m AKP'nin
geçmiﬂte iﬂlenmiﬂ "faili meçhul"
katliam dosyalar›n› aç›p ayd›nlatmas›n›, kendi dönemlerinde iﬂlenen
"faili meçhul" olmayan katliamlar
var. AKP, önce onlar›n hesab›n› versin. Ama AKP'nin esas olarak amac›, yukar›da belirtti¤imiz gibidir.
Ne kadar "tarihle yüzleﬂmek"ten
bahsetse de kastetti¤i en fazla, teﬂhir olmuﬂ, iﬂi biten bir kaç tetikçinin, katilin harcanmas›n›n ötesine
geçmeyecektir. Ergenekon iddianamesinin kendisi ve davan›n seyri
bunun böyle oldu¤unun kan›t›d›r.
Daha iﬂin baﬂ›ndan iddianame de
devlet ve devletin tüm kurumlar›n›n
"Ergenekon Örgütü"yle bir ba¤lant›s›n›n olmad›¤› söylenmekteydi.
Bu iktidar kavgas›nda yer alan devletin kurumlar› ne kadar korunmaya
çal›ﬂ›lsa da, kitlelerin nezdinde y›pranmaktan, teﬂhir olmaktan kurtulamamaktad›r. Yarg› da y›pranan bu
kurumlar›n baﬂ›ndadad›r. Bunun

için, oligarﬂik düzenin tüm politikac›lar›, bürokratlar›, s›k s›k "yarg›ya
güvenmek laz›m", "devlet hepimizin
devleti" gibi sözler sarf ediyorlar.
Burjuvazinin temsilcileri, köﬂe yazarlar›, ayd›nlar da bu koronun içindedir. Yarg›yla ilgili bir durum oldu¤unda bu koro hep bir a¤›zdan,
yarg›n›n "ba¤›ms›z" oldu¤undan,
"y›prat›lmamas›" gerekti¤inden ve
"yarg›ya güvenilmesi"nden bahsetmeye çal›ﬂ›r. Oysa kendileriyle ilgili bir durum oldu¤unda, yasalar,
yarg› tamamen onlar›n ç›karlar›na
göre düzenlenmiﬂ de olsa, hiçbir zaman yarg›ya güvenmezler. Halka
karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlarla ilgili bir dava
söz konusu oldu¤unda, "görüﬂ bildirme" konusunda oldukça "temkinli"dir, "yarg›ya intikal etmiﬂ bir
olay, yarg›ya güvenmek laz›m" nakarat›yla yetinirler daha çok .“Devlet hepimizin devletidir ve y›prat›lmamas›” gerekir!!! Amaçlar›, halk
kitlelerinin hem suçlulara yönelik,
tepkilerinin önünü kesmek, hem de
kitlelerin düzene ba¤l›l›klar›n› sürdürmek içindir.
Oligarﬂinin tarihi halka karﬂ›
gerçekleﬂtirilmiﬂ katliamlar tarihidir. Tarihi boyunca polisiyle, jandarmas›yla, M‹T'iyle, kontrgerillas›yla, J‹TEM'i, Özel Tim'i, sivil faﬂistleriyle, katletmiﬂlerdir. Bir, üç,
beﬂ de¤il, onlarca kitle katliam› yap›lm›ﬂt›r. Sadece belli dönemlerde,
belli partilerin hükümetinde gerçekleﬂtirilmemiﬂtir bu katliamlar. ‹stisnas›z oligarﬂinin tüm hükümetleri
katletmiﬂtir. Ve fakat bütün bu katliamlar sonras›nda en çok söylenen
söz; "devlet hepimizin devleti",
"devletimizi y›pratmayal›m” sözleri
duyulmuﬂtur en çok.
Peki, bu devlet neden bizim devletimiz olsun? Nas›l böyle diyelim?
12 Eylül öncesi 1 May›s 1977,
Maraﬂ, Sivas, Erzincan, Çorum, ‹n-

19 Aral›k katliam›
Ulucanlar katliam›
Diyarbak›r katliam›
Buca katliam›
Ümraniye katliam›
Gazi katliam›
Sivas katliam›
Güçlükonak katliam›
12 Temmuz katliam›
16-17 Nisan katliam›
‹nciralt› katliam›
Tarsus katliam›
Maraﬂ katliam›
Çorum katliam›
16 Mart ‹.Ü. katliam›
Bahçelievler katliam›
1 May›s 1977 katliam›
1969 Kanl› Pazar katliam›
6-7 Eylül katliam›

........
ciralt›, Tarsus Katliamlar›... Sonras›nda Sivas, Gazi katliamlar›n› yapan "hepimizin devleti” de¤il miydi? Yak›l›p y›k›lan, boﬂalt›lan, göçertilen binlerce köy, yerinden yurdundan edilen milyonlar, binlerce
“faili meçhul”... durmaks›z›n tabutlar›n ç›kt›¤› hapishaneler... Bunca
ölüm, bunca zulüm, bunca katliam... bu ülkede yaﬂanmad› m›, yaﬂanm›yor mu? Bu katliamlar› aradan geçen ony›llara ra¤men cezas›z
b›rakan, adaletsiz b›rakan bu devlet
de¤il miydi?..
Bu nas›l “hepimizin devleti”
oluyor? Hep biz katlediliyoruz, halk
katlediliyor... katiller ise hep korunuyor, kollan›yor, ödüllendirilip terfi ettiriliyor...
‹ster bugünden bak›p geçmiﬂe
gidelim, isterse geçmiﬂten bak›p
bugüne gelelim, hep ayn› olmuﬂtur:
Devlet sald›rm›ﬂ, halk katledilmiﬂtir. Suçlular hep korunup kollanm›ﬂt›r, ço¤u zaman suçlular hakk›nda
dava bile aç›lamam›ﬂt›r. Hatta ödüllendirilmiﬂlerdir, ne kadar çok katletmiﬂlerse, halka karﬂ› suç iﬂlemiﬂlerse o oranda terfi ettirilmiﬂlerdir.

Halk›n mücadelesinin yo¤un oldu¤u durumlarda ya küçük cezalarla
geçiﬂtirilmiﬂ ya da zaman aﬂ›m›yla
cezas›z b›rak›lm›ﬂlard›r.
Daha önce çeﬂitli vesilelerle bu
sayfalarda defalarca anlatm›ﬂ da olsak, bu katliamlar›n baz›lar›n› hat›rlatmakta yarar var.

1 May›s 1977 dosyas›n›
açmayan h içbir iktidar,
kontrgerillan›n ü zerine
gitmiﬂ olmaz
Üzerinden 32 y›l geçti 1 May›s
1977 katliam›n›n. 1 May›s ‹ﬂçi Bayram›’n› kutlamak için Taksim Meydan›'na ak›n eden 500 bin emekçinin üzerine kurﬂunlar ya¤d›r›ld› o
gün. Ölüm mangalar›n›n silahlar›ndan ç›kan kurﬂunlarla ve ç›kan izdihamda 35 kiﬂi katledildi.
Katiller belliydi. Sular ‹daresi
binas› üzerinden ateﬂ açanlar›n foto¤raflar› çekilmiﬂti. Meydana bakan oteller o gün sadece kontrgerillac›lara aç›kt›, meydana girip halka
ateﬂ aç›p giden otolar›n tarifleri vard›, hepsi tesbit edilebilirdi.
Katillerin yakalanmas›, yarg›
önüne ç›kart›lmas› için elde yeteri
kadar delil vard›. Ancak h i ç b i r za m a n yap›lmad›. Katiller onlarca kiﬂiyi katlederek üzerlerine düﬂen görevi yapm›ﬂlard›. Görev s›ras› ﬂimdi
onlar› k o r uy u p kolla yacak olanlardayd›. O koruyup kollama, tam 32
y›ld›r sürüyor.
1 May›s 1977 Katliam›nda “faili
meçhul” bir ﬂey var m›yd›? Hay›r!
Fakat 32 y›l boyunca kaç›nc› hükümet kurulmuﬂ, hiçbiri taraf›ndan ne
failleri, ne de siyasi sorumlular› yarg›lanmam›ﬂt›r.
Önümüzdeki hafta 12 Mart Gazi
ve 16 Mart Beyaz›t katliamlar›n›n
y›ldönümü.
31 y›l geçti Beyaz›t katliam›n›n
üzerinden de. 16 Mart 1978’de o
gün hedef al›nan kesim toplumun
en dinamik kesimi; üniversite gençli¤iydi. H r a n t D i n k’in katledilmesinde oldu¤u gibi önceden katliam
sald›r›s›, “sol gruba mensup ö¤ren-

cilerin fakülteye devam etmeleri halinde 8-10 gün içinde bu grup üzerine dinamit at›laca¤›, 7 Mart 1978
gün ve Plan ve Hrk. Sb. Ks 1-892
say›l› yaz›yla” devletin emniyet kurumuna resmen bildirilmiﬂti.
Buna ra¤men, bu yaz›dan dokuz
gün sonra, ö¤renciler kitle olarak
d›ﬂar›ya ç›kt›klar› anda üzerlerine
bombalar at›ld›, otomatik silahlarla
tarand›lar. Sonuç 7 ö¤renci ﬂehit
düﬂtü, onlarcas› yaraland›.
Resmi ya da sivil, katiller görevlerini tamamlad›ktan sonra, koruma
çemberi oluﬂturuldu. O çember de
aradan 31 y›l geçmiﬂ olmas›na ra¤men, asl›nda hala duruyor. Oysa,
daha o zaman, k›sa sürede aç›¤a
ç›km›ﬂt› ki, katliamda sivil faﬂistler,
ordu mensuplar› ve polisler vard›.
Çünkü, oligarﬂi ad›na görev yap›ld›ktan sonraki süreç; k o r u m a , k o l l a ma ve ak la ma süreciydi hep.
Aradan tam 31 y›l geçti.12 Eylül
öncesi MC hükümetleri, 12 Eylül
Cuntas›, ANAP'›, SHP'si, DYP'si,
CHP'si, RP'si, DSP'si, Koalisyon
Hükümetleri ve AKP'si iktidara geldi. Birçok hükümetler de¤iﬂti. Ama
bir ﬂey de¤iﬂmedi. 30 y›l boyunca
16 Mart katliam›n›n katilleri korundu, kolland›, cezaland›r›lmad›¤› gibi ödüllendirildi. Davan›n görüldü¤ü mahkeme engellemelerle, yaz›ﬂmalarla y›llarca oyaland› ve dava
2008 y›l› Ekim ay›nda z a m a n a ﬂ › m › n d a n düﬂürüldü.

‹nfazlar, k atliamlar ve
kay›plar tarihini
ayd›nlatmayan h er
operasyon, a ldatmacad›r
1 May›s ve 16 Mart, karakteristik iki örnek. Ama bu ülkede kitlesel
katliamlar, infazlar saymakla bitecek gibi de¤ildir ve hepsinde durum
ayn›d›r.
Birkaç kontrgerilla ﬂefini Ergenekon davas› içine katarak, onlar›
da Gazi katliam›yla iliﬂkilendirerek
sözde, “karanl›kta kalm›ﬂ” olaylar›
“ayd›nlat›yor”(!) AKP hükümeti.
E¤er Gazi katliam›n›n, bir Veli Kü-

1 MAYIS 1977
çük, birkaç da tetikçinin iﬂi oldu¤u
iddia edilirse, orada a y d › n l a t m a
de¤il, k a r a r t m a vard›r. Karanl›kta
olan bir ﬂey yoktur Gazi katliam›nda. Gazi halk› daha ilk andan itibaren katilin kim oldu¤unu biliyordu
ve bundan dolay› da “Hedef Karakol” diyerek do¤ru hedefe yönelmiﬂti. AKP'nin çabas›, D E V L E T’in
bu kadar aç›k olan rolünü, bir-kaç
isimle karartmaya yöneliktir.
ayd›nlat›lacaksa,
Karanl›k
yüzlerce infaz›n sorgusu, soruﬂturmas›, failleri nerede?
Karanl›k
ayd›nlat›lacaksa,
yüzlerce kay›b›n faili, azmettiricisi
nerede?
Devlet ad›na 1000 operasyon
gerçekleﬂtirildi¤i itiraf edilmiﬂtir.
1000 operasyonu bir kiﬂi gerçekleﬂtirmedi kuﬂkusuz. H e m e n h i ç b i r
d e v l e t k u r u m u y o k t u r 1 0 00 o pe r a s y o nun d›ﬂ›nda. Yarg›lay›n, sorgulay›n! Ergenekon
dosyas›nda
bunlar›n hiçbiri yoktur.
Sadece kendi iktidar›n›za yönelik giriﬂimlere karﬂ› aç›lan Ergenekon dosyas›n›n içine teﬂhir olmuﬂ
üç-beﬂ Susurluk art›¤›n› katmakla
kontrgerilla devletinin katliam tarihini aklamak istiyorlar.
Bu katliamlar bu ülkede gerçekleﬂtirildi. Ve hepsi de ya do¤rudan
devlet taraf›ndan, ya da devletle iﬂbirli¤i içindeki, kontrgerillan›n denetimindeki faﬂistler ve dinciler taraf›ndan gerçekliﬂtirilmiﬂtir. AKP
ve onun borazanlar›, M a l a t y a , M a ra ﬂ, Erz i nc a n, S i va s, Ç orum gibi
kad›n, erkek, çocuk-yaﬂl› demeden
yüzlerce Alevinin, devrimcinin alçakça katledildi¤i katliamlar da sanki ayd›nlat›l›yormuﬂ gibi, aleni yalan propaganda sürdürüyorlar.
Bu katliamlara dair hiçbir ﬂey
yoktur “Ergenekon”da. Fakat, kontrgerillan›n yönlendirmesinde MHPli faﬂistlerle birlikte bu katliamlarda
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yeralan dinci gericilik, tarihlerindeki bu katliamlar› da “Ergenekon”la
aklamaya çal›ﬂ›yor.
Aklayamazlar.
Bu katliamlarda da gizli olan,
gizli kalan hemen hiçbir ﬂey yoktur.
Ama ony›llarca bu dosyalar da hiçbir hükümet taraf›ndan aç›lmad›.
Bugün de aç›lmamaktad›r.
Bu katliamlara dair, bir çok hükümet, bir çok mahkeme, art›k araﬂt›r›l›p, soruﬂturulacak bir ﬂey yok
diye hükümler verdi. Fakat onlar›
tarihten ve halk›n haf›zas›ndan silemediler. AKP de silemeyecek.

Kapat›lm›ﬂ ve hiçbir
iktidar›n a çamayaca¤›
dosyalar say›lamayacak
kadar çoktur
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“Ergenekon” mu diyorsunuz bu
katliamlar›n sorumlular›? Ergenekon, kontrgerillad›r. Daha önemlisi,
“ E r g e n e k o n i k t i d a r s › z o l m a z ”.
Ergenekoncular, bu katliamlar›,
H A N G ‹ ‹ K T ‹ D A R L A gerçekleﬂtirdiler. Hadi, “Ergenekon” olsun.
Fakat sizin bahsetti¤iniz gibi iﬂi bitmiﬂ “kiﬂilerden” ibaret de¤ildir Ergenekon. Ergenekon; devlettir.
Açabiliyor musunuz mesela Bu c a , Ü m r a n i y e , D i y a r b a k › r, Ulu c a n l a r Hapishaneleri katliamlar›n›.
Aç›kça öldürmeye geldiler bu katliamlarda. Kim alm›ﬂt› bu kararlar›,
neden alm›ﬂt›? Aç›n dosyalar›n›; Ergenekoncular içinde de, bugün AKP
iktidar›nda yeralan bakanlar ve bürokratlar içinde de, o katliamlar›n
failleri var. Sorun onlara?
Veya daha öncelere gidelim. ‹ n ciralt› K a t l i a m› dosyas›n› açabilir
misiniz? Karanl›kta kalan gizli sakl› bir ﬂey yoktur ‹nciralt›'nda. Sadece AKP'nin de dahil oldu¤u tüm hükümetler taraf›ndan gizlenmiﬂtir.
Tarih 12 Haziran 1980'di. ‹zmir
‹nciralt› Ö¤renci Yurdu’nun bahçesinde, Anadolu'nun de¤iﬂik illerinden üniversite s›nav› için gelen lise
ö¤rencileri s›nav öncesi e¤lence
yapmaktayd›lar. Devletin binlerce
askeri Üste¤men Hasan Dimci ko-

mutas›nda ‹nciralt› Yurdu’nun etraf›n› kuﬂat›r. Önce bir emirle e¤lence
yapan ö¤rencilerin türküleri susturulup halaylar› durdurulur. ‹kinci
emirle yüzlerce otomatik tüfek ö¤rencilere do¤rultulup ateﬂ edilir.
Resmi rakamlara göre alt› ö¤renci katledildi, onlarcas› yaraland› ‹nciralt›’nda. Dava süreci di¤er katliamlardaki gibi ayn› süreçleri izler.
Dosya, tüm belge, bilgi, görgü
tan›klar›na ra¤men 30 y›ld›r iktidarlar taraf›ndan kapat›lm›ﬂt›r.
AKP, bu dosyalar› açabilir mi?..
Sadece örnekler vermekle yetinmek zorunday›z. Bu katliamlar, bu
ülkede yaﬂanmad› m›? Evet! Peki
gelmiﬂ geçmiﬂ tüm iktidarlar, onlarca partinin kurdu¤u onlarca hükümet, bunlar›n bir tekinin bile dosyas›n› açt›lar m›? Bir tekinin bile ayd›nlat›lmas› için k›llar›n› k›p›rdatt›lar m›?
Hay›r, k›p›rdatmad›lar. K›p›rdatamazlar; çünkü, bunlar “devletin
k a t l i a m l a r › ”yd› ve bu yüzden de
kimse “devlete” iliﬂemezdi.
Bu katliamlar›, devletin yapt›¤›
sezilebilirdi, öyle oldu¤u kuvvetle
tahmin edilebilirdi, hatta halka gözda¤› vermek isteyen kontrgerillac›lar, bunlar› devletin yapt›¤›n›, katlettikleri kiﬂilerin cesetlerini gizlemeyerek ima da edebilirlerdi; ama
bunlar› devletin yapt›¤›n›n r esmen
aç›¤a ç›kmas›, kabul edilemezdi. O
zaman devletin t›ls›m› bozulurdu.
O zaman “devlet hepimizin devleti”
gibi sözlerin kitleler üzerinde etkisi
ve hükmü kalmazd›.
‹ﬂte bunun için gelmiﬂ geçmiﬂ
tüm hükümetler taraf›ndan bu dosyalar aç›lmay›p üstü kapat›lm›ﬂt›r.
Bu dosyalar› A K P de açamaz.

Oligarﬂinin kutsal ittifak›
Ergenekon'un içinde bu dosyalar
yoktur. Binlerce sayfal›k iddianamenin içinde ipe sapa gelmez her
ﬂey var ama, oligarﬂinin halka karﬂ›
iﬂledi¤i suçlar yok. Olmas› da beklenemez zaten. Çünkü b i r i n c i s i ;
AKP ve onun siyasi anlay›ﬂ› olan

gerici-dinciler, bu katliamlar›n içinde ya do¤rudan rol alm›ﬂt›r, ya da
fikren karﬂ› ç›kmay›p desteklemiﬂtir. Bugün de düﬂüncelerinde ve pratiklerinde de¤iﬂen bir ﬂey yoktur.
‹kincisi: ‹ktidarda bulunduklar›
alt› y›ll›k süreçleri bunun kan›t›d›r.
‹htiyaç duyduklar›nda bu tür infazlara, katliamlara baﬂvurmuﬂlar ve
baﬂvurmaktad›rlar. Katilleri koruyup kollam›ﬂlar, terfi ettirerek ödüllendirmiﬂler ve ödüllendirmektedirler. AKP böyle yapmak zorundad›r
da; bu politikalar, oligarﬂik devletin
varl›¤›n› sürdürebilmesinin gere¤idir. Hükümetler, devletin kurumlar› bu gere¤i yerine getirirler.
AKP’nin henüz yeni iktidara
geldi¤i günlerde, Adalet Bakan›,
ﬂimdi Baﬂbakan Yard›mc›s› Cemil
Çiçek Susurlukçular için ne demiﬂti
hat›rlayal›m. Teﬂhir olmuﬂ üç-beﬂ
Susurlukçu için “davulla zurnayla
ilan edilmemeliydi, bunlar vatan
için görev yapm›ﬂ kahramanlard›r,
görevinin baﬂ›nda teﬂhir olmam›ﬂ
onlarca kiﬂi var, böyle davran›l›rsa
bir daha nas›l görev yapt›r›l›r bu insanlara” diyerek Susurlukçular’a
sahip ç›km›ﬂt›.
Susurluk’a böyle sahip ç›kan
b i r anlay›ﬂ, Susurluk’u yarg›layab i l i r, onu tasfiye edebilir m i ?
Bu anlay›ﬂ›n “tarihle yüzleﬂmesi” mümkün mü? “Kad›n da olsa
çocukta olsa icab›na bak›lacakt›r”
diyen, “Ya sev ya terk et” zihniyetine sahip olan bir politika, kay›plar›
aç›¤a ç›karabilir, sorumlular›n› yarg›layabilir mi?
Hay›r, hay›r, hay›r! AKP bugüne
kadar bu do¤rultuda hiçbir siyasi
irade ortaya koymam›ﬂt›r. Böyle bir
politikalar› da yoktur... Bu katliamlar›n tarihe gömülmesinde, sorumlular›n›n örtbas edilmesinde, oli garﬂ ik güç le ri n kut sa l bi r ittifak›
söz konusudur. Bu “kutsal ittifak”
bize gösterir ki, oligarﬂik güçler bu
katliamlar› politik olarak do¤ru bulmaktad›rlar, gerekti¤inde benzeri
katliamlar›n tekrarlanmas›nda da
hiçbir sak›nca görmeyen bir kafaya
sahiptirler... AKP de bu kutsal ittifak›n içindedir.

KAT‹L ‹KT‹DAR!
Bir y›lda:
Belgelenen iﬂkence olay›:
238
Hapishanelerde öldürülenler: 45 Kiﬂi
Sokaklarda öldürülenler:
37 Kiﬂi
Hak ‹hlalleri ﬂikayetlerinde yüzde 300 art›ﬂ
*
‹srail hangi gerekçelerle
Filistin halk›n› katlediyorsa, AKP de kendi halk›n›
ayn› gerekçelerle katlediyor!
AKP'nin gerçek yüzünü biz biliyoruz. Fakat, bilmeyenler veya bilmezden gelenler var. Bilmeyenler
veya bilmezden gelenler, bizzat
baﬂbakanl›¤›n resmi belgelerine,
veya AKP’nin baﬂ hamisi Amerika’n›n haz›rlad›¤› raporlara veya
demokratik kurumlar›n aç›klamalar›na bakt›klar›nda, görecekleri,
AKP’nin bir zulüm iktidar› oldu¤unun tescil edilmesinden baﬂka bir
ﬂey olmayacakt›r.
Amerikanc› ve AB’ci, AKP destekçileri, belli ki bu ülkenin demokratik kurumlar›na kulak vermezler.
Ama Amerika da ayn› ﬂeyleri söylüyor AKP iktidar› için: Hapishanelerde ölüm, sokaklarda ölüm, bask›lar, yasaklar...
Rakamlar ortada. Baz›lar›n›n ›srarla ve hala "demokratikleﬂme"yi
sa¤layan bir iktidar s›fat›n› yak›ﬂt›rd›klar› AKP, öldüren bir iktidar. Katil iktidar. Bu bir ‹DD‹A de¤il, bu
bir YORUM da de¤il. ABD Raporu'ndan da yans›yor zulmün rakamlar›. Biz de¤il, AKP'yi deli¤e süpürmeyip kullanan Amerika da söylüyor bunu. Baﬂbakanl›¤›n bizzat kendi rakamlar› da bu gerçe¤i ortaya
koyuyor. Yani t a r t › ﬂ › l a c a k b i r ﬂey
yok. ‹ﬂte rakamlar:
Baﬂbakanl›k ‹ n s a n H a k l a r ›
Baﬂkanl›¤›, y›l›n ilk dokuz ay›nda
238 iﬂkence vakas› tespit etti, bu
vakalarda 178 kurban var. Ve 263’ü

polis, 15’i jandarma ve 20’si di¤er
güvenlik güçleri yetkilileri olmak
üzere 298 ﬂüpheli bulundu. (Aktaran, Radikal, 27 ﬁubat 2009)
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'n›n ‹nsan Haklar› Raporu'nda; 37 kiﬂinin,
güvenlik güçlerinin 'dur' ihtar›na
uymad›¤› gerekçesiyle öldürüldü¤ü
aç›kland›. 2008'de hapishanelerde
32 kiﬂinin ﬂüpheli ﬂekilde öldü¤ü
ve bunlar›n 17'sinin intihar olarak
kay›tlara geçirildi¤i bildirildi.
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’na
göre ise gözalt›nda ve hapishanelerde ölenlerin say›s› 45, ölümleri faili
meçhul olarak kay›tlara geçen insan
say›s› 34, güvenlik güçlerinin dur
ihtar›na uymad›¤› ve çeﬂitli gerekçelerle aç›lan ateﬂ sonucunda ölen
insan say›s› ise 37’dir.
Rakamlarda baz› farkl›l›klar olsa
da, tablo ortada: ölüm, ölüm, ölüm..
Yaln›zca bir y›l›n ölüm tablosu
bu. Bu tablo, tam bir " t e r ö r i s t d e vl e t " tablosu de¤il mi? Tüm bu
ölümler devletin niteli¤ini ve o
devletin polisinin, askerinin zihni yetini ve elbette iﬂbaﬂ›ndaki iktidar›n niteli¤ini göstermeye yetmez
mi?
Amerikan ve Avrupa emperyalizminin bu tür raporlar› neden yay›nlad›klar› malum; kendilerini aklama peﬂinde onlar; fakat bu onlar›n
raporlar›ndaki rakamlar›n gerçekli¤ini ortadan kald›rm›yor. Yukar›daki rakamlar, zaten bu ülkenin sürekli tart›ﬂt›¤› olaylardan ibarettir. Ba r a n Tu r s u n l a r, Feyzullah Eteler,
Ç a ¤ d a ﬂ G e m i k l e r bir yanda, di¤er
yanda Engin Ç e b e r l e r...
‹ﬂkence olaylar›ndaki yo¤unlu¤a
bak›n; bu bir devletin “ iﬂkenceci
devlet ” diye tan›mlanmas› için yeterli de¤il mi? Bu kadar›na “ münferit” denilebilir mi hala?.
Düﬂünün tek bir y›lda hapishanelerde ve gözalt›nda 45 kiﬂi ölüy o r. 17'si için intihar denilmiﬂ. Peki
hapishanelerde nas›l bir rejim kurulmuﬂ ki, insanlar bu kadar çok intihar ediyor? ‹ntiharlar hapishane-

lerde nas›l bir tecrit zulmü uyguland›¤›n› gösteriyor.
Bu rejimi kim sürdürüyor peki
hapishanelerde. AKP!..
Ülkemize dair haz›rlanan “haklar ve özgürlükler” raporlar›nda, rakamlar biraz inip ç›ksa da, bu baﬂl›klar de¤iﬂmiyor. Bu baﬂl›klar›n süreklili¤i bize ayn› zamanda bir gerçe¤i anlat›yor. Bu, faﬂizm gerçe¤i d i r. Bu rakamlar, AKP'nin faﬂist düzenini devam ettirmekten baﬂka bir
ﬂey yapmad›¤›n› da söylüyor.
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Baﬂbakanl›k ‹nsan Haklar› Kurulu'na 2008'in ilk 6 ay›nda çeﬂitli
hak ihlalleri nedeniyle toplam 2356
kiﬂi baﬂvuruda bulunmuﬂ. 2007’de
1495 kiﬂi baﬂvuruda bulunmuﬂken,
bu rakam 1 y›l içinde yüzde 300
artm›ﬂ.
398 kiﬂi Tutuklu ve Hükümlü
Hakk› ihlalinden, 344 kiﬂi Sa¤l›k ve
Hasta Hakk› ihlalinden, 218 kiﬂi
Çevre Hakk› ihlalinden baﬂvuruyor.
Neden h a p i s h a n e l e r ve h a s t a n e l e r halk›n en çok ﬂikayet etti¤i
yerler? Bir y›lda 45 kiﬂinin öldü¤ü
bir hapishane gerçe¤i ortadayken,
bunda elbette ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yok.
Ayn› ﬂey, sürekli daha fazla özelleﬂtirilen ve ticarileﬂtirilen sa¤l›kta da
söz konusu. ‹kisinde de insan hayat›n›n de¤eri yok. Oligarﬂinin siyasal
ve ekonomik ç›karlar›, herﬂeyden
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önce geliyor AKP için.
Kendileri Amerikalar'da ameliyat olurken, halk› bozuk sa¤l›k sistemi içinde ölüme mahkum eden bir
iktidard›r AKP.
Engin Çeberler, Baran Dursunlar,
Ça¤daﬂ Gemikler tekil olaylar de¤iller. Sadece devrimciler ve aileleri taraf›ndan sahiplenildikleri için onlar›n isimleri bilinmektedir. 80’i aﬂk›n
insan›m›z, ayn› ﬂekilde ayn› koﬂullarda ölmüﬂtür son bir y›l içinde.
Asl›nda her y›l kay›tlarda sadece
birer istatistik olarak kalan onlarca
insan›m›z, polis ve asker taraf›ndan
katlediliyor. AKP iktidar› boyunca
bu rakamlar sürekli artm›ﬂ ve halen
de artmaktad›r.
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Hapishaneler, karakollar, ordu,
yarg›, AKP hükümeti, hepsi iﬂbirli¤i
halindedir. AKP iktidar› tüm iﬂkencecilerin, infazc›lar›n hamisi durumundad›r. Bütün bu ölümlerin bi r i n c i d e re c e d e n s o r u m l u s u d u r.
ﬁimon Perez'e, Tevrat’›n “öl dürme yec e ksi n” emrini hat›rlatan

baﬂbakan›n kendi ülkesinde yaratt›¤› ölüm tablosuna bak›n.
Bir y›lda bu kadar ölüme ne diyecek Tayyip Erdo¤an? En son örneklerden biri olarak 26 Ocak günü,
Urfa'da “dur” ihtar›na uymad›¤›
için, baﬂ›ndan vurularak öldürülen
16 yaﬂ›ndaki Halil Çoban için ne
diyecek? Ona “ Ö l d ü receksin!” diyen kim? AKP iktidar›na katletme
özgürlü¤ünü veren kim?
Biz söyleyelim: Uﬂakl›¤›n› yapt›¤›n›z emperyalist tekeller ve onlar›n iﬂbirlikçileri söylüyor. ‹srail
hangi gerekçelerle Filistin halk›n›
katlediyorsa, A K P ' d e k e n d i h a l k › n› a yn› ge re kç e le rl e kat l e diy or.
AKP iktidar›, oligarﬂinin düzeni devam etsin diye, iﬂkenceleri, infazlar› sürdürüyor. Amerikan ve Avrupa
emperyalizminin istedi¤i gibi bir ülke olsun diye kend i hal k› na sa l d› r › y o r.
Kendi halk›n› katleden bir devlet, ancak t e r ö r i s t bir devlet olabilir. AKP de bu sömürü düzeninin
devam› için iktidard›r. Bundan do-

Gazi Katliam› s›ras›nda
kim hangi görevdeydi?
- Baﬂbakan: Ta n su Çi l l er
- TBMM Baﬂkan›: H ü s a m e t t i n C i n d o r u k
- ‹çiﬂleri Bakan›: Nahit Menteﬂe
- CHP Gen. Baﬂk., Baﬂbakan Yrd.: H i k m e t Ç e t i n
- Emniyet Genel Müdürü: M e h m e t A ¤ a r
- ‹stanbul Valisi: Hayri Kozakç›o¤lu
- ‹stanbul Emniyet Müdürü: Necdet Menzir
- Emniyetten Sorumlu Vali Yrd.: N . K e ma l Eren
- Gaziosmanpaﬂa Emniyeti: M . H a n Tokuç

D‹⁄ER S ORUMLULAR:
- Gaziosmanpaﬂa Emniyeti’nde görevli polisler
- 13 Mart günü Gaziosmanpaﬂa’ya sevkedilen askeri
birliklere komuta eden generaller ve subaylar
- 15 Mart günü Ümraniye’ye sevkedilen askeri birliklere komuta eden generaller ve di¤er subaylar
- Katliam boyunca "görev" yapan resmi-sivil polisler
ve baﬂta ‹stanbul emniyet müdür yard›mc›lar› Hüse yin Kocada¤ ve M e h m e t Ç a ¤ l a r
- Ümraniye Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli resmisivil polisler
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lay› da, ne kontrgerillaya karﬂ›d›r,
ne de kontrgerillan›n tasfiyesinden
yanad›r. AKP, emperyalist tahakkümün ve oligarﬂik düzenin bekas›
için iktidardad›r. Kontgerillaya ihtiyaç duyan da onlard›r. Faﬂizm, oligarﬂik düzenin yönetim biçimidir.
Bütün emperyalistler faﬂizmin devam›ndan yanad›r. Çünkü ancak
halklar› katlederek iktidarda kalabilirler. Bundan dolay› da ülkemizde
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi birbirinden ayr› düﬂünülemez. Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› bir ülkede demokrasiden söz etmek de mümkün de¤ildir.
Aynan›n s›rlar› dökülmeye baﬂlam›ﬂt›r. Dökülen s›rlar›n arkas›ndan görünen bir kan deryas›d›r. Hiçbir “aç›l›m”, “demokratikleﬂme”
masal› AKP'nin elindeki bu kan›
aklamaya yetmez. Kendi halk›n›
katledenlerin ilelebet iktidar da kalmalar› mümkün de¤ildir. AKP de,
kendi faﬂist politikalar›n›n alt›nda
ezilmeye, döktü¤ü bu kan›n hesab›n› vermeye ve tarihin çöp sepetine
at›lmaya mahkumdur.

Ne demiﬂlerdi?
Ta n su Ç i l l e r (Baﬂbakan):
"Olay provakasyon olma-sa, bu kadar k›sa sürede bu
kadar insan nas›l toplana-bilirdi?"
Hüsamettin Cindoruk
(TBMM Baﬂkan›): "Bu ha-zin olay› yapanlar Türk de-¤ildir. Türk vatandaﬂ› da
de¤ildirler, d›ﬂar›dan gel-miﬂlerdir. Çünkü bizi birbi-rimize düﬂürmek isteyen
odaklar, laik düzeni y›kma-ya, milli birli¤imizi boz-maya çal›ﬂ›yorlar."
N a h i t M e n t e ﬂ e (‹çiﬂleri
Bakan›): "Bu teröristler
PKK olabilir, ‹BDA-C ola-bilir, DEV-SOL olabilir,
DEV-YOL olabilir. ....
Önümüzdeki günlerde olay

ayd›nlanacakt›r."
Mesut Y›lmaz (ANAP Ge-nel Baﬂkan›, Ana Muhale-fet Lideri): "Herkesi bu
tahriklere kap›lmayarak,
bu oyunu boﬂa ç›karmaya
ça¤›r›yoruz."
Hikmet Çetin (CHP Genel
Baﬂkan›, Baﬂbakan Yard›m-c›s›): "Bu kadar büyük bir
topluluk içinde polislerin
tümünü yanl›d›r-yans›zd›r
diye nitelemek yanl›ﬂt›r.
Hassas konular› gündeme
getirerek, ülkemizde karga-ﬂa ç›karma e¤ilimi var."
N e c m e t t i n E r b a k a n (RP
Genel Baﬂkan›): "Olay ta-mamen d›ﬂ güçlerin etki-sinde yap›lan bir provokas-yondur."

Bazen öyle siyasi geliﬂmeler yaﬂan›r ki gerçekler bir ç›rp›da gözler
önüne seriliverir. Devletin gerçek
yüzü aç›¤a ç›kar. Halk yaﬂamak zorunda kald›¤› büyük ac›larla, faﬂizmle tan›ﬂ›r. Tarihimizde faﬂizm
gerçe¤ini somut olarak gözler önüne seren böylesi katliamlar vard›r.
Bu katliamlar, yaﬂand›¤› y›llar itibar›yla ülkenin ve iktidar›n da içinde
bulundu¤u durumun aynas› gibidir.
16 Mart 1978 ‹stanbul Üniversitesi katliam› ve 12 Mart 1995 Gazi
katliam›, devletin do¤rudan halk›
hedef seçti¤i katliamlard›r. Her ikisi
de farkl› dönemlerde yaﬂanm›ﬂ olmas›na ra¤men bir çok noktada
b e n z e r l i k l e r taﬂ›r. Yaz›m›zda bu
benzerlikleri belli baﬂl›klar alt›nda
ele alaca¤›z.

BEYAZIT: Ta ri h , 16 M a rt
1978’di. Ye r, Beyaz›t Meydan›, ‹stanbul Üniversitesi. Devrimci demokrat ö¤renci kitlesi ana kap›dan
toplu olarak ç›k›yordu.
“Tam o anda korkunç bir patlama oldu.... Görebildi¤im her ﬂeyin
k›z›la boyand›¤› bir yere gelmiﬂtim.
Beyaz›t Meydan›'na bakan Eczac›l›¤›n önündeki küçük alanda katliam
meydan›ndayd›m art›k. ... arkadaﬂlar›m›z›n bir ço¤u k›zl› erkekli kan
gölü içinde yerlerde yat›yor, kimi
hala son bir gayretle kalkmaya çal›ﬂ›rken kimisi birbirine destek olmaya... çal›ﬂ›yorlard›...” (Dünden Bugüne 16 Mart Katliam›)

Katliamda 7 kiﬂi ölmüﬂ, 40 kiﬂi
yaralanm›ﬂt›. Hatice Özen, Cemil
Sönmez, Baki Ekiz, Abdullah ﬁimﬂek, Murat Kurt, Hamdi Ak›l, Turan
Ören’di katledilenler.
1988'de katliam› gerçekleﬂtirenlerden Zülküf ‹sot'un kardeﬂi ﬁakir
‹sot katliam› ﬂöyle anlatacakt›:
“... 16 Mart olay›nda bombay›
Zülküf’ün arkadaﬂ› olan polisler,
polis otosunun içinden at›yorlar
solcu ö¤rencilere. Daha sonra Zülküf ve arkadaﬂ› Latif Akd› silahlar›yla ö¤rencileri tar›yor. Eylemin
yap›laca¤› ana kadar üniversitenin
önündeki karakolda bekliyorlar...
‹çiﬂleri Bakan›’na küfrediyordu,
hepsinin haberi vard› olan bitenden, kullan›ld›k iﬂte diyordu..”
(Dünden Bugüne 16 Mart Katliam›)
Bu kadar de¤ildi aç›¤a ç›kanlar:
S u b a y l a r, polis ﬂefleri, sivil faﬂist
h a reketin ﬂefleri, bu katliam› birlikte organize etmiﬂ ve uygulam›ﬂlard›. Ve hepsinin en üst düzeyde
himaye görmesinin de gösterdi¤i gibi, katliam, oligarﬂinin politika ve
k a r a r l a r › d o ¤ r u l t u s u n d a gerçekleﬂtirilmiﬂti.

GAZ‹

M AHALLES‹:

Tarih, 12 Mart 1995. Yer, ‹stanbul
Gazi Mahallesi. ‹smetpaﬂa Caddesi'nde bagaj›nda ﬂoför Mesut Efe'nin
cesediyle birlikte ilerleyen ticari taksiden aç›lan ateﬂle, Dostlar, Cihan,
Yavuz, Kardeﬂler ve Do¤u Kahvehaneleriyle, Sar›c›o¤lu pastanesini
kurﬂun ya¤muruna tutuldu. Do¤u
kahvehanesinde oturan Halil Dede
hayat›n› kaybederken, 5'i a¤›r, 25 kiﬂi yaraland›. Biraz sonra bir ayaklanmaya dönüﬂecek olan sald›r›
böyle baﬂlam›ﬂt›. S a l d › r a n v e k a t leden devlet, ölen ve direnen Gazi'nin yoksul emekçi halk›yd›.
Gazi halk› bu sald›r›n›n hemen
ard›ndan Cepheliler’in “hedef karakol” ça¤r›s›yla genç, yaﬂl›, kad›n,
erkek, Alevisi, Sünnisiyle, yürüyüﬂe
geçti. Sezgin Engin, Hasan Gürgen,

Ali Haydar Çakmak, Eyüp Samur
ve onlarca Cepheli, direniﬂi örgütlemeye koyuldular. Çok geçmeden
Gazi'nin sokaklar›nda barikatlar kurulmuﬂtu. Halk 80 sonras›n›n en kitlesel ve militan direniﬂini baﬂlatm›ﬂt›. Bu bir AYAKLANMAYDI. Polis, at›lan taﬂlara kurﬂunlarla karﬂ›l›k veriyordu. Devletin gözda¤› verme amaçl› katliam sald›r›s›, halktan
beklemedi¤i bir cevap alm›ﬂt›. Binlerce emekçi, Gazi'ye ak›n etmiﬂti.
13 Mart günü binlerce kiﬂi “Gazi
Faﬂizme Mezar Olacak” slogan›yla
yürüyüﬂe geçti.
Devlet 12 bin polisiyle, askerleriyle ayaklanmay› bast›rmaya çal›ﬂt›. Halk›n üzerine aç›lan ateﬂ sonucunda 17 kiﬂi katledildi, 400 kiﬂi yaraland›. Cenaze törenlerinde onbinler ak›yordu Gazi’nin caddelerinde.
Gazi ayaklanmas›n› destekleyen
10 bine yak›n Ümraniyeli'nin yürüyüﬂü de yine katliamla durduruldu.
Halk›n üzerine aç›lan ateﬂle Ümraniye'de de 5 kiﬂi öldürüldü.
Daha ilk günden görüldü ki, siyasi iktidar ve ordu, polis yönetimleri, sald›r›n›n arkas›ndayd›. ‹lk
kontrgerilla sald›r›s›nda, sadece bir
kiﬂi ölmüﬂtü, as›l katliam, sonra
devletin resmi güçlerinin resmi müdahalesiyle gerçekleﬂti. Aç›kt› ki;
katliam, oligarﬂinin politika ve ka r a r l a r › d o ¤ r u l t u s u n d a gerçekleﬂtirilmiﬂti.
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AMAÇ N EYD‹? Beyaz›t’ta neden ö¤rencilerin üzerine
bombalar at›lm›ﬂt›?. Neden yoksul
gecekondu semtlerindeki kahveler
taranm›ﬂt›?... Bu nas›l bir gözüdönmüﬂlüktü?... Failler belliydi. Azmettiren de. Devlet resmi ve sivil
faﬂist güçleriyle halka karﬂ› katliamlar gerçekleﬂtirmiﬂti.
Peki bir devlet kendi halk›na
karﬂ› neden böyle gayri-resmi sald›r›lar düzenliyordu? Üstelik 16 Mart
ve Gazi devletin bu nitelikteki tek
sald›r›s› de¤ildi; “kitle katliamlar›”,
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1 May›s 1977’den itibaren bir devlet politikas›na dönüﬂmüﬂtü.
Katliamlar›n nedenlerini ve hedefini görebilmek için öncelikli olarak devleti, faﬂizmi, yani k›sacas›
ülkemiz gerçe¤ini anlamal›y›z.
Bu katliamlar ne devletin “içine
s›zm›ﬂ” çetelerin, ne de devletten
ba¤›ms›z “karanl›k odaklar›n” iﬂidir. Do¤rudan planl›, halk› hedef
alan kontrgerilla devletinin icraatlar›d›r. Devletin neden kontrgerilla
yöntemlerine baﬂvurdu¤unu anlamak için ise ülkemizdeki siyasal geliﬂmelere bakmam›z yeterlidir.
1974’ten itibaren, ülkemizde
halk›n devrimci mücadelesi yeniden
yükseliﬂe geçmiﬂtir. 12 Mart cuntas›n›n terörü aﬂ›lm›ﬂ, mücadele h›zla
geliﬂmektedir. Oligarﬂi önce sivil
faﬂist çetelerin daha çok tek tek
devrimcilere, devrimci demokratik
kurumlara yönelik sald›r›lar›yla bu
geliﬂimi önlemeye çal›ﬂ›r. Sivil faﬂistler okullarda, mahallelerde, fabrikalarda örgütlendirilerek, alanlar
iﬂgal edilmeye, halk terörize edilmeye çal›ﬂ›l›r.
Bunun yetersiz kald›¤› noktada
ise, devreye bir yandan r esmi faﬂist
t e r ö r, di¤er yandan k it l e ka t l i am l a r › sokulur. Politika art›k, yayg›n
biçimde mücadeleye kat›lmakta
olan milyonlarca kitleyi sindirmektir. 16 Mart 1978‘deki katliam, iﬂte
bu geliﬂmenin sonucudur. Katliam
bir gözda¤› olacakt›r tüm kitleye.
1977-78'ler, özellikle ‹stanbul’da devrimci hareketin önderli¤inde ö¤rencilerin örgütlülüklerinin artt›¤›, faﬂist iﬂgallerin k›r›lmaya baﬂlad›¤› bir dönemdir. ‹stanbul
Üniversitesi ise, polis destekli faﬂist iﬂgalin sürdü¤ü, fakat ö¤rencilerin iﬂgali k›rmak için mücadeleyi
yükseltti¤i bir okuldur. Bu yüzden
‹stanbul Üniversitesi, bilinçli bir
tercihtir. Hedef kitleselleﬂen mücadele, devrimcileﬂen gençliktir.
Amaç ilerici, devrimci, demokrat
tüm gençli¤in sindirilmesidir. Oligarﬂi, tek tek katletmelerin yetmedi¤ini gördü¤ü noktada, kitlesel katliama baﬂvurmuﬂtur.
1977 1 May›s›'nda Taksim'de

toplanan 500 bin kiﬂinin silahlarla
taranmas›, bu politikan›n ilk göstergelerindendir. 16 Mart katliam›n›,
Ankara Bahçelievler, Balgat, Piyangotepe, Maraﬂ, Çorum, Tarsus, ‹nciralt› katliamlar›, kahvehanelerin,
otobüs duraklar›n›n, grev çad›rlar›n›n taranmas› izler.
Oligarﬂinin 1000 operasyonundan biridir hepsi.
Faﬂist devlet katliamlarla halk›n
üzerindeki otoritesini art›rmay›,
tüm halk› faﬂist terörün gözda¤›yla
teslim almay› hedeflemiﬂtir. Sürekli
kriz içinde olan oligarﬂi, iktidar›n›
koruyabilmek için halka karﬂ› bir
savaﬂ sürdürmek zorundad›r. Görüntüdeki demokratikleﬂme manevralar›, devletin yönetememe sorununu çözmeye yetmemektedir.

BÜYÜYEN K‹TLESELEﬁMEYE G ÖZDA⁄I:
1990’lar halk›n mücadelesinin ve
silahl› mücadelenin yeniden yükselmeye baﬂlad›¤› y›llard›r. ‹ki ayr›
kulvarda, s›n›fsal ve ulusal temelde
yükselen mücadele kontrgerilla
devletini rahats›z etmeye baﬂlam›ﬂt›r. Oligarﬂi bu yükseliﬂe infazlarla,
kaybetmelerle cevap verir. Ne zamanki halk›n örgütlülü¤ü artm›ﬂ,
kitleler devrimcileﬂmeye baﬂlam›ﬂ,
mücadelenin ivmesi yükselmiﬂtir,
iﬂte o zaman faﬂist devletin halka
yönelik tek tek ya da toplu sald›r›lar›, infazlar› katliamlar› da gündeme
gelmiﬂtir. Bu y›llarda yeniden infazlar, kay›plar, katliamlar, köy yakmalar devreye sokulur bu anlamda.
Fakat buna ra¤men, mücadelenin geliﬂimi durdurulamaz. Tersine,
devrimci hareket önderli¤indeki
mücadele kitleselleﬂmeye devam
eder. Gazi, Okmeydan› gibi yoksul
gecekondu semtleri, bu geliﬂmenin
en aç›k görüldü¤ü yerlerdir.
Mücadelenin geliﬂimi karﬂ›s›nda
yeniden kitlesel katliam planlar›
devreye sokulurken, hedef olarak da
öncelikle sözü edilen yerler seçilecektir. Hedef öncelikle yoksul ge cekondu halk›n› sindirmek, devrimci mücadeleyle yoksullar›n

Mehmet Gündüz, Sezgin Engin, Fadime Bingöl, Ali Y›ld›r›m, Hasan Gürgen, Dinçer
Y›lmaz, Gazi ayaklanmas›n›n
emekçileri ve öncüleri olan
Cephelilerdi. Kanlar›n›n
dökülmesine karﬂ› en haz›rl›kl›
o l a n l a r d › o n l a r. Bu yüzden, olig a r ﬂ i n i n gözda¤› p o l i t i k a s › n › ,
halk›n ayaklanmas›yla tersine
çevirebildiler.
aras›na kitle katliamlar›yla, gözda ¤ › yl a b i r b a r i k a t ç e k m e k t i r.
Tek tek infazlarla, kay›plarla istedi¤i sonucu alamayan devletin
yeniden kitle katliamlar›na baﬂvururken, hedefi Gazi’dir. Gazi katliam› da Susurluk devletinin 1000
operasyonundan biridir.
Devlet neden Gazi Mahallesi’ni
hedef seçmiﬂtir? Bu sorunun cevab›,
yukar›da k›smen verilmiﬂtir. Cevap,
Gazi Mahallesi’nin örgütlü geçmiﬂinde yatmaktad›r. Gazi'de devrimci
hareketin yaratt›¤› bir direniﬂ ve savaﬂ gelene¤i vard›r. Halk›n örgütlülü¤ü vard›r. Gazi mezarl›¤›nda yatan
devrim ﬂehitleri, neden Gazi'nin hedef seçildi¤inin de cevab›d›r.
90'lar›n baﬂ›ndan itibaren halk›n
öncülerini hedef alan sald›r›lar, Gazi'yle birlikte d o ¤ r u d a n h a l k › n h e def al›nmas›yla t›rmand›r›lm›ﬂt›r;
ki bu nokta do¤rudan halka gözda ¤›n›n amaçland›¤› noktad›r. Gazi'nin sindirilmesi, di¤er gecekondu
mahalleleri ve tüm halk için bir “ibret” olacakt›r. Örgütlenme ve devrimcilere kucak açma anlam›da,
tüm yoksul semtlere örnek olan Gazi, bu gözda¤›yla sindirilebilirse, bu
kez “olumsuz örnek” haline dönüﬂecektir. Oligarﬂi de bunu amaçlam›ﬂt›r. Böylece Gazi üzerinden tüm
yoksullara, özel olarak Alevilere
devrimcileﬂmenin bedelinin kitlesel

12 Mart’ta
Gazi’de
12 Mart 2009
10.00
Alibeyköy mezarl›k
ziyareti
11.30
Nalbur Dura¤›’na
çiçek b›rakma
12.00
Gazi Mezarl›¤›’na
yürüyüﬂ ve mezar
ziyareti

16 Mart’ta
Beyaz›t’ta
Hiçbir Gözda¤› Hiçbir
Tehdit 16 Mart
Katliam›n›n
Hesab›n› Sormam›z›n
Önünde Engel
De¤ildir.
Hesap Sormak ‹çin
Alanlarda Olal›m!
katliamlar oldu¤u gösterilmek ve
böylece devrimci geliﬂme engellenmek istenmiﬂtir.
Faﬂist terörle kitleleri sindirmek,
devrimci mücadelenin geliﬂiminin,
kitleselleﬂmesinin önüne geçirmek
istemektedir oligarﬂi. Hem 16 Mart
Katliam›’yla hem Gazi Katliam›’yla
hedeflenen do¤rudan devrimcile ﬂ en ki t le l erdi r.
Bulgaristan devriminin önderi
Dimitrov faﬂizmi ﬂöyle tan›mlar:
“Faﬂizm, tekelci burjuvazinin en
gerici, en ﬂoven, en emperyalist unsunlar›n›n terörcü diktatörlü¤üdür. ”
“Faﬂizm, sermayenin emekçi

halk kitlelerine, yöneltebilece¤i en
azg›n sald›r›d›r. ”
“Faﬂizm, kudurmuﬂ bir gericilik
ve karﬂ›-devrim hareketidir ... Faﬂizm iﬂçi s›n›f›n›n ve bütün emekçi
halk›n en korkunç düﬂman›d›r. ”
(Faﬂizme Karﬂ› Birleﬂik Cephe)
Faﬂizm, kitleleri terörle susturmaya çal›ﬂ›r. Faﬂist devlet, ordusu,
polisi, legal illegal kontrgerilla örgütlemeleri, istihbarat örgütleri, sivil faﬂist hareketleri, iﬂkencehaneleri ve hapishaneleriyle bir t e r ö r sistemi kurar.
Temel amaç halk›n en ileri kesimlerini teslim al›p, di¤er kesimlere
de gözda¤› verip sindirmektir. Baﬂvurdu¤u yöntemler, etkisiz kald›kça,
kitle ka tlia mlar›na , kitlese l k›y›m l a r a yönelir. Ekonomik demokratik
talepli kitle eylemlerine, grevlere,
gösterilere sald›r›r. Kitle örgütlülüklerinin da¤›t›lmas› hedeflenir. Bask›
ve terörle sindirilmeye çal›ﬂ›lan kitleler, faﬂizmin isteklerine boyun e¤meye zorlan›r. Halka, göz da¤› verilerek, korkutulacak, sindirilecek ve
faﬂizmin destekçisi haline getirilecektir. Hedef budur. Faﬂizm, kendi
iktidar› için tehlikeli gördü¤ü her kesime karﬂ› terör uygular.
Hitler yüzbinlerce Yahudi’yi, ayd›n›, devrimciyi gaz odalar›nda, f›r›nlarda, toplama kamplar›nda katlederek neyi amaçlad›ysa, Susurluk
Devleti de 77 1 May›s, 16 Mart, Maraﬂ, Gazi gibi kitle katliamlar›yla ayn› sonucu yaratmay› amaçlam›ﬂt›r.

GÖZDA⁄I G ÖREV‹
KON TRGE R‹LL ANIN:
Hem 16 Mart hem de Gazi katliam›ndaki (ve asl›nda hemen tüm
benzeri kontrgerilla operasyonlar›ndaki) en önemli benzerliklerden biri
de, katliamlar› gerçekleﬂtirmek için
devletin r esmi ve sivil güçlerinin
seferber edilmiﬂ olmas›; ard›ndan
ayn› güçlerin katliam› örtbas edip,
katillerin korunmas› için de seferber
edilmesidir.
1 6 M a r t k a t l i a m › n › gerçekleﬂtirilen mekanizma bugün büyük ölçüde bilinmektedir.

- Katliam›n en üstteki planlay›c›lar›n›n M‹T’ten MHP’ye, Demi r e l ’de n O rdu’ya kadar uzand›¤›n›,
o günkü politik durumun sonucu
olarak söyleyebiliriz.
- Plan› fiilen organize eden,
MHP’li faﬂist örgütlenmenin ﬂefleri
A b d u l l a h Ç a t l › , H a l u k K › rc› ve
O r a l Ç e l i k'tir.
- 16 Mart'ta ö¤rencilerin üzerine
at›lan bombalar› haz›rlayan yüzbaﬂ›
A l i Ç e v i k e r ’di. Çatl›'ya verilen
TNT kal›plar›, o r d u mal›d›r. K üçükçekmece 3. Kolordu Savaﬂ ‹s t i h k a m Ta b u r u ’ndaki subaylar,
Çatl›’n›n yard›mc›s›yd›.
- 1978’de Toplum Polisi Müdür
Vekili Murat Nebio¤lu katliamdan 9
gün önce ‹stanbul Emniyeti'nin tüm
birimlerine katliam›n olaca¤›na dair
yaz› göndermiﬂtir. Katliam t ü m p olisin bilgisi dahilindedir.
- O gün ilk kez üniversiteye gönderilen takviye polis ekibinin baﬂ›nda ise Reﬂat Altay vard›r. O günden
sonra sürekli terfi eden bir isimdir
Altay; infazlarla alm›ﬂt›r terfileri.
Ve 1997’de, ‹stanbul DGM Susurluk araﬂt›rmas›nda, Reﬂat Altay'›n
Çatl›'yla 5 kez telefon görüﬂmesi
yapt›¤›n› tespit etmiﬂtir.
- Bunlar›n d›ﬂ›nda Ülkü Ocaklar› Derne¤i ‹stanbul ﬁube yöneticilerinden polis memuru Mehmet Do¤an'a kadar uzayan isimler yeralm›ﬂt›r katliamda. Yukar›da s›ralanan
tüm kurumlar, eksiksiz bir kontrgerilla örgütlenmesini ele veriyor.
Gazi katliam›n› gerçekleﬂtirenlerin isimlerini henüz bu kadar aç›k
bilmiyoruz. Ancak katliam›n geliﬂiminden, sonras›ndan ayn› kontrgerillan›n iﬂi oldu¤u sonucunu ç›kart›yoruz.
Devlet neden sadece kendi resmi
güçlerini kullanarak bu katliamlar›
yapm›yor da, sivil faﬂistlere ihtiyaç
duyuyor? Bu sorunun cevab› ise ülkemizde faﬂizmin nas›l ﬂekillendi¤i
gerçe¤inde gizlidir. Yeni-sömürge
olan ülkemizde devlet biçimi, sömürge tipi bir faﬂizmdir. Faﬂizm
kendine h e m k i t l e t a b a n › y a r a t mak, hem de demokrasicilik oyu-
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nunu sürdürürken
h e r t ü r l ü t e r ö re b a ﬂ vurabilecek serbestli¤e sahip olmak ister. Sivil faﬂist hareketler, iﬂte bu iki ihti yaca da birden cevap
verirler. Bu temelde
devlet için vurucu güç
olarak örgütlendirilmiﬂlerdir. Oligarﬂi yasal, rutin s›n›rlar içinde yapamad›klar›n›, sivil faﬂistleri kullanarak yapm›ﬂt›r. MHP ve Ülkü
Ocaklar› içinde örgütlenen sivil faﬂist güçler, onlarca kitle katliam›nda, provakasyonlarda, ilerici ve
devrimci güçlere yönelik sald›r›larda kullan›lm›ﬂt›r.
Faﬂizm, tek baﬂ›na asla MHP'ye
indirgenemez. Kontrgerilla devlettir. Sivil faﬂist güçler ve devletin
resmi güçleri birbirinden ayr›lamaz.
Bazen birinin, bazen di¤erinin öne
ç›km›ﬂ olmas› yaln›zca ülkenin içinde bulundu¤u siyasi süreçle ilgidir.
‹ki katliam›n›n benzeﬂti¤i en
önemli noktalardan biri de, katliamc›lara, daha k a t l i a m a n › n d a n b a ﬂ l a y a r a k s a ¤ l a n a n k o r u m a d › r.

16 Mart katliam›nda polis korumas› mahkeme tutanaklar›yla belgelenmiﬂtir. Reﬂat Altay, 16 Mart
günü ilk defa üniversiteye gelen polis ekibinin baﬂ›ndad›r. Her zaman
yan kap›dan ç›kan ö¤rencileri ön
kap›ya do¤ru yönlendirir. Böylece
ö¤renciler de ön kap›dan ç›karken
at›lan bomban›n ard›ndan, silahlarla
taran›r. Birkaç polis silah seslerinin
geldi¤i yöne do¤ru koﬂar. Arkalar›ndan “ k o ﬂ m a y › n , d u r u n ” diye
ba¤›ran ise yine Reﬂat Altay'd›r.
Reﬂat Altay bizzat katliam›n yöneticisi durumundad›r. Sonras›nda
da bu görevinden dolay› yükselecektir. Dervimcilere yönelik infazlarda, Gazi'de, Trabzon'da Tayad'l›lara yönelik linç sald›r›lar›nda,
Hrand Dink'in katledilmesinde yine

karﬂ›m›za ç›kacakt›r.
Gazi'de de katiller
korunmuﬂtur. Bir taksiyle bir sürü kahve taranm›ﬂ, onca silah sesine ra¤men polisler
uzun süre gözükmemiﬂtir. En basit bir hareketlilikte hemen müdahaleye gelen Gazi Polis Karakolu
ortal›kta yoktur. Gazi Karakolu da o
gün, ayn› 16 Mart’ta Beyaz›t’ta görevli polis birli¤i gibi, “müdahale”
etmemekle görevliydi anlaﬂ›lan.
16 Mart katliam›nda devletin resmi polisi, bizzat üniversitenin yan›ndaki polis karakolundan operasyonu
yönetmiﬂtir. Katliamc›lar›n uzaklaﬂmalar› polis denetiminde olmuﬂtur.
Gazi'de de kahveleri tarayan ticari
taksi bölgeden, resmi polis arac›n›n
refakat›yla ç›kart›lm›ﬂt›r...
Oligarﬂinin bir amac›, bir hedefi
vard› çünkü bu katliamlarda. O hedefe ulaﬂmak için, emrindeki tüm
güçleri kullanacakt›.. Amaç, gözda¤›, kullan›lan güç, kontrgerillayd›..

- devam edecek-

Say›:
8

Gazi, iradi bir katliamd›
As›l katliam, ilk kontrgerilla sald›r›s›nda olmam›ﬂt›:
ilk geceki sald›r›n›n ard›ndan güya “olaylar› yat›ﬂt›rmak” üzere gönderilen polis ve askeri güçler gerçekleﬂtirmiﬂti as›l katliam›.
Oraya katletmeye geldikleri belliydi.
TBMM’de Gazi katliam›n› araﬂt›rmak
için kurulan komisyona verilen ifadelerde
ortaya ç›kan ﬂu olgular, bunun kan›t› de¤il mi?
u "Polis taraf›ndan 11 adet kay›t d›ﬂ› kaleﬂnikof kullan›lm›ﬂt›r." "Polis,
224 kiﬂiyi hedef gözeterek vurmuﬂtur."
u "Baﬂkomiser ve Birlik Amiri A.
A. telsizden yapt›¤› anonsta ‘F›rsat bu
f›rsat, yakalad›¤›n›z› vurun, öldürün’
dedi."
u "Ölümlerin ve yaralanmalar›n bir
bölümü Grup Amiri M.Y.’nin silah›ndan
ç›kan kurﬂunlarla gerçekleﬂti."

14

Ve di¤er gerçekler
Gazi ayaklanmas› s›ras›nda katledilenlerden 18 kiﬂinin otopsi raporuna göre:
u 15 kiﬂi "tek kurﬂunla" katledildi.
u Vücuttaki mermi giriﬂ yerleri "gö¤üs ve baﬂ bölgesinde" idi. Bunun anlam› hukuken de, fiilen de
ﬂuydu: " ö l d ü r m e k a m a ç l › o l a r a k " ateﬂ edilmiﬂti.
Mehmet Gündüz, Mümtaz Kaya, Fadime
Bingöl, Hasan Sel, Halil Kaya, baﬂ ve boyun
bölgelerine isabet eden tek kurﬂunla
öldürüldüler.
Reis Kopal, Zeynep Poyraz, Ali Y›ld›r›m,
Sezgin Engin, Fevzi Tunç, Dilek Sevinç,
Dinçer Y›lmaz, Hasan Gürgen ve ‹smihan
Yüksel’de ise belden yukar› k›sm›nda, gö¤üs bölgesinde kurﬂun yaralar› saptand›.
u Cesetlerden 11’inde kurﬂun çekirde¤i
bulunamad›. Ölü ve yaral›lar hastaneye kald›r›ld›¤› katiller suçlar›n› gizleme telaﬂ›yla, 11
insan›n vücudunu delik deﬂik ederek kurﬂunlar› ç›karm›ﬂt›...

Engin Çeber Davas›’nda ‹kinci Duruﬂma

“Özür De¤il Adalet ‹stiyoruz”

Ferhat Gerçek’le ilgili bas›n
aç›klamas›na kat›ld›ktan sonra yapt›¤› Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›m› s›ras›nda gözalt›na al›nan; önce arkadaﬂlar›yla beraber götürüldü¤ü ‹stinye Polis Karakolu’nda ard›ndan
tutuklanarak konuldu¤u Metris Hapishanesi’nde gördü¤ü iﬂkenceler
sonucu kald›r›ld›¤› ﬁiﬂli Etfal Hastanesi’nde yaﬂam›n› yitiren Engin
Çeber’in davas›na 4 Mart 2009 günü devam edildi.
Mahkemenin 21 Ocak 2009 tarihinde görülen ilk duruﬂmas›nda Engin Çeber'in avukatlar›n›n ›srarla,
eziyetten ve yaralamadan haklar›nda
dava aç›lan san›klar›n, kamu görevlisi oldu¤u için haklar›nda iﬂkence davas› aç›lmas› gereklili¤ini vurgulamalar› sonucu 17 san›¤›n daha iﬂkenceden yarg›lanmas›na karar verilmiﬂti. ‹ﬂkence yapmaktan yarg›lanan
san›k say›s› böylece 23’e ç›km›ﬂt›.
Mahkeme sonucunda tutuklu san›klar›n tutukluluklar›n›n devam›na, duruﬂmaya kat›lmayan san›k polislerin bir sonraki duruﬂmaya zorla
getirilmelerine, evrakta sahtecilik
yapmaktan yarg›lanan ve ﬂu anda
Sivas Cezaevi’nde görev yapan revir görevlisi san›k Yemliha Söylemez’in mahkeme esnas›nda ifadesinin al›nmas› için telefaks tekni¤i
kullan›lmas›na, iﬂkenceyi aç›¤a ç›-

karan delillerden olan kamera kay›tlar›n›n mahkeme salonuna plazma
kurularak izlenmesine (sonras›nda
ma¤dur avukatlar›na verilmesine)
karar verilmiﬂ, bir sonraki duruﬂma
4 Mart 2009 tarihine ertelenmiﬂti.

Halk Cepheliler adalet
için adliye önündeydiler
4 Mart Çarﬂamba günü saat
10.00'da baﬂlayacak mahkeme için
sabah›n erken saatlerinde Bak›rköy
Adliyesi önüne gelen Halk Cepheliler, duruﬂma öncesinde bir bas›n
aç›klamas› yapt›. 200 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde aç›klamay› okuyan Nuzret Günal; "Engin Çeber bir devrimciydi. Yani insanl›¤›n en soylu erdemleriyle donanma mücadelesinde
olan, bu de¤erlere sahip ç›kan, yaﬂatmaya ve zenginleﬂtirmeye çal›ﬂand›.
Yaratmaya ve yaﬂatmaya çal›ﬂt›¤›
bütün de¤erleri yok etmek için Engin'i iﬂkencede katlettiler” dedi.
Özür dilemekle halk› kand›rmaya, iﬂkencecilerin elini de¤il adalet
talebimizi so¤utmaya çal›ﬂmaktalar,
diyen Günal; özür de¤il, adalet isteklerini bir kez daha yineledi.
Günal “Adalet için mücadele etmeyen bir toplum kendini karanl›k
bir gelece¤e mahkum etmiﬂ olur.
Karanl›k gelece¤i ayd›nlatmak için

adalet isteyen, insanl›k onuruna sahip ç›kan herkesi mücadele etmeye
ça¤›r›yoruz” ﬂeklinde konuﬂtu.
“Özür De¤il Adalet ‹stiyoruz”
yaz›l› Engin Çeber'in foto¤raf›n›n
oldu¤u dövizler taﬂ›yan Halk Cepheliler duruﬂma sona erene kadar
adliyenin önünden ayr›lmad›. “Engin Çeber Ölümsüzdür! Hapishanelerde ‹ﬂkenceye Son! Engin’in Katili AKP ‹ktidar›d›r! ‹ﬂkence Yapmak
ﬁerefsizliktir!” ﬂeklinde sloganlar
atan Halk Cepheliler, adliye önünde
gün boyu söyledikleri türküler eﬂli¤inde halaylar çekerek coﬂkulu bekleyiﬂini sürdürdü.
Engin Çeber iﬂkencecilerine karﬂ› insanl›k onurunu kirlettirmedi¤i,
insanl›k onuruna sahip ç›kt›¤› için
katledilmiﬂti. O gün söylenen türküler Engin Çeber içindi. Çekilen halaylarda hesap sorman›n coﬂkusu,
at›lan sloganlarda iﬂkencecileri hem
içerde hem d›ﬂar›da yarg›layan olman›n inanc› vard›.
O gün yolu adliyeden geçen insanlar›n da davaya olan ilgisi yo¤undu. K›rm›z› önlükleriyle adliye önünde bekleyiﬂini sürdüren Halk Cepheliler adliyeye gelen halkla sohbet
ediyor, davaya iliﬂkin fikirlerini
soruyor, desteklerini istiyorlard›. Karadenizli bir teyzenin; “Evlad›m, ha
burada bu kadar adam bekleysinuz?
Sesinizi duyurabilece misinuz?” sorusuna; Halk Cephelilerin “Teyze
bak, burada bu kadar bas›n var. Sesimizi duyururuz elbet” ﬂeklindeki cevab›na; “Yok o¤lum yok, bunlar nerde tecavüz, h›rs›zl›k haberi varsa onu
verir, sizin haberinizi vermez” ﬂeklindeki sözleri dikkat çekiciydi.
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“Bu dava iﬂkencede
katledilen t üm i nsanlar›n
davas›d›r”
O¤lu askeri hapishanede gördü¤ü iﬂkenceler sonucu katledilen baba Kenan Polat da “Engin Çeber’e
iﬂkence davas›”nda Halk Cephelile-
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rin yan›nda yerini ald›. O¤luyla ilgili bas›nda ç›kan haberleri derledi¤i
dövizle Adliye önündeki adalet nöbetine kat›lan baba, o¤lunun askeri
hapishanede mahkum gömle¤ini
giymemekte direndi¤i için asker
olan hapishane gardiyanlar› taraf›ndan cop ve sopayla dövüldü¤ünü,
a¤›r yaralanan o¤lunun, Çukurova
Üniversitesi T›p Fakültesi Balcal›
Hastanesi’nde yo¤un bak›ma al›nd›¤›n› söyledi. Baba Kenan Polat,
böbrekleri ve akci¤eri iﬂ göremez
hale gelen, kaburgalar› k›r›lan, beyninde ödem oluﬂan o¤lu Murat’›n,
27 Temmuz 2005’te öldü¤ünü ifade
etti. Engin Çeber davas›n›n bu ülkede iﬂkencede katledilen tüm insanlar›n davas› oldu¤unu belirten baba,
iﬂkencecilerden hesap sormak için
davaya destek ça¤r›s› yapt›.
Engin’e iﬂkence yapanlar›n karﬂ›s›nda insanl›ktan yana taraf olanlar adliye önündeydi o gün. Haftal›k
iznini mahkemenin oldu¤u gün kullananlar, iﬂten bir saatli¤ine izin
alanlar, hasta yata¤›ndan kalk›p gelenler vard›.
Engin’e yap›lanlar›n hesab›n›
sormak için adliye önünde toplanan
dostlar›, yoldaﬂlar› Engin’in içerden
gönderdi¤i mektuplar okunurken
duygulu anlar yaﬂad›lar. Engin’in
Ölüm Orucu Zaferinin 1. y›l›nda 122
k›z›l karanfili and›¤›, ölüm orucu gazilerini selamlad›¤› ve devrimcilerle
tan›ﬂt›¤› Armutlu direniﬂi an›lar›n›
anlatt›¤› mektuplar okundu. Bilinçlerin tazelendi¤i o anda gözlerde biriken öfke, at›lan sloganlardan taﬂt›.
Engin Çeber’in hesab› sorulacakt›.

Engin Çeber davas›n›n
duruﬂmas›na müdahil vekili olarak Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul
ﬁubesine mensup avukatlar d›ﬂ›nda Adana, Mersin
Diyarbak›r
barolar›na
mensup ve barolar› ad›na
avukatlar ile beraber 40’›n
üzerinde avukat kat›ld›.
Uluslararas› ‹nsan Haklar›
örgütleri de davay› gözlemci olarak kat›l›rken, milletvekilleri Ak›n Birdal, Ufuk Uras ve Ayﬂenur Bahçekap›l› da davan›n bir bölümünü izlediler.

‹ﬂkenceciler, iﬂkenceyi
savunamad›lar
Duruﬂma salonunda 6's› tutuklu,
44'ü tutuksuz olmak üzere 50 san›k
bulunuyordu. Tutuksuz yarg›lanan
‹stinye Emniyet Müdürlü¤ü polislerinin hepsi verdikleri ifadelerde;
Engin Çeber, Aysu Baykal, Cihan
Gün ve Özgür Karakaya’ya iﬂkence
yapmad›klar›n› fakat bu ﬂah›slar›n
gözalt›na al›nd›klar› s›rada, polis
otosunda, karakolda ve hastaneye
götürülürken sürekli olarak slogan
att›klar›n›, direndiklerini; “Biz siyasiyiz. Parmak izi ald›rmay›z, foto¤raf çektirmeyiz” dediklerini ve bu
yüzden de zora baﬂvurduklar›n›, kademeli ve orant›l› güç kulland›klar›n› söylediler.
Eziyetten yarg›lanan polislere,
suçun sabit olmas› halinde, iﬂkenceden yarg›lanma söz konusu oldu¤u
için ek savunma hakk› tan›nd›.
Mehmet Pek isimli polis memuru
sürekli olarak, Engin ve arkadaﬂlar›n›n amac›n›n kendilerine zarar vermek oldu¤unu söyledi ve “Biz onlar› tan›yoruz, biz onlar›n amaçlar›n›
biliyoruz. Benim üç y›ll›k tecrübelerim var.” ﬂeklinde mu¤lak ve maddi
temelleri olmayan ifadeler kulland›.
Engin ve arkadaﬂlar› gözalt›na al›nd›¤› 28.09.2008 tarihinde karakolda
direnerek parmak izi ald›rtmad›klar›-

n› ve ikinci gün de parmak izi almak
ve ekip otosuna bindirilerek hastaneye götürmek için zor kulland›klar›n›
söyledi. Mehmet Pek, Engin’in tuvalet ihtiyac› oldu¤unu kendisine söyledi¤ini ve Engin’i tuvalete götürdü¤ünü söyledi. Fakat tuvalet kap›s›n›n
aç›k b›rak›lmas› üzerine Engin’in
bunu kabul etmeyerek kabinden geri
ç›kt›¤›n› söyledi. Mehmet Pek tuvalet kap›s›n› aç›k b›rakmas›n› ‘Biz onlar›n niyetini biliyoruz’ ﬂeklinde
aç›klad›.
Avukat Taylan Tanay’›n sorusu
üzerine üst aramas›na copla girildi¤ini itiraf eden polis, Avukat Behiç
Aﬂç›’n›n ‘Parmak izini fiﬂlemek
için mi al›yorsunuz. E¤er fiﬂlemek
için al›yorsan›z buna direnme hakk›
vard›r’ sorusuna cevap vermedi. Yine Behiç Aﬂç›, Mehmet Pek’in ‘Bize sald›r›yorlard›, kendimi savunmak için ayak sallad›m’ ﬂeklindeki

Kenan G ökdemir : Bu davan›n buraya gelmesi, AKP iktidar›n›n demokratik yüzünün adalete yans›mas› falan
de¤il. Bu davan›n buraya gelmesinin
sebebi; Engin’in yoldaﬂlar›n›n, Engin’in arkadaﬂlar›n›n davas›nda yaln›z
olmad›¤›n›n, bu bedeli boﬂuna ödemedi¤inin bir göstergesidir asl›nda. Adalet istiyorsak, sadece Engin’i katledenlerin cezaland›r›lmas› de¤il, Engin’in
katledilmesine sebep olan sistemin de¤iﬂtirilmesi gerekir.

Ali Tekin (Engin’in babas›): Davan›n
olumlu bir ﬂekilde yürüdü¤ünü söyleyemem. Çünkü baﬂtan belli, suça kar›ﬂan kiﬂilerin aç›¤a al›nmas› gerekirken
bu kiﬂiler görevlerinin baﬂ›ndad›r.
Devlet taraf›ndan bunlar korunuyor.
Adalet Bakan› verdi¤i sözde durmad›.
Davan›n adil bir ﬂekilde sonuçlanaca¤› umudum yok.

Ay h a n B a y r a k : Bu davan›n bu kadar
gündem olmas›n›n sebebi Engin’in arkadaﬂlar›n›n meydanlarda verdikleri
mücadeledir. Sahiplenmeleri, yaln›z
b›rakmamalar› yani davay› oldu¤u gibi kendi haline b›rakmamalar›d›r.

ifadesine karﬂ›l›k ‘Ayak sallamadan
kast›n›z tekme mi? Engin bu tekmelerle öldürüldü’ sorusuna, polisin
“hat›rlam›yorum” diye cevap vermesi dikkat çekti.
Mustafa Köse isimli polis ise gözalt›na alma iﬂleminde görevli oldu¤unu, on beﬂ kiﬂilik grubun polislere
tekme tokat savurdu¤unu söyledi.
Aysu, Özgür ve Engin’in aranmalar›
oldu¤u gerekçesiyle, Cihan’› ise polise mukavemet etti¤i gerekçesiyle
gözalt›na ald›klar›n› ifade etti. Av.
Taylan Tanay’›n “Neden tekme tokat
savurdu¤unu söyledi¤iniz di¤erleri
hakk›nda iﬂlem yapmad›n›z?” sorusuna “Kim oldu¤unu bilmedi¤im insanlar hakk›nda yorum yapamam”
ﬂeklinde saçma bir cevap verdi.
Cengiz Akbulut isimli polis ﬂah›slar›n parmak izini almak için birbirlerinden ay›rarak kelepçe takt›klar›n› ve teknik büroya götürdüklerini fakat ﬂah›slar›n parmak izi ald›rtmad›klar›n›, bu yüzden nöbetçi savc›y› arad›¤›n›, nöbetçi savc›n›n da
direnme görüntülerini kameraya çekin demesi üzerine kameraya çektiklerini söyledi. Cengiz Akbulut
“Geri dönüﬂte ekip otosuna binerken
zorluk ç›karmad›lar. Çünkü parmak
izi almadan karakola geri dönüyorduk. Baﬂard›lar.” diye ekledi.
Avukatlar›n bu talebi üzerine iﬂkencecilerin avukatlar› “görüntüler
taraflara verilmesin, burada izlensin” diyerek itiraz ettiler. Müdahil
avukatlar bu itiraza tepki gösterdi.
‹ﬂkencecilerin avukatlar›ndan biri
“Engin Çeber zaten silahl› terör örgütü DHKP/C üyeli¤inden yarg›lan›yordu” diyerek katliam› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›. ‹ﬂkencecilerin dahi
suçlar›n› inkar etmek zorunda kald›¤› duruﬂmada san›k avukatlar›n›n
iﬂkenceyi ve katliam› meﬂrulaﬂt›rma
çabalar›, dikkat çekiyordu. Öte yandan müvekkillerinin hiçbir ﬂekilde
iﬂkenceye kat›lmad›klar›n› söylemekten de geri durmad›lar.

Duruﬂma 15 Nisan 2009
tarihine e rtelendi
‹ﬂkence yapt›klar› iddias›yla

mahkemeye ifade veren polislerin
ifadelerinin al›nmas›n›n ard›ndan
mahkeme heyeti ald›¤› kararlarla
duruﬂmay› bir sonraki tarihe erteledi. Mahkeme heyeti karar›nda:
-Tutuklu san›klar›n tutukluluk
hallerinin devam›na,
-San›k Dr. Yemliha Söylemez’in
Sivas A¤›r Ceza Mahkemesi’nde istinabe yoluyla verdi¤i ifadenin beklenmesine,
-Engin Çeber’le ayn› ko¤uﬂta
kalan Ahmet Aksu, ﬁükrü Zeren,
Aﬂk›n Koçak, Hac› Koçak’›n tan›k
olarak haz›r edilmesine ayr›ca tutanak tutan memur Kenan Üzmez’in
ça¤r›lmas›na,
(ﬁükrü Zeren isimli tutuklu,
Metris Cezaevi 1. Müdürü F›rat Karaosmano¤lu’nun ko¤uﬂa gelerek
“Aya¤a kalkmazsan›z sonunuz böyle olur” diyerek Engin’i gösterdi¤ini söyleyen tutukludur. Ahmet Aksu
ise Engin’in gördü¤ü iﬂkenceleri
anlatan mektubunu ayakkab›s›nda
saklayan tutukludur.)
-Dudak okuma uzman›n›n ‹stanbul bilirkiﬂi listesinden tespit edilip,
haz›r edilmesi için yaz› yaz›lmas›na,
-Duruﬂma günü emanetteki
CD’lerin getirilmesi ve izlenebilmesi için gerekli araçlar›n temin

edilmesine,
-CD’lerin izlenmesi s›ras›nda bilirkiﬂinin haz›r edilmesine ve izlendikten sonra bir kopyas›n›n taraflara verilmesine,
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-Cezaevi Personeli hakk›nda
‹dari müfettiﬂ raporu haz›r ise istenmesine,
-Sahte belge düzenleme ve kamera kay›tlar›n›n silinmesi konusunda suç duyurusunda bulunulmas› talebinin reddine bu konuda müdahil vekillerinin muhtariyetine,
-Mehmet Pek ve Abdulmuttalip
Bozyel isimli polis memurlar› ile
Cuma Kaçar, Nevzat Kay›m isimli
gardiyanlar›n tutuklanmalar› talebinin reddine,
-Tuncay Özkan’›n ifade örne¤inin istenmesine tan›k olarak ça¤r›lmas›n›n daha sonra düﬂünülmesine,
-Ömer Kavili’nin raporunun ‹stanbul Barosu’ndan istenmesine,
-Mahkemenin davadan çekilmesine bu hususun incelenmesi için
dosyan›n ilgili mahkemeye gönderilmesine,
-27 Mart 2009 günü tutukluluk
incelemesi yap›lmas›na ve duruﬂman›n 15 Nisan 2009 günü saat
09.30’a b›rak›lmas›na karar verildi.
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Mahkeme heyeti davadan çekilme karar› ald›
Mahkeme boyunca hakimin müdahil avukatlar› konuﬂturmak istemedi¤i ve
iﬂkencecilerin rahat ve terbiyesizli¤e varan tav›rlar›na müdahale etmedi¤i gözlendi. ‹ﬂkenceci polislerden Mehmet Pek’in savunmas›nda müdahil avukatlardan isimleriyle ve lakayt bir ﬂekilde söz etmesi üzerine müdahil avukatlar tepki
gösterdiler fakat müdahil avukatlar›n konuﬂmas› hakim taraf›nca engellendi.
Avukatlar›n tepkisi üzerine Mehmet Pek avukatlardan avukat s›fat› ve soyadlar›yla söz etmeye baﬂlad›. Müdahil avukatlar›n; “Görevinizin gereklerini yerine
getirmiyorsunuz” itiraz› üzerine hakim; “Ben görevimin ne oldu¤unu ve ne yapmam gerekti¤ini biliyorum.” ﬂeklinde cevap verdi.
Duruﬂma sonras›nda müdahil avukatlar ad›na bas›n aç›klamas›yla kararlar›
okuyan avukat Taylan Tanay, Mahkeme Heyetinin müdahil avukatlar›n eleﬂtirilerini gerekçe göstererek bu davadan çekilme karar› ald›¤›n› belirtti. Bak›rköy
14. A¤›r Ceza Mahkemesi heyetin bu karar›n› kabul ederse 15 Nisan 2009 tarihinde görülücek bir sonraki davan›n duruﬂmas›na Bak›rköy Adalet Komisyonunun belirleyece¤i yeni bir heyet bakacak.
Avukatlar›n aç›klamas›n›n ard›ndan duruﬂman›n 15 Nisan 2009 tarihine ertelendi¤ini söyleyen TAYAD’l› Aileler, “Katledilen gencecik evlatlar›m›z›n hebas›n› sormak için 15 Nisan’da yine burada olaca¤›z, hepinizi bu mücadelenin bir
parças› olmaya ça¤›r›yoruz” diyerek, eylemin sona erdi¤ini bildirdiler.
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Öğrendiklerimiz
Önce kendini tekrar ile baﬂlar.
Hemen her olayda, geliﬂmede
kendini tekrar eder durur.
Ama bize ilk ö¤retilen de¤il
midir; “de¤iﬂmeyen tek ﬂey de¤iﬂimdir” do¤rusu.
Bir ›rmakta iki kez y›kan›lmaz
gerçe¤i de¤il midir; hayat›n en temel denklemi.
Peki, ne olur?
Kendini sürekli tekrar etti¤inde
oldu¤un yerde öylece kal›r m›s›n?
Hay›r, bu mümkün de¤il.
T›pk› elma örne¤i gibi... Masan›n üzerine b›rak›n bir elmay›, bir süre
hiç dokunmay›n, sonra
çürümeye baﬂlayacakt›r.
Kendini tekrar etmek
de bunun gibidir...
Asla yerinde kalamazs›n. Yani o anda var olan durumunu da koruyamazs›n.
Her ﬂey de¤iﬂiyor çünkü.
Ve kendini tekrar›n sonu da o
çürük elma örne¤i gibi olur.
Önce kokar,
sonra çürür.
Yani kendi kendini yok eder
sonunda.
Kendini sürekli tekrar eden bir
devrimcinin, hiçbir yarar› yoktur
ve bir süre sonra zarar vermeye
baﬂlar.
Ve biz ne kadar sahiplenirsek
sahiplenelim, onu yok oluﬂtan
kurtaramay›z.
Kronikleﬂmiﬂtir art›k bu a¤r›,
bu s›z›. Ve kronik bir hastal›k; ya
baﬂka bir hastal›¤a neden olur, ya
da kendini yok eder.
Birden bire ortaya ç›kmaz tabii. B›kk›nl›k ilk göstergesidir,
kendini tekrar›n. M›zm›zl›k, ﬂikâyetçilik, kimseyi be¤enmeme, en
temel göstergeleridir. VE BUNLARIN HEPS‹, KEND‹ TÜKEN‹ﬁ‹N‹
G‹ZLEMEN‹N KILIFIDIR. Kendi
durumunu, devrimci bir yöntemle
ortaya koyup çözmedi¤i için bu

bahaneleri bulacakt›r:
‹nsanlar kötü... ‹nsanlar yapm›yor... Nesnel
durum bu vb. vb...
Çaresi yok mudur? Kaç›n›lmaz m›d›r? Elbette de¤il.
TEK ÇARES‹ VARDIR; KEND‹N‹ SÜREKL‹ YEN‹LEMEK.
Kendini yenilemek, ama nas›l?
Her gün ö¤renmek. Her gün,
yeni bir ﬂey ö¤renmek.
Yapaca¤›n her iﬂte, o iﬂin heyecan›n› duymak. Nas›l? Elbette ki
yapt›klar›n›n bilincinde olmak ile.
Neden yap›yoruz tüm bunlar›?
Bir dergi satmak,
Bir pankart yazmak,
Bir bas›n aç›klamas› yazmak,

bu savaﬂ dünyan›n orta yerinde.
“Ça¤›m›z emper yalizm ve
p roleter devrimler ça¤›d›r” demiﬂ ustalar›m›z.
Yüz y›ld›r kayn›yor suyu bu savaﬂ›n.
Sorun, bizim yeterince öfke
duymam›zda kurulu düzene.
Sorun, bizim y›kacak kadar s›ra d›ﬂ› olmam›zda.
Bize bu gücü verecek olan s›radan olmamam›zd›r.
‹ﬂte bizi diri tutacak tek kaynak budur.
Bu gerçe¤e sar›lmak, s›k› s›k›ya sar›lmakt›r yapman›z gereken.
Beynimiz çatlay›ncaya kadar
düﬂünmek, çözümler aramak,
farkl› alternatifler bulmak, iﬂleri
rutinlikten, prati¤in bo¤uculu¤undan ç›kartmak, bir heyecan katmak, bir ruh vermek, o
iﬂi monotonluktan kurtarmak bize ba¤l›d›r. Bizim sürekli kendimizi
yenilememize ba¤l›d›r.
Aksi ölümdür. Aksi bitiﬂtir. Aksi intihard›r.
Beynin s›n›r› yoktur. Ancak
beyni güçlendirmek bilgiden geçer. Beynin bir iﬂ üzerine düﬂünebilmesi ve yo¤unlaﬂabilmesi,
elindeki bilgilere ba¤l›d›r. ‹ﬂte bu
bilgileri biriktirmek, artt›rmak için
sürekli kendimizi yenilemeliyiz.
Bilgi ve deneylerimizi biriktirir,
bilgi ve deneylerimizi aktar›rsak
kiﬂiden kiﬂiye beyin kendi kendini sürekli üretmeye baﬂlar.
Beynin kendi kendini üretebilir
hale geldi¤inde baﬂar› ﬂans›
artt›kça artacakt›r. Deneylerin,
tecrübelerin, bilgi birikiminin artmas›, ideolojik netleﬂme, beyni
daha üretken yapacakt›r.
Hiçbir ﬂey için haz›r reçete
yoktur. Ancak dünya devrimlerinden, kendi devrimcili¤imizin deneylerinden, kendi kiﬂisel yaﬂam
ve mücadele deneyimlerimizden
ç›kard›¤›m›z sonuçlar ve dersler
vard›r. Bunlar ne kadar zengin
olursa, beyin yapt›¤› iﬂe o kadar
yo¤unlaﬂabilir. ‹ﬂte bu nedenle
sürekli kendimizi yenilemeliyiz.

SIRADANLAﬁMAK,
ÇÜRÜMEKT‹R
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Bir toplant›ya kat›lmak,
Bir aile ziyaretine gitmek...
Hepsinin bir amac› vard›r.
Hepsi devrim için, hepsi devrime
hizmet etmesi içindir.
Yani anahtar; EN SIRADAN
‹ ﬁ‹, SI RA DAN O LM AYAN B‹R
C O ﬁ K U V E M O T ‹ VA S Y O N L A
YAPMAK.
DEVR‹MC‹ MÜCADELEN‹N
EN TEMEL DO⁄RUSUDUR.
DEVRM‹C‹L‹⁄‹
BESLEYEN
ATAR DAMARDIR BU DUYGU.
DEVR‹MC‹L‹⁄‹N HAYAT DAMARIDIR BU DUYGU.
BU KES‹L‹RSE ÖLÜR DEVR‹M
VE DEVR‹MC‹L‹K.
Yapt›¤›m›z her iﬂten bir coﬂku
duymak. ‹ﬂte devrimcili¤in anahtar› burada. En s›radan iﬂleri en
s›ra d›ﬂ› duygularla yapmak. S›radan birer devrimci olarak, bir s›ra
neferi olarak, dev uluslararas› tekellerin, koskoca emperyalist ülkelerin ve faﬂizmin önünde boyun
e¤miyorsak, YAﬁAMIN HER ANI
B‹Z‹ DO⁄RULADI⁄I ‹Ç‹ND‹R.
Yüz y›ldan fazlad›r, kayn›yor

“ CUMHUR‹YET BAﬁSAVCILI⁄I'NA
Merhabalar,
Size bu dilekçeyi Metris T Tipi K apal› C eza ‹nfaz K urumu 2 No’lu
B- 8’inden yaz›yorum.
Gerekçe: Ben ve Özgür Karakaya, Cihan Gün, Aysu Baykal, 4 kiﬂi
29.9.2008 tarihinde görevli m emura d irenmek i ddias›yla t utuklanarak . .. ü çünün a kﬂam› Metris T tipi hapishanesine getirildik . ‹lk geldi¤ im i z de a sk er i n ç› r › l ç› p l ak so ym a s al d› r › s› n d an b a ﬂl ay ar ak bi z le r e ( Öz gür Karakaya, Cihan Gün ve ben Engin Çeber ’e) joplarla s ald›rarak
dayatmalar›, dayak atmalar›. Bizi tutuklayan cezaevine getiren
görevli polislerin, askere, ‘bunlar terörist, asker öldürüyor ’ gibi yalan
y anl › ﬂ sö zl er le , ask er i v e gö r evl i g ar d iy an l ar › b iz e k ar ﬂ› k› ﬂk › rt m al ar ›
s eb eb iy le, as ke rin s ald ›rmala r›. B izle ri c o pla rla, b ir s ald ›r›y la içe riy e,
infaz koruma memurlar›na teslim ettiler. O halde iﬂlemlerimizi
tamamlad›ktan sonra karantina denilen yere koydular, adlilerin ara s›na. Sabah (30.09.2008' de saat 8.00) say›m›nda, her seferde gardiyanlar›n sald›r›s›na maruz kald›k. 2 gün boyunca ayakta say›m vermiyoruz d iye b unlar›n s ald›r›lar›na u ¤rad›k. ‹ nsanl›k d ›ﬂ› m uamelelere m aruz k ald›k. B u s ald›r›lar da sabah 8.00, akﬂam 8.00
say›mlar›nda o lmak ü zere yap›ld›. Bu sald›r›lar, tahta sopalarla vur m a l a r, ufak demirlerle vurmalar, vücudumuzun her taraf›na, kafam›zdan aﬂa¤›ya so¤uk su dökmeler, bulaﬂ›k sabunu dökme. Sonras›nda d a s op alarla s ald›r›ya de vam etmeleri.
Üçüncü gün de bizi birbirimizden ay›rd›lar. Her üçümüzü de adli tutuklular›n kalm›ﬂ oldu¤u tan›mad›¤›m›z insanlar›n yan›na
koydular. Buradaki yeni geçti¤imiz ko¤uﬂ larda say›m › ayn › ﬂekil de ot urarak v er iyo ru z .
Cum a ak ﬂam ›nd an beri y eni yer im izde yiz. Herhangi b ir müdahale, sald›r› 2 gündür durmuﬂ durumda. O sald›r›lardan bizde
iz kalan morluklar›, izler, a¤r›lar› gösterebilece¤imiz, tedavi ettirebilece¤imiz hiçbir ﬂekil de hast aneye, r ev ir e ç› kar t› lm ad› k. ”
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D‹LEKÇE HAKKI YOK, ÖLME HAKKI VAR,

DEMOKRAS‹ BU MU?
‹ﬂkence alt›ndayd›.
Ne yapmal›yd›?
Birincisi, direnecekti. Bunu, düﬂünmeye, tart›ﬂmaya hiç gerek yoktu. ‹kincisi, iﬂkenceyi durdurmak
için, d›ﬂar›ya duyurmak için, demokratik, yasal haklar›n› kullanmak
için de bir ﬂeyler yapmal›yd›.
Avukatlar› geldi¤inde anlatacakt› tüm bunlar›. Ama ondan önce di-

lekçe de yazabilirdi.
Kalemi ka¤›d› al›p hemen oturdu
masan›n baﬂ›na.
Dilekçe bitmiﬂti ancak, ko¤uﬂtan
dilekçeleri toplayan gardiyan, zaten
ona iﬂkence yapanlardan biriydi.
Bu dilekçenin ulaﬂma ihtimali
hemen hemen yok gibiydi.
Bu nas›l bir sistemdi ki, zulme
maruz kald›¤›nda, ﬂikayet etme

hakk›n› yine o zalimin arac›l›¤›yla
kullanmak zorundayd›n?..
Ama Engin aç›s›ndan bu sorunun ne yeri, ne zaman›yd›.
‹ﬂkence devam ediyordu.
*
Engin Çeber’in yukar›ya tam
metnini koydu¤umuz bu dilekçesi,
ayn› ko¤uﬂta kalan Ahmet Aksu
adl› tutuklu taraf›ndan savc›ya ve-
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rildi. Bir sayfadan oluﬂan mektubun
adres bölümünde “2 No’lu Metris
T T i p i K a p a l › C e z a e v i T2-B8 ko ¤uﬂ” yaz›yordu. Al›c› ise .... Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› idi.
Tutanaklardaki bilgilere göre,
Ahmet Aksu, “‘Ölmeden önce yazd›¤› mektubu gönderilemeden kald›¤› için ‘bir ﬂey olursa ibraz ederim’
diye ben alm›ﬂt›m’ diyerek ayakkab›s›ndan ç›kard›¤› zarf ve mektubu
savc›ya teslim etti.”
Tutana¤a Çeber’in mektubu 6
E k i m 2008’de kaleme ald›¤› notu
düﬂüldü.
Engin, bu dilekçeyi verme f›rsat›
bulamadan, 7 Ekim’de, bulundu¤u
T2-B8 ko¤uﬂundan ç›kar›ld›.
Ko¤uﬂtan ç›kar›l›rken, iﬂkenceden dolay› bayg›n haldeydi. 6 Ekim
akﬂam› da, 7 Ekim günü de iﬂkence
görmüﬂtü. Kimbilir dilekçe, o anlarda belki cebinde, belki yata¤›n›n alt›ndayd›.
Ertesi gün kald›r›ld›¤› ﬁiﬂli Etfal
Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleﬂti.
10 Ekim’de öldü.
‹ﬂkence yap›ld›¤›, ancak öldü ¤ünde duyuldu!
Tüm ülke, tüm dünya duydu Engin’in iﬂkencede öldürüldü¤ünü.
Demokratik bir hakk›n›, ancak
ölümüyle kullanabilmiﬂti o da.
Bu ülkenin hapishanelerinde özgür tutsaklar, bazen y›llarca ancak
böyle, ancak Engin gibi, ölerek duyurabildiler seslerini.
Tecritin varl›¤›n› hayk›rabilmek,
anlatabilmek için kaç tutsak bedenini tutuﬂturdu.
Özgür tutsaklar, dilekçe yerine
s u n d u l a r yanm›ﬂ bedenlerini.
E n g i n Ç e b e r ’in iﬂkencede parçalanm›ﬂ, k›r›lm›ﬂ, morart›lm›ﬂ,
ezilmiﬂ bedeni de onun dilekçesi
yeri ne geçmi ﬂt i iﬂte.
Türkiye Cumhuriyeti’nin iﬂkenceci devlet gerçe¤ini yaz›yordu o dilekçe.
AKP Hükümetinin iﬂkencecili¤ini ve riyakarl›¤›n› yaz›yordu.

*

‹letilemeyen Dilekçe,
Türkiye Hapishanelerindeki
Te c r i t G e r ç e¤ i d i r
Engin Çeber, iﬂkence alt›ndayd›
ve bunu duyuram›yordu hiçbir “yetkiliye”. Bu durum, Çeber’in yaﬂad›¤› istisnai bir durum de¤ildir. Bugün
ülkemiz hapishanelerindeki tüm tutuklu ve hükümlüler ayn› durumla
karﬂ› karﬂ›yad›r.
Evet, dilekçe vermek, ka¤›t üzerinde tüm tutuklular›n yasal hakk›d›r.
Ve evet, F Tipi hapishanelerdeki
tutsaklar, bu haklar›n› sonuna kadar
kullanmaktad›rlar.
Ama verdikleri dilekçelerin kimilerinin ak›beti meçhuldür, kimilerinin ak›beti ise fazlas›yla belli.
Meçhul olanlar, hiç gitmez bazen. Bazen kaybolur. Bir kayd› da
gözükmez hapishane defterlerinde.
Belli olanlar ise, yerine ulaﬂmas›na ulaﬂ›r ama, ulaﬂt›¤› yerlerden
hep ayn› cevap gelir: “ R e d d i n e ! ”
Bir suç duyurusunda bulunmuﬂtur tutsak, kendilerine yap›lan iﬂkenceleri anlatm›ﬂ, iﬂkenceciler
hakk›nda gerekenin yap›lmas›n› istemiﬂtir; cevap bellidir: S o r u ﬂ t u r m a y a g e re k o l m a d › ¤ › n a . .
Tutsaklar, verilen bir cezaya itiraz etmiﬂlerdir. Cevap de¤iﬂmez:
‹ t i r a z › n re d d i n e .
Fakat bütün bu göstermelik mekanizman›n gerisinde esas olan ﬂudur ki, bu, F Tiplerinin iﬂkencecileri
istedi¤i sürece süren bir oyundur.
Her tutsa¤›n dosyas›nda reddedilmiﬂ yüzlerce, binlerce itiraz dilekçesi ve suç duyurusu vard›r...
Tutsaklar, bir, iki ve üç kiﬂilik
hücrelerde tecrit edilmiﬂtir.
Her biri her an fiziki veya psikolojik iﬂkenceye maruz kalabilir ve
hiç kimse o iﬂkenceleri K A N I T L A YAMAZ.
Günlerce, haftalarca, belki bazen
aylarla duyuramayabilirsiniz de iﬂkenceleri.
Çünkü tecrit politikas›nda, tut-

O ﬂimdi
üzerinde iﬂkencecilerin
kanl› mührünün
oldu¤u bir dilekçedir
Türkiye Halklar›na..
Bu ülkenin yasalar›nda dilekç e h a k k › v a r.
Ne var ki, ka¤›t üzerinde var olan bu hak, o iﬂkencehanede yoktu.
Olmad›¤› için Engin Çeber
dilekçesini yerine
ulaﬂt›ramad›.
Dilekçesi yerine ulaﬂamadan
iﬂkencede katledildi Engin.
‹ﬂte o dilekçe, bugün ulaﬂt›.
O dilekçe bugün T ü r k i y e
h a l k l a r › n a y a z › l m › ﬂ b i r dilek ç e d i r.
O dilekçe art›k T ü r k i y e h a l klar›n›n, bu ülkenin ilerici, demokratik kuruluﬂlar›n›n
ö n ü n d e d i r : G E R E ⁄ ‹ YA P I L MAK ÜZERE!
TÜRK‹YE HALKLARI!
E n g i n ’ i n d i l e k ç e s i n i n g e r e ¤in i
y a p m a k , E n g i n ’ e b o rc u m u z d u r.
D i l e k ç e n i n g e re ¤ i n i y a p m a k ,
zulüm düzeninin her an katledebilece¤i Enginler ’e
b o rc u m u z d u r.

saklar›n adeta kesintisiz olarak mektup, ziyaret yasaklar› vard›r. Ve iﬂkenceciler gerek duyduklar›nda o yasaklar› en kat› biçimde uygulamaktad›rlar.
Bu tablo karﬂ›s›nda bu ülkede “ d i lekçe h a k k › ” oldu¤undan söz edilebilir mi?
Hay›r, yoktur böyle bir hak.
OLSAYDI E⁄ER, ENG‹N ÇEBER
BUGÜN MEZARDA OLMAZDI!
*
Adalet Bakan›, hapishanelerde
“her ﬂey yolunda” diyordu geçti¤imiz
günlerde. ‹ﬂte böyle yolundad›r.
Zulüm, F Tiplerinde tecrit ard›na
gizlenmiﬂtir.
‹stenildi¤i kadar “Cezaevi ‹zleme
Kurullar›” kurulsun. ‹stenildi¤i kadar
“‹l ‹nsan Haklar› Kurullar›”n›n devreye sokuldu¤u aç›klans›n. Bunlar›n tecrit karﬂ›s›nda hiçbir hükmü yoktur.
*
Tutuklular›n dilekçelerini savc›l›¤a
ulaﬂt›rmaktan sorumlu gardiyan, Sami
E r g a z i idi.
Ergazi, Engin Çeber’e iﬂkence yapanlardand›. Ergazi ﬂu an tutuklu. Engin ise öldü. Ergazi yar›n belki delil
yetersizli¤inden, belki zaman aﬂ›m›ndan hapisten ç›kacak, belki de, daha
önce yüzlerce örnekte tan›k olud¤umuz gibi, o alçakca “görevine” geri
dönecek.
Baﬂka Enginler’e cop sallayacak
ve baﬂka Enginler’in gördü¤ü zulmü
duyurmas›na engel olacak!
Baﬂgardiyan›n iﬂkence yapmas›n›
gizlemek için sahte belge düzenleyen
müdürler, onlarca iﬂkence olay›n› örtbas eden Bakanl›k görevlileri ve hükümetler, iﬂbaﬂ›ndad›r. Bu koﬂullarda,
tek baﬂ›na ve direnme iradesinden baﬂka hiçbir silah› olmaks›z›n iﬂkencecilerin elinde bulunan Engin Çeberler
için ne yapabilir “‹zleme Kurullar›”?
Bak›n sadece geçen y›l, 2008'de,
hapishanelerde 32 kiﬂinin öldü¤ü belirtiliyor raporlarda. Resmi aç›klamalara göre, 17'si intihar.
Tecrit ve yalan ›srarla sürdürülürken, hapishanelerden tabutlar ç›kmaya
devam ediyor. Zulüm düzeni aç›s›ndan
her ﬂey yolunda!

SAHTEKAR DEVLET!

Y
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u ‹ﬂkenceci baﬂgardiyan›n suçunu örtbas etmek için, o günlerde “i zi nli ” ol du¤una dai r, bizzat devlet taraf›ndan sahte belge düzenlendi.
Sahtecilik, baﬂgardiyan›n görüntülerinin kamerada görünmesiyle ortaya ç›kt›.

u H e m s a h t e k a r, hem iﬂkenceci olan halk düﬂmanlar›, iﬂkenceyi gizlemek için kamera kay›tlar›n› silmeye kalk›ﬂt›lar.
Ama o da ellerine yüzlerine bulaﬂt›; iﬂkencenin görüntüleri, si linmeyen kay›tlarda kald›.
Engin Çeber’e yap›lan iﬂkencenin nas›l örtbas edilmek istendi¤ine,
iﬂkencecilerin nas›l korundu¤una dair peﬂpeﬂe yeni belgeler ortaya ç›kt› geçti¤imiz hafta.

1-) KAMERA KAYITLARI S‹L‹ND‹! Metris’te Engin’e iﬂkence yap›ld›¤› dönem, görüntülü kay›t yapan sistemin devre d›ﬂ› b›rak›ld›¤› ve kay›tlar›n ço¤unun silindi¤i ortaya ç›kt›.
Engin’in iﬂkencede katledilmesi üzerine Metris Hapishanesi’ne giden Adalet Bakanl›¤› müfettiﬂleri, normal olarak kesintisiz enerji kayna¤› ile beslenen ve 100 gün aral›ks›z kay›t yap›lan sistemin elle müda hale edilere k d e v re d›ﬂ› b›rak›ld›¤›n› tespit ettiler. Görüntü kay›tlar›n›n 91 günlük bölümü yoktu.
Muhtemeldir ki, kay›tlar›n silinmesi, hapishanelerin rutin iﬂlerindendir. Nitekim görüntülerin bir k›sm›na vak›f olan avukatlar da, gardiyanlar›n s ü rekli olarak koridorlarda sopalarla dolaﬂmas›n›n da “kay›tlar›n
silindi¤ini bilmelerinin verdi¤i rahatl›ktan kaynakland›¤›n›” belirtiyorlar.

2-) ‹ﬁKENCEC‹YE
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S AHTE ‹ Z‹N B ELGES‹! Engin Çe-

ber’in hapishanede iﬂkenceyle ölümüyle ilgili dava dosyas›na giren bir
belge, yeni bir skandal› daha ortaya ç›kartt›.
Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesinin fiilen birinci dereceden sorumlular›ndan biri olan ve hakk›nda “a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis cezas› istenen Metris Hapishanesi ‹nfaz Koruma Baﬂ Memuru Selahattin
Apayd›n’a, geçmiﬂe dönük sahte izin belgesi düzenlendi¤i ortaya ç›kt›.
Dava Dosyas›’na da giren sahte belgeye göre, Engin’e iﬂkence yap›ld›¤› günlerde iﬂkenceci baﬂgardiyan› izinli gösterecek bir belge düzenlenmiﬂ. Apayd›n güya ‘2007 y›l›na ait iznimin 27 gününü 28 Eylül 2008
tarihinden itibaren kullanmak istiyorum’ diye bir dilekçe vermiﬂ; ve
Metris Hapishanesi yönetimi de Apayd›n’a ayn› gün izin vermiﬂ. Dolay›s›yla bu belgelere göre, Apayd›n, Engin’e iﬂkence yap›lan o günlerde
Metris’te de¤il..
Fakat... soruﬂturmada hapishanenin kamera kay›tlar›n› inceleyen
savc›, 7 Eki m’de Ç eb er ’in dövüldü¤ü ‘B-8 Ko¤uﬂu’na giren infaz
k o r u m a m e m u r l a r › a r a s › n d a Apayd›n’›n da bulundu¤unu saptad›.
S a h t e k a r l a r, suç üstü yakaland›.
Fakat Metris Hapishanesi yönetiminin, Adalet Bakanl›¤› görevlilerinin iﬂkenceyi örtbas etmek ve iﬂkencecileri kurtarmak için nas›l cansiperane çal›ﬂ›yorlar. Bu kadro orada hala iﬂkence yapm›yor mudur sizce?
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T ecrit Zulmü

K›r›klar’da
intihar giriflimi
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Tecritte Ö L Ü M Va r
Tecritte ‹NT‹HAR Va r
Tecritte YALAN Va r
Tecritte YASAK Va r
Tecritte SÖZ V E R ‹ P
T U T M A M A Va r

K›r›klar 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde tecrit iflkencesi alt›nda yaflayan tutsaklardan Süleyman Erol,
7 y›ld›r tut ul du¤u t ek ki flfliil ik hüc r ede bileklerini keserek intihar girifliminde bulundu.
Böyle bir giriflim kuflku yok ki,
onaylanamaz, fakat burada as›l sorun, Süleyman Erol ve onunla ayn›
durumdaki insanlar› buna neyin itti¤idir. Erol, yukar›da da belirtildi¤i
gibi, 7 y›ld›r tek kiflilik hücrede tutuluyordu. 23 fiubat gecesi 02.00 s›ralar›nda bileklerini kesen Erol,
hastaneye kald›r›larak t›bbi müdahale yap›ld› ve flu an tekrar tek kiflfliilik hücresine kapat›lm›fl durumda.
TAYAD’l›lar, Süleyman Erolun intihar giriflimi üzerine yapt›klar› aç›klamada, F Tipi hapishanelerin tecrit iflkencesinin en a¤›r koflullarda sürdürüldü¤ü yerler oldu¤unu belirterek, flunu vurgulad›lar:
“Siyasi iktidara mimari tecrit
olarak uygulanan hücreler yetmedi¤i gibi, hücrelerin içindeki tecriti artt›rman›n yollar›n› arad›. Aile
görüflü, dergi ve gazete, mektup
yasaklar› v.s. ... Bu yasaklarla yetinmeyen siyasi iktidar 2005 y›l›nda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
‹nfaz› Hakk›nda Kanun’la "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis" statüsünü getirdi.”
Süleyman Erol da bu cezaya

çarpt›r›lm›fl birisi idi. Ancak,
Erol’a verilen "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis" cezas› Yarg›tay taraf›ndan bozulmufl ve "müebbet hapis" cezas›na çevrilmifl olmas›na
ra¤men, K›r›klar 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi yönetimi, keyfi uygulamayla "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet
hapis" cezas›n›n infaz›na devam
etti.
Bu a¤›r tecrit Süleyman Erol’un
sa¤l›¤›n› etkiledi ve yukar›da belirtilen sonuç ortaya ç›kt›. Yaln›zca
son bir y›l içinde, hapishanelerde
yirmiye yak›n tutuklu intihar etti.
TAYAD’LILAR SORUYOR: “ B u
nun sorumlusu kim?”
Ve devam ediyor TAYAD’l›lar:
“Yasalara ayk›r› olarak "a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapis" cezas›n›n infaz›n› yapan ‹zmir / K›r›klar
1 Nolu F Tipi Hapishanesi müdürü
mü? Hapishane savc›s› m›? Hapishane doktoru mu? Adalet Bakan›
m›? Bakan›n bürokratlar› m›? Bu
yasay› onaylayanlar m›? K i m ?
K i m s o r u m l u ? Yoksa ö z ü r dile necekler aras›na Süleyman Erol da
m› kat›lmak isteniyor?
Tecrit sürdükçe Süleyman Erol
ilk olmad›¤› gibi son da olmayacakt›r. Tek çözüm tecridin kald› r›lmas›, 22 Ocak 2007 tarihli 45/1
say›l› g e n e l g e d e k i S O H B E T
HAKKININ derhal ve koflfluulsuz
u y g u l a n m a s › d › r.”

Sivas'ta Tutsaklara Sald›r›
E Tipi Hapishanesi'nde devrimci
tutsaklara sald›r›r›ld›. Gençlik Federasyonu 4 Mart’da yapt›¤› aç›klamada,
4’ü Gençlik Federasyonu üyesi, 6 devrimci tutsa¤a 2 Mart’ta gardiyanlarca
sald›r›ld›¤›n› belirtti.
Sald›r›n›n bir nedeni, hapishanedeki 6 tutsa¤›n di¤er siyasi tutsaklarla
görüflmek ve kitap göndermek iste¤inde ›srarl› olmalar›yd›. Bir di¤er neden
ise fluydu:
Mustafa Do¤an isimli tutsak, 2
Mart’ta rahats›z olmas›na ra¤men revire ç›kar›lmad›, bunun üzerine Talat
fianl›, hapishane müdürü ile görüflmek
istedi. Gardiyanlar›n keyfi flekilde
ayakkab›lar›n› ç›karmak istedikleri
fianl›’n›n buna karfl› ç›kmas› üzerine
20 kadar gardiyan copla sald›rd›lar ve
fianl› karga tulumba ko¤ufla at›ld›. Sald›r›, ko¤ufla su s›karak devam ettirildi.
Gençlik Federasyonu aç›klamas›nda tutsaklara sahip ç›kmaya devam
edecekleri belirtildi.
u

K›r›klar’da
tecrite protesto
TAYAD'l› Aileler ‹zmir'de Kemeralt›’nda 3 Mart Sal› günü yapt›klar›
eylemle, K›r›klar’da intihar girifliminde bulunan Süleyman Erol’un durumu
hakk›nda bilgi vererek, Erol’un tecritte ölüme terkedildi¤ini anlatt›lar.
Eylemde, Erol’un tek kiflilik hücrede tutulmas›yla hastal›klar›n›n ilerlemesine zemin haz›rland›¤› belirtilerek,
“Tecrit ‹flkencedir, Tecrite Son, 10
Saatlik Sohbet Hakk› Uygulans›n!”
sloganlar› at›ld›.

AKP
Zulmü –

2

Zulmün Hapishanelerdeki
Bilançosu: 45 ÖLÜM!

1.‹brahim Turan: Mardin Kapal› Cezaevi'nde, di¤er tutuklular
taraf›ndan dövülerek öldürüldü.
2.Mustafa Özen: Ayd›n E Tipi Kapal› Cezaevi'nde intihar etti.
3.ﬁ.Y: Turgutlu Cezaevi'nde intihar
etti.
4.Hasan Ero¤lu: Ankara Sincan 2
No'lu F Tipi'nde kalp krizi geçirerek
öldü.
5.Nazmi Nejat Ar›baﬂ ve
6.XX ismi aç›klanmayan 16 yaﬂ›nda
bir kiﬂi daha Antalya L Tipi Cezaevi'de intihar etti.
7.Taner Çelik: ‹nebolu Cezaevi'nde
intihar etti.
8.M.D.: Nazilli E Tipi Kapal› Cezaevi'nde intihar etti.
9.‹smail Hakk› Kaya: Antalya L Tipi
Cezaevi'nde iﬂkence ile öldürüldü¤ü
tesbit edildi.
10.Mehmet Hay›r: Bahçecik Cezaevi'nde kalp kirizinde öldü.
11.Halim Küçük: Gebze M Tipi Cezaevi'nde intihar ederek öldü.
12.Selçuk Y›ld›r: Kocaeli Saraybahçe Polis Merkezi'nde “intihar ederek” öldü¤ü iddia edildi.
13.Vusele Süleymanova: I¤d›r'da
kimlik kontrolü gerekçesiyle gözalt›na al›nd›¤›nda öldürüldü. Polis
arac›ndan “düﬂerek öldü¤ü” iddia
edildi.
14.Ahmet Sa¤lam: Antalya L Tipi
Yüksek Güvenlikli Kapal› Cezaevi'nde kalp krizinden öldü.
15.Metin Yüksel: Zonguldak'ta polisler taraf›ndan gözalt›na al›nd›ktan
sonra “yere düﬂüp” öldü¤ü iddia
edildi.
16.Osman Dönmez: Tekirda¤ F Tipi'nde kalp krizinden öldü.
17.Kuddisi Okk›r: Silivri Cezaevi'nde akci¤er kanserinden öldü.
18.XX: Hakkari Yüksekova'da jandarmaca gözalt›nda dövülerek öldürüldü.
19.Bülent Gülbay: Karaman Ermenek Kapal› Cezaevi'nde “intihar”

ederek öldü¤ü öne sürüldü.
20.Mehmet Sevil: Kürkçüler Cezaevi'nde akci¤er kanserinden öldü.
21.Mehmet Ölçüm: Alanya L Tipinde kendini asarak intihar etti¤i iddia
edildi.
22.M.E.: Nazilli E Tipi Kapal› Cezaevi'nde kendini asarak intihar etti.
23.Aytekin Gümüﬂbaﬂ: Mu¤la E Tipi Kapal› Cezaevi'nde, di¤er tutsaklar taraf›ndan darp edilerek öldürüldü.
24.Y›lmaz Özdemir: Fethiye Kapal›
Cezaevi'nde sinir krizi ve kalp krizi
geçirmesi sonucunda öldü.
25.Alaatin Balamaz: Kürkçüler Cezaevi'nde merdivenden düﬂerek öldü¤ü bildirildi.
26.Ali Çekin: (77) Siirt Kapal› Cezaevi'nde karaci¤er kanserinden öldü.
27.ﬁürkü Ege: K›r›klar 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde kalp krizi sonucunda
öldü.
28.Abdullah Ekinci: Tekirda¤ E Tipi
Cezaevi'nde kald›r›ld›¤› Bak›rköy
Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesinde intihar etti¤i söylendi. Ailesi,
vücudunda morluklar oldu¤unu söyledi.
29.Mustafa Leventcanl›: Adana
Aç›k Cezaevi'nde, kendini asarak
intihar etti.
30.Ahmet Siren: Bingöl M Tipi Cezaevi'nden, jandarma ekiplerince
hastaneye giderken vuruldu.
31.Abdülaziz Ekinci: Mardin Cezaevi'nde gardiyan daya¤› sonucunda öldü.
32.Cuma Bayram: Do¤anﬂehir Cezaevi'nde kendini asarak intihar etti.
33.Duran Do¤an: Metris Cezaevi'nde, sa¤l›k kurulunun raporuna
ra¤men tahliye edilmeyerek yaﬂam›n› yitirdi.
34.Murat Çömez ve
35.Mecit Akkaya: ‹stanbul Hasdal
Askeri Cezevi'nde ç›kan yarg›nda

bo¤ularak öldü.
36.Engin Ceber: ‹stanbul Sar›yer Polis
Karakol'unda ve
Metris Cezaevi'nde,
polis, asker ve gardiyanlar taraf›ndan
dövülerek öldürüldü.
37.Hüseyin ﬁaﬂmaz:
Gaziantep H Tipi
Cezaevi'nde, kendini asarak intihar etti.
38.Ahmet Laçin: ‹stanbul Ba¤c›lar
Polis Merkezi'nde, dayak sonucunda
öldürüldü.
39.‹smet Kösebalaban: Çanakkale
Kapal› Cezaevi'nde böbrek yetmezli¤inden öldü.
40.Adem Yenilmez: Muﬂ Cezaevi'nde intihar etti¤i aç›kland›, ailesi
ﬂiﬂlenerek öldü¤ünü söyledi.
41.Serkan Çedik: Bursa’da gözalt›nda öldürüldü. Polis çat›dan düﬂtü¤ünü söyledi.
42.Umut Bayram:(20) ‹stanbul Maltepe Cezaevi'nde kaza¤›yla kendini
asarak intihar etti¤i söylendi. Ailesi,
vücudunda darb izleri oldu¤unu
söyledi.
43.Erdal Kelo¤lu: Zonguldak'ta psikolojik sorunlar yaﬂamas›na ra¤men
polislerce biber gaz› s›k›l›p dövülerek öldürüldü.
44.Abbas ‹nan: Çanakkale Polis
Merkezi'nde, demir parmakl›klara
kendini asarak intihar etti¤i iddia
edildi.
45.Fatih Kolbasar: Sakarya L Tipi
Cezaevi'nde intihar etti.
(Bu listede yeralanlar, sadece son
bir y›l içinde ölenlerdir. ‹simler,
T‹HV’in 2008 Yaﬂam Hakk› ‹hlallerine ‹liﬂkin Raporu'ndan al›nm›ﬂt›r.)

Bu zulmün sahipleri,
hapishanelerde T ECR‹T uygulamaya d evam e diyorlar. Tecrit
iﬂkenceli ölümdür; bunu b ile
bile, t ecriti s ürdürüyorlar.

Failleri Cezaland›r›lmam›ﬂ ‹nfazlar, Katliamlar, Kay›plar Ülkesinde

Sizin Yarg›n›za Kim Niye Güvensin?
Yarg›n›n kontrgerilla politikalar›na tabi
k›l›nmad›¤› bir ülkede, kontrgerilla politikalar›n›
kesintisiz sürdürmek mümkün de¤ildir.
Adalet için mücadele, ‘ba¤›ms›z yarg›ya’
güvenerek de¤il; kontrgerillan›n bir parças› haline
gelmiﬂ yarg›ya da karﬂ› ç›karak sürdürülmelidir.
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Geçen hafta, CNN Türk’te bir
anketin sonucu yay›nland›. Ankette,
“yarg›ya güveniyor musunuz?” diye
sorulmuﬂtu. Sonuç ise ﬂuydu: % 1 6
“evet”, % 84 “hay›r”!
Ezici bir ço¤unluk güvenmiyordu yarg›ya. Peki nas›l ve neden güvensin? Hay›r diyenlerin say›s›n›n
yüksek oluﬂu ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Hiçbir suçlunun cezas›n› bulmad›¤› bir
ülkede, yarg›n›n hükümetlerin, generallerin emrinde oldu¤u, onlar›n
aç›klamalar›ndan kendilerine “vazife” ç›kard›klar›, yasalara de¤il, oligarﬂinin ç›plak ç›karlar›na göre hareket ettikleri bir ülkede, kim, nas›l,
niye güvensin yarg›ya?
Yarg›, bu düzeni savunanlar›n bile, savunmakta güçlük çekece¤i bir
kurum durumundad›r. Egemen s›n›flar, bu mekanizman›n “otoritesini”
pekiﬂtirmek için yüzy›llard›r “ﬂeriat›n kesti¤i parmak ac›maz” diye kabul ettirmek istiyorlar ama gerçek
böyle de¤il; halk›n kesilen parma¤›
da, kolu da ac›yor. Dahas›, “adliye kap›s›”, kimsenin girmek istemedi¤i bir
kap› durumundad›r. Ve oradan adaletin ç›kaca¤›na dair çok küçük bir kesimin umudu vard›r. Anket de iﬂte bu
durumu rakamlara dönüﬂtürmüﬂ.
Bu ülkede 1 May›s, Maraﬂ, Çorum, Sivas, Gazi gibi çok say›da kitle katliam› yap›ld› ama katilleri bulunup yarg›lanmad› ve cezaland›r›lmad›. Halk›n adalet talebi, her zaman cevaps›z kald›.
Halk›n adalet talebinin cevaps›zl›¤›, 1996 Kas›m’›nda, Susurluk sürecinde çok daha ç›plak hale geldi.
Halk, ülkenin dört bir yan›nda, meydanlara ç›karak, ›ﬂ›klar›n› yak›p sön-

dürerek adalet talebini dile getirirken,
düzenin yarg›s› bu taleplere kulaklar›n› t›kay›p, halk›n adalet talebiyle adeta alay eden davalar açmakla meﬂguldü. B›rakal›m tüm suçlular›n bulunup
yarg›lanmas›n›, aç›¤a ç›kan suçlular
bile yarg›lan›p gerekli cezalar verilmedi. Cumhurbaﬂkan›’n›n devletin
rutin d›ﬂ›na ç›kt›¤›n› itiraf etmesi,
kontrgerilla ﬂeflerinden Mehmet
A¤ar’›n “1000 operasyon yapt›k” demesi, Baﬂbakanl›k Susurluk Raporu’nda ortaya konulan aleni suçlar,
yarg› için bir ﬂey ifade etmedi. 1000
operasyon soruﬂturulmad›. Göstermelik bir iki yarg›lamayla yetinildi.
Böyle bir yarg›ya halk niye güvensin?

Faili meçhullerde meçhul,
kay›plarda kay›p olan yarg›
TBMM’de oluﬂturulan Faili
Meçhul Cinayetleri Araﬂt›rma Komisyonu Baﬂkan› Sad›k Avundukluo¤lu, yapt›¤› aç›klamada "908 faili
meçhul tespit e t t i kl e rin i ”, devlet
birimlerinden bu faili meçhullerle ilgili belge bilgi istediklerini, fakat
alamad›klar›n› aç›klam›ﬂt›. Çünkü
DGM Baﬂsavc›s› Nusret Demiral,
“bilgi, belge vermeyin” diye aram›ﬂt› devletin di¤er kurumlar›n›.
Hükümet, Genelkurmay, onlar da
Demiral’la ayn› fikirdeydiler. Baﬂka
deyiﬂle, Demiral, zaten onlar ad›na
davran›yordu. Nitekim, ‹çiﬂleri Bakan› Nahit Menteﬂe de komisyon baﬂkan›n›n “yard›m” talebine “ K a r › ﬂ t › r m a
bu iﬂleri” diye cevap veriyordu.
Fakat buna ra¤men, komisyonun
faili meçhuller dosyas›, adeta bir suç

y›¤›n› gibiydi.
“Faili meçhul”lerin say›s› çok daha yüksek olmas›na ra¤men, 908’i
ad›yla, san›yla belgelenmiﬂti o dosyalarda. Fakat bunlar da “yarg›”y› ilgilendirmedi. Devrimcilerle ilgili en
küçük bir geliﬂmeyi delil olarak kabul
edip, soruﬂturma açan savc›lar, hiç
delilsiz onlarca y›l hapis cezalar› ya¤d›ran yarg›çlar, kontrgerillan›n suçlar›
karﬂ›s›nda görmüyor, duymuyor, kendi yasalar›n› bile hat›rlam›yorlar.
12 Eylül cuntas›ndan bu yana
yüzlerce devrimci, yurtsever kaybedildi. Bir mezarlar› yok onlar›n.
Hayrettin Eren’den baﬂlay›p, Yusuf
Eriﬂtiler’le, Lütfiye Kaçarlar’la, Kenan Bilginler, Fehmi Tosunlar, ‹smail Bahçeciler, Neslihan Uslular,
Serdar Tan›ﬂlar’la devam eden tüm
kaybetmelerde, failler meçhul, katiller cezas›z kald›. Aileler y›llard›r defalarca suç duyurular›nda bulundular kaybedilmiﬂ yak›nlar› için. Ama
“yarg›”, kay›plar›, dava konusu olarak bile kabul etmedi. Onlar “yok”tu
yarg›ya göre de.
Yüzlerce yak›n›n›n dirisini ya da
ölüsünü arayanlar, hak hukuk ad›na
hiçbir güven verici giriﬂimde bulunmayan bu yarg›ya niçin güvensin?

‹smail Karaman:
Katledileli 8 y›l oldu.
Katilleri hala serbest!
‹nfazlarda da durum
farkl› de¤il. Faili meçhullerde meçhule kar›ﬂan, kay›plarda ortada görünmeyen yarg›, infazlarda da sonuç olarak ayn› rolü oynad›. Yüzlerce infazdan biri de ‹smail
K a r a m a n’›n katledilmesiydi. Karaman bir devrimciydi, 6 Temmuz
2001’de ‹stanbul Avc›lar’da polis taraf›ndan katledildi.
Polis, alenen “ o n u ö l d ü rece¤iz”
diye haber göndermekteydi. Nitekim, ele geçirdiklerinde “sa¤ yakalamay›” hiç düﬂünmediler bile. ‹nfaz
ettiler. Karaman’›n katledilmesinin

aç›klanan resmi gerekçesi de “dur ihtar›na uymamas›”yd›. Sadece son bir
y›l içinde, onlarca s›radan insan›n bile bu gerekçeyle öldürülmüﬂ olmas›,
polisin bu gerekçeyi adeta infazlar›n›
meﬂrulaﬂt›rma arac› olarak gördü¤ünü de ortaya koyuyor.
Karaman’la ilgili 8 y›ldan beri
süren davaya 2 Mart 2009 günü devam edildi. Halk Cepheliler, TAYAD’l› aileler orada, davan›n görüldü¤ü Bak›rköy Adliyesi önüydeydiler: “ 8 y›l boyunca defalarca sorduk, bugün yine soruyoruz: Bu ülkede hukuk var m›? Yasalar kimin için
var?!” diye soruyorlard›.
Soruyorlard›; çünkü, bin defa hakl› olarak bu ülkenin yarg›s›na güvenmiyorlard›. Adliye önünde yapt›klar›
eylemde, Karaman’›n katilleri için ceza isterken, Karaman’›n katillerinin
zaman aﬂ›m› yöntemiyle kurtar›lmaya
çal›ﬂ›ld›¤›na da dikkat çektiler.
Karaman’› katledenler belli, ama
ne tutukland›lar, ne de dava sonuçland›r›l›yor. Karaman’›n katilleri
yarg› taraf›ndan korunuyor. Bu davan›n da zamanaﬂ›m›na u¤rat›lmas›
ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›r. Yarg›, yüzlerce infaz davas›ndaki “görevini” bu
davada da yerine getirecek yani.
‹nfazlar›n bu kadar pervas›zca
sürdürülebilmesinde yarg›n›n çok
önemli bir rolü oldu¤u aç›kt›r. Zaten
ﬂu bir gerçektir ki, yarg›n›n kontrgerilla politikalar›na tabi k›l›nmad›¤›
bir ülkede, kontrgerilla politikalar›n›
kesintisiz ve bu boyutlarda sürdür-

Gemik’i vuran polis
müebbetle yarg›lanacak
Ça¤daﬂ Gemik’i ‘dur ihtar›na uymad›’ gerekçesiyle katleden, tutuklu
polis Mehmet E. hakk›nda ‘kasten
adam öldürmek’ten ömür boyu hapis
istemiyle dava aç›ld›.

mek mümkün de¤ildir.

Abdi ‹pekçi: 30 y›l oldu;
Katillerinden birine daha
zaman aﬂ›m›!
1 ﬁubat 1979 y›l›nda katledilen
Milliyet Gazetesi Genel Yay›n Müdürü ve Baﬂyazar› Abdi ‹pekçi davas› da yarg›ya güvenilip güvenilmeyece¤i konusunda ölçü olabilecek
örneklerden biridir.
‹pekçi’nin katillerinden Yalç›n
Özbey, davan›n önemli bir san›¤›yd›. Ama 28 ﬁubat 2009 tarihli bas›nda yeralan haberlere göre, onun hakk›ndaki dava da z a m a n a ﬂ › m › n a u ¤ r a d › : “Dava, 30 y›ll›k zamanaﬂ›m›
süresinin dolmas› nedeniyle ortadan
kalkt›. Davada yarg›lanan Yalç›n
Özbey ve Yusuf Çelikkaya cezadan
kurtuldu. Yurtd›ﬂ›nda bulunan Özbey hakk›ndaki yakalama karar› da
kald›r›ld›. ‹pekçi dosyas› böylece
kapanm›ﬂ oldu.”
Ayd›nlat›lmam›ﬂ veya cezaland›r›lmam›ﬂ cinayetler zincirine bir halka daha eklenmiﬂ oldu sonuç olarak.
Bedri Karafakio¤lular’dan Bedrettin
Cömertler’e, U¤ur Mumcular’dan
Muammer Aksoylar’a kadar say›s›z
ayd›n, bilim insan›, kontrgerillan›n
faﬂist terörü için katledildi ve polis,
jandarma bu cinayetleri örtbas ederken, yarg› da onlar›n yan›ndayd›.
Yarg›n›n, burjuva hukukunu bile uygulamayarak, generallerin, kontra
ﬂeflerinin istemiyle hareket ederek,
Polis 27 Ekim 2008’de motosikletle Antalya Yeﬂildere Mahallesi’nde
devriye gezerken, üzerinde iki kiﬂi
bulunan motosikleti durdurmak istedi. Motosikleti kullanan Ça¤daﬂ Gemik’e, ‘Dur ikaz›na uymad›’ gerekçesiyle ateﬂ edildi ve Gemik katledildi.
Savc›l›k dört ay süren soruﬂturmas›n›
tamamlayarak iddianamesini haz›rlad›. Dava Antalya 3’üncü A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde görülecek.

Analar kay›plar›n› soruyor
Birbiri ard›na gelen kay›p haberleriyle, 1990’larda bir araya gelen kay›p

suçlular›n ortaya ç›kmas›na çal›ﬂmad›¤›
gerçe¤i ortadad›r.
Ülkemizin karakollar›, hapishaneleri
birer iﬂkencehane;
sokaklar› polis terörünün kol gezdi¤i,
durmayan› vurdu¤u bir ülke halindedir ve böyle bir ülkede, çok teﬂhir
olmuﬂ bir kaç iﬂkence ve infaz d›ﬂ›nda, bu iﬂkencelere, ölümlere dava
aç›lmas›, aç›lsa da gerçek anlamda
adaletle sonuçlanmas› görülebilen
bir durum de¤ildir. Birçok iﬂkence
ve infaz, sessiz sedas›z kapat›labiliyor. Ve bu kapatmalar›n son noktas›n› da hep yarg› koyuyor.
Bu halk, neden güvensin böyle
bir yarg›ya?
Bugüne kadar devletin resmi ya
da gayri resmi güçlerince gerçekleﬂtirilen katliamlara, iﬂkencelere, faili
meçhul cinayetlere, yarg› ya sessiz ve
seyirci kald› ya failleri aklama görevini üstlendi. Ceza vermesi istisnad›r
ve o da ancak zorunluluktand›r.
Bu yarg›ya güvenen ancak Susurlukçular’d›r, mafyac›lard›r, hortumculard›r, devletin h›rs›zlar›d›r,
oligarﬂik kesimlerdir. Halk›n bu yarg›ya güvenmesi için, hiç ama hiçbir
neden yoktur.
Adalet için mücadele, bu ülkede
“ba¤›ms›z yarg›ya” güvenerek de¤il; tam tersine, kontrgerillan›n bir
parças› haline gelmiﬂ yarg›ya da karﬂ› ç›karak sürdürülmelidir.
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yak›nlar›, 1995’ten 1999’a kadar ‹stanbul Galatasaray’da yap›lan 200 eylemle kay›plar›n ak›betini siyasi iktidarlardan sordu. ﬁimdi de kay›p dosyalar›n›n Ergenekon davas›na dahil edilmesi
için tekrar oturma eylemleri yap›l›yor.
28 ﬁubat’ta Galatasaray’daki 205inci eylemde, kaybedilen Fehmi Tosun’u k›z› Jiyan Tosun, bas›n aç›klamas›n› okudu.
Siirt, Diyarbak›r, Ankara ve Gaziantep’tede kay›p yak›nlar› eylemler
yaparak iktidardan kay›plar›n ak›betini sordular.
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Biz, görünüﬂlerden, afra tafralardan
uzak duran, hayat›n somut gerçeklerini ve
kendimizi görerek kendi gerçe¤imize cesaretle
e¤ilen, sorunlar› çözen ve kimsenin yads›yamayaca¤› bir prati¤i ortaya ç›karmal›yd›k. Bu
pratik, kendimize dönmeden, kendimize
ac›mas›zca vurmadan yarat›lamazd›.”
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Day› Ve

varl›k yokluk koﬂulu
olarak görmüﬂtür. Ve elbette öyledir de.
Mücadele say›s›z dönüm noktalar›yla ﬂekilleniyordu ve her yeni ad›mda, muhasebe ﬂartt›. 12
Temmuz sonras›n› de¤erlendirirken belirtti¤i gibi “Geçmiﬂin
eksik ve zaaflar› sorgulanmadan,
ç›kart›lan dersler içselleﬂmeden,
olumlu bir ad›m atmak çok güçtü.”
(Kongre Raporu)
Day›’da, özeleﬂtiri, “ d e v r i m c i
ge rç e kl e ri ka bu l e t me k ” demektir.
2003 y›l› yeni y›l mesaj›nda yapt›¤›
bu tan›m, özeleﬂtirinin en güzel tan›mlar›ndan biridir san›r›z. “Devrimci gerçekleri kabul etmek” eleﬂtiri-özeleﬂtirinin özüdür; çünkü bunu kabul etmiyorsan›z, orada eleﬂtiri özeleﬂtiri mekanizmas›n›n etraf›nda dolan›p duruyor ama özeleﬂtiri yapm›yorsunuz demektir.

Eleﬂtiri/Özeleﬂtiri
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Hiçbir örgüt, hiçbir kiﬂi, kendini
eleﬂtirmeden, sorgulamadan, muhasebe yapmadan ilerleyemez. ‹stikrarl› bir geliﬂim çizgisi tutturamaz
ve koﬂullar›n gerektirdi¤i ihtiyaçlara cevap veremez. Eleﬂtiri ve öze leﬂtiri veya daha genel anlamda
s o r g u l a m a ve muhasebe, iktidara
yürümek isteyen her örgütün, her
önderli¤in sürekli olarak gündemindedir. Day›’da da öyleydi kuﬂkusuz.
Yaz› dizimizin bundan önceki
bölümlerinden de somut olarak tan›k olundu¤u gibi, Day›’da her konuda teoriyle pratik aras›nda bir tutarl›l›k, bir bütünlük vard›r. Eleﬂtiriözeleﬂtiri de Day› için tumturakl›
laflar edilecek bir konu olman›n
ötesinde, bizzat prati¤in önemli
yanlar›ndan biridir.
Bu anlamda da; burada sadece
Day›’n›n yaz›lar›ndan eleﬂtiri-özeleﬂtiri üzerine tespitlerini aktarmak,
baﬂka deyiﬂle sadece “teorik” olarak
bu konuda neler söyledi¤i üzerinde
durmaktan çok; çeﬂitli süreçlerde,
olaylarda, eleﬂtiri-özeleﬂtiriyi nas›l
hayati bir sorun olarak gördü¤ünü
ve uygulad›¤›n› somutlamay› tercih
edece¤iz. Day›, soyut olarak eleﬂtiri
ve özeleﬂtirinin önemi üzerine tespitler yapmakla s›n›rl› kalan bir önder de¤ildi. Bu mekanizma gerçekten de tüm süreçlerde Day› için son
derece önemli ve belirleyici olmuﬂtur. O kadar ki, bazen bu mekanizman›n çal›ﬂt›r›lmas›n›, muhasebe
yap›labilmesini, örgütün siyasi faaliyeti sürdürmesinin koﬂulu, yani

Geçmiﬂin muhasebesi
gelece¤in inﬂas›d›r
Eleﬂtiri, özeleﬂtiri ve muhasebe,
yaln›z kadrolardan beklenen bir ﬂey
de¤ildir. Tam tersine o, en baﬂta siyasi hareketlerin, hareket olarak iﬂletmesi gereken bir mekanizmad›r.
Çünkü, kadrolara, militanlara, taraftarlara, bu kültürü –eleﬂtiri, özeleﬂtiri kültürünü– taﬂ›yacak olan hareketin kendisiydi. Bu kültür, sadece
teorik tespitlerle yarat›lamazd›. Hareketin kendisi sorgulama ve muhasebenin örne¤i olmal›yd›.
Day›’n›n önderli¤inde yaz›lan
1983 tarihli “Hareketimizin Geliﬂimi ve Devrimci Mücadele” baﬂl›kl›
broﬂür veya 1990’daki “Yolun Neresindeyiz?” broﬂürü, Türkiye solunda bir hareketin ortaya koydu¤u
en cüretli özeleﬂtiri ve muhasebeler-

dir diyebiliriz.
Day› “Yolun Neresindeyiz?!”
broﬂürünün ortay› ç›kt›¤› sürece
iliﬂkin; 12 Temmuz ﬂehitlerini, özel
olarak da Niyazi Ayd›n’› anlatt›¤›
bir yaz›s›nda muhasebenin ve özeleﬂtirinin tayin edici önemini ﬂöyle
vurgulayacakt›r:
“Y›l 1989-90... Devrimci Sol yeni bir sürece girmek zorundad›r.
At›l›m y›llar›n› yaﬂamal›d›r. ... Geçmiﬂ sürecin muhasebesini yapmak
ve bu muhasebe üzerinde gelece¤i
inﬂaa etmek gerekiyordu. Niyazi,
özeleﬂtirel olman›n gelece¤i inﬂaa
etmek için zorunlulu¤una inananlardand›.” (Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Kurtuluﬂ, Say›: 22, 8
Temmuz 1995)
“ Hareket... önüne yeni bir at›l›m
program› koyarken, 12 Eylül gibi,
birçok yönden kadrolar› olumsuz
olarak etkileyen sa¤c› rüzgârlar›n
her taraf› kas›p kavurdu¤u bir ortamda elindeki kadrolarla iﬂ yapmak zorundayd›. Eksik ve zaafl›
olan birçok kadroyu eleﬂtirip, özeleﬂtiri sürecine sokarak, yeniden
ﬂans tan›y›p pratik içinde ve sorumluluklar vererek” kendilerini aﬂmalar› sa¤lanm›ﬂt›r. (Kongre Raporu)
“Gelece¤in, geçmiﬂin muhasebesi üzerine inﬂa edilece¤i” belki çok
kesim taraf›ndan söylenen ama ancak çok az bir kesim taraf›ndan hayata geçirilebilen bir tespittir. Devrimci hareket ve onun önderli¤i ikinci kategoriye giriyordu. Geçmiﬂin
(Mahirler döneminin) devrimci anlamda muhasebesinin yap›lmas› da,
devrimci hareketin oluﬂum sürecinin
ve bu süreçteki ideolojik mücadelenin en önemli yanlar›ndan biriydi.
Bu da Day›’n›n muhasebeye verdi¤i
önemin, “geçmiﬂin üstünü örtülmesine” karﬂ› tavr›n›n yans›malar›ndan
biridir. Bu her yeni süreçte kendini

çeﬂitli biçimlerde göstermiﬂtir.
Nitekim, 1990’lar›n baﬂ›nda
“at›l›ma haz›rlanan” hareket, nas›l
ki kapsaml› bir eleﬂtiri ve özeleﬂtiriyi hayata geçirip bir muhasebe yapt›ysa, 1994’te Kongre döneminde
de ayn› mekanizma iﬂletildi. Yine
Day›’dan izliyoruz bu dönemi de:
“ Sorgulama, hesaplaﬂma; prati¤imizin, tek tek bölge ve alanlar›n
örgütlenmesinin, buralardaki savaﬂ›n geliﬂmesinin ve çeﬂitli tutumlar›n masaya yat›r›l›p neyi nas›l yapt›¤›m›z›n veya yapamad›¤›m›z›n
sorgulanmas›d›r. Savaﬂtan, örgütlenmeden, kitle faaliyetinden soyutlanm›ﬂ bir muhasebe, prati¤e yol
göstermeyen ... genel geçer eleﬂtirilerden ve papaz›n günah ç›kartmas›na dönen özeleﬂtirilerden öteye gidemez.” (Devrimci Sol, Say›: 7,
Aral›k 1995)
Muhasebe zorunludur; ama öyle
yüzeysel, geçiﬂtirmeci de¤il... Sorar
Day›: “Neyi nas›l yapt›n, yanl›ﬂa
zaaflara yolaçan objektif ve subjektif etkenler nelerdir? Bütün bunlara
yön veren yönetici, hangi ad›m› nas›l att›, nas›l karar verdi, nas›l yönetti, nas›l e¤itti, nas›l yaﬂad› vb.”
Bunlar›n cevab› bulunmadan muhasebe yap›lm›ﬂ olmaz.
Kongre sürecinin en temel yanlar›ndan biri de buydu; hem örgütsel düzeyde, hem tek tek kadrolar
düzeyinde bu sorular›n cevab› bulunmal›yd›: “Yukar›dan aﬂa¤›ya bütün kadrolar›m›z bu d uru mun muhasebesini bütün aç›kl›¤›yla yapmal›yd›. Bu muhasebe yap›lmazsa,
bugün alt edilen düﬂman, yar›n daha güçlü ve sinsi bir biçimde tekrar
ortaya ç›kar ve zarar verirdi. Hangi
tarzda ortaya ç›karsa ç›ks›n sorunun ideolojik temellerini bulmak,
ortaya ç›kartmak ve yok etmek kongrenin en önemli sorunuydu.”
(Devrimci Sol, Say›: 7, Aral›k 1995)
Day›’n›n “ n e d e n ? ” sorusu ünlüdür. Fakat tekil bir “neden?” sorusu
de¤ildir bu; zincirleme olarak birbirini takip eden “neden?”ler söz konusudur. Bir konuda neden diye sorar Day›. Siz, bir aç›klama yapar, bir
gerekçe gösterirsiniz. Devam eder

“ D ü ﬂ ü n c e ü re t i m i n i n , k o l e k t i v i z m in , y en i bi r at›l›m için coﬂku ve moralin
olmad›¤›, yaﬂat›lmad›¤› bu ortamda eleﬂtiri
ve özeleﬂtirinin olmas› mümkün de¤ildi, ida r e-i maslahatç›l›k hakim olgu olmuﬂtu. ”

Day›, “peki o neden?”... Verece¤iniz
cevap da ayn› soruyla
karﬂ›laﬂabilir. Bu böyle
devam eder gider. Ta ki
ortaya ç›kan herhangi
bir sonucun as›l nedenini, kökeni ni buluncaya dek.. Çünkü ancak o
zaman gerçek bir eleﬂtiri, özeleﬂtiriye ulaﬂ›lm›ﬂ olur.
“Hayat içerisinde bu do¤ru saptamalar nas›l ﬂekilleniyor, kitleler
bizi nas›l alg›l›yor, politikalar›m›zdan, davran›ﬂ biçimlerimizden ne
sonuçlar ç›kar›yor, bütün bunlar›
özenle ele al›p irdelemiyorsak, eksiklerimizi, yanl›ﬂlar›m›z› ve olumluluklar›m›z› görüp daha do¤ru bir
ﬂekilde kitlelere gitmek ve geliﬂmek
mümkün olmaz.” ( Zafer Yolunda
Kurtuluﬂ, Say›: 18, 11 Kas›m 1995)

Muhasebeden kaç›ﬂ›n sonu
devrimcilikten kaç›ﬂt›r
Eleﬂtiri-özeleﬂtiri mekanizmas›,
sola karﬂ› da, ideolojik mücadelenin
bir parças› olarak hep iﬂletilmiﬂtir.

“Her ﬂeye, bütün olumsuzluklara ra¤men, ülke gerçe¤imiz içinde
bu örgütleri do¤ru devrimci çizgiye
çekebilmek için uyarmak, eleﬂtirmek görevini sürdürmeliyiz.” (Devrimci Sol, Say›: 12, Ocak 1999)
Fakat Day› aç›s›ndan önemli
olan, devrimci hareketin kendini
eleﬂtirmesi, kendi muhasebesini sürekli yapmas›yd›. Day›, sola karﬂ›
ideolojik mücadeleyi tüm önderlik
yaﬂam› boyunca ›srarla sürdürürken, soldaki çarp›kl›klar› eleﬂtirip
onlar› muhasebeye ça¤›r›rken, sol
karﬂ›s›nda böbürlenmenin veya yetersizlikleri solla aç›klaman›n, bizim yöntemimiz olamayaca¤›na da
sürekli dikkat çekmiﬂtir. Day›’n›n
hep söyledi¤i bir ﬂey vard›; iktidar›
hedefleyen bir hareket, kendini solla k›yaslamaz. Bu noktada Day›’n›n
söyledikleri de çok aç›kt›r:
“Belirli mesafeler de ald›k diyebiliriz. Ama tüm bunlar iktidara yürümek isteyen bir örgüt için yeterli
olmay›p, çok geridir. Hele ki, parti
ve cephe öncülü¤ünde, binleri, on

binleri silahl› savaﬂa katmay› hedeflemiﬂ bir parti için, ihtiyaca cevap verecek durumda de¤ildir. ”
(Kongre Raporu)
‹htiyaca cevap verir hale gelebilmesi için, mevcut eksiklikler aﬂ›lmal›d›r. Nas›l aﬂ›lacakt›r? Elbette o
eksikliklerin nedenleri, niçinleri bulunarak; yani MUHASEBE yap›larak. Kendi eksikliklerimizi kabul
etme cüreti göstererek; yani ÖZELEﬁT‹R‹ yaparak:
“... milyonlarca insan aray›ﬂ
içindeyken, halkla bir ilgisi olmayan gruplarla u¤raﬂmak görevimiz
olmamal›d›r. Bu da bir yerde kaç›ﬂt›r. Devrimden, halktan kaç›ﬂt›r. Kitlelere, mutlaka kitlelere dönmeliyiz.
Bunun için kendimize dönmek,
kendimizi eleﬂtirmek, “ biz ne yap›yoruz, neyi niçin yapamad›k?” sorular›n› gerekirse onlarca kez do¤ru cevaplar al›ncaya kadar sormak
görevini benimsemeliyiz. Kitleleri
örgütlemeyen, silahl› eylemi yükseltmeyen herﬂey, her anlat›m kend i m i z e y e t e r i n ce d ö n m ed i¤ im iz i n
... eksik ve zaaflar›m›z›n ifadesidir. ” (Devrimci Sol, Say›: 12, Ocak
1999)
Hemen bu sözlerin devam›nda
da ﬂunlar› belirtiyor Day›:
“ Bütün birim ve alanlardaki yoldaﬂlar›m›z daha h›zl› bir geliﬂimin
yolunu açmak için a m a’s›z, a n c a k ’s›z düﬂünmek zorundad›rlar.
Kurnazl›klarla, hilelerle, kaçak güreﬂmekle hiç kimse bir yere varamaz. Kaç›ﬂ yolu yoktur, ya devrimcilik lay›k›yla yap›l›r ya da düﬂman
bulur etkisiz hale getirir. ... Bu yol
devrimcilik de¤ildir. ”
Muhasebeden kaç›ﬂ, hem tek tek
kiﬂiler için, hem örgütler için her
zaman mümkündür; bir gerekçe, bir
biçim bulunur. Ama muhasebeden
kaç›ﬂ›n sonucu da kaç›n›lmazd›r;
devrimcilikten uzaklaﬂmak.
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Muhasebe y apmak,
güçlü o lmakt›r
Bir çok eksikli¤in süreklileﬂmesinde, bir çok zaaf›n kangrenleﬂmesinde sorgulama ve muhasebe gelene¤inin olmamas›n›n belirleyici bir
pay› vard›r. Bu nedenledir ki, Day›’n›n sola yönelik yaz›lar›nda, s›kl›kla muhasebeye ça¤r› yap›l›r.
“Düﬂman karﬂ›s›nda duruﬂ devrimci bir bak›ﬂ aç›s›yla ele al›nmad›¤›ndan, 12 Eylül öncesinin bu
komplo teorileri cunta sonras›nda
bile sorgulanmad›¤›ndan, bu yanl›ﬂ
düﬂünceler 12 Eylül’ün mahkeme
kürsülerinde tekrarlanarak s›radan
burjuva liberallerin düﬂünceleri savunulur hale gelmiﬂtir...” (Halk ‹çin
Kurtuluﬂ, Say›: 14, 18 Ocak 1997)
“ Bu pragmatizmin SBKP, ÇKP
ve AEP pragmatizminden daha ilkel
ve geri oldu¤u kesindir. Sözünü etti¤imiz sol bu tarz› sorgulamazsa,
kendini yenilemezse bütün pragmatistlerin yaﬂad›¤› sonu... yaﬂayacakt›r.” (Halk ‹çin Kurtuluﬂ, Say›: 14,
18 Ocak 1997)
Muhasebe, muhasebe, muhasebe... Bu yoksa, orada sa¤l›kl› bir geliﬂim, sa¤l›kl› bir konumlan›ﬂ yoktur. Day›’n›n soldaki çeﬂitli birlik
giriﬂimlerine eleﬂtirisi de bu noktada odaklan›yordu:
“Üstelik birbirlerine Maocu
Bozkurt, Goﬂist, Rus uﬂa¤›, karﬂ›devrimci-ihbarc› diyen herkes, birbirlerine tek bir kelime özeleﬂtiri
yapmadan büyük bir ‘olgunlukla’
birleﬂmiﬂlerdi.” (Kongre Raporu)
Muhasebesiz olgunluk, olgunluk
de¤ildir. Tam tersine; muhasebeden,
eleﬂtiri-özeleﬂtiriden kaç›larak oluﬂturulmuﬂ birliklerin temelleri çürüktür. Orada “olgun” bir tav›r de¤il,

kendi eksiklikleriyle yüzleﬂmeye
cesareti olmayan bir sol çocukluk
söz konusudur.

Day›’n›n ‘Kiﬂisel’
özeleﬂtirisi ve muhasebesi

Kuﬂku yok ki bu konuyu iﬂlerken, her vesileyle eleﬂtiri-özeleﬂtirinin, muhasebenin önemine vurgu
yapan Day›’n›n bunu kendi prati¤inde somutlamas›n›n özel bir örne¤i olan “onay isteme” konusuna de¤inmemek eksiklik olur.
Day›, 1989 Ekimi’nde özgürlük
eylemiyle hapishaneden ç›k›p yeniden görevlerinin baﬂ›na geçerken,
bu görev için önce kendi özeleﬂtirisini yaparak kadrolardan onay istemiﬂti. Özeleﬂtirisini iﬂte aﬂa¤›daki
sat›rlarda görece¤iniz bir cüret ve
aç›kl›kla ortaya koyuyordu Day›.
“ Hareketin, kadrolar›m›zca ve
halk›m›zca bilinen do¤al önderi konumundayd›m. Ama, yeni süreçte
kadrolar›m›z› yönetmek ve politikalar›m›z› uygulayabilmek için kadro8
lar›n güven ve deste¤ini yeniden alMart
2009
mal›yd›m. Bir yenilgi süreci yaﬂam›ﬂt›k. Nesnel ve öznel koﬂullar ne
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rak olumluluk ve olumsuzluklardan
birinci dereceden ben sorumluydum. Dahas›, örgütsel eksik ve hatalar›m›z›n d›ﬂ›nda bireysel olarak
da eksik, yanl›ﬂ ve zaafl› durumlara
düﬂmüﬂtüm...”
Bir yaz›s›nda dedi¤i gibi, “ A m as›z, ancaks›z” bir muhasebe. Hareketin önderiyim; o halde olumluluk
ve olumsuzluklardan birinci dereceden ben sorumluyum!.. Bu “genel”
sorumluluk tespitiyle de kalm›yor ve
yine “bireysel olarak” eksikliklerini
de ayn› cüretle ortaya koyuyor ve
sonra ﬂöyle devam ediyor:
“Bunun eleﬂtiri ve özeBütün birim ve alanlardaki
leﬂtirileri gerek kadrolayol da ﬂ la r ›m ›z d ah a h› z l› bi r g e li ﬂi mi n
r›n nezdinde, gerekse halka karﬂ› yap›lm›ﬂ, bu eksik
yolunu açmak için ama’s›z, ancak’s›z
ve zaaflar› aﬂt›¤›m›z kabul
düﬂünmek zorundad›rlar. Kurnazl›klarla,
edilmiﬂse de, yaﬂayaca¤›h i l el er l e, k aç ak g ü re ﬂm ek l e hi ç k i m se b ir y er e
m›z yeni süreçte düﬂman
varamaz. Kaç›ﬂ yolu yoktur, ya devrimcilik
sald›r›lar›na karﬂ› daha
l ay ›k ›y la y a p› l› r ya d a düﬂ m a n bul ur e t kis i z
güçlü durabilmemiz ve

hale getirir. ... Bu yol devrimcilik de¤ildir.
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güçlü vuruﬂlar yapabilmemiz için,
önce içte güçlü olmal›yd›k.
Yaz›l› bir metinle eski olumsuzluklar› da ortaya koyarak, önderli¤in de bir insan oldu¤u gerçe¤ine
vurgu yaparak, geçmiﬂte yaﬂad›klar›m›z ve yapmam›z gerekenler üzerinde durarak ... güven ve onay istendi. .. büyük bir coﬂku ve güvenle
önderli¤e onay verdiler. ” (Kongre
Raporu)
Eleﬂtiri ve özeleﬂtiri mekanizmas›n›n sa¤l›kl› iﬂlemesi, önce kiﬂinin
sorumlulu¤unu kabul etmesiyle
baﬂlar. ﬁu veya bu konudaki nesnel
veya öznel sorumlulu¤unu kabul etmemek, baﬂtan o mekanizman›n,
muhasebenin kap›s›n› kapatmak demektir. Bu yan›yla kiﬂisel olarak da
önemli bir örnek sunmuﬂtur Day›.

Kadrolar için eleﬂtiri
özeleﬂtirinin zorunlulu¤u
“Zaaf ve eksik” diye adland›rd›¤›m›z bu düﬂmana karﬂ› mücadeleyi
günlük yaﬂam›m›z›n sorgulanmas›na
kadar indirgeyip, her gün üzerinde
durmak zorunday›z. ‘Bugün faydal›
ve zararl›, do¤ru ve yanl›ﬂ ne yapt ›m , y a p t › m s a n e d e n ? ’ m u h a s e b e s i ni yapmazsak içimizdeki düﬂman veya kurt, gözle görülmeyen bir biçimde ama her gün devrimcili¤imizin
küçük b ir pa r ça s› n› a l ›p gö tür e re k,
bizi düzene do¤ru itecek ve yok edecektir, ... Kendi eksik ve zaaflar›yla
hesaplaﬂma yapmayanlar, kendilerine karﬂ› ac›mas›z olmayanlar ço¤u
zaman küçük hata ve eksiklikleri, zaaflar› abartt›¤›m›z› düﬂünürler. ”
(Kongre Raporu)
“Örgüt disiplininden, denetiminden, hiyerarﬂik bir iliﬂkiden hoﬂlanmayan, hesap sorulmas›n› istemeyen, ... Y›llard›r hiçbir rapor yazmam›ﬂ, hesap vermekten hep kaçm›ﬂ, denetimden uzak bu insanlar
için, kendilerini denetletmek ve hesap vermek, yok oluﬂlar› gibi geliyordu. Hesap dahi soramayan, rapor alamayan bir hareketin... siyasi
faaliyet sürdürmesi... mümkün de¤ildi.” (Kongre Raporu)
Hareketin at›l›m sürecine girer-

ken, ilk hesaplaﬂ›lanlar bunlar olmuﬂtu. Çünkü eleﬂtiri-özeleﬂtiriyi, muhasebeyi böyle reddeden bir kadro yap›s›yla hiçbir yere ilerlenemezdi.
Elbette sonraki süreçte de önemli olan, sorgulamay›, muhasebe yapmay› süreklileﬂtirmekti. Baﬂlang›çta
olumlu bir çizgide olan kadrolar,
militanlar, bu mekanizmay› iﬂletmezlerse pekala olumsuzluklara düﬂebilirlerdi. Yeni süreçte savaﬂ kültürü h›zla ö¤reniliyordu, ama hep ve
durmadan sorulmal›yd›:
“ Bu kültürün nas›l yans›d›¤›, nas›l uyguland›¤› veya uygulanmad›¤›
sorgulanmaya muhtaçt›r. Bu sorgula may › d o ¤ ru b ir tem eld e y ap ›p ,
kendimizi aﬂt›¤›m›zda, partili savaﬂ›
büyütmemiz ve kendimizi süratle yenileyerek savaﬂ› farkl› cephelerde
yayg›nlaﬂt›rmam›z ... zor olmayacakt›r.” (Kongre Raporu)
Muhasebe, eleﬂtiri-özeleﬂtiri, ayn› zamanda bir e¤itimdir. Day›, bizzat kendi yönetiminde sürdürülen
At›l›m öncesi eleﬂtiri-özeleﬂtiri sürecinde de, Kongre süreci eleﬂtiriözeleﬂtirilerinde de, bu mekanizmay› bir e¤itime dönüﬂtürmüﬂtür.
“ Hesaplaﬂmak, sorgulamak,
düﬂmanla süren ideolojik bir savaﬂt›r. Düﬂmanla olan bu ideolojik savaﬂ, kadrolar›n yeniden e¤itilmesidir. Düﬂman sald›r›lar›na karﬂ› nas›l koyaca¤›m›z, onu nas›l ortaya ç›karaca¤›m›z ve nas›l etkisiz hale getirece¤imizin yol ve yöntemlerinin
bulunmas› demektir. ” (Devrimci
Sol, Say›: 7, Aral›k 1995)
Day›, sorgulamadan, muhasebeden sözederken, bunda as›l vurguyu
kadrolara, yöneticilere yapm›ﬂt›r
ço¤unlukla. Çünkü; e¤er herhangi
bir birim, mücadeleyi sürdüremiyor,
kitleselleﬂmeyi sa¤layam›yor, iﬂlerini, görevlerini yapam›yorsa, orada
sorumlu, komutan, yönetici, “mutlaka kendisini sorgulamak zorundad›r.” ﬁu tespit bunu söyler:
“Yönetici insan, partisine ve yoldaﬂlar›na karﬂ› aç›k ve dürüst olan,
eksik ve zaaflar› karﬂ›s›nda yoldaﬂlar›na ve kitlelere özeleﬂtiri yapmaktan
çekinmeyen, kendine güvenli insand›r.” (Kongre Raporu)

Eleﬂtiri özeleﬂtiri
sorunlar›n da,
çözümün
de b ir parças›d›r

E¤er herhangi b ir birim, mücadeleyi
sürdüremiyor, kitleselleﬂmeyi sa¤layam›yor, iﬂlerini, görevlerini y apam›yorsa, o rada
sorumlu, komutan, yönetici, “mutlaka
kendisini sorgulamak zorundad›r.”

S›n›flar mücadelesinde sorun hemen her zaman vard›r.
Esas olan onlar›n nedenlerini niçinlerini tahlil edebilmek ve onlar› aﬂmak için uygun araçlar› devreye sokabilmektir. Eleﬂtiri-özeleﬂtiri, iﬂte
bu anlamda devrimci bir örgütün
(ve ayn› zamanda her devrimcinin),
sorunlar karﬂ›s›ndaki en önemli silahlar›ndand›r: “... Programlar›n
hayata geçmesi veya çok az geçmesi ile ilgili olmazlarla, yoklarla dolu gerekçeleri... her gün duyar›z.
P rogramlar›n hayata neden geçmedi¤i konusu üzerine gidilmedi¤inden, kolektif bir tart›ﬂma, eleﬂtiri ve
özeleﬂtiri yap›lmad›¤›ndan, programlar ortadan kalkmakta... sorunlarla sürece k›s›rl›k hakim olmaktad›r.” (Kongre Raporu)
E¤er bir alanda boyutlu eksiklikler söz konusuysa, nedenlerinden biri, eleﬂtiri-özeleﬂtiri mekanizmas›n›n
çal›ﬂt›r›lmamas›, o alandaki yöneticilerin muhasebe yapmamas›d›r. ‹stisnalar› olsa da genel olarak böyledir.
Baﬂka deyiﬂle, eleﬂtiri-özeleﬂtiri mekanizmas›n›n olmamas›, sorunlar›n
en önemli kaynaklar›ndan biridir.
Dolay›s›yla sorunlar›n “çözümü”nün
de en önemli parçalar›ndan biri ayn›d›r. Day›’n›n çok çeﬂitli yaz›lar›nda
bu yaklaﬂ›m› görebiliriz:
“... Programa ve hedeflere varmada ›srarl› olunmad›¤›nda, bu süreçte olumluluklar ve olumsuzluklar
y e te rin c e t a rt› ﬂ›l ›p, z e n gi n d e rs le r
ç › ka rt › l › p, ye ni de n pr a t i ¤e sok ul up
s›nanmad›¤›nda, istenen sonucu almak olanaks›z hale gelir. ‹stenen sonuç al›nmay›nca da giderek verimsizlik, kendini tekrar etme ... boy
vermeye baﬂlar. ”
Peki ne yap›lmal›? Çaresini de
ﬂöyle gösteriyor:
“ A ç › k e l e ﬂ ti r i , ö z e l e ﬂ t i r i , t a r t › ﬂ ma, kolektiflik ve pratikten ç›kan
derslerle yeniden pratik ﬂekillendirilerek bu olumsuzlu¤u aﬂmak mümkündür. ” (Kongre Raporu)

Bir baﬂka alandaki olumsuzluklar ortaya konuluyor ve Day›, ç›k›ﬂ
yolunun bir boyutu olarak yine ayn›
ﬂeye iﬂaret ediyor: “Bütün bu olumsuzluklardan, sa¤l›kl› bir süreç de¤erlendirmesi, eleﬂtiri ve özeleﬂtiriyle ç›kabilirdik, ç›kmal›yd›k. Komutanlar›n ve savaﬂç›lar›n... samimi özeleﬂtirilerle yeniden aya¤a
kalkmalar› ve yürümeleri hedefimizdi.” (Kongre Raporu)
Mesela, yine 1990 baﬂlar›nda bir
di¤er alandaki olumsuzluklardan
sözederken de ﬂöyle diyordu:
“ Bu açmaz› ve sa¤l›ks›zl›¤› eleﬂtiriye aç›k olmak, yap›lmas› gerekenler üzerinde alabildi¤ine yo¤unlaﬂmak, kitlelerden ö¤renmesini bilmek ve kendilerine sunulan program ve perspektifleri uygulamakla
aﬂabilirlerdi.” (Kongre Raporu)
Eleﬂtiri ve özeleﬂtiri, bir hareketin hayatiyetini, dinamizmini gösteren temel ölçülerden biridir. Bir
iddian›n tezahürüdür. ‹ddial› olmayanlar, bu mekanizman›n çal›ﬂmamas›ndan çok rahats›z olmazlar:
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“Düﬂünce üretiminin, kolektivizmin, yeni bir at›l›m için coﬂku ve
moralin olmad›¤›, yaﬂat›lmad›¤› bu
ortamda eleﬂtiri ve özeleﬂtirinin olmas› mümkün de¤ildi, idare-i maslahatç›l›k hakim olgu olmuﬂtu.”
(Kongre Raporu)
Bir baﬂka de¤erlendirmesinde
yine ayn› unsura iﬂaret eder Day›:
“Kitle çal›ﬂmas› ve eylemlilik
için herhangi bir çal›ﬂma ve e¤itim
olmay›nca, bu temelde tart›ﬂma,
eleﬂtiri ve özeleﬂtiri de olmayacakt›r...” (Kongre Raporu)
Bu yüzden kuﬂku yok ki, eleﬂtiri
özeleﬂtiri örgütsel yaﬂam›n, iﬂleyiﬂin, devrimci mücadelenin tüm di¤er yanlar›ndan soyutlan›p ele al›nabilecek bir ﬂey de¤ildir. Ama o
bütünlük içinde de asla ihmal
edilecek bir yan de¤ildir.
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Gazze Konferans›
Y›kanlar›n ‘Yard›mseverli¤i’
‹srail 27 Aral›k 2008’de baﬂlayarak 3 hafta boyunca Gazze’ye sald›rd›, 1400 kiﬂiyi katletti, binlercesini de yaralad›. Birleﬂmiﬂ Milletler
(BM) tespitlerine göre ‹srail’in sald›r›lar›nda Gazze’de 14 bin ev, 219
iﬂyeri ve 240 okul y›k›ld› ya da ciddi hasarlar gördü.
‹srail’in fosfor bombalar› dahil
Filistin halk›na yönelik vahﬂet sald›r›s›na Amerika tam destek verirken, Avrupa Birli¤i emperyalistleri
de “‹srail’in kendini savunma hakk›
var” söylemiyle siyonist sald›r›y›
destekleyip meﬂrulaﬂt›rd›lar. Arap
ülkeleri baﬂta olmak üzere ülkelerin
büyük ço¤unlu¤u katliam› izledi.
Bugünse, y›k›m› seyredenler,
Gazze’yi yeniden “imar” etmeye
soyunmuﬂ gözüküyor.
Gazze’yi eski haline getirmek(!)
için M›s›r'›n ﬁarm El ﬁeyh ﬂehrinde
1 Mart’ta düzenlenen “Uluslararas›
Ba¤›ﬂç›lar Konferans›”na 87 ülke
kat›ld›. Konferansta Gazze için toplanacak yard›m miktar›n› tespit etmek ve toplanacak paralar›n nas›l
kullan›laca¤›na karar vermek amaçlan›yordu.
Konferansta ABD ad›na konuﬂan
D›ﬂiﬂleri Bakan› Hillary Clinton,
Gazze’nin imar› için 900 milyon
dolar “yard›m” vereceklerini aç›klarken, AB Temsilcisi de, AB’nin
436 milyon euro yard›mda bulunaca¤›n› belirtti.
Türkiye ad›na toplant›ya kat›lan
D›ﬂiﬂleri Bakan› Ali Babacan 43
milyon dolar yard›m topland›¤›n›,
ayr›ca 50 milyon dolar ek yard›mda
bulunacaklar›n› belirtti.
Sonuçta, konferansta, taahhütlerini ne kadar yerine getirip getirmeyecekleri bir yana, Gazze’nin imar›
için söz verilen para miktar› yaklaﬂ›k 4.5 milyar d o l a r a ulaﬂt›. Fakat
biz buna “Gazze’nin imar› için” demeyelim, do¤rusu, “Gazze’nin teslim al›nmas› için”dir. Amaç hala geçerlidir ve bu kez de bombalar, kur-

ﬂunlar, utanç duvarlar› de¤il, dolarlar ve eurolar kulan›lmaktad›r.

Hamas D evre D›ﬂ›
ﬁarm El ﬁeyh’deki konferansa Hamas özellikle ça¤r›lmam›ﬂt›. Bununla da kal›nmad›.
Amerika ve Avrupa emperyalizminin özel çabas›yla konferansta Gazze’ye gönderilecek paran›n Hamas’›n eline geçmemesi
için özel önlemler al›nmas› da kararlaﬂt›r›ld›.
Konferansa ça¤r›lmayan Hamas
ise buna tepki göstererek temsilcisi
Fevzi Barhum arac›l›¤›yla yapt›¤›
aç›klamada ﬂunlar› söyledi: “Filistin halk›n›n kan›, hiçbir koﬂul alt›nda politize edilmiﬂ yeniden imar
yard›mlar› karﬂ›l›¤›nda sat›l›k de¤ildir.”

Gazze’nin ‹htiyac›
Para m ›?
Konferansta biraraya gelip, Gazze’nin imar› için cansiperane çaba
gösteren bir görüntü veren ülkelerin
hemen tamam›, asl›nda Gazze’nin
bombalanmas›n› 3 hafta boyunca
seyretmiﬂlerdi. Filistinliler, ‹srail’in
bombalar› alt›nda katledilirken ortada yoktular. ‹srail bütün dünyan›n
gözleri önünde Gazze’yi yerle bir
etti. Ama o günün izleyicisi, ‹srail
destekleyicisi emperyalistler ve iﬂbirlikçileri, bugün büyük bir riyakarl›k örne¤i göstererek, Gazze’yi
sahiplenen bir görüntü sergiliyorlar.
Bunlardan AB temsilcisi Waldner, haz›rlad›klar› mali yard›m paketi ile “Filistinliler’e ba¤l›l›klar›n›
ispat ettiklerini” söyledi. Sormak
gerekiyor Warner ve di¤er riyakarlara, herﬂey para m› diye?
Evet, AB’ye göre, Filistinliler’e
ba¤l›l›klar›n› bildirmenin yolu, ‹srail bombalar›yla parçalanan Filistinli
çocuklar›n, gençlerin, her yaﬂtan insanlar›n cans›z bedenlerinin düﬂtü-

¤ü “arsa”lar›n üzerine binalar inﬂa
etmektir. Siz parçalan›n, ölün, biz
geriye kalanlara bina yapar›z. AB’ye
göre insan bedeni de, insan›n ac›lar›
ve onuru da al›n›r ve sat›l›r. Onlar
için her ﬂeyin de¤erini ölçen parad›r.
Filistinlilerin ç›¤l›klar›n› duyamayacak kadar sa¤›r, anlamayacak kadar
duygusuz ve hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi piﬂkin davranabilen bir emperyalist kültür var karﬂ›m›zda.
Gazze’ye yard›m için en fazla
p a r a y a r d › m › y a p a n l a r, ‹srail’in
katliam›na en büyük deste¤i ver e n e m p e r y a l i s t l e r d i r. Bunu yaparken de Hamas’› d›ﬂlama politikas›n› sürdürüyorlar. Gazze’nin
bombalanmas›ndaki amaç ile bu parasal yard›m›n yap›lmas›ndaki
amaçta bir birlik vard›r. Parasal yard›m› yapan ülkeler, ‹srail Gazze’yi
bombalarken de, amaçlar› Hamas’›
zay›flatmakt›. ﬁimdi imar için parasal yard›m yap›l›rken de Hamas’›
d›ﬂlayarak, yine zay›flatmak istiyorlar. Hamas’›n en önemli özelliklerinden biri, sahip oldu¤u yard›mlaﬂma, dayan›ﬂma a¤›d›r. Emperyalistler ﬂimdi bu yolla “yard›m› da dayan›ﬂmay› da biz yapar›z” diyerek,
Gazze halk›na da “bak›n, tüm bunlar Hamas yüzünden geldi baﬂ›n›za.
Hamas’tan deste¤inizi çekerseniz,
sorunlar›n›z çözülür” diyerek, Filistin halk›n›n iradesi üzerinde askeri, ekonomik, siyasi kuﬂatmay› sürdürüyorlar. Konferans’ta verilece¤i
vaadedilen dolarlar›n ve eurolar›n
da ayn› amaçla kullan›laca¤›ndan
kimsenin kuﬂkusu olmas›n.

Halklar›n Kan›n› Dökenler
Hesap Verecek
Halk Cephesi, “‹ﬂgale direnen
halklarla birlikte” oldu¤unu bir kez
daha dile getirmek için 1 Mart tezkeresinin reddedilmesinin 6. y›ldönümünde bir eylem gerçekleﬂtirdi.
Amerika’n›n Irak’a sald›r›s›
gündeme geldi¤inde, Türkiye’nin
Irak’a asker göndermesi de sözkonusuydu. Bunun için de meclisten
bir tezkerenin ç›kar›lmas› gerekiyordu. Tezkere 1 Mart 2003’de
TBMM’de oyland› ve reddedildi.
Türkiye asker göndermedi.
Tezkerenin reddedilmesinde
halk›n mücadelesinden oligarﬂi içi
çeliﬂkilere, AKP’in kendi içindeki
çeliﬂkilere kadar birçok neden etki-

li olmuﬂtu; sonuçta
tezkerenin reddi
halk›n bir kazan›m›yd›. Fakat, tezkerenin
reddi, AKP’nin
Irak’taki suç ortakl›¤›na da engel de¤ildi, olmam›ﬂt›. Halk
Cephesi, tezkerenin y›ldönümündeki eyleminde, bunlar›
yeniden hat›rlatarak, AKP’nin
iﬂbirlikçili¤ine dikkat çekti. ‹stanbul Taksim’de yap›lan eylemde,
" E mperyalizmle ‹ﬂbirli¤i Yapmak
Suçt u r ! I r a k H a lk›n›n Katili Emper yalizm ve ‹ﬂ birlikçilerid i r " yaz›l› bir pankart aç›l›rken, "Katil
ABD ‹ﬂbirlikçi AKP, Katil ABD Ortado¤u'dan Defol" yaz›l› dövizler
ve k›z›l flamalar taﬂ›nd›.
Halk Cephesi ad›na Aysu Baykal taraf›ndan yap›lan aç›klamada

tezkerenin reddediliﬂi, AKP’nin iﬂbirlikçili¤i, Amerika’n›n Irak’taki
iﬂgalcili¤i, Irak halk›n›n direniﬂçili¤i anlat›ld›. Aç›klama, "Hiçbir güç,
katil ABD ve stratejik orta¤› AKP'yi
yapt›klar› katliamlar›n hesab›n›
vermekten kurtar amayacak" denilerek bitirilirken, meydanda “Katil
Amerika Defol! ORTADO⁄U, ORTADO⁄U HALKLARININDIR!”
slogan› yank›lan›yordu yine.

AKP’nin Gazze
Riyakarl›¤› Sürüyor

‹ﬂgal Alt›ndaki Ba¤dat’›n
Karanl›¤› ve Ayd›nl›¤›...

Milli E¤itim Bakanl›¤› bir genelge yay›nlayarak
“‹sr ail mallar›n› protesto gibi olumsuz giriﬂimler
olmas›n”... talimat› verdi. Hüseyin Çelik imzal›
genelgede, ülkemizde ‹srail kökenli ﬂirketlerin
ürünlerine yönelik boykot ça¤r›lar› oldu¤u hat›rlat›larak “Global ekonomik krizden etkilenmemek ve
Gazze’de bar›ﬂ sürecini olumsuz etkilememek için,
okullar›m›zda yukar›da belirtilen olumsuz giriﬂimlerin olmamas› için gerekli tedbirlerin al›nmas›n›
rica ederim.” (1 Mart 2009, Milliyet)
AKP, ‹srail’in Gazze’ye sald›rd›¤› günlerde
adeta Hamas‘tan yana bir görünüm sergilerken,
AKP lideri Davos’ta ﬂov yapt›. AKP’nin bu konudaki ikiyüzlülü¤ü hemen ortaya ç›kt› elbette. ‹srail’le askeri, ekonomik, siyasi iliﬂkilerini kesmediler. Bu iliﬂkileri kes diyenlere de AKP lideri Erdo¤an “Bakkal yönetmiyoruz ülke yönetiyoruz” cevab›n› verdi.
Ama ayn› AKP, ç›karlar› gere¤i Filistin’den yana görünmekten de vazgeçmedi. Dün okullarda
Gazze’de katledilenler için sayg› duruﬂu yapt›ran
AKP, bugün ‹srail mallar›na boykotu önleme talimat› yay›nl›yor. Riyakarl›k politikas›n›n bundan
daha çarp›c› bir görünümü olamaz.
Nas›l ki, ‹sral’le askeri, ekonomik, siyasi iliﬂkileri kesmeyip ç›karlar›n›, paray› düﬂündülerse, ﬂimdi
de ‹srail ﬂirketlerinden gelecek paray› düﬂünüyorlar.
Yani Filistinliler’in, Filistinli çocuklar›n katledilmesi AKP yöneticileri için bir anlam ifade etmiyor.

Irak’›n tek eksi¤i(!) vard› ve iﬂbirlikçi Irak gazetelerinden ö¤reniyoruz ki, o eksiklik de giderilmiﬂ.
Saddam taraf›ndan 1994’te kapat›lan “gece hayat›n›n
merkezi”, Maliki taraf›ndan k›sa süre önce aç›lm›ﬂ.
Amerikan ordusunun 10 bi n e r dol a r verdi¤i barlar,
klüpler, birer birer aç›ld›. ‹ﬂbirlikçi gazeteler “Ba¤ dat’ta
kar a n l›k ça¤›n son u ” diye verdiler bu geliﬂmeyi.
Gelen karanl›k m› ayd›nl›k m›?
“Gece hayat›n›n merkezi” ad› verilen yerden yar›n
Irak’a sadece fuhuﬂ, kumar ve yozlaﬂma yay›lacak. Baﬂka bir ﬂey de¤il. Yankee’ler, kültür merkezi açacak de¤iller ya; gece hayat›n›n merkezini aç›yorlar. Müzeleri finanse etmek yerine de barlar›, kulüpleri finanse ediyorlar.
Irak’› iﬂgal ederek yüzbinlerce Irakl›’y› katleden
Amerika yönetime, iﬂbaﬂ›na getirdi¤i kukla yöneticisi
Maliki arac›l›¤›yla Irak’a huzur geldi¤inin bir göstergesi
olarak “gece hayat›n›” devreye sokmaya çal›ﬂ›yor. Irak
halk›na huzur ad› alt›nda barlar› kulüpleriyle yoz Amerikan kültürünü getirmek istiyor. Gece hayat›na bir an önce baﬂlamada bir aksilik olmas›n diye Amerikan ordusu
gayet cömert davranarak parasal destekte de bulunuyor.
Bar ve kulüp baﬂ›na 10 bin dolar! Böylece gece hayat›nda e¤lenceye dalan, uyuﬂan Irak halk› direniﬂçi kiﬂili¤inden de ç›kar›larak uysal, kiﬂiliksiz yarat›klar haline getirililecektir. Böylece Amerika ve yerli iﬂbirlikçilerine kolayl›k sa¤lanm›ﬂ olacakt›r. Biraz da bunun hayali var
kendilerinde. Bombalarla ya da yozlaﬂt›rarak, bu hayallerini gerçe¤e dönüﬂtürmek için çaba sarfedeceklerdir.
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Kad›na Yönelik ﬁiddetin
Kayna¤›nda K‹M Var?

Araﬂt›rm a l a r,
kad›nlara karﬂ› fiziksel
ﬂiddet kullan›lmas›n›n binlerce y›l öncesine kadar uzand›¤›n› gösteriyor. Böyle olmas› do¤al; çünkü s›n›fl› toplumlar›n
oluﬂumu da binlerce y›l öncesine
uzan›yor... Ama biz ﬂimdi o kadar
geriye gitmeden günümüzün gerçe¤ini önünüze getirmek istiyoruz.
Aﬂa¤›da s›ralad›klar›m›z, baz› ülkelerdeki kad›nlara yönelik ﬂiddetin rakamlara dökülmüﬂ halidir:
- M › s › r ’ d a ; kad›nlar›n % 35’i
eﬂlerinden dayak yiyor.
- Bolivya’ d a ; 20 yaﬂ üzeri tüm
kad›nlar ﬂiddete maruz kalm›ﬂt›r.
- ABD’de; her 15 saniyede bir
kad›n, kocas› taraf›ndan dövülmekte.
- Ye ni Ze l a nd a ’ d a ; kad›nlar›n
% 20’si eﬂleri taraf›ndan dövülüyor
veya fiziksel tacize u¤ruyor.
- R u s y a ’ d a ; her gün 36.000 kad›n kocalar› taraf›ndan dövülüyor.
- P akistan’ da ; kad›nlar›n % 42’si
ﬂiddeti kader olarak görüyor. (1)
Sosyalist ülkeler d›ﬂ›nda, tüm di¤er ülkelerde durum yukar›dakilere
benzerdir. Rakamlar biraz düﬂük
veya yüksek olsa da sorun ayn›d›r.
Ülkemizde bu tablonun d›ﬂ›nda
de¤ildir. K a d › n › n S t a t ü s ü G e n e l
M ü d ü r l ü ¤ ü’nce yap›lan bir araﬂt›rmadan birkaç rakam aktaral›m örnek olarak:
- Kad›nlar›n yüzde 39’u fiziksel
ﬂiddete, Yüzde 44’ü hakaret, aﬂa¤›lama gibi manevi ﬂiddete maruz kal›yor. Yüzde 40’› ekonomik ﬂiddetle yüz yüze geliyor.
- Evli 10 kad ›nd an üç ü, eﬂinden
fiziki ya da cinsel ﬂiddet görüyor.
- 10 gebe kad›ndan biri ﬂiddete
u¤ruyor. (2)
Roma’da erkeklere “içki içen,

sokakta gezen” eﬂlerini öldürme
h a k k › verilmiﬂti. 1200’lü y›llarda
‹ngiltere’de yasalar, erkeklere do¤ru yoldan ç›kan eﬂini dövme hakk›
veriyordu. ﬁimdi ﬂeriat›n geçerli oldu¤u birkaç ülke d›ﬂ›nda, hiçbir ülkenin yasalar›nda böyle bir “hak”
yok. Ama iﬂte tablo da ortada. Yasalarda olmasa da fiili gerçek bu.
Kad›nlara yönelik ﬂiddetin varl›¤› tart›ﬂ›lamayacak kadar aç›k; fakat
bu ﬂiddetin temeli ne, kayna¤› nerede? Bu sorun tart›ﬂ›lmad›¤›nda, kad›na yönelik ﬂiddete karﬂ› ç›kmak
anlam›n› kaybeder.

‘‹kinci s›n›f’ görmek
ﬂiddetin bir biçimi
ve ﬂiddetin zeminidir
Kad›na yönelik ayr›mc›l›k ve
onu ikinci s›n›f konumuna koyan
anlay›ﬂ, s›n›fl› toplumlarla, özel
mülkiyet ve sömürüyle birlikte ortaya ç›km›ﬂ ve günümüze kadar gelmiﬂtir. Kad›n›n ekonomik olarak
güçlü oldu¤u a n a e r k i l toplumlarda
fiziksel ﬂiddete maruz kalmas› sözkonusu de¤ildi. Kad›n›n toplumsal
gücünü kaybetmesiyle birlikte
“ a t a e r k i l ” toplumlar ortaya ç›kt›.
Bu ﬂekilleniﬂ, “ e rke k e ge me n” kültürü yaratt› ve bugün de bu kültür
devam etmektedir. Hukukun ve törelerin buna göre ﬂekillenmesi, kad›na uygulanan ﬂiddetin toplum taraf›ndan nerdeyse ola¤an görülmesini de beraber getirmiﬂtir.
Kad›na uygulanan ﬂiddet denilince kapitalizm öncesi erkek egemenli¤ine dayal› köleci, feodal dönemler akla gelse de, bugün ﬂiddet
k a p i t a l i z m i n e k o n o m i s i , ideoloji si, h u k u k u , k ü l t ü r ü taraf›ndan beslenen bir kültür olarak varl›¤›n› sürdürmektedir. Sadece feodal iliﬂkilerin ve kültürün devam etti¤i ülkelerde de¤il, kapitalizmin ve burjuva
demokrasisinin en geliﬂkin oldu¤u
ülkelerde de kad›na yönelik ﬂiddet
sürmektedir.

Köleci ve feodal toplumlarda
adeta yok say›lan, yasal düzeyde
hemen hiçbir hakk› olmayan kad›n›n konumu, kapitalizmde k›smen
bir de¤iﬂime u¤ram›ﬂt› oysa. Burjuvazi iﬂ gücü ihtiyac›n› karﬂ›lamak
için kad›nlar› evden ç›karm›ﬂt›. Fakat bu de¤iﬂim, kad›n›n toplumsal
statüsünde belirleyici bir de¤iﬂikli¤i
yaratmaya yetmedi. Çünkü kapitalizmdeki hakim s›n›f, kad›n› ikinci
s›n›f gören ideolojik yaklaﬂ›m› koruyor ve savunuyordu. Kapitalizm,
kad›n için haklar ve özgürlükler bak›m›ndan mesela oy hakk› gibi çeﬂitli ilerlemeler içerse de “ikinci s› n›f” olma anlam›nda köleli¤in biçim de¤iﬂtirmesinden ibaret kald›.
Bugün, burjuvazinin, küçük burjuvazinin, iﬂçilerin, köylülerin, kad›nlara yaklaﬂ›m› s›n›fsal, ideolojik,
kültürel anlamda farkl›l›klar taﬂ›sa
da tüm bu kesimlerin içinde kad›n›n
“ikinci s›n›f” olma konumu devam
etmekte, ettirilmektedir. ‹liﬂkileriyle, düﬂünceleriyle bu kal›plar›n d›ﬂ›nda kalanlar olsa da toplumsal biçimlenme, kad›na “ikinci s›n›f” olarak davran›lmas› yönündedir. Evde,
iﬂyerinde, okulda, sokakta, yaﬂam›n
tüm alanlar›nda kad›nlara yönelik
ayr›mc›l›¤›n, aﬂa¤›laman›n, adaletsizli¤in say›s›z çeﬂitlerinin yan›s›ra
kad›nlara yönelik ﬂiddeti de görmek
mümkündür.

‘Mahkum’a ﬂiddet hak!
Çal›ﬂan kad›n say›s› kapitalist
ekonominin dayatmas›yla artsa da,
ülkemizde kad›nlar›n önemli bölümü evde oturmaktad›r. Baﬂta din ve
feodal de¤erler ve yayg›n iﬂsizlik,
kad›n›n çal›ﬂmas›n› engellemeye
devam etmektedir.
Eve hapsedilen kad›n›n erke¤e
hizmet eden bir köle olmaktan baﬂka bir ﬂans› ve statüsü yoktur. Eve
hapsedilen kad›n erke¤e ba¤›ml›d›r.
Daha tam bir deyiﬂle, erke¤e m a h k u m d u r. Ve erkek, feodal, burjuva

kültürün verdi¤i bak›ﬂ aç›s›yla,
evinde tutsak etti¤i mahkum üzerinde her türlü tasarruf hakk›na sahip
oldu¤unu düﬂünür. O tasarrufa d a y a k da dahildir. Bir çok erkek, sistemin verdi¤i kültürün sonucu olarak bunu kendisinin “do¤al hakk›”
gibi görür. Kad›nlara ﬂiddet uygulanmas›na karﬂ› ç›k›lmas›na da sanki “bir hakk› gasbediliyormuﬂ” gibi
bakar. “Kendi kar›m›za bir tokat da
vuramayacak m›y›z?” türünden itirazlar, bu bak›ﬂ aç›s›n›n ifadesidir.
Çal›ﬂan kad›n›n durumu, ev kad›nlar›ndan k›smen farkl› olsa da,
bu bir özgürleﬂmeye tekabül etmez.
Emekçili¤inin yan› s›ra ev iﬂleri
yapmak zorunda olmas› bir yana,
çal›ﬂmak da, onu, kad›nlara yönelik
erkek egemen bak›ﬂ aç›s›n›n sald›rganl›¤›ndan kurtarmaya yetmez.
Hem evde, hem çal›ﬂt›¤› ortamda
erkek egemen bak›ﬂ aç›s›n›n yaratt›¤› sorunlarla u¤raﬂ›r, erkek egemen
anlay›ﬂ›n do¤rudan ve dolayl› ﬂiddetine maruz kal›r.
Kad›nlara yönelik ﬂiddet, onlar›
fiziki sakatl›klardan tutun da psikolojik sorunlara kadar bir çok baﬂka
olumsuzlukla da yüz yüze b›rak›yor. Kad›nlar, buna ancak örgütlülükle, mücadeleyle direnebilirler.
Kad›n›n, mevcut toplumsal yap›
içinde erkek egemen sistemin ﬂiddetine karﬂ› baﬂka bir çaresi, alternatifi yoktur.

Haks›z savaﬂlar›n
kad›na yönelik ﬂiddeti
Kad›nlara yönelik ﬂiddetin en
önemli boyutlar›ndan biri de emperyalist savaﬂlarda veya halklara karﬂ›
ülke içinde yürütülen savaﬂlarda
baﬂvurulan ﬂiddettir. Tüm emperyalist iﬂgaller, kitlesel tecavüzlerin yaﬂand›¤› askeri harekatlar olmuﬂlard›r. Emperyalist burjuva kültür, burada kendini en aç›k haliyle ortaya
koymaktad›r; o kad›nlar› da iﬂgal
etti¤i ülkeyle birlikte “fethedilecek”
bir kesim olarak görmektedir. Bugün Amerikan, ‹ngiliz iﬂgalcilerinin
Afganistan’da, Irak’ta kad›nlara yönelik baﬂvurdu¤u tecavüz, iﬂkence
ve di¤er aﬂa¤›lamalar, “ k a d › n l a r a

Ev içindeki ﬂiddet’i görüp
de bunlar› yok sayanlar,
kad›nlara yönelik ﬂiddeti
tüm boyutlar›yla ele
almaktan korkan
k ü ç ü k - b u r j u v a l a r d › r.
yönelik ﬂiddet”in en bariz ve vahim biçimlerinden biridir.
Emperyalistlerin veya oligarﬂik
diktatörlüklerin halklara karﬂ› sürdürdükleri savaﬂlarda, kad›nlar, ülkelerini terketmek zorunda b›rak›lmakta, bir bölümü de fiziksel-ekonomik zorlamalarla fuhuﬂa zorlanmaktad›r. Mültecilerin yüzde 80’ni
kad›n ve çocuktur.
Ruanda’da 1994 soyk›r›m› s›ras›nda yar›m milyona yak›n kad›n,
yani kad›nlar›n yüzde 20’si tecavüze u¤rad›. Bosna-Hersek’te de
1992’deki çat›ﬂmalar s›ras›nda 2050 bin aras› kad›n›n tecavüze u¤rad›¤› tahmin edilmektedir. Irak’ta
Amerikan iﬂgaliyle birlikte aralar›nda sekiz yaﬂ›nda k›z çocuklar›n›n da
bulundu¤u tecavüze u¤rayan kad›nlar›n say›s› tespit edilememektedir.
Bu tecavüzlerin, o ordular› yöneten emperyalistlerden, oligarﬂik
diktatörlüklerden ba¤›ms›z oldu¤u
düﬂünülebilir mi? Siyasi yönetim
olarak, askeri komuta olarak, kültürel olarak, sistemin onay›n›n d›ﬂ›nda bu korkunç rakamlar›n gerçekleﬂebilmesi mümkün müdür?
Ev için deki ﬂidd eti gö rüp d e
bunlar› yok sayanlar, kad›nlara yönelik ﬂiddeti tüm boyutlar›yla ele almaktan korkan küçük-burjuvalard›r.

ﬁiddete u¤rayan
kad›nlar›n bo¤ulan
ç›¤l›¤›
Kad›na yönelik ﬂiddetin resmi
kurumlara bildirilmemesi, tüm sömürücü toplumlarda rastlanan bir
tutum. Neden acaba? Bu sorunun
cevab› da bize, kad›nlara yönelik
ﬂiddetin kayna¤› konusunda ek bir

fikir verecektir.
Çünkü, ﬂikayetinin ard›ndan kocas›ndan “nas›l ﬂikayet edersin beni?” diye dayak yemeyece¤i konusunda bir güvencesi yoktur. Yenisömürgelerde polis, böyle bir güvence sa¤lamaz. Kad›n›n, ba¤›ms›z
yaﬂayabilmek için ekonomik imkanlara sahip olmamas›, sistemin
böyle bir imkan sunmamas›, bir di¤er nedendir... Dayak yiyen veya tecavüze u¤rayan kad›n›n, karakoldan
Adli T›p’a kadar, “kad›n” olarak
aﬂa¤›lanmas›n›n devam etmeyece¤inin de bir güvencesi yoktur.
Etraf ne der, çocuklar ne olur gibi etkenler de sözkonusu olmakla
birlikte as›l sorun, ekonomik ve sosyal anlamda sistemin kad›nlara bunun yolunu açmam›ﬂ olmas›d›r.
Kad›nlara yönelik ﬂiddetin nas›l
örtbas edildi¤ine, kad›nlar›n dünyay› sarmas› gereken ç›¤l›¤›n›n nas›l
bast›r›ld›¤›na birkaç örnek vermek
gerekirse; ﬁili’de tecavüze u¤ram›ﬂ
kad›nlar›n sadece % 3 ’ ü olay› polise bildirmektedir. ABD’de, yani
haklar ve özgürlüklerin nisbeten
kökleﬂmiﬂ oldu¤unun kabul edildi¤i
bir burjuva demokrasisi ülkesinde,
kad›nlar›n % 84’ü tecavüzü polise
bildirmemektedir... Avustralya’da fiziksel sald›r›ya u¤ram›ﬂ kad›nlar›n
% 18’i bunu hiç kimseye söylememiﬂ.. Bangladeﬂ’te bu oran % 6 8...
M›s›r’da ise % 47... ‹rlanda’da fiziksel tacize u¤rayan kad›nlar›n sadece
% 20’si polise baﬂvuruyor. Yüzde
80’i ﬂiddetle ve çaresizli¤iyle baﬂ
baﬂa... Rusya Federasyonu’nda ﬂiddet ma¤duru kad›nlar›n % 40’› polisten yard›m talep etmiyor. Britanya’da tecavüze u¤ram›ﬂ kad›nlar›n
% 87’si sald›r›y› polise bildirmiyor...
Ülkemizde ise, kad›nlar›n yüzde
48.5’i yaﬂad›¤› ﬂiddeti kimseye anlatm›yor. ﬁiddete u¤rayanlar›n yüz de 92’si resmi kurumlara baﬂvuram›yor. Polise ve jandarmaya baﬂvuranlar›n oran› sadece yüzde 4.
ﬁunu da belirtelim; bir çok ülkede, aile içi ﬂiddeti, kad›nlara yönelik
ﬂiddeti suç olarak sayan herhangi
bir yasal düzenleme de yok. Bu
türden yasalar›n oldu¤u bir çok ül-
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kede de bu yasalar›n uygulanmas›
oldukça ender.
2003 itibar›yla, en az 54 ülkede
kad›nlara yönelik ayr›mc› yasalar
bulunuyor. Buna karﬂ›l›k 79 ülkede
aile içi ﬂiddete karﬂ› hiçbir yasa yok.
Aile içi tecavüz sadece 51 ülkede
cezay› gerektiren bir suç olarak tan›mlan›yor. Di¤erlerinde bir düzenleme yok. Sömürücü sistemin kad›nlara yönelik ﬂiddete, hatta tecavüze “hoﬂgörüsünü” kan›tlayan rakamlard›r bunlar.
Bolivya, Kamerun, Kosta Rika,
Etiyopya, Lübnan, Peru, Romanya,
Türkiye, Uruguay ve Venezuela’da,
mevcut yasalara göre, tecavüzcü
kurbanla evl enmeyi teklif eder ve
k u r b a n d a k a b u l e d e r s e serbest b›rak›lmakta.

ﬁiddetin arkas›nda
sadece ‘erkeklik’ de¤il;
her yönüyle sistem var
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Kad›nlar sistem içinde hem s›n›fsal olarak üretim sürecinde ezilip
sömürülmekte, hem de cinsiyet aç›s›ndan aﬂa¤›lan›p, ezilip, horlanmaktad›r. Ek olarak, kapitalist sistem içinde ezilen erke¤in ﬂiddetine
de maruz kal›r. Dinin, aﬂiretler gibi
feodal kurumlar›n da etkisiyle kad›na yönelik ﬂiddet meﬂrulaﬂt›r›larak,
kad›n›n ma¤duriyeti büyür. ‹ki kez
sömürülür, iki kez aﬂa¤›lan›r, iki kat
ﬂiddete maruz kal›r. Bunlar birbirinden ayr› düﬂünülemez.
Bu anlamdad›r ki, kad›n› sömüren, bedenini, cinsiyetini metalaﬂt›ran, aﬂa¤›layan, horlayan sistemin
kad›na de¤er vermesi, kad›n› erkekle
eﬂit statüye getirmesi mümkün de¤ildir. Kad›na yönelik evde, okulda, iﬂte, uygulanan ﬂiddetin kayna¤› olarak ortaya ç›kan sömürü düzeni, ﬂiddetin önlenmesine de çare üretemez.
Kad›na yönelik ﬂiddetin kayna¤›n› do¤ru teﬂhis etmek, “kad›na yönelik ﬂiddetle” nas›l mücadele edilece¤ini do¤ru tespit etmek aç›s›ndan zorunludur. E¤er ﬂiddetin kayna¤› soyut, sistemden ba¤›ms›z bir
“ e r k e k l i k ” sorunu olarak görülürse, o durumda mücadele de do¤rudan “erke¤i” hedefleyecektir.

Erkekler psikopat, problemli olduklar› için ﬂiddete baﬂvurmuyorlar.
Veya sorun “e¤itimsizlik” sorunu da
de¤il. E¤itilse de de¤iﬂmiyor. Çünkü sorunlardan biri nas›l e¤itildi¤inde zaten. O e¤itim, kad›n erkek konusunda nas›l bir kültürü veriyor?
Düzenin e¤itiminin verdi¤i bak›ﬂ
aç›s›, erkek egemen bak›ﬂ aç›s›d›r.
Bu nedenle “okumuﬂ olmak” da kad›na yönelik ﬂiddetin çözümü olmuyor ve olmayacakt›r da.
Dolay›s›yla, kad›nlara yönelik
her kesimden kaynaklanan bu ﬂiddeti, sistemden, sistemin verdi¤i
kültürden kopar›p sadece “t›bbi tedavi gerektiren” psikolojik bir soruna veya bir e¤itim sorununa indirgeyen, sorunu sadece “erkek” olmakla
s›n›rlayan anlay›ﬂlar, sorunun çözümü yerine sistemin aklanmas›na
hizmet eder. Bu anlay›ﬂtaki çarp›kl›k, kad›na yönelik ﬂiddetin sorumlular› aras›nda olan devleti, onun
kurumlar›n›, diyaneti, çözüm için
adres olarak gösterebilmektedir.
Sorun tek tek erkekleri e¤itmekle çözülecek bir sorun de¤ildir.
Devletin ve dinin kurumlar›yla da
bir sonuç al›namaz. Kad›na yönelen
ﬂiddet sadece aile içinde de¤il; evde,
sokakta, savaﬂlarda, gözalt›nda,
hapishanelerde,
fabrikalarda,
köyde, iﬂyerlerinde, her y e r d e d i r.
Burjuvazinin kad›n› siyasette de,
ticarette de “vitrinlik” bir unsur olarak gören yaklaﬂ›m›, ﬂiddeti körüklüyor. ‹ﬂsizlik, açl›k, yoksulluk, ﬂiddeti körüklüyor. Kad›na uygulanan
ﬂiddet sömürü sisteminin tüm kurumlar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilmekte ve sömürü sisteminden beslenmektedir. Erkek egemen düzen
nedeniyle burjuva kad›n›n da sorunlar› olsa da, bir kez daha belirtmeliyiz ki, k a d › n s o r u n u e s a s o l a r a k
e m e k ç i k a d › n l a r › n s o r u n u d u r. Kad›nlara yönelik ﬂiddet de ayn› ﬂekilde esas olarak halktan kad›nlar›n
sorunudur. Bu nedenle kad›na yönelik ﬂiddet, kad›nlar›n s›n›fsal ve cinsiyet aç›s›ndan ezilmesi sorunundan
ba¤›ms›z ele al›namaz.
Buna ba¤l› olarak da, kad›nlara
yönelik ﬂiddeti önleme mücadelesi,
kad›n›n haklar ve özgürlükler mü-

cadelesiyle ve nihayetinde de kad›nlar›n kurtuluﬂu mücadelesi ile
birleﬂmelidir. Kad›na yönelik ﬂiddetin ekonomik, siyasi, sosyal temelleri ancak devrimci bir halk iktidar›yla ortadan kald›r›labilir.
Kad›nlar›n toplumda ikinci s›n›f
kabul edilmesinin ve kad›na uygulanan ﬂiddetin temelinde bu sömürü
sistemi varsa, aç›k ki, bu sorunlar,
ancak sömürünün ortadan kalkmas›na ba¤l› olarak çözümlenebilir. Bu
temel de¤iﬂiklik olmad›¤› sürece
hiçbir de¤iﬂim, kad›nlar›n sorunlar›n› köklü ve kal›c› olarak çözemez.
Elbette karﬂ›m›zdaki her somut
sorunla mücadele edece¤iz. Kad›nlar,
mevcut düzen içinde kad›n olarak demokratik haklar›n›, özgürlüklerini
geniﬂletmek, her alandaki kad›nlara
karﬂ› ﬂiddeti asgariye indirmek için
mücadele vereceklerdir. Vermelidirler. Ama, bu mücadelenin sonuç al›c›
olmas›, boﬂa kürek çekilmemesi, mücadelenin s›n›fsal bir bak›ﬂ aç›s›yla
sürdürülmesiyle mümkündür.
Tersini iddia edenler, ne mevcut
sistemi, ne kad›n sorununu tam olarak kavrayam›yorlar demektir. Hedefe sadece erke¤i koyanlar, kad›nlara yönelik ﬂiddetin sadece belli biçimlerini görüp, d i ¤ e r biçimlerini
görmezden gelenler, bu konuda bir
sonuç alma ﬂans›na sahip de¤ildir.
Kad›na yönelik ﬂiddete karﬂ› mücadele, özellikle kad›nlar cephesinden, ayn› zamanda kad›nlar›n ö rg ü t l e n m e s i , d e v r i m c i l e ﬂ m e s i ve
mücadeleye kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas› sorunu olarak ele al›nmal›d›r.
Sorunun en genel anlamdaki çözümü ise sistemi, yani dolay›s›yla erkek egemen sistemin ekonomik,
sosyal temellerini de y›kmakt›r.
(1)Yaz›da kullan›lan rakamlar, WHO (Dünya Sa¤l›k Örgütü) UNIFEM (BM, Kad›nlar
Kalk›nma Fonu), Uluslararas› Af Örgütü raporlar›ndan al›nm›ﬂt›r.
(2) Utand›ran Tablo, Milliyet, 12 ﬁubat 2009

Köln:

Nurhan, Cengiz, Ahmet’e Özgürlük!

Kampanya Sürüyor
Almanya'da yaﬂayan Türkiyeliler'in haklar›n› savunduklar›, Türkiye'deki faﬂist rejime karﬂ› olduklar› için 5
Kas›m 2008 tarihinde Almanya’da tutuklanan Anadolu
Federasyonu üyeleri Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve
Ahmet ‹stanbullu için özgürlük kampanyas› sürüyor.
***

Hamburg:

Anadolu Federasyonu ve Özgürlük
Komitesi çal›ﬂanlar›n›n Hamburg'un Altona semtinde,
28 ﬁubat Cumartesi günü açt›klar› standta, çok say›da
Almanca ve Türkçe bildiri da¤›t›ld›. Stand› ziyarete gelenlere ve çevredeki insanlara, Nurhan Erdem, Ahmet
‹stanbullu ve Cengiz Oban'›n neden tutukland›klar› ve
129a-b yasa paragraflar› hakk›nda bilgiler verildi.
***

Tutukland›klar› günden beri tecrit
alt›nda tutulan Cengiz Oban, Nurhan Erdem ve
Ahmet ‹stanbullu ile dayan›ﬂmak ve yaﬂanan
hukuksuzlu¤u teﬂhir etmek için, Özgürlük Komitesi’nin baﬂlatt›¤› kampanya 7 . h af ta s › nd a
28 ﬁubat Cumartesi günü Dom Kilisesi Meydan›’nda devam etti.
Almanca "Nurhan, Cengiz ve Ahmet'e Özgürlük" yazan bir pankart aç›ld›. Ayr›ca standta
Almanca olarak " D o m ' u n Ö n ü n d e Ö z g ü r l ü k
Ç a¤r›s› 7. H a f t a s › n d a " yazan döviz yer ald›.
Almanca ve Türkçe bildiri ve broﬂürler da¤›t›ld›.
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***

Viyana: Özgürlük Komitesi üyeleri, Avusturya'n›n baﬂkenti Viyana’da, 26 ﬁubat Perﬂembe günü Naschmarkt’ta bilgilendirme çal›ﬂmas›
yapt›lar. Almanca Cengiz, Nurhan ve Ahmet’e Özgürlük
yazan pankart açan komite üyeleri Almanca ve Türkçe
bildiriler da¤›tt›lar.
***

Berlin:

Berlin'de 4 Mart Sal› günü Alexndarplatz
Meydan›’nda, resimli pankart ve önlüklerle Türkçe ve
Almanca bildiri da¤›t›ld›.
Yap›lan konuﬂmada "Dün birçok eylem ve etkinli¤i
beraber örgütledi¤imiz, iyiden, güzelden, do¤rudan,
halktan ve hakl›dan yana olma mücadelesinin bedelini
ödeyen arkadaﬂlar›m›z› sahiplenecek; ve halk›n hakl›
mücadelesini sahiplenmenin ve bu mücadeleyi yürütmenin, hiçbir ﬂekilde "terörizim" yaygaras›yla bast›r›lmas›na, bo¤ulmas›na izin vermeyece¤iz.” denildi.
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Engin ‹çin Elçilik Önünde Eylem
‹ngiltere’nin baﬂkenti Londra’da 4 Mart Perﬂembe
günü, bir grup Halk Cepheli, Türkiye’de ayn› gün görülmekte olan Engin Çeber davas›yla ilgili olarak, katledenleri teﬂhir etmek için Türkiye Elçili¤i önünde
protesto gösterisi yapt›.
Elçilik önündeki protesto boyunca Halk Cephesi
imzal› pankart taﬂ›nd›. Eylemde, ‹ngilizce ve Türkçe
sloganlar at›ld›. Engin Çeber’in ve Ferhat Gerçek’in
posterleri taﬂ›nd›, bildiriler da¤›t›ld›.

Guantanamo'da ‹ﬂkence Artt›
Bas›n Tekellerine Karﬂ›
Gazeteci protestosu
Güney Kore’de büyük holding ve ﬂirketlerin ülkedeki yay›n kuruluﬂlar›n› ele geçirmesini kolaylaﬂt›ran
yasa tasar›s› gazeteciler taraf›ndan protesto edildi.
MBC radyo-televizyon çal›ﬂanlar›, iktidarda bulunan
Büyük Ulusal Parti’nin ç›kard›¤› yasa tasar›s›s›na karﬂ› ç›karak “Bas›n› sindirmek isteyen hükümeti yarg›lay›n” yaz›l› pankart açt›lar.

Barack Obama'n›n Ocak ay›nda göreve baﬂlamas›ndan sonra kapatma karar› ald›¤› Guantanamo üssündeki
tutsaklara yönelik bask› ve iﬂkencede art›ﬂ oldu.
Guantanamo'daki 31 tutsa¤›n avukat› Ahmet Ghappur, Obama'n›n göreve gelmesinden sonra tutsaklar›n
dayak yedi¤ini, gördükleri ﬂiddet sonucu kol ya da bacaklar›n›n ç›kt›¤›n›, tek kiﬂilik hücrelere ve tuvalet ka¤›tlar›na biber gaz› s›k›ld›¤›n› ve açl›k grevindeki tutsaklara zorla fazla miktarda yemek yedirildi¤ini belirtti.
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Kurtuluﬂ Yolundaki Kad›n›n
Ad›, Cepheli Kad›nd›r
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Kad›n›n özgürleﬂmesi üzerine
çok yaz›l›p çizilmiﬂ, bu konuda
farkl› tan›mlar yap›lm›ﬂ, farkl› yollar çizilmiﬂtir. Fakat defalarca kan›tlanm›ﬂ olan ﬂudur ki, burjuvazinin,
küçük-burjuvazinin kad›n›n özgürleﬂmesi diye sundu¤u ﬂeyler, kad›n›
baﬂka biçimlerde ve baﬂka aç›lardan
yeniden ve daha kuvvetli biçimde
düzene ba¤lamaktad›r.
Önce k›sa k›sa da olsa bu özgürlük tan›mlar›na bir bakal›m.
Baﬂ›na buyruk, dünyaya boﬂvermiﬂcesine yaﬂamak, onlar›n özgürlük tan›mlar›ndan biridir. Bu anlay›ﬂa göre “baﬂ›na buyruk” olmak,
boﬂverebilmek, kad›n›n, erkek egemen anlay›ﬂa, aileye, çevreye, feodal kültüre karﬂ› bir isyan›, özgürleﬂmesi gibi sunulur. Oysa gerçekte
bir isyan ya da özgürleﬂme yoktur.
Kastedilen özgürlük; kimseye karﬂ›
sorumlu olmamaktan, kimseye hesap vermemekten, kendinden baﬂkas›n› düﬂünmemekten, Türkçesi bireycilikten, sorumsuzluktan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir. Peki bu özgürlük
müdür? Bugün özellikle büyük ﬂehirlere bakt›¤›m›zda bu anlay›ﬂ› yaﬂam tarz› haline getirmiﬂ kad›nlar az
de¤ildir. Ama onlar›n “özgürleﬂmiﬂ”
oldu¤undan bahsedilebilinir mi?
Burjuva, küçük-burjuva ideoloji ve
kültür taraf›ndan empoze edilen bu
anlay›ﬂ, kad›n›n hangi sorununa çözüm getirmektedir? Bu anlay›ﬂ›n ortaya ç›kard›¤› kad›n kiﬂili¤i, özgürleﬂmiﬂ de¤il, tam tersine bireycileﬂmiﬂ, buna paralel topluma, çevresin-

deki geliﬂmelere duyars›zlaﬂt›r›lm›ﬂ
bir kad›n kiﬂili¤idir.
Bir di¤eri, kocas›ndan “tamamen ba¤›ms›z” olmak diye tan›mlar
özgürlü¤ü. Fakat burada kastedilen
ba¤›ms›zl›k; kad›n›n erke¤e ekonomik, maddi ba¤›ml›l›¤›na son vermek de de¤ildir; bunu içermekle
beraber esas olarak eﬂlerin birbirine
karﬂ› sorumsuzlu¤udur. Eﬂlerin istedikleri gibi hareket etme “özgürlü¤üne” sahip olmalar›d›r. Kimileri
bunu “aldatma özgürlü¤ü” gibi pespaye noktalara götürebilmektedir.
Oysa evlilik, kastedildi¤i anlamda
“ba¤›ms›z” olmay› de¤il, sevgi üzerine kurulmuﬂ bir birlikteli¤i ve ba¤›ml›l›¤› içerir. Kald› ki burjuvazinin evlilik iliﬂkilerinde ekonomik
anlamda da bir ba¤›ms›zl›ktan söz
edilemez.
Bir baﬂkas› için kad›n özgürlü¤ü, cinsel özgürlükle özdeﬂleﬂtirilmiﬂtir. Kad›n, s›n›flar›n ortaya ç›kmas›yla birlikte tarih boyunca cinsel olarak sömürülmüﬂ, erkeklerin
zevk arac› olarak al›n›p sat›lm›ﬂt›r.
Erke¤in mal› olarak görülmüﬂtür.
Kad›n›n kendi varl›¤› üzerinde özgürce ve tam denetim hakk›na sahip
olmas› elbette onun en temel haklar›ndan biridir. Ancak kapitalist toplumda, “cinsel özgürlük” diye sunulan, kad›n vücüdunun pazarda metalaﬂt›r›lmas›ndan ve di¤er yandan
yozlaﬂm›ﬂ iliﬂkilerin özgürlük ad›na
kutsanmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

Burjuvazinin ve küçük burjuvazinin
kad›n›n özgürleﬂmesi diye sundu¤u,
kad›n› daha güçlü ba¤larla düzene
ba¤lamakt›r... Cepheli kad›n önce
düzenden kopmakt›r ve bu,
özgürlü¤ün de ilk ad›m›d›r.
Kimse, bu noktada burjuvazinin,
kapitalizmin kad›nlar› özgürleﬂtirdi¤ini savunamaz; cinselli¤in kapitalist pazar içindeki büyüklü¤üne bakarsak kad›na özgürlü¤ünü verdi¤ini de¤il, onu metalaﬂt›rd›¤›n› görürüz. Ayr›ca aç›k ki; kapitalizm, tüm
kad›nlara kendi vücudunu meta olarak gören, onu pazarlayan, kullanan
bir kültürü empoze etmektedir. Bu
anlay›ﬂ›n hiç de küçümsenmeyecek
ölçüde yayg›nlaﬂabildi¤ini de belirtmek gerekir. K›sacas›, bu çarp›k
cinsel özgürlük anlay›ﬂ›, kad›n› özgürleﬂtirmiyor, tersine bedeninin
metalaﬂmas›na hizmet ediyor.
Bir baﬂka anlay›ﬂa göre, kad›n›n
özgürleﬂmesi, mesela “geceleri rahatça d›ﬂar› ç›kabilmek”tir. Veya
“bir iﬂ sahibi olup, kendi ayaklar›
üzerinde durabilmek, erke¤e muhtaç olmamakt›r” özgürlük! Kad›n›n
üretimin içinde olmas›, ekonomik
ba¤›ms›zl›¤›n›n olmas›, erke¤e
muhtaç olmamas› önemlidir. Ancak,
bunlar tek baﬂ›na kad›n›n özgürleﬂmesi anlam›na gelmez. Çünkü bütün olarak ne ekonomik yap›da, ne
siyasal yap›da, özgür olabilmenin
nesnel zemini, koﬂullar› yoktur. Bu
ekonomik yap›ya tabi ve bu siyasal
yap› içindeyseniz, orada bütünden
ayr› olarak bir özgürlük var olamaz.

Kad›n›n Özgürleﬂmesi
Düzenden Ba¤lar›n›
Koparmakla Baﬂlar
Bütün bu özgürlük tan›mlar›nda
yanl›ﬂ, çarp›k olan yanlar›n ötesinde, eksik olan temel bir ﬂey vard›r;
o da kad›n›n özgürlü¤ünü, düzenle
ba¤› içinde tan›mlam›yor olmas›d›r.
Kad›n› köleleﬂtiren, özgürlü¤ünü
k›s›tlayan, onu ikinci s›n›f yapan
nedenler olarak; binlerce y›ld›r süren erkek egemen anlay›ﬂ›, feodal
kültürün, ailenin, çevrenin etkileri,
kad›n›n kendi bilinç eksikli¤i gibi

daha bir çok neden sayabiliriz. Fakat bütün bu nedenlerin üzerinde
sistemin kendisi vard›r. Bu sayd›¤›m›z nedenlerin hiç birisi, bugün
kapitalist sistemden ba¤›ms›z de¤ildir. Dahas›, kad›n›n konumunun de¤iﬂmesi, sömürü sisteminin iﬂine
gelmemektedir. Bu nedenle, kad›n›n
ikinci s›n›f konumunun sürdürülmesi, sistemin sahiplenip uygulad›¤›
bir politikad›r ve çok çeﬂitli statükolar›yla da bunu sa¤lamaktad›r.
Bu koﬂullar alt›nda, düzene ba¤l›l›¤› devam eden kad›n, düzenin ﬂu
veya bu statükolar›na kendini hapsetmiﬂ kad›n, baﬂka ne olursa olsun,
özgürleﬂmiﬂ olamaz. Kad›n›n toplumsal yaﬂam›n hemen her alan›nda
erke¤in çok gerisinde oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r. Hala toplumsal yaﬂam›n
bir çok alan›nda yoktur kad›n. Fakat
var oldu¤u alanlara bakt›¤›m›zda da
kad›n›n özgürleﬂti¤ini de¤il farkl›
biçimlerde sisteme angaje edilip,
“ e r k e k l e ﬂ t i r i l i p ” , özgürlüklerinin
yok edildi¤ini görürüz.
Burjuvazinin ve küçük-burjuvazinin kad›n›n kurtuluﬂundan kastetti¤iyle bizim kastetti¤imiz ayn› ﬂeyler de¤ildir. Dolay›s›yla kad›n›n özgürlüﬂmesi için önerdiklerimiz de
ayn› de¤ildir. Kad›n› daha çok düzene ba¤layan hiçbir ﬂey, biçimi, sunuluﬂu nas›l olursa olsun, özgürleﬂme de¤ildir, o yolda at›lan bir ad›m
da olamaz. Öz olarak burjuvazinin
kad›n›n kurtuluﬂundan kastetti¤i;
kad›n›n her yönüyle kapitalist sistemin kullan›m›na sunulmas›d›r. Kad›n›n özgürleﬂmesinden ve kurtuluﬂundan bizim kastetti¤imiz ise; kad›n› ezen, sömüren, köleleﬂtiren,
ikinci s›n›f konuma düﬂüren d ü z e nd e n k u r t u l m a s › d › r.
Kapitalist sistemin bugün kad›n›
say›s›z ba¤larla düzene nas›l ba¤lad›¤›n› görmeden, kad›n›n özgürleﬂmesi konusunda do¤ru politikalar,
öneriler geliﬂtirilemez. Burjuvazinin bu konudaki do¤rudan ve dolayl› sinsi politikalar›n›, kad›nlar› sard›¤› düzen ba¤lar›n› görmek de yetmez. Gördü¤ümüz bu ba¤lar› kopar›p atmadan, onlara karﬂ› savaﬂmadan de¤iﬂimin ve özgürleﬂmenin olmayaca¤›n› bilmeliyiz. Bizim kad›-

Statükolar› parçalay›p, yöneten
olurlar, savaﬂan olurlar, ölüme
yatan olurlar. Biz var›z derler
yaﬂamda. Biz var›z derler kavgada. Devrimde biz var›z. Kad›nlar›n kurtuluﬂunun yolu bu yoldur.
Bu yol Cepheli kad›n›n yoludur.
n›n özgürleﬂmesine iliﬂkin tan›m›m›z da bu çerçevededir. Kad›n›n özgürleﬂmesi düzeni eleﬂtirmekle baﬂlar, kavgaya girmekle bu süreç ilerler. K›sa ve net olarak ﬂöyle diyebiliriz: K a d › n k a v g a d a ö z g ü r l e ﬂ i r.
ﬁu bir gerçektir ki, kad›nlar, bugün hangi haklara sahiplerse, hiçbiri kendilerine bahﬂedilmemiﬂtir. Kad›nlar bunlar› uzun süren mücadeleleri ve ödedikleri büyük bedeller sonucu elde etmiﬂlerdir.
Özgürleﬂmek, zorlu ve çok yönlü bir kavgay› gerektiriyor. Aile
içindeki ikincil konumdan okula,
fabrikaya, hayat›n tüm di¤er alanlar›na kadar, her yerde ikincil konuma
itilmemize karﬂ› bayrak açmak durumunday›z. Bütün bu cephelerde
k›yas›ya bir savaﬂ göze al›nmaks›z›n hiçbir ﬂeyin de¤iﬂmeyece¤i
aç›kt›r. Savaﬂt›¤›m›zda; bizi kuﬂatan
çemberleri k›rd›¤›m›z›, özgürlük
alanlar›m›z› geniﬂletti¤imizi, kendi
irademizi hakim k›ld›¤›m›z›, özgürleﬂti¤imizi görürüz.
Kad›n› köleleﬂtiren esas olarak
düzen oldu¤una göre, düzene karﬂ›
girdi¤imiz savaﬂta aileden di¤er
ekonomik, sosyal statülere kadar,
bizi düzene ba¤layan tüm ba¤lara
karﬂ› savaﬂ açm›ﬂ oluruz. Kavgaya
girip özgürleﬂen kad›nlar artt›kça,
kad›n›n kurtuluﬂu yolundaki yürüyüﬂ h›zlan›r, büyür.
‹ﬂte bu savaﬂ, as›l olarak özgürleﬂen, örgütlenen devrimci kad›n›n
savaﬂ›d›r. Kad›n›n düzene karﬂ› girdi¤i bu kavga da farkl› biçimlere ve
muhtevalara sahip olsa da, temelde
s›n›f kavgas›d›r. Düzen, bir avuç
burjuvazi d›ﬂ›nda bütün toplumu sömürmek ve köleleﬂtirmek üzerine
kurulmuﬂtur. ‹ki kez sömürülen, iki

kez ezilen kad›n, “bir kez” sömürülen ve ezilen erkeklerle bu anlamda
ittifak içinde olmak durumundad›r.
Kad›n›n kurtuluﬂu mücadelesi bütün olarak halk›n kurtuluﬂu mücadelesinden ba¤›ms›z de¤ildir. Bu mücadele devrim mücadelesidir. Ve
devrim mücadelesi ayn› zamanda
kad›n›n özgürleﬂme ve kurtuluﬂu
mücadelesidir.
Devrim mücadelesine giren kad›n, erkekten farkl› olarak daha ilk
ad›m›nda kendisini kuﬂatan ailenin,
çevrenin, toplumun ve sistemin bask›s›na karﬂ› büyük bir savaﬂa girmiﬂ
demektir. Bu savaﬂta ileriye do¤ru
att›¤› her ad›m kad›n›n özgürlü¤üne
at›lan ad›md›r. Bu mücadelede at›lan ad›mlar, zay›f, edilgen, güçsüz,
çaresiz bir statükoya hapsedilen kad›n› güçlendirir. Kopartt›¤› her düzen ba¤›, kad›n› düzen karﬂ›s›nda
direngenleﬂtirir. Bunun say›s›z örneklerine tan›kt›r tarihimiz. Bu
u¤urda mücadeleleriyle, yaratt›klar›
kahramanl›klar›yla, bask›, zulüm,
iﬂkence alt›nda baﬂe¤mezlikleriyle,
tarihin en onurlu sayfalar›nda yer
alan kad›nlard›r onlar.
Bu yüzden, özgürleﬂen kad›n›n,
kurtuluﬂ yolundaki kad›n›n temsilcisi cepheli kad›nd›r. Cepheli kad›n›n öncüleri, Haticeler’den baﬂlar,
faﬂizmin yüzlerce namlusunun ateﬂ
kustu¤u anda “Cesaretiniz Va r s a
Gelin” diyebilen Sabolarla devam
eder... Sibeller, Özlemler yeni gelenekler yarat›r. Bu gelene¤e; “yaﬂam›ﬂ say›lmaz yurdu için ölmesini
bilmeyenler” diyerek can›n› feda
eden ‹diller, Fidanlar, ﬁenaylar, Cananlar, Sevgiler, Fatmalar... eklenir.
Halk›m›z aç, aç›k, ç›plakken, insanlar›n kurtuluﬂunun bireysel çabalarda olmay›p düzene karﬂ› mücadelede oldu¤unu bilen Doktor Kevserler, yaﬂat›r bu gelene¤i. Kad›n›n özgürleﬂmesinde çok güçlü, çok cüretli destanlar kaydedilir tarihe... Statükolar› parçalay›p, yöneten olurlar,
savaﬂan olurlar, ölüme yatan olurlar.
Biz var›z derler yaﬂamda. Biz var›z
derler kavgada. Devrimde biz var›z.
Kad›nlar›n kurtuluﬂunun yolu bu
yoldur. Bu yol Cepheli kad›n›n yoludur.
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KARﬁI-DEVR‹MLERDEN
KAP‹TAL‹ST BORÇ BATA⁄INA
YIKILAN PERDEDEN,
ÖZGÜRLÜK, DEMOKRAS‹
DE⁄‹L, IMF, NATO,
BORÇLAR, AÇLIK
G‹RD‹...
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Do¤u Avrupa ülkelerinin emperyalist ülkelere borçlar› 1 trilyon
740 milyar dolara ulaﬂm›ﬂ durumda
ve hiçbiri borcunu ödeyebilecek durumda de¤il. Mart ay› baﬂ›nda
Brüksel’de toplanan AB zirvelerinde ve AB'nin Do¤u ve Orta Av r u pal› üyeleri toplant›s›nda gündemde
bu sorun vard›.
Bu toplant›ya 9 ülke kat›l›yor:
Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slo vakya, Macaristan, Romanya,
Bulgaristan, Letonya, Litvanya,
E s t o n y a . Hepsi dünün sosyalist,
bugünün kapitalist ülkeleriydi.
Do¤u Avrupa ülkelerinin mevcut
durumu, bas›na ﬂu ﬂekilde yans›m›ﬂt› geçti¤imiz günlerde:
"Ekonomik krizde ... f i n a n s a l
de pre mi n en a¤›r bedel ini D o¤u
Av r u p a l › l a r ö d ü y o r l a r : Paralar›
baﬂdöndürücü h›zla de¤er yitiriyor,
ihracatlar› b›çak gibi kesildi, yabanc› sermaye can havliyle bu ülkelerden ç›k›yor, Bat› Avrupa'da, ‹skandinavya'da çal›ﬂan göçmen iﬂçiler evlerine dönüyor. ... iﬂini gücünü
yitirmiﬂ olarak... Bütün bunlar›n üstüne söz konusu ülkeler bo¤azlar›na
kadar borca batm›ﬂ durumdalar:
Bat› Avrupa bankalar›na... 1 trilyon
740 milyar dolar borçlar› var. Bunun 400 milyar dolar›n›n vadesi bu
y›l doluyor. ... Ya ödeyecekler, ki
mümkün de¤il, çünkü kasalar› tamtak›r; ya da borcu çevirmeleri için
onlara yard›m edilecek." (Erdal ﬁafak, Sabah, 28 ﬁubat 2009)
Tablo çok aç›kt›r.Y›k›lan "demir
perde!"den iddia edildi¤i gibi, de-

mokrasi, özgürlük ve refah de¤il,
borçlar girmiﬂtir, IMF, NATO girmiﬂtir, açl›k girmiﬂtir, yozlaﬂma girmiﬂtir...
Karﬂ›-devrimleri izleyen y›llarda, "ﬁu da IMF'ye girdi, bu da NATO'ya üye oldu" diye haberler ç›k›yordu ardarda. Emperyalist cephe
sevinç içindeydi. Emperyalizmin
ekonomik, askeri kurumlar› yeni
üyelerle büyüyordu. "Demir perdenin y›k›lmas›" dedikleri, asl›nda bu
ülkelerdeki ilerici, halktan yana,
sosyalist iktidarlar›n y›k›lmas›yd›.
Belki de tarihte en yo¤un dezenmormasyonun yaﬂand›¤› y›llard› o
y›llar. Tarihin sonunu ilan etmiﬂlerdi emperyalistler.
Emperyalist propaganda mekanizmas›, "halka çektirmedi¤i kötülük kalmayan komünist diktatörler”
üzerine senaryolar yaz›yordu; “Demirperde gerisindeki halk açt›, sefildi, her ﬂeye muhtaçt›. Bir ciklet
için, çorap için yollara dökülmüﬂtü
kad›nlar...”
Gorbaçov'un baﬂlatt›¤› kapitalist
restorasyon süreci, Do¤u Avrupa ülkelerindeki revizyonist iktidarlarla
buluﬂunca karﬂ›-devrim güzergah›nda h›zla yol al›nd›. Gorbaçovculu¤un açt›¤› kanalda, kâh “kalenin içten” y›k›lmas›yla, kâh bizzat emperyalizmin tezgahlad›¤› darbeler
sonucunda Do¤u Avrupa'dan baﬂlayarak bütün olarak sosyalist sistemin çökertilmesiyle karﬂ›-devrim
süreci büyük ölçüde tamamlanm›ﬂ
oldu. Art›k tek kutuplu bir "Yeni
Dünya Düzeni" kurulacakt›. Emperyalist propaganda mekanizmas›na
göre, “Yeni Dünya Düzeni”, insanl›¤a daha m u t l u , refah içinde, de m o k r a t i k ülkeler sa¤layacakt›.
“So¤uk savaﬂ” sona eriyordu, dünyaya “bar›ﬂ” gelecekti; vs. vs.
Yalan ve dezenfermasyon o boyuttayd› ki, halklar neye inanaca¤›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ haldeydi.
Bu yalan ve dezenformasyon

bombard›man›ndan, sosyalist sistemin da¤›lmas›yla dayanaks›z kalan
kendine güvensiz birçok sol hareketler de etkilendi. Bir çok sosyal,
ulusal kurtuluﬂ hareketleri rotas›n›
ﬂaﬂ›rd›. Bayraklar›ndan sosyalizmin
simgelerini söktüler. Emperyalizmde yeni ﬂeyler keﬂfetmeye baﬂlad›lar.
Bütün bunlar olurken Amerika,
Irak'ta, Somali'de halklar›n üzerine
tonlarca bomba ya¤d›r›p, “ y›ld›z savaﬂ› filmleri izletir gibi” dünya
halklar›na sald›r›lar›n› naklen izletiyordu. Diktatörlüklerden kurtulup
demokrasiye kavuﬂaca¤› söylenen
Do¤u Avrupa'da, Kafkaslar’da, Balkanlar’da emperyalizmin körükledi¤i milliyetçilik sonucu halklar birbirine bo¤azlat›l›yordu. Bu bo¤azlaﬂman›n sonucu, Balkanlarda, Kafkaslar'da onlarca yeni devlet ve
halklar›n birbirine düﬂmanl›¤›yd›.
O toz duman ve dezenfermasyon
içinde bu çöküﬂün halklar ve emperyalistler için neyi ifade etti¤ini
ﬂöyle ifade etmiﬂtik o günlerde;
"Ne kadar zafer ç›¤l›klar› atsalar azd›r! Ama Sovyetler Birli¤i
halklar› için ayn› ﬂey söylenemez.
Sovyetler Birli¤i -elbette Do¤u Avrupa halklar› da- halklar›, ﬂimdi art›k, her gün bir sonraki günün endiﬂesini taﬂ›yacaklar›, ›rkç›l›¤›n ve
gericili¤in, ulusal, toplumsal ve bireysel düﬂmanl›klar›n, bencilliklerin, açl›k ve yoksullu¤un, her türlü
insani ve ahlaki de¤er y›k›m›n›n kol
gezdi¤i karanl›k bir sürece girdiler.
Bu süreç, emperyalist sömürü ve
ya¤ma için bulunmaz bir zemin,
emekçi halklar için katlan›lmaz ac›lar demektir. Bugün Sovyetler Birli¤i ve Do¤u Avrupa'daki süreci karakterize eden olgu, her alanda yaﬂanan yo¤un bir ekonomik, sosyal
ve siyasal krizdir." (Mücadele, Say›
30, 15 Ekim 1991)
Evet, biz kahin de¤ildik. Fakat
olaylara, olgulara Marksizm-Leni-

nizmin bak›ﬂ aç›s›yla bak›yoruz.
Böyle bakt›¤›m›z için, Do¤u Avrupa ülkelerinin bugün yaﬂad›klar›n
o günden öngörebilmiﬂiz. Orada belirtildi¤i gibi, Do¤u Avrupa'ya huzur, bar›ﬂ, refah, demokrasi gelmedi. Oligarﬂik iktidarlar kuruldu, sömürü baﬂlad›, ›rkç›l›k, milliyetçilik
en üst seviyeye yükseldi.
Kapitalist restorasyonun baﬂ›nda, bu ülkelerin hiçbirinin " d › ﬂ b o rc u " yoktu. Hiçbirinde " a ç l a r "
yoktu. Hiçbiri I M F ' y e m u h t a ç de¤ildi. Halk aç-aç›k evsiz kalmak nedir bilmiyordu. E¤itim alamamak,
sa¤l›k hizmetlerinden yararlanamamak gibi bir sorun yaﬂam›yordu.
Hepsiyle tan›ﬂt›lar. Hem de çok
k›sa bir zamanda. ﬁimdi hepsi var
sözü edilen ülkelerde. Halk her ﬂeye
muhtaç. ‹ﬂsizlikle tan›ﬂt›lar, açl›kla
tan›ﬂt›lar, sa¤l›k, e¤itim, ulaﬂ›m, bar›nma... art›k her ﬂey parayla al›n›r
sat›l›r oldu. Ama para yoktu halkta.
Kad›nlar bedenlerini ç›kartt›lar sat›l›¤a. Bugün halen kad›n ticaretinin

büyük bir bölümü bu ülkelerden yap›l›yor. Fuhuﬂ, ahlaks›zl›k, kültürel
dejenerasyon had safhaya ç›kt›. E¤itim, sa¤l›k, bar›nma, ulaﬂ›m gibi altyap› hizmetleri de büyük ölçüde
çökmüﬂ durumda. Ekonomi, sanayi
çöktü. ‹ﬂsizlik ç›¤ gibi büyüdü. Bat›
Avrupa'ya milyonlarca göçmen verdiler. Kurtulacaklard›, lüks tüketime
kavuﬂacaklard›, özgür olacaklard›...
Sosyalizmin y›k›nt›lar› ard›ndan kurduklar› hayaller buydu ve ﬂimdi y›k›lan hayallerinin alt›nda Avrupa’da
aﬂa¤›lan›yor, ucuz iﬂçilik yap›yorlar.
Avrupas›, Amerikas› tüm emperyalist leﬂ kargalar› gibi üﬂüﬂtüler
Do¤u Avrupa’y› "kurtarmak" için.
IMF, krediler açt›. NATO, d›ﬂ tehditlere karﬂ› onlar› ﬂemsiyesi alt›na
ald›. Sonra AB emperyalistleri kendi topluluklar›na katt›lar. Do¤u Avrupa’y› “yeniden inﬂa” etmeye giriﬂtiler. Tekeller fabrikalar›n› söküp
Do¤u Avrupa’ya taﬂ›d›. ‹ﬂçilik maaliyetleri u c u z d u çünkü Do¤u Avrupa’da. Kapitalizm, ucuzlatm›ﬂt›
insan›. Emperyalist sermaye bu ül-

Ankara’da Su Paneli
Art› ‹vme Dergisi Ankara Temsilcili¤i taraf›ndan gerçekleﬂtirilen “Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r!” paneli
28 ﬁubat günü Jeoloji Mühendisleri Odas› Konferans Salonu’nda gerçekleﬂtirildi.
‹vme Dergisi Yay›n Kurulu Üyesi Ozan Demirel’in
oturum baﬂkanl›¤›nda baﬂlayan “Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r” panelinin kat›l›mc›lar› Tayfun Ç›nar, Metin Ye¤in ve Handan Sar›yonca’yd›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›ndan sonra söz alan Yrd. Doç. Dr. Tayfun Ç›nar; do¤al ortam›nda
kullan›lan suyun bedelsiz oldu¤unu ancak kentlerin geliﬂmesiyle birlikte suyu taﬂ›ma ihtiyac›n›n ortaya ç›kt›¤›n›
söyledi. Tayfun Ç›nar’›n sunumunun ard›ndan konuﬂmas›na baﬂlayan ‹vme Dergisi Yay›n Kurulu üyesi Handan
Sar›yonca 5.’si Mart ay›nda ‹stanbul’da yap›lacak olan
Dünya Su Forumu’nun düzenleyicilerini, yap›s›n› ve politikalar›n› detayland›rarak anlatt›. Sar›yonca suyun hak
oarak de¤il bir meta olarak tan›mland›¤›n› vurgulayarak
bu anlay›ﬂa karﬂ› yürütülecek olan mücadelelerin ise büyük önem taﬂ›d›¤›n› ancak mühendis ve mimarlar›n meslek örgütlenmesi olan TMMOB’un bu konuda gereken
duyarl›l›¤› göstermedi¤ini söyledi.
Uruguay’da sular›n özelleﬂtirilmesine karﬂ› yürütülen
mücadeleleri konu alan k›sa filmden sonra konuﬂmas›na
baﬂlayan Metin Ye¤in Uruguay’da suyun sat›lmas›na karﬂ› halk›n bir araya geldi¤ini ve özelleﬂtirmeye karﬂ› büyük

keleri iﬂgal ederken, kendilerine ait
hiçbir de¤erleri kalmad›. Tar›m, sanayi ülkenin ihtiyaçlar›na göre de¤il, tekellerin planlar›na göre yeniden düzenlendi. Tam bir soygun ve
talan yaﬂand›. Halk›n büyük bir k›sm› üretim d›ﬂ› kald›.
Son emperyalist krizle birlikte,
zaten art›k kendi ekonomisi sanayisi üretimi adeta kalmayan, kredi
borçlar›yla ayakta duran Do¤u Avrupa devletleri borç bata¤›nda bo¤ulma noktas›na geldiler.
Kapitalist restorasyonun ve yeni-sömürgeleﬂmenin mukadder sonucu!
Do¤u Avrupa ülkelerini bu hale
getirenler AB ve ABD'li emperyalistlerdir. ﬁimdi yine "kurtar›c›" olarak kendileri ortaya ç›kacaklar ve
kuﬂku yok ki bu ülkelerin bo¤az›n›
daha da s›kacaklar...
Do¤u Avrupa’n›n yaﬂad›klar›,
halklar için gerçekten de ne büyük
dersler bar›nd›r›yor; kelimenin gerçek anlam›yla i b retlik bir süreç.

bir mücadele eden bir platform oluﬂturuldu¤unu ve suyun
geri al›nd›¤›n› anlatt›. Panel konuﬂmac›lar›n sunumlar›n›
yapmas›n›n ard›ndan soru ve cevaplarla devam etti. Yaklaﬂ›k iki saat süren etkinli¤e 45 kiﬂi kat›ld›.
***
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Suyun Ticarileﬂtirilmesine
Hay›r Platformunun Eylemleri
Suyun Ticarileﬂtirilmesine Hay›r Platformu üyeleri
üyeleri 3 Mart günü ‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü önünde toplanarak bir eylem yapt›. “Su Halk›nd›r Sat›lamaz Dünya
Su Formuna Hay›r” yaz›l› bir pankart açan eylemciler, insanlar›n 16- 22 Mart’ta ülkemizde yap›lacak olan Dünya
Su Formuna karﬂ› duyarl› olmalar› ça¤r›s› yapt›lar. +‹vme
dergisinden Mehmet Göçebe eylemde yapt›¤› aç›klamada
toplanacak olan forum öncesi “Suyun Ticarileﬂtirilmesine
Hay›r Platformu’nun eylem takvimine iliﬂkin bilgi vererek, eylemlere kat›l›m ça¤r›s› yapt›.
Platform üyeleri 5 Mart’ta ise Sar›yer Çevre ve Orman
Müdürlü¤ü önünde bir araya gelerek bir bas›n aç›klamas›
yapt›. 40 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde Platform ad›na bas›n
metnini okuyan ﬁenay Elhüseyni, su konusunda tek söz sahibinin onu yaﬂamak için kullananlar oldu¤unu söyledi¤i
eylemde, üstün kamu yarar› özelli¤ini yok sayarak, suyun
bir meta ve kar amac› kavram›na dönüﬂmesinin arac› olan
Dünya Su Forumu’na izin vermeyeceklerini ifade etti.
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Devrimci Memur
Hareketi

EVET B‹R TEK B‹Z
BÖYLE DÜﬁÜNÜYORUZ!
Ortada Sadece ‹ki Düﬂünce, ‹ki
Anlay›ﬂ Vard›r: Devrimci Anlay›ﬂ
Ve Düzeniçi Anlay›ﬂ.
Sorun Bu Kadar Basittir.
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8 Mart her y›l oldu¤u gibi KESK içinde yine tart›ﬂmalara neden oldu. Asl›nda yaﬂananlar›n KESK’in
kuruldu¤u günden bu yana yaﬂananlardan pek fark› yok. Gelinen noktada sendikalarda varolan anlay›ﬂlar›n, kad›n sorununa ve kad›n›n kurtuluﬂu için
mücadeleye/mücadelesine bak›ﬂ› ayn›laﬂm›ﬂ durumdad›r.
Yaﬂanan tart›ﬂmalar özellikle iki noktada dü¤ümlenmektedir. Tart›ﬂman›n önceli¤i, günün ad›
üzerindeki tart›ﬂmad›r. Reformist anlay›ﬂlar “8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü” kutlamas› yerine “8 Mart Dünya Kad›nlar Günü” kutlamas› olarak
bakmaktad›rlar meseleye. Onlar için kad›n›n 8
Mart’taki varl›¤› temel olarak ve hatta sadece cinsiyeti ile ilgilidir. Pek çok konuda oldu¤u gibi s›n›fsal bak›ﬂ burada da yitirilmiﬂ, geri plana at›lm›ﬂt›r.
Kad›n sorunu cinsiyet sorununa indirgenmiﬂtir. Sorunlar› da buna göre belirler reformist anlay›ﬂ: kad›n›n eﬂinden gördü¤ü ﬂiddet, taciz, tecavüz, töre
cinayetleri, geceleri soka¤a ç›kamamas›, ev iﬂleri,
bireysel özgürlükleri vb. Soruna düzeniçi bir anlay›ﬂla bakan reformizmin gündeminde emekçi kad›nlar›n, devrimci kad›nlar›n sorunu yoktur. Örne¤in açl›k, yoksulluk, eme¤in sömürülmesi, devlet
taraf›ndan uygulanan iﬂkence, infaz ve katliamlar
yeralmaz gündemlerinde. ‹ﬂte iki örgütlü kad›n, SES
MYK Üyesi Meryem Özsö¤üt, SES Genel Baﬂkan›
Bedriye Yorgun, düﬂüncelerinden dolay› meslekten
men ediliyorlar. ‹ﬂte size gündem, ancak reformizm
bunu de¤il “geceleri de soka¤a ç›kmak istiyoruz”u
gündemleﬂtiriyor.
Sorunu s›n›fsal temelde almayan, sorunun kayna¤›n› ve çözümünü de bu temelde almayacakt›r,
alm›yor da zaten. Sorun cinsiyetten kaynakl› ise
sorunun kayna¤› erkektir, erkek bak›ﬂ aç›s›d›r. Çözümde bu temelde aranacakt›r. Oysa ça¤›m›zda her
türlü bask›, ﬂiddet, sömürünün kayna¤›, baﬂ sorumlusu emperyalizmdir, kapitalizmdir. Devrimciler
böyle bakarlar, buna göre hareket ederler.
8 Mart’› “Dünya Kad›nlar Günü” yapanlar, s›n›fsal de¤il cinsiyet temelinde yaklaﬂanlar, elbette erkeklerin olmad›¤› kutlamalar ve mitingler yapmak
isteyeceklerdir. Bu çarp›k anlay›ﬂ KESK içinde de
hakim hale getiriliyor. Reformizm 8 Mart için “Dün-

ya Kad›nlar Günü” olarak karar ald›r›yor. 8 Mart
kutlamalar›n›n da kad›n platformlar›yla yap›lmas›n› savunuyor. Kimdir kad›n platformlar›, mücadelenin neresindedir, ne yaparlar, ne ederler? Kad›n
platformlar› denilen 8 Mart’tan 8 Mart’a ortaya ç›kan baﬂka da hiç esamesi okunmayan, mücadeleye
de hiçbir ﬂey katmayan ço¤u feminist, mücadelecili¤i kendinden menkul gruplard›r. KESK içindeki
reformist anlay›ﬂ da, devrimcileri de¤il bunlar› tercih ediyor. Bu anlay›ﬂ hiç de yabanc›s› olmad›¤›m›z
bir anlay›ﬂt›r.
Reformizm, 8 Mart’›n s›n›fsal, emekten yana
özünü atarak, devrimcileri de¤il feminist, düzeniçi
gruplar› tercih ederek asl›nda düzeni tercih etti¤ini
bir kez daha ortaya koyuyor. Bu yol ç›kmaz bir yoldur. Bunun böyle oldu¤u sendikal mücadelenin
geldi¤i durumla da sabittir. Sendikalar› kitleden kopartan, erimeye u¤ratan, mücadeleden uzaklaﬂt›ran, sivil toplumculaﬂt›ran, devlet nezdinde ciddiye
al›nmayan bir duruma getiren bu s›n›fsal karekterini yitirmiﬂ düzeniçi anlay›ﬂtan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Tart›ﬂmalarda 8 Mart’›n Dünya Kad›nlar Günü
de¤il, DÜNYA EMEKÇ‹ KADINLAR GÜNÜ oldu¤unu,
bunun önemsiz bir nokta de¤il temel bir ayr›m
noktas› oldu¤unu, 8 Mart’›n kad›n-erkek ayr›m› olmaks›z›n devrimci içeri¤ine uygun kutlanmas›n›
savunan devrimci memurlara KESK içindeki tüm
anlay›ﬂlar›n söyledi¤i ﬂudur: “Bir tek siz böyle düﬂünüyorsunuz!” Reformistler bunu devrimcilerin yanl›ﬂ düﬂündü¤ünü belirtmek için söylüyorlar.
Do¤rudur, bir tek biz böyle düﬂünüyoruz. Bir tek
devrimciler böyle düﬂünüyor. “Tek” olmak, “yaln›z”
olmak; “yanl›ﬂ” olmak anlam›na gelmez. Bu bir saflaﬂmad›r. Ayn›lar ayn› yerde, ayr›lar ayr› yerdedir.
Devrimcilerle reformistler, bir çok noktada ayn›
düﬂünmezler zaten. Ortada sadece iki düﬂünce, iki
anlay›ﬂ vard›r: Devrimci anlay›ﬂ ve düzeniçi anlay›ﬂ.
Sorun bu kadar basittir.
Son olarak reformist anlay›ﬂ tüm söylemine karﬂ›n, demokrat da olamamaktad›r. Örgütsel iﬂleyiﬂi
uygulamaz. Ben yapt›m oldu der. Düﬂüncelerine
güvenmez ve dayatmac›d›r. 8 Mart tart›ﬂmalar›nda
bu durum bir kez daha aç›¤a ç›kt›. MYK’da karar alt›na al›nmam›ﬂ ﬂeyler, sanki MYK’da tart›ﬂ›l›p kararlaﬂt›r›lm›ﬂ gibi yans›t›lm›ﬂt›r tart›ﬂmalarda. Devrimci memurlar›n bu tarza müdahalesi, reformizmin kendi çal›p kendi oynayan tutumunu da engellemiﬂtir.

Patron’un “0” zam dayatmas›
karﬂ›s›nda direniﬂ karar› alan Asil
Çelik iﬂçileri, 30/01/2009 tarihinde fabrikan›n kap›s›na grev pankart›n› asarak direniﬂi baﬂlatt›.
Fabrikada örgütlü D‹SK’e ba¤l›
Birleﬂik Metal ‹ﬂ Sendikas›na ba¤l›
olan iﬂçiler ve sendika yönetimi
28/02/2009 tarihinde Orhangazi ‹lçesi Meydan›’nda ailelerinde kat›l›m›yla bir bas›n aç›klamas› düzenlediler. Bas›n aç›klamas›ndan sonra,
oluﬂturduklar› “direniﬂ noktas›ndan”
meydana kadar yürüyen iﬂçiler, haklar›n›n gaspedildi¤i ve krizin sorumlusunun iﬂçiler olmad›¤›
bu nedenle bedelini ödemeyecekleri aç›klad›lar. Aç›klamada
iﬂçiler, “Direne Direne Kazanaca¤›z”, ”‹ﬂçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek” ,“Krizin Bedelelini Ödemeyece¤iz”, “‹ﬂçi
K›y›m›na Son” “ Kurtuluﬂ Yok Tek Baﬂ›na, Ya Hep Beraber
Ya Hiçbirimiz” sloganlar› at›l›. Yaklaﬂ›k 1000 kiﬂinin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas› halaylarla sona erdi.

Asil Çelik
‹ﬂçileri
Direniyor

Konak Belediyesinde
Toplu Sözleﬂme
Konak Belediyesi ve D‹SK ba¤l› Genel-‹ﬂ 5 nolu ﬂube
aras›nda 1 Ekim’den bu güne kadar süren pazarl›klar sonucunda 1180 iﬂçiyi kapsayan toplu sözleﬂme imzaland›.
Genel-‹ﬂ sendikas› 5 Nolu ﬂube baﬂkan› Mehmet Ç›nar
yapt›¤› aç›klamada, sözleﬂme ile ilk y›l için ayl›k ücretlere %
18 di¤er sosyal haklara da %90 oran›nda iyileﬂtirme yap›ld›¤›n› belirtti. Sosyal haklarda y›lda 2 adet ikramiye 5 tane de
tutar› 200 TL olmak üzere g›da yard›m› verilecek ayn› zamanda ücretli izinli olunan günlerde iﬂçilerin yol ve yemek paras› kesilmeyecek” dedi.

Posta Emekçileri
Ankara’ya Yürüdü
25 ﬁubat günü HABER-SEN
üyeleri “Y›ll›k izin hakk›m›z için,
Bayram izinlerimiz için, Angaryaya hay›r demek için, Cumartesi çal›ﬂmalar›n›n kald›r›lmas› için, Can
güvenli¤imiz için, Personel aç›¤›n›n kapat›lmas› için, Gasp edilen
kefalet sand›¤› paralar›m›z için, Ek
ödemelerimiz için, ‹ﬂbirlikçi sar›
sendikalara hay›r demek için, Özelleﬂtirmeye, taﬂeronlaﬂmaya hay›r
demek için, Grevli toplu sözleﬂme

ATV, Sabah Grevine
Destek Sürüyor
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Turkuvaz Medya’ya ba¤l› ATV, Sabah
çal›ﬂan› bas›n emekçilerinin grevine, çeﬂitli
DKÖ’lerden, meslek gruplar›ndan destek ziyaretleri yap›ld›.
TGS Genel Baﬂkan› Ercan ‹pekçi, 13 ﬁubat’tan bu yana grevin devam etti¤ini an›msatt›. “Bu grevin toplu sözleﬂme mücadelesi
misyonunun ötesine taﬂ›nd›¤›n› anlatan”
‹pekçi, “bu mücadelenin bas›n özgürlü¤ü ve
demokrasi mücadelesi haline geldi¤ini” belirtti.
Ayr›ca Türkiye Otel, Lokanta ve Dinlenme Yerleri ‹ﬂçileri Sendikas› (TOLEY‹S) baﬂkan ve üyeleri de grevcilere yard›m paketleri
getirerek, desteklerini belirttiler.

“Sa¤l›kta Dönüﬂüm”e
Protesto
AKP hükümeti taraf›ndan ç›kar›lan ve
geçti¤imiz ocak ay›nda yürürlü¤e konulan
Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program› Rize’de Pazar ilçesinde oluﬂturulan “Herkese Sa¤l›k Güvenli
Gelecek Platformu” taraf›ndan protesto edildi. Devlet Hastanesi önünde gerçekleﬂtirilen
eylemde, Platform ad›na haz›rlanan bas›n
aç›klamas›n› okuyan Yaﬂar Ayd›n ﬂunlar› vurgulad›: “Sa¤l›k hizmetinden an›nda, eﬂit, adil
ve etkin olarak yararlanmak ve talep etmek
her bir yurttaﬂ›n en temel hakk›d›r. Bunun yerine getirilmesi ise devletin en temel görevidir.”

hakk›m›z için, ‹nsanca bir yaﬂam
için, ‹nsanca Bir Yaﬂam ‹çin Bak
Postac› Geliyor!” pankart›yla ‹stanbul ve Diyarbak›r’dan Ankara’ya
yürüyüﬂ baﬂlatt›. 27 ﬁubat günü
Karayollar› Atölye Müdürlü¤ü
önünde toplanan posta emekçilileri,
buradan Ankara Posta ‹ﬂletme Merkezine yürüdüler. Buradanda PTT
genel müdürlü¤üne yürümek üzere
Abdi ‹pekçi park›nda toplan›ld›lar.
Kortej oluﬂturarak yürüyüﬂe geçen
PTT emekçileri “‹nsanca Yaﬂamak
‹stiyoruz, Ek Ödeme Hakk›m›z Söke Söke Al›r›z, Hak Verilmez Al›n›r
Zafer Sokakta Kazan›l›r, Gün gele-
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cek devran dönecek AKP Halka
Hesap Verecek, sloganlar› at›ld›.
HABER-SEN baﬂkan› Ali Y›lbaﬂ› yapt›¤› aç›klamada; “PTT'yi
satt›rmamak için yürüyoruz , taﬂeronlaﬂt›rma insanl›k suçudur. Buna
karﬂ› yürüyoruz! Hükümet yalakas›, yalanc›, sar› sendikalara karﬂ›
yürüyoruz. Bir sendika, ‘PTT sat›lacak, maaﬂlar›m›z artacak’ söylentileri ile özelleﬂtirmeyi destekliyor.
Hak arayan ﬁube Baﬂkanlar›n› Disipline sevk ediyor. PTT'de Türk
Telekom Gibi Olmas›n diye yürüyoruz” diyerek direnmeye devam
edeceklerini belirtti.
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Sivas”ta Sendika
Baﬂkanlar›
Tutukland›

Araﬂt›rma Görevlileri
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YÖK’ün doktoras›n› tamamlayan araﬂt›rma görevlilerinin
iﬂlerine son verilmesine iliﬂkin düzenlemesi, 26 ﬁubat’ta Y›ld›z
Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) protesto edildi. YTÜ
Yerleﬂkesi’nde bir araya gelen üniversitenin araﬂt›rma görevlilerine, ‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi ve E¤itim-Sen Üniversiteler ﬁubesi’nden
kat›l›mc›lar da destek verdi. Rektörlük binas› önünde toplanarak,
oditoryumun oldu¤u kap›ya yürüyen araﬂt›rma görevlileri,
“Asistan K›y›m›na Son” yaz›l› pankart›n arkas›nda bir araya
geldi. Ellerinde “50 d’ye” hay›r iﬂaretinin yer ald›¤› dövizler
taﬂ›yan asistanlar, “Doktoral› ‹ﬂsiz Olmayaca¤›z / YÖK Bitecek,
Polis Gidecek, Üniversiteler Bizimle Özgürleﬂecek / Ferman
YÖK’ün, Üniversiteler Bizimdir” sloganlar›n› att›. Grup ad›na
yap›lan ortak aç›klamada; araﬂt›rma görevlilerinin 50 d maddesi
ile burslu ö¤renci statüsüne indirildi¤i belirtilerek, asistanlar›n
“doktoral› iﬂsizlikle cezaland›r›ld›¤›” vurguland›. Ma¤duriyetlerinin giderilmesi için YÖK’ten, “bütün araﬂt›rma görevlilerinin
kendilerine daha güvenli bir kadro sa¤layan 2547 say›l› yasan›n
33. maddesine geçirilmesini” isteyen asistanlar, üniversitelere de
“birlikte hareket etme” ça¤r›s› yapt›.

Sivas'ta 25 ﬁubat günü sendika üyelerinin evlerine yap›lan bask›nlarda 20 kiﬂi
gözalt›na al›nm›ﬂ, ertesi gün savc›l›k sorgusunun ard›ndan 18 kiﬂi serbest b›rak›lm›ﬂt›.
27 ﬁubat'ta mahkemeye ç›kart›lan E¤itim-Sen Sivas ﬁube Baﬂkan› Baﬂkan› Önder Do¤an ile Ba¤›ms›z Taﬂ›mac›l›k Sendikas› (BTS) Sivas ﬁube Baﬂkan› Necat
Sezginer, “yasad›ﬂ› örgütlere yard›m ve
yatakl›k” ve yasad›ﬂ› örgütlere sendika binalar›n› kulland›rtmak” iddias›yla tutuklanarak Erzurum H Tipi Cezaevi’ne götürüldüler. Daha önce de Cumhuriyet Üniverstesi ö¤rencileri gülün iddialarla tutuklanm›ﬂt›.
Geliﬂmeleri takip etmek üzere Sivas’a
giden E¤itim-Sen Genel Sekreteri Mehmet Bozgeyik, KESK T‹S Hukuk ve Özlük Sekreteri Adnan Gölpunar ve sendikan›n avukat› Mehmet Tiryaki dün kurum
temsilcileri ile birlikte ﬂube binas›nda bir
aç›klama yaparak gözalt› ve tutuklamalar› protesto etti. KESK Genel Merkezi de
yapt›¤› aç›klamada üyelerinin bir an önce
serbest b›rak›lmas›n› istedi.

Trakya Üniversitesi’nde
Yemek Zamm›na Protesto

Erzincan Gençlik
Derne¤i’nde Film
Gösterimi

Trakya Üniversitesi’de yemeklere yap›lan zam, Gençlik
Federasyonlu ö¤renciler taraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamayla
protesto edildi.
Yap›lan yaz›l› aç›klamada, üniveristede önce yurtlarda yemeklere yap›lan zamma, yemekhanede yap›lan % 25’lik zamla
devam edildi¤i belirtildi ve bu sömürüyü durdurman›n yolunun
örgütlü mücadeleden geçti¤i vurguland›.

Erzincan Gençlik Derne¤i'nde 21 ﬁubat
günü film gösterimi yap›ld›. 20 kiﬂinin kat›ld›¤› gösterimde, “Katliamlar” adl› film
izlendikten sonra, gençli¤in çeﬂitli sorunlar› üzerine tart›ﬂma ve sohbetler yap›ld›.
Ayr›ca 3 Mart günü de, 17 kiﬂinin kat›l›m›yla bir dayan›ﬂma yeme¤i düzenlendi. Yemekte türküler söylenip, halaylar çekildi.

Ankara’da
5 Ö¤renciye J‹TEM
Tutuklamas›
Ankara’da evlerine
yap›lan bask›nlarla gözalt›na al›nan ço¤u Orta Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ö¤rencisi 16 kiﬂiden 5’i,
Roza Tekin, Erhan Ölçen, Mesut Tekin, R›dvan Korkut ve Ferhat
Güvenç “ örgüt üyesi
olmak” ve “ görevdeki
jandarma elaman›n› al›
koymak” suçlamas›yla
tutukland›. Gençlik
Federasyonu 4 Mart
günü “Faﬂizm Pisliklerini Temizleyemez”
baﬂl›¤›yla yaz›l› aç›klama yaparak kontrgerillan›n görevinin halk›n her
kesiminin mücadelesini bask›yla, fiﬂlemeyle, tehditle susturmak oldu¤unu söyledi.
Aç›klay›n! Bu J‹TEM eleman›n›n görevi neydi?
Devrimci demokrat ö¤rencileri fiﬂlemek mi? Komplolarla gözalt›na al›p tutuklamak m›?” diye sorulan
aç›klamada ne pahas›na olursa olsun mücadelelerine
devam edecekleri belirtildi.

"Ben
Baﬂbakanl›ktan
Geldim"
Bursa Gençlik Derne¤i Giriﬂimi 26 ﬁubat günü
yay›nlad›¤› yaz›l› aç›klama ile bir ajanlaﬂt›rma giriﬂimini teﬂhir etti. Aç›klamada, 23 ﬁubat günü Bursa
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi Ö¤rencileri’nden Ak›n
Kay›ﬂo¤lu’na, kendilerini ilk önce polis olarak tan›tan, daha sonra ise, “Baﬂbakanl›ktan” geldiklerini
söyleyen iki kiﬂi taraf›ndan tehdit edilerek ajanl›k
teklifinde bulunuldu¤u belirtildi. Aç›klaman›n devam›nda “Bizler, bu ülkenin devrimci gençli¤i olarak, baﬂlad›¤› günden beri tüm sald›r›lara ra¤men
hiç durmadan devam eden mücadelemizin arkas›nday›z” denilerek mücadele kararl›l›¤› dile getirildi.

“Mücadelemize
Devam Edece¤iz”
Eskiﬂehir'de
1.Taktik Hava Kuvveti Komtanl›¤› taraf›ndan yap›lan geniﬂ
çapl› fiﬂleme olay›, 1
Mart 2009 tarihli Taraf
gazetesinde
"Anaokullar›n› bile
fiﬂlediler" baﬂl›¤› ile
yerald›. Fiﬂlemede
Eﬂkiﬂehir Gençlik
Derne¤i ve ba¤l› bulundu¤u Gençlik Fedarasyonu da DHKPC’nin gençlik içindeki uzant›s› olarak yer al›yordu. Fiﬂleme olay›na ve haz›rlanan rapora yönelik, Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i ve
ba¤l› bulundu¤u Gençlik Federasyonu, 2 Mart 2009 tarihinde birer yaz›l› aç›klama yay›nlad›lar.
“B‹Z MÜCADELEM‹ZE DEVAM EDECE⁄‹Z”
baﬂl›¤›yla yay›nlanan Gençlik Federasyonu aç›klamas›nda özetle: ”Gençlik, bir ülkenin gelece¤i demektir.
Gençlik, yar›n›n sahibidir. Gençlik haks›zl›klara karﬂ›
en büyük öfkeyi duyan, yerinde durmayan, harekete geçendir.
ÖSS cenderesiyle, bask›c›-ezberci e¤itim sistemiyle,
yoz kültürle, iﬂsizlikle gençli¤in gelece¤ini karartanlar
gençlikten korkuyorlar. Gençli¤in bu haks›zl›klara daha
fazla karﬂ› ç›kmas›ndan korkuyorlar. Gençli¤in kendisine sunulan yoz kültürü reddedip halk kültürüne sar›lmas›ndan korkuyorlar. Gençli¤in, bu ülkenin ABD ve AB’
taraf›ndan sömürüldü¤ünü görmesinden, ba¤›ms›zl›k
istemesinden korkuyorlar. Gençli¤in, bu ülkede demokrasi olmad›¤›n› görmesinden, demokratik bir ülke istemesinden korkuyorlar.
Dünden bugüne gençlik ne zaman ülkesine ve gelece¤ine sahip ç›ksa, bu haks›z düzenin sahiplerinin sald›r›lar›na maruz kal›yor. Karalamalar, hedef göstermeler, sald›r›lar, gözalt›lar, iﬂkenceler, tutuklamalar ile
gençlik susturulmak isteniyor” denilerek, hedef gösterilenin sadece gençlik olmad›¤›, bütün halk›n potansiyel tehlike görülerek fiﬂlendi¤ini belirtildi. “Bu nas›l
zihniyettir ki, gezi ve piknik düzenlemek, müzik aletleri dinlemek ve elektronik saz çalmak, fiﬂleme gerekçesi olabiliyor.” denilen aç›klamada akademik-demokratik mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulad›lar.
Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i de yaz›l› bir aç›klama yaparak derneklerinin hedef gösterilmesini protesto etti.
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BU KUYUYU S‹Z KAZMIﬁTINIZ!
"Ses yal›t›m› o kadar kötü ki, yere çatal düﬂse, di¤er ko¤uﬂlara bu
büyük bir gürültü olarak yans›yor,
konuﬂtu¤umuzda ko¤uﬂ duvarlar›ndan sesler ç›nl›yor. Ço¤umuzda
yüzde 30-40 düzeyinde iﬂitme kayb›
oluﬂtu. ‹ﬂitme duyumuzu kaybetme
riski var"...
Bu sat›rlar, devrimci tutsaklara
ait de¤il. Hay›r, bu sat›rlar, Silivri
Hapishanesi'ndeki Ergenekon Davas› tutuklular›na ait. Silivri'de inceleme yapan TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu üyelerine
ﬂikayetlerde bulunuyorlar. Fakat bu
sat›rlar›n hemen hemen ayn›lar›,
Boran Yay›nlar›'ndan ç›kan " T E CR ‹ T; Ya ﬂ a y a n l a r A n l a t › y o r ! " adl›
kitapta da var.
“Kulak ç›nlamas› baﬂlayal› iki
y›l oldu. Arada s›rada olan bir ç›nlama de¤il, gün boyu devam ediyor.
Bazen kulaklar›m› kapat›yorum,
ç›nlama sesi sanki beynimin içinden
geliyor... Bazen öyle oluyor ki, sesleri anlamakta zorluk çekiyorum,
okudu¤um yaz›lar› bile bazen çok
geç alg›l›yorum.” ( M.D.)
“Heyecan bas›yor bazen. Bir nedeni yok. Böyle olunca titreme baﬂl›yor. Kalp at›ﬂ›n› tüm vücudumda
hissediyorum. Yaz› bile yazam›yorum, volta atam›yorum. Kendi kendimi telkin etmeye çal›ﬂ›yorum. Büyük bir boﬂlu¤un içerisine düﬂüyorum.” (Z.D.)
“Rahats›zl›¤›m gece yatarten ortaya ç›k›yor. Kolumda aﬂ›r› ﬂekilde
uyuﬂma oluyor. Sanki milyonlarca
böcek geziyor. Bazen de ayaklar›mda da oluyor. Ve beni uyutmuyor. ”
(S.Ö.)
Tecrit tutuklular› fiziki, psikolojik olarak teslim almak, kiﬂiliksizleﬂtirmek, düﬂüncelerinden ar›nd›rmak, insan› mezarda yaﬂayan bir
ölü haline getirmek içindi. Bugün
ise, F Tiplerini savunanlar, tecritle
devrimcileri yok etmeyi planlayanlar yak›n›yor tecritten.
Meclis ‹nsan Haklar› Komisyon
üyeleri de Silivri’den izlenimlerini
ﬂöyle aktar›yorlar:

“... tutuklu olanlar›n hepsi infial
halinde cezaevinin fiziki mekanlar›,
yeme¤in kalitesi, s›cak suyun az ya
da çoklu¤undan öte, insan hakk› ihlalleriyle ilgili endiﬂeleri var. Adaletin gecikti¤inden ﬂikayetleri var. ”
(26 ﬁubat 2009, Sabah)
Do¤ru, hepsi infial halinde olabilirler. ‹nsan haklar›, adalet deyip
duruyorlar. Oysa tecrit politikas›n›n
kendilerine dokunmayaca¤›n› düﬂündüklerinden, ne kadar da cansiperane savunuyorlard› F Tiplerini.
Bizler tecritin ne oldu¤unu, nas›l
bir iﬂkence oldu¤unu anlat›rken onlar t›nm›yordu. Tutsaklar›m›z› yakarken bir yandan da kameralara
çekiyorlard›. Bizlerin cesetleri o tabutluklardan ç›karken, onlar “bitirdik kökünü kaz›d›k” diye sevinç
ç›¤l›klar› at›yordu.
Devrimci tutsaklar y›llard›r oligarﬂinin hapishanelerinde, F Tiplerinde ölümleri pahas›na direndiler.
Onca iﬂkenceye, katliama ra¤men
onurlar›ndan, kimliklerinden vazgeçmediler. Ergenekoncular ise arkalar›ndaki devlet deste¤i çekilince
ne kendilerine güvenleri, ne de direnecek mecalleri var.
Bir zamanlar›n “kudretli” paﬂalar›, yalvar yakarlar. A¤lay›p s›zlan›yorlar. Dalkavuklukta ar›yor çareyi kimisi. Dünün kahramanlar› bugün F Tiplerinde ac›nas› durumdalar.

Al›n size “lüks otel,
d ub l ek s ev ”
Tuncay Özkan heyete iletti¤i ﬂikayetlerinde kameralardan da ﬂikayetçi olmuﬂ!.. O Tuncay Özkan ki, F

Tiplerinin reklamlar›n› yapanlar›n baﬂ›nda geliyordu. ﬁimdi ise,
“Yaﬂam›n mahremiyeti yok ediliyor.
Banyo, tuvalet alan› bile kaydediliyor” diye ﬂikayet ediyor.
Neden yak›n›yorsun F Tiplerinden?. Sen de¤il miydin 19 Aral›k
öncesi Kanal D 'de F tiplerinin reklam›n› yapan, Adalet bakanl›¤›n›n
sipariﬂi üzerine programlar haz›rlayan?
“Dubleks bir evi and›r›yor” diyen sen de¤il miydin Özkan?. Sen
de¤il miydin F Tipleri için “Türki y e ' d e ç ür ü me y i ö n l e y e c e k c e z a e vi ”
diyen. Size göre F Tipleri ne kadar
iyi ve zorunluydu de¤il mi?
Tutsaklar›n ﬂikayet etmelerine
hiç gerek yoktu size göre.
Adalet Bakanl›¤›’yla birlikte sizler haz›rlad›n›z 19-22 Aral›k katliam›. F Tiplerindeki onlarca ölümde
pay›n›z var. Her gün gazetelerinizle,
televizyonlar›n›zla hapishaneleri,
tutsaklar› hedef gösterdiniz. “Kendi
arkadaﬂlar›n› yakt›lar” haberlerini
de sizler yapt›n›z. “Kanl› iftar sahte oruç” manﬂetlerini atan da sizlerdiniz.
Tuncay Özkan yarg›ya da güvenmiyor olacak ki, A‹HM’e baﬂvurmuﬂ.
“Gözalt› ve tutukluluk süresinde,
A‹HM'nin yakalanan her kiﬂiye...
hangi hallerde tutuklanaca¤›na,
makul süre içinde yarg›lanaca¤›na
ve hiç kimsenin iﬂkenceye, insanl›k
d›ﬂ› yada onur k›r›c› ceza veya iﬂlemlere tabi tutulamayaca¤›na”
iliﬂkin maddenin ihlal edildi¤inden
yak›n›yor.
Yapt›¤›n haberden dolay› TAYAD’l› Aileler 26 Aral›k 2000' de
ﬂöyle seslenmiﬂlerdi;
“Vah ki vah say›n Özkan... ﬁimdi
gidip F Tiplerinde hücrelerde iﬂkencelerde yüzleri parçalanm›ﬂ, saçlar›n› zorla traﬂ etmek için derileri
kaz›nm›ﬂ görüntüleri de getirecek
misin ekranlar›n›za?”
Susurluk devletinin gerçe¤ini
böyle anlatm›ﬂt› TAYAD'l›lar. Siz

bunlar› bilmiyor muydunuz? Biliyordunuz. Bilerek meﬂrulaﬂt›rd›n›z
F Tiplerini. ﬁimdi tecrit için siz de
bizim kulland›¤›m›z kavramlar›
kullan›yor, “iﬂkence, insanl›k d›ﬂ›
uygulama” diyorsunuz.
Bugün tecritin reklamc›lar›,
avukatlar›, baﬂ savunucular›, F
Tiplerinden, tecritten ﬂikayet ediyorlar... Bu kuyuyu, devrimci tutsaklar için onlar kazm›ﬂt›. 19 Aral›k öncesini hat›rlay›n; bu kesimler, koro halinde kuyuyu daha derin kaz›n, tecrit daha koyu olsun
diye yaz›p çiziyorlard›. Ama kendileri düﬂtüler o kuyuya.

Siz bu k uyudan ç›kacak
iradeyi de
gösteremezsiniz!
Devrimci tutsaklar, iradeleriyle, yarat›c›l›klar›yla, kolektiflikleriyle, dayan›ﬂmalar›yla, direniﬂ
gelenekleriyle bu kuyudan da ç›kmas›n› bilirler, peki siz ne yapacaks›n›z? Sizlerde -irade, yarat›c›l›k, kolektivizm, dayan›ﬂma, direniﬂ- hiçbiri yok. Hepiniz can›n›z›
kurtarman›n derdindesiniz. Bu
yüzden oras› sizi daha çok ezecek.
Direnenler, aln› ak ç›kar hapishanelerden, böyle bir gelene¤i olmayanlar ise, böcek gibi ezilirler...
E r g e n e k o n c u l a r, ikinci katego r i y e g i r i y o r l a r..
Tuncay Özkan'›n “17 gün tecrit edildim” diye s›zland›¤› Metris'ten, Engin Çeber'in cenazesi
ç›kt›.
Tuncay
Özkanlar,
A‹HM’den medet umarken, Engin Çeberler günlerce iﬂkenceye
ra¤men, kendi hakl›l›klar›na, meﬂruluklar›na dayanarak, inançlar›yla direniyorlard›. Teslim olmad›lar. Sahte vatanseverlerle, gerçek
vatanseverlerin fark› budur iﬂte.
Biz bu vatan için ölürüz. De¤erlerimizi, inançlar›m›z› satmay›z.
Sizler “u¤runa ölünecek hiçbir de¤er yoktur”u savunursunuz.
Statükolar›n›z›n k›r›lmas› sonunuz demektir. Kendi rahat›n›z için
satmayaca¤›n›z hiçbir ﬂey yoktur.
Oysa anl› ﬂanl› Ergenekoncular

d›ﬂar›dayken, ABD'nin, AB'nin istekleriyle bu halka karﬂ› zulüm uygularken ne kadar da asland›lar!
19 Aral›k'ta bizleri tecrit hücrelerine sokmak için ordusu, polisi, J‹TEM’i, M‹T’i, medyas›,
MGK's›, bütün hükümet üyeleri,
TÜS‹AD'› , emperyalizmin de
deste¤ini alarak birleﬂmiﬂlerdi.
Hadi ﬂimdi de tecrite karﬂ› birleﬂin, direnin, hakk›n›z› aray›n.
Ama yapamazs›n›z.
Biz, sizin üç gün dayanamad›¤›n›z, bir tas çorba için birbirinizi
yedi¤iniz tecrit koﬂullar›na teslim
olmamak için, 7 y›lda 122 can›m›z› verdik. Yüzlercemiz sakat
kald›. Biz dünyaya meydan okuyarak, düﬂüncelerimizden taviz
vermeden direndik. Sizler de savundu¤unuz düzenin bencilleﬂmiﬂ, onurlar›n› yitirmiﬂ kiﬂilikler
olarak daha da küçüldünüz. Hastal›klar›n›zla, korkakl›klar›n›zla
savundu¤unuz düzenin nas›l insanlar yetiﬂtirdi¤ini bir kez daha
gösterdiniz.
Sizler savundu¤unuz kapitalizmin batakl›¤› içinde, daha çok debeleneceksiniz. Debelendikçe de
batacaks›n›z. Tecritten, ne kadar
kötü koﬂullarda yaﬂad›¤›n›zdan,
savunma hakk›n›z›n elinizden al›nd›¤›ndan yak›nmay›n hiç. Hak, hukuk laflar›n› en son a¤z›na alacak
olanlar›n içindesiniz sizler de.
Bizler küllerimizden yeniden
do¤mas›n› biliriz. Sizler ise e¤ilip,
bükülerek, el etek öperek, bu düzene daha çok biat edersiniz. Bugün adalet size de laz›m oldu.
Ama savundu¤unuz oligarﬂinin
düzeninden adalet, insanl›k beklemeyin. Onlar yaln›zca kullan›r, iﬂleri bitince de atarlar.
Kapitalizm sizleri, sosyalizm
ise Enginler’i, Fidanlar’› ve daha
onlarcas›n› yaratt›. Sizler boyunuzun ölçüsünü alm›ﬂ, hizaye gelmiﬂ
olarak ç›kar, tövbe edip köﬂenize
çekilirsiniz. Tecriti parçalay›p
kahramanl›klar yaratma onuru bize, faﬂizmin piyonu olma onursuzlu¤u da size ait. Sürünün, beter
olun!

Erzurum’da Açl›k Grevi
Erzurum H Tipi Hapishanesi’nde
bulunan siyasi tutsaklar, hapishane
yönetiminin bask›lar›na karﬂ› açl›k
grevine baﬂlad›. Tutsaklar, hapishane
idaresinin genelgeleri uygulamad›¤›n›, tutsaklara karﬂ› her türlü keyfi
davran›ﬂ› sürdürdüklerini, ana dillerinde konuﬂmalar›na izin verilmedi¤ini, aramalarda hakaret ve fiziki ﬂiddete maruz kald›klar›n› belirttiler.
Açl›k grevine baﬂlayan tutsaklar›n
aileleri de Do¤ubayaz›t’ta 2 Mart günü açl›k grevine baﬂlad›.
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Mardin
Hapishanesi’nde Ölüm
Beﬂir Özer adl› tutuklu hapishanede yaﬂam›n› kaybetti. Bir buçuk y›l
önce Cizre’de tutuklan›p Mardin E
Tipi Kapal› Hapishanesi'ne, oradan
da Diyarbak›r D Tipi Kapal› Cezaevi'ne gönderilen Beﬂir Özer, böbrek
yetmezli¤i ve hipertansiyon rahats›zl›¤›ndan yaﬂam›n› kaybetti.
Hasta tutsaklara yönelik “sessiz
i m h a ” sürüyor.
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‘S osyalizmin Alfabesi’

SÖYLEﬁ‹S‹
Trabzon Haklar Derne¤i’nde 1
Mart günü Leo Huberman’›n ‘SOSYAL‹ZM‹N ALFABES‹’ adl› kitab›
üzerine söyleﬂi düzenlendi. Söyleﬂiye
kat›lanlar›n ço¤unun okudu¤unu belirtti¤i bir kitap olan “Sosyalizmin
Alfabesi” üzerinden s›n›f savaﬂ›m›,
art› de¤er gibi konular ele al›n›rken,
en çok kitab›n son bölümü üzerine
konuﬂmalar yap›ld›. “‹nsanlar kar teﬂviki olmadan çal›ﬂabilirler mi?”,
“Ekonomik sistemimiz kapitalistler
olmadan iﬂleyebilir mi? , “Sosyalizm
halk›n özel mülkiyetini elinden almak
m› demektir?” gibi sorular›n oldu¤u
kitab›n son bölümündeki sorular›n
cevaplanmas›n›n ard›ndan söyleﬂi bitirildi.
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DEVR‹MC‹ A LEV‹ K OM‹TES‹:

K A TL‹ A MC IL A R S U ÇLA R IN I G ‹Z LE Y EM EZ !
Bahçelievler katliam›ndan, AGOS Gazetesi Genel
Yay›n Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine kadar
ad› bir çok ›rkç›, ﬂoven k›ﬂk›rtmalarla birlikte an›lan
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baﬂkan› Muhsin Yaz›c›o¤lu son yapt›¤› aç›klamayla faﬂist zihniyetini bir
kez daha aç›¤a vurmuﬂ oldu.
Geçti¤imiz günlerde 2 Temmuz 1993 Sivas katliam›n›n yaﬂand›¤› Mad›mak Oteli’nin alt›nda bulunan
kebapç›n›n tahliye edilmesine iliﬂkin bas›n›n sordu¤u
sorular› yan›tlayan Yaz›c›o¤lu, “Biz oran›n kütüphane
olmas›ndan yanay›z. Mad›mak’›n müze filan olmas›
do¤ru ﬂeyler de¤ildir. Neyin müzesini yapaca¤›z? O zaman Türkiye’nin her köﬂesini müze yapmak laz›m” dedi. Bir anlamda do¤ru söylemektedir Yaz›c›o¤lu. Türkiye’nin her köﬂesinde onlarca katliamda devletin ve
onun faﬂist güçlerinin imzas› vard›r. Her katliam›n yap›ld›¤› yer müze olsa kuﬂkusuz ülkemiz müzelerle dolard›. Bu itiraft›r.
BBP’nin Gaziantep’te düzenledi¤i aday tan›t›m toplant›s› s›ras›nda konuﬂan Yaz›c›o¤lu’nun aç›klamas› faﬂist çetenin Sivas katliam›n› onaylama tutumunun tipik
bir göstergesidir. Uzak ve yak›n tarihlerde yaﬂanan kat-

liamlarla, Yavuz Selim’le
40 bin Alevi’yi k›l›çtan geçiren, 1. Ahmet döneminde Kuyucu Murat Paﬂan›n
“Ateﬂ Kuyular›nda” yüz bin Alevi’yi katleden zihniyet
1920’de Koçgiri, 1938 Dersim, 1978 Maraﬂ, 1980 Çorum, 1993 Sivas, 1995 Gazi-Ümraniye katliamlar›yla
bitiremedi¤i Alevile’ri “neyin müzesini yapaca¤›z” ile
katliamlar›na, yok etmelerine devam edeceklerini bu
ﬂekilde sahipleniyorlar.
Yaz›c›o¤lu’nun aç›klamas›; 2 Temmuz 1993 tarihinde yaﬂanan Sivas katliam›n›n gerçek failinin katliamc›
devlet gelene¤i oldu¤u gerçe¤ini bir kez daha hat›rlarken gerici, faﬂist çeteleri teﬂhir etmek ve Sivas katliam›n› unutturmaman›n ilerici ve devrimcilerin önünde
görev olarak durdu¤unu da göstermektedir.
Mad›mak müze olacak. Evet utanç müzesi olacak.
Ve katiller, faﬂistler o müzeye her bakt›klar›nda ellerindeki kan› hat›rlayacaklar. Onlar unutursa biz hat›rlataca¤›z. Hiçbir katliam› unutmayacak unutturmayaca¤›z.
4 MART 2009

ALEV‹Y‹Z HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ!
DEVR‹MC‹ ALEV‹ KOM‹TES‹

Muharrem ve Günay An›ld›
‹stanbul Gazi Mahallesi’nde 1 Mart günü yap›lan yürüyüﬂle Ölüm
Orucu ﬂehidi Muharrem
Karademir ve Günay
Ö¤rener an›ld›. Gazi Özgürlükler Derne¤i önünden baﬂlayan yürüyüﬂte
‘Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez - Gazi
Halk Cephesi’ pankart›
aç›ld›. Muharrem Karademir Ölümsüzdür, Günay Ö¤rener Ölümsüzdür, Ölüm Orucu ﬁehitleri Ölümsüzdür’ sloganlar› da at›ld›. Dernek önünden
Muharrem Karademir Tepesi’ne kadar yürüyen Halk Cepheliler burada bir dakikal›k sayg› duruﬂunda bulundular. Sayg›
duruﬂunun ard›ndan Muharrem Karademir’in hayat›n› ve Gazi Mahallesi için taﬂ›d›¤› önemi anlatan k›sa bir konuﬂma yap›ld›. ‘Muharremler tecrite karﬂ› ölüme yatarak bedenlerini
tutuﬂturarak ortaya ç›k›yorlar. Muharremler’i tecrit ederek
halk›m›z› esir alanlara ve ülkemizi satanlara karﬂ› ya özgür
vatan ya ölüm diyerek ölümsüzleﬂtiler’ denilen konuﬂmada
Muharrem Karademir’in mahalleye verdi¤i emek anlat›ld›.
Ard›ndan ”Bize Ölüm Yok” marﬂ›n›n söylendi¤i anma eyleminde Muharrem Karademir’in yeme¤inin verildi¤i evine gidildi. Eyleme 150 kiﬂi kat›ld›.
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Sultanbeyli Halk›
Y›k›ma Karﬂ› Direniﬂte
‹stanbul Sultanbeyli’de 26 ﬁubat’ta mahalleye gelen y›k›m ekipleri taraf›ndan “kaçak kat
ç›k›ld›¤›” gerekçesiyle bir y›k›m sald›r›s› yaﬂand›. Adil Mahallesi’nde 40 civar›nda evde y›k›m gerçekleﬂirken, Battalgazi Mahallesi Alt›ntepe mevkiinde 15-20 ev y›k›ld›.
Mahallenin üst bölümüne geldiklerinde y›k›m ekiplerini halk›n direniﬂi karﬂ›lad›. Belediye
ekiplerini “Halk›z, Hakl›y›z, Kazanaca¤›z”,
“Rantç›lar Mahallemizi Terkedin”, “Y›k›mlara
Karﬂ› Birleﬂelim” sloganlar›yla karﬂ›layan mahalle halk› önce y›k›m makinelerini, sonra da
halka hakaretler eden zab›talar› mahalleden att›.
Y›k›m ekiplerinin bir küçük bir çocuk uyurken, evin üst kat›n› y›kmalar› da halk›n tepkisini büyüttü.
Y›k›m sald›r›s›n›n püskürtülmesinin ard›ndan belediyeye yürüyen mahalleliye bekleyiﬂ
s›ras›nda belediyedeki görevliler taraf›ndan
“1000 askerle gelip y›k›m yapar›z” gibi tehditler de savruldu. Sultanbeyli’de halk y›k›m
ekiplerini mahalleye sokmamak için nöbet tutuyor.

Anka Kültür
Merkezi Aç›ld›

“Kaza De¤il, ‹ﬂ Cinayeti”
Türk Hava Yollar› (THY)
uça¤›n›n Hollanda’da düﬂmesi
ve 9 kiﬂinin yaﬂam›n› kaybetmesi üzerine THY yönetimi ve
AKP’li Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›,
sorumlulu¤u kendi üzerlerinden atma çabas›na girdiler. Önce “ölü yok” dediler. Sonra
“yaral›lar öldü” dediler. Ve yeni senaryolar ürettiler. Hollanda Güvenlik Araﬂt›rma Konseyi, 4 Mart günü uçakla ilgili
resmi bir ön aç›klama yapt›.
Aç›klamada THY uça¤›n›n “irtifa göstergesi”nin bozuk olmas› sonucunda düﬂtü¤ü belirtildi.
Pilotlar bunu farketmiﬂ ama
önemsememiﬂler, sonradan ise
müdahalede geç kalm›ﬂlar.
Kaza sonras› Hava-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkan› Atilay
Ayçin de bir bas›n aç›klamas›
yaparak, THYyönetiminin kaza karﬂ›s›ndaki tavr›n› eleﬂtir-

di. Ayçin, “Kazalar hakk›nda 7
y›ldan beri THY yönetimini
uyard›klar›n› ama dikkate al›nmad›klar›n›” belirtti. THY yönetimini istifaya ça¤›ran Ayçin, “kazadan sonra yap›lan
‘Ölüm yok, hafif yaralanmalarla atlat›lm›ﬂ bir kaza’ aç›klamalar›n›n, içgüdüsel bir savunma mekanizmas› ve kaderci
bir mant›kla yap›ld›¤›n›” belirtti. “Kaptan›m›z›n üstün yetene¤iyle hafif k›r›mla atlatm›ﬂ›z” aç›klamalar› da eleﬂtiren
Ayçin, “Hafif k›r›m dedi¤i kazada, uçak üçe bölünmüﬂ, çamura gömülmüﬂ, 9 kiﬂi ölmüﬂ,
bu nas›l bir hafif kazad›r?” diye konuﬂtu. Kazan›n bir “iﬂ cinayeti” oldu¤unu vurgulayan
Ayçin, THY personelinin bask›yla susturuldu¤unu, deneyimli personelin erken yaﬂta
emekli edildi¤ini de belirtti.

Futbol Turnuvas›
Sona Erdi
Karanfiller Kültür Merkezi taraf›ndan,
“Uyuﬂturucuya, Fuhuﬂa, Kumara ve
Yozlaﬂmaya Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir”
slogan›yla düzenlenen 5. Geleneksel Futbol
turnuvas› sona erdi. Karanfiller Kültür Merkezi’nde yap›lan kupa töreninde “Ülkemizde yaﬂanan sorunlara karﬂ› bizlere, bireyci,
bencil, kendisinden baﬂka hiç kimseyi düﬂünmeme kültürü yaymaya çal›ﬂ›yorlar. Bizler de, yaﬂad›¤›m›z mahallelerde, uyuﬂturucuya, fuhuﬂa, çeteleﬂmeye karﬂ› mücadele
ediyoruz. ‹nsanlar› bir araya getirip birlikte
bir ﬂeylerin paylaﬂ›labilece¤ini göstermek
amac›yla turnuvam›z› düzenledik” denildi.

rek ülkemizde
binlerce kiﬂinin iﬂten ç›kar›ld›¤›n›,
krizin emperyalizmin krizi oldu¤unu fakat bedelini bize ödetmek istediklerini belirtti.
Arac› konuﬂmas›n›; temel hak ve
özgürlüklerimiz için birlikte mücadele etme ve örgütlenme ça¤r›s› ile
bitirdi.
Grup Yorum eski albümlerinden
de türküler söyleyerek yeni albümünü tan›tt›. Grup Yorum’un ﬂark›lar›
hep bir a¤›zdan büyük bir coﬂku ile
söylendi. “Abir’e A¤›t” parças›nda
yürekler Irak halk›n›n ac›s›n› paylaﬂt› ve “Katil Amerika Ortado¤u’dan Defol” slogan› at›ld›. “Defol

‹skenderun'da Grup Yorum Konseri
‹skenderun Haklar Derne¤i’nin
katk›lar›yla düzenlenen Grup Yorum konseri 28 ﬁubat Cumartesi günü yap›ld›.
Aç›l›ﬂ kanuﬂmas›n› yapan ‹skenderun Haklar Derne¤i baﬂkan› Leyla
Arac› ; dünyadaki krizi bahane ede-

1 Mart günü Avc›lar Marmara Caddesi’nde bulunan ANKA Kültür Merkezi’nin
aç›l›ﬂ› yap›ld›. Aç›l›ﬂ ülkemizde ve dünyada
devrim ve demokrasi mücadelesinde ﬂehit
düﬂenler için yap›lan sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Ard›ndan Gülﬂah Tektaﬂ taraf›ndan Ümit
‹lter’in “Anka Kimdir” ﬂirinin okunmas›yla
devam etti. Ard›ndan kültür merkezi ad›na
Muharrem Avc›’n›n okudu¤u metinde “buras› kolektif bir eme¤in ürünüdür. Ve buray›
yaﬂatacak olan yine bu kolektif emek olacakt›r” denilerek eme¤i geçenlere teﬂekkür
edildi.
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Amerika” parças›nda ise bin yüz kiﬂi hep bir a¤›zdan bir kez daha “Defol Amerika” diye hayk›rd›. Yerel
seçimlerle ilgili konuﬂma yapan
Grup Yorum; seçimlerin yaklaﬂmas›yla, seçim propagandas› yapanlar›n çevre ve gürültü kirlili¤inden
baﬂka bir iﬂe yaramad›klar›n›, insanlar› kand›rmak için her türlü oyunu
oynad›klar›n› belirtti ve bu oyuna
gelmeyelim ça¤r›s› yapt›.
Konser boyunca; “Türküler Susmaz Halaylar Sürer, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Katil Amerika Ortado¤u’dan Defol, Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar›n›n at›ld›.
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Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR
FETVA
Tü r k E ¤ i t i m -S e n , malum gerici bir sendika ve
s oyt ar› l› ¤›, sulul u¤u “eylem biçimi” haline getirmiﬂ
bir yozlaﬂt›rma unsurudur.
Bu sendika son olarak Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’ndan
sözleﬂmeli ö¤retmen uygulamas›n›n iptal edilmesi için
fetva istemiﬂ. Bu iste¤e Di-

yanet’ten de cevap gönderilmiﬂ. ﬁöyle diyor Diyanet:
“‹slam dini zulmü ve
zulmü ça¤r›ﬂt›ran hiçbir
uygulama ve davran›ﬂ›
onaylamaz”.
Gerçekten mi?
Diyanet, e¤er gerçekten
bu söyledi¤ine inan›yorsa,
derhal, oligarﬂik diktatörlü¤e karﬂ› cihad ilan etmesi laz›m.

BAM TELİ çizgiler

han›mefendi
Ta y yi p : “ B i r h a n› me fe ndiye el kald›rmak hangi ahlak a s › ¤ a r ? ” d e m i ﬂ b i r de.
Peki yandaki foto¤rafa ne
der acaba?
8 Martlar’da, 1 May›slar’da, K›z›lay’da meydanlarda
coplad›klar›n›z, ﬂubelerde iﬂkencelerden geçirdikleriniz
“han›mefendi” say›lm›yor mu yoksa?

Milliyetçi, mukaddesatç›,
muhafazakar... ahlaks›z
“Kocam› Bitlis’e tayin etmiﬂlerdi. Bir arkadaﬂ›m da Adnan Bey’le temas›m› temin etti. Adnan Bey beni arad›, geldi, bende kald›, ertesi
gün kocam›n ‹stanbul’da kalmas› sa¤land›...”
Anlatan Suzan Sözen.
Dönemin ‹stanbul Emniyet Müdürü Ferit
Avni Sözen’in eﬂi.
Adnan diye söz edilen de dönemin Baﬂbakan› Adnan Menderes.
Emniyet Müdürü’nün tayini ç›kar›l›yor, kar›s› gidiyor Menderes’le yat›yor, tayin iptal ediliyor... Sonra da kad›n zaten Menderes’in metresi oluyor. Gazeteler “Menderes’in sevgilisi” diye yaz›yorlar ama Menderes’te “sevgili” çok...
Milliyetçi, mukaddesatç›, muhafazalar, dini
bütün Adnan Menderes’in metresleri... Kad›nlarla yat›p kalkma karﬂ›l›¤›nda yap›lan devlet iﬂleri..
Takipcileri onu y›llard›r övüp yere gö¤e s›¤d›ram›yorlar.. ﬁu ahlaks›zl›¤a bak›n ki, y›llarca
bu ahlaks›z iliﬂkiler, metres tutmalar, tayin için
kad›nlarla yat›p kalkmalar da “Menderes’in aﬂklar›” diye pazarlan›yor... ﬁ›rac›n›n anlat›c›s› bozac› belli ki...
Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m:

“Havac›l›kta destan yazd›k.”
Azrail imzal› destan!

Sözün Özü:
“Özgürlü¤ün sevdal›s› de¤ilsek,
bu dünyada bir hiçiz.”
Frantz Fanon

Sultan
Tayyip
Tayyip Erdo¤an’› son
mitinglerinde
O s“Son
manl› P adiﬂah›, 1. Recep Tayyip
Erdo¤an”
pankart›yla
karﬂ›lad›lar.
Bunun üzerine de burjuva bas›nda bir vaveyla koptu; Tayyip’in Osmanl› özlemi üzerine.
Bu pankarttan çok önce ondaki bu “cevheri” görüp yazm›ﬂt›k.
Ekmek ve Adalet dergisinin 10 A¤ustos
2003 tarihli say›s›nda da yukar›da gördü¤ünüz
ﬂu montaj resmi yap›p koymuﬂtuk...

Allah Yazd›rm›ﬂ...
Tayyip Erdo¤an’›n Van mitingi öncesinde TRT
ﬁeﬂ’i “kutlamak” için bir pankart as›lm›ﬂ caddelere.
Ama iﬂe bak›n ki, pankarta ﬂöyle yazm›ﬂlar:
“TRT ﬁeﬂ Be Xêr Bê”.
Yani “ T RT ﬁeﬂ Hay›rs›z Olsun”
O kadar asimile ederseniz, böyle olur iﬂte.
Koskoca ilde bir slogan› do¤ru dürüst yazacak kimseyi bulamazs›n›z. Ama isabet de olmuﬂ. TRT
ﬁeﬂ’in hay›rs›zl›¤› böylece tescillenmiﬂ.

Çözmüﬂ!
Bergama’da bir genç k›z Tayyip Erdo¤an’a sesleniyor: “ O y u n c a k d a ¤ › t m a k l a o l m a z . . . ‹ ﬂ i s tiyorum”.
Erdo¤an cevap veriyor:
“Büy ük oran da çözd ük. ‹ﬂsizli¤i o rtad an kal d›r mak için çal›ﬂmal ar›m ›z dev am ed iy or” .
At atabildi¤in kadar; nas›l olsa seçim gezisi...
Rakamlar ortada oysa.
Türkiye b›rak›n “büyük oranda çözmüﬂ”
olmay›, iﬂsizlikte dünya üçüncülü¤ü s›ras›nda...

“Engin’i Katlettiniz! Her
Kap›da Anlataca¤›z”
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1 Mart günü Ferhat ve Engin için yine eylemler
gerçekleﬂtirildi. Gebze ve Okmeydan›’nda “Ferhat’›
Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›ls›n” pankart› açan Halk Cepheliler 4 Mart günü Bak›rköy
Adliyesi’nde ikincisi görülen Engin Çeber’in iﬂkencede katledilmesi davas›na sahip ç›kma ça¤r›s›nda
bulundular.
Gebze Ulaﬂtepe meydan›nda 40 kiﬂiyle yap›lan
eylemin ard›ndan Yürüyüﬂ Dergisi da¤›t›m› yap›ld›.
Gebze’nin yoksul gecekondu bölgelerinde dergi
da¤›t›m› sürerken, Yürüyüﬂ da¤›t›mc›lar›n›n yan›na
gelen bir sivil polis otosu “Bu ﬂekilde evlerin kap›lar›n› çalman›z suçtur” diyerek müdahale etmeye çal›ﬂt›. Yürüyüﬂ da¤›t›mc›lar›ndan ald›¤› “Engin’i iﬂkenceyle katlettiniz ve bunu her kap›da anlataca¤›z!” cevab›n›n üzerine uzaklaﬂt›. Da¤›t›m s›ras›nda
68 Yürüyüﬂ Dergisi halka ulaﬂt›r›ld›.
Okmeydan›’nda da yap›lan eylemin ard›ndan yap›lan dergi da¤›t›m› s›ras›nda Mahmut ﬁevket Paﬂa Mahallesi’nde esnaflara ve evlere 110 dergi ulaﬂt›r›ld›.

Yürüyüﬂ Halka
Ulaﬂt›r›lmaya Devam
Ediyor
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Yürüyüﬂ Dergisi ‹stanbul’un Gazi Mahallesi,
Bursa’n›n Teleferik ve Panay›r Mahallelerinde ve
Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da halka ulaﬂt›r›ld›.
Gazi Mahallesi Dörtyol meydan›nda ya¤mur alt›nda yap›lan toplu sat›ﬂta Yürüyüﬂ önlükleri giyilirken, megafonlardan yap›lan duyurularla dergi Gazi
halk›na tan›t›ld›. 10 kiﬂinin kat›ld›¤› toplu dergi sat›ﬂ›nda 125 dergi sat›ld›.
2-3 Mart tarihlerinde Bursa’n›n Teleferik ve Panay›r mahallelerinde Yürüyüﬂ dergisinin sat›ﬂ›nda; 8
Mart ve kad›nlar›n mücadelesi ile ilgili sohbetler yapan Yürüyüﬂ okurlar›na ev han›mlar›n›n ilgisi yo¤undu. Ya¤mur alt›nda, üç Yürüyüﬂ okuru ile yap›lan sat›ﬂlarda, Teleferik’te 33, Panay›r’da 22 olmak
üzere 55 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
Avusturya'n›n baﬂkenti Viyana’da 27 ﬁubat günü
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sosyalizm için Yürüyüﬂ
dergisinin da¤›t›m ve tan›t›m› yap›ld›. Viyana’n›n
20. bölgesinde gerçekleﬂen tan›t›mda özellikle esnaflarla yürütülen sohbetlerde ülkedeki yerel seçimler ve AKP’li bakan ve milletvekili çocuklar›n›n nas›l birdenbire birer ticari deha haline gelip büyük paralar kazand›klar› konuﬂuldu. Tan›t›mda 17 dergi
halka ulaﬂt›r›ld›.
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Burjuva siyasetin
sand›¤›ndan
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Tayyip Erdo¤an 2004de Ordu’nun meydan›nda
konuﬂuyor:
“Merak etmeyin. Beceriksiz, basiretsiz belediye
yönetiminden de hesap soraca¤›z... Gönderdi¤imiz
paralar hizmete de¤il baﬂka
yerlere gidiyor...”
Tayyip’in eleﬂtirdi¤i belediye yönetiminde Belediye Baﬂkan› ANAP’l› Fikret
Türky›lmaz ve Belediye
Baﬂkan Yard›mc›s› da, A.
B a h a r Çebi idi.
B a h a r Çebi, ﬂimdi
AKP’den Ordu Belediye
B a ﬂ k a n Ad ay ›.
Paralar› hizmete de¤il,
baﬂka yerlere götürmekteki
becerisiyle Tayyip’in gözüne girmiﬂ olmal›..
*
Diyarbak›r
Belediye
Baﬂkanl›¤›’na aday olan
Kutbettin Arzu, “seçilirsem
silahlar susar, bar›ﬂ gelir”
demiﬂ.
Böyle bir vaat karﬂ›s›nda “Ufak at civcivler yesin”den baﬂka söylenebilecek bir söz bulunabilir mi?
*

Ya¤ma ittifak›
TBMM’de 25 Mart’ta
kamu arazilerini iﬂgal etmeyi TCK suçu olmaktan ç›kartan bir düzenleme AKP
ve CHP’lilerin oylar›yla kabul edildi. Düzenleme, Antalya milletvekillerinin turizm bölgelerinde plaja att›klar› ﬂenzlonglardan dola-
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y› haklar›nda aç›lan davalardan kurtulmak için gündeme geldi. Antalya milletvekillleri aç›lan davalardan
pek muzdaripmiﬂler. Getirilen yeni düzenleme ile milletvekillerinin turizm bölgelerinde kamu arazilerini
ya¤malamalar› dava konusu olmayacak.
Bu yeni ya¤ma düzenini
en fazla isteyenlerin baﬂ›nda da adalet da¤›tmaktan
sorumlu AKP’li ve Antalyal› Adalet Bakan› M. Ali
ﬁahin geliyordu.
AKP’li Adalet Komisyonu baﬂkan› Ahmet ‹yimaya da h›z›n› alamayarak,
düzenlemeye karﬂ› ç›kanlar› “orman fetiﬂizmi” içinde olmakla suçlad›.
AKP ile CHP görünürde
düﬂman kardeﬂler gibi davran›rlar ama iﬂ ç›karlar›
olunca hemen kaynaﬂ›verip
kardeﬂ kardeﬂe yasay› ç›kar›verdiler.
MHP de karﬂ› ç›kar gibi
yapma ihtiyac› duymuﬂ
ama esasta karﬂ› koymam›ﬂ.
Yasan›n kabulu için gerekli
kolayl›¤› göstermiﬂ. Ne de
olsa kendileri de yararlanacaklar bu ya¤madan. ‹ﬂ
ya¤ma olunca haramilerin
anlaﬂmas› zor olmuyor.
Art›k milletvekilleri tatile giderken tatil bölgelerinde istedikleri gibi Hazine
arazilerini iﬂgal edip ﬂezlonglar›n› açabilecekler.
Hiç kimse kendilerini rahats›z edemeyecek ve dava
açamayacak.
Onlar milletin(!) vekilileri. Millet ad›na, millete ait
arazileri babalar›n›n mal›
gibi iﬂgal edip, kullanma
özgürlü¤üne sahipler!!!

Düzen
Partilerine
Oyumuz Yok
‹stanbul Okmeydan›’nda 25 ﬁubat günü CHP
bayraklar› ve pankartlar› indirildi. Kemal K›l›çdaro¤lu’nun Okmeydan› Destan Dü¤ün Salonu’na gelece¤inin ö¤renilmesi üzerine Halk Cepheliler taraf›ndan CHP propagandas›na izin verilmedi. Ayn› zamanda CHP araçlar›n›n da mahallede propaganda
yapmas› engellendi.
Halk Cepheliler pankartlar› ve bayraklar› indirirken halka “Sivas Katliam› s›ras›nda CHP iktidardayd›, Maraﬂ katliam› yap›l›rken de CHP iktidardayd›. CHP halk›n de¤il tekellerin partisidir. Sizleri
yaln›z oy olarak görüyorlar seçim zaman› yan› baﬂ›n›zdalar seçim zaman› yan›n›zda olanlara inanmayal›m alternatif devrimdir, sosyalizmdir” sözleriyle
seslenerek düzen partilerinin seçim oyunlar›na kanmama ça¤r›s› yapt›lar.

Halk Cepheliler Ça¤layan'da
AKP'lileri K ovdu
24 ﬁubat günü Ça¤layan Mahallesi esnaflar›n›
gezip oy dilenen AKP Ka¤›thane Belediyesi Baﬂkan› Fazl› K›l›ç ve ekibi, demokrat ve ilerici muhtar
aday›n›n seçim irtibat bürosundaki yalan ve demagojileri Halk Cepheliler’in müdahelesiyle son
buldu. Gittikleri her yerde alk›ﬂlarla ve çiçeklerle
karﬂ›lanmaya al›ﬂ›k olan AKP’liler, Halk Cepheliler’in, gerçek yüzlerini ortaya ç›karan söylemleri
sonucunda hiç de al›ﬂ›k olmad›klar› bir tablo ile karﬂ›laﬂt›lar. Belediye Baﬂkan› Fazl› K›l›ç’›n “Oturun
gençler konuﬂal›m, farkl› düﬂüncelerden ö¤reneceklerimiz var, çokseslilikten yanay›m, vb.” demogojileri ise halka inand›r›c› gelmedi. Toplanan halk›n
gözünde iyice teﬂhir olan AKP’liler h›zla, adeta kaçarcas›na mahalleden uzaklaﬂt›lar.

Mu¤la'da Seçim Çal›ﬂmas› Yapan
DP'liler Teﬂhir Edildi
Mu¤la'da seçim çal›ﬂmas› için ö¤rencilerin bulundu¤u K›rm›z› Kafe’ye gelen kontrgerilla güdümlüsü DP Mu¤la Belediye Baﬂkan aday› ve yönetim
kurulu üyeleri masalara seçim bildirisi da¤›t›rken,
Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nden ö¤renciler,
DP adaylar›n› "Bizlerin aras›na hangi cüretle girebiliyorsunuz, buras› sizin yalanlar›n›z›n yeri olmayacak" sözleriyle teﬂhir ettiler. DP Mu¤la Belediye
Baﬂkan aday› ise, protesto eden ö¤rencinin elini s›kmak istedi, ancak "Biz sizin elinizi s›kmay›z o ele
kan bulaﬂm›ﬂt›r" cevab›n› alan DP'liler, bunun üzerine kafeyi terketmiﬂlerdir.

